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Informace k očkování 
proti covid-19
Od 14.  dubna  2021 se možnost očkování 
proti covid-19 rozšířila na osoby starší 65 
let, od 23. dubna i nad 60 let. K očkování 
se také mohou hlásit také lidé s chronic-
kým onemocněním. To doposavad platilo 
jen pro ty s vysokým rizikem těžkého prů-
běhu covid-19, nyní je registrace rozšíře-
na i na osoby např. s poruchou autistické-
ho spektra, schizofrenií nebo genetickým 
onemocněním. Od 7. dubna 2021 se mohou 
k očkování registrovat pracovníci v sociál-
ních službách.

Přihlášení k očkování probíhá ve dvou 
krocích.

Prvním krokem je registrace, na jejímž 
začátku vyplníte telefonní číslo. Dorazí vám 
SMS zpráva s ověřovacím kódem PIN1. Po 
vyplnění tohoto kódu zadáte údaje o sobě 

(jméno, trvalé bydliště, rodné číslo, číslo 
a název své zdravotní pojišťovny) a vybe-
rete místo, kde se chcete nechat očkovat. 
Registrace k  očkování probíhá prostřed-
nictvím centrálního rezervačního systé-
mu: registrace.mzcr.cz (nebo: crs.mzcr.cz).

Druhým krokem je rezervace. Ve chví-
li, kdy se na vámi vybraném očkovacím 
místě uvolní termín, obdržíte zvací SMS 
zprávu s  kódem PIN2. Po zadání tohoto 
kódu provedete rezervaci termínu. Zva-
cí SMS zpráva znamená, že očkovací mís-
to má k  dispozici volné dávky vakcíny. 
Rezervaci termínu očkování je po regis-
traci možné provést na odkazu:  rezerva-
ce.mzcr.cz. Rezervaci je nutné udělat do 
72 hodin od obdržení PIN 2. Bez zvací SMS 
není rezervace možná.

V  případě, že si nebudete vědět rady, 
můžete se obrátit také na infolinku 1221.

Infolinku máme zřízenou také přímo 

v Dolních Chabrech. Na čísle 702 192 330 je 
k dispozici každý všední den zaměstnanky-
ně našeho Kulturního centra, která ochot-
ně pomůže s registrací nebo si pozname-
ná jména zájemců o  očkování mobilním 
týmem přímo v Dolních Chabrech. Termín 
očkování je však v takovém případě závis-
lý na dostatečném množství uvolněných 
vakcín, a čekání může proto trvat déle, než 
v případě rezervace přes Centrální rezer-
vační systém či praktického lékaře.

Praktičtí lékaři již mají možnost ve svých 
ordinacích také očkovat, i oni jsou však zá-
vislí na dodávkách vakcín, které stále ne-
jsou dostatečné. Situace se ale postupně 
zlepšuje a  vakcín od dodavatelů přibývá. 
Veškeré informace k očkování a registraci 
k němu naleznete na portálu Centrálního 
rezervačního systému: crs.mzcr.cz.

redakce

Úvodní 
slovo
Kateřina 
Šilhová 
Šafránková
starostKa MČ
Milí Chaberáci,
koncem března představilo Ředitelství sil-
nic a dálnic ČR v rámci zadané humanizace 
trasy severní části Pražského okruhu dvě 
nové alternativy k prosazované variantě 
vedení dálnice po povrchu. Jedna počítá 
s částečným zahloubením v tunelu, druhá 
se zahloubením celkovým. Celkové zahlou-
bení už je teď jasně pouze na papíře, čás-
tečné zahloubení má svá negativa, a tak 
se nejspíš k dalšímu rozpracování doporu-
čí varianta původní, povrchová. V naší ob-
lasti dává vedení šestiproudé dálnice přes 
několik přírodních památek a parků asi 
vůbec nejmenší smysl ze všech. Celé pře-
pracování potvrdilo, že v našem maleb-
ném okolí zkrátka nejde šestiproudá tran-
zitní dálnice dobře vést horem, nejde tam 
ani narvat spodem, ale bude se na ní tr-
vat, protože už se s ní počítá. My máme ale 
pevné odhodlání, které se jen tak neztratí! 

Více se tématu věnuji ve svém článku. Kdo 
se ztrácí v mapách stejně jako já a potře-
buje si trasu představit v terénu, může se 
vydat po stopách kůlů, které nám zjara po 
Chabrech a v Draháni vyrostly.  

Školy a školky zahájily testování žáků. 
Velká pochvala a poděkování patří všem 
ředitelkám, pedagogům, jejich pomocní-
kům a hlavně dětem i jejich rodičům. Za-
tím testy dle mých informací všichni zvlá-
dají skvěle, i když nastavený systém an-
tigenního testování nepovažuji za šťast-
ný a promyšlený. Jako vhodnější alterna-
tivu ke státem distribuovaným, laciným a 
dle srovnání ne příliš spolehlivým testům 
některé městské části pořizují spolehlivěj-
ší, bezbolestnější PCR testy ze slin. Testy 
se dělají doma, školy jsou jejich distribuč-
ním a sběrným místem a po vyhodnocení 
testů mohou žáci s negativním výsledkem 
chodit do školy každé úterý až pátek bez 
nutnosti rotovat. Částky v řádech milionů 
si zatím ze svého rozpočtu mohou dovo-
lit pouze větší městské části s výrazně vyš-
šími rozpočty. Snažím se děti z naší měst-
ské části přednostně zapojit do pilotního 
programu plánovaného pro celou Prahu a 
zdá se, že i pro celou ČR. Jistá naděje svit-
la po jednání s chaberským panem Furma-
nem z firmy GHC GENETICS, která tyto i po 
technologické stránce velmi zajímavé testy 
zajišťuje. Zatím testování probíhá pilotně 

na městské části Praha 9, vyhodnocuje se 
průběh a my bychom se možná mohli za-
pojit o něco později a za příznivější cenu. 

Poslední dobou se často řeší ulice Ko-
byliská a Na Pěšině. Městská policie dosta-
la za úkol jezdit do lokality denně a rozdá-
vá pokuty za starý známý problém nejen 
s průjezdem Kobyliskou, ale i za parková-
ní, pro které není obousměrná komunika-
ce dostatečně široká. Městská část zada-
la pasportizaci dopravních značek, kterou 
nemáme na celé městské části, alespoň 
přednostně pro několik vytipovaných pro-
blematických lokalit. Po ní přijde na řadu 
návrh dopravního řešení spočívajícího v 
návrhu jednosměrek. Pokud situace dovo-
lí, ráda bych se nad tématem sešla veřej-
ně, pokud ne, tak online. 

Vysadili jsme několik ovocných stro-
mů a před úřadem nám pokvete louka pro 
čmeláky. Nepředstavujte si nějakou líbi-
vou, barevnou loučku jak ze žurnálu. Tako-
vou ti praví zapálenci pohrdají a její výsev 
bez ohledu na přirozené prostředí nazývají 
„McDonaldizací“ české krajiny. My budeme 
mít louku výhradně z českých květin, kte-
ré sice vypadají jako plevel a před úřadem 
moc parády nenadělají, ale český čmelák 
je ocení!

Krásné dny a opatrujte se,
Vaše KŠŠ

Dotazník k Strategickému 
plánu Dolních chaber
Uvnitř tohoto čísla naleznete přiložený do-
tazník, jehož formou se můžete svými ná-
zory a podněty přímo podílet na budouc-
nosti Dolních Chaber a pomoci ke zlepše-
ní stavu městské části. Pokyny k vyplnění 
a odevzdání jsou uvedeny v dotazníku.

Dotazník naleznete k vyplnění také online 
na webu městské části www.dchabry.cz.

Odkaz na dotazník.

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 na-
leznete 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.
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https://www.dchabry.cz/aktualita/4958-dotaznik-k-strategickemu-planu-dolnich-chaber


Pevné linky na ÚMČ nahradily mobilní telefony
V rámci modernizace úřadu MČ byly v průběhu dubna ve většině kanceláří zrušeny pev-
né linky, které nahradily mobilní telefony včetně nových čísel. Zachovány byly pouze do-
savadní základní kontakty na podatelnu, Kulturní centrum a sekretariát, všechna ostat-
ní telefonní čísla jsou nová. Původní telefonní čísla mohou být funkční ještě pár týdnů, 
než budou aparáty definitivně odpojeny. Veškeré kontakty včetně e-mailových adres na-
leznete na webu městské části.
Platné kontakty – pevné linky:

Podatelna ÚMČ 283 851 272
Kulturní centrum Chaberský dvůr 283 852 858
Sekretariát ÚMČ 283 882 770

Nové kontakty na jednotlivé zaměstnance:
Lenka Drdová Tajemnice ÚMČ 722 974 893 lenka.drdova@dchabry.cz
Kateřina Krejčová Sekretariát ÚMČ 722 974 735 katerina.krejcova@dchabry.cz
Jana Fejtová Sekretariát ÚMČ 722 974 832 jana.fejtova@dchabry.cz
Gabriela Chamrová Místní poplatky a podatelna ÚMČ 722 974 765 gabriela.chamrova@dchabry.cz
Lucie Novotná Pokladna, ověřování, evidence ob. 722 974 819 lucie.novotna@dchabry.cz
Ivana Čejková Hlavní účetní/rozpočtář 604 842 435 ivana.cejkova@dchabry.cz
Daniela Pisingerová Majetkový referát 722 974 794 daniela.pisingerova@dchabry.cz
Ivana Maryšková Samostatný odborný referent 722 974 725 ivana.maryskova@dchabry.cz
Lenka Dvořáková Životní prostředí a doprava 702 192 203 lenka.dvorakova@dchabry.cz
Alena Wachtlová KC CHD, knihovna MČ 604 976 653 alena.wachtlova@dchabry.cz
Jitka Goldsteinová KC CHD, knihovna MČ 604 976 653 jitka.goldsteinova@dchabry.cz
Milan Buryška Koor. údržba zeleně a mobiliáře 602 265 680 milan.buryska@dchabry.cz
Bohdan Jelen Správa objektu 602 524 831 bohdan.jelen@dchabry.cz

Výběr ze zasedání 
Rady 22. a 31. března
schválila
�rozpoč. opatření č. 1, 2 a 3 v roce 2021,
�změnu nájemce nájmu části pozemku 
parc. č. 1233/98 na základě žádosti, 
�přerušení letního provozu všech MŠ od 
19. července do 31. srpna 2021 a letní pro-
voz od 1. do 16. července 2021, který bude 
zajištěn v MŠ Chaberáček, MŠ Beranov a 
MŠ Bílenecké nám.

vzala na vědomí
�žádost o  prodloužení nájemní smlouvy 
Dodatkem č. 1 na pronájem bytu – náhra-
da za školnický byt v budově ZŠ a schváli-
la znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podnáj-
mu bytu na dobu určitou uzavřenou dne 
1. června 2020 na byt č. 11 v č. p. 408,
�návrh na schválení nabídky na posou-
zení záměru – realizace projektu „Obytný 
soubor Nové Chabry – fáze H+I“ a schváli-
la nabídku na posouzení záměru od firmy 
EDIFICE construction & consulting, s. r. o. 
za částku 28 800 Kč bez DPH.

Děti se vrátily do škol. 
Všechny testy vyšly 
negativně
Žáci prvního stupně a  děti s  povinným 
předškolním vzděláváním se v  pondělí 
12. dubna 2021 vrátili po dlouhých týdnech 
do základní školy a mateřských škol. Všich-
ni byli otestováni, testy zvládli a  všichni 
vyšli negativní. Antigenní testy na covid-19 
dvakrát týdně jsou podmínkou Minister-
stva zdravotnictví pro umožnění nástupu 
do vzdělávacího zařízení.

Ve škole šlo dle slov ředitelky Zdenky 
Chaloupecké vše bez problémů a  žáci se 
testovali po dohledem pedagogů, někteří 
i za asistence rodičů. Podobné zkušenosti 
měly i mateřské školy. Pouze v ojedinělých 
případech bylo nutné test opakovat, v MŠ 
Beranov nebyl jeden test ani takto dosta-
tečně průkazný a  bylo třeba kontaktovat 
hygienickou stanici.

Po zkušenostech prvního týdne testo-
vání a porovnání výsledků napříč městský-
mi částmi v Praze se ukázalo, že míra vy-
hodnocení pozitivních případů je u doda-
ných antigenních testů až desetkrát nižší 
než běžný výskyt viru v populaci. V celé ČR 
vyšlo z  600 000 testů jen 300 pozitivních 
případů. Účinnost testů distribuovaných 
Ministerstvem školství, mládeže a  tělový-
chovy tak budí přinejmenším pochybnos-
ti a kritiku přidávají do veřejného prostoru 
také mnozí odborníci.

Radní naší městské části proto vzápě-
tí začali hledat jiné řešení. Jednou z mož-
ností je nahrazení antigenních testů těmi 
spolehlivějšími  – neinvazivními PCR tes-
ty ze slin. Městská část by se např. mohla 
zapojit do pilotního PCR testování v rám-
ci Prahy a komunikace směřuje také k Mi-
nisterstvu zdravotnictví a  MŠMT. PCR tes-
ty jsou ovšem výrazně dražší a bude třeba 
v tomto ohledu najít schůdné řešení, které 

si bude moct městská část bez případné fi-
nanční pomoci dovolit. Výše zmíněné jsou 
informace známé k  uzávěrce Zpravodaje, 
jednání však budou pokračovat a o aktu-
álních rozhodnutích budeme informovat 
na stránkách městské části.
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Počítejte s námi.  
Bezpečně. Online. Raz dva.

Sčítání je v plném proudu. Týká se nás všech. Každá odpověď může 
ovlivnit, jak bude život v naší zemi vypadat. Děkujeme všem, kteří  
se už sečetli. Pokud jste tak ještě neučinili, máte čas do 11. 5. 2021.

 27. 3. – 11. 5.  Sčítání online na scitani.cz
Formulář lze vyplnit z počítače, tabletu či mobilu. Sečtěte celou domácnost přes internet 
bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem. Je to snadné a ušetříte čas. Přihlásíte se 
pomocí osobního dokladu, přes elektronickou identitu (NIA) nebo pomocí datové schránky 
fyzické osoby. Sčítací formulář můžete pomoci vyplnit i někomu, kdo to sám nezvládne.

 17. 4. – 11. 5.  Sčítání pomocí listinného formuláře
Pokud se nesečtete online, budete vyplňovat listinný formulář. 
Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře  
a na kontaktních místech sčítání, která se nacházejí na vybraných 
poštách. Sčítací komisař se dostaví v předem oznámeném 
termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyplněný 
formulář v odpovědní obálce můžete vhodit do poštovní  
schránky nebo odevzdat na kterémkoliv kontaktním místě.

Jednoduše
Ať jste doma nebo na cestách, nejlepší 
je sečíst se online. Jde to odkudkoliv. 
Sečíst můžete nejen sebe, ale také 
celou rodinu. 

Bezpečně
Sečíst se lze zcela bezkontaktně přes internet, 
nebo pomocí listinného formuláře při 
respektování aktuálních hygienických opatření. 
V bezpečí samozřejmě zůstanou i vaše údaje.
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Stále, více, rychleji aneb 
Kam povede Kobyliská, 
část druhá
Před dvěma měsíci jsem psal v  Chaber-
ském zpravodaji článek o  řešení doprav-
ního uspořádání prostoru západně od Ús-
tecké ulice (ulice Kobyliská, Na Pěšině, Pod 
Kříže atd.). Od té doby události nabraly 
rychlý spád. Množící se podněty, zasílané 
na Městskou policii, měly za následek čas-
tější návštěvy hlídek, pokutování za špatné 
parkování a následné vyklizení ulic od sto-
jících vozidel. Výsledek měl dvě roviny: Na-
štvanost rezidentů, že nemohou parkovat 
na ulici před domy (podle vyhlášky to šíře 
ulice nedovoluje), a zároveň nárůst počtu 
tranzitních průjezdů v Kobyliské ulici, ne-
boť ve volné ulici již nic nepřekáží volné-
mu a rychlému průjezdu (přesto, že to do-

pravní značení zakazuje a rychlost omezu-
je na 30 km/h).

První krok k  nápravě situace je již 
v  běhu a  je jím tzv. pasportizace. Díky ní 
po zaměření zaevidujeme velikost a umís-
tění chodníků, zeleně, komunikací a  do-
pravního značení. Bezprostředně potom 
se přistoupí ke komplexnímu přeorgani-
zování dopravního režimu v  celé oblasti. 

Několik návrhů již existuje, poslední slovo 
však budou mít odborníci, dotčené orgá-
ny a Policie ČR. Pak se snad dostaneme do 
souladu s  tím, po čem dlouhé roky volají 
místní obyvatelé, a to je zklidnění dopravy 
v oblasti. Zjednosměrnění všech ulic, i po-
stranních, se provádí kvůli možnosti nadá-
le parkovat před domem i rezidentům, kte-
ří nemají možnost vjezdu na svůj pozemek. 
U obousměrných ulic je parkování, vzhle-
dem k jejich malé šířce, v rozporu s vyhláš-
kou.

Proces to bude zdlouhavý a  zbytečně 
se s  jeho realizací otálelo. Avšak řešení 
je v dohledu. Do té doby prosím reziden-
ty oblasti o trpělivost a apeluji na všech-
ny řidiče, aby respektovali dopravní znače-
ní a bezpečnost chodců.

Stanislav Vyšín, radní MČ a
obyvatel Kobyliské ulice

Dostavba školy: 
Jdeme do finále
V  posledních týdnech si mohou kolem-
jdoucí všimnout na chaberské základní 
škole postupně mizejícího lešení a odkrý-
vání nové fasády, která celou budovu nád-
herně zdobí. Uvnitř však panuje čilý ruch 
a  téměř na každém místě probíhají něja-
ké práce.

Ve stávající budově se v průběhu dub-
na opravují omítky a pokládají nové podla-
hové krytiny. Všechny nové i původní čás-
ti školy jsou propojeny, a právě tyto pře-
chody jsou nyní dokončovány, osazují se 
dveřní a  okenní výplně předělů a  pokra-
čují práce na nových schodištích a výtahu.

V  obou  tělocvičnách  – v  jedné zcela 
nové a  druhé k  nepoznání rekonstruova-
né – jsou již hotové stropní podhledy pod 
novou trámovou střechou a omítají se stě-
ny, aby se mohlo přistoupit k dokončova-
cím pracím a pokládce podlahy.

Nové zázemí kuchyně je již obloženo, 
dlažba je rovněž hotová a  v  nejbližších 
dnech se započne s montáží kuchyňského 
vybavení. Prostory jsou zde na první po-
hled opravdu velkorysé a  pro kuchyňský 
personál bude jistě radost zde v budouc-
nu pro strávníky vařit.

V neposlední řadě stojí za to také po-
hled do nové budovy, jižního křídla ško-
ly. Zde je vidět asi nejvíce, jak blízko je vý-
stavba k cíli, a s trochou nadsázky si zde už 
budete umět představit i  žáky pobíhající 
po chodbách. Místnosti sociálních zařízení 
jsou kompletně osazeny toaletami a umy-
vadly, stejně tak umyvadla v učebnách, kde 
se již nachází i  takové detaily jako hodi-
ny nade dveřmi nebo reproduktory roz-
hlasu. V nejbližších týdnech se budou po-

kládat podlahové krytiny a usazovat výpl-
ně dveřních rámů. Dokončena je již větši-
na podhledů včetně ozdobných a akustic-
kých prvků na chodbách, které dotváří mo-
derní atmosféru celého prostoru. Na stře-
še je dokončována pochozí terasa a zbytek 
plochy je zasypáván kačírkem.

Výstavba tak postoupila do pomyslné-
ho finále, kdy se každým dnem blížíme vy-
sněnému 1. září v nových prostorách.
Odvoz mobilní učebny
Již v  první polovině dubna byl rozebrán 
a  odvezen jeřáb z  areálu staveniště. Mo-
bilní učebna u  naší školy už také nebu-
de potřeba, a tak došlo 15. dubna k jejímu 
rozmontování. Buňky byly během jednoho 
dopoledne odvezeny a  prostor pod nimi 
bude kultivován v rámci souvisejících ven-
kovních úprav v celém areálu. Brzy se tak 
bude učit už jen v nových třídách.

redakce
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Okruh na severu?
ŘSD má několik variant, špatné 
a nerealizovatelné
Koncem března představilo ŘSD alternativní varianty vedení se-
verní části Pražského okruhu. V našem případě se jedná o úsek 
SOKP 519 (Suchdol – Březiněves). Tvůrci obou alternativ potvrdili, 
že se v oblasti Čimického a Drahanského údolí jedná o velmi ob-
tížně překročitelné území a že s realizací obou nabízených subva-
riant se více méně nepočítá.

Výsledkem nového zpracování má být multikriteriální posouze-
ní obou představovaných variant s variantou původní z roku 2018, 
vedenou po povrchu. Po posouzení se vybere nejvhodnější vari-
anta, která se dále rozpracuje a pošle do řízení EIA (řízení o posu-
zování vlivu stavby na životní prostředí). Do řízení bude pravděpo-
dobně doporučena povrchová varianta z roku 2018.

Blíže k představeným novým variantám.

1) částečné zahloubení v tunelu a snížení mostu přes čističku od-
padních vod (na obrázku vpravo zelená)

Představovaná varianta „tunel, most, tunel“ počítá s úpravou 
mostu přes Vltavu, stáčí se jižněji směrem k Bohnicím, následuje 
ražený tunel pod Čimickým údolím a navazuje na mimoúrovňovou 
křižovatku (MÚK) Čimice. Most přes Vltavu vede pod Čimické údo-
lí a posléze tunel prudce stoupá nahoru kvůli napojení na MUK 
Čimice a navazující most přes Drahanské údolí. Most přes údolí 
nad čističkou odpadních vod v Dolních Chabrech je v této variantě 
zkrácen z 675 metrů na 171 metrů, podjezdná výška snížena z 36,5 
metrů na 4,2 metrů. V této variantě je tak most sice kratší, ale vel-
mi nízko nad údolím. Připomínám, že most je v plánu šestipruho-
vý, 35 metrů široký s předpokládanou průměrnou dopravní zátěží 
84 700 vozidel denně, z toho pomalých (kamionů) 11 540. V přípa-
dě tunelu dochází oproti povrchové variantě k negativnímu vlivu 
na horninové prostředí, podzemní vodu a biotop na povrchu údo-
lí, který jej činí horší oproti povrchové variantě. Tato varianta je 
zhruba o 4,7 miliardy draží než varianta povrchová. Provozně do-
pravní hledisko je spíše negativní, hrozí dopravní kolapsy. U mos-
tu má menší dopady na životní prostředí most vyšší.
2) varianta celkového zahloubení bez mostu nad čističkou (na ob-
rázku níže modrá)

Již nyní považována za nerealizovatelnou. Tunelová varianta by 
ve střední části musela být nutně hloubená, nikoliv ražená, o ra-
ženém tunelu by se dalo začít uvažovat až zhruba v oblasti stáva-
jícího hřbitova směrem k MUK Ústecká. Pro získání nadloží nad tu-
nelem je třeba si pomoci terénem. Tunel by tak šel blíže Chabrům, 
v oblasti konečné autobusové zastávky a hřbitova. V rámci výstav-
by by byly Dolní Chabry jedno velké staveniště. Tato varianta je 
zhruba o 5,4 miliardy draží než varianta povrchová.

Porovnání zakreslení obou variant

Bližší rozpracování se tak týkalo pouze varianty 1) se sníženým 
mostem.

3) varianta tunelová, kterou si nechaly vypracovat Dolní Chabry 
(na obrázku níže červeně)

Dolní Chabry zaslaly v rámci zjišťovacího řízení svou variantu 
tunelového vedení. Ta ruší MUK Čimice a Čimický přivaděč, který 
přivádí do oblasti Nových Chaber min. přes 11 000 aut denně. Celá 
oblast Nových Chaber by díky němu byla vystavena zvýšené do-
pravě a obklopená z jedné strany rušnou Ústeckou a z druhé stra-
ny Čimickým přivaděčem přivádějícím dopravu na okruh a z něj.

V rámci vypořádání připomínek ve zjišťovacím řízení na tuto va-
riantu nebyl brán zřetel.

Vedle těchto variant jsme si v létě loňského roku ve spoluprá-
ci s několika pražskými městskými částmi a obcemi středočeské-
ho kraje nechali vypracovat Aktualizovanou regionální variantu, 
která se oproti původní z roku 2015 přizpůsobovala územním plá-
nům obcí Středočeského kraje. Budeme ji prosazovat v dalších ří-
zeních.

Navzdory všem proklamacím o  městu krátkých vzdáleností, 
čerstvé zkušenosti, kdy k nám do údolí proudí za přírodou stov-
ky výletníků, podpoře cestování městskou hromadnou dopravou, 
podpoře cyklistiky a pěší chůze se nestaví, co je třeba, ale co je 
připravené. Tak vypadá bohužel celá dopravní strategie na úrov-
ni státu i samospráv.                           Kateřina Šilhová Šafránková

Veselá trafačka zná vítěze
Na konci března jsme na stránkách měst-
ské části vyhlásili soutěž o nejlepší návrh 
na veselejší podobu trafostanice u základ-
ní školy. Během několika dní se nám sešly 
přes tři desítky úžasných kreseb, z  nichž 
v  polovině dubna vybrala komise slože-
ná z ředitelky ZŠ Zdenky Chaloupecké, sta-
rostky Kateřiny Šilhové Šafránkové a  ar-
chitekta Petra Malinského vítězný návrh.

Komise rozhodla, že vyhlásí první tři 
místa a dalších šest autorů navíc ocení. Ví-
těznou podobu trafačky ztvárnil Richard 
Rezek. Druhé místo obsadil Martin Zoul 
a třetí byla se svým návrhem Sofie Krono-
sová. Gratujeme!

Mezi šesticí autorů oceněných návrhů 

jsou Tereza Heinrichová, Matěj Smékal, Eli-
sabeth Narducci, Emma Narducci, Matyáš 
Veigner a Barbora Tomcová. Drobností bu-
dou ale oceněni všichni zúčastnění.

Moc děkujeme za všechny kresby, vel-
mi nás váš zájem o zkrášlení prostranství 
u školy potěšil.                                redakce
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Telegraficky
Tři nové stromy
V ulici V Americe byly 13. dubna 2021 vy-
sazeny další tři stromy v  rámci adaptace 
na klimatické změny a získané dotace z hl. 
m. Prahy. Radost tak budou kolemjdoucím 
dělat nově dvě jabloně a jedna hrušeň.

Farmářská prodejna každé pondělí
Rodinná farma na kolečkách na Hrušovan-
ském náměstí každé pondělí od 11:00 do 
18:00 hodin. Kromě stálé nabídky každý tý-
den jiné speciality farmářských produktů.

Kontejnery 
v květnu a červnu

bio velkoobjemové kontejnery
9:00–12:00 hod.
15. 5. 2021 – Měděnecká
29. 5. 2021 – Dvorní

Velkoobjemové kontejnery
9:00–13:00 hod.
16. 5. 2021 Dvorní
16. 5. 2021 Pod Křížem x U Větrolamu
13. 6. 2021 Měděnecká
13. 6. 2021 U Větrolamu

Zaměstnanci úřadu  
se představují:
Kateřina Krejčová
Na místní radnici nastoupila jako asistent-
ka už před více než rokem a na radnici ji 
baví zejména různorodost činností. Kate-
řina Krejčová pracuje na sekretariátu sta-
rostky, místostarosty a tajemnice městské 
části. Sem tam si navíc střihne roli princez-
ny při nějaké události v Kulturním centru.
V Chabrech pracujete už přes rok. Odkud 
a jaká byla vaše cesta na zdejší radnici?
Moje cesta do Chaber byla přinejmen-
ším nečekaná, především pro mě. Předtím 
jsem měla na starosti dvě restaurace, řídi-
la tým dvaceti lidí a najednou jsem byla ve 
veřejné správě. Byl to pro mě úplně nový 
svět.
Sekretariát v  Chaberském dvoře je mís-
tem, kde se vše potkává a stále něco děje. 
Líbí se vám tu?
Líbí se mi tu moc a nemám na mysli jen tu 
krásnou budovu, ve které se naše kancelá-
ře nacházejí. Baví mě ta různorodost, kaž-
dý den se setkám se zajímavým člověkem, 
situací, podnětem, názorem.
Co je hlavní agendou vaší každodenní čin-
nosti?
Zpracovávám materiály na zasedání rady 
a zastupitelstva, píši zápisy, usnesení, ano-
nymizuji dokumenty, zveřejňuji na úřed-
ní desce, eviduji smlouvy v registru a sa-
mozřejmě komunikuji s  občany a  asistuji 
paní starostce se vším, co potřebuje. Tuto 
administrativní část si zpestřuji návště-
vami chaberských seniorů, kterým jsem 

k dispozici, když potřebují. Ať už jde o ná-
kup potravin, distribuci roušek, desinfek-
ce nebo prostě jenom chvilkové povídání.
Jak si dělíte práci s kolegyní Janou Fejto-
vou, s níž sdílíte kancelář?
Dát nás s Janou dohromady byl mistrovský 
tah. Každá jsme jiná, každá z nás je dobrá 
v  odlišných věcech, a  proto se perfektně 
doplňujeme. Sdílíme nadšení pro vzdělá-
vání a práci, takže absolvujeme pravidelně 
školení, snažíme se posouvat dál ve svých 
dovednostech a vědomostech a rozdělit si 
práci je pro nás už přirozenost.
Účastníte se i akcí jako Pasování na čtená-
ře, kde jste ztvárnila princeznu z Knihoze-
mě. Baví vás podobné hraní pro děti?
Musím se přiznat, že to byla moje první 
zkušenost s hraním a hned před tím nej-
kritičtějším publikem. Popravdě jsem byla 
hodně nervózní, ale měla jsem ty nejzku-
šenější kolegy – z  jedné strany pana krá-
le, z druhé paní starostku, tak šla nervozi-
ta stranou a do budoucna jsem jako prin-
cezna k dispozici.
Čím jinak trávíte volný čas v  současné 
době?
Ráda běhám, chodím na procházky se 
psem, stal se ze mě vášnivý zahrádkář 
a  s  prvním jarním teplejším dnem začí-
nám leštit svoje golfové hole a odkládám 
je až s první námrazou. Miluji cestování, už 
mám za sebou kus světa, ale pořád mi na 
„bucket listu“ něco chybí, tak doufám, že 
se současná situace brzy zlepší a budeme 
moci zase vyrazit do světa.

redakce

Příspěvky občanů
Dolní Chabry a fotbal

Fotbal je jednoznačně nejvýznamnějším 
sportovním odvětvím naší městské čás-
ti. Současná zdravotní situace amatérské-
mu sportu vůbec nepřeje. Jediný neome-
zený prostor tak zůstal pouze na vzpomín-
ky. Založení klubu se v  Chabrech datuje 
už do roku 1915. Úctyhodná historie plná 
menších, ale také velkých úspěchů našich 
barev.

V  poválečném období byly Chabry vý-
znamným místem na fotbalové mapě s di-
váckými návštěvami, za které by dnes byly 
vděčné i  týmy národní ligy. Po určitém 
útlumu v šedesátých letech začal postup-
ný, ale výrazný vzestup, který vrcholí v po-
sledním období. Jedním z nezapomenutel-
ných vrcholů bylo pohárové tažení v roce 
2001. Naše mužstvo postoupilo přes diviz-
ní Motorlet a třetiligovou Admiru do dru-
hého kola Českého poháru. Do Chaber tak 
přijela Sparta Praha. Úžasná návštěva, za-
jištění bezpečnosti těžkooděnci a  čestná 
porážka. Ale ten zážitek.

Aktuální účast v  I. A  třídě s  výlety do 
pražského přeboru je pro příznivce fotba-
lu v Chabrech velká radost. Současné ve-
dení týmu sází především na mladé, per-
spektivní hráče, často místní odchovance.

Ovšem historie klubu se může pyšnit 
celou řadou významných jmen. V osmde-
sátých letech s  námi například nastupo-
val Jan Bártů, olympijský medailista v mo-
derním pětiboji. V nedávné době oblékaly 
chaberský dres fotbalové hvězdy. Láďa Ví-
zek, Vláďa Šmicer, Patrik Berger, Ivan Ha-
šek, Erich Brabec a Jaroslav Černý.

Přejme sobě i  našim sportovcům, aby 
se co nejdříve mohli vrátit na trávník.

Miroslav Malina, fotografie archiv autora
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Příspěvek zastupitelky
V minulém zpravodaji reagoval zastupitel 
Malý na můj článek o zrušení závazku de-
velopera NCH postavit na své náklady dům 
seniorů. Podepsáním dodatku připravilo 
vedení MČ občany o toto potřebné zaříze-
ní, které mohla MČ získat zdarma. P. Malý 
uvádí, že má tvrzení jsou „zhola nepravdi-
vá“, což lze údajně bez větších obtíží do-
hledat v mnoha oficiálních dokumentech.

Před psaním článku jsem prošla zápi-
sy rady a zastupitelstva MČ od voleb 2018 
do června 2019, kdy byl dodatek podepsán. 
Nikde ani zmínka o dodatku ani o pověření 
p. Malého k jeho přípravě a jednání s de-
veloperem. V reakci p. Malého nejsou žád-
né konkrétní údaje, kterými by svá nařče-

ní doložil.
Také jeho tvrzení, že dodatek zabránil 

výstavbě šestipatrových domů, je dost na-
ivní. Developer plánoval 6. patra od roku 
2015 za podpory VpCh, která prosadila na 
ZMČ souhlas se změnou ÚP umožňující vý-
stavbu tak vysokých domů. V té samé době 
se plocha projektu tiše, bez změny smlou-
vy s MČ, zvětšila o pozemek, který develo-
per koupil od rodiny Malých.

Když se rozšířila informace o plánované 
masivní výstavbě, vyjádřili občané v refe-
rendu 2016 nesouhlas s navýšením koefi-
cientů zastavěnosti, tedy s výstavbou šes-
tipatrových domů. Na základě toho ma-
gistrát žádost developera o změnu ÚP ne-
schválil. Bez navýšených koeficientů je 
území projektu stavebně téměř vyčerpá-

no. O tom svědčí i fakt, že v další etapě vý-
stavby, kterou se dodatek vůbec nezabý-
val, budou mít některé domy pouze 3 pat-
ra, přestože v plánu z roku 2015 měly rov-
něž 5 až 6 pater. Takže nikoli dodatek, ale 
referendum zajistilo, že developer nestaví 
6. patra. A příspěvek 30 mil. od developera 
s tím, že mu MČ odpustila výstavbu domu 
seniorů, je zcela směšný. Taková dohoda je 
výhodná pro developera, nikoli pro MČ.

Závěrem cituji ze smlouvy mezi deve-
loperem a MČ – „V rámci realizace Fáze II 
Projektu zajistí investor na svůj náklad vý-
stavbu domova důchodců a klubového za-
řízení…“. Po podepsání dodatku to už ne-
platí.

M. Šušáková, zastupitelka

Akce Kulturní komise 
v květnu a v červnu
Milí sousedé, doba už je taková, že jsme 
museli odvolat všechny zájezdy, koncer-
ty, soutěže a kulturní akce. Navzdory tomu 
všemu se podařilo, především díky vám, 
zajistit důstojný a zábavný průběh jak ma-
sopustu, tak i Velikonoc. Věříme, že stejně 
kreativní budete i v případě stavění máj-
ky (1. května) a jejího bourání a oslavy Dne 
dětí (1. června).
Vymysleli jsme to následovně:
V sobotu 1. května přijedou ve 14:00 hodin 
dobrovolní hasiči, aby v 15:00 hodin vzty-
čili májku.

Během této hodiny budou mít děti mož-
nost navázat na ni stuhy, ať už ty, které si 
přinesou z  domova, nebo ty, které si vy-
zvednou v knihovně.

V úterý 1. června budeme od 15:00 ho-
din nejen májku sundávat, ale oslavíme 
i  Den dětí, když to situace dovolí. Pokud 
tedy půjde vše dobře, můžete se těšit na 
následující program:
�Knihovna vyhlásí tři vítěze venkovní hry 
na téma Foglar a  skauting (podrobněji 
o akci na kulturní dvoustraně).
�Pro děti bude připravena vyznačená 
cesta s  kvízem o  ceny s  názvem Africká 
stezka, která bude zaměřena na zvířata ži-
jící v Africe.

�Dětem nabídneme kulturní program, 
loutkové divadlo, kouzelníka a  pohybo-
vé aktivity s hudbou. Vše samozřejmě na 
vzduchu a s rozestupy.
�Možná, že se nám představí další šikov-
ní Chaberáci, kteří něco umějí a  rádi se 
s námi o své umění rozdělí.
�Pro všechny bude připraveno občerstve-
ní, drobné dárky vítězům, nápoje a samo-
zřejmě vlídná a radostná atmosféra.
Těšíme se na vás a  doufáme, že budeme 
mít možnost se potkat, pobavit se, zasmát 
se a oddychnout si, že už je svět zase v po-
řádku.

Věra Doušová, 
předsedkyně Kulturní komise

Příspěvek zastupitelky 
Milí Chaberáci, přeji krásný a  slunečný 
květen.

Tento příspěvek píšu 15. 4. Bohužel mé 
příspěvky jsou zde záměrně publiková-
ny se zpožděním, a  ještě s  komentářem. 
Jedná se o porušení Statutu i zákona, dal-
ší nehoráznost, kterou předvádí současná 
radnice. Vlastní výklad zákona a omezení 
svobody slova si nová koalice celkově ob-
líbila. Mgr. Šilhová se na fb 18400 nedáv-
no pokoušela obhájit nezákonné chování 
místostarosty Vokurky. Když se nezdařilo, 
neboť fakta jsou jasná, smazala všechny 
mé příspěvky, ze všech diskusí a zabloko-
vala mi přístup. Pro mladší ročníky – tak-
hle vypadá totalita.

Tedy ještě k dubnu. Komentáře Knížka 

a Malého-Vokurky jsou v rozporu se Statu-
tem. Mám zde jen malý prostor, tak k ob-
sahu snad jindy.

Článek k financování školy: Mgr. Šilhová 
v  tabulce „opomněla“ až 40 mil. Kč z ob-
dobí mého starostování. Od Star Group 
bylo vyjednáno 30 mil.Kč, ne 10. Další pro-
středky jsou z příspěvků, developerů, pří-
jmů, z fondu a ze zvýšení daně. Dostavbu 
školy jsem prosadila i  přes nezodpověd-
nost a  politikaření ostatních zastupitelů. 
Ti jsou teď ve vedení obce a snaží se mou 
práci znevážit a  vymyslet vlastní zásluhy, 
když už si rozdělují odměny. Článek je vel-
mi nepřehledný, stejně tak nynější finan-
cování. Za co přesně je cca 40 mil. Kč neu-
znatelných nákladů? Ostatně, měli jsme už 
dávno řešit sport. Již v lednu 2019 jsem na 

radě navrhla zbourat garáže u fotbalu pro 
stavbu nového sportoviště. Zbytek rady 
- Knížek, Malý, Golas a  Vokurka byli pro-
ti. Proč? A pořádná oprava Sokolovny? Nic.

Očkování v  Chabrech: MČ nezvládla. 
I informace velmi slabé. V dubnu je v Cha-
brech naočkováno jen 35 seniorů? Nikdo 
seniory neobešel, nepomohl s registrace-
mi na počítači? Kde je k  očkování a  péči 
nějaká evidence?

Nástup dětí do škol: v den nástupu in-
formace z MČ = 0.

Nevím, kdy vyjde tento příspěvek a zda 
bude aktuální. Dovolte mi tedy, abych Vám 
pro jistotu popřála zároveň hezké léto 
a vzhledem k  totalitním praktikám radni-
ce radši rovnou i krásné Vánoce.

B. Floriánová

V chabrech lidé odpad 
aktivně třídí
V průběhu března jsem po dva týdny mo-
nitoroval jednotlivá stanoviště kontejnerů 
na recyklovaný odpad a s potěšením jsem 
zjistil, že v Chabrech odpad opravdu aktiv-
ně třídíme.

S  výsledkem tohoto monitoringu jsem 
seznámil vedení MČ a zvážíme, zda nebude 
potřeba do budoucna posílit kapacitu ně-
kterých kontejnerů a možná také vytipovat 

jedno či dvě nová stanoviště, která by lépe 
respektovala probíhající novou výstavbu.

Největším problémem je evidentně ne-
dostatečná kapacita modrých kontejne-
rů na papír v některých lokalitách. Dneš-
ní doba covidová s prudkým nárůstem ná-
kupů v e-shopech tomu jistě velmi přispí-
vá. Úplně nejhorší je situace na rohu ulic 
V  Americe a  Kadaňská, kde bude zřejmě 
nutné přidat druhý kontejner.

V něčem nám ale můžete sami pomo-
ci. V mnoha případech jsou do kontejneru 

odkládány kartonové krabice, které nejsou 
rozložené a  zabírají tak zbytečně místo. 
Chtěl bych vás tedy požádat, abyste tyto 
krabice rozložili nebo je alespoň před vho-
zením do kontejneru několika dobře míře-
nými údery levou či pravou patou zploštili.

Díky moc a ať nám letošní jaro přinese 
jenom optimistické informace.

Josef Doležal,
zastupitel a předseda Komise pro ŽP
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Výstava „Afrika, lidé a zvířata“
4. 5.–29. 5.

Srdečně zveme na výstavu fotografií z  našeho cestování po 
přírodních parcích a rezervacích Afriky. Představíme zde krá-
su divokých zvířat, které lze potkat v přírodních parcích Jižní 
Afriky, Namibie, Botswany i Keni. Součástí výstavy je i sbírka 
fotopříběhů z Tanzanie, nafocená naším přítelem, místním fo-
tografem Vainqueurem Birembano. Těšíme se.

Hana Francová a Josef Doležal

Venkovní hra pro děti
V  období od 1. do 29.  května se může-
te při procházce v Dolních Chabrech zú-
častnit venkovní hry, kterou připravila 
knihovna a KC. Na trase najdete patnáct 
očíslovaných zastavení s kvízovými otáz-
kami, jejichž řešení doplníte do hracího 
listu. Vytištěné hrací listy s  instrukcemi 

a  mapkou budou umístěny od 1.  května v  omezeném množ-
ství na začátku trasy, který bude u dětského hřiště pod ZŠ, dal-
ší pak budou k dispozici v knihovně a na webu. Kompletně vy-
plněný hrací list přineste do knihovny/KC. Minimálně 50 úspěš-
ných luštitelů bude odměněno. Všechny správné odpovědi bu-
dou po ukončení hry slosovány o tři hlavní výhry: Originální de-
níky Jana Tleskače vydané Skautskou nadací Jaroslava Foglara. 
Slosování proběhne na Den dětí v 15:00 hod. před knihovnou. 
Tato „Skautská stezka“ je součástí letošního Roku Jaroslava Fo-
glara v naší knihovně jako připomenutí 
jeho díla a odkazu.

Na stejných stanovištích budou 
k dispozici i úkoly pro nejmenší skau-
tíky Benjamínkova stezka.

Křížovkářská liga 60+

Jistě jste si v  minulém čísle Zpravodaje všimli křížovky pro 
zpestření volných jarních dnů. Správné znění její tajenky zní: 
„KC zahajuje provoz Semínkovny“. Byl to ale jen lehký trénink, 
protože pro skalní příznivce luštění nyní uvádíme ve spolu-
práci s Mezigenerační akademií jarní kolo velké seniorské Kří-
žovkářské ligy. Neváhejte tedy, přijďte se do knihovny zare-
gistrovat a vyzvednout si svou sadu, jejich počet je omezen. 
Podmínkou účasti je věk nad šedesát let. Po přinesení správ-
ných řešení bude každý účastník zařazen do slosování o věc-
né ceny.

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

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

K V Ě T E N  2 0 2 1

Všechny akce jsou podřízeny aktuálním nařízením
Konání plánovaných akcí je podmíněno aktuálně vydaným 
nařízením a hygienickým opatřením. V případě přetrvávajících 
omezení proto níže vypsané akce nemusí proběhnout. Pro 
nejnovější informace proto sledujte weby a FB stránky Kulturního 
centra a městské části.

Upozornění
Divadelní představení Když se zhasne, které se mělo konat na 
podzim a posléze bylo odloženo na termín 29. dubna, se z důvodu 
vládních opatření bude konat v novém termínu 22. září 2021. 
V minulém čísle jsme uvedli chybný název představení, za což 
se omlouváme. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. 
Děkujeme za pochopení.

Výstava hany Francové a Josefa Doležala:
Afrika, lidé a zvířata
4. 5.–29. 5.

1. – 29. 5. Venkovní hra pro děti
Kvízová hra v rámci Roku Jaroslava Foglara s jedenácti 
očíslovanými zastaveními.

1. 6. bourání májky a dětský den
Podrobný program blíže v textu věnovaném akcím Kulturní 
komise.

8
n

CHABERSKÝ DVŮR



Vzhledem k  aktuální potřebě rozšiřová-
ní bezkontaktních služeb jsme pro čtená-
ře umístili v podloubí novou schránku, kte-
rá umožní výdej předem objednaných knih. 
Schránka je složena ze šesti samostat-
ných boxů odemykatelných zámky na čí-
selný kód. Jednorázový kód bude sdělen 
vždy konkrétnímu čtenáři před vyzvednu-
tím. Bude tak umožněn výdej knih v době 
zavřené knihovny nebo v  případě různých 
omezení, která mohou neočekávaně nastat. 
Na výdeji knih prostřednictvím venkovního 
boxu je třeba se vždy v knihovně domluvit, 
kapacita je omezená. Doufáme, že se nová 
služba pro čtenáře osvědčí.

Knižní tipy čtenářů a čtenářek
Při vracení knih se často setkáváme 
s  nadšenými reakcemi na přečtené titu-
ly nebo naopak se zklamáním z  mediál-
ně protežovaných „bestsellerů“. Je nám 
pak líto, že nemůžeme všechny tyto do-
jmy zprostředkovat ostatním. Čtenářům 
a  čtenářkám proto otevíráme na webu 
www.kulturachaberskydvur.cz zálož-
ku „Knižní tipy“. Rádi vaše vybrané recen-
ze anonymně zveřejníme. Posílejte je na e-
mail knihovny: knihovna@dchabry.cz nebo 
přineste osobně.

Výdejní schránka knih

redakce

hádanka pro děti
Obrázek znázorňuje jedno české rčení. Po-
znáte které? Napište nám svoje nápady na 
zpravodaj@chabry.cz !

za kulturní dvoustranu Alena Wachtlová, Jitka Goldsteinová

OTEVÍRAcÍ DObA výdejního okénka

P O  1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 - 1 8 . 0 0
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  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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Kdo je Scuk.cz
Scuk  je česká iniciativa, která se sna-
ží propojovat lokální farmáře a  pěstite-
le se spotřebiteli prostřednictvím výdej-
ních míst. Naleznete tam nejen ovoce a ze-
leninu, ale třeba i maso či mléčné výrobky 
a mnoho jiného.

Jak to funguje? Pokud chcete nakupo-
vat, inspirovat se nebo si jen prohlédnout 
nabídku, na webových stránkách Zelenina 
a  ovoce do Klecan - Scuk.cz vše najdete. 
Na těchto stránkách naleznete také infor-
mace o mně, organizátorce pro naši obec 
a  okolí, kontakt i  adresu výdejního mís-
ta. Pro více nejaktuálnějších informací na-
vštivte také facebookovou skupinu V Kle-
canech nakupujeme od lokálních farmá-
řů na Scuk.cz.

Jak probíhá výdej v  době vládních 
omezení? Na výdejním místě je k  dispo-
zici dezinfekce. Výdej probíhá v  respirá-
torech  a  pokud si přejete bezkontaktní 
předání nákupu i na něm se dá domluvit 
a uskutečnit jej.

Co mě na Scuku baví nejvíc? Dostup-
nost známých i  méně známých farmář-
ských výrobků, výběr ovoce a zeleniny, kte-
ré na jednom místě najdete opravdu jen 
na  scuk.cz,  a  že veškerá produkce a  na-
bídka je jen od českých farmářů, pěstitelů 
a výrobců. Těším se na vás u výdeje.

Radka Melíšková

Štafetový kolík – tři otázky 
pro Petra Zídka
V  dubnu Jaroslav Prudký nominoval se 
svými otázkami do zábavně představovací 
rubriky „Štafetový kolík – tři otázky pro…“ 
rodilého Chaberáka Petra Zídka, který pra-
cuje ve společnosti Porsche Inter Auto CZ 
s. r. o. a je také součástí rodinné firmy Ka-
lendova Chabrybárna. Jak sám říká, z dů-
vodu srdcové záležitosti se kvůli paní uči-
telce Bětce přestěhoval z horní části Cha-
ber do té spodní, ke Kalendům, blíž k ryb-
níku, kde se s  přáteli snaží vytvářet pro-
středí pro odpočinek včetně gastro zážitků 
z rybích pokrmů.

Jak vidíš vývoj Chaber očima rodilého Cha-
beráka?
Za tu dobu, co zde žiji, vidím vývoj Cha-
ber velice pozitivně, hodně dobrých lidí tu 
odvedlo kus práce a  je potřeba jim za to 
poděkovat. Chabry rostou ve všech smě-
rech, je super najednou chodit po vesnici 

s kočárem a potkávat své spolužáky, kte-
ří vozí své ratolesti jako my, protože odtud 
neměli důvod odejít. Máme tu samozřej-
mě i novou část Chaber, takže se z menší 
obce stává celkem velká obec, ale tak to je, 
tak snad se nám podaří vše hezky propojit 
a získat nové lidi pro každou fajn věc, ať už 
jde o cokoliv. Jsem nesmírně rád za novou 
část školy, která bude vystavěna, obrovský 
dík patří všem, kteří na tom mají svůj po-
díl. Je krása tu žít a co si budeme povídat, 
každý by chtěl v Chabrech bydlet.
V čem spatřuješ možnost zlepšení vnitřní 
infrastruktury v naší MČ?
Odpověď budu směřovat k  volnému času 
našich dětí, jelikož jsem se stal tatínkem 
a  společně s  Bětkou vychováváme dce-
ru Emu. V této nelehké době bude potře-
ba ty naše prcky co nejdříve dostat organi-
zovaně ven, vzít je na výlet do přírody, vy-
myslet jim kroužky, prostě cokoliv jiného, 
než aby byli zavření doma. A  i s  tím sou-
běžně posunout chaberský Sokol do 21. 
století. Vzhledem k  tomu, kolik tu máme 
v Chabrech dětí, ať už v kterémkoliv věku, 
to bude celkem výzva. Ale my jsme se roz-
hodli to zkusit změnit a společně s Terkou 
a  Jardou z chaberského Sokola a s další-
mi lidmi, se kterými se radíme, například 
s  Matějem Poštou nebo Gábinou Dufko-
vou, kterým chci moc poděkovat za pod-
poru a  rady, se společně budeme sna-
žit změnit koncepci volnočasových aktivit 

pro naše děti v Chabrech i mimo ně a in-
vestovat náš čas pro změnu. A nejen pro 
naše děti. Myslíme i na jejich rodiče a pra-
rodiče, na které rozhodně nezapomínáme. 
Tak nám držte palce, v blízké době bude-
me chtít vyrazit s  konceptem volnočaso-
vých aktivit ve spolupráci s ostatními cha-
berskými spolky, protože spolupráce mezi 
spolky bude taktéž důležitá.
Co bys vzkázal Chaberákům?
Všem bych vzkázal pevné nervy, hlavně ro-
dičům, co mají děti ve školním věku, pro 
ty to musí být obrovský kus práce navíc 
a o to větší zodpovědnost. Zkusme si z této 
nelehké doby vzít i poučení do budoucna, 
možná si i malinko zabalancovat a upravit 
priority každý po svém. Každému, kdo to 
udělá, přeji hodně štěstí. Je potřeba se dí-
vat kupředu a zkusit vymýšlet aktivity, kte-
ré nám i ostatním udělají radost. Jestli jste 
to dočetli až jsem, udělali jste radost vy 
mně. Na závěr bych rád jménem chaber-
ského Sokola poprosil všechny rodiče dětí 
v předškolním a školním věku o vyplnění 
dotazníku, který jsme si pro vás připravi-
li, v tuto chvíli ho naleznete na webu i Fa-
cebooku chaberského Sokola, potřebuje-
me totiž nejdříve znát vaše potřeby, a pod-
le toho zkusíme vymyslet co půjde. Mějte 
se hezky.
Nominace do příštího čísla: 
Dominik Janda.

redakce
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Mezigenerační solidarita
Bývalí chaberští žáci, dnes již studenti 
pražských gymnázií, pekli velikonoční per-
níčky pacientům do Psychiatrické nemoc-
nice Bohnice. Dopisy a pohlednice jim na-

psali studenti ze Střední školy DUKE Ná-
horní a z Gymnázia Ústavní v Praze 8. Ně-
kolik dopisů doputovalo i do Domova s pe-
čovatelskou službou v  Klecanech. Tuto 
dárkovou mezigenerační poštu organizu-

je Mezigenerační Akademie z. s., která se 
snaží zmenšit pocit osamění a opuštěnos-
ti a posílit radost ze života.

Martina Mrňavá

Výzva, 
nebo útěk z lockdownu?
Kulturní sdílení a  diskuse bourají barié-
ry v našich hlavách i mezi kontinenty. Víte, 
že stát Minnesota je dvakrát tak velký jako 
Česká republika a má polovinu jejích oby-
vatel? Loni v říjnu se několika chaberským 
studentům naskytla možnost výměnné ko-
respondenční aktivity se studenty z  USA, 
konkrétně z  Minneapolisu ve státě Min-
nesota. Vyměňovali si postřehy v  bouřli-
vém období po smrti George Floyda (hnu-
tí Black Lives Matter), k němuž došlo prá-
vě v Minneapolisu, a v době volby americ-
kého prezidenta. Nejvíc ze všeho však stu-
denty zajímalo prožívání pandemie, loc-
kdownu, ale i  obyčejný život studentů za 
oceánem, jejich zájmy či oblíbená hudba.

Tak jako kdysi, i teď museli účastníci če-
kat na odpověď tři týdny, takže trpělivost 

a  důslednost procvičovali s  každým do-
pisem. Američané tuto formu dopisová-
ní praktikují v  rámci projektů léta. Z bez-
pečnostních důvodů pravidla zakazova-
la uvádět kontakty na sociálních sítích. Ty 
si mohli dobrovolně vyměnit až na kon-
ci projektu. Závěrečnou ceremonií v  led-
nu pak bylo online setkání všech účastní-
ků v moderovaném workshopu, jenž zahr-
noval prezentace obou stran o jejich zemi 
a městě.

Celkem se zúčastnilo 30 studentů, kte-
ří si za tři měsíce vyměnili 90 dopisů. Té-
měř polovina českého týmu byla z Chaber, 
a to jsme měli připraveny ještě náhradní-
ky. Snad mě neukamenují, ale ráda bych je 
jmenovala: Vojta Vyšín, Bára a Ondra Tom-
covi, Ronja Drew, Aneta Mlčáková, Daniela 
a Michal Mlynárovi.

A  tady jsou postřehy jedné z účastnic, 
sedmnáctileté Báry Tomcové: „Program 

PenPals pro mě byl přínosný hlavně v po-
chopení odlišné kultury. Samozřejmě, že 
hlavně my teenageři jsme s americkým ži-
votním stylem konfrontováni denně, ale 
přece jenom bylo dopisování s opravdový-
mi lidmi něco jiného, opravdovějšího. Do-
zvěděla jsem se hodně o  jejich mentalitě 
a taky angličtina se mi přirozeně zlepšila.“

Můžeme být na chaberské dospívající 
hrdí. Zvládli nejen korespondenci, kterou 
si můžete předem připravit, ale také dvou-
hodinový online přenos a interaktivní pre-
zentaci o  Praze a  Česku ve výborné ang-
ličtině. Jejich odvaha a schopnost formu-
lovat myšlenky i obsah byly obdivuhodné. 
Sestřih z workshopu najdete na YouTube.
cz pod názvem Czech Republic Pen Pals.
https://www.youtube.com/watch?v=iP-
tvMOkBKh4

Radka Mlynárová a redakce

Poděkování všem, kteří 
se podíleli na úklidu 
Ďáblického háje
Jarního úklidu v Ďáblickém háji se dle or-
ganizátorů zúčastnilo přes 100 lidí. Odpa-
du se podařilo sesbírat opravdu hodně, 
především pak byla vyčištěna největší oh-
niska nepořádku. Celkem se zaplnil víc než 
celý jeden velký kontejner. Níže přikládá-
me poděkování jednoho z  organizátorů. 
Akce bude proto pokračovat i v dalších ob-
dobích v následujících termínech:

�sobota 18. září 2021,
�sobota 2. dubna 2022,
�sobota 17. září 2022.

Ďáblický háj je typickým pražským rekre-
ačním lesem, který však skrývá i zajímavou 
přírodní památku.

V  době, kdy po planetě Zemi pobíha-
li ještě dinosauři, byl vrch Ládví ostrův-
kem v druhohorním moři. Doklad mořské 
příbojové činnosti v době svrchní křídy, tj. 
100,5 až 93,9 milionů let před naším leto-
počtem, se zachoval v opuštěném buližní-
kovém lomu, který je také jediným místem 
nálezu deseti nových druhů křídových fo-
raminifer (mořští prvoci) na světě.

Ani Ďáblickému háji se nevyhnul kůro-
vec a  dnes už jenom pamětníci pamatu-
jí procházky ve stínu mohutných smrků, 
modřínů a borovic.

O co ubylo zeleně, o to přibylo návštěv-
níků. Mnozí z  nich jsou jen její uživatelé, 
proběhnou se porostem, vezmou to přes 
novou výsadbu stromků, udělají si kdeko-
liv piknik s ohněm, zakličkují na kole mezi 
stromy, adrenalin podpoří alkoholem, 
ohleduplností k  ostatním ani úklidem se 
neobtěžují.

Naštěstí existují i jiní, kteří si lesa váží. 
Právě z nich se rekrutují ti, kteří se zúčast-
nili úklidu Ďáblického háje 27.  března. Je 
optimistické, že přicházejí nejen ti starší, 

ale stále víc i rodiny s dětmi, a ty opravdu 
nadšeně uklízejí. Je povzbuzující, že stále 
více se objevují návštěvníci lesa, kteří tak 
nějak samozřejmě denně les uklízejí, tako-
vé tiché a milé poděkování přírodě.

Úklid byl úspěšný, kontejner se rychle 
zaplnil. Všichni ti, kteří po úklidu les na-
vštívili, měli stejný pocit, les jako by ožil. 
Proto ještě jednou díky všem zúčastně-
ným a  také oficiálním partnerům, bez je-
jichž vstřícnosti a pomoci by se nám dílo 
tak nedařilo.

Těšíme se na vás při podzimním úklidu 
v sobotu 18. září 2021 od 9.00 hodin v are-
álu zdraví.

Pavel Marvánek
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chaberští ochotníci slaví
10 let
Skoro se nechce věřit, že čas letí tak straš-
ně rychle. Je to už deset let, co jsme se po-
prvé sešli v hospodě U Karla nad myšlen-

kou obnovit v Chabrech ochotnické diva-
dlo. Jak se to tehdy seběhlo? Na vývěs-
kách chaberského úřadu se jednoho dne 
objevily plakátky zvoucí na setkání zájem-
ců o divadlo, psané úhledným, ozdobným 
písmem, pirátsky vylepené na vnější sklo 
oněch vývěsek. Říkala jsem si, jak to asi 
zaměstnanci úřadu z  toho skla dostanou 
pryč. Ještě víc mi ale vrtalo hlavou, kdo za 
tím může být. Zvědavost a  zájem o  diva-

dlo se spojily a já jsem se vydala na prv-
ní schůzku naslepo, která odhalila ma-
jitele pečlivého rukopisu: pana Jaromíra 
Schütze, principála původního chaberské-
ho ochotnického spolku, který svou čin-
nost ukončil v  roce 1960. Po padesáti le-
tech se pan Schütz rozhodl divadlo v Cha-
brech obnovit.

Jeho nápad padl na úrodnou půdu. Na 
prvních setkání nás bylo sice jen pár, ale 
zájemců rychle přibývalo, soubor se roz-
růstal a  každoročně nazkoušel jednu či 
dvě hry nebo pásma. Díky vstřícnosti úřa-
du naší městské části jsme získali domov-
skou scénu v  prostorách Chaberského 
dvora. Časem jsme taky zjistili, že nemáme 
všichni stejnou představu o  tom, jak má 
divadlo fungovat, co hrát nebo jak zkou-
šet, a došlo tak na rozdělení souboru na 
dva samostatně fungující spolky.

S  Divochem  – Divadelními ochotníky 
chaberskými, mezi které patřím, jsme kro-
mě své domovské scény za tu dobu vystu-
povali na mnoha dalších místech, třeba 
v divadle v Celetné. V Chabrech nás může-
te vidět také při různých veřejných akcích 
a slavnostech, jako je Masopust, Svatoján-
ské slavnosti nebo Adventní setkání u kos-
tela. Zúčastňujeme se přehlídek amatér-
ských divadelních souborů a od roku 2013 
pořádáme v CHD vlastní Březnový festival 
ochotnických divadel.

Ve výčtu aktivit bychom mohli ještě do-
cela dlouho pokračovat, ale není to potře-
ba. To důležité je vzkaz, který bychom rádi 
předali: jestli vás divadlo přitahuje, zkuste 
to s ním taky. Ani v naší partě do té doby 
nikdo divadlo seriózně nehrál, i  my jsme 
cítili (a cítíme) ostych a pocit, že to nedá-
me. Když to ale člověk překoná, nakonec 
z  toho celého vychází ta nejlepší zábava, 
odpočinek i  regenerace sil, jakou si mů-
žete představit! Pan Schütz, který už dnes 
není mezi námi, ale bez kterého by to celé 
možná ani nebylo, si vždy přál, abychom 
dali nějaký pěkný klasický kus. Co kdyby-
chom mu, in memoriam, konečně zahráli 
tu jeho Maryšu?

Hana Pištorová, jedna ze zakládajících 
členek spolku Divoch

Pozvánka na Ekumenickou 
bohoslužbu za krajinu

Ekumenická boho-
služba za krajinu se 
letos koná v  sobo-
tu 22.  května  2021 
v 16:00 hodin na le-
vém břehu Vltavy, 

na zahradě nad Sedleckými skalami. Celá 
akce začíná prohlídkou kostela Stětí sv. 
Jana Křtitele v  Dolních Chabrech. Násle-
duje pouť krajinou formou vlastivědné vy-
cházky na zahradu na Sedleckých skalách, 

kde se koná bohoslužba. Kázáním poslouží 
Miloš Hejzlar, kazatel Církve bratrské v Be-
nátkách nad Jizerou. Po bohoslužbě uve-
de besedu na téma Kdo vládne naší příro-
dě? hydrobiolog a  ekolog dr. David Pi-
thart z organizace Beleco, která se věnuje 
ochraně přírody.
Chaberský kostel bude pro veřejnost ote-
vřen již od 11:00 hodin, odchod od kostela 
je ve 12:00 hodin. Za současné situace se 
podmínky pro pořádání akcí mohou kaž-
dou chvíli změnit, proto prosíme, ověřte si 
předem, zda se bohoslužba koná v rubrice 
„akce“ na www.drahan.chabry.cz.

Ekumenická bohoslužba za krajinu se ko-
nala poprvé v roce 2008 z podnětu obyva-
tel Dolních Chaber a  Suchdola, kteří usi-
lovali a stále usilují o rozumné řešení do-
pravy na severozápadě Prahy. Tehdy to byl 
výraz touhy po společné modlitbě, kterou 
mnozí pocítili po úředních jednáních na 
stavebním odboru pražského magistrátu. 
Během let se z této akce stala tradice, kte-
rá dodnes spojuje obyvatele obou břehů 
Vltavy. Letos účastníci budou mít možnost 
podepsat petici Za rozumné řešení okruhu 
kolem Prahy.

Hana Francová

INZERCE
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Prodej přebytků
čerstvých křepelčích

vajíček
z domácího chovu

v Chabrech.
Měděnecká 8/1

602242728

3kč / ks

Od úvozu 
k magistrále?
Májové počasí láká ven a kroky 

výletníků určitě neminou svah nad hřbito-
vem, bývalou třešňovku na Červených vr-
ších. V důsledku jarního prořezávání nále-
tů teď sice vypadá jako Amazonie po ná-
jezdu těžařů, ale vše se začne rychle lep-
šit a  zelenat. Krajinné úpravy tady spolu 
s novou výsadbou provede firma Zahrady 
Kepka, s.r.o. A než prostor zaroste, máme 
jedinečnou možnost spatřit reliéf terénu, 
desetiletí skrytý ve stínu akátů a v houšti-
nách náletů.

Brázdy, muldy, nerovnosti, které nás 
na první pohled upoutají, jsou výsledkem 
dlouhé činnosti člověka. Původně hladký 
svah rozryly povozy, které při brzdění vyry-
ly hluboké úvozy. Bývalých cest je tu patr-
ných hned několik a tím nejmladším, dnes 
už vyasfaltovaným úvozem, se stále jezdí 
na Zlatý kopec. Jen formanské povozy vy-
střídaly automobily středočeských pen-
dlerů.

Proč tolik cest vedle sebe? Když už bylo 
koryto cesty příliš hluboké, začalo se jezdit 
o kousek dál a starý úvoz se zavážel mate-
riálem, v případě chaberské třešňovky od-
padní hlínou z nedaleké Malinského cihel-
ny. Mezi pařezy se dodnes povalují rozlá-
mané cihly chaberské provenience…

Až se odtud budete kochat nevšedním 
výhledem na Chabry a představovat si cvr-
kot, který tu panoval, myslete zároveň na 

to, že v budoucnu by měla severní cíp třeš-
ňovky ukousnout trasa plánovaného Praž-
ského silničního okruhu (SOKP). Forman-
ské cesty má nahradit šestiproudá dálnice, 
zachovalou krajinu zaplnit tisíce kamiónů. 
Chaberské spolky i  vedení radnice musí 
udělat maximum pro ochranu krajinného 
rázu i svědků píle našich předků.

Stanislav Vyšín,
člen OSOP
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Vycházka po Dolních Chabrech
OD MAMUTA K CIHLE
Neděle 23. 5. 2021 od 15 hod

Sraz: Nové Chabry, ulice K Beranovu, 
u hřiště beachvolejbalu (u vývěsky)

Vydáme se z Kratin až na Červené vrchy
po záhadách starých cihelen

Odhalíme stopy zvířat z dob ledových

Vhodné pro dospělé i rodiče s dětmi

Předpokládaný konec v 17 hod
u konečné autobusu 162

Vstupné: 30 Kč

Pořádá: Občanské sdružení na ochranu 
památek v Dolních Chabrech

Kontakt: 605 050 986www.osop-chabry.cz
Bankovní spojení: 220920052/0300

Kontakt: 605 050 986

PLÁN AKCÍ V KOSTELE PRO ROK 2021
pořádaných či spolupořádaných 

Občanským sdružením na ochranu památek v Dolních Chabrech, z.s. 

Jarní brigáda
Dny otevřených dveří kostela 

Ekumenická bohoslužba za krajinu
11 - 12 h otevřen kostel, 12 h začátek poutě

Od mamuta k cihle
Vycházka po Dolních Chabrech

Svatojánské slavnosti - koncert od 19 h
Cesta za svatojánským pokladem - hra
 
Koncert Sboru hudby ke svátku Stětí 
sv. Jana Křtitele “Moja duša nespi”

EHD – Dny evropského dědictví  
Celostátní téma: “Památky pro všechny”

Podzimní brigáda
Dny otevřených dveří kostela

Adventní setkání a jarmark u kostela

Sobota 8. květen 14 - 17 h

Sobota 22. květen

Neděle 23. květen 15 h

Pátek 18. červen 16 - 20 h

Neděle 29. srpen 19 h 

Sobota 18. září 10 - 17 h  

Říjen - listopad 14 - 17 h

Sobota 4. prosinec 14 - 18 h 

Po celý rok pro skupiny zájemců prohlídky kostela s výkladem, vstupné 30 Kč

Vstupné a výnos z akcí jsou určeny na opravy kostela 
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Škola mých snů
Žáci 5. B místní základní školy se měli 
v  rámci distanční výuky zamyslet nad té-
matem „Škola mých snů“. Níže zveřejňuje-
me dva z příspěvků: Téměř architektonický 
nákres podoby školy s  parádní trampolí-
nou na střeše od Šárky Divišové a pár řád-
ků s tipem na vylepšení školního rozvrhu 
od Šimona Hrubeše.

„V  mé škole snů bych chtěl mít možnost 
chodit o  přestávkách do tělocvičny nebo 
na hřiště. Přestávky mezi hodinami by byly 
delší.
Měli bychom mít víc hodin sportu a  víc 
cizích jazyků. Hodila by se nám vlastní 
knihovna a  klubovna. Jako předmět bych 
chtěl mít hodinu, jak sázet stromy a jak se 
o ně starat.
Ve škole bychom mohli pořádat sportovní 
zápasy a turnaje.“

Eva Blahušová

Květen v MŠ chaberáček
Ač nám jarní období znepříjemnila pande-
mická situace a školky byly déle než měsíc 
uzavřené, o  to více nás těšil alespoň po-
stupný návrat dětí v polovině dubna. Naši 
společnou práci s dětmi nám nezmaří ani 
dodržování přísných hygienických naříze-
ní, včetně testování dětí.

Sluníčko už svítí více a  počasí nabí-
zí možnost delších vycházek do kvetou-
cí přírody. Děti mohou pozorovat motýly, 
včely a další hmyz při jejich důležité práci. 
Na naší zahradě nás čekají záhonky k osetí 
a osázení, na kterých děti hospodaří a učí 
se pečovat o rostliny. Jako příprava dětem 
poslouží projekt „Adopce rajčátka“, kdy 
děti ochutnají i plody své práce.

Ve školce nás čekají některé akce, kte-
ré bylo nutné přeložit (těšíme se třeba na 
program „O psech ze Širokodaleka“ – ná-
vštěva canisterapeutických pejsků s bese-
dou).

I nadále probíhá projekt Malá technic-
ká univerzita a Angličtina pro děti s odbor-
níkem z praxe.

První neděle v květnu patří svátku všech 
maminek a děti připravují drobné dárečky 
a veršované poděkování za jejich péči. Moc 
se těší, až budou své výtvory předávat.

Přejeme všem dobré zdraví a radostné 
prožití jara.

Tým MŠ Chaberáček

Jaro v MŠ beranov
A je to konečně tady! Po více než měsíční 
vládou nařízené pauze jsme se vrátili do 
školky. Všichni zaměstnanci školku pečli-
vě připravili na provoz a vše bylo napláno-
váno tak, abychom mohli přivítat alespoň 
některé děti. Do školky nastoupili před-
školáčci a  děti rodičů pracujících ve vy-
braných profesích. S dětmi jsme si povyp-
rávěli zážitky z  doby, kterou trávily doma 
s rodiči, povídali jsme si společně o tom, 
co všechno se děje v přírodě a kolem nás 
na jaře a zaměřili jsme se i na bezpečnost. 
Už se těšíme, až se k nám přidají všichni 
ostatní kamarádi ze školky!

Daniela Švancarová, za MŠ Beranov

Květen v lesní školce
Jaro dorazilo i  do naší lesní školky Jaata, 
kde nejen, že vše kvete, ale objevilo se zde 
i  několik lidských (předškolních) mláďat, 
která opět pravidelně dopoledne pobíha-
jí po zahradě Jaaty. Dodržujeme nařízená 
opatření a děti se pravidelně testují.

Zatímco Moranu si letos ještě musel 
vynést každý sám, „otvírání studánek“ již 
mohlo proběhnout s našimi předškolními 
Jaaťáčky.

S  dětmi jsme letos znovu vyčistili po-
tok a jeho okolí a bylo odvezeno šest pyt-
lů s odpadem. Chtěli bychom dále popro-
sit, zda by po proběhlých závodech (cyklo, 
běžecké aj.) mohlo dojít i k odstranění fá-

borků ze stromů či keřů nejen u lesní škol-
ky, ale po celé trase. Pohybu velmi fandí-
me, jen bychom pak měli rádi přírodu zase 
v jejím původním stavu. Děkujeme!

Pro veřejnost je zahrada školky se zví-
řátky k  dispozici ve všední dny až po 15. 
hodině a o víkendech celý den. Opět vel-
mi rádi uvítáme zbytky jídla pro naše pra-
se Pepu.

Hned vedle pozemku naší školky se ob-
jevily tyče symbolicky vymezující plánova-
ný okruh kolem Prahy. Je víc než zřejmé, že 
vznikem okruhu školka skončí, stejně jako 
příroda v Drahani. Kdo by chtěl podepsat 
petici proti této variantě okruhu, najde ji 
na adrese: www.rozumnadoprava.cz. Pří-
padně o věci informuje web radnice Dol-
ní Chabry.

Přejeme slunečné jaro.

Tereza Vavrečková,
za Jaatu

14 Školy
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chaberský míčový sedmiboj: 
letos kopeme desítku
Ano, opravdu, klepe nám na dveře už 10. 
ročník Chaberského míčového sedmiboje 
dvojic. Chceme, aby tento svátek míčového 
sportu dostál svým kulatinám a byl nejen 
kvalitní sportovní akcí, ale také společen-
skou příležitostí. Samozřejmě pevně věří-
me, že sportovní turnaje budou už v červ-
nu povoleny.

Míčový sedmiboj je soutěž pro dvoji-
ce všestranných sportovců v sedmi míčo-
vých disciplínách, účastníci turnaje roze-
hrají sedm tabulkových soutěží najednou. 
Můžete tak vyzkoušet svoje kvality v teni-
su, stolním tenisu, nohejbalu, volejbalu, 
basketbalu, házené a fotbalu. Vyhrává ten 
sportovně nejuniverzálnější tým. Spočíta-
li jsme, že se během osmi hodin odehra-
je v sedmi míčových sportech celkem 168 
zápasů.

Turnajový web (www.micovy-sedmiboj.
cz) mapuje nejlepší momenty všech devíti 
odehraných ročníků. Letošní termín je sta-
noven na první červnovou sobotu.

Chaberský míčový sedmiboj stejně jako 
před 10 lety stále hostuje v areálu soused-
ního T. J. Sokol Čimice. Pro uspořádání ta-
kové soutěže je třeba mít univerzální spor-
toviště a  bylo by skvělé podobné v  Cha-
brech vybudovat. Stále doufáme, že jed-
nou bude možné turnaj uspořádat v  do-
mácím prostředí.

Libor Šupich

INZERCE

Stavební práce na 
fotbalovém hřišti
Od března letošního roku probíhá na fot-
balovém hřišti v Chabrech řada stavebních 
úprav, které budou dle předpokladů fini-
šovat na přelomu dubna a května. Aktuál-
ně se zde buduje nová travnatá tréninková 
plocha, která má za úkol odlehčit hlavní-
mu fotbalovému hřišti. Hlavní hřiště se do-
stává zejména v podzimních měsících vi-
nou nepříznivého počasí pod velkou zátěž. 
Díky nové ploše se namáhání povrchu roz-
loží do většího prostoru a měly by se tak 
podmínky pro trénování a odehrání zápa-
sů posunout k lepšímu.

Stavební úpravu dostal také prostor pro 
parkování pod hlavní budovou, kde se par-
koviště rozšířilo a zpevnilo. Zejména opět 
v podzimních měsících se zde tvořila vrst-
va bahna, která komplikovala parkování 
návštěvníků v areálu. U příjezdu na parko-
viště je nově okrasná skalka. Finální podo-

ba parkoviště se bude realizovat v  letoš-
ním roce.

Chaberská pergola
Pergola na fotbalovém hřišti dostává no-
vou tvář pro letošní sezónu. Nově se zde 
buduje dětské hřiště, jehož součástí jsou 
trampolíny v zelenobílých barvách s vod-
ní postelí a dětské pískoviště. Za dětským 
hřištěm roste venkovní posilovna, kte-
rá nabídne širší možnosti tréninků nejen 
pro fotbalisty SKDCH. Od poloviny května 

bude možnost kruhových tréninků pro ve-
řejnost. Za zmínku stojí i  realizace beach 
volejbalového kurtu.

Informace můžete průběžně sledovat 
na sociálních sítích (Instagram: chaber-
ska_pergola)

Dominik Janda

INZERCE
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historický úspěch
pro bLAcK ANGELS

Letošní sezónu se do 
sportovní haly ve Kbe-
lích dostali fanouš-
ci jen na prvních pár 
utkání v úvodu sezóny. 
Zbytek pak už mohli 

bohužel sledovat pouze z pohodlí domova 
v online přenosech či na ČT sport. A že bylo 
letos opravdu co sledovat! Hráči BLACK 
ANGELS zažili velmi úspěšnou sezónu.

Historicky poprvé se Blekům podaři-
lo vybojovat si v  základní části 8. příčku, 
která zajišťuje účast ve vyřazovacích sou-
bojích Livesport Superligy. Byl to boj do 
poslední chvíle, avšak v závěru hráči zatli 
zuby a dokázali porazit těžké soupeře jako 
Tatran Střešovice či posledního vítěze sou-
těže Vítkovice. V předposledním kole pak 
Bleci vyhráli nad Otrokovicemi a  zajistili 
si tak, že se nemuseli ohlížet na výsledek 
z  Liberce. Hráči si vybojovali účast mezi 
elitou po pouhých dvou sezónách v  nej-
vyšší soutěži.

Základní část zakončil tým BLACK AN-
GELS se 159 nastřílenými brankami a stal 
se tak 6. nejproduktivnějším týmem Live-
sport Superligy. Diváci se pak při sledování 

jejich utkání v základní části rozhodně ne-
nudili, průměrně totiž v utkáních „černých 
andělů“ padlo téměř třináct gólů na zápas.

A nudit se fanoušci neměli ani při play-
off. BLACK ANGELS si jako soupeře vybral 
vítěz základní části, Mladá Boleslav. Ble-
ci se s tímto florbalovým gigantem setkali 
v sezóně dvakrát. Dvakrát z toho byla skvě-
lá podívaná a  těsná prohra o gól. Poprvé 
na domácí půdě 8:9 a podruhé v Bolesla-
vi 5:6.

Do série hráči BLACK ANGELS nevstoupi-
li nejšťastněji. První venkovní utkání pro-
hráli vysoko 16:6. Částečně za to mohl i pě-
timinutový trest v závěru utkání, ale Mladá 
Boleslav byla celý zápas bezpochyby lep-
ším týmem. Nebyl čas se trápit, hned dru-
hý den Bleky čekalo televizní utkání. Diváci 
u  obrazovek byli svědky bojovného utká-
ní, které nakonec opět vyznělo lépe pro 
domácí (9:5). Mladá Boleslav tak jela do 
Prahy za stavu série 2:0 ve svůj prospěch. 
I přestože Bleci hráli srdnatě a bojovali do 
poslední chvíle, na těžkého soupeře ne-
stačili a prohráli doma 4:9 a 3:10.

Play-off tak pro BLACK ANGELS skončilo 
již v první fázi. Nicméně hráči nasbírali ne-
smírně cenné zkušenosti do příštích bojů 
o vyřazovací část a fanoušci si dosyta užili 
skvělých florbalových zážitků.

Pokud máte doma mladého sportov-
ce, kterého florbal baví, nebo by sis i  ty 
chtěl/a  zkusit zahrát florbal, můžete se 
přihlásit na prázdninové kempy v  Letňa-
nech a  ve Kbelích. Zde mají kluci i  holky 
možnost zkusit si florbal pod vedením tre-
nérů BLACK ANGELS a rozhodnout se, zda 
je tento sport baví. Pokud ano, nic jim ne-
brání se přidat do florbalové BA rodiny 
a společně užívat radosti spojené se zdra-
vým pohybem a  zápasy s  ostatními klu-
by. A kdo ví? Třeba si jednou zahraje před 
kamerou na ČT i účastník nebo účastnice 
jednoho z našich letních kempů.

Martin Bosák
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Výzva „Vstaň a choď“
v TJ ZŠ chabry

Výzva trvající od poloviny lis-
topadu  2020 do konce břez-
na 2021 byla zakončená spo-
lečným výšlapem do přírody. 
Prošli jsme Čimický háj, Ďá-

blický háj a  na krokoměru se nám uká-
zalo dvanáct kilometrů. Někdo vzal hole 
Nordic Walking, jiný šlapal jen tak. S  ho-
lemi je úplně jiná chůze, povídali jsme si 
o tom, vysvětlovali si a zapojovali jsme vše 
do praxe. V  rámci vycházky bylo i  prota-
žení a občerstvení. V této divné „covidové 
době“ byl výšlap velmi vítaným zpestřením 
a moc jsme si to užili.

Trocha čísel a informací okolo naší vý-
zvy neuškodí, než prozradíme vítěze:

Účastníků bylo dvanáct – dva muži a de-
set žen. Chodilo se s kámoškou, se psem, 
s artrózou, ve tmě i za brzkého rána, s ho-
lemi i bez nich a šlo se celých 137 dnů. Ně-
kdo s výzvou končí, někdo si naopak chů-
zi zamiloval a bude pokračovat dál. Naším 
cílem bylo obejít počtem nachozených ki-
lometrů naši krásnou Českou republiku 
po státní hranici. A to se nakonec poved-
lo hned třikrát a kousek.

Společně jsme ušli 7861,45 kilometrů.
Nejvíce kilometrů má Petr Rakovský  – 

1571 km, 2. místo patří s 1105 km Haně Buč-
kové a  Dana Hrušková obsadila 3. místo 
s 1050 km, a to je o pouhých 10 km víc než 
Markéta Kurková (1040 km). Byl to boj!

Oficiální vyhlášení s  předáním odměn 
se bude konat, až nám to pandemická si-
tuace dovolí a budeme se moci bezpečně 

setkat.
Všem účastníkům výzvy Vstaň a  choď 

děkujeme, že vydrželi chodit a sčítat kaž-
dý měsíc kilometry. Bylo to opravdu báječ-
né a vy jste úžasní! S pozdravem ať vám to 
dál šlape!

Ivana Rakovská,  
TJ ZŠ Chabry

2. termín1. termín


