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Milí Chaberáci,
máme za sebou rok práce a byl to rok 

ve všech ohledech náročný. Otevřeli jsme 
dveře dokořán ve všech oblastech činnos-
ti na radnici a s veškerou snahou překoná-

váme úskalí a postupujeme vpřed. Letošní 
podzim jsme s krásným počasím z počátku 
října přivítali vyhlášením nového výběrové 
řízení na dostavbu školy a práce úspěšně 
pokračují. Do konce měsíce by měla pro-
běhnout také místní šetření chodníku do 
Čimic a nových zastávek a následně kolau-
dace a  naše zastávky by měly být funkč-
ní, tak jako je chodník. Kontinuální jednání 
celého roku ohledně okruhu kulminovala 
pro Dolní Chabry v říjnu vyhlášením zadá-
vání připomínek k části Pražského okruhu, 
která se přímo týká i  Chaber. Zpracovali 
jsme ve spolupráci se spřátelenými měst-
skými částmi a subjekty dokumentaci a in-

tenzivně jednáme dále s  vedením všech 
institucí s  maximální snahou nalézt pro 
Chabry a celý region nejvhodnější reálné 
řešení. Velmi bych si pro ten další pracov-
ní rok přála, aby začala fungovat spoluprá-
ce napříč celým zastupitelstvem v  rozum-
né a konstruktivní atmosféře. Naše samo-
správa i úřad jsou malé a všichni z plných 
sil pracují pro co nejlepší Chabry, dopřej-
me si klid na soustředěnou práci a raduj-
me se z dobrých výsledků a pomáhejme si, 
je před námi mnoho. Přeji krásný listopad.

Vaše Barbora Floriánová

Co se děje
na radnici
Máme za sebou další měsíc plný důleži-
tých rozhodnutí. Znovuzvolená Rada MČ se 
dala ihned do práce, navázala na přípravy 
projektu dostavby základní školy z letních 
měsíců a vyhlásila nové výběrové řízení na 
realizaci stavby.

Stranou nezůstává ani setrvalá sna-
ha odvrátit stávající trasování silničního 
okruhu přes Dolní Chabry. Vedení MČ pro-
to připravuje připomínky k zhodnocení vli-
vu stavby na životní prostředí, kterými se 
aktivně zapojí do probíhajícího řízení EIA.

Proběhlo jednání o  možnosti propo-
jení cyklostezky z  Kobylis přes Ústeckou 
dále do Středočeského kraje. Navrhova-
ná Ústecká ulice se v  tomto jeví jako vy-
soce nevhodná a  je proto zapotřebí hle-

dat jiné vhodné trasy, které zajistí bezpeč-
nost a pohodlí cyklistů a nebudou zbyteč-
ně komplikovat dopravu v městské části.

V  polovině října proběhla schůzka se 
zástupci Středočeského kraje k variantám 
podoby tramvajové trati na Ústecké ulici. 
Jednání bylo spíše informační, nicméně ze 
tří předložených alternativ byla pro Dolní 
Chabry pouze jedna přijatelná k další dis-
kuzi.

Na autobusové zastávce Osecká osadil 
Dopravní podnik po čtyřech letech od po-
dání žádosti přístřešek pro cestující a po-
dařilo se také uzavřít předání nové zastáv-
ky na Spořické.

V  Chaberském dvoře se uskutečnily 
koncem září tradiční Krajanské slavnos-
ti, kterým předcházelo vystoupení kraja-
nů v centru města na Staroměstském ná-
městí. Kulturní komise podnikla počet-

ně zastoupený výlet do Aquaparku Tropi-
cal Islands v  Německu a  Sociální komise 
přinesla další odpoledne s Krásou zralého 
věku. Po letní přestávce se do velkého sálu 
opět vrátili divadelníci obou chaberských 
ochotnických souborů.

redakce a vedení MČ

Výběr ze zasedání 
Zastupitelstva
dne 18. ZÁŘÍ 2019
schválilo
�rozpočtové opatření č. 5 a č. 6 v roce 2019.
�převod fi nančních prostředků MŠ Cha-
beráček z fondu investic na provoz MŠ.
�vyhlášení programu pro poskytnutí úče-
lových neinvestičních dotací z prostředků 
VHP pro sportovní a kulturní akce.
�spolupráci v  rámci Operačního progra-
mu Zaměstnanosti, Výzva č. 95 – Výzva na 
podporu sociálního začleňování v  Praze, 
s MČ Praha-Ďáblice.
�fi nanční příspěvek spolku OSOP, z. s. ve 
výši 10.000 Kč na proplacení nákladů spo-
jených s  pořádáním akce Dny evropské-
ho kulturního dědictví (EHD), konané dne 
14. září 2019.

pověřilo
�RMČ vypsáním VŘ doprovodných služeb 
na investiční akci „Dostavba ZŠ“.

zvolilo
�uvolněného 1. místostarostu JUDr. Mi-
lana Golase, místostarostu Jana Vokur-
ku, radního Miroslava Malinu a radní Mgr. 
Hanu Kunešovou.

Výběr ze zasedání Rady
dne 20. září a 4. října 2019
souhlasila
�s  vypsáním výběrového řízení na akci 
„Dostavba ZŠ“.
�s  uzavřením dodatku č. 2 ke Smlou-
vě o  dílo č. SD/25/2018 ze dne 2.  červen-
ce 2018 a pověřuje starostku podpisem do-
datku.
�s pronájmem pozemku hl. m. Prahy parc. 
č. 1373/154, k. ú. Dolní Chabry, Psychiatric-
ké nemocnici Bohnice, která bude uvede-
ný pozemek užívat pro terapeutické účely.
�se změnou platových tříd ředitelek pří-
spěvkových organizací zřízených městskou 
částí Praha-Dolní Chabry dle neveřejné 
přílohy.
�s  připojením elektronického zabezpe-
čovacího zařízení mateřské školy Beranov 
na poplachový monitorovací systém hl. m. 
Prahy.

projednala
�a  schválila cenovou nabídku fi rmy Val-
bek spol. s r. o. na technickou pomoc pro 
zadávání výběrového řízení na akci „Do-
stavba ZŠ“ a  pověřuje 1. místostarostu 
k přípravě dodatku ke smlouvě.
�a  souhlasila s  cenovou nabídkou fi rmy 

Veřejné zakázky s.r.o. na zajištění kom-
plexní administrace pro výběrové řízení na 
akci „Dostavba ZŠ“.
�vypsání výběrového řízení pro autorský 
dozor, stavební dozor, BOZP a PO v rámci 
akce „Dostavba ZŠ“ a pověřuje 1. místosta-
rostu za účelem podání nabídek jednáním 
se společnostmi, které byly účastny v pře-
dešlém výběrovém řízení v rámci akce „Do-
stavba ZŠ“.

schválila
�rozdělení kompetencí mezi starostkou, 
1. místostarostou, místostarostou a zbýva-
jícími členy Rady MČ Praha-Dolní Chabry 
a dále zřídila jako své iniciativní a porad-
ní orgány komise a jmenovala jejich před-
sedy a členy.
�podání pokynu insolvenčnímu správ-
ci k  prodeji zástavy, tj. os. vozidla Škoda 
Fabia, modrá, reg. zn. 6A2 7816, zájemci za 
cenu 6.000 Kč.
�poskytnutí fi nančního daru spolku DI-
VOCH, z.s. na organizaci 8. ročníku břez-
nového festivalu amatérských divadel-
ních souborů konaného ve dnech od 
1.–31. března 2020 a na činnost souboru ve 
výši 20.000 Kč.

OTEVŘENÁ RADNICE
Veškeré informace o naší MČ
naleznete na webu a také Facebooku
městské části:
www.dchabry.cz
FB:
Městská část Praha-Dolní Chabry
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Další peníze pro školu 
na účtu. Rada rozhodla 
vyhlásit nové VŘ na 
dostavbu
Městská část obdržela koncem září prv-
ních 10 milionů korun od developera, kte-
ré bude moci využít při dostavbě základní 
školy. Tato částka byla převedena na zákla-
dě dodatku smlouvy uzavřeném 29.  dub-
na 2019 mezi městskou částí a Nové Chab-
ry Development s.r.o., ve kterém se deve-
loper zavázal snížit bytové domy Fáze F a G 
projektu o jedno nadzemní podlaží a také, 
že se bude finančně spolupodílet na vy-
budování a  rozvoji veřejné infrastruktury 
a občanské vybavenosti.

V  létě Dolní Chabry obdržely 80 milio-
nů korun na dostavbu základní školy od 
pražského magistrátu, což byla zatím zda-
leka nejvyšší částka, kterou se na projekt 

podařilo vedení radnice získat. Starost-
ka Barbora Floriánová poslala také žádost 
o podporu z evropských fondů ve výši až 
40 milionů korun. Všechny podmínky po-
dání žádosti byly dle prvotních informací 
splněny a s napětím budeme sledovat její 
vyhodnocení.

V současné chvíli má městská část po-

krytou významnou část nákladů toho-
to projektu a  nic tak nebrání pokračovat 
v jeho realizaci. Ihned po svém ustanovení 
proto rozhodla nová Rada MČ o vyhlášení 
nového výběrového řízení na dostavbu zá-
kladní školy.

redakce

Výběr ze zasedání Rady 
dne 20. září a 4. října 2019

vzala na vědomí
�nabídku firmy KVINTING spol. s  r.o. na 
měření hluku ul. Ústecká a  pověřuje sta-
rostku jednáním s  firmou o  nabídce na 
komplexní hlukovou studii MČ.
�oznámení PO o  přijetí sponzorských 

darů dle přílohy: MŠ Chaberáček příspěv-
ková organizace – 4.500 Kč za 1. a 2. čtvrtle-
tí roku 2019 a MŠ Beranov, příspěvková or-
ganizace – 71.500 Kč za ½ roku 2019.

pověřila
�1. místostarostu projednáním dokončení 
přípravných prací pro nové výběrové řízení 
na akci „Dostavba ZŠ“.

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
Nad Úvozem 23. 11. 2019 9:00-12:00
Pihelská  23. 11. 2019 9:00-12:00

redakce

Nová Rada
a 80 milionů do rozpočtu
na dostavbu školy
Na zasedání místního zastupitelstva 
18. září 2019 byla zvolena nová Rada měst-
ské části. JUDr. Milan Golas (ODS) se stal 
1. uvolněným místostarostou, Jan Vokurka 
(VpCh) místostarostou, Mgr. Hana Kunešo-
vá a Miroslav Malina (oba VpCh) byli zvo-
leni radními. Dolní Chabry mají komplet-
ní Radu po třech měsících, když 12. června 
čtyři její členové rezignovali a ve své funk-
ci zůstala po celé léto pouze starostka Ing. 
Barbora Floriánová.

Důležitým bodem programu bylo rov-
něž zapojení investiční dotace z pražského 
magistrátu. Dolní Chabry získaly na pro-
jekt dostavby základní školy celých 80 mi-
lionů korun a mají nyní pokrytou většinu 
plánovaných výdajů realizace. V souvislos-
ti s tímto záměrem koaliční zastupitelé po-
sléze rozhodli o pověření Rady vypsáním 
nového výběrového řízení na dostavbu.

Skvělou zprávou je úspěch také v jiném 
dotačním titulu, tentokrát v  oblasti pod-
pory sociálního začleňování, kde se Dolní 
Chabry ucházely společně s Ďáblicemi o fi-
nanční podporu na vznik a provoz pracov-
ního místa „sociální pracovník“. Spoluprá-
ci se sousední městskou částí zastupite-
lé odsouhlasili a může tak dojít k uzavře-

ní partnerské smlouvy, která zajistí novou 
sociální službu v  Dolních Chabrech a  Ďá-
blicích. V pilotním projektu v Praze bude 
zřízen pro každou z těchto městských čás-
tí poloviční úvazek a od počátku roku by 
mohl sociální pracovník začít pomáhat se-
niorům, zdravotně postiženým, lidem v by-
tové tísni nebo bezdomovcům. Operač-
ní program Zaměstnanost pokrývá 95 pro-
cent nákladů na třicet měsíců provozu.

Po nedlouhé době zastupitelé opět roz-
hodovali o další žádosti developera o změ-
nu koeficientů v  oblasti Beranova. Tento 
bod byl ale po krátké diskuzi jednohlasně 
odmítnut a městská část má v tomto dlou-

hodobě jednoznačný nesouhlasný postoj. 
Stejně tak Zastupitelstvo nesouhlasilo se 
záměrem prodeje některých svých pozem-
ků nebo s další žádostí o změnu územního 
plánu v severní části Dolních Chaber, kvů-
li nedostatečné specifikaci zaslaných ma-
teriálů.

V závěru zasedání byla schválena na žá-
dost Občanského sdružení na ochranu pa-
mátek v  Dolních Chabrech desetitisíco-
vá podpora jako dar spolku za pořádání 
úspěšné zářijové akce u místního kostela 
a  restaurace U  Míšků ke Dnům evropské-
ho dědictví.

redakce
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Výběrové řízení na dostavbu 
ZŠ bylo zahájeno. Radní se 
sešli s rodiči žáků
Vedení chaberské radnice začátkem října 
oficiálně vyhlásilo nové výběrové řízení na 
dostavbu místní základní školy. V  posled-
ních týdnech se řešily připomínky z  pře-
dešlého výběrového řízení, které bylo na 
červnovém zasedání Zastupitelstva zruše-
no, a vše je tak připraveno pro výběr zho-

tovitele stavby v co nejbližší možné době.
O budoucích krocích byli v úterý 8. řijna 

2019 informováni také rodiče žáků základ-
ní školy. Ředitelka Zdenka Chaloupecká 
pozvala na podvečerní setkání se zástup-
ci Sdružení přátel chaberské školy za zři-
zovatele školy představitele radnice. O zá-
měru dostavby zde hovořili starostka Bar-
bora Floriánová, místostarosta Milan Go-
las a  radní Miroslav Malina, kteří kromě 
uvedení do problematiky a popisu průbě-

hu stavby také zodpovídali položené do-
tazy rodičů. Předně byli přítomní ujiště-
ni, že v průběhu realizace stavby nemůže 
v  žádném případě dojít k  ohrožení zdra-
ví dětí ani učitelů. Projekt počítá se vše-
mi potřebnými bezpečnostními opatření-
mi včetně chráněných přístupů do budo-
vy. Řešeny byly také otázky vztahující se 
k územnímu plánu a dalším souvislostem.

redakce

Starostové pro okruh 
setkání v Ďáblicích
V úterý 15. října 2019 se na radnici v Ďábli-
cích opět pracovně setkali zástupci měst-
ských částí sdružených v uskupení Staros-
tové pro okruh.
Prvořadým bodem programu bylo projed-
nání připomínek k návrhu podkladů k EIA 
stavby 519 pražského silničního okruhu. 
Přítomní se dohodli na diferencovaném 
podání připomínek s  jednoznačným jed-
notícím prvkem, tedy požadavkem na kva-
lifikované vyhodnocení alternativního ve-
dení trasy okruhu v  souladu s  návrhem 
zpracovaným Ing. Milanem Strnadem.
Všichni zástupci MČ se shodli na pokra-
čování aktivity uskupení v  zájmu prosaze-
ní ekologicky i ekonomicky šetrné varian-
ty vedení okruhu. Starosta Hejl seznámil 

přítomné s výsledky letních aktivit. Po ne-
zdařených jednáních s  místními odborný-
mi institucemi, byl navázán kontakt se za-
hraničním partnerem, schopným zpraco-
vat kvalifikovanou porovnávací studii al-
ternativní trasy okruhu.
MČ Dolní Chabry na jednání zastupovali: 
starostka MČ Barbora Floriánová, 1. mís-
tostarosta Milan Golas a  radní Miroslav 
Malina. Jednoznačně deklarovali konti-
nuitu negativního postoje MČ Praha-Dol-
ní Chabry k vedení tzv. jižní trasy okruhu. 
Nadále také opakovaně potvrdili připrave-
nost MČ podílet se aktivně na zpracování 
porovnávací studie.
Termín pro podání připomínek k  EIA byl 
31. října 2019. Výsledky jednání o možném 
zpracovateli porovnávací studie bychom 
měli znát do konce listopadu.

Miroslav Malina a redakce

Uzávěra v Ládevské 
v první polovině listopadu
Z důvodu realizace vodovodní a kanalizač-
ní přípojky dojde ve dnech 4. až 15.  listo-
padu 2019 k uzavření části komunikace Lá-
devská. V tomto období bude v ulici ome-
zen průjezd a bude třeba volit jiné objízd-
né trasy dle přechodného dopravního zna-
čení. Opatření obecné povahy vydal na žá-
dost soukromé fyzické osoby odbor do-
pravy Prahy 8. Bližší informace naleznete 
na webu městské části.

redakce

Zastávku na Osecké jsme 
dostali na žádost  
z roku 2015
Všichni si už stačili všimnout, že u  jed-
né z  našich nejfrekventovanějších zastá-
vek Osecká vyrostl téměř přes noc pre-
fabrikovaný přístřešek pro čekající cestu-
jící. Přístřešek zde vznikl na žádost měst-
ské části, jenže… Tato žádost byla Doprav-
nímu podniku hl. m. Prahy (dále DPP) smě-
řována v roce 2015! Bylo to tehdy na popud 
občanů, kteří byli za nepřívětivých podmí-
nek vystaveni dešti, sněhu a větru. DPP na 
žádost městské části dlouhé čtyři roky ne-
reagoval, až nyní, v září 2019, dorazili jeho 

pracovníci do Dolních Chaber s  novým 
kompletním přístřeškem, který bez jaké-
koli další informace městské části umísti-
li jeřábem na zastávku Osecká. Takové jed-
nání je pro naší městkou část neakcepto-
vatelné a vedení radnice proto ihned řeši-
lo jeho umístění a další souvislosti.

Z  informací od DPP víme, že se jed-
ná o mobilní zastávku, která je na Osecké 
umístěna dočasně, jelikož DPP hodlá v bu-
doucnu jednotit veškerý pražský mobiliář. 
V současné době prý DPP jiné typy nemá 
a  k  dispozici byl pouze tento  – v  podsta-
tě na nás „zbyl“. Jeho křivé usazení vychá-
zí z  podloží, tj. nerovnosti chodníku, kte-
rý dělníci více neřešili a  umístili přístře-

šek v jeho sklonu. Městská část se k výbě-
ru a  podobě vyjadřovat nemohla. Aktuál-
ně radnice řeší alespoň možnosti vyrovná-
ní usazení přístřešku.

redakce 
s přispěním starostky

Odstranění ulomené větve‚ 
u základní školy
V polovině října byla u základní školy od-
straněna velká ulomená větev vzrostlého 
akátu. Zaměstnanci úřadu ji rozřezali a od-
klidili. Není to první takový případ, kdy po-
lámané větve přestárlé výsadby ohrožo-
valy kolemjdoucí a dopravu na komunika-
cích, zvláště pak při enormně silném větru. 
Je proto zapotřebí hlídat stav porostu spa-
dající pod správu městské části a včasný-
mi zákroky zajistit bezpečnost v jejich oko-
lí, v nevyhnutelných případech pak rovnou 
obnovu městské zeleně.

redakce s přispěním Miroslava Maliny

Inzerce
Prosíme inzerenty,

aby inzeráty posílali na adresu
inzerce@dchabry.cz

nejpozději do 15. dne v měsíci.
redakce
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Výlet do Tropického ráje
Kulturní komise ve spolupráci s  ÚMČ vy-
pravila v  říjnu pro velký zájem hned dva 
plné autobusy na výlet do německého Tro-
pical Island. Hromadná vstupenka se ten-
tokrát obzvlášť vyplatila a skoro 50 dětí se 
svými rodiči si naplno užily celý den v tro-
pickém ráji a na chvíli ještě všichni zapo-
mněli na blížící se zimu. Kromě úžasné-
ho koupání a jízdy na tobogánech jsme si 
užili procházku v uměle vytvořeném dešt-
ném pralese s  originální flórou a  faunou 
a  každou chvíli pozorovali létající balóny. 
V plavkách se ale nikdo moc fotit nechtěl. 
I tak děkujeme za hojnou účast a skvělou 
náladu v autobusech.

Barbora Šedová, Kulturní komise

Nové komise RMČ
Rada městské části zvolila 20. září 2019 
nové složení komisí, které Radě slouží 
jako poradní a iniciativní orgány.

Komise kulturní
Předseda: PhDr. Věra Doušová
Členové: Vlasta Peterková, Stanislava 
Klocperková, Irina Kritina, Mgr. Barbora 
Šedová

Komise sociální
Předseda: Mgr. Hana Kunešová
Členové: Růžena Klimešová, Alena 
Markantová, Alžběta Zídková, Alena 
Manderlová

Komise stavební a dopravní
Předseda: Miroslav Malina
Členové: Ing. Vladimír Musil, Ing. Vilém 
Knobloch

Komise životního prostředí
Předseda: Miroslav Malina
Členové: Evžen Kváč, Radovan Štěpánek, 
Ing. Josef Doležal, Lubomír Čamra

Komise školská a sportovní
Předseda: Prom. ped. Martin Cutych
Členové: Lenka Nikodýmová, PhDr. Helena 
Kalábová, Mgr. Miroslava Vašíčková, Mgr. 
Zdenka Chaloupecká, Ing. Karel Jiránek, 
Ivana Rakovská, Bc. Jan Jiroušek, Martin 
Knížek, RNDr. Jakub Haláček

Chodník slouží, na zapojení 
zastávky do MHD radnice 
pracuje
Nový chodník a zastávka na Spořické smě-
rem na Čimice jsou od září hotové a všich-
ni mají radost, že se vše stihlo v  pláno-
vaném termínu. Zatímco chodník již mo-
hou nejen Chaberáci spokojeně užívat, 
nová zastávka na své zapojení do systé-
mu MHD ještě čeká. V polovině října pro-
běhlo místní šetření, kde jedenáctičlenná 
odborná skupina posuzovala každý detail 
nové stavby. V dalších krocích bude třeba 
jednat s Dopravním podnikem hl. m. Pra-
hy a úřad MČ se bude snažit o co nejrych-
lejší vyřízení veškerých požadavků, které 
jsou v souvislosti s uvedením zastávky do 
provozu na straně městské části k řešení. 
Očekáváme, že by se vše mělo stihnout do 
konce roku.

redakce
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překlady právních textů
úředních dokumentů
soudní tlumočník
jazyka německého

JUDr. Jiří Kruk

Protilehlá 18
184 00 Praha 8, D. Chabry
tel.: 736 664 704

e-mail: tlumocnikkruk@volny.cz

INZERCE

Poděkování sociální komisi
Vážení, přijměte, prosím, moje velké podě-
kování za to, že jste si vzpomněli na mé ku-
laté narozeniny. Bylo to moc milé a radost-
né. Zvlášť děkuji za praktický dárek v  po-
době poukázky. Přeji vám všem též hodně 
zdraví.                    Petr Šmíd, Dolní Chabry

Pozvánka na předvánoční 
dílničku s Alenou
Přijďte si s námi užít příjemné odpoledne 
první listopadovou středu dne 6. 11. v čase 
15.30 hod. Ručně si vyrobíme vlastní vá-
noční hvězdu, špici či jinou ozdobu do 
okna nebo na stůl pro blížící se nejkrás-
nější svátky roku Vánoce. Povede nás zruč-
ná Alena Manderlová, členka Sociální ko-
mise. Zahřejeme se nejen prací, ale v na-
bídce kavárny bude tentokrát i punč, grog 
či káva. Co rozhodně nebude chybět, jsou 
dobrá nálada a chuť se pobavit.

Sociální komise

POZVÁNKA na cvičení
s Erikou
Zacvičíme si třetí listopadovou 
středu dne 20. 11. v čase 15.30 hod.
Sociální komise zve všechny zájemce, kteří 
si chtějí zachovat svěžest ducha i těla, aby 
si opět přišli protáhnout tělo a naučit se 
cviky pod odborným dohledem speciál-
ní pedagožky Mgr. et Bc. Eriky Havlasové. 
Paní Erika je i tentokrát připravena zodpo-
vědět všechny otázky, prakticky každému 
na místě ukázat správně provedené cviky 
tak, abychom si jimi udrželi kondičku. Se-
stavu cviků si zájemci mohou vyzvednout 
na pravidelných Kavárničkách první a třetí 
středu v měsíci.

Alena Markantová, Sociální komise

Loutka Marioneta a její 
etuda „Netrhejte růže“
dojala seniory
Senioři měli říjen nabitý akcemi. Jed-
nou z nich byla i  třetí říjnová středa, kdy 
klub seniorů mezi sebou přivítal dřevě-
nou loutku zvanou marioneta. Tenkými 
provázky ji ovládal loutkař (odborně na-
zývaný manipulátor) Martin Möglich. Spo-
lečně nám zahráli tři ukázky, a to Netrhej-
te růže, Vzpomínka na Mistra Grocka a Su-

dička. Oba s etu-
dami slavili vel-
ké úspěchy i  na 
představeních 
v Holandsku, Ra-
kousku a  Fran-
cii. Již nyní se tě-
šíme na předsta-
vení v  divadle 
loutek v  Kobyli-

sích, kam se chystáme v roce 2020.
Alena Markantová, Sociální komise

MUDr. Vladimíra Víznerová 
oslavila životní jubileum 
70 let
Doktorka Víznerová oslavila narozeni-
ny v  kruhu nejbližších v  minulém měsíci. 
V naší obci žije od roku 1983. Se svým man-
želem, zemědělským inženýrem, vychova-
la dva syny Tomáš a Petra. Kariéru lékařka 
odstartovala v Ostrovské nemocnici u Kar-
lových Varů na interně. Říká: „Byla to vel-
ká škola života, poznání všeho, co obnáší 
všeobecné lékařství a  skvělá příprava na 
pozdější každodenní profesní realitu v te-
rénu mezi mými pacienty tady v Chabrech, 
Ďáblicích i dalších spádových obcích.“ Této 
práci se věnuje od roku 1983. Vyžaduje ne-
jen celého lékaře, ale i včasnou a přesnou 
diagnózu, a  k  tomu nejlépe několik ates-
tací. Jménem rozsáhlé a  vděčné chaber-
ské klientely Vám, milá paní doktorko, pře-
jeme hodně zdraví, štěstí, lásky i úspěchů 
v dalších letech.

v úctě celá Sociální komise

Květinové podzimní intarzie 
a renesanční zámek 
Častolovice nás uchvátily
Sociální komise uskutečnila první z pláno-
vaných podzimních výletů. Pravda, pršelo 
nám sice celý den, ale nálada v autobuse 
tam i zpět a po celou dobu výletu byla vý-
borná. Škoda jen, že na první zastávce ve 
skanzenu lidové architektury v Krňovicích 
se přece jen mraky neroztrhaly. Rozhodně 
už nezklamala prohlídka zámku Častolovi-
ce, který je v soukromých rukou hraběnky 
Diany Phipps Sternbergové. Za okny sych-
ravo, uvnitř mile a  příjemně, a  tak jsme 
s  úžasem procházeli dvaceti místnostmi, 
které nabízí ukázky od renesance, baroka, 
rokoka až po současnou architekturu. Ne-
zklamaly zámecká restaurace a pestrá na-
bídka veletrhu Zahrada východních Čech. 
Na zpáteční cestě si pět šťastných účast-

níků zájezdu vylosovalo hezké ceny. Mezi 
sebou jsme s  radostí přivítali třetinu no-
vých účastníků. Již teď zveme i  vás, další 
nové zájemce na výlet plánovaný v  čase 
adventu.

Poznámka: Intarzie je výtvarné dílo vy-
tvořené skládáním nebo lepením květin 
různých barev a struktur.

Růžena Klimešová, Sociální komise
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Grilovaná ryba, opékání „vuřtů“ 
a heligonka v Chabrybárně. To byl mazec!
Kdo nezaváhal a  rezervo-
val si místo včas, nelito-
val! Sešlo se nás požeh-
naně, hezky po soused-
sku! Ještě že provozova-
telé Chabrybárny, man-
želé Kalendovi, pamato-
vali i  na větší počet hos-
tů a  přistavěli další kry-
tý přístavek. Jaroslav Tuza 
se svou heligonkou nás 
všechny parádně roze-
hřál, zpívalo i  tancova-
lo se a  buřty s  pivem si 
nezadaly s uzenou rybou. 
Slíbili jsme si, že na jaře 
bude stejně dobře! Nevá-
hejte ani vy, kterým čas 
nevyšel. Nezůstávejte doma a přijďte mezi nás! Věřte nám: stojí za 
to přijít mezi blízké i vzdálené sousedy! Těšíme se na vás.

Sociální komise

Příspěvek zastupitele
Obnova složení Rady MČ

Začátek letošního léta přinesl nejen horké počasí, ale také pro-
blémy ve vedení samosprávy naší městské části. Koaliční složení 
Rady MČ řešilo komplikující se situaci rezignací čtyř radních. Dů-
vodem byla zásadní nedorozumění v komunikaci mezi členy Rady. 
Přes léto řídila za tohoto stavu samosprávu MČ starostka.

V  průběhu léta se uskutečnila celá řada jednání, která měla 
za cíl připravit pro zářijové jednání Zastupitelstva návrh reálného 
složení nové Rady MČ. Prvotní ideou bylo zastoupení široké koa-
lice všech tří chaberských politických uskupení. Společnou řeč se 
zastupiteli Za lepší Chabry se však nepodařilo najít. Proto se sou-
časná koalice Volby pro Chabry a ODS rozhodla hledat obměněné 
složení Rady. Cílem bylo zajistit funkční model s perspektivou vý-
razně delšího horizontu.

Ke starostce Barboře Floriánové byli zastupiteli dovoleni dal-
ší čtyři členové Rady MČ: Milan Golas, Jan Vokurka, Miroslav Mali-
na a Hana Kunešová. 

Miroslav Malina

Dopis občana
Chabry potřebují novou školu

Dovolte mi, abych přispěl svým dílem k debatě o dostavbě ZŠ 
Dolní Chabry. Na 7. veřejném zasedání ZMČ dne 18. 9. 2019 bylo za-
stupitelstvem schváleno využití investiční dotace pražského ma-
gistrátu a zároveň byla rada městské části pověřena vypsáním no-
vého výběrového řízení. Pro potřeby radních a veřejnosti si dovo-
lím zopakovat několik tezí.

Dvakrát měř, jednou řež: Škola se nestaví na 5 nebo 20 let, spí-
še na 50 a více let.

Školu stavíme pro potřeby vzdělávání, nikoliv abychom vyčer-
pali dotace. Snaha rychle vyčerpat přislíbené prostředky se může 
v důsledku prodražit.

Takový přístup pak vede k nechtěným improvizacím, jakou je 
např. rozšíření počtu tříd ještě před dostavbou jídelny, kterou 
naše škola potřebuje z důvodu limitních hygienických podmínek. 
O této dosud nezveřejněné variantě se někteří rodiče dozvěděli 
na třídních schůzkách v září 2019 a paní ředitelka ji na SPCHŠ ne-
popřela.

Zakázka v  objemu 200-250 milionů bude největší investiční 
akcí naší MČ za poslední dobu, je potřeba prověřit zodpovědně 
více variant, rozhodovat s ohledem na platný územní plán a ře-
šit celé území v okolí školy jako jeden celek, zodpovědně posou-
dit možnosti získání pozemků a stavby nové školy

Jiné obce a  městské části byly za obdobnou částku schop-
ny postavit školu novou (např. Líbeznice za 188 miliónů pro 600 
žáků). Chabry ji hodlají navýšit o 100 žáků.

Projektová dokumentace je stará, výběrové řízení na její poří-
zení bylo vyhlášeno v roce 2013. Před vypsáním výběrového říze-
ní je nutno provést její důkladnou revizi včetně oponentního po-
sudku a rozptýlit tak oprávněné obavy veřejnosti o závažných va-
dách v projektu. To v důsledku ušetři významné prostředky, které 
by si vyžádala oprava neodhalených chyb v podobě víceprací, (…)

MUDr. Michal Šotola, Dvořákova, Dolní Chabry,
někdejší člen školské komise

Zkrácené texty naleznete v plném znění na webu městské části.

Vážení čtenáři,
v této rubrice publikujeme vaše vybrané 
dotazy, připomínky či návrhy včetně odpovědí. 
Nezveřejňujeme přispěvky anonymni, vulgárni 
a zjevně nepravdivé, V připadě pochybnosti 
rozhoduje redakční rada. Vaše stručné náměty 
zasílejte na e-mail zpravodaj@dchabry.cz či na 
adresu Hrušovanské nám. 253/5, 184 00
Praha 8. Redakce si vyhrazuje právo přispěvky 
krátit a upravovat.

v této rubrice publikujeme vaše vybrané 

Ivo Šmoldas
nás v říjnu bavil

Po vstupenkách na kom-
ponovaný pořad Ivo Šmol-
dase a Jany Rychterové se 
jen „zaprášilo“. Kdo koupil 
včas, nelitoval. Pan Šmol-
das bavil svým decentním 
humorem téměř tři hodi-
ny a  Jana Rychterová za-
zpívala s  kytarou něko-
lik svých písniček. Dobrá 
nálada se zračila ve tvá-
řích návštěvníků i  o  pře-
stávce, kdy bylo nachys-
táno drobné občerstve-
ní. Všem divákům máme 
vyřídit, že panu Šmol-
dasovi se v  Dolních Cha-
brech moc líbilo, potěšilo 

ho milé publikum a obdivoval nejen krásu divadelního sálu, ale 
i prostředí knihovny a galerie. Děkujeme za návštěvu a budeme 
se těšit zase někdy na viděnou.                              Alena Wachtlová

Poděkování
Ráda bych poděkovala všem, kdo se letos podíleli na organizaci sousedských slavností Zažít město jinak 2019 – chaberskému fotba-
lu, Sokolu, kulturní komisi, chaberskému kulturnímu centru, Dream food bistru, Cukrárně Na pěšině a dalším. Letos jsem oslovila zase 
nové aktivní účastníky, Sokol a fotbal, a mám radost, že můžeme podpořit vlastní občanské a spolkové aktivity, které se tak mohou zá-
roveň představit jinak, než jsme zvyklí. Budeme se těšit znovu za rok!                                                                              Barbora Floriánová
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Dílna: Adventní věnce
27. 11. st 16.30 hod.
Než nastane první z  advent-
ních nedělí, zveme do prostře-
dí KC CHD ke tvoření advent-
ních věnců. Vstupné 50 korun 
zahrnuje korpus, větve, vázací 
drát a přízdoby v přírodním sty-
lu. Ostatní (svíčky, bodce, maš-
le) za poplatek dle výběru. Do-
nést si přízdoby vlastní samo-
zřejmě možné. Rezervace místa 
v knihovně/KC.

Dílna: Vizovické pečivo
3. 12. út 16.30 hod.
Malí nebo velcí, zveme vás 
všechny na předvánoční dílnu, 
při které budeme vyrábět pro-
slavené vizovické pečivo. Paní 
Stanislava Klocperková nás se-
známí se správnou přípravou 
těsta a  postupem, jak vyrobit 
poutavé postavičky nebo před-
měty. Přijďte i  se svými dětmi 
vyrobit si své „vizovické“. Rezer-
vace míst v KC/knihovně.

Výstava: Román z patchworku
1. 11. až 28. 11.

V  galerii Chaberského dvora 
vystavujeme v  listopadu tex-
tilie vytvořené technikou „pa-
tchwork“. Tentokráte předsta-
ví autorky Marta Bukovanská, 
Martina Jandíková a  Renata 
Stehlinová svůj „Román z  pa-
tchworku“.

Na výstavu srdečně zveme.K o n t a k t
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.
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Výstava: Marta Bukovanská, Martina Jandíková a Renata 
Stehlinová vystavují „Román z patchworku“
1. 11.–28. 11.

Každé úterý 9.30 – 11.00 hod., Dvoreček
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč

6. 11. st 15.30 – 17.30 hod., Kavárnička Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje Výroba předvánoční výzdoby s Alenou 
Manderlovou
pořádá Sociální komise

7. 11. čt 19.30 hod., Zápisky a dialogy českého 
cestovatele v Ruském impériu 80. let
Hra o světě a dobrodružství mužů na pracovních cestách světem 
ve službách vlasti, Premiéra hry divadla DIVOCH,
Vstupné 120 Kč, Velký sál

14. 11. čt 18.00 hod., Poetické večery Studia DivOCh
aneb Čaj o šesté…
KC CHD, vstupné a občerstvení zdarma

16. 11. so 15.00 hod., Zvědavé slůně
Divadelní pohádka pro děti. Hraje Loutkové divadlo Kováček
Vstupné 50 Kč, Velký sál, bez rezervace

20. 11. st 15.30 – 17.30 hod., Kavárnička Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje, host: Mgr. Erika Havlasová
pořádá Sociální komise

21. 11. čt 19.30 hod., Sborovna, Jaromír Břehový
Divadelní komedie souboru DIVOCH
Divadlo DIVOCH, Vstupné 120, Velký sál

26. 11. út 19.30 hod., Inspektor má těžkosti, Robert Thomas
Divadelní komedie Studia DivOCh
Vstupné 120 Kč, Velký sál

27. 11. st 16.30 hod., Dílna: Adventní věnce
Vstupné dle materiálu,
rezervace v KC CHD

Pohádka „Zvědavé slůně“
16. 11. so 15.00 hod.

Až přílišná a  neodbytná zvě-
davost přivedla malé slůně 
na dobrodružnou cestu za po-
znáním. Cestou se setká s dal-
šími, pro něj neznámými zví-
řaty a  nevyhne se ani ohrože-
ní vlastního života. Tím se nám 
v pohádce zároveň vysvětlí „od 
kdy vlastně sloni nosí dlouha-
tánské sloní nosy“. Pohádka 
vznikla na motiv bajky Jak slon k dlouhému chobotu přišel. A jako 
v každé správné pohádce se dostane hlavnímu hrdinovi i cenného 
životního ponaučení. Hraje Loutkové divadlo Kováček.

Chaberský dvůr – Kulturní centrum
můžete sledovat na FB

8 CHABERSKÝ DVŮR
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Ohlédnutí za vernisáží výstavy akad. malíře Ladislava Hojného
Páteční odpoledne 20. září se v Chaberském dvoře neslo ve znamení lesa. Akademický malíř Ladislav Hojný zde slavnostně zahájil svou 
výstavu „399 pařezových podobenství ze 63 lesů“. Kresby pařezů přišly obdivovat desítky hostů. Pan malíř se přípravě vernisáže a občer-
stvení věnoval již od brzkých ranních hodin. Jeho promyšlené variace pokrmů tematicky souvisely s milovaným lesem a přírodou… Ná-
hodné nebylo ani ošacení nejen autora, ale také mnoha pozvaných hostů. Atmosféra podvečera se nesla ve zcela pozitivní náladě, kte-
rou šířil autor výstavy i svým nadšením pro akci a vtipným proslovem. Výstava byla ke zhlédnutí do 18. října a početní návštěvníci od-
cházeli s dobrou náladou a úsměvem ve tváři.

za celou kulturní dvoustranu Alena Wachtlová, Jitka Goldsteinová

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

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

CHABERSKÁ KNIHOVNA

VÝBĚR Z KnižníCH novinEk

„LOVCI PEREL“
Účastníci prvního ročníku čtenářské soutěže jsou zváni na 
knihovnický jarmark a vyhlášení vítězů, které se bude ko-
nat již 7. prosince 2019 od 14.00 hod. v knihovně. Nezapo-
meňte si své chabgroše a dobrou náladu! Diplom a malá 
odměna čeká na každého z  lovců a  na tři nejúspěšnější 
věcné ceny.

VÝBĚR Z NovinEK pro děti

9CHABERSKÝ DVŮR



„Jsi můj pán“ v podání 
zpěvačky Magdy Malé 
a soudničky herečky 
Libuše Švormové
Autorský pořad Krása zralého věku zahá-
jila starostka Ing. Barbora Floriánová. Po-
řad nenechal nikoho z přítomných na po-
chybách, že dobrá nálada, chuť dobře se 
pobavit, užít si a  sranda nejsou jen výsa-
dou mládí. Milé setkání se uskutečnilo mi-
nulý měsíc v  divadelním sále. Nejen, že 
si přítomní hosté z  řad seniorské genera-
ce zopakovali jednoduché cviky pro uvol-
nění páteře s nutností pohybu v ose pod 
vedením dnes již odborně uznávané fyzi-
oterapeutky Eriky Havlasové, ale zazpíva-
li si evergreeny z  repertoáru folkaře Jaro-

slava Hutky za doprovodu kytary Martina 
Klocperka. Herečka Libuše Švormová svý-
mi soudničkami rozesmála i dojala zaplně-
ný sál a vysekla poklonu našemu divadel-
nímu prostředí. Závěr hudebně kompono-
vaného pořadu patřil muzikálové hvězdě 
Magdě Malé, která rozezpívala celý sál. Zá-
kusky z dílny neslyšících učňů oboru cuk-

rář naší nejlepší školy v zemi – Štefániko-
va z  Hradce Králové, školy určené dětem 
s vadami sluchu – a ochutnávka vína včet-
ně bohaté tomboly potěšily všechny. Spo-
lečně se v Kráse potkáme letos znovu dne 
10. prosince 2019. Přijďte i vy tzv. „pobejt“. 
Bude nám krásně, dobře i veselo.

Hana Kunešová,  
autorka pořadu

10 Komise | knihovna



Překvapivá volnost

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. 12. 2019

800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz

Výlet 
nepočká

50 %
sleva na 

čtvrt roku

Ověřte si pokrytí 
 

a získejte slevu.
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Krajané 
již potřinácté 
v Dolních Chabrech
Letošní 13. ročník krajanského festivalu se 
konal ve dnech 28. a 29. září 2019 pod zá-
štitou primátora HMP Zdeňka Hřiba a sta-
rostkou MČ Praha-Dolní Chabry Barborou 
Floriánovou. Festival se uskutečnil s pod-
porou a ve spolupráci s MČ Praha 1 a na-
dací Pražské děti.

Festivalu se zúčastnily soubory kraja-
nů ze zahraničí z Chorvatska, ze Slovenska, 
z ruského Novosibirsku a z Ukrajiny.

Všichni krajané jsou potomci Čechů, 
kteří odešli do zahraničí před šesti až sed-
mi generacemi za prací a přinesli s sebou 
do nové země to nejcennější, lidové kro-
je, lásku k  lidovým písním, tancům a  tra-
dicím, zkrátka vlastenectví. Po generace 
fungují v zahraničí české krajanské spolky, 
v  nichž učí děti jazyku svých předků, sla-
ví společně lidové tradice, zpívají lidové 
písně a tančí lidové tance. Kroje, které je-
jich předkové přivezli, jsou již dávno ten-
ké a křehké, ale podle nich všechny spol-
ky šijí kroje nové a v nich přijíždějí na náš 
festival. Přinášejí nám každoročně nejen 
ukázku své celoroční snahy a činnosti, ale 
také nelíčené vlastenectví, které nás ob-
čas nutí k  zamyšlení, jak my, žijící zde, si 
vážíme svých tradic.

První den festivalu proběhl za účas-
ti velkého množství diváků na Staro-
městském náměstí, na závěr přišel kraja-
ny osobně přivítat primátor Hřib, který je 
i provedl svou rezidencí.

Druhý den festivalu se koná tradičně 
u  nás, v  Dolních Chabrech na Hrušovan-

ském náměstí, kde čekalo jako obvykle 
krajany kromě vystoupení také bohaté po-
hoštění, na němž se podílely všechny ne-
ziskové organizace a samozřejmě i volení 
zastupitelé obce. Krajané vždy první den 
vystupují na významných místech našeho 
hlavního města, např. v Černínském paláci, 
v Toskánském paláci, v Martinickém palá-
ci, na Hradčanském náměstí, ve Valdštejn-
ské zahradě, ale druhý den vystupují vždy 
v Chabrech, kde je místní obyvatelé srdeč-
ně vítají a hostí již třináct let. Vzniklo tak 
již mnoho osobních přátelství a pout.

Festival má několik cílů: má umožnit 
krajanům, aby předvedli výsledky svého 
celoročního úsilí v  oblasti našich tradic, 
má být platformou pro setkávání krajanů 
z různých koutů světa, ale má být také dů-
kazem toho, že krajany považujeme za ne-
dílnou složku naší země, že je s radostí ví-
táme a vážíme si jejich aktivit. V neposled-
ní řadě jsou zejména pro děti a mládež ži-
voucím příkladem ryzího vlastenectví, lás-
ky k jazyku, vlasti a lidovým tradicím.

Věra Doušová,
foto: Barbora Šedová, Barbora Floriánová

12 Spolky



Pěvecký sbor Camera Chabra 
reprezentoval i letos Dolní 
Chabry v zahraničí
Jako každoročně i v tomto roce jel pěvecký 
sbor Camera Chabra na festivaly a koncer-
ty do zahraničí. V červenci zazpíval na ně-
kolika koncertech v srbském Banátu, v říj-
nu pak na mezinárodním pěveckém festi-
valu v Budapešti. Soubor vede dirigent Ing. 
Zdeněk Foit a zkoušky soboru jsou každou 
středu v 19 hodin ve škole. Kdo by měl zá-
jem posílit řady zpěváků, je srdečně vítán. 
V této chvíli nacvičujeme na adventní kon-
certy a vánoční mši Jana Jakuba Ryby, kte-

rou si jako každoročně zazpíváme 24. pro-
since ve 21 hodin v kostele Stětí sv. Jana 
Křtitele v Dolních Chabrech. Příští rok jsme 
pozvání na festival do Chorvatska a  do 
dalších zemí. Srdečně se těšíme na nové 
zpěváky, kteří se rozhodnou k nám připojit.

Věra Doušová

Poetické večery
Studia DivOCh ANEB ČAJ O ŠESTÉ…
Stáňa Klocperková nás provede v  „Čaji 
o šesté“ dílem Jaroslava Kvapila a vstoupí-
me do pohádky s Princeznou Pampeliškou.
Účinkují herci Studia DivOCh  – divadelní 
ochotníci chaberští.
14.  listopadu  2019 v  18.00 hod. Knihov-
na KC Dolní Chabry, vstupné a občerstve-
ní zdarma. Večer svojí záštitou podpořila 
paní starostka MČ Barbora Floriánová.

Režie: 
Ivana Fára s podporu souboru DIVOCH
Hrají:
Hanych  - Hana Pištorová/Natálie Rejková 
Iva – Gabriela Rejková/Andrea Neradová 
Jana – Věra Malinová  
Lea – Alžběta Kalendová 
Rita – Ivana Fára 
Ivo – Jozef Mitošinka
Oto – Štěpán Knobloch 
Sysel – Pavel Fára 
Žák – Marek Nerad
Technika: 
Pavel Fára 

Sborovna
Jaromír Brehový

21. 11
. 2019

 

  v 1
9:30

Chaberský dvůr
Hrušovanské nám. 253/5
Praha 8 - Dolní Chabry
www.divochdivadlo.cz

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, občanské sdružení; Krátkého 1, Praha 9
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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

Přírodovědná soutěž 
Pražský pramen
Již pátým rokem se žáci 2. stupně začát-
kem září zúčastnili přírodovědné soutě-
že Pražský pramen. V tomto školním roce 
bylo téma „historie“, zaměřené zejména 
na slavné vědecké objevy. Letos poprvé se 
do dalšího kola probojovali dokonce čtyři 
naši žáci, a to: Filip Šimáček ze 6.B a Lucie 
Brožková, Anežka Ludvíková a  David Vo-
kurka z 8.A. Děkujeme všem za účast, po-
stupujícím gratulujeme a  přejeme hodně 
úspěchů v dalších kolech!

Veronika Minaříková

Podzim v MŠ Beranov
Školní rok 2019/2020 je úspěšně odstarto-
ván a v naší mateřské škole se stále něco 
děje…

V pátek 20. září si žáci ze ZŠ Dolní Chab-
ry připravili pro děti z  mateřských škol 
sportovní dopoledne na školním hřišti. 
Děti si vyzkoušely hod na cíl, skok z místa, 
překážkový běh a mnoho dalšího. Děkuje-
me, bylo to prima!

Jedno pondělní dopoledne k  nám do 
mateřské školy přijela sanitka. Naštěstí ne 
proto, že by bylo třeba někoho zachraňo-
vat, ale proto, že se děti zúčastnily preven-
tivního programu SANITKA. Děti se sezná-
mily s  poskytováním první pomoci, pro-
hlédly si prostor opravdického vozu zá-
chranné služby, poznaly plyšového kama-
ráda Kryštofa, který pomáhá při poskyto-
vání první pomoci dětem. Na památku děti 
od záchranářů dostaly malého panáčka 
záchranáře.

V  pondělí 7.  října se celá naše mateř-
ská škola vypravila do Botanické zahrady 
na výstavu dýní. Počasí bylo krásné, dýní 

všech možných barev, druhů a  tvarů k vi-
dění mnoho. Byla to velmi příjemná dopo-
lední procházka.

Těšíme se s dětmi na další akce a věří-
me, že budou stejně vydařené!

Daniela Švancarová

Jablíčkohraní
v Chaberáčku
Říjen patřil v naší mateřské škole podzimu, 
houbám, ovoci a zelenině, které na podzim 
dozrávají a tedy i „Jablíčkohraní“.

Každá třída přiblížila toto téma s  při-
hlédnutím k věkové skladbě dětí ve třídě. 
V Modré třídě, kde jsou nejmladší děti, si 
vyprávěli o  jablíčkách, poznávali je podle 
čichu, hmatu, chuti. A vysvětlili si, kde je na 
jablíčku „bubák“. V Zelené třídě děti jablíč-
ka strouhaly a pekly štrůdl, krájely a sušily 
z jablíček křížaly. Ve třídě nejstarších dětí, 
předškoláků, ochutnávaly svůj vlastnoruč-
ně uvařený jablkový čaj a kompot, vyrábě-
ly skládaná jablíčka z papíru. Prostě jablíč-
kový říjen, i když ani na ostatní podzimní 
plody a plodiny jsme nezapomínali. Vůně 
jablíček se linula celou školkou.

Na začátku listopadu nás čeká jiná ty-
pická podzimní plodina a hrátky s ní. Pro-
běhne „Dýňování pod pergolou“, které 

bude velkou společnou akcí mateřské ško-
ly a Sdružení rodičů a přátel Mateřské ško-
ly Chaberáček. Děti společně s rodiči strá-
ví příjemné chvíle při výrobě okrasné dýně 
pod novou pergolou. Věříme, že pod no-
vou pergolou strávíme všichni nezapo-
menutelné chvíle, a to nejen při Dýňování. 
Všichni se na to moc těšíme.

Marcela Fárková

14 Školy



INZERCE

Když fotbal pomáhá. 
Charitativní fotbalový 
turnaj osobností ve 
prospěch Linky bezpečí
V sobotu 21. září proběhl pod záštitou Fot-
balové asociace České republiky na hřiš-
ti SK Dolní Chabry dlouho očekávaný fot-
balový turnaj osobností, jehož cílem bylo 
vybrat finance a přispět tak na provoz Lin-
ky bezpečí.

Linka bezpečí je největší a nejdéle fun-
gující celostátní krizová linka pro děti 
a mladistvé do 26 let. Volajícím z celé Čes-
ké republiky je dostupná zdarma a její ne-
přetržitý provoz zajišťuje na sto odborní-
ků. Jen v loňském roce Linka bezpečí přija-
la 167 264 volajících. Denně se na ni s pros-
bou o  pomoc obrátí 400 až 500 dětí. Té-
měř tisíc dětí a mladistvých se ale na Lin-
ku bezpečí z  kapacitních důvodů denně 
nedovolá.

„Cílem naší osvětové kampaně, a  i  cha-
ritativního turnaje, je získat finanční pro-
středky na zvýšení kapacit Linky bezpe-
čí, a umožnit tak dovolat se každému, kdo 
pomoc Linky bezpečí potřebuje,“ říká ředi-
telka Linky bezpečí Soňa Petrášková.

Pro děti i dospělé byl po celý den při-
praven velice poutavý program. Mezi hlav-
ní atrakce však jistě patřilo fotbalové utká-
ní, které mezi sebou odehrály týmy slav-

ného Real TOP Praha a Linky bezpečí, v je-
jichž řadách nastoupili zástupci partnerů, 
a to DUNOVSKÁ & PARTNERS, ČSOB, Anect, 
Euromedia, Conectart.

Na hřišti tak mohli diváci vidět napří-
klad Karla Poborského, Vladimíra Šmicera, 

Jiřího Jarošíka, Leoše Nohu, Roberta Záru-
bu, Ivana Haška, Jakuba Štáfka, Jaroslava 
Kopřivu a mnoho dalších. Svou účastí při-
šli kolegy podpořit i Verner Lička nebo La-
dislav Vízek.

„Fotbalová asociace České republiky 
s Real TOP Praha věnovali po zápase šek 
v  hodnotě 100.000 Kč. Částka nám velmi 
pomůže ke vzdělávání našich konzultantů. 
Dalším partnerem, který se do zápasu za-
pojil i herně, byla advokátní kancelář DU-
NOVSKÁ & PARTNERS s.r.o. Ti nám každo-
ročně poskytují právní služby, bez kterých 

bychom se rozhodně neobešli. Právní opo-
ra je pro nás zcela zdarma. Letos se jed-
ná o služby v hodnotě 660 000 Kč, na které 
byl při zápase symbolicky předán darovací 
šek. Zároveň bych ráda poděkovala všem, 
kteří se na akci přišli podívat, přispěli ať už 
dobrovolným vstupným či dobrou náladou. 
Prohra Linky 2:7 nezměnila nic na fantas-
tické atmosféře a bojovném nasazení hrá-
čů obou týmů. Všem, kdo s  námi strávili 
odpoledne, DĚKUJEME!“ dodala Soňa Pet-
rášková.

„Fotbalová asociace České republi-
ky byla hrdým partnerem této charitativ-
ní akce, která je skvělým příkladem toho, 
že fotbal nejen baví, ale i pomáhá,“ uved-
la manažerka sociálních projektů FAČR Mi-
chaela Veselá.

Zvláštní poděkování patří SK Dolní 
Chabry, Vladimíru Šmicerovi a  paní sta-
rostce Barboře Floriánové.

Regina Jandová
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Evidenční číslo MK ČR E 23080

Akce T-mobilE,
Linka bezpečí
a Zažít město jinak

V září proběhly tři velké akce v areálu SK 
Dolní Chabry. V pátek 20. září 2019 se konal 
mezinárodní fotbalový turnaj společnos-
ti T-Mobile. Snažili jsme se udělat všem 
týmům co nejlepší servis a  podle reak-
cí účastníků se nám to povedlo. V sobotu 
odpoledne uspořádala Linka bezpečí nád-
herný program pro děti a dospělé. V rám-
ci tohoto programu se uskutečnil i  fotba-
lový zápas Real Top Praha vs. Linka bezpe-
čí. Za tým Real Top Praha nastoupili tako-
vé osobnosti jako předseda našeho klubu 
Vláďa Šmicer, Karel Poborský, Jakub Štáf-
ek (Lavi), Leoš Noha a další. Celý den jin-
de v Praze a  i u nás v Chabrech probíha-
la akce Zažít město jinak, my jsme přispěli 
diskotékou a dobrou náladou do pozdních 
večerních hodin. Tímto chci poděkovat za 

fi nanční příspěvek na stan, ve kterém pro-
bíhala tato akce, starostce Báře Floriáno-
vé. Akce proběhla v souvislosti Zažít měs-
to jinak.                                  Vlastimil Tomšů

Ilu foto: Lýdie Patáková a Karel Poborský

Domácí zápasy
Chaberských týmů
Datum čas Hosté Soutěž
25. 10. 2019 16:00 Čechie Dubeč Ml. př.
26. 10. 2019 09:00 Junior Starší přípravka
26. 10. 2019 11:00 Aritma „B“ Starší dorost
26. 10. 2019 14:30 Stodůlky  Muži „A“
28. 10. 2019 14:30 Dolní Počernice Muži „B“
03. 11. 2019 14:00 Radotín Mladší dorost
09. 11. 2019 10:00 Kunratice Mladší žáci
10. 11. 2019 11:00 Kačerov Starší dorost
10. 11. 2019 13:30 Podolí Starší žáci
16. 11. 2019 13:30 Modřany  Muži „A“
17. 11. 2019 14:00 Stodůlky  Ml. přípravka

Jan Škurek

BLACK ANGELS 
porazili 
mistra 
Superligy

Florbalová Superliga má za sebou první 
kola. A-tým BLACK ANGELS zatím ukazuje, 
že je schopný hrát se spoustou soupeřů 
vyrovnaně. Ve svém druhém domácím zá-
pase 5.  října však předvedl husarský kou-
sek, který čekal málokdo. Do Prahy přijel 
úřadující mistr české nejvyšší ligy 1. SC Vít-
kovice. Jeden z vůbec nejlepších týmů, kte-
ré u nás máme, pro BA zatím určitě nejtěž-
ší soupeř.

Nikdo z  hráčů se však nezalekl a  tvr-
dý souboj začal vlastně hned první minu-
tou. V první třetině se oba týmy přetaho-
valy, skóre otevřely Vítkovice, ale odchova-
nec BLACK ANGELS Jakub Hromada doká-
zal po chvíli srovnat. Góly padly na obou 
stranách, do dvougólového vedení dostal 

BA kapitán Jan Hněvkovský, který proměnil 
nařízené trestné střílení.

Kapitán zasadil další úder ještě v polo-
vině zápasu a Pražané vedli už o tři branky. 
Pak se ale ozval i kapitán Vítkovic Tomáš 
Sladký, když začal skóre dotahovat a  po 
dvou třetinách byl stav 5:4 pro domácí.

Třetí třetina začala oslabením BLACK 
ANGELS, které Vítkovice dokázaly využít 
a skóre vyrovnaly. Začínalo se tak znovu od 
nuly. „Bleci“ však také ukázali, že přesilov-
ku umí využít. Do role kata se postavil Ja-
kub Renčín a zasadil poslední gól do bran-
ky Vítkovic. Stav 6:5 už dokázal pražský tým 
udržet až dokonce a připsal si tak další tři 
body do tabulky!

Jiří Patočka

Country bál
2019

Nejen příznivce Divokého západu srdeč-
ně zveme na COUNTRY BÁL, který se letos 
uskuteční v sobotu 16. listopadu od 19:00 
hodin v  naší Sokolovně na adrese Mědě-
necká 17, Praha-Dolní Chabry.
�K tanci i poslechu zahraje od 20:00 coun-
try kapela Druhej dech
�Příjemnou atmosféru doplní občerstve-
ní všeho druhu, bar i půlnoční překvapení
�Oblečení ve stylu country je vítáno
�Po letech se vrací Škola country tance
�Vstupné dobrovolné


