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Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
starostka MČ
Milí Chaberáci.
Je mi ctí vás poprvé touto cestou oslovit. Již 
měsíc máme nové vedení radnice a hned od 
prvních chvil jsme se pustili směle do práce. 
Dovolte mi, abych vás ve stručnosti provedla 
naší současnou agendou a výběrem 
nejdůležitějších kroků, na kterých intenzivně 
pracujeme. 
   Všem nám v Chabrech v posledních 
několika týdnech zkomplikovala život oprava 
Ústecké ulice, která poznamenala a zatížila 
především dopravu. Jelikož práce pod 
vedením společnosti TSK nebyla s naší 

městskou částí nijak konzultována, adresovali jsme zásadní stížnost 
k příslušným odborům a požadujeme vysvětlení, nápravu a také 
součinnost v řešení skutečně kritické situace dopravy v Dolních 
Chabrech. 
   Co se týká dalších stavebních projektů, pokračujeme v přípravách 
k výběrovému řízení na přístavbu základní školy a k výstavbě chodníku 
do Čimic. V obou případech je třeba doplnit stávající dokumentaci. 
Celý měsíc probíhala jednání, na nichž jsme řešili veřejné komunikace 
vedoucí do Středočeského kraje: zvýšení dopravy na těchto dříve 
polních cestách má zásadní dopad na intenzitu dopravy uvnitř 
městské části. A v rámci probíhajícího stavebního řízení jsme zaslali 
námitky k projektu „Nové Chabry – Fáze F a G“. Proběhla rovněž 
první navazující setkání Svazu malých městských částí a uskupení 
Starostové pro okruh, na nichž jsme řešili otázky a problémy, na 
kterých dlouhodobě spolupracujeme a budeme i nadále.
   V rámci jednání Rady jsme rozdělili kompetence a gesce radních 
a ustanovili komise Rady, jejichž kompletní seznam bude zveřejněn 
na webových stránkách městské části. Jsme velmi rádi, že v komisích 
pracují téměř všichni zastupitelé a těšíme se na společnou práci.
   Webové stránky naší městské části procházejí také úpravami 
a změnami, ze kterých máme radost. I přes náročný program 
prvních týdnů jsme už implementovali změny, které usnadní přístup 
k důležitým dokumentům, vedou k lepší orientaci ve vyhledávání 
a nabídnou také nové informace jako samostatnou položku, např. 
„Smlouvy“ nebo „Územní plán“. Kulturní dění můžete mimo jiné nalézt 
i pod samostatným odkazem www.kulturachaberskydvur.cz.
 A novinkám ještě není konec. Po Novém roce se můžete těšit i na 
novou podobu Chaberského zpravodaje, které pro vás bude vytvářet 
nová redakční rada. Tato je složena z povolaných a zkušených osob, 
zároveň nikdo ze členů redakční rady není členem ani Rady MČ ani 
Zastupitelstva MČ. Těšíme se na nový formát a zajímavé zpravodajství 
ze života v Dolních Chabrech
   Otevíráme radnici a také otevíráme nové i staronové kauzy. Práce 
máme před sebou hodně. Jsme však motivováni změnou, vnímáme 
pozitivní a reálný posun v jednáních, vytvořili jsme funkční řád pro 
společnou práci a postupujeme vpřed jako pevný tým. Děkujeme všem 
upřímně za podporu i za podněty. 
Přeji vám krásný adventní čas, příjemné vánoční svátky a šťastné 
vykročení do Nového roku.                              Vaše Barbora Floriánová

Zastupitelstvo schválilo
  veřejnou volbu hlasování pro všechny ten den volené 

funkce
  určení uvolněné funkce starosty, dvou neuvolněných 

místostarostů a dvou neuvolněných radních a dále 
neuvolněných všech ostatních zastupitelů

zvolilo
  starostku MČ: Ing. Barbora Floriánová
  1. místostarostu MČ: Jan Vokurka
  2. místostarostu MČ: JUDr. Milan Golas
  radní MČ: JUDr. Petr Malý a Martin Knížek

souhlasilo
  se zřízením Finančního a Kontrolního výboru, přičemž 

každý z nich bude mít dle JŘ pět členů
zvolilo

  předsedou FV Ing. Miloslava Pexu
  členy FV Ing. Alenu Hájíčkovou, Bc. Jana Jirouška, 

Miroslava Malinu a Ing. Jakuba Valcháře, DiS.
  předsedou KV Stanislava Vyšína
  členy KV Zdeňka Šíra, Martina Knížka, Hanu Francovou 

a Ing. Josefa Doležala
souhlasilo

  s ponecháním měsíčních odměn pro neuvolněné členy 
Zastupitelstva v současné výši

Výběr ze zasedání Zastupitelstva
31. října 2018

Rada pověřila
  Ing. Barboru Floriánovou k přijímání projevu vůle 

snoubenců v souladu s § 11a
  odst. 1 zák. č. 301/2000 Sb.

projednala
  nabídku služeb externího DPO
  nabídku služeb prostřednictvím ServiceDesku ICT

schválila
  aktualizaci kontaktů po komunálních volbách 2018 pro 

potřeby Operačního střediska krizového štábu HMP
  pronájem části pozemku 1327/1, k. ú. Dolní Chabry 

o výměře 409 m² pro zahrádkářské využití za 7 Kč/m²/rok
  rozpočtové opatření č. 9 v roce 2018
  žádost o fi nanční příspěvek: TJ Základní škola Chabry, 

z.s. na sportovní vybavení a nájemné za tělocvičnu ve 
výši 50 000 Kč

  žádost o fi nanční dar: TJ Sokol na sportovní vybavení ve 
výši 50 000 Kč

  žádost o fi nanční dar: OSOP na podporu „Slavnosti 
v Adventu“ ve výši 15 000 Kč

  žádost o fi nanční dar: SK Dolní Chabry na výměnu 
ochranných sítí ve výši 50 000 Kč

  jmenování inventarizační komise
  pronájem části pozemku 345/1, k. ú. Dolní Chabry 

o výměře 345 m² za 30 Kč/m²/rok
souhlasila

  se stanovením platového výměru včetně příplatku za 
vedení a osobního příplatku ředitelce MŠ Beranov

  s úpravou webu MČ Praha-Dolní Chabry na základě 
předloženého návrhu starostky

  s cenovou nabídkou společnosti MK-mont illuminations 
s.r.o. na vánoční výzdobu stromů

Výběr ze zasedání Rady
9. listopadu 2018

Pozor! NEPŘEHLÉDNĚTE!
Mše na Štědrý den: změna času zahájení

v místním kostele začne v 16 hodin.

Nezávislá redakční rada našeho Zpravodaje, 
vstřícné webové stránky k občanům
Jak víte, webové stránky prošly již zkraje tohoto roku kompletní 
obnovou. Stále je ale co napravovat a vylepšovat. 
Co je nyní nového a na čem ještě pracujeme:
HTTPS, přímý odkaz na portál veřejné správy Registru smluv, hledání 
v historii uřední desky, záložka „Územní rozvoj“, nová záložka „Veřejné 
zakázky“, byla přidána složka „Městská policie“, úpravou prošly i stránky 
Zastupitelstva, na nichž v záložce „Veřejné zasedání ZMČ“, nové složení 
Redakční rady Chaberského zpravodaje. 

BF. TT, TZ

Na titulní straně: Kaplička, foto: Miroslav Malina
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Zprávy z úřadu, volby

Stížnost starostky na 
nekoordinovanost prací
Na přelomu října a listopadu byli obyvatelé 
naší MČ vystaveni velkým a nepříjemným 
dopravním komplikacím v podobě mnoha 
uzavírek a omezení. Tyto měly na svědomí 
změnu trasy linek autobusů číslo 162 
a 913, které kvůli opravě plynu v ulici Pod 
Zámečkem jezdily netradičně Krbickou 
ulicí a končily už na Bíleneckém náměstí. 
Výkop kvůli havárii plynového potrubí 
zase ztížil cca na dva týdny průjezdnost 
v Kobyliské ulici. Nejhorší byla souvislá 
údržba části Ústecké ulice, která kvůli 
zúžení jízdy do jednoho pruhu na měsíc 

a půl doslova každé ráno „zašpuntovala“ 
výjezd z naší MČ do centra města. 
V posledních několika měsících navíc 
probíhají v jihovýchodní části Dolních 

Chaber nezbytné a dlouhodobě plánované 
opravy středotlakého plynovodu 
a propadů v ulici Ládevská. Přesto k těmto 
probíhajícím akcím nebylo přihlédnuto 
a s naší MČ ani s Prahou 8 další práce TSK 
ani pražský magistrát žádným způsobem 
nekonzultoval. Zhuštěný provoz uvnitř MČ 
je patrný i na zaznamenaných nehodách 
včetně vážných kolizí automobilů 
s chodci před základní školou. I z tohoto 
důvodu zaslala starostka naší radnice 
v průběhu listopadu příslušným úřadům 
stížnost na nekoordinovanost prací 
a požádala o zjednání nápravy v podobě 
posílení hlídek Městské a dopravní 
policie v dotčených oblastech. Starostka 
zároveň požádala dotčené orgány o větší 
součinnost v budoucím plánování dalších 
akcí na území naší MČ.

Tomáš Trenkler, foto: Bára Floriánová, 
Miroslav Malina

Předcházení šíření 
nemocí ve školách
Vážení rodiče. Nastávající chladné 
počasí s sebou nese také zvýšený výskyt 
infekčních onemocnění. Toto je patrné 
především na našich dětech, jelikož ve 
školním prostředí se nemoci velmi rychle 
šíří. Přestože na to pamatuje i školní řád 
naší ZŠ, prosím všechny rodiče, aby své 
nemocné děti neposílali do škol a školek, 
dokud se plně nezotaví. Jen tak lze účinněji 
předcházet šíření onemocnění mezi dětmi 
a pedagogickým dozorem. Děkuji za 
pochopení.

Nám všem přeji příjemný adventní čas. 
Jan Vokurka, místostarosta MČ

165 tisíc korun na sport 
a aktivity schválila MČ
Radnice naší MČ pokračuje v podpoře 
sportu a místních spolků
Noví radní naší městské části měli na 
prvním zasedání 9. 11. 2018 napilno. Mezi 
více než dvaceti projednávanými body 
se objevily také čtyři žádosti o finanční 
příspěvek. Ve třech případech radní 
schválili podporu sportovních aktivit ve 
formě peněžního daru TJ ZŠ Chabry 
na sportovní vybavení a nájemné, na 
sportovní vybavení pro TJ Sokol a na 
výměnu ochranných sítí SK Dolní Chabry. 
Schválen byl i příspěvek na akci „Slavnosti 
v Adventu“ pořádané Občanským 
sdružením na ochranu památek (OSOP).

Tomáš Trenkler

Právník Ondřej Gros 
starostou Prahy 8 
Ondřej Gros (43 let), dřívější místostarosta, 
byl zvolen starostou na ustavujícím 
zasedání Zastupitelstva Prahy 8 dne 
14. 11. 2018, kdy ODS uzavřela menšinovou 
koalici s TOP 09, STAN a s Patrioty pro 
Prahu 8. Do zastupitelstva městské části 
byl zvolen již pošesté. V nové radě bude 
mít na starosti finance a životní prostředí. 
Ze 45 přítomných zastupitelů získal 25 
hlasů; podpořilo ho i sedm opozičních 
členů Zastupitelstva. Praha 8 vykonává 
pro naši městskou část určitý rozsah státní 
správy v přenesené působnosti.

Tomáš Trenkler

Nový pražský primátor 
Zdeněk HŘIB
V polovině listopadu pražské Zastupitelstvo 
zvolilo svého nového primátora. Stal se 
jím na základě dříve uzavřené koaliční 
dohody Pirátů, Spojených sil pro Prahu 
a Prahy Sobě lídr prvního jmenovaného 
uskupení Zdeněk Hřib (37 let). V politice 
je nováčkem. Má vystudované lékařství 
na 3. lékařské fakultě UK v Praze a deset 
let pracoval jako konzultant ve společnosti 
Aquasoft. Primátorem byl zvolen 39 hlasy 
z 65 přítomných zastupitelů.

Tomáš Trenkler

Slovo šéfredaktorky
Milí čtenáři.
Právě máte v ruce poslední číslo tohoto 
roku. Přináší nejen zprávy o novém 
politickém uspořádání v naší obci a dění 
v uplynulém měsíci, ale je také číslem 
posledním, které řídím jako šéfredaktorka. 
Vánoční atmosféru a čas adventní 
navozuje nejen obálka, ale také pozvání na 
vánoční setkání seniorů, nechybí pozvání 
na mši vánoční a vánoční bohoslužbu, 
barokní roráte, písně adventní, akce 
k Mikuláši v režii žáků naší školy a další. 
Měsíc listopad se nesl v duchu mnoha 
oslav; Památky zesnulých lidově Dušiček, 
Svatomartinské slavnosti, Haloween, pro 
náš národ významný 17. listopad a třetí 
listopadový čtvrtek, kdy se slaví svátek 
nového vína beaujolais. Poněkud jsme 
v naší obci zapomněli na vzdání holdu 
válečným veteránům, u nás relativně 
čerstvá tradice, kdy se nosí červené květy 
vlčího máku na oděvu začátkem listopadu.
   Číslo od čísla nám společné chvíle a čas 
rychle nad stránkami Zpravodaje utíkal. 
I když se děly věci příjemné nebo méně 
příjemné, věřím, že nám vždycky bylo při 
čtení příspěvků dobře. Šéfredaktorské 
žezlo přebírá můj kolega, pod jehož 
vedením bude obsah zpravodaje i nadále 
pestrý, čtivý a zajímavý. Nová redakce se 
těší na vaše náměty, nápady, připomínky 
i vzpomínky. Nadále platí, že nám své texty 
můžete zasílat poštou i elektronicky, ale 
také osobně. Adresu, kam lze příspěvky 
zasílat, najdete v tiráži na poslední straně.
   Vážení a milí čtenáři, za sebe i své 
kolegy vám přeji pevné zdraví, kapičku 
„pokakanýho“ štěstíčka a hodně síly ke 
zvládnutí všeho, co nás v roce 2019 
čeká. Vážím si Vaší přízně, podnětů 
a spolupráce. Bylo mi ctí s vámi být i jít.

Hana Marie Kunešová, šéfredaktorka

Vánoční a novoroční 
svoz
Svoz směsného odpadu:
21. – 31. 12. 2018 normální svoz dle 
příslušných programů 
1. 1. 2019 svoz až na výjimky neprobíhá, 
náhradní svoz proběhne v následujících 
dnech 
2. 1.–6. 1. 2019 bude probíhat normální 
svoz s případným časovým posunem 
(max. 1 den)
Svoz tříděného odpadu:
21. – 31. 12. 2018 normální svoz dle 
příslušných programů 
17.–31. 12. 2018 mimořádný svoz skla 
(1 odvoz navíc), jinak odvoz dle 
příslušných svozových programů 
1. 1. 2019 svoz až na výjimky neprobíhá, 
náhradní svoz proběhne v následujících 
dnech 
2. 1.–6. 1. 2019 bude probíhat normální 
svoz s případným časovým posunem 
(max. 1 den)

Inzerce v Chaberském zpravodaji
Prosíme inzerenty, 

aby inzeráty posílali na emailovou adresu
inzerce@dchabry.cz 

nejpozději do 15. dne v měsíci. 
redakce
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Kulturní a sociální komise

Co nového přinesly volby do 
Kulturní a sociální komise
Jak všichni víte, máme už nové zastupitele, 
novou paní starostku a novinky zasáhly 
také naši komisi. Myslím, že vše se nese 
v duchu dobrého slova smyslu. Kulturní 
a sociální komise se rozdělila na dva 
samostatné subjekty: kulturní a sociální. 
Kulturní komisi povede PhDr. Věra 
Doušová, sociální od ní převezme Mgr. 
Hana Marie Kunešová. V sociální komisi 
budou dále pracovat dámy Klimešová, 
Markantová, Kalendová a Manderlová. 
V kulturní komisi Šedová, Peterková, 
Klocperková, Kritinina a Filip Šír. Každá 
komise bude mít v Radě naší MČ svého 
gestora. Pro sociální komisi jím bude 
místostarosta Jan Vokurka a pro kulturní 
komisi starostka Barbora Floriánová. 
Komise se již sešly a rozdělily si své 
kompetence. 

Věra Doušová

Kavárnička v prosinci 2018
Ve středu 5. 12. a 19. 12. v čase od 15.30 
hod. se bude konat pravidelné posezení při 
kávě a malém občerstvení s programem. 
Upřímně zveme nejen všechny skalní 
návštěvníky, ale s radostí mezi sebou 
uvítáme i nové zájemce.              HaMaKu

Kavárnička 
a výrobky z pediku

Ve středu 21. 11. v čase od 15.30 hod. 
se konala v CHD pravidelná kavárnička 
pro seniory. Tentokrát při kávě přišli 
posedět stávající příznivci kavárny, kteří 
mezi sebou znovu přivítali paní Veroniku. 
Dáma, která dokáže z materiálu zvaného 
„pedik“ vyrobit zázraky nejen pro užitek, ale 
i pro okrasu domu, jako je třeba košíček, 
vánoční hvězda, zvoneček do okna a další 
krásné věci.
Pod odborným vedením paní Veroniky si 
zájemci o tuto práci s velkým úspěchem 
sami v loňském roce vlastnoručně vyrobili 
výrobky z pediku a letos tomu nebylo jinak. 
Už teď se těšíme na další setkání.

Věra Doušová a HaMaKu

Kavárničky v roce 2019
Vážení a milí senioři. Už dneska pro vás 
připravujeme zajímavý program v roce 
2019. Namátkou se jedná třeba o zdraví 
prospěšné cvičení na židlích za doprovodu 
hudby pod odborným vedením uznávané 
cvičitelky a terapeutky Mgr. Eriky 
Havlasové. Povídat si budeme o trénování 
paměti se zakladatelkou Akademie třetího 
věku Ing. Danou Steinovou. V plánu 
máme ruční práce z materiálu, který 
máme všichni doma, a to za odborného 
dozoru členky sociální komise Aleny 
Manderlové. V programu je samovyšetření 
prsu s názornými ukázkami v režii 
Milušky Dufkové. Pokračovat budeme 
v oblíbených zájezdech, které povede 
osvědčená a nápaditá organizátorka, 
členka sociální komise Alena Markantová. 
Návštěvy jubilantů a významná výročí 
zůstávají v gesci Růženy Klimešové. 
Nabídku o další aktivity doplní Bětuška 
Kalendová, která nás propojí s dětmi z MŠ 
na Bíleneckém náměstí. Těšit se můžeme 
na opékání buřtů a vystoupení malých 
chaberských nadějí. Zveme všechny 
zájemce: přijďte mezi nás. Těšíme se na 
vás. Krásný Advent a hodně zdraví v celém 
roce 2019 vám za celou komisi přeje

Hana Marie Kunešová, 
vedoucí sociální komise

Stavební řízení, pozvánka

Stavební řízení Nové 
Chabry – FÁZE F a G
Vedení MČ Praha-Dolní Chabry podalo 
prvotní námitky k rozsahu plánované 
výstavby a způsobu jejího provádění.
Vážení sousedé,
obracíme se na vás ohledně plánované 
výstavby a rozšíření stávajícího obytného 
souboru NOVÉ CHABRY.
Dne 19. 10. 2018 bylo na úřední desce 
Úřadu městské části Praha 8 vyvěšeno 
oznámení o zahájení stavebního řízení na 
základě žádosti společnosti Nové Chabry 
Development s.r.o. (konečným vlastníkem 
společnosti je zejména společnost 
STAR GROUP D.S.H.S. LTD.) na stavbu 
„Obytného souboru NOVÉ CHABRY – 
FÁZE F a G“.
Plánovaným stavebním záměrem 
by na pozemcích severně od ulice 
K Beranovu mělo vzniknout dalších 
8 nových až šestipatrových bytových 
domů, respektive nadzemních sekcí 
bytových domů (konkrétně 232 nových 
bytových jednotek), což samozřejmě 
ovlivní současný charakter naší městské 
části. Proti územnímu rozhodnutí (které 
předchází vydání stavebního povolení), 
jímž byla tato stavba umístěna do 
území, již podala naše městská část 
správní žalobu, prostřednictvím které se 
domáhá zrušení tohoto rozhodnutí. Toto 
rozhodnutí bylo dle našeho názoru vydáno 
v rozporu s právními předpisy i obecnými 
požadavky na výstavbu.

Dne 17. 10. 2018 stavební úřad zahájil 
stavební řízení na fázi F a G projektu Nové 
Chabry. Naši MČ vůbec nezařadil mezi 
účastníky stavebního řízení, čímž nám bylo 
znemožněno prostudovat dokumentaci 
k projektu a především se kvalifikovaně 
vyjádřit k zamýšlené výstavbě a jejímu 
vlivu.
Vedení MČ Praha-Dolní Chabry se proto 
právními prostředky domáhá účasti ve 
stavebním řízení k obytnému souboru 
Nové Chabry – Fáze F a G a v rámci 
tohoto řízení nyní podalo prvotní 
námitky k rozsahu plánované výstavby 
a způsobu jejího provádění, žádá 
jejich projednání a do doby vyřešení 
námitek navrhuje žádost o stavební 
povolení zamítnout a vyčkat výsledku 
rozhodnutí Městského soudu v Praze ve 
věci správní žaloby MČ proti územnímu 
rozhodnutí. Máme za to, že podání 
žádosti o vydání stavebního povolení je 
z tohoto důvodu předčasné. Aktuálně bylo 
stavebním úřadem pro Prahu 8 vydáno 
stavební povolení týkající se rovněž fáze 
F a G projektu; jedná se pouze o stavební 
povolení na komunikace, nikoli na domy 
jako takové. I tomuto povolení budeme 
věnovat velkou pozornost

Rada MČ Praha-Dolní Chabry

POZVÁNKA 
vánoční posezení seniorů

pod laskavou záštitou 
Ing. Barbory Floriánové, starostky  

MČ Praha-Dolní Chabry
sejdeme se 20. prosince ve 14.30 hod. 
v divadelním sále Chaberského dvora

Program:
uvádí:  Hana Marie Kunešová
účinkují:  Václav Tobrman, klavírista
 Miriam Kantorková, herečka
 Karel Bláha, operetní zpěvák
 Věra Malinová, herečka   
 a režisérka ochotnického   
 souboru DIVOCH
 Mgr. & Mgr. Erika Havlasová,   
 terapeutka, relaxační cvičení  na  
 židlích při hudbě

Přijďte si s námi zazpívat vánoční písně 
a příjemně se pobavit.  

Těšíme se na vás!
Bohatá tombola! Občerstvení po představení 
v prostorách Kulturního centra a knihovny.

Pozor! Počet míst je omezen velikostí sálu. 

Svou účast je nutné nahlásit telefonicky 
v kulturním centru CHD, Jitka Goldsteinová, 

tel.: 604 976 653
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Jubileum

Akce úřadu

Nejstarší občanka Chaber
oslavila 99 let 
I dneska si ráda zanotuje písničku
„Náš tatíčku Masaryku“.

Paní Bohunka Rybníčková

oslavila  v plné duševní, dá se říci i tělesné 
síle dne 15. listopadu 99. narozeniny 
v kruhu svých nejbližších. Letos slavíme 
výročí 100 let republiky, a tak jsme si spolu 
s ní zavzpomínali na její mladá léta, kdy 
vídala našeho prvního prezidenta T.G.M.
V prvních letech republiky i svých si 
pamatuje, když jako malá s ostatními 
dětmi na prvním stupni školy zpívala 
písničku „Náš tatíčku Masaryku“. 
S tatínkem chodila často pěšky v neděli do 
Tróje na odpolední procházky a vídávala 
projíždějícího se prezidenta Masaryka 
na koni, který se rád bavil s lidmi. Před 
zabráním Sudet Hitlerem v 17 letech 
dostala z protekce práci, tehdy práce 
nebyla, a to v továrně Kolben-Daněk 
(později ČKD) ve Vysočanech, kde hadicí 
sušila formy na motory. Z Chaber do 
Vysočan a zpět chodila pěšky, protože 
tehdy žádný dopravní spoj nejezdil. Za 
2. světové války pracovala u hořáků 
ve fi rmě OSRAM Holešovice (později 
Tesla), kde do lamp přidělávala vlákna. 
Dramatická 50. léta strávila v cihelně 
v Chabrech u hřbitova, kde pracovala 
většina žen z obce. Nejprve speciální nití 
ručně řezala cihly tvarované z hlíny a po 
zavedení strojové výroby je odebírala 
přímo z pásu. Začátkem 60. let, kdy už 
měla malou Růženku, dojížděla do Dětské 
nemocnice u Apolináře, kde jako žehlička 

kalandrem sušila a žehlila oblečení sester 
a lékařů. Koncem 70. let přešla do nově 
otevřené Čistírny oděvů v Libni Na Hájku 
jako pradlena, kde se pralo i žehlilo a zde 
působila až do revolučního roku 1989. 
Do svých 75 let (psal se rok 1994), 
pracovala jako vrátná v depu autobusů ve 
Voctářově ulici na Praze 8.

Hana Marie Kunešová
Vážená oslavenkyně, přejeme Vám 

duševní svěžest a pak už jen zdraví, 
zdraví a zase zdraví.

Bohuslava Houfová, 92 let

Narozeniny oslavila v říjnu. V Chabrech 
bydlí 74 let od roku 1944. S rodiči se do obce 
přistěhovala z nedaleké Tróje. Absolvovala 
obchodní školu na Vinohradech a profesně 
zůstala věrná „účtařině“; v několika 
zaměstnáních pracovala vždy jako vedoucí 
oddělení. Je dvakrát vdaná. Vzpomíná na 
zábavy na Kovárně, u Míšků, v Sokolovně 
i u Klikorků, v paměti ji utkvěl obchod 
u Zuzků hned vedle hasičárny naproti 
hospodě u Klikorků. Oceňuje zlepšení 
dopravy, naopak ji v obci chybí dostupná 
obslužnost drobných krámků, jako tomu 
bylo dříve. Vzpomíná na dobu, kdy se 
lidé více znali, pomáhali si, kdy byla mezi 
lidmi větší soudržnost. Dneska už zde 
žije hodně nových lidí a také máme jiný 
způsob života. Rozloučila se s námi slovy: 
„Jsem moc ráda, že si na mne z úřadu 
a členové sociální komise vzpomněli 
s milou gratulací. Děkuji a přeji všem 
hodně zdraví. Toto je v životě každého 
člověka nejdůležitější.“                      red

Zdeněk Sucharda a Zdena 
Matějková oslavili 93 let

Paní Zdena oslavila narozeniny v červenci 
a její švagr Zdeněk v listopadu. Oba 
vzpomínali na časy minulé a na své mládí. 
Ohlédnutí v čase paní Zdeny najdete na 
str. 12. Pan Zdeněk přivítal říjnový text „Kde 
se prodávalo“. Navázal na již zveřejněné 
informace a zavzpomínal na své mládí 
i osobnosti obce v době, kdy v roce 
1951 dostal s manželkou Věrou, sestrou 
paní Zdeny, bydlení u Malinů (prarodiče 
bývalého starosty), mezitím koupil od pana 
Šmejkala stavební parcelu v současné 
Kobyliské ulici, kde bydlí dosud. Stavbu 
domu mu dozoroval uznávaný stavitel 
v obci pan Svoboda (jeho dcera bydlí 
dodnes u Větrolamu). V obci byl vyhlášený 
tanečník, oceňuje vedení Sokola manželů 
Malinových, kteří připravovali tehdejší 
mladé lidi na slety. V roce 1947 jako 
vojenský řidič vozil generála Ludvíka 
Svobodu (tehdejší ministr obrany, později 
prezident). Vzpomínal na jeho manželku, 
která byla velmi hodná; když vdávala 
dceru, všechny pozvané, mezi kterými 
byl i pan Zdeněk, sama obsluhovala. 
Po odchodu z vojny jezdil po montážích 
u Montážního podniku spojů Praha, kde 
pracoval 50 let. Po revolučním roce 1989 
od roku 1990 v soukromé fi rmě stavěl 
zesilovací stanice po celé republice až do 
svých 80 let. Je velmi činorodý, užívá si 
života a sám stále řídí osobní auto. Rád 
vypráví o slavné české sportovní dvojici 
Daně a Emilu Zátopkových, které osobně 
znal, protože v Tróji bydlel a pravidelně 
sem jezdil.                      Zdeněk Sucharda

Vlasta Dočkalová, 90 let

Děkuji členkám sociální a kulturní komise, 
že mi přišly osobně poblahopřát k 90. 
narozeninám. Dárky, kytice i příjemné 
posezení mě velice potěšily. Přeji touto 
cestou všem především zdraví a mým 
vrstevníkům i duševní svěžest a milující 
rodinu.

Vlasta Dočkalová

Jiří a Marie Zdeňkovi
Vážená sociální komise.
Touto cestou vám děkujeme za blahopřání 
a dárky, které nám předala paní Klimešová 
s paní šéfredaktorkou u příležitosti kulatého 
výročí 70 let mého manžela Jiřího. Byla to 
velmi milá návštěva, která nás potěšila. 
Všem přejeme hodně zdraví a klidné dny 
tohoto roku.

Děkují manželé Jiří a Marie Zdeňkovi

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.

Děkují manželé Jiří a Marie Zdeňkovi

Vážení čtenáři,
v této rubrice publikujeme vaše vybrané 

Vítání občánků
Konalo se v Obřadním sále Chaberského 
dvora dne 30. října. Děkujeme všem, kteří 
se této radostné události zúčastnili a přišli 
přivítat naše nejmenší. Je milé vidět, že 
je nás v Dolních Chabrech stále víc. Ať 
se vám u nás líbí!            Bára Floriánová
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Kulturní centrum Chaberský dvůr
283 852 858, 604 976 653,

www.kulturachaberskydvur.cz,
chaberskydvur@dchabry.cz,

knihovna@dchabry.cz.

Prosinec 2018
Vánoční prodejní výstava 8. 12.–4. 1. 

4. 12. út 9.30 – 11.00 hod., Mikulášský Dvoreček
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami
a hraním
Vstupné 50 Kč

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

8. 12. so 15.00 hod., O mlynáři Jankovi a Cecilce ze zámku 
Divadelní pohádka pro děti
Vstupné 50 Kč, Velký sál

11. 12. út 9.30 – 11.00 hod., Dvoreček
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami
a hraním
Vstupné 50 Kč

11. 12. út 16.30 hod., Adventní dílna pro děti
Rezervace nutná
Vstupné 30 Kč

18. 12. út 9.30 – 11.00 hod., Předvánoční Dvoreček
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami
a hraním
Vstupné 50 Kč

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

20. 12. čt 14.00 – 18.00 hod., Vánoční posezení pro seniory
Velký sál + KC, rezervace nutná

Upozornění:
Dne 20. 12. bude zkrácena otevírací doba KC 

a knihovny z důvodu konání vánočního posezení. 
KCCHD bude pro veřejnost otevřeno do 15.00 hod.

Vánoční prodejní 
výstava 8. 12. – 4. 1. 
Již tradičně se v době adventní 
v galerii Chaberského dvora 
bude konat prodejní výstava 
předmětů zhotovených terapeuty 
a pacienty v terapeutických 
dílnách Psychiatrické nemocnice 
v Bohnicích. Těšíme se na Vaši 
návštěvu

Provoz galerie a knihovny
je po dobu akcí pořádaných

v prostorách Kulturního centra CHD omezen.

Mikulášský Dvoreček
Na dvorečku se v úterý 4. 12. 
od 9.30 hod. setkáme s Mikulášem, 
Čertem a Andělem. Až si 
zazpíváme a zacvičíme, hodné 
a šikovné děti Mikuláš odmění 
sladkou dobrůtkou. Poslední 
letošní dvoreček pak bude ve 
znamení zpěvu vánočních koled 
a výroby vánočního stromečku. Na 
všechny děti se moc těšíme! Pro 
účast na „mikulášském“ dvorečku 

prosím registrujte svoje dítě v KC 
telefonicky, mailem nebo osobně.

Lucie Šulcová

Adventní dílna pro 
děti
V úterý 11. prosince bude pro děti 
připravena v prostorách Kulturního 
centra adventní dílna. Budeme 
společně s lektorkou paní Lucií 
Vodrážkovou vyrábět vánočního 
anděla. Rezervaci Vašich dětí 
prosíme telefonicky, mailem nebo 
osobně v KC.

O mlynáři Jankovi 
a Cecilce ze zámku 
aneb Lesní pohádka
Co když zabloudíte v lese 
a necháte si neprozřetelně poradit 
od pochybné bytosti, která vám 
za svou službičku odnese to 
nejcennější, o čem jste nevěděli? 
Můžete si samozřejmě zoufat, 
postavit armádu, nebo se obrátit 
na jiné pohádkové bytosti, kterými 
se náš les přímo hemží. O tom, 

jak láska, důvěra a nezištnost 
zvítězila nad zlem a sobectvím. 
Připlave Emánek? ....

Lucie Šulcová

Divadlo Máj Praha uvádí

www.divadlomaj.cz

O mlynáři Jankovi a Cecilce ze zámku
aneb LESNÍ POHÁDKA

Pohádka o lásce, která vyhrá
la nad nástrahami zla

od autorů Vlastimila Nováka a Stanislava Oubrama

pro děti od 4 let ,  délka představení je 60 min

lesnacka_plakat_Sanov_volny_Sestava 1  14. 11. 2018  23:23  Stránka 1

Chaberský dvůr – Kulturní centrum
můžete sledovat na FB

Setkávání na 
Dvorečku každé úterý
Velmi se těšíme na všechny děti 
ve věku (2 až 4 roky) a jejich 
doprovody, které se chtějí 
naučit říkadlům a písničkám za 
doprovodu hudebních nástrojů. 
V pestrém programu nebudou 

chybět protahovací cvičení, 
ani oblíbená výtvarná dílna. 
                                 Přijďte k nám!

Kavárnička 
Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje. Každou první 
a třetí středu v měsíci od 15.30 - 17.30 
Pořádá Kulturní a sociální komise



Výběr z knižních novinek

Výběr z knižních novinek pro děti

Novinka Husitská epopej VII.
Dlouho očekávaný závěrečný díl Husitské epopeje VII. předního českého autora historických románů Vlastimila 
Vondrušky nebude od prosince chybět ani v naší knihovně.
„Poslední díl ságy představuje léta, kdy se českým králem stal Vladislav Jagellonský, jemuž se postupně podařilo 
otupit ostří nepřátelské zahraniční politiky, zvláště té papežovy. Nakonec byl z Čech sejmut cejch kacířství, neboť po 
desetiletích bojů byl utrakvismus uznán všemi církevními autoritami. Husitská epopej tak dospěla ke svému závěru.

95x135_Nedved_navrh7_tisk.pdf   1   19.07.2018   20:05:43
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8 Kultura

Obraz SALOMÉ jako 
pozůstatek barokního 
oltáře

Oltář před úpravami
v 70. letech 20. století

Obraz s vyobrazením princezny Salomé 
držící v rukou mísu s hlavou Jana Křtitele 
odkazuje svým námětem na zasvěcení 
chaberského kostela - Stětí sv. Jana 
Křtitele. Původně byla tato velmi kvalitní 
olejomalba součástí staršího barokního 
oltáře, později byl obraz upraven do 
kasulového tvaru a použit jako nástavec 
oltáře nového. Dnes je obraz umístěn 
samostatně na jižní stěně kostela 
a postupem času tmavne a šedne. Letos 
v říjnu jsme proto pozvali restaurátora 
Miroslava Slavíka a nechali jím krásné 
dílo prohlédnout. Jak jsme sami tušili, 
bylo nám doporučeno dát obraz odborně 
vyčistit a ošetřit, aby neztrácel svou 
výpovědní hodnotu. Jelikož jsme připravili 
pro dobu Adventu na 1. a 8. prosince 
v kostele dvě zajímavé události; koncert 
a slavnosti u kostela, rozhodli jsme se, že 
výtěžek ze vstupného půjde již rovnou na 
zrestaurování vzácného obrazu. Věříme, 
že tak, jak se rozzářila v loňském roce 
zásluhou mnohých přispěvovatelů malba 
se Křtem Krista v Jordáně, prokoukne 
s vaší laskavou a nezištnou pomocí 
i významné barokní plátno se Stětím 
sv. Jana Křtitele.
Děkujeme všem za podporu a přejeme 
vánoční čas plný barev, chutí, vůní, štěstí 
a radosti.                    Jana S. a Martina M.
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Tělovýchovná 
jednota ZŠ Chabry 

pořádá

v tělocvičně ZŠ Spořická 400

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
v sobotu 29. prosince 2018 od 9 hodin 

do pátku 14. prosince 2018!
kategorie muži, ženy - bez omezení

Systém turnaje:  4 skupiny
  první dva postup do pavouka 
  o 3. místo
  fi nále

Délka a počet setů budou určeny podle počtu došlých přihlášek.

Přihlášky písemně na adresu Vokáč Jaroslav, Dvorní 537, 
Praha-Dolní Chabry nebo mob. 723 127 130 
(Jaroslav Vokáč, řed. tur.), e-mail: jaroslav.vokac2@seznam.cz
V případě, že můžete až v pozdější hodinu, sdělte tuto 
skutečnost při přihlašování, pořadatel bude hrací plán časově 
přizpůsobovat. 
Startovné 100,- Kč bude hrazeno při prezentaci.
Hraje se o poháry a diplomy. Občerstvení zajištěno.

Jaroslav Vokáč, ředitel turnaje

History park Ledčice na 
úpatí hory Říp
Půldenní program v History parku 
absolvovali v polovině listopadu obě 
šesté třídy naší základní školy. Na celé 
dopoledne se žáci naší školy proměnili 

v aktivní zvídavé výzkumníky, historiky 
a archeology. Sami si prakticky zkusili 
práci vědeckých pracovníků; vlastnoručně 
primitivní pravěkou technologií proměnili 
pšeničná zrna kamennou zrnotěrkou 
v mouku pravěkých zemědělců, na dalším 
pracovišti stavěli v neobydlené krajině 
pravěkou vesnici či keltské oppidum, 
vyhledávali nejvhodnější místo k osídlení. 
Velice zaujala práce archeologů, 
v něž se žáci proměnili na venkovním 
pracovišti, kde si reálně vyzkoušeli, 
jaké vzrušení prožívá archeolog, když 
trpělivě a pozvolna odkrývá lidskou 
kostru v pravěkém hrobě, nachází dary 
zemřelému, jako nástroje, zbraně, šperky. 
Žáci tak navázali na seznámení se s naší 
nejstarší historií, kterou měli před několika 
lety. Tehdy jejich starší spolužáci navštívili 
archeologické vykopávky z mladší doby 
kamenné přímo v katastru Dolních 
Chaber nedaleko kostela, kde probíhal 
archeologický výzkum v místě budoucí 
zástavby. Akce se žákům velice líbila 
a na jaře je čeká návštěva starověkého 
skanzenu na Zbraslavi. 

Lubomír Sládek 

Komiks nebo komix?
Inspektor Hopkins
Jestli se vy, čtenáři Zpravodaje, nad psaním 
tohoto slova zamýšlíte, tak pro 5. A a 5. B 
je to velmi jednoduchá otázka. Začátkem 
listopadu jsme navštívili knihkupectví 
Neoluxor na Václavském náměstí, kde 
jsme se seznámili s autorem detektivního 
komiksu „Inspektor Hopkins zasahuje“. 
Dějiny mohly proběhnout úplně jinak: 
Karel IV. Mohl být otráven, Marco Polo 
mohl na své cestě do Číny zmizet a Jan 

Žižka mohl být poražen hned ve své první 
bitvě. Naštěstí je tady Tajná společnost 
hlídačů historie a její agent inspektor 
Hopkins pokaždé přijde včas. Setkání 
s autorem komiksu Janem Smolíkem 
bylo pro nás velmi inspirativní. Díky němu 
jsme se dozvěděli, jak se komiks vytváří. 
Už jsme si vše i sami v praxi vyzkoušeli 
a vytvořili vlastní komiksové příběhy. Zjistili 
jsme, že nejsme sice tak dokonalí jako 
Honza, ale moc nás práce bavila a zasmáli 
jsme se při ní. žáci z 5. A a 5. B

Osmé ročníky na koncertu 
The Beatles Revival Band
Na koncert se těšily obě třídy osmého 
ročníku. 
   Písničky „Hey Jude“, „Yellow 
Submarine“ nebo „Let It Be“ rozezněly 
sál Národního domu na Vinohradech ve 
středu 14. listopadu. A my jsme společně 
s našimi „osmáky“ byli u toho. Jedna 

z nejúspěšnějších evropských revivalových 
skupin předvedla dokonalou kopii koncertu 
legendárních The Beatles. Skvělé 

nastudování a provedení každé skladby 
bylo podpořeno neuvěřitelnou hlasovou 
a fyzickou podobností členů skupiny, 
stylovými účesy a charakteristickými 
pohyby jednotlivých členů na pódiu. 
Úžasná atmosféra nenechala nikoho 
v klidu a jen tiše přihlížet. Celé hlediště 
tleskalo, zpívalo, tancovalo a ti nesmělí 
alespoň podupávali do rytmu. 

Petra Hanšpachová

Kočárek už je v depozitu 
mateřské školky
V listopadu předala Alena Manderlová dar 
do rukou ředitelky Lenky Nikodýmové, 
který by jinak skončil na smetišti. Jedná se 
o kočárek vyrobený z papíru. Na otázku, 
jak s darem školka naloží, ředitelka 
odpověděla: „Nejprve děkuji dárkyni. 
Kočárek se stane součástí našeho 
depozitu. Využijeme ho při nacvičování 
pohádek, písniček a scének jako krásnou 
rekvizitu.“ red



10 Sport

Konec 
podzimní 
části sezóny
Skončila nám podzimní 
část fotbalové sezony 
a naše travnaté hřiště 
si může na chvíli 
odpočinout. Poprvé 
v historii chaberského 

fotbalu jsme obsadili všechny mládežnické 

kategorie a k tomu ještě dva týmy mužů. 
Celkem máme 184 hráčů, z toho 134 dětí.
Mladší přípravka: výsledky v této kategorii 
se nesledují, ale nás moc těší nárůst počtu 
hráčů a hráček. Před rokem, když Lýdie 
Patáková začala trénovat, měla v kádru asi 
5 dětí. Dnes již musí rozdělovat tréninky na 
dvě skupiny, protože zájem je obrovský. 
Děti pod vedením Lýdie Patákové se 
zlepšují zápas od zápasu a jejich nadšení 
do fotbalu nezná hranic.

Starší přípravka: hlavní problém zde řeší 
trenérské duo Lukáš Stříteský a Roman 
Kolín, a to, jak poskládat nominaci, aby si 
všechny děti zahrály. Ve starší přípravce 
máme spoustu šikovných hráčů, které nám 
mohou jiné týmy jen závidět. Nikoho proto 
nepřekvapí, že ve své kategorii naši hráči 
přezimují na prvním místě.

Mladší žáci: před sezonou jsme chtěli 
udržet 1. třídu a nesestoupit. Naši hráči 
předčili výsledkově i herně očekávání 
trenérů (Honza Škurek st. a Dan Mikota). 
Kluci se v těžké konkurenci „ligových týmů“ 
jako je Bohemians, ČAFC nebo Tempo 
neztratili a po celý podzim se pohybovali 
na čele své soutěže. Aktuálně jim patří 
6. místo a až se kluci naučí proměňovat 
šance, tak to bude „Chaberskej válec“.
Starší žáci: již několik let je vedou Jirka 
Vajnar s Láďou Chaloupkou a výsledky 
této práce se odráží i výsledkově: aktuálně 
kluci drží 3. pozici ve své soutěži s nejlepší 
obranou. Vzhledem k tomu, že jsou 
prakticky o rok mladší než jejich soupeři, 
super. 

Mladší dorost: je naše mužstvo, které jsme 
původně ani nechtěli přihlásit do soutěže, 
protože bylo málo hráčů. Jenže trenérka 
Iva Horáčková se zaručila za tým svojí duší, 
že kluci soutěž zvládnou. Přemluvila Honzu 
Škurka ml., který se vrátil do Chaber, aby 
jí pomohl s trénováním a nový realizační 
tým byl na světě. A v okamžiku, kdy se 
podařilo doplnit kádr o nové tváře, máme 
mladší dorost, který hraje o čelo tabulky 
s choutkami na postup do přeboru. Páté 
místo ve vyrovnané skupině je výborné. 
Starší dorost: v této kategorii doplácíme 
na nedostatek zkušených hráčů (zranění), 
a tak musí vypomáhat mladší dorostenci. 
12. místo je odpovídající našim možnostem, 
nicméně trenér Honza Jiroušek je optimista 
a na jaře očekává zlepšení.
B-tým: je nový tým, který se letos přihlásil 
do soutěže. Naše Béčko většinu soupeřů 
přehrává rozdílem třídy (např. poslední 
zápas se Suchdolem 12:0). Kluci mají 
aspiraci na postup. Aktuálně jim patří 2. 
pozice o bod za vedoucí Točnou, jaro bude 
ještě moc zajímavé. 

A-tým: po sestupu z přeboru se postavil nový 
mladý tým (průměr 23 let). Odešel nejlepší 
střelec, přestali hrát hráči zvučných jmen 
a o svoji šanci se musí rvát kluci z Chaber 
a okolí. Po prvních dvou kolech jsme 
měli 2 porážky. Trenér Petr Klouček svým 
mladíkům věřil, protože řadu z nich vedl už 
od přípravky. A Chabry se rozjely a jsou na 
vítězné vlně. Nyní jsme na druhém místě, 
které zaručuje postup do přeboru. I kdyby 
se nepostoupilo, nic se neděje. Kluci ví, že 
jejich čas ještě přijde. Více, než výsledky, 
těší atmosféra v týmu a podpora fanoušků. 

Naši mladí fotbalisté chodí podporovat 
své fotbalové vzory a starší kamarády 
a starají se o báječnou atmosféru. Nechybí 
bubny, trubky, prapory a atmosféra 
v hledišti je podobná jako v lize. Závěrečná 
děkovačka hráčů je pak samozřejmostí.  
Více na: www.skchabry.cz. 

Jan Škurek, 
foto: Miroslav Malina, Robert Horáček

Chabry mají srdce na 
správném místě 
Sbírka na podporu Patrika Šimánka. 
Sbírka se pořádala na posledním zápase 
A týmu v sobotu 17. listopadu. Patrik 
Šimánek je kluk, který před deseti lety skočil 
do mělké vody a od této doby je ochrnutý na 
většinu svého těla. Stará se o něj babička 
a každá koruna jim pomáhá. S nápadem 
podpořit Patrika přišla Adéla Kloučková. 
Není to její první projekt podporující lidi 

poznamenané osudem. Adéla se svými 
kamarádkami vybrala částku 32.000 korun. 
Děkujeme týmu SK Modřany, rozhodčím 
a všem lidem, kteří nezištně a ochotně 
přispěli. Peníze poputují na účet Patrika. 
„Patriku, drž se! Rodina Tvých fanoušků se 
rozrostla o další skvělé lidi.“
 Budeme rádi, když se naší akcí budete 
inspirovat třeba i vy, čtenáři Zpravodaje, 
spolky, zkrátka všichni, kteří máte srdce na 
správném místě.

Vlastimil Tomšů, foto Miroslav Malina



Jurtovské novinky
S dětmi z lesní školky Jaata jsme v listopadu 
prožili příjemnou svatomartinskou 
slavnost, k níž neodmyslitelně patří 
dětmi vyráběné lampiony, svatomartinské 
rohlíčky a podvečerní průvod světýlek za 
zpěvu písní, jako je např.:

„Já jdu s mojí lucerničkou, lucernička jde 
se mnou, hvězdy svítí na nebíčku,
já na cestu s lucernou.“
Pro slavnost se skvělým útočištěm stala 
zadní neobydlená část Chaber. Jsme 
rádi, že jsme v prostředí obce mohli prožít 
oslavu, která předchází měsíci klidu 
a společně strávenému času, Adventu. 
Myslíme si/cítíme, že podstatou Vánoc 
nejsou pouze dárky, ale čas věnovaný 
a strávený s druhými lidmi a sdílená 
radost. Všem proto přejeme: radujte se 
společně s rodinou, přáteli či známými. 
Všem dáváme na vědomí, že na svých 
procházkách můžete v okolí cesty 
K Brnkám potkat naše toulající se jurtovské 
prasátko. Přes veškerou naši snahu 
a důkladná opatření se „malý útěkář“ stále 
dostává mimo ohradu. Prasátko rádo dělá 
výlety, ale nebojte se ho (ani o něj), samo 
se vrací „domů“ na zahradu jurty. 

 Děkujeme Chaberskému Zpravodaji za 
otištění naší minulé zprávy týkající se 
anonymní kritiky. Jsme vděční zdejším 
občanům za upřímný zájem a vyjádřenou 
podporu: lidé si chodili číst anonym i dopis 
včetně naší reakce; obojí vyvěšené 
na bráně. Někteří se u nás zastavili 
a jejich podpora i slova, že nám fandí, 
nás nejenom těší, ale posiluje do další 
smysluplné práce. 
 S přáním krásného Adventu, klidných 
Vánoc a ve zdraví prožitý celý rok 2019 
vás za celou Jaatu zdraví

Tereza Vavrečková 

Prosinec je ve znamení 
kvalitního krmení zvěře
Před námi je poslední měsíc letošního 
roku. S prosincem však nekončí jen 
kalendářní rok, ale i hlavní lovecká 
sezóna, a to jak většiny zvěře spárkaté, 
tak zvěře drobné. V našem mysliveckém 
spolku už léta nepořádáme hony na 
drobnou zvěř z důvodu nízkého stavu 
populace. I přes takováto opatření se 
nám nedaří stav drobné zvěře zlepšit. 
Prosinec je měsícem nejen vánočních 
svátků, ale i obdobím intenzivní péče 
o zvěř. Krmná zařízení navštěvujeme 
co nejčastěji s kvalitním krmením, aby si 
zvěř udělala dostatečné tukové zásoby, 
ze kterých v zimě čerpá. I když v našem 

mírném pásmu, kde jsou zimy beze 
sněhu nebo s minimálním množstvím, 
zvěř příliš nestrádá. Spíše trpí průjmy ze 
spásání řepky olejky. Mnozí z vás si všimli, 
že jsme na Ústecké obnovili pachové 
ohradníky, abychom minimalizovali střety 
zvěře s motorovými vozidly. Myslivost je 
koníček na plný úvazek. Věřte nebo ne, 
nikdo jiný se o volně žijící zvířata, která 
se nepohybují blízko domů, jako třeba 
ptáčci zpěváčci, o které pečují hodní lidé, 
nikdo nepostará. V letošním roce jsem 
se snažil vám, čtenářům chaberského 
zpravodaje, přiblížit práci myslivců, 
a také vám říci, že myslivec je v prvé 
řadě chovatel a ochránce, až naposledy 
lovec. Milí čtenáři, další rok je za námi. 
Dovolte mi proto, abych vám i vašim 
rodinám popřál klidné prožití Vánoc a do 
nadcházejícího roku mnoho zdraví, štěstí, 
spokojenosti a krásných chvil. Děkuji za 
váš zájem o dění v přírodě i za zájem 
o tyto myslivecké texty. 

Tonda Matějka, myslivecký hospodář

Den válečných veteránů 
Slaví se dne 11. listopadu
Den válečných veteránů slavíme v naší 
zemi teprve od roku 2001. V západních 
zemích je to dávná tradice. Jedná 
se o den, kdy v roce 1918 oficiálním 
podpisem uzavřeného příměří skončily 
boje první světové války. A vlčí mák se 

stal symbolem proto, že připomíná tradiční 
báseň o flanderských polích. Po bitvě tam 
rozkvetly vlčí máky a připomněly prolitou 
krev bojovníků. V Anglii nebo v USA 
lidé pořádají velké slavnosti, průvody 
městy, dětské dny a besedy s vojáky. 
Nemůže se stát, že by v tento den někdo 
v médiích na sobě neměl vlčí mák. 

Květiny na oblečení moderátorů všech 
našich televizí nechyběly letos ani jim. 
Oběti první světové války uctily v neděli 
po celé zemi zvony. Jsem přesvědčena 
o tom, že bychom neměli zapomínat na 
válečné veterány. I když se celý víkend 11. 
a 12. listopadu v našich zemích nesl ve 
znamení různých svatomartinských oslav, 
jakoby vedení naší MČ zapomnělo na naše 
padlé hrdiny, obyvatele Dolních Chaber, 
válečné veterány. A to mne hodně mrzí. 
Když už jsme si z USA vzali za své slavení 
Valentýna a Helloween, proč nebýt vděční 
a hrdí na své předky, kteří bojovali za naši 
svobodu, kterou my dnes považujeme za 
tak samozřejmou. Dávejme lepší příklad 
svým dětem a nezapomínejme na svou 
minulost.

Věra Novotná

Kaleidoskop 11

inzerce
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Kde se prodávalo
I v tomto čísle vás zveme na projížďku 
minulostí obce. Čím dál tím více jsme 
si vědomy toho, že o minulosti obce, 
kde řada z nás žije šedesát, sedmdesát 
i devadesát let, víme málo. O to více nás 
těší, že úvodní text vzbudil u pamětníků 
tak velký ohlas. S radostí opět přinášíme 
další nová ohlédnutí v čase, jak jsme 
slíbili v listopadovém čísle, a to nejen 
za obslužností obce, ale i za dopravou, 
sportem a společenským životem. 

HaMaKu, AlMander

Chaberští konšelé 
neplatili za vzdělání dětí

úvozová cesta  (V Kratinách)

pohled od školy (směr Zdiby)

Paní Zdena (93 let) vzpomíná, jak do první 
třídy chodila ještě ke Karáskům (dnešní 
penzion U Ivy, Ústecká), druhou a čtvrtou 
třídu odchodila v tzv. „malé školičce“ 
(dnešní MŠ na Bíleneckém náměstí). Pátou 
třídu absolvovala do Vánoc v místnosti 
u Míšků a druhé pololetí už seděla v lavici 
U Klikorků. První rok tzv. měšťanky strávila 
ve škole v Kobylisích, sedmou už zase 
na Korábě v Libni a posledním osmým 
ročníkem ukončila své základní vzdělání 
ve škole v Karlíně za kostelem, a to 
společně se šesti dalšími chaberačkami 
Aničkou Klečákovou, Slávkou Malinovou 
nebo Libuškou Švábovou. Když jí bylo 13 
let, v malém domečku (dnešní družina, kdy 
budova základní škola měla jen základy, 
rok 1938) je učil ruský učitel, legionář 
Blodskij, kterému prezident T. G. Masaryk 
zaplatil v Čechách vzdělání. Obec měla 
za povinnost přispívat na vzdělávání 
svých malých občánků. Tehdejší chaberští 
konšelé tuto povinnost neplnili, a tak děti 
a jejich rodiny si museli vzdělání zajistit 
sami. Vzpomínka patřila i poutím, na které 

přijížděl cirkus nebo kolotoče a střelnice. 
Tehdy šlo o volný plac vedle Fišmistrových 
směrem k silnici. Každou neděli chodila 
s celou rodinou k Vltavě do Draháně, 
kde se učila plavat v tůních u Vltavy (tyto 
pamatuje i naše generace šedesátníků). 
   Pro mléko chodila s plechovou bandaskou 
ke Stejskalovům, kde byl kravín, chleba 
rodiče objednávali v Konzumu na místě 
původní stodoly Malých, kteří obchod sami 
postavili. Za nákup se platilo 1 x týdně 
v pátek, týdenní nákupy se jmenovitě 
vedly v černé knize. Vyučila se ve firmě 
Rejmánek v Libni v dámské konfekci 
a v roce 1943 dostala umístěnku do fabriky 
Havlík v Hloubětíně, kde pracovala až do 
narození syna Miloslava (1950). Ráda 
cvičila v jednotě Na Kovárně a později 
v Sokole, který vedli manželé Malinovi. 
S rodiči žila v Bohnické ulici za školou 
a po připojení Chaber ku Praze (rok 
1968) se ulice přejmenovala na dnešní 
Vernéřovskou. Odtud úvozem, dnešní 
tolik diskutovanou ulicí V Kratinách, 
chodila kolem plotu cihelny Beranovky, 
později Strojní traktorová stanice, dále 
kolem Čimického háje až k vozovně (za 
dnešním Penny) na tramvaj. Zde nechávali 
zablácené holínky, protože úvozová cesta 
byla samé bláto. Státní autobus jezdil jen 
centrem obce (dnešní Ústecká). Vychovala 
3 děti. Dneska se těší ze 4 vnoučat a 7 
pravnoučat.

Zdena Matějková s rodinou

Hokej se hrál už za 
umělého osvětlení 
a v Draháňském údolí 
probíhaly časté lyžařské 
závody
Své vzpomínání tentokrát začnu 
neobvykle, a to právě sportem v obci. Na 
dolním rybníku (Pod zámečkem) se hrál 
hokej za umělého osvětlení, které zde bylo 
vybudováno, a to už v roce 1953, kdy bylo 
krátce po měnové reformě. V Draháňském 
údolí zase probíhaly časté lyžařské 
závody, v letním a podzimním čase se zase 
jezdily motocyklové závody a soutěže. Na 
sportovním dění obce se nejvíce podílel 
Sokol a její členové, bratři Ševčíkové, 
vychovali řadu sportovců.
   První školní jídelna se nacházela 
v hospodě U Koňárků, dnešní Perštejnská, 
známá při komunistických volbách jako 
„dvoustovka“. V obci na náměstí probíhaly 
žně, a to v ulici U Václava ze statku 
u Helebrantů, kde měli stodolu. Rád 
vzpomínám na pana Helebranta, který 
měl koně a jako první v obci svážel popel. 
Byl velmi dobrosrdečný a tehdejší kluci na 
něho složili básničku na známou melodii: 
Na silnici do Prášil.: „Na silnici do Chaber, 

pan Helebrant tudy jel a popel tam, a popel 
tam nakládal, přitom hodně nadával.“ 
   Pro noviny a cigarety se také chodilo do 
trafiky k Loudům u kostela, kde každoročně 
probíhaly poutě. Stánky, kolotoče, houpačky 
a další atrakce se táhly od prostředního 
rybníka kolem hospody U Míšků, podél 
statku Lukových, Suchých a Dvořáků 
až k hospodě U Procházků (později Na 
Kovárně). Byl zde i čilý společenský 
život, jako třeba loutkové divadlo, které 
se hrálo vždy v hospodě U Procházků 
a další divadlo, jehož principálem byl pan 
Průcha (holič) se hrálo zase v hospodě 
U Klikorků. Nesmíme zapomenout ani 
dopravu a tehdejší automobilový provoz 
v obci, konkrétně v části Dolních Chaber, 
kde bylo jediné auto, které vlastnil taxikář 
pan Burda. Dnes ulicemi Doksanská 
a U Václava není možno přejít, jaký je 
zde provoz. Ani sportovní činnost v obci 
nezůstávala pozadu. 
   V Draháňském údolí probíhala i řemeslná 
výroba; pletly se výrobky z proutí, o které se 
staral František Rybníček. Od Plevů přes 
dnešní čističku až ke mlýnu se táhly bažiny 
a aby ustoupily, podél potoka pan Rybníček 
vysazoval vrbové proutí. Obyvatelé 
obce tudy v neděli korzovali a chodili na 
procházky, občerstvovali se přitom u pana 
Vlasáka na potoce Pod skálou. V obci 
převažovala práce v zemědělské výrobě 
a další jediná pracovní příležitost pro místní 
obyvatele byla v cihelně vedle hřbitova. 
Zde pracovaly většinou ženy. Pokračování 
příště.
   Pan Milan (73 let) byl povoláním stavař 
a v 70 letech se spolupodílel na stavbě 
ocelářských závodů v tehdejším NDR, 
olympijského stadionu v Mnichově, v Berlíně 
pracoval na stavbě československé 
ambasády včetně kulturního střediska 
a restaurace Praha (dodnes velmi 
vyhlášená). Opravoval a udržoval budovy 
velvyslanectví, majetek tehdejšího 
Československa v Bruselu i v Římě 
a rovněž i budovu v Paříži, kterou naše 
první vláda pod vedením T. G. Masaryka 
v roce 1933 dostala od francouzské vlády 
darem za symbolickou jednu korunu. Věřte 

nebo ne, komu se poštěstí, aby se koupal 
nedaleko Eiffelovy věže a turisté se na něho 
koukali dalekohledem z věže „Eiffelovky“. 
Pokračování příště.                  Milan Frýdl


