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Rok s Mobilním Rozhlasem
Už víc než rok přinášíme pravidelné novinky z městské části také 
přímo k vám do telefonu a na e-mail. Od loňského září se do služ-
by Mobilní Rozhlas přihlásilo už přes čtyři sta Chaberáků. Díky 
tomu vás efektivněji informujeme o důležitých novinkách, krizo-
vých oznámeních a upozorněních z městské části. Pravidelně ale 
také rozesíláme přehled uplynulého dění nebo pozvánek na kul-
turní a společenské akce v Dolních Chabrech.

Služba je zdarma. Registrovat se může úplně každý a nastavit 
si při tom, jaké typy informací jsou pro něj zajímavé. Přihlaste se 
k odběru na: dchabry.mobilnirozhlas.cz/registrace.

Oficiální aplikaci naší samosprávy  Mobilní Rozhlas si můžete 
stáhnout přímo na App Store nebo Google Play. Poté si stačí při-
dat naši MČ a budete mít informace vždy po ruce.
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Úvodní 
slovo
Kateřina 
Šilhová 
Šafránková
starostKa MČ
Milí chaberští,
v  září jsme za přítomnosti zástupců ma-
gistrátu slavnostně otevřeli školu a předa-
li jsme ji k užívání žákům, učitelům a za-

městnancům školy. Moc mě potěšil váš 
velký zájem o novou školu na dni otevře-
ných dveří a vaše pozitivní ohlasy.

Rychlý nárůst obyvatel naší městské 
části klade vyšší nároky na dostatečnou 
občanskou vybavenost. Dle demografic-
ké studie, kterou si městská část nechala 
vypracovat, bychom již někdy kolem roku 
2030 mohli mít téměř 10 000 obyvatel, což 
představuje dvojnásobek dnešního stavu. 
Velká část obyvatel bude přitom ve věku 
do patnácti let. Navýšit kapacitu základ-
ní školy tak bylo prioritním úkolem vede-
ní městské části.

Velkou radost jsem měla i  z  akce Za-

žít město jinak a  Dnů evropského dědic-
tví. V Chabrech bylo celkem osm stanovišť 
a představilo se i nové komunitní centrum 
Na Pomezí v Nových Chabrech, o jehož vy-
užití jste rozhodovali. Akce se každým ro-
kem rozrůstá, velký dík patří organizáto-
rům a všem, kdo jste přišli. Začíná se pro-
slýchat, že je u nás živo a už se nám sem 
stahují i z okolních rajónů.

Závěrem bych vás ráda vyzvala k  hoj-
né účasti v  říjnových parlamentních vol-
bách, protože jak říkal pan prezident Ha-
vel: „V  demokracii je to složité. Je třeba, 
aby se v ní angažovali všichni.“

Vaše KŠŠ

Namalujte nám titulku!
Po čtvrt roce dáváme na titulní straně 
Zpravodaje opět prostor vám, čtenářům. 
Namalujte nám titulku s  libovolnými mo-
tivy od nastupujícího podzimu po dění 
v  Dolních Chabrech. Pro příští výtisk lis-
topadového čísla vybereme z doručených 
obrázků právě jeden, který zveřejníme 
jako originální titulní stranu Chaberského 
zpravodaje.

Pošlete nám vyfotografovaný nebo na-
skenovaný obrázek v  dostatečné kvalitě 
pro tisk do 15. října 2021 na adresu zpra-
vodaj@dchabry.cz. V  případě, že nemá-
te možnost obrázek doručit elektronicky, 
můžete jej odevzdat v místní knihovně. Tě-
šíme se na vaše obrázky.                redakce

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.

Prohlášení zastupitelů VpCh a ODS
Tímto příspěvkem bychom se chtěli dů-

razně ohradit proti nepravdivým výrokům 
starostky Šilhové Šafránkové v úvodní-
ku zářijového zpravodaje a zároveň uvést 
jí popisované skutečnosti na pravou míru.

Paní starostka ve svém příspěvku mimo 
jiné uvedla, že se právě na stavbě ško-
ly rozpadla koalice VpCh a ODS. To není 
pravda. Koalice VpCh a ODS funguje v té-
měř nezměněné podobě do dnes. Jedi-
nou změnou je odchod paní Floriánové, se 
kterou se přes veškerou snahu nepoved-
lo spolupracovat nejen VpCh, ODS, ale ani 
uskupení 184 00 v čele se současnou sta-
rostkou.

Dále považujeme za nutné upřesnit 
troufalá tvrzení paní starostky, ze kterých 

plyne, že by bez jejího přičinění nemohl 
být projekt dostavby školy nikdy dokon-
čen. To také není pravda. Projekt se napl-
no rozjel již na přelomu let 2019 a 2020, 
dávno před zvolením paní Šilhové starost-
kou. Před jejím příchodem do funkce byly 
již odsouhlaseny všechny důležité změny v 
projektovém řešení, zejména optimalizace 
a aktualizace projektu dle platných před-
pisů. Po jejím nástupu zůstal tedy stejný 
realizační tým i projekt.

Při schvalování realizace dostavby ZŠ 
nás naopak zastupitelé ze 184 00 nikdy 
nepodpořili a jediné, čím do projektu do-
stavby přispívali, byla neustálá kritika pro-
jektu a jeho zastaralosti. Stavbu se ale i 
přes jejich aktivity podařilo úspěšně za-
hájit, a přestože ten tolik kritizovaný pro-

jekt nedostál žádných významných změn, 
najednou se jím paní starostka a uskupení 
184 00 všude chlubí. Tento přístup našich 
kolegů nás velmi mrzí, zvlášť když je ještě 
podpořen nepravdami.

Považujeme za důležité, aby toto zazně-
lo a veřejnost nebyla klamána. Zásluhu za 
včasné a kvalitní dokončení dostavby ško-
ly má především zhotovitel a celý tým, kte-
rý se na vzniku nové školy podílel. Z něj 
bychom chtěli vyzdvihnout především 
jména pana Miroslava Maliny a Martina 
Cutycha, kteří celý projekt v minulých vo-
lebních obdobích připravili, a také Milana 
Golase, který má školství i výstavbu v gesci 
a za radnici se o projekt staral. Děkujeme.

Zastupitelé VpCh a ODS
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Výběr ze zasedání Rady 
v srpnu
schválila
�odkup svítidel v  instalovaných podhle-
dech za cenu 20.000 Kč od DV audio s.r.o.,
�přijetí peněžitého daru ve výši 25 000 Kč 
od Miloslava Durňáka, který je poskytován 
jako finanční příspěvek pro rozvoj sportu 
a volnočasových aktivit na území MČ,
�návrh zadávací dokumentace vypraco-
vané AK Kruták and Partners, advokátní 
kancelář s. r. o., na dodávku interiérového 
vybavení ZŠ Praha-Dolní Chabry,
�program 17. zasedání ZMČ Praha-Dolní 
Chabry,
�zvýšení nájemného za užívání služeb-
ního bytu v budově ZŠ Praha–Dolní Chab-
ry, a  to na 110 Kč/m2/měsíc s  účinnos-
tí od 1. září 2021, a uzavření Dodatku č. 4 
ke smlouvě o  nájmu služebního bytu č. 
NB/11/2012 ze dne 3. dubna 2012,
�rozpočtové opatření č. 8 v roce 2021,
�program a  seznam hostů slavnostního 
otevření ZŠ dne 2. září 2021,
�doplnění Chaberského zpravodaje č. 9 
v roce 2021 o vyjádření zastupitelů zvole-
ných za ODS a VpCh k úvodnímu slovu sta-
rostky,
�že všechny příspěvky na sociálních sí-
tích a  na stránkách městské části budou 
zveřejňovány po odsouhlasení většinou 
Rady městské části,
�vypracování geodetického zaměření na 
rozšíření veřejného pohřebiště a  že kon-
kretizace rozšíření veřejného pohřebiště 
bude provedena na místě s geodetem,
�převod financí z  rezervního fondu na 
provoz MŠ na základě žádosti,
�rozdělení pozemku parc. č. 1033 a 1032, 
k. ú. Dolní Chabry, na základě geometric-
kého plánu vyhotoveného: Č+H systém, s. 
r. o, ověřen Ing. Markétou Schytilovou, da-
tum: 16. 7. 2021,
�finanční příspěvek ve výši 20 000 Kč 
sdružení OSOP na akci Dny evropského dě-
dictví,

souhlasila
�s  projektovou dokumentací ke staveb-
nímu a  územnímu řízení pro akci: „Stav-
ba pergoly na pozemku parc. č. 1034/2 
a  1034/15 u  RD č. p. 763 Praha, k. ú. Dol-
ní Chabry“,

jmenovala
�zástupcem šéfredaktora Chaberského 
zpravodaje pana Zdeňka Šíra.

Zastupitelé řešili změny ÚP 
i žádost občanů
ke křižovatce u ZŠ
Na středečním zasedání Zastupitelstva MČ 
8. září 2021 byly poprvé promítány ke kaž-
dému bodu mapové a  obrazové přílohy. 
Nahlédnutí do podkladů ocenila přede-
vším přítomná veřejnost. Lepší orientaci 
pak prezentace přinesla také u dvou pro-
jednávaných změn Územního plánu. Prv-
ní se týkala pozemku pro výstavbu rodin-
ného domu v severní oblasti MČ, přičemž 
zhruba třetina parcely je v podkladech ve-
dena jako neobytná. Zastupitelé rozhod-
li o  podpoře změny a  uzavření Smlouvy 
o spolupráci s investorem, která MČ přine-
se přes šest set tisíc korun finančního pří-
spěvku. Druhá změna, rovněž pro výstavbu 
rodinného domu, se týkala parcely v ulici 
Jirkovská, kterou zastupitelé také podpo-
řili i z důvodu, že navrhovaný Metropolitní 
plán počítá v budoucnu s umožněním vý-
stavby v oblasti.

V  rámci výsledku přezkumu hospoda-
ření MČ byli přítomní informováni o  zjiš-
těných nedostatcích v  předešlých letech 
a  seznámeni s  návrhem řešení na zákla-
dě výzvy starostky. Navržená opatření 
k  nápravě chyb zastupitelé jednomyslně 
schválili.

Představena byla hned čtyři rozpočtová 
opatření, kterými radní odsouhlasili pře-
suny v rozpočtu. MČ tím získala z pražské-
ho magistrátu 124 tisíc korun na přípravu 
a  zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, 
285 tisíc korun jako podíl z  výnosu daně 
z  hazardních her určených na sport, kul-

turu, školství, zdravotnictví a sociální ob-
last, 586 tisíc korun jako podíl MČ na cel-
kové daňové povinnosti hl. m. Prahy na 
dani z příjmů právnických osob a více než 
milion sto tisíc na posílení mzdových pro-
středků zaměstnanců škol a školských za-
řízení včetně podpory pracovníků ve stra-
vování v oblasti obecního školství. Další fi-
nance putovaly z MŠMT ve výši čtrnáct tisíc 
korun pro Mateřskou školu Beranov a přes 
deset milionů korun získala MČ od společ-
nosti Nové Chabry Development s. r. o. na 
základě Dodatku číslo 4 ke Smlouvě o spo-
lupráci na pokrytí investiční akce Dostav-
ba ZŠ.

V  rámci pravidelného bodu Dotazy 
a  připomínky občanů byla diskutována 
problematika domova seniorů, zmíněno, 
že plány jeho realizace jsou stále aktuální, 
a přiblíženy konkrétní informace souvise-
jící s problematikou.

V doplněném bodu se zastupitelé zabý-
vali žádostí občanů ohledně řešení křižo-
vatky ulic Spořická a V Kratinách, ke které 
byl nedávno představen vypracovaný pro-
jekt pro zajištění větší bezpečnosti před 
základní školou. Po přínosné diskuzi mezi 
přítomnými a  osvětlením důvodů vzniku 
projektu, kterým byly dvě vážné nehody na 
křižovatce v prosinci 2018, bylo rozhodnu-
to o předložení alternativ zabezpečení kři-
žovatky, které orgány MČ v průběhu času 
projednávaly a vyhodnocovaly s odborní-
ky. Navrhované řešení zvýšení křižovatky, 
které již bylo veřejně představeno 25. srp-
na, vyšlo ze všech variant jako optimální.

redakce

GARANCE
 5 LET

K A L K U L A C E
 A  Z A MĚŘE N Í  Z D A R M A tel: 773 027 732

info@zaluzieokna.cz
www.zaluzieokna.cz

OKNA • ŽALUZIE
ROLETY • SÍTĚ

Instalace produktů
Chytrá domácnost 

od firmy: 
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Inzerce
 

Prosíme inzerenty,
aby inzeráty posílali

na adresu 
inzerce@dchabry.cz

nejpozději do 15. dne v měsíci.
redakce
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Slavnostní otevření 
základní školy a den 
otevřených dveří
Po dvou měsících prázdnin dnes děti zaví-
taly do nových prostor chaberské základ-
ní školy, která byla 2. září 2021 slavnostně 
otevřena.

Přestřihnutí pásky se za radnici zúčast-
nili starostka Kateřina Šilhová Šafránko-
vá, 1. místostarosta Milan Golas a zastupi-
tel Miroslav Malina. Na slavnostní akt do-
razil z pražského magistrátu také náměs-
tek Pavel Vyhnánek, ředitel stavební firmy 
PKS stavby a.s. Jaroslav Kladiva a další při-
zvaní hosté včetně ředitelky školy Zdenky 

Chaloupecké, zástupce stavebního dozo-
ru, starostů okolních městských částí nebo 
dalších chaberských zastupitelů.

Po úvodním slově a přestřihnutí pásky 
před hlavním vstupem byli hosté pozvá-
ni dovnitř školního areálu, kde proběhla 
krátká prohlídka nových a zrekonstruova-
ných prostor. Poté se přítomní shromáždi-
li na jedinečné střešní terase nového již-
ního křídla budovy, kde jednotliví zástup-
ci pronesli několik slov a poděkování a za-
zněla státní hymna v  podání sopranistky 
Markéty Fassati.

Odpoledne na slavnostní otevření na-
vázal nejen pro rodiče s dětmi den otevře-
ných dveří s florbalovým utkáním. Na no-
vou školu se přišlo podívat zhruba pět set 
návštěvníků a z jejich reakcí lze soudit, že 

se jim výsledné dílo líbilo.
Dostavba a rekonstrukce základní školy 

byla zahájena na přelomu let 2019 a 2020, 
přičemž příprava projektu započala již 
před více jak deseti lety. Škola má nyní 
rozšířenou kapacitu na 550 žáků a dosta-
tečné moderní zázemí včetně dvou tělocvi-
čen, učebny informatiky, kabinetů, zbrusu 
nové kuchyně, jídelny nebo šaten. Celkově 
vyšla dostavba na víc než 220 milionů ko-
run a na financování se spolupodíleli praž-
ský magistrát, Evropský strukturální a  in-
vestiční fond OP Praha – pól růstu ČR a de-
veloper Nových Chaber.

Přejeme všem dětem, ať se jim v nových 
třídách líbí a zažijí zde spoustu pěkných 
okamžiků pro hřejivé budoucí vzpomínky.

redakce

Volby do Poslanecké 
sněmovny PČR
Tradičně v  pátek a  v  sobotu 8. a  9.  října 
proběhnou volby do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu České republiky. O termínu 
hlasování rozhodl prezident republiky vý-
nosem zveřejněném 31.  prosince  2020 ve 
Sbírce zákonů č. 611/2020.

Volební dny:

Pátek 8. října 2021 od 14:00 do 22:00 hodin.
Sobota 9. října 2021 od 8:00 do 14:00 hodin.

Stálý seznam voličů

Úřad městské části Praha-Dolní Chabry 
vede stálý seznam voličů pro voliče, stát-
ní občany České republiky, kteří mají trvalý 
pobyt na území městské části Praha-Dolní 
Chabry. Každý volič si může v úředních ho-
dinách na tomto odboru ověřit, zda je ve 
stálém seznamu voličů zapsán.

Voličem je ve volbách do Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu České republi-
ky státní občan České republiky, který ale-
spoň druhý den voleb dosáhl věku nejmé-
ně 18 let, a nenastala u něj překážka výko-
nu volebního práva.

Voličský průkaz

Volič, který se nebude zdržovat v době vo-
leb do Poslanecké sněmovny ve voleb-
ním okrsku v místě svého trvalého pobytu, 
může hlasovat za podmínek stanovených 
zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Par-
lamentu ČR a o změně a doplnění někte-
rých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, na voličský průkaz v jakémkoliv 
stálém volebním okrsku na území ČR nebo 
v  jakémkoliv zvláštním volebním okrsku 
v zahraničí.
Vydání voličského průkazu
Žádost o vydání voličského průkazu lze od 
31. 12. 2020 podávat několika způsoby:
�žádost v listinné podobě opatřená úřed-
ně ověřeným podpisem voliče (Formulář 
žádosti naleznete na webu MČ v  záložce 
volby),
�žádost v  elektronické podobě zaslaná 

prostřednictvím datové schránky (ID: zti-
b27j).
Žádost musí být doručena Úřadu městské 
části Praha-Dolní Chabry nejpozději 7 dnů 
přede dnem voleb, tj. 1. října 2021.
�osobně: v  tomto případě není písemná 
žádost vyžadována, neboť ÚMČ Praha-Dol-
ní Chabry o žádosti po prokázání totožnos-
ti voliče učiní úřední záznam, ve kterém 
veškeré potřebné údaje uvede

O vydání voličského průkazu lze osob-
ně požádat do okamžiku uzavření stálého 
seznamu voličů, tj. do 6. října 2021 do 16.00 
hodin. (Pozn.: Při osobní žádosti v období 
od 23. září do 6. října 2021 do 16:00 hodin si 
volič vyhotovený voličský průkaz zároveň 
i vyzvedne.)

Další informace naleznete na webu 
městské části v záložce Volby.

ÚMČ
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Zažili jsme 
Dolní Chabry jinak

V  sobotu 18.  září zažily 
Dolní Chabry jeden vel-
ký festival. Hned na osmi 
nahlášených stanovištích 
se konala netradiční ulič-
ní setkávání s  bohatým 
programem, při kterém se 

mohli Chaberáci sejít, popít, pojíst a třeba 
i  něco zajímavého vidět a  poutavého vy-
zkoušet.

Celá akce začala dnem otevřených dve-
ří v  knihovně na Hrušovanském náměstí. 
Chaberský dvůr byl společně s Kulturní ko-
misí letos hlavním organizátorem soused-
ských slavností a pod jejich záštitou moh-
li místní obcházet s připraveným letáčkem 
další stanoviště, sbírat razítka a na konci 
dne tak získat drobnou odměnu.

Zažít město jinak jste mohli nejen na 
Hrušovanském náměstí, ale také ve vnitro-
blocích A, B a E v Nových Chabrech, které 
se otevřely veřejnosti s minibazárkem, mi-
nizoo a deskovými hrami, na Dnech evrop-
ského dědictví v místním kostele nebo při 
večerním poslechu houslisty a saxofonisty 

v A posto tratorria a při ochutnávce grilo-
vaných specialit. Svůj program s výtvarnou 
dílnou, soutěžemi a vystoupením orientál-
ní tanečnice nabídl zdejší Sokol a zapoji-
ly se také Komunitní centrum NA POMEZÍ 
s dílnami, klauny, hudbou a opékáním klo-
básek nebo Ateliér Markamilka s worksho-
pem pro malé i velké děti.

Celá akce se náramně vydařila a už se 
těšíme, až sousedské potkávání příští rok 
zopakujeme.

redakce

Jak volit 
ve volbách 
do Poslanecké sněmovny
V  říjnových volbách budeme volit nové 
složení dvousetčlenné dolní komory Par-
lamentu ČR, které ovlivní podobu budoucí 
vlády. V Dolních Chabrech vybíráme z kan-
didátek v obvodu Praha.

K  volbám, které se konají 8. a  9.  říj-
na 2021, si nezapomeňte vzít doklad totož-
nosti. Přinést si můžete i  sadu volebních 
lístků, které jste obdrželi do schránky, ná-
hradní sady jsou ale v dostatečném počtu 
k dispozici také přímo ve volebních míst-
nostech.

V Dolních Chabrech budeme volit rozdě-
leni na tři okrsky v budově úřadu MČ, které 
jsou okrsek č. 28001 – Euroinfosál, okrsek 
č. 28002 – Obřadní sál a okrsek 28003 – Se-
kretariát. Ulice přidělené k okrskům nalez-
nete na webu MČ v záložce volby.

Ve volební místnosti předložíte doklad 
totožnosti, komisař si vás odškrtne v  se-
znamu a vydá vám úřední obálku, případ-
ně i  volební lístky. Poté se odeberete za 
plentu, kde vyberete jeden hlasovací lís-

tek z  nabídky kandidujících uskupení. Na 
lístku můžete také zakroužkovat nanejvýš 
čtyři kandidáty, které chcete upřednost-
nit před ostatními. Díky těmto preferenč-
ním hlasům se mohou kandidáti posou-
vat v pořadí z nižších pozic výše. Lístek je 
ale platný i bez tzv. kroužkování. Ten jediný 
poté vložíte do úřední obálky, kterou vho-
díte do volební urny před plentou. Pozor, 
více hlasovacích lístků v obálce by zname-
nalo neplatný hlas.

Hlasovat můžete také, pokud jste co-
vid-19 pozitivní nebo v  karanténě. V  ta-

kovém případě budou v  Praze k  dispozi-
ci volební stanoviště pro umožnění hlaso-
vání z automobilu nebo k vám může při-
jít speciální komise s  přenosnou volební 
schránkou. Konkrétní možnosti a informa-
ce o dalších způsobech hlasování doporu-
čujeme dohledat online.

Průběžné výsledky voleb můžete sle-
dovat prostřednictvím zpravodajských ka-
nálů celé sobotní odpoledne, oficiální vý-
sledky lze pak očekávat v  sobotu 9.  října 
večer.

redakce

5Z městské části  |  KOMISE



Poděkování 
Sociální komisi
Paní Růžena Gýnová oslavila své 92. na-
rozeniny, poprvé v  sociálním zařízení se 
zvláštní péčí, ale nenechala nikoho z nás 
na pochybách, že se i  nadále těší ze ži-
vota, i když jí slábne zrak a bolí nohy. Po-
děkovala za dárek, který ji potěšil. Posí-
lá všem svým přátelům a  známým v obci 

mnoho pozdravů a  přání plného zdraví. 
Ráda by se zúčastnila našich kaváren, na 
které v rozhovoru vzpomněla. Moc ji zamr-
zelo, že nemůže přijít užít si pořadu Krása 
zralého věku. My paní Gýnové touto cestou 
přejeme jménem všech nejen pevné zdra-
ví, ale i  radost ze života. Dokud nás život 
baví, stojí za to ho žít.

Hana Marie Kunešová
a celá Sociální komise

Telegraficky
Letní kino 
znovu zaplnilo Chaberskou pergolu

Ve čtvrtek 19. srpna jste ve hojném počtu 
zamířili do letního kina v Chaberské per-
gole. Filmová novinka Prvok, Šampón, Teč-
ka a Karel vás bavila a my máme radost, 
že se vše podařilo. Děkujeme za vaši účast.

Reportáž
z otevření dostavěné školy

Z  ceremoniálu otevření školy máme díky 
Praha TV také krátkou reportáž. Podívej-
te se s námi na sestřih slavnostního dne. 
Dohledat ji můžete na https://prahatv.
eu/ pod článkem Dolní Chabry mají novou 
školu.

Kavárnička 
pro dříve narozené
Sociální komise znovu v září obnovila pra-
videlná setkávání při kávě, dobrém zákus-
ku a zajímavém povídání v oblíbených ka-
várnách. V měsíci říjnu se potkáme v  za-

vedených časech, a to první a třetí středu 
v měsíci. Jedná se o dny 6. a 20. října 2021 
v čase 15:30 hodin. Přijďte s námi pobejt. 
Dne 20.  října si zazpíváme za doprovodu 
živé hudby.

Sociální komise

Eliška hašková Coolidge 
v náhradním termínu 
pořadu Krása zralého věku

Vzhledem k  nepříznivé covi-
dové situaci v  USA nemohla 
paní Hašková opustit Spoje-
né státy a vrátit se včas zpět 
do své domoviny, jak původ-
ně plánovala. A  tak jsme se 

dohodly na náhradním termínu, a  to dne 
11.  listopadu  2021. Mám vyřídit upřímné 
pozdravy všem, kdo se s ní chtěli a nadá-
le i chtějí setkat. Věří, že nám všem vyna-
hradí své nedodržení slova. Stále platí, že 
si můžeme zakoupit její knihy o etiketě či 
o jejím životě. Také platí autogramiáda po 
skončení pořadu, kdy bude podepisovat 
i  knihy zakoupené již dříve. Přesnější in-
formace přinese další číslo Zpravodaje.

Hana Marie Kunešová,
vedoucí Sociální komise

Svoz odpadů 
na podzim 2021

Přistavení kontejnerů na nebez-
pečný odpad v termínech
12. října 2021
Datum      Stanoviště        Čas (hod.)
12. 10. 2021 Ulčova × Ústecká    15:00–15:20
12. 10. 2021 Hrušovanské nám. 15:30–15:50
12. 10. 2021 Bílenecké nám.       16:00–16:20

Seznam odebíraných nebezpečných odpa-
dů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, foto-
chemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad 
s  obsahem rtuti (teploměry), olej a  tuk 
(kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, 
lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující 
nebezpečné látky (čisticí prostředky), léči-
va, baterie a akumulátory.

Přistavení BIO velkoobjemových 
kontejnerů
Datum         Stanoviště         Čas (hod.)
9. 10. 2021       Dvorní          9:00–12:00
23. 10. 2021     V Kratinách          9:00–12:00
6. 11. 2021       Pihelská          9:00–12:00
20. 11. 2021     U Větrolamu          9:00–12:00
27. 11. 2021      Počeradská          9:00–12:00

Obyvatelé městské části mohou stále 
zdarma využívat služeb ukládání biologic-
ky rozložitelného odpadu, listí, trávy a bi-
oodpadu ve sběrně Ivany Zůčkové ve Spo-
řické ulici směrem do Ďáblic. Podrobnější 
informace naleznete na webu MČ nebo ve 
Zpravodaji č. 2/2021.

Službu plně hradí radnice městské čás-
ti. Pro odevzdání bioodpadu je nutné se 
prokázat trvalým místem pobytu v Dolních 
Chabrech.

Přistavení velkoobjemových 
kontejnerů
Datum    Stanoviště        Čas (hod.)
2. 10. 2021 Bílenecké nám.           9:00–13:00
2. 10. 2021 Na Pěšině          9:00–13:00
2. 10. 2021 Pod Křížem × U Větr. 9:00–13:00
6. 11. 2021 Do Rybníčků / Nová  9:00–13:00
6. 11. 2021 Dvorní                           9:00–13:00
6. 11. 2021 V Kratinách           9:00–13:00

Občané mohou mimo tyto termíny ukládat 
odpad na sběrné dvory (ASA Ďáblice a SD 
Voctářova).

Současně upozorňujeme občany, že 
zde není možné odložit živnostenský od-
pad, nebezpečný odpad (autobaterie, zá-
řivky, barvy, rozpouštědla, motorové ole-
je a  obaly od nich), stavební odpad ani 
pneumatiky, elektrospotřebiče, televizo-
ry, PC monitory, počítače, lednice, mrazá-
ky a sporáky.

redakce, ÚMČ
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Projednání návrhu 
dopravního řešení 
v Kobyliské
V  polovině září proběhlo veřejné projed-
nání návrhu změny dopravního značení 
v okolí Kobyliské ulice, kterého se zúčast-
nili starostka Kateřina Šilhová Šafránková, 
1. místostarosta Milan Golas, místostaros-
ta Jan Vokurka, radní Stanislav Vyšín, zho-
tovitel Vladimír Musil, člen Komise staveb-
ní a dopravní Vilém Knobloch a místní po-
licista Jan Chuchler.

Po představení zpracovaného návrhu 
dopravního řešení inženýrem Musilem na-
vazovala pestrá diskuze s občany, ve které 

zaznělo mnoho podnětných připomínek. 
Vystupující na ně v průběhu večera reago-
vali, zaznamenávali si je a některé z nich 
budou po projednání také zapracovány do 
finálního projektu. Celý návrh změny do-
pravního značení je koncipován ke zklid-

nění dopravy v oblasti Kobyliské a přileh-
lých ulic. Jak při diskuzi také zaznělo, po 
zmíněném doplnění si návrh projde koleč-
kem schvalování u Policie ČR a dopravního 
odboru, objedná a osadí se nové doprav-
ní značení a zhruba po roce může být rea-
lizovaný záměr vyhodnocen.

Cílem diskuzního večera bylo obča-
ny s  návrhem nejen seznámit, ale umož-
nit jim se k  úpravám vyjádřit. Děkujeme 
všem, kteří na představení návrhu přišli 
a zapojili se do veřejné diskuze svými ná-
vrhy a podněty, i těm, kteří je zaslali již dří-
ve elektronickou formou.

redakce

Příspěvek zastupitele
Hlavním tématem současnosti je v Dol-

ních Chabrech otevření dostavby základní 
školy. Přesto si dovolím kratičké odbočení. 
Téma ovšem nebude příliš odlišné – stá-
le se věnujeme rozvoji mládeže. A  sport 
k němu neoddělitelně patří.

Zdravotní situace se po měsících utrpe-
ní vylepšila natolik, že se do života vrací 
i amatérský sport. Také fotbalová I. A  tří-
da je už v Praze v plném proudu. Náš mla-
dý tým zahájil boje o  postup do nejvyšší 
pražské soutěže  – přeboru, trochu váha-

vě. Současné výkony už ale potvrzují reál-
né možnosti našich hráčů. Přejme jim pro-
to i  nadále co nejlepší výsledky. Podpo-
řit je můžeme především na místním hřiš-
ti. Celý areál byl velmi kvalitně zrekonstru-
ován a poskytne zábavu nejen dospělým, 
ale také dětem.

Fotografie připomíná výbornou partu 
fotbalistů, kteří v roce 1981 vybojovali po-
stup do I. B třídy a  zahájili tak po hube-
ných letech vzestup chaberského fotbalu.

Miroslav Malina

Příspěvky zastupitelŮ

Příspěvek zastupitelky
Milí Chaberáci,

Máme tu podzim, ve kterém se vrací-
me zase k pracovnímu životu, jak jsme na 
něj v podstatě zvyklí z doby před korona-
virem. Na co bych si velmi nerada zvyka-
la, a možná mi dáte někteří za pravdu, jsou 
současné četné dopravní uzávěry a oprav-
du otřesný stav dopravy v ranní i odpoled-
ní špičce na Praze 8. Nevím, zda je to fe-
nomén všech pražských částí, ale omeze-
né možnosti toho, jak vůbec „odjet z kop-
ce“  – Chaber, Ďáblic, Bohnic a  okolí jsou 
nyní extrémní, protože řada obvyklých tras 
je neprůjezdná. Bohužel ani na MHD nelze 
plně spoléhat, i autobusy jsou často uvěz-
něny v kolonách aut. Svůj vliv má možná 

i to, že řada občanů kvůli nepohodlí nosit 
roušky a trvající obavy z nákazy v davu volí 
častěji cestu autem. Rozkopané ale nejsou 
jen celé silnice. Jaký je třeba důvod k dlou-
hodobým omezením na komunikaci a zú-
žením chodníku před ZUŠ Klapkova v Ko-
bylisích? Je to ulička ostudy. Pracovní akti-
vitu tam registruji jen skutečně minimální.

Nenadálá pandemie změnila v  našich 
životech mnohé. A  snáze, než bychom si 
kdy předtím dokázali představit. Zavře-
ly se země, letiště, školy. Ale čas běží, ně-
které věci je třeba držet v chodu. My jsme 
v Chabrech třeba stavěli 20 měsíců školu, 
a stavbu nebylo možné jen tak preventiv-
ně zastavit. Kam by děti chodily následně 
do školy? Distanční výuka není vhodná pro 

všechny a dlouhodobě. Pokusit se po roz-
volnění dohnat zastavené práce by nebylo 
únosné. Stejně, jako není únosné mít Pra-
hu nyní jako velké staveniště. Když třeba 
právě u nás mohla stavba pokračovat, (sa-
mozřejmě s maximální kontrolou a zodpo-
vědností), proč se tak nedělo také u jiných 
takových akcí? My využili prázdnou školu 
k  co největší intenzitě prací. Jak ale byly 
využity prázdné ulice? Jaká byla úvaha, by-
la-li nějaká?

Myslím, že u většiny problémů není tře-
ba hledat nadstandartní řešení, úplně sta-
čí se včas soustředit na obyčejné a potřeb-
né věci a to bez zbytečných odkladů.

Přeji krásný podzim a  dobré výhledy 
pro věci budoucí!          Barbora Floriánová

MČ Praha – Dolní Chabry zve na 
veřejné projednání

STRATEGICKÉHO PLÁNU
městské části

ve čtvrtek 14. října 2021 od 17:30 hodin
ve Velkém sále Chaberského dvora

Událost proběhne za aktuálních protiepidemických nařízení.
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Vodnická pohádka
16. 10. so 15:00 hod.
V rybníku na kraji vesnice žijí dva vod-
níci a  jejich domácí mazlíček žába. 
Když vidí nešťastnou Madlenku, která 
je zamilovaná do Vendelína, rozhod-
nou se jejich lásce pomoci. Pohádka 
má příjemnou staročeskou atmosféru 
a je plná písniček.
Divadelní pohádka pro děti, hraje Di-
vadlo Kozlík, délka představení cca 40 
min., vstupné 50 Kč. Bez rezervace.

Pátračka po foglarovkách
Venkovní hra 1. – 30. 10. 2021

Po úspěšné jarní pátračce jsme na mnohá přání připravili dal-
ší venkovní hru. V Chabrech jsme umístili herní listy s obálka-
mi Foglarových knih. Najdete-li jich všech dvacet, sesbíráte 
stejný počet písmen, které ve správném pořadí dají slova. Ob-
rázky jsou doplněny QR kódy s odkazem na ukázky z knížek. 
Takže rozkaz zní jasně: mobily s sebou a číst. Většinu knih na-
jdete i v knihovně k zapůjčení. Tentokrát půjdete trasou podle 
mapky a hledáte přímo po cestě. Konec hry je opět v knihov-
ně, kde za správně rozklíčovanou „tajenku“ dostanete malou 
odměnu. Všechny pokyny najdete v herním listu s mapkou, ke 
stažení na webu a k vyzvednutí v knihovně nebo na prvním 
stanovišti před budovou úřadu od 1. října. Na všechny pátra-
če se moc těšíme!

Dýňování pro děti
19. 10. út 16:30 hod.

Po loňské pauze konečně opět v říjnu dlabeme dýně! Těšíme 
se na všechny děti, které si mohou přijít za pomoci lektorky 
vydlabat svou strašidelnou dýni. Dýně, šablony i zdobení bu-
dou k  dispozici, prosíme přinést pouze pomůcku na dlabá-
ní (nůž, naběračka na zmrzlinu…). Účastníky čeká malé občer-
stvení a za vydlabanou dýni drobná odměna. V případě pěk-
ného počasí dlabeme venku před KC. Rezervace místa nutná 
kvůli zajištění materiálu! Osobně, e-mailem nebo telefonicky 
v knihovně. Vstupné 50 Kč / dýně.

Ř Í J E N  2 0 2 1

Výstava: Vilém Knobloch a přátelé
Vernisáž 15. 10. od 17:00 hod.

Výstava: Spojeni Foglarem
1.–30. 10.
Panelová výstava ilustrátorů Foglarových knih / prodlouženo

Pátračka po foglarovkách
 1. – 30. 10.
Venkovní hra

Každé úterý 9:30–11:00 hod., Dvoreček
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč

6. 10. st 15:30–17:30 hod., Kavárnička Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje
Pořádá Sociální komise

6. 10. st Vítání občánků
Akce pro předem přihlášené

16. 10. so 15:00 hod., Vodnická pohádka
Divadelní pohádka pro děti. Hraje divadlo Kozlík
Vstupné 50 Kč, Velký sál, bez rezervace

19. 10. út 16:30 hod., Dýňování pro děti
Vstupné 50 Kč, rezervace v KC/knihovně

20. 10. st 15:30–17:30 hod., Kavárnička Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje
Pořádá Sociální komise

21. 10. čt 19:30 hod. Divadlo DIVOCh: Sisi na titulní straně
Premiéra divadelní hry

Konání všech akcí je podmíněno aktuálním vládním nařízením.

 

 

WANTED! 
                                   

                                  1.–30. ŘÍJNA 2021 
 

„HLEDÁME FOGLAROVKY“ 
Najdi 20 ztracených obálek Foglarových knih 

… u každé můžeš mobilem naskenovat QR kód a přečíst si úryvek z knihy…  

Objevuj cestou postavy a objekty ze Záhady hlavolamu 
Pátrej v Dolních Chabrech na trase podle mapky.  

 

Tajenku přines do knihovny! 

 

ZÍSKEJ  
Kompletní informace ke hře na herních plánech, které najdeš v knihovně, 

        na 1. stanovišti před budovou úřadu MČ, ke stažení na www.kulturachaberskydvur.cz. 

 

Hra je inspirována venkovní hrou „Velké Ulčovky“ vytvořenou Skautskou nadací Jaroslava 

Foglara a Sdružením přátel Jaroslava Foglara, z. s., s jejich laskavým svolením. 

 

 

                                                   

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

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

Provoz galerie a knihovny je po dobu akcí pořádaných
v prostorách Kulturního centra ChD omezen.

Během akcí se mohou pořizovat zvukové a obrazové záznamy určené k propagaci knihovny.
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I v letošním roce byly pořízeny do fondu fi-
nančně náročnější tituly českých autorů, 
které jsme získali díky dotačnímu projektu 
Česká knihovna MK ČR zdarma.

za kulturní dvoustranu Alena Wachtlová, Jitka Goldsteinová

Postavy Rychlých šípů v životní velikosti ob-
sadily přízemí chaberského kulturního cen-
tra a  staly se tak součástí letošního fogla-
rovského roku v knihovně. Budou tu s námi 
po celý říjen a vy tak máte ojedinělou příle-
žitost se s nimi vyfotografovat. Za zapůjčení 
velmi děkujeme pražské pobočce Sdružení 
přátel Jaroslava Foglara, z. s.

Po více než ročním odkládání jsme v pátek 
10. září 2021 prožili s dětmi v knihovně Noc 
s  Andersenem, ačkoli tentokrát byla bez 
oblíbeného přespání a  celý program kon-
čil ve 22:00 hodin.

Letošním tématem bylo 80. výročí první-
ho vydání Záhady hlavolamu Jaroslava Fo-
glara. Než jsme se pustili do plánovaného 
tvoření, každé z  dětí jsme vyfotografovali 
s  postavami Rychlých šípů, které nám za-
půjčila pražská pobočka Sdružení přátel Ja-
roslava Foglara, z. s. (obrovský dík Menhar-
tovi i za další cenné rady a nápady).

Hned poté, než se začalo stmívat, jsme 
se nadšeně vrhli na výrobu krmítek pro 
ptáčky, která svým tvarem připomínala 
klec ze slavného Foglarova hlavolamu. Jež-
ka s  plánkem jsme do něj sice ukrýt ne-
plánovali, ale v  zimě jako krmítko, v  hor-
kých dnech jako pítko a případně jako lu-
cernička bude sloužit báječně. Po dokonče-
ní jsme všechny výtvory vybavili bateriovou 
svíčkou a  nechali rozsvícené na schodech 
venku. Dalším úkolem, než se nachystala 
večeře, bylo najít psaníčka ukrytá v  zeleni 
Chaberského dvora. Uvnitř byly skryté puz-
zle se čtyřmi různými druhy obálek oblíbe-

ných foglarovek. Balíčky všichni našli a ob-
rázky poctivě poskládali. Tím se děti rozdě-
lily na skupinky a každá se pak vydala hle-
dat v regálech tu „svou“ knihu. Ačkoli kníž-
ky se po knihovně zatoulaly zcela náhodně, 
nakonec se všechny i bez nápovědy podaři-
lo najít. Otázky k jejich obsahu se pak řeši-
ly za pomoci baterky, která odkryla nevidi-
telným písmem označené správné odpově-
di. A pak už přišlo na řadu ozdobení rámeč-
ků na vlastní fotografie s Rychlými šípy zho-
tovené zvečera. Všechny děti byly pozvány 
na říjnovou venkovní hru Pátračka po fo-

glarovkách a na plánované Mistrovství Dol-
ních Chaber ve vyjímání ježka z klece, kte-
ré se uskuteční v listopadu. Kdo měl vše ho-
tovo, mohl si hlavolam už nyní vlastnoruč-
ně vyzkoušet. A všem to šlo skvěle! Na kon-
ci byl každý účastník odměněn ještě kniž-
ním darem z  nakladatelství Slovart a  pa-
mětní pohlednicí k  letošnímu ročníku NSA 
2021. Doufáme, že se příští ročník uskuteč-
ní v plánovaném termínu a děti se dočkají 
vytouženého přenocování. Děkuji všem ma-
lým nadšencům za zájem o  letošní fogla-
rovský rok v knihovně.

OTEVÍRACÍ DOBA

P O  Z AV Ř E N O
Ú T  1 1 . 0 0 - 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 - 1 8 . 0 0
S T  1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 - 1 8 . 0 0

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

ChABERSKÁ KNIhOVNA

VÝBĚR Z KnižníCh novinEk VÝBĚR Z NovinEK pro děti

Noc s Andersenem – 80 let Záhady hlavolamU

Knihy z dotace

Fotokoutek Rychlých šípů
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Štafetový kolík – tři otázky 
pro Milana Drdu
Jsme rádi, že vás rubrika „Štafetový ko-
lík – tři otázky pro…“ baví, a přinášíme pro-
to další tři odpovědi jednoho z Chaberáků. 
Tentokrát Karolína Primasová nominova-
la diplomovaného tenisového trenéra prv-
ní třídy Milana Drdu, který v místním Soko-
le povede tenisovou školu pro děti od čtyř 
let. A na co se ho zeptala?

Kdy ses ty sám začal tenisu věnovat a co 
nebo kdo tě k němu přivedl?
Mé první tenisové krůčky začaly na kurtech 
v Táboře, odkud pocházím. Pamatuji si, že 
jako čtyřletý kluk jsem doprovázel svého 
o čtyři roky staršího bratra na turnaj a od 
té doby, jak můj otec říká, mi přirostla te-
nisová raketa k ruce. Tenisové kurty jsem 
měl dvě minuty od domova, tak jsem začal 
„bouchat“ o zeď skoro každý den, líbilo se 
mi tenisové prostředí a trávil jsem na kur-
tech všechen volný čas.
Ve kterém momentě pak u  tebe došlo 
k rozhodnutí zasvětit tenisu svou profes-
ní dráhu?
Na základní sportovní škole jsem si již byl 
jistý, že se chci živit sportem. Dělal jsem 
závodně nejen tenis, ale i  atletiku, a  byl 
jsem enormně soutěživé dítě. Na profesi-
onální dráhu to ale nestačilo. Už na střed-
ní škole jsem začal pomáhat svému otci 
s tenisovými tréninky a udělal si základní 
kurz třetí třídy. Při výběru studia na vyso-
ké škole pro mě tedy byla jednoznačnou 
volbou Fakulta tělesné výchovy a  spor-
tu UK. Na této škole jsem získal zkušenos-
ti od spousty kvalitních trenérů z mnoha 
sportovních odvětví, stále jsem však zůstal 
hlavně u tenisu.

Jak probíhají lekce tenisové školy pro 
děti?
Záleží, jakou věkovou kategorii trénu-
ji. V tenisové školce jsou převážně děti ve 
věku od čtyř do šesti let. Pro ně musí být 
hodina pestrá a zábavná. Používám speci-
ální cvičení, které dávkuji podle citu, aby 
děti udržely pozornost a koncentraci. Pes-
trost hodiny upravuji i kombinací koordi-
načních cvičení s  herními prvky. Má sna-
ha je děti naučit správně chytat, házet, bě-
hat, skákat, přirozeně rozvíjet rychlost, vy-
trvalost a  obratnost, aby získaly základ-
ní dovednosti. Snažím se u nich probudit 
emoce, disciplínu a vychovávat je v duchu 
fair-play. Se staršími dětmi, které už udr-
ží déle koncentraci, trénuji více techniku 
a upravuji cvičení dle jejich výkonnosti. Je 
důležité, aby více hrály a dostávaly herní 
jistotu. Podle nálady dětí se také snažím 
hodinu proložit hrou pro uvolnění. Od jara 
letošního roku jsem začal v Dolních Cha-
brech provozovat tenisovou školu a mám 
radost, že děti mají o tento „bílý sport“ zá-
jem. Těším se na zimní sezonu, kdy kromě 
tenisu budu vést i lekce všestranné pohy-
bové průpravy na T. J. Sokol Dolní Chabry.

Nominace do příštího čísla:
Tereza Heinrichová

Inzerce
 

Prosíme inzerenty,
aby inzeráty posílali

na adresu

inzerce@dchabry.cz
 

nejpozději do 15. dne v měsíci.

redakce
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EZveme vás na nákup na čerstvém vzduchu do naší

FARMY NA KOLEČKÁCH.

KDY: každé pondělí a čtvrtek od 11 do 18 hodin
KDE: před ÚMČ Dolní Chabry (Hrušovanské náměstí)

Je libo maso, sýry, ryby, víno, pivo či delikatesy na váš stůl?
Pečivo z Esky nebo s láskou umíchané müsli?

Vše máme v top kvalitě a co nabízíme,
známe od začátku až do konečné fáze.

Přijďte se přesvědčit každé pondělí a čtvrtek.
Pokud u nás něco nenajdete, stačí objednat a příští prodejní den vyzvednout.

Rádi doporučíme i recept poskytneme.
Hezký den a s úsměvem vaše FARMA NA KOLEČKÁCH

Andrea a František

IN
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E
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Monika Absolonová
roztančila seniory 
s písní Popokatepetl

Legendární píseň z  muziká-
lu Rebelové podtrhla krásnou 
atmosféru dalšího dílu pořa-
du Krása zralého věku. Sešli 
jsme se v polovině září po roce 
a půl trvající odmlce způsobe-

né koronavirem. Setkání bylo vskutku nád-
herné! Monika Absolonová a Erika Havla-
sová se skvěle doplňovaly a po celou dobu 
držely laťku pořadu hodně vysoko. Přítom-
ní hosté – diváci se tak skvěle bavili. Ne-
bylo možné vyhnout se času, kdy jsme byli 
uvězněni v jakýchsi absurdních ostrůvcích. 
Avšak i tato situace ukázala, že jsme dělali 
to nejlepší, co umíme, a dávali to nejvíc, co 
máme. Nejen sobě, ale i druhým. A i když 
se koronavirus dotkl každého z nás bez vý-
jimky, přinesla i  mnoho pozitivního. Pří-
tomné, především z řad dříve narozených, 
potěšila slova o lásce a úctě k jejich prá-
ci a poděkování za to, že jsou a že je naše 
společnost stále potřebuje. Jakmile paní 

Erika zavelela: vezměte si ručníky, nau-
číme se cviky, jak si upevnit své tělo, aby 
v něm energie a krev volně proudily, atmo-
sféra v sále se plně uvolnila. Dobrá nálada 
všem vydržela až do závěrečné písně Lás-
ko má já stůňu z muzikálu Noc na Karlštej-
ně. Závěrečná nezbytná tombola rozzářila 
oči výhercům. Společně se v Kráse potká-

me letos ještě dvakrát: nejprve dne 11. lis-
topadu 2021 s Eliškou Haškovou-Coolidge 
a podruhé dne 16. prosince 2021 s hereč-
kou Jitkou Sedláčkovou a zpěvačkou i he-
rečkou Dášou Zázvůrkovou. S námi je vždy 
fajn a  život nás stále baví. Pojďme si ho 
spolu užívat v radosti.

Hana M. Kunešová, autorka pořadu 
a vedoucí Soc. komise

Dvorečky svoláváme 
skupinou na Facebooku
Od poloviny září fungují opět oblíbené 
úterní Dvorečky s hodinovým programem 
pro děti ve věku 2–4 roky, které se mohou 
naučit společně říkadlům a  písničkám za 
pomoci hudebních nástrojů a  v  přítom-
nosti svého doprovodu.

Na Facebooku vznikla skupina Dvoreč-
ky Chaberský dvůr, která slouží pro rych-
lou komunikaci mezi lektorkou Lucií Šul-
covou, KC CHD a maminkami. V rámci aktu-
álních nařízení jsou akce podobného typu 
omezené počtem účastníků. Díky této sku-
pině bude probíhat přehledné přihlašová-
ní a informování o naplnění kapacity. Máte 
zájem o  úterní Dvorečky? Připojte se ke 
skupině a sledujte vypsané termíny.

Dvoreček probíhá v Chaberském dvoře 
pravidelně každé úterý dopoledne 9:45–
10:45 hod. a vstupné je 50 Kč za dítě. redakce
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Divadelní ochotníci chaberští vás 
zvou na premiéru bláznivé komedie 
pro každou dobu s názvem Sisi na ti-

tulní straně. Autorem hry je Jakub Hojka, režíruje Gabriela Rej-
ková. Přijďte 21. října 2021 v 19:30 hodin do Chaberského dvora.

Pozvánka na výstavu Viléma Knoblocha a PŘÁTEL
Srdečně vás zveme na výstavu obrazů Viléma Knoblocha a fotografií Jiřího Berana v Galerii Chaberského dvora.

Lekníny II. 180×100 cm Toskánsko 180×100 cm

Vernisáž se bude konat dne 15. října 2021 od 17:00 hod. v Chaberském dvoře – Hrušovanské náměstí 253/5.

Olejomalby Viléma Knoblocha vznikaly ve volných chvílích jako relax po pracovním nasazení.
Malby, jejichž vznik je datován do různých časových období, jsou inspirovány velikány impresionismu a surrealismu, ale přesto 

bez vyhraněných stylů a jako hobby malíře amatéra.
Vybrané fotografie z Toskánska, Santorini a Islandu od Jiřího Berana vás zavedou do míst známých i neznámých. Jedná se o první au-
torskou výstavu krajinných fotografií tohoto architekta, které pořídil ve volných chvílích při cestování. Ve své tvorbě se převážně vě-
nuje focení architektury, která je mu nejbližší a na kterou se specializuje. Většina krajinných fotografií je zachycena panoramatickou 

technikou skládání jednotlivých záběrů a expozic pro získání maximálního rozlišení a kvality při tisku. Fotografie vytištěné na velkých 
formátech budou nabízeny současně jako prodejní. V případě zájmu je možné nabídnout i několikametrové formáty tisku.

Více na: www.jberan.com.

Vážení divadelní přátelé,
po dlouhé odmlce se na vás opět těší-
me na chaberských divadelních prknech 

a zveme vás na premiéru komedie Mandarinkový pokoj, kde nic 
není tak, jak se na první pohled zdá.

Kolektiv Studia D
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Dny evropského 
dědictví 
v Chabrech
Chaberský kostel, jako 
nejstarší kulturní pa-
mátka v  městské části, 

si jistě zaslouží být otevřen na Dny evrop-
ského dědictví. V letošním roce to bylo již 
popatnácté, kdy se otevřela brána chaber-
ského svatostánku i s bohatým kulturním 
programem. Dospělí milovníci historie při-
šli na přednášky s oblíbeným prof. Janem 
Roytem o  malířském umění středověku 
a s Mgr. Annou Plevovou o dobovém odívá-
ní. Děti na připravených dílničkách zkou-
šely, jak se kdysi tkalo nebo psalo husím 
brkem. Domů si pak mohly odnést potiš-
těný sáček na malé poklady. Též si zahrá-
ly množství deskových her a zúčastnily se 
středověkých soutěží.

Akci doprovázel zpěv a  muzika laděná 
středověkou hudbou, ochutnával se bur-
čák a  napečené dobroty. Děkujeme všem 
dobrovolníkům, účinkujícím a též všem ná-
vštěvníkům, kteří vytvořili příjemnou at-
mosféru svátku evropského dědictví. Tak 
zase za rok!

Za OS na ochranu památek v  Dolních 
Chabrech, z. s.

Jana Snížková

Představujeme 
nový projekt 
Bohnice ve vlně
Pleteme město  – společně. Spojili jsme 
se s výtvarnicí Evou Blahovou a budeme – 
a doufáme, že vy s námi – oplétat, zpes-
třovat a  zkrášlovat zahradu Psychiatrické 

nemocnice Bohnice. Zatím sbíráme vlnu, 
přízi, pletené oděvy, jehlice a háčky. První 
sběrné místo bude v knihovně Chaberské-
ho dvora díky paní Aleně Wachtlové. O dal-
ším postupu vás budeme informovat.

Zapleťte se s námi! I zaháčkujte.
Projekt jsme představili na festiva-

lu inovací a kreativity Prague Maker Faire 
v Holešovicích.
Mezigenerační Akademie: Martina Mrňavá, 

Marta Dietrich Dvorská a Milan Pavýza
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Balónkové vítání 
v MŠ Chaberáček
Mateřská škola Chaberáček se v září opět 
těšila na děti. První den děti odcháze-
ly po návštěvě ve školce s balónkem, kte-
rý je doprovázel a poletovat za nimi ces-
tou domů.

Paní učitelky se už na dětské hemže-
ní těšily v průběhu srpna, kdy připravova-
ly třídy. Paní ředitelka si připravila překva-
pení v podobě úplně nové koupelny a so-
ciálního zázemí vedle modré třídy. Pěkné 
a kvalitní provedení realizovala firma Pa-
vel Smékal Repas s.r.o.

I  letos nás čekají pravidelné celoroční 
projekty a výuka angličtiny pro zájemce. Ve 
třídách bude odpoledne probíhat kroužek 
hudebních a pohybových aktivit a výtvar-
né dílničky. To vše doplní kulturní program, 
jako jsou divadelní a hudební představení.

Protože je nutné kvůli covid-19 stále do-
držovat zpřísněná hygienická pravidla, je 
vhodné pobývat mimo uzavřené prostory. 
V  tomto školním roce bude tedy pedago-
gická náplň více zaměřena na aktivity ve 
venkovním prostředí.

Enviromentální výchova bude naplňo-
vána nejen na herní zahradě a na vycház-
kách v Ďáblickém háji, ale především v pro-
storách kolem budovy MŠ, kde jsou insta-
lované nové výukové ozvučené a osvětle-
né panely, tabule pro prezentaci, vyvýšené 
záhonky a posezení pod stromem.

Ať se všem našim žáčkům u nás líbí.

Za MŠ Chaberáček přejeme dobré zdra-
ví a klidný start do nového školního roku.

Alena Sýsová

Zpátky ve školce
Nový školní rok začal ve středu 1. září a my jsme přivítali v ma-
teřské škole Beranov opět nové děti. Věříme, že letošní školní rok 
bude mnohem lepší než ten minulý. Přestože stále trvají některá 
epidemiologická opatření, děti si užijí v MŠ spoustu zábavy a hez-
kých chvil.

Už v září k nám na zahradu MŠ přijelo divadlo a také jsme se 
vypravili „Do lesa za stromy“ v Ďáblickém háji v rámci ekologické-
ho programu.

Pevné zdraví všem přeje

Kolektiv zaměstnanců mateřské školy

14 Školy | divadlo



Podzimní barvy Jaaty
Během září se nové děti hladce seznámi-
ly s kamarády, průvodci i týdenním progra-
mem Jaaty. Při Michaelské slavnosti jsme 
si připomněli odvahu a vnitřní sílu člově-
ka pro boj se zlem. Michael takto zaháněl 
draka (zlo) do vymezeného prostoru svým 
zářícím kopím.

Většina tvoření jako voskování, akva-
rely, koláže apod. je inspirováno podzim-
ní tématikou a barvami kolem nás v tom-
to pestrém ročním období. Pod prstíky 
dětí vznikají zeleno-oranžové koláže hru-
šek, jablíček i žluté dýně z vosku a dalších 
materiálů.

Už se těšíme na společné pouštění dra-
ků i podzimní brigádu. Ta proběhne 9. říj-
na  2021, kdy děti, rodiče i  průvodci spo-
lečně zvelebí zahradu i přilehlé okolí Jaa-
ty. Budeme se zásobovat krmením na zimu 
(seno, suché pečivo) a skládat dřevo. Pro-
zářené podzimní dny za Jaatu přeje

Tereza Vavrečková

TJ Sokol
Dolní Chabry
Milí Chaberáci,

školní rok nám začal rušně nejenom 
dostavbou a  otevřením naší krásné cha-
berské základní školy, ale také vaším vel-
kým zájmem o kroužky, které jsme otevře-
li v sokolovně a které se těší obrovskému 
zájmu. Dovolím si říci, že váš zájem předčil 
naše očekávání a radost z takovéto účas-
ti nám dává mnoho síly a entuziasmu pro 
další práci. Pevně věřím, že tento krásný 
start přispěje nám všem k lepšímu společ-
nému bytí, začlenění novým dětem do ko-
lektivu, nalezení nových přátelství, podpo-
ření zdraví fyzického i psychického, růstu 
chaberské komunity.

Novinkou v  areálu chaberského Soko-
la je dřevěný domeček se skluzavkou, kte-
rý nám věnoval Dominik Janda z Chaber-
ské Pergoly. Za celý tým chaberského So-
kola děkuji!

První událostí začátku nového školní-
ho roku se stalo 4.  září „Sobotní ukonče-

ní prázdnin“, které proběhlo při krásném 
počasí venku v  areálu Sokola. Bylo zde 
několik sportovních disciplín, při kterých 
děti mohly prověřit svou zdatnost, malo-
vání obličejů od výtvarně nadané Aničky 
Lehoučkové, tradiční opékání buřtíků, sla-
né a  sladké dobroty od Hanky Dostálové 
a  hodně zábavy a  pohody. Všem zúčast-
něným za celý tým děkuji a doufám, že se 
vám akce líbila a na dalších se zase setká-
me.

Kroužky a pořádané události najdete na 
našich stránkách www.sokoldolnichabry.
cz nebo nás odebírejte na facebookovém 
profilu TJ pro sledování aktuálního dění.

Tímto se s  vámi zde prozatím loučím 
a přeji krásný nastupující podzim.

Tereza Heinrichová, starostka TJ Sokol 
Dolní Chabry
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Fotbalová sezóna 
v plném běhu
Fotbalová sezóna se rozje-
la na plné obrátky a chaber-
ské týmy jak mládežnické, tak 

mužské rozhodně nedělají našemu klubu 
ostudu. Především naše „výkladní skříň“, 

tým mužů A, nám dělá radost. Zejména 
jasným vítězstvím nad sousedy z  Ďáblic 
3:0 a zdrcující porážkou týmu Hrdlořezy na 
jejich hřišti v poměru 6:1. Přijďte se podí-
vat na naše týmy a určitě nebudete litovat. 
Více na www.skchabry.cz.

Vlastimil Tomšů, Foto: Miroslav Malina

Více na www.skchabry.cz.

Kdy v říjnu na fotbal v Chabrech
3. 10. 10:30 FK Dukla J. M. / St. žáci
3. 10. 16:00 SK Zbraslav / Muži B
8. 10. 16:30 TJ S. Cholupice / Ml. př.
9. 10. 10:00 FA Praha / Ml. žáci
9. 10. 13:00 SK Čechie Uhř. / St. př.
9. 10. 16:00 TJ Spoje Praha / Muži A
10. 10. 13:00 TJ Sok. Řepy / Ml. dorost
10. 10. 16:00 FC Tempo Pr. / St. dorost
17. 10. 11:00 FK U. Strašnice / St. žáci
17. 10. 13:00 SK Hostivař / Ml. dorost
17. 10. 15:30 S. D. Počernice / Muži B
22. 10. 16:30 SK Třeboradice / Ml. př. 
23. 10. 15:30 TJ Sokol Trója / Muži A
24. 10. 10:30 J. M. Chodov / Ml. žáci
24. 10. 13:00 SK U. Vršovice / St. dor.
24. 10. 15:30 AC Sparta Pr. / St. př.
31. 10. 11:30 Viktorka Žižkov / St. žáci
31. 10. 14:00 FK Klánovice / Ml. dorost

Pojďte se hýbat
s TJ ZŠ Chabry
V měsíci říjnu již všechny naše 

oddíly TJ ZŠ Chabry naskočí do nové tělo-
cvičny v chaberské základní škole.
�Cvičení s  dětmi: cvičení na nářadí, ko-
lektivní hry, základy atletiky, procvičování 
jemné motoriky a další.
�SM systém: cviky MUDr. Smíška na od-

stranění bolesti zad s elastickými lany, cí-
lené protahování a posilování svalů.
�Oddíl mužů: muži posilují vahou vlastní-
ho těla, hrají kolektivní hry.
�Senior Fit: procvičujeme šetrně tělo 
s ohledem na věk, dbáme na fyzické i psy-
chické zdraví všech věkových kategorií, za-
řazujeme i SM systém.

Během týdne běží čtyři hodiny volejba-
lu, týmového míčového sportu.

Novinkou je oddíl Nordic Walking, který 
probíhá v přírodě každý čtvrtek.

Do všech našich hodin jsou dveře ote-
vřené po celý rok, přijďte přímo na Vámi 
vybranou hodinu!

Informace na mob. č. 730 641 912 a strán-
kách TJ ZŠ Chabry https://www.facebook.
com/tjzschabry.

Tým cvičitelů TJ ZŠ Chabry
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Nová sezóna
je tady
Čas letí mílovými kroky 

a je tady opět září a s ním i nejen začátek 
školy, ale i start nové sezóny. Vládní opat-
ření jsou vůči sportům i  nadále příznivá, 
a tak se v lehce omezeném režimu může-
me těšit na snad normální průběh sezóny. 
Jak si naše týmy vedou, můžete sledovat 
na webu a na sociálních sítích.

O víkendu 11. září se v Letňanech ode-
hrál Sportovní festival, kterého se účast-

nil i  klub BLACK ANGELS. V  rámci progra-
mu se konal turnaj 3+0, který byl otevře-
ný pro všechny. Určitě to nebyla posled-
ní akce ve spolupráci s  některou z  okol-
ních městských částí a určitě do budouc-
na plánujeme i další turnaje. Aby vám nic 
neuniklo, můžete sledovat novou stránku 
věnovanou právě veřejným akcím a turna-
jům: https://www.florbalmeba.cz/.

Noví členové mají možnost si zkusit 
s  námi zatrénovat zdarma na společném 
tréninku. Tréninky pro nové členy se bu-
dou konat od 15.  září 2021 každou středu 

od 15:00 do 16:30 
hodin v  BB aré-
ně v  Letňanech. 
Každý nový člen 
se zároveň kdy-
koliv může přidat 
k  tréninkům své 
kategorie a  zku-
sit čtrnáct dní 
zdarma. Přijďte si s  námi zahrát florbal, 
budeme se těšit!

Martin Bosák

https://www.skchabry.cz/cs/
https://https://blackangels.cz/

