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Přivítali jsme nové chaberské občánky
Ve Velkém sále Chaberského dvora jsme ve středu 6.  října 2021 
přivítali hned tři skupiny nových chaberských občánků. Slavnost-
ní akt, který se běžně pořádá dvakrát do roka, se nyní kvůli pře-
dešlým protiepidemickým opatřením konal po dlouhé dvoule-
té přestávce. Rodiče tak přišli s dětmi mladšími i staršími a bylo 
jich o něco více – celkem třicet pět, o to veselejší však celá udá-
lost byla. Po jejich zápisu do pamětní knihy městské části obdrže-
li noví občánci z rukou starostky Kateřiny Šilhové Šafránkové pa-
mětní list a malý dárek. Přejeme všem dětem, ať se jim v Dolních 
Chabrech líbí, pevné zdraví a mnoho štěstí do života.
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Úvodní 
slovo
Kateřina 
Šilhová 
Šafránková
starostKa MČ
Milí chaberští,

úvodem bych vám moc ráda poděko-
vala za hojnou účast ve volbách s  účastí 
krásných 78,35 procent. Praha celkem měla 
sedmdesátiprocentní volební účast Ještě, 
že nás mají.;-)

V  říjnu jsme s  projektanty tramvajové 
trati, Dopravním podnikem Praha a ROPI-
DEM projednali naše připomínky k tramva-

jové trati, více informací najdete v článku 
Standy Vyšína. Také jsme se odvolali proti 
rozhodnutí o umístění etap H a I a změně 
rozhodnutí o umístění etap F a G projek-
tu Nové Chabry. Veřejně jsme představili 
Strategický plán, vůbec poprvé v Chabrech 
také online. Přenos měl drobné technické 
nedokonalosti, ale věřím, že ty do příště 
vychytáme. Ve třech kolech jsme po dlou-
hé pauze přivítali 34 nových občánků (nu-
cený lockdown má i své hezké výsledky).

V  době, kdy píši toto úvodní slovo, se 
situace kolem covidu opět zhoršuje. Do 
karantény odchází jak školkové, tak škol-
ní děti. Držme si palce, aby se neopakoval 
loňský podzim. Pokud bude dostatek zá-
jemců, zprostředkuji očkování třetí dávkou 
vakcíny.

Jak jste si mohli všimnout, předvoleb-
ní kampaň do komunálních voleb v  roce 

2022 již začala. Kluci z plakátu se objevu-
jí na titulních stranách svého plátku ve va-
šich schránkách, zastupitelé ODS a  VPCh 
komentují mé úvodní slovo a společně si 
svou většinou v  radě odhlasovali schva-
lování Zpravodaje a také všech příspěvků 
na sociální sítě a webové stránky městské 
části, proto se informovanost na nich zpo-
malila. Mohla bych oplácet stejnou mincí, 
ale nenechám se vyprovokovat. Chabrům 
to nic nepřináší, jen to zbytečně kazí spo-
lečnou práci, na kterou pořád máme ještě 
rok času. Pokud máte jakékoli pochybnos-
ti nebo chuť se informovat, můžete mi kdy-
koli zavolat nebo napsat.

Mějte se, co nejlépe to půjde, a já se tě-
ším, až se setkáme u rozsvěcení Vánoční-
ho stromu.

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
1. místostarosta JUDr. Milan Golas
�tel.: 702 141 288
�e-mail: milan.golas@dchabry.cz
místostarosta Jan Vokurka
�tel.: 602 306 029
�e-mail: jan.vokurka@dchabry.cz

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

POMOc S REGISTRAcÍ
NA OČKOVÁNÍ
PROTI NEMOCI COVID-19
infolinka MČ Praha-Dolní Chabry: 
702 192 330
út–pá 8:00–16:00 hod.

Očkování posilující dávkou
Uběhlo od vašeho očkování proti covid-19 
již šest měsíců? Potom máte nárok na po-
silující dávku – třetí v případě vakcín Co-
mirnaty, Spikevax a Vaxzevria nebo druhou 
po aplikaci látky Janssen. Radnice bude 
opět zajišťovat očkování přímo v Chabrech.

Případným zájemcům s registrací k oč-
kování mobilním týmem mile rádi pomo-
hou zaměstnankyně našeho Kulturního 
centra na infolince 702 192 330 od úterý do 
pátku v čase 8:00 až 16:00 hodin.

Důležitý je interval 6 měsíců od dokon-
čeného očkování, který doporučila Evrop-
ská agentura pro léčivé přípravky (EMA) 
i  čeští odborníci. Posilující dávka vakcíny 
se doporučuje všem, kteří jsou starší 60 let.
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Výběr ze zasedání Rady 
13. a 27. září a 1. října
schválila
�vypsání Záměru na zřízení služebnos-
ti na pozemek parc. č. 1486/3, k. ú. Dolní 
Chabry,
�založení charitativní sbírky pro paní Š. N. 
přes firmu darujme.cz,
�poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
50 000 Kč pro TJ ZŠ Dolní Chabry na spor-
tovní činnost,
�poskytnutí finančního daru ve výši 50 
000 Kč pro SK Dolní Chabry na nákup bra-
nek pro nové hřiště, 
�podání odvolání do územního rozhod-
nutí č. j. MCP8 322263/2021, spis. zn. MCP8 
084291/2021/OV.Pet; 
�na návrh administrátora veřejné zakáz-
ky vyloučení dodavatele DCI Czech a. s. z 
veřejné zakázky Dodávka interiérového vy-
bavení ZŠ Dolní Chabry, na základě infor-
mace, že dodavatel DCI Czech a. s. nepro-
kázal svou kvalifikaci v celém rozsahu,
�vypsání Záměru na zřízení věcného bře-
mene na část pozemku parc. č. 1429/1, k. ú. 
Dolní Chabry,
�rozpočtové opatření č. 9 a č. 10 v roce 
2021, 
�vypracovaní geodetického zaměření po-
zemku č. par. 332/3, k. ú. Dolní Chabry, a 
vybudování psí louky na pozemcích parc. 
č. 332/3 a p. č. 332/2, 
�darování finanční částky osobám zajiš-
ťujícím v MČ Praha-Dolní Chabry volby do 
Poslanecké sněmovny PČR 2021 dle neve-
řejného seznamu, 
�úplatný převod pozemku par. č. 492, o 
výměře 114 m2 z ÚZSVM do vlastnictví HMP, 
a využití pozemku jako veřejná zeleň, o 
kterou bude městská část pečovat a kul-
tivovat tím veřejný prostor v okolí autobu-
sové zastávky Měděnecká, 
�opravu venkovního hřiště v areálu ZŠ 
Dolní Chabry dle cenové nabídky firmy 
4soft, s.r.o., ze dne 24. září 2021, ve výši 82 
340 Kč bez DPH,
�navýšení počtu zaměstnanců ÚMČ Pra-
ha-Dolní Chabry na 18 od 1. ledna 2022, 

souhlasila
�s projektovou dokumentací „Revitaliza-
ce Horního rybníka“ pro potřeby společné-
ho územního rozhodnutí a stavebního po-
volení,
�s projektovou dokumentací, kterou vy-
pracovala OS DESKRIPTO s.r.o. pro vydá-
ní společného povolení – přeložka vodo-
vodu ulice K Ládví, za předpokladu splně-
ní veškerých podmínek daných vyjadřující-
mi se orgány,

rozhodla 
�o vyhotovení návrhu pravidel pro za-
jištění informovanosti občanů prostřed-
nictvím sociálních sítí – Pravidla městské 
části Praha-Dolní Chabry pro komunikaci s 
občany na sociálních sítích.

MČ se odvolala proti 
územnímu rozhodnutí 
v Nových chabrech
Městská část podala v pátek 1.  října 2021 
k  pražskému magistrátu odvolání pro-
ti dalšímu rozšiřování projektu v  Nových 
Chabrech. Úřad MČ Praha 8 vydal v polo-
vině září územní rozhodnutí pro výstav-
bu fáze H a I, tedy deseti dalších bytových 
domů. Dolní Chabry proto zpracovaly od-
volání k  řízení, které chaberští radní jed-
nohlasně schválili a v pátek bylo k Odboru 
stavebního řádu hl. m. Prahy podáno.

Už 7.  července  2021 podala městská 
část zásadní námitky proti povolení zámě-
ru další výstavby. Stavební úřad ale přesto 
vydal rozhodnutí o umístění stavby. Nega-
tivní dopady na Dolní Chabry a kvalitu ži-
vota jejich obyvatel jsou přitom nespor-
né, jasně formulované a  doložené. Měst-
ská část proto nadále trvá na svých námit-
kách, které stavební úřad nezohlednil.

Jako nejzásadnější důvody odvolání lze 
vnímat rozpor záměru s územně plánovací 
dokumentací a se zákonem. Záměr zejmé-

na nesplňuje podmínky pro navýšení koe-
ficientu podlažních ploch, ale také je jako 
takový v  rozporu s  cíli a  úkoly územního 
plánování. Rozhodnutí je rovněž v  rozpo-
ru s dříve vydaným stanoviskem orgánu hl. 
m. Prahy. To konstatuje, že nyní posuzova-
né území bylo kapacitně téměř vyčerpáno 
již realizací předešlé fáze F a G. Není pro-
to přípustné, aby došlo k dalšímu rozšiřo-
vání projektu.

Tyto a další vady městská část namítá 
ve svém odvolání. Jedná se o další aktivní 
obranu proti nepřiměřenému rozšiřování 
výstavby v Dolních Chabrech, se kterou se 
stavební úřad v řízení vypořádal zcela ne-
dostatečně. Stavební úřad odůvodňuje své 
rozhodnutí stroze a  formalisticky. Nere-
flektuje skutečný obsah námitek městské 
části ani reálný stav v území. Takové roz-
hodnutí je v rozporu s pravidly nestranné-
ho rozhodování ve veřejném zájmu. Měst-
ská část proto požaduje, aby nadřízený or-
gán územní rozhodnutí zrušil. Odvolání 
městské části proti územnímu rozhodnu-
tí si můžete přečíst na webu.
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Výsledky voleb do Sněmovny 
za Dolní chabry
Ve dnech 8. a 9.  října 2021 probíhaly vol-
by do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR. V Dolních Chabrech se volilo ve třech 
okrscích a  voleb se zúčastnilo 78,35 pro-
cent možných voličů. Koalice SPOLU (ODS, 
KDU-ČSL, TOP 09) získala v  naší městské 
části 48,01 % hlasů, koalice Piráti a  Sta-
rostové 22,40 %, hnutí ANO 13,94 %, SPD 
3,52 %, Trikolora+Svobodní+Soukromníci 
2,72 %, ČSSD 2,16 % a KSČM 1,36 %. Žádná 
ze zbylých stran nezískala v Dolních Cha-
brech více než jedno procento hlasů. Po-
drobně si můžete výsledky prohlédnout 
níže nebo na webu Českého statistického 
úřadu Volby.cz.

Celorepublikově zvítězila koalice SPOLU 
s 27,79 % hlasů před hnutím ANO s 27,12 %, 

Piráty a starosty s 15,62 a SPD s 9,56 %. Dal-
ší subjekty jako Přísaha, ČSSD nebo KSČM 
nepřekročily požadovanou hranici 5 % pro 
vstup do Sněmovny.

redakce
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Než tramvaj zazvoní…
Aktuální stav přípravy tramvajové trati (TT) 
Kobylisy – Zdiby bylo téma, nad kterým se 
4. října sešlo vedení MČ Praha-Dolní Chab-
ry s hlavními tvůrci tohoto návrhu.

Projektant a  investor představili zá-
kladní parametry stavby, která má zcela 
změnit charakter Ústecké ulice. Konzulto-
vána byla hlavně klíčová místa, kde si re-
alizace TT vyžádá největší zásahy a úpravy 
dopravního režimu:
�Tramvajové zastávky budou celkem čty-
ři. Tím se obyvatelům výrazně zmenší do-
cházková vzdálenost.
�Z  areálu budoucího domu seniorů na 
rohu Kobyliské ulice je nutné začlenit vý-
jezd na Ústeckou ulici a vyřešit jeho mož-
nou kolizi s  projektovanými nástupními 
ostrůvky.
�Uvažováno je propojení západní vět-
ve ulice Protilehlá a východní větve ulice 
Pod Křížem na Ústeckou ulici. To má zjed-
nodušit příjezd obyvatel ke svým domům. 
V  případě Protilehlé ulice se navíc zlepší 
obslužnost komerčního centra a MŠ Bera-
nov, propojením ulice Pod Křížem pak do-
jde k výraznému odlehčení přetížené Ulčo-
vy a Ládevské ulice.
�Z nového mostu na Ústecké bude zajiš-
těn přímý průchod na níže položenou Spo-
řickou ulici schodištěm přímo z  nástup-
ních ostrůvků. Usnadní se mj. i  příchod 
k obchodnímu domu BILLA.

Vedle těchto nesporných přínosů zůstá-
vají i témata, která je nutno dořešit:

�Největší zátěž při výstavbě i  provozu 
tramvaje ponesou obyvatelé Ústecké uli-
ce. Po realizaci TT již nebudou moci ani 
parkovat před svými domy. Důvodem je 
nedostatečná šířka vozovky. Pro současné 
vedení MČ je to nepřijatelný fakt. Jedním 
z navrhovaných řešení je přesun plánova-
ných cyklopruhů do bočních ulic. Tím by se 
mohlo získat potřebné místo.
�Na nově přestavěné Ústecké se bohužel 
ani tentokrát nepočítá s alespoň krátkými 
napojovacími pruhy z bočních ulic. I tento 
důležitý požadavek se budeme snažit ně-
jak do projektu zapracovat.
�Zrušeny mají být linky busu 162 a  169 
v  dnešních trasách. Pro zklidnění dopra-
vy je ale nutné zachovat obslužnost vzdá-
lenějších oblastí Dolních Chaber a  jejich 

přímé propojení bez přestupů, zejména 
s ohledem na školní děti či hendikepova-
né spoluobčany.

Připomínek k projektu TT bylo ze strany 
naší MČ víc a zapracovali jsme je do připo-
mínek EIA již v letech 2019 a 2020.

Termín realizace TT odborníci odhadu-
jí na rok 2030. Mezitím musí proběhnout 
oprava katastrofálního stavu povrchu Ús-
tecké ulice. Naléhavé otázky je nutné ře-
šit již dnes, aby přínos tramvaje převážil 
komplikace, které s sebou kolejová dopra-
va přináší. Projektanti projevili vůči připo-
mínkám MČ vstřícnost a poté, co budou za-
pracovány do dokumentace, se nad plány 
opět brzy sejdeme.

Stanislav Vyšín, radní MČ

Dlouhodobý plán rozvoje 
Dolních chaber
Naše městská část se dynamicky rozví-
jí ve všech oblastech. Rychle narůstá po-
čet obyvatel, a  tím pádem musí být nová 
obytná zástavba doprovázena zajiště-
ním kvalitní infrastruktury, veřejné vyba-
venosti a  služeb. Tato skutečnost přines-
la nezbytnou potřebu vyhotovení koncep-
ce dlouhodobého plánu rozvoje vytvořené 
s ohledem na historické a kulturní dědic-
tví, ale také v souladu se současnou úrovní 
poznání a na moderních principech. Rada 
městské části proto rozhodla o  přípravě 
takového dokumentu v prosinci 2019, kdy 
jsem návrh na jeho přípravu předložil. Ten-
to plán rozvoje pro období let 2021–2030 
jde do své finální fáze a 14. října proběh-
lo v budově ÚMČ jeho první veřejné před-
stavení.

Jedním z  předpokladů pro vznik dlou-
hodobého plánu rozvoje bylo zadání vy-
pracování Demografické studie, která byla 
dokončena a  zveřejněna loni v  srpnu. 
Hned poté byl v  září zveřejněn záměr na 
výběr zhotovitele tohoto dokumentu pro 
strategické řízení. A dne 15. října 2020 roz-
hodla RMČ o  výběru zhotovitele Finanč-
ní poradenství s.r.o., se kterým byla uza-
vřena smlouva. Současně bylo rozhodnu-
to o ustavení řídícího výboru pro projekt, 

do kterého jsem byl s Kateřinou Šilhovou 
Šafránkovou a  Petrem Malým jmenován. 
Dále byly rovněž ustaveny odborné pra-
covních skupiny a do těchto byli jmenová-
ní členové z  řad odborníků a  zastupitelů. 
Po schválení postupu prací a  výběru pri-
oritních oblastí jsme se dali do práce pod 
řízením Mgr. Vladimíry Kalivodové, ředitel-
ky Finanční poradenství s.r.o.

Letošní rok byl bohužel významně ovliv-
něn covidem. Přesto se podařilo vše zpra-
covat, proběhly veškeré potřebné práce na 
analytické a  programové části dokumen-
tu včetně jednání odborných pracovních 
skupin, anketa s  občany a  její vyhodno-
cení. Naší snahou je od samého počátku 
zpracovávat rozhodnutí v jednotlivých ob-
lastech společně s odborníky a vypracová-
vat dlouhodobý plán rozvoje ve spolupráci 
s veřejností. Těmito oblastmi jsou školství, 
urbanismus, doprava, bezpečnost, územ-
ní rozvoj, životní prostředí, veřejná správa, 
kultura, sport a sociální a zdravotní služby. 
Velmi oceňujeme, že se lidé prostřednic-
tvím uskutečněné ankety zapojili a sdělili 
nám své náměty a hodnocení současného 
stavu veřejného života v Dolních Chabrech.

Dlouhodobý plán rozvoje pomůže měst-
ské části v koordinovaném a cíleném roz-
voji v  dlouhodobé perspektivě a  podpoří 
její projektové a strategické řízení včetně 
dotační činnosti v  souvislosti s  budoucí-

mi rozvojovými projekty na území Dolních 
Chaber. Proto věříme, že bude dobrým po-
mocníkem k zajištění kvalitního života pro 
naše občany všech generací i v budoucích 
letech.

Předpokládáme, že po zapracování po-
sledních námětů a připomínek bude finál-
ní znění a  podoba Dlouhodobého plánu 
rozvoje v co nejbližší době projednáno po-
druhé s veřejností, poté v řídícím výboru, 
v RMČ a následně na půdě Zastupitelstva 
v prosinci 2021.

Milan Golas, 1. místostarosta MČ
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Úprava provozní doby 
sběrny bioodpadu 
na Spořické
S účinností od pondělí 18.  října 2021 byly 
upraveny časy pro příjem bioodpadu ve 
sběrně na Spořické ulici směrem do Ďáb-
lic. Vedení městské části vyjednalo na jaře 
letošního roku s  provozovatelkou sběrny 
Ivanou Zůčkovou výsadní spolupráci, která 
zajišťuje chaberským obyvatelům zdarma 
ukládat biologicky rozložitelný odpad, lis-
tí, trávu a další bioodpad. Tuto službu plně 
hradí radnice městské části. Provozní doba 
se nově mění následovně:
�pondělí a středa od 8:00 do 16:00 hodin,
�sobota od 8:00 do 14:00 hodin.

Vyjednání užitečné služby pro obča-
ny bylo reakcí na finanční škrty pražského 
magistrátu v  rozpočtu na odpadové hos-
podářství, kvůli kterým byly letos počet-
ně omezeny pravidelné kontejnerové svo-
zy. Sběrnu využívají také pracovníci péče 

o veřejný prostor ÚMČ. Pro místní občany 
je pro bezplatné předání odpadu ve sběr-
ně na Spořické třeba prokázat se trvalým 
místem pobytu v městské části Praha-Dol-
ní Chabry.                                        redakce

Poděkování panu Šmídovi
Sociální komise děkuje za milé řádky 
a přejeme panu Šmídovi hodně zdraví. Po-
kud je člověk plně zdráv, život ho baví a ra-
dost ze žití ho provází.

Eliška hašková coolidge 
v náhradním termínu pořadu 
Krása zralého věku

Vzhledem k  nepříznivé covido-
vé situaci v  USA nemohla paní 
Hašková opustit Spojené státy 
a vrátit se zpět do své domovi-

ny, jak původně plánovala. A  tak jsme se 
dohodly na náhradním termínu, a  to dne 
18. listopadu 2021 v čase 14:30 hodin. Velmi 
se na nás všechny těší. Mou milou povin-
ností je nám všem předat upřímné pozdra-
vy a omluvu těm, kdo se s ní chtěli a i na-
dále chtějí setkat. Věří, že nám všem vyna-
hradí nedodržení svého slova, které způ-
sobilo obsazené letadlo z  USA k  nám do 
České republiky. Stále platí, že si můžeme 
zakoupit její knihy o etiketě či o jejím živo-
tě přímo na místě. Také platí autogramiáda 
po skončení pořadu, kdy bude podepiso-
vat i knihy zakoupené již dříve. O hudební 
vložku se tentokrát postará mistr Jaroslav 
Tuza, kterého všichni dobře známe nejen 
ze setkání v kavárnách pro dříve narozené, 
ale i z Chabrybárny, kdy jsme si vždy s chu-
tí a radostí zazpívali i zatančili.

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

Hana Marie Kunešová, 
vedoucí Sociální komise

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 zave-
dených časech, a  to první středu v měsí-
ci. Jedná se o 3. listopad 2021 v čase 15:30 
hodin.

Sociální komise

Svoz odpadů 
v listopadu

Přistavení velkoobjemových 
kontejnerů
Datum    Stanoviště                 Čas (hod.)
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

Přistavení BIO velkoobjemových 
kontejnerů

Datum      Stanoviště               Čas (hod.)
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

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Zveme vás na rozsvícení vánočního stromu 

na Hrušovanském náměstí.

V sobotu 27. listopadu 2021

od 16:00 hod. doprovodný program,
od 17:00 hod. rozsvícení stromu.

Přijďte si s námi užít první předadventní sobotu. Těšíme se na vás.
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Permanentka do botanické
Pro všechny chaberské milovníky zahrad 
a flory jsme opět zajistili roční permanent-
ku do Botanické zahrady v Troji. Na perma-
nentku mohou denně vstoupit čtyři osoby 
jak do vnitřních, tak do venkovních expo-
zic. Skleník Fata Morgana i venkovní areál 

je zajímavý v každém ročním období. Půj-
čování chaberským občanům bude mož-
né v  Kulturním centru Chaberského dvo-
ra v otevírací době oproti vratné záloze ve 
výši 1000 Kč. Vrácení následující otevírací 
den, případně po předchozí domluvě. In-
formace o Botanické zahradě a  jejích ak-
cích naleznete na www.botanicka.cz. Užijte 
si s rodinou výlet i kousek od Dolních Cha-
ber.          Barbora Šedová, Kulturní komise

Telegraficky
Projednali jsme strategický plán
Ve čtvrtek 14.  října proběhlo ve Velkém 
sále Chaberského dvora veřejné projedná-
ní Plánu rozvoje městské části. Představe-
ní celé koncepce a výsledků zpracovaných 
dotazníků vysílala městská část také onli-
ne. Záznam z projednání naleznete ve vi-
deích na Facebooku městské části a celou 
prezentaci v samostatné galerii.

Oprava hřiště u ZŠ
Hřiště u  školy si v  průběhu října prošlo 
nutnou rekonstrukcí. V  průběhu dvou ví-
kendů byl opraven opotřebovaný povrch 
a vyměněny některé prvky lanového systé-
mu a ochranných sítí.

Shnilá jablka do rybníka nepatří

Do Prostředního rybníka nedaleko vrby 
někdo opakovaně sypal spadaná a shnilá 
jablka. Prosíme dotyčného, aby tak neči-
nil. Ovoce ve vodě dále hnije a  znečišťu-
je nádrž, kterou obývá mnoho živočichů 
a kterou je nutné čistit. Zbytky ovoce mů-
žete zlikvidovat například během svozů bi-
oodpadu VOK nebo ve sběrně Ivany Zůč-
kové na Spořické směrem do Ďáblic. Služ-
bu na jaře zařídila městská část a pro ob-
čany Dolních Chaber je zdarma.

Krajané letos přijeli 
pouze ze Slovenska
Krajanské slavnosti letos kvůli opatřením 
proběhly za skromnější účasti pouze sou-
boru ze Slovenska. Přesto bylo na Hrušo-
vanském náměstí veselo, zpívalo se, vy-
hrávalo. Krajanský spolek Slovácký krúžek 
a Skaličané předal navíc jako dar chaber-
ské knihovně zpěvník lidových písní. Moc 
děkujeme všem účastníkům i  vám, kteří 
jste se na vystoupení krajanů přišli v ne-
děli 19. září 2021 podívat.

redakce
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Komunitní výsadba 
Nové chabry
Zapojte se s  námi do projektu výsadby 
stromů v Nových Chabrech. Stromy hleda-
jí své adoptivní rodiče, kteří se zaváží k je-
jich opečovávání. Každý z  dvaceti stromů 
může být adoptovaný konkrétní rodinou, 
skupinou přátel, SVJ atp. a může nést do-
konce cedulku se jmény svých „pěstounů“.
�Výsadba: 20 kusů listnatých stromů.
�Termín: 27. listopadu 2021 v 10:00 hodin.

�Místo: Nové Chabry – sraz u beachvolej-
balového hřiště.

Pokud máte zájem se události zúčast-
nit, přihlaste se prosím tajemnici měst-
ské části Lence Drdové na e-mailové adre-
se: lenka.drdova@dchabry.cz nebo na tel.: 
722 974 893.

V průběhu výsadby zajistíme pro účast-
níky teplý čaj. Další případné občerstvení 

necháme na vaší nápaditosti.
Tento projekt je spolufinancován Stát-

ním fondem životního prostředí ČR.
ÚMČ, redakce

Pozvánka do divadla
Vypjaté volební období je úspěšně za 
námi. Epidemie covidu sice sílí, ale zatím 
nám zásadním způsobem neomezuje ži-
votní činnosti. Je tady opět prostor i čas na 
kulturu. Součástí té chaberské se už neod-
dělitelně stal ochotnický divadelní soubor 
DIVOCH. Minulý rok samozřejmě velice ne-
příjemně zasáhl také do jeho činnosti. Sys-
tém home office se opravdu neosvědčil. 
Fungování našeho souboru stojí na osob-
ních kontaktech a  společných prožitcích 
s diváky. Na rozdíl od profesionálních scén 

se v Chabrech herci a diváci znají z civilní-
ho života. Představení je tak pro obě stra-
ny výrazně zajímavější.

Podzimní část divadelní sezony zahá-
jil DIVOCH premiérou autorské hry Sisi na 
titulní straně. Netradiční pojetí historické 
postavy dokáže určitě zaujmout. Autor hry 
Jakub Hojka, režie Gabriela Rejková.

K  pozvánce na příští představení při-
dávám fotografii ze zkoušky. Za účinkující 
jména tří dam: Hana Pištorová, Andrea Ne-
radová a Věra Malinová.

Miroslav Malina

Příspěvky zastupitelŮ

Příspěvek zastupitele
V  září bylo stavebním úřadem P8 vydáno 
rozhodnutí o  umístění stavby další fáze 
projektu Nové Chabry (etapy H+I). Toto 
rozhodnutí však obsahuje několik závaž-
ných nedostatků a zakládá se na povolení 
další výstavby nad rámec územního plánu. 
Úřad také rozhodnul v rozporu s dřívějším 
stanoviskem Hl. m. Prahy, které zakotvi-
lo, že realizací předchozí fáze F+G již do-
šlo k vyčerpání téměř celého území deve-
lopera a další výstavba fakticky není sko-
ro možná.

Dlouhodobě podporujeme rozvoj naší 
MČ a  výstavbu, nicméně v  rozumné po-
době, se zelení, veřejnou vybavenos-

tí a v souladu s územním plánem. Projekt 
Nové Chabry představuje masivní rozsah 
výstavby, která těmto požadavkům neod-
povídá. Lokalitě by prospěla stabilizace 
a především pak rozšíření o chybějící ve-
řejné plochy k  relaxaci zdejších obyvatel 
a o veřejnou zeleň. Není zde proto na mís-
tě další enormní zvětšování projektu.

Z  toho důvodu jsme již dříve vyjedná-
vali s  developerem, aby rozsah plánova-
né výstavby fáze H+I  snížil. Protože však 
tato jednání nevedla k valným výsledkům 
a  developer zahájil územní řízení, prosa-
dili jsme v  radě MČ vypracování námitek 
a následně i odvolání proti územnímu roz-
hodnutí. Od příslušných orgánů požaduje-

me především posouzení souladu celého 
záměru s územním plánem.

Naším cílem je využít poslední šan-
ci vnést do lokality Nových Chaber zeleň 
a veřejné plochy, a to např. v podobě roz-
lehlého parku či hřišť pro děti i  dospělé. 
Tento větší nezastavěný prostor by pak 
kompenzoval zeleň celému projektu, kde jí 
aktuálně není dostatek. Věříme, že se de-
veloper nakonec rozhodne nám vyjít vstříc 
a vše skončí dohodou mezi ním a MČ. Zá-
roveň jsme rádi, že tuto naši snahu podpo-
rují i koaliční kolegové.

O výsledku Vás budeme informovat.

Za Volbu pro Chabry, Martin Knížek

Příspěvek zastupitele
V říjnovém čísle byl pod úvodním slovem 
starostky dlouhý článek, podepsaný za-
stupiteli zvolenými za VpCh a ODS. Pone-
chám stranou své přesvědčení, že se zřej-
mě jedná o pokus cenzurovat obsah úvod-
ního slova starostky. Reaguji na tvrze-
ní zastupitelů VpCh a  ODS, že zastupite-
lé 18400.cz dostavbu školy nikdy nepod-
pořili a že se i přes jejich negativní aktivi-
ty podařilo stavbu úspěšně dokončit. Toto 
není pravda. Zároveň to vnímám jako útok 
na zastupitele za sdružení Za lepší Chabry. 
Za předchozího vedení radnice jsme ne-
měli o projektu žádné informace. Nemoh-
li jsme se tak vyjadřovat k  projektu, kte-
rý jsme neznali, i s ohledem na povinnost 
zastupitele jednat v  souladu se zákony 

a  s  péčí řádného hospodáře. Vzpomínám 
si na návštěvu školy společně s panem Vy-
šínem v listopadu 2018, kdy jsme požado-
vali informace o projektu a zástupce ředi-
tele školy nám pouze letmo ukázal pár ša-
nonů a tím veškeré seznamování s projek-
tem skončilo. Faktem také je, že se rekon-
strukce školy zpozdila o  jeden rok proto, 
že stavba nebyla řádně připravená a neby-
la by dokončena před začátkem školního 
roku 2020/2021. To nám na schůzce v červ-
nu 2019 potvrdila paní Šárka Doležalová 
(pouze shoda jména s  mojí manželkou) 
za stavební dozor. Podstatné je, že pravo-
moc vybrat zhotovitele stavby měla dle zá-
kona rada. Tehdejší vedení obce byli 2 zá-
stupci ODS a  3 reprezentanti VpCh. Pou-
ze rada měla potřebné informace k  roz-

hodnutí o výběru zhotovitele. Zřejmě kvůli 
tehdejším vnitřním neshodám uvnitř koa-
lice došlo k pokusu přenést zodpovědnost 
na (tehdy opoziční) zastupitele ze 18400.cz 
na zasedání Zastupitelstva. Za tímto poku-
sem byla snaha zahájit rekonstrukci školy 
za každou cenu v situaci, kdy stavba neby-
la dobře připravena a rekonstrukce by se 
nestihla včas před začátkem dalšího škol-
ního roku. Mrzí mě, že se takhle překrucuje 
pravda. Rád bych vyzval všechny zastupi-
tele k dokončení volebního období korekt-
ně. Volby máme za rok, využijme zbývající 
čas k společné práci pro Dolní Chabry, a ne 
k zbytečným vzájemným invektivám.

Josef Doležal
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Prodejní výstava keramiky: Alena Vondrová
vernisáž 2. 11. v 17:00 hod.
Srdečně vás zveme na prodejní výstavu kera-
miky Aleny Vondrové. Tvorba z hlíny je pro ab-
solventku VŠCHT více než deset let koníčkem. 
Drží se hesla: „Kdo si hraje, nezlobí.“ Výstava se 
koná od 3. do 27. listopadu 2021. Vernisáž pro-
běhne 2. listopadu od 17:00 hodin.

Získané prostředky budou zaslány na konto 
Domova svaté Rodiny v Praze 6 – Liboci.

Vystavené výrobky je možné předem zhléd-
nout na stránce https://tinyurl.com/vondrova.

Pohádka: Matěj a čerti
20. 11. so 15:00 hod.
Grandiosní marionetová kome-
die na motivy lidové pohádky 
o  chytrém Matějovi, který se ni-
čeho na světě nebál. Byl jednou 
jeden Matěj a jeden Medvěd a je-
den Zajíc. A taky jedno peklo plné 
těch nejstrašnějších čertů a ďáb-
lů. Už to by stačilo na pořádnou 
pohádku. Jenomže ten Matěj měl 
ženu Jarušku a kopec dětí a… Ale 
víc vám neprozradíme. To totiž musíte vidět na vlastní oči.

Hraje Divadlo LOKVAR. Režie: Peter Varga, napsal: Martin 
Matejka, scéna a  loutky: Barbora Hubená, kostýmy: Zuzana 
Rusínová, hudba: Milan Potoček, hrají: Peter Varga a Martin 
Veliký. Délka představení: 50 minut, pro děti od 4 let. Velký sál, 
bez rezervace, vstupné 50 Kč.

Dílna: vizovické pečivo
16. 11. út 16:30 hod.
Zveme vás na předadventní díl-
ničku, při které budeme vyrábět 
proslavené vizovické pečivo. Paní 
Stáňa Klocperková nás seznámí 
se správnou přípravou těsta a po-
stupem, jak vyrobit poutavé po-
stavičky nebo předměty. Přijďte si 
se svými dětmi vyrobit proslave-
né „vizovické“, které můžete o tý-
den později využít k ozdobení svého adventního věnce. Vstup-
né zdarma, rezervace míst v KC/knihovně.

Dílna: adventní věnce
23. 11. út 16:30 hod.
Než nastane první z adventních nedělí, zveme do prostředí 
KC CHD k  tvoření adventních věnců. Vstupné 50 Kč zahrnu-
je korpus, větve, vázací drát. Přízdoby (svíčky, bodce, mašle) 
si prosím přineste vlastní dle svého vkusu. Rezervace místa 
v knihovně/KC.

L I S T O P A D  2 0 2 1

Výstava: Alena Vondrová Prodejní výstava keramiky
3.–27. 11.
Vernisáž 2. 11. v 17:00 hod.

Memoriál Jana Tleskače ve vyjímání ježka z klece
2.–13. 11. Knihovna

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

3. 11. st 15:30–17:30 hod., Kavárnička chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje
Pořádá Sociální komise

4. 11. čt 19:30 hod. Studio D: Mandarinkový pokoj
Premiéra divadelní hry Roberta Thomase
Vstupenky 120 Kč v prodeji v KC Chaberský dvůr

8. 11. po 18:00 hod. beseda: Alena Mornštajnová,
spisovatelka 
Vstupné 30 Kč, knihovna, doporučujeme rezervaci

14. 11. ne 19:00 hod. Divadlo DIVOch: Sissi
Divadelní komedie, autor Jakub Hojka
Vstupenky 120 Kč v prodeji KC Chaberský dvůr

16. 11. út 16:30 hod., Dílna: Vizovické pečivo
S sebou pomůcku na tvarování (malé nůžky, nožík.)
Vstupné zdarma, rezervace v KC Chaberský dvůr

18. 11. čt 14:30 hod., Krása zralého věku
host: Eliška hašková coolidge
Pořádá Sociální komise
Velký sál, rezervace v KC Chaberský dvůr

20. 11. so 15:00 hod., Matěj a Čerti
Divadelní pohádka pro děti. Hraje divadlo LOKVAR
Vstupné 50 Kč, Velký sál, bez rezervace

23. 11. út 16:30 hod., Dílna: Adventní věnce
Vstupné 50 Kč, rezervace v KC Chaberský dvůr

25. 11. čt 19:30 hod. Studio D: Mandarinkový pokoj
Divadelní hra Roberta Thomase
Vstupenky 120 Kč v prodeji v KC Chaberský dvůr

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

chaberskydvur@dchabry.cz | knihovna@dchabry.cz.
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S  upřímnou radostí oznamujeme, že naše 
pozvání do Chaberského dvora přijala paní 
Alena Mornštajnová. Spisovatelka, jejíž kni-
hy Slepá mapa, Hotýlek nebo Hana vyvolaly 
mezi čtenářskou veřejností výjimečnou ode-
zvu. Srdečně vás zveme k besedě v knihov-
ně v pondělí 8.  listopadu v 18:00 hodin. Po 
skončení bude možné nechat si podepsat 
donesené autorčiny knihy. Na místě nebude 
probíhat jejich prodej. Doporučujeme rezer-
vaci místa osobně, telefonicky nebo e-mai-
lem. Vstupné 30 Kč.

za kulturní dvoustranu Alena Wachtlová, Jitka Goldsteinová

Chaberský dvůr byl pro 25. ročník sbírkovým 
místem v rámci Českých dnů proti rakovině. 
Od středy 29. září do soboty 2. října jste kou-
pí kytičky žlutého kvítku měsíčku lékařské-
ho přispěli celkovou částkou 1 435 Kč. Moc 
děkujeme!

A v listopadových dnech se Kulturní cen-
trum poprvé stane jedním ze stovek sbírko-
vých míst, kde si lze zakoupit kvítek vlčího 
máku. Ten se stal symbolem pro Den váleč-
ných veteránů. Slaví se celosvětově 11. listo-
padu, u příležitosti konce první světové vál-
ky. Květy vlčího máku pokrývaly hroby vo-
jáků padlých na západní frontě. Připněte si 
vlčí mák na znamení úcty a  pomozte hrdi-
nům v  nelehké době. Centrum pomoci Pa-
měti národa za vaše příspěvky zajistí náku-
py, obědy, obstará léky a  nabídne bezpeč-
ný mezilidský kontakt. Maková kasička bude 
k dispozici celý listopad na pultíku v knihov-
ně.

Sbírkové místo

A  jedeme dál! Foglarovský rok pokraču-
je „Memoriálem Jana Tleskače“ ve vyjímá-
ní hlavolamu ježka z klece. Vyhlašujeme tři 
kategorie: kluci do 15 let, holky do 15 let 
a  dospělí. Než zapneme časomíru, může-
te si předem hlavolam vyzkoušet, až bude-
te připraveni, zapneme stopky a výsledný 
čas zaznamenáme. Soutěžíme kdykoli ve 
výše uvedených dnech. V sobotu 13. listo-
padu v  16:00 hod. výsledky vyhodnotíme 
a odměníme vítěze. Soutěžního ježka nám 

zapůjčila Skautská nadace Jaroslava Fogla-
ra a hlavní ceny věnovalo Muzeum města 
Prahy. Výherci všech kategorií se mohou 
těšit mimo jiné na rodinnou vstupenku na 
interaktivní výstavu „Město jako přízrak / 
Pražské inspirace Jaroslava Foglara“. Obě-
ma institucím za podporu akce děkujeme. 
Na absolutního vítěze a  nejlepšího učně 
Jana Tleskače však čeká ještě cena speci-
ální. Jaká? Pojďte do toho a uvidíte!

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

Memoriál Jana Tleskače

beseda: Alena Mornštajnová 
8. 11. po 18:00 hod.

Od 2. 11. út 13:00 hod. do 13. 11. so 12:00 hod. (v otevírací době)
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Štafetový kolík – tři otázky 
pro Terezu heinrichovou
Rubrika „Štafetový kolík – tři otázky pro…“ 
je tu pro vás už víc než rok. V minulém čís-
le nominoval Milan Drda novou starostku 
chaberského Sokola Terezu Heinrichovou. 
Rodilá Chaberačka se už od dětství věnu-
je umění v podobě malby a kresby a živí se 
jako designérka ve společnosti DePOT De-
sign. I pro ni máme připravené tři otázky.

Získala jste dvouletý mandát starostky 
Sokola. Čeho za tu dobu chcete dosáh-
nout?
Předem bych chtěla poděkovat Milanu Dr-
dovi za nominaci a jeho slova při štafetě. 

A teď k otázkám: Je pro mě čest nést funk-
ci starostky. Vnímám svou práci pro Sokol 
jako nový životní mezník, novou zkušenost. 
Mnozí z vás vědí, že jsem již v Sokole pů-
sobila dva roky jako člen výkonného výbo-
ru a měla jsem možnost získat si vaši dů-
věru. Moc si vážím vašich hlasů při volbě, 
protože díky vám můžeme plnit naše spo-
lečné myšlenky. Hlavním cílem je vytvoření 
místa, kde se s vámi budeme potkávat na 
sportovních, kulturních, relaxačních a vol-
nočasových aktivitách, což se nám daří pl-
nit na výbornou. Mezi úspěchy nového vý-
boru patří zvýšení členské základny naší 
jednoty, otevření sportovních i nesportov-
ních kroužků, zavedení elektronického sys-
tému členské sekce (máme i mobilní apli-
kaci), opravy a  úpravy objektu a  areálu. 
Dosáhnout chceme komplexního rozvoje, 
a pokud okolnosti dovolí, pustíme se i do 
razantních změn v oblasti výstavby.
Kde hledáte inspiraci k malování a tvorbě 
grafiky a co vás na tom nejvíce baví?
Ke své volné tvorbě se inspiruji okolním 
světem. Je to v  mém případě impulzivní 
záležitost. Většinou jsou mé práce otiskem 
momentálního rozpoložení. Jednou vese-
lé, jednou smutné. Zrovna jak to přijde. Při 
tvorbě grafiky obalu je to jiné. Tam přichá-
zí celá řada omezení. Vždy si musím zma-
povat přímou konkurenci, používám čas-
to internet. Inspirací jsou mi i ostatní pro-
dukty. Třeba i v případě, jak grafiku nedě-
lat. Nejvíc mě samozřejmě baví, když se 
produkt dostane na trh a když obal vydr-

ží nějaký čas v nezměněné podobě. Také 
mě baví grafika na obaly, kde tvořím přímo 
i značku samotnou.
Účastnila jste se i  soutěže o  pomalování 
trafačky u ZŠ. Jak by se ještě jinak dal oz-
vláštnit veřejný prostor v Chabrech?
Moc ráda jsem se soutěže zúčastnila. Bylo 
fajn mít „volnou ruku“ při vymýšlení téma-
tu. Nebýt svázaná žádným striktním ome-
zením. Volila jsem dvě cesty. První byla po-
učná, pracovně jsem si ji nazvala Edison-
ka, kdy jsem chtěla připomenout důležitá 
fakta v historii vynálezů. Třeba to, že Edi-
son žárovku nevymyslel, nýbrž zdokonalil 
a patentoval, ale již před ním ji zkoumalo 
dvacet vědců a vynálezců. Druhým námě-
tem byly čtyři živly hravě ztvárněné a roz-
místěné na čtyřech zdech trafačky. Super 
bylo vidět návrhy dětí, které se také zapo-
jily. Vždy je úžasné sledovat, jak děti tvoří. 
A když tvoří s nadšením, tak o to víc!

Pro veřejný prostor Chaber bych pár 
nápadů měla, ale nad tím se musíme sejít 
společně s naší radnicí. Prozradím jen, že 
hlavním symbolem by byl beránek. Máme 
ho ve znaku naší městské části a jako sym-
bol nabízí mnoho ztvárnění a příběhů. Ba-
vilo by mě, kdyby při realizaci pomoh-
li Chaberáci. Je jedno jakou pomocí, jest-
li malováním, stavením se na popovídání 
nebo držením štaflí. Hlavní je, když takové-
to věci budeme tvořit tady, teď a společně!

Nominace Chaberáka do příštího čísla: 
paní Dufková.
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bohnice ve vlně
V knihovně Chaberského dvora sbíráme 

vlnu, přízi a pletené oděvy, jehlice i háčky.
RECYKLUJEME PRO UMĚNÍ.

Zapleťte se s námi do projektu 
BOHNICE VE VLNĚ.

Více na www.pletemesochy.cz 
a facebook.com/pletemesochy.

Opleteme zahrady v Psychiatrické 
nemocnici v Bohnicích SPOLEČNĚ.

25 let chaberského 
volejbalového družstva č. 1
Ráda bych s  nástupem na novou barev-
nou „palubovku“ školní tělocvičny podě-
kovala za letitou skvělou spolupráci ne-
jen naší domovské organizaci TJ ZŠ Chab-
ry, ale i  škole, v  jejíchž starých i  nových 
útrobách již 25 let sportujeme. Letos tomu 
je opravdu již čtvrt století, co jsme zača-
li v tehdy nově postavené tělocvičně školy 
roku 1994 doplňovat volejbalové družstvo 
učitelů členy z  naší rodiny. Vášnivý spor-
tovec a  tehdejší ředitel školy Jiří Kubelka 
nakonec zůstal po nějakém čase z  učite-
lů ve skupině sám, avšak středeční večer-
ní čas nám zůstal ponechán. Za ty dlouhé 

roky se v našem družstvu vyměnila počet-
ná řada hráčů, ale je pro mě až dojemné, 
že pevné jádro tvořené příbuznými a  ka-
marády stále drželo a drží. Velkou poklonu 
bych chtěla tímto vyjádřit mým rodičům, 
kteří se mnou v 90. letech v tělocvičně za-
čínali hrát. Kéž bych i já vydržela do svých 
pětašedesáti (a více let) u volejbalu. Víte, 
přes polovinu svého života se pravidelně 
těším ve středu na volejbal a je to krásný 
relax, který zdaleka není o vyhraných bo-
dech. Je to rituál vyčištění hlavy, je to o ro-
dině, přátelích, následném posezení… pro-
stě skvělém naladění. Děkuji Vám všem! Jo, 
a pokud budu po rodičích, za dalších 25 let 
očekávejte ve Zpravodaji můj další volej-
balový snímek!!!                      Martina Mrňavá

Společnými silami 
se jistě podaří
V sobotu 9. října byl z chaberského koste-
la převezen obraz Nanebevzetí Panny Ma-
rie do restaurátorské dílny. Léty poničená 
olejomalba na plátně, zasazená do barok-
ního iluzivního oltáře, bude již třetím ob-
razem, který nám zrestauruje skvělý aka-
demický malíř Miroslav Slavík.

Předběžný rozpočet renovace obrazu 
a rámu je odhadován na 30 tisíc korun.

Nejen obrazy, ale též další vybavení 

svatostánku byly v  průběhu let opraveny 
díky vašim příspěvkům a sponzorským da-
rům. Jen v krátkosti bych ráda připomněla, 
že se podařilo opravit například zvony ve 
zvonici, varhany z kostela, zničené vstup-
ní dveře, nově bylo nainstalováno osvětle-
ní lodi kostela.

Děkuji všem za finanční pomoc, kostel 
jako nejstarší památka v městské části (té-
měř 850 let) si jistě pozornost zaslouží.
Číslo účtu: 220920052/0300.

Jana Snížková, OSOP
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Divadelní ochotníci chaberští vás 
zvou na reprízu bláznivé komedie 
pro každou dobu Sisi na titulní stra-

ně. Autorem hry je Jakub Hojka, režíruje Gabriela Rejková. Přijďte 
14. listopadu 2021 v 19:00 hodin do Chaberského dvora.

Studio D zve na premiéru divadelní kome-
die Mandarinkový pokoj. Repríza předsta-
vení se bude konat 25. listopadu od 19:30 

hodin a vstupenky si již nyní můžete zakoupit.
Kolektiv Studia D

Vernisáž a dernisáž obrazů 
Vladimíra Přády 
6.–27. 9. 2021
Vernisáž malíře Vladimíra Přády, potažmo 
i dernisáž v Chaberském dvoře, se moc po-
vedla.

Ráda bych poděkovala především úřa-
du MČ Praha-Dolní Chabry, dále paní Ale-
ně Wachtlové, Martině Mrňavé, Martě Die-
trich Dvorské, Milanu Pavýzovi, Pepovi Mi-
tošinkovi a  dalším za obrovskou pomoc. 
Bez nich by se tato výstava ani nekonala.

Vytvořili jsme skvělý tým. Další velký dík 
patří Mezigenerační akademii, jejichž krát-

ký dokumentární film o Vladimíru Přádo-
vi s názvem „Energie tvorby“ nás napros-
to ohromil a přenesl zpátky v čase. Myslím, 
že by se tato akce líbila především tátovi. 
(Film „Energie tvorby“ je možno zhlédnout 
na YouTube.)

Dana Červenková
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Zářijový úklid
Ďáblického háje
Všem, kteří se zúčastnili úklidu 
18. září 2021, patří velké poděkování. Vážím 
si lidí, kteří svůj opravdový vztah k přírodě 
vyjádří tím, že zadarmo a s velkým osob-
ním nasazením uklidí nepořádek po těch 
bezohledných.

Dnes je módou bojovat za udržitel-
né životní prostředí pro budoucí poko-
lení, hlavně slovně. Proto patří velké po-
děkování rodičům, kteří přivedli na akci 
své potomky. Nikdo totiž nedokáže být ve 
svém úsilí tak opravdový jako děti. A  co 
se v mládí naučíš… Poděkování opět patří 
i všem těm, kteří mimo tradiční „velké“ jar-
ní a podzimní úklidy lesa a s mravenčí tr-
pělivostí den co den uklízejí po těch dru-
hých. Dobrá zpráva je, že jejich počet roste.

My všichni zúčastnění bychom chtě-
li poděkovat partnerům projektu měst-
ským částem Ďáblice, Dolní Chabry, Praze 
8, zvláště pak zástupcům Lesů hl. m. Prahy, 
bez jejichž přispění by úklidové akce neby-
ly tak zdařilé.

Během celého roku jsou k  dispozici 
v areálu zdraví (piknikové místo) pytle na 
odpad, prosím o jejich využívání. Zbytky jí-
del i obalů dokáží velmi ublížit volně žijí-
cím živočichům.

V režii Lesů hl. m. Prahy vzniká nová fix-
ní síť nádob, do nichž návštěvníci budou 
moci odhazovat odpadky.

Slovo nakonec: Ďáblický háj je přede-
vším živá příroda, les, není to zábavní park. 
Prosím proto všechny, kteří pořádají v lese 
alkoholické dýchánky, zakládají ohniště, 

jezdí na kolech mimo povolené trasy, či vy-
užívají přírodní památku Ládví jako běžec-
kou trasu, přestaňte být sobečtí, dejte těž-
ce zkoušené přírodě šanci, zaslouží si ji.

Další dobrovolné úklidy Ďáblického 
háje jsou plánovány na soboty 2.  dubna 
a 19. září 2022.

Pavel Marvánek

Myslivost – setkání 
se sokolníkem
V neděli 19. září 2021 proběhlo na fotbalo-
vém hřišti ve Veltěži tradiční setkání se so-
kolníkem, a to za velkého zájmu veřejnos-
ti. Akci uspořádal Myslivecký spolek Zdi-
by-Klecany ve spolupráci s  obecním úřa-
dem Zdiby a  fotbalovým oddílem Soko-
la Veltěž, který poskytl prostor k předvá-
dění. Na hřiště přišlo asi šedesát dětí od 
těch nejmenších až po školáky za dopro-
vodu zhruba sedmdesáti maminek, tatín-
ků a ostatních dospělých diváků.

Na úvod přivítal všechny přítomné mys-
livecký hospodář našeho mysliveckého 
spolku pan Antonín Matějka a  pak se již 

programu ujal profesionální sokolník pan 
Michal Procházka se svými svěřenci. Nej-
dříve seznámil účastníky se zoologií jed-
notlivých druhů dravců a sov a též se zá-
sadami chovu, výcviku a  cvičebními po-
můckami. Pokračováním programu byly 
ukázky kondičního létání na větve okol-
ních stromů, na sokolnický stojan či pře-
lety s  přistáním na sokolnickou rukavici, 
což si mohli někteří návštěvníci vyzkoušet. 
Pro děti bylo určitě zážitkem, že si moh-
ly pohladit malou sovičku. Vrcholem pak 
byly ukázky lovu na zemi s  vlečenou vy-
cpaninou myši v podání krahujce a ukáz-
ka lovu ve vzduchu, kdy vycpaninu kosa lo-
vila poštolka. Na závěr se představil orel 
stepní, který žije ve stepích Ruska, Mon-
golska i Afriky a živí se nejen jako lovec ko-
řisti z letu, ale více jako sběrač potravy při 

chůzi na zemi.
Při statických i  letových ukázkách byly 

k vidění jak u nás běžné druhy ptáků, tak 
druhy cizokrajné. Ze sov se předvedla naše 
nejmenší sova – kulíšek nejmenší jmé-
nem Arnošt – i ta největší, výr velký Anež-
ka. Dále pak kalous ušatý Ferda a sova pá-
lená Štěpán. Z dravců pak krahujec obec-
ný Bára, poštolka obecná Pišta, káně les-
ní Boženka, orel skalní Hubert a orel step-
ní Mireček.

Oceňujeme moderátorský výkon so-
kolníka, který dokázal upoutat pozor-
nost všech účastníků a zapojit je do aktiv-
ní účasti při předvádění. Bylo to příjemně 
strávené odpoledne, které přispělo k pro-
pagaci sokolnictví, ochrany přírody a mys-
livosti.

Jindřich Trpák
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Děti v MŠ beranov pečují 
o svou zahrádku
Podle plakátu zpěvných ptáků v  našem 
kraji poznávají předškoláčci ptáčky přilé-
tající ke krmítku, objevují motýly na mo-
týlím keři a  s  lupou zkoumají nejrůznější 
nálezy v přírodě. Nakoupení metodických 
pomůcek a  klíčů k  poznávání přírody za-
vršilo třetí etapu projektu Přírodní zahra-
da Beranov 2020, kterou mateřská ško-
la začala realizovat v březnu 2021. Dotaci 
ve výši 271 603,89 Kč poskytl Státní fond ži-
votního prostředí ČR, zbylé náklady ve výši 

47 930,11 Kč zaplatila školka. Slavnostního 
ukončení projektu a  předání zahrady dě-
tem se zúčastnila paní starostka Kateřina 
Šilhová Šafránková a tajemnice úřadu Len-
ka Drdová. Slavnostně přestřihly i s paní-
mi učitelkami a maminkami pásku a pak už 
se děti pustily do objevování novinek. Nej-
víc je zaujala sušička ovoce a bylinek, kde 
ochutnaly křížaly a mohly si také nasušit 

bylinky ze svých záhonků, a  malování na 
konvičky. Konvičky si děti odnesly domů, 
aby věděly, že o přírodu je třeba pečovat 
všude a že předáním „nové“ zahrady péče 
o ni teprve začíná. I na podzim rostou v zá-
honech bylinky, které si děti mohou s rodi-
či odstřihnout a doma sníst.

Kristina Zábrodská,
maminka z MŠ Beranov

Omluva Jaaty 
za „divočáka“ Ferdu
Za Jaatu bychom se rádi omluvili paní 
s  malým pejskem, kterou vystrašilo naše 
černé prasátko Ferda na svých toulkách 
okolím. Paní se lekla, že ji honí divočák. 
Způsobený strach a obavy nás velmi mrzí, 
snažíme se obě prasátka více zabezpečit 

v jejich výběhu a chlívku, aby se netoula-
la (a to již i na žádost úřadu městské části).

V říjnu se nám podařilo díky rodičovské 
brigádě složit dřevo, slámu i seno na zimu, 
opravit potřebné na zahradě a vybudovat 
novou dřevěnou prolézačku z kmene pora-
ženého stromu. Kromě výrobků z dýní jsme 
během podzimu s  dětmi vybíhali do polí 
pouštět draky a užít si koncertu barev cha-
berské přírody.

Děkujeme za krmení pro zvířátka, jen 
upozorňujeme, že kozy nežerou banány 
ani slupky z nich. Jinak jsme za zbytky jíd-
la, suché pečivo apod. na zimu vděční.

Jedenáctého listopadu nás již čeká sva-
tomartinský průvod. Tradičně se setkává-
me za zpěvu písní vpodvečer vedle točny 
autobusu u rybárny. Vydáváme se na ces-
tu pro světlo do našich lampiónů i nás sa-

mých směrem k jurtám. Tímto se omlouvá-
me za zvýšený provoz v tento večer v dané 
oblasti Chaber.

Pohodový adventní čas začínající již po-
slední listopadovou neděli přejí děti i prů-
vodci z Jaaty.

MŠ Jaata

Přírodovědné olympiády
V září jsme se zúčastnili olympiády Pražský 
pramen pořádané Gymnáziem Botičská. 
Olympiáda je určena pro 2. stupeň a ově-
řuje u žáků přírodovědné znalosti a logické 
myšlení. Letošní ročník byl zaměřen pře-
devším na chemii a fyziku. Nejlepší výsled-
ky v rámci školy měli tito žáci: 1. Šimon Vo-

tava (9. B), 2. Filip Šimáček (8. B) a na 3.– 6. 
místě Antonín Staněk (8. B), Tereza Hrube-
šová (9. B), Lukáš Jakubínský a Ondřej Vy-
šín (oba 7. A). Žákům gratulujeme k úspě-
chu a  zatím vyčkáváme na výsledky, kdo 
postoupí do dalšího kola.

Další uskutečněnou olympiádou byl Pří-
rodovědný klokan určený pro žáky 8. a 9. 
třídy. Krom přírodovědných otázek se zde 

objevují i matematické úlohy. Nejlepší ře-
šitelé za školu byli: 1. Matěj Šimáček (9. B), 
2. Eric Narducci (9. A), 3. - 4. místo Tere-
za Hrubešová (9. B) a Michael Kuník (8. A), 
5.–7. místo: Pavel Kraus (8. A), Viktorie Hla-
dišová a Karel Kohout (oba 9. A). Gratulu-
jeme k úspěchu a držíme palce pro postup.

Veronika Minaříková

Opékání buřtů aneb 
prima odpoledne 
na čerstvém vzduchu
Na začátek školního roku jsme s  dětmi 
z  naší Pohádkové školičky pozvali rodiče 
a  společně jsme se sešli na naší zahrád-
ce na tradičním buřtíkování. Tato společ-
ná akce s  rodiči zahajuje náš školní rok, 
všichni máme možnost seznámit se s no-
vými dětmi i rodiči a oni s námi.

Připravily jsme si pro děti tři stanoviště. 

Polytechnický koutek, kde se řezalo pilkou 
až třísky lítaly. Malovala se dřevěná zví-
řátka, která si děti ze dřeva vyřezaly. Děti 
si užily i tvořivou dílnu s vílou a skřítkem 
a sportovní stanoviště.

Mezitím ohýnek už vesele plápolal 
a šup s buřtem na oheň! Někteří si opekli 
místo buřtíků chleba, rohlík nebo jablíčko, 
ale všichni jsme si moc pochutnali a vůně 
se nesla po celém okolí. Tato školičková 
akce se velmi vydařila a  již se těšíme na 
další.                       MŠ Pohádková školička
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Přípravka 
bLAcK ANGELS
Jak je u  nás již běž-

né, snažíme se do pohybu zapojovat úpl-
ně všechny a ani letos jsme nezapomněli 
na naše nejmladší. Konkrétně děti ve věku 
předškolním, tj. 3–6 let. U  takhle malých 
dětí se soustředíme především na vše-
strannou pohybovou přípravu. Nesnažíme 
se z nich dělat florbalisty již v takto útlém 
věku. Jde nám především o podílení se na 
výchově a růstu nové generace schopných 
a šikovných sportovců.

Je ale velice důležité, aby si děti zvyka-
ly na sport a pohyb již odmala. Tyto návyky 
se v nich pokoušíme zakořenit. Nejdůleži-
tějším prvkem naší sportovní přípravky je 
to, aby měly děti z pohybu radost a sporto-
valy s námi s nadšením. Odměnou pro nás 
je, když se k nám děti těší a nemůžou se 
dočkat, až si opět zasportují se svými ka-
marády a vrstevníky.

Není to však pouze o sportu. Klademe 

důraz i na výchovu jejich osobností, jelikož 
chceme mít samozřejmě schopné sportov-
ce, ale i platné a zapojující se členy kolek-
tivu. Z tohoto důvodu se snažíme zařazo-
vat pohybové hry se zaměřením na vzá-
jemnou spolupráci našich malých sportov-
ců. Dětské osobnosti se v tomto věku vel-
mi rychle vyvíjí, a proto je učíme sportovní 
fair play hře ve všech ohledech.

Tréninky sportovní přípravky se konají 
každé úterý od 17:00 do 18:00 hodin v hor-
ním sálku BB Areny (Tupolevova 710, 199 00 
Praha 18 – Letňany). Sraz je vždy u recep-
ce areálu.

Sportovní přípravka se koná od 5.  říj-
na 2021 do 21. června 2022. V květnu a červ-
nu se s dětmi chodí ven, abychom využili 
čerstvého vzduchu a krásného počasí.

Platba za pololetí činí 1 250 Kč. První po-
loletí běží od září do ledna, druhé od úno-
ra do června. Přihlašování probíhá skrze 
členskou sekci klubu BLACK ANGELS zde: 
(do přihlášky do poznámky uveďte „Při-
hláška do sportovní přípravky pro před-

školní věk“). Popřípadě pokud máte něja-
ké dotazy, neváhejte kontaktovat Irenu Rů-
žičkovou na tel. č.: 773 567 977, nebo e-mai-
lem: irena@blackangels.cz.

Neváhejte a přijďte se na naši sportovní 
přípravku podívat, první dva tréninky jsou 
jako zkušební ZDARMA. Pokud s sebou při-
vedete své kamarády, můžete naše trénin-
ky navštěvovat společně.

Budeme se na vás moc těšit!
Jakub Lubina

Zprávy 
z TJ Sokol
Milý Chaberáci,

úvodem tohoto článku bych vám ráda 
poděkovala za důvěru, kterou jste k  nám 
projevili registrací přímo vaší nebo vašich 
dětí do kroužků v T.J. Sokol Dolní Chabry. 
Jen počet dětské členské základny se zvý-
šil na více než 130 dětí, což je úžasným vý-
sledkem oproti letům minulým. Věříme, že 
jste s kroužky spokojeni a moc děkujeme 
za milá slova v ohlasech na námi zavedené 
novinky, např. naší vlastní sokolskou onli-
ne klubovou zónu a její aplikaci do mobil-
ních telefonů. Tato zóna slouží všem regis-
trovaným členům naší chaberské jednoty 
pro důležité informace, pro rychlou komu-
nikaci s  trenéry, lektory a  námi  – výkon-
ným výborem. Můžete zde i  pár rychlými 
kroky např. omluvit svou neúčast na tré-
ninku v případě nemoci. Pokud jste ještě 
aplikaci nezkusili, neváhejte déle, oprav-
du je to snadné a brzo se v jejím prostře-
dí zorientujete. Pokud potřebujete s čím-

koliv ohledně používání zóny pomoci, ob-
raťte se na nás a vše společně vyřešíme.

Poděkování bych chtěla věnovat i naší 
radnici za dotace, skvělou spolupráci, ko-
munikaci a  spoluvytváření naší chaber-
ské komunity. Velké díky bych ráda věno-
vala také společnosti Ekochab, která nám 
v rámci pronájmu věnovala i finanční pří-
spěvek.

Tradiční společenskou akcí tohoto 
roku bude Country bál, který se bude ko-
nat v sobotu 20. listopadu od 19:00 hodin 
v sokolovně. Srdečně zveme nejen všech-
ny příznivce country hudby! K  poslechu 
a  tanci nám zahraje tradičně kapela Dru-
hý dech a hostem budou tanečníci Coun-
try falcons pod vedením Zdeňka Jakubín-
ského, kterého znáte již z minulé akce, kdy 
on a jeho tanečníci vás základním krokům 
učili v průběhu bálu. Znovu tak bude a já 
věřím, že i  letos si bál užijete tak úžasně 
jako předloni.

Novinkou tohoto roku je Mikulášská na-
dílka, kterou jsme se rozhodli organizovat 
společně s  Tělovýchovnou jednotou cha-

berské školy v zastoupení Ivany Rakovské. 
Srdečně zveme všechny děti a jejich rodi-
če v neděli 5. prosince 2021 k nám do soko-
lovny, kde společná akce bude probíhat od 
17:00 hodin. Tradičně nás navštíví společ-
ně s Mikulášem, andělem i Lucifer, jakožto 
nejvyšší pekelná mocnost, aby všem hříš-
níkům napravil duši. Odměnou pro všech-
ny zaregistrované děti pro tuto akci bude 
balíček s nadílkou. Proto prosím sledujte 
naše sociální sítě, web a nástěnky, abyste 
včas děti zaregistrovali. Na akci jsme po-
zvali i  zástupkyně spolku ŽAPKA, který se 
věnuje pomoci všem ženám v boji a pre-
venci rakoviny prsu. Dámy pro vás připra-
vují výrobky ze své tvorby, které budete 
mít šanci zakoupit během akce a podpořit 
tak jejich činnost a třeba jimi i obdarovat 
své blízké v čase vánočním. Moc se na vás 
a především na děti těšíme!

Za celý tým ve složení mé maličkosti, 
Jardy, Péti, Gabi a Matyho přeji krásný pod-
zim ve zdraví a pohodě!

Tereza Heinrichová,
starostka T.J. Sokol Dolní Chabry
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Prošlapané střevíce
10 000 kroků a my
Tělovýchovná jednota Základ-

ní škola Chabry opět soutěží. V  rámci re-
publiky probíhá soutěž 10 000 kroků a jak 
název napovídá, počítá se každičký ušlý či 
uběhnutý krok a kilometr. Do této soutěže 
se mohl připojit jak jednotlivec, tak tým. 
Můžete soutěžit jen za sebe, nebo za měs-
to, které se do soutěže přihlásilo.

Za nás soutěží náš nový oddíl „Vstaň 
a  choď  – Nordic Walking“ a  registroval 
se pod naší městskou částí Praha-Dolní 

Chabry, která je také do soutěže zapojena.
Chůze je nejpřirozenější způsob pohy-

bu lidí, přináší nám radost, volnost a zdra-
ví. V listopadu uvidíme výsledek, i kdyby-
chom se jen zúčastnili!

Chlouba našeho spolku

TJ ZŠ Chabry měla ve svých řadách velmi 
sympatického a  šikovného chlapce Luká-
še Janoštíka, který už jako malý klučina 
navštěvoval naše cvičební hodiny pro děti. 
Jako jeden z Lukášových a našich velkých 

úspěchů byla výhra na „Pražském spo-
lečném závodě v atletice oddílů PRAHA – 
OPEN 2015“ a vyslání na republikový závod 
v atletice v Třebíči, kde nás posléze repre-
zentoval. Za zmínku stojí také jiné vítězství 
z  této doby, tedy z  28.  září  2021, kdy ob-
sadil třetí místo ve Svatováclavském běhu 
v Českém Brodě. Mezi jeho srdcové sporty 
patří florbal a tenis, v nichž se také často 
umisťuje na bedně vítězů.

Tak to je, vážení, Lukáš, správný kluk 
z Dolních Chaber. My sledujeme jeho a on 
je v kontaktu s námi, jsme na něho nále-
žitě hrdí!

Ivana Rakovská, TJ ZŠ Chabry

Jak si vedou naše 
týmy v podzimní 
sezóně
Podzimní sezona je v  plném 
proudu a  my už vidíme, jak 
na tom naše mužstva jsou ve 

srovnání se soupeři. SK Dolní Chabry má 
jako jeden z mála týmů v Praze obsazeny 
všechny věkové kategorie.
Školička: Jak se Chabry rozrůstají, rozrůs-
tá se i naše členská základna. Čtyř- až šes-
tiletí caparti běhají po našem hřišti ve stá-
le větším počtu. I  když ještě nehrají sou-
těžní zápasy, tak je vidět, že je fotbal baví 
a bavit bude.
Mladší přípravka: Rozjeli své zápasy ve 
velkém stylu a  výhry s  20 nebo 30 vstře-
lenými brankami nejsou výjimkou. Tabul-
ky se zde nesledují, ale prozradíme, že naši 
hráči a hráčky jsou na stupních vítězů.
Starší přípravka: Hraje své zápasy na dvou 
hřištích a stavíme tedy dva týmy, ale i to je 

málo. Zájem hráčů o zápasy a tréninky, kdy 
jich je na tréninku většinou přes 30, je ve-
liký. Odměnou jim je krásné 2. místo v ta-
bulce.
Mladší žáci: Řada z  nich se seznamuje 
s  větším fotbalovým hřištěm po přecho-
du z přípravky, nicméně předvádějí útočný 
fotbal a s aktivním skóre (26:23) jsou nyní 
na pěkném 8. místě ve své skupině.
Starší žáci: Jsou ve vyrovnané skupině nyní 
na 5. místě se ztrátou pouhého bodu na 
vedoucí tým. Více než postavení v tabulce 
nás těší předváděný ofenzivní fotbal, kdy 
v sedmi zápasech nastříleli 59 branek, což 
je suverénně nejvíce ze všech týmů.
Mladší dorost: Je aktuálně na 3. místě 
a  potvrzuje dlouhodobě vysokou kvali-
tu tohoto ročníku. Řada hráčů již pomáhá 
i staršímu dorostu a tím se jejich herní do-
vednosti ještě zvyšují.
Starší dorost: Hraje nejvyšší pražskou sou-
těž – přebor. A i přes skutečnost, že starším 

dorostencům pomáhají mladší kolegové, 
si nevede vůbec špatně. Aktuálně se kluci 
pohybují na 9. místě, s jednobodovým od-
stupem na horní polovinu tabulky.
Muži „B“: Tento tým byl v  letošní sezoně 
doplněn o úspěšné odchovance a ti se zde 
seznamují s  „dospělým“ fotbalem. Naše 
Béčko je aktuálně na 9. místě, tedy v klid-
ném středu tabulky, bez sestupových obav.
Muži „A“: Již dlouhodobě se pohybují na 
příčkách umožňujících postup do Pražské-
ho přeboru (2× jim to překazila pandemie 
a  administrativní rozhodnutí). Nejinak je 
tomu i  letos, kdy naše Áčko je na 3. mís-
tě a stále bojuje o případný postup. Ještě 
více než umístění však těší skutečnost, že 
naši odchovanci se postupně zařazují do 
tohoto týmu, což nebývá tak často zvykem.
Více na www.skchabry.cz.

Jan Škurek
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