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Výběr ze zasedání Rady
dne 13. KVĚTNA 2019

souhlasila
�s  žádostí ředitelky MŠ Beranov za pod-
mínky fi nancování pořízení zabezpečova-
cího systému z rozpočtu MŠ.

schválila
�výsledek kontroly příspěvkových organi-
zací za rok 2018 (školské organizace).
�poskytnutí fi nančního daru: SK Dolní 
Chabry ve výši 50 000 Kč a TJ Sokol ve výši 
50 000 Kč.

�snížení nájemného pro nájemce nebyto-
vých prostor v přístavbě ZŠ DV audio, s.r.o. 
z důvodu opakovaného snížení kvality uží-
vání prostor (havárie kanalizace).
�rozpočtové opatření č. 3 v roce 2019.

vybrala
�na základě předložených nabídek zhoto-
vitele na „Opravu účelové komunikace Pod 
Zámečkem, Praha-Dolní Chabry“ obchod-
ní společnost IMPERCOMM, spol. s.r.o. IČ 
49446479.

vzala na vědomí
�informaci ředitelky ZŠ Praha-Dolní Chab-
ry, že ZŠ získala za 1. čtvrtletí roku 2019 pe-
něžní dary v celkové výši 4 261 Kč.
�připomínkování rozšíření skládky MČ 
Praha-Ďáblice, pověřila KŽP a  KSaD zpra-
cováním předložením připomínek.

pověřila
�starostku předložením nabídky k  odku-
pu sochy „Modrý vladař“ od umělce Petra 

„Fíďa“ Fidrich na nejbližším zasedání ZMČ.

Úvodní
slovo
Barbora
Floriánová
starostKa MČ
Milí přátelé,
ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, už jsou zřej-
mě známy výsledky výběrového řízení na 
dostavbu chaberské školy. Chtěla bych 
tímto velmi poděkovat všem, kdo se na 
přípravách podíleli, bylo to náročné a vá-
žím si nasazení všech odborníků i podpory 
paní ředitelky ZŠ.

V posledních měsících proběhla na naší 
radnici vykonstruovaná a  lživá revoluce, 
iniciovaná koaličními členy VpCh a  ODS. 
Její původ a  důvod lze snadno domyslet. 
Mým cílem bylo vést transparentní a  řád-

nou radnici, odmítla jsem a odmítám pro-
sazování osobních zájmů a klientelismus.

Po jednání ZMČ 12.  6.  2019 jsem zůsta-
la ve vedení radnice sama, bez radních, 
a  celý zbytek zastupitelstva se namísto 
práce pro Chabry a na projektech věnoval 
nadále boji o křesla.

Vytrvala jsem ve vedení radnice, aby 
bylo řádně dokončeno výběrové řízení 
a  také abych mohla dokončit zajištění fi -
nancování školy ve výši 80 milionů korun, 
které jsme získali 20. 6. 2019 rozhodnutím 
magistrátu a zároveň přistoupení k EU fon-
dům ve výši až 40 milionů korun. Vše se 
podařilo, jak jsem slíbila. Financování ško-
ly bylo zajištěno, tým připraven.

Zahájení dostavby školy letošní léto se 
i  přes moji maximální snahu nemusí po-
dařit. V chaberském zastupitelstvu pro le-
tošní dostavbu bohužel není dostatečná 
podpora a  v  projektu byl nakonec nale-
zen i důvod, proč vlastně výběrové řízení 
zrušit. Jsem přesvědčena o  tom, že neod-

startovat připravený a  zafi nancovaný pro-
jekt není dobré rozhodnutí. Škola se bo-
hužel stala obětí nezodpovědného cho-
vání VpCh a  ODS, kteří vyvolali nestabili-
tu a ohrozili tak celou naši práci i dobré 
jméno Dolních Chaber. Můžeme jen doufat, 
že se projekt v budoucnosti rozjede znovu 
a  snad bude i  dokončen. Děkuji upřímně 
za velkou podporu z posledních týdnů. Za-
jistit řádné fungování úřadu a dalších pro-
jektů v  rozjitřené atmosféře nebylo snad-
né a  jsem ráda, že se to nakonec zdár-
ně podařilo. Těší mě, že se mohu ohléd-
nout na dobře odvedenou práci, a  věřím, 
že nové vedení s pozitivní energií převez-
me úspěšně rozběhnutou štafetu a  bude 
pokračovat v běhu k rozkvětu a dobré bu-
doucnosti Dolních Chaber. Milí Chaberáci, 
přeji vám krásné slunečné léto, hodně ra-
dosti a pohody.

Vaše Barbora Floriánová

Co se děje
na radnici
Červen byl měsícem zcela zásadních změn 
a rozhodnutí v naší městské části.

Škola: V pondělí 10. 6. 2019 byly otevře-
ny elektronické obálky výběrového řízení 
na zhotovitele školy, dokumentaci zpra-
coval administrátor a  výběrová komise 
k němu vydala vyjádření.

Dne 20. 6. 2019 se na jednání MHMP zú-
ročila má vytrvalá snaha jako starostky 
ohledně získání dotace na dostavbu školy 
a zastupitelstvo magistrátu nám schválilo 
80 milionů korun. Ve stejný den byla podá-
na také žádost o fi nancování z fondů EU ve 
výši až 40 milionů korun.

Na jednání zastupitelstva ve středu 
12.  6.  2019 rezignovali radní, mimořádné 
zasedání bylo svoláno na 26. 6. 2019, kde 
by se mělo rozhodnout o dostavbě školy 
v tomto roce.

Na jednání ZMČ 12.  6.  2019 byly zastu-
pitelstvem schváleny jednotné podmínky 
pro výstavbu v naší MČ, což do budoucna 
může pomoci pro jednání s developery.

Ke smlouvě s developerem: Rovněž byly 
schváleny podmínky dodatku smlouvy pro 

výstavbu fáze F, G a H Nové Chabry, fi nální 
zpracování si vyhradil pan zastupitel Malý. 
Zastupitelé před jednáním zastupitelstva 
znění dodatku neobdrželi a  odhlasovali 
pouze podmínky, podpisem smlouvy jsem 
byla pověřena já jako starostka. Po obdr-
žení dodatku od pana Malého jsem s jeho 
fi nálním zněním nesouhlasila, neboť ne-
odpovídalo předchozím výhodnějším ná-
vrhům ve prospěch Chaber. Kromě opravy 
menších nedostatků jsem zažádala deve-
lopera zejména o  navýšení sankce za ne-
dodržení podmínky zrušení 6. patra na 60 
milionů (podle předchozích návrhů) na-
místo nižší sankce 30 milionů (verze pana 
Malého) a dodatek. Sankce je nyní skuteč-
ně funkční, ostatní podmínky schválené 
zastupitelstvem včetně 30 milionů podpo-
ry od developera platí.

Děkuji za podporu veřejnosti i výjimeč-
né práci celého úřadu v této náročné době, 
kdy se za nezodpovědných emočních ob-
strukcí práce radnice připravujeme na nej-
větší projekt posledních deseti let. V době 
psaní tohoto textu nebyla ustanovena 
rada.

Barbora Floriánová

Radní rezignovali
na své posty
Na 5. veřejném zasedání Zastupitelstva 
městské části Praha-Dolní Chabry dne 
12.  června  2019 odstoupili ze svých po-
stů čtyři z pěti členů Rady. Bývalí radní zů-
stávají i  nadále zastupiteli městské části. 
Nové složení Rady by mělo být dovoleno 
na příštím zasedání Zastupitelstva.
Na svůj mandát v Radě rezignovali:
�1. místostarosta Jan Vokurka (VpCh)
�2. místostarosta JUDr. Milan Golas (ODS)
�radní JUDr. Petr Malý (VpCh)
�radní Martin Knížek (VpCh)

redakce
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Volili jsme 
do Evropského parlamentu
V Dolních Chabrech ve volbách do Evrop-
ského parlamentu zvítězila Koalice STAN, 
TOP 09 (24,53 %) před ODS (22,89 %), Piráty 
(17,97 %), ANO 2011 (10,51 %) a SPD (5,54 %). 
Volební účast zde byla 42,69 %.
Celorepublikově uspělo ANO 2011 (21,18 %, 
6 mandátů) před ODS (14,54 %, 4 mandá-
ty), Piráty (13,95, 3 mandáty), Koalicí STAN, 
TOP 09 (11,65 %, 3 mandáty), SPD (9,14 %, 

2 mandáty), KDU-ČSL (7,24 %, 2 mandáty) 
a KSČM (6,94 %, 1 mandát). Volební účast 
v celé ČR byla 28,72 %.

redakce

Městská část zažádala o  finance z  evrop-
ských fondů na II. fázi dostavby základní 
školy. Zastupitelé schválili také podmínky 
pro uzavření dodatku ke smlouvě s deve-
loperem Nových Chaber a návrh pravidel 
pro investiční výstavbu v městské části.

Na veřejném zasedání 12.  června  2019 
si zastupitelé vyhradili právo rozhodnout 
o  podání žádosti o  dotaci na II. fázi do-
stavby základní školy místo Rady. Žádost 
o  finanční podporu z  Operačního progra-
mu Praha pól růstu ČR byla zpracována 
za spolupráce s firmou Finanční poraden-
ství s.r.o. a  20.  června  2019 byla také po-
dána. Celková výše možné získané částky 
na jednoho žadatele činí 40 milionů korun 
a dle slov Vladimíry Kalivodové z Finanční-
ho poradenství je reálnost tuto částku zís-
kat velmi vysoká. Bod předložila starostka 
Barbora Floriánová.

Po intenzivních jednáních členů Rady 
s  developerem Nových Chaber bylo rad-
ním Petrem Malým předloženo schválení 
podmínek pro uzavření dodatku ke smlou-
vě o vzájemné spolupráci z roku 2009. Na 
jejich základě bude uzavřen 4. dodatek ke 
smlouvě, který zajistí, že developer v dal-
ších fázích výstavby F, G a H redukuje plá-
nované šesté podlaží a  z  každého metru 
čtverečního HPP získá městská část pří-
spěvek tisíc korun. Celkem se jedná při-
bližně o 30 milionů ve třech splátkách dle 
postupu projektu. To vše s maximálním re-
spektem k referendu a pod pokutou 60 mi-
lionů a  dalšími sankcemi, pokud by uza-
vřenou dohodu porušil.

Schválena byla také pravidla pro inves-

tiční výstavbu, na jejichž základě by měla 
v  budoucnu městská část získat až 1 250 
korun m2 z  HPP investiční výstavby jako 
kompenzaci za zvýšené náklady na infra-
strukturu městské části a související nega-
tivní dopady spojené se stavební činnos-
tí. Individuálních stavebníků rodinných 
domů se tyto kompenzace netýkají. Cílem 
těchto zásad je nastavení transparentních 
pravidel mezi městskou částí a  všemi in-
vestory, která jsou běžná v  mnoha měst-
ských částech a obcích.

Hned několika neziskovým organizacím 
byly uděleny finanční příspěvky. Základní 
škola získala na návrh Martina Knížka 60 
tisíc korun na nákup florbalového vybave-
ní tělocvičny. Sportovní klub Dolní Chab-
ry obdržel na návrh Rady 100 tisíc korun 
na dokrytí nákladů na nové ochranné sítě 
a  místní TJ Sokol byl schválen dar 150 ti-
síc na opravu střechy sokolovny poničené 
vichřicí.

V dalších bodech byl schválen Závěreč-
ný účet za rok 2018 a tři rozpočtová opatře-
ní. V těch zastupitelé zapojovali do rozpoč-
tu městské části ponechané nevyčerpané 
účelové prostředky z předešlých let ve výši 
57 milionů korun z  rozpočtu hl. m. Prahy. 
Zapojeny byly i částky 1,1 milionu korun za 
zábory veřejných komunikací a přes sto ti-
síc jako dotace k  proběhlým volbám do 
Evropského parlamentu. V  informačním 
bodu starostka přednesla zprávu o poda-
né žádosti o  dotaci ve výši desítek milio-
nů korun na dostavbu ZŠ také na pražském 
magistrátu.

redakce

Výběr ze zasedání 
Zastupitelstva 
dne 12. června 2019

souhlasilo
�bez výhrad s celoročním hospodařením 
MČ Praha-Dolní Chabry za rok 2018.
�s  podáním žádosti o  finanční prostřed-
ky z fondu EU; schvaluje zpracování žádos-
ti o finanční podporu z OP Praha pól růs-
tu ČR, Prioritní osa 4 – Vzdělání a vzděla-
nost a  podpora zaměstnanosti, Výzva č. 
45  – Navýšení kapacit základního vzdělá-
vání za účelem sociální inkluze II; souhlasí 
s návrhem podmínek spolupráce mezi MČ 
Praha-Dolní Chabry a  společností Finanč-
ní poradenství, s.r.o. na přípravě a realiza-
ci projektu jako žádost o finanční podpo-
ru; schvaluje zpracování finančního audi-
tu, spočívající v posouzení rozpočtu na vý-
stavbu základní školy.
�s  uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě 
o spolupráci ze dne 29. 4. 2009 se společ-
ností Nové Chabry Development, s.r.o., je-
hož předmětem je úprava podmínek reali-
zace výstavby bytových domů Nové Chabry 

„F a G“ a bytového domu Nové Chabry „H“.

schválilo
�rozpočtové opatření č. 2, č. 3 a č. 4 v roce 
2019.
�poskytnutí finančního příspěvku ZŠ Pra-
ha-Dolní Chabry na nákup florbalového 
vybavení tělocvičny ve výši 60 000 Kč.
�poskytnutí finančního daru SK Dol-
ní Chabry na dokrytí nákladů na nové 
ochranné sítě ve výši 100 000 Kč.
�poskytnutí finančního daru TJ Sokol Dol-
ní Chabry na opravu střechy sokolovny ve 
výši 150 000 Kč.
�Zásady pro finanční kompenzace inves-
tora vůči městské části Dolní Chabry na 
základě přílohy, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.

Nový  
knihovnický  
systém
Jak si jistě aktivní čtenáři povšimli, koncem 
měsíce června došlo ke změně vzhledu on-
line katalogu knih. Nejen to, knihovně byla 
instalována nová verze celého knihovnic-
kého systému. Díky systému Tritius a jeho 
on-line katalogu si každý uživatel po při-
hlášení může nejen rezervovat vypůjčenou 
knihu, jak bylo běžné dosud, ale také kni-
hu nacházející se aktuálně v knihovně.

Dále je umožněno prodlužování výpůj-
ček přímo čtenářem, úprava kontaktních 
údajů a  další novinky. Protože byl nový 
systém výpůjčního protokolu nainstalován 
a přechod na něj realizován ze dne na den, 
aby nemusel být omezen provoz knihovny, 
prosím návštěvníky při svých návštěvách 
v následujících dnech o trochu trpělivosti.

Alena Wachtlová

MČ zažádala o evropské dotace na ZŠ 
a má pravidla pro developery
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Příspěvek zastupitele

Chtěl bych využít svého práva zastupitele na zveřejnění příspěv-
ků a v mém zamyšlení se pokusit vyvolat veřejnou diskusi, jaké 
nápady v  oblasti životního prostředí by mohly přispět k  tomu, 
abychom se v naší obci cítili ještě lépe. V této souvislosti mne 
napadlo několik iniciativ, kterými by se možná mohla komise pro 
životní prostředí (jejíž jsem členem) zabývat. Co třeba následu-
jící nápady:

�zavést v obci pravidlo, že v neděli budou zakázány aktivity ru-
šící klid (sekání trávy, řezání dřeva apod.)
�vytipovat místa v obci, kde by byly trvale rozmístěny kontejne-
ry na bio odpad a vytvořit obecní bio kompost(árnu)
�zamyslet se, jak by obec mohla vstoupit do dotačního progra-
mu Dešťovka, který vypsalo MŽP
�převzít záštitu nad naučnou stezkou od OSOP a starat se 
o pravidelnou renovaci informačních tabulí u jednotlivých za-
stavení
�zmapovat neúnosnou situaci s tranzitem obyvatel SČ kraje 
přes polní cesty do Chaber (zejména cestou okolo kempu ulicí 
Obslužnou do Měděnecké) a hledat cesty, jak tento tranzit ome-
zit nebo zcela zakázat
�v péči o obecní zeleň máme myslím také velké rezervy, v mno-
ha ulicích, myslím, neprobíhá vůbec…

Pokud se podaří v tomto vyvolat v rámci obce debatu, tak to 
bude jen dobře. Pro případné komentáře je k  dispozici můj e-
mail zastupitele. Vedení obce v této věci navrhuji, aby se tomu-
to tématu věnovala některá z příštích debat starostky s občany.

Josef Doležal, zastupitel MČ

Příspěvek zastupitelů

Zásady kompenzace budoucí výstavby zastupitelé schválili
V  souladu s  naším programem zavádíme dopředu předvídatel-
né podmínky pro investiční výstavbu v naší MČ a nastavujeme 
na velké developerské projekty jednu z největších kompenzací 
v rámci celé České republiky. Zásady na ZMČ 12. 6. 2019 předložil 
JUDr. Petr Malý a byly většinou přijaty.

V  rámci těchto zásad bude investor povinen uhradit MČ fi-
nanční příspěvek za novou výstavbu ve výši až 1.250 Kč za každý 
metr čtvereční hrubé podlažní plochy stavby.

Finanční kompenzace, které se nám podařilo vyjednat u spol. 
Star Group v souvislosti s nově plánovanou výstavbou (etapy F, 
G a H) a jejichž náležitosti ZMČ také schválilo, nastavujeme tím-
to předkládaným manuálem do budoucna závazně pro všechny 
další investory. Výjimku tvoří individuální stavebníci vlastních ro-
dinných domů. Smyslem je nastavit předvídatelný princip určité 
regulace, aby developer věděl, že když bude v Dolních Chabrech 
stavět, co ho to tzv. bude stát.

Pravidla jsou přitom srozumitelná a  jasně specifikována. Vý-
sledný příspěvek se odvíjí od hrubé podlažní plochy stavby – pla-
tí se za metr čtvereční, v odůvodněných případech lze mezi in-
vestorem a MČ dohodnout nefinanční plnění, které finanční pří-
spěvek odpovídajícím způsobem nahradí.

Tímto zásadním dokumentem pro naši MČ usnadňujeme složi-
tá vyjednávání, která bývají dlouhá a náročná. V současných pod-
mínkách jsou pravidla pro výstavbu v  MČ jakýmsi standardem, 
který nalezneme běžně v jiných MČ nebo obcích.

Volba pro Chabry

Příspěvek zastupitelky
Koaliční krize

Jednání zastupitelstva 12.  6. rozhodně nechyběla dynamika. 
K původnímu programu se hned na začátku přidávaly body nové; 
většina konstruktivních, jeden destruktivní. Tím byl návrh na od-
volání starostky městské části.

My pevně stojíme za tím, že absolutní prioritou je dokončit za-
počatý proces dostavby školy. Tato koalice byla u celého proce-
su zadání veřejné zakázky. Svůj rozpad však partneři napláno-
vali přesně na klíčový moment vyhodnocení výsledků, uzavření 
smlouvy a  zahájení stavby. (Podrobnosti nabízíme v  samostat-
ném příspěvku.) Pouze proto jsme na jednání požadovali, aby 
koalice ještě vydržela. Návrh na zařazení bodu o  odvolání sta-
rostky jsme tedy neodhlasovali a  věřili jsme, že ostatní členo-
vé rady se k celé záležitosti postaví čelem. Následovala však je-
jich rezignace.

Jejich hlavním argumentem bylo – krom zjevné averze uvnitř 
koalice, jak bylo vidět – tvrzení, že rada MČ nic nerozhodne, ne-
boť starostka ji nesvolá. Pokud všichni školu chtějí, nechápu dů-
vod. Navrhla jsem tedy problém vyřešit usnesením zastupitel-
stva, jež dá starostce úkol radu svolat v konkrétních termínech. 
Věci se ale dají řešit jen, je-li k tomu vůle.

Pánové z VPCh a ODS svou výzvou z 10. 6. („buď starostka, nebo 
my“) postavili opozici do role manžela, který si má vybrat mezi 
milenkou a manželkou. Když jsme tento nátlak odmítli, označili 
nás za slabochy, kteří nemají chuť vzít situaci do svých rukou. Ať 
si každý udělá svůj názor sám. Pevně doufám, že se bývalá koa-
lice alespoň v rolích zastupitelů pochlapí a schválí výběr veřejné 
zakázky, případně ji zruší.

Kateřina Šilhová Šafránková, zastupitelka MČ

Příspěvek zastupitelů
Jak je to s dostavbou školy?

Nevalné, a důvodů je více. Paní Doležalová z firmy DOST inže-
nýring s.r.o. (řeší projektovou a stavební část dostavby) na jedná-
ní zastupitelstva přinesla zajímavé informace. Asi 7 let stará pro-
jektová dokumentace vykazovala zásadní vady. Ty počátkem úno-
ra opravoval původní projektant, firma Valbek, s.r.o., jež se 1) spe-
cializuje na projekty infastruktury, tj. silnic, 2) úprava projektu 
byla jen dílčí a týkala se části dokumentace pouze pro 1. fázi do-
stavby. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na školu se ne-
ustále doplňuje, posouvá se termín vyhodnocení výsledků, stále 
nemáme technický dozor investora (TDI) ani koordinátora BOZP. 
Mimo to včasné zahájení stavby v podstatě závisí na tom, zda se 
všichni účastníci VZ vzdají práva na odvolání.

Další perličkou byl návrh usnesení, jímž se měl TDI a koordi-
nátor BOZP schválit na zastupitelstvu; načež jsme zjistili, že cena 
služeb přesahuje 2 miliony, a tudíž se musí opět poptat formou 
zadání veřejné zakázky dle zákona, nebo obě činnosti rozdělit 
a poptat zvlášť. Závěr je jasný: realizaci stavby v tomto roce už 
věří jen málokdo. A pokud začne, přinese to značné komplikace, 
prodlužování termínů, vícenáklady.

Na jednání bylo zřejmé, že celá (již bývalá) rada tyto informa-
ce má, dílky mozaiky jsme skládali z  informací od všech členů. 
Členy výběrové komise pro VZ jsou mimo jiné i JUDr. Golas a JUDr. 
Malý. Rada MČ mohla navíc rozhodovat i bez hlasu B. Floriánové. 
Odstoupením rady nyní všechny pravomoci ohledně VZ na do-
stavbu školy přecházejí na zastupitelstvo.

Veřejná zakázka nebyla dle všeho připravena řádně a  včas. 
Načasování rozpadu koalice se tedy dá vysvětlit i jako neochota 
nést odpovědnost za vlastní kroky.

Zastupitelé 18400.cz
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Stanislav Vyšín (18400.cz – 
Za lepší Chabry)
Jak dlouho žijete v  Cha-
brech a jaký k nim máte 
vztah?
V  Chabrech se pohybu-
ji skoro čtvrtstoletí, ale 
trvale zde žiji až posled-
ních 13 let. Našel jsem tu 
ideální prostředí k  žití: 
nejsou moc velké, aby se lidé mezi sebou 
neznali, a nejsou moc malé, aby si „kouka-
li do talířů“ více, než je zdrávo.
Jaké profesi se věnujete?
Převážně se zabývám tvorbou, podporou 
a realizací podtitulků, umožňujících našim 
neslyšícím spoluobčanům co nejplnohod-

notnější zážitky z  televizních pořadů a fil-
mů.
Co považujete za největší chaberský pro-
blém?
Naše městská část je pod obrovským tla-
kem: paralelní ranvej na Ruzyni, letiště Vo-
dochody, tranzitní okruh a  jeho přivaděč, 
chystané vysokonapěťové vedení, kumulo-
vaná bytová výstavba, nevyřešená koncep-
ce dopravy, nedostatečná kapacita školy 
a  školek… Zkrátka problémů jak pro sluš-
ně velké město.
Čemu se chcete v chaberském zastupitel-
stvu věnovat?
Mám technické vzdělání, naturelem i pro-
fesně jsem spíše humanitně zaměřený. 
Tyto dvě sféry bych rád spojil a využil pro 
řešení či aspoň zmírnění výše jmenova-

ných problémů.
Jaký máte cíl pro současné volební obdo-
bí?
Především je to stabilizace územního 
a  dopravního rozvoje v  souladu s  nárůs-
tem obyvatel, co nejvíce eliminovat tran-
zitní průjezd obcí a co nejcitlivěji přistupo-
vat k nezastavěným plochám chaberského 
intravilánu.
Jak trávíte svůj volný čas?
Je nás doma pět aktivních sportovců. Po-
kud někdo někde náhodou nesoutěží, vy-
jedeme si za historií či kulturou. Zajímá mě 
architektura a dějiny obecně. Právě histo-
rie ukazuje, co může přijít, pokud lidé jen 
pasivně přihlížejí k  dění a  ztrácí kritický 
úsudek k přijímaným informacím.

MČ nesouhlasí 
se znovuotevřením 
ďáblické skládky
V  pátek 17.  května  2019 poslala městská 
část Praha-Dolní Chabry negativní vyjá-
dření k  záměru znovuotevření I. etapy 
skládky odpadů Ďáblice. Připomínky, kte-
ré MČ zpracovala, se ve čtrnácti bodech 
zaměřují na nejzásadnější důvody spoje-
né s tímto záměrem.

Prvním argumentem, který je patrný 
z dokumentace k povolení II. etapy sklád-
ky, je již dávno naplněná kapacita I. etapy. 
Není možné nyní argumentovat volnou ka-
pacitou, když tento údaj ani není doložen 
průkazným výpočtem. Jako nezpochybni-
telný se jeví také rozpor se Zákonem o od-
padech 229/2014 Sb., který jasně podporu-
je jiné způsoby nakládání s odpady, elimi-
naci ukládání odpadů na skládky s  ohle-
dem na efektivnější a ekologičtější přístup 
k ochraně životního prostředí.

Nepříznivé vlivy na životní prostře-
dí by se týkaly nejen ďáblických občanů, 
ale právě také občanů sousedních Dol-
ních Chaber. Dlouhodobě lze z průzkumů 
pozorovat zhoršování kvality podzemních 

vod, které by znovuotevření skládky jen 
ještě víc podpořilo. Dle názoru MČ neby-
lo dostatečně posouzeno zatěžování okol-
ních obyvatel pachovými látkami, proto-
že již dnes jsou naši obyvatelé pravidelně 
obtěžováni nepříjemným nasládlým zápa-
chem ze skládky. Situace by se tímto pou-
ze zhoršila.

Jelikož byla skládka Ďáblice v prostoru 
I. etapy řádně ukončena, je nutné o zámě-
ru uvažovat jako o zcela novém, který musí 
být posuzován v  rámci nového územní-

ho a stavebního řízení se všemi souvisejí-
cími náležitostmi včetně posouzení podle 
ZoEIA. MČ proto bude požadovat podrob-
ný popis a posouzení vlivu záměru na zne-
čištění ovzduší a zápach, vliv na dopravní 
zatížení dotčené dopravní sítě výstavbou 
a provozem.

Celé znění podaných připomínek nalez-
nete na webu MČ.

redakce

Ing. Barbora Floriánová 
(ODS a nezávislí)
Jak dlouho žijete v  Cha-
brech a jaký k nim máte 
vztah?
V  Chabrech žiji 14 let. 
Dolní Chabry jsou naším 
domovem se vším všudy, 
převzala jsem a vedla v  letech 2008–2014 
Dětské centrum Pod smrkem a aktivně se 
už předtím zapojila do problematiky okru-
hu. Organizuji sousedská setkání, spole-
čenské akce, těší mě všechny aktivity, kte-
ré spojují a baví.
Jaké profesi se věnujete?
V posledních letech jsem učila matemati-
ku a  také spolupracovala na výukové me-
todice a  i  výuce učitelů. Před narozením 

dětí jsem se mimo jiné věnovala veřejným 
financím a sociální politice.
Co považujete za největší chaberský pro-
blém?
Největší chaberský problém nejen Cha-
ber, ale obecně okrajových MČ Prahy je 
nyní jednoznačně doprava a  s  tím spoje-
ná nedostatečná spolupráce v  rámci sou-
sedních krajů. Týká se to jak okruhu, tak 
plánů pro tramvajovou trať i  stávajících 
komunikací. Musíme pevně zakotvit naše 
postavení v  rámci Prahy, jasně nastavit 
naše potřeby a fungovat podle dlouhodo-
bého a střednědobého plánu rozvoje Dol-
ních Chaber tak, aby to vedlo k  rozkvětu 
a co nejlepšímu životu pro naše obyvate-
le. A nyní? Škola!
Čemu se chcete v chaberském zastupitel-
stvu věnovat?

V  mé gesci je samozřejmě financová-
ní a  také kultura. Z  pozice starosty malé 
městské části ale musím být do značné 
míry seznámená s celou naší agendou.
Jaký máte cíl pro současné volební obdo-
bí?
Jasný cíl naší městské části v tomto voleb-
ním období je dostavba základní školy. To 
je naše konkrétní práce, naprosto nutná 
pro funkční budoucnost Chaber.
Jak trávíte svůj volný čas?
Starosta má pracovní dobu 24 hodin, 7 dní 
v týdnu, a ani to není velká nadsázka. Po-
pravdě, práce mě naplňuje, ale stále je co 
dodělat, doplnit, takže si musím spíš vol-
no přikázat. Tím, že volného času nyní moc 
opravdu nemám, snažím se jej tedy co nej-
více věnovat dětem a rodině.
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Kavárna 
pro dříve narozené: 
Cvičíme s Erikou
Přijďte na kavárnu ve středu dne 18. září, 
čas 15.30 hod. a  naučíme se nové cviky. 
V letošním roce máme za sebou již tři lek-
ce základních cviků na uvolnění těla. Víme, 
jak nejlépe tělo narovnat, jak si pomoci od 
bolesti kolen nebo kyčlí, jak zmírnit boles-
ti hlavy nebo krční páteře. Na správnost 
cviků bude opět dohlížet Mgr. et Bc. Erika 
Havlasová, speciální pedagožka a terapeut 
MFK systému – léčba a prevence pohybo-
vého aparátu. Díky velkému zájmu je tře-
ba se rezervovat předem. v KC. Rezervace: 
Jitka Goldsteinová, tel.: 283 852 858, mob.: 
604 976 653.                  Sociální komise

V září se sejdeme první a třetí středu v mě-
síci ve dnech 4. a 18., v čase od 15.30 hod.

91 let oslavila
paní Helena Pavlíková
Zástupci Sociální komise se vypravili za 
jubilantkou do zařízení Diakonie v  obci 
Krabčice nedaleko Roudnice nad Labem, 
kde toho času paní Pavlíková tráví svůj čas. 
Uvítala nás s  energií, kterou jí můžeme 

všichni závidět. Předvedla nám cviky udr-
žující ji v dobré fyzické i psychické kondi-
ci. Všem Chaberákům, především vrstevní-
kům, přátelům, sousedům a  spolužákům, 
kteří na ni myslí, přeje zdraví a  pohodu. 
Hodně zdraví přeje mamince početná ro-
dina a my všichni se s úctou připojujeme.

Růžena Klimešová, Sociální komise

Inzerce
Prosíme inzerenty, aby inzeráty posílali

na adresu inzerce@dchabry.cz
nejpozději do 15. dne v měsíci.

redakce

Ohlédnutí 
za super zájezdem s Alenou 
do Českého Krumlova
Sociální komise děkuje vedoucí zájez-
du Aleně Markantové za nádherný červ-
nový zájezd, kdy umělecký dojem pod-
trhlo i  krásné počasí. Třešničkou na dor-

tu bylo bezesporu hlavní jídlo: vepřová líč-
ka na černém pivě! Všichni účastníci zájez-
du vřele doporučují degustaci tohoto po-
krmu všem návštěvníkům, kteří zavítají do 
krásného historického města, které je prá-
vem zařazeno na seznam světového dědic-
tví UNESCO.

Sociální komise

Pozvání na výlet: 
renesanční Zámek 
Častolovice dne 5. října
Sociální komise připravuje zájezd do Vý-
chodních Čech. Zastavíme se ve skanze-
nu lidové architektury Krňovice a  odjede-
me na společný oběd. Historie renesanč-
ního zámku sahá až do 13. století. V 16. sto-
letí jej vlastnil i císař Rudolf II. Posledním 
majitelem zámku před jeho vyvlastněním 
komunisty v roce 1948 byl rod Sternbergů. 
V restitucích po roce 1990 byl zámek zno-
vu vrácen do soukromých rukou hraběn-
ky Diany Phipps Sternbergové, významné 
bytové architektky. Návštěvníci sem jezdí 
zvláště v  červnu za 200 druhy staromód-
ních růží, neobyčejná je zámecká expozice, 
nádvoří s kavárnou a restaurací, prodejní 
galerií, minizoo a mnoho dalších. Po pro-
hlídce zámku následuje odjezd na výstavu 
Zahrada východních Čech.

Alena Markantová, Sociální komise

Rezervace: Jitka Goldsteinová, 
tel.: 283 852 858, mob.: 604 976 653

Děkuji za přání k  narozeninám všem pra-
covníkům Sociální komise a  přeji i  vám 
hodně invence při výběru kulturních pro-
gramů pro obec i seniory.

Jan Fanta

Poděkování
Vážená Sociální komise, děkuji Vám za ná-
vštěvu a milé dárečky při příležitosti mých 
narozenin. Potěšilo mě to, a to tím více, že 
nejsem rodilá Chaberačka. Hezky jsme si 
s paní Mgr. Kunešovou a paní Klimešovou 
popovídaly. Ráda na ten den vzpomínám. 
O dění v obci se zajímám a ráda navštěvu-
ji akce pořádané Sociální komisí, pokud mi 
to zdraví dovolí. Hezkým zakončením mých 
oslav pak byla akce „Krása zralého věku“. 
Konala se v  Chaberském dvoře za účasti 
herečky paní Valerie Zavadské a operního 
pěvce pana Karla Bláhy, kteří všechny pří-
tomné pobavili svým povídáním a zpěvem. 
A  ještě jsme si odnesli ukázku cviků zdra-
votního cvičení od paní Mgr. Eriky Havla-
sové.

Vše bylo moc pěkné a ještě jednou dě-
kuji.                                   Anna Štemberová

90. let 
Růženy Gýnové
Dne 16.  července  2019 oslaví paní Růže-
na Gýnová pěkných 90 roků. Do dalších 
let přejeme hodně zdraví, radosti, spoko-
jenosti a štěstí. Syn s rodinou, ale hlavně 
pravnučky Natálka, Anetka a Terezka.

Jaroslav Gýna
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Ohlédnutí 
za Dnem dětí
V sobotu 1. června se v areálu Chaberské-
ho dvora konal Dětský den. U  této příle-
žitosti zdatní hasiči slavnostně zbourali 
i  naši květnovou májku. Děti krásně zma-
lované od Martinky se vyřádily na skáka-
cím hradu, vyráběly loutky s Jakubem, pro-
jely se na chaberských ponících a  bříška 
si nacpaly cukrovou vatou. Snad se všich-
ni hezky bavili a v parném dni občerstvili 
na ovocném baru. Těšíme se na další akci 
pro rodiny.

Barbora Šedová, Kulturní komise

Výlety a akce 
Kulturní komise
V dubnu, květnu i červnu některé chaber-
ské rodiny vyjely na výlety organizova-
né Kulturní komisí. Jsme rádi, že předpo-
věď meteorologů nevycházela a ani jednu 
sobotu nepršelo! Na fotografiích můžete 
zhlédnout, jak jsme si zábavu naplno spo-
lečně užili v parku Mirakulum, v zooparku 
Soběhrdy a  nakonec i  v  květinového zá-
bavním parku v Bavorsku. Na podzim kro-
mě dalších oblíbených výletů, o  kterých 
budeme informovat v dalším čísle, plánu-
jeme i  tradiční krajanské slavnosti. Všem 
nyní ale přejeme krásné dlouhé léto, dě-
tem odpočinek od školních povinností 
a rodičům plno zasloužené dovolené.

Barbora Šedová, Kulturní komise
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Čaj i káva o páté
17. 7. a 21. 8. 16.30 – 18.00

Pasování
na čtenáře
Jak je letitým zvykem nejen v  chaber-
ské knihovně, ale po celé České republi-
ce, i u nás se konalo téměř na konci škol-
ního roku slavnostní pasování školáčků na 
čtenáře. Letos byl zvolen termín 3.  červ-
na a celá událost se konala v nazdobeném 
Velkém sále. Po usazení dětí se do síně za 
zvuku famfár vydal malý průvod. Společ-
ně s paní starostkou jsme doprovodily na 
podium vzácnou „pasovací“ delegaci z báj-
né Knihozemě – rytíře Jana a princeznu Po-
hádku a princeznu Básničku. Poté, co žáci 
společně s  rytířem nahlas odříkali slav-
nostní slib, byli postupně zváni na pódi-
um. Tam je čekal malý test ze čtení a ná-
sledoval samotný akt - pokleknutí a paso-
vání mečem pana rytíře. Děti poté stvrdi-

ly podpisem na listinu svůj veřejný slib, že 
budou rády a  často číst. Dále už je čeka-
la jen odměna ve formě šerpy, pasovacího 
glejtu a knížky „Kde se nosí krky“ od Miro-
slava Tvrze vydaná SKIPem (Svaz knihovní-
ků a informačních pracovníků, který je ga-
rantem projektu).

Doufám, že se všem zúčastněným letoš-
ní pasování líbilo a  chtěla bych poděko-

vat paní učitelce L. Mašátové a panu učite-
li J. Hudákovi za to, že naučili další genera-
ci malých školáčků číst.  Budu se na všech-
ny těšit i v budoucnu v naší krásné knihov-
ně. Dále patří můj velký dík za pomoc s akcí 
Honzovi, Janě a Viky, a také Báře Šedové za 
focení.

za celou kulturní dvoustranu
Alena Wachtlová, Jitka Goldsteinová

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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VÝSTAVA: 4. LETNÍ VÝSTAVA CHABERÁKŮ
Obrazy, keramika, patchwork, textilní předměty, quilty Chaberští 
občané vystavují svá autorská díla

VÝSTAVA: ALENA MOULÍKOVÁ „MALOVANÉ KAMENY“
Obrázky malované na kameny

17. 7. st 16.30 – 18.00 hod., ČAJ I KÁVA O PÁTÉ
Zveme na posezení u kávy a čaje

21. 8. st 16.30 – 18.00 hod., ČAJ I KÁVA O PÁTÉ
Zveme na posezení u kávy a čaje

„Malované kameny“ Aleny Moulíkové

V létě si mohou návštěvníci KCCHD mimo jiné prohlédnout i ma-
lované kameny Aleny Moulíkové: „Malovat na kameny jsem zača-
la v době, kdy jsem ukončila soukromou ordinaci v Hradci Králové 
a přestěhovala se do Prahy. Inspiraci jsem čerpala ve svém rod-
ném kraji, kam se stále ráda vracím. Je to Český ráj a Podkrkono-
ší. Kraj, kde je sbírání kamenů tradicí a kde kamenáři vyhledáva-
li na polích kamenné pecky, obsahující polodrahokamy. Je to také 
naleziště zkamenělých araukaritů. V Nové Pace je klenotnice, kde 
jsou vystaveny nádherné exempláře achátů, chalcedonů, jaspisů 
a dalších polodrahokamů. Když naleznu kámen vhodný k malo-
vání, držím ho v dlani delší dobu, zkoumám jeho tvar, hladkost, 
nerovnosti, teplo a pak se rozhodnu, co na něj namaluji. Nejdří-
ve jsem malovala pestré rybičky, postupem času jsem začala ma-
lovat krajinky. Pro ně mi bývá inspirací architektura Podkrkono-
ší s  jeho malebnými roubenkami, přírodou a památkami České-
ho ráje. Kameny vozím i z cest do zahraničí. Na některé nejde ma-
lovat, některé to prostě „nechtějí“, já to tak vnímám, ctím v nich 
historii jejich kraje a čas, který kolem nich plynul a respektuji je-
jich přání zůstat v klidu. Velice si vážím toho, že mohu vystavovat 
v Chaberském dvoře a budu doufat, že výstava návštěvníky potě-
ší. Moc bych si přála, aby byla inspirací k tvorbě hlavně pro děti!“

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.

8 CHABERSKÝ DVŮR
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„Rozloučení s létem“ se spaním v knihovně
13. 9. páTEK
Ačkoli léto a  prázdniny jsou 
právě na začátku, již nyní by-
chom rádi vyzvali děti od 6 
let k přihlašování na zářijové 
spaní v knihovně.

Jelikož se v březnu na akci 
Noc s  Andersenem nedosta-
lo na všechny zájemce z pro-
storových důvodů, dumali 
jsme, dumali a rozhodli jsme 
se uspořádat letos ještě jed-
no spaní v knihovně nazvané 
Rozloučení s  létem. Uspořá-
dáme jej v pátek 13. září. Hlav-
ním tématem večera bude 
HMYZ. Ještě před tím, než si 
účastníci rozloží své spacáky v patře knihovny a ulehnou 
k poslechu tematicky zvolené četby, budeme v páteční ve-
čer společně vyrábět hmyzí hotely! Každý zúčastněný si 
vytvoří svůj vlastní a také ho doplní vlastnoručně vyrobe-
nou cedulkou. „Hotel“ si každý odnese domů k umístění na 
svou zahradu, balkon nebo terasu. Večeře bude zajištěna 
a děti se dočkají i dalších souvisejících aktivit. Již nyní přes 
léto můžete dětem pomoci se sběrem přírodního materi-
álu na výrobu – budeme potřebovat hodně suchých šišek. 
Přihlášky budou k dispozici v knihovně a na webu. Podrob-
né informace k akci rozešleme rodičům přihlášených dětí 
koncem měsíce srpna.

Kapacita na přespání je omezená vzhledem k velikosti 
prostoru v knihovně. Na malé ochránce přírody se už nyní 
moc těšíme!

LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
P O  1 0 . 0 0 – 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 – 1 8 . 0 0
Ú T  1 0 . 0 0 – 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 – 1 6 . 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 6 : 0 0
PÁ  0 8 . 0 0 – 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 – 1 6 . 0 0
S O  Z AV Ř E N O
N E  Z AV Ř E N O

CHABERSKÁ KNIHOVNA

VÝBĚR Z KnižníCH novinEk

Přednáška
na téma „Heydrich“
S  nebývalým zájmem ne-
jen chaberských občanů se 
setkala návštěva historič-
ky paní PhDr. Jaroslavy No-
vákové, jejímž hlavním pů-
sobištěm je Prague City Tou-
rism (dříve Pražská infor-
mační služba). Tam býva-
jí její přednášky a  vycház-
ky po Praze vždy dlouho 
dopředu vyprodané, proto 
jsme uvítali její ochotu do-
stavit se k  nám do KC CHD. 
Od počátku bylo obecenstvo 
zaujato erudovaným výkla-
dem o prvopočátcích, důvo-
dech a  podstatných souvis-
lostech vypuknutí 2. světové 
války a životem v protektorá-
tu. Paní Nováková nás sezná-
mila s  méně známými fakty 
nejen o parašutistických výsadcích na území Českosloven-
ska, ale také s ústředním tématem – odvážným útokem na 
říšského protektora Heydricha. Jelikož je paní historička 
„nevyčerpatelnou studnicí“ vědomostí o mnoha dějinných 
tématech, dovolíme si ji pozvat na podzim ještě jednou, 
ústřední téma besedy zatím zvažujeme. Můžete se podílet 
na jeho výběru tím, že nám v KC sdělíte, o jakých historic-
kých událostech nebo osobnostech byste se rádi dozvědě-
li více. Budeme se těšit na vaše tipy.

VÝBĚR Z NovinEK pro děti

KNIŽNÍ TIP
Tipem na novinku měsíce se tento-
krát stal objemný svazek „Mé vzpo-
mínky“ od Václava M. Havla, otce pre-
zidenta Václava Havla. Kniha, která 
čítá 914 číslovaných stran, je hlubo-
kou sondou do historie celé rodiny 
Havlových, do podnikatelských aktivit 
rodiny, jako byla např. výstavba palá-
ce Lucerna, budování Barrandovských 
teras nebo fi lmových ateliérů strý-
cem Václava Havla  – Milošem Hav-
lem. Publikace obsahuje popisy mno-
ha bouřlivých životních obratů v živo-
tech celé rodiny. Dává nám také mož-
nost seznámit se s mnoha souvislost-
mi mezi událostmi soukromými a dě-
jinnými nebo s  osobním pohledem 
na stavební a společenský vývoj Pra-
hy v běhu 19. a 20. století. Obsahem 
knihy je také bohatá fotodokumentace. V knihovně si můžete vypůjčit, 
případně rezervovat.
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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

„Stářím život nekončí“
je heslo pořadu
Krása zralého věku

Známá česká herečka a  muzikálová 
zpěvačka Hanka Křížková spolu s  hereč-
kou, výtvarnicí a  spisovatelkou Ivou Hüt-
nerovou, stálicí programu fyzioterapeut-
kou Erikou Havlasovou, a  profesionálním 
muzikantem, hráčem na heligonku Jaro-
slavem Tuzou byli hosty červnového spo-
lečenského pořadu Krása zralého věku.

Chaberští senioři se znovu dokonale bavi-
li. Zkrátka nepřišly ani jejich chuťové buň-

ky a velké pozornosti se těšila i závěrečná 
tombola. Opakovaně se potvrzuje, že se-
nioři si umí života užít s noblesou, rados-
tí a úsměvem.

Na další díl tohoto autorského pořadu 
se můžeme těšit po prázdninách, a  to za-
čátkem měsíce října. Hosty budou oblíbe-
ná česká herečka Libuše Švormová a mu-
zikálová hvězda Magda Malá. Přijďte se 
znovu s  námi pobavit a  prožít příjemně 
strávený čas. Sledujte Zpravodaj.

Hana Kunešová, Sociální komise

Vystoupení
Sborečku
V rámci Noci kostelů vystoupil 24. května 
v kostele Stětí sv. Jana Křtitele také Sbore-
ček ze ZŠ Praha-Dolní Chabry. Hudební tě-
leso Evy Marešové je složené z dětí prvních 
až třetích tříd. Vystoupení bylo velice vy-
dařené a všichni hosté si jej náramně užili. 
Za zaslané fotografi e děkujeme.

redakce, foto: Eva Marešová
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Letos uplyne 
580 let 
od gotických oprav kostela
V  západním štítu uvnitř půdy chaberské-
ho kostela můžeme nalézt pískovcový ká-
men s tajuplným nápisem. Na kameni jsou 
čitelná písmena SB, další je nejasné a pak 
Y. Dále jen AD 1439 a značka kladívka. Do 
půdní vestavby byl pískovcový kvádr vlo-
žen nejspíš roku 1439, jak vytesaná data-
ce napovídá…

Na počátku 15. století v zemích Koruny 
české probíhaly ničivé husitské války. Také 
Chabry, malá víska nedaleko Prahy, nebyla 
ušetřena. V  letech 1420–1434 muselo do-
jít k poničení obce a také kostela s farou, 
který byl vypálen a pobořen (Karel Dvořák 
str. 52), podobně nám to dokládá i restau-
rátorská zpráva o kostele pánů Laštovičky 
a Josefíka z roku 1974.

Když lidé po dlouhých válkách opravi-
li své domovy, pustili se do obnovy milo-
vaného kostela zasvěceného Stětí sv. Jana 
Křtitele. Kostel stojící v Dolních Chabrech 
asi od roku 1175 byl postaven jako román-
ský s nízkým štítem, jak můžeme dodnes 
zvenčí vidět na odhaleném zdivu ve vý-
chodním štítu kostela.

Na půdě do západní zdi štítu, mezi ro-
mánskou a novou gotickou nástavbu, vlo-
žili tvůrci renovace kostela pískovcový ká-
men. Vyryté datum AD 1439 mělo navždy 
připomínat tuto velkou opravu krovu, stře-
chy a stavby samotné. Na východní stěně 
štítu byla zřejmě ve stejném období při-
zděna i štuková koruna, 25 cm dlouhá a 8 
cm vysoká. Koruna je nejspíš značkou sa-
motného mistra stavitele, dodnes nezná-
mého, ale zřejmě významného. Skutečnost, 

že byl celý kostel opravován v  15. století 
nám potvrdil i  nedávný dendrochronolo-
gický průzkum krovů.

S pohusitským obdobím a chaberským 
kostelem se pojí ještě další zajímavost. Na 
jižním nároží stavby se zachoval gotickým 
písmem červeně psaný citát „Dokud se ne-
modlí srdce, jazyk se namáhá marně“. Pro 
tehdejší lid znamenala víra a chrám Boží 
tolik, že jej ani v těžkých poválečných do-

bách, nenechali zaniknout. Pro nás, lidi 21. 
století, kdy nemusíme bojovat o přežití, by 
láska našich předků k posvátnému místu 
mohla být zdrojem inspirace, abychom ne-
nechali nejstarší chaberskou kulturní pa-
mátku chátrat a zasloužili se rovněž o její 
zachování pro další generace.

Husitskému období a  pohusitským zá-
sahům na chaberském chrámu se bude-
me podrobně věnovat v sobotu 14. září na 
Dnech evropského dědictví (EHD). V koste-
le bude přednášet nejen prof. Jan Royt z UK 
v Praze, ale i PhDr. Jana Kobzová, iniciátor-
ka pořádání EHD v Čechách. A protože té-
matem EHD jsou letos Památky a  zábava, 
přizvali jsme k  akci skupinu historického 
šermu Artus Bohemia a  hudební skupinu 
Consort Helveticus. Bližší program najde-
te na www.osop-chabry.cz a  v  příštím čís-
le Zpravodaje.

Za OSOP Jana Snížková
a Martina Mrňavá

DIVOCH 
připravuje 
novou hru
Připravujeme na podzim premiéru di-
vadelní hry „Zápisky českého cestovate-
le v  Rusku“. Jde o  divadelní vystoupení 
s hudbou, obrazy, autorským čtením a di-
alogy mých autentických zážitků ze života 
v Sovětském svazu.

Jozef Mitošinka

Studio DivOCh
Děkuje svým divákům za nadšené ohlasy 
na naši premiéru hry „Na správné adrese“, 
které jste nám zaslali prostřednictvím na-
šich webových stránek www.studio-divoch.
cz.

Přejeme vám krásné prožití nadcházejí-
cího léta a po prázdninách se na chaber-
ských divadelních prknech těšíme opět na 
shledání.

Kolektiv Studia DivOCh
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Druhý ročník 
chaberského 
loutkového festivalu
V  sobotu 25.  května pořádala Ilegumova 
divadelní společnost další ročník loutko-
vého festivalu Výroční ilegumovská trach-
tace. Pro návštěvníky byl nachystán pestrý 
divadelní program a dále také workshopy, 
výtvarné dílny nebo kytarový koncert s tá-
borákem.

I  přes mírnou nepřízeň počasí se fes-
tival vydařil. Můžete se o  tom sami pře-
svědčit  – recenze na některá jednotlivá 
představení naleznete níže. A  nám zbývá 
jen poděkovat všem účinkujícím, všem di-
vákům, také chaberským ochotníkům za 
skvělá vystoupení i  organizaci tanečního 
workshopu, kavárně Pod pavlačí za spo-
lupořádání festivalu a  městské části Pra-
ha-Dolní Chabry za finanční příspěvek, bez 
něhož by bylo uspořádání festivalu zhola 
nemožné.                         Jakub Hojka a IDS

Divadlo v Boudě Plzeň: 
Kašpar u čarodějnice

Plzeňské divadlo V  Boudě do Chaber do-
vezlo komorní (rozměrem, nikoliv výkony 
či atmosférou) představení Kašpar u  ča-
rodějnice. Napínavý příběh o svatojánské 
noci, kdy se dějí všemožná kouzla, ducho-
vé a čerti se vrací na Zemi a mrtví vstáva-
jí z hrobů, okořenili řadou loutkářských vy-
chytávek (součástí skladné scény je napří-
klad hluboký sklep včetně funkčního pro-
vazového žebříku), bystrými a vtipnými im-
provizacemi i  kontaktem s  diváky a  také 
pyrotechnickými efekty (ještě štěstí, že 
v salónku Pod pavlačí není požární hlásič). 

Hravý a  sytý styl doplnily také velmi pů-
vabné a  patřičně expresivní dřevěné ma-
rionety, které navíc v  rukách herců potvr-
dily, proč je toto divadlo právem považo-
váno za jedno z nejlepších, co se zvládnu-
tí této velmi náročné a tradiční loutkářské 
disciplíny týče.
                                                   Jakub Hojka

Toy Machine: 
Tři prasátka

Jakmile se opět vyjasnila obloha přesu-
nul se festival opět ven. Divadlo Toy Ma-
chine se svou pohádkou Tři malá prasát-
ka se stala hřebem celodenního loutkové-
ho programu pro děti. Ocitli jsme se v Pra-
síkově, o dění nás informovala místní pra-
sečí televize a celý notoricky známý příběh 
byl možná trochu jiný, než ho znáte, stej-
ně jako každé z prasátek bylo trochu jiné. 
Zhlédli jsme tak představení plné autor-
ského humoru a nových vlastních nápadů 
nejen vložených do příběhu, ale i do scény 
a hudby. Prostě radost.

Kristýna Bubeníková

Jakub Hojka: 
Výlet

Velmi milým překvapením pro mě byla 
krátká etuda pro jednoho diváka. Do té 
doby jsem se s  podobným představením 
nesetkala. Šlo o  krátký, poetický příběh 
volavky a  její putování krajinou. Předsta-
vení bylo doprovázeno hudbou a probíha-
lo beze slov. Příběh mě zcela pohltil, velmi 
zajímavý zážitek, vřele doporučuji.

Gabriela Rejková

TLD Zvoneček: Kašpárkovy 
čertoviny

Právě jako minulý rok na Ilegumovskou 
trachtaci přivezlo TLD Zvoneček svoji ma-
ringotku. Ačkoliv maringotka to byla stej-
ná, představili se s  jiným divadelním ku-
sem. V poobědovém čase tak diváci zhléd-
li maňáskovou pohádku Kašpárkovy čerto-
viny. A tak jsme všichni byli svědky nehar-
monického sousedského vztahu jednoho 
velmi veselého Kašpárka a  jeho mrzuté-
ho souseda Čamčulína, který se chtěl své-
ho věčně zpívajícího souseda zbavit za po-
moci čarodějnice Babice Krabice a vyslan-
ců pekla. Celá tahle šlamastika, do které se 
Kašpárek svou veselostí dostal, byla pro 
diváky veselým divadelním kusem. Všich-
ni jsme se dobře bavili kašpárkovým vti-
pům, rýmovanému slovnímu humoru, ra-
nám, pro které nešel daleko, nakonec jsme 
se vlastně i poučili. A těšíme se, až někdy 
v budoucnu Zvoneček zase dorazí s jejich 

„multifunkční“ či „multidivadelní“ marin-
gotkou.

Kristýna Bubeníková

Léto 
v lesní školce 
Jaata
V červnu jsme si užili v  lesní školce krás-
ně teplé dny na zahradě jurt i  v  přileh-
lém okolí. Přibyly nám hammock houpačky 
a celý prostor zahrady se pěkně zazelenal. 
Je radost v něm tvořit, hrát si, svačit, oběd-
vat nebo odpočívat u čtení pohádky.

Poslední červnový týden jsme se v rám-
ci zahradní slavnosti rozloučili s  našimi 
předškoláky a uspořádali jarmark.

V  červenci budou probíhat příměstské 
tábory v prostorách našeho spřáteleného 
dětského klubu Maata v  Ďáblicích. Ještě 
máme kapacitu (a je tedy možné se přihlá-
sit) v  těchto táborech: kulinářský, výtvar-
ný, angličtinový a také malý indiánský (ten 
jediný bude probíhat v  prostorách lesní 
školky Jaata).

Budeme rádi za jakoukoliv výpomoc bě-
hem léta s krmením zvířat v prostorách za-
hrady naší lesní školky. Hodně pomohou 
např. zbytky jídla pro prasátko Pepu, kdy 
nebudeme mít k dispozici zbytky z běžné-

ho školkového provozu.
Během srpna budeme mít dovolenou, 

proto bude pozemek Jaaty možná více za-
nedbaný a  může se stát, že se tam obje-
ví i nějaké odpadky. Hned v závěru prázd-
nin dáme vše do pořádku. Máme radost, že 
i  v  lesních podmínkách jsme dokázali za 
naši školku projít inspekcí a  získat akre-
ditaci MŠMT a těšíme se na další školkový 
rok od září! Za lesní školu Jaata

Tereza Vavrečková

Podrobnosti 
k příměstským táborům:

Kulinářský tábor (15.–19. 7.): Děti si vyzkou-
ší vyrobit např. domácí pomazánku, sirup, 
ovoce v  čokoládě, karamel, ale i  modelí-
nu či sliz.

Hudební (5.–9. 8.): Po rozcvičce mluvidel 
i  těla zpívání známých i  nových písniček, 
tancování, mazurka, malá sestava. Děti si 
vyzkouší různé hudební nástroje a zkusí si 
i nějaké vyrobit. V  rámci programu jeden 
výlet a návštěva muzikantů.

Indiánský (22.–26.  7.): vaření na ohni, 

zdobení oblečení, vyrábění čelenek, amu-
letů, lapače snů…

Výtvarný (12.–16. 8.): Děti se budou moci 
každý den vžít do jednoho z  pěti zajíma-
vých umělců. Vyzkouší si techniku, s  níž 
umělci pracovali. Cílem je podpořit v  dě-
tech kreativitu a  tvorbu. V  rámci progra-
mu výlet na výstavu a v závěru malá „auk-
ce“ dětských děl.

Anglický (19.–23. 8.)

V případě zájmu 
kontaktujte lektoku: Radka Polatová 

radkapolatova@gmail.com 
Tel.: 721 174 998.
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Branný den 
v základní škole
Začátkem června se starší žáci základní 
školy zúčastnili branného dne, který pro 
ně připravilo Muzeum civilní obrany Ústí 
nad Labem. Postupně se vystřídali na pěti 
stanovištích, kde si osvojovali znalosti 
a dovednosti z oblasti ochrany při ohrože-
ní života a zdraví za mimořádných událos-
tí. Získali zde důležité teoretické poznatky, 
stejně jako si mohli různé činnosti praktic-
ky vyzkoušet. Jednotlivé činnosti vedly jak 
k upevňování preventivního chování, účel-
ného rozhodování a  jednání v  různých si-
tuacích ohrožení zdraví a bezpečnosti, tak 

i k poznávání otázek obrany státu. Počasí 
jim přálo a akce se vydařila.

Martin Cutych

Rozloučení 
před létem
Ve čtvrtek 13.  června jsme se za přízni-
vého počasí na zahradě MŠ Beranov roz-
loučili s našimi předškoláky. Dopolednem 
nás provázela známá Inka Rybářová, která 
měla pro děti nachystaný zábavný hudeb-
ní program. Pasování našich předškoláků 
se všem moc líbilo.

Školní rok 2018/2019 je za námi. Na Be-
ranově jsme ho završili zahradní slavností 
s dětmi a jejich rodiči ve stylu indiánského 
léta. Všichni jsme si užili odpoledne plné 
her a  zábavy. Děti i  dospělí si dali velmi 
záležet na svých indiánských kostýmech. 
Fantazii se meze nekladou, a tak jsme zde 
mohli spatřit kostýmy opravdu originální. 
Velký dík patří našim šikovným tatínkům, 
kteří se postarali o dobroty připravené na 
elektrických grilech.

Na závěr nezbývá, než vám všem popřát 
krásné léto plné zábavy a radosti strávené 
s vašimi dětmi.

Učitelský tým MŠ Beranov

Jak 
ten čas letí!
Už je tu téměř konec školního roku. Než se 
rozloučíme na prázdniny, tak jen pár vzpo-
mínek z činností v naší pohádkové školič-
ce.

V květnu jsme s dětmi vyjeli na výlet do 
Šestajovic, kde je svíčkárna, čokoládovna 
a také malá ZOO s domácími zvířaty. Děti si 
vyrobily jak čokoládu, tak hezky barevnou 
svíčku a  zvířata se svými mláďaty mohly 
pozorovat z bezprostřední blízkosti. Výlet 
se moc vydařil.

V  tomto jarním období jsme se vydali 
ještě na polodenní výlet, kdy nás již tra-
dičně pozvali na plavbu po Vltavě majitelé 
výletních lodí páni Miroslav Hlavatý a  Jiří 
Havránek. Za krásný zážitek z  plavby, ale 
také za příjemné pohoštění jim naše ško-
lička moc děkuje.

Červen je u nás ve školičce takový vese-
lý a velmi aktivní měsíc. Oslavou dětského 
dne v chaberské základní škole, kterou pro 
nás již mnoho let organizuje skvělý a opti-
mistický sportovec Jára Vokáč, odstartová-
váme poslední měsíc ve školním roce. Děti 
si zde zasportovaly, setkaly se s bývalými 

spolužáčky a  seznámily se s  prostředím 
školy, kam po prázdninách většina před-
školáčků nastoupí, již jako prvňáčci. Járo-
vi chceme nejen s velkou úctou a obdivem 
poděkovat, ale také popřát stále mnoho 
zdraví, energie a dobré nálady.

Každoročním výjezdem do školy v  pří-
rodě začíná pomalu loučení s  předškol-
ními dětmi. Lepší počasí pro pobyt v  pří-
rodě jsme si nemohli přát. Děti byly zdra-
vé a  šikovné, stýskalo se jen maličko. Co 
však bylo nejhodnotnější, naše paní uči-
telky, jako vždy, připravily pro děti skvělý 
program. Pět dnů strávených u  Máchova 

jezera bylo plných překvapení, záhad, na-
pětí a hlavně legrace. Děti se vrátily domů 
plny zážitků a s výtvory, které si samy vy-
robily, nebo dostaly jako odměny za spl-
něné úkoly.

Nyní nás ještě čeká kouzelnické před-
stavení, divadelní představení v  Chaber-
ském dvoře, zahradní program s  „Cucí-
nem“, a hlavně oficiální loučení s předško-
láky. Děkujeme školské komisi, že nám na 
tuto akci opět přispěla finančním darem, 
za který jsme dětem nakoupili knihy na 
památku. Děti si se svými rodiči užijí vese-
lé odpoledne na školní zahradě s pasová-

Poděkování kolektivu 
MŠ Bílenecké náměstí
Rády bychom touto cestou poděkovaly ce-
lému kolektivu školky na Bíleneckém ná-
městí, zejména však paní ředitelce Len-
ce Nikodýmové, paní učitelce Daně Mito-
šinkové, paní asistentce Monice Šefrno-
vé, tetě Pavle Javůrkové a všem paním ku-
chařkám za naše děti, které doprovodi-
ly na jejich důležité cestě od malých cvrč-
ků až do první třídy. Děkujeme Vám za vše, 
co jste je naučily, co jste s nimi podnika-
ly (od buřtíkování, karnevalů, divadel, vá-
nočních besídek přes výlety a naučné pro-
gramy až po školku v přírodě), ale přede-
vším děkujeme za trpělivost a  lásku, kte-
rou jste jim věnovaly. Příjemná rodinná 
atmosféra ostatně díky všemu personálu 
prostupuje celou školkou na Bíleneckém 
náměstí. Přejeme Vám všem proto i do bu-
doucna hodně sil a mnoho radosti z úspě-
chů Vašich žáčků.

Dagmar Růžová, Vendula Volšická, 
Simona Vízková, Edita Votočková

ním na školáky a malým vystoupením dětí, 
které si nacvičovaly již na škole v přírodě.

Na úplný závěr školního roku máme 
ještě pozvaný program sokolníků s  drav-
ci a sovami, abychom si ten poslední den 
ještě opravdu užili.

Školní rok sice končí, ale my máme na 
naší školce ještě dva týdny provozu v čer-
venci i pro děti z ostatních školek v obci. 
Poté se sice pro děti školička uzavře, ale 
nastane opět čas na opravy, malování 
a vylepšování prostor, aby se nám tady od 
září zase líbilo.

Přejeme všem krásné letní dny a hodně 
společných zážitků se svými dětmi!

Lenka Nikodýmová
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Den dětí
v Sokole

Dne 1. 6. každý rok v naší republice slavíme 
Den dětí. A obohatit dětem jejich svátek si 
vzali Sokolové za své. Cílem bylo děti roz-
pohybovat, zábavnou formou je něco nau-
čit a navodit dětem i rodičům dobrou ná-
ladu. Počasí tomu přálo a hřiště se postup-
ně naplňovalo dětmi s rodiči, s odhadem 
asi kolem čtyřiceti dětí. Slunce vrhalo páli-
vé paprsky a jen koruny stromů tvořily pří-
jemný stín. A právě v těchto místech byly 
připraveny hry v  mnoha podobách. Hlad-
ce posekaná tráva v rozpáleném odpoled-
ni příjemně chladila a vábila na ni lehnout 
a chodit bos. Stánek s dětskými odměna-
mi nakoupenými i  věnovanými od spon-
zorů se ještě naposledy doplnil a srovnal 
a od 14:00 mohly soutěže začít.

První dětskou disciplínou byla opičí 
dráha. Následoval chod na chůdách, který 
byl založen na rovnováze, zatímco hod čtyř 
míčků na pyramidové kelímky byl založen 
na dobrém a  úspěšném míření. Neúspě-
chem se děti nedaly odradit a opakovaně 
se vracely. Nakonec snad kelímky pokořil 
každý. U stolků s připravenými barvičkami 
děti našly zábavu v  malování pastelkami. 
Na předtištěném černobílém obrázku ma-
lovaly i ty nejmenší děti podle vlastní ba-
revné fantazie. Na žíněnkách byly pro vět-
ší děti připraveny různé druhy puzzle sklá-
daček. Na sestavování obrázků tady fun-
govala spolupráce více dětí. Každé dítě si 
tak mohlo najít disciplínu, která ho zaujme 
a ve které se mu bude dařit. Za úspěšné 
splnění úkolu dostaly děti papírové pe-

nízky, za které si u stánku s dárky mohly 
něco koupit. Čím víc penízků nasbíraly, tím 
hodnotnější dárek mohly získat. Jak sluš-
ná a příjemně naladěná společnost se tu 
sešla, bylo vidět na tom, jak srdečně rodi-
če s dětmi spolupracovali a jak děti za kaž-
dou vyslouženou korunku poděkovaly.

Ve večerních hodinách se na ohýnku 
opékaly vuřty a k dispozici byly limonády, 
chlazené vody a nanuky, pro rodiče i pivo. 
Větší děti využily k dovádění velkou tram-
polínu a malé děti si hrály v barevném do-
mečku s  otevíratelnými okénky a  dveřmi. 

Všechno tomu nahrálo, že se akce podařila 
a že to byl příjemně strávený den s dětmi.

Tak zase příště!
Jiřina Knappová

Medailové žně:
Memoriál Marie Kvapilové

Jako každý rok se děti, které navštěvu-
jí cvičení TJ ZŠ Chabry, zúčastnily Pražské-
ho společného závodu v  atletice oddílů 

„Memoriál Marie Kvapilové“. Sestavily vel-
mi úspěšná družstva, která nás reprezen-
tovala a  s  přehledem vybojovala medai-
le. Jmenovitě Barbora Svobodová přivez-
la zlatou a bonzovou medaili, Dita Pilařo-

vá získala bronzovou medaili a Tomáš Foit 
přivezl zlato a stříbro. Foto ze všech závo-
dů je možno zhlédnout na tjzschabry.raj-
ce.idnes.cz.

Blahopřeji všem závodníkům ke skvě-
lým výkonům a děkuji rodičům, že si na své 
děti udělali čas.

Ivana Rakovská

Senior Fit hodiny
opět trochu jinak
Cvičební hodiny Senior Fit jsou pokaždé 
jiné a i tato byla nezvyklá, protože jsme si 
vyrazili zacvičit ven do venkovní posilovny 
v Dolních Chabrech.

Začali jsme chůzí, protože je zdravá a již 
rozehřátí jsme přistoupili k  posilovacím 
strojům.  Začali jsme s  kruhovým trénin-
kem, který byl přizpůsoben věku, počasí 
a možnostem daného člověka.

Využili jsme i  místní lavičky nejen na 
příjemné klábosení, ale i  posilování břiš-
ních a  hýžďových svalů a  posilování paží 
pomocí kliků.

Nechybělo protažení a  srovnání těla 
naší oblíbenou gyro metodou a  klasické 
protažení namáhaných svalů.

Po prázdninách opět pokračujeme ve 
cvičení našich Senior Fit hodin a rádi při-
vítáme mezi sebou nové členy. Hezké léto

TJ ZŠ Chabry, Ivana Rakovská
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Úžasná fotbalová sezóna!
Muži „A“ postupují do Pražského přeboru! Muži „B“ do 2. třídy!
Právě skončená fotbalová sezóna se řadí mezi nejúspěšnější v celé 
historii našeho klubu.

Tým muži A Horní řada zleva: Zahálka Petr – vedoucí mužstva, Maksym Di-
kusar, Jáchym Červenka, Roman Polz, Šimon Jírovec, Ladislav Dolejška, Voj-
těch Strnad, Filip Pavlovič a Petr Klouček – trenér. Dolní řada zleva: Jan Ji-
roušek, Daniel Palma, Dominik Janda, Otakar Vágner, Petr Klouček ml., An-
tonio Lora Rico, Vojtěch Outlý a Jan Škurek. Chybějící na fotu: Michael Ma-
tyáš, Jaroslav Černý, Pavel Linek, Štěpán Veselý.

Tým muži B Horní řada zleva: Vít Weber, Tomáš Vajnar, Lukáš Milický, Ste-
fan Pavlovič, David Červenka, Jáchym Červenka, Roman Polz, Dominik Jan-
da, Šimon Jírovec, Lukáš Gottwald a Václav Zeman. Dolní řada zleva: Petr 
Valenta, Jan Jiroušek, Jiří Kozler, Vojtěch Outlý, Petr Závitkovský, Petr Klou-
ček jr. a Tomáš Cranford. Chybějící na fotu: Petr Štěpánský, Štěpán Veselý, 
Filip Pavlovič, Pavel Linek, Michal Bednář.

Tým starších dorostenců Nahoře zleva: trenér Jan Jiroušek, Martin Po-
hůnek, Dan Kotlík, Marek Tomšů, Filip Kalous, Matyáš John, Filip Pavlovič, 
Emil Prchal. Dole zleva: Tomáš Cranford, Jan Vondráček, Martin Švehlík, Jo-
sef Švehlík, Michal Bednář, Matěj Horáček.

Vlastimil Tomšů, foto: Miroslav Malina

Naše starší přípravka 
veze medaile 
a pohár z Admiry
Naše starší přípravka obsadila krásné 3. místo na Admira Cup 2008. 
Turnaj byl uspořádán ke 110 letům fotbalu v Kobylisích a odehrál 
se na trávě hlavního stadionu Admiry, kde se bude hrát od příš-
tí sezony ČFL. Naši hráči se v silné konkurenci neztratili a skončili 

„na bedně“, když až do posledního zápasu byli ve hře o celkové pr-
venství. Ale o výsledek na tomto turnaji zas tak nešlo. Krásné po-
časí a výborné výkony našich hráčů – to vše dohromady dalo vý-
borný sportovní a společenský zážitek.
Konečné pořadí: 1. Podolí, 2. Admira, 3. Dolní Chabry, 4. Řevnice, 5. 
Březiněves, 6. Bohnice.

Jan Škurek, foto: FK Admira
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Chaberské 
mistrovství světa 
2019
Pražská jezdecká stáj Dolní Chabry pořá-
dala 18.  května již 10. ročník Mistrovství 
světa v parkurovém skákání pro děti. Akci 
pro děti jezdecké školy skvěle zorganizo-
vala a  moderovala Ivana Kodrasová spo-
lečně s  Janou Buškovou a  týmem oko-
lo PJSDCH. A tak se ve slunnou sobotu se-
šlo okolo 75 startujících. Děti nám před-
váděly krásné výkony, zvládaly překážky 
od 10 do 80 cm. Některé děti projely tra-
su samy, některé za pomoci vodičů, rodi-
čů, kteří dali do závodu také své maximum. 
Nejlepší časy se pohybovaly okolo 30 vte-
řin a  nejmladšímu závodníkovi byly do-
konce dva roky. Všichni včetně koníků Rýši, 

Apíka a  dalších si užili zábavné dopoled-
ne a všechny děti nakonec obsadily krás-
né první místo.

Barbora Šedová

Sbírka 
potravin 
v Dolních Chabrech
Akce potravinové sbírky se koná běžně jed-
nou ročně, pravidelně v listopadu. Letos se 
poprvé uskuteční dvakrát ročně a v květnu 
jste přispívali také v Dolních Chabrech. Na 
základě informací od Věry Doušové, prezi-
dentky Potravinové banky Praha, jsme zjis-
tili, že v obchodě Billa Chabry vybírala or-
ganizace Fokus, která pečuje o  lidi s  du-
ševním onemocněním. Celkem se zde vy-
bralo 553 kg potravin. Další sbírka by měla 
proběhnout opět na podzim.

redakce, foto: Barbora Šedová
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