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Milí Chaberáci, nyní, když dopisuji tyto 
řádky, slavíme právě třicet let naší nové 
svobody. Zazněla prohlášení, zazněly 
vzpomínky a  připomenutí doby před ro-
kem 1989, Národní třída byla plná lidí, ale 
vlídná a pietní, plná světýlek a po celém 
centru města se pořádaly akce a večer nad 
městem svítila trikolora na Petřínské věži. 
Pro děti dnes školou povinné je to již mi-
nulost, která se jim ve škole možná i  tro-
chu plete s jinými historickými milníky, ale 
věřím, že i ony cítí upřímnou vlnu vlaste-
nectví, upřímnosti a sdílené hrdosti letoš-
ních oslav. Já jim upřímně přeji, aby moh-
ly vždy žít v demokratické svobodě, vyslo-
vit nahlas svůj názor a  také konfrontovat 
jej s jiným a v neposlední řadě, když je tře-
ba, zase svou svobodu hájit.

Blíží se zároveň Vánoce, svátky kli-
du, smíru a radosti. Doba bilancování nad 
uplynulým rokem a výhledů do roku další-
ho. Přejme si vzájemně dobré a radujme se 
společně z dobrých věcí a úspěchů. Vzpo-
meňme i ty, kterým je třeba podat pomoc-
nou ruku či povzbuzení, také naše měst-
ská část se tento rok připojí k  charitativ-
ním projektům. Pečovat chceme zejména 
o naše občany, a tak se těším, že se koneč-
ně v novém roce dočkáme vlastního soci-
álního pracovníka. Řešíme také koncepč-
ní uspořádání území zde na okraji Prahy 
spolu s dopravní situací. Velkou pozornost 
je nutné nadále věnovat zejména životní-
mu prostředí – jak péči o stávající, tak sna-
ze o nový rozvoj. Opravujeme komunikace, 
zažádali jsme o převzetí komunikací, které 
budou vlastníky dány do pořádku a mno-
hé další. Co je pak naší daleko široko zná-
mou kvalitní doménou, je pestrý a  boha-
tý kulturní program. Zde laťku držíme stá-
le vysoko a nemáme v úmyslu nijak polevit. 
Rádi podpoříme místní občanské i spolko-
vé iniciativy ve všech oblastech.

Těším se z  každé dosažené mety pro 
naši městskou část a  pro dobrý život na-
šich obyvatel a dobrý sousedský a kulturní 

duch, který dělá z Chaber krásné místo pro 
život a láká další obyvatele. Držme své tra-
dice a rozvíjejme své možnosti – jsme Cha-
beráci, lidé chrabří.

Připravujeme se také na veliký a dlou-
ho připravovaný projekt dostavby naší zá-
kladní školy. Vše o něm bylo řečeno a na-
psáno, dezinformace se snažíme uvádět 
na pravou míru. Proběhla i beseda ve ško-
le, které jsme se společně s panem Gola-
sem a  panem Malinou zúčastnili, pro zá-
jemce jsme zodpověděli snad opravdu vše. 
Bude to náročný projekt, pro náš skrom-
ný, leč výkonný tým velká výzva, ale jsme 
poctivě připraveni. Věřím v dobrý výsledek 
a upřímně se těším, že budeme mít krás-
nou a prostornou školu pro naše děti. A že 
tu je více a  více dětí každým rokem. Na-
padlo mě během listopadového vítání ob-
čánků, že bychom spojili milé a  užitečné 
a  zasadili za všechny naše nové občánky 
v tomto volebním období nejméně stejný 
počet stromů v naší městské části. At’nám 
dobře rostou a  vzkvétají  – děti, stromky 
i  Chabry. Přeji vám krásné a  požehnané 
Vánoce a mnoho štěstí v Novém roce.

Vaše Barbora Floriánová

Co se děje
na radnici
Po celý říjen probíhala intenzivní jednání 
k tvorbě připomínek k EIA úseku 519 Silnič-
ního okruhu kolem Prahy s mnoha odbor-
níky, spolky a  dotčenými městskými část-
mi a obcemi na severu Prahy. Městská část 
podala koncem měsíce v termínu odborné 
vyjádření a přidala také vlastní návrh kon-
struktivního řešení, který si nechala pro 
tuto příležitost zpracovat. Ohledně okru-
hu poté probíhala další jednání v listopa-
du, podány byly připomínky také v  rámci 
řízení 3. AZÚR ve Středočeském kraji a rad-
nice nepřestává být aktivní v prosazování 
zájmů občanů Dolních Chaber.

V rámci projektu Zastromuj Prahu vysa-
dila starostka Floriánová v pražském par-

ku Stromovka s náměstkem primátora Pe-
trem Hlubučkem buk za naši městskou 
část. V  této souvislosti probíhají jednání, 
jak projekt přenést také do Dolních Cha-
ber. Vedení městské části intenzivně jed-
ná s fi rmou Lesy hl. m. Prahy (po uzávěrce 
čísla je naplánována schůzka) a společně 
vytváří plán zdejšího stavu životního pro-
středí, zeleně a její obnovy.

Do fi nále doběhlo výběrové řízení na 
dostavbu základní školy a  v  Nových Cha-
brech byl položen základní kámen nové 
výstavby etapy F a G bytových domů. Pro-
běhla také beseda se starostkou na téma 
rok od voleb.

Nový chodník je již od počátku listopa-
du osvětlen a čekáme jen na zapojení za-
stávek do systému MHD, stejně tak od za-
čátku  prosince svítí první chaberský vá-

noční strom v Chaberském dvoře.
Divadelní spolek DIVOCH představil no-

vou hru Zápisky a dialogy českého cesto-
vatele v Ruském impériu 80. let a Studio 
DivOCh se pochlubilo novým cyklem Poe-
tické večery aneb čaj o šesté. Už nyní pak 
na leden plánujeme společně s  TJ Sokol 
první Chaberský ples, o  kterém budeme 
blíže informovat v příštím čísle.

redakce a vedení MČ

Výběr ze zasedání Rady dne
11., 18., 22. a 25. října 2019

souhlasila
�s  nabídkou právních služeb Frank Bold 
Advokáti, s.r.o. ve věci vypracování připo-
mínek k  oznámení záměru „SOKP 519 Su-
chdol – Březiněves“,
�s podáním připomínek k  oznámení zá-
měru „SOKP 518 Ruzyně – Suchdol“ a pově-
řuje starostku podáním připomínek; podá-
ním připomínek k oznámení záměru „SOKP 
519 Suchdol – Březiněves“ a pověřuje sta-
rostku podáním připomínek,
�se zpracováním připomínek k  oznáme-
ní záměru „SOKP 519 Suchdol – Březiněves“ 
Ing. Milanem Strnadem, IČ: 16513819, sou-
hlasila s uzavřením Smlouvy o dílo, jejímž 

předmětem je vypracování dokumentace 
pro náměty stavby „Tunelový úsek SOKP 
519 Suchdol  – Březiněves“ a  „Stanovisko 
k TT Kobylisy – Zdiby“, ve výši 240.000 Kč 
(bez DPH), dle přílohy, která je přílohou to-
hoto usnesení a pověřuje starostku podpi-
sem smlouvy,
�s přijetím fi nančního daru od společnos-
ti Nadační fond Star Group ve výši 80.000 
Kč,
�a neměla připomínky k projektové doku-
mentaci záměru „Statické zajištění kostela 
a oprava ohradní zdi areálu kostela Stětí 
sv. Jana Křtitele v Praze-Dolních Chabrech“ 
na pozemcích parc. č. 1 a  2, k. ú. Dolní 
Chabry“, kterou vypracoval Ing. arch. Zde-
něk Žilka, ČKA – 00893, pro potřeby ohlá-
šení stavby (stavební povolení),
�s  přiznáním odměn ředitelkám příspěv-

kových organizací ZŠ Praha-Dolní Chabry, 
MŠ Bílenecké nám., MŠ Chaberáček a  MŠ 
Beranov za příkladné plnění pracovních 
úkolů ve 3. čtvrtletí 2019, 
�se stanovením platových výměrů vč. pří-
platků za vedení a osobních příplatků ře-
ditelkám MŠ a ZŠ,
�a neměla připomínky k PD „Souhlas s vý-
stavbou plynovodní přípojky v ulici V Ame-
rice, Praha-Dolní Chabry, parc. č. 552/1, k. 
ú. Dolní Chabry“, kterou vypracovala ob-
chodní společnost ORESTA IČ 00540676,

nesouhlasila
�a měla připomínky k podnětu na poříze-
ní změny územního plánu zkráceným po-
stupem pozemků par. č. 1367, 1368, 1369/1, 
1369/2, 1370 a 1371, k. ú. Dolní Chabry, pana 
Lumíra Aldabagha.

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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Dolní Chabry podaly 
připomínky k EIA úseku 519 
Pražského okruhu
Městská část 31.  října  2019 podala připo-
mínky k záměru výstavby Silničního okru-
hu kolem Prahy – úseku 519 Suchdol – Bře-
ziněves v rámci řízení EIA a přiložila vlast-
ní návrh řešení. Při tvorbě panovala inten-
zivní koaliční spolupráce se specializova-
nou advokátní kanceláří Frank Bold a dal-
šími odborníky. Silniční okruh je jednou 
z priorit vedení radnice a výslednému do-
kumentu přikládají její představitelé vel-
kou důležitost.

Městská část navrhuje zrušit záměr tzv. 
Čimického přivaděče, který je nefunkční 
pro propojení na sever a  vytváří v  oblas-
ti druhou a  tím zbytečnou mimoúrovňo-
vou křižovatku. V  dalším návrhu předklá-
dá značnou část trasy úseku 519 zahloubit. 
Nechala si proto zpracovat návrh alter-
nativního řešení Ing. Milanem Strnadem, 
které převážnou část od mostu přes Vl-
tavu k  mimoúrovňové křižovatce Březině-
ves odvádí do tunelu. Tento návrh přiloži-
la k připomínkám včetně grafického řeše-
ní a minimální varianty s ohledem na pří-
rodní památky Draháňského údolí. Dále 
pak požaduje zpracování dalších variant 
záměru a  posouzení jejich vlivu na život-
ní prostředí a lidské zdraví.

To je třeba posoudit pro celou stavbu 
komplexně, jako celek. Je důležité spo-
jit všechny severní úseky okruhu 518, 519 
a 520 v  jeden a vnímat vzhledem k  jejich 
provázanosti kumulativní a synergické vli-
vy také s dalšími projekty včetně důklad-
ného posouzení vlivů silniční a letecké do-
pravy na zdraví, přírodu a krajinu.

Stávající záměr z  60. let minulého sto-
letí je dnes již zastaralým projektem, kte-
rý je prosazován přes území městské čás-
ti bez řádného projednání jak se sídelní-
mi útvary, tak s veřejností. Realizace toho-
to záměru by byla projevem nezodpověd-
ného rozhodování, špatné správy věcí ve-
řejných, hazardem s lidským zdravím oby-
vatel hl. m. Prahy a přímo by vedla k ne-
vratnému poškození cenných chráněných 
lokalit a zničení životního prostředí. V do-
kumentu se poukazuje například také na 

ohrožení mateřských a základních škol na 
území městské části, zásadní narušení lo-
kality UNESCO nebo rozpor s  právem Ev-
ropské unie v rámci rozvoje transevropské 
dopravní sítě (TEN-T).

Vedení silničního okruhu v navrhované 
podobě by bylo zcela likvidační pro oby-
vatele a životní prostředí dotčených měst-
ských částí. V  tomto směru vyvíjí radnice 
maximální úsilí a  bude tak činit i  nadá-
le. Městská část proto požaduje doplně-
ní podrobnějších informací o  předpoklá-
daném složení dopravy, zveřejnění karto-
gramů dopravních intenzit pro celou praž-
skou metropolitní oblast a celkovou aktu-
alizaci dopravně inženýrských podkladů. 
Celé znění vyjádření včetně příloh nalez-
nete na webu městské části.

redakce

Výběr ze zasedání Rady dne 
11., 18., 22. a 25. října 2019
nesouhlasila
�s předloženou dokumentací záměru 
„Oplocení Dolní Chabry, ulice Liboňovská 
a  Ládevská č.p. 1162/38a, parc. č. 1232/1, 
k. ú. Dolní Chabry“, pro potřebu územní-
ho a stavebního řízení, a požaduje splně-
ní podmínek Nařízení č. 10/2016 Sb., hl. m. 
Prahy (PSP § 30, odst.2),

schválila
�rozpočtové opatření č. 7 v roce 2019,
�uzavření nájemní smlouvy na pronájem 
pozemku parc. č. 1392/1, k. ú. Dolní Chab-
ry, o výměře 80 m2 s určením: zahrádkářské 
účely za cenu 626 Kč/80 m2/rok a zmocňu-

je starostku k podpisu nájemní smlouvy,
�uzavření nájemní smlouvy na pronájem 
pozemku parc. č. 552/1, k. ú. Dolní Chab-
ry, o výměře 80 m2 s určením: zařízení sta-
veniště – skladování a manipulační plocha, 
za cenu 500 Kč/m2/rok a zmocňuje sta-
rostku k podpisu nájemní smlouvy,
�vypsání záměru na pronájem části ne-
bytových prostor v 1. nadzemním podlaží 
ÚMČ v objektu CHD,
�převod finančních prostředků MŠ Bíle-
necké nám. z fondu rezerv do fondu inves-
tic,

vybrala a schválila
�na základě doporučení KSaD v rámci za-
jištění koordinátora BOZP akce „Dostavba 
ZŠ Praha-Dolní Chabry“ nejvýhodnější na-

bídku Koordinátora BOZP – pana Ing. Dani-
ela Misaře, IČ 03859533, nejvýhodnější na-
bídku na technický dozor – obchodní spo-
lečnosti DOST inženýring s.r.o., IČ 07725477, 
a zmocňuje starostku podpisem smluv,

vzala na vědomí
�oznámení příspěvkových organizací o 
přijetí sponzorských darů dle přílohy: MŠ 
Beranov, příspěvková organizace – 48.000 
Kč a ZŠ Praha-Dolní Chabry – 3.807,70 Kč,
�poděkování spolku OSOP za poskytnu-
tí finančních darů v roce 2019 od MČ Pra-
ha-Dolní Chabry,
�oznámení příspěvkových organizací o 
uzavřených smlouvách na pronájem neby-
tových prostor dle přílohy.

Vánoční čas 
v Chaberském dvoře
Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, již nade-
šel adventní čas, který každý z nás proží-
vá po svém. Někdo s rodinou, jiný s přáte-
li nebo i ve vlastním rozjímání. Pokud se 
vám Zpravodaj dostal do rukou ještě před 
5. prosincem 2019, zveme vás na Faceboo-
ku a  webu avizované rozsvěcení vánoční-
ho stromu. Neváhejte a  vyrazte ve čtvr-
tek v 16:00 hodin k chaberské radnici, kde 
bude letos vůbec poprvé slavnostně roz-
svícen vánoční strom. Všichni ostatní se 

můžete přijít podívat kdykoli během celé-
ho prosince. Výzdobu Chaberského dvora 
budeme ostatně tvořit průběžně a  podí-
let se na ní budou nejen zaměstnanci úřa-
du, ale také děti z Dvorečku, které druhé 
prosincové úterý v  rámci pravidelné díl-
ničky nazdobí smrček před Kulturním cen-
trem a zazpívají si společně vánoční písně. 
Dolní Chabry už potkal první sníh a atmo-
sféra blížících se Vánoc je cítit ve vzduchu. 
Užijme si letošní svátky v klidu a pohodě. 
Krásné Vánoce přeje radnice městské čás-
ti i redakční rada.                                                

redakce
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Primátor přislíbil pomoc 
s řešením dopravy v oblasti 
Pod Zámečkem
Během letních měsíců byla městská část 
donucena opravit na vlastní náklady úvo-
zovou cestu Pod Zámečkem směrem na 
Zdiby. Přestože jde k  nelibosti Dolních 
Chaber o  oblíbenou spojnici středočes-
kých řidičů směrem do Prahy, nařídil od-
bor dopravy Prahy 8 pod hrozbou vyso-
kých sankcí její opravu do provozuschop-
né podoby, tedy vyasfaltování, které měst-
skou část stálo více než milion korun. Sta-
rostka Barbora Floriánová proto znovu 
vstoupila do řešení problémů a adresova-
la v září tohoto roku vedení pražského ma-
gistrátu dopis s vysvětlením neutěšené si-

tuace, nesouhlasem s  donucením k  opra-
vě a žádostí o uhrazení faktury za staveb-
ní práce s  tím, že odpovědnost za chybě-
jící regionální řešení by měla převzít prá-
vě Praha. Proplacení částky vnímala jako 
morální a  skromný finanční apel, kterým 
chtěla především přivést pozornost k  ne-
utěšené dopravní situaci v paralele propo-
jení Prahy a  Středočeského kraje a  mini-
málních vzájemných jednání na toto téma 
včetně záměru Pražského okruhu.

O měsíc později dorazila na chaberskou 
radnici osobní odpověď primátora Zdeň-
ka Hřiba, vypracovaná ve spolupráci s ná-
městkem pro dopravu Adamem Scheinher-
rem. Přestože Praha fakturu nepřekvapivě 
proplatit odmítla, přinesla reakce mno-
ho pozitivního. Primátor v  reakci potvr-

dil naše přesvědčení, že komunikace Pod 
Zámečkem je povahou polní komunikací 
a měla by tedy sloužit primárně bezmoto-
rové dopravě mezi Zdiby a Dolními Chab-
ry, není přípustné, aby sloužila k  tranzit-
ní dopravě, jako je tomu dnes. Primátor 
se v dopise dále zavázal, že Praha podpo-
ří žádosti Dolních Chaber o  zlepšení bez-
motorové dopravy v této lokalitě a vyvine 
v tomto svou aktivitu formou dotačního ti-
tulu. V  další části dopisu zmínil plánova-
né tramvajové propojení se Zdiby i přípra-
vu záměru Pražského okruhu.

Nezbývá než dodat, že městská část dě-
kuje primátorovi hlavního města za nabíd-
ku spolupráce a v brzké době ji určitě vyu-
žije k ochraně zájmů občanů Dolních Cha-
ber.                                                    redakce

Zimní údržba, 
úklid na vlastním pozemku 
a třídění odpadu
Vážení občané, podzimní měsíce jsou dáv-
no tu a  všichni máme plné ruce práce 
s  hrabáním listí. Co nevidět přijdou také 
první sněhové nadílky a  s  nimi další prá-
ce s  lopatami a  košťaty. Městská část se 
na letošní zimu náležitě připravuje a chtě-
li bychom poprosit ty z vás, kterých se to 
týká, o  součinnost. Vozy objednané úkli-
dové služby zajišťující zimní údržbu na ko-
munikacích potřebují dostatečný prostor 
k manipulaci. Sníh je při průjezdu shrabá-
ván k obrubníkům a v případě zaparkova-
ných automobilů v ulicích může být úklid 
sněhu ztížen, navíc může hrozit poškoze-

ní vozidel. Rádi bychom proto ve dnech 
očekávaného sněhu doporučili, pokud je 
to jen možné, parkování ve vlastních ga-
rážích či na parkovacích místech na svých 
pozemcích.

Stále častá jsou vaše upozornění na ne-
pořádek na místech separačních stano-
višť nebo autobusových zastávkách. Přes-
tože jsou tato místa ve správě Pražských 
služeb, respektive Dopravního podniku hl. 
m. Prahy, snažíme se vlastními silami po-
moci a  jak to jen jde, posíláme na místa 
pracovníky úřadu. Městská část má však 
v  tomto ohledu omezené finanční i  fyzic-
ké kapacity a nemůže dlouhodobě suplo-
vat pravidelnou údržbu za jiné. Odkládání 
věcí mimo vyhrazené místo je považováno 
za přestupek.

Každý by pak měl udržovat v  čisto-
tě a  pořádku také svůj vlastní pozemek 
a  neomezovat nad přiměřenou míru prá-
va jiných osob. Týká se to třeba také zele-
ně přesahující do veřejných prostor, třeba 
keřů a  stromků znemožňujících průchod 
pěších po chodnících v městské části. Buď-
me prosím ohleduplní a nepěstujme lhos-
tejnost k veřejnému prostoru.

V  rámci podpory třídění odpadu nabí-
zí Úřad městské části sadu tašek na třídění 
odpadu. Na sekretariátu jich máme ome-
zený počet, pište proto v případě zájmu na 
e-mail: lucie.goldsteinová@dchabry.cz. Za 
ochotu a spolupráci děkuje Úřad městské 
části.

redakce a ÚMČ

Lednice ke kontejnerům 
opravdu nepatří
Nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad 
je častým jevem na mnoha místech nejen 
v Chabrech. Co jsem ale viděl na stanoviš-
ti u  transformační stanice na rohu Dvor-
ní a Obslužné a v zatáčce Tušimické ulice 
v  neděli 10.  listopadu večer, to asi dlou-
ho jen tak někdo nepřekoná. Hromady na-
skládaných tašek se vším možným odpa-
dem, který někdy do tříděných kontejne-
rů ani nepatří, poválené plechovky, kelím-

ky a na vrch toho všeho lednice! Rád bych 
tímto zdůraznil, že stanoviště pro třídě-
né odpady není v  žádném případě odkla-
dištěm starých nepotřebných spotřebičů 
ani nábytku. Podobné haraburdí patří do 
sběrného dvora, který je v Ďáblicích hned 

u skládky, tedy jen pár minut jízdy. Nepo-
třebné krámy tady můžete nechat zdar-
ma a otevřeno mají dokonce i v sobotu. Na 
stránkách městské části pak najdete ter-
míny přistavení velkoobjemových kontej-
nerů, které k  tomuto účelu slouží přímo 
v Chabrech. Vyhazování spotřebičů a jiné-
ho odpadu vedle kontejnerů je nejen ne-
ekologické, ale přitahuje také potulující se 
zvěř a  lehčí odpadky vítr roznáší do oko-
lí. Navíc jde o  černou skládku, které stej-
ně jako ty v lesících a na polních cestách 
likviduje městská část na vlastní náklady 
a rozhodně nejde o zanedbatelné peníze. 
Za vedení městské části apeluji na všechny, 
važme si prosím svého okolí i o něco dál 
než jen za svým plotem. Děkuji.

Jan Vokurka, místostarosta

Volnočasový areál 
V Americe
Na začátku roku 2018 rozhodla samo-
správa MČ o  rekultivaci veřejného parku 
V Americe. Nejprve bylo zcela obměněno 
vybavení dětského hřiště. Následovala in-
stalace cvičebních strojů, které byly vol-
ně rozmístěny v dolní části areálu. V sou-
časné době řešíme havarijní stav poslední 
části původního vybavení. Členové Komi-
se životního prostředí provedli demontáž 
poškozených prvků. Funkční část instalace 
prozatím zůstala, ale i ta bude nahrazena 
zcela novou lanovou pyramidou. Všechny 
části volnočasového prostoru budou sa-

mozřejmě vyhovovat současným bezpeč-
nostním pravidlům.           Miroslav Malina,

Komise životního prostředí
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„100 let se ke mně nehodí“
Bohumila RYBNÍČKOVÁ 
slavila se sklenkou v ruce

Den 15.  listopadu  2019 byl narozeninově 
mimořádný. 100 let od narození se v naší 
zemi, kraji, městě, obci, ale ani ve světě 
neslaví tak často. Nejstarší občanka naší 
městské části mě vítala blahopřejným do-
pisem od ministryně práce a  sociálních 
věcí Jany Maláčové v  ruce. „Sto let, tomu 
nemohu věřit! Přece nemohu být tak sta-
rá bába, když mě všechno pořád zajímá!“ 
smála se jubilantka. „Celý život jsem tvrdě 
dřela, ale také si užívala. Líbili se mi hoši, 
já se líbila jim. Manžela jsem měla hezké-
ho a  hodného. Mám úspěšné dvě vnuč-
ky, hezké a  šikovné tři pravnučky. Pečli-
vě se o mně stará dcera. Mám ještě syna. 
Zdraví mi slouží, až na koleno, které občas 
zlobí. Co více si mohu přát?“ optimistic-
ky hodnotila svůj život i momentální stav 

oslavenkyně. Držela mne za ruku a  stále 
se přitom usmívala. Recept na dlouhově-
kost nemá. Snad jen dát si prý občas šta-
prdličku Becherovky, popít v  klidu odpo-
lední kávu (ta musí být, zdůraznila v hovo-
ru), mít rád život i  lidi, nezávidět, zajímat 
se o okolí a nikomu neškodit. „Jsem ráda, 
když za mnou přijde návštěva. Posedíme, 
popovídáme. Jsem zvědavá, co se ven-
ku děje. Představte si, zajímá mě a sledu-
ji i politiku! Radost mi vždycky udělá kytič-
ka, proto jste ode mne dostala i pusu!“ To, 
že jí bude přidáno i na důchodu, ji nechá-
vá klidnou, protože: „… zaplať Pánbůh, dů-
ležitější je pro mě hodná rodina.“

Ve velké úctě, s  respektem k  vitalitě 

a  s  obdivem k  duševní svěžesti upřímně 
a s láskou přejeme jubilantce hodně zdra-
ví a stálý úsměv na její tváři.

Rozhovor s  jubilantkou najdete na 
webu MČ. Jménem celé Sociální komise

Hana Kunešová

Chaberské rybníky
Na území naší městské části se nacháze-
jí tři rybníky. Možná dokonce čtyři, pokud 
mezi ně budeme počítat i nádrž pod čistír-
nou odpadních vod.

Jeden je v  soukromém vlastnictví. Od 
nepaměti se tam říkalo Pod zámečkem. 
Vlastně je ze zdejších rybníků nejmladší. 
Původně zde byla jen mokrá louka. Později 
docela velký rybník, využívaný k  intenziv-
nímu chovu ryb. V současnosti je rozlohou 
menší, ale díky soustavné péči majitelů se 
stává skutečnou ozdobou Chaber.

„Prostřeďák“ i  „Hořejšák“ jsou ve sprá-
vě pražského podniku Sady, lesy, zahrad-
nictví. Zdánlivě výhodný stav není ani zda-
leka ideální. Objektivně je třeba konsta-
tovat, že správce provedl před několika 

lety nákladné odbahnění horního rybní-
ku. S pravidelnou péčí je to ale o dost hor-
ší. Představuje ji, bohužel, především pra-
videlné slovování ryb. Ty jsou odstraňová-
ny s odůvodněním, že jako nepůvodní do 
rybníků nepatří. Domníváme se, že hor-
ní rybník, který je začleněn jako retenční 
nádrž v soustavě odvádění dešťových vod, 
se bez zásadních technických opatření jen 
těžko stane vhodným prostředím pro pů-
vodní živočichy. Proto jsme vítali ožive-
ní odolnějšími druhy ryb, které byly zají-
mavostí především pro děti. Odstraňová-
ní ryb považujeme za zbytečné, ale způ-
sob, jakým bylo tento podzim provedeno, 
přesahuje do oblasti týrání zvířat. V oblas-
ti potoka pod rybníkem bylo možné nalézt 
mnoho mrtvých a umírajících ryb. Několik 

šťastnějších se podařilo zachránit a vrátit 
do rybníku. Je ovšem otázkou, zda to není 
opět jen do příštího výlovu.

Miroslav Malina, 
Komise životního prostředí

VÁNOČNÍ INTARZIE v Kavárně 
pro dříve narozené
Jakmile zazní první vánoční písně, víme, že 
Vánoce jsou na dosah. Nejen proto byla 
první listopadová kavárna věnována výro-
bě hvězdiček a  figurek ze skleněných ko-
rálků. Vrátili jsme se tak do dob našich 
babiček i prababiček, kdy se stejné ozdo-
by věšely na vánoční stromeček nebo do 
oken. Děkujeme za odborné vedení i trpě-
livost Aleně Manderlové, člence sociální 
komise, která se nám trpělivě věnovala po 
celý rok. Přejeme nám všem klidný advent.

Růžena Klimešová, Sociální komise

Kavárna pro dříve narozené 
v roce 2020
Poprvé se sejdeme ve středu dne 22. ledna 
v čase 15.30 hod. Od měsíce února se ka-
várny budou konat v zavedených interva-
lech, a to vždy první a třetí středu v měsíci. 
Požehnané Vánoce, hodně zdraví a v roce 
2020 na viděnou se s vámi těší

Sociální komise

POZVÁNKA
Krása zralého věku

laskavá záštita Ing. Barbora Floriánová, 

starostka MČ Praha-Dolní Chabry

Dne 10. 12. 2019
čas: 14.30 hod.

Účinkují:
Vlastimil Harapes, tanečník 

a herec, muzikálová a soulová 
zpěvačka Hanka Křížková, 
hudebník Martin Klocperk 

a Mgr. At Bc. Erika Havlasová, 
speciální fyzioterapeut.

Kde?
Divadelní sál, Chaberský dvůr

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

mob.: 604 976 653

Kavárna pro dříve narozené
Herečka Miriam Kantorková a vánoční pís-
ně při harmonice s Martinem Klocperkem. 

Hosté předvánoční Kavárny pro dří-
ve narozené. Ke klidnému posezení a svá-
tečním povídání nejen o  Vánocích zve-
me v  čase adventním třetí středu dne 
18. 12. 2019 od 15.30 hod. Zazpíváme si vá-
noční písně, zahřejeme se punčem a  roz-
loučíme se s  rokem 2019. Přijďte si odpo-
činout a ochutnat domácí cukroví od sou-
sedů. Těšíme se na vás.      Sociální komise
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Program Kulturní komise 
na prosinec

Tradiční předvánoční posezení 
se seniory

Posezení s  programem a  občerstvením 
jsme pro vás připravili na sobotu 14. pro-
since 2019 od 14:00 hodin v sokolovně, kte-
rou nám laskavě propůjčil chaberský So-
kol. 

Program bude opět tradiční: posezení 
při kávě a  občerstvení s  příjemným pro-
gramem, na němž vystoupí chaberské děti, 
budete mít možnost pod vedením paní 
Stanislavy Klocperkové naučit se country 
tance a od představitelky Siberian wellne-
ss se dozvíte, jak pečovat o klouby a kosti 
ve stáří. Těšíme se, že se zase v plném po-
čtu setkáme.

Vánoční koncerty
v kostele Stětí sv. Jana Křtitele
Pěvecký sbor Camera Chabra se sólistkou 
Markétou Fassati připravil dva koncerty 
pro tento vánoční čas. První z nich bude na

Štědrý den, 24.  prosince  2019 ve 22:00 
hodin: Poslechnete si Českou vánoční mši 
J. J. Ryby a vánoční písně v podání sopra-
nistky Markéty Fassati. Druhý s  Camerou 
Chabrou a  s  orchestrem uslyšíte 26.  pro-
since 2019 v 15:00 hodin.

Vstup je dobrovolný a  výtěžek z  obou 
akcí bude věnován na rekonstrukci kostela.

Kdybyste si chtěli v předvánočním čase 
prožít adventní atmosféru vánoční hudby 
s pěveckým sborem Camera Chabra a Mar-
kétou Fassati na Staroměstském náměstí, 
přijďte v sobotu 21. prosince 2019 v 15:00 
hodin do kostela sv. Mikuláše na benefi ční 
koncert Potravinové banky.

Věra Doušová,
Kulturní komise

Poslední cvičení s ERIKOU
v letošním roce
Sociální komise touto cestou děkuje ma-
gistře Havlasové za celoroční odbornou 
péči o  naše opotřebovaná těla. Naučili 
jsme se s ní jednoduché, ale důležité cviky, 
které naše tělo pomohou udržet ve slušné 
kondici a my se i v seniorském věku bude-
me moct v  radosti a  s  chutí věnovat prá-
ci na svých zahrádkách, chalupách či péči 

o vnoučata. Budeme mít dost síly jezdit na 
výlety, chodit do přírody, navštěvovat di-
vadla, koncerty i  výstavy, radovat se pl-
nohodnotně ze života. Sestavu všech cvi-
ků si zájemci mohou vyzvednout kdyko-
li na pravidelných Kavárnách první a třetí 
středu v měsíci. V roce 2020 se s paní Eri-
kou potkáme na třetí únorové kavárničce 
dne 19. 2. v roce 2020. Těšíme se i na vás 
ostatní.

Hana Kunešová, Sociální komise

Štědrovečerní koncert  
24.12.2019 ve 22 hodin 

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech 

Přijďte s námi již tradičně oslavit Štedrý večer  
vánoční hudbou v podání sopranisty Markéty Fassati  

a smíšeného komorního sboru Camera Chabra. 

Vstupné dobrovolné

Pozvánka na Pohádkový 
adventní výlet do Seiffenu
s Alenou
V  pátek 6.  12.  2019 v  čase 8.00 hod. od-
jíždíme od úřadu a  v  8.10 hod. ze zastáv-
ky U Sparťana. Sociální komise zve všech-
ny zájemce nejen z řad seniorů na posled-
ní výlet v tomto roce. Vypravíme se do lá-
zeňského městečka v německých Krušných 
horách (směr Hora Svaté Kateřiny). Měs-
tečko se pyšní malebnými domky horníků 
a řezbářů s nádhernou adventní výzdobou. 
Při cestě navštívíme skanzen místních sta-

veb a  Muzeum hraček. Bude volno i  na 
adventní trhy. V městě se vyrábí dřevěné 
hračky, jako jsou typické dřevěné pyrami-
dy, fi gurky horníků, louskáčky nebo bet-
lémy, které si lze na místě zakoupit jako 
vánoční dárek. Vzhledem k tomu, že vstu-
py do muzea a skanzenu se platí v eurech, 
je nutné s přihlášením se na zájezd složit 
předem i fi nanční částku.

Alena Markantová, Sociální komise
Cena zájezdu je 350 Kč/dospělý + 50 Kč/
dítě. V ceně vstupy + teplé pití. Jídlo s se-
bou. Rezervace: Jitka Goldsteinová, tel.: 
283 852 858, mob.: 604 976 653.
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Příspěvek zastupitelky
Zastaralý projekt dostavby školy
Navazuji na příspěvek MUDr. Šotoly o  vý-
stavbě školy. Souhlasím s  jeho názorem 
ohledně výstavby další samostatné budo-
vy školy na polích za školou, která jsou dle 
platného ÚP určena pro veřejné využití, tj. 
především pro školská zařízení.

Dostavba školy dle projektu z  r. 2013 
s sebou nese závažné nedostatky.

1. Je krátkozraké navýšit kapacitu školy 
jen o 100 žáků. Zastaralý projekt nepočítal 
s tak rozsáhlým růstem obyvatelstva v nej-
bližších letech, vyvolaným především tím, 
že developer s podporou vedení obce stá-
le rozšiřuje výstavbu Nových Chaber opro-
ti původnímu plánu. Počet dětí poroste 
více, než předpokládal projekt dostavby 
školy v  r. 2013. Vedení obce by mělo rea-
govat a zajistit pro školu nové řešení, kte-
ré bude odpovídat novým potřebám, a ne-
trvat na realizaci zastaralého projektu. Ji-
nak bude škola malá již v okamžiku dokon-
čení dostavby.

2. Výstavbou dle starého projektu vy-

tvoří vedení obce nový vážný problém. 
Projekt totiž zabírá školní hřiště a část za-
hrady. Navýšení kapacity školy tedy nejen 
neodpovídá reálným potřebám, ale na-
víc bude na úkor již nyní nedostatečných 
prostor pro sportovní a  mimoškolní akti-
vity dětí.

Výstavba na polích za školou podle no-
vého projektu by odstranila oba zmíněné 
nedostatky a zajistila jak potřebnou kapa-
citu školy, tak chybějící školní sportoviš-
tě a prostory pro mimoškolní aktivity žáků.

Za zmínku stojí, že pozemek na výstav-
bu současné školy prodal obci v  r. 1931 
předek dnešních vlastníků pozemků za 
školou, pan Karel Dvořák. Doufejme tedy, 
že tito vlastníci projeví stejně jako jejich 
předci dostatek pochopení pro potřeby 
obce a  prodají nakonec pozemky za ško-
lou obci k dostavbě školy. Tím se dlouho-
leté problémy s nedostatečnou kapacitou 
konečně vyřeší.

Ing. Martina Šušáková, zastupitelka 18400.
cz - ZA LEPŠÍ CHABRY

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 

JUDr. Milan Golas 
(ODS)
Jak dlouho žijete v  Cha-
brech a  jaký k  nim máte 
vztah?
S  malou přestávkou jsem 
zde doma od podzimu 
1998. Jsou skvělým místem pro život a ne-
umím si představit, že bych dnes žil jinde.
Jaké profesi se věnujete?
Vystudoval jsem právo na Masarykově uni-
verzitě, kde jsem také absolvoval dokto-
randské studium. Znalosti ze studia jsem 
poté uplatňoval v právnických a manažer-
ských pozicích a  od roku 2005 působím 
jako advokát ve své advokátní kanceláři.
Co považujete za největší chaberský pro-
blém?

Jako největší problém vidím negativní do-
pady vyvolané nárůstem objemu dopra-
vy, který s  sebou přináší k  nám do Cha-
ber řadu problémů, jako je klesající silnič-
ní bezpečnost, nadměrný hluk, nárůst emi-
sí a dalšího znečištění. Proto je nutné pou-
žívat zdravý rozum a zabránit všem zámě-
rům, které by způsobily další navýšení do-
pravní zátěže a napáchaly škody na zdra-
ví občanů, jejich majetku a  životním pro-
středí.
Čemu se chcete v chaberském zastupitel-
stvu věnovat?
Mám na starosti výstavbu, územní rozvoj 
a  bezpečnost. Chabry mají dlouhou his-
torii a  bohaté dědictví po předcích, kte-
ré musíme zachovat a dobře o ně pečovat. 
Jsme součástí Prahy, která se rozvíjí, a  já 
bych rád přispěl k tomu, aby byl tento roz-

voj rozumný a aby nové projekty měly hla-
vu a  patu. Chtěl bych také pomoci další-
mu rozvoji sportu a volnočasových aktivit.
Jaký máte cíl pro současné volební obdo-
bí?
Před volbami jsem nabízel spolu s kolegy 
z ODS poctivou práci a rozumná řešení ve 
prospěch občanů, a my budeme dělat vše 
pro to, abychom nezklamali jejich důvěru 
a za tři roky měli důvod nás v ještě větším 
počtu volit. Mým cílem je proto splnit ma-
ximum z našeho programu. Současnou pri-
oritou je dostavba školy a  zajištění maxi-
mální bezpečnosti v její blízkosti.
Jak trávíte svůj volný čas?
S rodinou se snažíme co nejvíce sportovat 
a nově si užíváme procházky s pejskem.

Kateřina Šilhová 
Šafránková 
(18400.cz – ZA 
LEPŠÍ CHABRY)
Jak dlouho žijete v  Cha-
brech a  jaký k  nim máte 
vztah?
Do Chaber jsme se stěhovali o  Vánocích 
2009. Okouzlení místem se odehrálo dáv-
no před tím. Za svobodna, při náhodném 
cyklistickém výletu s budoucím manželem, 
já v  cyklo dresu jeho bratra. Vrby podél 
Drahanského potoka a kostel v Chabrech 
udělaly dojem.
Jaké profesi se věnujete?
Jsem právník. Jako advokát jsem provozo-
vala generální praxi. Věnovala jsem se ze-
jména právu obchodnímu a  softwarové-
mu. Jako vedoucí právního oddělení vel-
ké městské části pak všemu, co souviselo 

s jejím chodem a zastupováním.
Co považujete za největší chaberský pro-
blém?
Dlouhodobý nedostatek kompetence ve 
vedení obce. Absence strategie dalšího 
rozvoje, dlouhodobých projektů. Vše se 
lepí po kusech, nekoordinovaně. Největ-
ším důkazem je současná dostavba zá-
kladní školy. Odehrává se pozdě, narychlo, 
ohrozí chod školy, zničí její zázemí a kapa-
cita nebude stačit.
Čemu se chcete v chaberském zastupitel-
stvu věnovat?
Ráda bych využila své zkušenosti a  vědo-
mosti ku prospěchu obce. V politice však 
převažuje způsob práce, kdy je důležitější, 
kdo něco udělal a prodá jako své, než co 
se udělalo. Pojem konstruktivní opozice je 
rozpor v  pojmu samotném, každé vedení 
k ní ofi ciálně vyzývá, ale nikdy o ni nestojí.
Jaký máte cíl pro současné volební obdo-
bí?

Krom klíčových témat (okruh, dopra-
va a  regulace nové výstavby) bych si přá-
la, abychom k  sobě v Chabrech měli blíž. 
Žije tu spousta šikovných lidí. Chtěla bych, 
aby byly Chabry místem, kde se lidem žije 
dobře a zároveň, abychom si byli vědomi, 
že jsme sami strůjci svého štěstí, že svým 
přičiněním můžeme okolí kolem sebe udě-
lat hezčí. Změnu za nás nikdo neodpracuje. 
K tomu, aby se lidé zapojili, musí mít pocit, 
že mohou něco ovlivnit.
Jak trávíte svůj volný čas?
S  rodinou, zvířaty, knihou, cestováním, 
sportem, z donucení turistikou a nejradě-
ji tancem.
Něco navíc, co byste o  sobě chtěl/a  na-
psat:
Mám ráda lidi. Jsem otevřená každé nové 
inspiraci. Nemám ráda lež, přetvářku 
a podrazy.

Inzerce
Prosíme inzerenty,

aby inzeráty posílali na adresu
inzerce@dchabry.cz

nejpozději do 15. dne v měsíci.
redakce

Omluva
V Chaberském zpravodaji č. 11/2019 jsme 
na str. 5 uvedli členku Kulturní komise 
RMČ Vendulku Peterkovou chybně jako 
Vlastu Peterkovou. Tímto se paní Peterko-
vé omlouváme.                               redakce

7Představení | ZASTUPITELÉ



Pohádka „Hlídali jsme Ježíška“
14. 12. so 15.00 hod.

Tradiční vánoční příběh netra-
dičním pohledem  – očima Os-
líka a  Volka. Prohlídka slav-
né betlémské maštale pro 
nejmenší.

Slyšte, slyšte, pastuškové! 
Snad každý slyšel ten známý 
příběh o  narození Ježíška, jak 
si ho už od nepaměti lidé vy-
právějí. Jenomže lidé toho na-
povídají… O  tom, co se přiho-
dilo v  městě Betlémě, tento-
krát vyprávějí zvířátka, která 
u toho skutečně byla. A to do-
konce i ve chvílích, kdy se Josef 
s Marií nekoukali. Narození ma-
lého spasitele byla veliká sláva, 
ze všech koutů se do Betléma hrnuly zástupy, které se chtěly po-
klonit, přinést dárky a hlavně to pořádně oslavit! Oslík s Volkem 
mají důležitý úkol: zůstat u jesliček a Ježíška svým dechem zahří-
vat, kdyby mu začala být zima. Co se ale stalo, zatímco ho naši hr-
dinové hlídali, zatím žádný příběh nevyprávěl! Veselá vánoční po-
hádka pro děti od tří let a všechny, kdo ještě věří na Ježíška!

Délka cca 50 minut, bez přestávky. Hraje Divadlo NAVĚTVI.

Knižní tip
Na základě poptávky našich mladších čtenářů po anglicky psané 
literatuře byla do knižního fondu pořízena kompletní série Har-
ryho Pottera v anglickém jazyce.

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.

P R O S I N E C  2 0 1 9

VÁNOČNÍ VÝSTAVA výrobků žáků školní družiny ZŠ CHABRY
7. 12.–4. 1. 

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA - předměty z terapeutických 
dílen Psychiatrické nemocnice Bohnice
9. 12.–4. 1.

3. 12. út 9.30 – 11.00 hod., Mikulášský Dvoreček
Dopolední program pro nejmenší tentokrát s návštěvou Mikuláše, 
anděla a čerta, vstupné 50 Kč, rezervace v KC/knihovně

3. 12. út 16.30 hod., Dílna: Vizovické pečivo
Lektorka paní Stanislava Klocperková
Rezervace v KC/knihovně

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

7. 12. so 14.00 – 18.00 hod., Knihovnický jarmark 
s vyhlášením vítězů čtenářské soutěže „Lovci perel“, 
Knihovna

10. a 17. 12. út 9.30 – 11.00 hod., Dvoreček
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč

10. 12. út 14.30 hod., Krása zralého věku
Hudebně komponovaný pořad ve Velkém sále, hosté: herec, 
baletní mistr, režisér a choreograf Vlastimil Harapes, zpěvačka 
a herečka Hanka Křížková, speciální terapeut Mgr. Erika Havlasová 
a hudebník Martin Klocperk, vstupné zdarma, rezervace v KC/
knihovně, pořádá Sociální komise

12. 12. čt 18.30 hod., Adventní koncert Věry Kláskové
Koncert s vánoční atmosférou v KC, Chaberský dvůr, v ceně 
drobné občerstvení, rezervace v KC/knihovně, vstupné 90/70 Kč

14. 12. so 15.00 hod., Hlídali jsme Ježíška
Divadelní pohádka pro děti. Hraje „Divadlo NAVĚTVI“
Vstupné 50 Kč, Velký sál, bez rezervace

17. 12. út 19.30 hod., Když se zhasne,
Michaela Doleželová a Roman Vencl
Vánočně laděná divadelní komedie, STUDIO DivOCh,
Vstupné 120 Kč, Velký sál

18. 12. st 15.30 – 17.30 hod., Kavárnička Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje, hostem Miriam Kantorková a Martin 
Klocperk, rezervace nutná v KC/knihovně, pořádá Sociální komise

Adventní koncert: Věra Klásková
12. 12. čt 18.30 hod.

Zveme vás do KC CHD k  před-
vánočnímu naladění s  posle-
chem vánočních písní evrop-
ských národů v  podání inter-
pretky Věry Kláskové s  kyta-
rou. Zazní skladby, které Věra 
Klásková vybírá ze svého širší-
ho repertoáru částečně pod-
le atmosféry v publiku. Doufá-
me, že k příjemné adventní ná-
ladě přispěje i drobné občerst-
vení a sklenka svařeného vína.

Budeme se těšit na vaši návštěvu.
Vstupné 90/70 Kč, rezervace v KC/knihovně.

Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním

Chaberský dvůr – Kulturní centrum
můžete sledovat na FB

www.klaskov
a.cz

VĚRA
KLÁSKOVÁ

zpěv, kytara

ADVENTNÍ
KONCERT
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Nové počítače v knihovně
V listopadu jsme získali dvě nové kompletní sady počíta-
čů, které nám jako bezplatnou zápůjčku poskytla Městská 
knihovna v Praze, vykonávající funkci regionální knihovny. 
Jsou umístěny v 1. patře knihovny a v současné době jsou 
již plně využívány nejen čtenáři, ale i  ostatními návštěv-
níky.

za celou kulturní dvoustranu Alena Wachtlová, Jitka Goldsteinová

Divadelní představení: Liga proti nevěře
15. 1. st 19.00 hod.
Ivo Šmoldas se vrací na jeviště Velkého sálu Chaberského 
dvora. Komedie s detektivní zápletkou, tak by se dala cha-
rakterizovat tato divadelní inscenace: žena a  její milenec, 
vracející se manžel, další žena hledající svého manžela. Je 
to ten původní milenec nebo není? Manžel je prý v koupel-
ně – mrtev! Dá se utéci z třetího patra? Dá se vraždit žehlicím 
prknem? Vejde se milenka do krbu? A nezbláznili se všich-
ni náhodou…

Napsal: Zdeněk Podskalský, režie: Biser A. Arichtev, pro-
ducent: Petr Mácha. Hrají: Ivo Šmoldas, Veronika Nová, Mi-
chaela Kuklová, Petr Mácha.

Vstupenky v ceně 250/200 Kč v prodeji od 10. 12. 2019.

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

Pozvánka na vánoční výstavu
Již tradičně se v době adventní v galerii Chaberského dvora bude konat 
prodejní výstava předmětů zhotovených terapeuty a pacienty v terape-
utických dílnách Psychiatrické nemocnice v Bohnicích.

VÝBĚR Z NovinEK pro děti
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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

Stromy léčí
krajinu i duši
Lidí, kteří touží změnit k  lepšímu krajinu, 
v níž žijeme, najdeme bezpočet. Jen někte-
ří ale překročí práh vlastní zahrady, svo-
ji touhu přetaví ve skutečnost a  dají své-
mu snažení konkrétní, viditelnou podobu. 
Mezi ně patří i  jedna drobná, nenápadná 
žena. Jmenuje se Martina Pavelková a sází 
stromy.

Možná, že znáte neziskovou organiza-
ci s názvem Sázíme stromy, z.ú., kterou za-
ložila. Možná však nevíte, že tato organi-
zace sídlí v Dolních Chabrech a že rodiče 
Martiny (dříve Tomešové) jsou Chaberá-
ci. Absolventka Vysoké školy ekonomické 
v  Praze se poté, co se stala matkou, roz-
hodla opustit příliš racionální svět velkých 
fi rem. Naplno se začala věnovat výchově 
dětí a přitom studovala s cílem stát se psy-
choterapeutkou nebo koučkou. Při jednom 
pobytu v  Krkonoších si uvědomila, že by 
ráda propojila psychoterapii s  ochranou 
přírody. A tak se Martina Pavelková s peč-
livostí sobě vlastní přihlásila na sérii kur-
zů v  oboru zahradní terapeut, což je pro-
fese velmi rozšířená například v  Rakous-
ku. Martina sama tento obor popisuje jako 
léčbu těla i  duše prací v  přírodě. Taková 
činnost podle jejích slov člověka uklidňu-

je, přináší mu radost a uspokojení; mnozí 
z nás by to jistě bez váhání potvrdili.

Aby svou představu mohla uskutečnit, 
rozhodla se založit neziskovou organiza-
ci, která bude zkrášlovat naše životní pro-
středí a sázení stromů nabízet fi rmám jako 
druh dnes tolik populární skupinové akti-
vity, jež má hlubší smysl a bude účastníky 
bavit. Chtěla použít název „Sázíme stromy“, 
jenže zjistila, že tato internetová doména 
už je zadaná. Zkusila tedy oslovit její ma-
jitelku. Ukázalo se, že jde o zkušenou kra-
jinářku, kterou její nápad okamžitě nadchl, 
a obě ženy se spojily. Zakrátko už premié-
rová skupina vysadila první tři lípy.

Na pohled to vypadá jako prostý plán, 
vždyť stačí najít partu lidí, kteří vezmou 
krumpáč a  zasadí pár olší, doubků nebo 
topolů. Dobrovolníků, kteří se nadšeně 
hlásí, je bezpočet. Sázení stromků na čer-
stvém vzduchu jim přináší radost a  vel-
ké uspokojení, vždyť výsledky své práce 
okamžitě vidí v  proměně krajiny. Ze vše-

ho nejdřív je však nutné vyhledat lokali-
ty a domluvit se s obcí. Najít a vyškolit ko-
ordinátory, protože každý strom vyžadu-
je jiný přístup. Konzultovat s  krajinářem, 
zjistit, jaké dřeviny budou pro dané mís-
to nejvhodnější. Sestavit přesný plán vý-
sadby, získat souhlas zastupitelstva a  za-
jistit vhodné stromy. Poté je nejdůležitěj-
ší spolupráce s  obcí; nestačí totiž strom-
ky zasadit, ale je nutné udržet je při živo-
tě. Kvůli suchu se sází stromy vysoké zhru-
ba ve výšce člověka, které mají větší šanci 
na přežití, a je třeba jim dopřávat pravidel-
nou zálivku. Po výsadbě pak Sázíme stro-
my z.ú. zajišťuje tzv. výchovný řez, jímž se 
položí základ stabilní koruny, a stromy se 
předávají jako dar obcím, které se zavazu-
jí o ně pečovat.

U  nás v  Dolních Chabrech tato nezis-
ková organizace například obnovila „třeš-
ňovku“ u  hřbitova a  v  sousedních Zdi-
bech doposud zasadila už přes dvě stov-
ky stromků, naposled osmdesát habrů 
na „formanské cestě“, která vede od cha-
berských zahrádek směrem do Zdib. Stro-
my chrání před hlukem, prachem i větrem, 
brání erozi půdy, jsou domovem pro zvířa-
ta, uzdravují krajinu i nás. Snižují stres, učí 
nás vnímat krásu, chrání před povodně-
mi, ochlazují města a ulice, a v neposled-
ní řadě i  zvyšují ceny nemovitostí. Marti-
na Pavelková, zakladatelka neziskovky Sá-
zíme stromy z.ú., je přesvědčená o tom, že 
když se dosáhne kritického množství osob, 
které spojuje jedna myšlenka, nastanou ve 
společnosti změny. Držme jí a jejím spolu-
pracovníkům palce!

Kateřina Tomcová, foto: Sázíme stromy
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Advent je doba radosti, 
ale i dobrých skutků
Slavnosti v Adventu, oslava narození Kris-
ta  – Vánoce, které se v  Dolních Chabrech 
v kostele Stětí sv. Jana Křtitele od jeho vy-
stavění (12. stol.) uskutečnily, se v průběhu 
staletí nedají ani spočítat. Lidé do kostela 
přicházeli ke společným modlitbám a  po-
přát si pospolu požehnané Vánoce.

Nebylo tomu tak vždy. Kostel, poniče-
ný válkami husitskými i  švédskými, býval 
na delší dobu uzavřen. Snad sám patron 
kostela držel nad stavbou svou ochran-
nou ruku a i lid chaberský opětovně stav-
bu opravoval, aby se znovu mohl setkat 
v chrámu k modlitbě. Právě proto můžeme 
dodnes obdivovat historickou pamětihod-
nost na návrší Bíleneckého náměstí.

Na prahu 21. století je kostelík opět ve 
velmi špatném stavu, ohradní zeď praská 
na několika místech, stejně tak na kostele 
je poznat jeho stáří a vinou špatné statiky 
se rozrůstají trhliny na zdech se vzácnými 
malbami. Stavba včetně ohradní zdi byla 
naposledy opravena v 70. letech 20. století.

Po několikaletém úsilí byl v  letošním 
roce 2019 připraven projekt na opravy 
ohradní zdi i  kostela chaberskými odbor-
níky arch. Zdeňkem Žilkou a statikem Ing. 
Janem Zimou. Začátkem listopadu  2019 
byla podána vlastníkem kostela, tedy círk-
ví, žádost o  grant na opravy havarijního 

stavu zdi okolo kostela na Magistrát hl. 
m. Prahy, jako první krok k  obnově celé-
ho areálu. Rozpočet na tuto rekonstrukci 
činí 3,45 mil. Kč. K  získání celkové částky 
je však povinná 40% spoluúčast vlastníka. 
Pro započetí stavby je tedy nutné sehnat 
částku 1,4 mil. Kč. Jak víme z kronik, v dáv-
ných dobách pomáhali vždy sami chaber-
ští. A  lidé pomáhají kostelu i  dnes, posí-
lají spolku OSOP na účet dary, přispíva-
jí finančně na našich akcích, a my z takto 
získaných peněz necháváme od roku 2007 
opravovat vybavení svatostánku.

Nyní stojíme před nesnadným poslá-
ním obeznámit vás s  touto velkou rekon-
strukcí, abychom se společně zapojili a fi-
nančně podpořili sanaci ohradní zdi. Byla 

by škoda nenajít prostředky na spoluúčast 
a neuvést po dlouhých letech záchranu do 
pohybu. Prosíme vás, podpořte projekt 
obnovy areálu kostela i vy! Jak?

Veškeré vstupné z  koncertů spolku 
OSOP a sboru Camera Chabra, i vaše dary 
z kasiček v kostele poputují na konto zá-
chrany chaberských památek, stejně jako 
dary, které můžete posílat s  vaším jmé-
nem na číslo účtu 220920052/0300 pod 
heslem: Pomoc kostelu.

Pevně věříme v dobrou vůli lidí a přeje-
me vám všem radost na duši ze vzájemné 
pomoci a dobrých skutků.

Za Občanské sdružení na ochranu pa-
mátek v Dolních Chabrech, z. s. (OSOP)

Jana Snížková a Martina Mrňavá

Vítání občánků 2019
Dvanáctý listopadový podvečer se kona-
lo letošní podzimní vítání chaberských 
občánků. Ve velkém sále se tentokrát se-
šlo šestnáct rodin se svými nejmladší-

mi členy. Po krátkém kulturním vystoupe-
ní dětí z třídy 3.B pod vedení paní učitelky 
L. Mašátové se rodiče na pódiu podepsali 
do pamětní knihy a  šestnáct nových cha-
berských občánků obdrželo pamětní list 

a  malý dárek od městské části jako upo-
mínku na slavnostní akt. Přejeme všem 
novorozencům hodně zdraví a  ať se jim 
v naší městské části dobře a radostně žije.

Alena Wachtlová, foto: Hana Francová

KADEŘNICTVÍ
Dámské, pánské, dětské

Dana Kindlová
Jirkovská 54/6
Dolní Chabry

BUS č.162
zastávka Bílenecké náměstí

OBJEDNÁVKY:

739 030 108

INZERCE
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DIVOCH – devět let s vámi
Pomalu se nám uzavírá rok 2019 a divadel-
nímu spolku DIVOCH rovněž dobíhá devá-
tý rok od založení. Devítka je číslo magic-
ké, rituální, číslo zakončení, završení a na-
plnění. Pojďme si tedy společně trochu za-
bilancovat.

Od svého vzniku v roce 2011 jsme uved-
li více jak devět celovečerních představe-
ní. Nejméně devětkrát jsme vystupovali se 
svými Kramářskými písněmi, ať už v  Dol-
ních Chabrech, Ďáblicích, Bohnicích či 
např. v  Jedličkově ústavu. Více než devět-
krát jsme hostovali na jiných scénách. Ur-
čitě největším zážitkem pro nás bylo sdí-
let zázemí a vystupovat na jevišti divadla 
Disk či divadla v Celetné. Ta zrcadla v šat-
nách, kostýmy, světla na jevišti, vůně toho 
všeho, bylo to opravdu podmanivé. Vrať-
me se však do Dolních Chaber a k blížícím 
se svátkům, protože i sv. Mikuláše a Váno-
ce jsme spolu s vámi, ať už v Chaberském 
dvoře, ve škole s TJ Dolní Chabry, v Soko-
lovně či u  kostela, slavili nejméně devět-

krát. Snad jen Březnový festival ochotnic-
kých divadel vybočuje z našeho magického 
čísla devět, protože se letos konal „teprve“ 
sedmý ročník. Souborů se zde však vystří-
dalo určitě několik „devítek“. Díky podpoře 
MČ Praha-Dolní Chabry a všech lidí pracu-
jících na úřadě, nemusíme řešit žádné vel-
ké starosti se zkoušením, prodáváním líst-
ků, financováním festivalu… můžeme pro-

stě devět let na chaberských prknech vy-
stupovat s podporou v zádech. Děkujeme!

Ať už budeme naše působení v divadel-
ní branži brát podle numerologie, nebo 
čistě racionálně a  analyticky, důležité je, 
že nás divadlo po ta léta stále baví, tvo-
říme, hrajeme a  především doufáme, že 
naše divadelní a  jiné kusy baví Vás, divá-
ky, protože kdyby nebylo pro koho hrát, 
nedávalo by to celé smysl. Děkujeme vám 
tedy moc za vaši přízeň. My vám na oplát-
ku v roce 2020 opět něco zahrajeme.

Naším posledním letošním projektem 
vzniklým ve spolupráci s  OS na ochranu 
památek v Dolních Chabrech bude v sobo-
tu 7. prosince 2019 tradiční projekce u kos-
tela s koledami, světly, svařákem…

Přijměte tedy naše srdečné pozvání. Tě-
šíme se na vás!
Krásné svátky a požehnané Vánoce přeje 
za spolek DIVOCH

Martina Mrňavá

1  Objevuje-li se na vaší obrazovce 
logo HD, přeladění se vás netýká.

2  Vidíte tuto ikonu? 
Zpozorněte. 
Přechod na DVB-T2 
se vás může týkat. 
Přeladit můžete ihned!

I TADY SE MĚNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 
PŘELAĎTE NA NOVÝ SIGNÁL DVB-T2 VČAS
V celé České republice se mění starý televizní signál na moderní DVB-T2. Tato změna se postupně dotkne 
všech televizorů, které přijímají pozemní vysílání. A tak není na co čekat… Lepší zvuk i obraz můžete mít 
díky DVB-T2 už teď. Připravte se na přeladění včas!

K přeladění na DVB-T2 dochází na základě rozhodnutí vlády a mezinárodních dohod, které mají vést k rozvoji 
vysokorychlostního internetu.

7. 1. 2020

27. 11. 2019

30. 1. 2020

4. 2. 2020

12. 2. 2020

26. 2. 2020

19. 3. 2020

31. 3. 2020

30. 4. 2020

31. 5. 2020

Jak na DVB-T2?

Kdy a kde přecházejí na nový signál programy České televize? A jak poznáte, že se změna týká i vás?

Česká televize nabízí informační pomoc s přeladěním na nový signál DVB-T2 
na webu www.digict.cz nebo na telefonu 2 6113 6113.
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Druhý úspěch na Divadelní Osmičce 2019
Báječné 2. místo obsadilo naše Studio DivOCh v konkurenci devíti 
divadelních souborů na 5. ročníku přehlídky amatérských divadel 
v Divadle Karla Hackera s hrou Na správné adrese M. Camoletti-
ho. V roce 2017 jsme si vyhráli 1. místo opět s M. Camolettim a hrou 
Anna v ringu. Ocenění vychází z hodnocení diváků, kteří bodují jak 
výkony herců, tak i výběr repertoáru a režii. A protože Studio Di-
vOCh chce svého diváka hlavně pobavit, vypadá to, že nejen s Mar-
cem Camolettim se mu to daří.

Krásné Vánoce a pohodový rok 2020 vám přeje celý soubor Stu-
dia DivOCh.

Alena Borhyová
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Dobrou noc, 
broučci
Svatý Martin obvykle přijíždí na bílém koni, 
a proto raději děti ze školky Beranov uloži-
ly broučky k zimnímu spánku.

Jakmile se venku setmělo a stíny vrha-
ly jen pouliční lampy, na zahradě mateřské 
školy Beranov se rozsvítila malá světélka 
a začaly se scházet děti, aby uspaly brouč-
ky. Nejdříve je však musely všechny najít.

Vlastnoručně vyrobené lucerničky a pa-
pírové lampiony se mihotaly po zahradě, 
jak děti hledaly, kam se hmyz mohl scho-
vat. Motýl se stulil k  prolézačce, pavouk 
snoval síť u  zahradního domečku, včelka 
hledala květiny u  plotu, kobylka skákala 
do pískoviště, beruška se choulila u  stro-
mu, světluška se chtěla napít u kohoutku, 
ale nevěděla, že voda už je zavřená. Po ne-

celé půlhodince vypátraly děti i  mraven-
ce u houpačky a mouchu na stromě a jak-
mile všem popřály dobrou noc, dostaly od 
paní učitelek odznak zkušených uspávačů 
a  svítící náramek, aby převzaly po brouč-
cích štafetu.

Průvod lampionů
Po rozloučení s broučky je děti symbo-

licky vyprovodily do říše snů. S rozsvícený-
mi lampionky a světélky prošly celou ces-
tou kolem všech domů a  hřiště až k  cyk-
lostezce u  Beranovky, kde si často hra-
jí, a  zkontrolovaly tak, že všichni broučci 
už spinkají. K tajuplné atmosféře přispěla 
i večerní mlha. Lezavý chlad však brzy za-
hnal malé i velké domů. Za rodiče MŠ Be-
ranov

Kristina Zábrodská

Lampionový průvod v dešti? 
Sv. Martin nás napínal do 
poslední chvíle.
Náš Martinský lampionový průvod jsme 
naplánovali na úterý 12.  listopadu  2019, 
abychom jej mohli zakončit v útulném pro-
středí Knorova statku.

Skutečně pršelo, ale to neodradilo vel-
ké množství rodičů s  dětmi, kteří přišli 
s rozzářenými lampiony společně vyhlížet 
Martina na bílém koni. Přijel nás pozdravit 
rytíř v  červeném plášti a  stručně nás se-
známil se svým příběhem. Děti, které se na 
setkání ve školičce připravovaly, mu zare-
citovaly a zazpívaly píseň o Martinovi.

Martin na koni nás doprovodil až k cíli 
naší cesty, na kterou svítila světélka dět-
ských lampionů.

Jako odměnu děti dostaly čokoládovou 
podkovičku a  Martinský penízek. Rovněž 
si pochutnaly na lineckých podkovičkách, 
které pomáhaly vykrajovat a  ve svých tří-
dách je zdobily.

A  už byl prostor na hry dětí a  přátel-
ská setkání rodičů. I přes sychravé počasí 
jsme společně prožili příjemný podzimní 
podvečer. A  nezářila v  nich pouze světél-
ka lampionů, ale i radost v dětských očích.

Mnoho příjemných chvil a  radosti 
v těchto podzimních dnech přejeme i vám 
všem, milí čtenáři.

Lenka Nikodýmová

Dýňování pod pergolou 
v Chaberáčku
Konec října patří jako vždy u nás v Chabe-
ráčku oblíbeným strašidlům, Halloweenu 
a  Dušičkám. 1.  listopad však patřil naší 
nové pergole. Ta měla svou premiéru. Prá-
vě pod ní se totiž uskutečnilo úplně prv-
ní „Dýňování pod pergolou“  – společná 
akce naší mateřské školy a  Sdružení ro-
dičů a  přátel. V  odpoledních hodinách si 
zde mohli rodiče s  dětmi vytvořit a  hlav-
ně vyzdobit svou vlastní dýni. Rodiče měli 
možnost si přinést jakékoli ozdoby, škol-

ka pak dodala dýně i přízdoby. A aby nikdo 
netrpěl zimou, byl pro všechny přichystán 
čaj na zahřátí. A tak se dlabalo a dlabalo 
a zdobilo, ale také nakukovalo na některé 
z  nově nainstalovaných vzdělávacích pa-
nelů na zahradě.

Celá akce probíhala pod „taktovkou“ 
maminky Martiny Krátké, které zdatně po-
máhali všichni členové její rodiny. Za to 
patří paní Krátké velké poděkování. Děti 
i rodiče prokázali svou zručnost a nápadi-
tost při dekoraci dýní.

Doufáme, že zde, pod pergolou, rodi-

če s dětmi strávili příjemné chvíle a že jim 
dýně alespoň na chvíli zkrášlily domovy.

Marcela Fárková
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Halloweenský pozdrav
ze třídy 1. C

Jana Linhartová

Zima
v lesní školce
I v chladném období se u nás v lesní škol-
ce Jaata pořád něco děje. Na pozemku 
jsme si v  rámci brigády vybudovali malé 
jezírko, kam odtéká voda při dešti. Těšíme 
se, že na botách budeme mít méně bahna, 
že jezírko obydlí žáby a vážky, které bude-
me s dětmi moct pozorovat.

Brigáda měla za cíl i opevnit výběh pra-
sete Pepy. To se sice stalo, ale Pepa nás 
neustále překvapuje svou vynalézavos-
tí a občas uteče. Od myslivce víme, že do-
konce zabíhá do polí a  lesa. Snažíme se 
s tím něco dělat a doufáme, že se nám po-
daří na Pepu vyzrát.

Kromě Pepy pozemek obývají ještě dal-
ší zvířátka (kozy, králík, morčata, kočič-
ky), která ve školním roce krmí hlavně děti 
s  průvodci a  o  víkendech a  prázdninách 
se střídají průvodci, rodiče či přátelé Jaa-
ty. Pokud byste někdo chtěl během vánoč-
ních prázdnin chodit s  dětmi (i  bez dětí) 

krmit zvířátka, ozvěte se, budeme moc rádi.
Chceme poděkovat dobrovolným hasi-

čům Prahy 8 za pokácení dvou stromů, kte-
ré už začínaly být při silných vichrech ne-
bezpečné. Dík patří i paní starostce Flori-
ánové, která nám pomohla akci zprostřed-
kovat.

V listopadu jsme prožili svatomartinský 
průvod s lampiony za zpěvu písní a poděli-
li jsme se navzájem o rohlíčky jako sv. Mar-
tin o svůj plášť se žebrákem. Čeká nás ad-
vent, vánoční tvoření a  ztišení. A pak už… 
Vánoce!

Pohodový adventní čas přejí děti i prů-
vodci z Jaaty.                   Tereza Vavrečková

Ohlédnutí do 
nedávné minulosti
V  sobotu 21.  září  2019 se v  TJ 

Sokol Dolní Chabry pořádal Šermířský 
den za účasti křivoklátské šermířské sku-
piny W-Arlet, která se postarala o  neza-
pomenutelnou zábavu nejen během ce-
lého odpoledne, ale i  večera, který pak 
následně patřil velké ohňové show. Bylo 
zde k vidění několik opravdových soubojů 
a scén, spousta historických zbraní, zbroje 
a středověká krčma. Děti si mohly vyzkou-
šet lukostřelbu, šerm, střelbu z katapultu 

a  v  mučírně natahování na skřipec. Nej-
větší výzvou pro ně bylo přetahování se se 
šermíři. Tam se dětem vedlo skvěle. Pro-
gram akce obohatila i podívaná na jízdu na 
koni v dámském sedle a ukázka triků s ko-
něm cvičeným pro fi lm. S blížícím večerem 
vystoupil fakír, který polykal oheň a  cho-
dil bos po střepech. Tímto bychom chtěli 
poděkovat všem návštěvníkům a všem čle-
nům skupiny W-Arlet za úžasnou atmosfé-
ru celého dne a těšíme se na další společ-
ně strávený den v  TJ Sokol Dolní Chabry! 
Za organizační tým TJ Sokol Dolní Chabry

Tereza Heinrichová

Velká ohňová 
mikulášská show 
s nadílkou v TJ Sokol 
Dolní Chabry!

Pravidelně jako každý rok se 5.  prosince 
otevírá brána do pekla. Den, kdy po se-
tmění všichni rohatí vylezou ven a  naku-
kují do oken, zda děti zlobí nebo ne. Máme 
zprávu, že i sám pan Lucifer se na nás při-
jde podívat! Proto nezůstávejte doma sami 
a  přijďte se s  námi společně trochu bát! 
Ale abychom nemalovali jen čerty na zeď, 
těšit se můžete i na Mikuláše s andělem. Ti 
nás v tom určitě samotné nenechají, a na-
víc budou mít pro všechny děti bohatou 
nadílku. Budeme se na vás těšit! Uvidíme 
se 5.  prosince  2019 v  16.30 hodin v  soko-
lovně! Blebleble…

Přihlášení a potvrzení účasti na nástěn-
ce v sokolovně nebo na info@sokoldolni-
chabry.cz! Rezervace nutná!

Tereza Heinrichová
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Evidenční číslo MK ČR E 23080

Podzimní část 
fotbalové sezóny

Podzim nám pomalu končí a s ním i pod-
zimní fotbalové soutěže chaberských týmů. 
S podzimní částí sezony můžeme být maxi-
málně spokojeni, a to nejen s výsledky, ale 
i s předvedenou hrou a zájmem hráčů, ro-
dičů a fanoušků.

Muži „A“ – náš mladý tým pokračuje ve 
velmi dobrých výkonech z  minulé sezo-
ny. Tým pod vedením Petra Kloučka a Pe-
tra Zahálky zůstal pohromadě a navíc byl 
doplněn dalšími hráči z dorostu. Naši hrá-
či potvrzují kvalitu a přezimují na krásném 
druhém místě a aktuálně se tak drží na po-
stupovém místě do nejvyšší pražské sou-
těže.

Muži „B“ postoupili v minulé sezoně do 
II. třídy a  v  nové soutěži si rozhodně ne-
počínají jako nějaký vystrašený nováček. 
Aktuálně jim patří 6. místo, tedy umístě-
ní v horní polovině tabulky. Škoda jen bo-
dových ztrát s týmy z konce tabulky, mohlo 
být ještě lepe, ale co není, může být. Ten-
to tým složený převážně z chaberských od-
chovanců určitě ještě neřekl poslední slo-
vo.

Starší dorost nám dělá velkou radost. 
Podzimní část soutěže dorost zakončil na 
prvním místě a  nenápadně pošilhává po 
Pražském přeboru, který by si mohla větši-
na kluků ještě v dorostu zahrát. Jaro bude 
však ještě těžké, ale Ivča Horáčková s Hon-
zou Škurkem ml. na soupeře určitě něco 
vymyslí.

Mladší dorost  – největší překvapení 
v Chabrech. Když jsme tento tým přihlašo-
vali do soutěže, tak měl jen osm hráčů roč-
níku 2003 a 2004 a my jsme se modlili, aby 
to kluci nějak odkopali a vysoké prohry jim 
neznechutily fotbal. Do týmu však před se-
zonou přišli další tři hráči a hlavně trenér 
Štěpán Mucha, který tým zkonsolidoval tak, 
že náš mladší dorost je na krásném 3. mís-
tě se ztrátou tří bodů na první Radotín.

Starší žáci vedeni Láďou Chaloupkou 
a  Jirkou Vajnarem postoupili minulý rok 
do I. třídy a žádnou nováčkovskou daň roz-
hodně platit nechtějí. Podzim se klukům 
náramně vydařil. V těžké skupině, kde mají 
např. ligový Meteor nebo Tempo jsou na 
krásném třetím místě. Mimochodem, naši 
starší žáci jsou i  ve čtvrtfinále pražského 
poháru.

Mladší žáci, to je náš fotbalový Jánošík. 
Kluci poráží mužstva z  čela tabulky a  na-

opak rozdávají body těm, kteří je asi po-
třebují více. Trenéry Honzu Škurka s  Da-
nem Mikotou však těší široký kádr a zájem 
dětí o fotbal. Máme 24 hráčů, a aby si za-
hráli všichni, tak mimo mistrovské soutěže 
(nyní 9. místo) hrajeme i Jihovýchodní ligu, 
kde si kluci (a Natálka) vedou velice dobře.

Starší přípravka se teprve sehrává a je 
nyní na 8. místě. Lukáš Stříteský s  Roma-
nem Kolínem však preferují, aby si zahrá-
li všichni hráči, co trénují a fotbal je bavil.

Mladší přípravka  – v  této kategorii by 
se výsledky neměly sledovat, ale v  rámci 
hodnocení musíme udělat výjimku, proto-
že Lýdie Patáková s  Honzou Jirouškem si 
to zaslouží. Naši nejmenší udělali za rok 
obrovský skok. Chabry se nyní dělí o první 
a druhé místo a dělají sobě i rodičům ob-
rovskou radost.

Jan Škurek, foto: Miroslav Malina

„Míčový trojboj“ PRAHA – OPEN 2019
Pražské sdružení 
Sport pro všechny 
a Pražské župy ČOS

Pohyb je život a my jsme 
17. listopadu 2019 s dětmi 
TJ ZŠ Chabry strávili ten-
to den v pohybu na závo-
dech, užívali si skvělou 
atmosféru v  sokolovně 
Karlín a změřili síly a do-
vednosti s  dětmi ostat-
ních částí Prahy.

Velmi úspěšné bylo družstvo v kategorii Děti + rodiče, společně 
jako družstvo vybojovalo 3 místo a Klára Janoštíková jako jednot-
livec v dívkách získala bronz. Mladší žáci nezaháleli, ale na me-
daili nedosáhli, bedna vítězů jim utekla o  jeden jediný bod. To-
máš Foit jako již zkušený závodník přivezl stříbro za jednotlivce 
v kategorii chlapců - nižší žactvo.

Milí závodníci, jsme na vás pyšní! Děkuji rodičům, že si udělali 
čas, s dětmi závodili a také je na závod doprovodili.

Fotky ze závodů si můžete prohlédnout na https://tjzschab-
ry.rajce.idnes.cz/.

Ivana Rakovská


