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Výběr ze zasedání Rady
dne 10. ledna 2019

souhlasila
�se stanovením platových výměrů ředi-
telkám příspěvkových organizací MŠ a ZŠ 
v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., 
ve znění platném od 1. 1. 2019, dle neveřej-
né přílohy usn. č. 55/19/RMČ.
�s  bezplatným pronájmem nebytových 
prostor pro neziskové zájmové sdružení 
Sázíme stromy dne 19. 1. 2019 za podmínek 
uvedených ve smlouvě o pronájmu uzavře-
né pro tento účel.
�se změnou kódu míry využití území po-
zemku parc. č. 1372/190, k. ú. Dolní Chab-
ry, z hodnoty OB-B (čistě obytné) na OB-C 
(čistě obytné s kódem míry využití C).

schválila
�rozpočtové opatření č. 12 v  roce 2018. 
Doporučila zastupitelstvu ke schválení 
a  pověřila starostku předložit na březno-
vém zasedání ZMČ.

Projednala
�žádost o zaslaní stanoviska k prodeji po-
zemku parc. č. 1349/29, k. ú. Dolní Chab-
ry, o výměře 39 m2, která byla zaslána od-
borem hospodaření s majetkem MHMP na 
základě žádosti fyzické osoby. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o pozemek hl. m. Prahy, 
který nebyl MČ Praha-Dolní Chabry svěřen 
do správy, MČ nemá proti prodeji námitky.
�nabídku na uzavření rámcové smlouvy 
s Aukční společností V & M, s.r.o. o spolu-
práci v  oblasti zprostředkování obchodu. 
Na základě předložených referencí a  ná-
sledných konzultací se rozhodla, že rám-
cová smlouva nebude uzavřena.

Projekt Nové Chabry
Dne 8.  ledna  2019 jsme se zúčastnili jed-
nání Výboru pro územní rozvoj ZHMP, na 
kterém se mj. projednávaly také dva ná-
vrhy developera týkající se navýšení pod-
lažnosti v projektu Nové Chabry. Oba body 
byly v  materiálech doporučeny ke schvá-
lení, což pro MČ nepředstavovalo příznivé 
vyhlídky. Po diskuzi k oběma bodům, které 
se svým vystoupením zúčastnila také sta-
rostka Barbora Floriánová, se podařilo do-
sáhnout jejich přerušení. Rada MČ

Starostové pro okruh
se sešli v Dolních Chabrech
Ve čtvrtek 17.  ledna  2019 se na radni-
ci Městské části Praha-Dolní Chabry se-
šlo uskupení Starostové pro okruh. Hlav-
ním bodem diskuze byla aktuální situa-
ce v  přípravě výstavby Pražského okru-
hu, ke kterému se v posledních dnech str-
hává velká mediální pozornost. Starosto-
vé se v diskuzi shodli na tom, že je nutné 
požadovat skutečně komplexní a  odbor-
né posouzení variant trasy okruhu s  vy-

hodnocením všech ekonomických, doprav-
ních, ekologických a hygienických parame-
trů, ale i  parametrů sociologických a  de-
mografi ckých. Dle uskupení nelze prosa-
zovat variantu, která by přinesla na území 
hl. m. Prahy kamionovou dopravu. V  nej-
bližší budoucnosti proto považují za nut-
né posouzení variant okruhu, na jehož zá-
kladě by se mělo o budoucí trase rozhodo-
vat. Za městskou část se setkání zúčastni-
la starostka Barbora Floriánová a za Komi-
si pro okruh Miroslav Malina, Hana Fran-
cová a Milan Golas.                          redakce

Prosíme, neupravujte
dopravní značky
V  posledních měsících řešíme v  rám-
ci agendy Komise stavební a dopravní na 
podnět občanů hned několik případů váž-
ného poničení nebo svévolné úpravy do-
pravního značení. Jedním z příkladů je tře-
ba opakované otáčení zákazové značky 
u  křižovatky ulic Ládevská a  K  Ďáblicům, 

kterou pracovníci úřadu již několikrát na-
rovnávali.

Neupravujte ani neničte dopravní zna-
čení na místních komunikacích a  respek-
tujte, prosím, jejich význam. Pokud už 
máte se značením jakýkoli problém, ob-
raťte se prosím na úřad, kde můžeme kaž-
dý návrh projednat a posléze případné ná-
vrhy úprav zaslat policii k posouzení.

Jan Vokurka, 1. místostarosta MČ

Úvodní
slovo
Barbora
Floriánová
starostKa MČ
Milí Chaberáci,
doufám, že si stále ještě užíváte letoš-
ní sněhovou nabídku. Za měsíc už se zase 
přihlásí jaro a s ním také oblíbený svátek – 

masopust. Veselý průvod v  maskách se 
tradičně sejde u školy a bude pokračovat 
po tradičních zastávkách v  Dolních Cha-
brech, až doputujeme k  Hrušovanskému 
náměstí. Hudba, dobroty a  dobrá zábava 
tu budou s námi. Sousedské slavnosti, se-
tkávání vespolek a společná práce i zába-
va jsou nejlepším základem fungování kaž-
dé komunity a já věřím, že i letos bude ten-
to barevný svátek krásnou oslavou Dolních 
Chaber. Přijďte se poveselit na Chaberský 
masopust, který se bude konat v  sobotu 
2. března, a ať se vydaří!

Barbora Floriánová, starostka MČ

Co se děje
na radnici
V Dolních Chabrech proběhlo zásadní jed-
nání Starostů pro okruh, které bylo záro-
veň přípravou na schůzku s pražským pri-
mátorem a jeho náměstky. Společně jsme 
vydali tiskovou zprávu a  starostka Floriá-
nová vyzvala primátora a  náměstky opa-
kovaně ke schůzce k  okruhu, která by se 
měla uskutečnit v příštích týdnech.

Započali jsme práce na střednědobém 
a  dlouhodobém plánu pro Chabry. Rozví-
jející se oblast nad školou velmi pečlivě 
plánujeme, kontrolujeme všechny změ-
ny a  situaci jsme projednávali s  magis-
trátními odborníky. Jednali jsme na Výbo-
ru pro územní rozvoj na pražském magis-
trátu o fázích F a G projektu Nové Chabry 
a  jeho navýšení. Výbor změnil své původ-
ně souhlasné stanovisko ve prospěch dal-
ších jednání. Jednání o  dalších změnách 
v Dolních Chabrech bylo také zatím staže-
no z pořadu Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Západně od Beranovky řešíme s  reno-
movanými energetickými odborníky pro-
blematiku plánovaného projektu vysoké-
ho napětí a snažíme se dosáhnout co nej-

lepšího řešení pro Chabry.
Stále postupujeme v  právních kau-

zách ohledně nové letecké ranveje v Ruzy-
ni a okruhu. Naše starostka vystoupila na 
debatě k  Silničnímu okruhu kolem Prahy 
v Čimicích a vyzvala účastníky k aktivnímu 
jednání ve prospěch objektivnímu posou-
zení variant Pražského okruhu.

Proběhlo rovněž první jednání s kolegy 
z obcí a magistrátem ve věci řešení dopra-
vy mezi Prahou a Středočeským krajem.

Daří se vyřešení posledních detailů 
k chodníku do Čimic, na jaře bychom měli 
začít stavět! A zadali jsme k řešení přechod 
a křižovatku před základní školou.

Zahájili jsme jednání o dalších možných 
dotacích z magistrátu a  z EU pro fi nanco-
vání dostavby ZŠ, fi nalizujeme výběrové ří-
zení, řešíme harmonogram stavby.

V  rámci kulturní agendy připravujeme 
a  realizujeme nové programy a  pořady 
v knihovně. Pro děti je v knihovně připra-
vena soutěž. Oblíbené divadelní uskupení 
Divoch bude nyní fungovat ve dvou samo-
statných souborech.

Na setkání se zástupci OSOP jsme řešili 
možnosti opravy zdi okolo našeho kostela.

Vedení MČ
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Místní poplatek ze psů 
za rok 2019
Splatnost do 31. 3. 2019
Majitelé psů s trvalým pobytem na území 
MČ Praha-Dolní Chabry, kteří nečerpají 
dvouletou úlevu do výše 350,– Kč/rok 
poskytnutou za označení psa mikročipem 
po následném přihlášení do registru 
vedeného Magistrátem hl. m. Prahy, 
zaplatí poplatek ve stejné výši jako 
v  předchozím roce. Sazby poplatků se 
nemění a dle vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. 
Prahy o místním poplatku ze psů, ve znění 
pozdějších předpisů (18/2004 a 8/2011 Sb. 
hl. m. Prahy), jsou následující:
300,– Kč za jednoho psa chovaného v  ro-
dinném domě
600,– Kč za druhého a  každého dalšího 
psa chovaného v rodinném domě
200,– Kč za jednoho psa chovaného v  ro-
dinném domě, je-li držitel psa poživatel 
invalidního, starobního, sirotčího, vdov-
ského nebo vdoveckého důchodu, který je 
jeho jediným zdrojem příjmů
300,– Kč za druhého a  každého dalšího 
psa chovaného v rodinném domě, je-li dr-
žitel psa poživatel invalidního, starobní-
ho, sirotčího, vdovského nebo vdovecké-
ho důchodu, který je jeho jediným zdro-
jem příjmů
1.500,– Kč za jednoho psa chovaného v by-
tovém domě
2.250,– Kč za druhého a každého dalšího 
psa chovaného v bytovém domě

600,– Kč za jednoho chovaného psa urče-
ného a užívaného k hlídání objektů, jehož 
držitelem je právnická osoba, která je zá-
roveň vlastníkem hlídaného objektu
900,– Kč za druhého a  každého další-
ho chovaného psa určeného a užívaného 
k hlídání objektů, jehož držitel je právnic-
ká osoba, která je zároveň vlastníkem hlí-
daného objektu

Poplatky
lze zaplatit po, st 7.45–12, 13.00–17.45 hod. 
na podatelně ÚMČ Dolní Chabry, Hrušo-
vanské nám. 253/5, nebo bankovním pře-
vodem, účet č. 2000704349/0800, KS 0379, 
VS 1341 a SS – popisné číslo domu (červe-
né).

Povinnost chovatelů
� ohlásit psa staršího třech měsíců do 

evidence MČ Praha-Dolní Chabry (k při-
hlášení je nutno doložit: očkovací prů-
kaz, doklad o označení psa mikročipem)

� přihlásit psa do registru chovatelů psů 
MHMP do 15 dnů od označení psa či-
pem, tetováním (veškeré informace na-
leznete na adrese www.praha.eu)

� v  případě ukončení chovu nebo uhy-
nutí psa odhlásit z evidence do 15 dnů, 
dokládá se potvrzením od zvěrolékaře 
nebo čestným prohlášením (pokud jste 
tak dosud neučinili, informujte prosím 
příslušný odbor dodatečně)

Vzory tiskopisů jsou k dispozici na interne-
tové adrese: www.dchabry.cz
www.dchabry.cz/formulare-zadosti

Vzory tiskopisů:
www.praha.eu
Adresa registru: ÚMČ Praha-Dolní Chab-
ry Referát daní a  poplatků, Hrušovanské 
nám. 253/5, 184 00, Praha 8, tel: 283 851 272, 
e-mail: gabriela.chamrova@dchabry.cz.

Gabriela Chamrová, referent ÚMČ

foto: Ditta Štajnochrová

Podrobné informace k poplatkům ze psů 
naleznete společně s dalšími zprávami 

z radnice na webu www.dchabry.cz.

Městská část získala 
finance na nové sportoviště
Úspěšná dotační žádost předešlého vede-
ní naší městské části o jeden milion korun 
přinese do Dolních Chaber další možnost 
sportovního vyžití. Díky podpoře pražské-
ho magistrátu bude možné financovat zce-
la nové multifunkční sportovní hřiště. To 
by mohlo být umístěno na ploše stávají-
cího betonového hřiště za základní školou, 
hned vedle venkovního sportoviště s mo-
derním povrchem vybudovaného v  roce 
2017. Detaily budoucího projektu budou 
radní ještě projednávat.

Zastupitelé hl. m. Prahy žádost naší 
městské části o poskytnutí účelové inves-
tiční dotace v  oblasti sportu schválili na 
svém prosincovém zasedání. Dne 10.  led-
na  2019 pak Rada MČ oficiálně zapojila 
částku jednoho milionu již do loňského 
rozpočtu. Dvanácté rozpočtové opatření 
pro rok 2018 musí ještě formálně schválit 
také Zastupitelstvo MČ.                   redakce

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

www.dchabry.cz 
a FB: Městská část Praha-Dolní 
Chabry

Nebezpečná 
křižovatka 
u základní školy
Řešení prostoru křižovatky ulic Spořická 
a U Václava před základní školou vyžadu-
je modernizaci. Iniciativa vzešla od rad-
ních městské části, pro které je bezpeč-
nost jednou z programových priorit. Hned 
v  prvních dnech ve funkci proto jednali 
se strážníky městské policie o přijetí oka-
mžitých i  koncepčních řešení bezpečnost-
ní situace u školy. Na vylepšení oblasti se 
v  lednu shodli se členy Komise stavební 
a  dopravní, kde bylo zadáno vypracování 
předběžné studie, na jejímž základě bude 
situace posouzena Radou MČ a posléze za-
slána policii k  připomínkám. Cílem je vy-
pracovat komplexní řešení celé křižovat-
ky s maximálním důrazem na bezpečnost 
chodců, především pak dětí. V živé pamě-
ti mají mnozí dvě nedávné nehody střetu 
automobilu s chodcem na přechodu přes 
Spořickou ke škole. Právě tento přechod 
pro chodce by měl být v  rámci moderni-
zace křižovatky také upraven, aby donu-
til projíždějící řidiče dodržovat maximál-
ní povolenou rychlost a zvýšila se tím bez-
pečnost nejen pro žáky základní školy.

redakce

Soud zamítl žalobu 
k okruhu
Na veřejném zasedání 18.  prosince  2018 
zamítl Městský soud v  Praze žalobu pro-
ti Zásadám územního rozvoje Prahy, které 
počítají se Silničním okruhem kolem Pra-
hy v plánované variantě těsně nad Dolní-
mi Chabry. Naše městská část žalobu po-
dala společně se spolkem Chvalská a  ně-
kolika občany. Za vedení radnice Dolních 
Chaber se soudního řízení zúčastnili sta-
rostka Barbora Floriánová a místostarosta 
pro legislativu Milan Golas.

Hlavním motivem žaloby bylo domoci 
se zrušení části SOKP kvůli nesplnění po-
vinnosti prověřit reálnost a proveditelnost 
záměru v souvislosti s ohledem na ochra-
nu lidského zdraví před hlukem a  znečiš-
těním ovzduší. Vedení městské části při-
pravuje v této věci další kroky.

redakce
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Kavárnička 
pro 
dříve narozené
Zveme všechny dříve narozené na milá 
a pravidelná středeční posezení.

Cílem našich setkávání v letošním roce 
je přinášet dříve narozeným (seniorům) 
nejen zábavu a  možnost setkat se. For-
mou přednášek přineseme i  zajímavé in-
formace z oblasti cestování, přírody, histo-
rie, umění, hobby a dalších. Nevynecháme 
ani péči o naše zdraví formou relaxačních 
a  dechových cvičení k  udržení a  rozvo-
ji hrubé motoriky, zachování fyzické i psy-
chické vitality, zvýšení naší nezávislosti 
a sebevědomí. Cvičení jsou také prevencí 
vzniku řady onemocnění. Nebude chybět 
ani forma rukodělné činnosti, která slou-
ží k udržení naší jemné motoriky. Účastníci 
si sami udělají radost vlastním výrobkem 
nebo si vytvoří malý dárek. Pracovat bu-
deme s kůží, textilem a materiálem, který 
najdeme v  našich domácnostech. Sleduj-
te Zpravodaj!            Hana Marie Kunešová, 

 předsedkyně Komise sociální

V únoru se sejdeme 
6. a 20. února 
v čase 15.30 hodin
Odpovědna HaKu
Kdy? 6. února 2018, čas 15.30 hod.
Kdo? Herečka Miriam Kantorková a Martin 
Klocperk, harmonika
Kde? KC Chaberský dvůr: Kavárnička pro 
dříve narozené
Rezervace: Kulturní Centrum CHD, Jit-
ka Goldsteinová, tel.: 283 852 858, mob.: 
604 976 653.
POZOR! Nezaváhejte! Stolová úprava po-
jme maximálně 40 hostů!

Odpovědna HaKu
Kdy? Vždy každou první středu v  měsíci 
v čase od 15.00 hod.
Kde? V KC Chaberský dvůr - Kavárnička pro 
dříve narozené
Kdo? Pozvaný host
S  autorským pořadem Odpovědi na otáz-
ky Hany Kunešové (Odpovědna HaKu) se 
budeme moci pravidelně setkávat u  dob-
ré kávy s  občerstvením na oblíbených 
a  časem prověřených chaberských kavár-
ničkách. Cílem a myšlenkou pořadu je zís-
kat nové informace, přinést radost a  hu-
mor, se kterými lépe zvládáme i méně pří-
jemné věci nebo zdravotní obtíže. Pozva-
ný host s  humorným nadhledem odpoví 
na otázky, které mu položí sami návštěv-
níci. Mezi sebe budeme zvát známé osob-
nosti z  různých oblastí, jako jsou divadlo, 
hudba, sport, myslivectví, příroda, sociální 
sféra, fyzioterapie pro starší, právo a další. 
Při posezení u stolečků bude o nás pečo-
vat mládí naší školy. Přijďte se s námi za-
smát, zavzpomínat a pobavit!

Hana Marie Kunešová, 
předsedkyně Komise sociální

Výzva
Vážení spoluobčané,
s  blížícím se jarem, kdy probíhají práce 
na našich zahradách a pozemcích, vás žá-
dám, zda bychom si sami nemohli uklidit 
nejbližší okolí kolem našich domů (přesa-
hující větve stromů, opadané listí a jehličí 
na chodnících, výhonky růží a keřů). Zvláš-
tě žádám pejskaře, kteří venčí své miláčky 
jak na chodnících, tak trávnících, aby peč-
livěji odklízeli exkrementy. I  ostatní naši 
spoluobčané mají právo na čisté prostře-
dí při svých procházkách. Děkuji.

Růžena Klimešová

Návštěva divadla 
v Dolních Chabrech: 
Pohled do Sborovny
V měsíci lednu jsem měla možnost navští-
vit divadelní představení „Sborovna“, které 
režírovala členka ochotnického divadelní-
ho spolku DIVOCH Ivana Fára, a také jsem 
měla možnost se podívat do útrob Cha-
berského dvora. „Sborovna“ byla moje tře-
tí navštívená hra a byla jsem zvědavá, ja-
kým způsobem tento kus uchopí.

Představení, jak název napovídá, se 
odehrává v  prostředí učitelské sborovny, 
a musím říct, že téma hry bylo všem velmi 
blízké a že se diváci, včetně mě, velmi dob-
ře bavili, protože se všichni s rolemi mohli 
ztotožnit. Herci se za svůj výkon nemusejí 
stydět, protože byl srovnatelný s profesio-
nálními herci. Občerstvení i podávané víno, 
neméně důležitá věc pro návštěvníky, bylo 
vynikající! Celkový dojem z celého večera 
byl nad očekávání a velmi se těším, jakou 
hru si DIVOCH připraví příště.

Magdaléna Nesvadbová

Pozvánka do divadla
Sborovna (recenze)
(Autor: Jaromír Břehový, v  nastudování 
souboru DIVOCH, režie Ivana Fára)
Českou komedii v  nastudování ochotnic-
kého souboru DIVOCH jsme ve druhé pre-
miéře viděli začátkem ledna. Komedie řeší 
problematiku učňovské mládeže prostřed-
nictvím učitelského sboru. Bylo na co se dí-
vat a výkony všech herců lze hodnotit jed-
ním slovem jako skvělé. Proč ne, když ně-
kteří jsou učitelé povoláním. Autor nás za-
vádí mezi učitelský sbor do sborovny v od-
borném zemědělském učilišti, ve kterém se 
učitelé snaží zvládnout nezvladatelné žáky 
bez morálních a  etických hodnot. Vulga-
rita vládne nejen mezi učňovskou mláde-
ží, ale i mezi učiteli samými. Cynismus vní-
máme jak v chování učitelů, tak i v samot-
né sborovně i při jednání zkorumpované-
ho flegmatického ředitele a v projevu žáka 
Pivoňky. Finančně silní rodiče tohoto pro-
blematického žáka dosazují do školy pod-

placenou novou zástupkyni, která nahradí 
ředitelem na hodinu propuštěnou letitou 
zástupkyni školy. A tak do sehrané sborov-
ny nastupuje cizí ambiciózní postava, která 
dějem a náladou ve sborovně silně zatře-
se. A jak? To už se diváci dozvědí na před-
stavení. Cílem autora je varovat slušné lidi 
před stupiditou, drzostí, mocí peněz a vul-

garitou, které hluboko jako mor pronikají 
do dnešní společnosti. Hru vnímejme jako 
apel na nás diváky, kdy denně kolem sebe 
vidíme nežádoucí jevy, ale nic moc s nimi 
neděláme. Udělejte si čas a běžte se na hru 
podívat. Nudit se rozhodně nebudete.

Hana Marie Kunešová

POZVÁNKA
Prohlídka prostor Národního divadla
Kdy: březen (pondělí dopoledne)
Den: upřesníme
Počet lidí: min. 15/max. 45 zájemců/pro-
hlídka
Všechny dříve narozené občany Chaber 
zveme na prohlídku veřejnosti nepřístup-
ných prostor Národního divadla v  břez-
nu. Přesné datum zájemcům včas upřesní-
me. Volejte: paní Alena Markantová, mobil: 
603 216 794. Rezervace do 25. února 2019.
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Jak to bude s Beranovkou?
V lednovém čísle Chaberského zpravodaje starostka Floriá-
nová uvedla: „Nyní je změna Z2844 přerušena s tím, že ma-
gistrát čeká, jaký plán Dolní Chabry představí. Máme důvě-
ru, že jako MČ předneseme, co opravdu chceme – to je to 
podstatné. Nemá nyní význam stahovat změnu bez alter-
nativy.“

Článek reagoval na jednání zastupitelstva, kde starostka 
odmítla stáhnout návrh na změnu územního plánu Z2844, 
která znamená přeměnu Beranovky na silnici a umožní dal-
ší výstavbu v této oblasti, z projednání na magistrátu.

Velmi mě zaujalo sdělení starostky, že „…magistrát čeká, 
jaký plán Dolní Chabry představí“ a že „jako MČ přednese-
me, co opravdu chceme“.

Předpokládám, že výrazem „my jako MČ“ jsou míněni 
občané Chaber, nikoli vedení radnice. A tak mě zajímá, ja-
kým způsobem se bude zjišťovat, co opravdu chceme. Rada 
MČ byla sice pověřena zajištěním zpracování studie kom-
plexního posouzení oblasti „V Kratinách“, ale jakákoliv stu-
die ještě nemusí vyjadřovat vůli občanů. A přání a názory 
občanů, jak mají Chabry vypadat, jsou rozhodně důležitěj-
ší. Odborná studie může občanům pomoci 
při jejich rozhodování. Tak se tedy ptám – 
jakým způsobem bude starostka zjišťovat 
názory občanů? Bude zorganizováno něja-
ké dotazníkové šetření nebo vyhlášeno dal-
ší referendum, kterým by se občané vyjád-
řili, jak to chtějí mít s Beranovkou? Věřím, že 
odpověď bude zajímat mnoho dalších obča-
nů Dolních Chaber.

Pavel Šušák

Odpověď na dopis pana Šušáka
Dobrý den, zažádal jste si výslovně moji odpověď ve Zpravodaji, pokusím 
se tedy popořadě odpovědět na Vaše dotazy a úvahy.

Přerušení projednání vyplývá z návrhu zastupitele Martana z posled-
ního jednání o Z 2844 – Kratinách na jednání magistrátu, kde on bere 
návrh za svůj, navrhuje přerušení a konstatuje, že si máme ujasnit, co 
v dané oblasti chceme. Je to na videu, ve stenozápisu, vše na stránkách 
magistrátu, ke zhlédnutí kohokoli.

MČ je zkratka pro termín „městská část“ a  jsou tím myšleni občané 
Dolních Chaber. Ti jsou zastupováni (proto termín „zastupitel“) zastu-
pitelstvem. Zastupitelstvo obvykle tvoří vedení radnice a opozice. To je 
zkrátka politický systém České republiky, který se nazývá parlamentní 
demokracie.

Postup pořízení a představení plánu pro danou oblast je zcela stan-
dardní – studie by měla být vypracována a občanům představena i ve 
formě veřejné diskuze a s projednáním námitek. Vámi zmíněné možnos-
ti jsou samozřejmě také možné, pokud si to situace bude žádat. Za důle-
žité vnímám zejména informovat občany v plné šíři, vést diskuzi nad té-
matem, do níž se mohou zapojit. Názory občanů vždy vítám, k jakékoli 
oblasti veřejného sektoru.

V tuto chvíli především také řešíme, jaký dopad na celé Chabry a ze-
jména na oblast západně od Beranovky bude 
mít zdvojené vedení vysokého napětí a zejmé-
na jaký je zdravotní a celkový dopad takového 
projektu, byť splňuje zákonné normy. I to jsou 
otázky, které musíme řešit a brát při plánová-
ní v potaz a momentálně právě o tom jednáme 
s odborníky z oblasti energetiky. Bude-li v ob-
lasti přivaděč k okruhu, pak tedy také společ-
ný dopad těchto změn. Taková je tedy součas-
ná realita a výhledy.

Barbora Floriánová, starostka MČ

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.

v této rubrice publikujeme vaše vybrané 

Fotografie z vánočního koncertu
Dne 24. prosince 2018 se v Dolních Chabrech uskutečnil vánoční koncert. Jed-
ním z  návštěvníků byl také pan Petr Hejduk, který nám do redakce zaslal 
z  této štědrovečerní akce v kostele Stětí sv. Jana Křtitele několik fotografi í. 
Děkujeme mu za pěkné obrázky a rádi se o ně podělíme s našimi čtenáři.

 foto: Petr Hejduk

Dopis
V  Chabrech žijeme už čtvrtým rokem a  jsem hrozně 
rád, že jsme našli místo k životu, kde se lidé zdraví na 
ulici, máme zde veškeré potřebné občanské vybavení 
a Chabry mají takové nepopsatelné kouzlo, které ne-
lze popsat, ale všichni asi víme, co tím myslím.

I když je v Chabrech krásně, je potřeba neustále se 
posouvat vpřed a  řešit problémy, které se průběžně 
objevují. Konkrétně mám na mysli jeden z předvoleb-
ních slibů, který se netýká celých Chaber, ale primár-
ně obyvatel z Nových Chaber. Před volbami se všech-
ny subjekty vyjádřily k této otázce kladně a já věřím, 
že kde je vůle, tam je i cesta.

O co jde? V současné době jsou veškeré pozemky 
včetně komunikací a osvětlení v okolí obytných domů 
v  Nových Chabrech ve vlastnictví developera. Veške-
ré náklady za správu a údržbu těchto ploch a pozem-
ků včetně veřejného osvětlení platíme ale my, obyva-
telé. Není to naprosto standardní, ale ani nic výjimeč-
ného. V dobré víře se domnívám, že předchozí vede-
ní se takto domluvilo s developerem proto, aby na něj 
nespadly veškeré náklady dříve, než se do oblasti na-
stěhují obyvatelé a změní si trvalé bydliště do Chaber. 
S tím přitečou i nějaké peníze do rozpočtu MČ, který 
nedisponuje velkými rezervami.

Já jsem se do Nových Chaber stěhoval před cca 
čtyřmi roky a situace se od té doby změnila. Lidí v lo-
kalitě žije už dost, velká část již má trvalé bydliště 
v Chabrech. Tedy domnívám se, že je ta správná doba 
začít s  převodem. Nebude to jednoduché, neboť do 
procesu bude vstupovat celá řada subjektů (namát-
kou TSK, Eltodo, Magistrát hl. m. Praha atd.), proto čím 
dříve se začne, tím lépe. Věřím, že to neocením jen já, 
ale všichni obyvatelé Nových Chaber.

Jakub Haláček
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Dílna pro děti „Karnevalová maska“
5. 2. ÚT 16.30 hod.
Doba karnevalů se blíží, a proto zveme všechny děti na výtvar-
nou dílnu, kde si budou moci vymalovat a vyzdobit karnevalovou 
masku podle své fantazie. K dispozici budou masky, barvy, fl itry, 
třpytky, šablony, peříčka… Přijďte dětem pomoci nebo si vyrob-
te svou vlastní. Za účasti lektorky Lucie Vodrážkové se sejdeme 
v KC CHD v úterý 5. 2. 2019 od 16.30 hod. Doporučujeme rezervaci 
(osobně, e-mailem, telefonicky), vstupné 30,– Kč/maska.

O dvanácti měsíčkách
16. 2. SO 15.00 hod.
Krásná tradiční pohádka na 
motivy Boženy Němcové. Zlá 
macecha a  její dcera Holena 
nenahání strach, ale jsou spí-
še k smíchu. Děti si oblíbí hod-
nou Marušku, pro jejíž záchra-
nu měsíc Leden rád mění běh 
času. Představení kombinu-
je činoherní herectví a loutky. 
České lidové písně za dopro-
vodu houslí provází celou po-
hádku. Součástí představení 
jsou závěrečné zpívánky, kdy se děti jednu píseň z pohádky naučí.Chaberský dvůr – Kulturní centrum

můžete sledovat na FB

K o n t a k t
283 852 858 | 604 976 653 | www.kulturachaberskydvur.cz 

chaberskydvur@dchabry.cz | knihovna@dchabry.cz.
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1. 2.–28. 2. Výstava Roberto Alquati „Nové bytosti z…“
Vstupné zdarma

5. 2. út 9.30 – 11.00 hod., Dvoreček
Dopolední program pro nejmenší s tvořením,
písničkami a hraním, vstupné 50 Kč

5. 2. út 16.30 – 18.00 hod., Dílna – karnevalová maska
Vstupné 30 Kč, rezervace nutná

6. 2. st 15.30 – 17.30 hod., Kavárnička Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje, hosté: Miriam Kantorková a Martin 
Klocperk,
pořádá sociální komise

9. 2. so 16.00 hod., Vernisáž výstavy
Roberto Alquati „Nové bytosti z…“

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

16. 2. so 15.00 hod., O dvanácti měsíčkách
Divadelní pohádka pro děti
Vstupné 50 Kč, Velký sál

19. 2. út 9.30 – 11.00 hod., Dvoreček
Dopolední program pro nejmenší s tvořením,
písničkami a hraním, vstupné 50 Kč

20. 2. st 15.30 – 17.30 hod., Kavárnička Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje
pořádá sociální komise

26. 2. út 9.30 – 11.00 hod., Dvoreček
Dopolední program pro nejmenší s tvořením,
písničkami a hraním, vstupné 50 Kč

Výstava: Roberto Alquati: „Nové bytosti z…“
1. 2.–28. 2. 2019
Roberto Alquati (Itálie, 1960) 
vystudoval grafi ku v  Benát-
kách. V osmdesátých letech byl 
členem italské výtvarné sku-
piny PitturaUno, která kolek-
tivně vystavovala v Lombardii. 
Samostatné výstavy uspořádal 
v  Bergamu, Miláně, Stuttgar-
tu a Praze. Od roku 1990 spo-
lupracuje s  několika italskými 
nakladatelstvími jako ilustrá-
tor. V  roce 1994 založil spolu 
s  Monikou Čížkovou naklada-
telství Materiali Infi ammabili (Hořlavé materiály). Ursula Plasmon 
charakterizovala tvorbu tohoto umělce takto: „Střídmá malířská 
výpověď, tvořená barevným pozadím, geometrickými útvary a si-
luetami lidských postav… Figury charakterizované téměř úplnou 
nepřítomností očí, úst, uší. Jednoduchost forem slouží k podtrže-
ní hry tvarů a barev, nebo extrémnímu zvýraznění zmražené ne-
schopnosti komunikovat. Poddejme se emocím způsobeným bar-
vami, které jsou herci maleb Roberta Alquatiho. Naše oči pak na-
vážou spojení s těmito bytostmi.“
Vernisáž výstavy se bude konat 9. 2. od 16.00 hod. v KC CHD.

Provoz galerie a knihovny je po dobu akcí pořádaných
v prostorách Kulturního centra CHD omezen.
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OTEVÍRACÍ DOBA
P O  Z AV Ř E N O
Ú T  1 0 . 0 0 – 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 – 1 8 . 0 0
S T  1 0 . 0 0 – 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 – 1 8 . 0 0

Č T  1 0 . 0 0 – 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 – 1 8 : 0 0
PÁ  0 8 . 0 0 – 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 – 1 6 . 0 0
S O  1 0 . 0 0 – 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 – 1 8 . 0 0
N E  Z AV Ř E N O

Krátce z chaberské knihovny
Žebříček 10 nejpůjčovanějších knih za rok 2018:

CHABERSKÁ KNIHOVNA

VÝBĚR Z KnižníCH novinEk

Dětská čtenářská soutěž
„Lovci perel“
V  průběhu ledna se 
naše knihovna zapo-
jila do celostátní akti-
vity na podporu dět-
ského čtenářství „Lov-
ci perel“. Je to projekt, 
který vznikl v roce 2010 
v knihovně města Hra-
dec Králové, a  od té 
doby se do něj zapojilo 
již více než 175 kniho-
ven v celé ČR.

Cílem projektu je 
zapojit dětské čtená-
ře do soutěže zábav-
nou formou, motivovat 
děti k  četbě a objevo-
vání nových knih. Prin-
cip hry je jednoduchý – 
v knihovně najdou dět-
ští čtenáři knihy označené na hřbetě nálepkou „Perlorod-
ka“. Po jejím výběru dostanou od knihovnice hrací kar-
tu, na které jsou jednoduché otázky vztahující se k  tex-
tu. Za každou přečtenou knihu a odevzdání vyplněného 
listu se správnými odpověďmi získává dítě „perličky“, ze 
kterých postupně tvoří náhrdelník. Na každé hrací kartě 
jsou i dobrovolné otázky, za které budou děti odměněny 
speciální knihovnickou měnou. Tu pak mohou použít na 
jarmarku, který se bude konat v závěru soutěžního roku 
(prosinec). Nejlepší „Lovec perel“ získá věcnou odměnu 
a všichni účastníci speciální diplom. Soutěž je určena dě-
tem ze ZŠ. Podrobný popis soutěže je k dispozici na webu 
a v knihovně.

Dílna v březnu
Dovolte mi informovat o termínu dílny pro děti i dospě-
lé v měsíci březnu. Uskuteční se již 5. 3. v Kulturním cent-
ru Chaberský dvůr a členky České origami společnosti nás 
budou seznamovat s principy tvorby z papíru – origami.

VÝBĚR Z NovinEK pro děti

„LOVCI PEREL“
dětská čtenářská soutěž

o nejlepšího lovce perel v naší 
knihovně!

leden - prosinec 2019

„LOVCI PEREL“
dětská čtenářská soutěž

o nejlepšího lovce perel v naší 
knihovně!

leden - prosinec 2019

1. Geniální přítelkyně (Elena Ferrante)
2. Okamžiky štěstí (Patrik Hartl)
3. Nejlepší víkend (Patrik Hartl)
4. Pomsta (Sandra Brown)
5. Noční lov (Robert Bryndza)

6. Hana (Alena Mornštajnová)
7. Panský dům (série, Anna Jacobs)
8. Temné hlubiny (Robert Bryndza)
9. Malý pražský erotikon (Patrik Hartl)
10.Dům na samotě (Michaela Klevisová)

Dále mi dovolte pogratulovat nejpilnějším čtenářům uplynulého roku. 
V oddělení dospělých byla na přední pozici čtenářka, která si nepřála zve-
řejnit jméno, druhá pak paní Helena Székelyová. V dětském oddělení toho 
nejvíce přečetli Daniel Šeda a Šárka Křapková. Všichni byli odměněni dár-
kovou poukázkou do knihkupectví.

A pár statistických údajů: knihovna obsloužila 4 647 návštěv, provedla 
10 111 výpůjček. Nově se zaregistrovalo 113 čtenářů. On-line katalog knih 
zaznamenal neuvěřitelných 1 044 835 dotazů. Knihovna disponovala k po-
slednímu dni roku 6 682 svazky.

Dílna malého novináře
V knihovně jsme ve středu 23. 1. uvítali paní Michaelu Veteškovou, vedoucí 
kulturního zpravodajství Českého rozhlasu a autorku knížek pro děti. Na 
začátku setkání jsme využili příležitosti a poblahopřáli dvěma nejlepším 
dětským čtenářům loňského roku – D. Šedovi a  Š. Křapkové. Za svůj 
úctyhodný výkon 72 a 68 přečtených knih v uplynulém roce byli knihovnou 
odměněni knížkou „Jak maminka vyprávěla o 20. století“, jejíž autorka paní 
Vetešková jim do knížky napsala své věnování. Kromě knihy si malí „velcí“ 
čtenáři odnesli i poukázku do knihkupectví a vysloužili si potlesk všech 
přítomných.

Poté se již slova ujal náš host. Paní Vetešková seznamovala s prací v roz-
hlase, o tom, jak je pro rozhlasového reportéra důležité mít dobře „rozmlu-
vená“ ústa a správně dýchat, o  tom, jak jsou důležití i další lidé pracují-
cí na rozhlasové reportáži – nejen reportér, ale také editor, zvukař… O tom, 
jak a koho se ptát v průběhu přípravy reportáže, jak je důležité si informa-
ce ověřovat. A víte, z čeho má každý rozhlasový moderátor největší strach? 
Když nastane v éteru ticho a to správné slovo ne a ne přijít na jazyk. Děti 
si také zblízka prohlédly skutečný reportážní mikrofon Českého rozhlasu 
a dobrovolníci měli možnost si jej vyzkoušet v improvizovaném interview. 
Děkujeme všem za návštěvu.

Za celou dvoustranu KC CHD Alena Wachtlová a Jitka Goldsteinová
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Vánoční posezení 
v Chaberském 
dvoře
Prosincové posezení se neslo v  ležérním 
taktu kavárenské atmosféry 30. let. Vlast-
ně šlo o úplně poslední kulturní ochutnáv-
ku roku 2018. Program zaštítila starostka 
MČ, která společně se svými kolegy popřá-
la hostům hodně zdraví a pohodu v  roce 
2019. Program byl malým dárkem a podě-
kováním našim seniorům za jejich celoži-
votní práci, péči o nás a lásku. Bez nich by-
chom neměli možnost navázat na hodno-
ty a  základy, které nám připravili, zacho-
vali a  předali. V  hledišti i  na jevišti vlád-
la úžasná atmosféra, která se po skonče-
ní programu přenesla i do prostor knihov-
ny a kulturního centra, kde na diváky čeka-
lo malé občerstvení.

Hudební notu držel profesionální muzi-
kant Václav Tobrman. Herečka Miriam Kan-
torková, i ve svém věku stále nespoutaný 
živel, zavzpomínala i na dobu, kdy ani ona 
neměla odvahu přiznat, že cituje básně 
tehdy komunisty zakázaného básníka Vác-
lava Seiferta, nositele Nobelovy ceny za li-
teraturu. Její kolegyně, ochotnická herečka, 
režisérka a  spoluzakladatelka našeho di-
vadelního souboru DIVOCH Věra Malinová 
skvěle navodila atmosféru 40. let a k básni 

„Prosinec“ také od J. Seiferta přidala i nád-
herný kuplet „Kdeže ty časy jsou“. Zpě-
vák Karel Bláha, kdysi sólista divadla Kar-

lín a operetní hvězda 70. až 90. let, potěšil 
dříve narozené věčně zelenými evergree-
ny. Mistr zvuku i osvětlovač Bohdan Jelen 
dbal na kvalitu slova i hudby. Cviky na žid-
lích jsme absolvovali pod odborným do-
hledem profesionální fyzioterapeutky Mgr. 
Eriky Havlasové. Nechyběla bohatá tom-
bola. O  diváky i  hosty programu se vzor-
ně postaraly členky sociální komise. Orga-
nizačně pomohli Tomáš, David, Kuba a Petr, 
šikovní deváťáci naší ZŠ ve spolupráci se 
všemi pracovníky úřadu.

Z vašich ohlasů už víme, že se těšíte na 
další pořady v  letošním roce. Vám, kteří 
jste se nedostali na vánoční setkání, mohu 
slíbit, že nepřijdete zkrátka. Nikdo nebude 
zklamán. Další setkání plánujeme na pře-
lom března a dubna. Těšit se můžeme na 
zajímavé hosty, kterými budou herci Libu-
še Švormová a Jan Hrušínský nebo zpěvač-
ka Hanka Křížková. Opět nebude chybět 
tombola a malé občerstvení. Sledujte náš 
Zpravodaj. Budeme vás včas informovat.

Hana Marie Kunešová, autorka pořadu

Poděkování patří za skvělou organizaci všem zaměstnancům úřadu, Radě MČ a všem sponzorům: Martin Möglich, vedoucí obchodu BIL-
LA, Šárka Rytinová, vedoucí studia Apriori, PhDr. Věra Doušová, ředitelka Potravinové banky, manželé Marie a Jiří Zdeňkovi, Iveta a Josef 
Kalendovi, Chabrybárna.
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„Masopuste, masopuste, 
jen nás chlapci 
neopusťte!“
Tento text rozpustilého masopustního po-
pěvku mi vždycky vytane v mysli, když sly-
ším slovo „masopust“. A jak bude probíhat 
letošní masopust u nás?

V  sobotu 2.  března  2019 úderem dru-
hé hodiny odpolední na školním hřiš-
ti předá starostka MČ Barbora Floriáno-
vá principálovi právo a od té chvíle bude 
možné všechno. Dolní Chabry budou pat-
řit masopustu. Průvodu bude tradičně vy-
hrávat dechovka Pralinka, do masopust-
ního veselí se zapojí masky školních dětí, 
školka a v neposlední řadě i my, Chaberá-
ci se smyslem pro humor. Letos přivítáme 
také mažoretky ze školního klubu Beruška 
a budeme doufat, že k nám do Chaber za-
vítají také tradiční masky, jako jsou med-
věd, smrťák, žid, čert, vodník, čarodějnice 
a další příšery, které tímto srdečně zveme. 
Věřím, že mezi všemi maskami bude vlád-
nout společná radost a veselí, že zapome-
nou na bariéry jazykové, evoluční, třídní 
a že se všechny nebezpečné příšery z mi-
nulosti i  současnosti na jeden den spojí, 

aby se zasmály sobě i ostatním.
Na cestě Dolními Chabry se průvod za-

staví, aby se občerstvil u  školky, u  kavár-
ničky Pod pavlačí, u Sokola, u cukrárny Na 
Pěšině, U  Trumpety, a  nakonec na Hrušo-
vanském náměstí. Tam uvidíme závěr prů-
vodu, pohřeb basy a  odměnu nejlepším 
maskám. Kulturní komise zajistila poní-
ky, skákací hrad, soutěže, zajímavý pro-
gram a sladké odměny všem, kteří přispějí 
k pestrému masopustnímu veselí pěknou 
maskou.
A trocha ponaučení z Wikipedie nakonec:

Masopust (lidově ostatky, faša, vorač-
ky, voráči, končiny, karneval) je třídenní 
svátek, slavnostní období mezi Vánoce-
mi a postní dobou. Zatímco jeho počátek, 
který nastává po svátku Tří králů (6. ledna), 
má pevné datum, jeho konec na Popeleční 
středu je závislý na datu Velikonoc a kon-
čí tak v rozmezí od poloviny února do po-
čátku března. Masopustní zvyky mají zřej-
mě původ v předkřesťanských slovanských 
oslavách konce zimy. V  původním smys-
lu jde o  „opuštění masa“ (slovo karneval 
pochází nejspíš z  italského carne levare, 

„dát pryč maso“). Masopust pak předsta-
voval období hodování a veselí mezi dvě-

ma postními dobami. Během něj probíha-
ly taneční zábavy, zabijačky a také svatby. 
Vrcholí posledním čtvrtkem tohoto obdo-
bí, zvaným Tučný čtvrtek, spojeným se za-
bijačkou a hostinou. Poslední tři dny, tedy 
o masopustní neděli, v pondělí a úterý se 
konají různé rituální úkony, průvod masek, 
scénické výstupy a končí taneční zábavou.

Věra Doušová, 
předsedkyně Kulturní komise

V Chabrech proběhla 
Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka Charity ČR letos proběhla 
na svátek Tří králů také v Chabrech. Zača-
li jsme mší svatou v kostele Stětí sv. Jana 
Křitele v  nedělní podvečer, kde se řádně 
zapečetěná kasička začala plnit dary od 
věřících. V Kavárně Pod pavlačí jsme byli 
opravdu radostně přijati a  jeden z  krá-
lů mohl posvěcenou křídou přepsat staré 

požehnání „Christus mansionem benedi-
cat: Kristus ať požehná tomuto domu“ na 
rok 2019.

Poté, co se králové a královna přesunuli 
do Nových Chaber, začala druhá část sbír-
ky s malými koledníky v krásných, zlatých 
korunách. Za půl druhé hodiny obešli jen 
necelých pět domů. Přivítáni byli s úsmě-
vem a s úsměvem odcházeli ode dveří, kde 
v  družném hovoru soused se sousedem 
dále pokračoval. Děti byly oproti předpo-
kladu obdarovány sladkostmi, ale hlav-
ně vykoledovaly do Tříkrálové sbírky pl-
nou kasičku. Nebyla těžká… Na dobrou věc 
dárci přispívali opravdu pěknými částkami.

Výnos Tříkrálové sbírky z největší části 
tradičně putuje na podporu lidí v nouzi ži-
jících na území České republiky. Jde o růz-
né formy pomoci pro nemocné, osoby se 
zdravotním postižením, seniory, matky 
s dětmi v tísni a další. Sbírka podléhá pře-
dem daným pravidlům pro rozdělení vý-
těžku. Arcidiecézní charita Praha pro le-
tošní sbírku schválila tyto záměry: Mate-

riální a potravinová pomoc nejchudším li-
dem, azylový dům pro maminky s  dětmi 
v  tísni v  Brandýse nad Labem, vybudová-
ní komunitního centra Farní Charity Vlašim, 
podpora nemocnic v Ugandě.

Poděkování patří flétnistovi Ondrovi, 
kytaristovi Jirkovi a  koledníkům, které le-
tos Charita odměnila velmi pěkným dár-
kem. Všem dárcům velké díky za jejich 
štědrost! K + M + B 2019.

Věra Novotná
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XX. ročník Vánočního 
turnaje ve stolním tenise
TJ ZŠ Chabry

Sportovní rok 2018 zakončila TJ ZŠ Chab-
ry oblíbenou akcí: Vánočním turnajem ve 
stolním tenise, který se konal v  sobotu 
29. 12. 2018 v kategorii žen a mužů. Všem 
hráčům patří velké poděkování za fair-
play chování a předvedené výkony.
Umístění kategorie ženy:
1. místo Michala Hronková
2. místo Kateřina Sýkorová
3. místo Zuzana Bártů
Umístění kategorie muži:
1. místo Michail Tamarenko
2. místo Jaromír Radouš
3. místo Václav Čejka
Foto z turnaje na stránkách:
http://tjzschabry.rajce.idnes.cz

Ivana Rakovská

Základní škola
na geologické olympiádě
I  v  tomto školním roce jsme se zúčastni-
li Geologické olympiády, kterou organizu-
je Masarykova univerzita Brno. Letos se 
přihlásilo rekordních 17 zájemců, přičemž 
všichni se probojovali do dalšího kola.

První místo školního kola obsadila žá-
kyně 7. A  Míša Stránská, o  druhé až čtvr-
té místo se dělí se stejným počtem bodů 
žáci Toník Pištora z 5. A, Ondra Vitásek ze 7. 
A a žákyně Adéla Horáčková z 9. B.
Gratulujeme a  přejeme mnoho dalších 
úspěchů v soutěži.

Veronika Minaříková

1. 1. 2019 – Chabry na 
hřišti odstartovaly 
novou sezonu

Tak jako Sparta a  Slavie hrají každý rok 
silvestrovské derby ke konci roku, v  Cha-
brech jdeme ještě dál a  každý rok se už 
1. ledna ráno hraje novoroční zápas. Letos 
nastoupili jak bývalí či stávající hráči a pří-
znivci Chaber, tak i třeba ligový hráč a cha-
berský odchovanec Petr Hronek (nyní hra-
jící 1. ligu ve Zlíně). Hlavní cíl utkání byl 
splněn – nikdo se nezranil a možná i  ně-
jaký ten vánoční řízek či cukroví šly z těla 
ven.

Jan Škurek, foto: Václav Šperl

MŠ Beranov
v České televizi
V Mateřské škole Beranov jsme v lednu ne-
zaháleli. Dne 14. ledna jsme vyrazili s nej-
staršími dětmi, předškoláky, navštívit Čes-
kou televizi na Kavčí Hory. Prošli jsme si 
ateliéry, viděli jsme natáčení programu 
Déčko a  pořadu Kouzelná školka s  oblí-
benou Fanynkou. Vyzkoušeli jsme si růz-
né kostýmy a  dokonce si zkusili práci ka-
meramana s opravdovou kamerou. Exkur-
ze v prostředí České televize se dětem vel-
mi líbila. V dalším týdnu proběhl 21. ledna 
v MŠ Beranov ekovýchovný program Ptáč-
ci v  zimě, zprostředkovaný příspěvkovou 
organizací Lesy hl. m. Prahy, která pečuje 
o přírodní bohatství Prahy. Děti se sezná-
mily s ptáčky, kteří u nás přezimují, s růz-
nými typy krmítek a  s  potravou, která je 
pro ptactvo vhodná. Děti již ví, jak ptáč-
kům během zimního období můžeme po-
máhat, a že bychom k jejich potřebám ne-
měli být lhostejní. Za zmínku jistě také 
stojí uspořádání charitativní a  dobročin-
né sbírky pro zařízení Klokánek v Chabařo-
vické ulici v Kobylisích, který je projektem 
Fondu ohrožených dětí. První Klokánek byl 
otevřen v Žatci v roce 2000. Od té doby se 
věnuje opuštěným, týraným a  zneužíva-
ným dětem. Náš kolektiv MŠ Beranov se 
těmto dětem rozhodl ve spolupráci s rodi-
či věnovat alespoň malý dar.

Učitelský tým MŠ Beranov

Zimní příprava – 
mladší žáci vyhráli 
nad Viktorkou Žižkov
a D. Počernicemi

Naši mladší žáci rozjeli zimní přípravu ve 
velkém stylu. V  prvním utkání zimní ligy 
v  Třeboradicích sehráli zápas s  Viktor-
kou Žižkov. Naši kluci podali výborný vý-
kon a zaslouženě zvítězili 5:1 nad papírově 
silnějším soupeřem. V dalším zápase nás 
potom čekaly Dolní Počernice, a i s tímto 
soupeřem jsme si poradili (výsledek 5:4). 
Mladší žáci tak navazují na úspěšný pod-
zim v mistrovských utkáních. V dalších zá-
pasech zimní ligy nás čekají Bohnice a Ďá-
blice, tak uvidíme, jak kluci zvládnou der-
by, které – jak víme – nemá nikdy favorita.

Jan Škurek, foto: Pavel Matoušek

Dětský karneval
Zveme vás na dětský karneval, který pořá-
dáme v neděli 10. února 2019 od 14:00 ho-
din v Sokolovně na adrese Měděnecká 17, 
Praha-Dolní Chabry. Na programu je pře-
hlídka masek, cvičení, hry a různé soutěže. 
Pro děti i dospělé bude připraveno tradič-
ní domácí občerstvení.

Nezapomeňte si s  sebou vzít mas-
ky a  přezůvky! Vstupné dobrovolné. Více 
informací podá Renáta Jiránková na 
tel. 724 435 056.

Karel Jiránek

10 Školy | sport



95x135_Nedved_navrh7_tisk.pdf   1   19.07.2018   20:05:43

INZERCE

VODA, PLYN
TOPENÍ

Montáž a oprava rozvodů 
a spotřebičů. Veškeré 

instalatérské, plynařské 
a topenářské práce, čištění 

odpadů, revize plynu.
Vladimír Tymeš,
tel. 603 937 032

www.voda-plyn-tymes.cz

INZERCE

Soutěžíme s DIVOCHem
Spolek DIVOCH (Divadelní ochotníci 
chaberští) vyhlašuje soutěž pro své 
diváky. Napište nám na adresu info@
divochdivadlo.cz názvy alespoň tří 
představení, které spolek DIVOCH mělo 
nebo má ve svém repertoáru. Autor 
nejrychlejší a  zároveň správné odpovědi 
získá dvě volné přenosné permanentky na 
všechna představení v rámci nacházejícího 
Březnového festivalu ochotnických divadel 
v Chaberském dvoře.                   Ivana Fára

Počátky
ochotnického divadla
v Chabrech
Jednou z mála zábav, které si lidé na vsích 
i ve městech dopřávali po celodenní těžké 
práci, bylo hraní ochotnického a loutkové-
ho divadla. Ochotničení v Chabrech zazna-
menáváme již v roce 1911 a v průběhu let 
v  obci vzniklo hned několik amatérských 
spolků. Divadelním nadšencům šlo hraní 
velice dobře a nikdy u něj nechyběla leg-
race, zaměstnávalo amatérské herce, zpě-
váky, hudebníky i výtvarníky ze vsi. Připra-
vit pěkné, úspěšné představení bylo věcí 
cti, neboť snad nebylo v obci člověka, kte-
rý by si během svého života nevyzkoušel 
stát „na prknech“ a neztvárnil alespoň ma-
lou roličku. Chaberským se dokonce poda-
řilo získat starší kulisy a rekvizity vyřazené 
z  fondu Národního divadla. V době první 
republiky se ochotničilo zejména na jeviš-
ti hostince Na Kovárně, od roku 1925 pak 

v  hostinci U  Kulhánků, kdy diváky bavily 
hry sehrané členy místního fotbalového 
klubu. Probíhala také odpolední předsta-
vení pro děti a večery pro dospělé. Reper-
toár vystoupení byl rozmanitý od pohádek 
až k  dramatům. Chaberští divadelníci vy-
stupovali také u  „sousedů“ např. v  Čimi-
cích v hostinci U Pospíšilů. Divadelní před-
stavení se po válce odehrávala i v prosto-
rách nově vybudované sokolovny. V  obci 
hostovala řada kočovných hereckých spo-
lečností. Činnost amatérských herců nuce-
ně ustala jen v letech 1944–1945, kdy ji ně-
mečtí okupanti zakázali. Místní pak orga-
nizovali alespoň tzv. debatní večírky, kde 
se hovořilo nejen o divadle, ale i o dalších 
odvětvích kultury. Ochotníci byli ve všech 
dobách hnací silou kulturního a společen-
ského života. Po válce s  potěšením navá-
zali na předešlou činnost. Poslední zápis 
v obecní kronice týkající se činnosti diva-
delního spolku pochází z  roku 1960, kdy 
uvedl v chaberské sokolovně hru Pasekáři.
Po 51 letech útlumu ochotničení (hrané-
ho slova) v Chabrech, byl založen 9. 5. 2011 
spolek s názvem DIVOCH (Divadelní ochot-
níci chaberští) z  popudu Jaromíra Schüt-
ze, který byl jedním z  posledních pamět-
níků bývalých ochotníků v  Chabrech. Při-
pomínání minulosti ochotnického divadla 
je oživováním historie, na kterou může být 
obec právem hrdá.

Jana Snížková a Martina Mrňavá

Mám svědomitě, umělecky a mravně řízené divadlo za 
lepší školu národní, nežli hromadu pěkně psaných knih 

a sáhodlouhé řečnění. Josef Kajetán Tyl

FORMÁT 6
190 x 270 mm 
6000,- Kč

FORMÁT 2
125 x 70 mm 
1000,- Kč

FORMÁT 1
60 x 70 mm
550,- Kč

FORMÁT 5
190 x 135 mm
3000,- Kč 

FORMÁT 4
125 x 135 mm 
2000,- Kč

FORMÁT 3
190 x 70 mm
1550,- Kč

1 ŠABLONA CENY INZERCE 

Inzerce
Aktualizovanou šablonu pro výpočet ceny inzerce v  Chaber-
ském zpravodaji schválenou Radou MČ 21. ledna 2019 naleznete 
na webu www.dchabry.cz v záložce Inzerce ve Zpravodaji.

redakce
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