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Úvodní
slovo
Kateřina
Šilhová
Šafránková
starostKa MČ
Vážení a milí chaberští sousedé,

přišel podzim jako každý rok, a  přes-
to je jiný. Opakuje se situace z  letošního 
jara, virus bohužel udeřil s  větší intenzi-
tou a ukazuje, že naše bezpečí má tenkou 
slupku.

Je třeba respektovat nastavená pravidla 
chování s pokorou a důvěrou, že mají smy-
sl, a  nést hrdě osobní odpovědnost vůči 
ostatním i vůči celku. Nesmíme se nechat 
vystrašit, je třeba si zachovat zdravý nad-
hled. I  přes omezené možnosti setkávání 
je teď velmi důležité, aby nikdo nezůstal 

osamělý. Moc mile mě potěšilo, kolik cha-
berských lidí nám začalo nabízet pomoc 
potřebným v naší městské části. Záměrně 
mezi skupinu potřebných neřadím auto-
maticky seniory. Chaberská krása zralého 
věku je totiž kolikrát čipernější než já a při 
jejich švitoření u Kavárniček nebo setká-
ní organizovaných Sociální komisí se těžko 
soustředím na práci. Jedno ucho by pořád 
poslouchalo, o čem hovoří a už se moc tě-
ším, až si zase na jaře otevřu okno.

Nemám o nás strach, zjistili jsme, že vše 
zvládneme, pokud se semkneme.

Bližší informace o  možnostech pomo-
ci naleznete v tomto čísle. Aktuální zprávy 
vám přinášíme prostřednictvím sociálních 
sítí, webu, mobilního rozhlasu. Neváhejte 
se na nás obrátit, jsme tu pro vás.

Z  toho, co se dělo na úřadu, tentokrát 
jen informativně o  nejdůležitějším. Sešli 
jsme se s fi rmou ČEPS ohledně vedení pře-
nosové soustavy vysokého napětí kolem 
naší městské části; městská část nesou-
hlasí a podala námitky do řízení o stavbě 

řadových domů na zeleném oválu v ulicích 
Nová/Pihelská; rada vybrala zpracovatele 
Dlouhodobého plánu rozvoje a  zvolila ří-
dící výbor a členy jednotlivých pracovních 
skupin složených z odborníků a místních. 
Vyzkoušeli jsme si velmi omezený režim 
kvůli karanténám na úřadě i nastavení re-
žimu fungování na směny a prací z domo-
va. S paní ředitelkou jsem řešila přechod 
školy do režimu online. Zřídili jsme si kri-
zový akční tým složený z radních a ředite-
lek školek a  školy, abychom spolu mohli 
operativně a rychle komunikovat.

Vedle distribuce pomoci a  dezinfek-
ce nás čekají krásné momenty roku. Ad-
vent, který zahájíme rozsvícením vánoč-
ního stromu na Hrušovanském náměstí. 
Strom tentokrát ozdobíme vlastní a žádný 
řezaný. Nižší patra stromu bych ráda pře-
nechala ke zdobení dětem jejich vlastní-
mi ozdobami.

Mějte se krásně a opatrujte se!
Vaše KŠŠ

upozornění
Milí Chaberáci,

i přes zhoršující se situaci kolem epide-
mie jsme tu pro vás. Je třeba se opět se-
mknout, pomáhat si, vzájemně se podpo-
rovat a  hlavně neklesat na duchu. Ať již 
pomoc potřebujete vy sami, nebo o někom 
víte, neváhejte nás o ni požádat. Kontak-
tujte nás i v případě, že svou pomoc chce-
te naopak nabídnout.

Lidem v  karanténě můžeme zajistit 
službu nákupu potravin a  léků. S pomocí 
Potravinové banky Praha vám můžeme za-
jistit potraviny.

Bližší informace získáte na infolince 
městské části:

Linka neslouží k poskytování informací 
o epidemii, v těchto otázkách se obracej-
te na infolinku Hygienické služby ČR 1221.

V  otázkách sociální pomoci neváhej-
te kontaktovat naši sociální pracovnici na 
lince:

725 010 084 (po–pá 10:00–16:00 hod.)

Aktuální informace rozesíláme pomo-
cí služby Mobilní rozhlas: https://dchabry.
mobilnirozhlas.cz/. Pokud ji ještě nevyuží-
váte, zaregistrujte se do ní.

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
Starostka
Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková
�tel.: 283 851 397, 702 222 932
�e-mail:
katerina.silhova.safrankova@dchabry.cz

Pokud máte příznaky covid-19, 
telefonicky kontaktujte svého 

praktického lékaře. Mimo 
ordinační dobu volejte lékařskou 

pohotovostní službu

Roušku mějte po ruce. 
Doporučujeme používat roušku 

ve veřejné dopravě, vnitřních 
prostorách a v místech s velkou 

koncentrací lidí

Pokud se necítíte zdravotně  
dobře, zůstaňte doma 

Pravidelně si myjte ruce teplou 
vodou a mýdlem a používejte 

dezinfekci

2.1.

3. 4.

Pokud je to možné,  
plaťte bezkontaktně kartou  

či mobilním telefonem 

Dodržujte bezpečný odstup 
od ostatních

5. 6.

Mimořádná opatření 
a více informací na: 
koronavirus.mzcr.cz

Na veřejnosti 
bezpečně

Kč
2 m
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Díky Mobilnímu Rozhlasu 
řešíme vaše podněty
Už dva měsíce pro vás zajišťujeme infor-
mační servis také přes novou platformu 
Mobilního Rozhlasu. Nejde však jen o jed-
nostranný komunikační kanál. Součástí 
inovativní aplikace, kterou si může každý 
z vás nainstalovat zcela zdarma do svého 
mobilního telefonu, je možnost na radnici 
jednoduše nahlásit podnět k řešení.

Je to prosté, stačí jen skrze aplikaci v te-
lefonu vyfotit rozbitý chodník, utržený od-
padkový koš nebo černou skládku, ozna-
čit místo, vyplnit krátký popisek a  ode-
slat zprávu na radnici. V Chaberském dvo-
ře jsou všechny obdržené podněty evido-
vány a většině z nich se věnuje referát ži-
votního prostředí, případně jsou s žádos-
tí o rychlé vyřešení delegovány na náležitá 
místa, jako jsou třeba TSK a.s. nebo Praž-
ské služby a. s.

I  díky vám tak bylo během prvních 
pár týdnů fungování nové služby uklize-
no nebo opraveno na desítky menších či 
větších míst a zákoutí, která by mohla ji-
nak čekat i delší čas na to, než si jich ně-
kdo všimne.

Děkujeme všem, kteří se do aplikace 
připojujete, ať už pouze z  důvodů infor-
mačních – pravidelně skrze aplikaci roze-
síláme novinky z naší městské části nebo 
upozorňujeme na dopravní a jiné problé-
my –, nebo i  kvůli možnosti hlášení pří-
padných podnětů. Spolupráce s občany je 
pro nás stěžejní a věříme, že poskytované 
služby budeme moci ve vzájemné spolu-
práci i nadále zlepšovat.

Do aplikace se můžete z pohodlí domo-
va zaregistrovat buď přes mobilní aplikaci 
nebo přes webovou stránku www.dchab-
ry.mobilnirozhlas.cz/, ke které postačí e-
mailová adresa. Tam uvidíte na nástěnce 
i všechny doposud vyřešené podněty ob-
čanů a novinky, které dle potřeb a situa-
ce rozesíláme. redakce

Výběr ze zářijových 
zasedání Rady

schválilA
�smlouvu o  poskytování služeb ve věci 
zastupování MČ Praha-Dolní Chabry v rám-
ci řízení sp. zn. MCP8 131431/2020/OV.Pet 
s Ing. Pavlem Doležilem,
�Smlouvu o  centralizovaném zadávání 
veřejné zakázky s  názvem „Dodávky prv-
ků pražského mobiliáře – uliční vybavení“,
�uzavření Smlouvy o zřízení věcného bře-
mene na pozemky parc. č. 1499/1 a parc. č. 
1499/26, oba k. ú. Dolní Chabry, zapsané na 
LV 1087,
�výměnu oken a dveří dle předložené ce-
nové nabídky,
�uzavření nájemní smlouvy na pronájem 
409 m2 pozemku parc. č. 1327/1, k. ú. Dol-
ní Chabry,
�navýšení kapacity ZŠ Dolní Chabry 
a  školní jídelny ze 450 žáků na 550 žáků 
a navýšení kapacity školní družiny ze 150 
žáků na 210 žáků s účinností od 1. 9. 2021; 
a schvaluje změnu zápisu v rejstříku škol,
�odsouhlasení chodníkového přejezdu 
„Stavební úpravy místní komunikace Pro-
tilehlá“,
�revokaci usnesení č. 234/19/RMČ ze dne 
22.  11.  2019 a  uzavření smlouvy o  dílo na 
STPÚ – dokončení SOKP (68 km) regionál-
ní alternativy – aktualizace 2020 s NÝDR-
LE – projektová kancelář s.r.o. a Ing. Mila-
nem Strnadem,
�podání vyjádření k oznámení pro záměr 
„Obytný soubor Nové Chabry-fáze H+I, Pra-
ha-Dolní Chabry“,

souhlasila
�s prominutím ročního registračního po-
platku ve výši 50 KČ (pro nově registrované 
čtenáře nad 15 let) ve dnech 5.–11. 10. 2020 
v  rámci celostátního projektu „Týden 
knihoven“.

Telegraficky
Novinky na Hrušovanském 
náměstí

Před radnicí byla vyměněna stará úřední 
deska za novou. Povinné i jiné důležité in-
formace tak o něco víc vyniknou. Zároveň 
byla jako dobrý příklad snížení vizuálního 
smogu odstraněna na Hrušovanském ná-
městí bílá vývěsní deska u silnice Spořická.

Třešňovka se bude revitalizovat, 
MČ získala podporu 1,2 milionu na 
adaptační strategii
Radní schválili vyhlášení záměru na revi-
talizaci třešňovky. V rámci adaptační stra-
tegie Prahy získala městská část na revita-
lizaci oblasti, nákup pítek a stromů do ve-
řejného prostoru 1 205 000 korun.

Dále se 
v Dolních Chabrech událo…
�Vedení MČ poslalo připomínky k 5. aktu-
alizaci zásad územního rozvoje hl. m. Pra-
hy.
�Základní škola přešla kvůli vládním na-
řízením na on-line výuku.
�Úřad MČ fungoval počátkem října v ome-
zeném režimu kvůli karanténě. Ta byla na-
řízena z důvodu pozitivního testu na CO-
VID-19 u  jednoho ze zaměstnanců. V  celé 
budově radnice proběhla následně pre-
ventivní dezinfekce ozonem.

Kontejnery v listopadu 2020
Velkoobjemové kontejnery
Nová   8. 11. 9:00–13:00
Pod Křížem x U Větrolamu 8. 11. 9:00–13:00
BIO VOK
Nad Úvozem 22. 11. 09:00–12:00
Pihelská  22. 11. 09:00–12:00
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Květinový kruhový objezd 
vítá řidiče

Již několik týdnů jste si mohli na cestě 
do Dolních Chaber všimnout výrazného 
zkrášlení kruhového objezdu na Spořické 
pod Billou. Na přelomu září a října zde byly 
vysázeny nové rostliny a traviny, které bu-
dou výrazně odolnější, a  proto i  déle vy-
drží.

Původní výsadba tújí kvůli nedostateč-
nému zemnímu podkladu a  dlouhodobé-
mu nedostatku vody pravidelně usycha-
la, přestože byla v  průběhu času nahra-
zována. Středová část okruhu tak působi-
la značně zanedbaně a  nedělala Dolním 
Chabrům – jakožto brána do městské části 

pro většinu řidičů – dobrou vizitku.
Starostka proto v  průběhu září jedna-

lo s  Odborem hospodaření s  majetkem 
Magistrátu hl. města Prahy o možnostech 
úpravy středové části objezdu, která bude 
více vyhovovat současným klimatickým 
podmínkám a  materiálovému složení zá-
sypu mezi obrubníky a kameny.

Veškeré úpravy financoval pražský ma-

gistrát a pro naši městskou část vyplývají 
jediné náklady na údržbu květinové výsad-
by, tedy zalévání. O to se zatím přihlásilo 
několik dobrovolníků z řad členů 18400.cz, 
kteří nově vysázenou zeleň jezdí pravidel-
ně zavlažovat do doby, než to obec zvlád-
ne vlastními silami.

redakce, foto: občané

Odložené akce pro seniory
„Všechno na Zemi má svůj cíl, na každou 
nemoc je lék a každý člověk má své před-
určení.“

Vypůjčila jsem si výše uvedené moudro, 
neboť dle mého názoru velmi dobře cha-
rakterizuje dnešní dobu a je návodem, jak 
může a má každý z nás přijímat nelehkou 
situaci dnešních dnů, týdnů, měsíců. Do-
volte mi zároveň touto cestou omluvit se 
za zrušení všech našich aktivit od vyhlá-
šení nouzového stavu v souvislosti se šíří-
cím se virem Covid-19 u nás. I když se ná-
růst počtu nakažených dal v  tomto pod-
zimním čase očekávat už na jaře, přece je-
nom nás všechny zaskočil. Slušelo by se 
především popřát nám všem a našim blíz-
kým plné zdraví. Já si dovolím přidat i přá-
ní dobré mysli, dostatek respektu k  dru-

hým a především k řádícímu viru při zacho-
vání si pevné víry v sebe sama. Jak víme, 
každá chřipka či jiný vir nebo nemoc jsou 
nepříjemné, někdy nebezpečné, ale nejsou 
neporazitelné. Vždy ale vyžadují disciplínu 
každého z nás.

My si společně přejme, abychom se co 
nejdříve opět setkali na našich milých po-

sezeních při kávě, zákusku a sklence dob-
rého vína v  rámci kavárniček. Přejme si, 
abychom si co nejdříve s  chutí a  dobrou 
náladou protáhli svá těla. Přejme si brz-
ké setkání s milými hosty v pořadu Krása 
zralého věku. Těšme se na společné obje-
vování krás naší vlasti prostřednictvím zá-
jezdů, které se těší vaší vzrůstající oblibě. 
Zkrátka a dobře: neklesejme na mysli. Měj-
me na paměti, že díky respektu, optimis-
mu a vzájemnému předávání si dobré ná-
lady udržíme i pozitivní mysl. Je to jedna 
z možných cest k zachování si zdraví a ces-
ta k  novým zážitkům i  radosti ze života. 
Hodně zdraví nám všem přeje celá sociál-
ní komise.

Hana Kunešová,
předsedkyně Sociální komise

Listopad přichází, a tak 
listnaté stromy opět shodí 
své plíce
Prudká změna počasí v  půlce října nám 
neúprosně připomněla, že máme podzim. 
Jak již jméno měsíce listopad naznačuje, 
opět budeme ve svých zahradách hrabat 
listí a řešit co s ním. Ne všechno listí je to-
tiž vhodné do kompostu. A nebude padat 
jenom v našich zahradách, ale také v uli-
cích městské části. Původně jsme chtěli na 
7.  listopad  2020 zorganizovat akci Ukliď-
me Česko, kterou jsme kvůli Covidu mu-
seli v dubnu zrušit. Nyní se bohužel také 
nemůže konat, epidemiologická situace je 
ještě horší. Chtěl bych tedy všechny ob-
čany Dolních Chaber poprosit, aby se in-

dividuálně pokusili městské části pomoci 
a podle svých schopností a možností uklí-
zeli listí v  okolí svého bydliště. Městská 
část přistaví velkoobjemové kontejnery na 
bio odpad na celkem šest stanovišť 1. 11., 
resp. 22. 11. 2020 (podrobnosti jsou k nale-
zení na webu radnice).

Není v silách radnice postarat se o úklid 
listí v  celé městské části vlastními pro-
středky. Jistě jste zaznamenali pozitivní 
změny, v  letních měsících jsme s  pomocí 
brigádníků začali s likvidací nejhorších ná-
letů plevele v  ulicích. Existují další plány 
v tomto směru. Rádi bychom také vytipo-
vali několik stanovišť, kde by VO kontejne-
ry byly trvale k dispozici.

Také okolí Chaberského Dvora na Hru-
šovanském náměstí se postupně vylepšu-
je, zatím malými krůčky. Chceme se v roce 

2021 více zapojit do programů na výsadbu 
nových stromů, budeme hledat možnosti, 
jak nakoupit další drobnou mechanizaci, 
abychom byli schopni základní úklid obce 
zvládat vlastními silami. V komisi ŽP máme 
další plány, o kterých vás budeme brzy in-
formovat.

Ale vždy budeme potřebovat vaši po-
moc. Proto bych vás rád všechny vyzval: 
zapojte se prosím nyní alespoň tak, že 
se postaráte o  úklid nejen spadlého listí 
v okolí svého domu. Aby na první adventní 
neděli 29. listopadu Dolní Chabry zářily ne-
jen díky svíčkám na ozdobených věncích.

Josef Doležal, 
předseda Komise životního prostředí

4 Z městské části, komise
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Vánoční KRABICE OD BOT
V ČR proběhne již podesáté. Sbírku pořá-
dá Diakonie ČCE, jeden z  nejvýznamněj-
ších poskytovatelů sociálních služeb v ČR. 
Radost těmto dětem udělají dárky zaba-
lené v  krabicích od bot, které s  vaší po-
mocí chceme naplnit. V loňském roce díky 
tomuto projektu mělo v  ČR hezčí Vánoce 
35 000 dětí z  chudých rodin, nízkopraho-
vých zařízení a  azylových domů. Pro více 
informací navštivte www.krabiceodbot.cz

Akce  – Krabice od bot 2020 bude 
v  Dolních Chabrech probíhat od 1.  11. do 
25. 11. 2020.

Do prázdné krabice zabalte pěkné dár-
ky, které by udělaly radost i vašim dětem. 
Mohou to být různé hračky, panenky, auta, 
plyšová zvířátka, pastelky, sešity či bloky 
na kreslení, sladkosti, další věci, které vás 
napadnou. Nezapomeňte, prosím, že věci 
by měly být pokud možno nové a ne moc 
opotřebované nebo nebezpečné. Krabici 
nebalte, pouze označte čitelným štítkem 
s pohlavím a věkem dítěte. Vaše dárky bu-
dou dělat radost dětem od 0 do 18 let.

Nezapomínejte, že na „velká“ přání je 
tu krabice online. Díky vašemu daru bude-
me moci dětem z rodin v nouzi přispět na 
kroužky a školní potřeby, výlety nebo tře-
ba taneční. Krabice od bot tak bude dělat 
radost nejen o Vánocích. Děkujeme!

Kontakt: Daniela Manderlová, tel.: 
702 246 454, Jana Kerclová, tel.: 731 137 249.

Příspěvek zastupitelKY
14. 10. 2020 Dnes se opět uzavřely pro žáky základní školy a na-
stalo distanční vyučování. Pro celý vzdělávací systém situace vel-
mi obtížná a nešťastná. U nás, v chaberské základní škole, se mů-
žeme alespoň těšit z  toho, že nadále postupují stavební práce 
k dostavbě nové části školy, příhodnější období k nové dostav-
bě bychom opravdu nemohli naplánovat. Možná jsme jen mohli 
být o kus dál. Je poněkud absurdní, že dostavbu nyní řídí vedení 
obce, které ještě před rokem o naplánovanou dostavbu veřejně 
ani nestálo a získané prostředky na projekt znevažovalo, ba do-
konce i sabotovalo. O získání fondů EU, 40 milionů jsme hlasova-
li na zastupitelstvu za velmi nestabilních okolností. Zrušení prv-
ního výběrového řízení v létě 2019 společně odhlasovali všichni 
tehdy přítomní zastupitelé proti mému jednomu hlasu. Druhé vý-
běrové řízení na podzim 2019 podpořila jen část. Při plánech na 
volební období lze voličům naslibovat mnohé. Ovšem skutečně 
stát za svými sliby a uvést je v praxi vyžaduje opravdovou práci 
a pragmaticky podloženou víru v dobrý a reálný výsledek. Slibo-
vat a pak se vyhýbat tomu, co to obnáší, a malovat nereálné vize 
je pouze známkou líbivé a nedospělé politiky. Jsem opravdu ráda, 
že pro budoucnost v Chabrech se podařilo nastartovat i úspěšně 
vést dostavbu školy kupředu, byť změnou ve vedení a následné-
mu chaosu nebude možné realizovat i více vylepšení. I tak jsme 
svědky potvrzení starého přísloví “co můžeš udělat dnes, neod-
kládej na zítřek”, které by v malé komunální politice mělo platit 
více než kde jinde. Těší mě, že jsem toto přísloví mohla uvést na 
reálném příkladu a přeji svým nástupcům, aby dílo zdárně do-
končili. Přeji také zejména všem dětem a rodičům, aby se i v na-
stalé době pečlivě a s upřímnou snahou věnovali školním povin-
nostem. Svědomitost, vytrvalost, poctivost úmyslů a péče o bu-
doucí rozvoj svůj a svého okolí je skutečná ctnost, která překoná-
vá nepředvídané překážky. A já věřím, že je společně překonáme. 
Hodně zdaru a pevné zdraví!

Barbora Floriánová, zastupitelka MČ

Zaměstnanci úřadu 
se představují: 
Lucie Knoblochová
Jdete s poplatkem na úřad? Pak jdete se vší 
pravděpodobností za Lucií Knoblochovou. 
V  Dolních Chabrech není žádným nováč-
kem, však se zde pohybuje již téměř dvacet 
let a polovinu toho času pracuje na míst-
ní radnici. V Chaberském dvoře má kromě 
pokladny na starosti také evidenci obyva-
tel a projednávání přestupků v rámci spe-
cializované komise.
Jak dlouho už jste na ÚMČ?
Na chaberském úřadě pracuji už devátým 
rokem. Nastupovala jsem na místo sekre-
tářky pana starosty Maliny, naprosto ne-
políbená státní správou. Dodnes vzpomí-
nám na paní tajemnici Kukurovou, která mi 
dala šanci a nejlepší školu pro vykonává-
ní této práce.
Pracujete jako pokladník a  na evidenci 
obyvatel. Co to obnáší?
Práce pokladny obnáší přijímání a  vydá-
vání peněz, jak od našich občanů za pro-
nájmy pozemků, kolumbárií, hřbitovních 
míst, nebytových prostorů, správních po-
platků, tak spolupráci se zaměstnanci 
správy objektu, účetními, referátem majet-
ku a komisemi. Evidence obyvatel je speci-
fická činnost odvislá od každého člověka, 
který přijde na úřad.

Jaké problémy řešíte nejčastěji?
Za evidenci obyvatel je nejčastějším pro-
blémem to, že lidé při přihlašování trva-
lých pobytů neznají číslo listu vlastnictví 
objektu, ve kterém bydlí, což je třeba v Be-
ranově, kde je nejvíce bytů, značný pro-
blém.
Jak často řešíte přestupky v komisi pro je-
jich projednávání?
Naše komise je tříčlenná a zasedáme ob-
vykle jedenkrát za měsíc. Dlouhodobě ne-
můžeme najít do naší komise náhradní-
ho člena, proto v  naší komisi neexistuje 
žádný zástup. Příprava veškerých podkla-
dů a předvolání je náročnější na čas, při-
čemž je nutné dodržet lhůty pro doručová-
ní. Moc bych chtěla poděkovat Mgr. Kline-
rovi a Mgr. Biznárové za jejich čas a úsilí, 
které této agendě věnují.
Jaký vztah máte k Dolním Chabrům?
Rozhodně domovský, jsem tu doma. Chab-
ry se pro mě staly domovem skoro před 
dvaceti lety. Je to místo, kde se narodil můj 
syn, kde chodil do školky a kde chodí do 
školy. Měla jsem tu čest poznat tu spous-
ty skvělých lidí, od našich seniorek v komi-
sích, po mé kolegyně a přátelé. Chabry mi 
připomínají mé rodné město Čáslav, líbí se 
mi, že se tu ještě pořád lidé zdraví, že jsme 
takový venkov na okraji Prahy.

redakce

Příspěvek zastupitelKY
Pro kritické příspěvky občanů není ve zpravodaji místo. Článek p. 
Šušáka nebyl ani po úpravách požadovaných redakcí v minulých 
2 číslech zveřejněn. Souhlasím s ním a zveřejňuji ho jako svůj pří-
spěvek: Jistě si mnozí občané všimli, že jsou v Chabrech soukromé 
pozemky, o které se naše radnice stará už mnoho let s mimořád-
nou péčí. V minulých letech si o ně pečoval jako člen vedení obce 
sám vlastník. Nyní to zajišťuje vedení obce. Příkladem z posled-
ní doby je snaha o přeměnu orné půdy u větrolamu na stavební 
parcely. Člověk by očekával, že na oplátku bude mít tento vlast-
ník pozemků trochu pochopení pro potřeby obce a chaberských 
dětí. Pozemky za školou, které také vlastní, jsou územním plánem 
určeny pro výstavbu školských zařízení a dle plánu měly být vyu-
žity pro výstavbu samostatné školní budovy, na navazujících po-
zemcích téhož vlastníka má vzniknout park. Ačkoliv o tom vedení 
obce nepochybně vědělo, pozemky pro výstavbu školy ani parku 
od majitele nevykoupilo. V projektu dostavby školy, u něhož byl 
vlastník pozemků s bývalým starostou od počátku, tyto pozemky 
využity nejsou. Vznikl tak stísněný projekt, s množstvím demolič-
ních prací a přestaveb, s novými budovami na plochách přímo ko-
lem školy a zabírající větší část školního hřiště. Pokud by se do-
stavba řešila na celé ploše vymezené pro školu územním plánem, 
mohla být za méně peněz postavena skutečně moderní škola, 
jako např. nový pavilon školy v Líbeznicích, s dostatečnou rezer-
vou počtu žáků, škola v zeleni s klidovými zónami a herními prvky 
pro volný čas dětí, s dlouhodobě chybějícím kvalitním sportoviš-
těm pro potřeby školy, mimoškolní aktivity dětí a také sportová-
ní občanů, někdy později i s navazujícím parkem. Navíc by průběh 
dostavby neměl tak negativní dopad na činnosti ve „staré škole“ 
a kolem ní. K takovému řešení však nedošlo, na radnici vítězí sou-
kromé zájmy nad zájmy veřejnými. Chabry na to už léta doplácí, 
chaberské děti na to budou doplácet další desítky let.

M. Šušáková, zastupitelka
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Dílna pro dospělé: Malba na textil
ODLOžENO, PŘIPRAVUJEME NÁHRADNÍ TERMÍN

Na letošní letní výstavě Chaberáků vyvolala obdiv a ohlas ruč-
ně malovaná trička. Proto pro zájemce o tuto techniku pořá-
dáme dílnu. Podmínkou je přinesení vlastního výrobku (100% 
bavlna, bílé nebo světlé barvy – triko, taška…), které si pomocí 
barev, razítek, šablon a dalších doplňků můžete s lektorkou-
ozdobit dle své fantazie. Vstupné 30 Kč (zahrnuje barvy a dal-
ší materiál k ozdobení), tel. rezervace nutná – omezený po-
čet míst. Dílna je určena pro dospělé nebo zručnou mládež.

Pohádka: Kouzla skřítků

21. 11. so 15:00 hod.
Veselá pohádka o  dvou malých domácích skřítcích a  jejich 
velkém dobrodružství. Zvídavý skřítek Peříčko přesvědčí své-
ho mrzutého brášku Hadráska, aby spolu podnikli tajnou ob-
jevitelskou výpravu. Chtějí si prohlédnout ten úžasný svět 
z tatínkova vyprávění, které zatím jen slýchávali před usnutím 
zachumlaní v peřinkách. Že už tušíte, co všechno na ně v tom 
světě čeká? Ale co když se ten celý ten jejich veliký svět ve-
jde jen na obyčejný stůl? Víte kolik legrandy, srandy, bžundy 
a švandy si užijete na takovém stole, pokud nejste o moc větší 
než ruka? Každá rošťárna je přece skvělá zábava, když může-
te použít kouzla, která zvládnou napravit všechnu neplechu, 
takže ráno nikdo nic nepozná.

Režie a  scénografi e: Jakub Baran, hudba: Pavla Bečková, 
texty písní: Matěj Kroupa, hrají: Jakub Baran a Matěj Kroupa.

Délka cca 45 minut, pro děti od tří let. Velký sál, bez rezer-
vace, vstupné 50 Kč.

Dílna: Adventní věnce
26. 11. čt 16:30 hod.
Před první adventní nedělí zveme do KC Chaberský Dvůr 
k tradičnímu tvoření adventních věnců. Vstupné 50 Kč zahr-
nuje korpus, větve, vázací drát a přírodní přízdoby. Ostatní 
(svíčky, bodce, mašle) za poplatek dle výběru. Donést si pří-
zdoby vlastní v  jiném stylu samozřejmě možné. Rezervace 
místa v knihovně/KC.

Pohádka: Kouzla skřítků

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

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

L I S T O P A D  2 0 2 0

VŠECHNY AKCE JSOU PODŘÍZENY AKTUÁLNÍM NAŘÍZENÍM
Kulturní centrum Chaberský dvůr, komise a další organice 
plánují na měsíc listopad akce, jejichž konání bude podmíněno 
aktuálně vydaným nařízením a hygienickým opatřením. V 
případě přetrvávajících omezení proto níže vypsané akce nemusí 
proběhnout. Pro nejnovější informace proto sledujte weby a FB 
stránky Kulturního centra a městské části.

3. 11., 10. 11., 24. 11. út 9.30 – 11.00 hod., Dvoreček  
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč

ODLOŽENO, Dílna pro dospělé – malba na textil (tričko, 
taška...) PŘIPRAVUJEME NÁHRADNÍ TERMÍN
Vstupné 30 Kč,
rezervace v KC nutná

21. 11. so 15.00 hod., Pohádka: Kouzla skřítků       
Divadelní pohádka pro děti. Hraje divadlo „Navětvi“
Vstupné 50 Kč, Velký sál, bez rezervace

26. 11. čt 16.30 hod., Dílna „Adventní věnce“
Vstupné 50 Kč, rezervace v KC nutná 

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

Na všech akcích budou dodržována aktuální epidemiologická opatření.
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Výstava textilních panenek

V průběhu září mohli malí i velcí obdivovat ručně šité panenky z dílny Helen Andrlové. 
Výstava zapůsobila na každého návštěvníka jako příjemné zpestření a pohlazení po duši 
v neklidných podzimních dnech. Jedno odpoledne vyčarovala úsměv na tváři i žáčkům 
z chaberské družiny.

Knižní tip
Zaklínač… Ošlehaný muž bez věku, jehož 
bílé vlasy nejsou znakem stáří, ale mutace, 
kterou musel podstoupit. Klasická, kultov-
ní fantasy sága plná kouzel, nestvůr a po-
divných stvoření.

Vzhledem ke zvýšenému zájmu o  tuto 
sérii i díky nedávnému seriálovému zpra-
cování najdete komplet nově k vypůjčení 
i v chaberské knihovně.

Když se zhasne – odloženo 
na duben 2021
Z důvodu nařízení vlády bylo říjnové před-
stavení komedie Když se zhasne přelože-
no na náhradní termín 29. dubna 2021. Ne-
musíte se tedy bát, pokud se na večírek 
s  Ivem Šmoldasem, Michaelou Kuklovou, 
Lukášem Langmajerem a Miluší Bittnero-
vou stále těšíte, stačí si ponechat vstu-
penky, které zůstanou v platnosti. V přípa-
dě, že byste chtěli vstupenky za zatím neu-
skutečněné představení vrátit, můžete tak 
učinit v Kulturním centru Chaberský dvůr. 
Všem zájemcům se omlouváme a děkuje-
me za pochopení.

Knižní tituly z dotace Ministerstva 
kultury ČR
I v letošním roce jsme se zaregistrovali do 
projektu Česká knihovna, který nabízí k od-
běru zdarma vybrané novinkové tituly čes-
kých autorů v rámci dotace od Ministerstva 
kultury ČR. Do cenového limitu jsme vybra-
li 25 knih napříč mnoha žánry. Většina z ob-
jednávky již byla zařazena do fondu k půj-
čování.

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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Štafetový kolík – tři otázky 
pro Viktora Furmana
Pokračujeme v nedávno zavedené rubrice 
„Štafetový kolík – tři otázky pro…“. V minu-
lém čísle nominoval Ladislav Vízek dalšího 
Chaberáka Viktora Furmana, který je spo-
luvlastníkem a  ředitelem GHC GENETICS, 
laboratoře prediktivního genetického tes-
tování, dnes testující také na koronavirus.

Jakým způsobem vnímáte současnou kri-
zovou situaci?

Jako každá jiná doba, i tato má svá pozi-
tiva a negativa. Na jedné straně je vše oko-
lo epidemie COVID-19 velmi nepříjemné, 
obtěžující a naše životy komplikující. Ome-
zení se dotýkají doslova každého z nás, ať 
již v sociálním směru, kdy nemůžeme vídat 
své příbuzné či kamarády, tak jak jsme byli 
zvyklí a těšilo nás, nebo navštěvovat oblí-
bené hospůdky, sportovní areály anebo se 
účastnit koncertů či jiných společenských 
akcí, ale i ve směru ekonomickém, kdy se 
mnoho podniků, podnikatelů, či zaměst-
nanců a v důsledku toho i celých rodin do-
stalo do fi nančních problémů a lze jen stě-
ží předpovídat, kam až může tento ekono-
mický propad dojít.

Na druhé straně, v naší krásné zemi ne-
zuří války, neumírají děti hladem, nejsou 
u  nás časté přírodní katastrofy a  politic-
ká situace je poměrně stabilní a  nehro-
zí tak návrat ideologií komunismu či fašis-
mu, které zapříčinily mnohem těžší chví-
le mnoha milionů lidí a než zažíváme my 
dnes v  důsledku epidemie koronaviru. 
Proto je třeba si i v této chvíli opakovat, že 
žijeme v krásné době i krásné zemi. Pozi-
tivní stránku na současné situaci vnímám 
především v  tom, že jsme si zase všichni 
mohli uvědomit, že nic v  našich životech 
není jisté, samozřejmé a neměnné a je tře-
ba si tak všech krásných skutečností, ať již 
v práci, rodině či mezi přáteli, opravdu vá-
žit a činit pro ně maximum, čeho jsme jen 
schopni.

Jak jste se dostali k pomoci s testováním 
na COVID-19? Pomáháte i v Chabrech?

K  testování jsme se dostali v  důsled-
ku nepříznivého vývoje počátku epidemie, 
kdy jsme o onemocnění COVID-19 moc ne-
věděli, všichni zažívali obrovskou nejisto-
tu a strach a vznikala velmi nejistá situa-
ce dnů a měsíců příštích. Laboratoří, kte-
ré byly schopny akce a  začaly testovat 
toto onemocnění, bylo velmi málo, a  ješ-
tě méně bylo odběrných míst biologického 
materiálu. Denně jsme v nařízené karanté-
ně, izolováni od běžného života, byli skr-
ze media masírování hororovými scénáři 
příštích období. Vedle toho nebyla jakáko-
liv vidina, že dokážeme případné epidemii 
čelit. Já sám jsem ředitelem laboratoří GHC 
GENETICS, jejichž doménou a hlavním po-
sláním je a bude především prediktivní ge-
netické testování a  odhalování geneticky 
podmíněných onemocnění. Fakticky jsem 
se nikdy nechtěl do mikrobiologie a bak-
teriologie pouštět. Protože mám ale okolo 
sebe mnoho velmi vzdělaných, schopných, 
akčních a  zodpovědných kolegyň a  kole-
gů, stačilo jen přednést zmínku, že osobně 
považuji za společensky zodpovědné, po-
moci s řešením nastalé situace a zapojit se 
i  v našich laboratořích do provádění tes-
tů na přítomnost viru SARS-CoV-2, tedy do 
testování koronaviru, a stejně tak i zajistit 
fyzické provádění samotných odběrů. Bě-
hem krátké chvíle tato úvaha nabrala reál-
ný rozměr a dnes jsme jedním z největších 
provozovatelů odběrných míst, a tedy i po-
čtu provedených odběrů biologického ma-
teriálu, tak i realizátorů laboratorně zpra-
covávaných analýz.

Kdo mne v Chabrech zná, tak ví, že kdo-
koliv se na mne obrátil z  mých kamará-
dů, známých či sousedů, a že jich skuteč-
ně bylo velké množství, tak jsem jim byl při 
zajištění provedení testů plně nápomocen, 
a i když byla momentálně kapacita testo-
vání kritická, tak měli vše perfektně zajiš-
těno. Několikrát se i  stalo, že jsem vyslal 
do Chaber odběrovou sanitu, abych těm-
to lidem maximálně zjednodušil provede-
ní odběru, když měli například v  důsled-

ku pozitivity jiného člena rodiny karanté-
nu a nemohli se tak na odběrové místo bez 
obtíží vypravit.

Jaké je bydlení v malé MČ na severu Prahy?
Dá se o mně říct, že jsem opravdu srd-

cem Chaberák. Do Dolních Chaber jsem se 
přestěhoval před více jak 26 lety ze sou-
sedních Ďáblic, kde jsem vyrůstal. Mám tak 
k severní části Prahy opravdu silné pouto. 
Dolní Chabry mají svoji nezaměnitelnou 
atmosféru a  je moc fajn, že ať již vyrazí-
te na procházku, či na jedno dobré orose-
né pivo do některé z Chaberských hospů-
dek, potkáte vždy řadu známých a kamará-
dů. Mám zde svoji úžasnou rodinu, mnoho 
opravdu dobrých kamarádů a přátel a cí-
tím se zde opravdu doma. Jistě bych toto 
místo neměnil za žádné jiné.

Nominace do příštího čísla: Petr Šilhart 
z Restaurace KAREL.

redakce, foto: archiv V. F.

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

8 8Rubrika, inzerce
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Skvělý Dušan Majer 
přednášel o kosmonautice

Ve čtvrtek 1.  října  2020 večer se za účas-
ti asi dvaceti posluchačů konala v obřad-
ním sále Chaberského dvora přednáška 
předního odborníka na kosmonautiku Du-
šana Majera na téma Super Heavy a Star-
ship pro kolonizaci (nejen) Marsu. Dušan 
Majer je charismatickým šéfredaktorem 
úspěšného českého blogu o kosmonauti-
ce a autorem pořadů Vesmírné výzvy a Do-
bývaní vesmíru, které vycházely na inter-
netové televizi Stream.cz. Nově má pořady 
na internetové televizi MALL.TV a jeho ko-

mentované starty do vesmíru se dají svým 
strhujícím nadšením pro věc přirovnat ko-
mentování vítězného zápasu hokejistů při 
zimních olympijských hrách v  Naganu. Je 
nadšeným fanouškem společnosti SPACE 
X a  všeho, co vyšle do vesmíru. Ač je fa-
nouškem velmi erudovaným a jeho výklad 
je místy velmi odborný, má dar nikoho ne-
nudit. Doufám, že jsme se s Dušanem Ma-
jerem neviděli naposledy.

Kateřina Šilhová Šafránková

KADEŘNICTVÍ
Dámské, pánské, dětské

Dana Kindlová
Jirkovská 54/6
Dolní Chabry

BUS č.162
zastávka Bílenecké náměstí

OBJEDNÁVKY:

739 030 108

INZERCE

Žijí s námi odjakživa

Kůň fascinoval člověka už od dávných dob. 
Je známo, že zpodobnění těchto zvířat se 
objevují již v jeskynních malbách z obdo-
bí mladšího paleolitu. Méně známé je, že 
v  dobách ledových žili koně také v  oko-
lí Chaber. Jejich přítomnost nám potvrdi-
ly nálezy kostí a  hlavně zubů koně spra-
šového v podloží bývalé cihelny u hřbito-
va (vedle mamuta a nosorožce srstnatého, 
bizona či soba polárního). V průběhu tisí-
ciletí byl pak kůň domestikován a získal si 
u lidí významné postavení.

V naší obci, kde vzkvétalo zemědělství 
již od středověku, byli dobří tažní koně vy-

užíváni k polním pracím, k přepravě zboží 
i lidí. Koně se stali největší chloubou kaž-
dého sedláka. Těžká pak byla pro majitele 
ztráta koně, pokud jej za války musel pře-
dat pro vojenské účely. Stejně trpké bylo 
pro hospodáře vydání svých koní do Druž-
stva během znárodňování a zakládání JZD 
s příchodem komunismu.

V Chabrech v 70. letech 20. století byla 
vlastněna usedlost rodiny Vokurkových 
využita jako základna pro moderní pěti-
boj – TJ Lokomotiva Praha. Ve stájích byli 
nově ustájeni jezdečtí koně a začali sloužit 
sportovním účelům. Chabry se tehdy staly 
významným sportovním centrem a pětibo-
jaři slavili velké úspěchy jak doma, tak na 

mezinárodních soutěžích, mezi nimi i Cha-
berák Milan Kadlec. Milan, který žil pou-
ze s babičkou v obecní pastoušce, dokázal 
svou píli a lásku ke koním proměnit ve vel-
ká vítězství.

Moderní pětiboj v Chabrech zažehl jis-
kru záliby jízdy na koních, a i když po roce 
1990 ukončil oddíl své působení v obci, ob-
liba chovu koní zde přetrvala. Stáje a vý-
běhy s těmito krásnými zvířaty nacházíme 
na několika místech naší městské části. Je-
jich přítomnost dodává Chabrům příjem-
nou atmosféru venkova a  vazba člověka 
s koněm v nich zůstává stále živá.

Jana Snížková

Jan Maršál, rozvoz chleba selská jízda Milan Kadlec

zuby koně - NM Pan Zamrazil s koňmi Milan Kadlec

99Spolky, akce
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VÝZVA PRO ČTENÁŘE: NAPIŠTE 
NÁM O SVÝCH ZÁŽITCÍCH!

Ocitli jsme se ve zvláštním čase, kdy se 
život kolem nás postupně proměnil v kari-
katuru sebe sama. Zavřená divadla a kina, 
na dálku fungující školáci i  zaměstnan-
ci, babičky a dědové, jež se jejich nejbližší 
bojí navštívit, aby je nenakazili – to všech-
no se stalo naší každodenní realitou. Ale 
pořád ještě to není tak zlé, jak by se mohlo 
zdát. Pořád máme lesy a přírodu, kam mů-
žeme zajít provětrat plíce i potomky; pořád 
jsou kolem nás milí lidé, s nimiž – ačkoli 
je právě teď nemůžeme obejmout – si mů-
žeme povídat prostřednictvím telefonu, 
internetu nebo sociálních sítí; stále jsou 
„tam venku“ ti, kteří se starají o naše zdra-

ví a  bezpečí, dobrovolníci, kteří přinesou 
nákup, léky, nebo si přijdou jen tak přes 
plot popovídat.

Právě na tyhle drobné radosti bychom 
se měli zaměřit, vědomě prožívat všech-
no hezké, co nás potkává, a ukládat to do 
mentálního šuplíčku s  nápisem „na po-
tom“. Dříve nebo později totiž na každého 
přijde „den blbec“ (jen se nedělejte, jistě 
ho znáte taky) a  s  ním i  čas tajný šuplík 
otevřít a připomenout si to dobré, co ko-
lem sebe máme.

Někteří z nás však dobré a pozitivní věci 
kolem sebe hledají jen s obtížemi, smutek 
je jejich neustálým průvodcem, vždyť z te-
levize a z rádia neustále slyšíme, že situace 
se každým dnem zhoršuje a řítí se na nás 
málem biblická apokalypsa.

Proto nás napadlo otisknout na těchto 
stránkách pozitivní příběhy a příhody, kte-
ré se vám v poslední době – v době „koro-
ny“  – opravdu staly. Napište nám, co vás 
mile překvapilo, co vám pomohlo, když 
vám bylo nejhůř, co vás vždycky znovu 
zvedne na nohy! Nejzajímavější příspěvky 
otiskneme pro inspiraci ostatním. Příspěv-
ky zasílejte do 15.  listopadu na email re-
dakce: zpravodaj@dchabry.cz. Vy, kdo dá-
váte přednost psacímu stroji nebo papí-
ru a propisce, své příspěvky vhazujte do 
schránky na vracení knih před knihovnou. 
Moc se na ně těšíme!

S přáním pevného zdraví i nervů za re-
dakci

Kateřina Tomcová

Dálkové studium bradavické 
školy
Nocování v  knihovně pod názvem „Noc 
s Andersenem“, na které jsme se těšili od 
jara, se nakonec nemohlo konat ani v ná-
hradním, podzimním termínu. Proto jsme 
pro všechny přihlášené děti připravili ná-
hradní program korespondenční formou. 
Dětem byly před plánovaným 9. říjnem 
2020 odeslány tajemné obálky z  brada-

vické školy, ve kterých se skrývaly domácí 
úkoly na téma Harry Potter. Vyplněné pra-
covní listy mohly přinést v  následujících 
dnech do knihovny, kde je čekala odmě-
na. V potterovsky laděném zákoutí knihov-
ny na ně čekalo překvapení ve formě kou-
zelnické hůlky, s jejíž pomocí si děti „vy-
čarovaly“ své číslo do tomboly. V  té byla 
pro každého připravena dárková taštička 
s  bradavickými laskominami  – čokoládo-
vou žabkou a  Bertíkovými fazolkami, oz-
dobná placka se znakem jedné z bradavic-
kých kolejí a další drobná pozornost. A je-

likož se téma letošního ročníku týkalo pře-
devším kouzlení a  magie, hlavní výhrou 
byly dvě rodinné vstupenky do Muzea fan-
tastických iluzí! Ty knihovně věnovala rodi-
na Pavla Kožíška, za což jí mnohokrát dě-
kuji. Přeji výhercům, aby si svou návštěvu 
muzea mohli co nejdříve užít, a slibuji, že 
se v  knihovně s  Harry Potterem ještě le-
tos potkáme.

Alena Wachtlová

Je nám jako 
v pohádce
Po prázdninách jsme se opět těšili do naší 
školičky. Přivítání bylo jako vždy veselé 
(i když nováčkům občas ukápla nějaká ta 
slzička). Vzhledem k období, v jakém nyní 
všichni žijeme, musíme nápady pro spo-
lečné akce, které jsme na podzim vždy po-
řádali, nechat zatím „v šuplíku“, ale nám je 
ve školičce stejně moc hezky. Malujeme, 
tvoříme, hrajeme si, povídáme si, pohád-
ky si čteme, předškoláci se pilně připravují 
na nástup do „opravdové školy“ a jsou na 
to dostatečně pyšní!

Máme tady takový svůj svět, kam nene-
cháme vstoupit nic ošklivého.

Celému personálu obou našich školek 
moc děkuji za milou a pozitivní atmosfé-
ru, která u nás stále vládne. Děti zde mají 
opravdu tvůrčí a podnětné prostředí, kde 
si každý má možnost najít své místo.

Lenka Hromadníková

10 Knihovna, školy
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Podzimní Jaata
V  lesní školce jsme si v  říjnu užili téma 
„dýně“ všemi smysly. Děti dýně malova-
ly vodovkami, modelovaly z vosku i strou-
haly opravdové dýně z jurtovské úrody do 
dýňovo-kokosového koláče. Vyběhli jsme 
na pole pouštět draky a z kartonu i vosku 
jsme vyráběli mini-dráčky na ozdobu. Díky 
rodičovské podzimní brigádě máme na za-
hradě nové houpačky, vylepšené sezení 
a také velmi oblíbený domeček ve stromě 

udělaný z pořezaných starých větví.
Zahrada je nyní v záplavě barevného listí. 
Příroda a zvířátka nám dávají pocit klidu, 
pohody a neměnného řádu.
Za Jaatu hodně radosti v každém dni všem 
přeje

Tereza Vavrečková

Z podzimních říkadel:
Listopad, listopad,

lísteček mi na dlaň spad.
Zlatý lístek z javora, zima už jde do dvora.
Listopad, listopad, vítr fouká do zahrad.
Padá listí z jabloní, Martin jede na koni.

MŠ ChaberáčEk

Měsíc září utekl v  naší mateřské školce 
Chaberáček jako voda. Prvních pár dnů 
se neslo v  duchu adaptačním, ale tyto 
dny nám pomohl společně překonat náš 
maskot panáček Chaberáček, kterého do-
stalo každé dítě v podobě dřevěné figur-
ky domů. Panáček u dětí vykouzlil úsměv 
na tvářích, protože si ho mohly vybarvit 
a upravit podle svých představ.

Naši předškoláci měli září plné akcí, 
k některým se budou vracet během celé-

ho roku pravidelně. Například projekt za-
měřený na polytechnickou činnost nazva-
ný „Malá technická univerzita“, při kterém 
se formou hry rozvíjí jejich technické a lo-
gické dovednosti. Další z  řady zajímavých 
projektů tohoto měsíce je „Seznámení se 
světem neslyšících“ a znakovým jazykem.

Dále děti měly možnost zhlédnout dvě 
divadelní představení: O Malence a O ne-
poslušných telátkách. Tyto akce jsou vždy 
příjemným zpestřením každodenní ná-
vštěvy dětí naší školky a všichni jsme si to 
moc užili.

Celý měsíc pak završil společný výlet 2. 
a  3. třídy za včeličkami na Karlštejn. Děti 
si odvezly krásné zážitky a  sladké pohla-
zení bříška v  podobě ochutnávky místní-
ho medu.

Výlet se vydařil i díky sluníčku, které se 
na nás po několika deštivých dnech usmá-
lo.

Andrea Kubešová

Podzim v MŠ Beranov
Přišel podzim a naše mateřská škola neza-
hálí. I přesto, že je důležité dodržovat růz-
ná opatření, podnikáme s dětmi, co se dá.

Navštívil nás ve školce pes Sorbon se 
svým pánem. Ten nám vysvětlil co, jak a 
proč je u pejska potřeba a ukázal nám, jak 
je Sorbon vycvičený. A protože je Sorbon 
velmi šikovný, zahrál si s dětmi i fotbal.

Jelikož jsme letos nemohli navštívit ka-
marády ze ZŠ a zasportovat si s nimi, při-
pravily pí učitelky sportovní dopoledne 
pro děti na školní zahradě. Děti sportovní 
disciplíny moc bavily a za odměnu si od-
nesly medaile a diplomy. Stejně tak před-
školáky bavila Cesta za pokladem v Ďáb-
lickém háji, kdy plnily předem připravené 
úkoly.

A co nás čeká dále? Například pohádka 
O řepě, strašidelný podzim a mnoho další-
ho. Těšíme se! Za MŠ Beranov

Daniela Švancarová

11Školy
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Co je nového
na našem hřišti

Náš fotbalový klub vy-
kazuje každoroční ná-
růst počtu svých čle-
nů. Nyní máme již přes 
200 aktivních členů. To 

nás samozřejmě těší, ale na druhé straně 
to vyvolává obrovské požadavky na naše 
travnaté hřiště. Z  tohoto důvodu jsme se 
rozhodli zainvestovat do prostoru za bran-
kou, kde by měla vzniknout nová travnatá 
plocha ve stejné kvalitě, jako je naše hlav-
ní fotbalové hřiště. Zde bychom rádi po-
děkovali rodině Malých, na jejichž pozem-
ku toto nové hřiště z větší části leží. Ten-
to pozemek nám byl bezplatně poskytnut 
do užívání

Nové hřiště bude sloužit zejména našim 
nejmenším fotbalistům, kde budou moci 
nejen trénovat, ale i  hrát své mistrovské 
zápasy. V  plánu je taktéž vybudování no-
vého oplocení, osvětlení a  závlahy. Příští 
rok se tak již můžeme těšit na další hřiště 
nejen pro naše členy SK Dolní Chabry, ale 
i pro další sportující.

Jan Škurek
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Evidenční číslo MK ČR E 23080

Otevíráme 
sportovní 
přípravku pro 
děti ve věku 
3–5 let

Zaměření: Hry, všeobecný sportovní rozvoj, 
fl exibilita a koordinace.

Cíl: Vypěstovat v  dětech lásku ke sportu 
a  pohybu celkově. Zahrát si spoustu her 
a užít si legraci s kamarády.

Kdy: Každý čtvrtek 17:00–18:00 hodin.

Kde: BB Arena  – horní sál (hala na ping 
pong) – sraz vždy dole na recepci: Tupole-
vova 710, 199 00 Praha 18 – Letňany.

Cena: 1 200 Kč (říjen až leden), začínáme již 
ve čtvrtek 1.  října  2020; 1. zkušební hodi-
na zdarma.

Přihlášení (jméno, příjmení a  datum na-
rození) a  bližší informace na e-mailu
marti.rausova@gmail.com.

Budeme se těšit!
Martin Bosák

Autor hry: Jakub Hojka Režie: Gabriela Rejková 
Hrají: Hana Pištorová, Andrea Neradová, Ivana Fára,
Natálie Rejková, Věra Malinová, Štěpán Knobloch,
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Marek Nerad, Gabriela Rejková 
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Chaberský dvůr
Hrušovanské nám. 253/5

Praha-Dolní Chabry
Tel.: 283 852 858

www.divochdivadlo.cz

Premiéra: 
Čtvrtek 12. listopadu 2020 od 19:30

Bláznivá komedie pro každou dobu

Premiéra: 

Bláznivá komedie pro každou dobu
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