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Také byste chtěli viditelné změny hned? 
Já též! Jenže, jak již někdo řekl, správa věcí 
veřejných je jako plavba na obrovském 
parníku. Točíte kormidlem co to jde, a  za 
čtyři roky jeho směr možná vychýlíte o pár 
stupňů.

Z věcí, co jsou vidět hned: V ulicích jsme 
o prázdninách měli brigádníky, brali jsme 
přednostně mládež z našeho rajónu a vě-
řím, že po poctivě odklečených hodinách 
na chaberských chodnících budou sami 
nejlepšími hlídacími psy veřejného pro-
storu. Přispěli jsme na letní tábory a spor-
tovní aktivity bezmála stovce chaberských 
dětí. Fasáda chaberské základní školy do-
zná pod taktovkou ateliéru ing. arch. Petra 
Malinského výrazných změn.

Zaznamenali jsme velký úspěch. Ve spo-
lupráci s okolními městskými částmi a ob-
cemi jsme se velmi rychle shodli na výbě-
ru cílové částky na vypracování aktualiza-
ce regionální varianty trasy okruhu, která 
bude podkladem pro naši další argumen-
taci a může sloužit jako podklad pro po-
rovnání obou variant (současné, protěžo-
vané varianty dle A-ZÚR s  regionální). Je 
hotová, nyní již jen zbývá podchytit celý 
vztah smluvně.

Jak je všeobecně známo, řízení zásadní-
ho charakteru probíhají čile zásadně v čase 
letních prázdnin a vánočních dovolených, 
letos tomu nebylo jinak. Nic jsme nezmeš-
kali a vyjádřili se v řízeni EIA k tramvajové 
trati Kobylisy – Zdiby, podali jsme poprvé 
odborně zpracované připomínky k vedení 
trasy smyčky PSE V 409/419, kterým má do-
jít k posílení a stavbě nového energetické-
ho vedení v zastavitelném území, odvola-
li jsme se do územního rozhodnutí o čás-
ti okruhu SOKP 511. Poslala jsem připomín-
ky ke koncepci MŽP Program na zlepšování 
kvality ovzduší aglomerace Praha, kde jed-
no z hlavních opatření pro zlepšení kvality 
ovzduší v pražské aglomeraci je kompletní 
dostavba okruhu v trase skrz Prahu.

Z  věcí, co vidět hned nejsou: Pracuje-
me na strategii rozvoje naší městské čás-
ti, schválili jsme návrh na pořízení změny 
územního plánu P170, která by do budouc-
na měla dát vzniknout výstavbě asi 14 ro-
dinných domů v lokalitě U Větrolamu, pro-
tože je součástí území, kde předpokládá-
me rozvoj městské části a odpovídá typu 
požadované zástavby. Se Zdiby plánuje-
me novou cyklostezku směrem na Zdiby, 
Ďáblice a  Veltěž. Zadali jsme zpracování 
demografi cké studie. Podali jsme žádost 
o dotaci na obnovu zeleně, pořízení pítek 
do veřejného prostoru a celkovou revitali-
zaci Třešňovky. 

K  projektu tramvajové trati chystáme 
veřejnou debatu. Ústecká dělí naši krás-
nou městkou část na dva oddělené, samo-
statné celky. Bylo by krásné ji díky tram-
vaji více přiblížit městskému bulváru než 
výpadovce. Otázka je, za jakých podmínek 
je tato myšlenka reálná. I o tom si s vámi 
a  přizvaným pracovníkem fi rmy ROPID 
chceme povídat.

Přeji nám všem co nejsplavnější start 
do nového školního roku a školákům krás-
ný vstup do nově zrekonstruované školy.

Vaše KŠŠ

Stáhněte si aplikaci
Mobilní Rozhlas
Městská část spouští novou službu Mobil-
ní Rozhlas, díky které s  vámi nyní může-
me komunikovat moderně a efektivně. Ob-
čané, kteří se do Mobilního Rozhlasu za-
registrují, od nás budou dostávat důležité 
informace o dění v Dolních Chabrech, a to 
prostřednictvím SMS, e-mailů nebo zpráv 
do aplikace.
Co vám přinese registrace do Mobilního 
Rozhlasu?
�Novinky z úřadu přímo do telefonu
�Upozornění na krizové situace – výpad-
ky energií, blížící se vichřice, dopravní uza-
vírky atd.
�Pozvánky na sportovní a kulturní akce
�Účast ve veřejných anketách

Registrace je zdarma! V registračním pro-
cesu si můžete nastavit, jaké informace 
vás zajímají. Vaše údaje budou v  bezpe-
čí v  souladu s  GDPR obecným nařízením 
o ochraně osobních údajů.
Jak se zaregistrovat?
1. Přes webovou stránku www.dchabry.mo-
bilnirozhlas.cz
2. Přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas / 
Zlepšeme Česko
3. Vyplněním registračního letáku a  pře-
dáním na úřad městské části Praha-Dol-
ní Chabry
Snadné nahlašování závad v městské čás-
ti přes aplikaci

Společně s moderním způsobem komu-
nikace jsme zavedli také Systém na hlá-
šení podnětů od občanů. Pokud na úze-
mí naší městské části narazíte na nepořá-

dek, černou skládku, rozbitou lavičku nebo 
třeba nesvítící lampu, stačí problém vyfo-
tit a jednoduše nahlásit přes aplikaci Mo-
bilní Rozhlas / Zlepšeme Česko. My se po-
staráme o  to, aby byla závada co nejdří-
ve vyřešena!

Děkujeme všem, kteří mají zájem z naší 
městské části tvořit lepší místo pro život!

redakce

Zeptejte se nás
Zasílejte dotazy do nové rubriky „Ze-

ptejte se nás“ na adresu zpravodaj@
dchabry.cz s předmětem e-mailu „Zeptejte 
se nás“. Každý dotaz bude evidován a od-
pověď na něj dle charakteru zajistí povo-
lané osoby.

Nové Chabry-Beranov a občanská vybave-
nost
„Dle, snad správných informací, vznikne 
v nové zástavbě 65 000 m2 obytné plochy. 
Podle mého odhadu to znamená, že v Cha-
brech přibylo a  přibude cca 2 000 nových 
obyvatel. To je nárůst o asi 60 %. Jak se ta-
kový přírůstek odrazí v občanské vybave-
nosti? Vzniknou nové prostory pro lékař-
skou péči – obvodní doktory, stomatologii 
a  další? Co dopravní infrastruktura? Bylo 
na toto všechno při sjednávání tak rozsáh-
lé výstavby myšleno?“ Miroslav Hajný

Odpovídá starostka Kateřina Šilhová Ša-
fránková: Předpokládaný nárůst obyva-
tel Nových Chaber je zhruba v intencích, 
o kterých píšete. Vznik nové občanské vy-
bavenosti a odpovídající dopravní infra-
struktury je nutností. Městská část zatím 
v rámci výstavby Nových Chaber získala 
na základě schválených Zásad pro fi nanč-
ní kompenzaci investora část peněz na 
dostavbu ZŠ, kterou se zvýší kapacita zá-
kladní školy. V rámci projektu dostavby ZŠ 
vznikne 10 nových kmenových tříd s maxi-
mální kapacitou 300 žáků, rejstříková ka-
pacita bude navýšena o 100 žáků na 550 v 
roce 2021 (při aplikaci inkluze a přestěho-
vání stávajících tříd fungujících v nevhod-
ných prostorách, kterým bude navrácený 
původní účel - družina, sborovna, kabine-
ty, odborné učebny). Nově přibudou čty-
ři družinové třídy a jedna třída výpočetní 
techniky. Zadali jsme vypracování demo-

grafi cké studie, která nám odpoví na otáz-
ku předpokládaného nárůstu obyvatel a s 
tím související nutný rozvoj občanské vy-
bavenosti. Další záměry rozsáhlejší výstav-
by v městské části musí vznikat na základě 
komunikace mezi investorem a městskou 
částí a v souladu s potřebami jejích obča-
nů, i proto jsme zahájili spolupráci s urba-
nistou městské části.  

KONTAKTY
Základní kontakty na radnici:
E-mail: dchabry@dchabry.cz
Tajemník Ing. Miloslav Müller, MBA.
�tel.: 283 882 771
Starostka 
Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková
�tel.: 283 851 397, 702 222 932
�e-mail:
katerina.silhova.safrankova@dchabry.cz
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V jakých barvách bude 
škola po dostavbě 
a rekonstrukci?
Pozornému chaberskému oku jistě neušlo, 
že u staveniště základní školy nyní visí dvě 
různé vizualizace budoucí podoby ško-
ly. První, šedivá, je pouze orientační a vel-
mi nepřesná vizualizace dle projektu a pro 
účely naplnění všech oznamovacích po-
vinností stavby. Ta druhá, barevně výraz-
nější verze, odpovídá budoucí podobě do-
končené školy.

Největší diskuze se rozhořela na téma, 
zda celý objekt školy sladit v  jedné bar-
vě, čímž by ovšem třeba hodně vynikla po-
nechaná plastová okna v  původní budo-
vě, nebo zda přiznat rozdíly mezi jednot-
livými hmotami a nestydět se za stylovou 
různorodost. Na úpravu fasády jsme povo-

lali pana architekta Malinského. Zvolená 
barevná kombinace (obr. nahoře) ctí pů-
vodní budovu a s pokorou k ní ponechá-
vá původní stavbu v bledém odstínu. Ob-
jekt budoucí rozšířené tělocvičny a  jídel-
ny bude v odstínu cihlově červené s odka-
zem k původnímu objektu, který měl cih-
lový obklad. Hmotou největší je přístavba 
směrem k hřišti, kde bude sedmnáct no-
vých učeben a další zázemí. Tato bude mít 
barvu šedomodrou. Vstup do školy a šatny 
zůstává prosklený a tmavě šedý, jak je již 
dnes možné zpozorovat.

Je pochopitelné, že se mohou názory na 
zvolené provedení lišit. Pevně ale věříme, 
že se bude celková podoba budov nových 
i rekonstruované stávající většině lidí líbit 
a především se v ní pak budou dobře cítit 
žáci a učitelé.

redakce s přispěním 
Kateřiny Šilhové Šafránkové

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

Výběr ze zasedání ZMČ 
24. června 2020

schválilO
�závěrečný účet za rok 2019,
�dotace SK Dolní Chabry na vybudování 
veřejné relaxační zóny a na zmírnění ná-
sledků koronavirové epidemie,
�dotaci TJ Sokol Dolní Chabry na úhradu 
provozních nákladů,
�zvolit předsedkyní Kontrolního výboru 
Hanu Francovou,
�výzvu k  zastavení rozšiřování Letiště 
Václava Havla – vyjádření nesouhlasu,
�poskytnutí finančního příspěvku na po-
bytové a  příměstské tábory a  sportovní 
soustředění.

Výběr z letních zasedání 
Rady MČ v roce 2020

Schválila
�návrh na schválení nařízení o zřízení pří-
rodní památky Zámky včetně ochranného 
pásma,
�umístění stojanů na kola a informativní 
vitríny před MŠ Beranov,
�uzavření smlouvy na chytrou komunika-
ci Mobilní rozhlas se společností Neoge-
nia s. r. o.,
�zajištění komplexní administrace reali-
zační části veřejné zakázky „Dostavba ZŠ“ 
prostřednictvím advokátní kanceláře Kru-
ták & Partners s.r.o.,
�kupní smlouvu na odkup vozu Opel Ast-
ra – RZ 4AS5982,
�finanční dar ve výši 15 tisíc korun OSOP 
na Dny evropského dědictví v Dolních Cha-
brech,
�podmínky příspěvku na pobytové a pří-
městské tábory a sportovní soustředění,
�K+R MŠ Chaberáček,
�nabídku na demontáž stávající kuchy-
ně ZŠ společnosti InterGast a.s. ze dne 
19.  června  2020 za cenu 41.793,40 KČ vč. 
DPH.

vzala na vědomí
�rezignaci pana Martina Cutycha na funk-
ci předsedy a člena Školské komise a jme-
novala předsedou Školské komise RNDr. 
Jakuba Haláčka,

souhlasí
�s podáním vyjádření MČ k dokumentaci 
„Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby“,
�s plošným prominutím poplatku z poby-
tu všem poplatníkům od 1. července 2020 
do 31. prosince 2020.

MČ zaslala vyjádření 
k tramvajové trati
Dolní Chabry se 9. července 2020 v  rámci 
řízení o posuzování vlivu záměru na životní 
prostředí připojily svým vyjádřením k vý-
stavbě záměru „Tramvajová trat‘ Kobylisy – 
Zdiby“, které zaslaly řediteli odboru ochra-
ny prostředí na pražském magistrátu.

Pro městskou část je dle dokumen-
tu důležité, aby výstavba tramvajové tra-
tě přinesla zlepšení dopravní obslužnos-
ti Dolních Chaber a  především zachovala 
či zlepšila zdejší životní podmínky. V žád-
ném případě nesmí dojít ke zhoršení do-
pravní obslužnosti veřejnou dopravou pro 
ostatní oblasti městské části, které se ne-
nacházejí v  bezprostřední blízkosti plá-
nované tramvajové tratě. Občany je třeba 
motivovat k preferenci městské hromadné 
dopravy před individuální automobilovou 
dopravou, a  proto je nutné zachovat do-
pravu MHD k  tramvaji z odlehlejších čás-
tí Dolních Chaber a zajistit jejich plynulou 
návaznost. Rozhodně musí být zachovány 
linky 162 a 169, což je důležité nejen z  již 
jmenovaných důvodů, ale také kvůli do-
pravě školních dětí, hendikepovaných či 

méně pohyblivých občanů.
Dolní Chabry se ve vyjádření přikloni-

ly k preferenci varianty č. 1, tedy s jedním 
jízdním pruhem pro každý směr, která neu-
bírá na stávajících parkovacích místech re-
zidentů a není nutný zábor dalších pozem-
ků a odstranění zeleně, jak navrhuje vari-
anta č. 2 o dvou jízdních pruzích směrem 
do centra Prahy a jedním z centra.

Pokud má být projekt tramvajové tra-
tě úspěšný a přínosný, je zapotřebí zajis-
tit dostatečnou kapacitu záchytných par-
kovišť P+R. Ta se v  návrhu jeví jako silně 
poddimenzovaná. Je třeba počítat s nárůs-
tem automobilů a tím i s dostatečnou re-
zervou parkovacích domů.

MČ v  rámci vyjádření k  záměru spolu-
pracuje s dotčenými obcemi Zdiby a Sed-
lec. Společným požadavkem je například 
souběžná výstavba osvětleného chodníku 
podél silnice II/608 při realizaci tramvajo-
vé tratě nebo realizace cyklostezky, která 
by přes Dolní Chabry mohla být odkloněna 
z hlavní Ústecké.

Rada Středočeského kraje se 29.  červ-
na 2020 přiklonila rovněž k první z variant.

redakce
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Podzimní kavárna pro 
dříve narozené startuje
Sejdeme se první zářijovou středu 2.  9. 
a třetí středu 16. 9. 2020 v čase 15:30 hod.
Milí hosté, dámy i pánové. My, „kavárenští 
povaleči“, kterým chybí osobní popovídání 
si se sousedem blízkým i vzdáleným, jsme 
se setkali i v době prázdnin a sklenku dob-
ře vychlazeného šampaňského zvedneme 
na zdraví a na obnovení našich pravidel-
ných kavárniček. Hostem našich kavárni-
ček v  nastávajícím podzimním čase bude 
například naše lékařka MUDr. Vladislava 
Víznerová a  fyzioterapeut a  rehabilitační 
pracovník mistr Kotek. Sledujte Zpravodaj 
a přesné termíny se dozvíte včas.

Sociální komise a vedení MČ
Rezervace: Jitka Goldsteinová,
tel.: 283 852 858, mob.: 604 976 653

Muzikálová hvězda 
Monika Absolonová
přijala pozvání 
do pořadu Krása zralého věku
Zcela upřímně a otevřeně se přiznávám, že 
jsem dlouho nevěřila v toto setkání. Dnes 
velmi žádaná a  pracovně vytížená muzi-
kálová herečka a  uznávaná zpěvačka na-
šla místo ve svém zaplněném diáři až do 
roku 2022 a my máme možnost strávit spo-
lečně s  ní nezapomenutelnou chvíli. Její-

ho souhlasu si vážím o to více, že na po-
dobných akcích ji vlastně nikde u nás neu-
vidíme. A třeba nám zazpívá i jednu píseň 
z  připravovaného nového alba. Součás-
tí pořadu bude i oddechové cvičení s Eri-
kou a chystáme i jedno překvapení. Setká-
ní se uskuteční dne 15. října 2020 v čase od 
14:30 hod. Neváhejte si své místo včas re-
zervovat v knihovně. Společně s vámi se na 
toto setkání upřímně těším i já.

Hana Kunešová, autorka pořadu, 
Sociální komise

Rezervace: Jitka Goldsteinová,
tel.: 283 852 858, mob.: 604 976 653.

Poděkování Sociální komisi
Děkuji za přání k narozeninám a za snahu o osobní doručení paní 
Kunešové a  Klimešové. Pro současný stav se zdržuji v  Praze co 
nejméně a na co nejkratší dobu. Většinu času trávím na chalupě, 
a tak jsem přání objevil dnes ve schránce, potěšilo mne.
S pozdravem

Josef Novák, Za Pískovnou

Dobrý den vážení v Sociální komisi. Děkuji mnohokrát za vaše přá-
ní k mému výročí a zaslání odměny. S pozdravem

Jaroslav Kunt, Velemínská

Výlet na zámek Hluboká nad Vltavou
Zájezdy Sociální komise se opět konají. Všichni doposavad přihlá-
šení na tento úžasný zájezd mají místa jistá. Na neogotický skvost 
se vydáme 12.  září 2020. Přihlášené obvoláme a včas oznámíme 
dalším zájemcům počet volných míst. Odjíždíme klasicky ze dvou 
míst: od MČ (čas 8:00 hodin) a z autobusové zastávky za Sparťa-
nem (čas 8:10 hod.). Platbu ve výši 350 Kč lze provést na první ka-
várničce pro dříve narozené první středu 2. září 2020 v čase od 
16:30 hod. Na viděnou ve zdraví s vámi, věrnými účastníky dosa-
vadních zájezdů, se upřímně těší

Alena Markantová, vedoucí zájezdů, Sociální komise

Krása zralého věku
s asistentkou pěti amerických 
prezidentů Eliškou 
Haškovou-Coolidge
Milá setkávání se zajímavými hosty si zís-
kala přízeň nejen chaberských seniorů 
a jejich doprovodu. Je milé vidět, že dob-
rá nálada, chuť dobře se pobavit, užít si 
a  sranda nejsou jen výsadou mládí. Sou-
částí pořadu budou i jednoduché cviky pro 
uvolnění páteře s  naší fyzioterapeutkou 
Erikou Havlasovou a celkovou noblesní at-
mosféru podtrhne vyprávění herce Jana 
Přeučila a hlas zpěvačky Marcely Březino-
vé. Uskuteční se 21.  října  2020 v  čase od 
14:30 hod. Už nyní se lze hlásit v knihovně. 
Vím, že nám bude společně krásně, dob-
ře i veselo.

Hana Kunešová, autorka pořadu.
Sociální komise

Rezervace: Jitka Goldsteinová,
tel.: 283 852 858, mob.: 604 976 653.

Profesor Lubomír Mátl 
zemřel
V neděli 9.  srpna 2020 zemřel ve věku 79 
let profesor Lubomír Mátl, významný český 
i světový dirigent a sbormistr, který u nás 
působil s  mnoha akademickými a  filhar-
monickými sbory. Každoročně se účastnil 
jako šéfdirigent Rossiniho operního festi-
valu v italském Pésaru a operního festiva-
lu v irském Wexfordu, pravidelně hostoval 
u SPS Radio France. S Pražským filharmo-
nickým sborem natočil gramofonové na-
hrávky s díly Antonína Dvořáka s dirigen-
tem Wolfgangem Sawallischem nebo Joha-
nese Brahmse s Giuseppe Sinopolim, které 
získaly mnoho mezinárodních cen. O jeho 
životě vyšla v roce 2016 kniha Zdeňka He-
rodese Dirigentský mág.

Před více než 20 lety přijal prosbu, aby 
se stal dočasným dirigentem pěveckého 
sboru Camera Chabra. Všichni si mysleli, 
že to bude jen na chvíli, než se najde něja-
ký student dirigování z jeho třídy na AMU, 
který tento amatérský sbor převezme. Me-

zitím ale sbor navštívil s  panem dirigen-
tem několik zahraničních festivalů, kde se 
navzájem natolik poznali a  sblížili, že už 
bylo jasné, že si sbor ponechá jako svou 
srdeční záležitost. Byl to totiž nejen velký 
umělec, ale také velký člověk, srdcař, las-
kavý a empatický. Všichni, kteří jsme s ním 
zpívali, jsme ho měli moc rádi a  všechny 
nás moc naučil. Třeba jak si vážit každého 
člověka (před koncertem se klidně zapoví-
dal na ulici s metařem), vážit si přírody (na 
každé zastávce autem v přírodě sbíral od-
padky, které tam nepatří) a milovat hudbu 
(o které uměl tak krásně vyprávět, že bylo 
pak snadné skladbu pochopit).

Náš pan dirigent nám dal mnoho darů, 
lásky a porozumění a za celý pěvecký sbor 
mu děkujeme za to, že byl více než 20 let s 
námi.                                         Věra Doušová

4 Komise | VZPOMÍNKA



Pozvánka 
na Krajanské slavnosti
Již zkraje podzimu připravuje Kulturní ko-
mise tradiční Krajanské slavnosti, kraja-
né se svými soubory se představí tento-
krát v neděli 20. září 2020 ve 14:00 hodin 
na otevřeném pódiu na Hrušovanském ná-
městí. O pohoštění pro krajany i pro účin-

kující nebude nouze. V letošním roce při-
jede následkem pandemie asi jen polovi-
na souborů, nezúčastní se soubory z Ukra-
jiny a Srbska.

Program zahájí tanec Česká beseda 
v podání chaberské mládeže pod vedením 
Stáni Klocperkové.

Věra Doušová

Výlet iQLANDIA Liberec 
a další akce
Moderní vědecko-polulární centrum s pla-
netáriem a stovkami originálních interak-
tivních exponátů. Svět vědy a techniky, ex-
perimentů a chytré zábavy. Sobota 24. říj-
na 2020. Odjezd v 9:00 hod. od školy, ná-
vrat cca v 18:00 hod.

Cena: 250 Kč dospělá osoba, děti 3–15 
let 100 Kč, do tří let včetně zdarma, do-
prava a vstupné v ceně. Platba 14. a 17. říj-
na  2020 v  Chaberském dvoře v  úředních 
hodinách. Kapacita omezena na 45 míst.

Závazné rezervace a  bližší informace 
v místní knihovně.

Vzhledem k  mimořádné situaci může 
být v  případě propuknutí další epide-
mie a  zavedení omezujících opatření zá-
jezd zrušen. O případných změnách budou 
všichni včas informováni pořadatelem.

Druhým zájezdem jsou 28.  listopa-
du  2020 vánoční trhy Norimberk, hodina 
odjezdu a data pro platbu upřesníme včas 
ve Zpravodaji a na webu městské části.

Pro seniory chystáme ještě vánoční po-
sezení s kulturním programem a pohoště-
ním, informace o místě a době upřesníme.

Od září do konce roku bude k dispozici 
v knihovně Chaberského dvora pro občany 
Chaber permanentka do Botanické zahra-
dy, kterou si může kdokoli vypůjčit.

Za kulturní komisi přejeme všem čtená-
řům krásné babí léto.

Barbora Šedová a Věra Doušová, 
Kulturní komise

Dívky s koštětem 
a hoši s lopatou
Od první poloviny července máme mož-
nost v Dolních Chabrech potkávat skupin-
ky mládeže, kterak se zápalem zametají 
chodníky, uhrabávají zeleň a i jinak zvele-
bují veřejné plochy. Jsou to brigádníci, kte-
ří nastoupili k úklidu obce v rámci akce vy-
hlášené naší radnicí. Cílem je vyřešit dlou-
hodobě neuspokojivý stav, který v  tomto 
směru panuje.

Mladí muži i ženy se každé ráno roz-
dělí do skupinek, které jsou flexibilně na-
sazovány do míst, kde je jich nejvíce po-
třeba. Tento systém tak výborně doplňu-
je činnost agentury, najímané naší měst-
skou částí. Ta má sice za úkol údržbu roz-
sáhlejších ploch zeleně, ale na drobná zá-
koutí už nedosáhne.

Ale vůbec nejdůležitější na tomto ce-
lém je, že mládež si k vítanému přivýdělku 
posílí i svůj vztah k místu, kde žije, a bude 
vnímavější k prostředí kolem svého domo-
va.

Věřme, že se se začínajícím školním ro-

kem podaří vyřešit časovou koordinaci 
a  tato přínosná aktivita bude pokračovat 
i na podzim. Listopad se blíží a v něm, jak 
známo, listí padá…

A budete-li vyhlížet, jestli se k vám už 
skupinka brigádníků blíží, prosíme, poroz-
hlédněte se přitom kolem sebe a třeba jen 
troškou zvelebte své nejbližší okolí. Péče 
o veřejný prostor je sice úkolem obce, ale 
bez vás a vaší pomoci to pracovníci údrž-
by a brigádníci těžko zvládnou, i kdyby jich 
byl trojnásobek. Děkujeme!

Stanislav Vyšín, 
Komise životního prostředí

Hasiči zasahovali na poli 
nad Dolními Chabry
V sobotu odpoledne 1.  srpna 2020 vzpla-
nul oheň na poli směrem od Zdib k Dol-
ním Chabrům. Starostka Kateřina Šilhová 
Šafránková požár ihned ohlásila a na mís-
to vzápětí postupně dorazily hasičské jed-
notky ze Zdib, Klecan, Líbeznic, Neratovic, 
Vodochod, Čakovic, Kbel i hlavního města 
Prahy.

Požár obilného pole se šířil k  Dolním 
Chabrům i ke Zlatému kopci a dým byl vi-
dět daleko do kraje, což dosvědčují mno-
hé fotografie sdílené na sociálních sítích. 
Celkem shořelo odhadem asi šest hekta-
rů pole, čtyřicet hektarů bylo uchráněno. 
I  přes další zásahy u  dvou velkých požá-
rů ve stejné době v Čakovicích a Ďáblicích 
byli hasiči a policisté na místě velmi rych-

le. Navíc se většímu šíření ohně dařilo za-
bránit také díky včasnému zásahu jednoho 
z kombajnistů.

Děkujeme hasičským sborům, policii 
i  dalším účastníkům likvidace sobotního 
požáru za profesionální a rychlý zásah!

redakce
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Telegraficky
Naučná stezka
Na Hrušovanském 
náměstí byl dopl-
něn chybějící her-
ní prvek k  prvnímu 
zastavení místní na-
učné stezky. Další 
opravy na ostatních 
stanovištích budou 
brzy následovat.

Provozní doba České pošty
Od 1.  září  2020 bude změněna provozní 
doba pobočky místní pošty Praha 84.

Pondělí a středa
10:00–12:00 a 13:00–18:00 hod.

Úterý, čtvrtek a pátek
08:00–12:00 a 13:00–16:00 hod.

Prosíme o uhrazení 
poplatku ze psů
Pro rok 2020 byl místní poplatek pro dr-
žitele psů k  splatný k  31. březnu. Během 
kontroly evidence příjmů zjistil úřad měst-
ské části několik doposavad neprovede-
ných plateb. Prosíme proto všechny maji-
tele psů, kteří ještě nezaplatili místní po-
platek, aby tak učinili v co možná nejkrat-
ším termínu.

V případě, že již psa nevlastníte, oznam-
te prosím tuto skutečnost evidenci Míst-
ních poplatků osobně či písemně. Děku-
jeme.

Bankovní spojení: ČS a.s.  – 
2000704349/0800, VS 1341 a SS – červené 
číslo popisné u RD nebo BD. Podrobné in-
formace k poplatkům ze psů naleznete na 
webu www.dchabry.cz v záložce Úřad MČ > 
Jak si zařídit.

Apel na pejskaře
V  posledních týdnech se množí případy 
stížností na neukázněné pejskaře, kteří po 
vykonání potřeby svých čtyřnohých maz-
líčků neuklízí. Apelujeme proto na všech-
ny, kterých se to týká, aby po svých psech 
uklízeli a pomáhali tak udržovat kultivova-
né prostředí pro nás všechny. Děkujeme.

Kontejnery v září 2020
Velkoobjemové kontejnery
Bílenecké nám.       20. 9. 2020 9:00–13:00
Dvorní                      20. 9. 2020 9:00–13:00
BIO VOK
Bílenecké nám.        6. 9. 2020 09:00–12:00
Pod Křížem x U Větr.   6. 9. 2020 09:00–12:00
Protilehlá x Kobylis.   6. 9. 2020 09:00–12:00
Dvorní                    20. 9. 2020 09:00–12:00
Dvořákova x Kadlec. 20. 9. 2020 09:00–12:00
Ulčova                    20. 9. 2020 09:00–12:00
Nebezpečný odpad
Bílenecké nám.      22. 9. 2020 16:00–16:20
Hrušovanské nám.    22. 9. 2020 15:30–15:50
Ulčova x Ústecká      22. 9. 2020 15:00–15:20

Zaměstnanci úřadu se 
představují:
Gabriela Chamrová
Dlouholetá zaměstnankyně úřadu měst-
ské části Gabriela Chamrová má na staros-
ti několik stěžejních oblastí. Pro svoji prá-
ci je kvalifikovaná hned dvěma zkouškami 
odborné způsobilosti. Sídlí v přízemí, a po-
kud zavítáte na místní radnici, často bude 
mezi prvními, koho zde potkáte.
Jak dlouho pracujete pro ÚMČ?
Od roku 2008. Nastoupila jsem v  květnu 
ještě do staré budovy úřadu, kde je dnes 
cukrárna a v  prosinci jsme se stěhova-
li sem do nových prostorů Chaberského 
dvora.
Co je hlavní náplní vaší práce?
Podatelna, oběh pošty jako takové – elek-
tronické i papírové; daně a místní poplat-
ky – tam máme vstupné, psy, veřejná pro-
stranství; loterie, kde již dnes máme nulo-
vou toleranci; ubytovací kapacitu a lázeň-
ské poplatky nám od 1. ledna spojili na je-
den poplatek z pobytu. Takže dnes už jsou 
to jenom tyto čtyři oblasti. Dále spisovou 
službu úřadu a elektronickou archivaci.
Často řešíte také místní sítě?
Mám v  náplni práce zábory komunikací, 

které jsou uvedené ve vyhlášce hl. měs-
ta Prahy o veřejném prostranství. Zname-
ná to havarijní opravy inženýrských sítí, 
havárie veřejného osvětlení. Takže od za-
čátku vedu evidenci vstupu do komunikací 
PPSD, PVK a PRE. Často také občané potře-
bují „zabrat“ místo na komunikaci či chod-
níku, například během výstavby či opravy 
svých nemovitostí.
S čím vás lidé tady na úřadě nejčastěji na-
vštěvují?
S dotazy pro orientaci v úřadu. Protože se-
dím nejblíž dveří, přijdou sem jako první, 
řeknou, co potřebují, a buď zůstanou sedět 
u mě a vyřídíme dotaz či podání na místě, 
nebo je navedu dál za povolanou osobou. 
Pokud problém občana nespadá do pravo-
moci našeho ÚMČ naviguji žadatele tam, 
kde mu pomohou problém vyřešit.
Jaký vztah máte k Dolním Chabrům?
Mám je moc ráda. Ale není to jednoduché, 
když se tu narodíte, žijete tu, pracujete 
a působíte tak trochu jako finanční úřad. 
Jsem vlastně jediný úředník, který po ob-
čanech požaduje peníze za místní poplat-
ky, a který postupuje ne podle správního 
řádu, ale podle daňového řádu. A to asi ne 
každého vždy potěší.

redakce

Výměna plynovodu 
pokračuje 
dle harmonogramu
Práce na výměně středotlakého plynovo-
du firmou Revis – Praha, spol. s r. o. probí-
hají dle stanoveného časového rozpisu. Po 
dokončení zemních prací a úpravě povrchů 
v  oblasti Spořické ulice se dělníci přesu-
nou do Kobyliské. Zde budou práce pokra-
čovat směrem k Novým Chabrům postup-
ně přes Perštejnskou, Prunéřovskou a dal-
ší ulice až k Ústecké do 23. října 2020.

Oproti předpokladu bude rekonstruk-
ce potrubní soustavy Pražské plynárenské 
Distribuce, a. s. v oblasti Měděnecká – Bo-
lebořská v  letošním roce realizována jen 
zčásti, a  to pouze v  šesté etapě týkající 
se části ulice Tušimická na přelomu října 
a listopadu. Práce na etapách 7 až 10 pře-
sune stavební firma do příštího roku.

Podrobný rozpis zbývajících etap dle 
časového harmonogramu:
Stavební úpravy STL plynovodů Dolní 
Chabry ul. Kobyliská, Prunéřovská a okolí
�Etapa 15+16: Kobyliská x Spořická – Ús-
tecká č. p. 323 – Kobyliská č. p. 353 – Per-
štejnská č. p. 285  – od 19.  srpna do 
2. září 2020
�Etapa 17: Kobyliská č. p. 280 – Kobyliská 
č. p. 150 – Prunéřovská č. p. 354 – Pruné-
řovská č. p. 292 – od 3. do 17. září 2020
�Etapa 18: Prunéřovská č. p. 292 – Pruné-
řovská č. p. 276 – od 3. do 17. září 2020
Stavební úpravy STL plynovodů Dolní 
Chabry ul. Kobyliská, U Váhy a okolí
�Etapa 1: Kobyliská u ar. Marolux – Koby-
liská č. p. 385 – od 17. do 30. září 2020

�Etapa 2: Kobyliská č. p. 385 – č. p. 541 – 
od 18. září do 3. října 2020
�Etapa 3: Kobyliská č. p. 541 – č. p. 413 – 
od 25. září do 9. října 2020
�Etapa 4: Kobyliská x Protilehlá  – Koby-
liská č. p. 552 – od 1. do 14. října 2020
�Etapa 5: Kobyliská č. p. 552 – č. p. 784 – 
od 2. do 16. října 2020
�Etapa 6: Kobyliská č. p. 784 – č. p. 701 – 
od 8. do 21. října 2020
�Etapa 7: Kobyliská č. p. 701 – Kobyliská x 
Pod Křížem – od 9. do 23. října 2020
Stavební úpravy STL plynovodů Dolní 
Chabry mezi ul. Měděnecká, Bolebořská
�Etapa 6: Tušimická č. p. 1145 – Tušimic-
ká x U Jízdárny – Tušimická č. p. 507 – od 
23. října do 3. listopadu 2020

redakce
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Knihovna a Kulturní centrum mají 
nové webové stránky
Pokud si chcete zarezervovat knihu nebo se třeba informo-
vat o aktuální výstavě, máme pro vás zásadní novinku. Knihov-
na a Kulturní centrum Chaberský dvůr představují nové webové 
stránky!

Přehledný moderní web nabízí snadný a rychlý přístup k nej-
podstatnějším informacím jak pro návštěvníky knihovny, tak pro 
účastníky Dvorečků, Kaváren nebo výstav a dalších akcí. Všechny 
záložky nového webu jsou logicky strukturované do dvou základ-
ních sekcí, v nichž v jednoduché formě nalezne každý vše potřeb-
né. Hned z úvodní obrazovky se jedním kliknutím dostane čtenář 
do on-line katalogu místní knihovny, jejíž databáze v  současné 
době čítá přes sedm tisíc publikací a desítky audioknih nebo stol-
ních her. Současně zde nedočkavý divák rychle nalezne kalendář 
probíhajících a plánovaných akcí v Kulturním centru.

Novinkou je také přizpůsobení webu handicapovaným obča-
nům, tzv. „Handicap Friendly“. Šedé tlačítko vozíčkáře u  pravé 
hrany stránky v  mžiku rozbalí navigační lištu s  možností snad-
no přizpůsobit zobrazované informace dle vlastních preferencí.

Web běží v systému WordPress a v následujících týdnech bude-
me ještě ladit některé drobnosti. Stránky jsou již ale plně funkč-
ní a můžete si je proto užívat společně s námi. Web naleznete na 
stávající adrese: www.kulturachaberskydvur.cz/.                redakce

Příspěvek zastupitelky
11. 6. 2020 – V květnu nenápadně vznikla nová koalice, která je 
složena ze dvou členů 18400, jednoho z ODS a dvou VpCh. A jak 
píše pan Šušák v minulém čísle, ODS je oporou VpCh. Uskupení 
18400 tedy radostně hlásí, že po získání sedmi mandátů ve vol-
bách je ve vedení radnice, kde má ovšem menšinu. Stejně tak ne-
může nic odhlasovat ani na zastupitelstvu, neboť podepsalo sou-
hlas s  tím, že se do 9 hlasů hlasujících nesmí počítat hlas můj 
a paní Šušákové, aniž by byla porušena koaliční smlouva. Dříve 
jim stačil jeden hlas k převaze v hlasování, nyní potřebují dva, re-
spektive tři. Bez VpCh tedy nelze odhlasovat nic. Voliči 18400 tedy 
dali ve výsledku své hlasy tomu, že 18400 je řízena VpCh. Opozi-
ci tvořím nyní pouze já, a již mi nebylo otištěno ani závěrečné po-
děkování. Konkrétní důvod mého odvolání nezazněl ani na dota-
zy občanů na zastupitelstvu, ale ve Zpravodaji se poté vynořily 
staronové lži o mých údajných pochybeních. Asi je všem jasné, že 
má výměna byla iniciována naopak právě proto, aby VpCh získa-
la moc bez mé dosavadní řádné kontroly. Ostatně po volbách od-
mítla zejména 18400 širokou koalici a koalice ODS s VpCh vznikla 
pro společnou vůli dostavit školu. Mou nabídku 4+1 před rokem 
18400 také nepřijala a vedla dál jednání jiným směrem. Loni v září 
projevila vůli dál pokračovat ke stavbě školy opět pouze VpCh, 
stavba také v prosinci započala. Zatím se zdá, že nové vedení nyní 
nastoupilo do funkcí, aby tam zejména BYLO. V koaliční smlouvě 
o dostavbě školy nic není, rozhodování o dalším postupu dostav-
by váznou, další spolupráce s architektem Malínským nepokraču-
je a radnice nyní hledá, kdo by vlastně stavbu administroval. Nic 
podobného dříve nebylo třeba. Vedení se zřejmě mělo lépe při-
pravit, když se rozhodlo převzít stavbu v procesu. Ano, starostkou 
je nyní paní Šilhová, leader z původně nejsilnější strany. Ta svou 
sílu a možnosti ale ztratila už koaliční smlouvou. A jaké podstatné 
sliby může 18400 v této pozici plnit? Co VpCh dovolí.

Barbora Floriánová, zastupitelka MČ

Příspěvek zastupitele
Petr Kasa: vnímání práce nové chaberské radnice očima občana 
a zastupitele

V květnu došlo ke změnám v personálním obsazení chaberské 
radnice. Máme novou paní starostku a vyměnili se i někteří radní. 
Na probíhající stavbě školy se počítá každý den, aby byl dodržen 
harmonogram. Nastavují se nové činnosti pracovních komisí, byla 
zahájena příprava studie rozvoje městské části, o které se mluví 
již několik let. A v neposlední řadě, na Magistrátu hlavního města 
se řeší další vlna změn územního plánu.

Po mnoha letech mají Dolní Chabry vedení zavázané koaliční 
smlouvou všech zvolených subjektů. Již na prvním jednání zastu-
pitelstva, které bylo připraveno paní starostkou Kateřinou Šilho-
vou Šafránkovou za 18400.cz, byl vidět velký posun. Jednání bylo 
připravené, k bodům zpracované důvodové zprávy, každý bod byl 
představen příslušným navrhovatelům.

Řešily se i body, které v minulosti vyvolávaly spory. Jak zmínil 
například radní Stanislav Vyšín za 18400.cz, došlo konečně namís-
to „zákopové války“ k otevřené komunikaci mezi všemi stranami. 
Pokud jsme v minulosti kritizovali klientelizmus, nešlo o konkrét-
ní pozemky nebo vlastníky, ale vždy o systémové propojení lidí, 
kteří mohli mít své osobní zájmy v konfliktu se zájmy obecními. 
Nyní jsou v Radě zastoupeny subjekty v poměru 2+2+1, nikdo tedy 
nemá většinu. Věříme, že budoucí rozhodnutí budou věcná, ať už 
půjde o  rozvojové území mezi školou a  Novými Chabry (včetně 
Beranovky), rozšiřování výstavby po obou stranách Spořické nebo 
o velké projekty, jako je tramvaj do Zdib, Pražský dálniční okruh 
a plánovaná nová ranvej na Letišti Václava Havla. Ke všem bodům 
probíhá věcná diskuse a až poté se rozhoduje. Z výše uvedené-
ho mám dobrý pocit jako občan, zastupitel i člen Komise staveb-
ní a dopravní.

Petr Kasa, zastupitel MČ

Zkrácené texty naleznete v plném znění na webu městské části.

zkráceno

Příspěvek zastupitelKY
Vedení MČ prosazuje na magistrátu soukromé zájmy na úkor ve-
řejných.
Jde o přeměnu orné půdy za větrolamem u Spořické na staveb-
ní parcely v místě, kde i Metropolitní plán počítá se zelení. Maji-
tel pozemků – bývalý místostarosta pan J. Malý – o změnu ÚP (Z 
2866) usiluje léta, v dubnu 2019 mu ji však magistrát neschválil. 
Pan Malý žádost ihned podal znovu (nové označení: P 170/2019).

Názory zastupitelů na změnu se před volbami značně lišily. Za-
tímco VpCh ji vždy aktivně podporovala, 18400 byla zásadně pro-
ti, o čemž svědčí články a vystoupení jejích zástupců na magistrá-
tu z té doby. Dnes celá koalice s toutéž změnou souhlasí, zastu-
pitelstvo naší MČ žádost schválilo a bojuje za ni na magistrátu.

Na Výbor pro územní rozvoj (VURM) byla změna opět předlože-
na k neschválení, proto se na dvě poslední jednání VURM dostavil 
místostarosta Golas, aby neschválení odvrátil. Dosáhl zatím pře-
rušení jednání o této změně do 8. září 2020. 

Na jednáních VURM ve dnech 9. 6. a 14. 7. 2020 se jeho předse-
da P. Zeman vyjádřil ke změně takto:

„Ztotožňuji se s přerušením o měsíc, ale nesouhlasná stano-
viska jsou tam docela tvrdá. Jednání by se měla vést podle toho…

Navrhuji přerušení na žádost MČ Praha-Dolní Chabry. Studie 
mě úplně neuchvátila, na místo se pojedu podívat osobně a uvi-
díme, zda mě MČ přesvědčí…

Kdybych se měl nyní rozhodnout, byl bych proti.“
Nesouhlasná stanoviska v podkladech pro jednání VURM jsou 

jasná: 
„Jedná se o nevhodné rozšíření zastavitelných ploch na orné 

půdě 1. třídy ochrany.
Jde o neodůvodnitelný a zbytný zábor zemědělského půdního 

fondu, nelze zdůvodnit veřejný zájem.  (...)“
Mgr. Ing. Martina Šušáková, zastupitelka MČ
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Výstava: Textilní panenky
3. 9.–26. 9., Vernisáž výstavy 3. 9. od 18.00 hod.
„Panenky, kam se podíváš!“ chtělo by se zvolat při návštěvě 
galerie Chaberského dvora v tomto měsíci. Desítky šitých tex-
tilních panenek, víl a podobných stvoření jsou k vidění až do 
26. září 2020. Jejich autorkou je Helen Andrlová, která se této 
tvůrčí činnosti věnuje déle než deset let. Srdečně zveme k ná-
vštěvě nejen výstavy, ale také vernisáže konané ve čtvrtek 
3. září 2020 od 18:00 hod.

Dílna: Textilní anděl
8. 9. út 16.30 hod.
K aktuálně probíhající výstavě textilních panenek se bude ko-
nat i workshop, který představí techniku jejich výroby. Pod ve-
dením její autorky Helen Andrlové si přijďte vytvořit svého an-
dílka. Dílna začíná od 16:30 hod., vstupné je 30 Kč. Počet míst 
je omezen, rezervace (e-mailem, telefonicky, osobně) v KC.

Pohádka: Pohádkové nepohádky Josefa Čapka
12. 9. so 15:00 hod.
Čapkovo „povídání“ podle knihy Povídejme si děti je podtr-
ženo 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, nechtějí snídat a podobně. Ale dozvědí se také, 
jak by to s nimi mohlo dopadnout. Autor však nevychovává se 
vztyčeným ukazovákem, ale s humorem a laskavým pohlaze-
ním.

Hraje divadlo: Anima Candida. Dramatizace a  režie: Jiří 
Středa, hrají: Kateřina Táborská a Miroslav Táborský, výpra-
va: Marie Stejskalová, hudba: Zbyněk Matějů. Představení 
je vhodné pro děti od čtyř let, délka cca 50 minut. Velký sál, 
vstupné 50 Kč, bez rezervace.

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

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

Z Á Ř Í  2 0 2 0

VÝSTAVA: HELEN ANDRLOVÁ „TEXTILNÍ PANENKY“
Textilní panenky 3. – 26. 9.
Vernisáž výstavy 3. 9. od 18.00 hod.

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

od 8. 9. každé úterý 9.30 – 11.00 hod., Dvoreček
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč

8. 9. út 16.30 hod., Dílna: Textilní anděl
lektorka Helen Andrlová
Vstupné 30 Kč, rezervace v KC nutná, omezený počet míst

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

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

17. 9. čt 19.30 hod., G. Rejková a kolektiv: Setkání
Divadelní hra divadla DIVOCH
Vstupné 120 Kč, Velký sál

22. 9. út 18.00 hod., Debata s Robertem Šlachtou
Autogramiáda
Vstup zdarma, Velký sál, doporučujeme telef. rezervaci v KC

1. 10. čt 18.00 hod., Přednáška: Super heavy a Starship 
pro kolonizaci nejen Marsu
Dušan Majer, publicista a šéfredaktor zpravodajského portálu
www.kosmonautix.cz
Vstupné 30 Kč, Velký sál, bez rezervace

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

Dvorečky po prázdninách

Po dlouhé pauze se budeme s dětmi a jejich maminkami 
setkávat opět každé úterní dopoledne.

Začínáme 8. září 2020 tradičně v 9:30 hodin v přízemí Kul-
turního centra. Další termíny: 15., 22., 29. září 2020.

Těšíme se na známé i nové tváře!

Na všech akcích budou dodržována aktuální epidemiologická opatření.
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Divadelní představení: Když se zhasne
20. 10. út 19:00 hod.

Zveme k  návštěvě divadelní komedie M. Doleželové a  R. 
Vencla Když se zhasne. Trevor a  Nina jsou manželský pár 
z vyšší newyorské společnosti. Jejich manželství však nelze 
pokládat za ideální. Může za to předmanželská smlouva drs-
nější než pravidla amerického fotbalu: ten z manželů, který 
podá návrh na rozvod, přijde o veškerý majetek, který tak 
automaticky připadne tomu druhému. Jsou Vánoce a Trevor 
s Ninou pořádají svůj tradiční večírek. Jedinými pozvanými 
hosty jsou poněkud výstřední manželé Imelda a Artur. Na 
první pohled by se mohlo zdát, že půjde o dost nudnou pár-
ty, jenže to by ona předmanželská smlouva nesměla obsa-
hovat maličký dodatek: ten z manželů, který prokáže druhé-
mu nevěru, může požádat o rozvod a získá všechen majetek. 
Vánoční večírek se tak promění v rozvodové bitevní pole.

Hrají: Ivo Šmoldas, Michaela Kuklová, Lukáš Langmajer, 
Miluše Bittnerová. Režie: Roman Meluzín. Producent: Petr 
Mácha. Velký sál, vstupenky v ceně 250/200 Kč v prodeji od 
15. září 2020 v KC.

Debata s Robertem ŠlacHTOU

22. 9. út 18:00 hod.
Knihovna zve na debatu s Robertem Šlachtou ke knize Třicet let pod 
přísahou, která se bude konat ve Velkém sále Chaberského dvora. Po 
konci besedy bude následovat autogramiáda. Doporučujeme rezer-
vaci místa v KC (telefonicky, e-mail, osobně). Vstup zdarma.

Výměnný fond MK Praha
Počátkem letních prázdnin jsme zařadili k  půjčování přes 
70 knih a 50 nových audioknih z výměnných fondů Městské 
knihovny v Praze. Najdete je v samostatném označeném re-
gálu v přízemí knihovny. Přibližně na jeden rok tak máme 
k dispozici pestrou četbu, kterou posléze obměníme novou 
kolekcí. To vše zdarma v rámci služeb, které pro nás MK Pra-
ha vykonává.

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

VÝBĚR Z NovinEK pro děti

za kulturní dvoustranu Alena Wachtlová, Jitka Goldsteinová
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Matěj Pošta
Po střední škole výpočetní techniky se za-
měřil na ekonomiku a  management na 
Unicorn College a VŠE, hlavně se ale dlou-
hodobě věnuje sportu a  kroužkům pro 
děti. Teprve šestadvacetiletý bývalý florba-
lový gólman si už stihl ve sportovní branži 
zkusit nejrůznější funkce, od trenéra mlá-
deže po vyšší management. Do toho pět let 
prodává ve specializovaném florbalovém 
obchodě. Nyní pořádá florbalové kroužky 
na školách od Troji až po Kbely, včetně té 
v Dolních Chabrech. Na celém severu Prahy 
je navštěvuje na 380 dětí a dalších asi pa-
desát v Kladně.

Na stránkách BLACK ANGELS je vypsaných 
dvanáct škol, kde pořádáte kroužky.
Dohromady jich je čtrnáct, z toho dvě jsou 
na Kladně. Jedna z nich je chaberská, která 
je původní. První škola, na které jsme začí-
nali před… už ani nevím, deset let to asi je. 
Z toho se to všechno posunulo tam, kde je 
to dneska. Tenkrát jsme začínali s pár dět-
mi, dneska jich máme v  chaberské škole 
šedesát. Je to dané i tím, že tam žádné jiné 
volnočasové sportovní vyžití v  rámci dru-
žiny není.
To vám muselo být kolem šestnácti. Jak to 
vzniklo?
Tenkrát to rozjížděl Vojta Pavlík, taky Cha-
berák, dneska prezident oddílu BLACK AN-
GELS. Celý fór je v tom, že jsem ještě pár 
let předtím začínal s  florbalem a  hledal 
jsem oddíl. Přistěhovali jsme se do Chaber 
a  tady fungovali na škole ředitel pan Ku-
belka a  jeho zástupce pan Cutych. Ti byli 
florbalu hodně nakloněni, bavilo je to oba. 
Syn ředitele měl oddíl snad z Proseka, kte-
rý se jmenoval VSK Medik – Ovocné Báze, 
a  tam jsem začal jako brankář. Byl jsem 
tam asi rok dva, pak jsem utekl do BLACK 
ANGELS a poté do Tatranu Střešovice, kde 
jsem vydržel asi osm let. A pak jsem zmi-
zel na Kladno, kde jsem chytal asi dva roky 
a poté ukončil aktivní hráčskou kariéru.
Bavilo vás víc trénování než hraní?
Asi jo. Největší motiv jsem měl postave-
ný díky bráchovi, kterého jsem se snažil 
vychovávat. Na to mě vlastně utáhli. Řek-
li: heleď, máš tu malýho bráchu, dej ho 
k nám do kroužku. Tak jsme ho tam šoup-
li. Pak jsem se chodil koukat, pak jsem po-

máhal, a nakonec jsem celý ten kroužek ří-
dil. A to byl ten ústřední motiv, proč jsem 
začal trénovat.

Všichni trenéři trénují proto, že mají tu 
moc něco udělat, něco rozhodnout, asi 
jsem to měl podobně. Bavilo mě to dá-
vat dohromady, stmelovat partu. Asi i pro-
to jsem se dál nerozvíjel a jsem asi i lepší 
trenér pro děti a mládež než pro dospělé. 
U dětí je hrozně rychle vidět progres a je 
tam i ta nefalšovaná radost. To vám chla-
pi nedají. Je to nenahraditelný pocit i pro 
trenéra, pokud tím žije. Takže jednoho dne 
přišel Vojta, jestli to s ním nechci vést, do 
toho jsem studoval vysokou, tak proč ne.
Věnujete se dál trenérství?
Teď už ani netrénuji. Mám B licenci, ne-
mám žádnou klubovou příslušnost, jsem 
pro Středočeský kraj hejtmanem florba-
lového svazu, takže se nějak věnuji řízení 
soutěží v regionu Praha – střední Čechy. Do 
toho prodávám ve specializovaném flor-
balovém obchodě a  řeším i  individuální 
tréninky, kempy a kroužky.
Jak to funguje?
Doteď je fungování postavené tak, že dě-
láme kroužky pro oddíl, tady BLACK AN-
GELS, takže pak můžeme hráče posílat dál. 
Je to taková ochutnávka florbalu, volnoča-
sová aktivita, kde si děcka krásně zahra-
jí. A protože je těch dětí už hodně, orga-
nizujeme pro ně zároveň turnaj Kids Flo-
orball League, kde se s  těmi školami po-
tkávají mezi sebou, zahrají si zápasy a také 
pro ně v létě děláme tábor.
Co je hlavní myšlenkou turnaje KFL?
Obecně to bylo postavené tak, aby si děti, 
které nemají vyžití, řekněme výkonnost-
ního charakteru, a nehrají unii, mohly za-
hrát zápasy. Postavili jsme si naší neofici-
ální soutěž, kterou mohly hrát děti z  růz-
ných oddílů. Když mají kluby hodně dětí, 
tak se jich na zápas dostane jen určitý po-
čet a zbytek hraje jen málo. Po sportovní 
stránce ty děcka potřebují hrát, hrát a hrát.
Odhadem KFL existuje už asi osm let. Dřív 
se to stavělo na oddílech, škol tam neby-
lo tolik. Dneska tam máme hlavně krouž-
ky, Bleky a  jeden klub z  Prahy 2. Tenkrát 
to bylo o  šesti týmech, dneska jsme jich 
schopni pokrýt třicet… Nejvíc jsme jich 
tam měli asi dvacet pět po třech blocích, 
po třech hodinách. Vychází to asi na 250 
dětí, které hrají florbal od devíti hodin do 
šesti.
To už vypadá jako pořádně velká událost.
Spolupracujeme na tom s  Kroužkem PP, 
který děláme s  Jirkou Patočkou. Jirka je 
ambiciózní, šikovný a schopný člověk, což 
byl už od malička. Já mám podobný pří-
běh, ale nemám takový dotahování. Myšle-
ní máme trošičku jiný a fantasticky nám to 
ladí dohromady. A někdy před čtyřmi lety, 
kdy jsem nastupoval do vedení BLACK AN-
GELS, jsme to konzultovali s Vojtou Pavlí-
kem, že bychom do toho chtěli dostat víc 
lidí. Já si k  tomu vybral Jirku Patočku, do 
toho nastoupil Honza Sláma a  pak Kuba 
Zalubil a Karel Staněk.

Co připravujete nového?
Od příštího školního roku budeme spouš-
tět nové kroužky i mimo florbal. Tanečky, 
sportovní, IT bezpečnost a  nějaká zoolo-
gie, ale to je spíš nauka o chovu zvířátek. 
Nebude to na všech školách, protože ne 
všude je to možné uspořádat, nejsou pro 
to podmínky.
Jak to bude v Chabrech?
Zde je teď obecně problém z  důvodu re-
konstrukce tělocvičny, kvůli tomu jsme se 
o  rozšíření kroužků ani nebavili. Už kvůli 
COVIDu jsme odsouvali kroužky do června, 
kdy už jsme museli trénovat v Sokole, kde 
to máme domluvené i  na celý následují-
cí rok. Sami nevíme, co se dá čekat. Jsme 
rádi, že spustíme florbal, ten tu tradici má.
Máte v  Chabrech dostatečné zázemí 
a podporu?
Co se týče školy, tak super. Tam je maxi-
mální spokojenost. S městskou částí jsme 
zatím moc nespolupracovali, až od loňské-
ho roku jsme spolupráci dali velkou váhu 
a budeme rádi propojovat sport s užiteč-
ným. Prozatím nám MČ vyšla ve všem ma-
ximálně vstříc.
A jinde?
Kroužky nás výhledově baví, je to super 
postavené. Mám radost, že školy mají zá-
jem spolupracovat a podpora tam je. S Jir-
kou to máme dané tak, že na školy jezdíme 
osobně, je tam úzký vztah, což je i o tom. 
Dnes už ale sami vůbec netrénujeme, není 
to v lidských silách. Máme už asi deset za-
školených trenérů. I pro ně to funguje stej-
ně jako náborová akce trenérů do oddílů.
Měl byste pro rodiče nějaký vzkaz?
Děkujeme všem rodičům za důvěru a pod-
poru. Pevně věříme, že kroužek bude fun-
govat ještě mnoho let.

redakce, foto: archiv Matěje Pošty

Florbalové kroužky na ZŠ Praha-Dolní 
Chabry od října do května
Matěj Pošta, 724 511 375,
matej@krouzekpp.cz

Čas a orientační rozdělení skupin:
Pátek 13:30–14:30 (1.–2. třída)
Pátek 14:30–15:30 (3.–4.třída)
Pátek 15:30–16:30 (4.–6.třída)
Pátek 16:30–17:30 (7. třída a výš)
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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

Nadechněte se a zažijte město jinak
Do diářů chaberských občanů se v posledních letech zapisuje třetí zá-
řijová sobota jako den, který mohou prožít ve společnosti svých blíz-
kých i vzdálenějších sousedů. Akce nazvaná „Zažít město jinak“ má za 
smysl zbořit pomyslné bubliny a propojit lidi mezi sebou, otevřít veřej-
ný prostor netradičním aktivitám, zviditelnit místní podniky a kulturní 
či sportovní subjekty.

Motto letošní akce zní „Nadechněte se pro město“. Je to více než 
symbolické. Celé jaro byla naše společnost paralyzovaná zdravotními 
opatřeními, společenský a kulturní život ustrnul.

Akci zaštiťuje chaberská radnice, koordinuje jednotlivá místa a pro-
pojuje je tak, aby společný program dostal „celochaberského“ ducha. 
Zapojit by se měly jednotlivé uliční komunity, od Nových Chaber až po 
staré jádro obce. Aktivity pro děti proběhnou i v Chaberském dvoře. 
Z provozoven se přidají např. A posto trattoria, restaurace U Sparťana 
či již tradiční Cukrárna Na Pěšině. Návštěvníkům bude k dispozici plá-
nek s místy a časy jednotlivých akcí.

Bonusem tohoto dne bude souběžně probíhající akce u chaberské-
ho kostela, a to již rovněž tradiční Den evropského kulturního dědic-
tví. Podrobnosti k této akci si můžete přečíst na jiném místě dnešní-
ho Zpravodaje.

Vše pro tento den je v  době uzávěrky tohoto čísla Chaberského 
zpravodaje zhruba připraveno, nicméně vzhledem k možnosti zpřísně-
ní opatření vlivem vývoje epidemie COVID 19 budeme vše upřesňovat 
skrze obecní média (web a Facebook). Datum však zůstává neměnné: 
sobota 19. září 2020 od 10:00 hodin.

Těšíme se na společnou viděnou v ulicích, prostorách a parcích Dol-
ních Chaber!

Stanislav Vyšín

 v sobotu 19. 9. 2020 
na sousedskou slavnost

Celodenní aktivity, začínáme v Chaberském dvoře od 10 hodin:
 � Výtvarná dílna pro děti
 � Humorné fotografie z polaroidu
 � K dispozici pódium pro talentovéné děti

Následně bude navazovat program na beachvolejbalovém hřišti 
v Nových Chabrech (turnaj a grilování), na Beranovce (Monstes-
sori), na fotbalovém hřišti i v Sokole. Čeká na vás také cukrárna 
Na Pěšině, A posto, Mucho Gusto, U Sparťana a další. Zároveň 
bude probíhat akce EHD. Návštěvníkům bude k dispozici plánek 
s místy, časy a programem akcí.

Kulturní centrum Chaberského dvora  
a Kulturní komise ve spolupráci

s týmem Auto*matu Vás srdečně zvou

Celodenní aktivity, začínáme v Chaberském dvoře od 10 hodin:

Přednáška:
Super Heavy a Starship 
pro kolonizaci
nejen Marsu
Dušan Majer, publicista
a šéfredaktor Kosmonautix.cz
1. 10. čt 18:00 hod.
Firma SpaceX dlouhodobě pracuje na 
smělém plánu kolonizovat Mars. Po ně-
kolika letech postupných úprav vykrysta-
lizoval návrh podoby nosné rakety Super 
Heavy a kosmické lodi Starship, které mají 
tento cíl uskutečnit. Cesta to sice bude ješ-
tě dlouhá a těžká, ale první testovací pro-

totypy se už staví a  v  nejbližších letech 
se máme rozhodně na co těšit. Přednáš-
ka provede posluchače postupným vývo-
jem, aktuálním stavem a plány do budouc-
na. Řeč bude i o dalších možnostech vyu-
žití tohoto systému, který lze plně znovu 
využít.

Dušan Majer je český odborník na kos-
monautiku. Je šéfredaktorem úspěšného 
českého blogu o kosmonautice a autorem 
pořadů Vesmírné výzvy a Dobývání vesmí-
ru, které vycházely na internetové televizi 
Stream.cz. Za svoji činnost obdržel něko-
likrát cenu Akademie věd České republiky 
za popularizaci vědy.

Velký sál, bez rezervace, vstupné 30 Kč
Alena Wachtlová
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Archeologické sondy 
u kostela

Začátkem července byly v  Dolních Cha-
brech u kostela vně ohradní zdi archeolo-
gy z  pražského pracoviště Národního pa-
mátkového ústavu provedeny tři zjišťovací 
sondy. Důvodem archeologického výzku-
mu bylo zjistit charakter a způsob založení 
ohradní zdi v místech, kde se bude v letoš-
ním roce zeď opravovat.

Co odhalily zkoumané sondy, nám 
prozradil archeolog Mgr. Jan 
Havrda.
Zjišťovací sondy byly položeny při vnější 
líci ohradní zdi, v místech s její narušenou 
statikou východně i  západně od zvonice. 
V prostřední sondě u  jihovýchodního ná-
roží hřbitova byl odkryt nehluboký příkop, 
který patrně vymezoval původně kostel-
ní areál. Bohužel, malý počet nálezů stě-
žuje jeho detailnější časové zařazení. Zají-
mavé je, že v nejzápadnější zjišťovací son-
dě se tento příkop, jehož průběh je znám 
ze starší archeologické dokumentace, ne-
projevil. Toto místo navíc bylo narušeno 
jámou z poloviny 20. století. V nejvýchod-
nější sondě byla kromě reliktů starších 
zděných konstrukcí, které překryla novo-
věká ohradní zeď, nalezena hrobová jáma 
zahloubená do skály. Terén zde byl umě-
le snížen někdy v průběhu novověku, a to 
o  cca jeden metr, proto se hrob nalézal 
v nevelké hloubce. V hrobu se našly ostat-

ky dospělé osoby a u její hlavy bylo polo-
ženo velmi malé dítě. U pochovaných ne-
byla nalezena žádná výbava (šperky, před-
měty osobní potřeby) a ani v zásypu neby-
ly objeveny žádné artefakty (např. zlomky 
keramiky), které by umožnily hrob alespoň 
rámcově datovat.

U  odkrytého hrobu se nabízí něko-
lik možností datace. Jednak pohřeb může 
pocházet ze středověku, tedy z doby, kdy 
hřbitov sahal více k  východu. Kostry by 
mohly být stejného stáří jako několik stře-
dověkých hrobů nalezených v 70. letech 20. 
stol.

Nelze vyloučit ani datování koster do 
období novověku. V  tu dobu byla plocha 
hřbitova již zmenšena postavením ohrad-
ní zdi. V tomto případě lze uvažovat o mož-
nosti, že nalezené ostatky za zdí byly ulo-
ženy mimo posvěcenou půdu farního hřbi-
tova záměrně. Vně hřbitovní zdi totiž bý-
vala ukládána těla zločinců, sebevrahů, 

eventuálně osob nepokřtěných či jinak se 
vydělujících z tehdejší obce.

Tajemství ukryté v mlhách času 
se pomalu odhaluje.
Antropologové z  Národního muzea pro-
vedli odborné ohledání nalezených lebek 
a  my již víme, že malá kostra patřila no-
vorozenci a  dospělá postava nebyla jeho 
matka, jak jsme předpokládali, ale kostra 
muže. Stáří těchto koster bychom se mohli 
dozvědět po uskutečnění pokusu s využi-
tím radiouhlíkové analýzy 14C, která bude 
ještě odborníky provedena.

Podrobnosti nového archeologické-
ho výzkumu z počátku prázdnin i ze 70. let 
20. století se můžete dozvědět na přednáš-
ce archeologů 19. září 2020 v chaberském 
kostele Stětí sv. Jana Křtitele v  rámci Dnů 
evropského dědictví.

Jana Snížková

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

čtvrtek
17. září 2020

od 19:30SE
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Dny evropského dědictví 2020

Spojení: Kobylisy metro C, autobus 162 - Bílenecké nám., autobus 169, 202 - V Kratinách

Dolní Chabry

D D M  P r a h a  8
S p i r á l a

Consort 
Helveticus

Sobota 19. září 10 - 17 hod.
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele - Dolní Chabry 
Přednášky v kostele a komentované prohlídky zvonice
Po celý den tvořivé dílny, hry a soutěže

Přednáška s archeology - M. Tryml, Z. Dragoun   
“Odhalení tří starších staveb pod kostelem”
Spirála DDM Praha 8 - Deskové hry, hlavolamy 
Hrátky s hlínou - Keramická dílna P. Kurkové
Skupina historického šermu ARTUS BOHEMIA
Ukázky zbraní a zbroje z období středověku 
Ražba mincí, lukostřelba a další hrátky pro děti
CONSORT HELVETICUS
“Zpěv a muzika napříč středověkem" 

10 hod.

10 - 17 hod.

12 - 17 hod.
13 - 17 hod.

15 - 17 hod.

Hostinec
U Míšků

Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, z. s., www.osop-chabry.cz
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Myslivost
vypouštění bažantů
Myslivecký spolek Zdiby – Klecany každo-
ročně vypouští do honitby bažantí zvěř, 
kterou nakupuje z různých bažantnic.

Před lety jsme nakupovali několikaden-
ní kuřata, která jsme až do vypuštění drže-
li v odchovně v Přemyšlení. Odchovna byla 
vybavena tepelnými zářiči, krmítky, napá-
ječkami i venkovními voliérami. V té době 
se též sbírala vejce z vysečených hnízd. Ta 
se pak dávala do umělé líhně. Tímto způ-
sobem jsme zazvěřovali honitbu, i když ba-
žantí zvěře z divokého chovu bylo v revíru 
pořád dost.

Doba se však změnila. Odchovnu jsme 
zrušili a  bažantí zvěře v  přírodě rapid-
ně ubylo v důsledku změněných životních 

podmínek. Abychom udrželi tuto krásnou 
zvěř v přírodě, šli jsme cestou nákupu do-
spělé bažantí zvěře. Jednalo se o  slepi-
ce a kohouty z chovného hejna, které bylo 
základem krotkého odchovu ve voliérách 
v bažantnicích. Po snůšce vajec se chovné 
hejno rozprodávalo do jednotlivých mys-
liveckých spolků. V  těchto honitbách byly 
pak slepice ještě schopny zahnízdit a posí-
lit tak stávající divokou bažantí zvěř.

V letošním roce jsme šli ještě jinou ces-
tou. Zakoupili jsme cca 120 kusů několi-
katýdenních bažantích kuřat z  bažantni-
ce Ploužnice, která jsme umístili do akli-
matizačních voliér v  různých částech ho-
nitby. Až dostatečně vyspějí, vypustíme je 
ve vhodných lokalitách v chaberské, zdib-
ské a klecanské části revíru.

Jindřich Trpák

Vážení příznivci Studia DivOCh,
vítáme vás v  divadelní sezoně 20/21 

a pevně věříme, že se s vámi v hledišti CHD 
opět bez problémů uvidíme.

Nucená přestávka byla pro nás dlouhá 
a opravdu jste nám moc chyběli. Naši di-
vadelní sezónu začínáme premiérou hry 

Mandarinkový pokoj a  máte se opravdu 
na co těšit. Na repertoáru v této divadelní 
sezóně zůstávají další vaše oblíbené hry, 
a tak doufáme, že se vstupenky dostanou 
na vás všechny, kteří si o ně píšete.

Jsme moc hrdí na to, že jméno Studia 
DivOCh přesáhlo hranice Dolních Chaber, 
a  mezi amatérskými soubory už patříme 
mezi kvalitu.

Důkazem toho je, že o účinkování u nás 
mají zájem i  takové ochotnické hvězdy 
jako je Marie Tomsová nebo Miroslav Po-

han, který posílí náš tým v nově připravo-
vané hře, kterou chystáme na jaro 2021.

Děkujeme novému vedení radnice za 
i  stále vstřícný přístup k  naší činnos-
ti a  doufáme, že bude vstřícná pro námi 
navrženou úpravu vstupného pro seniory, 
aby divadelní představení byla přístupněj-
ší všem.

Těšíme se s vámi na shledání na našich 
představeních. Za Studio DivOCh

Alena Borhyová
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Poprázdninový návrat 
do jurt
Zdravíme ze zahrady lesní školky Jaata, 
která je od září opět otevřena i pro veřej-
nost. V létě byl prostor pronajat a svobod-
ná zahrada nám již chyběla. Je tedy zase 
možné navštívit zvířátka a  uvítáme i  po-
moc s  krmením, máte-li přebytky pečiva, 
zeleniny apod.
Na výpravách do okolí budou děti z  jaa-
ty doprovázeny průvodci nejen lidskými, 
ale i zvířecími. Prase Pepa a kozy se již ne-
mohli dočkat procházek a  pastev. S  dět-
mi máme v plánu především užívat si Ja-
atovskou zahradu a přírodu Chaber. Na ří-
jen chystáme brigádu, jejíž součástí bude 
zvelebování nejen zahrady, ale i okolí Ja-
aty, opravování cesty, úklid a vše, co bude 
zrovna třeba.
Pěkné zářijové dny za Jaatu přeje

Tereza Vavrečková

Festival o těhotenství, 
porodu a rodičovství 2020 
v sousedních Ďáblicích
V termínu 5. až 11.  října v Obecním domě 
Ďáblice, v  KC Vlna a  přilehlé zahradě se 
uskuteční Festival o  těhotenství, porodu 
a rodičovství 2020. Vedle odborných před-
nášek ve velkém a malém sále budou při-
praveny filmové projekce, semináře pro 
zdravotníky, dopolední interaktviní před-
nášky pro žáky a  studenty, odborné po-
radny, výtvarné expozice, festivalový trh 
se vším, co k  těhotenství, porodu a  péči 
o děti patří, občerstvení, prostor pro rodi-
ny a originální dětský koutek.
Více na http://respektkporodu.cz/.

Hana Francová

Loučení s deváťáky
Každoročně na konci školního roku se 
žáci devátých tříd neloučí jen ve škole, ale 
jsou pozváni k rozlučce i na úřad MČ. Le-
tos se setkání konalo netradičně pod ši-
rým nebem plným slunce, v  areálu Cha-
berského dvora. Postupně se dostavily tří-

dy 9.A pod vedením učitelky Veroniky Mi-
naříkové a  poté 9.B za doprovodu učitel-
ky Petry Svárovské. Žáci společně s  ředi-
telkou ZŠ Zdenkou Chaloupeckou vyslech-
li přivítání a  pár vřelých slov od starost-
ky Kateřiny Šilhové Šafránkové. Poté do-
šlo ke slavnostnímu ošerpování všech ab-

solventů a předání malého dárku od MČ. 
Pro všechny bylo ještě nachystáno drobné 
občerstvení, při jehož konzumaci probíha-
la živá debata nad pestrými školními zážit-
ky. Nezbývá než popřát všem úspěšné prv-
ní kroky v nové životní etapě.

Alena Wachtlová, foto: Hana Francová

Individuální
Výuka / Doučování

ANGLIČTINA

NĚMČINA

v Dolních Chabrech. U lektora

nebo u studenta. Začátečníci i

pokročilí (konverzace). Cena od

330 Kč za 45 min. Info na:

ajnjdolnichabry@seznam.cz

INZERCE
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Příměstské tábory v Dolních 
Chabrech
V  Chabrech se letos konalo několik pří-
městských táborů, jichž se zúčastnilo té-
měř 100 dětí. Děti i  jejich rodiče si moh-
li vybrat z  různých zaměření. Na oběd se 
účastníci scházeli U  Karla nebo v  Apos-
tu a  neminuly je ani luxusní sladkosti či 
dort z cukrárny Na Pěšině! Sportovní záze-
mí našli pořadatelé nejen ve škole a v cen-
tru DreamFit v Nových Chabrech, ale tře-
ba i na tenisovém kurtu manželů Vomáč-
kových. Divadelní tábor se dokonce konal 
v  prostorách krásného divadelního sálu 
radnice. A nyní k jednotlivým akcím. Již více roč-

níků má za sebou inline camp u školy, kde 
se děti mohly prohánět na kolečkových 
bruslích i během ztížených podmínek stav-
by. Zde dlužíme velký dík vedení obce za 
vyjednání prostoru. Pořadatel Hepa sport 
a instruktoři (také z řad chaberských stu-
dentů) byli zárukou kvality.

V zázemí DreamFitu pak nově proběhly 
kempy pořádané tanečním kroužkem Fit-
dance Pavel, který se koná i během roku. 
S chaberskými dětmi vystupuje na různých 
akcích včetně módních přehlídek. Letos 
během kempu zvládli navštívit i kukuřičné 
bludiště v Ďáblicích.

Novinkou je také spojení tenisu a  an-

gličtiny s Mortimer English Club. Na teni-
sovém kurtu manželů Vomáčkových v sou-
sedství obecního úřadu se začátečníci po-
prvé setkali s tenisem, aby pak odpoledne 
zvládli hry a výuku jazyka s americkou ro-
dilou mluvčí. V horkých dnech se děti chla-
dily v mlhovém stanu i v bazénu.

Velké díky patří vedení městské části za 
podporu: mnozí rodiče přijali nabízený fi-
nanční příspěvek na tábor s povděkem.

Podobné tábory nejenže dávají dětem 
hezkou náplň volných dní, ale také podpo-
rují malé podnikatele v Dolních Chabrech. 
Ideální spojení, nemyslíte?

Radka Mlynárová,
Pavel Bouc a Ondřej Šmíd

Ohlédnutí 
za příměstským táborem
Letos  již podruhé proběhl  příměstský di-
vadelní tábor pod uměleckou záštitou di-
vadla DIVOCH. Moc bych chtěla touto ces-
tou poděkovat úřadu MČ a  jeho zaměst-
nancům za poskytnuté prostory a  vstříc-
nost. A také kolegům ze souboru za jejich 
pomoc a podporu, zejména Natálce Rejko-
vé a Věrce Malinové. Na táboře jsme si uži-
li hry, přírodu i divadelní tvoření, vypravi-
li jsme se na zkušenou za divadelním spol-
kem RoSa. Závěrečné vystoupení děti po-
jmenovaly Šílené ženy. Hra byla strašidel-
ná, vtipná i poučná, děti předvedly skvě-
lé výkony. Doufám, že všichni si užili poho-
dové prázdniny a setkáme se zase za rok!

Gabriela Rejková, organizátor
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Florbalové dny
v OC Letňany

Již tento víkend se Obchodní centrum Letňany opět stane dějiš-
těm Florbalových dní. Akci ve spolupráci s OC Letňany pořádá 
4.–6. září 2020 fl orbalový oddíl BLACK ANGELS.

Na co se těšit?
Návštěvníci obchodního centra si budou moci vyzkoušet 

fl orbal a  zastřílet na brány na postaveném hřišti. Věnovat se 
jim budou hráči A-týmu, kteří rádi vše vysvětlí a předvedou. Při-
pravené máme i soutěže pro děti ve slalomu a ve střelbě. Záro-
veň bude po celou dobu probíhat nábor do našeho klubu.

Svůj stánek zde také bude mít VŠ PALESTRA. Zde budou mít 
návštěvníci možnost konzultovat jídelníček a nechat si udělat 
analýzu těla InBody. V sobotu také proběhnou kurzy a cvičení 
první pomoci, které bude mít na starosti fi rma Prpom.

Kdy? 4.–6. září 2020
Pátek 13:00 – 20:00 hod.
Sobota 9:00 – 16:00 hod.
Neděle 9:00 – 16:00 hod.

Kde? Obchodní centrum Letňany, vedle Foodcourtu.

Další akce
s BLACK ANGELS:

Na náš klub se můžete těšit i 9.  září 2020 na Veletrhu vol-
nočasových aktivit v Letňanech. Najdete nás i 12. září 2020 na 
Letňanském sportovním festivalu. Těšíme se, že vás uvidíme na 
všech akcích!

Martin Bosák
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Pergola u hřiště
V areálu SK Dolní Chabry vyrostla za podpory MČ Praha-Dolní Chabry pergola, která bude 
sloužit fotbalistům, fotbalovým fanouškům, veřejnosti, a to zejména chaberské. Chaber-
ský fotbal navíc slaví 95 let výročí vzniku. Akce s bohatým programem plným sportovních 
a kulturních zážitků na vás čeká v sobotu 12. září 2020 od 13:00 hod.

Vlastimil Tomšů
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FLORBALOVÉ DNY
V OC LETŇANY
4. – 6. ZÁŘÍ  
2020

NA FACEBOOKU • VÍCE INFORMACÍ V UDÁLOSTI NA FACEBOOKU • VÍCE INFORMACÍ V UDÁLOSTI 

4. – 6. ZÁŘÍ 

www.blackangels.cz
www.oc-letnany.cz

PROGRAM:
pátek
nábor nových hráčů
slalom s hráči A-týmu
Palestra – měření in Body
sobota
kurzy první pomoci
miniturnaj
Palestra – konzultace jídelníčku
neděle
soutěže ve střelbě
vyhlášení letní fotosoutěže

CVIČENÍ ODDÍLU
MUŽŮ TJ ZŠ Chabry

Po celou dobu prázdnin se náš oddíl mužů 
scházel každé úterý na školním hřišti ZŠ 
Chabry za účelem cvičení a  fotbalového 
turnaje. Skupina mužů se rozrůstá a z fo-
tografi e je vidět spokojenost. I  když letní 
dny nám nebudou již tak vydatně přát ke 
cvičení venku pod širým nebem, je mož-
nost si dát do těla s  prima partou muž-
ských v tělocvičně TJ Sokol v Dolních Cha-
brech každé úterý od 20:00 hod. Muži za-
čínají cvičit 1. září 2020. Těšíme se na vás.

Ivana Rakovská


