
Chaberský
ZPRAVODAJ
pravidelný měsíčník MČ Praha-Dolní Chabry

Nová starostka
Kateřina Šilhová Šafránková2

10

7 Kultura je zpět
akce v KC pomalu začínají

WWW.DCHABRY.CZ

06
2020 Zdenka Chaloupecká

rozhovor s ředitelkou ZŠ

Slavnostní poklepání
na základní kámen



Úvodní
slovo
Kateřina
Šilhová
Šafránková
starostKa MČ

Vážení a milí chaberští sousedé,
rozhodnutím květnového zastupitel-

stva a v den uzávěrky tohoto čísla došlo ke 
změně ve vedení naší radnice. Po více než 
roce a  půl od voleb povede Dolní Chab-
ry nově sestavená koalice složená napříč 
všemi uskupeními, 18400.cz  – ZA LEPŠÍ 
CHABRY, Volba pro Chabry a ODS. Věříme, 
že tato trojkoalice odpovídá lépe výsled-
kům voleb. Na koaličních prioritách pro 
rozvoj Chaber se shodlo hned 13 z  15 za-
stupitelů a nově složená rada má, oproti 

té minulé, širokou podporu.
Na uskutečnění všech našich plánů 

máme něco málo přes polovinu volebního 
období. Tři z  pěti radních již svou zkuše-
nost s působením v radě mají, kontinuita 
kroků vedení městské části tak bude zajiš-
těna. Já a Standa Vyšín se aklimatizujeme 
poměrně rychle, ostatně, na řešení spous-
ty věcí jsme se aktivně podíleli i z opozice.

Našimi prioritami jsou jednoznačně do-
končení přístavby a rekonstrukce základní 
školy, podpora vzdálené varianty dálniční-
ho okruhu kolem Prahy, která odvede tran-
zitní dopravu co nejdále od centra Prahy 
a naší městské části, řešení zhoršující se 
dopravní situace v Chabrech, rozumné ře-
šení rozvoje oblasti Nové Chabry tak, včet-
ně území za školou, aby byl zachován jeho 
klidový a volnočasový charakter a podpo-
ra spolkové činnosti a sportu. Významnou 
část energie chceme věnovat opravdové-
mu otevření a  zefektivnění chodu úřadu 
městské části tak, aby svým občanům po-

skytoval informace a  občan byl jeho rov-
nocenným partnerem. Ostatně jsme tu pro 
vás a za vaše peníze.

Věřím, že komunální politika je hlav-
ně o  lidech, jejich práci a zápalu pro věc. 
Pokud se nám podaří do řízení věcí veřej-
ných více vtáhnout i  vás, veřejnost, nezů-
stane žádný názor v Chabrech nevyslyšen. 
Jako poselství této koalice beru vytvoře-
ní atmosféry vzájemnosti, bez rozdělová-
ní na starousedlíky a naplaveniny, kdy se 
v místních lokálech nebude řešit, jestli ten 
či onen host je sympatizantem „184“ nebo 
VpCh. Chtěla bych, abychom všichni nejen 
rádi v  Chabrech žili a  vraceli se sem, ale 
abychom na ně byli i hrdí a každý měl chuť 
přispět k jejich rozvoji.

Jsem Vám k dispozici, neváhejte se na 
mě obrátit. Budu se na Vás a Vaše podně-
ty těšit.
Přeji vše dobré a hlavně zdraví.

Vaše Kateřina Šilhová Šafránková

K odvolání starostky 
Barbory Floriánové
Rozhodnutím květnového zastupitelstva 
naší městské části byla velkou většinou 
hlasů, konkrétně 13 hlasy z 15 odvolána 
dosavadní starostka Ing. Barbora Floriá-
nová. Přestože snaha o její odvolání pro-
běhla již v loňském roce, rozhodla se teh-
dejší koalice ODS a Volby pro Chabry poté, 
co nedošlo k dohodě s tehdy opozičním 
uskupením 18400.cz – ZA LEPŠÍ CHABRY, 
poskytnout nakonec starostce ještě jednu 
šanci, aby prokázala své schopnosti vést 

městskou část a pracovat v rámci koalice.
Vzhledem k narůstajícím problémům 

však bylo zřejmé, že toto řešení je neúnos-
né. Ing. Floriánová defi nitivně ztratila dů-
věru svých koaličních partnerů, když i na-
dále ve věcech pro městskou část zcela zá-
sadních, jednala opakovaně bez vědomí 
ostatních členů rady a bez řádného pově-
ření. Výsledky společné práce byly často v 
rozporu se skutečností prezentovány jako 
její vlastní sebepropagace. Jako jeden pří-
klad z mnoha lze uvést dostavbu základní 
školy, které se dlouhodobě věnovali a vě-
nují kromě starostky i JUDr. Golas, p. Mali-

na a další.
Bylo-li by možné krátce shrnout důvo-

dy odvolání Ing. Floriánové, pak by to be-
zesporu byla celková ztráta důvěry a v dů-
sledku svévolného jednání i obavy o další 
směřování naší městské části. Ve snaze o 
nalezení funkčního řešení nyní vznikla ši-
roká koalice, jejíž zásadní výhodou je její 
podpora, silné personální zázemí a schop-
nost společně prosazovat pro Dolní Chab-
ry klíčové věci tak, aby bylo refl ektováno 
co největší názorové spektrum občanů.

Koaliční zastupitelé 18400.cz, VpCh a ODS

OTEVŘENÁ RADNICE
Veškeré informace o naší MČ
naleznete na webu
a také Facebooku
městské části:

www.dchabry.cz

FB: Městská část Praha-Dolní Chabry

KONTAKTY
Základní kontakty na radnici:
E-mail: dchabry@dchabry.cz
Tajemník Ing. Miloslav Müller, MBA.
�tel.: 283 882 771
Sekretariát – Alice Nussbergerová
�tel.: 283 882 770
Starostka Mgr. Kateřina Šilhová 
Šafránková
�tel.: 283 851 397
�e-mail:
katerina.silhova.safrankova@dchabry.cz

Nová Rada městské části
V pátek 15. května 2020 byla na veřejném zasedání Zastupitelstva zvoleni noví členové 
vedení radnice. Rada městské části Praha-Dolní Chabry je nyní v následujícím složení:

Starostka Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková (184 00.cz – Za lepší Chabry)

1. místostarosta
JUDr. Milan Golas

(ODS)

2. místostarosta 
Jan Vokurka

(Volba pro Chabry)

radní
Stanislav Vyšín 
(184 00.cz – Za 
lepší Chabry)

radní
Martin Knížek

(Volba pro Chabry)
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Novou starostkou městské 
části je Kateřina Šilhová 
Šafránková
Květnové zastupitelstvo přineslo zásadní 
změnu ve vedení městské části. Novou sta-
rostkou byla v pátek 15. května 2020 zvole-
na Kateřina Šilhová Šafránková. Nahradila 
tak odvolanou Barboru Floriánovou, která 
byla v  čele radnice rok a  půl od podzim-
ních komunálních voleb v roce 2018.

Nové vedení získává radnice na zákla-
dě dohody všech třech subjektů v  cha-
berském Zastupitelstvu. Koaliční smlou-
vu podepsalo třináct z patnácti zastupite-
lů z řad 184 00.cz – Za lepší Chabry, Volby 
pro Chabry a ODS, čímž vzniká silný man-
dát pro budoucí spolupráci. To bylo stvrze-
no již při samé volbě nového vedení, když 
Kateřina Šilhová Šafránková získala třináct 
hlasů, přičemž ona sama a bývalá starost-
ka se hlasování zdržely. Text uzavřené koa-
liční smlouvy naleznete na webu městské 
části jako přílohu v  článku k  10. veřejné-
mu zasedání.

Mezi cíle nové koalice dle slov nové sta-
rostky patří mimo jiné:
�otevřený a  efektivní úřad městské 

části, který svým občanům poskytuje in-
formace o svém chodu,
�podpora dálničního okruhu kolem 

Prahy ve variantě, která odvede tranzit-
ní dopravu co nejdále od centra Prahy 
a městské části Dolní Chabry,
�zajištění dlouhodobého plánu rozvo-

je naší městské části,
�nalezení řešení rozvojového území za 

školou, aby byla zachována klidová zóna 
v okolí základní školy ZŠ Spořická a záro-

veň nebyla blokována možnost nové vý-
stavby na stavebních pozemcích v  tomto 
území,
�řešení zhoršující se dopravní situace 

v Chabrech,
�podpora spolkové činnosti a sportu.
Dosavadní radní Hana Kunešová a  Mi-

roslav Malina na základě této dohody re-
zignovali na své posty a  v  Radě městské 
části je nahradili dosavadní zastupite-
lé Stanislav Vyšín a Martin Knížek. Poměr 
sil ve vedení městské části tak vychází na 
2+2+1, přičemž post starosty získal vítěz 
předloňských voleb.

Páteční dopolední zasedání bylo po 
upravení navrženého programu velmi 
rychlé a  bez dlouhých debat. Probíhalo 
také za zvláštních podmínek. Kromě po-
vinných roušek, dostupné dezinfekce a ru-
kavic bylo od těch předešlých jiné také 
rozestavení účinkujících. Zastupitelé ne-
seděli jako obvykle pohromadě, ale kaž-
dý zvlášť u svého stolu s rozestupem dva 
metry od dalšího kolegy. Zvláštní bezpeč-
nostní opatření vzhledem ke koronavirové 
nákaze se dotklo také veřejnosti. Ta byla 
přítomna v  hojném zastoupení, nicméně 
pouze ve vedlejší místnosti se zajištěním 
dostatečného zvukového přenosu ze zase-
dání. Občané měli k dispozici také mikro-
fon, a tak nebyli ochuzeni ani o případné 
dotazy k zastupitelům.

Další veřejné zasedání by dle předběž-
ného plánu mělo proběhnout v půlce mě-
síce června. O  konkrétním datu budeme 
s  předstihem informovat na webu měst-
ské části a také jejím Facebooku.

redakce

Výběr z dubnových zasedání 
Rady v roce 2020
schválila
�návrh smlouvy na architektonickou 
úpravu fasády ZŠ Spořická,
�odkup vozu Opel Astra 4AS5982 za cenu 
130.000 Kč včetně DPH,
�projektovou dokumentaci Novostavba 
RD, ulice Milana Kadlece, parc. č. 291/27, k. 
ú. Dolní Chabry,
�projektovou dokumentaci Novostav-
ba RD, ulice Sumova, parc. č. 1308/23, k. ú. 
Dolní Chabry,
�dokumentaci Připojení sjezdu na po-
zemní komunikaci, ulice Kobyliská č. p. 
421/7, Dolní Chabry,
�uplatnění valorizace nájemného – infla-
ce, která pro rok 2020 činí 2,8 %,
�odpuštění dvou měsíčních nájmů ná-
jemcům prostor a pozemků ve vlastnictví 
MČ Praha-Dolní Chabry (jednotliví nájemci 
vyjmenováni v usnesení) a odpuštění jed-
noho celoročního nájmu nájemcům pro-
stor a  pozemků ve vlastnictví MČ Praha-
Dolní Chabry pro rok 2020 SK Dolní Chabry,
�uzavření nájemní smlouvy na pronájem 
a na montáž a jednorázové náklady mobil-
ní učebny pro ZS Spořická se společnos-
tí ALGECO s.r.o.,
�zrušení letního provozu ve všech zřizo-
vaných MŠ a zrušení příměstského tábora,
�zhotovitele údržby městské zeleně na 
území MČ Praha-Dolní Chabry, firmu Za-
hrady Kepka s.r.o.,

projednala
�a  v  návaznosti na usnesení č. 350/20/
RMČ stanovila hranici pronájmu bytu ve 
výši maximálně 18.000 Kč měsíčně včet-
ně DPH,
�informaci o  stavebním záměru 
„V409/419  – smyčka PSE“ a  trvá na svém 
usnesení č. 301/20/RMČ ze dne 27.  led-
na 2020,

souhlasila
�se záměrem posunutí vjezdu V  ulici 
V Kratinách č. p. 372, Praha-Dolní Chabry,
�se záměrem zpevnění plochy na pozem-
ku parc. č. 536/1, k. ú. Dolní Chabry, za do-
držení všech stavebních předpisů,
�s uložením optické sítě a uzavření SoSB 
VBř služebnosti inženýrské sítě na dotče-
né pozemky v rámci stavby „Připojení ob-
jektů FTTS na síť TMCZ, 1. stavba Zdiby SITE 
14828“,
�s  plošným prominutím poplatku z  po-
bytu všem poplatníkům s  platností od 
27. dubna 2020 do 31. prosince 2020,

NEsouhlasila
�s opravou chodníku ulice Na Šubě dokud 
nebude opraven plot ze strany majitelky,
�s  cyklo-pruhy Ústecká (Klapkova  – Ko-
byliská) a  Ústecká (Klapkova  – Spořická) 
a zadala zpracování připomínek k akci.
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Slavnostní poklepání 
na základní kámen 
dostavby školy
U započaté dostavby základní školy se ve 
středu 12.  května 2020 ve 14:00 hodin se-
šli zástupci vedení městské části, stavební 
firmy PKS stavby a. s., základní školy a dal-
ší významní hosté, aby slavnostně pokle-
pali na základní kámen nové přístavby. Zá-
kladní kámen byl pro slavnostní akt umís-
těn na započaté základy budoucího jižní-
ho křídla s novými učebnami a rozšířeným 
moderním zázemím pro výuku.

Za příjemného květnového počasí 
všechny přítomné přivítala krátkým pro-
slovem tehdejší starostka Barbora Floriá-
nová. „Dobrá škola je vizitkou pro každou 
městskou část. Nyní jsme již v pátém mě-
síci stavby a já osobně to považuji za malý 
zázrak,“ zhodnotila v úvodní části zaháje-
ní stavebních prací a dodala, že škola byla 
po celou dobu v  úřadu její nejdůležitější 
prioritou.

Její slova vzápětí potvrdil náměstek 
pražského primátora Petr Hlubuček. „Ško-
la je prostě základ. Nepovažoval bych to 
ale za zázrak. Vše se totiž musí odpraco-
vat a vy jste to dotáhli,“ pochválil náměs-
tek vedení radnice a  v  podobném duchu 

se vyjádřil také pražský radní pro oblast 
školství Vít Šimral.

Na staveništi se pracuje nepřetržitě od 
začátku roku a v  severní části je dnes již 
jasně patrná jednopodlažní konstrukce 
budoucích nových šaten a  vstupu do bu-
dovy včetně zastřešení. V dalších měsících 
bude již celá stavba rychle růst. To si po-
chvaluje také ředitelka školy Zdenka Cha-
loupecká: „Děkuji jménem všech žáků naší 
základní školy. Přeji všem, ať se to poda-
ří a dostaneme moderní školu hodnou 21. 
století.“

Celkově bude dostavba školy stát přes 
170 milionů korun bez daně a z větší čás-
ti je hrazena ze získaných dotací z pražské-
ho magistrátu a fondů Evropské unie v po-
sledních letech. Dokončena by měla být 
v  létě příštího roku. A  jak zmínil Jaroslav 

Kladiva, ředitel PKS stavby a. s., vše jede 
zatím podle harmonogramu.

Za městskou část své poděkování při-
pojili také 1. místostarosta Milan Golas 
a tehdejší radní Miroslav Malina. Mezi pří-
tomnými hosty, kteří se také chopili svého 
kladívka, nechyběli 1. místopředseda Se-
nátu Jiří Růžička, senátor za Prahu 8 Lukáš 
Wagenknecht nebo místostarosta Prahy 8 
Tomáš Tatranský.

Účastnili se také zástupci technické-
ho a autorského dozoru stavby z DOST in-
ženýringu s.r.o. a firmy VALBEK s.r.o. nebo 
někteří zástupci ze sousedních městských 
částí. Celou akci dokumentoval pro pořad 
Z Metropole také štáb České televize, pří-
tomný byl také fotograf ČTK a kameraman 
z TV Praha.

redakce

Péče o veřejnou zeleň
V  polovině května byly v  parku pod ško-
lou zahájeny seče trávy. Nového správce 
veřejné zeleně v  Chabrech, firmu Zahra-
dy Kepka s.r.o., vybralo na jaře letošního 
roku ještě předešlé vedení radnice. V dal-
ších dnech byly ošetřeny všechny veřejné 
plochy ve správě naší městské části.

Miroslav Malina, 
předseda Komise životního prostředí
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Uctění památky
obětem války
Zástupci vedení městské části i  řadoví 
zastupitelé si 8.  května  2020 připomně-
li 75. výročí od konce druhé světové války 
a  Pražského povstání. Během dopoledne 
navštívila tehdejší starostka Barbora Flo-
riánová pomník u základní školy, aby zde 
položením věnce a  tichou pietou vyjádři-
la za městskou část vzpomínku nad cha-
berskými hrdiny, z  nichž 28 padlo v  květ-
nových bojích s německými okupanty. Kvě-
tiny a věnce byly položeny také na hřbito-
vě a  dalších pamětních místech po Dol-
ních Chabrech. Posléze se připojili také 
další chaberští zastupitelé – letos společ-
ně jako zástupci všech tří místních politic-
kých subjektů. I  oni položili na všech do-
stupných památních místech věnce a kvě-
tiny a připomněli si tři čtvrtě století výročí 
od konce války.                                redakce

INZERCE

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

Májka vztyčena i v letošním roce
Ani epidemie koronaviru nezabránila tomu, abychom na Hru-
šovanském náměstí přivítali jaro a první slunečné dny vzty-
čením máje. Oslava letos z důvodu vládních nařízení proběh-
la samozřejmě bez účasti diváků a tradičních slavností, kte-
ré loni tak skvěle doplnili třeba žáci 9. tříd zdejší školy secvi-
čenou besedou pod vedením paní Klocperkové nebo hudeb-
ní doprovod harmonikáře pana Tuzy. Přesto i v letošním roce 
májka ale před radnicí po celý květen hrdě potřásala stuha-
mi, než byla k prvnímu červnu zbourána. Snad vás chaberská 
opentlená májka potěšila a  přinesla do městské části tro-
chu radosti.

redakce, foto Barbora Floriánová
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Červen – měsíc 
myslivosti
Červen je již více než půlstoletí označo-
ván jako měsíc myslivosti a ochrany příro-
dy. V tomto měsíci prožívá příroda bouřlivý 
vývoj. Na stromech a keřích je svěží zelené 
listí a  jehličí, na lukách a v okolí vod roz-
kvétá pestrobarevné kvítí. V této době se 
rodí nejvíce mláďat lovné zvěře, ostatních 
druhů zvířat i ptáků žijících ve volné příro-
dě. Srny kladou srnčata, rodí se mladí zají-
ci, líhnou se bažantí kuřata i mláďata zpěv-
ného ptactva. Právě v  této době je třeba, 
aby se všichni návštěvníci přírody chova-
li zvlášť ohleduplně. To znamená, aby ne-
nechali své psy volně pobíhat, pohybova-
li se, pokud možno, po vyznačených ces-
tách a při nálezu nějakého mláděte se jej 
nedotýkali.

Lidé, ve snaze zachránit opuštěného 
tvora, jej odnášejí domů či do útulku pro 
zvířata a tím ho vlastně odsuzují k záhubě. 
Téměř nikdy se nejedná o opuštěné mládě, 
ale o zcela přirozenou situaci, kdy se mat-
ka trvale nezdržuje u mláděte, aby ho ne-
vystavovala nebezpečí ze strany predáto-
rů. Obvykle je poblíž ve skrytu a přichází 

pouze, aby ho nakojila. Horší situace však 
nastává při kosení pícnin, kdy každoroč-
ně dochází ke značným ztrátám zejména 
na srnčí zvěři. Jedinou možností, jak ales-
poň částečně zmírnit tyto ztráty, je spolu-
práce s myslivci, kteří těsně před senosečí 
vyhánějí s  pomocí loveckých psů ohrože-
nou zvěř z polí.

V červnu pořádají myslivci tradiční akce 
pro veřejnost, hlavně děti a mládež. Jsou 
to například besedy se žáky škol, naučné 
procházky s myslivci v honitbě, setkání se 
sokolníky apod. Vzhledem k současné ko-
ronavirové epidemii jsme však nuceni tyto 

akce přesunout na pozdější dobu, až po-
mine nebezpečí nákazy. V  situaci omeze-
ného shromažďování lidé více využívají 
cest do přírody, a proto náš apel na jejich 
ohleduplnost je tím naléhavější.

Jindřich Trpák

Říkanka  
o koronavirovÉ Pandemii

Kovide, kovide,
kdo po tobě ide?
Prymula už číhá,

zda se počet zdvihá.
A začne tě honit,

až budeš pot ronit.
Nebudeš mít eden,

Ty viruse jeden! – Dá-li Pán Bůh

Kovide, kovide,
kdo po tobě ide?
Epidemiologové

hledaj na tě léky nové.
Nebude to sranda,

neb jste pěkná banda.
Vždyť to není hlína,

poslala vás Čína.
Jitka Ferstová

Výměna středotlakého 
plynovodu od 1. června  
ve třech lokalitách 
Od pondělí 1. června 2020 začnou v loka-
litách ul. Měděnecká, Bolebořská a okolí 
práce firmy Pražské plynárenské Distribu-
ce, a. s. na výměně středotlakého plyno-
vodu. V dalších lokalitách vypsaných níže 
začne realizace 8. června, resp. 18. června 
2020. Zhotovitelem stavby bude firma Re-
vis – Praha, spol. s r. o.

�Realizace od 1. června do 22. listopadu 
2020 v lokalitách ul. Měděnecká, Boleboř-
ská a okolí; stavební a montážní práce bu-
dou probíhat v ulicích Měděnecká, Tuši-
mická, Obslužná.

�Realizace od 8. června do 23. října 2020 
v lokalitách: ul. Kobyliská, U Váhy, Křimov-
ská; stavební a montážní práce budou pro-
bíhat v ulicích Na Pěšině, U Váhy, Kobyliská, 
Křimovská.

�Realizace od 18. června do 17. září 2020 
v lokalitách: mezi ul. Kobyliská, Prunéřov-
ská; stavební a montážní práce budou pro-
bíhat v ulicích Na Pěšině, Údlická, Pruné-
řovská, Perštejnská, Kobyliská, Spořická, 
Osecká.
Bližší informace včetně koordinačních si-
tuací naleznete v souvisejícím článku na 
webu městské části.

redakce
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Příspěvek zastupitelky
Magistrát změnil rozhodnutí na základě nepravdivých informací

Vedení naší městské části podpořilo další výstavbu v  Nových 
Chabrech i  bez splnění požadavků referenda. Starostka Floriáno-
vá poslala Magistrátu vyjádření, že výsledky referenda již byly napl-
něny, kapacita školských zařízení je dostatečná (údajně lze umístit 
dalších až 135 chaberských dětí), dopravní napojení vyřešeno.

Dne 22. 11. 2019 dospěl MHMP k závěru, že „…usnesení zastupi-
telstva MČ Dolní Chabry, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 
4…, je v rozporu s § 49 zákona o místním referendu“. Koncem února 
ale vydal magistrát závěr opačný. Co se mezitím stalo?

Starostka poslala magistrátu nepravdivé informace o  situaci 
v Chabrech, mimo jiné:
�„…kapacitu školy jsme postupně navýšili interními opatřeními na 
450 žáků v letošním roce. Konkrétně od roku 2016 do roku 2019 se 
kapacita zvýšila z 420 žáků na 450 v letošním roce.“ Jde o nepravdi-
vou informaci, kapacita 450 žáků byla již k 1. 9. 2015 a po referendu 
navýšena nebyla (viz. web ZŠ).
�„… zastupitelstvo schválilo podepsání dodatku č. 4 až po vyřeše-
ní odpovídajícího dopravního napojení oblasti“ (myšleno NCH). Sta-
rostka tvrdí, že vše řeší projekt tzv. „západního připojení“, ten je 
však pouze na papíře.
�K pohybu chodců Kobyliskou na zastávku MHD v Ústecké uvádí: 
„…k zastávkám se chodci pohybují po chodnících…přecházejí po pře-
chodech pro chodce, z nichž některé jsou vybaveny světelnou sig-
nalizací.“ A údajně ani neví, o jakou zastávku se vlastně jedná a co 
by se mělo řešit.

Vedení obce v dubnovém Zpravodaji uvádí, že nezákonnost byla 
vyloučena. Příspěvek je plný nepravdivých informací a  útoků na 
mne osobně i další zastupitele, kteří dlouhodobě hájí a podporují 
názory a požadavky občanů. Navzdory současné krizové situaci po-
važuji za nutné příčinu změny postoje magistrátu objasnit.

Všem občanům Dolních Chaber přeji především pevné zdraví.
Mgr. Ing. Martina Šušáková, zastupitelka MČ

Příspěvek občana
Co lze očekávat od nového vedení obce

Na květnovém zasedání zastupitelstva byla odvolána starostka 
Floriánová a do čela obce se konečně postavila zastupitelka ví-
těze voleb, nová starostka Kateřina Šilhová Šafránková. To je ur-
čitě správně a pro obyvatele Chaber dobře. Jen se obávám, že 
k naplnění předvolebních plánů a slibů to nebude stačit. V radě 
MČ má totiž vítězné uskupení 18400 jen 2 zástupce z 5, což sa-
mozřejmě výsledkům voleb neodpovídá. Ale je to realita, o kte-
rou se přičinila především dnes už bývalá starostka Floriáno-
vá. Ta se po volbách rozhodla, že půjde do koalice s  tím, kdo 
jí umožní být starostkou. A přestože většina občanů volila jak 
18400, tak ODS především proto, že nechtěla ve vedení obce 
opět VpCH (a byly to 2/3 voličů), osobní ambice paní Floriáno-
vé dovedly na radnici VpCh znovu. Ta tam nyní zůstane v rámci 
ustavené široké koalice až do konce volebního období. VpCh se 
starostky Floriánové nakonec zbavila, zastupitelé ODS se za ni 
nepostavili a zůstanou nejspíš oporou VpCh v nové koalici. Obá-
vám se totiž, že při rozhodování o těch nejdůležitějších věcech 
v radě MČ se radní z ODS vždy přidá na stranu VpCh. A z toho vy-
plývá, kdo bude obec i nadále řídit, v rozporu s vůlí 2/3 voličů. 
Proto nezbývá než přát 18400, aby se jí i přesto podařilo naplnit 
alespoň ty podstatné sliby, které svým voličům dala.

Ing. Pavel Šušák,
občan Dolních Chaber

Příspěvek zastupitelů – reakce
Vedení městské části se důrazně ohrazuje proti nařčení z pod-
pory navyšování výstavby v Dolních Chabrech. Referendum plně 
respektujeme a v žádném případě nečiníme nic proti vůli cha-
berských občanů.

Výsledkem rozhodnutí magistrátu není žádná změna názoru, 
jak je v příspěvku paní Martiny Šušákové prezentováno. V žád-
ném případě jej nelze tímto nesprávným způsobem interpreto-
vat. Magistrát podnět k prověření zákonnosti usnesení zastupi-
telstva MČ Praha-Dolní Chabry řádně posoudil a poté vydal dne 
28.  února  2020 platné rozhodnutí, ve kterém dospěl k  jasné-
mu závěru: „podmínky místního referenda byly splněny a měst-
ská část postupovala v souladu se zákonem“. Jednoznačně tak 
vyloučil jakoukoli nezákonnost v jednání městské části. Žádné 
jiné závěry neexistují, toto rozhodnutí je konečné.

K předmětné věci lze pouze dodat, že za městskou část jsme 
nepochybně naopak učinili všechny potřebné kroky proti vý-
stavbě v tom smyslu, že jsme zavázali developera ke snížení vý-
stavby pod limity dané platným územním plánem a budovy byly 
sníženy o  celé jedno patro z  původně šestipodlažních budov 
plánované výstavby a kompenzační finanční příspěvek na vybu-
dování a rozvoj veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti 
ve výši celkem 30.000.000 korun.

Každý má právo na svůj vlastní názor. Dodržujme ale pravi-
dla a nezpochybňujme jednoznačná rozhodnutí správních orgá-
nů. Můžeme vás ujistit, že budeme i nadále hájit zájmy Chaber 
a Chaberáků. Budeme proto pokračovat v naší práci v oblasti vý-
stavby s respektem vůči výsledkům referenda a zajistíme, aby 
nebyly porušovány.

zastupitelé za ODS a VpCh

Příspěvek zastupitele
Vážení a  milí nejen Chaberáci, ale 
všichni, kteří se s námi podílíte na 
každoročním úklidu Chaber.

Letos bohužel, vzhledem k situa-
ci ohledně koronaviru, jsme byli nu-
ceni akci zrušit. Je ale zřetelné, že se 
Chabry od doby, kdy akci pořádáme 
hodně zlepšily. V  prvních ročnících 
jsme začínali ve středu MČ a postupně se dostáváme až na samotné 
okraje našeho katastru. Je to dáno velkou účastí, ale především tím, 
že Chabry jsou až na výjimky uklizené! Jsem přesvědčen, že všichni 
a zejména děti, kteří se akce účastní, jdou příkladem všem a samy 
nikde žádný nepořádek neodhazují, ba naopak. Můj nejstarší syn, 
byl například svědkem toho, jak nějaký motorkář zastavil na odpo-
čivadle na Ústecké ulici a vyhodil nějaký nepořádek do stráně. Za-
stavil u něho na kole projíždějící pán, vynadal mu, že to tam uklí-
zejí Chaberští dobrovolníci a donutil ho to uklidit, nasednout a od-
jet. Vím, že takových lidí je většina, kterým není naše místo k živo-
tu lhostejné. Samozřejmě se najdou i výjimky, viz fotografie, které 
jsme operativně zlikvidovali.

Letos jsme měli mimo již tradiční trasy pro úklid připravené se-
tkání se Zdibskými občany na severu našeho katastru u větrolamu. 
Zdiby vyhlásily jejich první ročník této úklidové akce.

Se Zdibskou místostarostkou Sabolovou jsme měli v plánu vyčis-
tit severní větrolam s vidinou obnovení pěšiny nebo chcete-li stez-
ky, která tam před lety vedla podobně jako ve větrolamu v Horních 
Chabrech, nebo v Čimicích. Jako kluci jsme tam chodívali s mým dě-
dou na žampiony a byla to hezká procházka i s naším pejskem Ka-
čabou.

Myslím, že nevadí, kdy se akce uskuteční, může to být třeba na 
podzim, nebo příští rok na jaře, protože se zase určitě sejdeme 
v hojném počtu a vše potřebné jistě společně zvládneme. 

Jan Vokurka, 2. místostarosta
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Pohádka: Mauglí
20. 6. so 15.00 hod.
Na motivy Knih džunglí Rudyarda Kiplinga. Mauglí – to je in-
dická džungle, divoké šelmy, zákeřní plazi, ztracené dítě a jed-
na housenka… Mauglí se ocitne uprostřed džungle plné ná-
strah a nebezpečí. Co si dítě, které ani pořádně nemluví, má 
počít ve světě vlků, hadů, tygrů a  jiných obrovských zvířat, 
s nimiž si i dospělý poradí jen stěží? Dokáže uprostřed divoči-
ny přežít malý kluk? Jenže příroda je mnohem pestřejší a za-
jímavější, než se nám na první pohled zdá! Příběh o odvaze 
a přátelství se neobejde bez napětí a  trochy nebezpečí, ale 
určitě se obejde bez zbytečných slov. Inscenace v roce 2018 
vyhrála Cenu publika na mezinárodním festivalu Puppen Tage 
v rakouském Mistelbachu. Hraje: Divadlo U staré herečky. Vý-
prava a loutky: Luděk Joska, účinkuje: Jana Vyšohlídová.

Pro děti od tří do deseti let, 35–40 minut bez pauzy.
Vstupné 50 Kč. Bez rezervace. Divadelní sál bude upraven dle 
v tu dobu platných nařízení a doporučení.

Výstava „Perly jižní Afriky – safari, lidé  a příroda“ 
2. 6. – 30. 6.
Srdečně zveme na výstavu fotografi í z  našeho cestování po 
přírodních parcích a  rezervacích jižní Afriky. Výstava nazva-
ná „Perly jižní Afriky – safari, lidé  a příroda“ navazuje na naši 
lednovou cestovatelskou přednášku „Kouzelná Afrika – přá-
telská a dech beroucí“. Představíme zde krásu africké příro-
dy, kouzlo divokých zvířat, ale i  život místních obyvatel. Na 
snímcích vám přiblížíme místa jako Kapské Město se Stolo-
vou horou, Mys Dobré naděje, NP Kruger, Skeleton Coast, Da-
marland, Etosha, Chobe, delta řeky Okavango, Viktoriiny vo-
dopády, Dračí hory a další místa v Jihoafrické republice, Na-
mibii, Botswaně, Zimbabwe, Lesothu a Svazijsku, včetně se-
tkání s některými z původních kmenů v této části Afriky (jako 
jsou např. Křováci, Damarové, Zulu nebo Himbi).

Součástí výstavy je i  sbírka fotopříběhů z  tanzanského 
uprchlického tábora Nyarugusu nafocená naším přítelem, 
místním fotografem, Vainqueurem Birembano. Jeho snímky 
zachycují krásu obyvatel tábora bez ohledu na jejich chudo-
bu a životní situaci.

Vernisáž se uskuteční 2. června 2020 v Chaberském dvoře 
od 17:00 hodin. dle aktuálně platných bezpečnostních pravi-
del. Těšíme se na vás

Hana Francová a Josef Doležal

K o n t a k t
283 852 858 | 604 976 653 | www.kulturachaberskydvur.cz 

chaberskydvur@dchabry.cz | knihovna@dchabry.cz.

Č E R V E N  2 0 2 0

VÝSTAVA Hany Francové a Josefa Doležala:
Perly jižní Afriky – safari, lidé a příroda
2. – 30. 6.
Vernisáž výstavy 2. 6. od 17.00 hod.

20. 6. so 15.00 hod., POHÁDKA: Mauglí
Divadelní pohádka pro děti. Hraje Divadlo U staré herečky
Vstupné 50 Kč, Velký sál – bude upraven dle aktuálních nařízení, 
bez rezervace

25. 6. čt 19.30 hod., G. Rejková a kolektiv: Setkání
Divadelní hra
Premiéra hry divadla DIVOCH
Vstupné 120 Kč, Velký sál

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.

Chaberský dvůr – Kulturní centrum
můžete sledovat na FB

5. LETNÍ VÝSTAVA CHABERÁKŮ

Srdečně zveme všechny šikovné 
Chaberáky i jejich děti, kteří by rádi 

vystavili svá díla

(obrazy, fotografi e, keramiku,
vitráže, svíčky, sochy a jiné umě-

lecké předměty)

v prostorách Galerie Chaberský 
dvůr v letních měsících

červenec a srpen 2020

Přihlášky posílejte na adresu:
chaberskydvur@dchabry.cz nebo 
se přihlaste osobně v KC CHD
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Knihovna znovu otevřena

S potěšením jsme přijali informaci Vlády ČR o možnosti zno-
vu otevřít knihovny veřejnosti od 27. dubna 2020. Ačkoli kvů-
li probíhající údržbě, malování a úklidu jsme s provozem za-
čali až o týden později 4. května, setkali jsme se s pochope-
ním ze strany čtenářů. Potěšil nás zájem a radost návštěv-
níků hned od prvního dne a také jejich velká disciplinova-
nost při dodržování aktuálně platných hygienických naříze-
ní. Knihovnu jsme v období nucené pauzy vybavili novými 
závěsy a její vchod nyní zdobí nové osázené truhlíky. Těšíme 
se na čtenáře i v nadcházejících dnech a děkujeme za trpě-
livost při čekání na obnovení provozu.

Knižní tip

Knižní tip pro všechny milovníky nejlepších přátel člověka, to je Egon: 
Děsná psina od autorky Petry Baďurové. Na tento titul nás upozor-
nila naše milá paní čtenářka, která jej zaslechla jako četbu na vl-
nách „Dvojky“ Českého rozhlasu v dokonalém podání Igora Bareše. 
O čem kniha, hodnocená na Databázi knih celými 97 %, je? O rados-
tech i  strastech psího života líče-
ných z pohledu starého vlčáka. Byl 
by pes opravdu nejlepším přítelem 
člověka, kdyby uměl mluvit? A  co 
je to za spolek, tihle pejskaři? Pří-
běh jednoho psího seniora, jeho 
nesnesitelné paničky a  shovíva-
vého páníčka, psí vzpomínky, plné 
zábavných a  ironických postře-
hů i  nechtěného humoru (citace 
z anotace ke knize). „Při procház-
ce se svým psím společníkem se 
pro mě můžete zastavit v knihovně 
nebo si mě zarezervovat v on-line 
katalogu. Váš Egon, haf haf.“

Nápověda k rezervacím knih on-line

V souvislosti se zpřístupněním služeb knihovny po nuceném 
uzavření jsou nyní stále více využívány rezervace požadova-
ných knih prostřednictvím on-line katalogu.

Vstup do čtenářského konta: Zadáním pětimístného čís-
la ze čtenářského průkazu do políčka „uživatelské jméno“ 
a  zadáním „PIN/hesla“ ve formátu rok měsíc a  den vaše-
ho narození vstoupíte do svého konta. Tam můžete prohlí-
žet své aktuálně vypůjčené knihy, svou čtenářskou historii. 
Dále je možné provádět rezervace knih vypůjčených, i těch 
v  knihovně, ověřit, do kdy máte knihy půjčené, případně 
i prodloužit výpůjční dobu atd.

Jak si knihu zarezervovat: Pokud máte vybranou knihu 
a jste přihlášeni do svého čtenářského konta, stačí klik na 
tlačítko „získat“ a  potvrzením na „odložit z  poličky“ nebo 
„rezervovat“ rezervaci dokončíte. Pokud máme od vás v sys-
tému zadán e-mail, dostanete vyrozumění o splnění rezer-
vace jeho prostřednictvím. Případně můžete do knihovny 
poslat požadavek e-mailem, zatelefonovat nebo nás navští-
vit. Rezervace jsou bezplatné, kniha bude čekat na vyzved-
nutí sedm dní.

Nedaří se vám přihlásit do svého konta: Je možné, že 
vám již skončila doba registrace, je nutné přijít do knihov-
ny a uhradit roční poplatek. Také nebude možné půjčit vám 
knihu, pokud máte doma výpůjčky déle než 100 dní. Je nut-
né knihovnu nejdříve navštívit a knihy vrátit.

za kulturní dvoustranu Alena Wachtlová, Jitka Goldsteinová

OTEVÍRACÍ DOBA
P O  1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 - 1 7 . 4 5
Ú T  1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 - 1 5 . 0 0
S T  1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 - 1 7 . 4 5

Č T  1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 - 1 5 : 0 0
PÁ  0 8 . 0 0 - 1 2 . 0 0
S O  Z AV Ř E N O
N E  Z AV Ř E N O

CHABERSKÁ KNIHOVNA

VÝBĚR Z KnižníCH novinEk

VÝBĚR Z NovinEK pro děti
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Deset let
ředitelkou základní školy
Před deseti lety nastoupila Zdenka Cha-
loupecká na místo ředitelky chaberské zá-
kladní školy za odcházejícího Jiřího Ku-
belku. Od té doby pracuje na moderniza-
ci školy a také na jejím rozšíření, které po-
važuje za důležitý krok. Mimo jiné působí 
také jako zastupitelka v Březiněvsi a před-
sedá zde komisi kultury a  školství. Zden-
ka Chaloupecká má tři dospělé syny, uči-
telskému poslání se věnuje od roku 2004.
V  tomto týdnu se poklepalo na základní 
kámen dostavby školy. Jak důležitý je to 
milník?
Dostavba školy je důležitý krok pro bu-
doucnost nejen samotné školy, ale také 
Dolních Chaber.

Kapacita školy přestala už dávno sta-
čit, takže jsme museli postupně rušit od-
borné učebny i  kabinety, abychom mohli 
uspokojit všechny zájemce ze spádové ob-
lasti. Přístavba školy zaručí, že naše škola 
bude dostupná pro všechny děti z Dolních 
Chaber, takže rodiče už nebudou muset 
mít obavy, zda bude jejich dítě do místní 
základní školy přijato. Každá škola je srd-
cem obce nebo městské části, je důležité, 
aby měla prostory pro společná setkání. 
Přístavba nám navíc poskytne dostateč-
né prostory pro odbornou výuku, druhou 
tělocvičnu pro výuku i  zájmovou činnost 
a nezbytné zázemí v podobě šaten a škol-
ní jídelny.
Jaký je váš vliv na projekt dostavby?
U projektu jsem stála od samého počátku, 
podílela jsem se zejména na tvorbě stu-
die a projektu pro stavební řízení, do obou 
jsem se snažila promítnout praktické po-
třeby školy.
Jak byste zhodnotila své desetileté půso-
bení ředitelky?
Deset let působení v Chabrech hodnotím 
velice pozitivně. Myslím, že se nám všem, 
pedagogům i dalším zaměstnancům, kteří 
společně ve škole pracujeme, podařilo na-
vázat na práci předchozího pana ředitele 
Kubelky a vybudovat přátelskou rodinnou 
školu, která žákům poskytuje výborné zá-
klady pro další studium.

Podařilo se vám splnit předsevzetí o mo-
derní škole s  novými metodami výuky, 
které jste před deseti roky měla?
Mé předsevzetí se podařilo splnit částeč-
ně. Postupně jsme modernizovali prostory 
školy, všechny třídy jsou vybaveny počíta-
či, dataprojektory, některé jsou vybaveny 
i  interaktivními tabulemi. Do výuky pravi-
delně zapojujeme projektovou výuku. Ce-
lou dobu nás však svazovaly nedostateč-
né prostorové možnosti. I proto je dostav-
ba školy tak důležitá.
Co byl v  tomto období ve funkci váš nej-
hezčí okamžik, a naopak co ten nejhorší?
Nejhorší okamžik ve funkci byl samotný 
nástup do školy. Přicházela jsem po velice 
oblíbeném řediteli jako naprosto cizí člo-
věk, a někteří kolegové mi to dali jasně na-
jevo. Ale hned od začátku byla naše spo-
lupráce výborná a nově příchozí kolegové 
vždy dobře zapadli do fungujícího kolekti-
vu. A dnes si dovolím tvrdit, že se všichni 
ve škole cítíme dobře, rádi spolu pracuje-
me, a to se odráží na celkově příjemné at-
mosféře ve škole.

Takže samotný nástup do této školy 
před deseti lety byl i  tím nejhezčím oka-
mžikem, protože jsem tehdy začala spolu-
pracovat s výborným kolektivem lidí.
Je pro vás nějakou výhodou působení 
v březiněveském zastupitelstvu?
Působení v  zastupitelstvu podobné měst-
ské části mi otevřelo nový pohled na situa-
ci. Určitě lépe chápu těžkou pozici zřizova-
tele, který mnohdy chce škole pomoci, ale 
nemá možnosti nebo prostředky. Na dru-
hou stranu působení ve funkci ředitelky 
školy, která prochází dostavbou, mohu zú-
ročit při práci v zastupitelstvu. Právě nyní 
připravujeme v  Březiněvsi projekt na vý-
stavbu nové školy.
Jak se z vašeho pohledu proměnila situa-
ce ve školství za posledních deset let?
Asi budu mluvit stejně jako jiní ředite-
lé. Za posledních deset let určitě přibyly 
různé formuláře, tabulky a výkazy. Někdy 
mám pocit, že je důležitější správné a pro-
kazatelné vyplnění a založení plánu nebo 
směrnice než osobní přístup a vlastní prá-
ce s dětmi.
Současné uzavření školy musí být velmi 
nepříjemnou zkušeností. Jak se s ním ško-
la vyrovnává a jak vy osobně?
Uzavření školy nás všechny dostalo do 
úplně nové situace. Není lehká pro niko-
ho z nás – pro děti, rodiče ani pro učitele. 
Na druhou stranu přinesla nové možnosti – 
mnozí učitelé objevili, že mají technické 
schopnosti, o kterých nevěděli, mnozí žáci 
objevili, že se jim po škole dokonce stýs-
ká, mnozí rodiče objevili, že práce s  dět-
mi není vždy jednoduchá. Škola zvládla si-
tuaci dobře, všichni mí kolegové přistou-
pili k dálkové výuce zodpovědně. Všechno 
zlé je k něčemu dobré – nepřítomnost dětí 
urychlila přestavbu staré budovy. Já osob-
ně potřebuji ke svému životu i práci spo-
lečnost lidí, takže mně se stýská nejen po 
mých kolezích, ale hlavně po mých žácích.

Jak probíhá online výuka a je dostačující?
V prvních týdnech po uzavření škol online 
výuka neprobíhala, protože jsme všichni 
očekávali, že školy se brzy znovu otevřou 
pro všechny žáky. Jak čas ubíhal, učitelé 
začali zařazovat online výuku podle svých 
možností a technických schopností. V sou-
časné době probíhá online výuka ve více 
než polovině tříd a  postupně ji rozšiřuje-
me. Domnívám se, že kombinovaný způsob 
výuky, který jsme zvolili, tedy zadávání sa-
mostatné práce s možností online podpo-
ry, odpovídá potřebám většiny žáků. Vel-
ká část pedagogů dala žákům k dispozici 
také možnost konzultovat na sociálních sí-
tích nebo telefonicky.

Pokud bychom poskytovali pouze onli-
ne výuku, vyloučili bychom tím ze vzdělá-
ní děti, které nemají možnost pravidelné-
ho přístupu k počítači. A  to by podle mě 
byla velká chyba.
Studium pro některé žáky opět pomalu 
začíná. Jak zatím probíhá a využívají rodi-
če možnosti poslat své děti zpátky do ško-
ly?
Do školy teď chodí žáci 9. třídy, o  přípra-
vu na přijímací zkoušky projevily zájem 
zhruba dvě třetiny všech žáků. Žáci první-
ho stupně by měli do školy nastoupit kon-
cem května, jejich zájem právě nyní zjiš-
ťujeme. Předpokládáme, že do školy na-
stoupí necelá polovina z  nich. Rozhodnu-
tí MŠMT ohledně dobrovolného nástupu 
žáků prvního stupně nepovažuji za správ-
né. Učit žáky dvěma rozdílnými způsoby 
není správné ani prospěšné.
Jak bude letos vypadat konec školního 
roku?
Konec školního roku bude zvláštní. Ne-
proběhne slavnostní předání vysvědčení 
všem žákům ani tradiční rozloučení s  de-
váťáky. Myslím, že se letos nikdo z nás ne-
bude na prázdniny těšit tolik jako v jiných 
letech. Školní rok prostě skončí bez vel-
kých emocí a  nenápadně se stane prázd-
ninami. Je mi líto hlavně deváťáků, že si 
neužijí velké rozloučení se základní školou.
Chtěla byste rodičům něco vzkázat?
Rodičům chci vzkázat velký dík za jejich 
přístup a  pochopení. Většina z těch, se 
kterými jsem v  průběhu jara komuniko-
vala, chápala nelehkou situaci školy i jed-
notlivých učitelů.

redakce
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Dolní Chabry
v nové knize

Nová kniha o  his-
torii Dolních Cha-
ber nese název Dol-
ní Chabry  – pamě-
tihodnosti a  used-
losti na historic-
kých fotografi ích. 
Kniha plná barev-
ných fotografi í má 
150 stran a  je vy-
dána nákladem 500 kusů. Cena jedno-
ho výtisku je 290 Kč. Uvedena bude popr-
vé u kostela na Svatojánských slavnostech 
v pátek 19. června 2020. Dále bude k pro-
deji v Kavárně Pod pavlačí a na našich ak-
cích. Zájemcům ze vzdálenějších míst ji 
po dohodě můžeme zaslat poštou. Výtě-
žek z prodeje knihy půjde na opravy cha-
berského kostela Stětí svatého Jana Křtite-
le. Další informace na www.osop-chabry.cz.

Jana Snížková a Martina Mrňavá

Vážení divadelní přátelé,
každý rok v  červnu končíme naší diva-

delní sezónu poděkováním vám divákům 
za přízeň, kterou nám prokazujete plným 
divadelním sálem, a s přáním, abyste krás-
ně a  v  pohodě prožili nadcházející letní 
měsíce.

Není tomu jinak i  letos, i když naše di-
vadelní sezóna byla kratší, než bychom si 
přáli. O to více se na vás budeme těšit po 
prázdninách s  novou divadelní inscena-
cí. Zavzpomínejte s námi alespoň na titu-
ly, kterými jsme vás bavili a s velkým úspě-
chem pro vás na chaberských divadelních 
prknech nejen v minulé sezóně odehráli.

Prožijte léto hlavně ve zdraví, opatrujte 
se a na viděnou po prázdninách. Za kolek-
tiv Studia-Divoch

Alena Borhyová

Pořádá Občanské sdružení na ochranu památek 
v Dolních Chabrech, z. s., www.osop-chabry.cz

   

PÁTEK
19. 6.
od 17:00 

17:30 uvedení 
nové knihy o historii

Dolních Chaber

Ochutnávka čajů 
ze svatojánských bylin

19:00 koncert 
České kytarové duo
Jana a Petr Bierhanzlovi 

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Dolní Chabry, Bílenecké náměstí

SVATOJÁNSKÝ
VEČER

 A. Vivaldi, E. Granados,
A. Mozart, flamenco...

Doporučené vstupné
na koncert 100 Kč  

sběr nebezpečného odpadu
Stanoviště 18. 7. 22. 9. 13. 10.

Ulčova X 
Ústecká

8:00 až 
8:20

15:00 až 
15:20

15:00 až 
15:20

Hrušovan-
ské nám.

8:30 až 
8:50

15:30 až 
15:50

15:30 až 
15:50

Bílenecké 
nám.

9:00 až 
9:20

16:00 až 
16:20

16:00 až 
16:20

Umístění sběrných nádob na olej
Od konce dubna budou ve spolupráci Vi-
king group s.r.o. a EKO-PF pro občany při-
staveny na třech adresách níže sběrné ná-
doby na olej:
�Pod Křížem 709/15
�V Kratinách 357/5
�Měděnecká 36/6
Jedná se o  speciálně upravené zele-
né plastové kontejnery o  obsahu 240 lit-
rů, které jsou označeny specifi kací dané-
ho odpadu.

Přistavení
velkoobjemových kontejnerů

21. 6. 2020, 9:00 až 13:00
�Bílenecké náměstí, náhradní termín
�Dvorní, náhradní termín
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DIVOCH předal cenu DIVOCHa!
Vážení divadelní příznivci, diváci, přátelé,

s  radostí oznamujeme, že jsme předa-
li krásnou cenu DIVOCHa 2020 výherci 8. 
březnového divadelního festivalu.

Pozoruhodnou keramickou sošku vý-
tvarnice Pavly Kurkové Divoch 2020 získal 
soubor RoSa, seniorské divadlo z  Koby-
lis, za představení Erbenovy květiny. Jedi-
né představení letošního festivalu doplni-
la ještě předpremiéra autorského předsta-
vení Setkání, z dílny našeho souboru, od 
autorky Gabriely Rejkové.

Dalšímu setkání s  divadelními zážitky 
letošního 8. festivalu zabránila jistá ne-
jmenovaná nákaza, takže se další připra-
vená představení již nemohla odehrát.

Výhercům srdečně blahopřejeme a  tě-
šíme se na 9. březnový festival 2021!

Z organizačních důvodů vracíme peníze 
za nevyužité festivalové vstupenky pouze 
do konce června  2020. Našim příznivcům, 
kteří si vstupenky ponechají, i  všem dal-

ším, plánujeme vynahradit divadelní zá-
žitky při podzimním benefi čním předsta-
vení, až hygienicko-epidemiologická situ-
ace dovolí.

DIVOCH divadlo tvoří a  žije v  každé 
době!

Radost přejí vám i sobě, členové soubo-
ru DIVOCH divadlo.

Věra Malinová

režie: 
Gabriela Rejková 

hudba:
Natálie Rejková

hrají:
Nikola - Natálie Rejková
Anna - Andrea Neradová
Libor - Igor Gottwald
Mirek - Marek Nerad

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

premiéra
čtvrtek

25. června 2020
od 19:30

SE
TK
ÁN
Í  

Ga
br
ie
la
 R
ej
ko
vá

25.
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Geologická olympiáda, 
kreslení i poezie
Dne 15. dubna 2020 se i přes vzniklou situ-
aci konalo krajské kolo Geologické olym-
piády – tentokrát netradičně online. Naši 
žáci zabojovali a  získali pěkná umístění. 
Šestý se umístil Jakub Svoboda z 8. B, na 7. 
místě Martin Stránský, na 8. místě Jan Slo-
siarik a na 9. místě Václav Matoušek (všich-
ni z 8. A). Olympionikům moc gratulujeme 
a přejeme mnoho úspěchů v dalších olym-
piádách.

I za nezvyklé situace žáci výtvarně tvoří, 
a to formou distanční výuky. Kreslili např. 
svého hrdinu, navrhovali design roušky, 
případně zážitky z nejhezčí dovolené. Dan-
ča Horská ze 7. B nakreslila Krásku z  po-
hádky Kráska a  zvíře, Hamy Do z  5. B na-
vrhla roušku, při které se inspirovala dí-
lem Vincenta van Gogha Hvězdná noc. Viky 
Hladišová ze 7. A  nakreslila obrázek You-
tubera.

V rámci distanční výuky byla také vyhlá-
šena soutěž o báseň na téma „koronaviro-
vé prázdniny.“

Veronika Minaříková

Kristýna Vodrážková, 9. A
Korunovaná situace

Jeden virus zahraniční,
Česko nám zběsile ničí.
Měl by dostat korunu,

za předpokládanou záhubu.

Naše lidská společnost,
za léky teď platí dost.

Aby lidé z WHO,
měli prachy na jídlo.

Do 6. dubna teď,
doma trčí celý svět.

Pomoc nám prý nespěchají,
ani lidé co létají,

pravidelně každý den,
z Marsu až na Jupiter.

Držme se však u nás v Čechách,
kde teď naše vláda spěchá,

aby v každé rodině,
měli roušku povinně.

Kdo má aspoň jednu ruku,
internet i kabelovku,
musí si teď bez řečí,

roušku začít rychle šít.

zkráceno….

Daniela Horská, 7. B
Nesmíme se shlukovat,

jak však rozum uchovat?
Doma všichni pospolu,

to vyústí v mrtvolu.
Začíná nám ponorka,
ségra je fakt magorka.

Rouška nás snad ochrání,
však komplikuje dýchání.

Všichni se teď bojíme,
že ten virus chytíme.

Snad to dobře dopadne,
a panika opadne.

Tymur Vasylyev, 3. A
Koukáme na počítač –
co se děje v světě zač?

Hrajeme i v BRAWL STARS –
je tam hodně SALEUSTARS.

Učitel nám píše dopis –
to pro nás je těžký popis.
Všechno to udělám sám –

s úkoly já počítám.

Žádné kroužky nemám,
teď já mámě pomáhám:
Vařím kaši a polévku –

je pro zdraví hodně léku.
 

Karanténě je pes rád –
může si se mnou hrát.

Nuda je bez kamarádů –
kdo by mi dal dobrou radu?

Evelína Varvařovská, 7. B
I když je korona nuda,

Vydržet se to dá!
Jsme zásobeni úkolama,

až nám z toho bouchá hlava.
A když už máme konečně klid,

jdeme se projít,
ale pozor: „roušku vždy nasadit!“

Příměstský 
divadelní tábor
�pro děti od pěti let
�v termínu 7.–10. července 2020
�denně 9:00–16:00 hodin
�závěrečné vystoupení pro rodiče
�cena 1500 Kč
�v Chaberském dvoře i v přírodě
�pod uměleckou záštitou divadla DIVOCH
�pořádá Gabriela Rejková
�kontakt: gabriela.rejkova@post.cz
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Novinky
z MŠ Beranov
I celý měsíc květen byly chaberské mateř-
ské školy zavřené. To ovšem neznamená, 
že se u nás nic neděje. Paní učitelky se pil-
ně připravují na práci s  dětmi  – vymýšle-
jí pro ně další zajímavé vzdělávací činnos-
ti, které využijí, až se děti do mateřské ško-
ly vrátí.

I naše školní zahrada prošla viditelnou 
proměnou. Nad pískoviště byly přidělány 
pergoly, které je zastíní, aby se dětem hez-
ky hrálo. A na plot nám přibyly velké pas-
telky, kterými se sice nedá kreslit, ale i tak 
jsou moc krásné. Věříme, že se tyto novin-
ky budou líbit i  rodičům a hlavně dětem! 
Za MŠ Beranov

Daniela Švancarová

Osmý ročník
projektu
Sněhuláci pro Afriku
V letošním roce se předškoláci z Mateřské 
školy Chaberáček opět zapojili do celore-
publikového projektu „Sněhuláci pro Af-
riku“ na podporu vzdělávání dětí v  Gam-
bii. Pořadatelem charitativního projek-
tu je Gymnázium Ostrava – Hrabůvka, p. o. 
a Kola pro Afriku, o. p. s. (www.snehulaci-
proafriku.cz).

V  uplynulé zimě se dětem vzhledem 
k  nedostatku stavebního materiálu nepo-
dařilo postavit žádného pravého sněhulá-
ka. O  to více využily náhradní materiály – 
papír, barvy, lepidla, staré kartony či plast.

Dana Tučková

 
za zapojení do 8. ročníku akce v roce 2020.

Podařilo se nám vybrat 
90 000 Kč pro africké děti. 

Za organizátory 
Michael Böhmová a Richard Gazda

MŠ Chaberáček 

Aktuálně
z TJ ZŠ Chabry

Tělovýchovná jednota Zá-
kladní škola Chabry musela činnost někte-
rých svých oddílů pozastavit nebo i zasta-
vit na základě aktuální situace, která v ČR 
a  ve světě panuje, ale i  vstupu dostavby 
základní školy do našich aktivit.

Oddíly SENIOR FIT, SM SYSTÉM a  OD-
DÍL MUŽI budou pokračovat ve svém cviče-
ní ve venkovním prostředí do konce červ-
na 2020. Tohoto využíváme a  tyto hodiny 
povyšujeme na OTEVŘENÉ HODINY PRO 
VEŘEJNOST.

Den a  čas si, prosím, ověřte na tel. 
730 641 912. Těšíme se na vás!

Od září 2020 budeme působit v místním 
Sokole v Dolních Chabrech, kde jsme našli 
vřelé přivítání a výborné podmínky. Za tým 
cvičitelů TJ ZŠ Chabry tímto děkuji vedení 
a cvičitelům Sokola za vstřícnost v této pro 
nás nelehké situaci a těšíme se na spolu-
práci.

Ivana Rakovská
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Sláva klukům, 
kterým žena vládne
Covidová pandemie postihla snad všechny 
činnosti lidského konání, sport nevyjíma-
je. Zcela zrušeny byly i  fotbalové soutěže 
všech úrovní, vyjma té nejvyšší. Je to veli-
ká škoda, neboť hned několik chaberských 
družstev mělo medailové ambice, áčko do-
spělých a starší dorost po podzimu dokon-
ce pošilhávaly po postupu do vyšší soutě-
že. A právě zmiňovaný tým staršího doros-
tu je zajímavý fenomén.

Družstvo těchhle kluků na prahu dospě-
losti vede svojí něžnou, přesto pevnou ru-
kou, žena, trenérka Iva Horáčková. Ta do-
kázala rozevláté kluky natolik semknout 
a  motivovat, že po loňském stříbru letos 
útočili na příčku nejvyšší. Tým přezimoval 

na prvním místě, ale než se stačila rozběh-
nout jarní část, byl tu COVID a s ním před-
časný konec sezóny.

I  když oficiálně první místo nezískali, 
pro mě jsou tihle kluci jasní vítězové. Iva 
a Honza Škurek mladší jim dokázali namí-
chat skvělý trenérský koktejl, po kterém 
hráli kluci jak z partesu. Herní pohoda se 
promítla i  do chemie, v  níž nově přícho-
zí kluci skvěle zapadli do týmu, ve kterém 
to někteří společně táhnou už od školních 
lavic.

Poděkování na závěr téhle nedohra-
né sezóny patří nejen Ivě a  Honzovi, ale 
i  všem ostatním chaberským trenérům 
a  trenérce Lýdii, že věnují energii a  čas 
a jsou hlavními motory dnes už legendár-
ního „chaberskýho válce“!

Stanislav Vyšín

Logo 
SK Dolní Chabry 
v novém kabátu
Logo sportovního klu-
bu Dolní Chabry pro-
šlo menší designovou 
úpravou.

Záměrem změny bylo logo naladit do 
modernějšího stylu, ale zachovat již tra-
diční prvky loga. S odhalením nového loga 
přichází další řada novinek, které budou 
postupně představovány. Aktuálně již mo-
hou fanoušci chaberského fotbalu pozoro-
vat změny v komunikaci aktualit na sociál-

ních sítích (Facebook / Instagram).
Sledujte sociální sítě SK Dolní Chabry 

a buďte v centru dění.
Facebook  – SK Dolní Chabry / Insta-

gram - @chaberskejvalec.

Točená zmrzlina 
v Chabrech na hřišti

Nově si můžete dát točenou zmrzlinu 
z Opočna na fotbalovém hřišti v Chabrech. 
Každý den jsou připraveny dvě příchutě, 
které se průběžně mění.

Dominik Janda

Přátelské zápasy začaly
Konečně se naši mladší žáci a  starší do-
rostenci dočkali nejen tréninku, ale i přá-
telských utkání.

Starší dorost si vybral na rozjezd kva-
litního soupeře  – páté mužstvo krajské-
ho přeboru Středočeského kraje  – Kleca-
ny. A na jejich hřišti naši borci prohráli 2:3, 
takže, jak řekl jeden náš fanoušek, do od-
vety v  Chabrech je to nadějný výsledek. 
Obě mužstva předvedla kombinační a  fy-
zicky náročný fotbal.

Naši mladší žáci si zahráli první jarní 
zápas na našem hřišti se sousedy z Bohnic. 
Hrálo se na velkém hřišti 10+1, aby si kluci 
vyzkoušeli, co většinu z nich čeká na pod-
zim, kdy přestoupí do starších žáků. Naši 
žáčci vyhráli 6:3, a to ještě řadu šancí ne-
proměnili. Kluci kombinovali a  nahrávali 
si, jako by hráli na velkém hřišti odjakži-
va. Vzhledem k tomu, že to byl první zápas 
v Chabrech a ještě derby, tak divácká kuli-
sa byla výborná. Více než výsledek však di-
váky a trenéry potěšil zájem kluků o zápas, 
když jich přišlo tolik, že nám nestačily ani 
dresy pro všechny hráče.

Jan Škurek


