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Úvodní 
slovo
Kateřina 
Šilhová 
Šafránková
starostKa MČ
Milí Chaberáci,

úspěšně jsme naočkovali druhou dáv-
kou vakcíny seniory ve věku nad 80 let a 
naše KC (nyní zkratka pro „kól centrum“) 
má již dlouhý seznam zájemců z řad senio-
rů starších 70 let. Potvrzuje se, že lidé dá-
vají přednost očkování v jim známém pro-
středí a dostupné vzdálenosti než ve vel-
kých očkovacích centrech při nemocnicích. 
Brzdou je jen dostupnost vakcín. Na dal-
ší kolo jsme ve spolupráci s mobilním oč-
kovacím týmem Nemocnice Na Františku 
připraveni. Jedinou neznámou jsou vak-
cíny, kterých by od poloviny dubna mělo 
být již všude dost. Způsob distribuce vak-

cín v Praze je neskutečně složitý systém, 
který přesahuje rámec mně vymezenému 
prostoru pro úvodní slovo, zájemcům jej 
ráda objasním. Každopádně z informací, 
které zazněly na online diskusi k očkovací 
strategii hlavního města, vyplynulo, že oč-
kování skrze očkovací centra bude jistější 
kvůli dostatečnému zásobování vakcína-
mi než u praktických lékařů. Rozdíly jsou 
také v druhu vakcín, kdy praktici dostáva-
jí na skladování nenáročné vakcíny, zatím-
co centra očkují vakcínou Pfizer. Od polo-
viny dubna by měla být na trhu dostupná 
nová vakcína od firmy Johnson and John-
son, jejíž výhodou je aplikace pouze v jed-
né dávce.  Počátkem dubna by mělo vznik-
nout velkokapacitní očkovací místo v Kon-
gresovém centru s předpokládanou kapa-
citou až 1 000 osob denně.

Schválili jsme rozpočet na rok 2021. 
Největší investiční akcí samozřejmě zůstá-
vá rekonstrukce a dostavba základní školy 
s předpokládaným ukončením v létě. Har-
monogram stavby je napnutý, ale vše jde 
podle plánu. Letos jsme také vymezili vět-
ší objem finančních prostředků na projek-

ty, které nám zoufale chybí a jsou nutným 
předpokladem pro získávání dotací. Dodě-
láme strategický plán rozvoje obce. Chce-
me se více věnovat opravě komunikací. 
Nutností je pasportizace komunikací a ze-
leně, bez ní dostáváme od hlavního měs-
ta na péči o zeleň nízké příspěvky. Mám ra-
dost ze získané dotace MŠ Beranov na pro-
jekt Přírodní zahrada Beranov 2020. Zasa-
dili jsme společně strom a k jeho koře-
nům uložili časovou schránku. Děti budou 
mít vlastní naučné přírodovědné koutky 
a záhonky, na kterých budou samy pěs-
tovat. Co si vypěstují, si také samy snědí. 
Po dlouhé interní debatě jsme se rozhod-
li neuzavírat dětská hřiště, pouze je častě-
ji uklízet a desinfikovat, včetně toho v No-
vých Chabrech, které nemáme ve správě. 
Ať vám i dětem slouží. 

Milujte se a množte se a pokud nám 
chcete přinést více peněz do naší měst-
ské kasy, registrujte si v Chabrech trvalé 
bydliště. Vy, vaše děti, vnoučata i váš pes. 
Opatrujte se,

Vaše KŠŠ

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

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.

Chaberští senioři 
očkováni již podruhé

V  Dolních Chabrech bylo 17.  března  2021 
naočkováno třicet pět seniorů starších 
osmdesáti let druhou dávkou vakcíny pro-
ti covid-19 od společnosti Pfizer.

Očkování v  areálu na Spořické opět 
perfektně zajistil mobilní očkovací tým 
Nemocnice na Františku, který k nám přijel 
díky spolupráci s MČ Praha 1. Lékařský do-
zor a prostory své ordinace poskytla MUDr. 
Milena Filípková. Všem děkujeme.

Aktuálně se od 1. března mohou k očko-
vání hlásit zájemci starší sedmdesáti let, 
a to online skrze centrální rezervační sys-
tém nebo u svého praktického lékaře. Na-
dále jsme k dispozici také na naší infolin-
ce 702 192 330, kde registrujeme zájemce 
o očkování, jež bychom opět rádi proved-
li přímo v Dolních Chabrech prostřednic-
tvím mobilního očkovacího týmu. Konkrét-
ní termín očkování bude v tomto případě 
znám dle dostupnosti vakcín. Zájemci bu-
dou včas kontaktováni.

redakce

Gratulace k jubileu
Ředitelka mateřské školy na Bíleneckém 
náměstí Lenka Hromadníková oslavila 
v polovině března kulaté výročí. K jejím še-
desátým narozeninám jí během pracovní 

schůzky na místní radnici blahopřály ko-
legyně ředitelky z  ostatních chaberských 
školek a  starostka městské části. Gratu-
lujeme paní Hromadníkové a přejeme do 
dalších let mnoho zdraví, štěstí i osobních 
úspěchů.                                                  redakce
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Schválený rozpočet 
a jednání poprvé také online
Zastupitelé se 15.  března  2021 vůbec po-
prvé sešli k zasedání, při kterém hlasova-
la část z  nich dálkově, pomocí vzdálené-
ho přístupu v  rámci online videohovoru. 
K modernímu kroku bylo přistoupeno pře-
devším pro zvýšení bezpečnosti v součas-
né pandemické situaci a  umožnění účas-
ti i těm, kteří se jinak nemohli fyzicky do-
stavit.

Prvním a  v  březnu již tradičně nejdů-
ležitějším bodem bylo jednání o  rozpoč-
tu městské části na rok 2021. Návrh roz-
počtu projednaly finanční výbor a  Rada 
MČ, a  ta jej následně předložila zastupi-
telům ke schválení. Oproti loňskému roku 
byla v  současném finančním plánu navý-
šena částka na poskytování služeb. Jed-
ná se zejména o služby týkající se strate-
gického plánu rozvoje MČ, služby souvise-
jící s pořizováním projektů pro plánované 
investice (cyklostezky, opravy komunika-
cí, projekt světelného přechodu pro chod-
ce u pošty), náklady na nutnou pasporti-
zaci komunikací a  zeleně v  městské čás-
ti, právní služby a služby odborníků souvi-
sející s vedením Pražského okruhu a vede-
ním vysokého napětí. Celkově je schvále-
ný rozpočet navržený jako vyrovnaný s pří-
jmy i výdaji o stejné výši necelých 55 mili-
onů korun.

Vzápětí byl přijat také střednědobý fi-
nanční výhled do roku 2026 a rozpočty pří-
spěvkových organizací městské části pro 
letošní rok, tedy finanční plány místních 
školek a základní školy.

Na pondělním zasedání zastupitelé 
probírali a  schválili také návrh na přijetí 
Memoranda o spolupráci ve věci přeložky 
lokálního biokoridoru mezi městskou čás-

tí a společností Golf Chabry s. r. o. Memo-
randum je důležitým dokumentem z důvo-
du projednávání změny ÚP 215/2018 „Pře-
ložka lokálního biokoridoru L4 248 v úse-
ku Dolní Chabry – sever“, odsouhlasené již 
dříve městskou částí, na Magistrátu hl. m. 
Prahy, kde si jej VÚRM vyžádal jako pod-
mínku k odsouhlasení změny. Budoucí vy-
užití bývalé skládky TKO na sportovně re-
laxační areál s golfovým hřištěm a dalšími 
aktivitami a  v  jeho rámci posunutí lokál-
ního biokoridoru městská část plně pod-
poruje, což jen doložila schválením Memo-
randa a pověřením k jeho uzavření.

Zastupitelům byla na jednání předlo-
žena rovněž občanská petice na pojme-
nování jedné z nových ulic po loni zesnu-
lém profesorovi Lubomíru Mátlovi, reno-
movaném světovém dirigentovi, který se 
20 let angažoval také jako dirigent amatér-
ského chaberského pěveckého sboru Ca-
mera Chabra. Rada městské části již ná-
vrh projednala s odborem živnostenským 
a občanskosprávním pražského magistrá-
tu a po finální konzultaci s petenty byl na 
zasedání předložen a  schválen návrh, na 
jehož základě ponese v  budoucnu nově 
vzniklá ulice pojmenování „Lubomíra Mát-
la“.

Závěrem byly ještě sděleny informace 
ohledně přijatých rozpočtových opatře-
ní a zprávy z  realizace podzimní části vý-
stavby v areálu základní školy. V rozpočtu 
loňského roku tím byly například uprave-
ny položky o zvýšené náklady za svozy od-
padů, ale na druhé straně vykázány příjmy 
za zábory nebo o téměř 24 milionů zvýše-
ný rozpočet o  získanou investiční dotaci 
z  pražského magistrátu na spolufinanco-
vání dostavby základní školy v  rámci dří-
ve podpořeného projektu z  fondů Evrop-
ské unie.                                          redakce

Výběr ze zasedání Rady 
v únoru a 8. března
schválila
�cenovou nabídku na výkon inženýrské 
činnosti pro změnu stavby před jejím do-
končením v rámci akce „Dostavba ZŠ“ s fir-
mou DOST inženýring s. r. o. za cenu 43 800 
Kč bez DPH,
�vyhlášení záměru na nájem pozemku 
parc. č. 1233/98, k. ú. Dolní Chabry,
�finanční příspěvek ve výši 25 000 ko-
run na činnosti Občanského sdružení na 
ochranu památek, z. s.,
�zrušení pevných linek a  jejich náhradu 
mobilními telefony na úřadě MČ,
�připomínky k Politice územního rozvoje, 
aktualizace č. 4,
�uzavření hřiště v  areálu základní ško-
ly na nezbytně nutnou dobu a neschválila 
uzavření veřejných dětských hřišť za před-
pokladu: dodržování aktuálně platných 
protiepidemických opatření, pravidelného 
úklidu a  desinfekce herních prvků, insta-
lace informačních cedulí na dětská hřiště,
�opětovné vyhlášení záměru na proná-
jem nebytového prostoru,

vzala na vědomí
�Oznámení o pravidelné průběžné inven-
tarizaci knižního fondu v knihovně za rok 
2020,
�Oznámení o  provedení revize knihov-
ního fondu Místní knihovny Praha-Dolní 
Chabry,
�návrh rozpočtu na rok 2021, projedna-
la jej a doporučila předložit ke schválení 
ZMČ,

povolila
�pokácení tří kusů smrku obecného 
a provedení náhradní výsadby dle předlo-
ženého osazovacího plánu vyhotoveného 
zahradním architektem za splnění podmí-
nek, které jsou součástí usnesení,

souhlasila
�s objednávkou na výrobu boxu na bez-
kontaktní výdej knih,
�dle č. IV. odst. 4 nájemní smlouvy ze dne 
7.  ledna  2013 s  přenecháním užívání po-
zemků parc. č. 1444 a parc. č. 528/8, k. ú. 
Dolní Chabry, které má pronajaty SK Dolní 
Chabry dle řádné nájemní smlouvy, firmě 
DJ7 s  r. o., pro umístění testovacího mís-
ta na covid-19,

rozhodla
�o výběru nejvhodnější nabídky na reali-
zaci revize a pasportizace dopravního zna-
čení na vybraných komunikacích v MČ Pra-
ha-Dolní Chabry, kterou je nabídka společ-
nosti Ing. Vladimír Musil, a schválila vyho-
tovení objednávky,
�o  výběru nejvhodnější nabídky na re-
alizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Krajinné úpravy v k. ú. Praha-Dolní Chab-
ry“, kterou je nabídka společnosti Zahrady 
Kepka, s. r. o. za cenu 399 986 Kč bez DPH 
a schválila vyhotovení objednávky.

hromadné očkování psů 
a koček proti vzteklině
V  areálu Chaberského dvora proběh-
ne v pondělí 26. dubna 2021 od 19:00 ho-
din hromadné očkování psů a koček proti 
vzteklině. Zájemci se svými mazlíčky nechť 
dorazí na Hrušovanské nám. 253/5 v pro-
storu před čajovnou.

Očkovací průkaz s  sebou a  košík pro 
pejska také!

Očkování provede MVDr. Sedláčková 
z Veterinární ambulance Klecany.

Zároveň prosíme všechny zájemce o oč-
kování, aby při příchodu do areálu dodržo-
vali nařízená hygienická opatření, zejména 
měli dostatečnou ochranu dýchacích cest 
a drželi mezi sebou minimálně dvoumet-
rové rozestupy. Děkujeme za pochopení.

Gabriela Chamrová,  
referent DDP
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Úspěšná individuální akce 
Ukliďme Chabry
V loňském roce se kvůli vládním nařízením 
tradiční chaberský úklid nekonal. Letos na 
jaře se však po vzoru nouzového masopus-
tu naskytla příležitost, jak občany do oblí-
bené akce zapojit a dodržet přitom všech-
na opatření, především pak jejich bezpečí. 
Šestý ročník akce Ukliďme Chabry probí-
hal od 3. do 6. března 2021, lidé uklízeli sa-
mostatně, maximálně se členy domácnos-
ti, a  jak dokládají fotografie sesbíraného 
nepořádku, bylo přiložených rukou k dílu 
požehnaně.

V  daném termínu probíhal na míst-
ním úřadě během dopoledne výdej úkli-
dových a ochranných pomůcek (pytle, ru-
kavice, roušky atd.). Nasbíraný odpad po-
sléze občané složili na viditelné místo na-
příklad k  okraji silnice a  oznámili, kde je 
již hotovo i s upřesněním lokality, buď skr-
ze aplikaci Mobilní Rozhlas, nebo na tele-
fonním čísle pracovníkům péče o  veřejný 
prostor či místostarostovi Janu Vokurkovi, 
strůjci myšlenky chaberského bezkontakt-
ního úklidu. Ti posléze zajistili odvoz od-
padu a jeho likvidaci.

Několik obrázků z  letošního  březnové-
ho úklidu Dolních Chaber naleznete v naší 
fotogalerii na webu městské části.

Všem, kteří se do úklidové akce zapojili, 
patří velké poděkování. A to nejen za to, že 
vám není veřejný prostor lhostejný a po-
máháte s  jeho zvelebováním, ale také za 
to, že jste dodržovali všechna bezpečnost-
ní opatření a událost tak mohla bez pro-
blémů proběhnout. Děkujeme!

redakce

Před tunelem
za tunelem…
Již poněkolikáté v krátké době se na půdě 
Prahy 8 i Dolních Chaber rokovalo o pro-
jektu tzv. Čimické radiály. Naposledy to 
byla online konference, na které projek-
tanti a  radní Prahy 8 představili podo-
bu této dopravní stavby. Za naši měst-
skou část se konference zúčastnili starost-
ka Kateřina Šilhová Šafránková, místosta-
rosta Milan Golas a radní Stanislav Vyšín. 
Vyslechli si důvody, proč by se měl „Návrh 
na podnět změny územního plánu“, jak zní 
celý název procesu, schválit. Oč vlastně jde 
a co to pro Dolní Chabry znamená?

Čimická radiála je v podstatě pokračo-
vání tunelu Blanka od mostu Barikádníků 
hluboko raženým tunelem pod zástavbou 
až za Čimický háj, kde by se připojovala vo-
zidla z ulice Dopraváků. Odtud by mělkým 
zahloubeným tunelem radiála pokračova-
la k severu, aby definitivně vyústila na po-
vrch u konečné autobusu 169. Za ní by se 
v podobě mimoúrovňové křižovatky napo-
jila na plánovaný Silniční okruh kolem Pra-
hy (SOKP).

V  sousedství Dolních Chaber by reali-
zace Čimické radiály vedla k  obrovskému 
nárůstu tranzitní dopravy. Předpokládaný 
průjezd má dosahovat až 60 tisíc aut den-
ně. Vyústění tunelu přímo za Čimickým há-
jem by bylo fatální pro tuto rekreační ob-
last, využívanou širokou veřejností.

Místní obyvatelé by byli po několik let 
vystaveni negativním účinkům stavebních 
prací, které by probíhaly v těsné blízkosti 
Dolních Chaber, navíc na návětrné straně, 
což z hlediska prašnosti a emisí ze stavby 

výrazně zhorší životní prostředí ještě dříve, 
než by ke zprovoznění radiály došlo.

Jsou zde i významná dopravně-bezpeč-
nostní rizika. Stoupání tubusu tunelu od 
Vltavy k Čimicím pod úhlem až čtyř stup-
ňů je v městských tunelech z bezpečnost-
ních důvodů nestandardní řešení přináše-
jící rizika.

Čimická radiála je řadou odborníků, po-
litiků i  zástupci IPR kritizována jako ex-
trémně nákladná a  nekoncepční stavba 
(náklady až 30 miliard Kč). Daleko rychlej-
ší, ekonomičtější a  efektivnější je již roz-
pracovaný projekt zahloubení ulice V Ho-
lešovičkách, který si přejí i tamní rezidenti.

Praha podle svého Plánu udržitelné 
mobility nebude mít na nový a takto roz-
sáhlý projekt peníze nejméně 30 let. Radi-
ála tak, jak je navrhovaná, de facto podpo-
ruje a předjímá neekonomickou a neeko-
logickou jižní variantu SOKP. V případě re-
alizace regionální (severní) varianty SOKP, 
za kterou Chabry bojují, by se totiž radiá-
la stala zbytečnou a  ústila by vlastně do 
polí. Nejen tím je tedy i v přímém rozporu 
se Zásadami územního rozvoje a strategic-
kými plány HMP.

V  červnu 2018 jsem byl přítomen jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 8, na kte-
rém došlo k jednoznačnému zamítnutí va-
rianty Čimické radiály. Na témže zastupi-
telstvu v prosinci 2020, kde jsem proti to-
muto projektu osobně interpeloval, už byl 
Čimický přivaděč opět zamítnut, ale jen 
těsnou většinou. Ještě téhož dne na svém 
jednání přijalo dolnochaberské Zastupi-
telstvo usnesení, ve kterém odmítá návr-
hy ohledně Čimické radiály. Bohužel, ná-
vrh na podnět změny územního plánu se 

na „osmičkovém“ zastupitelstvu připravu-
je znovu k projednání.

Snad i tentokrát se zohlední zájmy ob-
čanů Prahy 8, zejména rezidentů ulice 
V  Holešovičkách a  obyvatel Čimic a  Dol-
ních Chaber. Zdravé životní prostředí, udr-
žitelný rozvoj a  rozumná mobilita se mu-
sejí stát naší prioritou. Vedení Dolních 
Chaber pro to udělá maximum.

Stanislav Vyšín, radní MČ, 
foto: Nad Drahaňským údolím, z. s. 
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Revitalizace třešňovky 
v průběhu března
Avizovaná důkladná obnova třešňového 
sadu za hřbitovem o rozloze 13 350 m2 na-
bírá obrátky. Kolemjdoucí mohou denně 
sledovat, jak se oblast mění a pročišťuje. 
V  první fázi proběhlo nejprve odstranění 
náletové vegetace, především nepůvodní-
ho a invazivního trnovníku akátu, ale i dal-
ších dřevin a  keřů. Perspektivní stromy 
jsou samozřejmě zachovány a s nimi i kusy 
některých starých kmenů, včetně těch na 
zem spadlých, pro účely hmyzích hotelů.

Práce pokračují rozšířením stávající 

třešňové aleje a doplněním o nové strom-
ky. V  závěrečné fázi se dočkáme také vý-
sadby celkem dvaceti čtyř kusů jabloní 
a hrušní a podél západní hranice území je-
denácti kusů slivoní. Revitalizaci provádí 
radními vybraná firma Zahrady Kepka, s. r. 
o., a financována jsou díky úspěšné žádos-
ti o dotaci z pražského magistrátu. Pokud 
se sejde dostatek prostředků, může měst-
ská část lesopark do budoucna dále roz-
víjet.

Lokalita Červených vrchů patří mezi ob-
líbená klidová místa pro procházky v pří-
rodě a zastavit se zde můžete také u jedné 
z  tabulí chaberské naučené stezky, která 

odkazuje například k prvotnímu pravěké-
mu sídlišti a tamním archeologickým prů-
zkumům pod dohledem Eduarda Štorcha

redakce

Proč ještě nestojí
domov seniorů?
O potřebě domova pro seniory v Chabrech 
nikdo nepochybuje. Senioři tvoří podstat-
nou část obyvatel Chaber a  se stavbou 
domova pro seniory se s  jistotou počítá 
i v rámci právě vznikajícího Strategického 
plánu rozvoje městské části. To je ovšem 
hudba budoucnosti. MČ takovou stavbu 
z vlastních zdrojů ve stejné době, kdy sta-
víme za přibližně 200 milionů korun novou 
školu, neufinancuje a hlavně nevlastníme 
ani vhodný pozemek. Zbývá tedy spoluprá-
ce s komerčními subjekty (developery). Re-
alita je taková, že v současné době na úze-
mí městské části Praha-Dolní Chabry nikdo 
nemá platné územní ani stavební rozhod-
nutí na stavbu domova pro seniory.

Nejblíže je tak projekt paní Ivany Fei-
glové na rohu ulic Ústecká a  Kobyliská. 
V jejím případě existuje územní a staveb-
ní rozhodnutí na polyfunkční objekt, kte-

rý má dle pravomocného rozhodnutí slou-
žit jako hotel s  konferenčním sálem. Po-
kud by tedy paní Feiglová chtěla stavět pů-
vodní hotel, může i bez MČ. Oboustranně 
jsme si vědomi potřeby domova pro seni-
ory, a tak v  jednáních mezi MČ a investo-
rem, paní Ivanou Feiglovou, řešíme změ-
nu stavby před dokončením, kdy by namís-
to konferenčního hotelu měl být vystavěn 
dům pro seniory. V takovém případě inves-
tor nově navrhuje snížení stropů a zároveň 
navýšení celé stavby o jedno patro a nece-
lý metr výšky.

MČ vítá službu domova seniorů v  Dol-
ních Chabrech a  tuto změnu využití pod-
poruje. Do jednání jsme vstoupili v soula-
du se zásadami spolupráce mezi MČ a in-
vestory na jejím území, schválenými naším 
zastupitelstvem. Součástí tohoto jednání 
má být dohoda o konečné výšce a podo-
bě stavby, zejména potvrzení jejího účelu 
jako domov seniorů, dohoda o vjezdu do 
objektu z ulice Ústecká (a nikoli z nyní již 

tak velmi vytížené a  zkoušené Kobyliské) 
a  převedení části pozemků podél Koby-
liské do majetku městské části. Získání po-
zemků by mělo umožnit v budoucnu roz-
šíření části Kobyliské v úseku od Ústecké 
směrem ke vjezdu do Nových Chaber pro 
chodníky a cyklotrasy. Právě po této změně 
v jednom z dopravně nejužších hrdel oby-
vatelé často volají.

Proslýchá se, že někdo už domov senio-
rů dávno vyjednal. Dovolila bych si podo-
tknout, že v době, kdy jsem převzala funk-
ci starostky, bylo proti dvěma členům sta-
vební komise podáno trestní oznámení 
a situace mezi investorem a městskou čás-
tí, vzniklá za působení předchozí starost-
ky, rozhodně nesměřovala k dohodě, spíš 
k soudnímu sporu. Nyní jsme již k finální-
mu řešení velmi blízko a  věřím, že bude 
brzy připravené k realizaci – nejen zmíně-
ného objektu, ale i jeho nejbližšího okolí.

Kateřina Šilhová Šafránková

Jak je financována 
dostavba školy
I Největší investiční akce v Chabrech „Do-
stavba ZŠ Praha-Dolní Chabry“ je bezpo-
chyby velká událost, která se nestihne re-
alizovat v průběhu jednoho volebního ob-
dobí, a tak je možné ji uskutečnit jen díky 
dlouhodobé shodě všech, napříč volební-
mi obdobími a „stranické příslušnosti“.

Přípravné práce probíhaly již od roku 
2011, především ty projektové. Společným 
úsilím jednotlivých rad pod vedením sta-
rostů a  za podpory některých zastupite-
lů i mimo radu, se tak v roce 2019 podaři-
lo shromáždit tolik finančních prostředků, 
aby se koncem roku mohlo předat stave-
niště a hned zkraje roku 2020 započít stav-
bu.

Vedle finančních prostředků od hl. m. 
Prahy získala v roce 2020 MČ Praha-Dolní 
Chabry příslib finančních prostředků v cel-
kové výši 40 000 000 Kč v rámci operační-
ho programu Praha – Pól růstu na výstav-
bu objektu E základní školy, za podmínky 
spoluúčasti MČ ve výši 4 000 000 Kč. V roce 
2020 bylo tak převedeno na účet městské 
části 18 000 000 Kč, po schválení monito-
rovací zprávy k 31. prosinci 2020 očekává-

me, že v nejbližší době bude na financo-
vání investiční akce posláno zbývajících 
18 000 000 Kč. Koncem roku 2020 jsme zís-
kali prostředky ve výši 23 693 900 Kč na 
úhradu 50 % z  pohledu evropské dotace 
neuznatelných nákladů na výstavbu ob-
jektu E a také na úhradu 50 % spoluúčasti 
MČ (4 000 000 Kč výše) na prostředcích OP 
PPR. Na začátku letošního roku získala MČ 
posledních 10 000 000 Kč z finanční rezervy 
hlavního města. MČ tak čekají letos nákla-
dy z vlastních peněz ve výši 2 000 000 Kč na 
spoluúčast na OP PPR a v rozpočtu počítá 
s dalšími možnými výdaji z vlastních peněz 
na dofinancování této stavby až do celko-
vé částky 7 500 000 Kč. Letos také zapojíme 
částku 10 000 000 Kč dar na školu od deve-
lopera Star Group.

MČ zároveň musí splácet návratnou fi-
nanční výpomoc z roku 2018 v celkové výši 
15 000 000 Kč, která zatěžuje náš rozpo-
čet po dobu 10 let částkou 1 500 000 Kč/
rok, ale vzhledem k tomu, že se jedná o in-
vestici, která zlepší podmínky pro studium 
žáků základní školy v  Dolních Chabrech, 
tak určitě nikdo nebude proti a budeme se 
všichni těšit, až děti opět v  září nastoupí 
do své krásné zrekonstruované školy, kam 
budou rádi chodit a vzdělávat se.

V létě letošního roku by měla být stav-
ba dokončena, čeká nás ještě hodně práce 
s organizací ze strany úřadu MČ, tak nám 
držte palce.

Velké poděkování je tady určitě na mís-
tě pro starosty, kteří se podíleli na přípra-
vách, získávání finančních prostředků i sa-
motné realizaci této velké investiční akce.
Pro větší přehlednost přikládám tabulku 
finančních prostředků vypracovanou paní 
Ivanou Čejkovou, hlavní účetní ÚMČ.

KŠŠ, Iva Čejková
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Telegraficky
301 uživatelů Mobilního Rozhlasu
Už přes tři sta z  vás odebírá novinky 
z  městské části prostřednictvím aplika-
ci Mobilní Rozhlas. Pokud jste ji ještě ne-
vyzkoušeli, je ideální čas: https://dchabry.
mobilnirozhlas.cz/. Děkujeme.

Sčítání lidu začíná 27. března
Letos bude primárně online. Více informa-
cí na www.scitani.cz.

Před radnicí zavlála 10. 3. tibetská vlajka

Zřizujeme elektronické 
zápisy do školek
Do mateřských škol městské části Praha-
Dolní Chabry budete moct své děti letos 
přihlašovat online skrze jednotný formu-
lář. Na webu městské části i  mateřských 
škol najdete od začátku dubna odkaz na 
stránky, na nichž si v první fázi vygeneru-
jete přihlášku a  získáte jedinečný číselný 
identifikátor, který zajistí anonymitu dítě-
te. Přihlášku vyplníte v termínu od 1. dub-
na do 5.  května  2021, z  domova, jedno-
duše, na jednom místě i  pro více školek, 
a odešlete ji datovou schránkou, e-mailem 
s elektronickým podpisem nebo ji doručí-
te do školky osobně.

Vyplněním a přípravou žádosti z domo-
va se výrazně zkrátí doba kontaktu ve škol-
ce a zjednoduší se komunikace mezi rodiči 
a školkou, pro kterou bude navíc usnadně-
na administrace. Největší výhody bude mít 

nový systém příští rok, kdy dojde ke spuš-
tění tzv. Portálu Pražana.

V  druhé fázi bude do 5.  května probí-
hat sběr přihlášek. Dítě do uvedeného ter-
mínu můžete přihlásit do libovolného po-
čtu mateřských škol. Na zmíněných strán-
kách přitom můžete sledovat počty vypsa-
ných volných míst, počty podaných žádos-
tí a také počty přijatých dětí. Posléze zde 
můžete sledovat průběh přijímacího říze-
ní, které proběhne ve třetí fázi od 15. květ-
na.

V  Dolních Chabrech máme ve správě 
mateřské školy Bílenecké náměstí, Chabe-
ráček a Beranov. Všechny budou do toho-
to projektu zapojeny. Zvlášť v současném 
složitém období bude služba distančního 
zápisu vítaným zlepšením služeb místního 
předškolního vzdělávání. Bližší informa-
ce budou dostupné na webu městské čás-
ti a mateřských škol.                        redakce

Příspěvek ObČANA
Chaberské zvony 
také letěly do Říma?
Název Zelený čtvrtek vznikl nejspíše zá-
měnou původního německého „Greindon-
nerstag“ na „Gründonnerstag“.

Je dnem pokání a  odmlčení zvonů. Na 
Zelený čtvrtek, po odeznění modlitby Glo-
ria in excelsis Deo, zvony umlkají a odléta-
jí do Říma. Letí zcela tiše, první ty nejstar-
ší, které znají nejlépe cestu, průvod pak 
uzavírají Zikmund z  chrámu svatého Víta 
a Marie z Týnského chrámu. V průvodu le-
tících zvonů se ale někdy objevují i neob-
vyklí hosté. Zvonový kov se totiž chová i po 
přelití stejně jako zvon. A tak jedna pověst 
vypravuje, jak dělostřelci v bitvě na Piavě 
postrádali o velikonoční noci svá děla.

Kudy přesně zvony letí není známo. 
Zřejmé je ale, že jsou během letu neúnav-
né. Ještě se nestalo, že by se některý z nich 
během letu ztratil nebo cestu nevydržel. 
Papež zvonům v Římě požehná a ty se na 
Bílou sobotu po Gloria vrátí.

V  chaberské zvonici jsou osazeny dva 
zvony. Menší zvon z  roku 1843 ozdobe-
ný reliéfem Jana Křtitele a větší, původně 
z roku 1695 z dílny zvonaře Antonína Jose-
fa Schónfeldta, který byl v roce 1870 přelit 
zvonařkou Annou Bellmanovou.

Naše zvony ovšem cestovaly i  mimo 
svaté pouti. Ve válečném roce 1917 unikly 
zrekvírování jen šťastnou náhodou. Roku 
1942 byly ovšem sňaty a  odvezeny. Osud 
jim ale přál i nadále. Po válce byly objeve-
ny na Štvanici a vráceny do Chaber.

Během vichřice roku 1950 se ale prole-
těly i  mimo Velikonoce. Vzdušný vír zce-
la smetl zvonici i s oběma zvony. Ve zdra-
ví to přečkaly zvony i původní stolice pro 
jejich zavěšení. Plánek na zhotovení nové 
tak nebyl nakonec použit. Nahrazena byla 
zcela zdevastovaná dřevěná nástavba zvo-
nice.

Zásadního ošetření se zvony dočka-
ly v roce 2013. Podnět Spolku na ochranu 
památek byl realizován zvonařstvím Boro-
ko a finančně zajištěn darem pana Josefa 
Malého. Zavěšení zvonů proběhlo 10. květ-
na 2013.                                   Miroslav Malina,

zdroj: OSOP, cs.wikipedia.org

První vítěz Zlatého hrabla
První ročník nové chaberské soutěže 
o  Zlaté hrablo máme úspěšně za sebou 
a  již také známe výsledky. K  zaměstnan-
cům péče o veřejný prostor doputovalo do 
15. března hned několik fotografií s pilný-
mi odklízeči sněhu a  vybrat toho nejlep-
šího nebylo vůbec snadné. Vítězem a tím 
i výhercem Zlatého hrabla nakonec zvoli-
li pana Jaromíra Patejdla.

Mimo hlavní soutěž byla předána ještě 
jedna cena, a to malé, dětské zlaté hrablo, 
které získal tříletý Matyáš Hora za vydaře-
nou spolupráci s maminkou. Oběma oce-

něným gratulujeme, děkujeme, že pomá-
háte s úklidem kolem svých domovů a tě-
šíme se na obrázky zase za rok.

redakce ve spolupráci s ÚMČ
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Reakce na příspěvek 
Z důvodu vyváženosti obsahu příspěvku za-
stupitelky M. Šušákové. zaslal místosta-
rosta Jan Vokurka

V  Vážení čtenáři, v  tomto čísle si můžete 
přečíst příspěvek paní Šušákové o tom, jak 
jsem údajně zavinil, že develop. Stargroup 
(SG) v  Chabrech ještě nepřipravuje dům 
pro seniory. Dle p. Šušákové jsem se utrh-
nul ze řetězu a zcela bez vědomí mých ko-
legů projednal a snad i skoro sám uzavřel 
dodatek se spol. SG. Všechna tato tvrzení 
jsou nejen poněkud úsměvná, ale přede-
vším zhola nepravdivá, což lze bez větších 
obtíží dohledat v mnoha oficiálních doku-
mentech. Navíc vlastně ani příliš netuším, 

jak by si to p. Šušáková prakticky předsta-
vovala. Možná by ve svých dedukcích do-
kázala vymyslet, jak zajistit, že jednáte za 
MČ, tento bod je opakovaně na progra-
mu rady, schůzek se účastní někdy několik 
radních, někdy celá rada, pak o věci hlasu-
je celé zastupitelstvo, a přesto kromě Pe-
tra Malého nikdo nic neví. Zápletka přímo 
detektivní… Nechci si netýmově přisvojo-
vat společné zásluhy, nicméně mi lichotí, 
když p. Šušáková uvádí, že jsem vše zařídil 
sám. Uzavřený dodatek totiž jednoznačně 
pomohl naší MČ, neboť bylo dohodnuto 
zregulování v té době již povolených 6. pa-
ter výstavby pod pokutou několika desítek 
miliónů Kč, developer se oproti svým pů-
vodním povinnostem nově zavázal přispět 
do rozpočtu MČ 30 mil. Kč. Toho si bohužel 

p. Šušáková zřejmě nevšimla a místo toho 
vyzdvihuje závazky developera ohled-
ně domu pro seniory, které ovšem v dříve 
uzavřených smlouvách, buď ve skutečnos-
ti vůbec nebyly, či jsou právně nevymaha-
telné. K tomuto bohužel dochází, pokud se 
o  interpretaci složitějších smluv pokou-
ší ryzí laik. Neříká se úplně zbytečně, že 
slepé střevo by si málokdo chtěl operovat 
sám, přesto se o to občas někdo pokusí. P. 
Šušákové proto tímto nabízím, že jí danou 
problematiku rád znovu vysvětlím, aby se 
ve vlastním zájmu mohla napříště vyvaro-
vat zbytečnému šíření nepravdivých infor-
mací do veřejného prostoru a  ušetřenou 
energii vložit do vhodnějšího způsobu zís-
kávání své politické popularity.

JUDr. Petr Malý

Příspěvek zastupitelky
Milí Chaberáci, dnes 15. 2.  , je v Chabrech 
ještě krásná sněhová nadílka. A my se mů-
žeme ze sněhu jen těšit, neboť již od roku 
2019 máme úklidovou techniku! VPCH sice 
dříve jako hlavní prostředek boje se sně-
hem používalo usilovné zaříkávání oblohy. 
Ale hned po mém příchodu na radnici jsme 
vyřešili a  zakoupili. Není to těžké, ale je 
obtížné najít skutečně pracovité a slušné 
lidi, kteří by kandidovali do zastupitelstva 
a chtěli pracovat pro obec. Je to nevděč-
né, ale tolik třeba! VPCh je jen strana širo-
kých ramen a planých slibů, za osm let ne-
realizovali jediný projekt, hlavně soukro-
mé zájmy, hlavním znakem je lenost a po-
výšenost. Občas vyslechnu fantastické pří-

běhy, i o škole či chodníku, jak si vymyšle-
né zásluhy připisují největší lenoši a křik-
louni. Takzvaní zastupitelé, kteří se neob-
těžovali na jednání ani dorazit. Ti, kdo zu-
řili, že jsem sehnala 200 milionů na školu. 
A  uskupení 18400 vsadilo na předstíraný 
odboj, který stál na hromadě lží, a  skon-
čil, když se paní Šilhová dostala na rad-
nici, kde už jen posluhuje VPCh a všechny 
sliby zahodila. Naštěstí projekty jsou ho-
tové nebo běží, lenost a užvaněnost mají 
18400 a  VPCh společné. Jsem ráda, že se 
škola vůbec staví dál a pan architekt Ma-
línský zůstal. Radnice se nyní zase nesmy-
slně zaměřila na boj proti domu pro seni-
ory. VPCh by ho chtěla postavit, ale prostě 
to neumí, a tak nesmí ani nikdo jiný. A tak 

se na radnici spokojeně jen překládají lis-
ty po stolech, nic se neděje a na každém 
ZMČ se něco „přiděluje“  – tu pozemečky, 
tu odměny. Klientelismus kvete/Zastupite-
lé hlasují ve střetu zájmů a vedení to kry-
je/V kontrolním výboru ani není opozice/
Na ZMČ chybí bod pro dotazy zastupite-
lů/Historie se přepisuje… Smutné. Nejde 
o Chabry, ale aby lumpové a manipulátoři 
získali, co chtějí, a dopluli pohodlně na vý-
myslech k volbám, kde znovu zamávají fa-
lešnými sliby. Po složitém roce s covidem 
už snad bylo absurdit příliš. Tak už ať je as-
poň pandemie za námi a vrátí se zdraví na 
těle i na duši! Krásné jaro!

Barbora Floriánová

Příspěvek zastupitelky

V  minulém čísle psala paní Klocperková 
o tom, jak dlouho se už v Chabrech hovoří 
o potřebě domu seniorů a stále se nic ne-
děle, a radní Vyšín zmiňuje, že se dokon-
čuje další fáze sídliště Nové Chabry, zdvoj-
násobí se počet chodců v horní části Koby-
liské a chodníky ani vozovka nejsou stále 
rozšířeny. Považuji za nutné připomenout, 
že oba tyto různé problémy mají společ-
ný důvod.
Krátce po volbách v  roce 2018 se čerstvě 
zvolený radní za VpCh P. Malý pustil do 
jednání o  dodatku ke smlouvě mezi obcí 
a developerem sídliště NCH. Tato jeho ak-
tivita nebyla vyvolána potřebami obce. 
Nebyl nikým k takovému jednání pověřen, 

ani radou ani zastupitelstvem obce. Jed-
notlivá ustanovení dodatku navíc neby-
la nikdy diskutována ani připomínkována 
vedením obce. Přesto byl dodatek panem 
radním v květnu 2019 navržen ke schvále-
ní na ZMČ. Finální podobu dodatku žádný 
ze členů zastupitelstva neměl k dispozici, 
ani ho nečetl, přesto ZMČ dodatek schváli-
lo. A právě podepsaný dodatek je tím spo-
lečným důvodem pro oba výše zmíněné 
problémy.
Dodatek zrušil smluvní závazky developera 
vybudovat pro obec na své náklady domov 
důchodců a klubové zařízení a umožnil za-
hájit další výstavbu sídliště bez předcho-
zího splnění závazných výsledků místního 
referenda. Pokud by k této dohodě nedo-
šlo, mohla už probíhat přinejmenším pro-

jektová příprava domova důchodců. Také 
u  problému v  Kobyliské hraje podepsání 
této dohody klíčovou roli. Podle výsledků 
referenda bylo totiž vedení obce zavázáno 
k tomu, aby (cituji z referenda) „…podnik-
lo veškeré kroky proti další výstavbě domů 
v projektu, Nové Chabry“, a to do doby, než 
bude vyřešeno odpovídající dopravní na-
pojení této oblasti, včetně pohybu chod-
ců na zastávku MHD v ulici Ústecká“. Po-
depsáním dodatku se pokračování výstav-
by naopak urychlilo. Vedení obce způsobi-
lo, že obec přišla o dům seniorů a situace 
v Kobyliské bude ještě horší než před re-
ferendem.

M. Šušáková, zastupitelka

Reakce na příspěvek

Vážení čtenáři,
byť je to velice nepříjemné, ale nezbý-

vá nám, než se jednoznačně vymezit pro-
ti dlouhodobě nesmyslně urážejícím a na 
pravdě se nezakládajícím sdělením zastu-
pitelky Barbory Floriánové.

Ač jsme se snažili, paní zastupitelka 

není nakloněna žádné, ať už slovní či pí-
semné věcné diskusi.

Dle paní zastupitelky jsme už i  zaříká-
vači oblohy. Samozřejmě, že to není prav-
da, stejně tak jako, že sama sehnala 200 
milionů na výstavbu školy. Projekt na ško-
lu byl tehdejším vedením zahájen před de-
seti lety v roce 2011 stejně tak jako poslé-
ze chodník, který se v roce 2019, po získání 

všech atribut předešlým vedením, podaři-
lo realizovat. Práce pro obec nebyla a není 
práce jednotlivce, ale vždy se jedná o tý-
movou spolupráci i po změně vedení MČ.

Dále více v  jednotlivých článcích zpra-
vodaje.

Martin Knížek

77 příspěvky



ÚVODNík KC

Milí čtenáři a návštěvníci Kulturního centra,
současná situace zatím neumožňuje pořádání kulturních akcí 
v podobě a měřítku, jaké panovaly před vypuknutím pande-
mie. Málokdo z nás by si před rokem pomyslel, že doba ome-
zení bude trvat tak dlouho.

Mnoho ze známých tváří jsme z různých důvodů celou dobu 
neviděli, jiné velmi sporadicky a bohužel s některými z na-
šich věrných se již nikdy nepotkáme. Ale stále je velká skupi-
na těch, kteří bez duševní potravy nemohou být, a tak si k na-
šim dveřím nacházejí cestu pravidelně. Knihovny totiž posled-
ní měsíce zůstávají osamocenými ostrůvky kultury, které mo-
hou nadále sloužit veřejnosti. Doufejme, že se na lepší časy 
již blýská a s přibývajícími slunečnými dny se bude situace už 
jen zlepšovat.

První den, kdy budeme smět otevřít své brány dokořán, bu-
deme připraveni a natěšeni se s vámi opět setkat. Jako no-
vinkovou službu jsme nachystali „Semínkovnu“, kterou bude-
te moci využívat k výměně přebytků osiva. Jak se mají semín-
ka, která si vyberete třeba právě u nás, správně zasít, se mů-
žete inspirovat níže ve vtipném fejetonu Karla Čapka. Tušíme, 
že zážitků z  uplynulé doby si sdělíme oboustranně mnoho, 
vděčným tématem může být i zahrádkaření.

Přejeme vám tedy pěkné jarní dny a úspěšné setí, sázení 
a radost z výpěstků. A prosíme, přebytečná semínka nevyha-
zujte, ale přijďte se o ně podělit k nám.

Brzy na viděnou!

Pravidla semínkovny

za kulturní dvoustranu Alena Wachtlová, Jitka Goldsteinová

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

chaberskydvur@dchabry.cz | knihovna@dchabry.cz.
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Žádné akce nejsou plánovány
Z důvodu přetrvávajících protiepidemických opatření a jejich 
neustálých změn nemohou Kulturní centrum Chaberský dvůr, 
komise a další organizace v tuto chvíli plánovat žádné akce, 
u nichž by mohly zaručit jejich konání. Pro nejnovější informace 
prosím sledujte weby a facebookové stránky Kulturního centra 
a městské části.

Na všech akcích budou dodržována aktuální epidemiologická opatření.

Upozornění
Představení Liga proti nevěře, které se mělo konat na podzim 
a posléze bylo odloženo na termín 29. dubna letošního roku, 
se z důvodu vládních opatření opět odkládá. Nový termín je 
středa 22. září 2021. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. 
Děkujeme za pochopení.
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Někteří říkají, že se tam má přidat dřevěné-
ho uhlí, kdežto jiní to popírají; někteří do-
poručují trochu žlutého písku, protože prý 
obsahuje železo, zatímco jiní před ním va-
rují z toho prostého důvodu, že prý obsahu-
je železo. Jiní opět doporučují čistý říční pí-
sek, jiní pouhou rašelinu a ještě jiní dřevě-
né piliny. Zkrátka příprava půdy pro semín-
ka je veliké tajemství a  čarodějský obřad. 
Má se do ní přidávat mramorový prášek (ale 
kde jej vzít?), tříletý kravský trus (zde není 
jasno, má-li to být trus tříletých krav nebo 
tři léta stará hromádka), špetka čerstvé kr-
tiny, na prach roztlučený jíl ze starých vep-
řovic, labský písek (ale nikoliv vltavský), tři 
léta stará pařeništní půda a snad ještě hu-
mus ze zlatého kapradí a hrst půdy z hrobu 
oběšené panny; to vše se má řádně smísit 
(zahradnické knihy nepraví, zda za novolu-
ní či úplňku či v noci filipojakubské), a když 
tuto tajemnou půdu nasypete do květináčů 
(vymáčených ve vodě tři léta stojící na slun-
ci, na jichž dno dáte vyvařené střepy a kus 
dřevěného uhlí, proti čemuž se jiné autori-
ty ovšem vyslovují), když tedy to vše vyko-
náte, šetříce přitom sta předpisů podstat-
ně se různících, čímž se tento obřad velmi 

ztěžuje, můžete přikročit k jádru věci, totiž 
k vysetí semínek…Dobrá, máte zaseto? Po-
stavili jste květináčky do vlažné vody a po-
kryli je sklem? Zastřeli jste okna proti slun-
ci a uzavřeli je, aby se vám v pokoji urodi-
lo pařeništní čtyřicetistupňové teplo? Dob-
ře tedy, nyní se začíná veliká a horečná čin-
nost každého semenáře, totiž čekání. Zalit 
potem, bez kabátu, bez vesty a bez dechu 
sklání se čekatel nad svými květináči a vy-
tahuje očima klíčky, které mají vzejít. Prv-
ního dne se neurodí nic; a čekatel se pře-
valuje v noci na posteli, nemoha se dočkat 
rána. Druhého dne se na tajemné půdě ob-
jeví chomáček plísně. Čekatel se raduje, že 
je to první stopa života. Třetího dne vyleze 
cosi na dlouhé bílé nožičce a roste to jako 
blázen. Čekatel jásá téměř nahlas, že už je 
to tady, a ošetřuje první sazeničku jako oko 
v hlavě. Čtvrtého dne, když už se ten klíček 
vyčouhl do nemožné délky, zvedá se v če-
kateli nepokoj, že to snad je plevel. Záhy 
se ukáže, že tato obava nebyla bezdůvodná. 
Vždycky to první dlouhé a tenké, co vyroste 
v květináči, je plevel. Patrně je to nějaký zá-
kon přírody. Nuže, někdy dne osmého nebo 
ještě později se zničehonic, v nějakém ta-

jemném a nekontrolovaném okamžiku (ne-
boť nikdo to nikdy neviděl a nepřistihl) ti-
chounce rozhrne půda a zjeví se první klí-
ček. Vždycky jsem si myslel, že bylinka ros-
te buď ze semínka dolů jako kořínek, nebo 
ze semínka nahoru jako nať z bramboru. Ří-
kám vám, že tomu tak není. Skoro každá by-
linka roste pod semínkem nahoru, zvedajíc 
své semínko na hlavě jako čepici. Představ-
te si, že by dítě rostlo nosíc přitom na hlavě 
svou matku. Je to prostě div přírody; a tento 
atletický kousek provádí skoro každý klíček. 
Zvedá semínko stále smělejším vzpažením, 
až jednoho dne je pustí nebo zahodí; a teď 
tu stojí, nahý a křehký, zavalitý nebo vyzáb-
lý, a má nahoře takové dva směšné lístečky, 
a mezi těmi dvěma lístečky se potom něco 
ukáže  – Ale co, to vám ještě neřeknu; tak 
daleko dosud nejsem. Jsou to jen dva lís-
tečky na bledé nožičce, ale je to tak divné, 
je v tom tolik variací, u každé rostlinky je to 
jinak – Cože jsem to chtěl říci? Už vím, nic; 
nebo jen to, že život je složitější, než si kdo 
může představit.

Karel Čapek, fejeton z knihy Zahradníkův 
rok. Lidové noviny 13. 12. 1925

Odložené knihy

Prosíme veřejnost, aby neodkládala své vy-
řazené knihy ke knihovně bez předchozí do-
mluvy. Chápeme, že je vám líto knihy vyho-
dit, ale ani chaberská knihovna nedispo-
nuje nekonečným počtem regálů a  polic, 
kam by všechny nabízené knihy umístila. 
Do knihovny uvítáme darem pouze žádané 
knižní novinky.

Děkujeme za pochopení.

Semínka

OTEVÍRACÍ DObA výdejního okénka

P O  1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 - 1 7 . 4 5
Ú T  1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 - 1 6 . 0 0
S T  1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 - 1 7 . 4 5

Č T  1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 - 1 6 : 0 0
PÁ  0 8 . 0 0 - 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 - 1 6 : 0 0
S O  Z AV Ř E N O
N E  Z AV Ř E N O

ChAbERSKÁ KNIhOVNA

VÝbĚR Z KnižníCh novinEk VÝbĚR Z NovinEK pro děti
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Štafetový kolík – tři otázky 
pro Jaroslava Prudkého
V  březnovém čísle zábavně představovací 
rubriky „Štafetový kolík – tři otázky pro…“ 
nominovala Zuzana Jusková známého 
jednatele chaberského Sokola Jaroslava 
Prudkého, pro kterého sepsala tři otázky.

Co tě přivedlo do Chaber?
To je dlouhá cesta. Hned po vojně jsem 
utekl z  krásné vesnice Louka v  okrese 
Blansko přímo sem, do našeho hlavního 
města. Důvodem byla cesta za prací a  to, 
že jsem tady měl dědu a  babičku. Začal 
jsem pracovat jako řezník a postupně jsem 
měnil zaměstnání od údržby komunikací, 
řízení nákladních aut a  jejich servisu, až 
jsem zakotvil ve firmě TOMAN, tady u nás. 
Pracuji zde od roku 2005. Taková byla moje 
cesta do Chaber.

Jak vidíš budoucnost Tělovýchovné jedno-
ty Sokol Dolní Chabry?
Začnu tím, jak jsem se do Sokola dostal. 
Byla to velká náhoda, když jsem se nastě-
hoval do Chaber. Kamarád mi řekl o mož-
nosti pracovat jako správce areálu soko-
lovny. Byla to pro mě velká výzva. Jsem rád, 
když má práce a pomoc slouží ku prospě-
chu nejen veřejnosti. Budoucnost bez po-
chyb Sokol má a je v něm obrovský poten-
ciál. Je na krásném místě, jen jeho spor-
toviště je bohužel v žalostném stavu. Bu-
dova je stará a energeticky velmi náročná. 
Bylo by potřeba udělat nejen kompletní 
rekonstrukci venkovního areálu, ale i bu-
dovy samotné. Například víceúčelové hřiš-
tě, tělocvičnu novou, větší s možností vyu-
žití pro veškerý sport. Pak by byla jeho bu-
doucnost zajištěna na spoustu let, a to pro 
všechny, nejen Chaberáky. Sport je přece 
pro zdraví důležitý!
Jak by mohl spolupracovat Sokol s místní 
radnicí?
Musím říci, že spolupráce již začala, a  to 
velmi dobře. Naše radnice je nám velmi 
nakloněna. Po větru, který nám strhl část 
střechy na sokolovně, nebo když se za-
plavila kotelna, to všechno bylo pro So-
kol likvidační a nebylo by možné dát vše 
do pořádku, pokud by nám radnice finanč-
ně nepomohla. Ale myslím si i tak, že spo-
lupráce začala pět minut po dvanácté ho-
dině. Spoustu minulých let se do Sokola 
neinvestovalo, a  to už nikdo nevrátí. Ob-
jekt byl sice využíván, ale bez finančních 
prostředků postupně podléhal zubu času. 

Proto už nám nezbývá čekat nebo se vra-
cet v  čase, je třeba jít dál. Rád s  kýmko-
liv z úřadu proberu situaci v Sokole nejen 
finanční, ale i  tu, jak může být sokolovna 
a přilehlý areál se sportovištěm prospěš-
ný pro všechny Chaberáky napříč všemi 
generacemi. Vybudovat víceúčelové hřiš-
tě místo kurtu, vytvořit prostředí pro ma-
minky a jejich nejmenší by také bylo fajn. 
Nápadů je spousta. A rozhodně neupoza-
dit, že budova Sokola potřebuje komplet-
ní rekonstrukci. Už má za ty léta odslouže-
no. Bez pomoci radnice a vás Chaberáků to 
nezvládneme. Věřím, že je zde mezi námi 
hodně lidí, kteří mají možnost pomoci, 
jen stále si kladou stejnou otázku: „Proč? 
Vždyť Sokol je sokolů. Nebudeme investo-
vat do něčeho, co nám nepatří.“ Ale co se 
třeba zamyslet nad samotnou myšlenkou 
Sokola jako takového. Sokolové se vždy 
snažili vytvořit místo pro sport pro všech-
ny, přivést lidi k tomu, aby se hýbali. Není 
to přece ta krásná a  udržitelná myšlen-
ka pro nás a naše děti? Jako příklad třeba 
uvedu pana Tomana, který se svou život-
ní myšlenkou přiblížit lidem sport již něko-
likanásobně zasloužil o obrovskou pomoc 
při údržbě a rekultivaci areálu. Tímto bych 
chtěl poděkovat všem, kteří se již svým ča-
sem a finanční pomocí podíleli. Rozloučím 
se s vámi sokolským Nazdar!

Nominace do příštího čísla: Petr Zídek.

redakce
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Zaměstnanci úřadu 
se představují: 
Alena wachtlová
Už třetím rokem potkáváte v místní knihov-
ně a  při akcích Kulturního centra Alenu 
Wachtlovou. Do práce cestuje jen kousek 
přes kopec z nedalekých Zdib, kde žije se 
svou rodinou. V Chaberském dvoře má na 
starosti fungování knihovny, podílí se na 
organizování zdejších kulturních aktivit 
a mimo jiné je také členkou Redakční rady 
Chaberského zpravodaje.

Knihovna funguje už rok se střídavými 
omezeními. Jak je to pro vás složité?

Ano, právě nyní je to rok od počátku turbu-
lentního období, které trvá dosud. Knihov-
na i KC byly nuceny zrušit nebo průběžně 
měnit termíny mnoha akcí, špatně se coko-
li plánuje. Za knihovnu jsme vděční, že do-
šlo k úpravě vládních opatření a byl umož-
něn výdej objednaných knih skrz výdejní 
okénko, které jsme obratem zřídili. U nás 
to tedy není přímo okénko, ale objednávky 
předáváme u dveří na zazvonění. Že všech-
no zlé je k něčemu dobré, dokládá fakt, že 
s online rezervačním systémem si od loň-
ska poradí každý čtenář včetně seniorů. 
Na službu rezervací z  pohodlí domova si 
všichni lehce zvykli a ten,  komu nevyho-
vuje, objednává telefonicky nebo e-mai-
lem. Ale nezaháleli jsme ani v  době uza-
vření, proběhla revize fondu, pravidelné 
vyřazování opotřebovaných knih, doplňo-
vání o knižní novinky.

I  přes utichlé KC se vám daří přicházet 
s  novými nápady jako třeba zapojení do 
Semínkovny. Kde berete inspiraci?

Inspirují mě jiné knihovny, komunika-
ce s  knihovníky (máme i  svou FB skupi-
nu), sledování nových trendů v  odbor-
ných časopisech, na internetu. Dále jsou 
nám k dispozici metodičky MK Praha, kte-
ré jsou vždy ochotné konzultovat naše ná-
pady a  poradit. Z  realizovaných projek-
tů mám radost z celoroční čtenářské sou-
těže pro děti Lovci perel. Moc mě těší, že 
si soutěž pochvalují i maminky. Přínosem 
pro čtenáře bylo pořízení schránky na vra-
cení knih. Ta naše byla prototypem a inspi-
rovala už jiné knihovny, dokonce i na Slo-
vensku. S  příchodem jara představujeme 
Semínkovnu. Zatím chceme, aby se tato 
novinka dostala do povědomí chaberských 
zahrádkářů. Chceme umožnit, aby osivo-
vé přebytky nepřišly nazmar. A až bude líp, 
přijde na řadu letošní téma: Jaroslav Fo-
glar a skauting.

Často píšete o  vylepšeních v  knihovně 
a  KC. Můžeme se těšit na rozvoj i  v  bu-
doucnu?

V nejbližších týdnech přijdeme s novinkou 
ve formě schránky se šesti boxy na bez-
kontaktní výdej knih. Doba si to žádá. Bude 
tím umožněno vyzvednutí bez ohledu na 
otevírací dobu knihovny. Umístěna bude 
v podloubí. Dalším počinem bude umožnit 
platby knihovních poplatků kartou.
A vize do budoucna? Líbilo by se mi, kdy-
by se v KC podařilo udělat „pevné“ místo 
k tvoření, což je nyní běžné ve zmoderni-
zovaných pobočkách MK Praha nebo v zá-
padní Evropě, např. zřízením pracovních 
míst se dvěma šicími stroji. Stroje, které 
vlastníme, by tak měly stálé využití veřej-
nosti. Přijít si k nám prostě zkrátit záclo-
ny nebo kalhoty? Proč ne. Nebo vytvoře-
ním „technického“ koutku s 3D tiskárnou. 
K  realizaci ale stále nemohu najít vhod-

né umístění vzhledem k využívání KC pro 
mnoho kulturních akcí a setkání.

Z KC je nově také centrum infolinky s na-
bídkou pomoci. Je o službu zájem?

Ano, potvrzuji, že linka byla hojně využí-
vána při první očkovací vlně pro 80+, kdy 
nebylo seniorům jasné, jak funguje státní 
centrální registrační systém. S kolegyní Jit-
kou jsme jim pomáhaly s  registrací nebo 
zaznamenávaly zájemce o  očkování pro-
střednictvím úřadu MČ, které se úspěšně 
realizovalo. Ještě větší nápor jsme zažíva-
ly po 1. březnu, kdy se mohli hlásit zájemci 
70+. Přes infolinku se jich přihlásilo téměř 
70. V menší míře se senioři obraceli s žá-
dostí o pomoc při nákupu léků a potravin 
nebo dodání respirátorů.

Jsou knihy vaším koníčkem i mimo práci? 
Co si doma ráda přečtete?

Samozřejmě čtu ráda, patří to i k mé prá-
ci mít přehled, ačkoli nestihnu úplně vše, 
co bych chtěla. Válečné romány ráda pro-
ložím současnými českými autory, nála-
du v době covidové mi zvedají třeba kuli-
nářsko-cestovatelské romány Julie Caplin. 
K písmenkům jsem měla blízko už od na-
rození. Táta byl tiskařem a děda sazečem 
v  tiskárně, pro oba byly knihy a  časopisy 
prací i  koníčkem. Jako malé mi ukazova-
li, jak se vážou knížky nebo upozorňova-
li na různé tiskařské chyby, špatný ořez… 
měli na to prostě „oko“. A nemohu nako-
nec nezmínit, že můj praděda Václav Jan-
dovský se narodil roku 1878 tady v  Cha-
brech a chodil do zdejší školy. Do Zdib, kde 
bydlím, se přiženil. Dříve to byly dvě sou-
sední vesnice. Takže i já mám Chabry kdesi 
pod kůží a cítím se tu jako doma.

redakce

1111Představení | divadlo



TENISOVÁ ŠKOLA
Pro děti ve věku od 4 let

KONTAKT: MILAN DRDA, diplomovaný trenér 1.třídy 
e-mail: m.drda@seznam.cz, mobil: 775919990

Výuka bude probíhat od 12. dubna do 30.června  
na tenisovém dvorci T.J. Sokol Dolní Chabry

Tréninkové dny: pondělí a středa - v odpoledních 
hodinách, dle domluvy (13-18:00h)

Děti budou rozděleny  
do skupin max. po čtyřech

Cena: První hodina zdarma

12 týdnů - 1x týdně 2200kč      12 týdnů - 2x týdně 4400kč

Po dohodě možnost individuálních tréninků

Nabídka pomoci od 
chaberské sociální 
pracovnice
Potřebujete pomoct v  krizové situaci? 
Možná právě pro vás je tu naše sociál-
ní pracovnice Kristýna Tomšů. V  Dolních 
Chabrech pomáhá nejrůznějším skupinám 
obyvatel už rok. „Nejčastěji se na mě obra-
cí lidé ohrožení sociálním vyloučením, tedy 
lidé, kterým hrozí ztráta domova, nebo lidé 
bez zaměstnání nebo s exekucemi,“ vyjme-
novává Kristýna Tomšů konkrétní skuteč-
né případy posledních měsíců, mezi kte-
ré patří kromě existenčních problémů také 
například pomoc lidem se zdravotním po-
stižením.

Jelikož je pomoc v sociální oblasti pří-
mo v Dolních Chabrech nabízena od začát-
ku minulého roku, byla i  tato činnost zá-
sadně ovlivněna probíhající pandemií co-
vid-19. „Projekt s  pandemií samozřejmě 
nepočítal, takže bylo potřeba rozšířit cílo-
vé skupiny o tzv. neformálně pečující oso-
by a lidi ohrožené domácím násilím a zá-
vislostmi. Zatím to ještě není oficiální, ale 
ať se tito lidé určitě ozývají! Každému se 
budu snažit pomoci.“

Kvůli pandemii je její nynější práce vět-

šinou bohužel pouze formou telefonické 
konzultace. Ostatně, jak sama říká, práci 
v terénu jí znemožňují omezené pravomo-
ci, a lidé se teď objeví na úřadě jen zřídka.

Obracet se na ni můžete na tel.: 
725 010 084 ve všední dny v  čase 10:00–
16:00 hodin nebo na e-mailu: socialni@
dchabry.cz.

Pomoc nabízíme osobám se zdravotním 
postižením, které se mohou stát závislými 
na pomoci druhých osob, dále osobám so-
ciálně vyloučeným nebo osobám ohrože-
ným sociálním vyloučením, které se v dů-
sledku nepříznivé sociální situace nemo-
hou zapojit do běžného života společnos-
ti (např. samoživitelé, mladiství po odcho-
du z  dětského domova, osoby nezaměst-
nané, národnostní menšiny, v současnosti 
také ohrožení v důsledku pandemie koro-
naviru), osobám bez přístřeší nebo žijícím 
v nevyhovujících podmínkách.

Sociální pracovník poskytuje odborné 
sociální poradenství, pomoc s  vyřizová-

ním sociálních dávek, podporu při jedná-
ní s úřady, pomoc s orientací v systému so-
ciálních a  zdravotních služeb, pomoc pro 
osoby se zdravotním postižením při vyři-
zování průkazu mimořádných výhod (např. 
ZTP), příspěvku na mobilitu, příspěvku na 
péči, pomoc při získání potřebných zdra-
votních pomůcek, pomoc osobám ohrože-
ným předlužením, pomoc osobám ohrože-
ným domácím násilím a  závislostmi, po-
případě další záležitosti spojené s  řeše-
ním životních situací uvedených skupin 
osob.

Projekt je realizován společně s měst-
skou částí Praha-Ďáblice, přičemž každá 
oblast má svého pracovníka na 0,5 úvaz-
ku. Spolufinancování probíhá ve spoluprá-
ci s Evropskou unií z Operačního programu 
Zaměstnanost.

Kristýna Tomšů
�29 let, žije v Dolních Chabrech, má syna 
na zdejší ZŠ,
�má ráda přírodu, cyklistiku a procházky 
do Drahaňského údolí,
�na jaře dokončí studium na Právnické fa-
kultě UK,
�dříve pracovala v AK, u soudu a na Minis-
terstvu financí,
�věnovala se také kriminologickému vý-
zkumu.                                           redakce

Výzva „10 000 kroků“
Zapojte se s námi do dubnové výzvy, při-
pojte se k projektu 10 000 kroků od 1. dub-
na 2021 a pojďte společně cestou ke zdra-
ví. Městská část Praha-Dolní Chabry se při-
hlásila do projektu, který podporuje přiro-
zený lidský pohyb a posiluje tak tělo i mysl 
na každodenní bázi. Cílem projektu je mo-
tivovat lidi k  pravidelné aktivitě alespoň 
po dobu jednoho měsíce. Deset tisíc kro-
ků je zhruba 7,5 km, ve skutečnosti stačí 
mnohem méně kroků, aby byl organismus 
odolnější.

Na webových stránkách www.desetti-
sickroku.cz naleznete vše o projektu, mů-
žete se do výzvy přihlásit, přečíst si pra-
vidla soutěže a sledovat průběžné výsled-
ky mezi jednotlivci.                          redakce

INZERCE
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Rozhovor 
s památkářem 
Ondřejem Šefců

První setkání v letošním roce u chaberské-
ho kostela společně s odborníky, kteří se 
snaží pomoci se záchranou nejstarší pa-
mětihodnosti městské části, se uskutečni-
lo 9. března 2021. Tentokrát jsme mezi se-
bou přivítali i specialistu z NPÚ Praha Ing. 
arch. Ondřeje Šefců, který má od letošní-
ho roku nově památkový dohled i nad cha-
berským kostelem. Rádi bychom ho před-
stavili také čtenářům Zpravodaje, a  tak 
jsme mu položili pár otázek.

Jak byste popsal svou dosavadní odbor-
nou práci a  které projekty pro vás byly 
nejzajímavější?
Popsat stručně svoji dosavadní práci asi 
neumím. Nastoupil jsem k památkářům už 
v  roce 1983, hned po ukončení studia na 
Fakultě architektury ČVUT. Měl jsem mož-
nost pracovat na opravdu široké škále ob-
jektů, od středověkých hradů přes kláš-
tery, kostely až po lidové nebo technic-
ké stavby. Zajímavé byly pro mě všechny, 
asi nejvýznamnější byla práce na palácích 
pro Poslaneckou sněmovnu ČR a Senát ČR 
v 90. letech minulého století. Ale já to chá-
pu tak, že v památkové obnově není „ma-

lých rolí“, vždy jsem se snažil dělat svo-
ji práci odpovědně, zužitkovat zkušenosti 
své i ostatních a vést celý proces obnovy 
ke zdárnému výsledku. Z  mimopražských 
akcí budu vždy rád vzpomínat např. na ob-
novu kláštera Františkánů v Kadani, hradu 
ve Strakonicích, zámku Kratochvíle, hradu 
Křivoklát a Točník, rotundy sv. Kateřiny ve 
Znojmě, zámku (bývalého kláštera) s basi-
likou sv. Prokopa v  Třebíči a  mnoho dal-
ších. V Praze jsem vedle zmíněných palá-
ců pracoval např. na obnově Emauzského 
kláštera nebo areálu Vyšehradu. Vedle své 
památkářské práce jsem se také vždy sna-
žil o osvětu, mám za sebou desítky před-
nášek, odborných článků a několik knížek.

Za důležité považuji také svoje působe-
ní ve Společnosti pro technologie pamá-
tek, která má za cíl zamezit šíření bludů 
a  propojit (velmi různorodé) obory, které 
v památkové péči působí. Mojí velkou zá-
libou je malování, kreslím všechno možné, 
ale pochopitelně památky a  jednu rych-
lou skicu z Chaber jsem zhotovil i pro ten-
to článek.

Jak můžete přispět k  záchraně kostelíka 
v Chabrech? A jak na vás působí samotné 
místo?
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Chabrech je 
mimořádná a  krásná památka a  já jsem 
moc rád, že se mohu podílet na jeho ob-

nově. Nemyslím, že by zde šlo přímo o zá-
chranu, i  když je pravdou, že vlastní ob-
jekt kostela má poměrně nepříjemné sta-
tické poruchy a špatný je stav i velké čás-
ti ohradních zdí. Hodně zde bylo již udě-
láno, také díky vašemu sdružení, ale hod-
ně práce ještě zbývá. Ona obnova pamá-
tek vlastně nikdy nekončí, je to stálý pro-
ces. Naší hlavní úlohou je nic nepokazit, 
vstupovat do historických objektů s  re-
spektem a poučeně. Mám docela štěstí, že 
v případě místního kostela jsem se dostal 
do „dobré společnosti“. Archeologické vý-
zkumy zde vedli pánové Dragoun a Tryml, 
které dlouho znám a  velmi si jich vážím. 
Na současných výzkumech bude pracovat 
dr. Havrda, můj milý kolega a  velice eru-
dovaný archeolog. A projekční práce mají 
na starosti místní rodáci, pan arch. Žilka 
a  statik Ing. Zima. Oba dobře znám, měl 
jsem možnost s nimi spolupracovat a mys-
lím, že je to skvělý tým. Budu se snažit jim 
dělat dobrého spoluhráče. Vedle již zmíně-
ných statických trhlin mi dělá starost od-
vodnění kostela, stav jeho západního prů-
čelí a východní části opěrné zdi. Těším se, 
až se ponořím do studia podkladů, je toho 
hodně. Určitě zde najdu inspiraci pro sé-
rii kreseb nebo obrazů, nejen kostel, ale 
centrum Chaber je malebné a inspirativní 
místo, které má svůj genius loci. Rád bych 
zkusil, pod vedením mých učených kole-
gů, jednou namalovat jakousi rekonstrukci 
těch původních kostelíků, případně stře-
dověké podoby „původních“ Chaber.

Jana Snížková, za OSOP

INZERCE

Individuální
Výuka / Doučování

ANGLIČTINA

NĚMČINA
v Dolních Chabrech. U lektora

nebo u studenta (poplatek + 50 
Kč). Začátečníci i pokročilí

(konverzace). Cena od 400 Kč za
60 min. Info na:

ajnjdolnichabry@seznam.cz

INZERCE
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Jaro na zahradě Jaaty
S  prvními sněženkami na zahradě lesní 
školky jsme se už v březnu začali těšit na 
jaro. Jeho vítání je pro nás spojené s tra-
dicí, rituály, písněmi a  říkankami. Letos 
jsme vzhledem k okolnostem toto vše sdí-
leli s dětmi prostřednictvím internetu (ná-
vody na tvoření, načtené pohádky, básnič-
ky a písničky). Tak se hlasy průvodců Jaaty 
dostaly k dětem domů…

Věj větříčku z Dunaje,
Ať ta zima roztaje.

Věj větříčku do rána,
Ať je zima za náma.
Věj větříčku do noci,

Ať je jaro u moci.

Zahrada Jaaty je stále otevřena návštěv-
níkům z okolí. Rádi bychom však znovu po-
prosili chaberské, aby nám pomohli držet 
parkování na poli dle pravidel: snažíme se 
držet podélná stání u  cesty na kraji pole 

tak, jak je máme domluvená s  majitelem 
tohoto pole. Tato stání jsou primárně ur-
čena pro provoz školky. Pokud už zde tedy 
necháváte auto, když jdete na procházku 
nebo venčit, prosím neparkujte šikmo ani 
ve druhé řadě. Lidé často zaparkují přímo 
uprostřed pole naproti zahradě Jaaty. Vy-
padá to pak, že jsme k tomuto parkování 
přispěli, ale to jsme určitě nechtěli. Děku-
jeme za pochopení!

Prosíme také, aby si lidé drželi své psy 
na vodítku, přijdou-li s nimi k nám na za-
hradu. Pokud vám při venčení v okolí pes 
uteče na pozemek Jaaty, určitě může-
te vstoupit na zahradu a psa odchytnout. 
A  také po něm uklidit, pokud je to třeba! 
Zjistili jsme, že pro některé majitele psů 
bohužel není běžné po svých psech uklízet 
exkrementy, přestože se vykálí (myšleno ti 
psi) na území lesní školky.

Na zahradě je k  dispozici úkolová hra 
pro děti, potřebujete s  sebou pouze te-
nisák. Úvodní dopis s pravidly je pověšen 
na domečku, kam se dávají zbytky Pepo-

vi (za ty moc děkujeme, jsou stále vítány).
I když jsme si Moranu museli vynést ještě 
každý sám, jaro jsme tím každopádně 
přivolali. Uvidíme, jak to bude s  oslavou 
Čarodějnic na konci dubna a  zda dojde 
i  na čarodějnický rej u  ohně s  maskami.
S  přáním nadějných jarních dní, za Jaatu

Vlaďka Mazurová

Zahájení projektu Přírodní 
zahrada beranov 2020
I přes vládní opatření a za dodržení přís-
ných hygienických podmínek měla naše 
školka v měsíci březnu důvod k oslavě. Za 
účasti starostky MČ Praha-Dolní Chabry 
Kateřiny Šilhové Šafránkové a zaměstnan-
ců MŠ byl slavnostně zahájen projekt Pří-
rodní zahrada Beranov 2020. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem život-

ního prostředí ČR na základě rozhodnutí 
ministra životního prostředí. Byly zasaze-
ny dva stromy – javor mléč.

V původním plánu byla účast dětí naší 
mateřské školy na zahájení projektu. 
Z epidemiologických důvodů toto však ne-
bylo možné. Poprosili jsme tedy děti a ro-
diče, zda by vyrobili jednoduché skřítky 
z  přírodnin, kteří zahradu budou „hlídat“ 
po dobu nepřítomnosti dětí ve školce. Zá-

roveň jsme dětem tento slavnostní oka-
mžik zprostředkovali alespoň fotografiemi 
na webových stránkách.

Jako symbol naší mateřské školy upekla 
paní učitelka beránka. A jako vzkaz budou-
cím generacím jsme ke kořenům jednoho 
stromu uložili časovou schránku s  před-
měty, typickými pro naši mateřskou školu 
a tuto nelehkou dobu.

Za MŠ Beranov
Daniela Švancarová

HLEDÁ SE VÁNOČNÍ STROM
Přestože jsou letošní Vánoce ještě 
daleko, již nyní vyzýváme ty, kteří 
se chystají v době vegetačního klidu 
kácet strom, který by mohl být 
vhodný na vánoční strom Prahy 8, 
aby se s námi spojili.

Kontaktujte, prosím, paní  
Zuzanu Láznovou, e-mail:  
zuzana.laznova@praha8.cz,  
tel.: 222 805 170, 
mobil: 601 306 107.

VÝZVA
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ZŠ na Zeměpisné olympiádě
Dne 17. února 2021 proběhlo okresní kolo 
Zeměpisné olympiády. Olympiáda se sklá-
dala ze tří částí: práce s atlasem, test ge-
ografických znalostí a praktický úkol. Naši 
žáci se umístili v rámci Prahy 8 následov-
ně:

Kategorie A, 6. třída: 6. místo – Kateři-
na Maršálková (6. A), 8. místo – Linda Dr-
balová (6. B) a 10. místo – Anežka Gvoždí-
ková (6. B).

Kategorie B, 7. třída: 2. místo – Vojtěch 
Šotola (7. A; postup do krajského kola) a 5. 
místo – Matouš Postupa (7. B).

Kategorie C, 8. a 9. třída: 7. místo – Jan 
Slosiarik, 8. místo – Martin Stránský a 10. 
místo – Robin Bělík (všichni 9. A).

Okresní online kolo trvalo skoro tři ho-
diny a  zúčastnili se žáci základních škol 
i gymnázií. Nebylo tedy vůbec lehké uko-
řistit pěkný výsledek. Všem zúčastněným 
moc gratulujeme k účasti a krásným umís-
těním. Vojtovi přejeme hodně štěstí v kraj-
ském kole.

I  v  rámci distanční výuky se snažíme 
tvořit na VV a PČ – stavíme, kreslíme, ma-
lujeme, fotíme, vaříme i pečeme. Předsta-
vujeme malou ukázku z  tvorby třídy 6. A: 
Šárka Křapková (zdravá večeře), Jakub Ko-
žíšek (Star Wars věž), Ella Skuhrová (pala-
činky), Matěj Havlíček (lego Egypt), Kateři-
na Maršálková (koláče) a Ráchelka Pfiste-
rová (Freddie Mercury).

Veronika Minaříková

Nové odběrové místo DRIVE-IN COVID-19 Dolní Chabry 
 

 
Od pondělí 15. 3. je nově v provozu odběrové místo DRIVE-IN pro testování COVID-19 v 
Dolních Chabrech. Odběrové místo se nachází na adrese Dvorní 1211/1a (pod fotbalovým 
hřištěm, viz. mapa). Veškeré informace a registrační formulář pro testování naleznete na 
webové stránce www.testy-praha.cz. 
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Pojďte se proběhnout
Aneb 25. ročník Velké ceny 
Gustava Peši 
opět individuálně
Protože ani v  letošním roce není mož-
né uspořádat závod tak, jak jsme my or-
ganizátoři i vy závodníci zvyklí, na trať vy-
běhneme opět kdykoliv od 1. do 30. dub-
na 2021 individuálně.

Na trasu Drahaňským údolím vyzna-
čenou jako jindy (sprejem a  červenobílý-
mi fáborky) se můžete vydat sami, s dět-
mi, partnerem nebo kamarádem. Nezapo-
meňte si změřit čas a výsledek pak zadejte 
na registrační stránce na www.sokoldolni-
chabry.cz nebo vyplňte papírovou přihláš-
ku, kterou najdete vedle vývěsky na plotě 
Sokola v Měděnecké 17.

Jsou vyznačené dvě varianty se spo-
lečným startem na konečné autobusu 162 
Dolní Chabry, na začátku ulice K Drahani. 
„Dětská“ trať měří symbolickou 1/100 ma-
ratonu (cca 400 m) a  „dospělá“ pak 1/10 
maratonu (cca 4 km). Stejně jako v  loň-

ském roce jsme trasu v závěru trochu zjed-
nodušili a  z  bezpečnostních důvodů za-
končili na konci ulice K Brnkám (aby una-
vení běžci nevbíhali do frekventované uli-
ce Pod Zámečkem).

První tři místa v každé kategorii obdr-
ží diplom! Diplomy budou, pokud to bude 
možné, k vyzvednutí v Sokole nebo zaslá-
ny elektronicky. Propozice závodu a vyhlá-
šené kategorie naleznete na našem webu.

Registrace: po závodě pomocí formu-
láře na našem webu nebo papírové při-
hlášky, kterou najdete ve vývěsce na plo-
tě Sokola a vyplněnou vhodíte do schrán-

ky v Měděnecké 17.
Startovné: letos zdarma.
Start: všechny kategorie na konečné au-

tobusu 162 Dolní Chabry, na začátku ulice 
K Drahani.

Trasa: viz mapka, v  terénu vyznačená 
červeným sprejem a červenobílými fábor-
ky.

Cíl: Dětské kategorie – vyznačen čárou 
s  nápisem CÍL  – DĚTI nastříkanými spre-
jem na silnici K Drahani. Dospělé katego-
rie – vyznačen čárou s nápisem CÍL – VCGP 
nastříkaným sprejem na konci ulice K Brn
kám.                                         Karel Jiránek
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Letní kempy bLACK ANGELS
Klub BLACK ANGELS se pro svou členskou 
základnu a širokou veřejnost snaží vy-
mýšlet pohybové aktivity i v této nepřízni-
vé době. Proběhla již první verze venkov-
ní orientační hry připravené v lesoparku, 
který spojuje Čakovice, Letňany a Kbely. 
Této hry se jednotlivě zúčastnilo více než 
80 lidí, a tak se díky pozitivní zpětné vaz-
bě plánují i její pokračování. Mezitím pro-
bíhá běžecká výzva.

Klub pevně věří, že i  letos se budete 
moci těšit na tradiční příměstské kempy 
a že bude možné, aby děti v létě již spor-
tovaly, i kdyby to mělo být pouze v omeze-
ném režimu. BLACK ANGELS tak již spouš-
tí přihlášky na dva termíny příměstských 
kempů. První kemp bude probíhat v pro-
storách nové sportovní haly ve Kbelích, 

kde hrají své domácí zápasy hráči A-týmu 
BLACK ANGELS. V srpnovém termínu bude 
program probíhat v  tréninkovém centru, 
v BB Aréně v Letňanech. Kempy jsou ote-
vřené jak pro členy klubu, tak pro hráče, 
kteří chtějí s florbalem teprve začít.

Kempy budou probíhat každý den od 
9:00 do 17:00 hodin. Dopoledne děti čeká 
trénink florbalu či jiných sportovních her 
ve sportovní hale, následně svačina a pře-
místění na venkovní kondiční trénink a hry 
venku. Obědy budou probíhat v jídelně zá-
kladní školy, která se nachází vedle areá-
lu sportovní haly a v letňanské ICE aréně. 
Po obědě hráče a hráčky čeká odpočinek. 
Celý dopolední program se pak zopakuje 
i odpoledne. Více informací a přihlášky na-
leznete na klubovém webu, či přes načte-
ní QR kódů. Martin Bosák

Moderní nordic walking 
jdeme za zdravím
Co se děje nového v naší soutěži Vstaň 
a choď? Jak titulek napovídá, někteří sou-
těžící již povýšili z běžné chůze na nordic 
walking a někteří zakoupili hole nebo se 
k tomu chystají. Správná technika je dů-
ležitá. Jen při dobrém nastavení a aktivní 

pozici těla zapojíme cca 90 % svalů a když 
si při chůzi ještě povídáme, zapojíme ce-
lého člověka.

Chůze vypadá velmi obyčejně a člověk 
má pocit, že na tom nic není, ale zdání kla-
me. Ze začátku vše zkoordinovat, aktivo-
vat, zapojit, odpojit, nekrčit, srovnat a ješ-
tě jít lehce a mít v ruce hole je někdy pěk-
ná makačka. Ale stojí to za to! Chodecké 
hůlky prodlužují a  současně usnadňují 
krok, chodec si díky hůlkám posiluje i sval-
stvo rukou, rozpíná hrudník a zlepšuje dý-
chání, zvyšuje pohyblivost páteře, uvolňu-
je svalové napětí v oblasti zádových a ra-
menních svalů a  snižuje zátěž kyčelních 
a kolenních kloubů. To vše se ovšem děje 
jen tehdy, když s holemi chodíte správně 

a  vše popsané není vůbec snadné zvlád-
nout. Naše skupina Vstaň a choď má v plá-
nu vyrazit na společný výšlap a  zkusit si 
správnou techniku, která zajistí regene-
raci páteře, aktivitu těla, uvolnění zatuh-
lých svalů a  ještě budovat kondičku kaž-
dým krokem na čerstvém vzduchu.

Na našich facebookových stránkách 
TJ ZŠ Chabry jsme vyhlásili pro veřejnost 
soutěž s otázkou „Jak se nazývá jednodu-
chý přístroj na měření kroků?“ a již známe 
výherkyni – je to paní Lucie Klírová z Dol-
ních Chaber a  my gratulujeme k  vítěz-
ství. Odměna jí bude předána při příleži-
tosti vyhlášení vítěze v naší soutěži Vstaň 
a choď.

Ivana Rakovská, TJ ZŠ Chabry

1. termín 2. termín


