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děti vyráběly ozdoby

Nouzový masopust
Letos v jiném kabátě,
přesto s nádhernými maskami



Úvodní 
slovo
Kateřina 
Šilhová 
Šafránková
starostKa MČ
Milí chrabří chaberští, 
už je to dlouhé, chybí nám vize konce a 
ztrácíme naději. Do našich životů se vtírá 
dlouhodobý stres a běžné psychohygienic-
ké pomůcky nepomáhají. Chybí nám ener-
gie získávaná zvnějšku, z kontaktu s přá-
teli. I z toho důvodu jsme uspořádali bez-
kontaktní Masopust, který se moc povedl a 
množství masek v ulicích bylo až dojemné. 

Nezbývá než, jak radí psychologové, 
pěstovat vděčnost. Přeorientovat se z ne-
gativních myšlenek na ty pozitivní. 

Hodlám vás zahrnout pozitivními zprá-
vami z Dolních Chaber a dodat vám ener-
gii. Máme novou šéfovou úřadu, tajemnici 
Lenku Drdovou. Vypadá jako anděl a kolty 
má přitom proklatě nízko. Myslím, že s ní 
směřujeme k rychlejší digitalizaci úřadu a 
lepšímu nastavení všech procesů. Od září 
jsme také na úřadě přešli na směny, aby-
chom pro vás zajistili chod úřadu i v době 
karantén. 

Koncem února jsme u MUDr. Filípko-
vé naočkovali první dávkou naše seniory 
ve věku 80 plus. Další chystáme, až vláda 
umožní očkování i mladších skupin. 

Získali jsme dalších 10 milionů na do-
stavbu školy. Je známo, že projekt jsem 
chtěla nový a modernější. Nastoupila jsem 

do funkce, když stavba byla zahájená pod-
le původního projektu. Tento spoustu věcí 
neřešil i z obavy, že na školu nebudou pe-
níze. Snažím se vylepšit, co ještě lze, a 
jsem ráda, že současné vedení Prahy ne-
podmiňuje poskytnutí financí poslušností 
ve věcech okruhu. Od mého nástupu se již-
ní variantě okruhu, včetně čimického při-
vaděče a radiály, bráníme více a aktivněji 
než kdykoli předtím. 

Jako lidstvo jsme dostali další vozítko 
na Mars, máme z něj dokonce k dispozici 
fotky. A já pořád věřím, že se nakonec do-
kážeme dohodnout i na rozumné variantě 
vedení okruhu kolem Prahy. I když na Mars 
létá NASA, a ne ŘSD. 

Mějte se krásně a pečujte o své zdraví a 
psychickou pohodu!

Vaše KŠŠ

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

POMOC S REGISTRACÍ
NA OČKOVÁNÍ
PROTI NEMOCI COVID-19 

infolinka MČ Praha-Dolní Chabry:
702 192 330
po–pá 8:00–16:00 hod.

KONTAKTY
Základní kontakty na radnici:
E-mail: dchabry@dchabry.cz

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

Tajemnice ÚMČ
Lenka Drdová
�tel.: 283 882 771
�e-mail: lenka.drdova@dchabry.cz

Namalujte nám titulku!
Lednové číslo Zpravodaje bylo krásné 
a  speciální díky titulní straně přímo od 
vás. Rozhodli jsme se proto, že výzvu k na-
malování titulky zopakujeme pro další vý-
tisk v dubnu. Téma necháme zcela na vás, 
přímo se nabízí například jarní a  veliko-
noční motivy.

Pošlete nám do 15.  března  2021 vyfo-
tografovaný nebo naskenovaný obrázek 
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 knihov-
ně. Z doručených obrázků vybereme příš-
tí titulku.                                         redakce

Radnice zajistila  
pro seniory očkování  
v Chabrech
V Dolních Chabrech bylo 24. února 2021 
naočkováno první várkou vakcíny proti co-
vid-19 společnosti Pfizer všech třicet pět 
přihlášených chaberských seniorů starších 
80 let. Těm, kteří se nemohli bez cizí po-
moci dostavit, byl nabídnut odvoz do lé-
kařského zařízení na Spořické. Zájemci o 

očkování se mohli hlásit na telefonní in-
folince 702 192 330, kterou nechala radnice 
zřídit během podzimní vlny pandemie pro 
pomoc chaberským občanům a nyní ji vy-
užila také pro přihlašování seniorů k vak-
cinaci mobilním týmem přímo v Dolních 
Chabrech. Celkový počet osob ve věku nad 
80 let je v naší městské části 175.   

Od 1. března bude možné očkovat i 
mladší ročníky nad 70 let. Nově budou 
moci očkovat i praktičtí lékaři. Zájemci se 
mohou opět hlásit u svého praktického lé-
kaře nebo na stejné telefonní lince měst-
ské části. Další termíny očkování budou 
známé na základě zajištění dostatečných 
dodávek vakcíny vládou.

Poděkování patří městské části Praha 
1, jejímu starostovi Petru Hejmovi, Vikto-
ru Furmanovi z GHC za rychlou spolupráci. 
Naše seniory očkoval mobilní tým Nemoc-
nice Na Františku. Zázemí a svůj odborný 
dohled nám poskytla MUDr. Milena Filíp-
ková. Velký dík patří i chaberské zdravotní 
sestřičce Radce Šamonilové, která se na-
bídla s pomocí, a v neposlední řadě naší 
knihovně, která sloužila na infolince jako 
call centrum.

KŠŠ
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Svoz odpadů v roce 2021
Přistavení kontejnerů na nebezpečný odpad
Datum Stanoviště Čas (hod.)

20. 4. a 17. 7. 2021 Ulčova x Ústecká 15:00–15:20
20. 4. a 17. 7. 2021 Hrušovanské nám. 15:30–15:50
20. 4. a 17. 7. 2021 Bílenecké náměstí 16:00–16:20

Přistavení BIO velkoobjemových kontejnerů
Datum Stanoviště Čas (hod.)

27. 3. 2021 Velemínská 09:00–12:00
10. 4. 2021 Na Pěšině 09:00–12:00
24. 4. 2021 Pod Křížem x U Větrolamu 09:00–12:00
15. 5. 2021 Měděnecká 09:00–12:00
29. 5. 2021 Dvorní 09:00–12:00

Od 1. února 2021 mohou obyvatelé městské části zdarma využívat služeb ukládání biolo-
gicky rozložitelného odpadu, listí, trávy a bioodpadu ve sběrně Ivany Zůčkové ve Spořic-
ké ulici směrem do Ďáblic. Podrobnější informace naleznete na webu MČ nebo ve Zpra-
vodaji č. 2/2021.

Službu plně hradí radnice městské části. Pro odevzdání bioodpadu je nutné se proká-
zat trvalým místem pobytu v Dolních Chabrech.

Přistavení velkoobjemových kontejnerů
Datum Stanoviště Čas (hod.)

11. 4. 2021 Bílenecké náměstí 09:00–13:00
11. 4. 2021 Na Pěšině (za křižovatkou s Kobyliskou) 09:00–13:00
16. 5. 2021 Dvorní 09:00–13:00
16. 5. 2021 Pod Křížem x U Větrolamu (u sep. odpadu) 09:00–13:00
13. 6. 2021 Měděnecká 09:00–13:00
13. 6. 2021 U Větrolamu (u separovaného odpadu) 09:00–13:00

Nabídka pomoci 
od chaberské sociální 
pracovnice
Ocitli jste se v těžké životní situaci? Nevá-
hejte se obrátit na naši sociální pracovni-
ci, která ochotně pomůže s  hledáním ře-
šení. Tel.: 725 010 084 ve všední dny v čase 
10:00–16:00 hodin nebo na e-mailu: social-
ni@dchabry.cz.

Pomoc nabízíme osobám se zdravotním 
postižením, osobám sociálně vyloučeným 
nebo osobám ohroženým sociálním vy-
loučením (např. samoživitelé, mladiství po 

odchodu z  dětského domova, osoby ne-
zaměstnané, národnostní menšiny, v sou-
časnosti také ohrožení v  důsledku pan-
demie koronaviru), osobám bez přístřeší 
nebo žijícím v nevyhovujících podmínkách.

Sociální pracovník poskytuje odborné 
sociální poradenství, podporu při jednání 
s úřady a pomoc s vyřizováním nejrůzněj-
ších žádostí a jiných dokumentů.

Projekt je realizován společně s měst-
skou částí Praha-Ďáblice. Spolufinancová-
ní probíhá ve spolupráci s Evropskou unií 
z Operačního programu Zaměstnanost.

redakce

Výběr zasedání Rady 
z ledna a  
z 1. února 2021 

schválila

�vypsání záměru na pronájem nebyto-
vých prostor v budově Hrušovanské nám. 
253/5,
�podání žádosti o  podporu a  realiza-
ci projektu „Vybudování zázemí pro poly-
technické vzdělávání“ z  Operačního pro-
gramu Praha-pól růstu ČR,
�připomínky k 5. aktualizaci Územně ana-
lytických podkladů hl. m. Prahy 2020,
�smlouvu o dílo s firmou ARPEMA s. r. o.,
�nájemní smlouvu na nebytové prostory 
na rok 2021 za podmínek uvedených v ná-
jemní smlouvě s firmou DIVOCH z. s. a s fir-
mou B & B pro život, z. ú.,
�Žádost o investiční dotaci z rozpočtu hl. 
m. Prahy z  rezervy pro MČ HMP v kap. 10 
v roce 2021 – ZŠ, ZUŠ,
�zvýšení limitní roční částky pro poskyto-
vání odměn ředitelkám příspěvkových or-
ganizací zřízených MČ a  jejich platové vý-
měry od 1. ledna 2021,
�text vyjádření ke koncepci „Dopravní po-
litika ČR pro léta 2021–2027 s výhledem do 
roku 2050“ v rámci řízení SEA,
�vypovězení pojistné smlouvy č. 
500045450 uzavřené u  Allianz pojišťovny, 
a. s.,
�účast v  rozšířeném pilotním projektu 
„Digitalizace registrací dětí do škol“,
�cenovou nabídku na výkon inženýrské 
činnosti pro kolaudaci v  rámci akce „Do-
stavba ZŠ Dolní Chabry“ s firmou DOST in-
ženýring s. r. o.,
�prominutí nájemného na 1. a 2. čtvrtletí 
2021 firmě Jiří Toman,
�prodej farmářských produktů firmy 
Czech Food Trading s. r. o.,

souhlasila

�s realizací projektu OP VVV Šablony III,
�a  podpořila výstavbu sportoviště SK 
Dolní Chabry dle přílohy č. 1 usnesení,
�s  plošným prominutím poplatku z  po-
bytu všem poplatníkům od 1.  února do 
31. března 2021,

rozhodlA

�o výběru nejvhodnější nabídky realiza-
ce veřejné zakázky na vypracování Kon-
cepce transformačních a  rozvojových lo-
kalit a požadavky na veřejnou vybavenost, 
koncepce veřejných prostranství a  zeleně 
spolu s pěší a cyklistickou dopravou, kte-
rou byla nabídka společnosti OIKOI ARCHI-
TEKTI s. r. o., a schválili uzavření Smlouvy 
o dílo se zhotovitelem.

RMČ a školství:
Dotace, předregistrace
i nové platové výměry
Radní 25. ledna 2021 rozhodli o podání žá-
dosti o  investiční dotaci z  rozpočtu hlav-
ního města Prahy ve výši 13 450 000 korun 
na dokončení akce rekonstrukce a přístav-
ba ZŠ Dolní Chabry. O žádosti bude v úno-
ru rozhodovat pražské zastupitelstvo. Do-
stavba školy má za sebou rok a letos v létě 
bude finišovat, aby mohly děti od září na-
stoupit školní rok v nových prostorech.

Schváleno bylo Radou rovněž zapojení 
mateřských škol do projektu digitalizace 
předregistrace dětí do školek, který by měl 
urychlit a  zjednodušit zápisy do mateř-

ských škol díky elektronické žádosti z po-
hodlí domova.

Pro letošní rok byly přijaty nové plato-
vé výměry ředitelek příspěvkových organi-
zací, tedy mateřských škol a školy základ-
ní, dle nařízení vlády s účinností od 1. led-
na  2021. V  té souvislosti byly také zvýše-
ny limitní roční částky pro poskytování od-
měn ředitelkám příspěvkových organizací.

redakce
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Kam povede Kobyliská?
Zhruba půlrok pracuje Rada MČ na strate-
gickém plánu rozvoje Dolních Chaber. Jed-
ním z jeho hlavních bodů je řešení dopravy 
v  intravilánu městské části. Některá mís-
ta je však třeba řešit ještě před vypracová-
ním tohoto projektu. Jedním z nich je Ko-
byliská ulice.

Právě ta v poslední době bývá cílem ná-
vštěv příslušníků městské policie. Důvo-
dem jsou četné stížnosti občanů na stav 
dopravy.

Místní problematika má tři pohledy. 
První je z  úhlu projíždějícího řidiče, kte-
rý kritizuje nevhodné parkování vozů, dru-
hý je pohled rezidentů, kterým vadí přede-
vším způsob rychlé jízdy řidičů, třetí úhel 
je ze strany chodců, kteří musí kvůli nedo-
statečné šíři chodníku často vstupovat do 
vozovky, kde je ohrožují netolerantní řidiči.

Který pohled má přednost a  který má 
pravdu? Všechny.

Při parkování vozu u  krajnice je nutné 
při obousměrném průjezdu dodržovat šíř-
ku min. tři metry v každém jízdním pruhu. 
To je v úzké Kobyliské nereálné.

Zónové dopravní značení zde omezuje 
rychlost na 30 km/h, navíc zakazuje vjezd 
s výjimkou dopravní obsluhy. Mnoho řidi-
čů povolenou rychlost výrazně překračuje 
a většina z nich má v rozporu se značením 
Kobyliskou ulici jen jako tranzitní oblast.

Šíře chodníků dle předpisů má být mi-
nimálně 175 cm, ve skutečnosti je jejich 
šířka poloviční, navíc chůzi velmi kompli-
kují různě výškově posazené vjezdy na při-
lehlé pozemky.

Městská policie navrhuje řešení, se kte-
rým pracuje plán rozvoje městské čás-
ti a  který se jeví jako nejvíce přínosný. 
Úsek mezi ulicemi Pod Křížem a Protilehlá 
zjednosměrnit ve směru do Kobylis. Tím-
to opatřením se rezidentům umožní par-
kovat před domy a zároveň se výrazně sní-
ží intenzita dopravy. Chodci budou zjedno-
směrněním více chráněni, definitivní řeše-
ní ale přinese až následné rozšíření chod-
níků alespoň na minimální předepsanou 
šířku.

Výsledný efekt této úpravy a  zlepšení 
obslužnosti Kobyliské ulice se ale projeví 
až po napojení ulic Pod Křížem a Protileh-
lá na Ústeckou ulici tak, jak je to zakresle-
né v územním plánu, resp. jak je to navrže-
né minulými vedeními městské části.

Horní část Kobyliské ulice u vjezdu do 
Beranova je zatím plánována s obousměr-
ným provozem. To však vyžaduje podstat-
né rozšíření tohoto úseku, který tvoří jedi-

nou spojnici mezi sídlištěm Beranov a za-
stávkou MHD v  Ústecké ulici. Prvořadé je 
zkapacitnění chodníku rozšířením alespoň 
o  jeden metr. Letos má dojít ke kolauda-
ci dalších fází Beranova a  počet reziden-
tů (a  tím pádem i  chodců) se brzy skoro 
zdvojnásobí. Rozšířené jízdní pruhy vozov-
ky by měly zahrnovat i  cyklopruh. Touto 
zásadní přestavbou se ale už zasahuje do 
přilehlých soukromých pozemků a  k  dal-
ším krokům je proto potřeba účinné spo-
lupráce s jejich vlastníky. V případě, že ke 
shodě nedojde, bude nutné i zde sáhnout 
ke změně v  organizaci dopravy a  případ-
nému zjednosměrnění.

Proces přípravy a  následné realizace 
bude ještě dlouhý, cíl je však jasný: vytvo-
řit zde podmínky, které odpovídají poža-
davkům dopravy a urbanismu 21. století.

Stanislav Vyšín, 
radní MČ Praha-Dolní Chabry

Rada vybrala zhotovitele 
koncepce transformačních 
a rozvojových lokalit
Radní městské části na svém zasedání 
1. února 2021 rozhodli o výběru zhotovite-
li Koncepce transformačních a rozvojových 
lokalit a  požadavků na veřejnou vybave-
nost a schválili uzavření smlouvy se spo-
lečností OIKOI ARCHITEKTI s. r. o. Součástí 
vypracovaného dokumentu má být rovněž 
koncepce veřejných prostranství a  zeleně 
v Dolních Chabrech spolu s pěší a cyklis-
tickou dopravou dle vyhlášeného záměru 
v prosinci.

Koncepce, kterou by měl zhotovitel vy-
pracovat zhruba do tří měsíců, by dle zve-
řejněného záměru měla obsahovat:

�koncepci transformačních a rozvojových 
lokalit a  požadavky na veřejnou vybave-
nost,
�koncepci veřejných prostranství a zele-
ně spolu s pěší a cyklistickou dopravou
�koncepci dopravní,
�koncepci cílových charakterů a  využi-
tí území,
�výhledový potenciál rozvoje,
�výkres limitů území.

redakce

Ulice V Kratinách zůstává 
u školy neprůjezdná až do 
října

Kvůli stavebnímu provozu bylo prodlou-
ženo uzavření části ulice V Kratinách u zá-
kladní školy platné už od loňského úno-
ra. Uzavírka mezi Spořickou a  Budyšín-
skou, která by měla trvat do 30. října 2021, 
je nutná z důvodu umístění zařízení stave-
niště a staveništních vjezdů pro dostavbu 
školy. Dopravní režim je v oblasti stanoven 
přechodným dopravním značením.

redakce
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INZERCE

Prodej
farmářských produktů
každé pondělí před radnicí
Od pondělí 8. února 2021 probíhá na Hru-
šovanském náměstí prodej farmářských 
produktů. Rodinná farma na kolečkách 
prodává před úřadem městské části každé 
podělí od 11:00 do 18:00 hodin široký sor-
timent domácích potravin.

V únoru byl v nabídce například tento 
sortiment:
�produkty z malých farem; kuřecí i krůtí 
maso, vepřové z drobného chovu, vyzrálé 
hovězí a zvěřina,�pršuty a šunky od pana 
Chovanečka,�mléčné produkty z Krasole-
sí (mléko, čerstvý sýr, kefír, máslo, tvaroh),
�vajíčka z volného chovu od pana Kubáta,
�bio pečivo od Esky (žitný a  pšenič-
ný chléb, rohlíky, loupáky, buchty…),�pi-
vo z  rodinného pivovaru Vacek,�vyzrálé 
sýry (Holandsko, Francie),�olivy několi-
ka druhů (Řecko),�domácí perníčková lí-
zátka,�lyofi lizované ovoce, müsli směsi 
od proMüsli (každá směs je míchána ruč-
ně, jednotlivě a s láskou), jako bonus mů-
žeme míchat na míru každému z vás,�kla-
sické slovenské pagáče (škvarkové, špe-
nátové, bryndzové, veganské, sýrové, oli-
vové),�domácí pečená sekaná,�čerstvé 
ryby z pstruhařství Mlýny.

Prodej na čerstvém vzduchu za dodr-
žení všech hygienických pravidel. Prosíme 
o dodržení dvoumetrových rozestupů.

Nová tajemnice ÚMČ:
Lenka Drdová
Od počátku února máme na Úřadě novou 
tajemnici. Lenka Drdová je původně z Mo-
ravy a v Dolních Chabrech žije několik let 
s  manželem a  dvěma malými dětmi. Pro 
práci tajemnice ji motivuje mimo jiné to, že 
se přímo týká jejího bydliště, a ráda by, aby 
to zde směřovalo tím správným směrem. 
Bydlí v Nových Chabrech, baví ji péče o za-
hrádku a pěstování bylinek.
Jak se vám v Dolních Chabrech líbí?
V Chabrech bydlím již pět let a  jsem tady 
spokojená. Původně pocházím z  menší 
obce z  Moravy a  bydlení na okraji velko-
města mně přijde podobné. A přitom je to 
kousek do centra, takže mi to moc vyhovu-
je. Baví mě i místní komunita, kdy se po-
tkáváme se sousedy, vzájemně si pomáhá-
me, třeba s hlídáním dětí, a  sdílíme spo-
lečné zážitky.
Co bylo motivem ucházet se o práci na na-
šem úřadě?
Ono to začalo už v době, když jsme se sem 
nastěhovali. Říkala jsem si, že by bylo fajn 
pracovat tady na úřadě, že by mě to bavi-
lo a měla bych práci za rohem. A když jsem 
se po mateřské vrátila do práce, začala 
jsem se poohlížet po něčem blíž, přede-
vším kvůli dětem, v tutéž dobu jsem se do-
zvěděla, že na MČ hledají tajemníka. Pros-
tě se to sešlo.

Protože ráda pracuji s  lidmi, věděla jsem, 
že mě práce bude bavit. Možná je někdy až 
moc pestrá, je to trochu jiná veřejná sprá-
va. Ale těším se na to.
Kde jste pracovala předtím?
Pracovala jsem dvanáct let na Státním fon-
du životního prostředí, kde jsem byla spo-
kojená. Řekla bych, že je to dobrý zaměst-
navatel. Jde o velkou instituci se zázemím, 
kde máte vždy vše okamžitě k dispozici od 
právníků po jiné specialisty. V tom je prá-
ce na malém úřadě trochu změna, ale s tím 
počítám.
Jaké jsou první dny v Chaberském dvoře?
První dny jsou celkem náročné, ale to je 
v novém zaměstnání běžné. Seznamuji se 
nyní s agendou a s novými kolegy. V sou-
časné době se kolegové střídají na home 
offi cech, o to je to složitější a seznamuje-
me se postupně s každým jednotlivě. Ko-

lektiv je tady moc příjemný, což je velká 
výhoda, to je důležité. Všichni jsou velmi 
ochotní a vstřícní.

Nějaké první kroky, kterým byste se chtě-
la věnovat?
Zjišťuji, jak úřad doposavad funguje. Až se 
seznámím s celou agendou, ráda bych na-
stavila některé procesy efektivněji a  při-
nesla trochu inovace. Jednoznačně jsem 
pro elektronizaci úřadu, ale je třeba všech-
ny procesy pojmout komplexně. Čeká nás 
spousta nové práce.
Jak vnímáte otevřenost úřadu, s čím se na 
vás lidé mohou obracet?
Osobně jsem pro plnou otevřenost. Mys-
lím si, že i v současné „covidové“ době je 
úřad lidem k dispozici a  všichni se snaží, 
aby vše fungovalo.

redakce
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Reakce na příspěvek občanky 
ze Zpravodaje č. 12. říspěvky občanů

Reaguji na příspěvek paní Feiglové ze 
Zpravodaje č. 12 o neochotě nynějšího za-
stupitelstva zabývat se stavbou domu pro 
seniory.

Byla jsem ještě poměrně mladá, když 
jsem se doslechla, že se v Chabrech bude 
stavět dům pro seniory. Vědělo se tehdy, 
že se má postavit mezi fotbalovým hřiš-
těm a ulicí Měděneckou, v úvalu. Zarado-
vala jsem se a těšila se, že na stará kole-
na nemusím kamsi do pekel do starobin-
ce a budu moci dožít doma v Chabrech. Je-
nomže čas běžel, a pořád nic – střídali se 
starostové, zastupitelstva a dům pro seni-
ory pořád nikde. Až tedy v roce 2019 zno-
vu začala svítat naděje, že se snad toho 
dožiji. Tehdejší starostka, paní Floriáno-
vá, měla sice plno práce se školou, ale ne-
zapomněla ani na seniory a  já se teprve 
teď se z článku paní Feiglové dozvídám, jak 
podpořila i stavbu Domu pro seniory.

Je to jako se školou. Nechce se vám do 
starostí – kde vzít peníze, kdo to bude mít 

na starost, kdo to připraví, co když… a  je 
to opravdu potřeba? Ale jste zastupitelé 
a s funkcí jste převzali i práci a odpověd-
nost.

Jste ještě mladí a  nevíte, co je STÁŘÍ. 
Stáří bolí a to nejen tělesně, ale i duši, kte-
rou pořád ještě má. Je barbarské vytrh-
nout starého nemohoucího člověka z do-
mova, kde léta žil a strčit ho někam, kde je 
mu všechno cizí, kde si těžko zvyká, všech-
no ho bolí a  nikoho nezná. Pochopíte to 
sami, až zestárnete a  budou o  vás roz-
hodovat mladí. Stavějte dál paneláky pro 
mladé rodiny s dětmi, ale nemůžete úpl-
ně zapomenout na nás, kteří jsme prožili 
skoro celý život a spoléháme nyní na vás.

Současné zastupitelstvo nabízí v  této 
době koronavirové krize seniorům pomoc 
(roušky, dezinfekci, nákupy apod), a  my 
děkujeme. Ale tato pomoc je krátkodobá 
a senioři, pokud nemusí, tak neobtěžují.
Vážení zastupitelé, udělejte prosím pro se-
niory něco víc. Alespoň podpořte Dům pro 
seniory, ať mohou dožít doma v Chabrech, 
kde se všichni znají.

Stanislava Klocperková

Místní poplatek ze psů 
za rok 2021
Splatnost do 31. 3. 2021

Majitelé psů s trvalým pobytem na úze-
mí MČ Praha-Dolní Chabry, kteří nečerpa-
jí dvouletou úlevu do výše 350 Kč/rok za 
označení psa mikročipem po přihlášení 
do registru Magistrátu hl. m. Prahy, zaplatí 
poplatek ve stejné výši jako v předchozím 
roce. Sazby poplatků se nemění a dle vy-
hlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o míst-
ním poplatku ze psů, ve znění pozdějších 
předpisů, jsou následující:
�300 Kč za jednoho psa chovaného v ro-
dinném domě
�600 Kč za druhého a  každého dalšího 
psa chovaného v rodinném domě
�200 Kč za jednoho psa chovaného v ro-
dinném domě, je-li držitel psa poživatel 
invalidního, starobního, sirotčího, vdov-
ského nebo vdoveckého důchodu, který je 
jediným zdrojem příjmů
�300 Kč za druhého a  každého dalšího 
psa chovaného v rodinném domě, je-li dr-
žitel psa poživatel invalidního, starobního, 
sirotčího, vdovského nebo vdoveckého dů-
chodu, který je jediným zdrojem příjmů
�1.500 Kč za jednoho psa chovaného 

v bytovém domě
�2.250 Kč za druhého a každého dalšího 
psa chovaného v bytovém domě
�600 Kč za jednoho chovaného psa urče-
ného a užívaného k hlídání objektů, jehož 
držitelem je právnická osoba, která je zá-
roveň vlastníkem hlídaného objektu
�900 Kč za druhého a  každého dalšího 
psa určeného a užívaného k hlídání objek-
tů, jehož držitel je právnická osoba, která 
je zároveň vlastníkem hlídaného objektu.

Poplatky lze zaplatit na podatel-
ně ÚMČ Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 
253/5, nebo bankovním převodem, účet č. 
2000704349/0800, KS 0379, VS 1341 a SS – 
popisné číslo domu (červené).

Povinnost chovatelů
�ohlásit psa staršího třech měsíců do 
evidence MČ Praha-Dolní Chabry
�přihlásit psa do registru chovatelů psů 
MHMP do 30 dnů od označení psa čipem, 
tetováním, www.praha.eu
�v případě ukončení chovu nebo uhynu-
tí psa odhlásit z evidence do 30 dnů, do-
kládá se potvrzením od zvěrolékaře nebo 
čestným prohlášením (pokud jste tak do-
sud neučinili, informujte příslušný odbor 
dodatečně).

Gabriela. Chamrová, referent ÚMČ

Telegraficky
Nová fasáda základní školy
Z pohledu od jihu se tváří škola pod novou 
fasádou už jako skoro hotová. Ještě je ale 
před námi pár měsíců práce, během nichž 
i zbytek stavby dostane nové opláštění dle 
návrhu Ing. arch. Malinského.

Do Rybníčků po novém asfaltu

školku vyřadil koronavirus

MŠ Chaberáček byla v období od 21.  led-
na do 5. února 2021 mimo provoz kvůli co-
vid-19. Ve školce z důvodu potvrzené koro-
navirové nákazy a nařízené karantény Hy-
gienickou stanicí hl. m. Prahy chyběli za-
městnanci a nebylo možné personálně za-
jistit její provoz. Dočasné uzavření schvá-
lila RMČ.

PříspěvEK občanKY
Vážení spoluobčané,

touto cestou bych ráda poděkovala za 
příspěvek paní Jitky Ečerové ve Zpravodaji 
2/2021. Jednalo se o probíhající silvestrov-
ské oslavy 31. prosince 2020. Bylo to opro-
ti minulým letům strašné.

Zřejmě si naši spoluobčané neuvědo-
mují, že střílení nepovolené pyrotechniky 
zkazilo silvestrovské oslavy většině maji-
telů psů, ostatních zvířátek, ale také ma-
lým dětem a starším občanům. Místo aby-
chom oslavovali klidný příchod Nového 

roku, museli jsme zachraňovat především 
naše zvířecí mazlíčky, kteří jsou bezbranní, 
strašně se báli a mají i dnes po soumraku 
strach chodit na procházku.

Připojuji se k příspěvku paní Jitky Eče-
rové, aby další novoroční oslavy probíha-
ly v  souladu s  „Obecně závaznou vyhláš-
kou o používání pyrotechnických výrobků 
v hl. m. Praze“.

Věřím, že chaberské zastupitelstvo udě-
lá patřičné kroky, abychom další oslavy 
nového roku mohli prožít bez úhony.

Michaela Švejdová

6 6Telegraficky | příspěvky



Vzpomínka na Dalibora Uttla
Dne 15. února 2021 přišel svět o vzácného 
člověka, který na potkání rozdával úsměv 
a humor. Mnohým ze svého okolí pak po-
skytl i svůj čas a šikovné ruce, protože ne-
bylo nic, s  čím by si neporadil. Milova-
nou mu proto byla práce školníka na zá-
kladní škole v  Dolních Chabrech v  letech 
1992–2012, kde rád pomáhal paním učitel-
kám s  poličkami, nástěnkami a  tabulemi 
a dětem se zabouchnutými skříňkami a za-
pomenutými klíči. Potkat jste jej ale moh-
li i  v  mateřské školce, na dětském hřišti, 
na hřbitově, na úřadě nebo na jiných mís-
tech v  Chabrech, zkrátka všude kde bylo 
potřeba něco opravit nebo vyrobit. Největ-
ší odměnou mu bylo, že jste jej měli všich-
ni rádi. Položit kytičku, zapálit svíčku, pří-
padně i zanechat vzkaz či vzpomínku bude 

možno od 15. 3. na místním hřbitově, ko-
lumbárium č. 95 + 96, kde bude zřízeno 
malé pietní místo. Děkujeme. 

Monika Klemperová

Příspěvek zastupitele
Ochrana přírody
S příchodem jara se v Chabrech probudil 
i  vzácný zástupce rostlinné říše. Křivatec 
český (Gagea bohemica subs. bohemica). 
Drobná, do 10 cm vysoká cibulnatá rost-
lina. Kvete velmi brzy na konci zimy. Záři-
vě žluté květy se objevují někdy už v úno-
ru nebo březnu. Jedná se tak o jednu z nej-
časněji kvetoucích rostlin střední Evropy. 
Rozmnožuje se obtížně, protože semena 
vytváří velmi vzácně. V  české přírodě je 
původním druhem, ale v současné době je 
považována za druh ohrožený vyhubením.

Několik nalezišť je ve středních Če-
chách. Ta nejbohatší najdeme v  Dolních 
Chabrech, Čimicích a  Bohnicích. Rostliny 

osidlují suchá, dobře osluněná stanoviště 
především na skalních výchozech.

Jedná se o  velmi drobnou cibulovinu. 
Zajímavostí jsou dvě nestejně velké ci-
bulky v jednom obalu. Větší z nich vykve-
te a uschne. Pro další rok je vždy nahraze-
na tou slabší a doplněna novou. Charakte-
ristické jsou dva tvary listů. Květy jsou zá-
řivě žluté, z vnější strany nazelenalé. Kři-
vatec je považován za kriticky ohrožený 
taxon. Je velice citlivý na změnu stanoviš-
tě a pokusy o  jeho přesazení vedou vždy 
k úhynu rostliny. Stávající lokality výskytu 
jsou ohrožovány fyzickým ničením stano-
višť a  zarůstáním agresivními náletovými 
dřevinami, především akáty.
Lokalita v Chabrech trvale vykazuje výraz-
né přírůstky počtu rostlin. Je to nepochyb-

ně výsledkem systematické péče. Před 
deseti roky bylo celé stanoviště zbaveno 
všech invazních druhů dřevin. Pravidelná, 
každoroční péče zajišťuje podmínky pro 
zachování této krásné a vzácné rostliny.

text a foto Miroslav Malina, zastupitel MČ

Přechod z Ládevské 
k Bille by měl být 
ještě letos
Rada městské části na zasedání 25.  led-
na  2021 souhlasila s  návrhem projekto-
vé dokumentace, na základě které by měl 
být prodloužen chodník u severního kon-
ce ulice Ládevská a vyznačen přechod pro 
chodce směrem k parkovišti supermarketu 

Billa přes ulici K Ďáblicům.
Stavbu s  označením „BESIP 2970415 

K Ďáblicům – Ládevská, Praha 8“ by měla 
TSK začít budovat ještě v  letošním roce. 
Výrazně se tak v okolí supermarketu zvý-
ší bezpečnost chodců, kteří míří z Horních 
Chaber za nákupy.

redakce

Zemřel předseda 
zahrádkářů Jiří Kaše
Dlouholetý předseda základní organiza-
ce zahrádkářů Drahaň Jiří Kaše zemřel 
23. ledna 2021 ve věku úctyhodných 92 let. 
Jiří Kaše byl členem sdružení od roku 1985, 
tedy od jeho počátků, a v říjnu roku 1991 
byl členskou schůzí jednohlasně zvolen do 
jeho čela. Za téměř třicet let ve funkci se 
vždy snažil o úzkou spolupráci s městskou 
částí Praha-Dolní Chabry a  dle vyjádření 
pozůstalých kolegů ze zahrádkářské orga-
nizace, kteří na něj budou vzpomínat vždy 
jen v dobrém, jednal vždy férově a byl to 
opravdu dobrý člověk.

redakce
ve spolupráci s Milanem Plhoněm

Sčítání lidu 2021
Po deseti letech proběhne opět sčítání 
lidu. V pořadí bude desáté a poprvé v his-
torii primárně online, zcela bezkontaktní, 
a vzhledem k epidemické situaci i nejbez-
pečnější. Od 27. března do 9. dubna 2021 
se lidé budou moci sečíst přes webovou 
nebo mobilní aplikaci z pohodlí domova, 
bez nutnosti dalšího kontaktu se sčítacím 
komisařem. Jedinou podmínkou online se-
čtení je přístup k internetu. V současné 
době k němu má dle ČSÚ přístup více než 
80 procent obyvatel.

Ten, kdo se z jakéhokoliv důvodu ne-
bude moci sečíst online, vyplní v druhé 
fázi sčítání klasický listinný formulář, a to 

od 17. dubna do 11. května. Za velmi přís-
ných hygienických opatření ho občan zís-
ká od sčítacích komisařů spolu s odpo-
vědní obálkou. Vyplněné formuláře bude 
možné zdarma vhodit do jakékoliv poštov-
ní schránky, poslat na P. O. Box České Poš-
ty nebo odevzdat na kontaktním místě sčí-
tání. Veškeré informace o Sčítání 2021 jsou 
dostupné na stránkách www.scitani.cz.

Vůbec první československé sčítání se 
konalo 15. února 1921, máme tedy přes-
ně stoleté výročí. První sčítání v samostat-
ném Československu prováděl nově zalo-
žený Státní úřad statistický. Podle výsled-
ků sčítání v roce 1921 bylo na území dnešní 
České republiky 10 009 480 obyvatel. O de-

vadesát let později, dle sčítání v roce 2011, 
žilo v Česku 10 437 000 obyvatel. Při prv-
ním československém sčítání byl prove-
den i soupis bytů, a to v aglomeracích, kte-
ré měly alespoň 20 tisíc obyvatel.

redakce
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Pohádka: Matěj a čerti
27. 3. 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 pohádku. Jenomže ten Matěj měl ženu Ja-
rušku a kopec dětí a… Ale víc vám neprozradíme, to totiž mu-
síte vidět na vlastní oči! Grandiosní marionetová komedie na 
motivy lidové pohádky o chytrém Matějovi, který se ničeho na 
světě nebál.

Divadelní spolek LOKVAR, napsal Martin Matejka, režie Pe-
ter Varga, výprava a  loutky Bára Hubená, hrají Martin Veliký 
a  Peter Varga. Pro děti od čtyř let. Velký sál, bez rezervace, 
vstupné 50 Kč.

Revize knihovního fondu

Na přelomu ledna a února proběhla v knihovně pravidelná re-
vize knihovního fondu. Dle knihovnického zákona se musí pro-
vádět minimálně jednou za pět let. Kontrolou tak prošlo více 
než 7 000 knižních jednotek. Výsledek je překvapivý a více než 
potěšující: 26 chybějících svazků od minulé revize.

Knižní tip

Skříň plná Diora. Bez přečtení anotace ke knize se může zdát, 
že půjde o romantiku ze světa módních salónů nebo podma-
nivých vůní. Ale nikoli. Kniha od australské autorky Natashy 
Lesterové zaznamenává příběh mladých statečných žen, kte-
ré se rozhodly bojovat proti nepříteli za 2. světové války ze 
vzduchu. Provede jejich cestou v kokpitech letadel organiza-
ce ATA (Air Transport Auxiliary  – pomocná letecká přepravní 
služba, převážející vojenská letadla z výrobních závodů k údrž-
bářským jednotkám letectva). Seznamuje čtenáře s důležitou 
rolí, kterou v této organizaci ženy sehrály, navzdory počáteč-
ním předsudkům svých mužských protějšků s vojenskými hod-
nostmi. Autorka předkládá zajímavá fakta, včetně osudu od-
vážné sestry Christiana Diora, kterou působení v odboji dove-
de do tábora Ravensbrück. Román je dojemným, spletitým pří-
během lidského hrdinství a osudové lásky. Stojící za přečtení, 
o čemž svědčí i hodnocení 98 % na čtenářské platformě Data-
báze knih.

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

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

ˇ B Ř E Z E N  2 0 2 1

Všechny akce jsou podřízeny aktuálním nařízením
Kulturní centrum Chaberský dvůr, komise a další organizace 
plánují na měsíc březen akce, jejichž konání bude podmíněno 
aktuálně vydaným nařízením a hygienickým opatřením. V případě 
přetrvávajících omezení tedy níže vypsané akce nemusí 
proběhnout. Pro nejnovější informace proto sledujte weby a FB 
stránky Kulturního centra a městské části.

27. 3. 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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Historicky první on-line hlasování o nej-
hezčí obrázek na téma oblíbené knihy pro-
bíhalo na webu chaberského dvora od 14. 
ledna do 14. února 2021. Do druhého sou-
těžního ročníku bylo přihlášeno sedm vý-
tvarných děl. Všechna byla vystavena v pro-
storu přízemí kulturního centra, ale svých 

návštěvníků se bohužel nedočkala z důvo-
du uzavřených knihoven. Přesto se zúčast-
nilo 184 hlasujících. A vítězem se s počtem 
78 hlasů stal obrázek, jehož autorkou je So-
phia Hlaváčová (10 let) ke knize „Pohádky 
z nebe“.

Gratulujeme vítězce, které jsme předa-

li věcnou cenu a ostatním soutěžícím Da-
nielovi, Nele, Barborce, Šárce, Beátě a Káje 
bude při nejbližší příležitosti předána sym-
bolická sladká odměna za účast. Děkujeme 
všem za hlasy a těšíme se na účastníky le-
tošního ročníku, který vyhlásíme opět na 
konci roku.   

Kniha mého srdce

Chaberský dvůr se rozhodl zapojit do obec-
ně prospěšného projektu „Semínkovna“. Se-
mínkovny jsou prostorem pro ekologické, 
ekonomické a svobodné sdílení osiva mezi 
zahradníky. Plánujeme stát se jedním z míst, 
kde si občané navzájem vyměňují osivo 
z vlastních zahradních výpěstků bez použi-
tí chemických hnojiv a postřiků. Ideální jsou 
staré, místní a krajové odrůdy, důležité pro 
zachování potřebné biodiverzity. Semínkov-
ny jsou jednou z cest, jak ji udržovat a chrá-
nit. Více informací na: www.seminkovny.com.

„Semínkovna“ funguje v  podstatě jako 
knihovna, kde si místo knih půjčíte osivo, 
každý si může vybrat to, které se mu líbí, 
a po sklizni jej přinést ve stejné formě zpět 
a nabídnout ostatním.

Proto nabízíme každému, kdo je ochoten 
podělit se o své semínkové přebytky s ostat-
ními, aby je donesl do knihovny s popiskem, 
o jaké rostliny se jedná. O termínu zahájení 
veřejného sdílení budeme informovat v ná-
sledujícím čísle Zpravodaje dle aktuální epi-
demiologické situace.

za kulturní dvoustranu Alena Wachtlová, Jitka Goldsteinová

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

Semínkovna:
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Štafetový kolík – tři otázky 
pro Zuzanu Juskovou
Zábavně představovací rubrika „Štafeto-
vý kolík – tři otázky pro…“ pokračuje. V mi-
nulém čísle nominovala Kristýna Kuldová 
další Chaberačku Zuzanu Juskovou z firmy 
Simplebiotix a Simplerent, pro kterou také 
vymyslela tři otázky.

Jak jste se ocitla v Chabrech?
Je víc než příznačné, že mně štafetový ko-
lík předala právě Kristýna. Právě díky její 
Kavárně Pod pavlačí, kam nesmírně ráda 
a často chodím, pronikám do Chaberské-
ho dění. Ne nadarmo se říká, když se chceš 
něco dozvědět, běž do místní hospody, tak 
i  já tak pravidelně činím. Do Chaber jsme 
se přestěhovali s  rodinou před šesti lety. 
Předtím jsme byli hodně rozlítaní. Než se 
narodily děti, reprezentovala jsem Českou 
republiku v  snowboardcrossu. Přes léto 
jsme provozovali sportovní kemp u jezera 
Lago di Garda, kde jsme učili windsurfing 
a  pořádali bikové a  feratové výlety. Jsem 
ráda, že jsme se usadili právě tady.

Sportujete stále aktivně, nebo vás život 
zavál úplně jinam?
Celoroční cestování jsme vyměnili za celo-
sezónní půjčovnu lyží, snowboardů a dět-
ských kol Simplerent. Dřív jsem si moc ne-

dokázala představit, kolik námahy a peněz 
to stojí, když se chcete s dětmi věnovat na-
plno letním i zimním sportovním radován-
kám. Dnes už je naprosto běžné, že rodi-
ny v  zimě lyžují, běžkují i  snowboardují. 
Máte třeba dvě děti, tak to už je každý rok 
šest nových výbav. Místo koupení vlastních 
věcí tedy dává smysl si výbavy jen výhod-
ně půjčit na celou zimu a na jaře je jen vy-
měníte za kolo.

Vím, že kromě půjčovny vyrábíte i potravi-
nový doplněk SimpleBiotix. To je z  úplně 
jiného soudku. Jak jste se k tomu dostala?
Vypadá to, že to spolu nesouvisí, ale opak 
pravdou. Po ukončení snowboardové ka-
riéry, zavalení prací a založení rodiny na-
jednou pocítíte, jak vám ubývá energie. 

Tělo už neposlouchá jako dřív. Tam nastal 
zlom – nechtěli jsme se s tím smířit, a tak 
jsme se začali pídit po tom, jak se dostat 
zpátky do formy. Kde vzít tu mladistvou vi-
talitu. Tehdy jsme poznali mikrobiologa 
RNDr. Petra Ryšávku, který nám prozradil, 
že tajemství zdravého a spokojeného živo-
ta se ukrývá ve střevech. Rádi si děláme 
věci po svém tak, aby byly funkční. Proto 
jsme se rozhodli vyrobit vlastní potravino-
vý doplněk s probiotiky pro oživení střevní 
mikroflóry a dalšími blahodárnými látkami 
tak, aby z nich tělo mělo co největší užitek.

Nominace do příštího čísla:
Jaroslav Prudký.

redakce

INZERCE

Příměstské tábory
s angličtinou i v Chabrech

28. 6. - 2. 7.

26. - 30. 7.

23. - 27. 8.

Sportovní léto s angličtinou
florbal / beach volejbal

Léto s Mortimerem a koníky
Pražská Jezdecká Stáj D.Chabry

Léto s Mortimerem a tenisem
trenéři TŠ Lucie Hradecké
tenisový kurt u Chaberského dvora

3 lekce angličtiny denně
výuka českými i rodilými mluvčími

zázemí v chaberské škole nebo
naší učebně v Kobylisích

cena tábora 4.500,- Kč zahrnuje
 - oběd, 2x svačinu a pitný režim
 - výuku angličtiny
 - sportovní instruktory

možnost půjčit tenisové rakety
za poplatek

Radka Mlynárová     776 116 936     www.anglicky-klub.com

Úklid Ďáblického háje
Už za pár týdnů se bude konat druhý úklid 
Ďáblického háje. Letos se k akci, která pro-
běhne v sobotu 27. března 2021, připoju-
je také městská část Praha-Dolní Chabry. 
Výdej ochranných a úklidových pomůcek 
včetně průvodních informací získáte od 
9:00 hodin v Areálu zdraví u altánu.

redakce
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Nouzový
Masopust
Letošní masopust proběhl v  sobotu 
13. února 2021. Vzhledem k vládním naří-
zením se konal v  jiném kabátě, ale veli-
ce nás potěšily i tak kladné ohlasy. Stezka 
s poučným a snad zábavným kvízem byla 
k dispozici celý týden. V sobotu ale vyšlo 
do ulic zdobených fáborky nejvíce masek. 
Všichni si drželi správné rozestupy a trou-
sili se po rodinkách celý slunný den. Kolá-
če před Sokolem mizely, parta potulných 
Divochů, vlastně Cikánů, zpívala po celých 
Chabrech a na konci tradiční trasy se roz-
dávaly před knihovnou odměny za nápa-
dité masky. Na náměstí letos nemohly být 
stánky, ale zato šikovné děti z mateřských 
školek vytvořily krásné masopustní ozdo-

by na stromy. U knihovny čekala také basa, 
do které mnozí spílali problémy uplynulé-
ho roku. Basa byla pohřbena a její pohřeb 
je stejně jako setnutí hlavy kohouta či ko-
byly stěžejním bodem všech masopustů. 
Tento očistný rituál by měl vést k tomu, že 
všechny problémy jsou přemoženy a bude 
zase lépe, tak doufejme. Děkujeme všem 
za účast i za zaslané fotografie. Děkujeme 
potravinové bance za odměny, občerstvo-
vacím okénkům za posílení kapacit a So-
kolu za perfektně připravenou zastávku. 
Doufáme, že příští masopust už bude zase 
ve starém kabátě a s kapelou!

Barbora Šedová
za Kulturní komisi

Ivan Press, autor Zuzana Syrová

autor: Jahelkovi

autor: Hana Francová autor: Barbora Šedová

autor: Martina Tomšů

autor: Hana Syblíková

autor: Hana Francová
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Myslivecká zařízení
Pro výkon práva myslivosti používají mys-
livci v honitbě různá zařízení, ať již k vlast-
nímu ubytování, či k pozorování a lovu zvě-
ře, k jejímu odchytu, přikrmování a podob-
ně.

K ubytování slouží lovecké chaty, a to od 
jednoduchých dřevěných srubů až po zdě-
né stavby s plnými ubytovacími a stravo-
vacími službami. Ty jsou především umís-
těny v oborách, kde tvoří zázemí pro lovec-
ké hosty a  personál při poplatkových lo-
vech.

V honitbách jsou nejvíce patrné posedy 
k pozorování a lovu zvěře. Jsou buď opřeny 
o kmeny stromů tak, aby větve kryly lov-
ce, nebo jsou vystaveny na čtyřech vyso-
kých kůlech. Ty jednodušší jsou otevřené 
a  jsou tvořeny žebříkem, opěrkami a  se-
dátkem. Jsou buď stabilní, nebo přenosné. 
Komfortnější jsou kryté posedy, takzva-
né kazatelny. Jedná se v podstatě o boudy 
s pevnou podlahou i střechou. V bočních 
stěnách jsou otvory sloužící k pozorování 
či střelbě. Někdy se tyto posedy upevňu-
jí na pojízdnou platformu a dočasně umis-
ťují do polních porostů.

Velmi důležitá jsou zařízení krmná, růz-
ná pro každý druh zvěře. Spárkaté zvěři 
(srnec, daněk, jelen, muflon) se předklá-
dá seno v krmelci ve tvaru jeslí nebo obo-
rohu. Jadrné krmivo (zrní, granule) do ko-
rýtek a sůl ve slaniskách. Zajícům se buď 
budují nízké jesličky, nebo se otýpky sena 
přivazují přímo na větve stromů nebo 
keřů. Doporučuje se podávat též dužna-
té krmivo, které by však nemělo zmrznout. 
Pro bažanty jsou v revíru umístěny zásypy, 
což jsou jednoduché kryty se šikmou pul-
tovou střechou a všemi stranami volnými, 

aby zvěř mohla uniknout v případě ohro-
žení.

K odchytu zvěře se užívají různá odchy-
tová zařízení, ale jen taková, která zvěř ne-
zraní. Proto jsou zákonem zakázány veš-
keré typy želez a jiné pomůcky, které zvěř 
trýzní. Bažanti a  další pernatá zvěř se 
chytají pod podražec, což je rám potaže-
ný jemnou sítí, který se umístí pod zásyp. 
Když zvěř vleze do zásypu, opodál ukrytý 
chytač provázkem podtrhne vzpěru a zvěř 
je lapena pod síť.

Spárkatá zvěř se odchytává do ohrad 
neboli chytaček opatřených padací-
mi nebo posuvnými dvířky. Z nich se pak 
umisťuje do přepravních beden. V někte-
rých případech lze k  odchytu též použít 
narkotizační pušku. Odchyt slouží k vývo-
zu, zazvěřování či oživování krve v  jiných 
honitbách.

Pro zajímavost lze uvést, že v  dobách, 
kdy bylo v našich honitbách hodně zajíců 
a koroptví, se také prováděl jejich odchyt. 
Hlavně zajíci byli významným vývozním ar-
tiklem. Zajíci se chytali do tenat, což byly 
nízké sítě připevněné ke kovovým kůlům 
a  natažené po poli. Z  jedné strany zajíce 
natlačovala do sítí řada honců a  z druhé 
strany leželi chytači, kteří zajíce ze sítí vy-
bírali. Odchytu se s oblibou zúčastňovaly 
děti, pro které to byla atrakce, při které se 
mohly dosyta vydovádět – kupř. křičet, dě-
lat hluk bubnováním na bubínky, což po-
máhalo nahánět zajíce do sítí.

Zvířata škodící myslivosti se chytají do 
sklopců. Sklopec je v podstatě truhlík dře-
věný nebo kovový, lišící se podle velikos-
ti lovené zvěře. Sklopce jsou buď jedno-
stranné, nebo oboustranné, podle toho, 
mají-li padací dvířka (záklopy) na jedné 

nebo na obou stranách. Záklopy se spouš-
tějí samočinně v okamžiku, kdy zvěř prolé-
zá sklopcem a zavadí o nášlapné zařízení.

Zvláštní kapitolou je odchyt černé zvě-
ře. Provádíme ho v  místech, kde není 
z  bezpečnostních důvodů možný odstřel. 
Odchytové zařízení musí být dosti velké 
a značně odolné, vyrobené nejlépe z kovo-
vých tyčí. Funguje stejně jako jiný sklopec 
s nášlapným nebo podobným spouštěcím 
zařízením. Upozorňujeme na to, že tato 
zařízení může v honitbě umisťovat pouze 
oprávněná osoba, jinak se jedná o pytlác-
tví.

Jindřich Trpák

autor: Simona Jílková

autor: Stanislava Klocperková

autor: Formánkovi

autor: Barbora Šedová

autor: Barbora Šedová

autor: Barbora Šedová
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Inzerce
Prosíme inzerenty,

aby inzeráty posílali na adresu
inzerce@dchabry.cz

nejpozději
do 15. dne v měsíci.

redakce

Chabry na přelomu 
11. a 12. století
Rotunda neznámého 
zasvěcení

Dnes se v Chabrech navrátíme v čase zpět 
do raného středověku na místo dnešního 
kostela. Na skalnatém návrší byla právě 
postavena velká kruhová rotunda, již tře-
tí svatyně na stejném místě. Její donátor si 
na výstavbě dal záležet a nechal vybudo-
vat svatyni tribunovou o průměru 12,6 me-
tru se zdobným obloučkovým vlysem. Ani 
na Levém Hradci, Budči, dokonce ani na 
Vyšehradě neměli tak velkou rotundu, jako 
byla nová chaberská. Vždyť měla sloužit 
i  těm nejurozenějším věřícím na cestách 

z Pražského hradu na sever Čech a obrá-
ceně.

Podlaha rotundy v  Chabrech byla nej-
dříve jen z  dusané hlíny jako v  běžných 
kostelech. Pro svou význačnost však byla 
časem osazena dlažbou keramickou. Na 
profi lovaných dlaždicích byly ztvárněny 
nádherné výjevy ornamentů, rostlin, zví-
řat i  postav, čerpané především z  biblic-
ké předlohy Starého zákona. Zdobné dlaž-
dice byly známy jen z významných objek-
tů, např. vyšehradských kostelů sv. Vavřin-
ce a  sv. Petra a Pavla, nejstarších klášte-
rů v Ostrově u Davle a Sázavě, též v Olo-
mouckém hradě se pyšnili zdobnou pod-
lahou. Reliéfní dlaždice byly ve své době 
unikátem jen v Čechách a na Moravě díky 

šikovným mnichům v klášterech, kde s vý-
robou začali.

Před rokem 1170 úžasná chaberská ro-
tunda zaniká a  z  jejího materiálu je po-
staven čtvrtý – dnešní kostel Stětí sv. Jana 
Křtitele. Kostel má rozměry již běžné ves-
nické svatyně, je však vyzdoben vzácnými 
středověkými malbami. Až archeologický 
průzkum roku 1973 nám odhalil tajemství 
tří předchozích svatyň. Vzácné dlaždice 
byly roku 2009 zrestaurovány a vystaveny 
v Muzeu hl. m. Prahy jako jedinečné umění 
románských dob Českých zemí.

Přestože průzkum některá tajemství po-
odhalil, četné otázky nám zatím zůstávají.

Komu byla zasvěcena tribunová rotun-
da v Chabrech? Kdo byl donátorem stavby?

V  jaké dílně vzniknul unikátní soubor 
chaberské dlažby? Čím byly Chabry v těch-
to dobách?

Historie nám zatím všechna tajem-
ství neodhalila. Zůstává nám jen úžas 
nad krásným uměním raného středověku 
a snaha porozumět jeho tvůrcům.

Jana Snížková

INZERCE
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Zimní radovánky
v MŠ Beranov
Zima je, zima je, každý se raduje! Nebo ale-

spoň děti z MŠ Beranov si sněhovou nadíl-
ku s radostí užívají naplno. Stavějí sněhu-
láky, koulují se, válejí sudy ve sněhu, jez-
dí na lopatách, ale také pozorují tvary pa-

dajících vloček, stopy ve sněhu anebo roz-
pouštějící se sníh v misce ve třídě. Užívají 
si pravou zimu!

Daniela Švancarová

Sníh a přípravyna masopust
Po dočasném uzavření jsme děti uvítali na 
počátku února bohatým programem.

Děti se v pondělí zúčastnily pravidelné-
ho programu z projektu Seznámení se svě-
tem neslyšících. Byly opakovány probra-
né znaky a  v  závěru nám byla předvede-
na pohádka o  zvířatech na motivy bajky 
z Indie. Děti se této akce aktivně účastnily 
a na každou další lekci se vždy těší. V úte-
rý nás čekalo Duhové divadlo s představe-
ním Tři přadleny. Středa patřila projekto-
vému dni z oblasti polytechnického vyučo-

vání. Pracovní workshop byl na téma Sta-
vitel a malá technická univerzita. Z každé-
ho dítěte se stal na chvilku pan architekt, 
který pod odborným vedením pana lektora 
navrhoval a budoval různé stavby.

Největší radost vykouzlila na tvářích 
dětí dlouho očekávaná sněhová nadílka 
a  spousta radovánek na dopoledních vy-
cházkách do zasněženého okolí mateř-
ské školy nebo při pobytu na přilehlé za-
hradě. Není divu, že po zimních radován-
kách a skotačení měly děti pořádný hlad, 
byly zdravě unavené a s červenými tváře-

mi spokojeně odpočívaly po obědě na le-
hátkách.

Únorový program svým obdobím spadá 
do oslav masopustu. Ve spolupráci s úřa-
dem městské části byla v MŠ Chaberáček 
vyrobena výzdoba, která připomene tento 
svátek alespoň symbolicky při zavěšení te-
matických obrázků na strom u náměstí. Jak 
se to podařilo, můžete vidět na snímcích 
pod článkem.

Všem přejeme pevné zdraví.     

Personál MŠ Chaberáček

Krmítka pro ptáčky 
a masopustní veselice
Jak jsme si přáli, napadla v  únoru ještě 
krásná nadílka sněhu a děti si ho na škol-
ních zahradách opět náramně užívaly. Ne-
zapomněly však při té sněhové nadílce na 
ptáčky a  poctivě je krmily. Vlastnoručně 

pro ně vyrobily krmítka plná zrníček.
V  únoru patří k  Chabrům masopustní 

veselice, na kterou jsme se moc těšili.
Do ulic jsme v maskách sice vyrazit ne-

mohli, ale ve školce jsme si tuto tradi-
ci (trochu jinak) opět užili. Zpívali jsme, 
tancovali, vyprávěli si o  českých zvycích, 
a hlavně vyráběli tradiční masopustní de-

korace a  laskominy – i  když jen z papíru. 
A protože má být o masopustu všude ve-
selo, tak jsme naše výrobky vyvěsili v okolí 
naší školky, aby bylo radostně i všem, kte-
ří šli okolo.

Snad to vykouzlilo úsměv ve tváři i ně-
kterým z vás.

Lenka Hromadníková
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Povídka 
Václava Krejčího z 5. B
PROJEKT THUNDERTIME

20. 6. 2034. Sídlo Světové vědecké rady
Do místnosti vešel holohlavý muž s ko-

vovým pouzdrem v  ruce. „Tady jste, dok-
tore. Už jsem na Vás čekal,“ řekl Andrew 
Hansson. „Myslíte si, že Vám ten vynález 
rada schválí?“

„To doufám, Andrew,“ povzdychl Doktor. 
Společně prošli kolem ochranky a došli do 
kruhové místnosti. Po stranách seděli zku-
šení vědci ze všech států světa, aby vyná-
lez posoudili.

„Co jste přinesl, Doktore Mäkinene,“ ze-
ptal se vědec z Ameriky.

„Všichni víte, že před pěti lety byl ko-
nán let do vesmíru, kde získali singulari-

tu z Černé Díry. Kosmonauti se vrátili zpět 
na Zem a Singularitu předali této radě. Po 
prozkoumání jste zjistili, že Singularita ne-
bude moci být k ničemu využita a dali jste 
ji do norského Vědeckého trezoru. Od-
tamtud jsem si ji vypůjčil já a po měsících 
zkoumání jsme zde s  Andrewem Hansso-
nem přišli na to, že by se dala Singularita 
ovládat, a tím bychom mohli sestrojit stroj, 
který by ovládal Časoprostor.“

„Děkujeme, probereme Váš návrh a  za 
pár minut se Vám ozveme.“ 

Po půlhodině se členové rady opět se-
šli ve stejné místnosti jako předtím. „Zvá-
žili jsme Váš nápad a bohužel musím říct, 
že většina hlasovala pro okamžité ukonče-
ní projektu.“

„Proč?!“ vyjekl vyděšeně Doktor Mäki-
nen.

„Kdyby se Singularita zhroutila, moh-
lo by dojít k  velikým škodám. Tento pro-
jekt se uzavírá a bez povolení bude trestné 
na projektu znovu pracovat. Na shledanou, 
bylo hezké Vás potkat,“ dokončil Vědec.

„Ani jste mi nedali možnost vám singu-
laritu ukázat,“ nepřestával Doktor.

„Protože i přitom by se mohla Singula-
rita zhroutit!“ zakřičel naštvaný Američan. 
„A teď už jděte pryč!“ Mäkinen se otočil na 
podpatku a rychlým krokem odešel z míst-
nosti. Na schodech ho doběhl Andrew.

„Doktore! Vymyslíte ještě spoustu vyná-
lezů.“

Pokračování povídky Václava Krejčího, 
žáka 5. B zdejší základní školy, naleznete 
na webu městské části v záložce „Co se do 
Zpravodaje nevešlo“.

Geologická a zeměpisná 
olympiáda
I přes ztížené podmínky pro veškeré olym-
piády v  tomto školním roce jsme se opět 
zúčastnili Geologické olympiády.

Všem účastníkům školního kola se po-
dařilo probojovat i do kola obvodního, kde 
se v rámci celé Prahy 8 umístili následov-
ně: 2. místo: Lucie Brožková (9. A), 4. mís-
to: Martin Stránský (9. A), 5. místo: Micha-
ela Stránská (9. A), 7. místo: Jan Slosiarik 

(9. A) a na 8.– 9. místě: Václav Matoušek (9. 
A) a  Jakub Svoboda (9. B). Všem soutěží-
cím moc gratulujeme a držíme pěsti v dal-
ších kolech.

Letos poprvé jsme si vyzkoušeli Země-
pisnou olympiádu, která se zaměřuje ne-
jen na znalosti, ale především na práci 
s atlasem a analýzu informací. Do obvod-
ního kola se probojovali tito žáci: za kate-
gorii A – Kateřina Maršálková (6. A), Anežka 
Gvoždíková a Linda Drbalová (obě 6. B); za 
kategorii B – Matouš Postupa (7. B) a Voj-

těch Šotola (7. A). Kategorie C pro 8. a  9. 
třídy byla nejpočetnější, a  dokonce mu-
sela proběhnout dvě výběrová kola. Na-
konec se do obvodního kola probojova-
li tito žáci: Martin Stránský, Jan Slosiarik 
a Robin Bělík (všichni 9. A). Mezi 1. a 2. mís-
tem byl dokonce rozdíl pouhých 0,25 bodu. 
Všichni zúčastnění mají velkou pochvalu 
za účast a všem postupujícím moc gratu-
lujeme a přejeme mnoho úspěchů v dal-
ších kolech.

Veronika Minaříková

Jak se těšíme na novou školu
Žáci třídy 5. B malovali tematické obrázky k současné dostavbě základní školy.

Střípky ze zimy 
a příchod jara v Jaatě
Únorová sněhová nadílka byla letos štědrá 
i v Chabrech, a tak si děti užily bobování na 
polích v okolí jurt. Stejně tak si teď Jaaťáčci 
dokáží užívat bahna a toho, co se z něj dá 
vytvořit – třeba různé „jídlo“ v naší „blátivé 
kuchyni“ či jinde na zahradě školky.

Setkali jsme se s  dotazy, jak naše zví-
řata snášejí zimu: Nebojíme se je nechá-
vat v jejich domečcích i v mrazech, protože 
máme mnohaletou zkušenost, že to dobře 
zvládají. Velmi však děkujeme za péči, kte-
rou dostávají i od vás, návštěvníků z oko-
lí! Budeme rádi, přijdete-li právě o chlad-
ném víkendu a  nalijete jim horkou vodu. 
My ji doplňujeme vždy jednou denně. Dva-
krát denně to zvířátka jistě uvítají. Ve všed-
ní dny krmíme s dětmi vždy ráno a každý 
den od nás zvířecí kamarádi dostávají čer-

stvé seno, proto není třeba je ještě přikr-
movat (senem) či zazimovávat.

V půlce února se v rámci Jaaty konal do-
polední Masopust s  průvodem zasněže-
nou krajinou přes les k  rybníku. Všichni 
byli v  maskách, včetně našeho čtyřnohé-
ho kamaráda Bambiho, který šel za jedno-
rožce. Za zpěvu písní jsme hodili do vody 
basu a  ochutnali dětmi vyrobené maso-
pustní koblížky.

Teď už se chystáme na vynášení Mora-
ny. Vyrobíme ji ze slámy, větviček a  látek 

a  23.  března ji odneseme, podobně jako 
onu masopustní basu, k  vodě a  pošleme 
spolu se zimou pryč:

Přišlo jaro do vsi
kde jsi, zimo, kde jsi?
Byla zima mezi náma
a teď už je za horama

hu, hu, hu, jaro už je tu!

A  ještě malá prosba ohledně parková-
ní  – s  majitelem pole máme domluvené 
podélné stání u cesty na kraji pole napro-
ti jurtám. Tato stání jsou primárně určena 
pro provoz školky. Pokud už zde necháváte 
auto, když jdete na procházku nebo ven-
čit, prosím neparkujte šikmo nebo ve dru-
hé řadě. Děkujeme za pochopení!

Slunečné jarní dny za Jaatu přeje

Tereza Vavrečková
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Chůze aneb 
proč ji nepodceňovat
Umí být prospěšná a ve správném tempu 
dokážete i zhubnout.

V  době koronavirové se náš spolek TJ 
ZŠ Chabry zaměřil na společnou aktivitu 
v  podobě soutěže „VSTAŇ A  CHOĎ“. Chů-
ze není jen obyčejná možnost, jak se do-
stat z jednoho místa do druhého. Jedná se 
o důležitou činnost, protože:

�chůze pomáhá psychice,
�imunitní systém vám poděkuje,
�chůzí chráníte své srdce,
�zdravé trávení díky denní porci pohybu,
�díky rychlé chůzi zhubnete,
�svaly a kosti budou optimálně fungovat,
�procvičení celého těla díky chůzi do 
schodů.

Chůze a celkově i turistika výrazně pro-
spívá vašemu zdraví. Podle zaslaných foto-
grafií se všichni cítí velmi spokojeně, obje-
vují zajímavá místa a soutěž zdárně šlape! 
A  podle součtu ušlých kilometrů jsme již 
jednou společně obešli naší krásnou Čes-
kou republiku. Naplánovaný je také spo-
lečný výšlap pro účastníky naši soutěže, 
určitě se těšte na příspěvek, jak se nám 
dařilo.                                    Ivana Rakovská

SK Dolní Chabry 
představuje 
Romana Polze
V dalším ze série rozho-
vorů z  chaberského fot-
balového prostředí jsme 
vyzpovídali stopera na-
šeho A-týmu Romana Polze, který patří 
mezi opory a zkušenější hráče v mužstvu.

Kdo tě přivedl k  fotbalu a  jaká byla tvá 
cesta do Chaber?
K  fotbalu mě, snad jako každého malého 
fotbalistu, přivedli rodiče. Pamatuji si, jak 
jsme šli na nábor na Letnou, kam se mi vů-
bec nechtělo. Jsem rád, že to tenkrát vyšlo, 
kdyby mě nevybrali, asi bych ani hrát neza-
čal. Do našeho A týmu jsem se dostal přes 
béčko. Hrával jsem za Bohnice, ale chaber-
ských kluků bylo málo, tak jsme se dohod-
li, že půjdu zaplnit díru v sestavě. Protože 
jsme trénovali dohromady, tak mě časem 
trenér Peclinovský začal stavět i v áčku.
Jaké vidíš rozdíly mezi fotbalem v  Cha-
brech a  na Spartě nebo Meteoru, kde jsi 
také působil?
Zázemí se samozřejmě srovnávat nedá. Ve 
Spartě a v Meteoru jsem byl jen v mládeži 
a trénovali jsme každý den nebo 4x v týd-
nu. To jsme ještě doufali, že nás fotbal tře-
ba bude jednou živit. Chabry jsou pro mě 
ale srdcovka, jsou jedinečné svou atmo-
sférou. Každý se tu zná s  každým a  kdo-
koli se přijde podívat na zápas, diví se, že 
je ještě v Praze, a přirovnává nás k vesni-
ci, ale my to vesnické prostředí milujeme. 
Chodím na fotbal, protože mě to hlavně 
baví, za což chci poděkovat klukům. Máme 

tu dlouhodobě skvělou partu, což je zá-
klad k tomu, že se nám výsledkově v A tří-
dě dařilo. Teď bohužel máme menší výpa-
dek, ale nemám strach, že bychom se ne-
zvedli. I zázemí šlo v poslední době hodně 
nahoru – nové šatny a pergola se opravdu 
povedly. Do budoucna se plánuje i umělka, 
což uleví hřišti a v zimě nebudeme muset 
běhat na Admiru.

V Chabrech žiješ od dětství, v kolika letech 
jsi se přistěhoval?
Myslím, že jsem tu od 6. třídy, takže od ně-
jakých 12 let. Klasická naplavenina. Spous-
tu spoluhráčů znám už ze školy, to se ale 
zase vracíme zpět k té krásné vesnické at-
mosféře, kterou jsem si oblíbil už tehdy.
Jaký je tvůj nejlepší zážitek v dresu naše-
ho sportovního klubu?
Těch je spousta. Titul s  béčkem, posled-
ní dva „postupové“ roky s áčkem. Ale nej-
víc budu vzpomínat na partu, kterou jsme 
tu vytvořili, a  radost ze hry, což jde ruku 
v ruce.
Covid přerušil všechen amatérský fot-
balový život. Připravuješ se individuálně 
v rámci možností?
Je to přesně, jak říkáš – v  rámci možnos-
tí. Mám teď challenge uběhnout každý 
měsíc 100 kilometrů, kterou jsme zavedli 
i v práci. Je to zpestření a motivace, abych 
i v tomhle zimním počasí opravdu vyběh-
nul a nekynul jen doma na gauči. Tak jako 
všichni doufám, že se situace brzy uklidní 
a budeme si spolu moct zase zahrát.
Jak vidíš dohrání aktuální sezóny a  jaké 
máš vyhlídky pro sezónu nadcházející?
Upřímně už teď si myslím, že dohrání všech 
kol by bylo neregulérní. Pro mě je ideální 
varianta dohrát podzimní část a obětovat 

jaro na přípravu. Anglický týden je pro tuto 
úroveň nesmysl. Navíc, po delším zahále-
ní způsobeném koronou by docházelo ke 
zraněním, což nikdo nechce. Přijde mi to 
jako nejschůdnější způsob, jak se sezonou 
vypořádat a připravit se na tu následující.
Trenéra Kloučka na podzim dočasně na-
hradil Vladimír Šmicer. Jak jsi tuto změnu 
vnímal?
Že Kluge skončil, mě opravdu mrzelo. Her-
ně nám to šlapalo a atmosféra byla skvělá. 
Nedělal u nikoho rozdíly a kdo netrénoval, 
nehrál. Měl tu mezi námi zdravý respekt 
a všechno fungovalo. Ke skončení měl svo-
je důvody, které respektuji, a my se s tím 
musíme vyrovnat. Uvidíme, jak to bude 
dál, i soutěž, jako je A třída, je pro trené-
ra časově náročná a  omezující. Teď díky 
pandemii máme štěstí, že na nás má Šmí-
ca čas, protože nemůže nikam lítat. Uvidí-
me, jak to bude do budoucna, ale stejně to 
vždycky bude na nás na hřišti.
S  kterým partnerem tvoříš nejraději sto-
perskou dvojici?
Kdybych jmenoval, tak si mě ten třetí urči-
tě oblíbí. Upřímně je ale úplně jedno kdo 
nastoupí, hrajeme spolu už dlouho a víme, 
co od sebe očekávat, ať už hraje kdokoliv 
z  nás tří. Výběr sestavy necháme rádi na 
trenérovi.
V  kabině zastáváš od této sezóny také 
funkci pokladníka. Co všechno to obnáší 
a jak to zvládáš?
Dělat pokladníka mě baví. Pracuju v audi-
tu, tak tam aspoň trochu spojitosti je. Vy-
mysleli jsme nový sazebník, ale nic neob-
vyklého tam nemáme. Kluci občas brbla-
jí, že jsem někdy až moc přísný, ale mu-
sím je pochválit. Pohledávky po splatnosti 
nemám za nikým.              SK Dolní Chabry


