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Chodník do Čimic
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ZPRÁVY Z ÚŘADU

Úvodní
slovo
Barbora
Floriánová

starostKa MČ
Milí Chaberáci,
přeji vám všem krásné podzimní dny. Jak
jste jistě mnozí zaregistrovali, chodník do
Čimic byl během léta postaven, vzniklé zastávky na něm jsou připojeny do systému
MHD a celý prostor příjemně ožil a je konečně tolik potřebnou spojnicí mezi Chabry a Čimicemi. Velmi mě to těší a děkuji za
milé ohlasy. Zdaleka to ale není jediná ko-

Co se děje
na radnici
Již koncem srpna a začátkem září nastal
čas pravidelných společných jednání pražských městských částí. Prvním setkáním
po létě bylo jednání Svazu městských částí.
Přijala jsem rovněž pozvání na jednání do
Senátu na téma Pražského okruhu. Dále se
naše MČ zúčastnila setkání o problémech
bytové politiky, vývoji školství a také jednání o sociální politice. Skvělá městská
zpráva pro nás je úspěch v získání dotace pro pilotní projekt sociálního pracovníka, který sdílí naše městská část a MČ Praha-Ďáblice. Pracujeme na dokončení jeho
realizace.
Výstavba chodníku byla díky pilné práci stavební firmy Toman dokončena dokonce v předstihu, děkujeme! Kompletace osvětlení proběhne již bez dopravního omezení. Proběhly další schůzky s odborníky pro vyhlášení nového výběrového

Dolní Chabry
zřídí místo sociálního
pracovníka
Naše městská část se spojila s Ďáblicemi
s cílem pomoci sociálně slabším a společně zíslaly dotační podporu na zřízení pracovní pozice sociální pracovníka. Ten bude
fungovat od nového roku po dobu třiceti měsíců v režimu půl úvazku pro Ďáblice a půl úvazku pro Dolní Chabry. Společná žádost byla podána skrze Ministerstvo
práce a sociálních věcí v Operačním programu Zaměstnanost, výzvě 95 – Výzva na
podporu sociálního začleňování v Praze.
Celkem dotační žádost pokrývá 95 procent
nákladů na zaměstnance, přičemž více než
polovina této částky pochází z Evropské
unie a zbytek ze státního rozpočtu.
Nový sociální pracovník by v městských částech měl pracovat s osobami se
zdravotním postižením, bude nápomocen při práci s bezdomovci a osobami ži-

munikace spojující obce, na jejíž budoucnosti pracujeme. V uplynulém roce jsme
byli doslova přinuceni opravit povrch komunikace Pod Zámečkem, která propojuje
Dolní Chabry a sousední obec Zdiby. Zadání jsme splnili, ale s tím, jak tato komunikace přivádí dopravu do naší městské části, zejména úzkých postranních ulic v době
dopravní špičky, souhlasit nelze. Jednali jsme s odborem dopravy Prahy 8, který nám vyjádřil jasnou podporu pro možná omezení dopravy, i s obcí Zdiby, kde
paní starostka rovněž přislíbila spolupráci.
A vzhledem k tomu, že se domnívám, že řešení dopravy mezi dvěma kraji by mělo být
primárně v plné odpovědnosti právě krajů,
oslovila jsem k řešení vedení Prahy. Okrajové městské části, jako jsou naše Chabry,
mají v rámci takové agendy velmi okleštěřízení na dostavbu ZŠ, pracujeme na podobě smlouvy. Intenzivně jednáme o dopravních opatřeních, které by měly lépe
řešit dopravu v naší městské části. Zadali
jsme rozsáhlý seznam oprav na všech komunikacích v našem vlastnictví. Jsme rádi,
že se nám v tomto roce velmi daří přebírat do naší správy další komunikace, abychom mohli řádně řešit jejich stav. Proběhlo společné projednání ohledně ulice
Pihelská a Kobyliská. Naše MČ uspořádala
12. září rovněž setkání platformy starostů
bojujících za rozumný okruh kolem Prahy.
Společně jsme zhodnotili možnosti dalšího vývoje a společný postup. Dne 18. září
(po uzávěrce Zpravodaje, pozn. redakce)
proběhlo ZMČ, které zvolilo nové složení
Rady MČ a stanovilo vedení radnice. Děkuji za skvělou práci celého osazenstva úřadu a za stabilní výborné výsledky, se kterými jsem se vás v tomto sloupku alespoň
stručně pokusila každý měsíc seznámit.
starostka MČ
jícím v nevyhovujících podmínkách, nebo
se bude věnovat osobám sociálně vyloučeným, osobám takto ohroženým a dalším. Právě pro ně je často velmi složité řešit nejrůznější individuální životní situace a tímto by jim měla být vytvořena přirozená síť podpory spojená s plánováním
osobních cílů a postupných kroků k řešení
situace. Stejně tak bude sociální pracovník
potřebný pro řešení individuálních sociálních situací zdravotně postižených osob,
kterým rovněž pomůže jak aktivní podporou a motivací, tak při komunikaci s úřady,
s ošetřujícími lékaři nebo jinými organizacemi a institucemi. Pro Dolní Chabry jde
bezesporu o skvělou příležitost získat zásadní finanční podporu z dotace pro zřízení důležitého místa pro rozvoj sociálních
služeb v naší městské části.
redakce

né pravomoce. Přitom jsou hlavním nárazníkem kritické dopravy, jež se sem doslova valí ze Středočeského kraje. Stáváme se
pak obětí jak plánů na okruh, tak i běžné
dopravy a odmítáme být průjezdní zónou
okolních obcí, které nedokázaly řešit svoji
výstavbu ani dopravní budoucnost pro své
obyvatele. Žádala jsem – opakovaně hned
od listopadu – přední představitele hlavního města o řádná jednání Prahy a Středočeského kraje ohledně společných problémů a navazujících oblastí a zejména ve
výše jmenované dopravní agendě. Věřím,
že jako občané řádné městské části, která
plní svědomitě svoji práci, máme od magistrátu plné právo na zastání a podporu.
Vaše Barbora Floriánová

OTEVŘENÁ RADNICE
Veškeré informace o naší MČ
naleznete na webu a také Facebooku
městské části:
www.dchabry.cz
FB:
Městská část Praha-Dolní Chabry

Inzerce

Prosíme inzerenty,
aby inzeráty posílali
na adresu
inzerce@dchabry.cz
nejpozději do
15. dne v měsíci.

redakce

Svoz odpadu v ŘÍjnu
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Na Pěšině
13. 10. 2019 9:00-13:00
V Kratinách
13. 10. 2019 9:00-13:00
BIOODPAD
Klášterecká
12. 10. 2019 9:00-12:00
Měděnecká
12. 10. 2019 9:00-12:00
U Větrolamu
12. 10. 2019 9:00-12:00
NEBEZPEČNÝ ODPAD
Ulčova - Ústecká
15. 10. 2019, 15:00-15:20
Hrušovanské nám. 15. 10. 2019, 15:30-15:50
Bílenecké nám.
15. 10. 2019, 16:00-16:20

Svoz odpadu v LISTOPADU

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Nová
3. 11. 2019 9:00-13:00
Pod Křížem x U Vět. 3. 11. 2019 9:00-13:00
BIOODPAD
Kadaňská
2. 11. 2019 9:00-12:00
Na Pěšině
2. 11. 2019 9:00-12:00
V Kratinách
2. 11. 2019 9:00-12:00
redakce
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Chodník
na čimické obratiště stojí!
V polovině září byl v předstihu dokončen
chodník spojující Dolní Chabry a Čimice.
Dlouho očekávaná stavba byla realizována během léta firmou Toman a vyšla městkou část na zhruba čtyři a půl milionu korun, které většinově získala v loňském roce
úspěšnou dotační žádostí z pražského magistrátu.
Plán vybudování osvětleného chodníku k čimickému autobusovému obratišti
je starý již několik let, dlouho se však nedařilo získat dostatečnou finanční podporu pro zahájení realizace. Dalšími komplikacemi byly řešení majetkoprávních vztahů s majiteli dotčených pozemků a projek-

tové úpravy, které v letošním roce vedení
radnice dotáhlo do zdárného konce.
Ihned po dokončení již mohli řidiči využívat rozšířenou vozovku části Spořické
ulice a odstraněno bylo provizorní dopravní značení. V následujících dnech jsou již
bez omezení na dopravě instalovány nové
svítilny veřejného osvětlení podél více než

Další setkání
Starostů pro okruh
v Chabrech

Petice
za rozumné řešení
okruhu KOLEM
Prahy

Že jsou Dolní Chabry pevnou základnou
uskupení Starostové pro okruh, dokázalo
již čtvrté letošní setkání jeho zástupců na
místní radnici svolané starostkou Barborou Floriánovou. Ve čtvrtek 12. září se starostové několika městských částí a obcí
na okraji Prahy opět sešli společně se zá-

stupci Platformy za kvalitní dopravní infrastrukturu, aby si sdělili nejnovější poznatky v dění týkajícího se Silničního okruhu kolem Prahy a probrali další společné
směřování.
Jedním z hlavních bodů diskuze byl začátkem týdne v Senátu uskutečněný seminář na téma „Pražský okruh kolem dokola“. Akce se zúčastnilo mnoho odborníků, senátorů a dalších politiků, kteří však
o problematice okruhu přednášeli velmi
jednostranným pohledem. Dotčené městské části s jejich argumenty přitom nikdo nebere vážně a zaznívaly i názory, že

700 m2 nového chodníku. Součástí hotové stavby jsou také nově zřízené autobusové zastávky na Spořické, které budou začleněny do systému MHD, a nové přechody
pro chodce včetně souvisejícího dopravního značení a přisvětlení.
redakce

se k projektu vyjadřují i ti, kteří jej nemají
blízko. Zásadní je přitom jednoduché sdělení, že při současně plánované trase se
přivede na hustě obydlené území hlavního
města tranzitní kamionová doprava, kterou v Praze nikdo rozumný nemůže chtít.
Starostové si na setkání v Chabrech vyměnili také novinky z vlastních jednání
k okruhu a souvisejícího dění v jejich bydlištích za posledních několik měsíců. Shoda panuje na nutnosti variantního řešení
okruhu. V nejbližším čase by se tak měla
hledat cesta k jeho realizování do podoby, která bude zásadním a užitečným podkladem pro budoucí boj za rozumný okruh
kolem Prahy. Jak se ukazuje, jde stále velmi živé téma.
redakce

Na podnět občanů byla v květnu 2018 sepsána petice, která oslovuje nejen obyvatele Prahy, ale i celé ČR. Může ji tedy podepsat každý občan ČR nad 18 let. Petice, jejíž autory jednotně zastupuje starostka Horních Počernic Alena Štrobová, si klade za cíl v nejkratší možné době
nasbírat 10 000 podpisů, aktuálně jich má
k 1. září 2019 zhruba třetinu.
Ústřední myšlenkou petice je apel na
premiéra, ministra dopravy a pražské zastupitele s žádostí o podporu takového
řešení okruhu kolem Prahy, které povede
k vyloučení tranzitní kamionové dopravy
z území hlavního města a středočeských
obcí, při respektování zákonných požadavků na ochranu životního prostředí, zdraví
obyvatel a územního rozvoje.
Petici můžete podepsat na naší radnici, její celý text naleznete na webu Rozumné dopravy (https://rozumnadoprava.cz/),
kde je ke stažení a tisku také podpisový
arch.
Současně lze vyjádřit podporu také podepsáním elektronické petice, která sice
není pro orgány státní správy závazná, nicméně může být užitečná jako podpůrný
prostředek, který umožní snadněji šířit informace o problematice SOKP.
redakce

Městská část pro vás připravuje vítání nových občánků v Dolních Chabrech

SLAVNOSTNÍ Vítání občánků
Milí rodiče, slavnostní vítání nových chaberských občánků
se bude konat 12. LISTOPADU v Chaberském dvoře.
Těšíme se na Vás i Vaše miminka.
Máte-li zájem zúčastnit se, přihlaste se prosím
do 31. 10. , na e-mailovou adresu
vitaniobcanku@dchabry.cz nebo na telefon 283 851 277.
Vzhledem k platnosti zákona č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů nelze získat ani
zveřejňovat informace o narození dítěte bez souhlasu rodičů. Děkujeme za pochopení.
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Představení | KOMIsE

Ing. Alena Hájíčková
(18400.cz – Za
lepší Chabry)
Jak dlouho žijete v Chabrech a jaký k nim máte
vztah?
V Chabrech žiji více než
19 let. S manželem jsme
zde založili rodinu a naši tři synové jsou již
rodilými Chaberáky. Chabry jsou tudíž pro
mne tím jediným opravdovým domovem.
Jaké profesi se věnujete?
Vystudovala jsem mezinárodní obchod, řídila obchod a ekonomiku ve společnostech, zabývajících se zpracováním odpadů.
Před dvěma lety jsem přijala možnost pracovat v útvaru řízení a správy bankovních
úvěrových aplikací.
Co považujete za největší chaberský problém?
Vedle aktuálně největšího problému v po-

době jižní varianty okruhu kolem Prahy
v bezprostřední blízkosti našich domovů
je to především měnící se ráz naší obce
v důsledku developerských projektů, jejichž cílem je získat co největší obytnou
plochu k prodeji nemovitostí. Stavby ženou do výšky, která není v souladu s charakterem zástavby v Dolních Chabrech. To
způsobuje rychlý nárůst počtu obyvatel,
na což není připravena obecní infrastruktura. Nejsem rozhodně proti nové výstavbě v naší obci, preferuji však stavbu rodinných domů a viladomů, která naváže na
stávající ráz obce. Občanská vybavenost
má být řešena koncepčně s dlouhodobou
vizí, s dostatkem zelených ploch a místy pro aktivní odpočinek v přírodě, nikoliv
pod tlakem developerů.
Čemu se chcete v chaberském zastupitelstvu věnovat?
Jako členka finančního výboru bych se
i nadále ráda věnovala kontrole a koordi-

naci při nakládání obce s našimi společnými finančními prostředky.
Jaký máte cíl pro současné volební období?
Mým cílem je podpořit zdravý rozvoj Chaber v duchu malé městské části, to vše
s čestnými a rovnými lidmi ve vedení obce,
kteří si také přejí, aby se v Chabrech žilo
dobře nejen jim samotným, ale všem chaberským občanům.
Jak trávíte svůj volný čas?
Volný čas, kterého mi tolik nezbývá, se
snažím trávit co nejvíce s rodinou. Synové
se věnují fotbalu, takže naše společné víkendy probíhají v duchu fotbalového fandění, dále výletů do přírody pěšky či na
kole, v zimě jsou to hory.
Během týdne se snažím zacvičit si v chaberském Fitactivity. A když zrovna nespěchám, na Kobylisích přezuji boty a jdu
domů pěšky.

Starostka mezi seniory
na zářijové kavárničce

Cvičili jsme s Erikou! Cviky
na uvolnění krční páteře

První záříjová středa se nesla v duchu životních jubileí našich milých seniorů, které
oslavili o prázdninách. Účast starostky Ing.
Barbory Floriánové přítomné moc potěšila.
Přišla popřát všem oslavencům a zahájila
s námi druhou polovinu roku pravidelných
kavárniček a ochotně odpovídala na dotazy. A že dotazů i otázek nebylo málo! Poděkováno bylo hlavně za realizaci chodníku z Chaber do Čimic. Náš klub seniorů na
oplátku popřál starostce i všem pracovníkům úřadu samá dobrá rozhodnutí a klid
na každodenní práci.
Hana Kunešová, Sociální komise

Třetí zářijovou středu jsme si opět protáhli tělo, svaly, uvolnili mysl a naučili se
nové cviky pod odborným vedením speciální pedagožky Mgr. at Bc. Eriky Havlasové. S radostí konstatujeme, že o lekce cvičení má zájem stále více seniorů. Radost
máme i z toho, že sociální komise může
zprostředkovat takto erudované a specifické cvičení i těm seniorům, kteří by se
jen s velkými obtížemi k takovýmto odborníkům dostávali. Pokyny správně prováděných cviků jsou v písemné podobě k dispozici na každé kavárně.
Pozor! Pozor! Pozor!
Další cvičení s Erikou se uskuteční třetí listopadovou středu 20. 11. v čase 15.30
hod. Díky velkému zájmu se včas hlaste
a přijďte mezi nás! Těšíme se na vás!
Rezervace: Jitka Goldsteinová, tel.:
283 852 858, mob.: 604 976 653
Sociální komise

Dne 16. 10. v čase od 15.30 hod. mezi
námi přivítáme člena hereckého loutkářského souboru Klicperova divadla v Kobylisích Martina Möglicha. Těšit se můžeme na etudy s loutkou zvanou marioneta. Loutka je zavěšená na drátku nebo nitích. Loutkář ovládající marionetu se nazývá manipulátor. Etudy sklidily velký
úspěch na světovém loutkářském festivalu ve Francii.

Setkání s herečkou Libuší
Švormovou a muzikálovou
zpěvačkou Magdou Malou
Sociální komise zve všechny milovníky divadla i muzikálových písní na další milé
posezení v hudebně komponovaném pořadu Krása zralého věku určeného všem
seniorům a jejich doprovodu. Sejdeme se
ve čtvrtek 10. října v čase 14.30 hod. v divadelním sále Kulturního centra MČ. Poslední volná místa, malé občerstvení a zajímavá tombola čekají jen na vás.
Rezervace: Jitka Goldsteinová, tel.:
283 852 858, mob.: 604 976 653
Hana Kunešová,
autorka pořadu a vedoucí sociální komise

V říjnu na nás čekají
dvě kavárničky
pro dříve narozené
První a třetí říjnová středa ve dnech 2. 10.
a 16. 10. v čase od 15.30 hod.

Růžena Klimešová, Sociální komise
Rezervace:
Jitka Goldsteinová,
283 852 858, mob.: 604 976 653

tel.:

Podzimní rodinné výlety
kulturní komise
iQLANDIA Liberec
Moderní science centrum s planetáriem a stovkami originálních interaktivních
exponátů. Svět vědy a techniky, experimentů a chytré zábavy.
sobota 9. listopadu 2019
Odjezd v 8.30 hod. od školy, návrat cca
18.00 hod.
Cena: 200 Kč/dospělá osoba, děti zdarma,
doprava a vstupné v ceně
Kapacita omezena: 45 míst. Závazné rezervace v místní knihovně

Komise | kultura
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Podzimní opékání buřtů,
grilovaná ryba a heligonka
v Chabrybárně
Sociální komise opětovně zve všechny příznivce dobré zábavy na posezení U Kalendů. Kdy? Poslední říjnový pátek 26. 10.
v čase od 15.00 hod. Navážeme na úspěšnou jarní akci opékání „vuřtů“ a na úspěšné každoroční Kalendovic Rybobraní. I my
ochutnáme skvěle pro nás připravenou
rybu, sami si opečeme buřty z domácího
řeznictví a zazpíváme písničky staré Prahy
a evergreeny v doprovodu heligonky Mistra Jaroslava Tuzy. Zahřeje nás teplý grog
a dobrá nálada. Přijďte se s námi naladit
do pohody a zažít srandu. Zápisné 50 Kč/
osoba. Těší se na vás
Sociální komise
Rezervace: Jitka Goldsteinová,
tel.: 283 852 858, mob.: 604 976 653.

Rozloučení s létem
v knihovně
Večer v pátek 13. září jsme se sešli v knihovně s malými ochránci přírody z řad místních dětí. S dobrou náladou jsme si ověřili, že chaberské děti jsou zručné a šikovné, s kladívky a hřebíky to umějí a práce na
výrobě hmyzích hotelů nám šla pěkně od
ruky. Přes počáteční obavy jsme nakonec
nepotřebovali ani centimetr náplasti nebo
obvazu. Společně vzniklo dvacet „domečků“ pro včelky samotářky a další užitečný
hmyz. Po „tvrdé“ práci došlo na večeři a po
setmění se děti po malých skupinkách vydaly za plněním bojové hry. Trasa byla zvo-

INZERCE

VODA, PLYN
TOPENÍ
Montáž a oprava rozvodů
a spotřebičů. Veškeré
instalatérské, plynařské
a topenářské práce, čištění
odpadů, revize plynu.
Vladimír Tymeš,
tel. 603 937 032

www.voda-plyn-tymes.cz

lena v nedalekém okolí Chaberského dvora a ke svícení jim posloužily vlastnoručně
vyrobené lucerničky. Po návratu do knihovny proběhla ještě soutěž ve schopnostech
poznat známou vůni pouze po čichu. Po

vyhodnocení se děti odebraly s oblíbenou
knihou do svých spacáků, před usnutím si
chvíli početly a noc rychle uběhla. Ráno už
zbyl čas jen na dobrou snídani a několik
krátkých her a kvízů, zaměřených na přírodu a její ochranu. Před odchodem domů
byli nocležníci odměněni malým tematickým dárkem od ÚMČ – tašek na třídění odpadu – a odnesli si svůj hmyzí příbytek.
Snad jim umožní zábavné pozorování nejednoho ubytovaného broučka v jejich zahradě nebo na balkoně. Za spolupráci na
akci opětovně děkuji dobrovolnicím Ince
Floriánové a Kristýně Vodrážkové, a také
lektorce Lucii Vodrážkové.
Alena Wachtlová
INZERCE
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POHÁDKA „ČESKÝ HONZA“
19. 10. SO 15.00 HOD.
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Tentokrát se malí i velcí mohou těšit na loutkovou pohádku, která začíná na peci a končí královskou svatbou. Povede se Honzovi rozhoupat a vyzrát na čerty, draka a loupežníka? A vybrat si tu
správnou nevěstu? No jo, hodně otázek a pomoct můžete i vy…
Nový text o Honzovi napsal dramatik Vit Peřina na motivy pohádek o českém Honzovi. Náš Honza není hloupý, ale hodný…. spíš
teda neroz-hodný.

Výstava: Ladislav Hojný, 20. 9.–18. 10.
„399 pařezových podobenství z 63 lesů“
černobílé kresby

Každé úterý 9.30 – 11.00 hod., Dvoreček

Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč

2., 16. 10. st 15.30 – 17.30 hod., Kavárnička Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje
pořádá Sociální komise

Hraje: Loutkové divadlo LokVar, režie: Michaela Homolová o, výprava: Barbora Hubená, hrají: Ivana Lokajová, Peter Varga a Martin Veliký.

3. 10. čt 19.30 hod., Sestry

Ivo Šmoldas a Jana Rychterová: Páté přes desáté
17. 10. čt 19.00 hod.

Současná hra divadla DIVOCH pro tři herečky a mnoho nálad
Vstupné 120 Kč, Velký sál

10. 10. čt 14.30 hod., Krása zralého věku

Hudebně komponovaný pořad ve Velkém sále, hosté: Libuše
Švormová, Magda Malá, Václav Tobrman, Mgr. Erika Havlasová
Velký sál, vstupné zdarma, rezervace v KC CHD, pořádá Sociální
komise

15. 10. út 19.30 hod., Na správné adrese, Marc Camoletti
Divadelní komedie Studia DivOCh
Vstupné 120 Kč, Velký sál

17. 10. čt 19.00 hod., I. Šmoldas a J. Rychterová:
Páté přes desáté

Komponovaný zábavný pořad
Vstupné 180/120 Kč, Velký sál, vstupenky v prodeji v KC CHD

22. 10. út 18.00 hod., Historická přednáška: Odboj
v protektorátu- organizace, osobnosti a události

Ivo Šmoldas a Jana Rychterová zavítají do Dolních Chaber se
zábavným komponovaným pořadem plným inteligentního humoru. Známý glosátor, publicista a překladatel probere na podiu
veškerá témata, která ho napadají, popřípadě k nimž ho inspiruje
písničkářka Jana Rychterová v doprovodu houslisty Michala Žáry.
Jestliže se říká, že smích prodlužuje život, vsaďte právě na tento pořad!
Rezervace a prodej vstupenek v ceně 180/120 Kč
v KC/knihovně od 24. září.

23. 10. st 16.00 a 17.00 hod., Dílna pro děti: Dýňování

„Dýňování“ pro děti
23. 10. ST 16.00 a 17.00 hod.

19. 10. so 15.00 hod., Český Honza

Divadelní pohádka pro děti. Hraje Divadlo LokVar
Vstupné 50 Kč, Velký sál, bez rezervace

Přednáška historičky PhDr. Jaroslavy Novákové Vstupné 30 Kč

Vstupné 30 Kč/dýně,
rezervace v KC CHD
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283 852 858 | 604 976 653 | www.kulturachaberskydvur.cz
chaberskydvur@dchabry.cz | knihovna@dchabry.cz.

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.

Chaberský dvůr – Kulturní centrum
můžete sledovat na FB

Koncem října již tradičně budeme dlabat dýně! Těšíme se
na všechny děti, kteří si mohou
přijít za pomoci lektorky vydlabat svou strašidelnou dýni.
Dýně i šablony budou k dispozici, prosíme přinést pouze pomůcku na dlabání (nůž, naběračka na zmrzlinu…). Rezervace místa nutná kvůli zajištění materiálu! Osobně, e-mailem nebo telefonicky v knihovně.
Vstupné 30 Kč/dýně.

CHABERSKÝ DVŮR

CHABERSKÁ KNIHOVNA
OTEVÍRACÍ DOBA
PO ZAVŘENO
ÚT 10.00–12.00, 13.00–18.00
ST 10.00–12.00, 13.00–18.00

VÝBĚR Z KnižníCH novinEk

ČT 10.00–12.00, 13.00–18:00
PÁ 08.00–12.00, 13.00–16.00
SO 10.00–12.00, 13.00–18.00
NE ZAVŘENO
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Knižní tip
V tomto měsíci si každoročně připomínáme výroční vzniku Československa. Proto představujeme publikaci, která vznikla na počest jeho 100. výročí minulý rok. Do naší
knihovny doputovala společně s dalšími díly nyní, a to díky
dotaci Ministerstva kultury na původní české knihy. Encyklopedie „Dobrých 100“ nás provede výběrem vynálezů,
děl a událostí, které měly a stále mají pozitivní dopad na
naši společnost. Těžko bychom se dopočítali, kolik dobrých věcí se událo na území naší země od roku 1918. Výpravná publikace obsahuje pro jeden každý rok uplynulého století jednu zásadní událost. Zobrazuje více než 100
ilustrací vytvořených studenty Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara pod vedením přední české ilustrátorky Renáty Fučíkové, která je i autorkou konceptu knihy a textů.
Již nyní k zapůjčení v knihovně.

VÝBĚR Z NovinEK pro děti

Historická přednáška: Odboj v protektorátu – organizace, osobnosti a události
22. 10. út 18.00 hod.
Jak jsme slíbili na jaře, historička PhDr. Jaroslava Nováková přijala pozvání i na podzimní přednášku v Kulturním centru. Tentokrát se
zaměříme na domácí odbojové skupiny protektorátu a jejich osobnosti. V neposlední řadě budou připomenuty události ze dnů 28. října až 17. listopadu 1939, jejichž kulaté výročí si zanedlouho připomeneme. A zapomenout nesmíme ani na osobu Jana Opletala. Zájemci o nedávnou historii jsou srdečně zváni.

za celou kulturní dvoustranu Alena Wachtlová, Jitka Goldsteinová
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Rozhovor

Jakub Hojka
Celé dětství strávil v Dolních Chabrech, kde
má dnes jeho soubor Ilegumova divadelní společnost domovskou scénu v Kavárně Pod pavlačí. Šestadvacetiletého herce,
loutkáře a režiséra Jakuba Hojku můžete
vidět také třeba v Říši loutek a dalších klasických loutkových divadlech. Kromě hraní
věnuje také doktorskému studiu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.
Jaký vztah máte k Dolním Chabrům? Co se
vám na nich líbí?
Veskrze pozitivní. Vždyť jsme tu strávil dětství. Fascinuje mě, že je to oáza klidu na
hraně velkoměsta. A baví mě místní vesnická atmosféra. I když jsem teď kluk z
centra Prahy, tak jsem vlastně pořád ve
své podstatě vesnický chlapec, hodně komunitně založený.

Absolvoval jste obor botaniky na Karlově univerzitě. Jak to jde dohromady s divadlem?
Věda i umění se vlastně snaží odpovídat
na docela stejné univerzální životní otázky o světě kolem nás. Takže někde velmi
hluboko to souvisí hodně. A kromě toho se
to navzájem inspiruje. Vědecký přístup a
věda obecně se například staly předlohou
mojí inscenace Alchymistická manufaktura, která byla Pod pavlačí také několikrát
k vidění. A kdo během představení sledoval postavu Luny, tak se dozvěděl i něco o
bylinkách.
Jak jste se k divadlu dostal?
Pokud pominu gymnaziální pokusy, tak
jsem začínal klasicky dramatickým oborem
ZUŠ, pak jsem se přes chaberské ochotníky dostal do loutkového divadla Jiskra. A
dál už to šlo poměrně rychle – účinkování na Loutkářské Chrudimi, první inscenace Ilegumovy divadelní společnosti, další
festivaly, nabídky na hostování z jiných divadel…
Čemu se věnujete kromě hraní?
Poslední dobou dost píšu. Hlavně ale zase
pro divadlo. V současné době připravu-

ji jeden text pro kobyliské loutkové divadlo Jiskra, dopisuji libreto muzikálu Otřást
vesmírem a také chystám jedno vánoční
představení pro dospělé. Kromě toho teď
taky hodně zpívám, to ale zase souvisí s
tím divadlem.
Jak dlouho se věnujete loutkám?
Od brzkého mládí. Odjakživa jsem ujížděl
na Hurvínkovi a od toho vedla velmi krátká
cesta k odhalování tajů marionet, počítání
nití na fotkách a vyrábění vlastních loutek.
Loutky si tedy i sám vyrábíte?
Dříve to tak bylo, ale nyní se v Ilegumovi
snažíme dávat prostor i externím výtvarníkům. Spolupracovali s námi například Tomáš Běhal z divadla Toy Machine, Rozárka
Valenová z Říše loutek a jiní. Každé představení chce něco jiného, někdy je sepětí
autor-herec-výtvarník důležité a je žádoucí, aby vše dělal jeden člověk, jiné představení vyžaduje raději nadhled a svěží vizuální uchopení, které může přinést jedině
externí výtvarník.
A nesmím zapomenout, že pod řadou
výprav IDS je podepsána také Jitka Hlaváčová, členka našeho souboru, která vytvořila výpravu k Malence, Malé mořské víle a
dalším projektům. Je také autorkou té veliké tyčové loutky, která byla k vidění na loňském masopustu.
Ilegumova divadelní společnost existuje
od roku 2014? Co znamená její název?
Ilegum byla tehdy jedna z hlavních postav
našeho divadla. Kdo se o něm chce dozvědět více, ať dorazí na Zmrzlíkova sněhuláka (hrajeme 16. 11. a 29. 12.), nebo Zmrzlíka ve vesmíru. Ostatní představení, kde
Ilegum účinkoval, jsme bohužel už stáhli z repertoáru, některé z nich byly takové mladistvé hříchy, právě z toho roku 2014.
Lákají vás i jiné formy představení než
loutky?
No samozřejmě. Kromě loutek se teď zabývám třeba také imerzivním divadlem ve
spolupráci se souborem Pomezí. Obecně
mě baví jakékoliv divadlo, které je hravé,
interaktivní a výtvarné. A je potom úplně
jedno, jestli jde o loutky nebo činohru. Ani
IDS koneckonců není čistě loutkové divadlo.
Vaše představení si užijí i dospělí, čím to
je?
Tím, že při představení nemyslíme primárně na děti, ale na to, aby to bavilo nás,
kdo představení vytváříme. Tahle autentická radost ze hry potom, alespoň myslím,
oslovuje a baví všechny, kdo ji s námi na
představeních znovu zažívají. A je jedno
jestli jim jsou dva roky, nebo mnohem více.
Kde berete inspiraci na nové hry?
Hrajeme hlavně pohádky, poslední dobou hlavně známé tituly, to je takový nešvar současného divadla pro děti, člověk
se může snažit o objevnou a neotřelou
dramaturgii, jak chce, ale stejně po něm
všichni budou chtít, aby hrál Sůl nad zlato a Perníkovou chaloupku a jiné notoricky
známé věci. Ale snažíme se i na tyhle známé věci hledat nějaký nový pohled. A aby

to bylo o tématech, co nás zajímají. I když
někdy jsou tam ta témata dost podprahově. Zlatá ryba je třeba o obavě ze zneužití moci a o tom, jak snadno se rodí diktátoři. Malá mořská víla je o ekologii a o lásce. A naše nejnovější Perníková chaloupka
je o temných věcech, které číhají v hlubokých lesích.
Máte v divadle nějaký sen?
Mám jich spoustu, ale nechám si je zatím
pro sebe. Nicméně jeden takový sen je to
chystané vánoční představení pro dospělé.
O vzpomínkách na dětství, o vánoční mystice, o nostalgii zašlých časů, které byly
určitě lepší než dnešní moderní doba… A

taky vlastně chystám ten muzikál – Otřást
vesmírem. To bude hodně osobní a hodně zásadní věc. Navíc na obou těchto projektech dělám s Vojtou Frankem, naprosto fenomenálním muzikantem a jedním z
nejchytřejších a nejvnímavějších lidí, jaké
jsem kdy potkal.
Na co se mohou chaberští diváci v nejbližší době těšit?
Na Perníkovou chaloupku, která bude mít
12. října chaberskou premiéru. Potom snad
na tu novou vánoční věc, ale ta je zatím
dost ve zrodu a kdoví, jestli vůbec bude
možné ji někdy a někde v Chabrech uvést…
Na jaře se taky možná naposledy vrátí Alchymistická manufaktura. A v březnu snad
dovezeme na divošský festival činoherní
inscenaci Přisámbůh, kterou momentálně
připravujeme v koprodukci se souborem
Soliteatr a která bude jinak k vidění v divadle Kampa, premiéru máme 21. listopadu.
redakce, foto: www.ilegum.cz, FB IDS

inzerce

Ověřte si pokrytí
a získejte slevu.

50 %

Výlet
nepočká

na
slevaroku
t
čtvr

Stabilní pevný 5G internet bez
závazku a datových limitů na
vás počká doma. Nyní s parádní
slevou a praktickým dárkem na
výlet. Akce platí do 31. 10. 2019
800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz
Překvapivá volnost
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10 Spolky

EHD proběhlo
ve středověkém duchu
Dny evropského dědictví (EHD) se každoročně konají v měsíci září a otevírají brány
i památek běžně uzavřených. Tak je tomu
rovněž v Dolních Chabrech, kde Sdružení
na ochranu památek otevírá od roku 2006
nejstarší pamětihodnost obce – kostel Stětí sv. Jana Křtitele i s bohatým doprovodným programem. V letošním roce si připomínáme 580 let od velkých oprav kostela
po pohusitském ničení, a tak byl ústředním tématem chaberského EHD „Život ve
středověku“.
Přednášky o středověku, tedy i o samotném kostele, zahájil v zaplněném chrámu vzácný host prof. Jan Royt. Odpoledne
život ve středověku přiblížila ve svém vyprávění PhDr. Jana Kobzová, zakladatelka EHD v Čechách. A protože chceme zažehnout jiskru nadšení pro historii a vytvářet vztah k umění také u dětí, byl další program přichystán hlavně pro ně. Deskové hry, kvízy, hlavolamy ve stánku Spirály DDM děti moc zaujaly. V dílničkách zase
nejvíce přitahovalo psaní husím brkem
a staré techniky tkaní s Annou Plevovou.
Ti odvážnější zase zvolili hrátky na drsný
středověk se skupinou historického šermu
Artus Bohemia. Prosluněným dnem nás
písněmi světskými i duchovními doprovázela skupina Consort Helveticus, jak jinak
než hitparádou středověké hudby.
Děkujeme všem, kteří se na zdařilé akci
podíleli a vytvořili tak návštěvníkům, hojně přicházejícím po celý den i se svými ratolestmi, příjemnou atmosféru v krásném
zářijovém dni.
Více fotek na: www.osop-chabry.cz.
Za OSOP Jana Snížková a Martina Mrňavá
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Sborovna na festivalu
Divadelní osmička
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v Ruském impériu 80. let

Jozef Mitošinka

Igor Gottwald

Štěpán Knobloch

se patří,
e opít, jak
!
do němoty

Pojďme s

PREMIÉRA ve čtvrtek 7. 11. 2019 v 19:30
scéna divadla DIVOCH, www.divochdivadlo.cz

H UD BO U • SLO VEM • O B R A ZEM

Milí příznivci Divochů, pokud se díváte do
svého diáře a stále váháte, co podniknout
v pondělí 14. října 2019, máme pro vás kulturní tip. Naše představení Sborovna autora Jaromíra Břehového, které lechtá bránice nejen učitelům, ale širokému publiku,
a zároveň diváky nutí zamyslet se nad současným světem, překročilo hranice Dolních Chaber.
Přijďte nás podpořit do Divadla Karla
Hackera, kde se spolku DIVOCH – divadelní ochotníci chaberští dostalo cti zúčastnit se se Sborovnou festivalu „Divadelní
osmička“. Pokud už ale máte uvedené datum zaplněné, nevěšte hlavu – další představení Sborovny i jiných kousků již plánujeme a budeme vás včas informovat. Žijte
s námi naše divadlo!
Ivana Fára

Chaberský dvůr, Hrušovanské nám. 253/5, Praha 8

ZÁPISKY A DIALOGY ČESKÉHO CESTOVATELE

Spolky | školy

Milí chaberští spoluobčané,
Kulturní centrum místního úřadu ve
snaze přiblížit vám zajímavé pořady téměř až domů zve různé osobnosti, soubory,
spisovatele, cestovatele i muzikanty k nám
do Chaber. Všichni vymýšlí, co by se vám líbilo, co by vám udělalo radost.
Na této bohulibé činnosti se podílí
i chaberští divadelní ochotníci. Studio DivOCh pro vás připravuje pro dlouhé zimní
večery literárně dramatický miniseriálek
nazvaný Poetické večery Studia „D“, ve kterém by se mohli realizovat i ti z vás, kteří
mají k literatuře a k divadlu blízko, dobrovolníci z řad diváků. Část pořadu by tvořili diváci a část pak členové Studia DivOCh.
První zkušební večer plánujeme na měsíc listopad. Na programu by byla poezie
s tématem „báseň (verše), kterou mám rád“
a své oblíbené básně byste recitovali právě vy. Druhou část by tvořila ukázka dra-

Školní rok 2019/2020 začal
v pondělí 2. září
V mateřské škole Beranov již v přípravném
týdnu paní ředitelka přivítala paní učitelky
a nové zaměstnankyně. Všechny jsme společně otevřely v pondělí školku pro děti
a tím odstartoval nový školní rok, ve kterém nás s dětmi jistě čeká mnoho zajímavého.

Podzim
v lesní školce
Po letních prázdninách se v plné síle vracíme do lesní školky Jaata. Děkujeme za
pomoc s krmením a hlídáním zvířat. Prase Pepa, kozy Jůla a Róza, morčata, králíci a kočky i s koťaty se měli o prázdninách
báječně. Teď už v rámci dopoledního programu s dětmi plníme zvířátkům bříška
zase my.
Zamrzelo nás, že si někdo v létě oblíbil
dětské houpačky až tak, že si z nich odnesl
domů karabiny. Zároveň zkoušel hořlavost
lana, na kterém je houpačka zavěšena…
Po odchodu předškoláků jsme se v září

Nový školní rok
v MŠ Chaberáček
„Ani, ani aniny – skončily nám prázdniny!
Ani, ani, anina – školka už nám začíná!“
MŠ Chaberáček přivítala 2. září opět po
prázdninách děti. A jak je již zvykem, nové
i stávající děti uvítala tradičně Panda, která si s dětmi zahrála i zatančila. Svou nenadálou přítomností u mnoha nových dětí
zatlačila deroucí se slzičky a vykouzlila
úsměv.

matizace z některé klasické divadelní hry
v podání členů souboru Studia „D“.
Nemáme dosud žádné zkušenosti s tímto typem pořadu, a proto pobízíme muže,
ženy, staré, mladé, děti, aby se přihlásili
a nabídli, že přijdou zarecitovat nebo přečíst úryvek své oblíbené básně nebo knihy.
Vůbec nepochybujeme, že lidí, kteří mají
poezii rádi, je hodně a budou ochotni se
s námi podělit o krásu, která se ve verších
skrývá. A nemusí to být ani verše uznávaných básníků, stejně – ne-li víc – nás potěší i verše vlastní.
Abychom pořad mohli dobře naplánovat a sestavit, prosíme, aby všichni, kteří překonají ostych a trému a jsou ochotni vystoupit před nepočetným publikem
a zažít tak trochu jiný večer či podvečer,
aby se přihlásili na tel č. 603 895 898, kde
získáte i podrobnější informace, nebo na
principal@studio-divoch.cz, případně svůj
kontakt nechali v KC CHD.
Těší se na vás za Studio DivOCh
Stáňa Klocperková

Hned v měsíci září jsou pro děti připravené akce jako např. Kouzelný les, Sportovní den v ZŠ, divadlo nebo preventivní
program.
Těšíme se na nová dobrodružství a přejeme všem hodně zážitků a ve zdraví prožitý školní rok 2019/2020.
Daniela Švancarová

seznamovali s šesti novými dětmi a jejich
rodinami. Doufáme, že se jim u nás bude
líbit. S dětmi vyrážíme opět na výpravy do
lesa, kde se skvěle staví bunkry, také na
návštěvu ke koním a hrát hry k polím.
V sobotu 12. října od 9:30 nás čeká podzimní brigáda na zahradě jurt, při níž bychom rádi zasypali i díry v cestě kolem pozemku. Cesta trpí každodenním provozem
i deštěm. Budeme rádi, bude-li se chtít někdo přidat s čímkoliv pomoci.
A v dalším měsíci se pak těšíme na náš
tradiční Svatomartinský lampiónový průvod, který chystáme na 14. listopadu večer.
Krásné podzimní dny
za lesní školku přeje Jaata tým.
Prázdniny jsou nenávratně pryč a nás
všechny ve školce čeká školní rok plný divadélek, zábavy, hraní, ale i „učení“. A protože se děti učí především hrou, budou to
hry poznávací, s pohádkami, ekologické,
polytechnické, pohybové, hudební, tvořivé a jiné.
Tak tedy: „Všichni vzhůru na palubu –
vyplouváme vstříc novým dobrodružstvím!“
Marcela Fárková
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Zahájení
florbalové sezony
Léto uteklo jako voda a florbalový klub
BLACK ANGELS se opět chystá na florbalovou sezonu. A je jasné, že to bude sezona
jako žádná jiná. Přepisuje totiž klubovou
historii. Mužský A-tým si v ní poprvé zahraje v nejvyšší soutěži – Superlize.
Aby první zápas nebyl ledajaký, bude
to zároveň speciální utkání Open Air, které
BLACK ANGELS sehrají proti FbŠ Bohemians pod širým nebem na tenisovém dvorci na Štvanici. První domácí utkání je na
programu koncem září proti Pardubicím
a v říjnu do Prahy přijedou oba ostravské
týmy. S loňským mistrem z Vítkovic změří BA síly v sobotu 5. října. V neděli 20. října se pak utkají s týmem FBC Ostrava. Oba
zápasy se odehrají na hale Jedenáctka VS
na Jižním městě.
Muži ale nejsou jedinou kategorií, kte-

Nová
fotbalová sezona
Na podzim tradičně začíná nejen školní rok, ale i nový soutěžní ročník ve
fotbale. Do nové sezony jsme opět přihlásili všechny mládežnické kategorie a dva
týmy mužů. Téměř všechny týmy mají za
sebou úspěšný vstup do sezony.
Muži „A“ naposledy vyválčily bod na
hřišti Libuše (0:0) a ve vyrovnané soutěži
se pohybují v horní polovině tabulky.
Muži „B“, kteří postoupili do II. třídy, se
rozhodně nechovají jako vystrašený nováček soutěže. Po třech kolech mají plný počet bodů a vedou tabulku.
Starší dorost navázal na dobré podzimní výkony a po třech kolech má plný počet bodů.
Mladší dorost (doplněný staršími žáky)

rá si vyzkouší nejvyšší soutěž. Poprvé do
celostátní úrovně zasáhnou také juniorky,
které v loňské sezoně s přehledem ovládly 2. ligu.
Slavnostní zahájení sezony však proběhlo již první zářijový víkend, kdy klub pořádal florbalové dny v OC Letňany. Všichni,

kdo se akce zúčastnili, si odnesli nevšední
zážitek. Zahrát si florbal mezi obchody totiž není jen tak. Fanoušci navíc získali autogramy od svých vzorů z A-týmu.
A nic už tak nebrání tomu, aby se nová
sezona rozběhla mílovými kroky.
Jiří Patočka

bohužel přišel o body v Běchovicích v posledních 10 minutách.
Starší žáci se postarali asi o největší
překvapení, když v úvodním zápase vyhráli 4:3 na hřišti favorizovaného Braníku, který hraje i žákovské ligy.
Mladší žáci zvítězili na Junioru 9:5
a v Čestlicích 7:3.
Mladší přípravka Lýdie Patákové zvítězila v Řepích.
Jan Škurek

Domácí zápasy
Chaberských týmů

Rozloučení
s Milanem Rodrem

Je nám velice líto, že nás navždy opustil
skvělý chlap a věrný fanoušek našeho klubu Milan Rodr, bude nám chybět. Upřímnou soustrast celé jeho rodině.
Vlastimil Tomšů.

Datum čas
Hosté
Soutěž
04. 10. 2019 16:30 Cholupice St. přípravka
05. 10. 2019 11:00 Čechie Smíchov St. dorost
11. 10. 2019 16:30 Řeporyje Mladší přípravka
12. 10. 2019 15:30 Vltavín Muži „A“
13. 10. 2019 09:00 Strašnice Mladší žáci
13. 10. 2019 11:00 Řepy Starší žáci
13. 10. 2019 13:00 H. Počernice Ml. dorost
13. 10. 2019 15:30 Raptors Muži „B“
18. 10. 2019 16:00 FK Meteor VIII St. přípravka
19. 10. 2019 14:30 Čechie Dubeč St. dorost
20. 10. 2019 15:30 Olympia Radotín Ml. žáci
25. 10. 2019 16:00 Čechie Dubeč Ml. přípr.
26. 10. 2019 09:00 Junior Starší přípravka
26. 10. 2019 11:00 Aritma Starší dorost
26. 10. 2019 14:30 Stodůlky Muži „A“
28. 10. 2019 14:30 Dolní Počernice Muži „B“

Jezdecký
úspěch
Čtrnáctiletá Chaberačka Tereza Matoušková zaznamenala úžasný úspěch na Mistrovství České republiky v drezuře a ve skocích
2019 ve Zduchovicích na Příbramsku. Členka místní jezdecké stáje „Sportovní stáj
Golem“ získala letos v srpnu s koněm Coelenhage’s Las Vegas zlatou medaili v disciplíně drezura pony kategorie 14 až 16 let,
když obdržela hodnocení 73,168 % a zvítězila s šestiprocentním náskokem. Kategorii družstev navíc ovládli jezdci z Prahy. Děkujeme hrdé mamince Markétě Matouškové za sdílení sportovního úspěchu, blahopřejeme a přejeme mnoho dalších vítězství.
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