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Další vlna očkování 
v Dolních chabrech
V  pondělí 24.  května  2021 dopoledne se 
stalo z naší knihovny v Chaberském dvo-
ře očkovací centrum. Padesát předem re-
gistrovaných chaberských občanů zde do-
stalo první dávku vakcíny proti onemoc-
nění covid-19. Registraci k očkování sbíra-
ly několik týdnů na infolince městské čás-
ti zaměstnankyně Kulturního centra, kte-
ré po telefonu pomáhají některým lidem 
také s  registrováním k  standardnímu oč-
kování prostřednictvím Centrálního rezer-
vačního systému.

Starostka Kateřina Šilhová Šafránko-
vá domluvila již druhý termín pro zájemce 

o očkování přímo v Dolních Chabrech, kte-
rého využili především senioři a lidé s po-
hybovým omezením. Vřelé poděkování pa-
tří opět mobilnímu očkovacímu týmu Ne-
mocnice Na Františku za zprostředkování 

vakcinace, MUDr. Mileně Filipkové za od-
borný dohled a  také pracovnicím knihov-
ny za pomoc s registrací zájemců.

redakce

Kde stáhnout potvrzení 
o testu či očkování?
Z  Očkovacího portálu občana na webu 
Ústavu zdravotnických informací a  statis-
tiky si můžete stáhnout potvrzení o nega-
tivním testu, prodělané nákaze nebo oč-
kování včetně první dávky. Portál byl vy-
tvořen na pokyn Ministerstva zdravotnic-
tví za účelem možnosti vyzvednutí evrop-
sky uznávaných elektronických certifikátů. 
Adresa portálu: https://ocko.uzis.cz.
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Úvodní 
slovo
Kateřina 
Šilhová 
Šafránková
starostKa MČ

Milí Chaberáci,
horké slunečné červnové dny jsou 

předzvěstí teplého léta. S ním přichází i 
čas letního dvojčísla Zpravodaje a zaháje-
ných územních a stavebních řízení.

Ráda bych vás touto cestou pozdravila, 
popřála vám krásné léto a moc doufám, že 
jste těžký čas prožili ve zdraví a bez větších 
životních komplikací. Snad už nás čeká jen 
návrat k lepším dnům. 

Chaberské povinnosti každopádně ne-
čekají. Během léta musíme dotáhnout po-
slední detaily dostavby školy, aby už za dva 
měsíce mohly děti nastoupit nový škol-
ní rok do nových tříd a užívaly kompletně 
nového školního zázemí. Aby se nám děti 
(ale hlavně jejich rodiče spěchající na po-
slední chvíli na třídní schůzky) v útrobách 
rozšířené základní školy neztráceli, bude 
jednou z posledních letních akcí v budově 
školy instalace nového orientačního systé-
mu. Ten jsme po získání peněz z hl. města v 

tomto týdnu začali poptávat. 
Z územních a stavebních věcí jsou no-

vinkou neschválení návrhu na změnu 
územního plánu 485/2019 Zastupitelstvem 
hl. m. Prahy. Změna na zastavitelné území 
v lokalitě za budoucím golfovým hřištěm 
směrem do Ďáblic měla podporu městské 
části. Posledního půl roku jsme ve spolu-
práci s externím urbanistou městské části 
a architektem navrhovatelů změny odved-
li velký kus práce na podobě studie. Měst-
ské části se nabízely velkorysé kontribuce 
do území ve formě ploch pro sportoviště a 
pro mateřskou školku i finanční plnění. Vý-
bor pro územní rozvoj a územní plán hl. m. 
Prahy, jehož názor pražští zastupitelé pře-
jali, ale zůstal ve svém tvrzení konstantní: 
zbytečný a neodůvodnitelný zábor země-
dělské půdy v odtržené poloze od zastavě-
ného území a nežádoucí rozšiřování zasta-
vitelných ploch a srůstání městských čás-
tí na okraji Prahy. Vyvolaná automobilová 
doprava by navíc znamenala další zátěž již 
dnes přetížené sběrné uliční sítě hl. města 
v širší spádové oblasti. 

A výstavbu budeme opět řešit také v Be-
ranově. Odbor územního rozvoje a výstav-
by ÚMČ Prahy 8 zahájil územní řízení k dal-
ší fázi výstavby, konkrétně fází H a I. S de-
veloperem Star Group jednáme již několik 
měsíců o vylepšení celého území, o potře-
bě další mateřské školky, o podobě a pro-
vozu komunitního centra, zeleni a hřištích. 
Připomínky za městskou část se snažím 

koordinovat i s lidmi, kteří v Nových Cha-
brech bydlí. Pevně doufám, že dojdeme k 
oboustranně výhodné dohodě ku prospě-
chu Novochaberáků i starousedlíků. 

Dalším tématem je výstavba nového ve-
dení vysokého napětí 2 x 400 kV na našem 
území. Jsme čtvrtým, chybějícím distribuč-
ním uzlem na severu Prahy, který má nava-
zovat na novou elektrickou rozvodnu Se-
ver umístěnou u ulice K Ládví. A jako ve-
řejně prospěšná stavba má všeobecnou 
podporu. Po devíti měsících jednání snad 
směřujeme k uzavření memoranda s dis-
tribučními společnostmi a provozovate-
lem přenosové soustavy. O podrobnostech 
memoranda vás budu informovat. 

Před pár dny jsem se prvně setkala s 
Chaberákem, který se tu před několika lety 
usídlil s rodinou. Vyprávěl mi, jak dobře se 
jim tu žije a jak jim celková atmosféra Cha-
ber pomohla do rodinného života vrátit 
tolik potřebný klid. Přes veškeré objektivní 
starosti, které mnozí z nás máme, je dobré 
si občas připomenout, v jak krásném a vý-
jimečném místě žijeme. 

Doufám, že od září se budeme zase více 
potkávat na pivu, kávě či vínu nebo při růz-
ných příležitostech, jako je třeba hned zá-
řijové Zažít město jinak. 

Užijte si prázdniny, mějte hezké léto a 
děti pošlete k nám na brigádu, ať vědí, co 
znamená péče o společný veřejný prostor.

Vaše KŠŠ

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

Starostka Mgr. Kateřina Šilhová 
Šafránková
�tel.: 702 222 932
�e-mail:
katerina.silhova.safrankova@dchabry.cz
Tajemnice ÚMČ Lenka Drdová
�tel.: 722 974 893
�e-mail: lenka.drdova@dchabry.cz

Další kontakty na představitele radnice 
a zaměstnance ÚMČ naleznete na webu 
městské části.www.dchabry.cz/kontakty

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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Výběr ze zasedání Rady 
10. a 24. května a 4. června
schválila
�finanční dar ve výši 20 000 korun na akci 
Chaberský míčový sedmiboj,
�finanční dar 15 000 Kč Sboru dobrovol-
ných hasičů Prahy 8 za celoroční pomoc 
městské části,
�Smlouvu o  umístění nereklamních do-
plňků na zařízeních veřejného osvětlení 
s hl. m. Praha v zastoupení firmy Techno-
logie hlavního města Prahy, a. s.,
�povolení inkasa poplatků za užívání ter-
minálu k platebním kartám,
�cenovou nabídku předloženou firmou 
PKS stavby a. s. na opravu trafostanice 
u ZŠ Spořická ve výši 58.555, 89 Kč bez DPH,
�na základě projednaného návrhu ceno-
vé nabídky předložené zhotovitelem díla 
„Dostavba ZŠ Dolní Chabry“ firmou PKS 
stavby a. s. na: dovybavení WC pro invalidy 
ve výši 15.724, 76 Kč bez DPH, výměnu 11 ks 
nových dveří v objektu C ve výši 56.023,02 
Kč bez DPH, dodávku 2 ks sprchového sys-
tému včetně rozvodů ZTI v šatně tělocvič-
ny v objektu C ve výši 92.851,83 Kč bez DPH, 
přístřešek pro kola včetně základů ve výši 
99.885,14 Kč bez DPH a  vyčištění, nátěr 
a  částečnou výměnu střešních žlabů ob-
jekt A ve výši 186.334,50 Kč bez DPH,
�prodloužení nájemního vztahu s mobil-
ním operátorem CETIN a. s. na dalších pět 
let za roční nájemné 280.000 Kč + DPH,
�opravu a  doplnění stávajících herních 
prvků dětského hřiště Klášterecká a vyhlá-
šení veřejné zakázky malého rozsahu na 
opravu a doplnění dle projektu vypracova-
ného Ing. arch. Pavlou Zimovou,

vzala na vědomí
�návrh změny územního plánu Z3147 
a  předchozí souhlas RMČ se změnou ÚP 
Z3147,
�návrh na uzavření Memoranda o  spo-
lupráci při výstavbě sdruženého vedení 
a  pověřila AK David Böhm k  dopracování 
návrhu Memoranda dle připomínek MČ,

jmenovala
�kontrolní komisi k  provedení veřejno-
právní kontroly a souhlasila s termíny pro-
vedení VSK a členy komisí,
�členem školské rady při ZŠ Praha-Dolní 
Chabry za zřizovatele Ing. Miloslava Pexu,

souhlasila
�se stavbou „Rekonstrukce venkovního 
vedení V111, V112 a V113, V114, V109 TR Se-
ver-TR Východ“,
�s  projektovou dokumentací k  připojení 
na místní komunikaci Na Šubě na stavbu 
Vjezd na pozemek parcelní číslo 433 v k. ú. 
Dolní Chabry,
�na základě žádosti o stanovisko se vzni-
kem provozovny Kadeřnictví v části rodin-
ného domu parc. č. 84 v k. ú. Dolní Chabry,
�s projektovou dokumentací na sloučené 
územní a  stavební řízení na akci Staveb-
ní úpravy rodinného domu, Bolebořská 2.

Podpora Sokola a fotbalistů 
i schválený závěrečný účet
Pondělní večer 14. června 2021 patřil cha-
berským zastupitelům, kteří se po třech 
měsících opět sešli ke společnému jedná-
ní.

Šestnácté zasedání bylo zahájeno pe-
ticí občanů požadujících bezpečnější pře-
chod přes ulici Ústecká u vchodu do Pro-
tilehlé a nový přechod nebo zpomalovací 
pruh právě na druhé straně Protilehlé uli-
ce sousedící s Ládevskou. Brzy budou pro-
vedeny zásadní úpravy zmíněného pře-
chodu, u kterého budou instalovány nové 
bezpečnostní prvky jako balisety a  sou-
visející vodorovné a  svislé dopravní zna-
čení a doprava zde bude v obou směrech 
svedena do jednoho pruhu (více na str. 4). 
V Protilehlé ulici se nyní nový přechod ne-
plánuje. Před mateřskou školou ale byla 
nedávno pro pohodlí rodičů zřízena nově 
dvě parkovací místa K+R.

Na pořad se dostala také žádost jedno-
ho z chaberských obyvatel o koupi pozem-
ku ve spodní části ulice Pod Zámečkem od 
městské části kvůli zlepšení parkovacích 
možností. Zájemce nebyl osobně přítomen 
a  zastupitelé po společné diskuzi dospě-
li většinově k názoru, že nemají ve věci do-
statek informací a prodej zhruba šedesáti 
metrů plochy nebyl schválen.

Bez připomínek prošel Závěrečný účet 
městské části za rok 2020 a  všech jede-

náct přítomných zastupitelů zvedlo ruku 
pro aktualizaci dvanáct let staré směrnice 
„Fond kulturních a sociálních potřeb“, kte-
rá je zdrojem financování aktivit v oblasti 
péče o zaměstnance.

Jako podpora sportovních aktivit, úhra-
da nákladů na provoz a  částečná finanč-
ní kompenzace za období pandemie co-
vid-19 byla jednohlasně schválena podpo-
ra 300 000 korun pro TJ Sokol Dolní Chab-
ry a stejná částka také pro místní fotbalis-
ty z SK Dolní Chabry. V případě Sokola do-
šlo v  posledním roce k  významné rekon-
strukci kotelny a letos by měla pokračovat 
výměna topných těles, oken, dveří a zatep-
lení objektu. U  fotbalistů jde o zhruba 15 
% z celkových ročních nákladů na provoz 
a investice, které dlouhodobě zlepšují kva-
litu sportu u nás, což, jak vyplývá z předlo-
žené zprávy klubu, vede také ke každoroč-
nímu nárůstu zájmu mládeže a rozšiřování 
fotbalové členské základny.

Závěrem byli zastupitelé seznámeni 
s  rozpočtovými opatřeními, díky kterým 
bylo do chaberského rozpočtu zapojeno 
dalších deset milionů korun na dostavbu 
základní školy, některé vzdělávací dotace 
pro školská zařízení nebo ponechány části 
nevyčerpaných financí z probíhajících pro-
jektů, například z  adaptační strategie, jíž 
je revitalizováno rozsáhlé území třešňové-
ho sadu za hřbitovem.

redakce

Městská část pro vás připravuje vítání nových občánků v Dolních Chabrech

SLAVNOSTNÍ Vítání občánků
Milí rodiče,

slavnostní vítání nových chaberských občánků

se bude konat V PODZIMNÍM TERMÍNU 2021 v Chaberském dvoře.

Těšíme se na Vás i Vaše miminka.

Máte-li zájem zúčastnit se, přihlaste se prosím 
na e-mailovou adresu 
vitaniobcanku@dchabry.cz nebo na telefon 722 974 819.
Vzhledem k platnosti zákona č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů nelze získat ani
zveřejňovat informace o narození dítěte bez souhlasu rodičů. Děkujeme za pochopení.
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Dětské hřiště v Klášterecké 
projde důkladnou 
modernizací

Na oválu v  Klášterecké ulici se vedle fit-
parku nachází pingpongový stůl a  věžový 
hrad se skluzavkou, které v průběhu času 
zastarávají a volají po obnově. Radní měst-
ské části proto na základě vypracovaného 
projektu od architektky Zimové rozhodli 
o modernizaci dětského hřiště, které dopl-
ní hned několik nových herních prvků.

Děti se budou moct těšit na oblíbené 
pružinové houpačky a členitější dvouvěžo-
vý hrad s prolézačkou a skluzavkou. Kolem 
všech herních prvků budou zřízeny nové 
dopadové plochy z gumových dlaždic, a to 
včetně místa kolem pingpongového stolu. 
Úpravou projdou i stávající lavičky a zpev-
něné plochy před nimi.

Pro zvýšení ochrany dětí bude celý are-
ál nově oplocen s  přístupem zajištěným 
dvěma brankami. Odborným regenerač-
ním procesem projdou stávající travna-
té plochy, v severní a jižní části budou vy-

sázeny nové keře a jeden ze stromů bude 
přesazen do nové polohy v zatravněné ob-
lasti.

Pro projekt, který bude financován 
z příspěvku investora bytového domu Vil-
la pod Menhirem, obdrženým na základě 
zásad pro finanční kompenzace develope-
rů vůči městské části, nyní radnice vypsala 
výzvu k  předložení cenových nabídek. Při 
včasném uzavření smlouvy by práce na no-
vém hřišti mohly začít už v druhé polovině 
letních prázdnin.
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Přechod přes Ústeckou 
z Protilehlé bude 
bezpečnější
Dlouhodobé snahy městské části o  bez-
pečnější provoz na Ústecké ulici získáva-
jí konkrétní odezvu. Přechod pro chodce 
přes vytíženou Ústeckou nedaleko mateř-
ské školy Chaberáček bude v oblasti kříže-
ní s Protilehlou na základě návrhu TSK a. s. 
doplněn o nové bezpečnostní prvky.

Provoz před přechodem bude zúžen do 
jednoho pruhu, podobně jako na přecho-
dech u Kobyliské a U Váhy. V místě budou 
osazeny svislé značky upozorňující na čas-
tý pohyb dětí a z obou stran boudou před 
přechodem umístěna vodorovná dopravní 
značení plochy, do které je zakázáno vjíž-
dět, mobilní obrubníky a  zelené směro-
vé sloupky, tzv. balisety. V  obou směrech 
bude navíc obnoveno stávající vodorovné 
dopravní značení.

O úpravě provozu novým uspořádáním 

dopravního značení rozhodlo oddělení sil-
ničního správního řádu pražského magis-
trátu. Pro městskou část je zásadní, že jsou 
vyslyšeny naše žádosti a v oblasti, kde čas-

to přecházejí nejen rodiče s dětmi, dojde 
k zásadnímu zvýšení bezpečnosti chodců.

redakce

Volby do poslanecké 
sněmovny – říjen 2021
Rozhodnutím prezidenta republi-
ky z  28.  prosince  2020 zveřejněným dne 
31.  prosince  2020 ve Sbírce zákonů č. 
611/2020, částka 248, byly vyhlášeny volby 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu Čes-
ké republiky a byly stanoveny na tyto dny:

�pátek 8. října 2021
od 14:00 do 22:00 hodin,
�sobota 9. října 2021

od 8:00 do 14:00 hodin.
Máte-li zájem pracovat při volbách do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako 
člen okrskové volební komise na území MČ 
Praha-Dolní Chabry, kontaktujte (s uvede-
ním svého jména, příjmení, data narození, 
adresy trvalého pobytu a telefonního čís-
la) ÚMČ Praha-Dolní Chabry, a to na tele-
fonním čísle: 283 851 272, 722 974 794, nebo 

e-mailem: daniela.pisingerova@chabry.cz. 
Podmínkou je státní občanství ČR a dosa-
žení věku 18 let nejpozději k 16. září 2021.

Odměna člena komise činí 1 800 ko-
run (předseda 2 200 korun, místopředseda 
2 100 korun).

Na základě projeveného zájmu bude-
te zařazeni do seznamu zájemců o členství 
v okrskové volební komisi a o případném 
členství budete včas informováni.

Daniela Pisingerová

Přechodné dopravní 
opatření v Perštejnské
V  ulici Perštejnská dojde v  termínu od 
1.  července do 15.  listopadu  2021 k  pře-
chodné úpravě provozu na místní komu-
nikaci z  důvodu umístění zařízení stave-
niště. V místě bude dočasně uzavřena část 
chodníku a  na komunikaci bude doprav-
ním značením vyznačen zúžený průjezd.

redakce
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Muzikálová hvězda 
Monika Absolonová
v pořadu Krása  
zralého věku

Přece jsme se dočkali! Nešlo začít ji-
nak tento text a zprávu o tom, že se zno-
vu všichni potkáme a že mezi nás zavítají 
dvě krásné bytosti – Monika Absolonová a 
Eliška Hašková-Coolidge. Každá jiná, gene-
račně jinde, a přece mají mnoho společné-
ho: srdce na pravém místě, lásku ke svému 
řemeslu a upřímnou radost ze života. Zce-
la otevřeně se přiznávám, že jsem dlou-
ho nevěřila v toto setkání. Obě dámy mají 
stále našlápnutý diář, i když v čase koro-
ny, která nás uvěznila v našich domovech, 
si přece jenom pracovně oddechly. Jejich 
souhlasného ano si vážím o to více, že na 

podobných akcích ani 
jednu z  nich neuvi-
díme. Moji milí, mys-
lím, že není třeba více 
slov. Dovolte mi pro-
to pozvat vás všech-
ny, kterým chybí spo-
lečnost, dobrá zába-
va a smích, na setkání 
dne 16. září 2021 v čase od 14:30 hodin. Za-
vítá mezi nás i naše Erika Havlasová a vě-
řím, že nám opět protáhne těla tak, aby 
nám bylo fajn. Neváhejte si své místo včas 
rezervovat v knihovně. Společně s vámi se 
na toto setkání upřímně těším i já.

Rezervace: 
Jitka Goldsteinová, tel.: 283 852 858, 
mob.: 604 976 653. Hana Kunešová, 

autorka pořadu a vedoucí Soc. komise

Oslava Dne dětí 
a zbourání májky
Slunečné počasí přilákalo na oslavu Dne 
dětí hromadu Chaberáků, kteří si užívali 
nejen bohatý program, ale i pestrou nabíd-
ku občerstvení. Hosté si na Hrušovanském 
náměstí mohli například koupit zmrzlinu 
nebo zdarma opéct na ohni špekáček. Od-
poledne prvního červnového dne se vyda-
řilo a ukázalo se, že lidé se po dlouhé době 
na zdejší akce opravdu těší.

Chaberská knihovna vyhlásila tři vítě-
ze květnové venkovní hry Skautská stez-
ka, kteří byli odměněni Deníkem Jana Tles-
kače. Kulturní komise si kromě jiného při-
pravila venkovní hru na téma zvířat v Afri-
ce a opět k nám dorazili také hasiči z Prahy 
8. Ti nejen zbourali májku, jež po celý kvě-
ten vlála vysoko nad úřadem, ale nabídli 
také možnost prohlídky hasičské techniky. 
Radost mnohým přihlížejícím udělalo i ta-
neční vystoupení PoBo Dance a později se 
děti sešly na venkovní divadelní předsta-
vení Pták Ohnivák v podání Jakuba Hojky 
z Ilegumovy divadelní společnosti. Více fo-
tografií z události naleznete ve fotogalerii 
na webu městské části.

redakce
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Zapojte se do uliční 
slavnosti
Zažít město jinak 2021
Po letních prázdninách se můžeme opět 
těšit na celorepublikovou akci Zažít město 
jinak. Letos sousedské slavnosti proběh-
nou v sobotu 18. září 2021.

Naše radnice je v  Dolních Chabrech 
znovu hlavním organizátorem. Počítáme 
se zapojením jak sportovních a kulturních 
spolků a  oblíbených podniků, tak přede-
vším s vámi, jednotlivými Chaberáky.

Pomozte nám vytvořit ten nejlepší pro-
gram. Uvítáme od vás jakýkoliv nápad, jak 
ozvláštnit veřejný prostor a vnímat ho ji-
nak, než je obvyklé. Dejte nám vědět do 

15. července na e-mailo-
vou adresu: dchabry@
dchabry.cz, do předmě-
tu uveďte ZMJ. Na vaše 
nápady se moc těšíme, 
případné formality už 
vyřídíme za vás.

Jednotlivé lokality si za podpory měst-
ské části vytvoří vlastní aktivity, které pak 
budou prostřednictvím radnice propojeny 
venkovní hrou o zajímavé ceny. Naším cí-
lem je podpořit setkávání občanů a jejich 
zapojení do veřejného života v  městské 
části. K populární události se přidává rok 
od roku více lidí. Buďte mezi nimi a pojďte 
do toho s námi!

redakce s přispěním KŠŠ

Telegraficky
Nově platíme kartou
Jdeme s dobou a modernizujeme. Na ÚMČ 
i  v  chaberské knihovně jsme zavedli ter-
minál a  můžete zde nyní zaplatit plateb-
ní kartou.

Stromů není nikdy dost
Výsadba nových listnáčů stále pokračuje. 
Další tři v květnu přibyly u kostela a u hřiš-
tě v parku U Václava pod základní školou.

Přidejte se do Mobilního Rozhlasu
Chcete mít důležité informace z  Dolních 
Chaber z  první ruky? S  aplikací Mobil-
ní Rozhlas budete mít vždy přehled, co se 
u nás děje. Navíc můžete nahlašovat záva-
dy či nepořádek ve svém okolí.
Odebírejte novinky na https://dchabry.
mobilnirozhlas.cz/ a stáhněte si užitečnou 
aplikaci!

Zaměstnanci úřadu 
se představují: Jana Fejtová
Před rokem nastoupila na místní radnici 
Jana Fejtová jako asistentka 1. místosta-
rosty Milana Golase. Později se sekretari-
áty zástupců vedení městské části spojily 
dohromady a dnes se o pracovní činnosti 
dělí s kolegyní Kateřinou Krejčovou.
Odkud a  jaká byla vaše cesta na zdejší 
radnici?
Do Chaber jsem pracovně dojížděla asi dva 
roky ještě před nástupem na místní radni-
ci, než jsem přesídlila sem. Musím uznat, 
že cesta na radnici byla opravdu krát-
ká, doslova jsem jen popojela o  pár bu-
dov dále. Místní občané si mě možná mat-
ně vybavují a někteří si i uvědomí, odkud. 
Ano, opravdu je to ta paní z pošty! Právě 
tam při vydávání pošty pro úřad vzniknul 
i ten nápad, proč to nezkusit zrovna tady. 
A vzhledem k tomu, že život je změna, šla 
jsem do toho po hlavě.
Líbí se vám v prostředí Chaberského dvora?
Samotná budova je moc hezká. Pocházím 
z  vesničky, a  proto mám tuto architektu-
ru fakt ráda. Celkově mi vyhovuje i atmo-
sféra prostředí, kde se kolegové snaží vy-
jít si vstříc a vždy pomoct. Mimo jiné tady 
člověk potká hodně zajímavých lidí a mož-
ností zažít a naučit se nové věci.

Kolegyně Krejčová již nastínila spolupráci 
na sekretariátu. Co je převážně vaší spe-
cialitou?
Jak již kolegyně zmínila, zpracovávám ma-
teriály na zasedání rady a  zastupitelstva, 
zveřejňuji na úřední desce, eviduji smlou-
vy v  registru smluv atd. Moji převážnou 
činností je příprava, zpracování a archiva-
ce materiálů na jednání stavební komise 
a  příprava podkladů pro jednání výboru 
pro územní rozvoj. A jak jinak asistuji paní 
starostce a panu místostarostovi.
Na ÚMČ jsou běžná pravidelná školení. 
Účastníte se jich také, a které bylo třeba 
poslední?
Školení jsou vždy k užitku, člověk by se ně-
kdy až divil, co vše se mění a co vše se ješ-
tě v životě může naučit. Jedním z posled-
ních absolvovaných je třeba Excel, Anony-
mizace údajů nebo zveřejňování smluv.
Čím jinak trávíte volný čas v  současné 
době?
V současné době mě mimo jiné doma čeká 
rekonstrukce, takže volného času moc 
není. Relaxuji u vaření, kde ráda zkouším 
nové recepty, nebo když to situace a poča-
sí dovolí, trávím čas v přírodě, ať už ryba-
řením nebo houbařením. Prostě si vyvětrat 
hlavu od všeho. 

redakce
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Prázdninový provoz hřiště u ZŠ
Hřiště u  základní školy bude veřejnosti 
přístupné i během letošních letních prázd-
nin. Přístup ke hřišti byl v  průběhu jara 
komplikován kolizí s požadavky zhotovite-
le dostavby školního areálu. V současnosti 
navíc finišují práce na rekonstrukci chod-
níků, komunikací a  na dokončování te-
rénních úprav. Bezpečný přístup na hřiště 
bude ale zajištěn po celou dobu prázdnin.

Vlastní hřiště bylo dokončeno v  roce 
2017 s použitím dotačního titulu na rekon-
strukce sportovišť. Hrací plocha i oploce-
ní splňují veškeré bezpečnostní normy. Po-
vrch je proveden materiálem 4soft, kom-

pletně je obehnán plastovými mantinely 
a na všech stranách jsou osazeny zvýšené 
záchytné sítě.

Jednoznačně nejkvalitnější, veřejně pří-
stupné sportoviště vám bude celé léto 
k dispozici.

Miroslav Malina, zastupitel

Domov pro seniory v Chabrech
Obrátila se na mě paní Klocperková s do-
tazem, jak to vlastně je s domovem pro se-
niory, když jsme to tak pěkně prezentova-
li v magazínu Volba pro Chabry. Tam je po-
psáno, jak by měl takový projekt podle nás 
vypadat, a také že bychom rádi do konce 
volebního období měli projekt.

To, že městská část nemá na takový-
to projekt vhodnou stavební parcelu, je 
obecně známý fakt. Proto jednáme s ma-
jiteli pozemků k  tomuto účelu vhodných 
i  z  hlediska územního plánu a  zároveň 
pracujeme na strategickém plánu Dolních 
Chaber. Jehož součástí je i změna územní-
ho plánu v oblasti bývalé cihelny (kde se 

nacházejí pozemky ve správě MČ) tak, aby 
se i zde mohlo mimo jiné vystavět zaříze-
ní tohoto typu. Stejně tak jako tomu bylo 
u dostavby školy, cca osm let před zapo-
četím stavby, je i ve všech takovýchto pro-
jektech časová náročnost přípravy pro sa-
motnou realizaci.

Další projekt zabývající se výstavbou 
podobného zařízení je, jak už bylo mno-
hokrát řečeno, v  areálu bývalé truhlárny 
pana Jaroše, později podniku Duva při Ús-
tecké ulici, dnes patřící společnosti Geni-
us. Zde probíhají jednání o změně z již po-
voleného projektu Polyfunkčního objek-
tu na zmiňovaný dům pro seniory. Nebudu 
zacházet do detailů, ale protože se jedná 

o soukromý projekt, městská část na dis-
pozice projektu, rychlost a podobu nemá 
velký vliv. Tento je podle mého názoru nej-
blíže k započetí samotné realizace stavby.

Touto problematikou se zabývá celá 
Rada MČ včetně některých dalších zastu-
pitelů, a  i  nadále zůstává jednou z  na-
šich priorit, stejně tak jako zdárná dostav-
ba školy, severní část okruhu kolem Prahy, 
trasování nového vysokého napětí, řešení 
dopravní situace v Chabrech.

O  dalších krocích spojených s  výstav-
bou Domova pro seniory vás budeme in-
formovat nejen v Chaberském zpravodaji.

Jan Vokurka, místostarosta MČ

Příspěvky zastupitelŮ
Slovo 1. místostarosty
Dovolím si pár slov k úvodnímu slovu sta-
rostky v minulém Chaberském zpravodaji, 
ve kterém má kolegyně vyjádřila jisté vý-
hrady k  projektu rekonstrukce a  dostav-
by školy. Samozřejmě respektuji její názor, 
také to znám, občas člověk napíše něco, co 
asi tak úplně nemyslel.

Nevadí. Napravím. Dám její slova do 
kontextu a  uvedu na pravou míru. Jsme 
tým a v koalici musíme táhnout za jeden 
provaz.

Když si člověk otevře minulá vydá-
ní Chaberského zpravodaje, tak se té-
měř v každém čísle dočte, jak projekt re-
konstrukce zdárně postupuje. Naposle-
dy v  únoru se v  obsáhlém článku uvádí, 
že projekt má za sebou první jednoznač-

ně úspěšný rok a vše běží tak jak má. Tedy 
žádné zmínky o „podfinancování“ nebo že 
by „řízení stavby vázlo.“

Řízení stavby, zaplať pánbůh nikdy ne-
vázlo. Jediná situace, kdy by mohlo říze-
ní váznout, je, že by zkušenému kvalitní-
mu projektovému týmu někdo z  amatérů 
intenzivně radil, fušoval do řemesla a há-
zel jim klacky pod nohy. Což se samozřej-
mě neděje.

Projekt neměl vždy na růžích ustláno 
a  nebylo to někdy jednoduché. Zejména 
na začátku jsme čelili značným výhradám 
některých zastupitelů a  části veřejnosti 
proti zahájení stavby. Co bylo včera, není 
dnes a nebude zítra. Konec dobrý, všech-
no dobré.

Stále platí moje slova. Dosavadní prů-

běh stavby hodnotím kladně a  jsem spo-
kojen s  kvalitou odvedených prací. Chvá-
lím i  celkový přístup zhotovitele a  celé-
ho týmu, který se na realizaci akce podílí. 
Všichni odvádí skvělou práci.

Jsem rád, že mám od samého počátku, 
kdy jsme na podzim 2018 rozhodli o spuš-
tění projektu Dostavby ZŠ, přípravu i rea-
lizační fázi projektu na starosti. Mohu tak 
navázat na dobrou práci kolegů z  Volby 
pro Chabry a jsem rád, že se mohu každý 
den těšit z postupu prací a přírůstků díla. 
Věřím, že se nám společně výsledek po-
daří a v září děti, učitelé a ostatní perso-
nál nastoupí do nové, krásné a plně funkč-
ní školy.

Milan Golas, 1. místostarosta

Milí Chaberáci, přeji příjemné letní dny.
Dnes 14.  6.  , proběhlo jednání ZMČ, začí-
ná léto a hned po něm se otevře rozšíře-
ná rekonstruovaná škola. Dostavba školy, 
která dlouho začínala a i nyní skoro neza-
čala, spěje k úspěšnému výsledku. To, co 
mnozí viděli jako nereálné, a  prošlo bo-
lestným procesem naschválů a  překážek, 
je skutečností. Věřila jsem od prvního dne, 
že to v tomto volebním období dokážeme, 
a v den, kdy jsme podepsali smlouvu, jsem 
splnila slib veřejnosti i sobě, který pro mě 
nebyl jen prázdným volebním lákadlem. 
To, kolik se podařilo sehnat finančních 
prostředků se kolegové zastupitelé snaži-
li zpochybnit, někdy bohužel i nepodporo-
vat, a nyní už jsou poznámky na toto téma 

až drzé. Financování bylo kompletní a do 
mého odchodu precizní, jak dokládá zpra-
covaná zpráva. Během roku 2020, od ná-
stupu nové koalice, se zvýšila finanční ná-
ročnost projektu, důvody by zastupitel-
stvo mělo zveřejnit, vysvětlit a  samozřej-
mě si na své zvýšené potřeby peníze za-
jistit. A tím bych to ráda ukončila. Doufám, 
že se dětem i učitelům v nové škole bude 
líbit, myslím, že rekonstrukce je v pravdě 
důstojná pro naši MČ.

Co se týká dalšího rozvoje naší MČ. 
O dotace na sport požádáno bohužel loni 
nebylo, Sokol se větší rekonstrukce hned 
tak nedočká, ani ostatní. Dům pro seniory 
ani zmínka. Garáže u fotbalu, kde byl ná-
jem 100 Kč za měsíc se pouze posunuly na 

nájem 300 Kč (?). Bourat se budou až ko-
lem voleb. Vysoké napětí bude. I potichu 
další výstavba v Nových Chabrech a nikdo 
neomdlívá, jako dříve. Okruh: v roce 2019 
jsme šli z  jednání do jednání, zájem mé-
dií, přijel sem celý magistrát (naše účast 
3 zastupitelé), obcházela jsem všechny in-
stituce, jednali jsme s Bruselem, posuno-
vali hranice… ale třeba stačí sloupky s tri-
kolorou, na které vsadilo současné vede-
ní. Nyní jsme v modu spíše zkrášlovací ko-
mise, sází se stromky, kruhový objezd má 
hezkou výsadbu a  do voleb zřejmě nic. 
Přejme si tedy další víru a energii pro nové 
projekty. Krásné léto, radost a pevné zdra-
ví, srdečně přeje BF.
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Vernisáž V+w

Čaj a káva „o páté“ 
7. 7. st 16:00–18:00 hod., 4. 8. st 16:00–18:00 hod.
Chaberský dvůr zve na pose-
zení u kávy nebo čaje. Přijď-
te se setkat a popovídat si po 
dlouhé odmlce nad šálkem 
kávy nebo čaje a  drobným 
občerstvením.

Vernisáží 10.  června  2021 začala výstava 
Voscovek a  Wherrick volají Prahu! z  díl-
ny projektu Národního muzea Nový fo-
nograf. Premiérově právě u nás v Dolních 
Chabrech. Pozvaní hosté si průběžně pro-
cházeli všechna patra kulturního centra. 
Nechyběl mezi nimi ani bývalý ředitel Ná-
rodní knihovny Martin Kocanda, který nás 
potěšil milými slovy obdivu k prostorám 
bývalého Stejskalova statku, dnes Cha-
berského dvora.

Za účasti autorů Filipa Šíra a  Marti-
na Mejzra, mistra zvuku Mariana Schül-
lera a dalších spolupracovníků se na ote-
vřeném prostranství Chaberského dvo-
ra nadšeně komunikovalo a poslouchalo 
unikátní zvukové nahrávky Jiřího Voskov-
ce a Jana Wericha z jejich exilového poby-
tu za 2. světové války v Americe.

První série výstavních panelů byla roz-
místěna ve venkovním prostoru jednorá-

zově, druhou sérii budou moci návštěvní-
ci KC navštívit v 1. patře až do konce srp-
na. Výstava uvnitř je interaktivní, mobily 
tedy s  sebou! Každý panel obsahuje QR 
kód, po jehož naskenování se návštěv-
ník může zaposlouchat do související na-
hrávky. Sluchátka k poslechu jako dárek 
věnovali autoři výstavy, k  vyzvednutí na 
vyžádání v knihovně. Těšíme se na vás!

Tleskačovy deníky našly své majitele
Za krásného slunného odpoledne se na Den dětí konalo ve-
řejné vyhlašování vítězů venkovní hry Skautská stezka. Z od-
povědí byli vylosováni tři výherci, respektive výherkyně hlavní 
ceny: Deníků Jana Tleskače. Blahopřáli jsme tak Emě, Renát-
ce a Klárce. Celkem odevzdalo svou vyluštěnou křížovku s ta-
jenkou 47 dětí, za což byly v knihovně automaticky odměně-
ny drobnými sladkostmi. Za jejich poskytnutí děkuji paní Věře 
Doušové. Doufáme, že děti hra bavila alespoň tak, jako ba-
vila nás její příprava. Slibujeme, že s Foglarem se letos ješ-
tě setkáme!

Na obrázcích výherkyně Ema a výherkyně Klárka s „ježkem 
v kleci“, jehož vyrobil její dědeček. Bravo!

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

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

Č E R V E N E c ,  S R P 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.

Výstava: Divoch 10 let trvání
1. 6.–27. 8. prodlouženo
Výstava u příležitosti oslav 10 let divadelního souboru DIVOCH.

Výstava: Voscovek a wherrick volají Prahu!
10. 6.–27. 8.
Premiéra interaktivní výstavy od autorů z Národního muzea.

7. 7. a 4. 8. od 16:00, Čaj i káva o páté
Zveme vás na posezení u kávy a čaje.
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Junáci, vzhůru, volá den,
luh květem kývá orosen.
Sluníčko blankytem pílí,

před námi pouť vede k cíli.
Junáci, vzhůru, volá den,
junáci, vzhůru, volá den!

Junáci, vzhůru, volá den:
Buď připraven, buď připraven!

V obraně dobra a krásy
dožiješ vlasti své spásy.
Junáci, vzhůru, volá den:

Buď připraven, buď připraven!
(Skautská hymna, text František S. Procházka)

A co vy, skautíci, jste připraveni na knihov-
nickou Noc s Andersenem? Chystáme ji pro 
vás na pátek 10.  září  2021. Tématem, jako 
ostatně po celý rok v knihovně, bude Jaro-
slav Foglar a 80. výročí vydání jeho knihy Zá-
hada hlavolamu. Součástí programu bude 
mimo jiné výroba ptačích krmítek. Přesný 
program a podmínky budou upřesněny před 
konáním akce na základě možností a aktuál-
ně platných opatření.

Počet míst je omezen kapacitou. Rezer-
vace pouze formou písemné přihlášky, která 
bude na webu KC CHD koncem srpna. V pří-
padě velkého zájmu mají přednost aktivní 
čtenáři chaberské knihovny.

za kulturní dvoustranu Alena Wachtlová, Jitka Goldsteinová

OTEVÍRAcÍ DOBA ČERVENEc-SRPEN

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 6 . 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 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

Pasování na čtenáře
Pasování malých školáčků na čtenáře bývá již tradiční předprázd-
ninovou akcí většiny knihoven. Nejinak tomu bylo dopoledne 
11. června 2021 i v té naší. Postupně se dostavily tři druhé třídy 
chaberské školy, aby absolvovaly slavnostní akt. Za zvuku fanfár 
před ně předstoupil král Knihozemě Josef I., letos v novém roze-
vlátém plášti „made in chaberská knihovna“. Doprovázen byl prin-
ceznou Pohádkou, paní knihovnicí a  z moci úřední panem mís-
tostarostou. Nastoupené delegaci z bájné říše fantazie děti složi-
ly ústní slib a prokázaly svou znalost čtení, kterou Jeho Veličen-
stvo každému stvrdilo pasovacím rituálem. Od princezny Pohádky 
poté obdržely malý dárek ke čtení, ostatní předali šerpu a písem-
ný glejt o absolvování zkoušky. Před úplným závěrem byly květi-
nou a velkým potleskem odměněny za celoroční trpělivost a péči 
paní třídní učitelky. Jim i všem dětem patří velký respekt za zdo-
lání nelehkého školního roku! Pevně věříme, že se v knihovně bu-
deme s těmito malými čtenáři potkávat i nadále alespoň tak čas-
to jako s většinou z nich doposud! Za knihovnu mohu slíbit spous-
tu nových, krásných dětských knížek.

Noc s Andersenem bude!

9CHABERSKÝ DVŮR



Volně pobíhající pes
Dne 28. 5. 2021 byla nalezena poblíž cesty 
z Dolních Chaber do Přemyšlení srna v po-
kročilém stádiu březosti, stržena volně po-
bíhajícím psem. Srna měla prokousnutý 
krk, což v našich končinách nikdo jiný než 
pes udělat nemůže.

Volně pobíhající pes, který ucítí zvěř, má 
většinou potřebu ji pronásledovat a  tak-
to to dopadlo. Proto žádám majitele psů, 
aby nepouštěli psy na volno do houštin, 
ve kterých je zvěř. Pokud se pes setká s di-
vokým prasetem, ohrožuje nejen sebe, ale 
i člověka.

Prosím, nenechte zemřít zvíře trýznivou 
smrtí!

Antonín Matějka, myslivec

Štafetový kolík – tři otázky 
pro Gianfranca coizzu
Před měsícem Dominik Janda v  rubrice 
„Štafetový kolík – tři otázky pro…“ nomino-
val Gianfranca Coizzu, šéfkuchaře italské 
restaurace A  posto trattoria. Pojďme se 
podívat, jak se mu líbí v Dolních Chabrech.

Jaká byla cesta ze Sardinie až do Chaber?
Klikatá, jako každá životní cesta. Žiji v Če-
chách už dlouho, ale mé gastronomické 
projekty byly zaměřené pořád na Prahu 1. 
Když mně poprvé nabízeli moznost otevřít 
restauraci v Dolních Chabrech, nebyl jsem 
úplně přesvědčen, že to bude má parketa. 
Ale pak jsem přemýšlel nad tím, že součas-

ný trend ve velkém městě v Evropě je žít 
lokálně a že zákazníci vyžadují kvalitu i bez 
toho, aby byli nuceni cestovat do cent-
ra města, kde jsou často přepálené ceny 
kvůli turistům. Postupně jsem začal Chab-
ry poznávat a pochopil jsem, že je zde ros-
toucí komunita, která bude za pár let tvo-
řit velmi živý organismus, a to je výzva, na 
kterou se jako restauratér těším. Koncept 
„A  posto“ vznikl jako trattoria, tedy kva-
litní jídlo v relaxačním prostředí, kde kaž-
dý najde své místo: mladí lidé, rodiny, děti 
i ti trochu starší jako já, kteří všichni chtějí 
jídlo čerstvé a připravené s láskou. „A po-
sto“ znamená „v pořádku“, všechno je, jak 
má být… To, co se snažíme nabídnout, je 
místo, kde se lidé budou cítit nejen jako 
zákazníci, ale i jako přátelé. A musím říct, 
že během covidového období jsme cítili 
od místních hostů velkou podporu, a to je 
moc krásný pocit. Mám motivaci se zlepšo-
vat a pracovat dál.
Jak moc je chaberský klient náročný?
Chaberský klient je moderní klient. To zna-
mená, že vyžaduje kvalitu. Většinou jde 
o lidi, kteří jsou zcestovalí, znají svět, umí 
si vybrat a  zároveň si nechají doporučit, 
když získáte jejich důvěru.
Na co se můžeme během léta těšit?
Začali jsme pracovat na rozšíření nabídky 
grilovaného masa a ryb. Maso odebíráme 
od malých českých farmářů a zpracovává-
me vždy celé zvíře, tedy od čumáčku po 

ocas. To se spojí s druhým projektem, kte-
rý se zrodí během léta v Nových Chabrech. 
Naproti A posto budeme otevírat řeznictví 
a malý obchod s vybranými produkty, vět-
šinou našimi výrobky. Moc se na to těšíme, 
věřím, že půjde o  další místo, které cha-
berským zákazníkům přinese kvalitu v do-
sahu, aniž by museli cestovat do centra 
města. Jmenovat se bude A Posto Macel-
leria a mělo by se otevřít na začátku čer-
vence.

Nominace do příštího čísla: Karolína Pri-
masová.

redakce

areál BILLA, K Ďáblicům 1
Praha 8 - Dolní Chabry

Jsme vaše 
 květinářství

INZERCE
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Uklízejme po sobě
Jarní úklid Ďáblického háje byl nejen 
úspěšný, ale přinesl i nové podněty k za-
jištění pořádku. Jedním z nich je umístění 
pytlů na odpad v nejfrekventovanější čás-
ti háje, kterým je areál zdraví s piknikovým 
místem.

Mělo by být samozřejmostí, že tam, kde 
jíme, sportujeme a kde si hrají naše děti, 
bude čisto. Bohužel, pokud kapacita košů 
nestačí, návštěvníci naházejí odpad oko-
lo nich, zapomínají, že jsou v lese, který je 
domovem celé řady živočichů. Zbytky jíd-
la, plastové obaly, rozbité sklo, to má pro 
mnohé z nich zničující následky.

Proto prosíme všechny, použijte zde 
umístěné pytle z projektu Ukliďme Česko 
a zanechte místo, kde jste se bavili, čisté. 
Pytle se snažte co nejvíce využít, ale ne-
přeplňujte je, zavažte je, aby do nich ne-
mohla zvěř, a odložte u odpadkových košů. 
Odvoz odpadků zajistí pracovníci Lesů 
hlavního města Prahy.

Na www.kamsnim.cz naleznete nejen 
pozice košů v Ďáblickém háji, kde můžete 
pytle odkládat, ale i další návody, kde od-
ložit různé druhy odpadu.

Poděkování patří všem partnerům pro-
jektu a  hlavně všem návštěvníkům, kteří 
udržují v Ďáblickém háji čistotu a pořádek.

Pavel Marvánek

Odešel Vladimír Přáda

Milovaný táta a  děda, chaberský rodák, 
statkář a  malíř zemřel ve věku 85 let po 
delší nemoci 21. června. Prožil dlouhý, či-
norodý a  naplněný život, z  něhož odešel 
tak, jak si přál: obklopen láskou a péčí své 
rodiny. V  poslední den se dokonce stačil 
rozloučit téměř se všemi nejbližšími. Jeho 
činorodá jiskra a bystrý duch byly znát až 
do posledního okamžiku.

V  Chaberském dvoře se můžete v  září 
potěšit plánovanou výstavou jeho kra-
jin a portrétů, z nichž jeden obci věnoval. 
Vzpomínka na báječného člověka zůstane 
v srdcích všech, kdo ho znali, stále živá.

1111Spolky
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Kouzelná Svatojánská noc
24. červen je nejdelším dnem roku, slunce 
se dostává nejblíže k zemi a nastává letní 
slunovrat. Tento den je zasvěcen sv. Janu 
Křtiteli. Nejenže mají Janové svátek, ale 
touto nocí vrcholí období magických rituá-
lů spojených s kultem živlů. Byliny nabýva-
jí kouzelných sil.

U  chaberského kostela zasvěceného 
právě Janu Křtiteli se již tradičně v  tento 
čas setkáváme, abychom pospolu oslavi-
li magický podvečer. Čaje a produkty z ča-
rovných bylin, napečené domácí dobroty, 
škapulíře pro štěstí přítomné potěšily. Ve-
čer vyvrcholil koncertem s líbeznými tóny 
harfy a klarinetu ve skladbách od klasicis-
mu po 20. století.

Součástí programu byla Cesta za svato-
jánským pokladem, kterou po ročním diva-
delním půstu k radosti přítomných připra-
vili divadelní soubor Divoch a  Ilegumova 
divadelní společnost. Všem, kteří se podí-
leli na vzniku příjemného podvečera i těm, 
kteří přišli hledat tajemný poklad, nechť se 
splní všechna skrytá přání. Za OSOP v Dol-
ních Chabrech

Jana Snížková

Výstava u příležitosti oslav 10 let 
divadelního souboru DIVOCH

Divadelní plakáty, fotografie, 
návrhy kostýmů a rekvizity

 
Doplněno o kresby a loutky

Ilegumovy divadelní společnosti
a loutky Jiřího Procházky 

Hrušovanské nám. 253/5
Praha-Dolní Chabry
283 852 858, 604 976 653
www.divochdivadlo.cz

výstava
PRODLOUŽEN

A

do 27. 8. 2021

10let trvání

Inzerce
 

Prosíme inzerenty, aby inzeráty posílali
na adresu inzerce@dchabry.cz

 
nejpozději do 15. dne v měsíci.

redakce
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Jaata má prázdniny
V červnu přišlo definitivně krásné a teplé 
počasí, a tak bylo možné na zahradě škol-
ky trávit celý den se všemi aktivitami – tvo-
řit, číst pohádky, jíst anebo si hrát v blátivé 
kuchyni či s vodním mlýnem, pást morčát-
ka ve výběhu a kozy na zahradě. Pro ty, kdo 
se zájmem čtou o našich zvířátkách, máme 
dobrou zprávu: prasátko Ferda se aklima-
tizovalo, s Pepou se skamarádilo, a i jemu 
už zachutnala školková strava (aneb zbyt-
ky jídla po Jaata dětech). Další skupin-
ka předškoláků byla vyslána z vrátek Jaa-
ty „do světa“. Tradičně jsme se s nimi lou-
čili na zahradní Svatojánské slavnosti. Ne-
chybělo vypouštění bílých holoubků, roz-
lučková písnička složená na míru konkrét-
ním dětem i dárečky na památku. Na léto 
jsme se rozhodli jurty opět pronajmout. 

S tím souvisí změna, že červenec a srpen 
nebude zahrada volně přístupná. Případ-
né zbytky pro zvířata lze nechat u horních 
vrátek. Těšíme se na shledanou opět v září.
Užijte si léto ve zdraví! Za Jaatu

Tereza Vavrečková

Úspěšná Kolokrůta 2021
Letošní ročník akce přátel cyklistiky se po 
roce života v  izolaci moc povedl, včetně 
počasí. Na celkem asi 60 kilometrech jíz-
dy jsme navštívili po trase kolem Vltavy 
tam i zpět zámky Veltrusy a Nelahozeves. 
Stánky byly otevřeny, nálada výborná a cí-
lová šestnáctikilogramová „krůta“ krocan 
byla pro třicet pět účastníků libová a do-
statečná.

Svůj žlutý trikot si pan Michal Roubal 
obhájil a po inauguraci byla oslava veliká. 
U okénka U Míšků, pochopitelně…

Jozef Mitošinka

Na veřejném prostoru
záleží
Správa komunikací v  posledních týdnech 
vyslyšela některé z urgencí našeho úřadu 
o provedení oprav. A protože se různá po-
škození týkala frekventovaných míst, upo-
zorňovali na některé často také sami obča-
né. Zadařilo se a TSK ke konci května opra-
vila například propadlý chodník u schodů 
pod mostem na Spořické s Ústeckou. Příči-
nou byl ucpaný propustek a propadlé od-
vodnění, které jednoduše neplnilo svou 
funkci, a  to vedlo až k  poničení chodní-
ku. Během několikadenní uzavírky správce 
místo opravil a chodník nově vyasfaltoval.

Další případ je třeba z  druhé strany 
Spořické, kde byl delší čas rozbitý bezpeč-
nostní záliv u přechodu pro chodce před 
základní školou. I  zde se radnici podařilo 
zjednat u správce nápravu a ostrůvek nutí-
cí snížit rychlost a znemožňující předjíždě-

ní je už opět jako nový.
Jde o  zdánlivé drobnosti, které nicmé-

ně dokreslují veřejný prostor v naší měst-
ské části, nejen z hlediska bezpečnosti, ale 
také po vizuální stránce. Z tohoto důvodu 
byly nedávno například rozřezány a odve-
zeny některé staré a  již nesloužící úřední 
desky a nástěnky, často rezavé a nevzhled-
né, které pouze kazily dojem v okolí. K ně-

kterým místům „volají“ občané pracovníky 
péče o  veřejný prostor také díky aplikaci 
Mobilní rozhlas a je skvělé, že se mezi vámi 
tato služba rozšiřuje. Podařilo se tak rych-
le a efektivně reagovat opravou či úklidem 
na desítky podnětů. I díky tomu jsou Dolní 
Chabry opět o něco malebnější.

redakce
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Školka Beranov 
má novou zahradu
Po dlouhém chladném jaru přestalo na 
chvíli pršet a sluníčko prohřálo půdu, tak-
že v  MŠ Beranov došlo k  realizaci dal-
ší etapy projektu Přírodní zahrada Bera-
nov 2020. Paní ředitelka Vašíčková škol-
ku přihlásila do projektu ještě před pan-
demií a s rodiči vymyslela, co by děti ven-
ku potěšilo i  je naučilo lépe rozumět pří-
rodě. Projekt byl schválen a je spolufinan-
cován Státním fondem životního prostředí 
ČR na základě rozhodnutí ministra životní-
ho prostředí.

„Prostor zahrady je relativně malý, 
chtěli jsme nechat dětem dostatek místa 
na hraní a zároveň ho ozelenit. Navrhova-
né úpravy spočívají ve vytvoření vzděláva-
cího programu, zaměřeného na environ-
mentální výchovu, který je doprovázen te-
maticky zvolenou výsadbou,“ popisuje za-
hradní architektka Vendula Krajinová. Za-
hrada je rozdělena do několika částí. Vstup 
lemují vyvýšené záhony na slunci i v polo-
stínu. Na zapíchnutých cedulkách si pře-

čtete názvy rostlin. „Naučné tabule Motý-
lí záhon a Stromy jsou zároveň výtvarným 
prvkem. Tři Robinsonovy proutěné chý-
še představují tajný úkryt v zahradě. Ved-
le vstupních dveří do školky pod střechou 
vzniklo venkovní posezení. Podél budovy 
byl vytvořen prostor zelené učebny, kte-
rou doplňují masivní dřevěné lavičky. Sou-
částí jsou opět vyvýšené záhony, osázené 

keři a trvalkami. V další části zahrady má 
každá třída svůj vyvýšený pěstební záhon 
s  bylinkami,“ doplňuje Vendula Krajino-
vá. Ač je zahrada malá, vešlo se do ní vše, 
co si děti i paní učitelky přály. Dominantu 
tvoří vzrostlá bříza, kolem které si děti mo-
hou posedět na kruhové lavičce, dvě pís-
koviště mají stříšku, k  prolézačce přibylo 
mlhoviště. Kolem plotu jsme nasázeli jed-
lé keře, plody děti mohou sklízet a ochut-
návat. Nová výsadba stromů – dvou javorů 
časem vytvoří potřebný stín v zahradě. Ne-
chybí ani kompost se střešní mini zahrád-
kou a  vzdělávací tabulí. Společné sázení 
si děti, paní učitelky i  rodiče užily, stejně 
jako pozorování přírodnin a šneků pod lu-
pou a mikroskopem pod vedením bioložky 
Jiřiny Tylečkové.

Kristina Zábrodská,
maminka z MŠ Beranov

Z pohádky 
do pohádky
Co je u nás nového? Zápis do naší školičky 
je zdárně u konce a už teď se těšíme na ra-
dostné úsměvy nových dětí a na veselé zá-
žitky s nimi.

V  měsíci rozkvetlých stromů jsme se 
rozhodně nenudili. Starší děti čekal v  Či-
mickém háji naučný program a  o  tři dny 
později ve školičce zase projektový den 
s polytechnickým vzděláváním. Na zahra-
du se za námi přijel podívat s úžasným le-
gračním programem klaun Cucíno s kama-
rádem Mimoněm.

Ano, konečně nastal tolik očekávaný 
1.  červen a  spolu s  ním také oslava Dne 
dětí. Naše školička se na tento den při-
pravila a nachystala všem oslavencům za-

hradní piknik a  pohádkovou cestu Z  po-
hádky do pohádky.

Zpod mraků na nás směle vykouklo slu-
níčko, a  tak už nic nebránilo tomu, aby 
mohla začít cesta za pokladem plná legra-
ce. Děti v malých skupinkách podle nama-
lované mapy skutečně cestovaly z pohád-
ky do pohádky v malebném okolí našeho 
chaberského kostelíka. Pomohly Karkul-
ce najít a posbírat ztracené dobroty a ná-
poje do košíku, loupežnické chásce spá-
rovaly vyprané ponožky a  pověsily jim je 
na šňůru, mamince koze pomáhaly otáčet 
pro kůzlátka špenátové palačinky na teflo-
nové pánvičce, mlsnou lišku zase pro změ-
nu zkoušely trefit do tlamičky koblížkem. 
Nejvíce se ale dětem líbilo pomáhat ko-
ťátku, které zapomnělo mňoukat. Chyta-

ly totiž paličkou hbité myšky jako o život. 
To bylo legrace. Dědečkovi pro změnu po-
mohly posbírat odpadky z pole, aby mohl 
konečně zasadit řepu.

Po zdolání všech pohádkových úko-
lů na děti čekala v  perníkové chaloupce 
pohádková Ježibaba, ke které se nikomu 
moc nechtělo. Zvědavost ale nakonec zví-
tězila. Děti jí musely vyjmenovat všechny 
malované pohádky, které dnes navštívily, 
a  že to byl pro ně nelehký úkol. Ta stará 
dobračka ukryla za odměnu všem dětem 
k svátku poklad, který si každý musel najít 
sám. O to víc byl poklad zasloužený.

Přejeme vám krásné léto, užívejte si jej 
naplno každým dnem! Je tu jen chvilku, tak 
ať máme na co přes rok vzpomínat!

Pohádková školička, Bílenecké náměstí
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Valná hromada 
SK Dolní chabry
V pondělí 7.  června 2021 proběhla v sídle 
SK Dolní Chabry valná hromada. Předseda 
klubu zhodnotil činnost výboru, poděkoval 
končícím členům Petrovi Kloučkovi a Vác-
lavovi Šperlovi za jejich práci.
Nově zvolené obsazení výboru a komisí SK 
Dolní Chabry:
Výbor:
�Vladimír Šmicer – předseda,
�Jan Jiroušek – místopředseda,
�Jan Škurek – sekretář,
�Dominik Janda – člen výboru,
�Martin Knížek – člen výboru,
�Vlastimil Tomšů – člen výboru,
�Petr Zahálka – člen výboru.
Kontrolní komise:
�Jiří Fišmistr, Miloslav Hofman, Václav 
Šperl.
Smírčí komise:
�Jiří Bodlák, Jiří Hronek, Vlastimil Šilha-
vecký.

Za SK Dolní Chabry
Vlastimil Tomšů

Turnaj o Pohár 
Ládi Vízka
V  sobotu 29.  června  2021 se 
v  našem krásném areálu 
uskutečnil turnaj o Pohár Ládi 

Vízka, kdy k nám dorazila mužstva z blíz-
kého okolí. I přes výkyvy počasí, které bylo 
doslova aprílové, diváci vytvořili krásnou 
atmosféru, na kterou se všichni hráči dlou-
hou dobu těšili.

V prvním semifinálovém utkání od 10:00 
hodin se střetla Březiněves s  Ďáblicemi. 
Souboj věčných rivalů dopadl nakonec 
úspěšněji pro hráče v tradičních červeno-
bílých dresech, tedy TJ Březiněves, kdy do-
kázali dotáhnout zápas do vítězného kon-
ce v poměru 3:2.

Náš čas přišel v druhém zápase turnaje, 
kde našim borců přidělil los TJ Sokol Kle-
cany. Utkání skončilo, i  přes slibné akce 
chaberských, nejmenším možným rozdí-
lem 1:0 pro tým středočeské A třídy z Kle-
can. Chaberákům nezbylo nic jiného než se 
rychle začít soustředit na následující utká-
ní o třetí místo a potěšit domácí fanoušky.

Před boji o  umístění se na hřišti pro 
zpestření uskutečnila nová soutěž Cha-
berská pentle, kde mohlo pět vybraných 
účastníků soutěžit ve střelbě pokutových 

kopů o zajímavé ceny.
Vypjaté utkání o  umístění „na bedně“ 

vyústilo v  gólovou přestřelku 4:3, kterou 
nakonec vyhrály Chabry díky čtyřem gó-
lům Daniela Palmy, který si tím zajistil ti-
tul nejlepšího střelce turnaje.

Sobotním vrcholem bylo finále mezi 
Březiněvsí a  Klecany. Velmi vyrovnané 
utkání rozhodl pokutový kop na 2:1 v dru-
hé polovině zápasu, který posunul tým TJ 
Sokol Klecany v turnaji na stupínek nejvyš-
ší.

Závěrem celodenního programu byly 
předány ceny (věnovala firma Miloš Kře-
ček) a poháry z rukou Ladislava Vízka.
�1. místo TJ Sokol Klecany
�2. místo TJ Březiněves
�3. místo SK Dolní Chabry
�4. místo SK Ďáblice
Nejlepší střelec: Daniel Palma (SKDCH), 
nejlepší hráč: David Průcha (Klecany), cena 
diváků: Šimon Jírovec (SKDCH).

Dominik Janda

Indiáni v chaberáčku
Červen v MŠ Chaberáček je plný akcí, pro-
gramů a  představení, která byla přelože-
na z důvodu omezení pandemickou situa-
cí. Svátek dětí byl ve znamení indiánů a na 
zahradě naší MŠ jsme uvítali poníky. Kaž-
dé dítě se na chvilku proměnilo v indiána. 
Čekali nás nejrůznější disciplíny a nejvíce 
děti potěšila jízda na poníkovi.

Následovala cesta do vesmíru, když 
k nám přijelo Mobilní planetárium, a v zá-
věru měsíce si užijeme Bublinkový den 
a kouzelnické vystoupení. Nezapomeneme 
ani na loučení s dětmi ze žluté třídy, kte-
ré budou pasovány na školáky a dostanou 
dárek od paní Inky Rybářové.

Opět v naší MŠ probíhá kroužek Ang-
ličtiny a pravidelný projekt Malá technic-
ká univerzita.

Pomalu se blíží prázdniny a kolektiv MŠ 
Chaberáček přeje dětem i rodičům klidné 
prožití volných dnů a dostatek odpočinku 
na dovolené. Pro zájemce i letos naše MŠ 
nabízí prázdninový provoz.

Na závěr chceme poděkovat rodičům 
dětí naší MŠ za spolupráci a  podporu 
i v nelehkých podmínkách, které způsobila 
covidové epidemie.

Alena Sýsová
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Léto 
s BLAcK ANGELS
V  květnu florbalový tým 
BLACK ANGELS spus-

til kampaň „Rozhýbejme naše děti.“ Cílem 
bylo rozhýbat děti v  Letňanech, Čakovi-
cích, Kbelích a okolí. V rámci této akce se 
odehrálo několik akcí na základních ško-
lách (ZŠ Edvarda Beneše v Čakovice, ZŠ Al-
brechtická ve Kbelích, ZŠ Fryčovická, ZŠ 
Tupolevova a ZŠ generála Františka Fajtla 
v Letňanech), kde měly děti možnost zku-
sit si zahrát florbal.

Zapinkat si s hráči a trenéry BLACK AN-
GELS na dvou hřištích měli také návštěv-
níci OC Letňany. Jelikož nejde jen o  flor-
bal, ale o  pohyb celkově, mohli si přijít 
malí sportovci protáhnout nohy k letňan-
ské BB aréně. Každé pondělí zde probíhal 
trénink zdarma pro kohokoliv, kdo měl zá-
jem o zdravý pohyb.

Pokud vás zkušební tréninky zauja-
ly, stále se můžou vaše ratolesti účastnit 
i  zkušebních tréninků v hale se svou ka-
tegorií. Poznají se tak se svými případný-
mi budoucími spoluhráči a zjistí, jestli by 
je florbal bavil.

Pohybové aktivity však zdaleka nekončí 
červnem. Všechny kategorie BLACK ANGELS 
absolvují i  letní přípravu. Ta letos netra-
dičně kombinuje jak tréninky a pohybové 
hry venku, tak klasické tréninky v hale, kdy 
hráči dohánějí, co se během pauzy zameš-
kalo. K tréninku s hokejkou pak také vyu-
žíváme venkovní hřiště na Proseku a různá 
jiná venkovní hřiště.

Florbal samotný si také můžete vyzkou-
šet na příměstských kempech v Letňanech 
a ve Kbelích. Ty jsou určeny jak pro pokro-
čilejší hráče, tak pro úplné nováčky. Od 
pondělí do pátku budou mít kluci a  hol-
ky na celý den zajištěnou zábavu i stravu. 
Naučí se nové dovednosti a třeba potkají 
i nové kamarády.

Pokud nedojde k  nějakým výraznějším 
omezením vládními opatřeními, členové 
BLACK ANGELS se budou moci těšit na tra-
diční týdenní soustředění v  Poličce. Kaž-
dý rok vyráží všechny kategorie do Polič-
ky, aby absolvovaly náročný, ale zábav-
ný tréninkový program. Tréninky v halách, 
na atletickém oválu, pohybové hry, koupá-
ní, smíšené zápasy s ostatními kategorie-
mi a s trenéry a mnoho dalších zábavných 
aktivit čeká i na nové členy.

„Léto s  BLACK ANGELS bude opravdu 
nabité. Moc jsme se těšili, až budeme opět 
moci naplno sportovat s našimi svěřenci. 
A nyní se těším i na všechny nové sportov-
ce a sportovkyně, kteří se k nám přes léto 
přidají. Myslím, že jim máme hodně co na-
bídnout,“ říká šéftrenér Jakub Zalubil.

Martin Bosák
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Samé dobré
zprávy!
Slavnostní vyhlášení výzvy 

„Vstaň a choď“ pořádané v době covidové 
TJ ZŠ Chabry se konalo 7. června 2021 v tě-
locvičně TJ Sokol v Dolních Chabrech. Ně-
kdy na podzim se zrodil nápad na aktivi-
tu, která se dala praktikovat i v době, kdy 
nám hygienické podmínky neumožňova-
ly setkávat se. Soutěž proběhla, znali jsme 
vítěze a už bylo načase jen plánovat slav-
nostní vyhlášení.

Vyhlášení proběhlo v  duchu sportov-
ním, sešli jsme a dvě hodiny jsme si spo-
lečně zacvičili Gyro metodu a SM systém. 
Těchto mimořádných dvou hodin se zú-
častnili pravidelní cvičenci a účastníci vý-
zvy, zkrátka lidé, kteří u nás sportují a do-
sud se třeba nepotkali. Do výzvy se zapojili 
členové z oddílu mužů, volejbalistů, Senior 
Fit a SM systému a rodiče ze skupiny dětí.

Snažíme se nelenit a s touto chodeckou 
výzvou odstartovala myšlenka a  realizace 
dalšího našeho oddílu  – Nordic Walking. 
Získali jsme pro něj novou instruktorku 
paní Danu Hruškovou, která pro vás bude 
připravovat své cesty, ke kterým se může-

te přidat. Plánované výšlapy budou vždy 
ve čtvrtek odpoledne nebo podle domluvy.

Pro ty z vás, kteří chtějí změnu, zdraví, 
kondici, sílu, krásu a radost z aktivního ži-
vota, čeká také seznámení se základním 
cvičením s  holemi Nordic Walking, které 
můžete zakomponovat do své práce či ži-
vota.

Od září bude naše Tělovýchovná jedno-
ta působit v nové tělocvičně chaberské zá-
kladní školy.

Informace najdete na facebookových 
stránkách TJ ZŠ Chabry nebo na tel. čís-
le: 730 641 912, foto z  akce na stránkách: 
https://tjzschabry.rajce.idnes.cz/.

Těšíme se na setkání s vámi a na nový 
hluboký nádech, který v sobě přibnáší na-
ději a chuť se prát se životem a nevzdat se!

Ivana Rakovská,
TJ ZŠ Chabry

https://tjzschabry.rajce.idnes.cz/
https://https://blackangels.cz/

