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Milí Chaberáci,
pomalu končí masopustní období, které 
jsme letos oslavili opravdu krásným vel-
kým masopustním průvodem. Je velká ra-
dost vidět, jak si dokážeme společně při-
pravit a  užít tradiční slavnosti. Vytvářet 
společné radostné události a  zároveň re-
alizovat nové sousedské akce je dobrý zá-
klad zdravé komunity. Letos jsme v tomto 
duchu poprvé uspořádali i  společný ples 

Sokola a  městské části. Bylo to báječné 
a už se těšíme na další rok!

Jistě jste mnozí zaregistrovali, že do-
stavba naší základní školy úspěšně pokra-
čuje. Na únorovém jednání zastupitelstva 
magistrátu byly také defi nitivně schvále-
ny dotace 40 milionů korun z Evropských 
fondů. Získaly je pouze čtyři městské čás-
ti a my jako jediná z těch malých. Sháníme 
podporu, jak jen to jde a  sdílíme ji. Pod-
pořili jsme také dotace na opravu koste-
la a na komunitní akce, na které jsme na-
směrovali také Sokol a fotbal. Snažíme se 
podpořit opravu sokolovny. Minulý měsíc 
jsme na sekretariátu zpracovali projekt 
k soutěži ohledně sociální a rodinné poli-
tiky a také podrobnou žádost k investicím 
a opravám do našich komunikací. A stále 
se objevují nové výzvy a my je přijímáme. 
Je to náročné, ale je radost vidět za sebou 

odvedenou práci a děkuji za milé zpětné 
reakce.

Tohle jsou části práce radnice, které ne-
jsou příliš vidět, ale jsou to hodiny a  ho-
diny nad dokumenty, v jednáních a stresu 
stihnout precizní výsledek do daného limi-
tu. A od této činnosti se často odvíjí, zda 
vůbec něco vznikne, a zda jsme my všichni 
společně – MČ, spolky i jednotlivci schop-
ni dosáhnout na vytčené cíle.

Je to běh na dlouhou trať a  není to 
snadné, ale snažím se o maximum pro roz-
voj všech oblastí, které dlouho čekaly na 
impulz. Dívám se dopředu, nejen ke kon-
ci volebního období. Mám radost, z každé-
ho krůčku vpřed, za všechny, kteří se podí-
lejí a podporují. Spolupracujeme a společ-
ně žádáme a doufáme dobrý výsledek. Drž-
te nám palce a s jarní náladou jdeme na to.

Vaše Barbora Floriánová

Co se děje
na radnici
Projekt dostavby základní školy úspěšně 
pokračuje. Zhotovitel zřídil v  místě reali-
zace staveniště, oplotil potřebné oblasti 
a postupuje v souladu s harmonogramem.

Na jednání zastupitelstva magistrá-
tu byla odsouhlasena dotace 40 milio-
nů z  Evropských fondů pro Dolní Chab-
ry. V  získání dotace uspěli pouze čtyři ža-
datelé, naše MČ jako jediná z malých MČ. 
Úspěšně také pokračují žádosti o  fi nanč-
ní prostředky na komunitní akce, které ve-
dení radnice doporučilo k  podání TJ So-
kol a SK Dolní Chabry. Na výsledek dotací 
na opravu kostela a  zdi, které MČ podpo-
řila, čekáme rovněž s nadějí. Sdílíme důle-
žité informace pro rozvoj naší municipali-
ty, podporujeme se, vzájemná spolupráce 
a sdílený zájem nese své důležité a plod-
né výsledky!

V první polovině února do Chaber opět 
zavítali zástupci Starostů pro okruh, aby 

řešili zadání multikriteriální analýzy Praž-
ského okruhu. Další jednání proběhla také 
s magistrátem a obcí Zdiby.

Chabry navštívil senátor Lukáš 
Wagenknecht a vyjádřil naší MČ podporu. 
Proběhla jednání s místostarostkou Prahy 
8 Vladimírou Ludkovou a se sociálním od-
borem Prahy 8 ohledně budoucího vývoje 
sociálních záležitostí našich MČ.

Konstruktivně je řešen také stav komu-
nikací ve správě MČ. Po úvodním jedná-
ní s  odborem investic předložila starost-
ka spolu s  našimi odborníky na dopravu 
seznam investic a  oprav, který bude pro-
jednán a tím se otevírá možnost získat po-
třebné prostředky pro zlepšení stavu.

Bezpečnost žáků před školou je pro nás 
velmi důležitá. U odboru dopravy MČ Pra-
ha 8 bylo požádáno o vyjádření k navýšení 
parkovacích míst s označením K+R ze dvou 
na šest. V rámci bezpečnosti bylo před do-
časným vstupem do školy zřízeno mobil-
ní zábradlí.

Velmi děkujeme rodičům školáků i  ná-

vštěvníkům školy, že používají zejména 
možnosti hromadné dopravy, neboť vzhle-
dem k dostavbě školy jsou možnosti par-
kování v okolí školy značně omezeny.

Vypsán byl také záměr na údržbu měst-
ské zeleně a  žádá se o  možnost vysázet 
nové stromy.

Negativně se radní naopak vyjádřili 
k  povolení liniové stavby části vedení vy-
sokého napětí V409/419 – smyčka PSE, je-
likož s touto stavbou vedení radnice dlou-
hodobě nesouhlasí.

Městská část se zapojila do soutě-
že Obec přátelská k  rodině a k  seniorům 
s Plánem rozvoje rodinné a seniorské po-
litiky pro roky 2020 až 2022.

V místním Sokole proběhl krásný úspěš-
ný první společný Chaberský ples s hojnou 
účastí. Děkujeme a těšíme se na další.

Za sebou máme také tradičně báječný 
Chaberský masopust, který co do velikosti 
a rozmanitosti masek opět předčil ten pře-
dešlý.

redakce a Barbora Floriánová

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

Inzerce
Prosíme inzerenty,

aby inzeráty posílali na adresu
inzerce@dchabry.cz

nejpozději do 15. dne v měsíci.
redakce

Městská část pro vás připravuje vítání nových občánků v Dolních Chabrech

SLAVNOSTNÍ Vítání občánků
Milí rodiče,

slavnostní vítání nových chaberských občánků

se bude konat 15. dubna v Chaberském dvoře.

Těšíme se na Vás i Vaše miminka.

Máte-li zájem zúčastnit se, přihlaste se prosím
do 31. 3. , na e-mailovou adresu
vitaniobcanku@dchabry.cz nebo na telefon 283 851 277.
Vzhledem k platnosti zákona č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů nelze získat ani
zveřejňovat informace o narození dítěte bez souhlasu rodičů. Děkujeme za pochopení.
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Starostové pro okruh 
a příprava námitek proti 
stavební uzávěře
V novém roce se 11. února 2020 na domácí 
půdě v Dolních Chabrech sešli již podruhé 
zástupci uskupení Starostové pro okruh. 
Hlavním tématem společné diskuze zůstá-
vá multikriteriální posouzení obou tras Sil-
ničního okruhu kolem Prahy. Jsme napros-
to přesvědčeni, že výstavba okruhu je ko-
lem Prahy je naprosto nutná a maximálně 
se snažíme podpořit to nejvhodnější řeše-
ní, které nezdevastuje dotčené municipali-
ty, včetně Dolních Chaber. Mezi členy pro-
bíhá kontinuální diskuze s mnoha návrhy 

řešení a sestavuje se finanční rámec včet-
ně možností zapojení jednotlivých měst-
ských částí a  obcí. Rada MČ Praha-Dolní 
Chabry svou aktivní finanční účast projed-
nala již minulý měsíc.

Mezi dalšími tématy se Dolní Chabry 
slovy starostky Floriánové přihlásily také 
k  záměru podat námitky k  návrhu opat-
ření obecné povahy, které jako veřejnou 
vyhlášku vydalo zkraje února hlavní měs-
to. Ta by měla zajistit stavební uzávěru po-
dél úseků 518 a  519 plánovaného Silnič-
ního okruhu kolem Prahy. Ve spolupráci 
s některými dalšími členy uskupení budou 
proto k návrhu vypracovány námitky.

redakce a Barbora Floriánová

Výběr ze zasedání Rady dne 
11. a 13. prosince 2019 
a 13., 16. a 27. ledna 2020

souhlasila
�s  vypsáním záměru na těžbu dřeva na 
pozemku parc. č. 1355/1, k. ú. Dolní Chabry,
�s  vypsáním záměru na údržbu městské 
zeleně na území MČ Praha-Dolní Chabry,
�s  uzavřením Smlouvy o  kamerovém do-
hledu v souvislosti s Dostavbou ZŠ s M. Sr-
bem, IČ: 722 68 310,

projednala
�a  schvaluje zahájení přípravy „Dlou-
hodobého plánu rozvoje MČ Praha-Dol-
ní Chabry“ a pověřuje 1. místostarostu ke 
všem úkonům souvisejících s  přípravou 
a následně k vyhlášení záměru,

žádá
�TSK o opravu havarijního stavu komuni-
kace Pod Zámečkem u RD č.p. 72/16, Dolní 
Chabry co nejkratším termínu a pověřuje 
starostku zasláním žádosti,

schválila
�projektovou dokumentaci záměru „Pře-
stavba a  stavební úpravy RD, ulice Koby-
liská č. p. 364/45, parc. č. 842 a 843, k. ú. 
Dolní Chabry“, pro potřebu územního roz-
hodnutí a stavebního povolení,
�objednávku zpracování dokumentace  – 
Stavební úpravy křižovatky u ZŠ, ulice Spo-
řická, V Kratinách a U Václava,
�uzavření Smlouvy o spolupráci s firmou 
Rebos s.r.o., IČO: 27184862 a přijetí finanč-
ního příspěvku za účelem rozvoje městské 
části a vybudování nové občanské a veřej-
né vybavenosti,
�zařazení opravy komunikace na Pěšině 
č. p. 799/7 do seznamu plánovaných oprav 
komunikací,
�rozhodnutí  – schválení stavebního zá-
měru – Rodinné domy Dolní Chabry, Jana 
Marka – MCP8 009931/2020,
�navýšení dočasného parkování v  ulici 
U Václava na šest parkovacích míst s ozna-
čením K+R,
�umístění zábradlí před dočasný vstup do 
ZŠ Spořická,
�umístění měřičů rychlosti č. 1  – Hrušo-
vanské náměstí – přechod pro chodce, čís-
lo stožáru VO 591386, č. 2  – Pod Zámeč-
kem – nad vyústěním ulice Pod Hrází, číslo 
stožáru VO 807868 a kamerového systému 
do vstupního prostoru MŠ Beranov,
�příspěvek obci Radonice, která byla za 
zúčastněné městské části pověřena za-
dáním zpracování multikriteriální analýzy 
SOKP, ve výši 300 000 Kč,
�umístění dopravního značení s  úpra-
vou rychlosti na 30km/h před přechod pro 
chodce, ulice Spořická,

neschválila
�společné povolení liniové stavby tech-
nické infrastruktury V409/419  – smyčka 
PSE č. j. 33/23501/2019/Ku.

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).

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).

Gabriela Chamrová, referent ÚMČ
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Dálniční okruh kolem Prahy:
obchvat, nebo průtah?
Všichni víme, že doprava slouží, ale také strašně škodí. Základ 
toho, aby nám maximálně sloužila a minimálně škodila, tkví v tom, 
kudy daná trasa vede. Pakliže vede přes město zastavěným úze-
mím, tak pochopitelně škodí a žádná ochrana tomu nedokáže za-
bránit.

V roce 1960 Ing. Lada navrhl první okruh, který tehdy měl vést 
kolem Prahy, při jejím tehdejším rozsahu. Za 50 let se však Praha 
zvětšila a tento okruh se prakticky dostal do Prahy, stal se měst-
skou komunikací.

V  současnosti je hlavní trend vyčlenit kamionovou dopravu 
z Prahy. Dokud budou přes Prahu jezdit kamiony, metropole bude 
trvale trpět dopravními kolapsy a trvale zhoršeným životním pro-
středím. To by si měl každý uvědomit a podle toho jednat.

K čemu slouží OBCHVAT Co způsobí stále prosazovaný PRŮTAH

Obchvat je pozemní komunikace od-
vádějící dopravu mimo hustě obydle-

né části města.

Přivede dopravu – i novou 
tranzitní nákladní – do hustě 

obydlených částí města.
Má snižovat intenzitu dopravy, množ-

ství emisí a nebezpečí dopravních 
nehod.

Zvýší intenzitu dopravy, znečiš-
tění ovzduší, hluk a zvýší i ne-

bezpečí dopravních nehod.
Obchvaty se staví kolem okrajových 
částí města s ohledem na rozvojo-

vé plochy.

Průtah také naruší rozvojové 
plochy okrajových částí města.

Potřeba dokončení SOKP je aktuální
pro zastánce obou variant.
V čem se obě varianty shodují a v čem se liší:
�Regionální trasa je v průměru jen o cca 3,5 km dále než trasa 
A-ZÚR a liší se tím, že první je v intravilánu Prahy a druhá v extra-
vilánu – aglomeraci Prahy na území Středočeského kraje. Obě tra-
sy leží ve společném dopravním koridoru, který je dán Politikou 
územního rozvoje PÚR ČR 2015 (aktualizace č. 1).
�Kritickou situaci s kamionovou dopravou, která je nyní v oblas-
ti Spořilova, by řešily obě varianty, ale rozdíl je v tom, že prosazo-
vaná trasa (průtah) je řešení na úkor ostatních cca 12 městských 
částí (v úseku Běchovice až Suchdol), a alternativní řešení (tj. ob-
chvat) je mimo Prahu v extravilánu, kde nezasahuje do zastavěné-
ho území dotčených obcí a kde je reálná účinná ochrana občanů.
�Délka dálnic pro alternativu A-ZÚR je 61 km a pro regionální 64 
km, tedy prakticky stejná (rozdíl je cca 3 km). Regionální alterna-
tiva tranzitního okruhu SOKP vyloučí tranzitní dopravu, zejména 
kamionovou, z dálnic a silnic mezi alternativou A-ZÚR a regionál-
ní a také sníží zatížení silnic I. a II. třídy na území Středočeského 

kraje tranzitní kamionovou dopravou.
�Z hlediska výběru mýta je důležitá ekonomická opodstatněnost. 
Při alternativě A-ZÚR se umoří jen část vlastních nákladů a zbý-
vající fi nancování bude nutno zajistit ze státního rozpočtu. Regio-
nální alternativa při nižších investičních nákladech vygeneruje vý-
běrem mýta dostatečný objem fi nančních prostředků, které umoří 
vlastní investiční náklady a dále zajistí fi nancování i běžné údržby 
a periodických velkých oprav.
�Přesunem trasy SOKP v průměru o cca 3,4 až 4,0 km v rámci stej-
ného dopravního koridoru dle PÚR ČR za hranice města z intravi-
lánu do extravilánu se docílí při stejné kvalitě dopravní obsluž-
nosti snížení ohrožení zdraví z  negativních vlivů dopravy (hluk, 
emise) občanů cca na jednu pětinu, včetně trvalého zlepšení kli-
matu v Praze, které je po Ostravě druhé nejhorší v ČR.

Nejde o  žádný nekoncepční přesun na jiné obyvatele dotče-
ných obcí. S trasou podobnou alternativě A-ZÚR se počítá od za-
čátku 60. let 20. století, ačkoliv v řadě lokalit (Suchdol, Počernice, 
Běchovice atd.) již stála rezidenční zástavba z 20. až 50. let či do-
konce z dřívější doby a nikdo se místních obyvatel neptal, jestli 
okruh chtějí nebo ne. Navíc v 60. letech minulého století byla do-
pravní zátěž mnohonásobně nižší. V  zásadách územního rozvo-
je byl okruh defi nitivně stabilizován teprve v 90. letech i přes sil-
ný odpor dotčených městských částí a obcí, který trvá doposud 
a bude nadále pokračovat.

Josef Tomeš,
Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu, z. s.

Pozvánka na besedu:
Pražský okruh, stále živé téma

Přijďte na veřejnou besedu k Pražskému okruhu a poslechnout si informace k aktuálnímu dění,
které se týká přímo Dolních Chaber.

Účinkující představí současný stav vývoje Silničního okruhu kolem Prahy
a uvedou jej mimo jiné v souvislosti s novým vedením pražského magistrátu a jeho kroky, zmíní nové posuny

a přednesou poznatky z nedávných jednání se zodpovědnými politiky a dopravními odborníky.

V pondělí 30. března 2020 od 18:00 hodin.
ve Velkém sále Chaberského dvora.

Vystoupí hosté: Ing. Gabriela Lněničková, MBA., Ing. arch. Tomáš Vích,
Ing. Barbora Floriánová a Mgr. Radka Matějková.
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Chaberský masopust 
se znovu
vydařil!
Po roce se nám v Chabrech opět zopako-
vala krásná tradice, kterou je masopust-
ní průvod. Letos 8. února 2020 zařídil prin-
cipál Jozef Mitošinka společně s paní sta-
rostkou nádherné počasí. Průvod se zdá 
každým rokem větší, veselejší a maskova-
nější. Zvědaví jsme předem na hromadné 
i individuální masky. Zaujal nás například 

„jediný náklaďák, který v Chabrech (s)nese-
me“, hned dva draci, fotbalové krásky, po-
tápěč s veselou rodinou a osvěžil nás piv-
ní alegorický vůz. Kapele Pralinka opět vy-
pomáhaly šikovné mažoretky Berušky. Vy-
stoupením pohladily vystrojené děti ze 
školky, Divoši i  Ilegumova divadelní spo-
lečnost. Lahodně nás už tradičně pohos-
tila školka, pan Přáda, Kavárna Pod pavla-
čí, Sokol, cukrárna Na Pěšině a restaurace 
U Trumpety, za což jim patří velký dík. Dě-
kujeme všem, kdo se zúčastnili, i těm, kteří 
pomohli s celou organizací! Blahopřejeme 
oceněným maskám a těšíme se na příštím 
masopustu, a to 13. února 2021! Už víte, za 
co půjdete?

Fotografie z  letošního průvodu jsou 
k  vidění na www.dchabry.cz. Za kulturní 
komisi

Barbora Šedová

Principálovo
ohlédnutí
za Chaberským
masopustem
K  letošnímu přímo mystickému masopus-
tu MMXX v  přestupném roce mi nedalo 
něco nenapsat.

Díky bohům se totiž krásné počasí vešlo 
na dva dny úplně přesně mezi slotu a ura-
gány, za což děkuji osudu.

Nesmírně mě potěšila vzrůstající po-
pularita Chaberského masopustu rok od 
roku, kdy si vyloženě pocit příchodu jara 
užijeme.

Maškary, maškarádi, prostě všichni se 
tu cítíme rádi. Sám si uvědomuji, co stojí 
práce to všechno připravit. 

Děkuji moc za lidskou tvořivost a  um 
všem, kteří se podíleli na úžasných mas-
kách, až se mi tajil dech obdivem. Naše di-
vadlo, Šimkův vůz s pivními radostmi, dětí 
ze školy a školky, mažoretky, autobusek 
184 00, Super vrána, veškerá občerstve-
ní, kapela Pralinka a další a vůbec všichni 
lidé. Zdá se, že letos to oslovilo aspoň 500 
lidí z širokého okolí.

Moc vám všem děkuji, váš Principál.

Jozef Mitošinka
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Silný vítr povalil strom na 
Bíleneckém náměstí
Dozvuky orkánu Sabina se nevyhnuly ani 
Dolním Chabrům. V parku na Bíleneckém 
náměstí silný vítr v noci na 11. února 2020 
vyvrátil z kořenů vzrostlý strom. Jedná se 
bohužel o  nejhezčí stříbrný smrk v  této 
oblasti, který byl každoročně používán 
pro instalaci vánoční výzdoby. Vysazen byl 
ale v prostoru bývalé smyčky autobusů do 
velice nekvalitní zeminy a  jeho kořenový 
systém neměl mnoho nadějí obstát. Úřad 
městské části hned po ohlášení havárie 
občany zajistil vlastními silami likvidaci.

Incident se obešel bez ohrožení osob 
a  byla poničena jen jedna lavička. V  pro-
storu, kde byly nedávno instalovány nové 
nákladné hrací prvky, je to velké štěstí.

Komise životního prostředí zajistí vý-
sadbu náhradního vhodného druhu dře-
viny.

Miroslav Malina, předseda Komise ži-
votního prostředí, a redakce

Výlet iQLANDIA Liberec
Moderní science centrum s  planetáriem 
a  stovkami originálních interaktivních ex-
ponátů. Svět vědy a  techniky, experimen-
tů a chytré zábavy. Sobota 21. března 2020.
Odjezd v  9:00 hod. od školy, návrat cca 
18.00 hod. Cena: 250 Kč/dospělá osoba, 
děti 3–15 let 100 Kč, do tří let včetně zdar-
ma, doprava a  vstupné v  ceně. Přednost 
budou mít přihlášení účastníci ze zruše-
ného podzimního zájezdu. Kapacita ome-
zena: 45 míst. Závazné rezervace a  bližší 
informace v místní knihovně. Platby se vy-
bírají ve čtvrtek 12. března 2020 od 17.00 
do 18.00 a v sobotu 14. března od 10.00 do 
11.00 hodin. 

Barbora Šedová, Kulturní komise

Podpora kostela a Sokola
Nastartovat nový projekt v podobě dostav-
by základní školy nebylo snadné – přede-
vším kvůli finančním prostředkům. Desítky 
milionů neseženete ze dne na den a bylo 
nutné žádat s maximální pečlivostí doslo-
va na všech frontách. To mluvíme o situaci, 
kdy se jedná o majetek městské části, což 
ale neplatí u místního kostela nebo soko-
lovny, přestože se v obou případech jedná 
o objekty, které jsou pro nás takřka vlast-
ní. Dojde-li ale na opravy, oprávnění jsou 
na vlastníkovi.

Stav ohradní zdi i  samotného kostela 
v havarijním stavu. Kostel je ve vlastnictví 
Pražského Arcibiskupství, naše farnost je 
filiální farností Proseka, tedy statutem niž-
ším než jako samostatná farnost. Po řadě 
jednání se podařilo iniciovat vznik pro-
jektu, který byl vypracován jak pro opravu 
zdi, tak pro nezbytnou opravu kostela. Na 

opravu zdi bylo již vydáno stavební povo-
lení. Bohužel, jako městská část nemůže-
me být žadatelem o  dotace či granty. Se-
zvali jsme na radnici společná jednání, na 
kterých se zúčastnili představitelé arcibis-
kupství, farnosti, architekta, zhotovitelů 
i našeho spolku OSOP a přislíbili výraznou 
finanční pomoc, kterou podpoříme jejich 
zvažované žádosti na Ministerstvu kultury 
i magistrátu. Výši částky, o kterou bude žá-
dáno, ovšem volí vlastník, v tomto případě 
zejména arcibiskupství.

Ve velmi podobné situaci se nachá-
zí i  chaberská sokolovna, která potřebu-
je zásadní opravu střechy a také topného 
systému. Je nesmyslné, aby statisícové fi-
nanční prostředky, které primárně chce-
me věnovat do rozvoje sportu v Chabrech 
a právě v Sokole, v podstatě pouze rovnou 
plynuly do plateb za vytápění sokolovny. 
Chaberský Sokol tedy nyní stojí před nut-
ností zadání vypracování projektu a vydat 

se na cestu získání dotací. Chaberská rad-
nice je i zde plně připravena se maximálně 
připojit. Z hlediska zákona je bohužel pro 
MČ nemožné žádat v procesech, kde není 
vlastníkem a externí financování nezbytné.

Ve své pracovní praxi jsem dříve byla 
přizvána jako odborný poradce k  proble-
matice správy finančních prostředků kon-
krétních velkých neziskových organiza-
cí, a  bohužel vím, že je často značně ne-
efektivní a nemá systematickou koncepci. 
Je zkrátka nutné upozorňovat na konkrétní 
problémy a podporovat jejich řešení, pro 
nás všechny zúčastněné.

Věřím, že radnice a vlastně i místní ve-
řejnost má být oporou v  podobných pro-
jektech a  budu dál rozvíjet spolupráci 
s  vlastníky a  maximálně iniciovat jejich 
péči o  objekty, které tvoří nedílnou sou-
část našeho společenského i  zájmového 
života v Chabrech.

Barbora Floriánová

Úprava provozu v ulicích 
V Kratinách, Budyšínská 
a Spořická
Z  důvodu umístění zařízení staveniště 
a  staveništních vjezdů pro dostavbu ZŠ 
Dolní Chabry dochází od 2. března 2020 do 
1.  března  2021 k  dočasné úpravě provozu 
na komunikacích v okolí školy.

Ulice V  Kratinách bude v  tomto obdo-
bí v úseku podél základní školy pro veřej-
nou dopravu neprůjezdná, v další její čás-
ti a  přilehlé části Budyšínské ulice bude 
umístěno dočasné dopravní značení záka-
zu zastavení.

Přechodné úpravy provozu jsou sta-
noveny odborem dopravy Prahy 8, kte-
rý vydal opatření obecné povahy pro uli-
ce V Kratinách, Budyšínská, Spořická spo-
čívající v umístění přechodného dopravní-
ho značení a zařízení na místní komunika-
ci. S tím souvisí i v minulém čísle Zpravo-
daje zveřejněná prosba rodičům, kteří vozí 
své děti do školy a následně je vyzvedáva-

jí, aby parkovali v okolních ulicích nedale-
ko školy a využívali zřízená místa pro krát-
ké zastavení K+R v ulici U Václava.

redakce
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Jaroslava Sechovcová 
oslavila 91 let
Při příchodu nás uvítala dáma, která na 
otázku, kolik to vlastně slaví let, odpově-
děla: „Oslavila jsem v lednu věk, kdy není 
slušné, aby jeho výši dáma prozrazovala. 
Velmi mě ale těší jakákoli návštěva a  se-
tkávání s  přáteli, se kterými se potkává-
me jednou za 14 dnů.“ S  kolegyní Růžen-
kou Klimešovou jsme oslavenkyni předa-
li kytici, dort Sacher, neboť jsme si pama-
tovaly, že má ráda čokoládové dorty a dár-
kovou poukázku do Billy. Při bohatém po-
hoštění při kávě došlo i na přípitek a hez-
ké povídání si. Jsme všechny Chaberač-
ky, a  tak se vzpomínalo na uplynulé roky 
a dost jsme se přitom nasmály. Oslavenky-
ně nás vyprovázela se slovy: „Děkuji nejen 
za dárky, ale za smích, který je nejlepším 
lékem na cokoli. Je opravdu nádherný po-

cit vědět, že na mě myslí nejen moje velká 
rodina, ale že na nás starší nezapomene-
te ani vy. Moc to člověka potěší! Všem pře-
ji pevné zdraví, protože už dlouho vím, že 
s ním jde všechno líp.“

Hana Kunešová, Sociální komise

Kavárna 
pro dříve narozené
V  březnu se těšíme na viděnou opět prv-
ní a třetí středu ve dnech 4. 3. a 18. 3. od 
15.30 hod.

Doplnění k lednové 
Tříkrálové sbírce
Během koledy Tří králů, která v  Dolních 
Chabrech proběhla první lednovou nedě-
li, bylo na účely Charity ČR vybráno úcty-
hodných 15 295 korun. Ještě jednou děku-
jeme všem dárcům i dětským koledníkům.

redakce

Omluvenka herečky 
Miriam Kantorkové
Herečka plná života a  energie se kvů-
li chřipkové epidemii, ve které uvízla i za-
čátkem února ona sama, omluvila a posla-
la pouze zdravici všem hostům první úno-
rové kavárničky. „Mrzí mě, že jsem nemoh-
la být s vámi, ale věřím, že se společně po-
tkáme již v lepší fyzické formě u vás v jed-
né z  nejbližších kaváren. Posílám všem 
přání plného zdraví, protože v našem věku 
nám dělá radost, když nás nic nebolí, ni-
kde nás nepíchá a můžeme si vyjít třeba na 
šálek kávy a s přáteli se podělit o své zážit-
ky jako ve vaší kavárně.“ Přejeme této vi-
tální dámě hodně zdraví. I my se na ni vel-
mi těšíme. Sledujte Zpravodaj nebo přijď-
te posedět do kavárny, včas se dozvíte, kdy 
se náhradní „pokec“ s oblíbenou herečkou 
uskuteční.

Hana Kunešová, Sociální komise

pOZOR! Únorové cviky 
s ERIKOU se uskuteční ve 
středu 18. 3. 2020
Omlouváme se všem zájemcům o cvičení 
s Erikou, které mělo proběhnout třetí úno-
rovou středu. Z  rodinných důvodů je pře-
loženo na tento měsíc. A jaké cviky se na-
učíme? Budeme se věnovat cvikům na plo-
chonoží, deformity klenby nožní a  s  tím 
související problémy s krční páteří. I v  le-
tošním roce nás bude jednotlivými lekce-
mi i praktickými ukázkami provázet speci-
ální fyzioterapeutka Mgr. Erika Havlasová. 
Profesí je sportovní a  kondiční specialis-
ta a  speciální pedagog, je členem Asoci-
ace pracovníků v regeneraci. Pro velký zá-

jem je nutné se předem nahlásit. Přijďte si 
zlepšit svou kondičku.

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

Výlet s ALENOU 
na pohádkový zámek 
Hluboká nad Vltavou
Sociální komise zve všechny zájemce 
o historii, kulturu i  cestování na první le-
tošní zájezd.

Den konání: sobota 28. 3. , čas odjezdu 
7.30 hod. (od MČ) a 7.40 hod. (od Sparťana). 
Cena 350 Kč/dospělý + 50 Kč/dítě. V ceně 
je oběd a vstupy. Peníze se vyberou v au-
tobuse!

Vydáme se společně za gotickým skvos-
tem, který patří k turisticky nejatraktivněj-
ším památkám v Česku. Naše národní kul-
turní památka se nachází na příkrém os-
trohu nad řekou Vltavou. Dominantou je 
neogotická věž měřící 52 metrů a  na její 
ochoz vyjdete po 245 schodech. Zámek je 
obklopen anglickým parkem se sochař-
skou výzdobou, který založili Schwarzen-
bergové. Součástí parku je Alšova jihočes-
ká galerie, která je umístěna v neogotické 
jízdárně. Zámek nabízí šest prohlídkových 
okruhů. Na nás čeká zimní okruh. Budeme 

mít čas i na prohlídku romantikou dýchají-
cího gotického parku. Po obědě se vydáme 
do asi kilometr vzdáleného loveckého zá-
mečku Obora, kde navštívíme zoologickou 
zahradu. Uvidíme zde více jak 200 druhů 
živočichů. Součástí naší cesty bude i tom-
bola a příjemná nálada. Neváhejte se hlá-
sit včas, zájem je obrovský a kapacita au-
tobusu je daná. Těším se s  vámi na vidě-
nou.

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

Velikonoční tvoření 
s ALENOU
Velikonoční dekoraci si vytvoříme první 
březnovou středu 4. 3. v čase od 15.30 hod. 
Blíží se čas jarních svátků – Velikonoc. Jako 
každým rokem i letos si pod odborným ve-
dením Aleny sami vyrobíme jednoduchou 
dekoraci. Kdo bude mít zájem, může si 
vytvořit z  nachystaného materiálu závěs 
z větvičky ozdobené jarními a velikonoční-
mi motivy na stužce nebo si vyzdobit věnec 
z proutí. Fantazii se meze nekladou!

Alena Manderlová, Sociální komise
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Noc s Andersenem 2020
27. 3. pá 18.00 hod.

A  je to tu zas! Letos již 20. roč-
ník nocování malých čtená-
řů v knihovně nastane jako tra-
dičně poslední březnový pátek. 
Společně prožijeme několik ho-
din zábavy, tvoření, soutěže-
ní a  čtení v  kolejích bradavické 
kouzelnické školy spolu s  Har-
ry Potterem a  jeho spolužáky! 
Příběhy o  malém čaroději slaví 
v tomto roce již 20 let od prvního 
českého vydání. Přihlášky k dis-
pozici v knihovně nebo na webu, 
vyplněné noste prosím od úterý 3. března 2020, omezená kapaci-
ta, vstupné 150 Kč. Na všechny se moc těšíme!

BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
31. 3. ÚT 9.30 – 12.00 HOD.
Jarní B A Z Á R E K dětského oblečení Zveme chaberské mamin-
ky k prodeji nebo nákupu dětského oblečení pro nejmenší. Pro-
dejní místo (zdarma) rezervujte osobně v knihovně nebo na tel. 
283 852 858 e-mailem: knihovna@dchabry.cz.
Počet prodejních míst omezen. Vstup zdarma!

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.

B Ř E Z E N  2 0 2 0

VÝSTAVA: Věra Plháková a Růžena Štanclová: Keramika 
dvojí rukou
3. – 27. 3.
Vernisáž výstavy 3. 3. od 17.00 hod.

3. 3. , 10. 3. , 17. 3. , 24. 3. út 9.30 – 11.00 hod., Dvoreček
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč

4. 3. st 15.30 – 17.30 hod., Kavárnička Chaberský dvůr
Výroba velikonočních dekorací s A. Manderlovou
Posezení u kávy a čaje
pořádá Sociální komise

14. 3. so 15.00 hod., Pohádkové nepohádky Josefa Čapka
Divadelní pohádka pro děti. Hraje divadlo Anima Candida
Vstupné 50 Kč, Velký sál, bez rezervace

18. 3. 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

27. 3. pá 18.00 hod., Noc s Andersenem
Nocování pro děti v knihovně s programem
Vstupné 150 Kč, rezervace nutná formou přihlášky

31. 3. út 9.30 – 12.00 hod., Bazárek dětského oblečení 
Vstup zdarma,
rezervace prodejního místa v KC/knihovně

Pohádka: Pohádkové nepohádky Josefa Čapka
14. 3. so 15.00 hod.
Pohádka podle knihy Povídejme si děti. Představení je podtrže-
no řadou vizuálních nápadů realizovaných různými druhy loutek, 
které jsou vytvořeny v duchu ilustrací Josefa Čapka. V představení 
se poznají děti, které se nerady myjí, jsou líné, bojí se zubaře, ne-
chtějí snídat a podobně. Ale dozvědí se také, jak by to s nimi moh-
lo dopadnout. Autor však nevychovává se vztyčeným ukazovákem, 
ale s humorem a laskavým pohlazením.
Hraje: Divadlo Anima Candida, dramatizace a  režie: Jiří Středa, 
hrají: Kateřina Táborská a Miroslav Táborský.

Chaberský dvůr – Kulturní centrum
můžete sledovat na FB
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za kulturní dvoustranu Alena Wachtlová, Jitka Goldsteinová

Prvňáci v knihovně
V pondělí 27. ledna 2020 proběhla exkurze tříd prvňáčků v naší 
knihovně. Máme radost, že pro většinu z nich to rozhodně ne-
byla první návštěva a těšíme se v budoucnu i na všechny zce-
la nové čtenáře. Po povídání a úkolech děti hlasovaly v soutě-
ži o nejhezčí obrázek ve výtvarné soutěži.

V  lednu proběhla v  galerii KC výstava soutěžních obrázků na 
téma Kniha mého srdce. Bylo potěšující, že v letošním úvodním 
ročníku jsme mohli prezentovat 29 přihlášených děl. Bylo ode-
vzdáno 173 hlasovacích lístků. S naprosto shodným počtem 29 
hlasů se staly vítěznými dvě ilustrace od:

Sophie Hlaváčové (9 let)
ke knize „Svého psa nestřílejte“

a „Louskáček“, který je dílem
Nely Šedové (9 let).

Obě autorky jsou nejen šikovné malířky, ale také vášnivé čtenář-
ky, což chválíme.

Knihovna vítězkám pogratulovala a odměnila je poukázkami 
do knihkupectví a malou sladkostí. Děkujeme všem soutěžícím 
i hlasujícím za zájem o soutěž, děkuji také za skvělou spolupráci 
se žáky ZŠ pod vedením paní učitelky Vlaďky Mazurové a budu 
se těšit na účastníky příštího ročníku.

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

Vyhodnocení výtvarné soutěže
„Kniha mého srdce“

VÝBĚR Z NovinEK pro děti

Keramika dvojí rukou

Věra Plháková  a  Růžena Štanclová

3. – 27.března3. – 27.března
Chaberský dvůr

Vernisáž: 3.března 17:00

Hrušovanské náměstí 253/5 
184 00 Praha-Dolní Chabry
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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

Rozhovor Tereza Basařová
Mladá výtvarnice a  ilustrátorka knih po-
cházející z Dolních Chaber, to je Tereza Ba-
sařová. Po kurzech výtvarného umění na 
UMPRUM a ve Scholastice v Praze studova-
la ilustraci v  australské Sydney. Odborné 
literární tvorbě se věnují i  její rodiče Petr 
a Pavlína Basařovi a její babička Gabriela 
byla autorkou knih o českém pivu. Oslovi-
li jsme Terezu k rozhovoru u příležitosti vy-
dání knižní novinky „Vrány“ od autorky Pe-
try Dvořákové, ke které vytvořila ilustrace.
Jak jste se dostala ke spolupráci s Petrou 
Dvořákovou, v současnosti tak populární 
autorkou?

Myslím, že to celé byla tak trochu náho-
da. Loni v únoru jsem oslovila nakladatel-
ství Host s nabídkou spolupráce a strefi la 
jsem se zrovna do doby, kdy Petra Dvořá-
ková odevzdala rukopis Vran. Ta titulní ilu-
strace navíc vznikla už asi půl roku před-
tím a nakladatelství si ji na obálku Vran vy-
bralo už jako hotové dílo, což se mi stalo 

poprvé. Zbylé ilustrace dovnitř knížky jsem 
ale vytvořila na zakázku.
Bylo těžké ilustrovat knihu, jejíž obsah je 
tak „bolestný“? Mimochodem obálka je 
velice krásná a výstižná…
Připadá mi, že to celé šlo až podezřele 
snadno. Obálku jsem měla hotovou, ještě 
než jsem se o knížce vůbec dozvěděla, což 
je trochu děsivé, a na obsahu ilustrací do-
vnitř knížky jsme se předem dohodli s na-
kladatelstvím a s paní spisovatelkou. V pří-
padě Vran tedy nemůžu říct, že by bylo těž-
ké ty ilustrace vymyslet, jako to někdy bývá 
u jiných knížek. Máte ale pravdu v tom, že 
to téma bylo hodně osobní a náročné, to 
ano. Může se to zdát paradoxní, ale ta ob-
tížná témata jsou svým způsobem snazší 
v tom, že jsou naléhavá a vyvolávají silné 
reakce. Pak vám už ani nepřipadá, že něco 
kreslíte vy, je to spíš jako kdyby se to téma 
samo snažilo nějak zhmotnit nebo obtisk-
nout na papír.
Nejde o první knihu, kterou jste ilustrova-
la. Již u nás půjčujeme i Young Adult Opak 
věčnosti. Chystáte ilustrace k  nějaké dal-
ší knize a je toto směr, kterému byste se 
chtěla více věnovat?
Ráda bych se dál věnovala jak osobní, tak 
i zakázkové tvorbě. Myslím, že je dobré to 
nakombinovat, pokud to aspoň trochu jde. 
Co se nových knížek týče, v únoru vyšel ti-
tul Ženy, co se nedaly od Ivany Peroutko-
vé. Stejně jako Opak věčnosti je určen do-
spívajícím a  představuje dvacet pět více 
i  méně známých českých hrdinek. Dospě-
lí čtenáři se pak můžou těšit na velmi za-
jímavou knížku s názvem Tajný život úho-
řů od švédského autora Patrika Svensso-
na. Jedná se o kombinaci literatury faktu 
a beletrie s fi lozofi ckým přesahem a vyjít 
by měla na jaře tohoto roku.
Používáte zajímavou výtvarnou techniku, 
můžete nám ji blíže popsat?
Každou ilustraci začínám úplně obyčejně 
tužkou na papír. Obrysy pak vytáhnu bru-
sh penem – to je speciální fi xa, která má 
chlupy jako štětec  – a  naskenuji. Na po-
čítači pak obrázek vybarvím, přidám stíny, 
drobné detaily a texturu. Používám k tomu 

program Photoshop a kreslící tablet – des-
tičku, kterou připojíte k počítači a namís-
to tužkou nebo štětcem na ni kreslíte spe-
ciálním stylusem. Trochu to trvá, než si na 
to člověk zvykne, ale kreslení na počítači 
je rychlejší a mnohem praktičtější než tra-
diční techniky.
Před rokem jste vystavovala v  Chaber-
ském dvoře své digitální ilustrace, může-
te nás seznámit se svým vztahem k  Dol-
ním Chabrům?
V Chabrech jsem strávila skoro celé dětství 
a dospívání – chodila jsem do dolní škol-
ky (říká se jí tak ještě?), pak na ZŠ Spořická 
k panu učiteli Hudákovi a na gymnázium 
jsem dojížděla na Prosek. Myslím, že v pu-
bertě jsem Chabry nedokázala tak úplně 
docenit, obzvlášť při nočních návratech 
přes pole ze Sídliště Čimice, ale teď se do 
Chaber za rodinou a přáteli moc ráda vra-
cím.
Co vám dělá v  životě radost, kromě vý-
tvarného umění?
Momentálně mě nejvíc těší to, že se budu 
vdávat! Radost mi dělá taky moje sestra, 
která narozdíl ode mě pokračuje v rodinné 
tradici a studuje chemii, a  taky naše koč-
ka Sofi nka, které bude v březnu jeden rok.

Alena Wachtlová
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Inzerce
Prosíme inzerenty, aby inzeráty posílali

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

redakce

Nejstarší záznam o vzhledu 
obce Chabry z roku 1410
Letos uplyne 610 let

Dolní Chabry jsou obcí s velmi zajímavou 
historií, jejíž kořeny spadají až do středo-
věku. Záznamy uložené v  archivech nám 
přibližují zakládání obce Chabry i  její 
vzhled.

Vzácný zápis zapsaný v urbáři Strahov-
ského kláštera roku 1410 jako první vypoví-
dá o velikosti a vzhledu obce Chabry, v la-
tině tehdy nazvané „villa Chaber“. V urbá-
ři se dozvídáme o majetkových poměrech 
obyvatel a jejich feudálních povinnostech. 
Počtem dvaceti usedlostí a poplužího dvo-
ra, náleží tento zápis oběma obcím Dolním 

i  Horním Chabrům, zpočátku spojených 
v jednu ves.

V  urbáři Strahovského kláštera o  obci 
čteme:

Ve vsi je dvůr se dvěma poplužími, jed-
nou loukou, dvěma lesy, třemi rybníky 
a  příslušným pastvištěm. V  témže místě 
žije 20 vlastníků půdy, kteří platí rozdílnou 
rentu podle podílů majetku. Dále povin-
ni jsou ovce mít a stříhat je dvakrát ročně, 
musí shrabovat seno z  jedné louky ležící 

za rybníkem, z každého podílu jsou povin-
ni trhat hrách, žít 20 mandel obilí počítajíc 
po 50 snopech. Zároveň je v zápise uvede-
no dvacet vlastníků půdy s českými jmény: 
Šimon, Jeník, Mikuláš, Duchek, Jakub, To-
máš, Šimon, Klement, Kolesco, někteří jsou 
již zmiňovány i příjmeními: Plyskota, Peče-
ně, Strýc, Mařík, Bareš, Beneš. Řídí se pod-
le českého práva.

Takto podrobný zápis o vsi z počátku 15. 
století má jen málo míst. Můžeme být prá-
vem hrdi na historii obce, ve které dnes ži-
jeme. Záznam v  urbáři nám také napoví-
dá, že většina starých domů v Dolních Cha-
brech stojí nejspíš na středověkých zákla-
dech, přestože objekty byly v průběhu sta-
letí ničeny požáry, válkami jak husitskými, 
tak 30letou válkou a  pozdějšími přestav-
bami.

Jana Snížková

Naplňte kontejnery s logem 
DEBRY, pomůžete lidem 
s nemocí motýlích křídel
Projekt KlokTex.cz spojil síly se společnos-
tí BAUHAUS, aby společně získaly fi nanč-
ní prostředky pro charitativní organizaci 
DEBRA ČR. Ta pomáhá lidem se vzácným 
vrozeným a  nevyléčitelným onemocně-
ním, u nás známým jako nemoc motýlích 
křídel, lépe čelit tíživé ekonomické situaci, 
psychickým a sociálním problémům spoje-
ným s touto nemocí.

U  prodejen BAUHAUS v  Dolních Cha-
brech, Plzni, Liberci a Brně jsou nyní nově 

umístěny kontejnery KlokTex.cz s  logem 
společnosti DEBRA ČR, do nichž lze ode-
vzdat již nepotřebné oblečení či boty. 
Z  každého kilogramu darovaných věcí 
KloTtex.cz přispěje organizaci DEBRA ČR 
jednou korunou na její projekty pomo-
ci. Navíc odevzdané ošacení využijí ještě 
lidé v  partnerských charitativních organi-
zacích. „Děkujeme společnosti BAUHAUS 
a vám, kteří podpoříte tento společný pro-
jekt. Pomáhat dává smysl, buďte součástí 
příběhu pomoci i vy,“ apeluje na solidaritu 
lidí Pavlína Klementová, která je tváří pro-
jektu KlokTex.cz.

KlokTex.cz

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH 
KONTEJNERŮ
V březnu
Bílenecké nám. 22. 3. 2020 9:00–13:00
Dvorní     22. 3. 2020 9:00–13:00

V DUBNU
Na Pěšině 19. 4. 2020 9:00–13:00
V Kratinách 19. 4. 2020 9:00–13:00

redakce
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Výstava Divadelnictví
včera a dnes
Chaberský divadelní soubor DIVOCH vás 
srdečně zve na dubnovou výstavu Divadel-
nictví včera a dnes.

Divadelní plakáty, fotografi e, návrhy 
kostýmů, loutky a rekvizity DIVOCHů a Ile-
gumovy divadelní společnosti doplní vý-
tvarné práce paní Věry Petráňové–Sníž-
kové, která v  roce 1952 vystudovala oděv-
ní průmyslovku a poté se stala módní ná-
vrhářkou. Svou kreativitu uplatnila napří-
klad v Československém státním souboru 
písní a tanců a v oděvních závodech Mira 
a Pleas.

Vernisáž proběhne ve čtvrtek 2.  dub-
na 2020 od 18:00 hodin za doprovodu kyta-
rové hry Filipa Drbala a zpěvu Zory Šecové. Martina Mrňavá

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

Sborovna
Jaromír Brehový

21. 11
. 2019
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Chaberský dvůr
Hrušovanské nám. 253/5
Praha 8 - Dolní Chabry
www.divochdivadlo.cz

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

Ohlédnutí za 2. Poetickým 
večerem Studia DivOCh
Se členy Studia DivOCh jsme písní z fi lmu 
Noc na Karlštejně v  podání Dana Hrdlič-
ky vstoupili do druhého Poetického večera, 
tentokrát s tématikou Balady a romance.

V  zaplněném sále knihovny KC CHD 
vlastní verše opět zarecitovali Sylva Šírová 
a Jaroslav Prejza, tentokrát se přidala s re-
citací i divačka paní Opravilová. Věříme, že 
se řady autorů nebo recitátorů ještě více 
rozrostou. Další zájemce o  uvedení vlast-
ní tvorby i recitaci se hlásí, tak neváhejte 
a přijďte i vy mezi nás.

Recitací i z vlastní tvorby nás opět potě-
šily a překvapily děti ze 4. A místní základ-
ní školy. Jsme moc rádi, že jsou součástí 
našeho programu, jsou nesmírně talento-
vané, přijďte se na ně podívat.

Závěr večera patřil již zmíněným Bala-
dám a romancím Jana Nerudy. Dramatiza-
ci Balady Rajské, Balady Májové a Romanci 
o Karlu IV. v režii Aleny Borhyové předvedli 
herci Studia DivOCh – divadelní ochotníci 
chaberští Lucie Hrdličková, Jan Fuchs, Bo-
žena Hrdličková, Stáňa Klocperková a Dan 
Hrdlička.

O  občerstvení se vlastním výborným 
mřížkovým koláčem postarala Stáňa Klo-

cperková.
Příští Poetický večer uvedeme 28. dub-

na 2020 s názvem „Humor v poezii“. Přijďte 
si s námi zarecitovat vlastní tvorbu, nebo 
jen to, co máte rádi. Přihlásit se můžete 
na principal@studiodivoch.cz, www.stu-
dio-divoch.cz

Večer svojí záštitou podpořila starost-
ka MČ Praha-Dolní Chabry Barbora Flori-
ánová.

Alena Borhyová

Lednová naháňka
Tak jako v  loňském roce i počátkem roku 
2020 pokračoval Myslivecký spolek Zdi-
by  – Klecany v  lovu divokých prasat spo-
lečným lovem. Naháňka se konala v  so-
botu 18. ledna a probíhala ve třech lečích 
honitby. První leč se uskutečnila v  lokali-
tě Šulkovna a Masarykova skála. Zde jsme 
narazili na značný počet černé zvěře růz-
ných věkových kategorií a ulovili jsme v ní 
tři selata a jeden větší kus. V dalších dvou 
lečích ve skalách nad přívozem a nad tů-
němi jsme na žádná divoká prasata nena-
razili. Ukazuje se, že divočáci mohou být 
kdekoliv, migrují po revíru a  nejsou sou-
středěni jen v  určité části honitby. V  dal-
ších měsících budou myslivci pokračovat 
individuálním lovem na čekané.

Jindřich Trpák
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Lednové chaberské 
plesání
v sokolovně

Chaberský ples pořádaný 25. ledna 2020 TJ 
Sokol Dolní Chabry ve spolupráci s  Měst-
skou částí Praha-Dolní Chabry se mohl 
pyšnit velkou účastí návštěvníků a  skvě-
lým programem. K  poslechu a  tanci hrá-
li úžasní The Party Band pod vedením Vla-
dislava Drtiny. Předtančení se ujali Dani-
el Heller, Šimon Jakubes a Anežka Jůzová. 
Všem partnerům a  sponzorům děkujeme 
za krásné dárky do tomboly! Velký dík pa-
tří i všem, kteří se podíleli na přípravách 
a organizaci večera. Doufáme, že se všem 
ples líbil a že se společně opět setkáme na 
dalších akcích u nás v sokolovně.

Velká cena Gustava Peši 
2020, 24. ročník
Máš chuť si zaběhnout maratonskou de-
setinu Drahaňským údolím? Tak nevá-
hej a přijď se registrovat na Velkou cenu 
Gustava Peši 4,2 km, kterou odstartujeme 
18. dubna 2020. A děti? Ty si můžou zaběh-
nout závody od 100 do 600 metrů a vyhrát 
spoustu krásných cen! Sleduj naše stránky 
www.sokoldolnichabry.cz nebo Facebook/
sokoldolnichabry pro více informací!
Za tým TJ Sokol Dolní Chabry

Tereza Heinrichová, foto ples:
Barbora Floriánová
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Zápis do prvních 
tříd pro školní rok 
2020/2021

Ve středu 22. dubna 2020 od 14:00 do 17:00 
hodin a ve čtvrtek 23. dubna 2020 od 14:00 
do 17:00 hodin se koná zápis do prvních 
tříd Základní školy Praha-Dolní Chabry.
K  zápisu se dostavte s  budoucím prvňáč-
kem a s těmito dokumenty:
�rodný list dítěte,
�občanský průkaz zákonného zástupce,
�žádost o  přijetí dítěte k  základnímu 
vzdělávání,
�vyplněný zápisní list.

Formuláře žádosti i zápisního listu jsou 
k  dispozici na webových stránkách školy 
nebo je možné je vyplnit přímo při zápisu.

Pokud bude zákonný zástupce žádat 
odklad povinné školní docházky, musí 
o  něj požádat v  době zápisu dítěte k  po-
vinné školní docházce. Žádost musí být 
doložena doporučujícím posouzením pří-
slušného školského poradenského zaříze-
ní (Pedagogicko-psychologická poradna 
pro Prahu 8), a odborného lékaře nebo kli-
nického psychologa. Vzhledem k dlouhým 
objednacím termínům k  vyšetření v  PPP 
pro Prahu 8 doporučujeme objednání co 
nejdříve.

Den otevřených dveří
V  pátek 13.  března  2020 od 8:00 do 9:40 
hodin proběhne na Základní škole Praha-
Dolní Chabry den otevřených dveří.

Srdečně zveme všechny zájemce, aby 
si prohlédli budovu školy a  v případě zá-
jmu nahlédli do výuky. Informační schůzka 
s vedením školy proběhne ve školní jídel-
ně v 8:15 a v 9:00 hodin. Na vaši návštěvu 
se těší žáci i zaměstnanci školy.

Všechny informace o  škole získáte na 
www.zschabry.cz nebo na tel. 233 544 562 
a na třídních schůzkách budoucích 1. tříd 
v pondělí 8. června 2020 v 17:00 hodin v jí-
delně školy.

Geologická olympiáda
Námi netrpělivě očekávané výsledky 
okresního kola jsou tu! Všichni účastní-
ci zabojovali a  do krajského kola postou-
pilo dokonce sedm žáků a žákyň. Vítězné 
pozice obsadili žáci z 8. A. Na 1. místě se 
umístila Lucie Brožková, na 2. místě Mar-
tin Stránský a  3.–4.místo ukořistili Václav 
Matoušek a  Jan Slosiarik. Náročnost této 
olympiády je velmi vysoká, jelikož se jedná 
o kombinaci znalostí z Chemie, Geologie či 
Geografie a spoustu účastníků se musí učit 
učivo, které budou probírat až za dva roky. 
I  ti, kteří nepostoupili, na sebe tedy mo-
hou být hrdí. Moc gratulujeme všem zú-
častněným a  postupujícím přejeme mno-
ho úspěchů v krajském kole.

Exkurze do Terezína
V  rámci návaznosti na učivo o  2. světové 
válce jezdí 9. ročník pravidelně na vzdě-
lávací exkurzi do koncentračního tábo-
ra či ghetta. Letos jsme zvolili Terezín.  
S 9. A a 9. B jsme zde navštívili ghetto, mu-
zeum i krematorium, kde jsme se od prů-
vodců dozvěděli podrobněji o  hrůzách, 
které zde byly páchány. Žáci měli spoustu 
dotazů a doufám, že v nich exkurze něco 
zanechala. Návštěvu Terezína (a  podob-
ných míst) i  přes ponurou náplň doporu-
čuji k návštěvě, neboť takováto místa nutí 
člověka k zamyšlení a je to také dobrá pre-
vence před opakováním dějin z neznalosti.

Bruslení

V  pátek 14.  února  2020 jsme vyrazili  
s  9. A  na veřejné kluziště do Ládví. Měli 
jsme ho celé pro sebe, počasí nám přálo 
a my si užili aktivity na čerstvém vzduchu.

Veronika Minaříková

Matematická olympiáda
V kategorii Z5 se v obvodním kole matema-
tické olympiády umístil žák naší školy Ka-
rel Marek Hruška z 5. A na krásném 8. mís-
tě z celkového počtu 82 soutěžících. Získal 
ocenění „Úspěšný řešitel“ a my mu gratu-
lujeme!

Měsíc knihy

Žáci 5. B na hodině literární výchovy vypra-
covali projekty k měsíci knihy – březen. Ve 
skupinách si rozdělili literární žánry a spo-
lečnými silami vytvořili plakát, který dále 
prezentovali. Cílem bylo připomenout vý-
znam čtení s porozuměním a význam kní-
žek v našich životech.

Eva Blahušová

Olympiáda z ČJ 
a recitační přehlídka
Jako každoročně se konala na naší škole 
Olympiáda z českého jazyka. Školního kola 
se zúčastnilo 26 žáků a žákyň, dvě žákyně 
postoupily do obvodního kola.

V současné době se připravujeme na re-
citační přehlídku Pražské poetické setkání. 
Školní kolo se bude konat tradičně v Cha-
berském dvoře 6. března 2020 od 9:00 ho-
din. Děti se zde představí s vybranými bás-
ničkami a  texty od známých i  méně zná-
mých autorů. Společné dopoledne s poezií 
je vždy velmi příjemné a zajímavé.

Eva Liberdová

Pěvecký sbor Camera 
Chabra přijímá zájemce 
o zpěv do všech hlasů
Pěvecký sbor Camera Chabra, který již pat-
náct let vystupuje na festivalech v zahrani-
čí, zve milovníky sborového zpěvu, aby se 
připojili k souboru jako zpěváci. Nejbližší 
koncert chystáme na Pondělí velikonoční, 
dirigentka a sólistka našeho sboru je krás-

ná a charismatická Markéta Fassati, která 
se na vás těší, stejně jako my, spoluzpě-
váci. Zájemci se mohou přihlásit na adre-
se veradous.praha@post.cz, nebo přijít na 
zkoušku sboru ve středu v 18:00–20:00 ho-
din do základní školy v Dolních Chabrech.

Věra Doušová
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Březnové novinky
z lesní školky Jaata
Ještě v  únoru si děti z  Jaaty spolu s  prů-
vodci užili hudební workshop v prostorách 
Chaberského kulturního centra. Děkujeme 
městské části Praha-Dolní Chabry za mož-
nost zapůjčení prostor pro tuto vydařenou 
kulturní akci!

Na zahradě jurt si díky počasí užívá-
me ranní mrazíky s  trochou ledu či sně-
hu a  později dopoledne zase krásně roz-
táté bahno, které láká ke spoustě činnos-
tí nejen v naší venkovní oblíbené „blátivé 
kuchyni“. Mezi zvířátky máme tři malé pří-
růstky – morčátka. Děti se o zvířátka s prů-
vodci pravidelně starají  – pomáhají při 
ranním krmení, doplňování slámy, vody do 

pítka, misek, zrníček do krmítek apod.
Teď už se nám na zahradě objevují prv-

ní sněženky a všichni se pomalu těšíme na 
jaro a delší slunečnější dny. Rovnodennost 
letos nastane 20. března a my ji o den dří-
ve oslavíme tradičním vynášením Morany. 
Postavu Morany s dětmi vyrábíme ze slámy, 
větviček, látek a za zpěvu písní ji odnese-
me k vodě a pošleme spolu se zimou pryč.

Neseme Mařenu,
na vrchu červenů,
na spodku zelenů,

pěknů, pěknů,
pěkně vybělenů.

V rámci školkové brigády, která proběh-
ne v sobotu 18. dubna, upravíme, co je po-
třeba na naší jaatovské zahradě. Vyčistíme 
také prostory kolem pozemku školky i dal-
ší místa v Chabrech, kam rádi s dětmi vy-
rážíme na výpravy a kde se po úklidu bude 
přírodě i nám lépe dýchat.

Krásné (před)jarní dny za lesní školku 
Jaata přeje

Tereza Vavrečková

Letní prázdninový provoz 
mateřských škol

V  letošním roce bude pro děti z  mateř-
ských škol zajišťovat prázdninový provoz 
ve dnech 1. až 10. července 2020 Mateřská 
škola Chaberáček.

V  termínu od 13. do 31.  července  2020 
bude v  Mateřské škole Chaberáček zajiš-
těn příměstský tábor s angličtinou.

Mateřské školy Beranov a Bílenecké ná-
městí budou během léta uzavřeny.

redakce

Změna ordinačních hodin 
Rotter-Med s.r.o.
Od středy 19. února 2020 dochází v ordina-
ci všeobecného praktického lékaře, spo-
lečnosti Rotter-Med s.r.o. (MUDr. Mileny 
Filipkové), IČO: 03018971, IČZ: 08166000 
na adrese Spořická 300/58, Praha-Dolní 
Chabry 184 00, ke změně pracovní doby – 

ordinačních hodin ve středu a ve čtvrtek.

Ordinační hodiny od 19. února 2020:
Pondělí 13:00 až 18:00 hod.
Úterý 07:00 až 12:00 hod.
Středa 07:00 až 12:00 hod.
Čtvrtek 08:00 až 18:00 hod.
Pátek 08:00 až 13:00 hod.

Velikonoční turnaj
ve stolním tenisu

Tělovýchovná jednota ZŠ Chabry
ve spolupráci se

ZŠ Dolní Chabry a
MČ Praha-Dolní Chabry

pořádá

XXVI. ročník Velikonočního
turnaje ve stolním tenisu

PÁTEK 3.  dubna  2020 od 12:00 do cca 
15:00 hodin pro kategorii děti 1. až 3. třídy, 
pro kategorii žáků a žákyň 4. až 6. třídy, pro 
kategorii žáků a žákyň 7. až 9. třídy.

Přihlášky žactvo do ředitelny ZŠ do 
středy 25. března 2020 do 14:00 hodin.

Hraje se podle platných pravidel stolní-
ho tenisu. První tři v každé kategorii získají 
diplom a pohár, vítězové navíc putovní po-
háry TJ ZŠ Chabry.

SOBOTA 4.  dubna  2020 kategorie ženy 
a  muži. Účast: pro registrované i  neregis-
trované do 1. třídy. Registrace: od 8:30 do 
8:50 hodin před zahájením turnaje. Začá-
tek turnaje: v 9:00 hodin.

Přihlášky do turnaje je nutné poslat do 
1.  dubna  2020 na e-mail tjzschabry@se-
znam.cz nebo SMS na číslo 730 641 912 ve 
tvaru: velikonoční turnaj, jméno, příjmení.

Herní systém a  pravidla budou upřes-
něna před začátkem turnaje pořadatelem.

Startovné 130 Kč (hradí se při prezen-
taci).

Občerstvení a ceny zajištěny.
Vstup do tělocvičny ve sportovní obuvi, 

fanoušci v přezůvkách.
Na všechny, kteří mají rádi Pinčes se 

těší pořadatelé
TJ ZŠ Chabry

Zimní příprava 
pomalu končí a jarní 
sezona začíná.
Co dělali naši hráči 
v zimě?

Pomalu končí nejméně oblíbená část roku 
ve fotbalovém kalendáři – zimní příprava. 
Naštěstí už pryč jsou doby, kdy hráči v zimě 
jen polykali kilometry v lese či na horách 
a  za odměnu si mohli zahrát na zmrzlé 
škváře nějaký zápas. Dnes jsou podmínky 
a  tréninkové metody jiné a k hráčům pří-
větivější. A jak přežili zimu naši fotbalisté?

Muži „A“ a „B“ trénují společně na umě-
lé trávě na Admiře a hrají zimní turnaj v Ky-
jích, kde si zatím vedou výtečně a prochá-
zí turnajem bez porážky. Tým zůstává po-
hromadě a  trenéři obou mužstev zkouše-
jí do týmu zapracovat dorostence z našich 
odchovanců.

Mladší a starší dorost trénuje společně 
na Admiře a  fyzičku hráči nabírají na tar-
tanovém oválu na ZŠ Burešova. Přípravné 
zápasy byly zejména se sousedními Ďábli-
cemi. Výsledky a hra našich dorostenců lá-
kají i nové tváře. Do týmu se po letech vra-
cí Martin Škurek z Admiry a o místo v týmu 
bojuje několik nových hráčů z  okolí, ale 
třeba i z dalekého Kazachstánu.

Starší žáci mají tradičně zimu prošpiko-
vanou turnaji a zápasy. Do Benešovské ha-
lové ligy postavili trenéři dva týmy, které 
ve svých skupinách zvítězily. Cestou ke zla-
tu porazili deset soupeřů. Ještě cennější 
než vítězství v hale, jsou tři skalpy přebo-
rových týmů. V týmu mají trenéři tři nové 
hráče, kteří se zatím nejeví vůbec špatně.

Mladší žáci hrají zimní ligu v Ďáblicích 
a  už mají za sebou vítězství s  dívčím vý-
běrem Sparty nebo s Libiší. V hale se nám 
povedl husarský kousek v  Říčanech, kde 
jsme postavili dva týmy a oba skončily na 
stupních vítězů (2. a 3. místo).

Přípravky a předpřípravka trénuje pře-
vážně v tělocvičně na ZŠ Spořická a v cha-
berské sokolovně.

Březen domácí zápasy:

07. 03. 2020 14:30 Př. kopanina      Muži „A“
15. 03. 2020 14:30 Bílá Hora         St. dorost
20. 03. 2020 16:30 Řepy     Ml. přípravka
21. 03. 2020 15:00 Zbraslav             Muži „A“
22. 03. 2020 13:00 Junior Praha       Ml. žáci
22. 03. 2020 15:00 ABC Braník „C“    St. žáci
29. 03. 2020 11:00 Př. kopanina   St. dorost
29. 03. 2020 15:00 Union Žižkov     Muži „B“

Jan Škurek

    Tělovýchovná jednota  
    ZŠ Chabry                                                     

      ve spolupráci se  
 ZŠ Dolní Chabry a MČ Praha – Dolní Chabry             

pořádá 
 

XXVI. ročník Velikonočního turnaje 
           ve stolním tenisu 

                           ____________________________________ 
       

  PÁTEK 3. 4. 2020 od 12 do cca 15 hod pro kat. děti 1 až 3 třídy 
                                                    pro kat.  žáků a žákyň 4 až 6 třídy 
                                                    pro kat.  žáků a žákyň 7 až 9 třídy 
 
Přihlášky žactvo do ředitelny ZŠ do středy 25. 3. 2020 do 14 hodin 
Hraje se podle platných pravidel stolního tenisu. 
První tři v každé kategorii získají diplom a pohár, vítězové navíc putovní 
poháry TJ ZŠ Chabry. 

SOBOTA 4. 4. 2020 kategorie ženy a muži                                   
 
Účast: pro registrované i neregistrované do 1. třídy         
 
Registrace: od 8:30 do 8:50 před zahájením turnaje 
Začátek turnaje: v 9:00 hodin 
Přihlášky do turnaje je nutné poslat do 1. 4. 2020 e-mailem tjzschabry@seznam.cz 
nebo SMS na číslo 730 641 912 ( velikonoční turnaj, jméno, příjmení) 
 
Herní systém a pravidla budou upřesněna před začátkem turnaje pořadatelem.  
 
Startovné 130,- Kč (hradí se při prezentaci) 
 

Občerstvení a ceny zajištěny. 
Vstup do tělocvičny ve sportovní obuvi, fanoušci v přezůvkách. 

 
Na všechny, kteří mají rádi ,,Pinčes“ se těší pořadatelé 

TJ ZŠ Chabry 

15Školy | SPORT



CHABERSKÝ ZPRAVODAJ, vydává a schvaluje Městská část Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, tel.: 283 852 858, www.dchabry.cz. 
Šéfredaktor: Mgr. Tomáš Trenkler, DiS. Redakční rada: Zdeněk Šír, Mgr. Kateřina Tomcová, Alena Wachtlová Grafi ka: Rcom.cz s.r.o. Autor fotografi e na titulní straně: Barbora 
Šedová. Nevyžádané rukopisy a další podklady se nevracejí. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele a redakční rady.
Za věcnou a jazykovou správnost textů odpovídají autoři, za obsah inzerátů odpovídají výhradně inzerenti. Redakce si vyhrazuje právo rukopisy přizpůsobit tisku.
Příjem příspěvků: zpravodaj@dchabry.cz, příjem inzerce: inzerce@dchabry.cz, 604 976 653. Příští uzávěrka: 15. 3. 2020

Evidenční číslo MK ČR E 23080

Ukliďme Chabry

PojĎme spoleČnĚ uklidit nepoŘÁdek v naŠem okolÍ!

4. dubna 2020
9:00 až 14:00 hodin,

sraz v 8:00 hodin před Chaberským dvorem
Organizátor: Komise životního prostředí ve spolupráci s ÚMČ

I vy se můžete zapojit do dobrovolnické akce, při níž se každoročně uklidí
množství černých skládek a volně pohozeného odpadu, který je MČ nucena hradit ze svého rozpočtu.

Projekt nabízí příležitost během jednoho dne efektivně uklidit obec za pomoci dobrovolníků.

PŘidejte se k nÁm, odmĚnou VÁm bude nejen dobRÝ pocit,

ale takÉ ČistÉ prostŘedÍ pRo naŠe dĚti

Zájemci se mohou hlásit telefonicky nebo e-mailem do 27. března 2020
(jedná se o organizační důvody: zajištění pracovních a ochranných pomůcek).
Kontakt pro přihlášení: sekretariát, tel.: 283 882 771, e-mail: dchabry@dchabry.cz.

Potex
sběr použitého textilu
V  loňském roce se fi rmě na sběr použité-
ho textilu Potex podařilo z  odpadového 
toku odklonit 2 750 tun textilu, a jen v Dol-
ních Chabrech to bylo přes jednadvacet 
tun, tedy o čtyři tuny více než v roce 2018. 
Z  kontejnerů je sesbíraný textil převezen 
do skladu, kde se dále zpracovává a je při-
pravováno oblečení na míru pro šest or-
ganizací, které pravidelně posílají zpětnou 
vazbu a  instrukce pro další skladbu oble-
čení. Celkem bylo v roce 2019 těmto orga-
nizacím poskytnuto více než 100 tun vytří-
děného textilu. Jedná se o organizace:
�Naděje  – stará se o  osamělé a  lidi bez 
domova,
�Centrum sociálních služeb Praha – stará 
se o osamělé a lidi bez domova,
�Progressive – pracuje s drogově závislý-
mi a zabývá se prevencí drog,
�Společnou cestou  – poskytují služby 
a  ubytování matkám a  rodinám s  dětmi, 
které se ocitly v tíživé životní situaci,

�Sananim  – pracuje s  drogově závislými 
a zabývá se prevencí drog,
�FIXPUNKT (Comeback) – charitativní ob-
chod pro potřebné.

Tři dobrovolníci týdně vytřídí zhruba tunu 
oblečení, zbylý textil, který nelze využít, je 
směřován k dalším zpracovatelům k recyk-
laci. Partnery má Potex ve všech složkách 
textilního odpadu, aby žádná část textilu 
nemusela končit na skládkách. Z prodeje 
zbytkového textilu jsou podporovány or-
ganizace:
�Klokánek Chabařovická  – péče o  děti 
a mladistvé,
�Pomocné Tlapky  – výcvik asistenčních 
psů pro nevidomé nebo tělesně postižené,
�Linka bezpečí – pomoc dětem a mladist-
vým v obtížných chvílích jejich života,
�Pro-Contact  – podpora vzdělávání dětí 
v Africe,
�Kapka Naděje a další.
V  loňském roce fi rma Potex přispěla cel-
kem 1 325 000 Kč. Více informací můžete 
nalézt na webu www.recyklujemetextil.cz. redakce

JAKÝ BYL ROK 2019

CELKOVĚ JSME NASBÍRALI
2 750 000  kg TEXTILU

DAROVALI JSME 100 000 kg  
NA MÍRU PŘIPRAVENÉHO 

OBLEČENÍ

3 LIDÉ TŘÍDÍ VE SVÉM VOLNÉM 
ČASE 1000 kg TEXTILU TÝDNĚ.

Z tohoto množství se pro charity hodí jen 
desetina, to je 100 kg.  

Zbylé oblečení se pro charity nehodí  
z důvodu jiné sezónnosti než je potřeba 

nebo je příliš poškozené nebo znečištěné. 

Z VÝTĚŽKU HRADÍME NÁKLADY  
A DLOUHODOBĚ FINANČNĚ 

PODPORUJEME:

1x = 100 000 kg

NE VŠE SE DÁ DAROVAT 
NEBO U NÁS ZPRACOVAT. 

Proto máme partnery, kteří umí využít každou 
složku toho, co nasbíráme.

Oblečení pak může putovat do zemí třetího 
světa nebo se z něj stanou čistící hadry, výplně 

do autosedaček, bankovky, vlákna apod.

100100
100

100 kg

100100
100

CELKEM DARY 
NADACÍM 

V HODNOTĚ
1 325 000 Kč

NEZISKOVÁ ORGANIZACE PRO ROZVOJOVOU POMOC

100 000 kg 

Zdroj: POTEX


