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Vyhlašujeme 
soutěž 
o Zlaté hrablo
Uklízíte pravidelně sníh 
před svým domem? Pak 
je tu soutěž přímo pro 
vás. Druhý ročník klá-
ní o  Zlaté hrablo právě 
startuje. 

Velmi rádi oceníme 
také krátký příběh, kte-
rý se ke každoročnímu 
odhrabávání váže. Ať už 
je to popis, jak nejlé-
pe zacházet s  hrablem 
na sníh, výčet rodinných 
příslušníků, kteří rádi 
pomáhají a  proč, nebo 
třeba prosté sdělení, jestli vám letos sně-
hová pokrývka přinesla víc starostí, nebo 
radostí.

Zaměstnanci péče o veřejný prostor na 
našem úřadě následně vyhodnotí nejpil-
nější účastníky. Výsledky soutěže zveřejní-

me v druhé polovině března 2022 a k vítě-
zi poputuje Zlaté hrablo. V prvním ročníku 
vyhrál pan Patejdl. Kdo získá hrablo ten-
tokrát? 

Fotografie odklizených prostor od sně-

hu nám posílejte průběžně až do 15. břez-
na  2022 na e-mail: zlatehrablo@dchabry.
cz. A nezapomeňte připsat adresu, kde se 
shrabaná lokalita nachází.
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Úvodní 
slovo
Kateřina 
Šilhová 
Šafránková
starostKa MČ
Milí chaberští sousedé,

před koncem roku jsme si ještě stih-
li dát dva dárky. Díky tomu, že jsme ne-
chali před létem zpracovat projekt na ori-
entační systém a interiérové vybavení zá-
kladní školy, začátkem podzimu vysoutěži-
li dodavatele vybavení jedenácti prvostup-
ňových tříd a zastupitelstvo hlavního měs-
ta rychle schválilo mou žádost o  finan-
ce, mohli jsme 20. prosince začít s výmě-
nou vybavení několika tříd prvního stup-
ně. Další třídy budou následovat. V tomto 
roce bychom rádi pokračovali s vybavením 

odborných učeben. Díky skvělé spoluprá-
ci s odborem ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města máme i zbrusu nový Hor-
ní rybník, který zachycen ve sněžném hávu 
a s křišťálově čistou hladinou měl obzvlášť 
silnou vánoční poetiku. A  chaberský otu-
žovací kroužek už se těší na první koupání.

Na prosincovém zastupitelstvu jsme 
mimo jiné schválili tři podněty na změ-
nu územního plánu Dolních Chaber. Prv-
ní je doplněním možnosti výstavby občan-
ské vybavenosti v lokalitě naproti třešňov-
ce, konkrétně o dům pro seniory a mateř-
skou školku. Druhým podnětem je rozšíře-
ní lokality hřbitova, neboť už se nevejde-
me. A do třetice rozšíření území pro stavbu 
sportoviště vedle současného fotbalového 
hřiště v místě nynějších garáží a  směrem 
k ulici U Rybníčka.

Jedním z nejdůležitějších bodů zůstává 
boj za rozumný okruh kolem Prahy. Spo-
lečně s  dalšími městskými částmi a  ob-

cemi Středočeského kraje na severu Pra-
hy jsme zaslali podnět členům Evrop-
ské komise k  revizi nevhodného trasová-
ní koridoru dálnice D0, Pražského okruhu, 
s prosbou o podporu při hledání alterna-
tiv. Pražský okruh je součástí transevrop-
ské dopravní sítě, kterou upravuje naříze-
ní. Taková dálniční síť má primárně zajiš-
ťovat řádné fungování vnitřního trhu EU, 
propojovat evropské regiony a  zajišťovat 
plynulou přeshraniční dopravu. Chtít po 
této šestiproudé dálnici, aby zároveň pl-
nila funkci místního dopravního propojení 
Prahy 6 a Prahy 8, je nesmysl. Trasování je 
v rozporu s podmínkami vést transevrop-
skou dálnici dál od lidských obydlí a od-
poruje klimatickému plánu stanovenému 
v Zelené dohodě pro Evropu i klimatické-
mu plánu ČR a Prahy a jiným strategickým 
dokumentům.

Dětem moc děkuji za vánoční ozdoby na 
našem stromě. Přeju vám vše nejlepší do 
nového roku a šťastný celý rok 2022!

Vaše KŠŠ

Základní kontakty na radnici: 
E-mail: dchabry@dchabry.cz
Místní poplatky a podatelna ÚMČ,
Tel: 283-851-272
Sekretariát starostky, místostarosty 
a tajemníka,
Tel: 283-882-770
Kulturní centrum a Knihovna,
Tel: 283-852-858
Tajemnice ÚMČ Lenka Drdová
�tel.: 722 974 893
�e-mail: lenka.drdova@dchabry.cz

Starostka Mgr. Kateřina Šilhová 
Šafránková
�tel.: 702 222 932
�e-mail:
katerina.silhova.safrankova@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 nalez-
nete na webu a také Facebooku:
www.dchabry.cz
FB: Městská část Praha-Dolní Chabry

POMOc S REGISTRAcÍ
NA OČKOVÁNÍ
infolinka MČ Praha-Dolní Chabry: 
702 192 330
v provozní době knihovny

KONTAKTy
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Výběr ze zasedání Rady 
8. a 22. listopadu
schválila
�pořízení automatizace inventarizace 
a  evidence majetku od společnosti GOR-
DIC, spol. s.r.o., včetně příslušenství, vstup-
ního školení a služeb ve výši 103 255 Kč bez 
DPH,
�vyhlášení záměru prodeje části pozem-
ku o velikosti 114 m2 parc. č. 1405/1, druh 
pozemku – ostatní plocha – ostatní komu-
nikace,
�zpracování dokumentace ke stavební 
úpravě a zřízení „Obytné zóny“ v části ko-
munikací V  Kratinách  – Spořická  – Budy-
šínská (komunikace třídy D),
�MHMP přístup k  informacím o  spotře-
bě energií a  medií a  k  informacím o  bu-
dovách,
�podání námitek do zahájeného staveb-
ního řízení ke Stavbě pro bydlení při uli-
ci Počeradská,
�požadavek zklidnění dopravy a pověření 
Ing. Musila zpracováním koncepce úpravy 
dopravního režimu v lokalitě ulic Doksan-
ská a U Václava,
�požádat PVS, a. s. o  urgentní vyřeše-
ní havarijního stavu kanalizační přípoj-
ky v ulici Pod Zámečkem č. ev. 1/11 a ev. č. 
2/15 v k. ú. Dolní Chabry,
�přihlášení budoucích investičních pro-
jektů na pozemcích ve správě MČ, kde se 
v  současné době nachází garáže a  nové 
multifunkční sportoviště u ZŠ,
�souhlasili s  navýšením sazby místního 
poplatku z pobytu z 21 Kč (osoba/den) na 
50 Kč (osoba/den),
�se změnou územního plánu spočívají-
cí v  rozšíření plochy ZP z důvodu zvětše-
ní lokality hřbitova dle geodetického za-
měření, se změnou územního plánu, kte-
rou se stanoví v  lokalitě SO 3, 4, 5 využi-
tí VV za účelem vybudování domova pro 
seniory a mateřské školky dle návrhu, se 
změnou územního plánu spočívající v roz-
šíření lokality SP přes současnou lokali-
tu VV a část lokality ZMK za účelem rozší-
ření plochy pro sportoviště dle návrhu, se 
zadáním vypracování podkladů za účelem 
podání podnětů ke změně územního ur-
banistovi Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D, se 
kterým má městská část uzavřenu smlou-
vu o spolupráci,
�rozpočtové opatření č. 11 a  12 v  roce 
2021,
�finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč sdru-
žení OSOP na akci Vánoční slavnost v Dol-
ních Chabrech,
�finanční příspěvek ve výši 40 000 Kč na 
akci Vánoční koncerty 24. a  26.  prosin-
ce 2021 dle důvodové zprávy,
�finanční příspěvek ve výši 25 000 Kč pro 
Kroužek PP, z. s., na pronájem sportovních 
prostor,
�připomínky MČ Praha-Dolní Chabry 
k návrhu aktualizace č. 5 ZÚR HMP,
�finanční příspěvek ve výši 15 000 Kč Mys-
liveckému spolku na nákup krmiva,

souhlasila
�s projektovou dokumentací „Zdiby, Dra-
háňské údolí, pozemek parc. č. 1343/7, k. ú. 
Dolní Chabry – nový odběr“,
�se žádostí o  povolení nového připoje-
ní na komunikaci „Ulice Velemínská, poze-
mek parc. č. 1372/92, k. ú. Dolní Chabry“,

neschválila
�žádost o pořízení změny územního plá-
nu na pozemcích par. č. 1294/5 a  1294/7 
v k. ú. Dolní Chabry,
�žádost o souhlas se stavbou pozemcích 
parc. č. 1412/1, 1416, 291/28, 291/26, 291/29, 
291/2 a 291/3, k. ú. Dolní Chabry.

Zastupitelé schválili 
podněty změn 
pro vybudování školky, 
domova pro seniory 
nebo sportoviště
Chaberští zastupitelé se ve středu 1. pro-
since  2021 opět sešli, aby před koncem 
roku projednali důležitá rozhodnutí jako 
třeba přijetí rozpočtového provizoria nebo 
některé návrhy změn územního plánu. Tře-
tina zastupitelů byla připojena online, a to 
včetně starostky, která na dálku zasedání 
řídila.

Po úvodních formalitách a úpravě pro-
gramu večera přistoupili zastupitelé k prv-
ním bodům jednání a  přijali dodatek ke 
Zřizovací listině zdejší základní školy, kte-
rým se rozšířil vymezený nemovitý maje-
tek ve správě o technické zhodnocení nové 
dostavby a velkoformátové svítící hodiny.

Zastupitelé schválili odprodej 2 m2 při-
lehlých k soukromému pozemku v Ládev-
ské ulici, kterým se zarovná hrana pozem-
ku a majitel jej bude moci využít k pláno-
vané výstavbě garáže. Přijato bylo také 
usnesení o prodeji části pozemku o rozlo-
ze 114 m2, který je již v současné době vyu-
žíván pro provoz AAA Auto v ulici Dopravá-
ků. Schválen naopak nebyl podnět územ-
ní změny od společnosti Arinsal, týkající se 
rozsáhlého zatravněného území v  sever-
ní části Dolních Chaber se záměrem zle-
galizování obslužné komunikace a násled-
né přeměny v souladu s urbanistickým zá-
měrem.

Dalšími projednávanými změnami 
územního plánu byly podněty městské 
části, vycházejí z návrhu Koncepce trans-
formačních a  rozvojových lokalit a  poža-
davků na veřejnou vybavenost, kterou si 
městská část nechala vypracovat. Jedna-
lo se celkem o  tři podněty, přičemž prv-
ní spočívá v rozšíření plochy ZP z důvodu 

zvětšení lokality hřbitova dle geodetické-
ho zaměření, druhá stanoví v  lokalitě SO 
3, 4, 5 využití VV za účelem vybudování do-
mova pro seniory a mateřské školy v loka-
litě u třešňovky a třetí by měla rozšířit lo-
kalitu pro více možností sportovních her 
a  činností vedle areálu fotbalového hřiš-
tě. Podněty byly přijaty a návrhy zamíří na 
pražský magistrát.

Bez problémů bylo většinově přija-
to také rozpočtové provizorium, které je 
schvalováno vždy s koncem roku s výhle-
dem do toho následujícího, dokud není 
stanoven rozpočet hl. m. Prahy, na nějž 
jsou finanční plány městských částí navá-
zané.

V rámci rozpočtových opatření byly za-
počteny finance související s  dotačními 
projekty pro podporu školek, peníze na 
úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s ko-
náním říjnových sněmovních voleb nebo 
získané dotace 4 500 000 korun na interié-
rové vybavení prvostupňových tříd základ-
ní školy.

Zastupitelstvo schválilo připomínky 
městské části k  návrhu Aktualizace č. 5 
ZÚR HMP, které byly podané 23. listopadu, 
rovněž souhlasili s  navrženými odměna-
mi pro členy komisí, výborů, redakční rady 
a  přísedící u  soudu a  přijali předložená 
opatření k nápravě chyb a nedostatků vy-
plývajících ze Zprávy o výsledku přezkou-
mání hospodaření MČ Praha-Dolní Chabry.

Závěrem zasedání byly schvalovány dvě 
zakázky malého rozsahu, respektive for-
mální schválení vybraného zhotovitele 
údržby zeleně a zahradnických prací a jako 
druhá výzva k podání nabídek na IT služ-
by a zadávací dokumentace. Kontrolní vý-
bor byl jako každý rok pověřen provede-
ním kontroly darovacích smluv za rok 2021 
a finanční výbor provedením kontroly pří-
spěvkových organizací za letošní rok.

redakce

3ZPRÁVY Z ÚŘADU



IN
ZE

RC
E

Sboreček u vánočního 
stromu
Letošní tradiční rozsvěcení vánočního 
stromu, které se konalo 27. listopadu, nám 
velmi zpříjemnily děti ze Sborečku chaber-
ské základní školy. Děti z prvních až čtvr-
tých tříd pod vedením Evy Marešové zazpí-
valy krásné vánoční písně a koledy, a na-
vodily tak velmi milou a rodinou atmosfé-
ru, která je v této složité době tak potřeb-
ná.

Pro velký úspěch se pro rodiče, rodinné 
příslušníky a kamarády konalo ještě jedno 
vystoupení v předvánočním čase v pondělí 
20. prosince v sále Chaberského dvora.

ZŠ Praha-Dolní Chabry

Místní poplatek 
ze psů za rok 2022
Splatnost od 1. 1. do 31. 3. 2022
Majitelé psů s  trvalým pobytem na úze-
mí MČ Praha-Dolní Chabry zaplatí popla-
tek ve stejné výši jako v předchozím roce. 
Sazby poplatků se nemění a dle vyhlášky 
č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním po-
platku ze psů, ve znění pozdějších předpi-
sů, jsou následující:
�300 Kč za jednoho psa chovaného v ro-
dinném domě
�600 Kč za druhého a  každého dalšího 
psa chovaného v rodinném domě
�200 Kč za jednoho psa chovaného v ro-
dinném domě, je-li držitel psa osoba star-
ší 65 let, poživatel invalidního, starobního, 
sirotčího, vdovského nebo vdoveckého dů-
chodu, který je jediným zdrojem příjmů
�300 Kč za druhého a  každého dalšího 
psa chovaného v rodinném domě, je-li dr-
žitel psa osoba starší 65 let, poživatel in-
validního, starobního, sirotčího, vdovské-
ho nebo vdoveckého důchodu, který je je-
diným zdrojem příjmů
�1 500 Kč za jednoho psa chovaného 
v bytovém domě
�2 250 Kč za druhého a každého dalšího 
psa chovaného v bytovém domě
�600 Kč za jednoho chovaného psa urče-
ného a užívaného k hlídání objektů, jehož 

držitelem je právnická osoba, která je zá-
roveň vlastníkem hlídaného objektu
�900 Kč za druhého a  každého dalšího 
psa určeného a užívaného k hlídání objek-
tů, jehož držitel je právnická osoba, která 
je zároveň vlastníkem hlídaného objektu.
Poplatky lze zaplatit po 7:45–12:00 hod. 
a  st 13:00–17:45 hod. na podatelně ÚMČ 
Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 
nebo bankovním převodem, účet č. 
2000704349/0800, KS 0379, VS 1341 a SS – 
popisné číslo domu.
Povinnost chovatelů
�ohlásit psa staršího třech měsíců do 
evidence MČ Praha-Dolní Chabry
�v případě ukončení chovu nebo uhynu-
tí psa odhlásit z evidence do 15 dnů, do-
kládá se potvrzením od zvěrolékaře nebo 
čestným prohlášením (pokud jste tak do-
sud neučinili, informujte příslušný odbor 
dodatečně).
Vzory tiskopisů jsou k dispozici na https://
www.dchabry.cz/formulare-zadosti.
Adresa registru: ÚMČ Praha-Dolní Chab-
ry Referát daní a  poplatků, Hrušovanské 
nám. 253/5, 184 00 Praha 8, Tel: 283 851 272, 
e-mail: podatelna@dchabry.cz.

Volný pohyb psů
MČ Praha-Dolní Chabry nemá určená mís-
ta pro volný pohyb psů.
Každý vlastník a  chovatel psa je povi-

nen dodržovat tyto právní předpisy: Zá-
kon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat pro-
ti týrání, § 24 odst. 2, ve znění poz. před-
pisů. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský záko-
ník, § 1012 - 1018, ve znění poz. předpisů. 
Zákon č. 361/2000 Sb., o  provozu na po-
zemních komunikacích, § 60, ve znění poz. 
předp. Obecně závazná vyhláška Hl. Pra-
hy č. 6/2001, o ochraně veřejné zeleně, § 2 
písm. c), § 3 odst. 1 písm. g), § 3 odst.2, ve 
znění pozdějších předpisů.

Informace pro občany ve věci evidence psů 
v „Centrální evidenci psů – Komora veteri-
nárních lékařů“ od 1. ledna 2022 nalezne-
te na webových stránkách městské části.

Gabriela Chamrová, referent ÚMČ

CESTOVNÍ
KANCELÁŘ

AGL travel

LÉTO U MOŘE
( 222 231 210

WWW.AGLTRAVEL.CZ

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Pobočka v CHABRECH
PLOSKOVICKÁ 19

tel. 222 231 210, 602 330 913
otevřeno od 10:00 do 17:00

rezervace@AGLtravel.cz

• poznávací a pobytové zájezdy
• netradiční destinace

• zájezdy pro skupiny i jednotlivce
• odborné zájezdy

• moře - hory - exotika - lyže

TO NEJLEPŠÍ PRO VAŠE MAZLÍČKY

AGROLEX

www.AGROLEX.cz

výživa a krmení zvířat
krmiva - přísady - doplňky - poradenství

originální receptury pro koně AGROLEX TOP
e-shop, tel. 721 717 839

osobní odběr Ploskovická 19, Chabry
otevřeno od 10:00 do 17:00

odborné zemědělské zájezdy
destinace termín popis cena od
KOSTARIKA 26.3. - 3.4. příroda a barvy 51 990
UZBEKISTÁN 14.4. - 24.4. pohádková města 38 990
MADEIRA 2.5. - 9.5. slavnosti květin 21 990
JORDÁNSKO 22.10. - 29.10. skalní města 27 790
MEXIKO 2.12. - 10.12. mayská civilizace 51 990

.. GRUZIE, ARMÉNIE, PANAMA, SRÍ LANKA, SIBIŘ ..
eurovíkendy a mnoho dalších zájezdů

destinace počet nocí z Prahy a z Brna cena od
RHODOS 7, 8, 12 odlety PO, ČT, NE 11 190
KORFU 7, 10, 11, 14 odlety denně 12 990
MALTA 7, 10, 21 odlety ÚT, SO 13 790
MADEIRA 7, 11 odlety PO, PÁ 14 990
KYPR 7 odlety PO, ČT 17 290
ALBÁNIE 7, 11 odlety PO, ČT 18 990

EXOTIKA V ZIMĚ: ARUBA, MAURICIUS, MALEDIVY, 
GUADELOUPE, DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA...
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Využívejte Mobilní rozhlas 
naplno
Líbí se vám naše pravidelné zprávy z Mo-
bilního rozhlasu? Přihlaste se také k pravi-
delnému odběru krátkých mimořádných či 
krizových informací prostřednictvím mo-
bilní aplikace (iOS, Android). Budeme rádi 
také za doporučení ve vaší rodině a mezi 
přáteli a sousedy. Sdílejte s nimi odkaz na 
registraci zdarma: http://www.mobilniroz-
hlas.cz/register/dchabry.

Prostřednictvím aplikace můžete nejen 
získávat aktuality o  dění v  Dolních Cha-
brech, ale také třeba nahlašovat lokality, 
v nichž je potřeba náhlého úklidu, opravy 
či jiné akce. Díky vám jsme takto vyřešili již 
desítky podnětů. Děkujeme.

MČ podala připomínky 
k aktualizaci č. 5 ZÚR
Městská část v připomínkách k návrhu ak-
tualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. 
m. Prahy požaduje přehodnocení veřej-
ně prospěšných staveb, konkrétně stavby 
Pražského okruhu (úsek číslo 518 a 519), Či-
mického přivaděče nebo stavby Nové pa-
ralelní vzletové a přistávací dráhy na Letiš-
ti Václava Havla Praha. Současná rozsáhlá 
aktualizace ZÚR probíhá v mezidobí mezi 
ukončením účinnosti Územního plánu sí-
delního útvaru hl. m. Prahy a přijetím Met-
ropolitního plánu Prahy a dotýká se všech 
základních koncepcí města a  jako územ-
ně plánovací dokumentace jsou nadřaze-
ny územním plánům. Celkem městská část 
zpracovala dvacet devět konkrétních při-
pomínek, které v úterý 23. listopadu ofici-
álně podala.

Jednou z vůbec nejzásadnějších je po-
žadavek zrušení koridoru pro povrchovou 
variantu Pražského okruhu (SOKP) a  jeho 
vedení alternativní trasou tzv. „Regionální 
varianty“ v její aktualizované podobě. Pro 
kvalitu života na území Dolních Chaber je 
přijatelná pouze trasa vnějšího Pražské-
ho okruhu v  tunelové variantě, kterou si 
městská část nechala zpracovat, nebo ve 
variantě regionální. MČ disponuje tzv. Re-
gionální trasou Pražského okruhu, která je 

aktualizovaná na základě současně plat-
ných územních plánů. SOKP by měl ře-
šit především tranzitní/dálkové dopravní 
vztahy, např. Hradec Králové – Plzeň nebo 
Berlín  – Vídeň, nikoliv vnitroměstskou 
a  příměstskou dopravu. SOKP dle ZÚR je 
navíc také v  rozporu s evropskou legisla-
tivou TEN-T, neboť vede rezidenčními, re-
kreačními a přírodními lokalitami hl. měs-
ta Prahy.

Pouze v případě, že by tzv. „Regionální 
varianta“ SOKP nebyla realizovatelná, po-
žadují Dolní Chabry vedení trasy SOKP na 
území městské části a  sousední Prahy 8 
„v maximální možné míře v tunelu“.

S  tím souvisí také požadavek, aby ZÚR 
v úplném znění po aktualizaci č. 5 odstra-
nila koridor vymezený pro Čimický přiva-
děč k Pražskému okruhu a v jeho trase vy-
mezila městskou komunikaci pro západní 
obchvat Dolních Chaber. V blízkosti Čimic-
kého přivaděče vzniká rozsáhlá výstavba 
bytového komplexu Nové Chabry a je třeba 
zajistit dopravní obslužnost této lokality.

Dopravní problematice se věnují i další 
body jako například požadavek na vyme-
zení tramvajové trati z Kobylis do Zdib jako 
koridor veřejné prospěšné stavby pro do-
pravní infrastrukturu a  stanovení jasných 
podmínek pro podrobnější územně pláno-
vací dokumentaci. Městská část prodlou-
žení tramvajové trati do Zdib (popř. dále) 

dlouhodobě podporuje, vnímá jej jako zá-
sadní prvek pro zklidnění dopravy v intra-
vilánu městské části a pečlivě v tomto du-
chu připomínkuje navrhovaná řešení.

S  tím přímo souvisí také problematika 
P+R parkovišť napojených na zařízení ka-
pacitní MHD nejen na okraji Prahy, u nichž 
by mělo být konkretizováno jejich umístě-
ní a parametry zařízení. Celoměstské kon-
cepce dopravy na území hl. m. Prahy by 
měly být koordinovány s koncepcí souse-
dícího Středočeského kraje se všemi dů-
sledky z toho vyplývajícími.

Celkové připomínky městské části k ak-
tualizaci č. 5 ZÚR obsahují dvacet devět 
velmi podrobných bodů, které se odbor-
ně zaměřují na konkrétní problematiky 
od technického vymezení pojmů a členě-
ní dokumentu po věnování více pozornosti 
malým městským částem, složité doprav-
ní a územně plánovací oblasti nebo pou-
kázání na vzájemné rozpory jednotlivých 
prvků ZÚR aplikovaných na území měst-
ské části.

Kompletní znění připomínek naleznete 
na webu městské části.

redakce

areál BILLA, K Ďáblicům 1
Praha 8 - Dolní Chabry

PF2022
Jsme vaše 
 květinářství
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Telegraficky
Možnost očkování dětí
Dětská ordinace Medicago na 
adrese Spořická 299/56 zača-
la dne 21. prosince s očková-
ním dětí ve věku od 5 do 11 
let (tj. od 5. do 12. narozenin) 
vakcínou Comirnaty od firmy 

Pfizer.
Máte-li zájem o  očkování, zarezervuj-

te si termín online v objednávacím kalen-
dáři na webu https://medicago.objkal.cz/, 
nebo se telefonicky objednejte v ordinač-
ních hodinách na tel.: 233 544 420. Není po-
třeba se registrovat přes Centrální regis-
trační systém. Po domluvě lze vakcino-
vat i děti, které jsou v péči jiného pedia-
tra z okolí. Očkování probíhá každé v úte-
rý od 11:00 hod.

Takový byl chaberský vánoční strom
Děkujeme všem, kteří jste v  sobotu přišli 
na slavnostní rozsvícení chaberského vá-
nočního stromu, a  především dětem ze 
Sborečku, které krásně zazpívaly. Užijte si 
adventní dny ve zdraví a pohodě.

A ještě zpráva pro všechny děti: spodní 
patra stromečku jste krásně nazdobily, ale 
stále můžete přidávat další ozdoby.

Dvacet nových stromů v Nových chabrech
DZ dotace získané na komunitní výsadbu 
bylo v sobotu 27. listopadu v Nových Cha-
brech vysázelo 19 nových stromů, které si 
„adoptovali“ jednotlivé rodiny nebo sku-
pinky přátel. Děti z  MŠ Beranov vysadily 
v pondělí poslední z  celkem dvacet stro-
mů. Přejeme všem novým stromkům, aby 
se jim dobře dařilo a co nejvíc zpříjemňo-
valy tamní okolí. A dětem, aby měly radost 
z toho, jak rostou a sílí, a třeba časem po-
mohly s rodiči se zalitím v perných letních 
dnech. Moc děkujeme všem, kteří jste se 
zapojili! Další obrázky na Facebooku.

Vyjádření Odboru 
ochrany prostředí MhMP 
k příspěvku zastupitele
V  Chaberském zpravodaji 12/2021 byl mj. 
uveřejněn v  oddílu „příspěvky zastupite-
lů“ i článek od pana Miroslava Maliny. Pro-
tože jsou v  tomto článku uváděny někte-
rá skutečnosti, týkající se našeho odboru, 
rádi bychom touto cestou uvedli věci na 
pravou míru.
Informace o  údajně deseti letech, kdy  
„jsme se snažili dojednat se správcem 
rybníků v Praze zlepšení“ je bohužel vel-
mi zkreslená a  vzdálená od skutečnosti. 
Postupnou revitalizaci vodních ploch na 
území Prahy zajišťuje náš odbor již více 
než 15 let, přičemž od roku 2013 jsme se 
projekčně věnovali i  hornímu Chaberské-
mu rybníku. Finální projektová dokumen-
tace byla hotova v  roce 2014, od té doby 

jsme se neúspěšně pokoušeli dohodnout 
s MČ Praha – Dolní Chabry, a to jak s teh-
dejším starostou panem Malinou, tak ná-
sledně i s také již bývalou starostkou paní 
Floriánovou na odsvěření podílu MČ (1/13) 
na středním chaberském rybníce, který 
jsme kompletně opravili v roce 2004. Od-
svěření podílu na středním rybníce v rám-
ci majetkoprávního vypořádání naší stav-
by byla naše jasně formulovaná podmín-
ka pro realizaci revitalizace horního rybní-
ka. Toto odsvěření se podařilo kladně pro-
jednat a  schválit v  zastupitelstvu MČ až 
za současného vedení MČ. Převod podílu 
byl Zastupitelstvem HMP schválen v lednu 
2021, a  jak se může každý přesvědčit, do-
hody jsme z naší strany neprodleně splni-
li, a práce na rybníce byly zahájeny ještě 
v tomto roce.

Ing. Dan Frantík,
Odbor ochrany prostředí MHMP,

odd. péče o zeleň

Příspěvek občanky
Poděkování prodejně jízdních kol 
a servisu v Osecké ulici v Dolních 
Chabrech
Bydlím v Čimicích, a i když jsem už letitá se-
niorka, tak stále používám převážnou část 
roku pro nákupy v  blízkém okolí a  k  ná-
vštěvě rodinného hrobu v  Dolních Cha-
brech obyčejné jízdní kolo československé 
výroby, které jsem si zakoupila v polovině 
80. let min. století. Začátkem listopadu t. r. 
po nákupu v Bauhausu v Dolních Chabrech 
se mi náhle odvzdušnilo přední kolo. Doma 
jsem pak hledala příčinu, avšak nic závad-
ného jsem nenašla, přestože jsem už dříve 
několikrát jinou duši uměla spravit. Usou-
dila jsem, že zřejmě bude špatný ventilek, 
a tak jsem šla koupit nový do prodejny Bi-
ke-Eshopu v  Kobylisích. Bohužel ventilek 
závadný nebyl, a tak sem prodejnu znovu 
navštívila se záměrem koupit novou duši. 
Neměli ji, ale ochotně mi ji objednali. Po 
několika dnech jsem si ji vyzvedla v úhled-
né krabičce a až teprve doma při montá-
ži jsem zjistila, že má již moderní ventilek, 

na který zase já nemám hustilku. Na štěs-
tí tuto hustilku mi půjčili sousedi. Po in-
stalaci nové duše jsem po několika dnech 
(přední kolo bylo stále v  pořádku) vyje-
la na hřbitov v Dolních Chabrech. Cca po 
100 m jízdy přední kolo bylo opět prázdné. 
S kolem jsem šla pak pěšky až na hřbitov, 
na nosič naložila již uschlou chryzantému 
a opět pěšky se vracela do Čimic. Zpáteč-
ní cestu jsem však zvolila kolem prodej-
ny a  servisu kol v  Osecké ulici a  zde se-
známila dva mladé prodejce s  mým pro-
blémem. K  mému milému překvapení se 
jeden z  těchto pánů ihned ujal kola a po 
zjištění, že v plášti předního kola je špona, 
kolo okamžitě opravil s novou duší s ven-
tilkem, na který si nemusím už chodit půj-
čovat hustilku. Oba pánové byli vůči mně 
velmi vstřícní a  v  podstatě veškeré prá-
ce spojené s opravou provedli gratis. Ješ-
tě jednou jim moc děkuji a byla bych ráda, 
kdyby s  těmito mými úžasnými poznatky 
o  krásném chování mladých lidí k  senio-
rům, se mohli seznámit též čtenáři chaber-
ského Zpravodaje.

Hana Štichová
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„Vlci vyjí a karavana jde dál,“ praví klasik. 
V  tomto duchu se snažím fungovat a ne-
brat si občasné okopávání kotníků osob-
ně. Ostatně, občané nás do zastupitel-
ských funkcí zvolili, abychom naši měst-
skou část rozvíjeli a pracovali pro ni a ne-
jsou rozhodně zvědaví na nezralá „stranic-
ká“ hašteření.

Navzdory tomu se musím vyjádřit ke 
komentu kolegyně Barbory Floriánové na 
můj článek “Než tramvaj zazvoní“ z  říj-
nového Chaberského zpravodaje. Nevím, 
zda je to úmyslná nepravda či jen přiro-

zené zapomenutí detailů událostí, nic-
méně právě v  červenci 2019, kdy jsem se 
podle slov paní Floriánové měl rekreovat, 
jsme se my dva sešli nad plány, které už 
tenkrát počítaly v  souvislosti s  tramvajo-
vou linkou se zrušením linek 162 a 169. Ře-
šili jsme to dlouho k oboustranné potěše. 
Už s novým vedením na tramvaji pokraču-
jeme dál a tehdejší připomínky upřesňuje-
me a nové doplňujeme. Tak to prostě fun-
guje, jeden projekt rozjede, druhý doplní 
a třetí za nějaký čas dokončí… Jedno, zda 
se jedná o tramvajovou trať, dostavbu ško-

ly, revitalizaci dětského hřiště nebo výsad-
bu veřejné zeleně.

Vyjadřuji se opakovaně k projektu tram-
vajové trati ne proto, že bych byl její přívr-
ženec. Naopak, vidím i její velké nedostat-
ky a  zápory. Ale jako zastupitel, potažmo 
radní, musím i ke sporným plánům a pro-
jektům přistupovat komplexněji. Tak, aby 
Chaberákům co nejvíce sloužily a nekom-
plikovaly jim život.

Všem lidem dobré vůle přeji krásný, to-
lerantní a hlavně zdravý rok 2022!

Stanislav Vyšín

Máme rádi Chabry a chceme je mít hezčí.
Po úspěšné loňské premiéře se opět 

domluvili sousedi, kteří bydlí ve slepém 
východním cípu Kadaňské ulice na spo-
lečném podzimním úklidu této části ulice. 
Díky sousedovi panu Jiřímu Šmídovi, kte-
rému tímto děkuji také za organizaci celé 
akce, jsme si objednali kontejner a  v  so-
botu 4. 12. jsme se ráno společně sešli na 
brigádu. Počasí nám bohužel nepřálo, hus-
tě sněžilo, ale to nám v ničem nezabráni-
lo. Rozdělili jsme si úkoly, někdo uklízel 
příjezdovou komunikaci, další zastřihá-
vali keře a odstraňovali nálety, upravova-
li trvalky jako například levandule a  do-
šlo i na drobné úpravy korun stromů tam, 
kde již větve příliš zasahovaly do úzké vo-

zovky. I přes nepřízeň počasí jsme udělali, 
co jsme si naplánovali a důkazem byl kon-
tejner, kompletně zaplněný bio odpadem 
z naší ulice.

Po usilovné dopolední práci jsme se od-
měnili svařeným vínem, které jsme stylově 
pili z „chaberských“ hrnků a pro ty mladší 
nebo abstinenty byl připravený teplý čaj. 

Několik sousedek upeklo dobroty, které 
jsme společně na ulici ochutnali. Při tom 
jsme se shodli, že to byla vynikající akce, 
kterou si určitě na jaře zopakujeme. A bu-
deme rádi, když se další občané nechají 
touto akcí do budoucna inspirovat.

Josef Doležal, zastupitel a předseda
Komise pro životní prostředí

Příspěvky zastupitelŮ

Milí čtenáři Chaberského zpravodaje,
v minulém čísle zpravodaje se jeho šéf-

redaktor p. Trenkler ohradil proti mému 
konstatování, že letitá cenzura ve zpra-
vodaji se nyní stala oficiální. Avšak poté, 
co rada MČ hlasy VpCh a ODS odhlasova-
la nový Statut redakční rady zpravodaje, 
tomu tak skutečně je. K občanům se do-
stanou jen takové informace, jejichž zve-
řejnění nebude vadit zejména členům 
VpCh. Proto tedy došlo v říjnu ke změnám 
v pravidlech vydávání zpravodaje, když si 
rada MČ schválila pravomoc, která jí vů-
bec nepřísluší. V  článku 2, odst. 13 Sta-
tutu redakční rady je doslova uvedeno: “ 
Před zasláním daného čísla do tiskárny je 
návrh zpravodaje zaslán jednotlivým čle-
nům Rady městské části, kteří jej mají prá-

vo připomínkovat. Zásadní připomínky vy-
žadují souhlasné stanovisko většiny rad-
ních. Šéfredaktor zohlední uvedené při-
pomínky a konečnou verzi odsouhlasí šéf-
redaktorovi Rada městské části v podobě 
písemného souhlasného stanoviska vět-
šiny radních“. Takto si rada MČ vytvořila 
podmínky pro přímou cenzuru zpravoda-
je. Rozhoduje tedy o  obsahu zpravodaje 
redakční rada, jak tvrdí v reakcích na můj 
příspěvek p. Trenkler i radní Knížek, nebo 
je to v rukou vedení obce? Z mého pohle-
du jde o zavedení oficiální cenzury ze stra-
ny vedení obce. A že je cenzura zpravodaje 
už letitá, to ví mnozí občané Chaber, kte-
rým nebyly jejich kritické příspěvky v mi-
nulosti, především za vedení obce v  čele 
s VpCh, uveřejněny. A je mezi nimi i několik 

stávajících zastupitelů. Proto je minimálně 
zvláštní, že říjnová změna Statutu zpravo-
daje, tedy oficiální podpora cenzury zpra-
vodaje, je nechává v klidu.

Domnívám se, že zpravodaj má přinášet 
občanům i kritické články a vyvolávat po-
lemiku o problémech, které se jich dotý-
kají. Kde chybí diskuze a možnost kritiky, 
tam je možné snadno prosazovat nejrůz-
nější skupinové a osobní zájmy před zájmy 
veřejnými.

Na závěr bych Vám všem chtěla popřát 
vše nejlepší v  novém roce 2022 a  přede-
vším hodně zdraví.

Martina Šušáková,
zastupitelka

Chystáme změny územního plánu na po-
zemcích ve správě MČ

Na svém posledním jednání schválilo 
zastupitelstvo MČ pořízení několika změn 
územního plánu na pozemcích ve sprá-
vě MČ. Jedná se o pozemky bývalé cihelny 
a hřbitova a pozemky pod garážemi u fot-
balového hřiště. Změny se týkají dosud ne-
využitých lokalit ve správě MČ, které mají 
potenciál k rozvoji. Návrhy změn vycháze-
jí jednak z koncepce připravené architek-
ty v rámci strategického plánu a dále také 
z dlouhodobých potřeb MČ, kterým se peč-

livě věnujeme.
Pozemky bývalé cihelny by měly být po 

změně územního plánu zařazeny do plo-
chy veřejná vybavenost. MČ by tak koneč-
ně získala vhodný pozemek pro výstav-
bu domu pro seniory. Na tentýž pozemek 
by se ale současně vešla např. i mateřská 
školka. Změna týkající se hřbitova umož-
ní jeho tolik potřebné rozšíření. Co se týče 
pozemků pod garážemi vedle fotbalové-
ho hřiště, na kterých se plánuje rozšíře-
ní stávajícího sportovního areálu, je po-
třeba pro tyto účely trochu zvětšit plochu 

vymezenou jako sportoviště. Majitelé ga-
ráží umístěných na dotčených pozemcích 
MČ již dostali výpověď z nájmu a probíhá 
jednání, aby byly garáže odstraněny a čis-
té pozemky předány MČ.

O  všech změnách bude rozhodovat 
mimo jiné také Zastupitelstvo HMP. I když 
se vše povede, celý proces schválení návr-
hů na změny a jejich zakreslení do územní-
ho plánu zabere značný čas. Někde se ale 
začít musí a my máme radost i z této prv-
ní vlaštovky.

VpCh
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Jak se v chabrech kdysi žilo
Na atraktivní výstavu sdružení OSOP zveme všechny, kteří tyto 
„staré časy“ pamatují, ale především mladší generaci, děti 
a mládež, pro které může být pohled do historie zajímavým 
srovnáním se současností. Čas na prohlídku výstavy v galerii 
CHD bude od 12. ledna až do konce března letošního roku. Pro 
děti budou připraveny listy s úkoly. Více o výstavě na jiném 
místě tohoto čísla Zpravodaje.

Pohádka: Kouzla skřítků
22. 1. so 15:00 hod.
Veselá pohádka o  dvou malých domácích skřítcích a  jejich 
velkém dobrodružství. Zvídavý skřítek Peříčko přesvědčí své-
ho mrzutého brášku Hadráska, aby spolu podnikli tajnou ob-
jevitelskou výpravu. Chtějí si prohlédnout ten úžasný svět 
z tatínkova vyprávění, které zatím jen slýchávali před usnutím 
zachumlaní v peřinkách.

Pro děti od 3 let a všechny, kdo mají rádi pohádky. Délka 
cca 45 minut, bez přestávky. Hraje: Divadlo NAVĚTVI.

L E D E N  2 0 2 2

Výstava: Jak se v chabrech kdysi žilo
12. 1.–26. 3.
Vernisáž 11. 1. v 17:00 hod

Výstava: Kniha mého srdce
4. 1.–31. 1.
Soutěžní výstava ilustrací k oblíbené knize

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

22. 1. so 15:00 hod., Kouzla skřítků
Divadelní pohádka pro děti. Hraje divadlo Na větvi
Vstupné 50 Kč, Velký sál, bez rezervace

27. 1. čt 19:30 hod. Studio D: Mandarinkový pokoj
Divadelní hra Roberta Thomase, režie: Alena Borhyová
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.

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.

Memoriál zná vítěze
Listopadový Memoriál Jana Tleskače ve 
vyjímání ježka z  klece má své vítěze. Se 
zájmem jsme po tři týdny sledovali úsi-
lí mnoha dětí i  nadšených dospělých. 
Ne všem se to ale podařilo, pár kluků po 
mnoha minutách vzdalo. Ti starší větši-
nou vytrvali a  vzpomínali, jak jednodu-
še jim to šlo v dětství. Pobavení bylo na 

obou stranách. Vítězem v dospělé kate-
gorii se stala Pavlína Havlíčková (14 se-
kund), za kluky vybojoval prvenství Ště-
pán Hrubeš (18 s.) a  z  děvčat bodovala 
Nela Šedová, která se se svým časem 11 
s. stala i absolutní vítězkou. Všichni ob-
drželi medaili, volné rodinné vstupen-
ky na výstavu Město jako přízrak/Praž-

ské inspirace J. Foglara, které nám věno-
valo Muzeum města Prahy. Nejlepší „uč-
nice“ Jana Tleskače dostala navíc knihu 
Pavla Čecha „O  Červenáčkovi“ s  autoro-
vým osobním věnováním. Snad jsme sou-
těží alespoň trochu přispěli k odlehčení 
covidové doby.

8
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Jaký bude letošní rok v knihovně? Můžeme 
prozradit, že plný šifer, hádanek a  pátrání. 
Prostě detektivní! Už od ledna mohou děti 
začít plnit „Sherlockovu čtenářskou výzvu“, 
která potrvá celý rok. Hrací karta je již nyní 
k vyzvednutí v knihovně, obsahuje dvanáct 
různorodých výzev, vždy jednu na kalendář-
ní měsíc. Jejich plnění je možné i  zpětně, 
takže začít se dá kdykoliv. Za každý splněný 
úkol získá čtenář do své karty speciální Hol-
mesovo razítko. Za kompletně orazítkovaný 
arch se na konci roku bude odměňovat. Více 
informací a pravidla výzvy v knihovně.

za kulturní dvoustranu Alena Wachtlová, Jitka Goldsteinová

Výherci dětské čtenářské soutěže Lovci pe-
rel jsou již známí. V prodlouženém druhém 
ročníku se na prvním místě s  úctyhodný-
mi 80 přečtenými knihami, a tedy i získaný-
mi perlami za zodpovězené otázky k jejich 
obsahu, umístil Vašek Vrážek. Druhé místo 
s krásným výsledkem 47 perel získala Eliš-
ka Plívová a třetí v pořadí s počtem 31 pe-

rel skončila Šárka Rypáčková. Všem výher-
cům skládáme poklonu a gratulujeme. Za-
sloužené odměny čekaly pod vánočním 
stromečkem pro prvních patnáct nejúspěš-
nějších. V knihovně byly předávány při pří-
ležitosti knihovnického jarmarku v  sobotu 
11. prosince 2021. Ten probíhal i několik ná-
sledujících dnů a  bylo na něm možné za-

koupit drobné zboží. Platidlem byly pou-
ze chabgroše, které děti rovněž získávají 
v  této soutěži. Právě byl započat třetí roč-
ník a v knihovně se těšíme na všechny, kte-
ří se budou chtít zapojit. Čas na sběr perel 
a chabgrošů je opět až do konce listopadu 
příštího roku.

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

Vítězové Lovců perel

Čtenářská výzva

VÝbĚR Z Nových deskovEk
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Štafetový kolík – tři otázky 
pro hanu Pištorovou
Oblíbená rubrika pokračuje předáním šta-
fety od Miluše Dufkové. Ta v minulém čís-
le nominovala Hanu Pištorovou, která se 
dlouhodobě věnuje české kultuře a  její 
propagaci po světě, znát ji ale budete urči-
tě především z představení místního diva-
delního souboru.

Přízeň mnoha Chaberáků jste získala 
díky úspěšným divadelním představením 
ochotnického spolku Divoch. Můžete se 
čtenářům Zpravodaje svěřit s  tím, co vás 
k ochotnickému divadlu přivedlo a co vás 
na něm baví?

Děkuji za pochvalu, která ale, myslím, pat-
ří celému našemu souboru. Co mě přived-
lo k divadlu? Nejvíce asi zvědavost a chuť 
zkusit si něco nového, zjistit, jestli doká-
žu překonat trému a vystoupit před publi-
kem. A taky chuť na chvíli změnit roli. Ne-
musím být jen matka, manželka, dcera, 
v divadle se můžu ponořit do jiného svě-
ta. Jedna z  mých prvních rolí byla třeba 
role staré panny, kterou jsem hrála v po-
měrně pokročilé fázi těhotenství. V letošní 
hře hraji pro změnu rakouskou císařovnu 
Sissi. Zadání, které jsem dostala od reži-
sérky, bylo mluvit s německým přízvukem. 
Učila jsem se ho nenápadně náslechem od 
své německé kolegyně, která mluví obstoj-
ně česky. Volala jsem jí do Berlína tak čas-
to, až jí to začalo být docela nápadné. Jinak 
mě ale na divadle baví hlavně pospolitost 
a velká legrace, kterou zažíváme při zkouš-
kách, vystoupeních, na zájezdech a vlastně 
při všech společných aktivitách.

Zajímáte se o kulturu a umění. Ovlivňova-
la vás kromě školy také rodina?

Určitě mě ovlivnila maminka, ne snad 
v tom, že by mi říkala, co konkrétně mám 
dělat, ale v  tom, že mi svým příkladem 
ukazovala, jak je prima být součástí nějaké 
party, kde něco dohromady podnikáte. Ma-
minka jistou dobu zpívala a vlastně i spo-

lubudovala soubor Camera Chabra. Pro-
cestovala s ním kus světa. Kvůli pokročilé 
oční vadě ale přestala vidět na noty a dnes 
se věnuje tvorbě keramiky. Nedávno měla 
ve Vrtbovském paláci, kde jsou krásné za-
hrady, svoji samostatnou výstavu.

Souvisí vaše zaměstnání také s  kulturou 
nebo s uměním?

Ano, souvisí. Pracuji pro Česká centra. To 
je instituce, jejímž úkolem je prezenta-
ce české kultury v zahraničí, něco na způ-
sob Francouzského institutu nebo British 
Council. Máme po světě rozsáhlou síť po-
boček, která zahrnuje většinu evropských 
hlavních měst, ale třeba i Tokio, Soul, Jeru-
zalém nebo New York. Všude tam se snaží-
me zaujmout místní publikum nejen v ob-
lastech, které jsou se jménem naší země 
tradičně spjaté, jako je klasická hudba 
nebo sklo, ale upozorňujeme také na dal-
ší obory, kde je Česká republika v posled-
ní době úspěšná, ať už je to tvorba počí-
tačových her nebo třeba úspěchy českých 
vědců. Pořádáme i kurzy češtiny a skládá-

ní certifikovaných zkoušek z  českého ja-
zyka. Nejvíc studentů máme na Ukrajině 
a  v  Rusku, s  větším odstupem následuje 
Německo a Velká Británie, ale překvapivě 
velký zájem o výuku češtiny je i  v  Japon-
sku nebo Maďarsku. Kromě toho všeho se 
snažíme připomínat také důležité momen-
ty naší historie a osobnosti, které svým vý-
znamem překročily rámec České republiky, 
jako je Komenský nebo Masaryk. A samo-
zřejmě také Václav Havel, nejvýznamnější 
postava poslední doby, nejenom drama-
tik a státník, ale také myslitel, který oslovil 
svět možná víc než nás.

Nominace do příštího čísla:
Karolína Drew

IN
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CUKRÁRNA 
ČAKOVICE
· DORTY 
· MINIDEZERTY 
· CHLEBÍČKY  
· OBLOŽENÉ MÍSY

ESPRESSO K ZÁKUSKU ZDARMA
PO PŘEDLOŽENÍ  

TOHOTO INZERÁTU

✂

Vedle prodejny LIDL ul. Schoellerova, Praha 9 | www.cukrarna-hajek-hajkova.cz | tel: 602 650 626

Inzerce
Prosíme inzerenty, aby inzeráty posílali  

na adresu
inzerce@dchabry.cz  

nejpozději do 15. dne v měsíci.
redakce
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charitativní keramika
O  listopadovou prodejní výstavu kerami-
ky v galerii Chaberského dvora jste proje-
vili nevídaný zájem. Více než polovina na-
bízených výrobků si našla nové majitele 
a jejich koupí jste přispěli 17 700 Kč a celá 
suma byla autorkou navýšena o  stejnou 
částku. Dražba darovaných keramických 
děl při vernisáži vynesla další 3 200 Kč. 
Celý obnos byl zaslán na konto Domova 
svaté Rodiny v Praze 6 Liboci. Nezbývá než 
autorce Aleně Vondrové poděkovat za ten-
to úctyhodný skutek. Jsme rádi, že si cestu 
našla právě k nám a rádi podobné projek-
ty podpoříme i v budoucnu.

NABÍZÍME  
PRANÍ    

   RUČNÍ ŽEHLENÍ A SKLÁDÁNÍ PRÁDLA  
MANDLOVÁNÍ 

 
SOCIÁLNÍ

PRÁDELNA
BONA

Prádelna Bulovka 
E: jana.jandova@bona-ops.cz

T:+420 605 984 005
Bulovka 1462/12

Prádelna Karlín
E:aljona.mekotova@bona-ops.cz

T:+420 739 250 308

Prádlo Vám můžeme odvézt i
přivézt 

Poděkování dětem 
ze školní družiny
Rádi bychom formou příspěvku ve Zpra-
vodaji poděkovali dětem a  týmu učitelek 
z  družiny pod vedením Vlaďky Mazurové 
za nádhernou výzdobu v Kulturním centru. 
Každý rok je jiná, pestrá a nápady jen hýří! 
Po celý prosinec byla v knihovně ke zhléd-
nutí pro veřejnost a s pár obrázky se po-
dělíme i zde.

Na výstavu svých výrobků a  také kera-
miky se ve středu 15. prosince 2021 přišly 
některé děti dokonce podívat, konkrétně 
družina 2. B. Nezůstalo však jen u prohlí-
žení, paní učitelka Eva Marešová přiskoči-

la k pianu a celou knihovnou se začaly ro-
zeznívat tóny vánočních koled doprováze-
né dětským zpěvem. Děkujeme za zpestře-

ní adventního času a přejeme vše nejlepší 
do nového roku!

redakce a KC CHD
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Inzerce
Prosíme inzerenty, aby inzeráty posílali na adresu

inzerce@dchabry.cz nejpozději do 15. dne v měsíci.
redakce

Studenti píší 
a tvoří pro seniory
Vánoční dopisy, pozdravy a básně napsa-
li studenti ze Střední školy DUKE Náhorní 
v Kobylisích. Děti z mateřské školy Třebo-
radice, z česko-britské školy TIP TOES a ze 
ZáŠkoly z Brandýsa nad Labem nakreslily 
obrázky. Výtvarníci všech generací nama-
lovali obrazy s  vánočním motivem, které 
se proměnily v  pohlednice. A  bývalí cha-
berští studenti dokonce napekli a nazdo-
bili vánoční cukroví.

Tak vznikla vánoční dárková pošta, kte-
rou členové spolku Mezigenerační Akade-
mie rozváželi a s pomocí terapeutů, ošet-
řovatelů, aktivizačních pracovníků a zdra-
votních sester předávali seniorům do do-
mova Sociálních služeb Prahy 9 ve Vyso-
čanech, do Domu s pečovatelskou službou 
v Klecanech a pacientům do Psychiatrické 
nemocnice Bohnice. V tomto projektu na-
zvaném „Mezičasy“, který pořádá Mezige-
nerační Akademie z. s. a spolek Počteníč-
ko, se všechny generace propojují, naslou-
chají si a vzájemně se obohacují.
Přejeme si, aby se celý rok 2022 nikdo ne-
cítil osamělý!

Marta Dietrich Dvorská
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Myslivost 
naháňky na černou zvěř
Koncem roku 2021 uspořádal Myslivecký 
spolek Zdiby-Klecany tři naháňky na di-
voká prasata. První se uskutečnila v nedě-
li 14. listopadu v lokalitě Praha 8 – Bohnice 
a byla provázena značnou mediální pozor-
ností. Jedná se totiž o  oblast využívanou 
obyvateli Prahy k rekreaci, pěším vycház-
kám do přírody, či k jízdě na kole, a to pře-
devším Draháňským údolím. Aby nedošlo 
k případnému ohrožení turistů, byla požá-
dána o spoluprací Policie ČR, která vysla-
la na místo konání naháňky hlídku. Její čle-
nové uzavřeli jednotlivé leče policejními 
páskami s  upozorněním na zákaz vstupu 
a osobně hlídali přístupové cesty po dobu 
trvání každé leče. Obyvatelům se předem 
dostalo upozornění pomocí rozhlasu a tis-
ku. Mediálně akci zajišťoval štáb České te-
levize, který reportáž z  naháňky zpraco-
val do večerního vydání Událostí. Přítom-
ni byli též redaktoři Mladé fronty Dnes. Ti 

příspěvek včetně fotografie uvedli v pon-
dělním vydání novin. Ze strany myslivec-
kého spolku byla naháňka zajištěna třice-
ti pěti myslivci a také loveckými psy. První 
leč proběhla „V Rybníčkách“ za bohnickou 
léčebnou, ale v ní jsme na žádného divo-
čáka nenarazili. V druhé leči v Draháňském 
údolí byli dva, bohužel byl uloven pouze 
jeden. Při této příležitosti chceme podě-
kovat za spolupráci městské části Prahy 8, 
Policii ČR a pracovníkům uvedených sdělo-
vacích prostředků.

Druhá naháňka proběhla 27.  listopa-
du v  lokalitě Větrušice – Řež. První leč se 
uskutečnila ve větrušických stráních nad 
Vltavou a  bylo v  ní uloveno jedno divo-
ké prase. Druhé bylo uloveno v další leči 
„V Močidlech“ v Řeži. V třetí leči nad Husin-
cem jsme bohužel vyšli naprázdno.

Lovecké štěstí nám řádně přálo až při 
třetí naháňce dne 11.  prosince v  lokalitě 
Zdiby – Přemyšlení. Ve třech lečích kona-
ných v  Šulkovně, ve skalách nad Vltavou 
v  místě nad přívozem a  nad tůněmi bylo 

uloveno celkem sedm divokých prasat, což 
byl nejlepší letošní úlovek na společném 
lovu. Začátkem příštího roku plánujeme 
uspořádat ještě jednu naháňku a  pak již 
lovit pouze individuálně.

Jindřich Trpák

Zahrádkáři Drahaň
Základní organizace Drahaň jménem všech 
svých členů přeje do roku 2022 občanům 
Dolních Chaber hodně zdraví, klidu a po-
hody. Minulé téměř dva roky byly vzhle-
dem k  pandemii koronaviru dosti hektic-
ké. Kvůli omezením jsme nemohli organi-
zovat větší společné akce (členské schůze, 

den dětí, brigády apod.). Přesto jsme na 
podzim letošního roku při dodržení bez-
pečnostních opatření, zorganizovali Člen-
skou schůzi, abychom mohli řádně zvolit 
nového předsedu. Do této funkce byl členy 
odsouhlasen Vladimír Němec za letos ze-
mřelého Jiřího Kaše, který vykonával tuto 
funkci plných třicet let. Výbor ZO Drahaň 

nově zvolenému předsedovi přeje hodně 
úspěchů v jeho zodpovědné funkci.
Naše zahrádkářská organizace bude i na-
dále úzce spolupracovat s úřadem MČ Pra-
ha-Dolní Chabry a  aktivně se podílet na 
řešení všech důležitých otázek, kde může-
me pomoci.

Výbor ZO Drahaň

Přejeme vám
hvězdné 

divadelní zážitky 
a krásný rok 

2022
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Kreativní den v ZŠ
Dne 1.  prosince  2021 proběhla v  naší tří-
dě 4. A krásná akce Kreativní den, kdy se 

děti s pomocí zkušené instruktorky naučily 
pracovat s 3D perem, vyrobily si zajímavé 
brouky a pracovaly s přírodními materiály.

V  dnešní náročné době to bylo příjemné 
oživení a děti si to moc užily!

Eva Blahušová

Předvánoční malování v ZŠ
Ve středu 15. prosince jsme místo jarmar-
ku uskutečnili celoškolní barevný den. 
Každá třída si zvolila jednu barvu, ve kte-
ré se žáci snažili přijít oblečení od hlavy 
až k patě. Někteří měli dokonce až čtrnáct 
věcí ve zvolené barvě. Na fotce je třída 7. A, 
která zvolila černou barvu.

V rámci VV jsme se třídou 6. A zkouše-
li ztvárnit slavná díla Vincenta van Gogha. 
Někteří žáci na malbě pracovali až deset 
hodin a výsledky opravdu stojí za to. Slu-
nečnice: Nela Dosoudilová a  Sabina Gaj-
díková; Hvězdná noc: Elisabeth Narducci, 
Sára Havránková a David Vlach a Pole s ha-
vrany namaloval Štěpán Dušek.

Společně s  8. B jsme se o  pracovních 
činnostech učili plést košíky z pedigu. Nej-
prve jsme si vysvětlili techniku, pak si žáci 

rozmysleli výšku a  podobu košíku a  dali 
jsme se do toho. Pletení si vyzkoušeli úpl-
ně všichni a někteří jeli přímo bleskurych-
le. Výsledky můžete vidět na fotce.

Veronika Minaříková
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Novoroční pozdrav 
z Jaaty

Adventní setkání dětí, rodičů a  průvodců 
na zahradě Jaaty mělo kouzelnou atmo-
sféru plnou světélek, rozzářených očí a ši-
kovných rukou při vyrábění svícnů z pome-
ranče. Pouštěly se skořápkové lodičky se 
svíčkou a děti zahrály i  zazpívaly vánoční 
hru. Všichni si odnášeli vánoční atmosféru 
a světélka do svých domovů.

Na konci kalendářního roku se nabízí 
i zastavení a zamyšlení nad koloběhem ži-
vota. Ten lze sledovat i na zvířátkách v Ja-
atě. Čas našeho prasete Pepy se naplnil 
a  my se s  ním v  prosinci rozloučili. Jeho 
místo teď zastupuje černé prasátko Ferda.

I  v  novém roce 2022 je zahrada lesní 
školky otevřena všem dobrým duším, které 
rády užijí klidu zahrady a potěší se u zvířá-

tek (jejich případné krmení je vítáno). Pro-
síme jen o ohleduplnost s pejsky bez vo-
dítka.

Těšíme se na nová dobrodružství v cha-
berské krajině a  do roku 2022 přejeme 
všem hodně radosti i zdraví.

Tereza Vavrečková, Jaata

S čerty jsou i žerty
Předvánoční čas máme ve školce všichni 
moc rádi. Společně s  dětmi jsme se kaž-
dý den těšili, co ukrývají barevné adventní 
ponožky, a s radostí jsme odpočítávali, ko-
lik dní ještě zbývá do pohádkových Vánoc.

Netrpělivě a  s  čertovskou chutí, plni 
očekávání, přivítali jsme ve školičce Mi-
kuláše s andělem. Den jsme si vesele uži-
li a zadováděli si v převlecích za malé ne-
zbedné čertíky a čertice.

Prvním předvánočním dárkem pro ro-
diče bylo Čertovské vystoupení ve dvoře 
Knorova statku, nedaleko naší Pohádkové 
školičky. Ráno ještě padal sníh, tak jsme si 
moc přáli, aby se odpoledne venku neže-
nili všichni čerti! Na svatbu naštěstí vůbec 

nedošlo. V převlecích jsme se tedy společ-
ně sešli mezi pekelnou bránou a  čertov-
ským kotlem, pod kterým malí čertíci i čer-
tice pořádně přiložili pár špalíků. Jinak 
všichni byli po čertech šikovní a společně 
jsme si užili příjemné odpoledne plné ří-
kadel a písniček s pohybem, světýlek a ne-
chyběla ani tolik dětmi oblíbená halekač-
ka. Na konci vystoupení donesli rohatí čer-
tíci maminkám a tatínkům jako dárek ke-
ramického kapříka a  přáníčko, které jim 
sami vytvořili pro radost. Společně s nimi 

pak na závěr předvánočního setkání na-
zdobili vánoční stromeček každý svojí oz-
dobičkou.

Všem čtenářům Chaberského zpravoda-
je – nejen těm, kteří skočili do nového roku 
rovnýma nohama, ale i těm, kteří do něj 
skočili po hlavě – přejeme ať si v něm ve 
zdraví splníte všechna přání a sny a nechť 
je to rok plný zdraví, lásky a vzájemného 
porozumění.

Kolektiv Pohádkové školičky, 
MŠ Bílenecké nám.

Adventní čas 
v MŠ chaberáček
Prosincové sváteční těšení se v  naší ma-
teřské škole neslo v duchu tradičních zvy-
ků a tvoření dárečků pro rodiče. Na počát-
ku měsíce jsme s ohledem na pandemická 
opatření realizovali mikulášskou nadílku 

formou návštěvy improvizovaného „pek-
la“ na naší zahradě. Děti dostaly výslužku 
i vánoční metr, který měří dny zbývající do 
Štědrého dne.

Plánované slavnostní rozsvěcení stro-
mu však překazil nepěkný čin, kdy byla zá-
měrně porušena světelná instalace. Svítí-
cí ozdoby na stromě jsou potěšením nejen 
pro kolemjdoucí, ale především pro děti 
naší MŠ Chaberáček. Děti strom ráno vy-
hlížely ze tříd a těšily se na něj každý den. 
Bylo nám líto takového činu zvláště, když 
přišel v předvánočním čase.

Dětem se líbila návštěva dravců na naší 
zahradě. Bylo možné se na chvilku pro-
měnit v sokolníka a dravce držet na ruce 
ve speciální rukavici a  vyslat ho k  letu. 
Před dětmi se prolétl orel, káně i poštolka 
a noční dravce zastupoval výr a další sovy. 
Některé opeřence si mohly děti pohladit.

Z  projektového dne s  neslyšícími děti 
nejvíce upoutal speciální budík. Dále po-
kračují pravidelné aktivity, jako je kroužek 
angličtiny a polytechnická výchova.

MŠ Chaberáček přeje dobré zdraví a po-
hodový start do roku 2022.

Alena Sýsová
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Skvělý výsledek 
sedmi statečných 
z Dolních chaber
V  prosinci se v  rámci zim-
ní přípravy vydali naši star-

ší žáci na kvalitně obsazený halový turnaj 
do Říčan. Byli jsme nalosováni do skupi-
ny smrti: FK Junior Děčín, FC Sporting Mla-
dá Boleslav „A“, Paramo Pardubice a  pro 
všechny neznámé Dolní Chabry. V prvním 
zápase jsme zaskočili Děčín, který jsme 
porazili 2:0. V dalším zápase jsme deklaso-
vali Pardubice 4:0 a v posledním utkání ve 
skupině jsme porazili Mladou Boleslav 3:2. 
V  semifinále jsme suverénně přešli přes 
Mladou Boleslav „B“ 4:0. Ve finále jsme bo-
hužel nestačili na svého soupeře ze sku-
piny Mladou Boleslav „A“, když jsme těsně 
prohráli 1:2, ačkoliv jsme byli herně lepší. 
Nicméně do Chaber vezeme krásné druhé 
místo, které bych před turnajem bral vše-
mi deseti. Navíc podle mě byla Naty Něm-

cová nejlepší brankářkou turnaje. Obrana 
ve složení Jonáš Mikota a  Petr Sova byla 
jako skála (dostali jsme nejméně gólů, čty-
ři branky za celý turnaj). V útoku hrál prim 
Míša Škurek (nejlepší střelec turnaje) a vý-

borně mu sekundoval Kuba Matoušek 
a naše „mladé pušky“ Matěj Kalaš a Matěj 
Krajíček. Prostě krásná neděle pro hráče, 
rodiče i trenéry. Více na www.skchabry.cz.

Jan Škurek

chaberský tým 
zvítězil
na druhém 
turnaji KFL

V  neděli 21.  listopadu  2021 se uskuteč-
nil druhý florbalový turnaj v  tomto škol-
ním roce. Na turnaji jsme přivítali hned sto 
účastníků, žáků nejenom z pražských škol, 
ale také z jedné kladenské školy a florba-
lový klub BLACK ANGELS. Nejprve zápasi-
li žáci čtvrtých až šestých tříd. Po nich se 
o medaile utkali zástupci mladších roční-
ků, které tvořily žáci prvních až třetích tříd. 
A právě v  této kategorii opět vynikl i  tým 
z Chaber. Pro tento turnaj pomohli chaber-
ským hráčům ještě žáci ze škol Albrechtic-
ká, Hovorčovice a Bratří Venclíků.

Tým v  tomto složení zvítězil ve všech 
utkáních. Zápas proti školám z Prahy 8 vy-

hrál poměrem 6:1 a tým klubu BLACK AN-
GELS, který skončil na druhém místě, po-
razili chaberští těsným rozdílem 4:3 a to je 
dovedlo až k zisku zlatých medailí.

Všichni jsme si užili skvělou atmosfé-
ru turnaje plnou florbalu, hudby, zába-
vy a  kamarádů. Fandící rodiče vnesli do 
haly skutečnou atmosféru velkého zápa-

su a hráči se postarali o nezapomenutelný 
zážitek. Moc děkujeme za to, že do zápasů 
vložili všechny své síly, hráli poctivě a fé-
rově. Mezi jednotlivými týmy panovala po 
celý den přátelská atmosféra. Turnaj byl 
opravdu vydařený a napínavý až do konce.

Jiří Patočka
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