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Milí Chaberáci,
na konci prosince jsme podepsali 

smlouvu se zhotovitelem projektu Dostav-
ba ZŠ a předali jsme staveniště. Pamatuji 
si, jak loni touto dobou všichni kroutili hla-
vou a tvrdili, že se to v roce 2019 rozhod-
ně nemůže podařit – a přece. Mám z toho 
velkou radost. Nakonec i  letní zrušení vý-
běrového řízení a klid na práci s projektem 
vedl k dobrému, objevili jsme možnost, jak 
se na projekt podívat z  jiného úhlu, začít 

i v zimě, práce již započaly a už se velmi tě-
ším na další pokroky při výstavbě.

Minulý rok byl velmi náročný, ale poda-
řilo se v něm nakonec maximum, co jsme 
si mohli přát. Výborná zpráva je, že dota-
ce Evropských fondů na školu – 40 000 000 
Kč, o  které jsem zažádala v  červnu, byla 
nyní schválena, a budeme ji brzy moci při-
dat do fi nancí na stavbu – k 80 000 000 Kč, 
které nám na mou žádost přidal magistrát. 
Dalším příspěvkem je dotace od develo-
pera 30 000 000 Kč, kterou jsme získali po 
dlouhém a náročném vyjednávání, stejně 
jako snížení ze šesti pater na pět. Jsou to 
senzační částky, které se roky nedařilo zís-
kat a jen díky nim je stavba možná.

Daří se a je to velké povzbuzení do další 
práce. Ostatně i ve všech ostatních pláno-
vaných projektech a akcích zůstáváme ne-
méně pilní. Řešíme urgentní opravu koste-
la a chystáme se na opravu sokolovny, hle-

dáme sociálního pracovníka i prostor pro 
pořádné sportoviště, opravujeme a rekon-
struujeme, máme i novou techniku na běž-
ný i zimní úklid (i sníh se letos naší připra-
venosti zřejmě zalekl).

Co se týká Pražského okruhu neodbyt-
ně urgujeme příslušné orgány a spolu se 
sdružením starostů zvažujeme další mož-
nosti, jak prosadit opravdu funkční řešení, 
které by nezničilo postižené městské čás-
ti a obce současnou prosazovanou varian-
tou.

Ale únor je také měsíc zábavy, tance 
a masopustního veselí – první letošní ples 
je čerstvě za námi a za několik dní se dou-
fám všichni potkáme na rozjařeném Maso-
pustu.
Krásný masopustní únor!

Vaše Barbora Floriánová

Co se děje
na radnici
Nejpodstatnější zpráva z  konce minulé-
ho roku se týká samozřejmě projektu ško-
ly. Na konci prosince byla se zhotovitelem 
PKS stavby a.s. podepsána smlouva a ná-
sledně mu bylo předáno staveniště. Dle 
harmonogramu již byly zahájeny první pří-
pravné práce. Každý týden probíhají jed-
nání s konkrétními úkoly pro celý projekt.

Dostali jsme vyjádření MŽP ohledně EIA 
k  Pražskému okruhu a  objednatel je vy-
zván k doložení příslušných dokumentů na 
základě zaslaných připomínek.

Vyhlásili jsme výběrové řízení na soci-
álního pracovníka pro naši městskou část.

Jako novou posilu do sekretariátu jsme  
přijali Alici Nussbergerovou a těšíme se ze 
společné spolupráce.

Po delší době starostka loni zažáda-
la na magistrátu o prostředky na projekty 
a opravy technické vybavenosti a sešla se 

k projednání se zástupci magistrátu.
V parku pod základní školou byla insta-

lována nová lanová pyramida a  celý po-
stupně upravovaný prostor tím získal další 
nový herní prvek.

Vedení městské části se na podzim za-
měřilo také na rozšíření běžné i zimní údrž-
by komunikací a travnatých ploch ve vlast-
ní správě, pro kterou pořídilo nový trak-
tor s  víceúčelovými doplňky. Odsouhlase-
no bylo umístění radaru k měření rychlosti 
do ulice Pod Zámečkem a pro lepší zajiště-
ní bezpečnosti objednána dopravní studie 
pro křižovatku u základní školy.

Pokračují jednání se spolkem OSOP 
a  dalšími účastníky k  havarijnímu sta-
vu ohradní zdi kolem chaberského koste-
la a  zásadním opravám kostela samotné-
ho, jedné z několika málo farních román-
ských památek na území Prahy. Reportáž 
o  našem kostele natočila Česká televize 
pro pořad „Z  metropole“. Aktivně spolu-
pracujeme s arcibiskupstvím, magistrátem 

i Ministerstvem kultury a snažíme se získat 
potřebné prostředky. Přispívat může také 
veřejnost na účet OSOP.

Ještě před Vánoci proběhlo 8. veřej-
né zasedání ZMČ, na kterém bylo schvále-
no rozpočtové provizorium. Nyní již probí-
hají přípravy standardního rozpočtu, kte-
rý bude zastupitelům Radou městské části 
předložen nejpozději v březnu tohoto roku.

Po uzávěrce proběhla v  polovině led-
na další schůzka Starostů pro okruh. Bližší 
informace o  závěrech jednání přineseme 
podrobně v dalším čísle.

Od počátku roku se ladily detaily prv-
ního Chaberského plesu, který pořáda-
ly společně městská část a TJ Sokol Dolní 
Chabry a  proběhl koncem ledna. Výtěžek 
z plesu by měl být použit na opravu cha-
berského Sokola. V  posledních týdnech 
také vrcholily přípravy na tradiční Chaber-
ský masopust, na který se můžeme všichni 
těšit už v sobotu 8. února 2019.

redakce s přispěním Barbory Floriánové

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

Inzerce
Prosíme inzerenty,

aby inzeráty posílali na adresu
inzerce@dchabry.cz

nejpozději do 15. dne v měsíci.
redakce
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Rozpočtové provizorium 
bylo schváleno
Na programu 8. veřejného zasedání Zastu-
pitelstva městské části Praha-Dolní Chab-
ry konaném 18. prosince 2019 bylo celkem 
jedenáct bodů a  tři další byly zastupite-
li přidány během schvalování programu 
jednání. Nejdůležitější předkládané body 
souvisely s rozpočtem městské části a na 
všech z nich byla nalezena většinová sho-
da.

Rozpočet městské části je přímo na-
vázán na rozpočet hlavního města, kte-
rý Praha schvaluje až ke konci roku. Měst-
ské části proto běžně vstupují do nové-
ho roku v rozpočtovém provizoriu, což za-
stupitelé na zasedání jednohlasně potvr-
dili. Kompletní rozpočet na rok 2020 bude 
předložen na prvním novoročním zasedá-
ní. Všichni přítomní zastupitelé souhlasi-
li také se dvěma rozpočtovými opatření-
mi, která do rozpočtu městské části zapo-
jují téměř 950 tisíc korun z  dotací Minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy na 
dvě mateřské školy, 380 tisíc korun z  vý-
herních hracích přístrojů a 400 tisíc korun 
jako příspěvek jednoho z  developerů na 

základě pravidel pro developery schvále-
ných v loňském roce.

Zastupitelé rovněž souhlasili s  uzavře-
ním smlouvy o  partnerství a  vzájemné 
spolupráci s městskou částí Praha-Ďáblice, 
která zajistí sociálního pracovníka pro obě 
městské části pro příštích dva a půl roku. 
Fotbalovému sportovnímu klubu a  TJ So-
kol Dolní Chabry zastupitelé schválili dary 
v  celkové výši 200 tisíc korun a  odměny 
byly jako každoročně přiděleny také komi-
sím a výborům.

V  informativních bodech starostka se-
známila přítomné s průběhem výběrového 
řízení na dostavbu základní školy, oznámi-
la výběr zhotovitele PKS stavby a. s. a další 
kroky vedení radnice, tedy ještě do konce 
roku podepsání smlouvy se zhotovitelem 
a  poté předání staveniště. Další informa-
ce se týkaly podaných připomínek k  čás-
ti záměru Pražského okruhu a uskutečně-
ných jednáních v téže věci se Starosty pro 
okruh nebo zástupci magistrátu.

Dění na pražském magistrátu se týkaly 
také příspěvky opozičních zastupitelů. Ti  
na základě dílčího dopisu z  komunikace 
mezi magistrátem a městskou částí poža-
dovali zrušení jednoho z  dřívějších usne-
sení, schvalující Dodatek č. 4 ke smlouvě 
s developerem Nových Chaber, který pod-
le nich odporuje výsledku referenda. Do-
datkem se developer Star Group zavázal 
snížit budoucí výstavbu fáze F a  G o  šes-
té navrhované podlaží a převést městské 
části příspěvek ve výši 30 milionů korun na 
podporu veřejné infrastruktury. Vedením 
radnice a  právníkem městské části bylo 
všem přítomným vysvětleno, že tento do-
pis je pouze částí komunikace v neuzavře-
ném a neveřejném řízení a není v žádném 
případě závěrečným rozhodnutím magis-
trátu. Koaliční zastupitelé návrh na zruše-
ní dodatku nepodpořili, jelikož by faktic-
ky znamenal umožnění developerovi po-
stavit podle platného stavebního povole-
ní zmíněné šesté podlaží bytových domů 
a městská část by ztratila nárok na vyjed-
naný kompenzační příspěvek 30 milionů 
korun.                                               redakce

Bioodpady 
v praze
Hlavní město Praha zlevnilo cca o  50 % 
všem fyzickým osobám svoz rostlinného 
bioodpadu. Stačí jen vyplnit objednávku, 
na což máte tři možnosti: 
1. Vyplněním objednávky na adrese www.
ave.cz/bioodpad-praha.
2. Vyplněním objednávkového formulá-
ře, který naleznete na webu městské části, 
a zasláním poštou na adresu: AVE Pražské 
komunální služby a.s., Pražská 1321/38a, 
102 00 Praha 10.
3. Návštěvou zákaznického centra: Z důvo-
du možného přetížení doporučujeme vy-
užít předchozí možnosti. Provozní doba: 
PO a ST 8.00–18.00, ÚT a ČT 8.00–17.00, PÁ 

8.00–15.00 hodin. Adresa: Pražská 1321/38a, 
Praha 10 nebo Sokolovská 14/324 (budova 
Úřadu MČ), Praha 9.

Po odeslání vyplněné objednávky obdr-
žíte poštou „Prohlášení plátce poplatku“, 
které podepíšete a pošlete zpět na adresu 
AVE Pražské komunální služby a.s., Pražská 
1321/38a, 102 00 Praha 10. Tímto si zajistí-
te, že svoz bioodpadu bude probíhat bez 
přerušení a nádoba vám bude i nadále po-
nechána.

V  případě, že již nebudete mít zájem 
o  pokračování služby, zašlete vaše aktu-
ální kontaktní údaje a adresu místa svozu 
pro potřeby odebrání sběrné nádoby na e-
mailovou adresu avepks.obchod@ave.cz.

redakce

Výběr ze zasedání 
Zastupitelstva  dne 
18. PROSINCE 2019

schválilo
�uzavření Smlouvy o partnerství a vzá-
jemné spolupráci s finančním příspěvkem 
a Příkazní smlouvy k projektu s názvem 

„Sociální pracovník“,
�rozpočtové opatření č. 7 a 8 v roce 2019,
�rozpočtové provizorium MČ Praha-Dolní 
Chabry na rok 2020,
�výši odměn poskytovaných fyzickým 
osobám, které nejsou členy zastupitelstva 
městské části, za výkon funkce členů vý-
borů zastupitelstva městské části, komi-
sí rady městské části a zvláštních orgánů 
městské části,
�poskytnutí finančního daru SK Dolní 
Chabry na úhradu energií a úpravu a údrž-
bu hřiště v areálu ve výši 100.000 Kč,
�poskytnutí finančního daru TJ Sokol Dol-
ní Chabry na úhradu energií za rok 2019 ve 
výši 100.000 Kč,

neschválilo
�pořízení změny územního plánu zkráce-
ným postupem pozemků parc. č. 1367, 1368, 
1369/1, 1369/2, 1370 a 1371, k. ú. Dolní Chab-
ry, z PZO (zahrádky a zahrádkové osady) na 
OB-C (čistě obytná s kódem míry využití C) 
pro výstavbu rodinných domů.

Výběr ze zasedání RADY  dne 
22. a 25. listopadu 2019
a 4. prosince 2019

souhlasila
�se záměrem aktualizace dokumentace 
SOKP – zpracování podkladů pro stanovis-
ka dotčených obcí k aktualizaci dokumen-
tace „Dokončení SOKP“ v úseku D7 (Ruzy-
ně) – D8 (stavba 518, 519) dle nabídky tvo-
řící přílohu usnesení,
�s umístěním signované plastiky s podpi-
sem Emila Filly v prostorech ÚMČ
�s vypsáním záměru na nákup a instalaci 
nového herního prvku na hřiště Pod Vác-
lavem,
�s podáním žádosti o povolení ke kácení 
dřevin rostoucích mimo les – akátová alej 
u ZŠ podél parkoviště,
�s instalací chybějících sněhových zábran 
na střechu objektu Chaberského dvora,

rozhodla
�na základě doporučení výběrové komi-
se o výběru dodavatele akce „Dostavba ZŠ“ 
firmě PKS stavby a.s., za cenu 171.085932,24 
Kč, a pověřuje starostku k podpisu Smlou-
vy o dílo,
�o výběru cenové nabídky společnos-
ti Belarus-traktor.cz s.r.o., IČ: 28230582 na 
traktor zn. Belarus včetně příslušenství, č.j. 
MCPCH 02264/2019, a pověřuje místosta-
rostu Vokurku zajištěním nákupu a přihlá-
šením techniky do provozu.
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Podzimní jednání 
k Metropolitnímu plánu
Během podzimu proběhlo na půdě In-
stitutu plánování a  rozvoje další jedná-
ní s  městskou částí Praha-Dolní Chabry 
nad připomínkami k Metropolitními plánu, 
které městská část loni v  červenci v  rám-
ci společného jednání zaslala. Za Dol-
ní Chabry se zúčastnili starostka Barbo-
ra Floriánová a místostarosta Milan Golas 
a kromě odborníků z IPR byli přítomni také 
zástupci 1. náměstka primátora Petra Hla-
váčka a zástupci odboru územního rozvo-
je magistrátu.

V  průběhu setkání byly probrány ze-
jména připomínky městské části k Metro-
politnímu plánu z roku 2018, které budou 
později vypořádávány. Městská část napří-
klad navrhovala zrušit územní rezervu ďá-

blické skládky nebo zrušit značení pláno-
vaného nadzemního vedení vysokého na-
pětí. Jednání probíhalo dle předem stano-
vené struktury a rozčlenění připomínek do 
tematických okruhů. Cílem schůzek je krok 
ke zdokonalení plánu i prohloubení spolu-

práce napříč hlavním městem. Tato snaha 
by měla v budoucnu přinést posun doko-
nalejší podoby plánu do dalších fází pro-
cesu projednávání a  také aby v  bylo co 
nejvíce relevantních připomínek vypořá-
dáno kladně.                                    redakce

Smlouva na Dostavbu ZŠ 
podepsána 
a staveniště předáno
S koncem roku byla v pondělí 30. prosin-
ce 2019 uzavřena smlouva se zhotovitelem 
projektu Dostavba ZŠ firmou PKS stavby 
a.s., kterou vybrala výběrová komise z de-
víti podaných nabídek na přelomu listopa-
du a prosince 2019 a následně ji potvrdila 

Rada městské části. Zároveň bylo během 
téhož dne zhotoviteli předáno staveniště. 
Dle předpokladu se vše podařilo uzavřít 
do konce roku a dostavba základní školy 
tak mohla být počátkem roku 2020 oficiál-
ně zahájena prvními přípravnými pracemi 
dle harmonogramu. Každý týden pak pro-
bíhají jednání s řešením konkrétních úko-
lů pro celý projekt.                          

redakce

Novela zákona 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích 
Obecně závazná vyhláška 
č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy
Nová úprava platí 
od 1. ledna 2020.
Tato informace je důležitá pro ubytovatele, 
kteří na území Městské části Praha-Dolní 
Chabry poskytují ubytování za úplatu.

1) Novela nahrazuje nynější poplatek za 
lázeňský nebo rekreační pobyt a  z ubyto-
vací kapacity jedním poplatkem z  poby-
tu, jemuž bude podléhat každý krátkodo-
bý pobyt do 60 dnů bez ohledu na místo 
a účel pobytu. Rozšíří se tak okruh ubyto-
vacích zařízení, kterých se má výběr míst-
ního poplatku týkat o další prostory jako 
jsou například byty, chaty, chalupy a  ate-
liéry. (§ 3 zákona 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích)

2) Všichni ubytovatelé mají povinnost 
do 30.  ledna  2020 (v  případě pozdějšího 
zahájení ubytování do 30 dnů ode dne za-
hájení činnosti) splnit ohlašovací povin-
nost, lhůta pro oznámení o ukončení čin-
nosti je 15 dnů. Tiskopis s povinnými nále-
žitostmi ohlášení naleznete na našich we-
bových stránkách (www.dchabry.cz/vyridi-
te-na-urade), popřípadě v listinné podobě 
na ÚMČ.

3) Platí povinnost vést evidenční knihu 
v listinné nebo elektronické podobě a za-
pisovat do ní povinné údaje podle § 3g zá-
kona 565/1990 Sb. Následně podle úda-
jů z  evidenční knihy bude plátce (ubyto-
vatel) platit poplatky z pobytu. Zápisy do 
evidenční knihy musí být vedeny správ-
ně, úplně, průkazně, přehledně a musí být 
uspořádány postupně z  časového hledis-
ka. Plátce poplatku má povinnost uchová-
vat evidenční knihu po dobu 6 let od po-
sledního zápisu. Výčet osob osvoboze-
ných od poplatku najdete v  § 3b zákona 
565/1990 Sb.

4) Poplatníkem poplatku je ubytovaná 
osoba a  plátcem je poskytovatel ubyto-
vání (ubytovatel). Ten vybere od ubytova-
né osoby poplatek a pak jej odvede obci. 
Splatnost poplatku je do 15. dne každého 
následujícího měsíce.

Sloučením obou stávajících poplatků 
do jednoho jsou nastaveny stejné pod-
mínky i  pro samotné obce. Nový popla-
tek bude moci vybírat jakákoliv obec bez 
ohledu na to, zda se jedná o lázeňské mís-
to nebo o  místo soustředěného turistic-
kého ruchu. Poplatek může stanovit kaž-
dá obec podle svých potřeb a  podmínek, 
nejvýše však na úroveň maximální sazby 
určené zákonem, to je pro rok 2020 maxi-
málně 21 Kč za den a v následujících letech 
maximálně 50 Kč za den.

Gabriela Chamrová

Nové informační tabule 
v Nových Chabrech
Výrazné zlepšení dostupnosti informa-
cí o dění v naší městské části přinesla in-
stalace dvou nových informačních tabu-
lí, o které v  listopadu rozhodli radní. Pře-
devším obyvatelé lokality Nové Chabry na-
jdou v  blízkosti Mateřské školy Beranov 
informace o  činnosti místní samosprávy 
a  také přehledy kulturních a  sportovních 
aktivit.

redakceInzerce
 

Prosíme inzerenty,
aby inzeráty posílali na adresu

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

redakce
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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 identifikačním 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).

MČ koupila nový traktor 
pro údržbu komunikací 
i travnatých ploch
Do Chaberského dvora 17.  prosince  2019 
dorazil traktor značky Belarus pro úklid 
komunikací a  pozemků ve správě měst-
ské části. Jeho koupi odsouhlasili radní 
a  Jan Vokurka byl pověřen zajištěním ná-
kupu a  přihlášením techniky do provozu. 
Součástí objednávky od společnosti Bela-
rus-traktor.cz s.r.o. jsou víceúčelové doplň-
ky, které bude moct městská část k údržbě 
využít po celý rok.

Základním vybavením je nejen radlice 
na sníh a rozmetadlo na sůl a  inertní po-
syp, ale i například zametací kartáč nejen 
pro odklízení sněhu. Mechanizace umož-
ní alespoň částečnou soběstačnost v době 
nenadálé sněhové pokrývky na těch nej-
více postižených místech, než se k  údrž-
bě dostanou nasmlouvané služby. Součás-
tí příslušenství je také mulčovač pro údrž-

bu travnatých ploch, který umožnuje seká-
ní jak na otevřených pozemcích, tak s boč-
ním posunem ve škarpách u  silnic. Pro 
přepravu materiálu pak poslouží návěs 
s nosností 2,5 tuny, který může být využit 

i během úklidových dnů a jiných akcí. Cel-
ková cena nového stroje včetně veškerého 
příslušenství byla necelých 800 tisíc korun 
bez daně.

redakce

Lanová pyramida pod školou 
byla dokončena
V  parku V  Americe pod základní školou 
byla s koncem roku dokončena zcela nová 
lanová pyramida. Do zahájení sezony bu-
dou v tomto parku provedeny ještě drobné 
sadařské úpravy, údržbové práce na tabuli 
naučné stezky a opravy oplocení dětského 
hřiště. Tím by měla být úspěšně uzavřena 
kapitola celkové rekultivace tohoto veřej-
ného prostoru. K dispozici budou hrací in-
stalace pro děti, areál rekondičních prvků 
i klidná místa pro odpočinek.
Velký dík za aktivní účast na realizaci 
všech inovací patří místostarostovi Janu 
Vokurkovi.

Miroslav Malina,
předseda Komise životního prostředí

Omluva za pozdní dodání 
Zpravodaje
Vážení čtenáři, lednové číslo Chaberského 
zpravodaje se do vašich schránek dosta-
lo často až v polovině měsíce ledna. Chy-
ba byla na straně tiskárny, která fungo-
vala v období vánočních svátků v omeze-
ném provozu a  vytištěné číslo k  předání 
distributorovi bylo na radnici doručeno až 
v druhém lednovém týdnu. Za vzniklou si-
tuaci se omlouváme a činíme kroky, aby se 
podobná komplikace v  budoucnu nemu-
sela opakovat.

Úřad zároveň registruje stížnosti těch, 
kterým Zpravodaj do schránky nedoputuje 
vůbec. Jelikož radniční periodikum již té-
měř půl roku distribuuje Česká pošta, je 
třeba obracet své stížnosti přímo k ní. Za 
nyní zaslaná oznámení o  nedoručení tak 
bylo učiněno prostřednictvím tajemníka 
úřadu městské části a  věříme, že ve věci 
bude zjednána okamžitá náprava. redakce

Více informací naleznete webových strán-
kách  www.dchabry.cz v záložce Jak si zaří-
dit, místní poplatek ze psů.
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Jubilantka 
Maruš Davidová
Vážená redakce a  Sociální komise, s ra-
dostí jsme s  naší prababičkou, babičkou 
a  skvělou mamkou oslavili v  lednu i  pro 
nás její neskutečnou osmdesátku. S  ješ-
tě větší radostí sdělujeme, že celou rodi-
nu těší její společenská i  fyzická aktivita, 
kdy si pochvaluje především nově pořá-
dané akce, které Sociální komise připravu-
je pro chaberské seniory. Sama se jich ak-
tivně účastní. Touto cestou, Ti milá mam-
ko, přejeme především zdraví a kus pořád-
nýho štěstí. Bez štěstí často není ani zdra-
ví, natož radost ze všech dnů, které tak ak-
tivně prožíváš a staráš se přitom o nás. Za 
všechnu péči, srandu i  vynikající dobroty, 
které pro nás chystáš, děkujeme. S láskou 

za početnou rodinu i nejbližší přátele a ka-
marády

synové Milan a Roman s rodinami

Kavárna 
pro dříve narozené
V únoru na nás čekají dvě kavárničky, a to 
klasicky první a  třetí únorovou středu ve 
dnech 5. a 19. února 2020, v čase od 15.30 
hod. Tentokrát s  milými hosty. Více v  tex-
tech tohoto Zpravodaje.

Poezie
Energie

Když vezmeme co je všeobecně známý,
Že člověk je v podstatě tvor vyrovnaný.

Když energii svému tělu dodá,
Pak přes den a noc jí opět vydá.

Mezi námi i jiné zdroje energie žijí,
Kteří energii Vám ochotně dobijí.

Patří k nim kámoši, sportovci, holiči
Hospodští, komici a ostatní baviči

Někdy také, což není nové,
Pomůžou Vám psychologové.

Na druhé straně jsou ti, co energii berou,
A neskutečně nás všechny proto zlobí
Všichni ti lenoši, hlupáci, fňukalové,

pesimisté, lajdáci. rejpalové,
Těchto lidí musíme se stranit,
Aby nás nemohli jen tak ranit.

A brát nám energii těžce nabytou,
By skončili jsme s baterií vybitou.

Jaroslav Prejza

Gizela Škorová oslavila 
v plné síle 
a s úsměvem sedmdesátku
Vážená Sociální komise, dovoluji si Vás 
oslovit u příležitosti životního jubilea své 
manželky s přáním zveřejnit ve Zpravoda-
ji nejen krásnou gratulaci, kterou jí věno-
vala její o mnoho let mladší sestra žijící na 
Slovensku. S obsahem gratulace se ztotož-
ňuje celá naše velká rodina. Snad nevadí, 
když je gratulace napsána ve slovenském 
jazyce. Děkuji za její otištění v plném zně-
ní. Za péči, kterou věnujete nám, chaber-
ským seniorům, děkuji již společně s jubi-
lantkou. S přáním plného zdraví za celou 
rodinu mé drahé manželce s láskou Petr.

Milá Gizuška.
Nech Ti slnko šťastia žiari ešte veľa, 

veľa dní, nech máš iba úsmev v  tvári, do 
zármutku nikdy nepadni.

Nech Ti stále zdravie slúži, netrápi Ťa 
divota, radosti si mnoho užij v ďalšich ro-
koch života. Všetko najlepšie za všetkých 
kolem Teba praje sestrička Valika.

Cviky na plochonoží  
s ERIKOU: třetí únorovou 
středu, 19. února 2020 
Tentokrát se tematicky zaměříme na plo-
chonoží, deformity klenby nožní a s tím 
související problémy s krční páteří. S no-
vým rokem s radostí navazujeme na 
úspěšnou sérii cvičení určených nejen dří-
ve narozeným, která jsme absolvovali po 
celý minulý rok. I v letošním roce nás bude 
jednotlivými lekcemi, hodinami i praktic-
kými ukázkami provázet speciální fyziote-
rapeutka Mgr. Erika Havlasová. Profesí je 
sportovní a kondiční specialista a speciál-
ní pedagog, ve svých pracích i v dlouhodo-
bé praxi se zaměřila na problematiku po-
hybového aparátu všech věkových katego-
rií, kam spadáme i my dříve narození. Ne-
musíme již připomínat, že o cvičení je stá-
le větší zájem, proto je nutné se předem 
nahlásit. Přijďte si zlepšit kondičku a při-
tom vypít šálek dobré kávy s malým občer-
stvením.

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

Herečka Miriam Kantorková 
na první únorové kavárně 
5. února 2020
Tato dáma, která je i ve svém věku plná ži-
vota a je s ní stále legrace, opět zavítá na 
jednu z  našich pravidelných kavárniček 
pro dříve narozené. „To víte, že si ráda zo-
pakuji příjemné povídání při kávě a zákus-
ku se svými vrstevníky v krásných prosto-
rách Vašeho Kulturního centra,“ odpově-
děla na mou otázku, zda bychom se spo-
lečně opět nepotkali, a  dodala: „Mrze-
lo mě, že nám nevyšlo setkání před Váno-
ci, jak jsme si naplánovali. Věřím, že tento-
krát vše klapne.“ K pokecu, jak říká hereč-
ka, a k poslechu příhod nejen z jejího he-
reckého života před kamerou, ale přede-
vším za kamerou si přijďte popovídat i vy. 
Těšíme se na vás!

Hana Kunešová, Sociální komise
Rezervace: Jitka Goldsteinová,
tel.: 283 852 858, mob.: 604 976 653.
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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 

Zásah hasičů a policie
u vylitého oleje do rybníka
Hasiči 13. ledna 2020 zasahovali v ulici Pod 
Zámečkem. Přivolal je majitel nejspodněj-
šího chaberského rybníku Josef Kalenda 
poté, co zjistil na jeho hladině masivní ole-
jovou skvrnu. Za použití látek na likvida-
ci ropných produktů se podařilo zabránit 
vážným ekologickým škodám. Ohroženy 
byly totiž nejen ryby a  ostatní živočicho-
vé, ale také prameniště podzemních vod. 
Ropnou látkou bylo kontaminováno i oko-
lí rybníku, včetně dětinského polití posta-
vičky vodníka. Nalezen byl již prázdný ka-
nystr od vyjetého oleje.

Vzhledem k nebezpečí vzniku škody vel-
kého rozsahu a ekologického ohrožení se 
jednoznačně jedná o  trestný čin. Zásahu 
byli proto přítomni nejen hasiči, ale také 
příslušníci Policie ČR.

Dle informací od majitele areálu dojde 
k rozšíření kamerového dohledu. Zároveň 
prosíme každého, kdo by měl k události ja-
koukoliv informaci nebo viděl v noci u ryb-
níka podezřelé osoby, aby kontaktoval Po-
licii ČR nebo majitele rybníku.

redakce s přispěním Miroslava Maliny

Příspěvek zastupitelky
Milí čtenáři,
velmi jsem přála, aby současné vedení fungovalo v pospolitosti 
a podařilo se nám zmírnit mediální útoky opozice a falešné sen-
zace, které kolují zejména po sociálních sítích. Bohužel, od loňské-
ho června stále běží kauza podporovaná opozicí, ve které je myl-
ně nabádán magistrát k sankcím proti naší městské části. I přes 
mnoho hodin vysvětlování a  dokládání faktů opozice už oprav-
du bez ohledu na zdravý rozum de facto žádá o to, aby bylo ve vý-
stavbě další fáze Nových Chaber postaveno šesté patro, a  niko-
li páté, jak jsme složitě vyjednávali půl roku, a aby městská část 
vrátila 30 000 000 korun. To je totiž jediný možný výsledek dopisů 
a snahy o revokaci usnesení, které předložili na prosincovém za-
stupitelstvu. Opozice se nesmyslně zaštiťuje referendem a  záro-
veň ignoruje fakt, že výstavba právě šestipatrových budov byla již 
v létě roku 2018 potvrzena magistrátem. Bez naší snahy s tím bo-
jovat, jak jen je možné, by se tak i stalo. Pouze naše opravdu ná-
ročná a tvrdá vyjednávání vedla jak ke snížení pater, tak k velké-
mu daru developera na infrastrukturu, který bude užit na školu. 
Magistrát ostatně potvrdil tato má slova i svou odpovědí, kdy dru-
hý bod referenda, který se týká nenavyšování, potvrdil jako splně-
ný, ale opozice tuto skutečnost naprosto ignoruje! Vede nesmysl-
nou bitvu dál a snad ani nevnímá, že teď už Chabrům opravdu ško-
dí. Smířila jsem se smutně s tím, že si někteří zastupitelé vybrali 
mediální boj a urážení namísto opravdové zastupitelské práce pro 
Chabry. Ale nemohu akceptovat snahu o sebeprezentaci a neko-
nečnou předvolební kampaň v podobě podpory reálné obrovské 
škody pro Chabry. Je mi velmi líto, že se osobní nevraživost a snad 

i závist na úspěchy současné radnice může dostat 
až za hranu zdravého rozumu a vést ke snaze ublí-
žit místu, o které by naopak mělo být pečováno 
všemi zastupiteli v první řadě.

Barbora Floriánová,
starostka městské části

Příspěvek zastupitelky
Vedení obce v rozporu se zákonem

Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Chabry musí z  rozhodnutí Ma-
gistrátu HMP zrušit své protizákonné usnesení, jímž schvaluje uza-
vření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o spolupráci s developerem Star 
Group. Pokud tak neučiní, podá MHMP návrh soudu na jeho zru-
šení. Bylo tak potvrzeno, že podpis Dodatku č. 4 byl protizákonný. 
Vedení obce nerespektovalo závazné výsledky místního referen-
da ohledně další výstavby sídliště Nové Chabry. Jednalo tak v roz-
poru s požadavky a zájmy obyvatel. Magistrát konstatoval, že MČ 
je povinna vystupovat proti výstavbě nových bytových domů, do-
kud nebude dostatečně navýšena (nikoli pouze plánována) kapa-
cita škol a dokud nebude vyřešeno dopravní napojení této oblasti 
včetně pohybu chodců na zastávku MHD v ulici Ústecká. Podpisem 
dodatku vedení obce umožnilo developerovi urychleně zahájit vý-
stavbu dalších více než 300 bytů, přestože požadavky referenda 
splněny nebyly. Zastupitelé VpCh a ODS tak popřeli jeho výsledky 
a prosadili jiné než veřejné zájmy.

Nyní je na vedení obce, aby co nejrychleji napravilo dopady Do-
datku č. 4, pro obec nevýhodné. Žel, ne vše napravit půjde: např. 
zrušení a zpětvzetí žaloby proti ÚR, vzdání se odvolání a námitek 
ve stavebním řízení domů F a G, protože jejich výstavba již probí-
há. Ale znovu bude platit závazek developera dle smlouvy z r. 2009 
postavit dům seniorů a klubové zařízení a také to, že projekt má 
skončit využitím území stanoveného smlouvou s MČ. Obec bude 
také moci podávat námitky a odvolání do stavebního řízení fáze 
H projektu. Proč koalice nehájí potřeby občanů a raději podporu-
je rozpínavost developera? Její kroky totiž nemají s rozumným roz-
vojem obce nic společného.

P.S. Nerespektování rozhodnutí ob-
čanů v  místním referendu ze strany 
orgánů MČ je v  rozporu s § 49 Zákona 
o místním referendu.

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

MČ žádá o rozšíření míst
K+R u základní školy
Vedení městské části požádalo o  rozšíře-
ní parkovacích stání K+R (Kiss and Ride) 
u  základní školy. V  současné době jsou 
v  protější ulici U  Václava dvě parkova-
cí místa pro krátké zastavení rodičů, kte-
ří vezou své děti do školy nebo je vyzve-
dávají. Nyní byla podána žádost o rozšíře-
ní na šest takových parkovacích míst, což 
by mělo usnadnit dopravní provoz přede-
vším v  ranní špičce. Z  důvodu akce „Do-
stavba ZŠ“ a zřízení zázemí staveniště na 
místě přilehlého parkoviště dojde k  ome-
zení parkovacích možností přímo u základ-
ní školy. Vedení městské části proto prosí 
všechny rodiče, aby využívali parkovacích 
stání K+R, případně volili zastavení v okol-
ních ulicích, aby nedocházelo k omezová-
ní provozu na ulici Spořická.           redakce
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Pohádka „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“
15. 2. so 15.00 hod.

Pohádka o tajemném obrazu za závěsem, o princezně, kterou zlý 
čaroděj drží v Železném zámku, ale hlavně o odvaze, lásce a přá-
telství, které je silnější než ta nejmocnější kouzla. Kralevic se s ka-
marády Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým vydává na cestu plnou 
dobrodružství. Půjdete s nimi?

Zpracování pohádky vychází z tradic kočovných divadel a z naší 
potřeby a snahy o autentický divadelní zážitek.

Hraje: Divadlo na cestách.
Pro děti od 4 let, po skončení pohádky výtvarná dílna pro děti 

i rodiče.

Ohlédnutí za lednovou výstavou
V lednu byla v knihovně Chaberského dvora ke zhlédnutí putovní 
výstava k 70. výročí nakladatelství pro děti Albatros „Cesta časem 
s Albatrosem 1949–2019“.

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.

Ú N O R  2 0 2 0

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

4. 2. út 16.30 hod., Dílna: obrázek „3D“ technikou
Tvořivá dílna pro děti i dospělé. 
Rezervace v KC/knihovně, vstupné 30,– Kč

5. 2. st 15.30 – 17.30 hod., Kavárnička Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje, hostem Miriam Kantorková
pořádá Sociální komise, rezervace míst v KC CHD/knihovně

11. 2. út 18.00 hod., Poetický večer aneb Čaj o šesté 
Balady a romance v běhu času.
Účinkují: členové Studia DivOCh, žáci ZŠ Dolní Chabry, vlastní 
poetickou tvorbu představí S. Šírová, J. Prejza…
Knihovna/KC, bez rezervace, vstup zdarma

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

15. 2. so 15.00 hod., Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Divadelní pohádka pro děti. Hraje Divadlo na cestách
Vstupné 50 Kč, Velký sál, bez rezervace

19. 2. st 15.30 – 17.30 hod., Kavárnička Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje, hostem terapeutka Mgr. Erika Havlasová                 
pořádá Sociální komise, rezervace míst v KC/knihovně

Dílna pro děti i dospělé: „3D“ obrázek
4. 2. út 16.30 hod.

Tvořit budeme obrázek technikou „3D“ tj. za pomoci potištěných 
ubrousků, barev a 3D pasty. Pestrý materiál zajištěn. Dílna se koná 
již 4. února 2020, rezervace míst v knihovně/KC telefonicky, mai-
lem, osobně. Vstupné 30 Kč.

Chaberský dvůr – Kulturní centrum
můžete sledovat na FB

P o d ě k o v á n í
Bohnická nemocnice a Kulturní centrum Chaberský dvůr 
děkuje všem, kteří v prosinci navštívili prodejní výstavu 

výrobků pacientů terapeutických dílen a přispěli tak jejich 
nákupem na další činnosti. 
Výtěžek překročil 14 500 Kč.

8 CHABERSKÝ DVŮR
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za kulturní dvoustranu Alena Wachtlová, Jitka Goldsteinová

Knižní tip

Knižní rozhovor populár-
ní moderátorky Světla-
ny Witowské s  televizní 
a  rozhlasovou legendou 
Kamilou Moučkovou není 
klasickým rozhovorem, 
ale skutečným dialogem 
dvou silných žen, které 
kromě profese pojí i silné 
přátelské pouto navzdo-
ry rozdílu dvou genera-
cí. Svižně psaný dialog 
dvou výrazných osobnos-
tí, zvyklých se bystře ptát 
a bez vytáček odpovídat, 
je plný pochopení, vře-
losti a humoru, v němž se 
současnost propojuje se 
zásadními momenty na-
šich dějin. Kniha prozrazuje také leccos o ženské duši a zra-
lém pohledu na vztahy, politiku i muže. Ikona srpna 1968, sig-
natářka Charty 77 i profesionálka, která se po listopadu 1989 
dokázala vrátit do veřejného prostoru, oslavila nedávno 91 let. 
K zapůjčení v knihovně  (Citace z anotace ke knize.)

Knihovna v loňském roce

Pár statistických údajů o  loňském roce v knihovně vypovídá 
o neutuchajícím zájmu o literaturu u všech věkových kategorií. 
Celkové výpůjčky opět překonaly předchozí rok – v roce 2019 
se uskutečnilo celkem 10 926 výpůjček. Nejpůjčovanějšími ti-
tuly jsou již tradičně knihy českých autorů Patrika Hartla, Ale-
ny Mornštajnové a  Radky Třeštíkové, ze zahraničních bodují 
detektivky Camilly Läckbergové a Roberta Bryndzy. V polovině 
roku byl aplikován nový, modernější výpůjční systém „Tritius“, 
umožňující nové funkce pro čtenáře. Z rozpočtu ve výši 70 000 
Kč, který byl v loňském roce vyčleněn na nákup knih, se poda-
řilo pořídit 689 nových svazků (včetně několika novinek, které 
byly knihovně darovány čtenáři nebo získány v rámci dotace). 
Zaregistrováno bylo 116 nových čtenářů. Děkujeme za zájem 
a těšíme se na vaše návštěvy a podněty ke zlepšení i letos.

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

Knihy získané v průběhu roku z dotace v rámci projektu „Česká knihovna“

VÝBĚR Z NovinEK pro děti

9CHABERSKÝ DVŮR



Rozhovor: Ivana Fára
Přes den vytíženou právničkou, ve volných 
chvílích bohémem, která si užívá života. 
K němu potřebuje Ivana Fára kolem sebe 
přírodu a  lidi, na kterých je doslova zá-
vislá. Pozitivní energie lidí kolem ní ji drží 
nad vodou. V Dolních Chabrech žije s man-
želem a dvěma dětmi již devět let a  ráda 
se podílí na zdejším veřejném životě, třeba 
v  souboru DIVOCH. Loni získala tato oby-
vatelka Dolních Chaber ocenění Podnikový 
právník roku 2019 oceňující nejlepší firem-
ní experty ve své oblasti.

Zvítězila jste v  kategorii Občanské a  ob-
chodní právo. Co bylo tím měřítkem úspě-
chu?
To byste se museli zeptat porotců. Mě oce-
nění mile překvapilo, už jen to, že mě no-
minovali, nadto, že jsem zvítězila.
Právě tři roky jste právničkou v Tesco Sto-
res ČR.
Mám v  týmu šest právníků ve čtyřech ze-
mích a nepřímo máme vliv na celý komerč-
ní tým nakupující potravinové i nepotravi-
nové zboží v  rámci střední Evropy. Máme 
přísnou legislativu i  judikaturu, navíc roz-
dílnou v jednotlivých zemích. Je potřeba ji 
neustále sledovat a velice rychle a efektiv-
ně na ni reagovat. Je to hodně náročné, ale 
výzvy mě i můj tým baví.
Právu jste se věnovala i před tím?
Celý život jsem se věnovala mezinárod-
ní advokacii, ale s  dětmi jsem začala cí-
tit, že nemohu sedět celé dny v kanceláři 
a potřebuji větší flexibilitu. Tesco ji svým 
zaměstnancům umožňuje. Často využí-
vám možnosti pracovat z  domu, ušetřím 
tím spoustu času stráveného cestou do 
a z práce, který pak mohu věnovat rodině.
Byl to velký pracovní skok?
Vždycky jsem si myslela, že být firem-
ní právník je pohodička a  advokát je na-
opak nejnáročnější z  právnických profesí. 
Rychle jsem ale zjistila, že můj pohled byl 
zkreslený. Firemní právník musí znát nejen 
právo, ale i provoz, spoustu detailů a sou-
vislostí, musí vědět, jak věci ve společnos-
ti fungují, spoluvytvářet procesy a zároveň 
dávat pozor, aby vše bylo v souladu se zá-
konem.
Máte dva právní tituly. Odkud?
Vystudovala jsem právo v Olomouci a po 
pár letech praxe jsem odjela do Německa, 
kde jsem v  Regensburgu získala titul pro 
zahraniční právnická studia LL.M.
Je pro ženu těžké skloubit zaměstnání, ro-
dičovství, koníčky?
Vidím okolo sebe, že v ženách je neskuteč-
ný potenciál, a  zejména v  okamžiku, kdy 
se stanou matkami, jsou úžasnými pláno-

vačkami a umí být velice efektivní. Důleži-
té je se nepodceňovat. Zároveň se nesty-
dět, že se chcete kromě (nikoliv namísto) 
rodiny věnovat i  práci. Určitě jde zvládat 
práci, rodinu a zároveň koníčky, ale nesmí-
te se bát říct si o pomoc a rozdělit si po-
vinnosti v rámci rodiny. Je to vše o rodin-
ném managementu a u mě osobně o vel-
ké podpoře ze strany manžela, často i ro-
dičů a  známých, a  samozřejmě spoluprá-
ci našich dětí. Pamatuji si, že jsem po po-
rodu dcery pracovala na půl úvazku a řek-
la si, že má práce nesmí nikdy děti nega-
tivně ovlivňovat a nesmím se dostat do si-
tuace, kdy bych si vyčítala, že se jim kvů-
li práci nevěnuji. Tím se řídím stále. Kaž-
dý týden společně s manželem plánujeme 
a  organizujeme, umíme si vzájemně vyjít 
vstříc a můžeme tak mít tzv. dvoukariérní 
manželství i  spokojené děti. Vidím i v na-
šich Chabrech, kolik je tu šikovných žen, 
které zvládají s přehledem náročnou práci 
a rodinu – pro příklad nemusíte chodit da-
leko – podívejte se na paní starostku.
Vy jste se s tím poprala jak?
Manžela jsem podporovala, když zakládal 
vlastní advokátní kancelář. A teď, tím, že už 
je flexibilnější, se zase já mohu naplno vě-
novat své práci, můžu třeba na týden od-
jet do centrály do Anglie a manžel je s dět-
mi. Různě se vykrýváme a zvládáme to. Po-
třebujete hlavně zázemí. Říká se, že za kaž-
dým úspěchem muže je žena. S  tím sou-
hlasím. A  já si říkám, že za každým úspě-
chem ženy je žena… a muž. A  já si vážím 
podpory své rodiny a opakovaně a veřejně 
jí za veškerou podporu děkuji.
Zbývá vám čas i na dobrovolnictví. Pomá-
háte potravinové bance?

To je taková věc, ke které mě přivedlo 
Tesco. Tesco je lídrem v  darování potra-
vin – co neprodáme v obchodech se snaží-
me darovat, abychom omezili plýtvání po-
travinami. Velkým odběratelem a  partne-
rem je nám potravinová banka v  soused-
ních Zdibech. Tesco je aktivní i v dobrovol-
nických programech, náš právní tým po-
máhal např. právě v  budově potravinové 
banky s  opravou podlah a  interiéru. Tam 
vznikla i – snad mohu říct „vazba“ – mezi 
mnou a paní Věrou Doušovou (prezidentka 
Potravinové banky a  předsedkyně Kultur-
ní komise v Dolních Chabrech, pozn. red.), 
která se na mě čas od času obrátí s žádos-
tí o právní podporu a já moc ráda vyhovím. 
Nezištně pomáhat by měl každý, kdo jen 
trochu může.

Jak jste se dostala k chaberským ochotní-
kům?

Já jsem vždycky chtěla hrát divadlo. Kdy-
si jsem si přečetla inzerát v  Chaberském 
zpravodaji, zavolala jsem do Divocha, zrov-
na se zkoušelo Osm žen, což byla, myslím, 
první hra, která se po obnovení divadla 
zkoušela. Přijde mi úžasné, že se majitel 
úspěšné firmy, paní učitelka, úřednice, ad-
vokát a další profesně „vážní“ lidé převlék-
nou z kancelářských kostýmků a obleků do 
divadelních kostýmů, dělají si ze sebe le-
graci a  těší ostatní. Publikum to strhne 
a  nám to dělá neskutečnou radost. Teď 
chystáme Masopust, ten má v režii Martin-
ka Mrňavá, taky zároveň novou hru a dal-
ší máme v plánu, a to nás baví. Jsme úžas-
ná parta a jsme rádi, že rozdáváme radost.
Jste aktivní v  mnoha sférách. Jak to jde 
vše dohromady?
V  rodině máme všichni hodně zájmů - 
manžel je také ochotník a  zároveň hraje 
na cajon, hraje stolní tenis, já hraji volej-
bal, dělám jógu, fotím, s dcerou rády ma-
lujeme – dcera vystavuje své obrazy na let-
ních výstavách v Chaberském dvoře, moc 
rádi se s dětmi účastníme různých vyrábě-
ní a dalších akcí pořádaných Úřadem, syn 
začal hrát v Chabrech fotbal, založily jsme 
s  dcerou stránky o  bezlepkovém vaření 
a  všichni dohromady jsme fanoušky ces-
tování. Všechny tyto záliby jsou naše ven-
tily a nabíjejí nás pozitivní energií a jsme 
nadšení, že většinu koníčků můžeme pro-
vozovat přímo u nás v Chabrech. Je vlast-
ně úžasné, jak to v Chabrech žije! A když 
se vrátím na začátek, spoustu akcí a pro-
jektů mají ve své režii chaberské ženy, kte-
ré jsou důkazem, že lze skloubit práci, ro-
dinu a koníčky – jen namátkou – inciativa 
za záchranu kostela, kulturní akce, Tělový-
chovná jednota ZŠ Dolní Chabry… aneb za 
(skoro) vším hledej ženu. Ráda se nechám 
inspirovat a čerpám z pozitivních lidí a ze 
vztahů. A pozitivní energii přeji všem dob-
rým lidem.           redakce, foto: Ivana Fára
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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

Přijďte
na Chaberský masopust
Už nějaký týden se Dolními Chabry nese 
zpráva, že v  soboru 8.  února  2020 opět 
proběhne pravý, nefalšovaný Chaberský 
masopust. Tradiční lidová zábava spojená 
s hodováním mezi dvěma postními obdo-
bími už k  Chabrům neodmyslitelně patří. 
A právě na masopustní průvod plný tanců, 
zpěvu, veselí a  především nejrůznějších 
masek se již od Vánoc všichni těšíme. Chy-
bět určitě nebudou tradiční masky jako je 
medvěd, smrťák, žid, čert, vodník, čaroděj-
nice a další příšery.

Sraz všech účastníků s  maskami i  bez 
nich bude letos v parku U Václava pod zá-
kladní školou. Přesně ve 14:00 hodin zde 
předá starostka Barbora Floriánová prin-
cipálovi Jozefu Mitošinkovi právo od měst-
ské části a rozpoutá tím masopustní rado-
vánky.

Průvod včetně dechového orchestru 
Pralinka a malých mažoretek ze školního 
klubu Beruška se vydá ulicí U Václava a Jir-
kovskou k Bíleneckému náměstí. Zde bude 
občerstvovací zastávka v Kavárně Pod pa-
vlačí a  u  kostela vystoupí děti z  mateř-
ských školek a  soubor DIVOCH. Dál trasa 

povede Měděneckou kolem Sokola, Osec-
kou nahoru ke Spořické, kde budou další 
zastávky u  Cukrárny Na Pěšině a  restau-
race U  Trumpety. Na obou místech bude 
pro průvod připraveno občerstvení a cuk-
rárna věnuje také odměny nejlepším mas-
kám. Celý průvod bude zakončen pohřbe-
ním basy a vyhlášení těch nejlepších ma-
sek na Hrušovanském náměstí a v areálu 
restaurace U Karla.

Přijďte se všichni podívat. Masky všeho 
druhu budou vítány, pobavit se ale může-
te přijít i bez nich.                            redakce

Tříkrálová koleda
První lednovou neděli proběhla i  v  Dol-
ních Chabrech koleda Tří králů.

Historicky tato tradice navazuje na bib-
lický příběh o třech králích z Východu, kte-
ří se přišli do Nazareta poklonit nově na-
rozenému Ježíši. Symbolicky se tímto svát-
kem uzavírají církevní Vánoce, následuje 
půst s masopustem a Velikonoce.

Tři králové i dnes ve střední Evropě žeh-
nají lidským obydlím a  posvěcenou kří-
dou je označují symboly K+M+B+2020. Tato 
zkratka však neznamená „nezapomeň klí-
če, mobil, brýle”, ani to nejsou iniciály 
jmen Kašpar, Melichar a  Baltazar. Pochá-
zejí z latiny a jde o počáteční písmena sdě-
lení „Christus mansionem benedicat“, tedy 

„Kristus požehnej tomuto domu“. Proto se 
např. v Rakousku na domy píše C+M+B+le-
topočet.

Novodobě je koleda spojena se sbírkou 

Charity ČR registrovanou ma-
gistrátem hl. města Prahy. Zá-
měrem letošní sbírky pražské 
diecéze je přispět na rekon-
strukci azylového domu pro 
matky a  rodiny s  dětmi v  Kralupech nad 
Vltavou, na pomoc rodinám v nouzi a na 
zdravotní péči v Ugandě. V Chabrech se jen 
za neděli podařilo vybrat několik tisíc ko-
run, přesnou částku však budeme vědět až 
koncem února, neboť kasičky se odevzdá-
valy zapečetěné.

Děkujeme všem dárcům, úžasným dět-
ským koledníkům i  jejich oddanému hu-
debnímu doprovodu. Zima byla pořádná, 
ale Chabry žijí a dávají naději!

Věra Novotná, Radka Mlynárová
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Myslivecký 
ples 2020
V  sobotu 11.  ledna  2020 uspořádal Mys-
livecký spolek Zdiby  – Klecany tradiční, 
v pořadí již devátý, myslivecký ples. Ten se 
konal po roční přestávce, která byla způ-
sobena rekonstrukcí veltěžské sokolovny 
v  loňském roce. Odměnou za čekání bylo 
důstojné prostředí opraveného tanečního 
sálu s novou parketovou podlahou, novým 
dřevěným obložením a čistou bílou výmal-
bou.

Ples tradičně zahájili trubači loveckými 
fanfárami spojenými se slavnostním ná-
stupem myslivců v  uniformách. V  úvodní 
řeči pořadatelé přivítali návštěvníky, zvláš-
tě pak zástupce obce Zdiby, města Klecany 
i obcí okolních.

K tanci a poslechu hrála hudební skupi-
na Repete pod vedením pana Milana Kme-
ta. Členové kapely se prezentovali jako 
vynikající hudebníci s  citem pro vkus ná-
vštěvníků plesu.

Tradiční byla též bohatá zvěřinová tom-
bola, ve které bylo přesně 100 cen. Hlavní 
cenou byl daněk, dalšími zajímavými cena-
mi pak srna a tři selata divočáka.

Ples se setkal s  velkým zájmem veřej-
nosti, takže sál byl vyprodán již v předpro-
deji. Tímto plesem myslivci přispívají ke 
společenskému a kulturnímu životu obce.

Jindřich Trpák

Pomoc kostelu 
z České televize
Pomocnou ruku k záchraně kostela v Dol-
ních Chabrech nám tentokrát nabídla te-
levize ČT1. Štáb pořadu Z Metropole s  re-
daktorem Petrem Sojkou se 8. ledna 2020 
svým natáčením zaměřil na problémové 
partie kostela a  jeho ohradní zdi. Přítom-
ni byli také architekt projektu oprav kos-
tela Zdeněk Žilka, starostka městské čás-
ti Barbora Floriánová a  pánové z  arcibis-
kupství Vladimír Kelnar a David Dlabal. Za 
OSOP jsme s  Martinou Mrňavou měly ra-
dost, že nejstarší pamětihodnosti v  Cha-
brech se dostalo patřičné pozornosti. Věří-
me, že pořad a upozornění na závažné sta-
tické problémy stavby dopomohou k  zís-
kání grantů na opravy celého areálu kos-
tela. Moc si vážíme pomoci ze všech stran. 
Za OSOP

Jana Snížková
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Geologická olympiáda
a lyžařský kurz
Dne 7. ledna 2020 se konalo školní kolo Ge-
ologické olympiády. Letos jsme se zúčast-
nili již třetím rokem. Všech devět soutě-
žících se letos probojovalo do okresního 
kola. Na 1. místě se umístila Míša Stránská 
z 8.A s 45 body, na 2. místě Lucka Brožko-
vá z 8.A s 32 body a na 3. místě Honza Slo-
siarik z  8.A  s  30 body. Gratulujeme všem 
účastníkům a  přejeme mnoho úspěchů 
v dalších kolech.

V období 13. až 19. ledna 2020 jsme vy-
razili na lyžařský výcvikový kurz do Boží-
ho Daru. Zúčastnilo se celkem 36 lyžařů 
a  lyžařek z 5. až 9. tříd. Počasí nám přálo 
a sněhu jsme si také užili. Žákyně z 5.C Eliš-
ka a Klárka Taškovy složily krásnou báseň, 
kterou přikládám níže.

Lyžák

Přijeli jsme autobusem,
zatáčky jsme jeli šusem.

Na horách si užijeme,
na sjezdovkách lyžujeme.

Všichni blázní „Je tu zima“,
po dni přepadla nás rýma.

Spolubydlící nás budí,
všichni volaj „tady se spí“.

Jinak je to tady super,
na sjezdovku skočím hupem.

První, druhý, třetí tým,
hodně se tu nachodím.

Wifi  heslo nedostanu,
dám si aspoň horkou vanu.

A po těžkém výkonu,
sejdem z patra zas dolů.

Dáme si tu večeři,
ta nás vždycky potěší.
Takhle si to užíváme

a dobře se tady máme!

Veronika Minaříková

Sboreček vystoupil
v chaberském kostele
V předvánočním týdnu, ve středu 18. pro-
since 2019, proběhl další koncert školního 
pěveckého Sborečku, tentokrát v  chaber-
ském kostele.

Všech třicet dva dětí velice důstojně 
a  s  radostí oslavilo nadcházející vánoční 
svátky deseti vánočními písněmi a  kole-
dami. Návštěvnost byla nad očekávání, na 
všech přítomných byla vidět veliká spoko-
jenost. Nejen posluchači, ale také samot-
ní zpěváčci byli nadšeni, jak se koncert vy-
dařil.

Tímto všechny zveme na další vystou-
pení v  Chaberském kostele v  rámci Noci 
kostelů dne 5. června 2020 i na další červ-
nové vystoupení ve velkém sále Chaber-
ského dvora při příležitosti rozloučení se 
školním rokem. Budeme na vás těšit.

Eva Marešová

Představujeme hry 
8. ročníku festivalu 
ochotnických divadel
Pátek 6. března – 19:00 Divadlo RoSa - se-
niorské divadlo Erbenovy květiny
V podání seniorského Divadlo RoSa z praž-
ských Kobylis (z  Centra RoSa) uvidíte „Er-
benovy květiny“: balady Svatební koši-
le a Vrbu ze sbírky Kytice. Zazní i několik 
úryvků z  dalších slavných básní Karla Ja-
romíra Erbena.
Čtvrtek 12. března – 19:00 KUK! Klub Umě-
leckých Katastrof Paměť  – skupina KU-
Kátko Představte si dokonalou společ-
nost. Šťastní lidé v tomto světě jsou ochu-
zeni jen o pár běžných věcí. City. Vzpomín-
ky. Umění a barvy. Možnost volby… Stojí to 
za onu dokonalost? Nebo může být snaha
po dokonalosti záležitostí nesmírně kru-
tou? Jsou pro společnost důležité vzpo-
mínky předchozích generací? Jsme zodpo-
vědni za to, jaký život vedeme a v jaké spo-
lečnosti žijeme?
NANOgame – skupina KUKíci
Nanotechnologie je moderní obor, který se 
zabývá tvorbou technologií v  řádech na-
nometrů… zkusme si tedy představit, že už 
umíme vyrobit miniaturního robota/nano-
bota, který plave lidskými útrobami
jako ponorka a  zachraňuje lidské životy 
i tam, kde to doposud nebylo možné… ne-
může to být nakonec ale nebezpečné? → 

Kde končí vědecké teorie, praktické poku-
sy a začíná svět fantazie???
Sobota 14. března – 19:00 Dedivadlo
Vánočnice Dagmar Ruščáková Když se ad-
vent povede aneb proč si ženy kolikrát 
z přípravy Vánoc zoufají, aby si je nakonec 
stejně nenechaly vzít.
Čtvrtek 19. března – 19:00 DIVOCH
Zápisky a dialogy českého cestovatele Jo-
zef Mitošinka Hra o světě a dobrodružství 
mužů na pracovních cestách světem ve 
službách vlasti.
Úterý 24. března – 19:00 Divadelní soubor 
Pevnostního muzea v Sazené Kam čert ne-
může Aleš Crha
Divadelní prvorepubliková veselohra situ-
ovaná do českého pohraničí na jaře 1938. 
Jde o příběh tří kamarádů: četníka, fi nan-
ce a hasiče, kterým poklidný život převrá-
tí naruby velmi nečekaná ženská návštěva.
Čtvrtek 26.  března  – 19:00 SoLiTEAter 
a Ilegumova divadelní společnost Přisám-
bůh! Robert Askins
Někde v  Texasu, ve skoro dnešní době… 
Přecitlivělý a  poněkud zakřiknutý puber-
ťák Jason chodí se svými vrstevníky do 
loutkového kroužku, který při tamějším 
náboženském sboru vede jeho matka
Margery pod ideovým dohledem pastora 
Grega. Nevinná hra s maňáskem Tyronem 
se však vymkne Jamesově kontrole… Do-
kážou mu ostatní pomoci, když jsou sami 
smýkáni svými vlastními problémy, sta-
rostmi a tužbami?

Sobota 28. března – 19:00 PT divadlo
Do rána bude po Lucce Parodie na detek-
tivní hry s ekonomicko-erotickým podtex-
tem.
Nemocnice uprostřed města
Parodie na všechny seriály z  nemocniční-
ho prostředí.
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Tři králové 
v Pohádkové školičce
Je tady nový rok a u nás ve školičce jsme 
opět nezapomněli na Tři krále.

U nás nebyli tedy pouze tři, ale byla jich 
plná školička. Ze všech tříd od rána zněla 
tříkrálová píseň a  děti si vyráběly králov-
ské koruny, ve kterých pak chodily po škol-
ce a zpívaly. Nezapomněly jít potěšit nejen 
do kanceláře, ale také paní kuchařky.

Lenka Nikodýmová

Únor v Jaatě
Vážíme si všech příznivců Jaaty a  děkuje-
me Městské části Praha-Dolní Chabry, od 
níž jsme dostali velký dar 40 000 Kč na 
splacení jurt (ty jsme po požáru před dvě-
ma lety díky půjčce znovu postavili a rych-
le tak obnovili provoz školky). Jsme vděč-
ní i všem kolemjdoucím, kteří nám nosí su-
ché pečivo pro zvířata, přebytky zeleniny 
apod.

Jako první předzvěst přicházejícího jara 
vyrábíme na začátku února s dětmi v  Jaa-
tě svíčky Hromničky a vyprávíme si o tom, 
proč nám zase pomaličku přibývá světla.

Na blížící se Masopust si již tradičně vy-
rábí děti masky společně s rodiči. Ve čtvr-
tek 20.  února  2020 dopoledne nás čeká 
masopustní rej. Postavičky v maskách mů-
žete zahlédnout, až půjdeme od jurt po 
Chabrech k rybníku. Tam si s dětmi zahra-
jeme pohybové hry, zazpíváme masopust-
ní písničky, dáme si koláčky a na závěr po-
šleme basu po rybníku. Rozloučíme se tak 
se zimou a veselím před dobou půstu.

Na zahradě jurt s  oblibou s  dětmi kr-
míme nejen naše zvířátka, ale také ptáč-
ky, ježky i jiné drobné návštěvníky, kteří se 
k nám rádi vrací.
 

Sýkorka

Sněží, sněží do dvorka, 
smutně lítá sýkorka,

Sýkorko má, ty máš hlad?
Přileť se k nám nasnídat!

U okénka najíš se, 
máš tam drobky na římse.

Tři drobečky, čtyři, pět 
– přileť k nám zas na oběd.

Krásné únorové dny za Jaata tým
Tereza Vavrečková

Krásný nový rok 
z MŠ Beranov
Přinášíme krátké informace o  dění v  ma-
teřské škole Beranov. Vánoční svátky jsou 
za námi a my věříme, že si je všichni užili 
přesně podle svých představ!

A  co nás ve školce čeká v  prvních mě-
sících roku 2020? Děti si určitě prohloubí 
znalosti o zimním období, o zimních spor-
tech, naučíme se nové básničky, písničky 
a zahrajeme si také oblíbené hry. Čeká nás 
spousta kulturních zážitků, např. návštěva 
divadla Karla Hackera, přijede k nám Van-

da a  Standa s  preventivním programem 
a předškoláci se vydají na exkurzi do Čes-
ké televize. A mnoho dalšího!

Těšíme se, že se v  některém z  dalších 
čísel Chaberského zpravodaje podělíme 
o zážitky z našich akcí! Za MŠ Beranov

Daniela Švancarová
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Fotbalové statistiky 
podzimní části 
sezóny

Pro milovníky statistik jsme připravili ně-
kolik chaberských fotbalových zajímavos-
tí a NEJ.
První branka podzimu: Vojta Outlý
(Muži „A“) Kopanina – Chabry (2:2).
Překvapení podzimu:
�hráč – Martin Pohůnek, dorostenec, 
chytající za muže, nedostal ani branku 
a chytil penaltu.
�tým mladší dorost  – byla obava, jest-
li důstojně odehrají soutěž, a  nyní jsou
na 3. místě.
Nemladší hráč: Daniel Jílek, 7 let
(mladší přípravka).
Nejstarší hráč: Petr Klouček, 50 let
(Muži „B“).
Nejlepší Chaberský střelec:
Mario Ševček, 18 branek

(16 za mladší dorost + 2 za starší dorost).
Nejlepší útok: mladší přípravka
(425 vstřelených branek).
Nejlepší obrana: starší dorost
(10 obdržených branek).
Nejvíce odehraných zápasů:
Michal Bednář, 24 zápasů

(starší dorost, muži „A“ a „B“).
Nejvíce odehraných minut: Vojta Outlý.
Nejtrestanější hráč: Matyáš Michael (muži) 
�4 žluté a 1 červená.
Poslední branka podzimu: Honza Škurek 
(Muži „A“) Chabry – Modřany (1:0).

Jan Škurek

Rozhovor
s Ivou Horáčkovou
Co tě přivedlo k trénování?
Shoda okolností a  tak trochu povinnost. 
V roce 2018 se tehdy mladší dorost (hráči 
věku 15–16 let) ocitli bez trenéra a pokud 
by se nenašel, tak by nebyla přihlášena 
soutěž a kluci by si nezahráli. Přišlo mi to 
tehdy – jako matce syna ročník 2002 – líto, 
a tak jsem se přihlásila. Samozřejmě jsem 
si říkala, co těm klukům můžu dát? Naštěs-
tí se mi jako asistent nabídl Honza Škurek 
ml. a bylo dohodnuto. Já se věnuji hlavně 
kondiční, strečinkové a  taktické přípravě. 
Fotbal jsem hrávala jen jako malá s  klu-
ky na hřišti a jsem fanouškem Sparty. Hřiš-
tě Chaber je mým domovem už od sezóny 
2007/8, kdy jsem tu začala působit jako ve-
doucí týmu.
Jaké je trénovat kluky ve věku 17–18 let?
Řekla bych, že nejhorší věk patnácti let už 

mají kluci za sebou a teď už je to pohoda. 
Díky trénování se mi velmi snížil věkový 
průměr přátel na FB. Taky se mi komplet-
ně obrátil život, 3x týdně tréninky, o víken-
du zápasy. Tímto patří velké díky zbývají-
cím členům rodiny za podporu a trpělivost.
Jak jsi spokojená s podzimní částí a výko-
ny hráčů?
Jsme na prvním místě tabulky, takže jsem. 
Kluci při zápasech makají a fotbal je baví, 
pak to baví i mě. Po pauze potřebujeme víc 
zapracovat na fyzické přípravě, což není 
oblíbená činnost, ale kluci ví, že bez toho 
to nejde. Jen mě mrzí, že ani na domácích 
zápasech nemají kluci moc fanoušků.
Cíle pro jarní část?
Nebudu při zdi, naším cílem je první mís-
to v tabulce a postup do přeboru. Hlavně 
bych byla ráda, aby to kluky pořád bavilo 
a vyhýbala se jim zranění.
Jak se ti líbí v Chabrech?
Miluju to tady, jsme tu od roku 2001. Nejvíc 

si cením přírody kousek od domu.
Povedeš kluky i příští rok?
Příští rok ještě budu, pokud nenastane 
jiná situace (příchod jiného trenéra). Po-
tom mám v plánu kluky ročníku 2002 pře-
dat do „chlapů“ a už jim jenom fandit.
Zbývá ti volný čas mimo fotbal?
Ano, baví mě tanec, už deset let dělám 
břišní tance, jóga, ráda běhám, mám za se-
bou půlmaraton. Miluji procházky v příro-
dě s mým mužem a psem.

Jan Škurek

XXI. ročník 
Vánočního turnaje
ve stolním tenise
TJ ZŠ Chabry

Sportovní rok 2019 TJ ZŠ Chabry zakonči-
la oblíbenou akcí, Vánočním turnajem ve 
stolním tenise. Konal se v sobotu 28. pro-
since 2019 v kategorii žen a mužů s úrovní 
do 3. ligy. Mezi hráče jsme přibrali i něko-
lik mladších, kteří si vyzkoušeli, jak se hra-
je s dospělými. Do tělocvičny dorazil ping-
pongový výběr, hráči, kteří se tomuto spor-
tu věnují buď jako svému koníčku, nebo na 
profesionální úrovni, a opravdu bylo na co 
se dívat.

Tento turnaj nově vedl jeden z hráčů – 
Michael Taraňko. Hráči si odnášeli medai-
le a ceny za nejlepší umístění v turnaji.

Všem hráčům patří velké díky za fair-
play chování a předvedené výkony.

Umístění:
Kategorie ženy: 1. místo Háčková Adria-

na, 2. místo Vorbsová Barbora, 3. místo Zu-
záková Tereza.

Kategorie muži: 1. místo Srnka Jan, 2. 
místo Taraňko Michael, 3. místo Sabuka 
David.
Foto z  turnaje na stánkách: http://
tjzschabry.rajce.idnes.cz.

Ivana Rakovská

pozvánka na karneval
Tělovýchovná jednota Základní 
škola Chabry, z.s. ve spoluprá-
ci se Základní školou Praha-Dol-
ní Chabry a městskou částí Pra-
ha-Dolní Chabry vás zve 
v sobotu 7. března 2020 od 15:00 hodin 
na dětský karneval do tělocvičny základ-
ní školy v Dolních Chabrech pod názvem 

Z pohádky do pohádky 
aneb Kočičí rejdění.

Vstupné dobrovolné. Na tuto akci při-
pomínáme nutnost přezutí v šatnách.
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