
Chaberský
ZPRAVODAJ
pravidelný měsíčník MČ Praha-Dolní Chabry

Anketa k tramvaji
70 % hlasujících je pro5

12

10 Běhy pro zdraví
rozhovor s A. Soudkovou

WWW.DCHABRY.CZ

04
2019 Festival A masopust

ohlédnutí za březnem

Primátor v Chabrech
Setkání nad tématem
silničního okruhu



Výběr ze zasedání Rady
dne 27. ÚNORA

projednala
žádost o  převod majetku ve vlastnic-
tví hl. m. Prahy do správy MČ. Předmětem 
je orientační tabule u  fi tparku vybudova-
ného za podpory ČOV (českého olympij-
ského výboru) z  dotace hl. m. Prahy, kte-
rý se nachází na pozemku parc. č. 1233/91, 
k. ú. Dolní Chabry, mezi ulicemi Liboňov-
ská/Klášterecká. V souvislosti s uvedeným 
bude uzavřena smlouva o převodu majet-
ku, jejímž podpisem Rada pověřuje sta-
rostku MČ.
předložené nabídky ve věci mobilní jí-
delny v  souvislosti s  rekonstrukcí ZŠ. Po-
věřila starostku předložením nabídky vy-
brané společnosti ALGECO s.r.o. na jedná-
ní Zastupitelstva a  současně navrhla roz-
počtové opatření č. 1 v roce 2019, které by 
v případě kladného postoje ZMČ mělo být 
přijato jako následný krok.
návrh projektu Operačního programu 
Zaměstnanost – Sociální začleňování a boj 
s  chudobou. Souhlasila s  vytvořením pra-
covní pozice sociálního pracovníka na čás-
tečný pracovní úvazek, projekt je sdílen 
společně s MČ Praha-Ďáblice,

schválila
uzavření nájemních smluv se spolky DI-
VOCH z.s. a B & B pro život, z.ú. na dobu 
určitou, a to od 1. března 2019 do 31. pro-
since 2019.
výsledky hospodaření příspěvkových or-
ganizací za rok 2018, přehled předložených 
sponzorských darů získaných v  roce 2018 
a plány odpisů hmotného majetku pro ob-
dobí 2019–2023. Současně odsouhlasila 
rozdělení zlepšeného hospodářského vý-
sledku do rezervního fondu a  fondu od-
měn těchto subjektů dle návrhů, které jed-
notlivé příspěvkové organizace předložily.
rozpočet příspěvkových organizací MŠ 
a  ZŠ pro rok 2019 a  střednědobý výhled 
těchto subjektů na období 2020–2021.

vzala na vědomí
pravidla Základní školy Praha-Dol-
ní Chabry pro přijímání žáků do 1. roční-
ku základního vzdělávání pro školní rok 
2019/2020.
oznámení příspěvkových organizací MŠ 
a ZŠ, týkající se uzavřených smluv na pro-
nájem nebytových prostor s jinými subjek-
ty.

Výběr ze zasedání 
Zastupitelstva dne
6. března 2019
schválilo
rozpočtové opatření č 11/2018
rozpočtové opatření č 12/2018

Navýšení koeficientů
v Beranově zamítnuto
V úterý 12. března se na pražském magis-
trátu projednávaly dva návrhy spol. Star 
Group s.r.o. na změnu územního plánu 
v  podobě výrazného navýšení koefi cien-
tu zastavěnosti v  oblasti Beranova. Měst-
ská část zaslala k návrhům před jednáním 
své jasně nesouhlasné stanovisko podlo-
žené odmítavým usnesením ZMČ z  roku 
2016 a výsledky místního referenda. Osob-
ně se na místě proti oběma změnám vy-
jádřila starostka Barbora Floriánová, která 
členy výboru požádala o respektování ná-
zoru našich občanů a hlasování proti změ-
ně. Výbor pro územní rozvoj na základě to-
hoto postoje MČ obě změny zamítl.

Pro naši městskou část jde o  zásad-

ní rozhodnutí, a  proto stanovisko vedení 
radnice přišli osobně podpořit také koa-
liční kolegové radní Petr Malý a zastupitel 
Miroslav Malina.

Na takto masivní rozšiřování projektu 
Nové Chabry oproti současnému územní-
mu plánu není v Dolních Chabrech dosta-
tečná infrastruktura a  už současná podo-
ba projektu znamená pro naši městskou 
část velký dopad.

Zamítnutím návrhů však práce vedení 
radnice v oblasti Beranova nekončí. V tuto 
chvíli developer připravuje realizaci již dří-
ve schválené „Fáze F a  G“ projektu Nové 
Chabry. Městská část se proto bude nadá-
le soustředit na to, aby plánovaná výstav-
ba probíhala s  dostatečným ohledem na 
zájmy Dolních Chaber a byla pro ně, pokud 
možno, co největším přínosem.

redakce

Úvodní
slovo
Barbora
Floriánová
starostKa MČ
Milí Chaberáci,
zdravím vás s  dalším jarním měsícem 
a doufám, že jste si ten předchozí užili ne-
jen jako měsíc knihy, ale i jako měsíc cha-
berského divadelního festivalu. Myslím, 
že se opět velmi povedl, a  děkuji za vý-
bornou organizaci a  atmosféru našim di-
vadelníkům! Velikonoční svátky se blíží 
a ráda bych vám všem poděkovala za hoj-
nou účast na tradičním bohatém Chaber-
ském masopustu. Letos byla skutečně vel-
ká účast a veselé masky rozzářily Chabry. 
Krásné červené mažoretky přidaly tradičně 
skvělé kapele elegantní doprovod a alego-
rický vůz à  la lovec Pampalini byly výbor-
ný! Děkuji srdečně všem, kdo se na maso-
pustu podíleli, a vám všem, kdo jste přišli, 

je to veselý společný svátek nás všech, na 
který se každý rok vždy těším!

To, že mají Dolní Chabry své místo nejen 
jako centrum kvalitní kultury, ale i jako re-
spektovaný partner na celopražské úrov-
ni, potvrdil hned další týden svou návště-
vou pan primátor Zdeněk Hřib, který do 
Chaber zavítal v úterý 12. března. A neby-
la to jen formální návštěva. Pan primátor 
Hřib, spolu s  panem náměstkem Hlaváč-
kem a  celou řadou dalších předních od-
borníků, přijali pozvání na jednání ohled-
ně Pražského okruhu s uskupením Staros-
tové pro okruh. Vážím si toho, že se setkání 
po letech opravdu uskutečnilo a velmi mě 
těší, že početná delegace z magistrátu při-
jala mé pozvání právě do Chaber a mohli 
jsme tak jednat skutečně „na místě“. Pev-
ně věřím, že je to první vlaštovka do dal-
ších jednání, jež by měla pokračovat, a to 
na krajské i vládní úrovni.

Protože tam, kde se spolu lidé dokáží 
sejít, mluvit, naslouchat a  hledat společ-
nou řeč, se daří.

Přeji vám krásné prožití velikonočních 
svátků! Vaše Barbora Floriánová

Co se děje
na radnici
Měsíc březen jsme zahájili hned první so-
botu krásným masopustním průvodem 
a  zároveň byl v  podvečer tentýž den za-
hájen také Březnový festival ochotnických 
divadel Dolní Chabry, obojí za účasti paní 
starostky. Na jednání Svazu městských 
částí byly projednány možnosti společné-
ho využití právních služeb.

Ve středu 6.  března proběhlo jedná-
ní Zastupitelstva MČ, kde nebyl odsouhla-
sen návrh rozpočtu na rok 2019 a jednání 
Zastupitelstva bylo svoláno znovu na ko-
nec měsíce března. Byly zaslány připomín-
ky naší MČ k EIA týkající se projektu tram-
vaje do Zdib a proběhla též schůzka o kon-
krétních připomínkách s  technickým ředi-
telem DPP.

Další setkání uskupení Starostů pro 
okruh se rovněž odehrálo u nás, cílem byla 
příprava na dlouho očekávanou schůzku 
s  vedením magistrátu. V  úterý 12.  března 
navštívil naši chaberskou radnici tým pana 
primátora Zdeňka Hřiba, který spolu s ná-
městkem pro územní rozvoj Petrem Hla-
váčkem a celou řadou odborníků z institu-
cí a magistrátu přijel na jednání ohledně 
Pražského okruhu. Na Radě magistrátu se 
jednalo o  budoucí výstavbě vysokého ve-
dení. Na zasedání výboru pro ÚR byl zamít-
nut návrh na navýšení koefi cientů zastavě-
nosti pro výstavbu v Nových Chabrech. Při-
pravujeme vše pro zahájení přístavby ško-
ly a na výstavbu chodníku do Čimic. Naše 
městská část se s výborným výsledkem zú-
častnila krajského kola soutěže o nejlepší 
webové stránky a elektronické služby, bla-
hopřejeme!                                    vedení MČ
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OTEVŘENÁ RADNICE
Veškeré informace o naší MČ 
naleznete 
na webu a také Facebooku 
městské části: 
www.dchabry.cz 
FB: Městská část Praha-Dolní Chabry

Upozornění pro občany
Upozornění pro občany Dolních Chaber, 
kteří dosud nezaplatili místní poplatek ze 
psů splatný do 31. března 2019. Vyměření 
nedoplatku platebním výměrem může být 
ze zákona navýšeno až na trojnásobek.

Termín pravidelného očkování psů 
a  ostatních domácích mazlíčků proběh-
ne v  pondělí 29.  dubna  2019 od 19:00 
hodin v  budově Úřadu městské části 
Praha-Dolní Chabry.

Gabriela Chamrová,
referát daní a poplatků

Zlatý erb 2019
Naše městská 
část se letos po-
prvé přihlási-
la do celostátní 
soutěže o  nejlep-
ší webové strán-
ky a  elektronic-
ké služby měst 
a  obcí Zlatý erb. 

Nevedla si přitom vůbec špatně a  v  rám-
ci již 16. ročníku krajského kola skončila 
v  rámci Prahy v kategorii menších MČ na 
pátém místě se ziskem 4,26 bodů. V pomy-
slném porovnání s  velkými pražskými ob-
vody by bodový průměr za chaberský web 
stačil dokonce na třetí místo.

Výsledek byl vypočten jako průměr 
hodnocení v devíti oblastech, přičemž pět 
bodů je nejvyšší možný zisk. Ten se Dolním 
Chabrům podařilo získat v oblasti „Povin-
né informace rozšiřující“ a dílčí prvenství 
zaznamenaly také za hodnocení „Úřední 
desky“. Celkové výsledky byly velmi těs-
né s rozdíly pouhých několika setin bodů 
mezi jednotlivými soutěžícími. Mezi men-
šími městskými částmi zvítězil v  letošním 
krajském kole web Dolních Počernic, mezi 
těmi velkými pak porota vybrala webové 
stránky Prahy 12.                              redakce

Představení
zastupitelů MČ
Vážení čtenáři, v  tomto Chaberském zpra-
vodaji a několika následujících číslech by-
chom vám rádi představili naše zvole-
né zástupce. Všem členům Zastupitelstva 
naší městské části bylo položeno šest otá-
zek s prosbou o stručnou a výstižnou od-
pověď. První dvě reakce si můžete nyní 
přečíst.                                              redakce

Mgr. Hana 
Kunešová 
(VpCh)
Jak dlouho žijete v  Cha-
brech a  jaký k nim máte 
vztah?
V  obci žiji od narození 
jako čtvrtá generace. Díky milým vzpomín-
kám a spoustě slušných sousedů i dlouho-
letých přátel mám k obci úzký vztah.
Jaké profesi se věnujete?
Celý můj profesní život se váže a odehrává 
v mediální sféře.
Co považujete za největší chaberský pro-
blém?
Dlouhodobou neochotu opozice domluvit 
se s jakýmkoli vedením obce. Vše je v ne-
prospěch nás, obyčejných občanů.
Čemu se chcete v chaberském zastupitel-
stvu věnovat?
Jednoznačně sociální sféře a  kultuře. Vě-
řím, že mám v  obou oblastech hodně co 
nabídnout.
Jaký máte cíl pro současné volební obdo-
bí?
Kompletně připravit architektonický návrh 
stavby seniorského domu s  veškerým zá-
zemím.
Jak trávíte svůj volný čas?
Psaním, moderováním, autorskými pořady 
a nutnou relaxací. Život je krásný jen teh-
dy, když ho umíme prožít. A o to se snažím.

Ing. Petr Kasa 
(18400.cz – Za 
lepší Chabry)
Jak dlouho žijete v  Cha-
brech a jaký k nim máte 
vztah?
V Chabrech bydlíme 6 let 
a k této lokalitě mám velmi vřelý vztah. Na-
rodil jsem se v sousedních Kobylisích, rodi-
če žijí nedaleko v Ďáblicích, mně i celé mé 
rodině se moc zalíbilo právě v  Chabrech. 
Jaké profesi se věnujete?
Jsem sice vystudovaný stavební inže-
nýr (ČVUT), ale celý život se věnuji rozvo-
ji firem v oblasti informačních technologií, 
obchodu a logistiky.
Co považujete za největší chaberský pro-
blém?
Největším problémem nejen Chaber, ale 
i  širšího okolí je výrazně rychlejší nárůst 
počtu obyvatel než rozvoj infrastruktu-
ry (především doprava, školy, životní pro-
středí). Pokud mají Dolní Chabry zůstat 
krásným místem na bydleni, musí si udržet 

rozumný poměr především mezi novou by-
tovou výstavbou a posilováním infrastruk-
tury.
Čemu se chcete v chaberském zastupitel-
stvu věnovat?
Pravomoci naší městské části jsou vel-
mi omezené. Většinu problémů nemůže-
me řešit zde, ale naše práce spočívá pře-
devším v eskalaci problémů výše (Praha 8, 
Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo dopra-
vy atd.). Rád bych se zasadil o to, aby cha-
berské problémy byly více viditelné právě 
na půdě těchto institucí, a tak jsme se do-
čkali řešení ve prospěch Dolních Chaber. 
Musíme udělat vše proto, aby Dolní Chab-
ry nebyly těmto lidem lhostejné.
Jaký máte cíl pro současné volební obdo-
bí?
První cíl je, aby v Dolních Chabrech pokra-
čovala výstavba podle platných územních 
plánů a developerům a velkým vlastníkům 
pozemků se nepodařilo si „nás“ koupit za 
pár desítek milionů korun. To by nám bu-
doucí generace neodpustily. Druhým cí-
lem je řešení dopravy, především zame-
zit vedení tranzitní dopravy přes Chabry 
(tranzitní okruh a uklidnění Ústecké ulice) 
a udržení co nejvíce zeleně v obci (zame-
zit likvidaci Beranovky jako městské zele-
ně, výstavba dalších parků a míst pro lidi, 
ne jen pro auta).
Jak trávíte svůj volný čas?
Především v  přírodě, s  dětmi a  sportem. 
Věnuji se hodně běhaní (Ďáblický háj patří 
k mým nejoblíbenějším lokalitám), hodně 
také lyžuji, lezu po horách a jezdím na kole.

Kotlíkové dotace II 
do konce roku 2019
S koncem roku 2019 bude ukončena mož-
nost podávat žádosti pro dotace na poří-
zení ekologického vytápění v  domácnos-
tech. Letos se tak nabízí poslední možnost 
získat od pražského magistrátu příspě-
vek na nový kotel na biomasu, na plyno-
vý a kondenzační kotel nebo tepelné čer-
padlo. Nabídka platí pouze pro rodinné 
domy. V závislosti na zvolené formě insta-
lovaného zařízení se může výše dotace tý-
kat až 80 % celkových uznatelných nákla-
dů, resp. maximálně 127.500,– Kč (v přípa-
dě kotlů výhradně na biomasu s automa-
tickým přikládáním nebo tepelných čerpa-
del).

Dotační program Zlepšování kvality 
ovzduší v hl. m. Praze je zkráceně nazýván 

„Kotlíkové dotace Praha II“ a vychází z pod-
mínek OP Životní prostředí 2014–2020, Pri-
oritní osa 2. Cílem je snížit emise z  lokál-
ního vytápění domácností podílející se na 
expozici obyvatelstva nadlimitním kon-
centracím znečišťujících látek. Program 
běží od října 2017 a hlásit se do něj můžete 
do 31. 12. 2019. Veškeré podmínky žádosti

včetně formulářů přihlášek a dalších pod-
kladů naleznete na adrese www.portalzp.
praha.eu na podstránce „Energetika“.           

redakce
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Pozvánka na koncerty
Kulturní komise vás srdečně zve na tradiční Velikonoční koncert pěveckého sboru Camera Chabra, který se koná na Pondělí 
velikonoční v kostele sv. Jana Křtitele dne 22. dubna v 15:00 hod. Přijďte si navodit velikonoční atmosféru.                   Věra Doušová

Primátor Hřib
zavítal do
Dolních Chaber
Společné jednání zástupců Starostů pro 
okruh a  čelních představitelů pražského 
magistrátu se uskutečnilo na chaberské 
radnici. Primátor Zdeněk Hřib a  náměs-
tek Hlaváček se svými kolegy byli pro Dolní 
Chabry vzácnou návštěvou a také přítomní 
starostové ocenili po letech návrat k  jed-
nacímu stolu. Tématem jednání 12.  břez-
na  2019 bylo variantní řešení Silničního 
okruhu kolem Prahy.

Zatímco starostové dotčených měst-
ských částí a obcí opakovaně prezentova-
li jasný požadavek na nezávislé multikri-
teriální porovnání obou variant Silniční-
ho okruhu kolem Prahy, představitelé ve-
dení Prahy v čele s primátorem Zdeňkem 
Hřibem a jeho náměstkem Petrem Hlaváč-
kem vyjadřovali své důvody, proč považují 
za jedinou reálnou tzv. jižní variantu okru-
hu a porovnání v jejich režii není možné.

S  tím se samozřejmě starostové dotče-
ných městských částí a obcí nechtěli spo-
kojit a  prezentovali závažné nedostatky 
nedávného stručného porovnání obou va-
riant od IPR, které se dle jejich slov zamě-

řilo pouze na ty body, které k  argumen-
taci pro tzv. jižní variantu hodí. Nezávis-
lé multikriteriální srovnání by přitom při-
neslo tvrdá data pro další argumentaci, je-
likož kamionová doprava do Prahy jedno-
duše nepatří.

Náměstek Hlaváček zdůrazňoval, že 
tím, kdo by měl mít ve věci zásadní slovo, 

není Praha ani Středočeský kraj, ale Minis-
terstvo dopravy a  vládní instituce, proto-
že celý projekt s sebou nese mnohem širší 
souvislosti s  celorepublikovým přesahem. 
Starostům v  závěru jednání nabídl zpro-
středkování spolupráce skrze jednání s tě-
mito institucemi.

Přestože jednání nepřineslo změnu 
postojů žádné ze zúčastněných stran, je 
uskutečněné setkání určitým milníkem, je-
likož šlo po mnoha letech o první otevře-
nou diskuzi vedení magistrátu nad problé-
mem okruhu kolem Prahy se starosty do-
tčených městských částí a  obcí. Starosto-
vé pro okruh se po tomto jednání sejdou 
a vyhodnotí jeho závěry pro další kroky.

Za Starosty pro okruh se jednání zú-
častnili Stanislav Němec (Radonice), Alena 
Štrobová (Praha 20), Miloš Růžička (Praha-
Ďáblice), Petr Hejl (Praha-Suchdol) a Bar-
bora Floriánová (Praha-Dolní Chabry). Ce-
lého jednání se zúčastnili také další členo-
vé Starostů pro okruh a spolupracující do-
pravní odborníci. Mezi hosty byli také cha-
berský místostarosta Milan Golas a zastu-
pitel Miroslav Malina.                      redakce

JARNÍ  KONCERT 
MARKÉTA FASSATI - soprán 

ŠTĚPÁN KOS - klavír 
komorní sbor CAMERA CHABRA 
Prof. LUBOMÍR MÁTL - sbormistr 

22. května 2019 od 19 hodin,  
sál Chaberského dvora, Praha 8 

Na programu zazní skladby předních českých skladatelů. 
Vstupné dobrovolné
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Vstupné dobrovolné

4 Téma| KOMISE



Výsledky ankety: 
Tramvajová trať
Kobylisy – Zdiby
Bezmála 70 % hlasujících v anketě o tram-
vajové trati Kobylisy  – Zdiby se vyjádři-
lo souhlasně, pouze čtvrtina responden-
tů si tramvaj vedoucí po Ústecké za hra-
nici hlavního města nepřeje. Výsledky vy-
plynuly z ankety mezi občany Dolních Cha-
ber, která se konala v druhé polovině mě-
síce února 2019.

Ankety se občané mohli zúčastnit jak 
elektronicky na webu městské části, tak 
odevzdáním vyplněného anketního lís-
ku, který byl všem doručen do poštovních 
schránek. Celkem se hlasování zúčastnilo 
643 lidí, kteří se v otázce „Souhlasíte s vý-
stavbou tramvajové tratě Kobylisy – Zdiby?“ 
vyjádřili většinově pro její budování.

Smyslem ankety vyhlášené vedením 
městské části bylo zjistit názor chaber-
ských občanů na nyní tolik diskutovaný zá-

měr prodloužení tramvaje do Zdib. I z toho 
důvodu mohli lidé své volby zdůvodnit. 
Nejčastějším argumentem „pro tramvaj“ 
bylo pro 210 respondentů zlepšení celko-
vé obslužnosti a lepší dostupnost na met-
ro. 155 lidí věří ve zlepšení dopravní situa-

ce v městské části, které 41 dalších zaměři-
lo přímo na odlehčení provozu na Ústecké. 
Pro 75 Chaberáků pak hraje důležitou roli 
také ekologie, tedy lepší životní prostředí, 
méně hluku a smogu.

Z  pohledu kritiků výstavby tratě zmíni-
lo 60 hlasujících obavu o nezlepšení situ-
ace, tedy že tramvaj nebude pro kritickou 
dopravu řešením. 60 respondentů očeká-
vá také zvýšení hluku v oblasti a 30 kritic-
kých komentářů směřovalo dokonce k ná-
zoru, že bude stávající situace ještě hor-
ší. Tento názor lidé spojovali nejčastěji se 
zúžením Ústecké na dvouproudou komu-
nikaci nebo se vznikem většího nebezpe-
čí. Někteří se pak v reakcích obávají tvorby 
kolon (17) nebo neekonomického projek-
tu (13), pro 15 hlasujících jsou dostačující 
současné autobusové linky.

Děkujeme všem, kteří se do ankety za-
pojili. Vaše názory a podněty jsou pro nás 
důležité.                                            redakce

Původně Trojská, 
dnes Budyšínská
Před několika lety hledali studenti míst-
ního gymnázia odpověď na otázku, jak 
vzniklo jméno ulice Budyšínská. Bohu-
žel dnes už v  Dolních Chabrech gymnázi-
um není. Přesto však doufám, že si někdo 

z těch, kteří se tehdy ptali, přečte odpověď. 
A možná to bude zajímat nejen obyvatele 
této ulice. Když se zjistilo, že ulice Trojská 
existuje už v Kobylisích, vyzvali nás, místní 
občany, abychom podávali návrhy na nový 
název. Tenkrát jsem byla studentkou Peda-
gogické fakulty Univerzity Karlovy, aproba-
ce ruský a  německý jazyk. Velice mě zají-

mala menšina Lužických Srbů, Slovanů. Žili 
v  tehdejší NDR a  jejich kulturními centry 
byly Cottbus /česky Chotěbuz/ a Bautzen /
Budyšín/. Můj návrh vyhrál a od této doby 
je Trojská přejmenována na Budyšínskou.

Jaroslava Nosková 
/Vorlová, Bohuslavová, Sechovcová/

Rodinné výlety 
Kulturní komise
Sobota 27.  dubna  – Park Mirakulum ve 
středočeských Milovicích
Cena: 100,– Kč/dospělá osoba, děti zdar-
ma, vstupné v ceně, odjezd v 9:00 od školy.

Sobota 25. května – Farmapark Soběhrdy
Cena: 100,– Kč/dospělá osoba, děti zdar-
ma, zvýhodněné vstupné, odjezd v 8:00 od 
školy.

Sobota 8. června – Květinový zábavní park 
v Bavorsku - Churpfalzpark
Cena: 400,– Kč/dospělá osoba, děti zdar-
ma, vstupné v ceně, odjezd v 7:00 od školy.

V říjnu plánujeme výlet do Tropical Island.
Přihlášky v  knihovně CHD. Kapacita 45 
osob.       Barbora Šedová, Kulturní komise
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Kavárnička  
pro dříve narozené
S herečkou a dabérkou 
Miriam Kantorkovou
Třetí březnovou středu jsme uvítali vzác-
né hosty: besedovat s námi přijela hereč-
ka Miriam Kantorková a uvolňovací cviky 

pro lepší duševní, a tím i fyzickou pohodu 
nás učila fyzioterapeutka Mgr. Erika Havla-
sová. Hosty přišla pozdravit starostka Ing. 
Barbora Floriánová. Setkání, kterého se 
zúčastnilo více jak 70 hostů z řad chaber-
ských seniorů, proběhlo při malém občer-
stvení v kavárenské stolové úpravě v diva-
delním sále. Besedu zahájila vitální hereč-

ka, která v březnu oslavila 84 let. Energii 
rozdávala celé dvě hodiny a ochotně od-
povídala na všechny dotazy. Přednesla 
básně od J. Seiferta, zavzpomínala na za-
čátky a pozvala přítomné na poslední film 
Léto s gentlemanem, kde si zahrála po 
boku Jaromíra Hanzlíka. Svým humorem a 
nadhledem dokázala, že věk je pouze číslo. 
A když si slovo od ní převzala u nás i v Ev-
ropě uznávaná fyzioterapeutka paní Erika, 
bavili se všichni. Cviky na procvičení těla 
byly náročné, ale zapojili se všichni. Poza-
du nezůstaly ani 90leté dámy, dřívější so-
kolky, které se již teď společně s námi vše-
mi těší na 18. dubna (Zelený čtvrtek), kdy si 
znovu cviky pod odborným dohledem paní 
Eriky zopakují v pořadu Krása zralého věku. 

Hana Kunešová, Sociální komise
V dubnu se sejdeme opět první a třetí 
středu (3. a 17. dubna) v čase 15.30 hodin.

Sponzorovat dobrou věc 
není samozřejmost
Nadpis jsem si vypůjčila od vedoucí ob-
chodu firma Vše pro domácnost v OC Dra-
háň v  Čimicích paní Jitky Rychtecké, kte-
rá říká: „V  současné době sponzorujeme 
i  jednu školu a školku. Věřím, že naši na-
bídku využijí i  školky a  škola v  naší obci 
a že si cestu k nám najdou i další Chabe-
ráci.“ Česká firma nabízí kvalitní české vý-
robky a pod jednou střechou najdeme vše 
od vybavení domácnosti přes potřeby na 
zahradu až po potřeby školáků. Paní Rych-
tecká žije se svou rodinou v MČ jako čtvrtá 
generace. Sociální komise od ní obdržela 
již balíčky pro seniory do tomboly vánoč-
ního posezení a dárky na lednovou kavár-
ničku. Do budoucna jsme domluvili i spon-
zorování tomboly dubnového progra-
mu pořadu Krása zralého věku pro senio-
ry a odměnu školákům, kteří nám v rámci 
spolupráce se školskou komisí organizač-
ně pomáhají. „Zvu k nám i maminky na MD. 
Přijďte si k  nám vybrat. Zboží je kvalitní 
a  ceny srovnatelné se zbožím nabízeným 
i v supermarketech. Těšíme se na vás.“ So-
ciální komise touto cestou děkuje za další-
ho štědrého sponzora.

Hana Kunešová, Sociální komise

Zájezd Sociální komise
Výstava Narcis 2019 (tisíc a jedna květina) 
a malebný barokní zámek Karlova Koruna
Zveme všechny milovníky květin, zahrád-
káře i  obdivovatele historie na první le-
tošní zájezd. První zastávkou bude výsta-
viště v Lysé nad Labem, kde od 11. dubna 
do 14.  dubna  2019 probíhá výstava narci-
sů. Účastníci zájezdu si budou moci zakou-
pit vše, co potřebují pro svoji zahradu: osi-
va, okrasné a ovocné dřeviny, zeleninovou 
i  květinovou sadbu, balkónovky, zahrad-
nické potřeby a další. Po obědě se autobu-

Jaká byla prohlídka 
Národního divadla?
Ve dnech 4. března odpoledne a 9. března 
dopoledne jsme si prohlédli prostory Ná-
rodního divadla, kam se veřejnost běžně 
nedostane. Z možného maximálního počtu 
90 lidí (45 osob/jedna prohlídka), se nás 
sešlo 80. Těší nás, že pozvání na komento-
vanou prohlídku přijaly celé rodiny. Velkou 
radost nám přitom udělala především hoj-
ná účast dětí. Je třeba, aby děti znaly his-
torii své země a na vlastní oči viděly, jaké 
národní skvosty dokázali v  těžkých do-
bách vybudovat jejich předci. Absolvovali 
jsme jednu ze tří tras, a to od základních 
kamenů přes foyer a  hlediště až po stře-
chu k trigám od Bohuslava Schnircha. Při-
tom jsme zdolali 120 schodů. My, starší pa-
mětníci slavné herecké gardy ND, jsme si 
prohlédli také fotografie i busty zakladate-
lů ND, hereckých bardů a světově uznáva-
ných pěvců, obrazy i lunety. Škoda jen, že 
jsme si nemohli zblízka prohlédnout opo-
nu od malíře Vojtěcha Hynaise, protože 
v té době se připravovala scéna na odpo-
lední představení. Pro zájemce připravuje-
me další podobnou zajímavou a poučnou 
kulturní akci. Sledujte Zpravodaj!

Alena Markantová, Sociální komise

Inspirace na velikonoční 
výzdobu (kavárna, středa 17. dubna)

Velikonoce jsou krásné jarní svátky a mno-
zí se na ně připravujeme dlouho dopředu. 
Zdobené vejdumky, zajíčci, věnce, jarní 
osení a květinové dekorace, ale i mrskačka, 
polévání vodou i  koledníci. Toto všechno 
patří k Velikonocům. Jak si své domy a byty 
vyzdobíte vy? Přijďte k nám pro inspiraci. 
Sociální komise zve všechny zájemce na 
kavárničku dne 17. dubna v čase od 15.30 
hod., kdy si pod odborným vedením Aleny 
Manderlové, členky Sociální komise, vyro-
bíme vlastní velikonoční dekorace.

POZVÁNKA
Krása zralého věku

Kdy?
18. dubna 2018, čas 14.30 až 16.00 hodin

Kde?
Divadelní sál, Chaberský dvůr

Hosté programu:
Valerie Zawadská, herečka, Karel Bláha,

operetní zpěvák, Václav Tobrman,
profesionální klavírista a Mgr. Erika

Havlasová, fyzioterapeut,
regenerační a zdravotní cvičení na židlích

Rezervace:
Jitka Goldsteinová, tel.: 283 852 858, mob.: 

604 976 653

POZOR!
Sál pojme maximálně 90 diváků!
Vstup zdarma! Malé občerstvení!

Tombola!

sem přesuneme do malebných prostor ba-
rokního zámku Karlova koruna v Chlumci 
nad Cidlinou. Zámek nabízí mnoho neoby-
čejných zážitků pro všechny věkové kate-
gorie. Návrat domů cca 18.00 hodin.
Den odjezdu: sobota 13.  dubna, čas 8.00 
hod. (od školy) a 8.15 hod. (od Sparťana).
Cena zájezdu: 300,– Kč/dospělý + 30,– Kč/
dítě (v ceně jsou všechny vstupy + oběd).
Rezervace: Jitka Goldsteinová: tel.: 
283 852 858, mob.: 604 976 653 a Alena Mar-
kantová, mobil: 603 216 794.

Hana Kunešová, Sociální komise
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Miroslav Malina
V minulém vydání Chaberského zpravoda-
je se objevil další obsáhlý příspěvek pana 
Šušáka. Tento pán zde opětovně tvrdí ne-
smysly a snaží se děsit obyvatele celou řa-
dou lží a  zavádějících informací. Nebudu 
zde opakovat fakta. Jen mi dovolte otázku.

Kde byl pan Šušák, když se v územním 
plánu Dolních Chaber stabilizovala nová 
území pro bytovou výstavbu? Proč nepsal 
plamenné protesty proti záborům volných 
ploch v oblasti Rybníček nebo na poli pod 
základní školou?

S  přístupem samosprávy městské čás-
ti, která by se podobala postojům tohoto 
pána, by Dolní Chabry měly stále 500 čísel 
popisných, nebylo by třeba řešit dopravní 
problémy ani další komplikace současnos-
ti. Ani on by tady nebydlel.

My jsme nové spoluobčany vítali. Začle-
nění všech obyvatel do života Chaber se 
v drtivé většině daří. Nevznikla tady dnes 
celkem obvyklá ghetta. Lidé se podílejí na 
vedení MČ, zapojují se do kulturní činnos-
ti i do sportovních aktivit. Až na několik vý-
jimek. Ty zjevně naplňuje neustávající kve-
rulantství a napadání všeho kolem. Nech-
me je být.

Rozvoj naší městské části bude pokra-
čovat. Je samozřejmostí, že další kroky je 
třeba dělat velice uvážlivě, je třeba kon-
struktivně jednat. To je ale zjevně nad 
možnosti některých jedinců.

Zastupitelé VpCh
Odkopaná opozice. Místo spolupráce jen 
očekávaná kritika neschválený rozpočet

Zastupitelstva probíhají poslední do-
bou podle stejného scénáře. Koalice řeší 
rozvoj a budoucnost Chaber, opozice zpra-
vidla blokuje vše, s  čím nepřijde sama. 
I když to je na úkor všech obyvatel.

Máme velmi těsnou většinu jednoho 
hlasu a  věděli jsme, že jeden člen koali-
ce dorazit nemůže. Za této situace je zřej-
mé, že naše pozice je složitá bez ohledu na 
to, jak moc jsme se na jednání připravo-
vali. Ze zkušenosti víme, že 18400 nepod-
poří z principu žádný náš návrh, bez ohle-
du na to, jak důležitý pro Chabry je. A pro-
tože bychom neměli většinu potřebnou ke 
schválení, byl by to pat. Proto jsme se roz-
hodli, že než protahovat na hodiny bezvý-
sledné osobní útoky, lepší bude, se nezú-
častnit. Na jednání opět převážily emoce 
a osobní exhibice nad věcným přístupem.

Hlavním bodem středečního zasedání 
mělo být schválení rozpočtu na rok 2019, 
který byl předložen s  předstihem 15 dnů 
před zasedáním a za tu dobu k němu ne-
přišla jediná připomínka. Z důvodu neúpl-
nosti počtu koaličních zastupitelů byl pro 
schválení rozpočtu zásadní postoj opozi-
ce. Nelehká role to byla pro paní starost-
ku. Devět hlasů přítomných zastupitelů by 
pro schválení stačilo, šest opozičních čle-
nů se, ale alibisticky zdrželo hlasování. (...)

Martina Šušáková
Naše referendum nás chrání

Výsledky našeho místního referenda, 
konkrétně hlasování občanů v bodě 2, nás 
zachránily před zvýšením domů v  projek-
tu Nové Chabry (na 6 - 8 podlaží) a zvětše-
ním plochy sídliště o cca 50 %. Na magis-
trátu HMP o  tom rozhodl v březnu Výbor 
pro územní rozvoj (VÚRM).

Je to skvělá zpráva pro všechny občany 
Dolních Chaber. Dává nám naději, že ne-
jsme proti špatným rozhodnutím vedení 
obce a  bezohledným developerským pro-
jektům bezbranní.

Dalším úkolem vedení obce je naplnit 
hlasování občanů v bodech 1 a 3 referen-
da. Vedení obce bude tedy muset podnik-
nout veškeré kroky, aby k  výstavbě dal-
ších domů projektu Nové Chabry došlo „až 
po dostatečném navýšení kapacit mateř-
ských škol a základní školy“ a současně „až 
bude vyřešeno odpovídající dopravní na-
pojení této oblasti, včetně pohybu chodců 
na zastávku MHD v ulici Ústecká“. Tato po-
vinnost pro vedení obce vyplývá z výsled-
ků referenda. A našim právem a povinností 
je důsledně požadovat a kontrolovat, aby 
vedení MČ výsledky referenda respektova-
lo. Věříme, že paní starostka vede v tomto 
duchu jednání s  developerem, který prá-
vě připravuje realizaci fází F a G svého pro-
jektu.

Zastupitelé 18400.cz
V úsilí o lepší tvář obce nesmíme polevit

V úterý 12. března letos už potřetí zase-
dal Výbor pro územní rozvoj (VURM), po-
radní orgán zastupitelstva hlavního měs-
ta Prahy. Na programu bylo opět pro Chab-
ry klíčové téma. Pod nevinným označením 
U1302/01 se schovávala změna územního 
plánu, která by po svém schválení zname-
nala navýšení koefi cientů zastavitelnos-
ti území, rozumějme navýšení pater u plá-
novaných viladomů projektu Nové Chab-
ry – Beranov a navíc další velké rozšíření 
území určeného k  zástavbě. Čili právě to, 
co občané svými hlasy v místním referen-
du odmítli! Díky žádosti zaslané dle záko-
na č. 106/1990 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím jsme zjistili, že na VURM jsou 
stále původní podklady, souhlasné sta-
novisko obce s  navýšením a  žádná zmín-
ka o referendu. Vyzvali jsme proto starost-
ku, aby napravila chyby předchozího vede-
ní obce a VURMu doručila nové informace. 
Při své lednové účasti na VURMu totiž re-
ferendum vůbec nezmínila. Sami jsme ne-
otáleli a zaslali VURMu a Odboru územní-
ho rozvoje magistrátu prostřednictvím da-
tové schránky informaci o proběhlém refe-
rendu a o změně původního souhlasného 
stanoviska obce s navýšením z  roku 2015 
na nesouhlas vyvolaný referendem z roku 
2016. (...)

Zkrácené texty naleznete v plném znění na webu městské části.

Kateřina Šilhová Šafránková
Opovrhování zastupiteli i voliči

Na den 6. 3. 2019 svolala starostka naší 
městské části veřejné zasedání zastupitel-
stva. Ačkoli jsme si s některými členy VPCH 
podali ruku na chodbě pár vteřin před za-
hájením veřejného zasedání, samotného 
zastupitelstva se ani jeden z  jejích členů 
nezúčastnil a odešli těsně před ním.

V  čem byl problém. K  jakémukoli roz-
hodnutí zastupitelstva je třeba nadpolo-
viční většiny všech členů zastupitelstva, 
tedy 8 z  15. Koalice VPCH a  ODS je křeh-
ká, protože dohromady mají 8 hlasů pro-
ti našim 7. Před zastupitelstvem se z  dů-
vodu nemoci omluvily paní Francová ze 
18400 a  paní Kunešová z  VPCH. Koalice 
tedy neměla potřebnou většinu, a  to jak 
pro schválení svých bodů, tak pro vyřa-
zení našich bodů z  programu zastupitel-
stva (naše body se týkaly na hlavním měs-
tě Praze projednávaných změn územního 
plánu navýšení koefi cientu zastavěnosti 
v oblasti Nových Chaber a Beranovky).

Na programu zasedání přitom byly zá-
sadní body: schválení rozpočtu obce na 
rok 2019, návrh rozpočtového výhledu na 
období 2019 – 2024, rekonstrukce ZŠ – mo-
bilní jídelna, kvůli kterému byla přítom-
na i  ředitelka školy Mgr. Chaloupecká, 
námi navržené body týkající se Beranovky 
a změny územního plánu U 1302 (...)

Barbora Floriánová
Milí čtenáři,

velmi si vážím zájmu chaberských obča-
nů o veřejné dění, a tedy také tato stránka 
je věnována dopisům čtenářů a zastupite-
lů. Vzhledem k aktuálním problémům, kte-
ré v naší městské části nyní řešíme, jsou 
naše snahy směřované vesměs ke stejným 
cílům. A  já se domnívám, že společná té-
mata by nás měla zejména spojovat a vést 
ke společné práci, ne naopak. Ráda bych, 
aby Chabry byly konečně přátelské a svor-
né a  refl ektovaly nové volební období. 
Konstruktivní kritika je vítána a ku prospě-
chu věci – naopak útočná, zkreslující a ne-
gativní kampaň není na místě a dobrou re-
klamu naší městské části nedělá. Vedeme 
důležitá jednání, navštívil nás pan primá-
tor, Dolní Chabry a vedení radnice opravdu 
mají respekt v současné komunální politi-
ce. Važme si toho, prosím.

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 
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Beseda: Magdalena Radostová „Proč právě Vietnam“
23. 4. út 18.00 hod.
Paní Magdalenu Radostovou není třeba pravidelným účastníkům 
besed v KC CHD představovat. Již několikrát u nás poutavě vyprá-
věla své zážitky z cest po celém světě. Naposledy jsme se setkali 
koncem roku 2017 na besedě o Vietnamu. A jelikož nebylo vyřče-
no vše a paní Radostová se do Vietnamu mezitím několikrát vráti-
la, přibylo i mnoho nových zážitků a dojmů, o které se s námi po-
dělí. Zkusí nás také přesvědčit, proč by se Vietnam mohl stát cí-
lovou destinací našeho cestování: „Zemi jsem navštívila už mno-
hokrát. Vyzkoušela jsem různé druhy dopravy, různá ubytování, 
okusila spoustu místních specialit. Mám tady hodně přátel, ráda 
se sem vracím. Pokouším se proniknout do tajů vietnamského ja-
zyka, i když to je vážně náročné. Prozradím vám, proč právě Viet-
nam by měl být tím místem, kam se vydat, a proč je teď ten nej-
vhodnější čas jej objevit.“ Bez rezervace, vstupné 30,– Kč.

Koncert: Jana Rychterová a spol.
11. 4. čt 18.00 hod.
Písničkářka Jana Rychterová představí písničky nejen ze svého no-
vého alba „Dneska ještě můžem“. Písně se pohybují na pomezí 
folku, blues a šansonu, někdy se závanem jazzu, texty mají rozpě-
tí od éterické poezie až k černému humoru. Písničkářka s kytarou 
vystoupí v doprovodu dvou vynikajících muzikantů – klavíristy Ra-
dima Linharta a houslisty Michala Žáry.

Vystoupení se koná v  prostředí Kulturního centra Chaberský 
dvůr. Doporučujeme rezervaci. Vstupné 90/70,– Kč.

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.

D U B E N  2 0 1 9

2. 4. , 9. 4. , 16. 4. , 23. 4. , 30. 4. , 9.30 – 11.00 hod., Dvoreček
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50,– Kč

3. 4. , 17. 4. , 15.30 – 17.30 hod., Kavárnička Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje
pořádá Sociální komise

9. 4. út 19.30 hod., Anna v ringu, Marc Camoletti
Divadelní představení Studia DivOCh
Vstupné 120,– Kč, Velký sál

10. 4. st 16.30 hod., Dílna pro děti „Velikonoční zajíček“
Vstupné 30,– Kč

11. 4. čt 18.00 hod., Koncert Jana Rychterová
Koncert s doprovodem klavíristy Radima Linharta a houslisty 
Michala Žáry, rezervace nutná. Vstupné 90/70,– Kč

18. 4. čt 14.30 hod., Krása zralého věku
Hudebně komponovaný pořad ve Velkém sále, hosté: V. Zawadská, 
K. Bláha, V. Tobrman, E. Havlasová
pořádá Sociální komise, rezervace míst v KC CHD

23. 4. út 18.00 hod., „Proč právě Vietnam“
Cestovatelská přednáška Magdaleny Radostové
Vstupné 30,– Kč

24. 4. st 16.00 hod., „Chabry mají talent“
Talentová soutěž pro děti
Velký sál

25. 4. čt 19.30 hod., Inspektor má těžkosti, Robert Thomas
Detektivní komedie divadla DivOCh
Vstupné 120,– Kč, Velký sál

27. 4. so 15.00 hod., O neposlušné čarodějnici
Divadelní pohádka pro děti
Vstupné 50,– Kč, Velký sál

Dílna pro děti „Velikonoční zajíček“
10. 4. st 16.30 hod.
Zveme všechny děti, aby si přišly vyrobit dekoraci na stůl nebo 
poličku. Figurku pestrého zajíčka budeme vyrábět spolu s lektor-
kou Luckou v KC CHD. Doporučujeme rezervaci, vstupné 30,– Kč.

Provoz galerie a knihovny je po dobu akcí pořádaných
v prostorách Kulturního centra CHD omezen.

Během akcí se mohou pořizovat zvukové a obrazové záznamy určené k propagaci knihovny.
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Kniha ti sluší
Světová organizace UNESCO vyhlásila 23. duben Světovým 
dnem knihy. Od roku 1995 se tak připomíná různými ak-
cemi ve více než 100 zemích světa. Tento den je pro lite-
raturu symbolickým datem – ve stejný den zemřely nebo 
se narodily významné osobnosti světové literatury Willi-
am Shakespeare, Miguel de Cervantes y Saavedra, Inca de 
la Vega, Vladimír Nabokov… Oslavou tohoto významného 
světového dne vznikla v ČR zásluhou Svazu českých knih-
kupců a nakladatelů kampaň Kniha ti sluší, do které se le-
tos zapojí i naše knihovna. Od 1. dubna bude čtenářům při 
výpůjčce knih nabídnuta poukázka na slevu do knihkupec-
tví, platná ve dnech 23.–28. dubna. Více informací k  této 
knihovnické aktivitě naleznete v knihovně nebo na webu 
www.knihatislusi.cz.
Za celou dvoustranu KC CHD A. Wachtlová a J. Goldsteinová

Březnové dvorečkování
Od začátku března se na Dvorečku připravujeme na jaro, 
od dubna se zase s  dětmi naladíme na Velikonoce. Moc 
se těšíme, protože Dolní Chabry jsou plné šikovných dětí 
a kreativních maminek. Těšíme se na všechny malé šikul-
ky každé úterý dopoledne.                              Lucie Šulcová

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

CHABERSKÁ KNIHOVNA

VÝBĚR Z KnižníCH novinEk

Pohádka „O neposlušné čarodějnici“
27. 4. so 15.00 hod.
Jak se stane z malé, neposlušné čarodějnice dobrá čaro-
dějnice? Proletí se jedním rokem… Doprava, doleva, doko-
lečka, a její kouzla promění svět kolem nás v dobrý a spra-
vedlivý. Čáry máry, mlhy páry. Hopsa hejsa to je rej, v kot-
líku už vře to, hej! Terekite taki tak.

Hraje divadlo Žlutý kopec, účinkují: Johanka Schmidt-
majerová/Anežka Hessová, Ivana Hessová, Hana Millerová. 
Zpěv, housle: Agnes Kutas.

VÝBĚR Z NovinEK pro děti

Knižní tip
Jednoznačným knižním tipem na měsíc duben 
je další, v  pořadí 4. kniha Aleny Mornštajnové 
„Tiché roky“. Autorka se stala jednou z nejoblí-
benějších současných českých autorek přede-
vším díky svému románu „Hana“, za který obdr-
žela ocenění „Česká kniha 2018“ a  „Kniha roku 
2017“ u čtenářů Databáze knih. Od svého vydá-
ní se „Hana“ umisťuje na předních příčkách pro-
dejnosti (SČKN). Výjimkou v oblibě není ani naše 
knihovna, kde všechny dosavadní romány autor-
ky půjčujeme víceméně pouze na základě rezer-
vací. Anotace nakladatelství Host prozrazuje ná-
sledující: „Nový román je jiný než ty předchozí. 
Nejedná se o velké historické téma, nýbrž o in-
timní rodinné drama, kde hlavní roli nehrají velké dějiny, ale náhody a lid-
ské charaktery. Stejně jako u  románu Hana však jde o  silný, strhujícím 
způsobem vyprávěný příběh.“ Nezbývá než se těšit na vydání titulu dne 
25. dubna.

Květen v Kulturním centru
Dovolte mi pozvat vás na připravované akce v  měsíci květnu. V  úterý 
14.  května od 17.00 hodin se bude konat workshop pro dospělé – výro-
ba plstěných broží (technika „felting“) s  paní J. Ferstovou. Opět v  úterý 
21. května u nás přivítáme na šansonovém večeru paní Evu Cendors. Kon-
cem měsíce se budeme věnovat historii květnových dnů roku 1942. Po-
zvání k nám na 28. května od 18.00 hodin přijala historička, konzultantka 
Pražské informační služby, známá posluchačům Českého rozhlasu i divá-
kům České televize, paní PhDr. Jaroslava Nováková, se kterou se sejdeme 
na přednášce „Atentát – fakta a mýty“.
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Andrea Soudková
a Běhy pro zdraví
Andrea je zapálenou běžkyní. Každý den ji 
můžete potkat v  okolních lesích, nebo za 
špatného počasí na páse v chaberském fi t-
ku. Když zrovna neběhá, stará se o  man-
žela a dvě děti, chodí na procházky, peče 
a hostí sousedy. Do Chaber se přestěhova-
la z  Čimic a  pochvaluje si především tra-
su přes nedaleké Drahanské údolí. K běhá-
ní je to tu prostě ideální. I proto by se o něj 
ráda podělila s dalšími a organizuje běžec-
ké soboty pro širokou veřejnost.
Jak vznikl nápad organizovat v  Chabrech 
běhy?
Už delší dobu jsem měla chuť se s ostatní-
mi podělit o radost, kterou mi běh přináší. 
Abych tuto radost uměla předat správně, 
udělala jsem si i certifi kát trenéra kondič-
ního běhu. Poté už jsem jen hledala správ-
nou formu, jak oslovit chaberské nadšen-
ce pro běh.

Konkrétní obrysy vše získalo až po roz-
hovoru s panem Petrem Malým, se kterým 
se ráno potkáváme ve školce. Ten mi po-
mohl a podpořil mne. Tímto jemu i měst-
ské části děkuji.

Kdy jste se běhání začala věnovat?
Začala jsem běhat snad dřív než chodit. 
Zkoušela jsem v dětství řadu různých spor-
tů, ale vždy mne nejvíc bavila ta atletická 
a kondiční část přípravy. Na základní ško-
le jsem se začala věnovat atletice v klubu 

AC Sparta Praha a za něj závodila v běhu 
a sportovní chůzi.

Jak z  toho vyplynulo zalíbení pro dlouhé 
tratě?
Já jsem měla vždycky slabý odraz v  kot-
nících a ty kratší tratě mi moc nešly. Zato 
jsem už od mala měla velkou vůli a disci-
plínu v tréninku. Tím se ze mne v klubu stal 
ideální sparing partner pro běžeckou pří-
pravu všech sportovců. Nejdřív jsem bě-
hala nějakou osmistovku, patnáctistovku 
a přespolní běhy a v tom jsem v závodech 
nijak nevynikala. Našla jsem se až na dlou-
hých tratích, kde všem ostatním už dochá-
zí síly a závod je hlavně o hlavě.
Co vás na běhu tak fascinuje?
Ta schopnost lidského těla překonávat ob-
rovské vzdálenosti za relativně krátký čas. 
Hezky to napsal Emil Zátopek: „Jestli chce-
te něco vyhrát, běžte stovku. Jestli chcete 
něco zažít, běžte maraton.“ Na to si oprav-
du každý přijde až v cíli, kdy se ve vás mísí 
radost a úplné vyčerpání.
Je u nás nyní něco jako běžecký boom?
Určitě. Vše, co k  běhu potřebujeme, se 
zdražilo tak pětkrát.
Co jsou vaše největší úspěchy?

Dvě krásné zdravé děti a  hodný manžel. 
Pokud myslíte ty závodní, tak si asi nejvíc 
cením třetího místa na Jizerské padesátce 
v roce 2016.
Na který závod nejraději vzpomínáte?
Určitě na první Pražský maraton. To je pro-
stě doják. Zazní tam Vltava, běží se cent-
rem Prahy, všude spousty fanoušků, to je 
obrovský zážitek. A  cílová rovinka v Paříž-
ské ulici za zvuku We are the champions, 
to je krása.
Chtěla byste v tomto začít působit i tady 
v Chabrech?
Ne. K takhle dlouhým tratím a závodění si 
každý musí dojít sám. Mě jde o „Běhy pro 
zdraví“, tedy sobotní dopolední trénink. 
Uděláme něco pro sebe, budeme se cítit 
lépe a  hlavně si z  toho odneseme dobrý 
pocit a společný zážitek.
Pro koho jsou sobotní běhy od kapličky 
na Hrušovanském náměstí určeny?
Úplně pro každého, běh je přirozený po-
hyb a  umíme ho všichni. Stačí si jen vzít 
boty a  sportovní oblečení a  můžeme vy-
běhnout. K  běhu vám stačí hrozně málo 
a  ten zbytek mají Chabry. Jsme na začát-
ku Drahanského údolí, tady se běhá, to je 
úplná bomba.
Poradila byste nám na závěr, jak s během 
správně začít?
Pomalu, opatrně a hlavně pravidelně.

Termíny Běhů pro zdraví
vždy od 10:30 od kapličky

na Hrušovanském náměstí:

30. 3. 4. 5. 1. 6.
27. 4. 11. 5. 8. 6.

18. 5. 15. 6.
22. 6.

Aktuální informace naleznete vždy na 
Facebooku MČ.

redakce,  foto: A. Soudková

Manufaktura
Do Chaber se opět vrací jedinečná imer-
zivní inscenace Ilegumovy divadelní spo-
lečnosti, která měla světovou premiéru na 
festivalu Theatrum Kuks. Diváci se v  tom-
to interaktivním představení, kde neexis-
tuje hranice mezi herci a  diváky, ocitnou 
v roli učedníků barokních mistrů alchymis-
tů a spolu s nimi odhalí taje dávných věd-
ních disciplín a  prozkoumají několik me-
tafyzických kouzel, která byla pro barok-
ní vědu důležitá  – růst krystalů, promě-
ny kovů či tajemství, jak dosáhnout věč-
né krásy! Představení je vhodné pro divá-
ky od osmi let. Chaberské uvedení probí-
há ve spolupráci s Občanským sdružením 
na ochranu památek v  Dolních Chabrech. 
Vznik inscenace podpořila nadace Život 
umělce.                                     Jakub Hojka
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Katovická 411/4 | Praha 8 - Bohnice 
Tel.: 252 540 668 | 736 263 340

Hlavní vchod ze strany ulice Lodžská od OC ODRA.

• PRŮKAZOVÉ FOTO NA POČKÁNÍ
• RODINNÉ FOCENÍ
• FOCENÍ DĚTÍ
• SVATEBNÍ FOTOGRAFIE
• PRODUKTOVÁ FOTOGRAFIE

TISK
KOPÍROVÁNÍ
GRAFICKÉ PRÁCE 

FOTOKIOSEK - FOTO IHNED
(z USB fl ash, karty z fotoaparátu, telefonu)

OTOatelier_95x135mm_5mm_spad.indd   1 13.3.2019   15:31:31

INZERCE

www.osop-chabry.cz
Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, z. s.
Bankovní spojení: 220920052/0300

27. duben - sobota

24. květen - pátek

18. květen - sobota

23. červen - neděle

30. srpen - pátek

14. září - sobota

5. říjen - sobota

2. listopad - sobota

7. prosinec - sobota

13 - 17 h Den otevřených dveří kostela a brigáda v areálu
od 16 h Alchymistická manufaktura v Knorově statku 
Interaktivní divadelní představení pro malé i velké - IDS

Vycházka po staré formanské cestě

Ekumenická bohoslužba za krajinu 
od 12 h otevřený kostel, ve 13 h odchod od kostela

Svatojánské slavnosti 
Slavnostní zavěšení obrazu a varhaní koncert
Videoprojekce na zdi kostela ke svatojánské noci

Koncert ke svátku Stětí sv. Jana Křtitele (bude upřesněno)

10 - 17 h EHD – Dny evropského dědictví 
Celostátní téma: “Památky a zábava”

13 - 17 h Den otevřených dveří kostela a brigáda v areálu

13 - 17 h Setkání s historií kostela v doprovodu varhan

16 - 19 h Vánoční slavnosti a jarmark u kostela 

AKCE PRO VEŘEJNOST 

PROGRAM AKCÍ V KOSTELE V ROCE 2019
pořádaných či spolupořádaných 

Občanským sdružením na ochranu památek v Dolních Chabrech, z.s. 

Práce na záchraně stavby kostela v roce 2019 
- od počátku roku probíhají projektové práce k zajištění statiky 
  kostela a jeho ohradní zdi. Geodeti zaměřili stav statiky stěn

- restaurování obrazu Stětí sv. Jana Křtitele, restaurátor 
  akad. mal. Miroslav Slavík pracuje na opravách obrazu

Dva divadelní 
soubory 
Vážení přátelé a příznivci divadelního 
ochotnického dění, protože se od dubna 
tohoto roku budete na divadelních pla-
kátech setkávat i s výše uvedeným logem, 
chceme vás informovat o tom, že Studio 
DivOCh – Divadelní ochotníci chaberští ne-
jsou u nás na chaberské scéně žádným no-
vým divadlem. Tak jak se to už v životě stá-
vá a lidé se setkávají i rozcházejí, postihlo 
toto také soubor Divoch, který se po doho-
dě rozdělil na dva samostatné subjekty, a 
to již uvedené Studio DivOCh – Divadelní 
ochotníci chaberští a spolek DIVOCH.
Studio DivOCh působí dále pod vede-
ním Aleny Borhyové, jedné ze zaklada-
telek Divocha. Pod jejím režijním vede-
ním jste mohli vidět hry Osm žen, Vražda 
sexem, Jen pro zvané, Anna v ringu, Inspek-
tor má těžkosti a těšit se můžete na premi-
éru hry Na správné adrese, kterou uvede-
me v květnu. Na podzim tohoto roku Stu-
dio DivOCh připravuje další nové projek-
ty, se kterými vás včas seznámíme. Více in-
formací najdete na www.studio-divoch.cz 
a na našich facebookových stránkách. Tě-
šíme se na vás, naše diváky.

Studio DivOCh 
Divadelní ochotníci chaberští

 

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

Robert Thomas 
 INSPEKTOR MÁ TĚŽKOSTI 

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

 
25. 4. 2019 

19.30 
 

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

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

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

KONTAKT: 283 852 858 
                    604 976 653  
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Festivalové dění 
v Chaberském dvoře
Březen bývá v Chabrech divadelní. Nejinak 
tomu bylo i letos. Již 7. ročník mezi diváky 
i  soubory oblíbeného festivalu ochotnic-
kých divadel slavnostně otevřel herec, re-
žisér a  fotograf Ondřej Kepka. Pan Kepka 
je velkým fanouškem amatérského diva-
dla a nám bylo skutečnou ctí se s ním se-
tkat, představit ho divákům a sdílet s ním 
festivalovou atmosféru.

Prvním souborem, který v  rámci festi-
valu vstoupil na divadelní prkna, bylo Di-
vadlo AKORÁT s  kusem PRAg. Pygmalion, 
které předvedlo klasickou hru v  moder-
nějším kabátě zasazenou do současnosti. 
Následovaly Mimořádné události v  nastu-
dování souboru OLDstars, umělecké sku-
piny, ve velice moderním a  svižném zpra-
cování. Do dne uzávěrky tohoto čísla Zpra-
vodaje jsme měli možnost zhlédnout i po-
hádku Malenka na motivy Hanse Christia-
na Andersena ve zpracování Ilegumovy di-
vadelní společnosti, příběhu holčičky, kte-

rá se sama vydala do světa, potkala spous-
tu zvířátek a zažila různá napínavá dobro-
družství a vše dobře dopadlo.

O  druhé polovině festivalu a  letošním 
vítězi ceny divácké oblíbenosti vás bude-
me informovat v  dalším čísle Zpravodaje. 

Jsme rádi, že festival našel své stálé místo 
v  kalendáři našich věrných diváků a  těší-
me se na dalších nejen festivalových před-
staveních na viděnou.

Žijte s námi naše divadlo!
Za DIVOCH Ivana Fára

Chaberské
masopustní veselí
Počátkem března ožily Dolní Chabry mas-
kami, hudbou a  tancem. Tradiční maso-
pustní průvod byl letos opět velkolepější. 
Novinkami byly alegorický vůz à la Lovec 
Pampalini s  gorilami nebo krásné červe-
né mažoretky, které přidaly tradičně skvě-

lé kapele velmi elegantní doprovod.
Masopust byl ohromný, vydařil se a lidé 

se báječně bavili. Poděkování proto patří 
všem, kteří se na masopustu podíleli: prin-
cipálovi Jozefu Mitošinkovi, členkám Kul-
turní komise a  spolupracovníkům z  ÚMČ, 
všem organizátorům masopustních zastá-
vek, chaberským ochotníkům a divadelní-
kům, mažoretkám, kapele, všem skvělým 
maskám a dalším pomocníkům a účastní-
kům, kteří se třeba přišli jen podívat na 
průvod a pobavit se a námi!

redakce, foto: Barbora Šedová
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Masopust 
v Chaberáčku

Poslední únorový den patřil v naší mateř-
ské škole již tradičně masopustnímu vese-
lí. Ale děti se na něj připravovaly daleko 
dříve: vyráběly masky, zdobily třídy a  do-
mlouvaly se, jakou masku si kdo oblékne 
na karneval. Někdy byla přání dětí trochu 
odlišná od plánů rodičů, a  tak se klidně 
mohlo stát, že se 28. února mezi spoustou 

spidermanů objevila i jedna jediná růžová 
spiderwoman a moc si svého výjimečného 
postavení užívala.

Masopust začal již od samého rána. 
Školkou se potulovali rytíři, kovbojové, 
spidermani, princezny, králové, víly Amál-
ky, kouzelníci a  jiné pohádkové postavy. 
Děti si připomněly masopust také  tradič-
ními masopustními koblihami na svačinku.

Karnevalové veselí pokračovalo ve 
všech třídách hrami, soutěžemi, zpěvem, 
tanečky. Karneval se vydařil a všichni si ho 
moc užili. Přesně podle tradice: Masopust 
držíme, nic se nevadíme.

Marcela Fárková

Návštěva 
výstavy Lesníkův rok

Předškoláci z Beranova nedávno navštívili 
působivou výstavu „Lesníkův rok“, která se 
nachází v 1. patře pražské budovy Národní-
ho zemědělského muzea. Malí návštěvníci 
se seznámili s péčí o  les, s  lesnickým ka-
lendářem a  jednotlivými aktivitami, jaký-
mi je například zalesňování, ochrana lesa 
a semenářství. Děti si mohly prohlédnout 
kancelář lesníka, jeho dílnu, učebnu, les-
ní labyrint či lesnické mapy. Nechyběly po-
znávací hry z přírodních materiálů či dře-
věné stavebnice. Pro děti byla výstava vel-
kým přínosem.

Za zmínku jistě také stojí projekt MŠ Be-
ranov s názvem „Čím budu, až budu velký“.

Ve třídách bylo dětem představeno ně-
kolik povolání z řad našich maminek. Sešly 
se nám zde samé zajímavé profese. K dě-
tem dorazila paní zubařka se sestřičkou, 
lektorka nošení dětí, muzikoterapeutka, 
paní novinářka a  biolog. Maminky doved-
ly velmi poutavým způsobem dětem jed-
notlivá povolání přiblížit. Děti byly z  uká-
zek nadšené a samy si mohly prakticky vy-
zkoušet různé úkoly, které pro ně byly při-
chystány. Díky ukázkám již mají děti kon-
krétní představu, co která profese obnáší.

Maminkám děkujeme za jejich čas 
a chuť se tohoto projektu účastnit.

Učitelský tým MŠ Beranov

Kulturní Centrum Chaberský dvůr 
Vás srdečně zve na

5. ročník vystoupení
nadaných chaberských dětí

Chabry mají talent
v oborech hudba, zpěv, tanec a poezie.

Vystoupení se koná

24. dubna v 16:00 hodin
v Chaberském dvoře.

Vyzýváme nadané děti nebo jejich rodiče, aby se 
přihlásili k účinkování nejpozději do 13. 4. 2019 

v CHD u paní Goldsteinové.

Chabry mají talent

Zápis do
školky Jaata

Oznámení o  zápisu, který bude v  době 
2.–16.  května  2019. Den otevřených dve-
ří nemáme, protože můžete zavítat kdy-
koli. Dveře nezavíráme. Pokud máte zájem, 
kontaktujte nás buď na našich FB strán-
kách, e-mailu: lms.jaata@gmail.com nebo 
na tel.: 603 200 512.

Tereza Vavrečková

Vítání jara 
v lesní školce Jaata
Spolu s  prvními sněženkami na zahradě 
lesní školky Jaata jsme se už na začátku 
března začali všichni pomalu těšit na jaro. 
Jeho vítání je pro nás spojené s tradicí, ri-
tuály, písněmi a říkankami. V takovém du-
chu proběhlo i březnové vynášení Morany. 
S dětmi jsme si postavu Morany vyrobili ze 
slámy, větví a  látek, pak jsme ji za zpěvu 
písní odnesli k potoku, zapálili a poslali ji 
pryč spolu se zimou.

Jarní síla nás teď pohání, chodíme 
s  dětmi čistit les i  potok, kterým se pak 
lépe dýchá a  nás hřeje dobrý pocit. Těž-
ší a větší předměty jsme nechali k odvozu 
v rámci dubnové akce Ukliďme Česko, kte-
ré se každý rok rádi účastníme.

Zvesela se nyní připravujeme na Veliko-
noce, zdobíme vajíčka a pleteme pomláz-
ky. Hned po Velikonocích nás pak čeká Ča-
rodějnický rej s ohněm a maskami.

Petra Axmanová
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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 INZERCE

Zima přinesla
řadu cenných
vítězství

I  v  zimní přestávce se hraje fotbal a  ten 
chaberský navíc úspěšně. Muži sehráli pří-
pravu na turnaji v Kyjích a obsadili v kon-
kurenci dvanácti týmů krásné 2. místo, když 
ve fi nále nestačili jen na ligové dorosten-
ce Meteoru. Nutno však dodat, že naši hrá-
či do fi nále nastoupili ve značně kombino-
vané sestavě od dorostu až po áčko.

Mladší žáci vyhráli zimní ligu v Třebora-
dicích a za sebou nechali řadu týmů zvuč-
ných jmen i soupeřů z okolí (Viktorka Žiž-
kov, FA Praha, Ďáblice).

Starší žáci tradičně sbírali trofeje na 
turnajích v  Praze a  okolí. V  Benešově vy-
hráli Benešovskou halovou ligu a na turna-
ji v Hájích, kde hrají i  ligové týmy drží ak-
tuálně 2. místo.

Chabry – Zličín 0 : 0 (0:0)
Naplno se rozběhly mistrovské soutě-

že v mužské kategorii. Naše Áčko (aktuálně 
na druhé pozici) přivítalo hned v úvodním 
kole vedoucí tým soutěže – mužstvo Zličí-
na. Zápas to byl vyrovnaný, a  i když bran-
ky nepřinesl, tak o vzruch a šance nebyla 

nouze. Výborná byla i divácká kulisa (nej-
větší návštěva kola). U  obou týmů domi-
novaly obrany. Zejména té naší se podaři-
lo uhlídat nejlepšího střelce soutěže, a to 
máme nejmladší stoperskou dvojici v sou-
těži, když Matymu a Škurymu je 19 let. Vý-
borně zachytal i brankář Max Dikusar, ale 
na 100 % makali všichni a my máme cenný 
bod. V  druhé polovině utkání zasáhla do 
hry i naše španělská posila Antonio Lora 
a Antonio ukázal, že bude zajímavým oži-
vením celé soutěže.

Jan Škurek

Velká cena
Gustava Peši
 

23. ročník se koná v sobotu 
13. dubna 2019 v Drahanském údolí. 
Závodit se bude na tratích 100–600 m 
(děti, od 9:30) a 4,5 km (dospělí, od 13:00)
Rozpis 23. ročníku Velké ceny Gustava Peši
Dopoledne závody dětí
Předškolní chlapci a dívky: 100 m
l.–4. třída, chlapci a dívky: 300 m
5.–9. třída, chlapci a dívky: 600 m
Registrace 9:30–9:45 v místě start
Startovné pro děti zdarma
Start v 10:00 hodin na konečné autobusu 
162 Dolní Chabry
Věcné ceny

Odpoledne: závody dospělých
Dospělí muži a ženy všech kategorií:
cca 4 200 m
Šatny: v Sokolovně v Měděnecké 17
Registrace 13:00–13:30 hodin v Sokolovně 
v Měděnecké 17
Startovné 50 Kč
Start ve 14:00 hodin na konečné autobusu 
162 Dolní Chabry
Věcné ceny

Po skončení závodu zveme všechny účast-
níky do naší Sokolovny na tradiční přátel-
ské setkání s  občerstvením spojené s  vy-
hlášením výsledků a předáním cen.

Karel Jiránek

Rozpis zápasů chaberských týmů v dubnu 2019
Domácí: Dolní Chabry

Datum Čas Hosté Soutěž

05. 04.  17:00 Deutscher 
Fussball-Club

Starší přípravka

05. 04.  17:00 ČAFC Mladší přípravka

06. 04.  16:30 Libuš Muži "A"

07. 04.  11:30 Junior Mladší dorost

07. 04.  14:00 Modřany Mladší žáci

07. 04.  16:30 Bílá Hora Muži "B"

13. 04.  17:00 Junior Starší dorost

14. 04.  14:00 Chodov Mladší dorost

14. 04.  17:00 Březiněves Starší žáci

19. 04.  14:00 1999 Praha Muži "A"

19. 04.  17:00 Advokát Praha Muži "B"

26. 04.  17:00 Suchdol Starší přípravka

27. 04.  13:00 Uhříněves Mladší Dorost

28. 04.  12:30 Řeporyje Starší dorost

28. 04.  16:00 Uhelné sklady Starší žáci
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Karneval
Z pohádky do pohádky

21. ročník karnevalu pro děti, který byl po-
řádán v  březnu Tělovýchovnou jednotou 
Základní škola Chabry z. s., ve spolupráci 
se ZŠ Dolní Chabry a MČ Praha-Dolní Chab-
ry se opět povedl na výbornou.

V krásných maskách přišli nejen děti, ale 
i  rodiče. Mohli jsme se potkat s  čaroděj-
kami, které proměnily vodnici v  žábu, na-
vštívilo nás mnoho nádherných princezen 
a víl, chránili nás rytíři, přišla Červená Kar-
kulka s bábovkou v košíčku a mnoho dal-
ších… Každá maska byla originální a byla 
odměněna velkým potleskem.
A protože byl karneval v duchu vodnickém, 
vodník sám rozdával na závěr rybky a ne 
ledajaké, byly perníkové a moc všem chut-
naly!
Bohatý program se všem líbil, tancovalo 
se, soutěžilo a dovádělo.
Chceme poděkovat všem, kteří nás svou 
návštěvou podpořili, a  doufáme, že neli-
tovali toho, že na karneval s dětmi přišli. 
Karneval byl zachycen na fotkách a ty jsou 
k  vidění na adrese: https://tjzschabry.raj-
ce.idnes.cz/Karneval_2019

za karnevalový tým Ivana Rakovská

zveme na velikonoční 
turnaj ve stolním tenisu

TJ ZŠ Chabry ve spolupráci se 
ZŠ Dolní Chabry a MČ pořádá 
XXV. ročník Velikonočního tur-
naje ve stolním tenisu. Akce 
proběhne pod záštitou sta-
rostky Barbory Floriánové.

V pátek 12. dubna od 12:00 do cca 15:00 
hod. ve třech kategoriích žáků a žákyň 1. až 
9. třídy. V  sobotu 13.  dubna od 9:00 hod. 
kategorie ženy, muži (od 15 let). 

Účast pro hráče neregistrované v  od-
dílech stolního tenisu. Přihlášky žactva 
do ředitelny ZŠ do pátku 2.  dubna  2019 
do 14:00 hod., ostatní telefonicky na čís-
lo 730 641 912 do 2.  dubna  2019. Přihlásit 
se lze i e-mailem na tjzschabry@seznam.
cz. Startovné pouze v kategorii dospělých 
100,– Kč.                                    TJ ZŠ Chabry
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Evidenční číslo MK ČR E 23080

Rekonstrukce plynovodu 
uzavírky:
Žďárská, Počeradská,
U Větrolamu, Pod Křížem
V období od 15. března do 14. června 2019 
proběhne v  ulicích Žďárská, Počeradská 
a U Větrolamu rekonstrukce středotlakých 
plynovodů. Níže uvádíme termíny koná-
ní jednotlivých akcí, resp. etap a  souvise-
jících uzavírek. Zároveň prosíme dotčené 
občany, aby v době jich týkající se uzavírky 
umístili v době vývozu komunálního odpa-
du své popelnice mimo uzávěru.

Revis – Praha spol. s r.o.
Typ akce: REKONSTRUKCE STL plynovodů
Stavební úpravy STL plynovodů Dolní 
Chabry mezi ul. Žďárská, U Větrolamu,
Datum provedení akce: 15. 3.–14. 6. 2019

Etapa č. Od Do

1. 15. 3. 26. 3. 2019 Úplná uzavírka části ul. Žďárská viz DIO etapa 1

2. 17. 3. 27. 3. 2019 Úplná uzavírka části ul. Žďárská viz DIO etapa 2

3. 21. 3. 2. 4. 2019 Úplná uzavírka části ul. Žďárská viz DIO etapa 3

4. 23. 3. 2. 4. 2019 Úplná uzavírka části ul. Žďárská viz DIO etapa 4

5. 28. 3. 9. 4. 2019 Úplná uzavírka části ul. Žďárská viz DIO etapa 5

6. 29. 3. 9. 4. 2019 Úplná uzavírka Žďárská v křiž. Pod Křížem, částečná uz. ul. Pod Křížem,

7. 4. 4. 17. 4. 2019 Úplná uzavírka Počeradská v křiž. Pod Křížem, částečná uz. ul. Pod Křížem

8. 6. 4. 16. 4. 2019 Úplná uz. části ul. Počeradská, částečná uz. ul. Pod Křížem

9. 12. 4. 23. 4. 2019 Úplná uzavírka části ul. Počeradská viz DIO etapa 9

10. 20. 4. 30. 4. 2019 Úplná uzavírka části ul. Počeradská viz DIO etapa 10

11. 27. 4. 8. 5. 2019 Úplná uzavírka části ul. Počeradská viz DIO etapa 11

12. 4. 5. 14. 5. 2019 Úplná uzavírka části ul. Počeradská viz DIO etapa 12

13. 10. 5. 20. 5. 2019 Úplná uzavírka části ul. Počeradská viz DIO etapa 13

14. 10. 5. 23. 5. 2019 Částečná uzavírka ul. Pod Křížem, U Větrolamu viz DIO etapa 14

15. 16. 5. 29. 5. 2019 Částečná uzavírka ul. U Větrolamu viz DIO etapa 15

16. 17. 5. 30. 5. 2019 Částečná uzavírka ul. U Větrolamu viz DIO etapa 16

17. 22. 5. 5. 6. 2019 Částečná uzavírka ul. U Větrolamu viz DIO etapa 17

18. 24. 5. 5. 6. 2019 Částečná uzavírka ul. U Větrolamu viz DIO etapa 18

19. 29. 5. 14. 6. 2019 Částečná uzavírka ul. U Větrolamu, úplná uz. Ulčova v křiž. U Větrolamu

Ukliďme Chabry 

PojĎme spoleČnĚ uklidit nepoŘÁdek v naŠem okolÍ! 

13. dubna 2019
9:00 až 14:00 hodin, 

sraz v 8:30 hodin před Chaberským dvorem
Organizátor: Komise životního prostředí ve spolupráci s ÚMČ

I vy se můžete zapojit do dobrovolnické akce, při níž se každoročně uklidí 
množství černých skládek a volně pohozeného odpadu, který je MČ nucena hradit ze svého rozpočtu. 

Projekt nabízí příležitost během jednoho dne efektivně uklidit obec za pomoci dobrovolníků.

PŘidejte se k nÁm, odmĚnou VÁm bude nejen dobRÝ pocit, 

ale takÉ ČistÉ prostŘedÍ pRo naŠe dĚti

        Zájemci se mohou hlásit telefonicky nebo e-mailem do 9. dubna 2019 
     ( jedná se o organizační důvody: zajištění pracovních a ochranných pomůcek).
     Kontakt pro přihlášení: Lucie Goldsteinová, tel.: 283 882 770, e-mail: lucie.goldsteinova@dchabry.cz


