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Milí Chaberáci,
vítám vás srdečně s  novým rokem 2020. 
Pevně věřím, že kulatá symetrie číslic 
v jeho názvu nám přinese harmonii a sou-
lad v našem počínání. S pevnou vírou hle-
dím vstříc dostavbě naší školy a těším se 
na průběžné kroky k její výstavbě. Těším se, 

že naše škola bude moderní a děti budou 
mít možnost se vzdělávat v  nových a  od-
borných učebnách a učitelé budou mít dů-
stojné zázemí. Však už je také nejvyšší čas. 
Chabry se rozvíjejí a rozrůstají, naše měst-
ská část je krásná a  poskytuje báječné 
místo k životu. Snažíme se ve všech ohle-
dech hájit zájmy naší městské části a bo-
jujeme ze všech sil za co nejlepší budouc-
nost, ať už se jedná o Pražský okruh, letiš-
tě, skládku v  Ďáblicích, nastavení podmí-
nek pro tramvajovou trať, vedení vysoké-
ho napětí, developerské projekty či život-
ní prostředí. Zároveň ale nezapomínáme 
ani na naše domácí běžné starosti. Snaží-
me se o přejímání komunikací a zmoderni-
zovali jsme i naši techniku pro terénní prá-

ce a  úklid sněhu. Vystavěli jsme chodník, 
přidali zastávky, spravujeme komunika-
ce, bojujeme s kůrovcem, jednáme o mož-
nostech rozvoje sportu a sportovišť. Mám 
velkou radost z  toho, jak krásné progra-
my a akce loni nabízela naše radnice i ši-
roká kulturní scéna pro naše občany – jak 
pro ty nejmenší, tak pro seniory. Společen-
ství, které se stará o  své pamětníky a  vy-
chovává svou budoucnost, je společen-
stvím zdravým. Děkuji tímto srdečně všem, 
kteří přispívají k rozvoji našeho krásného 
domova. Milí Chaberáci, přeji vám všem 
v  tomto novém roce hodně štěstí, zdraví 
a spokojenosti.

Vaše Barbora Floriánová

Co se děje
na radnici
Nejdůležitější zprávou, kterou žije celá 
radnice, je konečné vybrání zhotovite-
le dostavby základní školy! Tím je fi rma 
PKS stavby a.s. a  pokud nenastanou žád-
né komplikace, měli bychom fi rmě do kon-
ce roku 2019 předat staveniště.

Od začátku prosince slouží nová zastáv-
ka Dvořákova. Z  prvních ohlasů je hojně 
využívána a společně s novým chodníkem 
na čimické autobusové obratiště zlepši-
la obslužnost na západním konci Dolních 
Chaber.

Našimi prioritami je také zvyšovat úro-
veň životního prostředí v  městské části. 
Hostili jsme proto ředitele Lesů hl. m. Pra-
hy, který si s  vedením radnice a  svým tý-
mem prošel celé Chabry. Probrali společ-
ně vývoj do dalších měsíců a  let. Jedním 
z  témat byla také výsadba nových stro-
mů, které se radnice v současné době vě-
nuje. V prosinci proběhlo také jednání se 
zástupcem Letiště Václava Havla ohled-
ně zhoršení hlukového zatížení v  posled-

ní době a  také záměru letiště vybudovat 
paralelní přistávací a vzletovou dráhu. Po-
slední měření hluku zde proběhlo v  roce 
2018, a proto bylo domluveno nové na rok 
2020, po kterém bude pokračovat další 
jednání.

V polovině měsíce proběhlo opět v Dol-
ních Chabrech setkání Starostů pro okruh, 
kde se informovalo o dosavadních činnos-
tech a koordinovaly se společné postupy. 
Již jsou na leden připravována další důle-
žitá jednání.

Proběhlo společné jednání radnice, ar-
cibiskupství, spolku OSOP, farnosti a  pro-
jektantů ohledně havarijního stavu zdi 
chaberského kostela a  zásadní opravy 
kostela samotného. Společně postupuje-
me ve snaze získat potřebné fi nancování 
pro náš krásný svatostánek.

Zúčastnili jsme se vyhlášení soutěže 
Komunální projekt roku v  rámci projektu 
Moderní obec.

Po uzávěrce lednového čísla Zpravo-
daje jsme se sešli na posledním letoš-
ním zastupitelstvu, kde jsme předkládali 
ke schválení rozpočtové provizorium pro 

příští rok nebo smlouvu pro sociálního 
pracovníka.

Zároveň již za sebou máme advent 
a  vánoční svátky. Před Chaberským dvo-
rem jsme letos poprvé rozsvěceli vánoční 
strom, ve školkách, v TJ ZŠ Chabry ani v So-
kole nechyběli Mikuláš, anděl a čert. Krás-
ná předvánoční setkání pro naše seniory 
proběhly také v Chaberském dvoře a v so-
kolovně. Poslední chvíle roku 2019 nám 
zkrášlily krásné koncerty v místním koste-
le pořádané spolkem OSOP a sborem Ca-
mera Chabra. A my už s nadšením vyhlíží-
me nový rok, ve kterém co nevidět přiví-
táme tradiční masopust nebo společně se 
Sokolem první Chaberský ples.

Přejeme všem krásný nový rok 2020!
redakce a vedení MČ

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

Radní vybrali zhotovitele 
dostavby základní školy
Rada městské části v  prosinci potvrdila 
doporučení výběrové komise a  rozhodla 
o zhotoviteli dostavby Základní školy Dol-
ní Chabry. Ve výběrovém řízení uspěla spo-
lečnost PKS stavby a. s. ze Žďáru nad Sá-
zavou, která předložila nejnižší nabídku 
v  hodnotě 171 milionů korun. Celkem de-
setičlenná komise vyhodnocovala devět 
podaných nabídek. Zadávací řízení na zho-
tovitele stavby zprostředkovávala společ-
nost DOST inženýring s. r. o. Po vypršení 
zákonných lhůt dojde do konce roku 2019 
k předání staveniště.

redakce
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Kam se obracet v případě 
leteckého hluku?
Zvukové zatížení z leteckého provozu bylo 
na podzim předmětem schůzky Barbory 
Floriánové se specialistou na hluk z letec-
kého provozu Dominikem Zimolou. V Dol-
ních Chabrech provedla měření akredito-
vaná zkušební laboratoř na měření hluku 
MaREXCOM v červnu 2018, posléze v  roce 
2019 vypracovala protokol. Měření probí-
halo zhruba týden a sledovalo denní i noč-
ní provoz na využívané RWY 24 z bodu ne-
daleko místní základní školy. Výsledky sta-
novily 49.9 dB pro denní dobu a  42.0 dB 
pro noční dobu. V dále položeném ochran-
ném hlukovém pásmu letiště jsou limity 
zhruba o deset dB vyšší. Zmíněný protokol 
naleznete přiložený na webu městské čás-
ti ve stejnojmenném článku.

Městská část se hlukovým zatížením 
dlouhodobě zabývá z  důvodu vlivu nega-
tivních dopadů na zdraví občanů a životní 
prostředí v Dolních Chabrech. Zvláštní po-
zornost tématu radnice věnuje v  souvis-
losti se záměrem paralelní dráhy na Ruzy-
ni, kterou letiště plánuje a jejíž koridor by 
měl městskou část přímo zasahovat.

V případě dotazů či stížností týkajících 
se hluku z  leteckého provozu nebo letec-
kého provozu obecně se mohou občané 
obracet přímo na Letiště Václava Havla, 
a  to na e-mailové adrese: zivotni.prostre-
di@prg.aero. Dominik Zimola připomněl 
také webové stránky www.prg.aero/hluk, 
kde jsou k  dispozici některé základní in-
formace, včetně průběžných i finálních vý-
sledků měření hluku z  leteckého provozu 
naměřeného na 14 stacionárních stanicích 
kolem letiště.                                       redakce

Chabry opět hostily 
Starosty pro okruh
Chaberská radnice se stala 11.  prosin-
ce  2019 znovu místem setkání zástupců 
uskupení Starostové pro okruh. Mezi jed-
najícími nechyběli ani starostka Floriá-
nová nebo někteří z místních zastupitelů, 
kteří se tématem Pražského okruhu dlou-
hodobě zabývají.

Ústředním tématem byly další kro-
ky v  boji za rozumnou variantu Pražské-
ho okruhu. Starostové Petr Hejl a  Stani-
slav Němec informovali společně s  Gab-
rielou Lněničkovou o schůzce s odborníky 
na transevropské dopravní struktury z Vel-
ké Británie a navrhli další postup, na kte-
rém se přítomní shodli.

Radní Dolních Chaber oznámili zá-
měr aktualizovat některé důležité podkla-

dy k severní části plánované trasy okruhu 
a k její regionální variantě, aby byly k dis-
pozici dostatečně kvalitní podklady pro 
další činnost.

Vedlejším bodem setkání byla krát-
ká diskuze k  tématu Letiště Václava Hav-
la a záměru výstavby paralelní dráhy, která 
by svým koridorem zasahovala přes něko-
lik obcí a městských částí včetně Dolních 
Chaber. Diskutující si vyměnili nejčerstvěj-
ší zkušenosti z  posledních jednání a  Bar-
bora Floriánová v  té souvislosti zmínila 
zhoršení situace v Dolních Chabrech a se-
tkání se zástupcem z letiště, s nímž dohod-
la nové měření hluku v příštím roce.

Závěrem se přítomní dohodli na činnos-
ti pro nejbližší týdny, přičemž další důleži-
té jednání uskupení lze očekávat už zkra-
je příštího roku.

redakce

Výběr ze zasedání Rady dne 
7. listopadu 2019
souhlasila
�s výměnou oken v objektu Spořická 483 
z důvodu havarijního stavu,
�s výměnou vadného osvětlení v nebyto-
vých prostorech Chaberského dvora (ordi-
nace),
�s přerušením provozu příspěvkových or-
ganizací (MŠ Chaberáček, MŠ Bílenecké 
nám. a  MŠ Beranov) ve dnech 23., 27., 30. 
a 31. prosince 2019. Provoz MŠ bude obno-
ven 2. ledna 2020,
�konáním školní akce MŠ Bílenecké nám. – 
lampiónový průvod, konané 12.  listopa-
du 2019,
�s  připojením prozatímního zařízení 
k distribuční soustavě PREdistribuce v od-
běrném místě „Kobyliská, parcela 1374/40, 
184 00 Praha-Dolní Chabry, stavba“ dle pří-
lohy,

revokovala
�usnesení č. 182/19/RMČ ze dne 
04. 10. 2019 a souhlasila s vypsáním zámě-
ru na zřízení věcného břemene na část po-
zemku parc. č. 1499/1, k. ú. Dolní Chabry, 
pro vybudování části distribuční sousta-
vy – podzemního vedení NN,

schválila
�poskytnutí finančního daru neziskové 
organizaci Občanské sdružení na ochra-
nu památek v  Dolních Chabrech z. s. na 
adventní akce u kostela ve výši 23.000 Kč. 
Podmínkou poskytnutí daru na rok 2019 je 
propagace spoluúčasti MČ na pořádaných 
aktivitách a předložení vyúčtování,
�dosavadní postup administrátora VŘ na 
akci „Dostavba ZŠ“,
�instalaci informační tabule na budově 
MŠ Beranov pro potřeby MČ,

pověřila
�starostku MČ jednáním se starostou MČ 
Praha-Suchdol o  dalším postupu vyhod-
nocení variant SOKP 518 a 519,
�p. Vokurku organizací VŘ v  rámci náku-
pu technicky po projednání problematiky 
údržby komunikací,

nesouhlasí
�a  má připomínky k  záměru „Připojení 
pozemku parc. č. 294/3, k. ú. Dolní Chab-
ry na panelovou komunikaci parc. č. 1117/1, 
k. ú. Čimice, přes pozemek parc. č. 294/2, k. 
ú. Dolní Chabry“.

Inzerce
 

Prosíme inzerenty,
aby inzeráty posílali na adresu

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

redakce
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Zahrádkáři Drahaň

Na prahu nového roku 2020 přejí zahrád-
káři základní organizace Drahaň všem ob-
čanům Dolních Chaber hodně zdraví a po-
hody. Vzájemné spolupráci s  MČ Pra-
ha-Dolní Chabry byla vždy věnována maxi-
mální pozornost, ať již šlo v minulosti např. 
o  dostavbu Sokolovny, či údržbu veřejné 
zeleně. V  současnosti bychom velmi rádi 
maximálně podpořili snahu MČ Praha-Dol-
ní Chabry při řešení veškerých otázek týka-
jících se Územního plánu v oblasti dopra-
vy kolem Prahy. Do následujícího období 
přeje výbor ZO Drahaň všem ještě jednou 
hodně úspěchů, a to nejen v roce 2020.

Milan Plhoň, tajemník ZO Drahaň

Městská část Praha-Dolní Chabry
a T. J. Sokol Dolní Chabry

vás srdečně zvou na

CHABERSKÝ PLES

25. ledna 2020 od 19:00 hodin

Sokolovna v Měděnecké 17, MČ Praha-Dolní Chabry

Těšit se můžete na dobrou hudbu, společenský tanec i domácí občerstvení.
Vstupné zdarma, kapacita sálu omezena na 300 osob.

Zamluvení stolu na
rezervace@sokoldolníchabry.cz.

Místní poplatek ze psů
za rok 2020
je splatný do
31. března 2020
Držitelé psů s  trvalým pobytem na úze-
mí MČ Praha-Dolní Chabry, kteří nečerpa-
jí dvouletou úlevu do výše 350 Kč/rok za 
označení psa identifi kačním číslem pod-
le veterinárního zákona a po přihlášení 
do registru Magistrátu hl. m. Prahy, zaplatí 
poplatek ve stejné výši jako v předchozím 
roce. Sazby poplatků se nemění a dle vy-
hlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o míst-
ním poplatku ze psů, ve znění pozdějších 
předpisů, jsou následující:

�300 Kč za jednoho psa chovaného v  ro-
dinném domě
�600 Kč za druhého a  každého dalšího 
psa chovaného v rodinném domě
�200 Kč za jednoho psa chovaného v  ro-
dinném domě, je-li držitel psa poživatel 
invalidního, starobního, sirotčího, vdov-
ského nebo vdoveckého důchodu, který je 
jediným zdrojem příjmů
�300 Kč za druhého a  každého dalšího 
psa chovaného v rodinném domě, je-li dr-
žitel psa poživatel invalidního, starobního, 
sirotčího, vdovského nebo vdoveckého dů-
chodu, který je jediným zdrojem příjmů
�1.500 Kč za jednoho psa chovaného v by-
tovém domě
�2.250 Kč za druhého a každého dalšího 
psa chovaného v bytovém domě
�600 Kč za jednoho chovaného psa urče-

ného a užívaného k hlídání objektů, jehož 
držitelem je právnická osoba, která je zá-
roveň vlastníkem hlídaného objektu
�900 Kč za druhého a  každého dalšího 
psa určeného a užívaného k hlídání objek-
tů, jehož držitel je právnická osoba, která 
je zároveň vlastníkem hlídaného objektu.

Poplatky lze zaplatit

v hotovosti (Po, St 7.45–12, 13.00–17.45 hod.) 
na podatelně ÚMČ Dolní Chabry, Hrušo-
vanské nám. 253/5, nebo bankovním pře-
vodem, účet č. 2000704349/0800, KS 0379, 
VS 1341 a SS – popisné číslo domu (červe-
né).

Povinnost držitelů psa
�ohlásit psa staršího třech měsíců do evi-
dence MČ Praha-Dolní Chabry
�od 1. ledna 2020 musí být, podle § 4 odst. 
4 veterinárního zákona č. 166/1999 Sb., 
každý pes označen elektronickým čipem
�přihlásit psa do registru chovatelů psů 

MHMP ve lhůtě 30 dnů od označení (veš-
keré informace naleznete na adrese www.
praha.eu)
�v  případě ukončení chovu nebo uhynu-
tí psa odhlásit z evidence do 30 dnů, do-
kládá se potvrzením od zvěrolékaře nebo 
čestným prohlášením (pokud jste tak do-
sud neučinili, informujte příslušný odbor 
dodatečně).

Vzory tiskopisů
K  dispozici na www.dchabry.cz/formulare-
zadosti, www.praha.eu.
ÚMČ Praha-Dolní Chabry Referát daní 
a  poplatků, Hrušovanské nám. 253/5, 184 
00 Praha 8, Tel: 283 851 272, e-mail: gabrie-
la.chamrova@dchabry.cz.

Volný pohyb psů
MČ Praha-Dolní Chabry nemá určená místa 
pro volný pohyb psů. Každý vlastník a cho-
vatel psa je povinen dodržovat tyto právní 
předpisy: Zákon č. 246/1992 Sb., na ochra-
nu zvířat proti týrání, § 24 odst. 2, ve zně-
ní poz. předpisů. Zákon č. 89/2012 Sb., ob-
čanský zákoník, § 1012 - 1018, ve znění poz. 
předpisů. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích, § 60, ve zně-
ní poz. předp. Obecně závazná vyhláška Hl. 
Prahy č. 6/2001, o ochraně veřejné zeleně, 
§ 2 písm. c), § 3 odst. 1 písm. g), § 3 odst.2, 
ve znění pozdějších předpisů.

Gabriela Chamrová, referent ÚMČ

Změna lékaře
Od 1. ledna 2020 gynekologie Gy-nek s.r.o., ordinace umístěná v objektu Chaberský dvůr, 
Hrušovanské nám. 5, Praha-Dolní Chabry, opět přijímá nové pacientky.
Nové ordinační hodiny: po 07.30–14.30, st 13.00–19.00, čt 13.00–19.00 hodin. Ordinuje MUDr. 
Vladimír Slavík. Tel.: 266 310 087.
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Účast na akci
Komunální projekt roku
V Rezidenci primátora hlavního města Pra-
hy proběhlo 20. listopadu 2019 vyhláše-
ní soutěže Komunální projekt roku. Měst-
ská část se letošního ročníku zúčastnila 
se skromným projektem na podporu dět-
ského čtenářství. Přestože se chaberská 
knihovna neprobojovala mezi vítěze, po-
dařilo se získat cennou zkušenost a inspi-
raci do dalšího zkvalitňování služeb v Kul-
turním centru. Potěšující je, že vítězem v 
kategorii Kulturní a vzdělávací činnost 
se stala stavba knihovny ve městě Hrá-
dek nad Nisou, která zvítězila také celko-
vě jako komunální projekt roku. Čtenářství 
tedy nakonec přece dostalo své ocenění a 
za městskou část vítězům gratulujeme! Vy-
hlášení se za chaberskou knihovnu zúčast-
nily Alena Wachtlová a starostka Barbora 
Floriánová.

redakce

Pramínek vlasů,
Život je jen náhoda
a Harlekýn v pořadu
Krása zralého věku
Světový evergreen Jiřího Suchého v podá-
ní Martina Klocperka za doprovodu kytary 
zahájil adventní setkání zábavného autor-
ského pořadu Krása zralého věku určené-
ho seniorům. Program společně s  autor-
kou pořadu uvedla starostka Barbora Flo-
riánová, která všem divákům popřála pře-
devším hodně zdraví v roce 2020. Poté se 
slova, hudby, tance i  cvičení ujala čtveři-
ce hostů Hanka Křížková, Vlastimil Hara-
pes, Erika Havlasová a  Martin Klocperk, 
kteří přijali pozvání. Kdo přišel, nelitoval. 
Hosté nás skvěle bavili a  nejen díky nim 
vládla pohoda, dobrá nálada a  radost ze 
společného uměleckého prožitku. Uvol-
něně a  s humorem vtipkovali, odpovídali 
i na všetečné otázky a pustili mezi přítom-
né diváky i pikantérie ze svého profesního 
a  uměleckého života. Co si budeme poví-
dat: právě jemně okořeněné historky ze ži-

vota slavných patří u diváků mezi nejoblí-
benější a nejžádanější. Hosty potěšil Mis-
tr Harapes nejen tím, že zazpíval, ale také 
čtením několika vtipných dopisů, které mu 
napsali jeho obdivovatelky a fandové. Sál 
burácel smíchy při historce zpěvačky a he-
rečky Hanky Křížkové, kterou zažila při ole-
jové koupeli v  lázních. Martin Klocperk 
vzápětí uřídil největší divácký sbor v písni 

Život je jen náhoda od autorů V+W. Balet-
ní mistr, herec, zpěvák, dramaturg i režisér 
Vlastimil Harapes ochotně zacvičil a  za-
pózoval v ukázkách správného držení těla 
s  novou partnerkou fyzioterapeutkou Eri-
kou Havlasovou. A že jim to na pódiu slu-
šelo! Cvičení zpestřily jeho vtipné a trefné 
glosy. Závěrečnou hudební tečkou byla pí-
seň Harlekýn v podání Hanky Křížkové, kdy 
refrén zazpíval celý sál. Co dodat? Musí-
te být u toho, abyste pochopili, jak dobře, 
uvolněně a příjemně jsme se všichni bavi-
li. Přijďte se s námi pobavit s dalšími hos-
ty již v dubnu.

Hana Marie Kunešová, autorka pořadu
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Poděkování
komisím
Děkuji kulturní a  sociální komisi za milé 
blahopřání a  poukázce k  mým narozeni-
nám. S pozdravem a přáním všeho dobré-
ho

Ing. Székelyová

Vážení, děkuji vám za milé přání, k mým 85. 
narozeninám, krásnou kytičku a  peněži-
tý dárek. Přeji vám i vašim rodinám hodně 
zdraví a v novém roce hodně zdraví i osob-
ní spokojenosti. Zdraví vás

Marie Němečková, ulice Kobyliská

Zimní období – čas 
na úpravu živých plotů
Současné období je nejvhodnější čas pro 
realizaci úprav živých plotů a dalších dře-
vin rostoucích na hranicích soukromých 
pozemků. Bujně rostoucí keře často pře-
sahují do profilu přilehlého chodníku. Pro 
chodce velká nepříjemnost. Pro majitele 
většinou nepříliš náročná záležitost, která 
prospěje nejen chodcům, ale i  dřevinám 
samotným. Mnoho našich obyvatel peču-
je o své živé ploty systematicky a výsledky 
jsou potěšením nejen pro ně, ale také pro 
všechny kolemjdoucí. Pro ilustraci uvádím 
několik příkladů.

V rámci práce Komise životního prostředí 
žádám a prosím všechny majitele pozem-
ků v katastru Dolních Chaber o součinnost 
v této oblasti.

Miroslav Malina, 
Komise životního prostředí

Polib a jeď. 
Dvě nová parkovací místa 
pro rodiče před školou.
Před základní školou v ulici U Václava se 
nám podařilo v  rámci zvýšení bezpeč-
nosti zřídit dvě parkovací místa pro rodi-
če, kteří vozí své děti do školy nebo je vy-
zvedávají. Označena jsou dopravní znač-
kou K+R. Pro ty, kteří už máte řidičák něja-
kou tu dobu jako já, a trochu se podivujete, 
co tahle nová značka znamená, si dovolím 
malé vysvětlení. K+R je zkratka anglické-
ho „kiss and ride“, v překladu „polib a jeď“. 
Doslova jde tedy o místa pouze ke krátké-
mu zastavení s  rozloučením a  vystoupe-
ním, eventuálně nastoupením, a  urychle-
nému odjezdu. Prosím proto všechny řidi-
če, aby na vyhrazených místech dlouhodo-
bě neparkovali a opravdu nechali vyznače-
né stání přístupné k jeho účelu, tedy hlav-
ně pro bezpečné dopravení dětí rodiči do 
školy a jejich vyzvednutí ze školy.

Jan Vokurka, místostarosta

Poezie
 
Čas
Čím starší jsi, tím méně času máš,
Ač pořád snažíš se, stále nic nestíháš.
Kdyby se můj čas umocnil na druhou,
Mohl bych, víc si hrát s tou naší mluvou.
Možná, že je to má velká troufalost,
Od času pro sebe chtít více než dost.
Bylo by krásné času mít denně více,
Klidný být, nehlídat, jak ubývá svíce.
V poklidu, vysmátý, času je dost,
V životě cítím se jak VIP host.
Na práci, hobby a lenoru, času dost mám,
Když mám ho nadbytek, tak nepospíchám.
K tomu se pochlubit pevným zdravím,
Když času teď mám, tak ať nechuravím.
Bohužel nápad, ač dobrý, je jen snění,
Je tu ta realita, co stále život nám mění.

Jaroslav Prejza

Lednová Kavárna
pro dříve narozené
Připomínáme všem pravidelným i  novým 
kavárenským hostům, že se poprvé v tom-
to měsíci a v tomto roce sejdeme ve středu 
dne 22.  ledna v  čase 15.30 hod. Od měsí-
ce února se kavárny budou konat v  zave-
dených intervalech, a to vždy první a třetí 
středu v měsíci.

Vše dobré v roce 2020 a jen samé krás-
né věci přeje

Sociální komise

Vánoční pohoda se linula 
adventní kavárnou 
pro dříve narozené

Vánoční písně, koledy, povídání a  vzpo-
mínání na zajímavé okamžiky v roce 2019, 
které se uskutečnily a  realizovaly v pravi-
delných kavárnách, ale i  v  pořadech Krá-
sa zralého věku, na jarním i  podzimním 
grilování v Chabrybárně, na výletech i  vý-
stavách či v divadlech. Jak vidno, akcí bylo 
skutečně hodně! A  bylo na co vzpomínat 
s úsměvem. Zazpívali jsme si s Martinem 
Klocperkem a  jeho harmonikou při hor-
kém punči, dobré kávě, vánočním cukro-

ví, které jsme hodnotili v úctě ke každému 
jeho autorovi a  měli jsme velikou radost, 
že mezi nás přišli v hojném počtu i zástup-
ci rodu maskulinum. Ať chceme, nebo ne-
chceme, bez mužů to není ono! Děkujeme 
vedení úřadu za možnost realizovat všech-
ny akce pod hlavičkou Sociální komise. 
Se sklenkou šampaňského jsme závěrem 
připili na zdraví nám i  vám, všem čtená-
řům našeho Zpravodaje. Těšíme se na vás 
i v tomto roce. Děkujeme za přízeň.

Růžena Klimešová, Sociální komise
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Pohádkový výlet 
do Seiffenu s Alenou
Byl posledním výletem v  loňském roce. 
A byl vskutku pohádkový! Začali jsme pro-
hlídkou skanzenu, který nám předem při-
blížil historik umění dr. Štulc. Přímo na 
místě tlumočila Eva Solničková. Po krát-
kém rozjímání v kostele s výkladem v něm-
čině a s překladem do češtiny jsme se pře-
místili do Muzea hraček v lázeňském měs-
tečku německých Krušných hor. Krása! Ně-
kteří z  nás fotili, jiní si zakoupili drobné 
dřevěné hračky jako dárky pod stromeček, 
jiní se jen kochali krásou a  jejich dlouho-
letou zdejší výrobní tradicí. Odpolední čas 
byl věnován prohlídce nádherně vánočně 
vyzdobeného malebného městečka horní-
ků a řezbářů. Po cestě zpět domů jsme za-
stavili u  obchodního domu a  v  autobuse 
vymysleli i  cíl prvního výletu v  roce 2020. 
Touto cestou děkuji jménem celé Sociální 
komise všem účastníkům loňských zájez-
dů a věřím, že se opět se všemi potkáme 
i v tomto roce. Těšíme se i na nové zájem-
ce.        Alena Markantová, Sociální komise

Jan Vokurka 
(Volba pro 
Chabry)
Jak dlouho žijete v  Cha-
brech a  jaký k  nim máte 
vztah?
Náš rod žije v Chabrech už 
po generace, a i já jsem zde se svou ženou 
založil rodinu. Chabry mám rád, žiji zde 
i pracuji celý život.
Jaké profesi se věnujete?
Přes dvacet let podnikám v oboru autoo-
pravárenství.
Co považujete za největší Chaberský pro-
blém?
V  Chabrech máme mnoho problémů, 
okruh a  stále se zhušťující dopravu, pa-
ralelní dráhu Letiště Václava Havla, vede-
ní velmi vysokého napětí plánované přes 
naši obec a  takto bych mohl pokračovat. 
Co ale já vnímám jako největší problém, 

jsou vztahy mezi lidmi, a to obecně, nejen 
u nás v Chabrech. Závist a z toho pramení-
cí nenávist, sobectví, netolerance. Někteří 
lidé si myslí, že ví, jak by se měl chovat ten 
druhý, ale nikdo z nich se nekouká, jak se 
chová on sám.
Čemu se chcete v Chaberském zastupitel-
stvu věnovat?
Krom velkých projektů se snažím zlepšit 
životní prostředí ale i  celé Chabry. V  mi-
nulém volebním období se nám podaři-
lo postavit dva fitparky, nové dětské hřiš-
tě a dvě zrekonstruovat. Teď zrovna dodě-
láváme hřiště v  parku U  Václava. Organi-
zuji každoročně v rámci KŽP úklid v celých 
Chabrech atd.
Jaký máte cíl pro současné volební obdo-
bí?
Cílů je spousta, ale věci jsou většinou slo-
žitější, než se zdají. Chtěl bych, aby se nám 
podařila dostavět škola, investovat do 
údržby a oprav komunikací, do zeleně, do 
sportu, zkrátka do Chaber, aby se tu žilo 

ještě lépe. Rád bych Chabrům něco přinesl, 
abych si s odstupem mohl říci, že to mělo 
smysl.
Jak trávíte svůj volný čas?
Snažím se, aby byla rodina vždy na prvním 
místě. Vychováváme čtyři děti a  bez pod-
pory mojí ženy všechno skloubit by šlo ob-
tížně. Snažím se být s  nimi a  vynahradit 
čas kdy se věnuji práci nebo městské části.
Něco navíc, co byste o sobě chtěl napsat:
Ve vedení obce je to především o  spolu-
práci a  týmové práci. Nemám rád sólisty, 
kteří si přivlastňují zásluhy, jen aby byli 
hezcí, ale na druhou stranu se bojí říct ob-
čanům někdy i  nepříjemnou pravdu, že 
dělají něco špatně, třeba proti předpi-
sům, jen aby si je nerozházeli. Pak mi taky 
vadí lidé, kteří místo spolupráce hledají 
ve všem, co obec udělá něco nezákonné-
ho, střet zájmů, nebo jinou senzaci, a ne-
dělá jim problém veřejně lhát, jen aby se 
zviditelnili.

Martin Knížek 
(Volba pro 
Chabry)
Jak dlouho žijete v  Cha-
brech a jaký k nim máte 
vztah?
V Chabrech jsem se narodil a mám s nimi 
spojený celý život. Pamatuji si, kde všude 
jsem si tu hrál jako kluk a bylo by fajn, kdy-
by měly dnešní děti možnost mít taky na 
co vzpomínat.
Jaké profesi se věnujete?
Pracuji jako obchodní manažer v  jed-
né středně velké firmě a  pak jsem mís-
topředseda chaberských fotbalistů a  sta-
rám se o  ekonomiku klubu. Jako funkcio-

nář SK působím nějakých třináct čtrnáct 
let. Jde mi především o zlepšení podmínek 
pro trénink dětí, kterých nám sem chodí 
každým rokem více. A myslím, že se to daří 
a je to vidět i na tom, že se nám v letošním 
roce podařilo mít družstva ve všech věko-
vých kategoriích.
Co považujete za největší chaberský pro-
blém?
Teď asi nejvíc okruh, který plánuje magis-
trát vést hned za Chabrama. To je prostě 
špatně, všechen hluk z  dopravy a  emise. 
Chabry, jak je známe, by to úplně zničilo.
Čemu se chcete v chaberském zastupitel-
stvu věnovat?
Od začátku jsem se zaměřil především na 
podporu sportu, kde mám největší zkuše-
nosti. Pomáhám místním spolkům získávat 

i další peníze než dary z obce, je tu spous-
tu grantových možností, které mohou vyu-
žívat a v tom jim chci pomoct.
Jaký máte cíl pro současné volební obdo-
bí?
Můj cíl je jednoduchý a  stále stejný: do-
stat více peněz do sportovních spolků, kte-
ré v Chabrech máme. Myslím, že zatím se 
to daří. Loni se dostavily kabiny na fotbale, 
teď pomáháme třeba Sokolu s novou stře-
chou, florbalistům jsme přispěli na branky 
a vybavení a fotbalistům zase na nové sítě 
za bránou. V tom chci pokračovat.
Jak trávíte svůj volný čas?
Moc volného času nemám, a  i  ten trávím 
většinou v Chabrech na fotbale nebo pak 
s rodinou. Někdy si zahraji golf.
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Cestovatelská přednáška: Jižní Afrika
21. 1. út 18.00 hod.
Srdečně zveme na povídání o našem cestování po přírodních par-
cích a rezervacích jižní Afriky. Cílem naší výpravy byla například 
místa Skeleton Coast, Etosha, Chobe, delta řeky Okavango a Vik-
toriiny vodopády. Čeká vás vyprávění o tom, jak se do Afriky vy-
pravit i bez cestovky a zdolat terénním autem během čtyř týdnů 
kolem pěti tisíc kilometrů, která divoká zvířata zde můžete uvidět, 
co je Velká pětka, jak přátelští a vstřícní jsou místní obyvatelé či 
jak bezpečné je cestování v této oblasti. Besedu doplňuje výsta-
va fotografi í, na které kromě našich „wildlife“ fotek představíme 
i Afriku z jiného pohledu, očima fotografa Vainqueura Birembano 
z tanzanského uprchlického tábora. Na cestovatelskou přednášku 
do KC zvou Josef Doležal a Hana Francová.

Mikulášský dvoreček
Děti ze Dvorečku navštívili počátkem prosince Mikuláš, anděl 
a čert. Žádné z dětí čert do pekla neodnesl, naopak, všechny byly 

odměněny malou sladkostí. Další úterý jsme vyráběli ozdobičky, 
kterými jsme společně ozdobili jedličku před Chaberským dvorem 
a zazpívali si u ní několik koled. Dvoreček přeje všem krásný nový 
rok. Těšíme se na další setkání s vámi.                        Lucie Šulcová

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.

L E D E N  2 0 2 0

VÝSTAVA - 70 LET NAKLADATELSTVÍ ALBATROS
7. 1.–30. 1.

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

15. 1. st 19.00 hod., Liga proti nevěře
Divadelní komedie, autor: Zdeněk Podskalský,
režie: Biser A. Arichtev
Hrají: I. Šmoldas, V. Arichteva, M. Kuklová a P. Mácha Velký sál, 
vstupenky 250/200 Kč v prodeji v KC/knihovně

21. 1. út 18.00 hod., Cestovatelská přednáška:
Jižní Afrika
Ing. Josef Doležal a Hana Francová
Knihovna, bez rezervace

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

70 let nakladatelství Albatros
7. 1.–30. 1.

Výstava velkoformátových panelů k 70. výročí nakladatelství Alba-
tros. Připomeňte si s námi vznik nejstaršího českého nakladatel-
ství literatury pro děti a vydejte se na cestu časem s Albatrosem.

Chaberský dvůr – Kulturní centrum
můžete sledovat na FB
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za 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 dvo-
ra. Komedie s detektivní zápletkou, tak by se dala charakteri-
zovat tato divadelní inscenace: žena a její milenec, vracející se 
manžel, další žena hledající svého manžela. Je to ten původ-
ní milenec nebo není? Manžel je prý v koupelně – mrtev! Dá se 
utéci z třetího patra? Dá se vraždit žehlicím prknem? Vejde se 
milenka do krbu? A nezbláznili se všichni náhodou…

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

Vánoční prodejní výstava
V období od 9. prosince 2019 do 4. ledna 2020 proběhla v galerii Kul-
turního centra Chaberský dvůr tradiční vánoční prodejní výstava 
předmětů z  terapeutických dílen Psychiatrické nemocnice Bohnice. 
Děkujeme všem, kteří se přišli podívat a zakoupili si třeba i některý 
z výrobků. Výtěžek z prodejní výstavy putuje na pomoc bohnické ne-
mocnici.

VÝBĚR Z NovinEK pro děti

9CHABERSKÝ DVŮR



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

Vyhodnocení soutěže
Lovci perel
a Jarmark v knihovně
V  sobotu 7.  prosince  2019 proběhlo 
v knihovně vyhlášení vítězů dětské čtenář-
ské soutěže Lovci perel. V úvodním roční-
ku soutěže se zapojilo rovných 50 čtená-
řů. Celkem sesbírali 408 perel za zodpově-
zené otázky ke knížkám a obdrželi více než 
5 500 knihovnických Chabgrošů. Vítězkou 
soutěže se stala Šárka Křapková (43 pe-
rel), na druhém místě skončila Adélka Krá-
senská (33 perel) a třetí nejpilnější čtenář-
kou byla Ester Tomancová (30 perel). Vý-
herkyně obdržely věcné ceny od knihov-
ny a  spolu s  ostatními měly možnost na-
koupit drobné předměty na jarmarku 
v  knihovně. Za pomoc s  jeho průběhem 
děkuji Hance a Madině z 9. třídy Základní 
školy Dolní Chabry. Těším se na malé „lov-
ce“ i v druhém ročníku soutěže, který jsme 
odstartovali již 1. prosince.

PF 2020
z knihovny

Knihovna přeje všem svým čtenářům
i ostatním návštěvníkům

Kulturního centra pevné zdraví,
hodně štěstí a mnoho radosti

v novém roce.
Budeme se těšit

na vaše příští návštěvy!

PF 2020
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Vánočná setkání
pro seniory
z Dolních Chaber
Setkání, které se uskutečnilo v  sobotu 
14.  prosince  2019 v  Sokolovně, bylo po-
slední letošní akcí Kulturní komise RMČ 
pořádané v tomto roce pro seniory.

Seniory přišla pozdravit a  popřát jim 
krásné Vánoce starostka Barbora Floriá-
nová.

Kromě pohoštění a  dárečku od firmy 
L‘Oréal čekal seniory ještě bohatý kulturní 
program. Členové studia DivOCh předved-
li ukázku z  divadelní hry Princezna Pam-
peliška a hudební trio Mitošinka-Klocperk-
Foit hrálo a zpívalo písně vánoční i ty pro 
pamětníky.

Naše občanka Irina Kritinina zase před-
vedla seniorům, jak se pomocí přírodních 
léků a  čajů z  bylin zbavit bolestí kloubů 
a svalů.

Jsme rádi, že akce byla úspěšná a těší-
me se, že se budeme scházet zase v  no-
vém roce 2020. Za Kulturní komisi přeje-
me všem občanům krásné Vánoce a šťast-
ný nový rok.

Věříme, že jste si s námi kromě bohaté-
ho vánočního stolu a dárků užili také tro-
chu duchovní nálady v  rámci dvou kon-
certů v našem kostele, které proběhly na 
Štědrý den a 26. prosince, kde jste si mohli 
poslechnout pěvecký sbor Camera Chabra 

nebo tradiční Českou vánoční mši J. J. Ryby 
se sólistkou Markétou Fassati.

Věra Doušová, foto: Barbora Šedová

Výstava školní družiny v KC CHD
Žáci ze školní družiny připravili jako každý rok i letos vánoční výstavu v prostorách kulturního centra, kterou jste mohli zhlédnout až 
do 6. ledna 2020. Děti se zároveň podílely také na výzdobě Chaberského dvora.                                                           Vladislava Mazurová
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Ohlédnutí
za Poetickým večerem 
Studia DivOCh
Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 v 18.00 hodin 
uvedlo Studio DivOCh v prostorách KC prv-
ní Poetický večer, který dramaturgicky při-
pravila Stáňa Klocperková. Seznámili jsme 
se s  dílem Jaroslava Kvapila a  vstoupili 
s  členy ochotnického souboru Studia „D“ 
Alžbětou Kalendovou a Janem Fuchsem do 
pohádky s Princeznou Pampeliškou.

Jsme moc rádi, že naše výzva stát se 
součástí programu Poetického večera 
u  vás našla odezvu a  vlastní verše zare-
citovali paní Sylva Šírová a  pan Jaroslav 
Prejza. Patří jim velký dík, jejich tvorba je 
skvělá.

Zlatým hřebem večera bylo recitační 
pásmo dětí ze základní školy, které si samy 
připravily, bylo kouzelné, s  jakou vášní 
a jak krásně děti recitovaly. A my už se na 
ně znovu těšíme.

Příští Poetický večer uvedeme 11.  úno-
ra 2020 s názvem Balady a Romace v běhu 
času… Přijďte si s námi zarecitovat vlastní 
tvorbu, nebo jen to, co máte rádi. Přihlaste 
se na tel.: 601 385 997 nebo na principal@
studiodivoch.cz.

Večer svojí záštitou podpořila paní sta-
rostka MČ Praha-Dolní Chabry Barbora 
Floriánová                           Alena Borhyová

Mikuláš
v TJ Sokol

Chaberský Sokol děkuje za přízeň i podpo-
ru všem návštěvníkům letošní Mikulášské 
nadílky.

redakce, foto: FB TJ Sokol

plánované Akce TJ Sokol Dolní 
Chabry v roce 2020
�25. 1. 19:00–24:00
Chaberský ples  Sokolovna
�po Masopustu,
Dětský karneval  Sokolovna
�18. 4. celý den
Velká cena Gustava Peši Drah. údolí
�30. 4. 17:00–24:00
Čarodějnice v Sokole Sokolovna
�30. 5. celý den
Dětský den v Sokole Sokolovna
�25. 6. 17:00–20:00
Loučení se školním rokem Sokolovna
�19. 9. odpoledne
Noc sokoloven  Sokolovna
�21. 11. 19:00:24:00
Country bál  Sokolovna
�5. 12. odpoledne
Mikulášská nadílka Sokolovna
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Adventní
setkání
Když se ohlédnu k  druhé adventní sobo-
tě a již tradičnímu setkání u kostela v Dol-
ních Chabrech, mám hřejivý a radostný po-
cit. Na Bíleneckém náměstí i v kostele se 
setkali lidé se svými dětmi a užívali si tu 
pospolitost. Už samotná příprava malé-
ho tržiště před branou kostela i  budová-
ní stánků s chaberskými výrobky probíha-
la za pomoci mnoha dobrovolníků, a prá-
vě díky nasazení a  spolupráci celých ro-
din s  přáteli a  sousedy vznikla ona kou-
zelná atmosféra. Pomoc Kavárny Pod pa-
vlačí, hostince U Míšků, bohnické léčebny, 
chaberské Pohádkové školky, divadelních 

ochotníků DIVOCH, hra dudáka z Domažlic, 
pohádka Ilegumovy divadelní společnosti, 
zpěvy Valeriany, prostě vše zapadalo dose-
be jako kolečka hodinového strojku, a po-
kud snad někdy něco zaskřípalo, nikoho 
to nerozladilo. Lidé se přišli pobavit, se-
tkat, přát si hezké svátky a ta provázanost 
byla všudypřítomná. Děkuji tedy všem, že 
jste spoluvytvářeli tak přívětivě naladě-
né odpoledne a  ještě svou návštěvou při-
spěli na dobrou věc, opravy kostela Stětí 
sv. Jana Křtitele. Z adventního setkání se 
získalo přes 30 000 Kč. Kdo nestihl Vánoce 
u kostela v roce 2019, ať určitě dorazí příš-
tě, protože ta nálada se slovy popsat nedá.

Více fotografi í na www.osop-chabry.cz.

Za OSOP děkuje a poklidný a tvůrčí rok 
2020 přeje

Martina Mrňavá

Věřím, že v  novém roce 2020 již do-
jde k opravám ohradní zdi kostela. Děkuji 
všem, kteří jste již přispěli na základ velké-
ho projektu v Dolních Chabrech a prosím, 
zůstaňte nám nakloněni také v dalších le-
tech, ať se společné dílo podaří.

Přeji Vám všem do nového roku hodně 
sil ve vašem konání, radosti s vašimi blíz-
kými a pohodu na duši.

Jana Snížková

Bankovní spojení na OSOP: 220920052/0300

 

PF 

20
20

www.osop-chabry.cz

Požehnané Vánoce a spoustu inspirace 
v novém roce přeje Občanské sdružení 
na ochranu památek v Dolních Chabrech
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Předvánoční čas 
v základní škole
Adventní zájezd do Drážďan
Letos jsme již třetím rokem vyrazili na ad-
ventní trhy do Drážďan s výběrem žáků z 2. 
stupně. Nejprve jsme navštívili Němec-
ké muzeum hygieny, které je zaměřené na 
člověka.

V interaktivním muzeu si žáci mohli vy-
zkoušet např. jak se s postupem věku hor-
ší zrak, či jak se při psaní třese ruka. Poté 
jsme zamířili na slavné adventní trhy Strie-
zelmarkt, které jsou nejstarší v  Německu 
a letos oslavily 585 let.

Mikulášský den
V pátek 6. prosince 2019 se konal tradič-

ní Mikulášský den, který letos připravova-
lo čistě dámské složení a žákyně to zvlád-
ly skvěle. Čertice nikoho neodnesly, i když 
někteří žáci prý měli namále. Děkujeme 
žákyním z  9.A  a  9.B, na foto zleva: Nela 
Rendlová, Hana Benková, Nicol Červenko-
vá, Kristýna Vodrážková, Veronika Přibylo-
vá, Lenka Růžičková, Valentýna Másílková 
a Vendula Nádvorníková.

Vánoční jarmark
Ve středu 11. prosince 2019 proběhl tra-

diční vánoční jarmark. Všechny třídy se či-
nily a nabízely např. vlastnoručně vyrobe-
ná mýdla, psí pamlsky, zrcátka, keramic-
ké výrobky a spoustu vánočních dekorací. 
Z  jídel jsme mohli ochutnat dokonce i  ja-
ponské sushi či jarní závitky. Žáci 1. stupně 
měli zároveň připravená i  vystoupení. Za-
ujalo mě seskupení „Dámy na tahu“ žákyň 

z 5.C, které hrály a zpívaly vánoční koledy 
na šest různých nástrojů (zobcová, altová 
a  tenorová flétna, housle, klávesy a  kyta-
ra). Na foto zleva: Anežka Gvoždíková, Eliš-
ka Tašková, Klárka Tašková a  Anežka Ho-
ráková.

Doufáme, že jste si jarmark užili a těší-
me se na příští rok.

Veronika Minaříková

Adventní těšení 
v Chaberáčku
Advent je pro všechny děti bezesporu tím 
nejkrásnějším obdobím roku.

U nás, v Chaberáčku, začal tento krásný 
čas výletem do Karlštejna do Muzea betlé-
mů. Děti Zelené a  Modré třídy měly mož-
nost si prohlédnout betlémy vyrobené ze 
dřeva, z vosku, pečené z perníku. Perníko-
vé betlémy byly obzvláště lákavé a  svou 
vůní lákaly k ochutnání. Pod střechou mu-
zea se ukrýval nejpůsobivější Karlštejnský 
královský betlém, dřevěný, s postavou sa-
motného krále Karla IV., zakladatele hradu 
Karlštejna. Ve sklepení mohly ty nejodváž-
nější dětí spatřit Bílou paní. Děti si navíc 
vyzkoušely v dílničce Muzea betlémů, jak 
se zdobí baňky na vánoční stromeček.

Jedním z  nejdůležitějších symbolů Vá-
noc je vánoční stromeček, a tak adventní 
těšení pokračovalo 2.  prosince slavnost-
ním rozsvícením vánočního stromečku na 
školní zahradě. Před školkou se po setmě-
ní sešlo neobvyklé hudební těleso sesta-
vené z dětí, rodičů, přátel mateřské školy 
a tria hudebníků, kteří doprovázeli všech-
ny koledy. Za zpěvu známých i méně zná-
mých vánočních koled se rozsvítil náš vá-

noční strom. Tímto začala nová tradice 
v Chaberáčku.

Pátý prosinec neodmyslitelně patří Mi-
kuláši a pro děti ve školce bylo nachystáno 
Čertování. Děti přišly v tento den do škol-
ky přestrojeny za čerty a  čertice, ale ne-
chyběli ani kouzelní andílci. Pro děti na-
stal dopolední program her a soutěží. Čer-
ti, čertice i  andílci plnili nejrůznější úko-
ly, jako například hod zemákem (bram-
borem) do hrnce, nebo vytahování čertů 
z pekla. Za dětmi přišel nakonec i Mikuláš 
s čertem, který sice zkoušel děti zastrašit, 

ale ty se nedaly a  odzbrojily jej mikuláš-
skými a  čertovskými básničkami a  písnič-
kami. Tím si vysloužily od Mikuláše slad-
kou odměnu.

Adventní těšení pokračuje a  čas nelze 
zastavit, a tak se advent přehoupne do Vá-
noc a po nich nastane pro všechny v Cha-
beráčku nový rok a přijdou i nová „těšení“.

Děkujeme přátelům mateřské školy za 
stálou přízeň a rodičům za spolupráci.

Marcela Fárková
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Adventní čas 
v MŠ Beranov
V  prosincovém adventním čase se naše 
školka ponořila do slavnostní předvánoč-
ní nálady.

Ve čtvrtek 5.  prosince 2019 nás navští-
vili Mikuláš, čert a  anděl. Protože máme 
samé hodné děti, do pekla se nikdo ne-
dostal a vzácná návštěva slíbila, že přijde 
zase až příští rok.

Hned další týden v pondělí vyjela celá 
školka na výlet do městyse Karlštejn na vý-
stavu betlémů. Viděli jsme betlémy ze dře-
va, perníků, buráků a mnoho jiných. Z výle-
tu si děti přivezly spoustu zážitků.

V dalších dnech se všechny třídy pocti-
vě nachystaly na vánoční besídky a dílnič-
ky s  rodiči. Paní učitelky s  dětmi nacviči-

ly krátká vánoční představení a  připravi-
ly drobná překvapení pro rodiče, společ-
ně s rodiči jsme si zazpívali vánoční koledy.

Nezbývá než za celou MŠ Beranov po-

přát všem mnoho zdraví do nového roku 
2020. Za mateřskou školu

Daniela Švancarová

Z Pohádkové 
školičky
V  předvánočním čase bylo v  našich škol-
kách opravdu rušno a veselo.

Paní učitelky je s  dětmi krásně vyzdo-
bily, vyráběly dárečky, zpívaly, tancova-
ly a chystaly se na Vánoční setkání s rodi-
či, které se uskutečnilo opět pod širým ne-
bem na nádvoří Knorova statku.

Velkou, milou návštěvou nás potěšil Mi-
kuláš s andělem. V den, kdy nás navštívil, 
přišly děti i učitelky do školičky převleče-
né za čertíky a dělaly spoustu čertovin.

Školičkový štědrý den se také vyda-
řil. Učitelky připomínaly a  dělaly s  dětmi 
staročeské zvyky, slavnostní svačinka byla 
i  s  cukrovím od maminek, ale hlavně na 
děti čekaly ve třídách ozdobené stromeč-

ky se spoustou školkových dárků a malým 
dárečkem, co si děti odnesly domů.

Ale to jsou již vzpomínky. Nyní začíná 
nový rok a my sobě i vám všem Chaberá-
kům přejeme, aby byl tento rok pro všech-
ny jen dobrý.

Přejeme mnoho zdraví, štěstí a  lásky 
mezi všemi!

Lenka Nikodýmová

Novoroční 
pozdrav z jurt
Zdravíme vás z  jurt i  v  novém roce. Krát-
ce se ohlédneme za koncem roku u  nás 
v  lesní školce: V  poklidu jsme prožili ad-
ventní čas přípravou na Vánoce – vyrábě-
li jsme malý adventní věnec z vosku, zapa-
lovali svíčky na přírodním věnci a setkali 
se s vlídným Mikulášem bez čerta. Děti při 
rozsvěcení svíčky na věnci (např. před obě-
dem) říkaly básničku:

Věnec,
a na něm čtyři svíce.

Těšíme se na Vánoce!
Každý týden
jednu svíčku

zapálíme
pomaličku.

Světla bude přibývat,
my se budem usmívat…

a víš proč?
Já už to vím –

narodí se Boží Syn!

Při večerním adventním tvoření jsme 
prožili milé setkání i  se všemi rodinami, 
jejichž děti navštěvují jurty. Pouštěli jsme 
si skořápkové lodičky, vyráběli svícínky 
a děti zahrály vánoční hru.

Třetí lednový týden vyrážíme na hory 
a  děti, které nejedou, budou v  naší ses-
terské školce Maata v Ďáblicích. Budeme 

opět rádi za případnou výpomoc s  krme-
ním zvířat v lesní školce v Chabrech v ten-
to čas.

Přejeme vše dobré do nového roku 
2020! Srdečně za Jaatu

Tereza Vavrečková
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Evidenční číslo MK ČR E 23080

Zdokonalování 
areálu
SK Dolní Chabry

V  roce 2019 jsme provedli několik úprav 
našeho areálu, aby byl ještě dokonalejší:
1) Přístupová komunikace z  ulice Dvorní 
byla konečně zadlážděna zámkovou dlaž-
bou a  nemusíme se v  době dešťů brodit 
v bahně.
2) Nové oplocení směrem k  ulici Dvorní, 
nová vjezdová vrata a vstupní branka.
3) Rozšíření chodníku a  úprava plochy 
mezi kabinami a hřištěm.
4) Zatravnění plochy v prostoru bývalého 
buňkoviště.
5) Rozšíření parkoviště a zkvalitnění povr-
chu.
6) Příprava plochy pro vybudování pří-
střešku pro diváky a občerstvení.

Vlastimil Tomšů,
foto: Petr Zahálka

Naši mladší žáci 
obsadili 2. místo 
na turnaji
v Říčanech

Naši mladší žáci obsadili krásné druhé 
místo z  osmi týmů na turnaji mladších 
žáků v Říčanech. Ve fi nále podlehli favori-
zované Aritmě až po penaltovém rozstřelu, 
kdy v  normální hrací době zápas skončil 
1:1. Za celý turnaj náš tým inkasoval pouze 
jedinou branku, a to až ve fi nálovém utká-
ní. Každopádně kluci si zápasy užili a  za-
slouženě se probili až do fi nále.

Sestava: Filip Nemček  – Jonáš Mikota, 
Míša Škurek, Pavel Falešník, Kuba Matou-
šek a Vasyl Ivanytskyy.

Jan Škurek

Přišel
k nám
Mikuláš

Na dveře tělocvičny základní školy kdosi 
3. prosince 2019 zaklepal.

Bílý pán. Mikuláš na cvičení přišel 
k nám. Anděl a čerti přišli s ním, zjistit, zda 
dobře cvičíme a že vůbec nezlobíme.

Odpoledne proběhlo ve veselé náladě 
a celý tým TJ ZŠ Chabry byl velmi spokoje-
ný, že k nim do hodiny přišly tak prima děti.

Bílý pane, těšíme se na tebe zase za rok.

TJ ZŠ Chabry
Ivana Rakovská


