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starostKa MČ
Je prosinec, čas Vánoc, dárků, pečení, kon-
čících lhůt a otužování. Opět si budeme na 
obrázcích připomínat ladovskou zimu, kte-
rá nejspíš na Vánoce nepřijde a mezi nej-
populárnější vánoční dary se letos dle 
mého skromného soudu probojují růz-
né otužovací pomůcky (neoprenové ruka-
vice, ponožky a  zateplené plavecké čepi-
ce). Měla jsem plán, že bychom mohli po-
řádat společné otužování v jednom z cha-
berských rybníků, tak snad nám vyjde příš-
tí rok.

Moc doufám, že dětem se bude letos lí-
bit náš vánoční stromek na Hrušovanském 
náměstí a přijdou ho i samy dozdobit. Oz-
dobený strom již svítí i v Ulčově ulici a na 
Bíleneckém náměstí jsme do společného 
řetězu místo tradičního stromu, který vzal 
vítr, oblékli siamská dvojčata.

Ráda bych poděkovala všem, kteří se 

o  své vlastní iniciativě rozhodnou ukli-
dit chodníky před svým bydlištěm, zame-
tou listí, stříhají větve, či jinak pečují o ve-
řejný prostor, který je nám všem společný. 
Moc nám tím pomáháte a vytváříte z Cha-
ber ještě lepší místo k žití.

Základní škola roste pod rukama sta-
vební fi rmy a  dozoru. Směrem k  hlavní-
mu městu jsem již podala žádost o  další 
fi nanční prostředky na její dostavbu. Část 
požadovaných prostředků je na úhradu 
daně z přidané hodnoty ceny díla, se kte-
rou se v původní žádosti vůbec nepočíta-
lo, část na nutné vícepráce, které si vyžá-
dala především rekonstrukce staré budo-
vy, a část na věci, které by bylo hezké mít, 
pokud nám je fi nance dovolí. Držme si pal-
ce, hlavní město kvůli pandemii Covidu-19 
a zrušení superhrubé mzdy vládou očeká-
vá výpadek ve svém rozpočtu mezi 10–15 
miliardami korun.

Možná jste si všimli, že je na prodej ne-
movitost, budova bývalé restaurace U Kul-
hánků. Moc jsme o  její pořízení stáli. Má 
strategické místo na Hrušovanském ná-
městí a její bohatá historie je od nepamě-
ti spjata s obcí. Vždy byla centrem spole-
čenského dění a  živnost krčmářská byla 
v  těchto místech provozována minimálně 
již od 16. století. Žel nemáme nadbyteč-
ných 15 milionů na její pořízení. Naší vizí je 

dole uchovat kulturním centrum a  naho-
ře vybudovat aspoň šest bytů dostupného 
bydlení pro učitele či zdravotnický perso-
nál. Podala jsem žádost o poskytnutí úče-
lové fi nanční dotace na její pořízení. Výsle-
dek zatím nevím.

Na radě jsme schválili podmínky, za 
nichž městská část podpoří změnu územ-
ního plánu na nemovitostech manželů Vo-
máčkových. Podpora změny územního plá-
nu P 170/2019 U Větrolamu rodiny Malých 
je podmíněna změnou studie a  dohodou 
mezi městskou části a majiteli o pozemku 
určeném k  veřejnému vybavení nad ško-
lou.

K  mým malým velkým radostem ze ži-
vota městské části patří tři věci, o  něž 
jsem usilovala dlouhodobě. Zničení paře-
zů po tújích u zvoničky na Hrušovanském 
náměstí a vrácení původních růží (na jaře 
by se měly ukázat hned ve třech barvách). 
Oprava zastavení naučné stezky v  Cha-
brech, o které se píše i  v odborné litera-
tuře. A v neposlední řadě zrušení nutnos-
ti registrace interpelací občanů na zasedá-
ní zastupitelstva. Každý již může na zastu-
pitelstvo přijít a vznést svůj dotaz v pravi-
delně vymezeném čase pro dotazy občanů 
od 19:00 hodin.

Krásné a  požehnané vánoční svátky 
a do nového roku vše dobré.           Vaše KŠŠ

upozornění
Milí Chaberáci,

stále jsme tu pro vás a nabízíme během 
epidemie pomocnou ruku. Je třeba se opět 
semknout, pomáhat si, vzájemně se pod-
porovat 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.            redakce

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

INFOLINKA
MěSTSKé čásTI

702 192 330
po–pá 8:00–16:00 hod.

Výzva
namalujte nám titulku
Chcete mít vlastní titulní stranu první-
ho čísla Zpravodaje roku 2021? Namaluj-
te nám ji! Oceníme zvláště sváteční motivy.

Pošlete nám do 15.  prosince  2020 vy-
fotografovaný nebo naskenovaný obrá-
zek v dostatečné kvalitě pro tisk na adresu 
zpravodaj@dchabry.cz. V  případě, že ne-
máte možnost obrázek doručit elektronic-
ky, můžete jej odevzdat v místní knihovně.

Z  doručených obrázků vybereme příš-
tí titulní stranu pro lednové číslo Zpravo-
daje.
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Nový jednací řád 
Zastupitelstva  
i schválené připomínky  
k 5. Aktualizaci ZÚR
Zastupitelé se v průběhu nouzového sta-
vu sešli 4. listopadu 2020 na mimořádném 
zasedání, aby v zákonné lhůtě odsouhlasi-
li vyjádření zaslané městskou částí k 5. Ak-
tualizaci Zásad územního rozvoje hl. měs-
ta Prahy. Na příští schůzi se již budou za-
stupitelé řídit nově schváleným jednacím 
řádem, který byl rovněž na pořadu dneš-
ního zasedání.

Po změnách v procesech jednání Rady 
MČ z  letošního května tak doznala úprav 
také pravidla pro zastupitele, která se 
mění po třech letech. Stěžejní novinkou, 
kterou schválený jednací řád přináší, je 
možnost člena Zastupitelstva MČ zúčast-
nit se jednání prostřednictvím prostřed-
ku dálkové komunikace, což již úspěšně 
využívají právě radní. Upravena byla také 
možnost občanů a zastupitelů vznášet do-
tazy a  připomínky k  vedení radnice bez 
předchozí nutnosti registrace k interpela-
ci. Drobných změn doznaly také pasáže vě-
nující se průběhu konání zasedání, které 
by měly být nyní dle slov starostky ucele-
nější a přesnější.

V zákonné lhůtě do 8. října 2020 odesla-
la městská část připomínky k 5. Aktualizaci 
Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. Do-
datečně byla ale vyzvána ke schválení vy-
jádření Zastupitelstvem MČ, což na dneš-
ním zasedání všichni členové potvrdili.

Městská část důrazně nesouhlasí s po-
dobou 5. Aktualizace ZÚR, která by v navr-
žené podobě destabilizovala územní roz-
voj hlavního města. Věcně rozsáhlá ak-
tualizace zásadním způsobem mění ZÚR 
v době, kdy je v procesu schvalování nový 
Metropolitní plán, který potřebuje jistou 
podobu nadřazené územně-plánovací do-
kumentace. Vzniklé rozpory s  nadřazený-
mi orgány pak mohou mít nepředvídatel-
né důsledky pro jeho pořizování.

V rámci vyjádření Dolní Chabry nesou-
hlasí zejména s  trasováním Pražského 
okruhu v ZÚR a navrhují v nich zapracová-
ní alternativní trasy, rovněž jsou proti nové 
paralelní vzletové a přistávací dráze na Le-
tišti Václava Havla. Stěžejní připomín-
ka putuje k definovaným kategoriím „Pří-
praží“ a  „krajinné rozhraní“, které zásad-
ním způsobem omezují rozvoj naší měst-
ské části. Vysvětlení pojmů je pro práci se 
strategickým dokumentem nedostateč-
né a není jasné, jaké podmínky tyto prv-
ky nesou.

redakce

Výběr ze zasedání ZMČ 
4. listopadu 2020
schválilo
�vyjádření městské části Praha-Dol-
ní Chabry k oznámení společného jedná-
ní návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního 
rozvoje hl. m. Prahy,
�jednací řád Zastupitelstva městské části 
Praha-Dolní Chabry.

Výběr z říjnových zasedání 
Rady

schválila
�příkazní smlouvu o zajištění poradenství 
v oblasti účetnictví s  Ing. Annou Duchko-
vou,
�smlouvu o poskytování právních služeb 
s Mgr. Davidem Böhmem,
�rozpočtové opatření č. 6/2020 a 7/2020,
�nákup komunální techniky: ocelový kar-
táč B-35 VEDEX, zametací kartáč CB-80, 
sběrací box BS-80, firma VARI,
�návrh realizace nové hydroizolace a do-
betonováni desky v objektu C stavby „Do-
stavba ZŠ“ dle předloženého cenového 
rozpočtu,
�uzavření příkazní smlouvy, jejímž před-
mětem plnění je vypracování rozvojového 
dokumentu Dlouhodobý plán rozvoje MČ 
Praha-Dolní Chabry pro období 2020–2030, 
s obchodní společností Finanční poraden-
ství, s. r. o.,
�ustavení Řídícího výboru pro řízení pro-
jektu Dlouhodobý plán rozvoje MČ Pra-
ha-Dolní Chabry pro období let 2021–2030, 
ustanovení Pracovních skupin a jmenova-
li jejich členy,
�návrh subdodavatelů zhotovitele stavby 
„Dostavba ZŠ“ společnosti PKS stavby a. s.,
�uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo 
ze dne 20.  prosince  2019 se společnos-
tí PKS stavby a. s. za cenu 5 778 438,12 KČ 
bez DPH,
�cenovou nabídku na vypracování do-
kumentace na „Krajinné úpravy v  lokali-
tě Třešňovka“ od Ing. Michala Malkuse za 
cenu 28 450 KČ bez DPH,

souhlasila
�s  požadavkem Komise životního pro-
středí na pasportizaci veřejných ploch 
a s vyhlášením záměru na pasportizaci ve-
řejných ploch a komunikací svěřených do 
správy MČ,
�s realizací vánoční výzdoby od firmy MK 
MONT,
�s nákupem malotraktoru od firmy VARI, 
a. s. v celkové ceně 66 250 Kč,
�s  vypracováním a  uzavřením smlouvy 
mezi MČ Praha-Dolní Chabry a Ivanou Zůč-
kovou upravující podmínky ukládání ko-
munálního bioodpadu a  odpadu od oby-
vatel MČ.

Ke zvoničce před radnici se 
vracejí růže
Dominanta na Hrušovanském náměstí 
bude zase o něco zářivější. Díky práci míst-
ního úřadu byly okolo chaberské zvoničky 
vysázeny půdopokryvné růže hned v něko-
lika barvách, které nahradily nevzhledné 
túje. Na jaře se tak můžeme těšit na bílé, 
růžové a  červené květy, které obklopí té-
měř sto dvacet let starou stavbu.

Zvonička zbudovaná v roce 1902 manže-
li Stejskalovými byla zasvěcena Panně Ma-
rii. V 50. letech jí dokonce hrozilo zbourání, 
ale zachránilo ji, že byla v mapách vedena 
jako orientační bod. Původní obrazy an-
dělů a Panny Marie s dítětem se nedocho-
valy. Po revoluci byla v roce 1995 zvonička 
původními majiteli opravena a před něko-
lika lety se spolku OSOP podařilo opět do-
plnit také prázdné výklenky třemi obrazy: 
Madonou s děťátkem a anděly.

Snahy o  zkrášlení středobodu náměs-
tí byly v minulosti právě i od členek spol-
ku OSOP. Jimi vysázené růže se nyní pou-
ze posunuly blíže ke zvoničce. Záštitu nad 

jednou z místních dominant nyní přebírá 
radnice a  výsadba několika nových růžo-
vých keřů je důkazem, že to s kultivací ve-
řejného prostoru v Dolních Chabrech mys-
lí vážně.

redakce

3ZPRÁVY Z ÚŘADU



Pokroky na stavbě školy 
v tělocvičně i na budoucí 
střešní terase
Žáci stále zůstávají doma, na budově zá-
kladní školy se však usilovně pracuje plně 
v  souladu se schváleným harmonogra-
mem. V  úterý 3.  listopadu  2020 proběhl 
další z kontrolních dnů a samozřejmě i zde 
bylo nutné dodržet podmínky hygienic-
kých opatření.

Po prohlídce postupující stavby jsou 
nyní největší pokroky patrné v  prosto-
ru nové kuchyně a tělocvičny. V horizontu 
dvou týdnů bude dokončena spodní stav-
ba. Následovat bude montáž nosné kon-
strukce tělocvičny z  lepených dřevěných 
prvků.

V atriu mezi původní a novou budovou 
vzniká spojovací schodiště a osobní výtah. 
A zbude zde i prostor na malý ostrůvek ze-
leně.

Nové jižní křídlo školy je konstrukčně 
již dokončeno. Pokračuje se ale v činnos-
tech neméně důležitých uvnitř budovy, pro 
běžné kolemjdoucí skrytých za hotovými 
zdmi. V současné době zde probíhají prá-
ce na vnitřních rozvodech, omítkách a hru-
bých podlahách.

Novinkou školního areálu bude tera-
sa na střeše nové budovy, která nabízí ne-
zvyklé výhledy na blízké i  vzdálené okolí 
školy s možností výuky například výtvarné 
výchovy. Tyto prostory si žáci i učitelé jistě 
snadno zamilují a budoucí hodiny doslova 
pod širým nebem tak v těchto místech na-
bydou zcela nového rozměru.

redakce a Miroslav Malina

Co spojuje hodiny 
na základní škole 
a staroměstský orloj?
Fasádu základní školy budou po její rekon-
strukci a dostavbě zdobit úplně nové ho-
diny od fi rmy L. Hainz s. r. o. Možná jste si 
všimli přípravy na jejich instalaci. Jde o 12 
děr do tvaru ciferníku nad novým vchodem 
do školy z  ulice Spořická, přičemž z  kaž-
dé zatím jen visí na fasádě dlouhé drá-
ty. Hodiny budou provedeny v šedé barvě 
a v noci budou značky i ručičky osvětlené 
LED světly.

Firmu L. Hainz s. r. o. založil roku 1836 
Ludvík Hainz (1813–1873), který byl jedním 
z  nejlepších hodinářů v  Praze. Jeho syn, 
také Ludvík Hainz (1842–1893), odjel na 
zkušenou do Švýcarska, kde vyráběl kapes-
ní hodinky. V roce 1875 fi rmu převzal a roz-
šířil o továrnu na kyvadlové a věžní hodi-
ny, jednu z  největších v  Rakousku-Uher-
sku. Firma provedla v roce 1865 svou první 
generální opravu Staroměstského orloje.

Těsně před koncem druhé světové vál-
ky zasáhl radnici hlavního města dělostře-
lecký granát a orloj de facto shořel. Vytek-
la mosazná ložiska a celkově se zdálo, že 
už ho nikdo nedá dohromady. Navíc nee-

xistovaly plány, jak na to. Pan Ludvík Hainz 
se zasadil o jeho opravu a pod jeho vede-
ním se dílo podařilo.

Další generální opravy orloje fi rma pro-
vedla v letech 1994, 2005 a 2018 a dodnes 
pečuje o jeho nepřetržitý chod, stejně jako 
o dalších 80 věžních strojů jenom v Praze 
(např.: hodiny chrámu sv. Víta, sv. Mikulá-
še, Klementina).

Za života pan Hainze se v továrně vyro-
bilo přes 300 věžních hodin, které se vy-
vážely do celé Evropy. V  roce 1928 se fi r-
ma z původního sídla v Dlouhé ulici pře-

stěhovala do nové továrny postavené na 
zelené louce v Tusarově ulici, kde sídlí do-
dnes. V  roce 1948 byla fi rma znárodněna 
a pravnuk zakladatele Ludvík Hainz si od-
seděl sedm let na Pankráci. V roce 1993 se 
fi rma vrátila rodině, a ve výrobě a servisu 
hodinových strojů tak pokračuje šestá ge-
nerace Hainzů. Její výrobky najdete po celé 
České republice.
Zdroj: webové stránky společnosti lhainz.
cz, časopis HoBuLet, článek Hlídači času, 
červen 2017

KŠŠ
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Připravované
kulturní akce
na prosinec
Ačkoli měla Kulturní komise pro tento 
rok připraveno mnoho akcí, výletů a  kul-
turních pořadů, nic z  toho nebylo množ-
né uskutečnit, nařízení o odstupech a rizi-
ko, že se sejde více lidí, než pandemie při-
pouští, jsme nemohli přijmout. Ale počet 
nakažených v České republice zvolna klesá 
a mnozí z nás si už neumí Vánoce předsta-
vit bez hudby, koled, Rybovy vánoční mše 

v  kostele a  dalších duchovních aspektů, 
bez nichž by to ani nebyly Vánoce.

Proto jsme si pro vás připravili dva tra-
diční vánoční programy, Českou mši vá-
noční J. J. Ryby 24.  prosince  2020 v  22:00 
hodin v kostele Stětí sv. Jana Křtitele a na 
stejném místě i o svátku sv. Štěpána o dva 
dny později koncert v  podání hudebních 
umělců,  sboru Camera Chabra a  známé 
a oblíbené sólistky Markéty Fassati. Pokud 
se nám to vše podaří, sejdeme se, nechá-
me se unést duchem Vánoc, zazpíváme si 
koledy a  potěšíme se skutečností, že ten 
těžký rok už je pomalu za námi a  že na-

přesrok už to bude jenom lepší.
Pokud by se tohle všechno nepodaři-

lo uskutečnit, zprostředkujeme vám tyto 
koncerty alespoň online pro ty, kteří se 
mohou a chtějí připojit.

Za celou Kulturní komisi vám přeji mno-
ho zdraví, radosti, štěstí a doufám, že nový 
rok přinese mnoho pěkných setkání, zá-
žitků, radostí a krásných společných akcí. 
Však už si to všichni po tom náročném 
roce 2020 zasloužíme. Za Kulturní komisi

Věra Doušová

Noví pomocníci na úklid
Na místní radnici 5.  listopadu 2020 dora-
zily dva nové stroje pro úklid veřejných 
prostor. Prvním je speciální ocelový kar-
táč, kterým budou moci pracovníci úklidu 
městské části odstraňovat nečistoty, ple-
vel a  mech ze zpevněných ploch, zejmé-
na chodníků a  obrubníků. V  zimě je kar-
táč použitelný také k  odstraňování zmra-
zek a ušlapaného sněhu.

Zametací kartáč šíře 80 cm, o něco větší 
z obou strojů, je rovněž použitelný v prů-
běhu celého roku. Sloužit bude po většinu 
času k  odmetání listí a  běžných nečistot 
z chodníků a v zimě vypomůže od sněhové 
nadílky. Pro maximální efektivitu je dovy-
baven praktickým sběracím boxem pro za-
metaný odpad.

O  den později se místní úklidová četa 
ještě rozrostla. Do Chaberského dvora při-
vezli nový malotraktor od firmy VARI, jehož 
součástí je návěs značky VARES s nástav-
bou korby pro přepravu posekané trávy, 
shrabaného listí, ale také ostatní techniky 
a úklidového náčiní na větší vzdálenosti.

Dva nové stroje jsou snadno ovlada-
telné a  pomohou zaměstnancům úklidu 
v péči o veřejný prostor, ke které radnice 
upíná velkou pozornost. Díky novému ma-
lotraktoru budou zase pracovníci úklidu 
moci pracovat efektivněji na více místech 
zároveň.                                           redakce

Poděkování
sociální komisi
Vážení členové Sociální komise,
děkuji vám a vedení úřadu za pozornost 
k mým narozeninám a všem nám přeji 
především hodně zdraví v nelehké 
současné době. Přijměte na oplátku ode 
mne toto přání s malou pozorností.

Alena Šmídová
Vážená Sociální komise,
jako každý rok jste na mne nezapomněli, 
a tak vám srdečně děkuji za váš dárek 
a blahopřání k mým narozeninám.

Miloslava Urblíková

Nejstarší občanka naší obce
Vážená a milá oslavenkyně, 
paní Bohunko Rybníčková,

u příležitosti Vašich 101 narozenin, kte-
ré jste oslavila v  měsíci listopadu tohoto 
roku, Vám z celého srdce i mysli upřímně 
přejeme především plné zdraví. Láskypl-
nou péči rodiny, zvláště pak dcery Růžen-
ky máte. Těšíte se jistě ze svých pravnuček, 
které Vám dělají velkou radost a potěšení. 
Mrzí nás, že Covid nám nedovolil stisknout 
ruku, předat osobně dárečky a potěšit se 
s  Vámi. Jakmile situace dovolí, očekávej-
te naši návštěvu. Již nyní se na Vás těšíme. 
Ještě jednou vše dobré, pohodu, klid a jis-
křičky ve Vašich očích tak, jak je známe.

V  úctě a  jménem celé Sociální komise 
blahopřeje

Hana Marie Kunešová
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Poděkování za péči
o veřejný prostor

Děkujeme všem, kteří se podílejí na péči 
o  veřejný prostor, sami uklízejí chodníky 
ve svém okolí od listí, stříhají větve svých 
keřů přesahující přes plot a vůbec jim není 
lhostejné místo, ve kterém žijeme. Moc 
nám vaše práce pomáhá.

Projekt ukládání 
komunálního bioodpadu

Městská část má zájem ukládat komunál-
ní bioodpad vznikající z údržby zeleně na 
jejím území a zajistit možnosti bezplatné-
ho odkládání biodpadu pro chaberské ob-
čany. Rada proto pověřila starostku pří-
pravou smlouvy a  jejím uzavřením s  Iva-
nou Zůčkovou, provozující fi rmu zabývají-
cí se odvozem a likvidací odpadu v Dolních 
Chabrech.

Údržba naučné stezky
Jednotlivé zastávky chaberské naučné 

stezky vyžadují po nějakém čase pečlivou 
údržbu. Aktuálně jsou nanášeny nové ná-
těry. Na fotografi i tabule na stanovišti č. 14 
u menhiru v Ládevské ulici

Distribuce dezinfekce na ÚMČ
v pondělí a středu

Úřad městské části stále nabízí distribuci 
dezinfekce pro chaberské občany.

V pondělí a ve středu v čase 9:00–11:00 
a 14:00–16:00 hodin.

Noste prosím prázdné PET láhve.
Děkujeme.

Dovolte si laskavost
Laskavost většinou dáváme jiným, ale 
sami sobě?

Tahle prapodivná doba je zvláštní 
v  mnoha směrech. Prý máme denně sle-
dovat ministerstvo zdravotnictví a jeho zá-
vazná vyhlášení. Žádná kultura. Omezi-
li jsme kontakty, a až nyní mi dochází, jak 
důležité je objetí. Jak důležité je si přiťuk-
nout sklenkou a připít na jindy tak samo-
zřejmé zdraví. Můžu on-line sledovat di-
vadlo, popovídat si na dálku s  babičkou, 
kamarádkou, ale není to ono. Něco tomu 
chybí. Vřelý úsměv a náruč naživo.

Ano, tahle doba nám mnohé vzala. Ale 
taky je to příležitost se něco nového na-
učit. Změnit sebe sama. Já se naučila do-
mácí pizzu, sushi, natřela plot a  spusti-
la objednávky svatebních výzdob „na dál-
ku“. Jindy všechno běželo v poklusu, teď je 
čas se na každou práci soustředit a užít si 
ji. Naše děti možná při on-line výuce pro-
berou méně látky, ale zase se naučí hos-
podařit s časem a sami si rozvrhnout práci 
a studium během dne. Organizovat si svůj 
volný čas.

Jsme teď všichni zachumlaní doma, ne-
setkáváme se. Zkusme si udělat čas na 
sebe, přečíst si knížku, naučit se novou 
dovednost, hrát si společenské hry, večer 
pak zatopit v krbu a vychutnat si sklenku 
vína s partnerem. A zkusme také něco ne-
čekaného. Vyjdeme ze své komfortní zóny. 
Noční procházka s dětmi v lese s čelovkou 
a termoskou. Výlet na Karlův most na kole 
v dešti, díky němuž jsme eliminovali množ-
ství lidí. Zkouším teď taky stojku na rukou. 
Nevím, k čemu mi to bude dobré, ale baví 
mě to – vidět svoji rodinu vzhůru nohama 
je občerstvující. Jezděme potokem na kole, 
buďme venku v dešti, připravme kamará-
dům bojovku v  přírodě. Buďme kreativní, 
tahle doba nás k  tomu vybízí. Přeji nám 
všem k Vánocům, ať máme každý den ale-
spoň malý důvod k radosti. K radosti své, 
protože pak můžeme dávat radost dál. Tě-
ším se na setkávání, jakmile to půjde. No 
stress. Ono to půjde!

Srdečně Vlasta Černá

Chabry v časech pandemie
Čas pandemie udeřil a není zbytí

Manžel i děti, všichni na zabití
Ani doma člověk nemůže být sám
Nervy nadranc, všechno na hraně

A cesta volná láká do Draháně

I přes lockdown a vlnu pandemie
V Chabrech se pořád dobře žije

A člověk necítí se sám
Ač nálada je leckdy tmavá

Vyjdeš ven a soused už ti mává

Mně Chaber dvojí tvář je milá
Že z města skok, přec vesnice tu dřímá

A člověk necítí se sám
Když jeden k druhému dost blízko má

Pak dobu covidovou nevnímá

Až mrzký virus šťastně přemůžem
Pozvánky k plesu rozešleme všem

Ať masopust či trhy vánoční
S Divochem naše duše rozjasní

A nikdo necítí se sám
Karina Pošetilá

Příspěvek
občanky
Dům pro seniory v Dolních Chabrech

Dobrý den, rozhodla jsem se nyní, že 
napíši tento článek, aby všichni spolu-
občané věděli, jaké jsou možnosti v Cha-
brech, a jak obtížné je někdy prosadit a to 
i řadu let. Jak možná někteří víte, žiji v Dol-
ních Chabrech již velkou řadu let a snažím 
se, aby se naše obec smysluplně rozvíje-
la. Právě před sedmi lety, v roce 2013 jsem 
v Chabrech postavila novou kliniku asisto-
vané reprodukce GYNEM IVF, která se sta-
la velmi uznávanou klinikou v tomto obo-
ru. Ráda bych také připomněla vznik naší 
Billy, kterou jsme společně s  mým bra-
trem postavili před pěti lety a myslím si, 
že velmi dobře funguje a slouží nám všem. 
V roce 2010 jsem se rozhodla pro výstav-
bu dalšího nového objektu v  areálu Ge-
nius, který by znamenal pro Chabry roz-
voj a  zajímavé pracovní příležitosti, a  to 
postavit polyfunkční dům s ubytovací ka-
pacitou a  restauračním zařízením. Bohu-
žel projekt celé roky narážel na nesou-

hlas místní radnice. Aby se co nejlépe vy-
užil můj tak dlouho připravovaný projekt 
opravdu pro to, co v  Chabrech potřebu-
jeme jsem po konzultaci s předchozí sta-
rostkou v roce 2019 tedy záměr defi nitivně 
přehodnotila a  rozhodla se postavit dům 
pro seniory. Předpokládala jsem zájem ce-
lého zastupitelstva, protože všichni o služ-
bách pro seniory psali ve svých předvoleb-
ních programech a  Dolní Chabry nemají 
dostatek vlastních pozemků pro zbudová-
ní vlastního seniorského domu. Po dlou-
hé době jsem začala věřit, že opravdu se 
podaří stavbu začít, dokončit a otevřít, ale 
znovu se vše zastavilo na mrtvém bodě. 
Několikrát jsem se sešla se současným ve-
dením a představila nový projekt, ale bo-
hužel nyní opět čekám již několik týdnů na 
jejich vyjádření. Mrzí mě, že v naší obci, je 
tak malá podpora a jednání jsou prodlužo-
vána na roky. Podpořte prosím nový pro-
jekt – dům pro seniory.

Děkuji.
Ivana Feiglová
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Zaměstnanci úřadu 
se představují: 
Lenka Dvořáková
Oblasti životního prostředí a dopravy byly 
na Úřadě MČ v  letošním roce posíleny 
o Lenku Dvořákovou. Dříve pracovala jako 
referent životního prostředí na Krajském 
úřadě Středočeského kraje, odkud z malé 
vesnice u Neratovic do Chaber pravidelně 
dojíždí.
Na chaberském úřadě budete skoro rok. 
Jak se vám tu líbí?
Jsem zde spokojená. Přestoupit z  velké-
ho kolektivu krajského úřadu do komor-
ního prostředí chaberského úřadu pro mě 
byla celkem velká změna. Je zde ale dobrý 
kolektiv spolupracovníků a výborně spolu 
vycházíme.
Na krajském úřadě jsem se pohybovala 
v oblasti průmyslové ekologie a zde se má 
agenda změnila. Dá se říci, že se dostávám 
zpátky ke svému původnímu studijnímu 
oboru, krajinné ekologii. Baví mě ta různo-
rodost práce a možnost rychlejšího řeše-
ní problémů.
Co vše řešíte v  rámci agendy životního 
prostředí a dopravy?
Jako stěžejní bych uvedla agendu v  rám-
ci zákona o ochraně přírody a krajiny, asi 
nejběžněji budou znát občané řízení o po-
volení kácení dřevin mimo les a třeba vy-
stavení rybářského lístku. Mám na staros-
ti odpadové hospodářství městské části, tj. 

zřizování sběrných míst separovaného od-
padu a péče o ně, zajištění mobilního sbě-
ru bio odpadů, velkoobjemového odpadu 
a  nebezpečného odpadu. Do mé agendy 
spadá i péče o městskou zeleň, tj. výsad-
ba nové zeleně, zajištění náhradní výsad-
by, péče o  stávající zeleň a  výskyt nepů-
vodních a invazivních druhů. A protože na 
malém úřadě musí být člověk multifunkč-
ní, tak do mé náplně práce spadá ještě ob-
last dopravy, kde se nejčastěji setkávám 
s  řízením o  umístění nového dopravního 
značení, péčí o to stávající, a dále údržbou 
páteřních komunikací v městské části.
Jak se vypořádáváte s podněty v Mobilním 
Rozhlase?
Tak já doufám, že dobře. Snažíme se kaž-
dý podnět vyřešit ke spokojenosti obča-
nů a v co nejkratší lhůtě. Občas je to ale 
o kompromisech, například řešení podně-
tů u odvozu separovaných odpadů je kom-
promisem v  tom, co je pro občany kom-
fortní, kapacitou svozových společností, 
které nám kontejnery vyváží, a finančními 
možnostmi městské části. Nebo často na-
rážíme na požadavek správy majetku, kte-
rý nám nepatří – třeba úklid odpadu, po-
žadavek na opravy silnic a chodníků. Tam 
je řešení podnětu časově náročné, mnoh-
dy i přes několik subjektů až po výzvy a je-
jich vymáhání.
Jak hodnotíte možnost občanů nahlašovat 
prostřednictvím aplikace konkrétní pro-
blémy?
Já určitě kladně, Mobilní rozhlas mi uleh-

čuje práci. Místo neurčité, většinou písem-
né či telefonické stížnosti obdržím jasně 
definovaný podnět, včetně GPS souřadnic 
a s vyznačením na mapě, kde se problém 
nachází. A  zatím pokaždé byla připojena 
i fotografie. Můžu okamžitě začít pracovat 
na řešení, mám všechny informace. Poté 
stačí stručně napsat, jak bylo s podnětem 
naloženo, případně nafotit a systém se po-
stará o  doručení zprávy občanovi. Co víc 
si přát? A věřím, že i pro občany je to pří-
nosné, takže doufám, že se jich do mobil-
ního rozhlasu přihlásí ještě více a pomocí 
„apky v telefonu“ se jim bude jednodušeji 
komunikovat s úřadem.
Máte v oblasti životního prostředí nějaké 
priority?
Pro mě je práce z  velké části také koníč-
kem, takže co se týče životního prostře-
dí, je pro mě prioritou téměř vše. Ale jest-
li myslíte pomyslnou třešničku na dortu, 
tak je to v  současné době využití dotací. 
Protože dotace znamenají nejen lepší péči 
o současný stav, ale především kvalitněj-
ší a větší projekty – projekty, které umož-
ní symbiózu mezi člověkem a přírodou. Na 
jedné straně cyklostezky, pěší stezky, od-
počinková místa a  na druhé straně aleje 
stromů a chráněné lokality s čistě přírod-
ním charakterem a s dobrou biodiverzitou. 
To je myslím ten směr, který by naší měst-
ské části, jako nedílné součásti velkoměs-
ta, slušel.

redakce

Prostřeďák byl vypuštěn 
kvůli nebezpečnému rakovi
Jako jeden z  posledních v  Praze byl le-
tos 12.  listopadu  2020 vypuštěn chaber-
ský Prostřední rybník. Období výlovů začí-
ná v hlavním městě tradičně koncem září 
a  týká se přibližně třiceti nádrží. Jednou 
za několik let je vypuštěn i ten chaberský, 
nyní je ale jedním z důvodů pro výlov také 
výskyt raka mramorovaného.

Jde už o  třetí potvrzený nález tohoto 
tvora v  republice a druhý v Praze. V cha-
berském rybníku byli na konci léta identi-
fikováni čtyři dospělí jedinci, kteří se po-
hybovali mezi rybníkem a potokem v jeho 

těsné blízkosti. Dle zprávy Agentury na 
ochranu přírody a krajiny ČR se do volné 
přírody dostali pravděpodobně vypuště-
ním od nezodpovědného chovatele. Vzá-
pětí proto byli odchyceni.

Rak mramorovaný pochází z  Flori-
dy v USA a v našich podmínkách je znám 
z  akvaristik. Je velmi přizpůsobivý, rychle 
se množí a k založení životaschopné popu-
lace stačí jediná samice, jelikož se množí 
partenogeneticky, tedy z neoplozených va-
jíček, z  nichž se líhnou samice geneticky 
shodné s matkou. Jak dále uvádí na webu 
AOPK ČR, rak mramorovaný silně ohrožu-
je původní populace chráněného raka říč-
ního a raka kamenáče přenášením račího 

moru, vůči kterému je sám odolný. Výskyt 
tohoto druhu ve volné přírodě je proto 
velmi rizikový a v žádném případě by ne-
měl být do přírody vypouštěn.

Pokud byste jedince raka mramorova-
ného nalezli, prosí AOPK ČR o kontakt na 
invaznidruhy@nature.cz.                 redakce

Příspěvek zastupitelky
Právě nyní uplynul půlrok od sestavení 
nové koalice a vedení radnice. Co se tedy 
za tu dobu událo? Tak hned jako první se 
nové vedení úspěšně vynasnažilo, aby 
změna ÚP Z2866, kvůli které se 18400 před 
volbami i po nich hroutila a volala o pod-
vodech, prošla naopak co nejdříve. A Be-
ranovka? Stejné plané sliby a  povyk. Tři-
krát jsem na program zařadila bod o jejím 
projednání, po dvojím stažení napotřetí 
odhlasovala koalice, že se změna staho-
vat nebude. Prostě všechno naopak. A pak 
už samé dovolené. Jedno ze dvou narych-
lo spíchnutých vyjádření v září ani nepro-
šlo před podáním zastupitelstvem. Nyní 
v  září si ještě zastupitelstvo odhlasova-

lo, že se rozpočtová opatření přesunou do 
rady a  nebudou na veřejných jednáních 
ZMČ, to je tedy pěkný krok vzad od trans-
parentnosti.

Máme nový řídící výbor a pracovní sku-
piny, další týmy. Na obálce minulého čísla 
jsou nové květiny na kruhovém objezdu. Je 
to opravdu ta nejpodstatnější událost? Co 
oprava Sokola a kostela? Dům pro senio-
ry, který už mohl začít? Na Ústecké jsou už 
vidět nákresy nových pruhů – to je cyklos-
tezka? Požádala naše radnice o noteboo-
ky do školy na distanční výuku, jak nabí-
zí magistrát? Co děláte proti plánovanému 
omezení autobusů kvůli tramvaji? Populis-
tická sázka Petra Kasy o milion o okruh na 
webu  – spíš měl být tedy na schůzce na 

radnici, když sem na jaře 2019 na mé po-
zvání přijel pan primátor a celé hlavní ve-
dení magistrátu, to se ze 18400 nikdo ani 
neukázal. Doufám, že v Chabrech nebude-
me nyní jen sázet nebo sázet se a budeme 
řešit to podstatné. Končí velmi zvláštní rok, 
který přinesl řadu změn. Změnil naši celou 
společnost, jak jsme na ni byli zvyklí. Po-
stavil nás před řadu nečekaných omezení, 
ale také národy po celém světě propojil ve 
společných obavách, ohleduplnosti, poko-
ře a sounáležitosti. Věřím, že to zvládneme 
a nečekanou zkouškou budeme jen silněj-
ší. Přeji Vám tímto krásný Advent a Vánoč-
ní čas, radost z věcí malých i velkých, hod-
ně zdraví a dobrou víru v rok další.

Barbora Floriánová, 15. 11. 2020
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Pohádka: Matěj a Čerti
19. 12. so 15:00 hod.

Byl jednou jeden Matěj 
a  jeden medvěd a  jeden 
zajíc. A  taky jedno peklo 
plné těch nejstrašnějších 
čertů a  ďáblů. Už to by 
stačilo na pořádnou po-
hádku. Jenomže ten Matěj 
měl ženu Jarušku a kopec 
dětí a… Ale víc vám ne-
prozradíme, to totiž mu-
síte vidět na vlastní oči! 
Grandiozní marionetová 
komedie na motivy lidové 
pohádky o  chytrém Ma-
tějovi, který se ničeho na 
světě nebál.

Divadelní spolek LOK-
VAR, napsal: Martin Ma-
tejka, režie: Peter Varga, výprava a loutky: Bára Hubená, hrají: 
Martin Veliký a Peter Varga. Pro děti od čtyř let. Velký sál, bez 
rezervace, vstupné 50 Kč.

2. ročník výtvarné soutěže:

„KNIHA MÉHO SRDCE“

Máte oblíbenou knihu, která vás chytila za srdce a při vzpomínce na její
četbu máte ve své fantazii zcela jasný obrázek? Nebo obdivujete literární postavu, kterou byste si přáli
zvěčnit? Budeme rádi, když se s námi o své fantazie podělíte:

1) KDO? Soutěžit může každý, věkové omezení není.
2) CO? Obrázek na téma „své“ knihy, opatřený jménem a popiskem s názvem titulu a autorem.
3) JAKÝ? Může mít jakýkoli formát, bez rámu i s rámem.
4) NA CO? Na plátno, čtvrtku, papír, látku, vlastně na cokoli, na co se dá tvořit.
5) ČÍM? Tužky, pastelky, vodovky, tempery, olejové barvy, fi xy, tuš… Technice se meze nekladou.
6) KDY? Kdykoli až do 31. 12. 2020.
7) KAM? Do KC/knihovny Chaberský dvůr.

Všechny soutěžní obrázky budou v lednu 2021 vystaveny v KC Chaberský dvůr a po celou dobu bude možné
hlasovat. Výtvarné dílo s nejvyšším počtem hlasů bude vyhlášeno vítězným. Jeho autor/ka obdrží věcnou
cenu a obraz zveřejníme v Chaberském zpravodaji.

Těšíme se na vás! Vaše knihovna Dolní Chabry.

Vánoce v Bradavicích
Letošní rok oslavila slav-
ná literární a  posléze fi l-
mová postava Harry Pot-
ter své kulaté jubileum. Je 
tomu již 20 let od prvního 
vydání českého překladu 
úvodního dílu série o ma-
lém čaroději, která se po-
sléze stala fenoménem 
na celém světě. Knihov-
na pro vás připravila mi-
niexpozici na téma Har-
ry Potter a Vánoce v Bra-
davicích, kterou můžete 
zhlédnout v  podkroví KC 
v průběhu prosince – led-
na. Pro děti bude připraven fotokoutek a malý kvíz, ze správ-
ně zodpovězených otázek bude vylosován výherce věcné 
ceny. Těšíme se na vás!

Všechny soutěžní obrázky budou v lednu 2021 vystaveny v KC Chaberský dvůr a po celou dobu bude možné

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

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

P R O S I N E C  2 0 2 0

VŠECHNY AKCE JSOU PODŘÍZENY AKTUÁLNÍM NAŘÍZENÍM
Kulturní centrum Chaberský dvůr, komise a další organice 
plánují na měsíc prosinec 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.

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA – předměty z terapeutických 
dílen Psychiatrické nemocnice Bohnice
8. 12. – 9. 1.

Výstava – Vánoce v Bradavicích
8. 12. – 9. 1.
Miniexpozice k jubileu 20 let od vydání prvního českého překladu 
Harry Pottera

12. 12. so, v otevírací době, Knihovnický jarmark
s vyhlášením vítězů čtenářské soutěže „Lovci perel“

19. 12. so 15.00 hod., Pohádka: Matěj a čerti
Divadelní pohádka pro děti. Hraje divadlo LOKVAR
Vstupné 50 Kč, Velký sál, bez rezervace

Na všech akcích budou dodržována aktuální epidemiologická opatření.
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Za (povinně) zamčenými dveřmi

Rozhodnutí vlády o  nutném uzavření kul-
turních institucí se dotklo také našeho KC 
s  knihovnou. Posledních 61 návštěvníků 
jsme vybavili čtením na následující dny ve 
středu 21. října a poté již zůstaly dveře za-
mčené. Práce je v knihovně stále spousta, 
a systematická je možná právě a jen mimo 
provozní dobu. Využili jsme tedy čas k abe-
cednímu označení fondu beletrie,  vybavili 
piktogramy detektivky a  historické romá-
ny, jejichž prostor jsme rozšířili do dalších 
dvou regálů posunem celé ostatní belet-
rie v 1. patře. Dětské knihy dostaly barevné 

puntíky pro věkové rozlišení. Svou nálep-
ku nyní mají i knihy, které pocházejí z kniž-
ních darů od čtenářů. Také došlo na vyřa-
zování knih z fondu, které je nutné pro to, 
aby měla knihovna dostatek prostoru pro 
novinky. Pravidla pro to jsou jasná: jejich 
množství by mělo odpovídat každoročnímu 
přírůstku, vyřazují se knihy opotřebované, 
knihy duplicitní nebo již obsahově neaktu-
ální a nepůjčované.

Nových titulů vychází v  posledních le-
tech na českém knižním trhu kolem 15 000 
ročně, tudíž výběr je obrovský a  o  to těž-
ší je správně zvolit. Naše knihovna nakupu-
je podle požadavků čtenářů především čes-

kou i světovou beletrii, detektivky a histo-
rické romány. Také nezapomínáme na děti 
ve věkových kategoriích do 6 let, začínají-
cí čtenáře 6–9 let, školní věk 9–12 let a 12–15 
let. Dále young adult literaturu, fantasy, 
společenské vědy, biografi e… zkrátka měsíc 
co měsíc pestré spektrum, ze kterého by si 
měl každý vybrat.

Na závěr mi dovolte poděkovat čtenářům 
a  ostatním návštěvníkům za jejich letoš-
ní přízeň. Do příštího roku přeji nám všem 
pevné zdraví a abychom se mohli v kultur-
ním centru Chaberský dvůr potkávat bez ja-
kýchkoli nařízení a omezení.

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 Petra Šilharta
Pokračujeme v nedávno zavedené rubrice 
„Štafetový kolík – tři otázky pro…“, kterou 
tvoříte krátkým dotazníkem pro někoho ve 
svém okolí. V minulém čísle nominoval Vik-
tor Furman vedoucího z restaurace KAREL 
Petra Šilharta a připravil pro něj tři otázky.

Jak se dotkla opatření spojená s koronavi-
rem provozování vaší restaurace?
Vzhledem k  tomu, že se letos jedná již 
o druhé opatření spojené s koronavirem, 
které postihlo celou naši republiku, tak ta 
situace je samozřejmě velice nepříjemná, 
dotýká se a omezuje každého z nás. Kon-
krétně v oblasti gastronomie je však situ-
ace hodně vážná. V první vlně jsme využi-
li situace, kdy restaurace byly nuceny za-
vřít a díky majiteli objektu panu Nigrinovi 
jsme provedli dlouhodobě plánovanou re-
konstrukci a zvelebení venkovních prostor 
restaurace – parkoviště, chodníky a  zele-
ně. V létě se k nám zákaznici vrátili a situ-
ace se postupně uklidnila, jenže přišel ří-
jen, druhá vlna opatření a  vše bylo opět 

jinak. Už během léta jsem přemýšlel, co 
bych dělal, kdyby se situace opakovala, 
a dozrála ve mně myšlenka, že nechám re-
stauraci v provozu. Věděl jsem, že provoz 
budu muset dotovat ze svých prostředků, 
ale považoval jsem za morální povinnost 
postarat se o své zaměstnance a zároveň 
i  jako poděkování našim stálým zákazní-
kům za přízeň, kterou nám projevují již ně-
kolik let, abychom jim dali vědět, že jsme 
tu stále a  bojujeme. Zahájili jsme prodej 
našich jídel a piva v PET láhvích přes vý-
dejové okénko a zároveň i rozvoz pro celé 
Dolní Chabry, Zdiby, Ďáblice, Čimice, Boh-
nice, Kobylisy. Tímto bych chtěl se vší po-
korou srdečně poděkovat všem, kteří naše 
služby využívají i v této pro všechny neleh-
ké době. Moc si toho vážíme.
Jaká klientela chodí „ke Karlovi“ a  na co 
nejraději?
Naši restauraci hodně navštěvují rodiny 
s dětmi, které pořádají různé oslavy naro-
zenin, výročí u  různých příležitostí. Rato-
lesti mohou využít velkého dětského hřiš-
tě a jejich rodiče si mohou užít v klidu po-
sezení na zahradě. Často jsou prostory re-
staurace využívány k  uspořádaní svateb 

a promocí.
Restaurace Karel si během let našla 

svoji stálou klientelu, která si vždy vybere 
jak z naší nabídky jídel, tak i nápojů. Vzhle-
dem k  rozrůstající se populaci Chaber 
u nás potkáváme nové zákazníky, je milé, 
že se k nám vracejí, a jsme za to vděčni.
Plánujete nějaké inovace a změny do bu-
doucna a kterým směrem byste chtěl re-
stauraci Karel profi lovat?
V  první řadě si přeji, abychom to všich-
ni zvládli ve zdraví, které je nejdůležitější. 
V této nelehké době je velice složité coko-
liv plánovat a inovovat. Budeme se snažit 
nabízet naše služby ve stejně dobré kvalitě 
jako doposud. Těšíme se, až budeme opět 
moci zahájit standardní provoz restaurace 
a přivítat u nás naše milé zákazníky, přáte-
le a kamarády. Chtěl bych všem společně 
s celým personálem restaurace Karel po-
přát pevné zdraví, dobrou náladu a již brzy 
na shledanou v lepších časech.

Nominace do příštího čísla: 
Ondřej Vojtěch.

redakce
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VODA, PLYN
TOPENÍ

Montáž a oprava rozvodů 
a spotřebičů. Veškeré 

instalatérské, plynařské 
a topenářské práce, čištění 

odpadů, revize plynu.
Vladimír Tymeš,
tel. 603 937 032

www.voda-plyn-tymes.cz

INZERCE

Dolní Chabry v pohádce
na Štědrý den!
Chcete vidět na Štědrý den pohádku, v níž 
si „zahrál“ chaberský kostelík? Česká tele-
vize po několik let natáčí vánoční pohád-
ky pro neslyšící, tedy ve znakové řeči, letos 
s  pracovním názvem „Loupežnická bala-
da“. Zápletka začíná u chaberského koste-
líka, kam chudá vystrašená maminka při-
jde odložit své dítě. To následně objeví fa-
rář a… Zbytek můžete vidět na vlastní oči, 
napovíme jen, že děj se poté přesouvá mj. 
do skal v Ďáblickém háji. Pohádka by měla 
být dabována, takže je určena pro všech-
ny. Na premiéru příběhu se můžete těšit  
24. prosince v 9:00 hodin a reprízu 28. pro-
since ve 13:00 hodin na programu ČT2. Pře-
jeme příjemný zážitek při sledování!

Jiří Šmíd ve spolupráci s OSOP
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Advent – období očekávání
a příprav na Vánoce
V adventním čase jsme se v minulých le-
tech společně setkávali v  prostředí cha-
berského kostela s připraveným kulturním 
vánočním programem. Stalo se již tradicí, 
že sousedé se svými rodinami přicházeli 
do prostoru chrámu, aby se koncertem či 
divadelním představením naladili na čas 
Vánoc. Též jarmark s  keramickými dárky, 
přáníčky, květinovou výzdobu a  punčem 
s vánočními dobrotami si návštěvníci vel-
mi oblíbili. Ani v  letošním roce navzdory 
pandemii nechceme tuto tradici přerušit, 
a tak jsme přemýšleli, jak na to.

Svátky Vánoc jsou oslavou narození Je-
žíše Krista, poselstvím lásky, pospolitosti 
a světla. Rozhodli jsme se proto, že pro vás 
od svátku sv. Mikuláše až do Tří králů na-
svítíme od 16:00 do 23:00 hodin bránu kos-
tela s  nazdobeným vánočním stromkem, 
abychom symbolicky vyzdvihli čas očeká-
vání.

Pokud bude situace příznivá, uskuteční 
se v něděli 13. prosince 2020 menší vánoč-
ní jarmark od 14:00 do 18:00 hodin. V pro-
deji bude též nově vydaná fotokniha o Dol-
ních Chabrech ve vánočním balení a nové 
hrnky na punč s motivem andělů z maleb 
našeho kostela. A  protože se o  Vánocích 
dělají dobré skutky, jejich výrobu zapla-
til sponzor stejně jako v loňském roce. Vý-
těžek z celé akce půjde na opravy kostela, 
které začaly letos v říjnu. Aktuální informa-
ce budeme zveřejňovat na stránkách na-
šeho Facebooku a na obecních vývěskách.

Děkujeme všem, kteří nám pomáháte či 
se účastníte našich akcí. Přejeme vám po-

žehnané Vánoce prožité ve zdraví, rados-
ti a pohodě. Za OSOP v Dolních Chabrech

Jana Snížková  a Martina Mrňavá

První Vánoce 
v chaberské škole

Rok 1780 je v  chaberské historii spojený 
se  vznikem první historicky známé zdej-
ší školy. Nebyla to tehdy běžná škola a ani 
učitel nebyl kantorem v  pravém smys-
lu. Zápisy ze školní i  obecní kroniky nám 
napovídají, že „František Schüller, hostin-
ský ve Vysočanech, když zde dohospoda-
řil, odebral se roku 1780 do Dolních Cha-
ber, kdež se živil vyučováním dětí“. A tak je 
možné, že koncem tohoto roku si děti po-
prvé v chaberské škole společně připomí-
naly a slavily Vánoce.

Není přesně známo, proč pan František 
zamířil z Vysočan právě do Chaber, jak byl 
stár a na kterém místě obce děti učil. Víme 
jen, že roku 1790 zemřel, a to nám napoví-
dá, že byl patrně již v důchodovém věku. 
Jako kantor se hostinský Schüller v  Cha-
brech nejspíš osvědčil, protože o rok poz-
ději při rozdělování vrchnostenských po-
zemků Libeňského panství dostal v  Cha-
brech pozemek, na kterém si vystavěl cha-
lupu č. p. 19, ve které žil a v ní učil přihlá-
šené děti.

Byla to první známá škola v Chabrech, 
dnes bychom ji nazvali „soukromá“. Stá-
la na rozhraní dnešních ulic U  Václava, 
Doksanská a  Jirkovská. Místo bylo výhod-
né i s ohledem na blízkost křižovatky cest 

k okolním vesnicím – Zdiby, Brnky, Čimice.
Přestože kantořina v  těch dobách ne-

vynášela žádné velké zisky, dědila se na-
konec u Schüllerů z pokolení na pokolení. 
Po smrti Františka Schüllera jmenuje vrch-
nost 4. srpna 1790 poprvé úředně učitelem 
jeho syna – též Františka, a stanovuje mu 
plat 100 zl. ročně. Ten vyučoval až do roku 
1805, kdy zemřel. Vdova po Františkovi pak 
najala pomocníka do doby, než její syn Ka-
rel Schüller dospěl a mohl roku 1813 na-
stoupit ve škole jako kantor.

A o deset let později, za panování Fran-
tiška  I., byla v Chabrech roku 1823 posta-

vena první obecní školní budova (na dneš-
ním Bíleneckém náměstí). Jako první učitel 
sem nastupuje opět Karel Schüller a  vy-
učuje zde děti až do roku 1827. Tím začí-
ná nová éra vlastní obecní školy v Dolních 
Chabrech.

Přejeme všem dnešním školákům, aby 
letošní předvánoční čas mohli ve zdraví 
a radosti trávit se svými kamarády ve škol-
ních lavicích.

Jana Snížková

Omluva
V  minulém čísle Zpravodaje jsme v  člán-
ku „Žijí s námi odjakživa“ tiskovou chybou 
u rozdělení slova uvedli, že usedlost byla 
v 70. letech rodinou Vokurkových vlastně-
na. Správně má být „vyvlastněná usedlost 
rodiny Vokurkových“. Rodině Vokurkových
i autorce příspěvku se tímto omlouváme.

redakce
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Milí diváci,
letošní rok divadlu skutečně nepřál. 

Jsme lidé kontaktní, na jevišti si býváme 
velmi blízko, špitáme si, voláme na sebe, 
křičíme, někdy i  zpíváme, zkrátka děláme 
všechno, co se letos dělat nemělo. Náš 
plán zkoušek, představení, premiér a  ji-
ných akcí se nám měnil pod rukama, čas-
to na poslední chvíli. Například se nekonal 
celý Březnový festival ochotnických sou-
borů, hra Setkání se kvůli dezinfekci sálu 
přesouvala do knihovny 20 minut před sa-

mým začátkem a zkoušet opět nemůžeme. 
Zvládli jsme toho i tak překvapivě hodně.

Máme nové divadelní miminko (krásné). 
Máme Instagram (seedywheels). Zkoušeli 
jsme online (zcela neúspěšně). Jedna z na-
šich her, Setkání se dočkala dvou repríz, 
druhá hra  Sisi na titulní straně (obě v režii 
Gábiny Rejkové), alespoň generální zkouš-
ky. Vznikla v historii souboru první profe-
sionální hudební nahrávka. Jedná se o au-
torskou píseň Natálie Rejkové ke hře Se-
tkání. Exkluzivně pro hru Sisi byla založena 
souborová kapela, famózní Helga Golden 
Band. O našich hudebních kvalitách se bu-
dete moci přesvědčit v představeních, kte-

rá pro vás nachystáme hned, jak nám to 
situace dovolí. Máme naplánované i  zce-
la nové projekty, například komedii v  re-
žii Ivany Fára. Jako vždy pozornost na naše 
představení budou upoutávat malá umě-
lecká díla, plakáty tvořené Martinou Mrňa-
vou.

Děkujeme vám za přízeň v tomto neleh-
kém roce, přejeme vám pevné zdraví, ve-
selou mysl, hodně sil a  těšíme se na se-
tkání s vámi.

Váš spolek DIVOCH

ŠTĚDROVEČERNÍ 

KONCERT

24. 12. 2020 ve 22 hodin

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Komorní sbor Camera Chabra pod vedením 

Markéty Fassati zazpívá Českou mši vánoční 

od Jakuba Jana Ryby a vánoční koledy!

Přijďte s námi již tradičně oslavit Štedrý večer. 

Vstup zdarma

P o ž e h n a n é  V á n o c e  
a  s p o l e č n é  v y l a d ě n í
b e z  p o d r o u š e n í  
v  n o v é m  r o c e

 PF 
20
21
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Vážení přátelé, příznivci 
Studia Divoch,
přejeme vám poklidné prožití adventní-
ho času, hezké Vánoce prožité ve zdraví 
a všem nám přejeme, aby se nám s rokem 
21 vrátil divadelní život zase zpět. Máme 
vás rádi, chybíte nám a věříme na brzkou 
shledanou.

Od ledna 2021 budete vídat naše pre-
zentace pod novým logem a  novým ná-
zvem našeho seskupení STUDIO D.

Alena Borhyová

Myslivecký podzim 2020
S přicházejícím podzimem se v přírodě ob-
jevují nádherné barvy, kterými jsme kaž-
doročně fascinováni a které se nikdy ne-
okoukají. Poslední slunečné a  teplé dny 
lákají k procházkám do přírody. V  lese se 
ozývá troubení jelenů v  říji, rochání daň-
ků či pískání sik.

V  tomto období nastávají pro mysliv-
ce žně, kdy se zhodnocuje jejich celoroč-
ní péče o  zvěř. Probíhá odstřel trofejo-
vé spárkaté zvěře, hony na divoké kachny 
a drobnou zvěř (bažanti, zajíci).

Předtím je však nutné, aby myslivci 
před krmnou sezonou opravili krmná za-

řízení a  zabezpečili krmení pro všechny 
druhy lovné zvěře, protože právě v tomto 
období si zvěř vytváří tukové zásoby před 
nadcházející zimou. Nakoupili jsme proto 
dostatek ječmene, ovsa, pšenice i granulo-
vaného krmiva. Seno si každý člen spol-
ku zajišťuje vlastními silami. Bezprostřed-
ně po sklizni polních plodin se do zásypů 
zavážejí plevy a  jiné posklizňové odpady, 
které jsou prohozeny kvalitním zrnem. Do 
srnčích krmelců se zakládá seno, do korý-
tek granule a sůl. Granule s medicinálními 
přísadami jsou velmi důležité, kromě výži-
vové složky slouží též jako prevence před 
průjmovým onemocněním srnčího. Výše 
uvedené náklady na krmivo, nákup ba-
žantů, údržbu krmných zařízení a klubov-
ny jsou hrazeny z členských příspěvků, vý-
nosu z kulturních akcí (ples), a případných 
dotací.

Vzhledem k trvale nízkým stavům drob-
né zvěře v honitbě, a to i přes každoroční 
vypouštění bažantů do revíru, se již něko-
lik let na ni hony nepořádají. Probíhá však 
celoroční odlov černé zvěře individuálním 
způsobem, který na podzim a v zimě dopl-
ňujeme několika společnými naháňkami.

Kromě loveckého vyžití pořádáme pra-
videlné kulturně-společenské akce, kte-

ré jsme však letos nuceni kvůli koronavi-
rové epidemii buď omezit, nebo zcela zru-
šit. Z tohoto důvodu se nebude v listopadu 
konat tradiční Svatohubertská mše a i led-
nový myslivecký ples je v ohrožení.

Jindřich Trpák

VÁNOČNÍ KONCERT 
26. 12. 2020 V 15 HODIN 

KOSTEL STĚTÍ SV. JANA KŘTITELE


SOPRANISTKA MARKÉTA FASSATI,

KOMORNÍ SBOR CAMERA CHABRA 


A DALŠÍ HUDEBNÍ HOSTÉ 

VÁS SRDEČNĚ ZVOU 


NA TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT.


TĚŠÍME SE NA VÁS!


VSTUP ZDARMA

Zeptejte se nás
Do rubriky „Zeptejte se nás“ můžete na ad-
resu zpravodaj@dchabry.cz posílat dotazy 
vztahující se k městské části Praha-Dolní 
Chabry. 

Do předmětu e-mailu vyplňte „Zeptejte 
se nás“. Každý dotaz bude evidován a od-
pověď na něj dle jeho charakteru zajistí 
povolané osoby (pracovník úřadu, staros-
ta, zastupitel, člen komise atd.). Vybrané 
dotazy a odpovědi na ně zveřejníme v této 
rubrice ve Zpravodaji.

redakce

13Spolky | divadlo



Strašidelné odpoledne
Nikoho asi nepřekvapí, že i mateřských 
škol se dotkla koronavirová opatření. Ani 
naše školka není výjimkou. Bylo nutné 
přizpůsobit se vzniklé situaci, a tak jsme 
museli přerušit kroužky v mateřské škole, 
zrušit nebo odložit dopředu naplánované 

akce jako např. divadelní představení, 
preventivní programy atd.
Ale jdeme dál. Poznáváme s dětmi 
krásy podzimu, pozorujeme, co se děje 
v přírodě, o všem si povídáme, hrajeme 
si ve školce, a když okolnosti dovolí, tak 
i mimo ni. A aby děti nepřišly o úplně 
všechno, bylo pro ně ve školce připraveno 

strašidelné dopoledne plné soutěží, 
zábavy a odměn.
Pevně věříme, že se všechna nyní důležitá 
opatření zmírní a život v naší mateřské 
škole se vrátí do normálního režimu.
Přejeme všem krásný barevný podzim 
a pevné zdraví! Za MŠ Beranov

Daniela Švancarová

Listopadové hraní na 
Bíleneckém náměstí
Podzimní pochmurné dny nám vůbec ne-
vadily. U  nás ve školkách jsme měli stá-
le co dělat. Celý měsíc říjen jsme si hrá-
li a tvořili ze všeho, co nám dala příroda. 
Vyráběli jsme ve školičce, ale také doma 
s rodiči a nosili jsme naše díla na výstavku, 
která byla po celé školce. Svátek Dušiček 
jsme oslavovali našim každoročním „Stra-
šidláckým dnem“. To jsme přišli do školič-
ky převlečení za různá strašidýlka a  užili 
jsme si den soutěžením a tancováním. Bylo 
moc veselo a krásně jsme si všichni zařádi-
li! Přestože jsme letos nemohli uskutečnit 
lampiónový průvod na oslavu sv. Martina, 
paní učitelky nám pověst vyprávěly. Nad-
šeně jsme příběh nejen poslouchali, ale 

také jsme si ho pak namalovali.
Teď už se začínáme těšit na Vánoce. Před-
vánoční čas máme ve školce obzvlášť rádi, 
to budeme vyrábět dárečky pro rodiče, 
učit se koledy, hodně si zpívat, tancovat 

a  také si sami zahrajeme další pohádku. 
Přejeme všem krásný adventní čas.

Lenka Hromadníková
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Adventní ladění  
v Jaatě
V listopadu jsme si s dětmi v jurtě připo-
mněli sv. Martina pečením rohlíčků a vyrá-
běním lucerniček zdobených lístky ze stro-
mů. Každá rodina si domů mohla odnést 
své malé světélko, aby zasvítilo, kde je po-
třeba.

Výpravy dětí s  průvodci do nádherně 
barevného lesa a okolí byly inspirací k vý-
robkům z listí, akvarelovým malbám i k te-
matickému voskování.

Právě jsme vešli do adventní doby, kte-
rou s  dětmi prožíváme skrze obrazy, pís-
ně a hry. Procházíme cestu ztišení směrem 
k narození Lásky uvnitř nás.

Pokud byste někdo chtěl během vánoč-

ních prázdnin chodit s  dětmi (i  bez dětí) 
krmit zvířátka, budeme moc rádi. Pozemek, 
na kterém stojí jurty, obývají tato zvířátka: 
kozy, prase, králík, morčata a kočičky. Kr-
mení mají ve všední dny na starost děti 
s průvodci. O víkendech a prázdninách se 
zapojují i rodiče či přátelé Jaaty.
Kouzelný adventní i vánoční čas vám přejí 

děti i průvodci z Jaaty.

Florbal žije i během 
přerušení sportovních 
aktivit
V reakci na zvýšení počtu nakažených Co-
videm-19 přistoupila vláda k  omezujícím 
opatření, která na nějakou dobu znemož-
nila sport. Florbalový klub BLACK ANGELS 
i nadále zůstal aktivní a zdá se, že situace 
by se brzy mohla výrazně zlepšit.

Na začátku opatření zakazovala pouze 
vnitřní sporty. Florbalisté se tak rozhod-
li k návratu k tréninkům venku. Počasí již 
sice čas od času představovalo výzvu, ale 
nebylo to nic, co by naši odhodlaní hráči 
nebyli schopni snést. Následovalo ome-
zení počtu lidí, kteří se mohli stýkat. I na 
to vedení a  trenéři dokázali pružně zare-
agovat a  vznikaly tak oddělené tréninko-
vé skupinky. Situace se bohužel i  nadále 
zhoršovala, a tak byl sport zakázán úplně.

Nicméně ani to florbalisty z BLACK AN-
GELS nezastavilo. Trenéři svým svěřencům 
tvoří individuální tréninkové plány a  ve-
dou tréninky na dálku přes počítač. Vznik-
lo také několik videí s  kruhovým trénin-

kem, kde je možné zacvičit si s  šéftrené-
rem mládeže. Aby se hráči, hráčky a  fa-
noušci nenudili, vznikl také pravidelný po-
řad HOTSEAT, ve kterém může kdokoliv po-
ložit jakoukoliv otázku vybranému hráči A-
týmu. Některé otázky jsou opravdu zábav-
né a hráče i fanoušky videa baví.

Klub tuto nucenou pauzu využil i k  in-
tenzivnímu vzdělávání trenérů, ale i všech, 
kteří se o  dění v  klubu a  celkově oko-
lo florbalu zajímají. Rozjel se projekt Tre-
nérských a  hráčských akademií, kdy mají 
všichni možnost v neděli od 19:30 vyslech-
nout si různé přednášky či zhlédnout za-
jímavé diskuze. V  tomto náročném obdo-
bí klub také vydal brožuru „Jak si doma vy-
chovat šampiona.“, která rodičům pomáhá 
s důležitými otázkami při výchově dětí.

Dokonce to vypadá, že se začíná blýskat 
na lepší časy. České florbalové unii se po-
dařilo vyjednat výjimku pro florbal, a  tak 
mohli hráči A-týmů opět naskočit do tré-
ninkového režimu. Navíc 16.  listopadu se 
opět nastartuje Livesport Superliga tele-
vizním utkáním. Bleci tedy opět brzy bu-
dou bojovat o to, aby se poprvé v historii 

předvedli v play-off, a my je budeme moci 
sledovat alespoň online.

Martin Bosák

Příběh pro redakci
Milá Katko,
v  minulém Zpravodaji ses ptala, co pěk-
ného nás v těchto dnech a týdnech, v tom 
zvláštním koronavirovém čase, potkalo. 
Taky se na to sama sebe ptám. Představ 
si tři děti mladšího školního věku vržené 
ze dne na den do online výuky. Představ si 
dva rodiče středního věku vržené ze dne 
na den na home office. Představ si domác-
nost o pěti počítačích, které jsou dopoled-
ne co dopoledne v permanenci a přitom se 
pořád něco seká, nebo padá zvuk, kame-
ra, připojení. Hned, jak skončíš s prací tříd-
ní učitelky a ajťačky, nastupuješ jako škol-
ní kuchařka. Jen co ti oschne zástěra, mě-

níš se v družinářku a  vymýšlíš odpolední 
program. A jako třešinka na dortu ti přitom 
zůstává – tvá vlastní práce! Tu děláš prů-
běžně, kdykoli máš trochu času, ale hlav-
ní směna ti začíná večer. Do dvou do tří do 
rána se to vydržet dá. Nějakou dobu. Jak 
dlouho, to ti nikdo neřekne. Jediné, čím se 
můžeš utěšovat, je jistota, že tak jako ty 
jsou na tom tisíce dalších rodičů a  že to 
jednou musí skončit.

Současně ale pozoruješ, jak ti ta lapálie 
začíná odkrývat něco, co bys možná jinak 
nepostřehla. Všechno je zavřené, a tak se 
ve volných chvilkách, které ti zbývají, nedá 
dělat nic víc než úplně obyčejné věci. Cho-
dit na procházky po okolí, potkávat sou-
sedy, pozorovat den za dnem, jak se mění 

krajina s postupujícím podzimem. A ty na-
jednou vidíš, že máš být vděčná za to, že 
se máš o koho starat a pro koho vymýšlet 
program, že máš práci, nad kterou můžeš 
sedět do noci, že máš s kým mluvit o tom 
podzimu a dešti a krajině. Když ti to dojde, 
najdeš si i  ve všem tom shonu najednou 
mnohem víc času své blízké pořádně po-
slouchat, dívat se kolem sebe a cítit, že ži-
ješ. A nakonec se ti zdá, že ty nejpodstat-
nější chvíle, o  které jde, jsou ty na první 
pohled vlastně úplně obyčejné.

Přeju Tobě, Tvým blízkým i  čtenářům 
Zpravodaje hodně zdraví!

Hanka Pištorová
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Laco Smatana: 
Z Norska
do Chaber

Fotbalový život je pestrý a přináší nejedno 
překvapení. Jedno takové příjemné 
překvapení se událo i v průběhu podzimu 
v  našem klubu. Řady našich trenérů 
a hráčů rozšířil bývalý slovenský a norský 
profesionální fotbalista Laco Smatana. 
Laco ihned zapadl do našeho klubu 
a  našim starším dorostencům, hrajícím 
nejvyšší pražskou soutěž, předává cenné 
zkušenosti a  rady. Kvalita jeho tréninků 
je srovnatelná s  tréninky v  lize. Nemá 
problém udělat individuální trénink, 
provést tréninkovou jednotku i  pro jiné 
mládežnické kategorie nebo i  mužstvo 
mužů, kam už také byl začleněn. Teď už 
jen zbývá se těšit, až ho na jaře uvidíme 
na hřišti i  v  roli hráče. Níže přikládáme 
krátký rozhovor s tímto zajímavým hráčem 
a trenérem staršího dorostu v našem klubu.

Můžeš prosím přiblížit svoji fotbalovou 
kariéru?
S  fotbalem jsem začínal ve Štúrovu, od-
kud pocházím. V 15 letech jsem začal hrát 
za třetiligové áčko a  vybral si mě Slovan 
Bratislava. Hned první sezonu jsme se sta-
li mistry Slovenska U16 a já jsem z pozice 
„šestky“ byl nejlepším střelcem. Pak jsem 
hrál 2. ligu za juniorku Slovanu Bratislava. 
Přes pracovní pozici v jedné norské firmě 
jsem se dostal na zkoušku do Sarpsborgu. 
Uspěl jsem a hrál jsem dva roky 2. ligu. Ná-
sledně pak v Oslu jsem hrál šest let v růz-
ných norských klubech.
Jak ses prosím dostal z Norska do Prahy?
S  kamarády jsme založili vlastní firmu 

v oblasti IT a byla volba buď Košice, nebo 
Praha. Volba padla na Prahu a jsme tu již 
pět let.
Co tě přivedlo k nám do Dolních Chaber?
Působil jsem jako trenér staršího dorostu 
v  jednom pražském mužstvu a hráli jsme 
doma zápas proti dorostu Chaber. Sice 
jsme vyhráli 4:3, ale velmi se mi líbili hrá-
či Chaber. Přečetl jsem si tedy něco o Cha-
brech a dospěl jsem k závěru, že potenciál 
a koncepce Chaber je mi bližší než ta, kte-
rá byla nastavena v mém tehdejším klubu. 
Poslal jsem e-mail, a když byl oboustranný 
zájem, tak jsme si plácli.
Jak se ti v Chabrech líbí?
Rozhodnutí kontaktovat Chabry považuji 
za jedno z mých nejlepších, co se fotbalu 
po návratu z Norska týká. Lidé okolo klubu 
jsou skvělí, přátelští, upřímní a svoji práci 
dělají ze srdce. Mladí hráči mají potenciál 
a hlavně možnost pokračovat v dospělých 
mužstvech. Celková koncepce klubu je mi 
strašně blízká a sympatická. Areál je velmi 
pěkný, plány jsou jednoznačné a naplňují 
se. V Chabrech se mi velmi líbí a jsem rád, 
že tu můžu působit.
Uvidíme tě na hřišti i jako hráče?
Měl jsem nepříjemné zranění, ale zatím 
léčba vypadá dobře, postupně zvyšuji zá-
těže. Takže jednoznačný plán je objevit se 
na hřišti, ať už za Áčko, nebo za Béčko.
Žil jsi dlouhou dobu v Norsku, máš za man-
želku Norku. Když srovnáš Norsko a Čes-
ko, jaké spatřuješ největší rozdíly mezi tě-
mito zeměmi?
Největší rozdíl je v  životní úrovni. Norsko 
je bohatá země a  může si dovolit kvalit-
ní sociální systém. V Norsku si každý žije 
velmi dobře, ale vyúsťuje to v pohodlnost 
a  lenivost lidí, kteří se rychle uspokojí. 

Byl to i jeden z důvodů, proč jsem se vrá-
til a založil firmu v Praze. Každopádně ži-
vot v Norsku je krásný, příroda je nádher-
ná a lidé jsou velmi přátelští.
Jaké jsou plány do budoucna?
Co se fotbalu týká, tak chci být aktivní sou-
částí Chaber, postupně pomáhat v  tréno-
vání Áčka, zvyšovat si trenérskou kvalifika-
ci a přispět zkušenostmi ať už fotbalovými 
nebo manažerskými k vytváření atraktivní-
ho prostředí v klubu. Je to skvělý klub a od 
té doby, co jsem jeho součástí, tak dopo-
ručuji rodičům a mladým hráčům, že Chab-
ry jsou dobré pro fotbalový i osobní růst.

Jan Škurek

TJ ZŠ Chabry v době 
koronavirové
Pauza od pravidelného cvičení je jako těž-
ký rozchod. Musíme počítat s  tím, že do 
kupy se budeme dávat dvakrát tak dlou-
ho, jako trvala přestávka. Zatímco ale sr-
deční záležitosti se musí prostě „vyse-
dět“, případně vyplakat, stav své kondič-

ky máme v Tělovýchovné jednotě Základ-
ní škola Chabry pevně v rukou. Pro všech-
ny příznivce našeho spolku a pro veřejnost 
na našich facebookových stránkách TJ ZŠ 
Chabry je připraven mini seriál s názvem 
„VSTAŇME A NAPŘIMME SE“, kde vám krát-
ké upoutávky pomohou uvědomit si jak 
předcházet únavě a bolestem zad.

Pro naše dospělé cvičence jako uzavře-

nou skupinu jsou natočena videa s GYRO 
metodou a video se základními cviky z SM 
systému.

Do té doby, než se opět sejdeme, cvičte, 
hýbejte se, choďte a smějte se!

Těšíme se na vás v tělocvičně.
TJ ZŠ Chabry, Ivana Rakovská


