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Milí Chaberáci,
srdečně zdravím. Epidemie covidu ješ-

tě neskončila a  již je celý svět součástí 
konfliktu, který způsobila ruská invaze na 
Ukrajinu. Těžko bychom v současné historii 
hledali náročnější období. Ukrajině vzdá-
vám velký hold za statečnost, se kterou 
se postavila agresi. Děkuji srdečně vám 
všem, kteří pomáháte! Samozřejmě i naše 
MČ aktivně pomáhá a vyčlenila prostřed-
ky na konkrétní pomoc. Události, kterých 
jsme nyní svědky, mění budoucnost Evro-
py a celého světa. Přejeme si světový mír 
a není to žádná fráze. 

Modrá a  žlutá jsou i  barvy naší obce. 
Děkuji za milé reakce k  novému složení 
rady. Opětovná práce v radě mě těší, jed-
náme mimo jiné o další důležité etapě vý-
stavby a  budoucnosti Chaber. Nechci jit-
řit rány rozpadu koalice, nebyla jsem jeho 
součástí. Nicméně, i pro mě byla spoluprá-
ce se členy, kteří nyní byli odvoláni z ve-
dení, mírně řečeno zklamáním. Obstrukce, 

arogance, nečinnost. Vylepit si plakáty se 
sebechválou není totéž jako práci oprav-
du udělat. A podobný trend jsem bohužel 
viděla i nadále. Respektuji naopak snahu 
18400 pokračovat důstojně a konstruktiv-
ně v práci. Zkušenost je někdy třeba pro-
věřit a  prožít. Budu se zřejmě opakovat, 
ale v  komunální politice musí být zájmy 
obce na prvním místě. I při nedorozumě-
ních či nestejných postojích je třeba zabrat 
v podstatných momentech pro veřejný zá-
jem. Spolupráci 18400 a mě tak bezesporu 
spojuje dlouhodobá soustředěnost na ten 
nejlepší možný výsledek pro obec, zodpo-
vědnost a respekt podložený zkušeností. 

Děkuji všem, kdo pomáhají, a  kterým 
není budoucnost naší společnosti lhostej-
ná.

Barbora Floriánová, 
místostarostka MČ

Na březnovém 20. zasedání Zastupitel-
stva MČ Praha-Dolní Chabry došlo k výmě-
ně části radních a vypovězení široké koa-
liční dohody mezi vládnoucími uskupení-
mi. Jak už to občas u pracovních kolektivů 
bývá (volené zástupce nevyjímaje), k nabi-
tí novou energií a ozdravění atmosféry je 
třeba tento krok někdy podstoupit. V ko-
munální „politice“ je ke všemu nutno při-
počíst občasné názorové rozdíly a odlišné 
vidění problematiky. 

Je důležité navázat na rozdělanou práci, 
aby chod úřadu ani občané nepocítili žád-
ný přechod, vypracovat nové a dotáhnout 
rozjeté projekty, na nichž se ještě podíle-
li teď už bývalí koaliční partneři. Těm chci 
poděkovat za jejich dosavadní práci a zá-
roveň se těším, že i pod obměněným vede-
ním se bude obec vyvíjet správným smě-
rem a  propluje úskalími, která současné 
domácí i zahraniční dění přináší.

S přáním všeho dobrého
Stanislav Vyšín, nově zvolený 1. místosta-

rosta MČ, 18400 – ZA LEPŠÍ CHABRY

Úvodní 
slovo
Kateřina 
Šilhová 
Šafránková
starostKa MČ
Milí Chaberáci,

koncem měsíce února nás všechny za-
sáhl útok Ruska na Ukrajinu. Rusko zača-
lo nevyprovokovanou válku a  vraždí i  ci-
vilisty. Ve světle těchto událostí si naše 
společnost opět musí uvědomovat, na jak 
křehkých základech stojí fungování demo-
kratického světa a  jak snadno zranitelné 
jsou principy, které vyznáváme. Do ČR po-
stupně přichází desítky tisíc ukrajinských 
uprchlíků a  několik jich nalezlo otevře-
né dveře také v  Dolních Chabrech. Mno-
zí jsme se s pomocí zapojili osobně, jako 
úřad jsme pak v Kulturním centru uspořá-
dali sbírku potravin a drogerie pro Potravi-

novou banku Praha a schválili jsme finanč-
ní prostředky, které půjdou na materiální 
pomoc. TJ Sokol pořádá sbírku potřebného 
a školku pro ukrajinské děti. Katerína Ve-
dejová pak sbírku oblečení, ze které oproti 
původnímu plánu pomáhá konkrétním ro-
dinám a výtěžek z bazaru oblečení půjde 
jak na pomoc ukrajinským rodinám, tak na 
pomoc rodinám samoživitelů, protože i na 
ty je třeba myslet. Mnoho rodin nabídlo 
bydlení a stravu ve svých bytech či domo-
vech. Moc děkuji všem, kteří v této krizové 
situaci jakkoliv pomáháte.

Na domácí půdě proběhla v  úno-
ru a  březnu dvě zasedání zastupitelstva. 
Schválili jsme na nich letošní rozpočet 
a můžeme se nyní plně věnovat potřebné-
mu rozvoji městské části. Důležitou zprá-
vou je také změna ve vedení městské čás-
ti. Dosavadní koaliční spolupráce se jevila 
již delší dobu jako nefunkční a v  rozporu 
s principy koaliční smlouvy, z čehož vyply-
nula ztráta důvěry a rozpad koalice. 

Při veřejných jednáních zastupitelstva 
jsme se neshodli na podobě dohody o dal-
ším rozvoji s developerem Nových Chaber 

ani na schválení Memoranda o spoluprá-
ci při výstavbě sdruženého elektroenerge-
tického vedení přenosové soustavy, která 
prochází i územím Dolních Chaber. Pro oba 
důležité dokumenty se mezi zastupiteli ko-
alice nenašla většinová shoda, čímž se po-
ukázalo na odlišné pohledy na směřování 
naší městské části. Na posledním zasedá-
ní 7. března jsme proto zvolili novou Radu 
MČ, jejíž personální obsazení je uvedeno 
dále ve Zpravodaji. V  každém případě je 
v ní nejvyšší počet žen. 

Z  čeho můžeme mít všichni radost, je 
dokončení jedenácti prvostupňových tříd, 
na jejichž vybavení jsem na podzim loň-
ského roku od pražského magistrátu získa-
la finanční podporu. Děti si moc pochvalují 
zejména tu válecí část vybavení tříd.

Mám velkou radost, že se nám daří ško-
lu dále zútulňovat a dovybavovat. V letoš-
ním roce bychom rádi pokračovali i odbor-
nými učebnami. 

Užívejte si stále slunečnější jarní dny 
a přeji všem krásné Velikonoce!

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 Stanislav Vyšín
�e-mail: stanislav.vysin@dchabry.cz

místostarostka Ing. Barbora Floriánová
�e-mail: 
barbora.florianova@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

Sociální služba
Mgr. Mariana Kalianková
sociální pracovnice
725 010 084
socialni@dchabry.cz

KONTAKTy

Místostarostové K nové koalici
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Zastupitelé schválili 
rozpočet na rok 2022
Na 19. zasedání chaberského zastupitel-
stva 28. února 2022 byl jedním z hlavních 
bodů programu návrh rozpočtu na letoš-
ní rok. Zastupitelé rozpočet městské části 
s výdaji přes 48 milionů korun, které jsou 
spojeny mj. s výkonem státní správy, splát-
kami, financováním školství nebo investič-
ními výdaji, jednomyslně schválili. Stejně 
tak přijali také Střednědobý výhled roz-
počtu do roku 2027 a návrh letošního roz-
počtu příspěvkových organizací městské 
části, tedy školek a základní školy.

Většinu mezi zastupiteli naopak nezís-
kaly návrhy na schválení Dodatku č. 5 ke 
Smlouvě o spolupráci se společností Nové 
Chabry Development, s.r.o. nebo na schvá-
lení Memoranda o spolupráci při výstavbě 
sdruženého vedení, přijaty tedy nebyly.

Zastupitelé se v průběhu večera shod-
li na převzetí dvou komunikací pod správu 

městské části a na bezúplatném převodu 
movitého majetku místní základní škole 
v hodnotě přes sedm milionů korun v sou-
vislosti s novým vybavením. 

A  přijat byl většinově také Návrh na 
schválení Dlouhodobého plánu rozvoje MČ 
Praha-Dolní Chabry pro období 2021–2030, 
který radnice nechala zpracovat firmou Fi-
nanční poradenství, s.r.o., a jeho smyslem 
by mělo být vytvořit systém dlouhodobého 
strategického plánování městské části, po-
sílení principu partnerství a  zapojení ve-
řejnosti do strategického plánování.

redakce

Výběr ze zasedání Rady 
7., 14. a 21. února
souhlasila
�s  užíváním veřejného prostranství ko-
munikace ulice Obslužná, pro záměr „Sta-
vební úpravy křižovatky Ústecká × Obsluž-
ná a vjezd do sportovního areálu, pozem-
ky parc. č. 1438/1, 1437/4, 1746 a 1272 k. ú. 
Dolní Chabry“,
�souhlasili s předloženým návrhem Dlou-
hodobého plánu rozvoje MČ Praha-Dolní 
Chabry na období 2021–2030 ve znění fi-
nální verze dokumentu,
�s koordinační situací „Bytový dům Koby-
liská, Dolní Chabry“ pro potřeby společné-
ho územního rozhodnutí a stavebního po-
volení, kterou vypracovala BY Architects, 
spol. s.r.o., za podmínek dále v usnesení, 

schválila
�podání námitek k  vodoprávnímu řízení 
„Revitalizace Horního rybníka v Chabrech“ 
k nefunkčnosti oprav, které v  rámci stav-
by proběhly,
�zadání vypracování studie na využití ro-
dinného domu č. p. 483 v  ulici Spořická 
a přilehlého pozemku se současným plat-
ným koeficientem míry využití 0,3 a možné 
využití pozemku s navýšením koeficientu,
�jmenování pana Ing. Vladimíra Musi-
la jako kontaktní osobu MČ Praha-Dolní 
Chabry, v  souladu se „Zásadami pro ko-
ordinaci a  projednávání přípravy záměrů 
a  návrhů pro významné dopravní stavby, 
dopravní změny a dopravní omezení mezi 
hl. m. Prahou, Technickou správou komu-
nikací hl. m. Prahy, a.s. a MČ Praha-Dolní 
Chabry“,
�uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zří-
zení věcného břemene č. 902/2021 na po-
zemcích parc. č. 1395/1, 1396, 1461, 1462/1, 
1463/2, 1463/3, 1463/4, 1464 a 1465/1, k. ú. 
Dolní Chabry, zapsané na LV 1087 (umístě-
ní stavby plynárenského zařízení do výše 
uvedených pozemků),
�program 19. zasedání ZMČ Praha-Dolní 
Chabry, 
�uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 0/015/2021 s dodavatelem ViVA school s. 
r. o., jejímž předmětem byla dodávka inte-
riérového vybavení jedenácti prvostupňo-
vých tříd ZŠ Dolní Chabry,
�žádost o  souhlas s užíváním veřejného 
prostranství části komunikace ulice Ládev-
ská, Praha-Dolní Chabry, pro přeložku ka-
belových tras v západním chodníku v rám-
ci stavby „BD VILLA POD MENHIREM“, po-
zemky parc. č. 1195-1199, 1438/1 a 1486/3 k. 
ú. Dolní Chabry“ za podmínek uvedených 
dále v usnesení,

vzala na vědomí
�výzvu Obvodního soudu pro Prahu 8 
k  převolení dvou stávajících přísedících, 
kterým končí mandát a souhlas Obvodní-
ho soudu pro Prahu 8 s opětovným zvole-
ním Mgr. Martiny Tomšů, přičemž schváli-
la zadání inzerce na výkon funkce přísedí-
cího u OS pro Prahu 8 na webu MČ.

Rada MČ má nové složení
Mimořádně svolané Zastupitelstvo MČ se 
sešlo v pondělí 7. března 2022, aby projed-
nalo stávající a budoucí koaliční spoluprá-
ci. Postupně byli odvoláni 1. místostarosta 
JUDr. Milan Golas (ODS), místostarosta Jan 
Vokurka a radní Martin Knížek (oba VpCh). 
Následně byli zvoleni noví členové Rady 
MČ, kterými se stali: 1. místostarosta Sta-
nislav Vyšín, místostarostka Ing. Barbora 
Floriánová, radní Ing. Josef Doležal a rad-
ní Ing. Alena Hájíčková. Pro odvolání dosa-
vadních radních a  volbu nových hlasova-
lo shodně vždy osm zastupitelů. Starostka 
Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková jako dů-
vod změny uvedla: „Koaliční spolupráce již 
neodpovídá principům, na kterých byla za-

ložena. Mezi závazky smluvních stran koa-
liční smlouvy byla maximální snaha o  tý-
mové fungování, vzájemný respekt, sluš-
nost a  férovost. Tento závazek přestal být 
naplňován od momentu kolaudace zá-
kladní školy v srpnu 2021 a vyvrcholil se-
parátním jednáním VpCh a  ODS o  podo-
bě smlouvy s developerem. Strany koalič-
ní smlouvy se též zavázaly podporovat vý-
stavbu silničního okruhu ve vzdálenější va-
riantě, které odvede dopravu co nejdále od 
městské části Dolní Chabry. Na lednovém 
vystoupení na zasedání výboru pro územní 
rozvoj 1. místostarosta Milan Golas veřej-
ně podporoval okruh v bližší variantě a své 
koaliční partnery označil za aktivistickou 
bojovku.“                                           redakce

Rada městské části Praha-Dolní chabry  

                                                                   Starostka
                                                                   Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková 

           (184 00.cz – Za lepší Chabry)
 

                          1. místostarosta 
 

                          Stanislav Vyšín

                           (184 00.cz –  
                           Za lepší Chabry)

                            2. místostarostka 
 

                              Ing. Barbora Floriánová

                           (nezávislí)

                         radní 

                          Ing. Josef Doležal

                         (184 00.cz – 
                           Za lepší Chabry)

 radní 

                              Ing. Alena Hájíčková

                           (184 00.cz – 
                             Za lepší Chabry)
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Stožáry vysokého napětí 
v chabrech obec opravdu 
nezkrášlují
Na únorovém zastupitelstvu MČ se bo-
hužel nenašla shoda mezi zastupiteli při 
schvalování Memoranda o  spolupráci při 
výstavbě sdruženého vedení. Protože chá-
pu, že tato tématika je asi málokomu jas-
ná, pokusím se ve stručnosti vysvětlit, o co 
se jedná.

V  Čimicích vzniká nová transformovna 
400/110 kV, která má zajistit budoucí ener-
getickou bezpečnost pro Severní Prahu 
a přilehlé okolí Středočeského kraje. Elek-
trárna v Mělníku bude muset být v dohled-
né budoucnosti odstavena, protože už ne-
bude splňovat požadované parametry ani 
ekologicky ani technologicky a Praha bude 
muset být zásobována z jiného energetic-
kého zdroje. Musí se tedy vybudovat nová 
páteřní linka vedení velmi vysokého napě-
tí 400 kV. Těmto linkám se říká přenoso-
vá síť, vlastní je společnost ČEPS a slouží 
k  přenosu energie z  místa výroby (elekt-
rárny) na body distribuce. Distribuci elek-
třiny má pak na starost firma ČEZ Distri-
buce, která linkami vysokého napětí 110 kV 
vede elektřinu regionálně.

ČEPS potřebuje vybudovat nové dvojité 
vedení přenosové sítě 400 kV mezi trans-
formovnou Čimice a  stávající přenosovou 
sítí s připojením v oblasti Líbeznice. Je to 
projekt, který je vedený v  územním plá-
nu Hl. města Prahy a Středočeského kra-
je a má všechna potřebná povolení. Trasa 
nového vedení bude z  transformovny Či-
mice kopírovat stávající distribuční linku 
110 kV, která vede z  Čimic podle panelo-
vé cesty. Současná distribuční linka 110 kV 
pokračuje přes katastr Chaber obydlenou 
oblastí na sever do Líbeznic. Nově pláno-
vané vedení 400 kV se ale Dolním Chabrům 
vyhne obloukem a povede z křižovatky zá-
padní panelky a silnice k čističce v dosta-
tečné vzdálenosti kolem Dolních Chaber.

Vedení obce v  čele se starostkou usi-
lovně jednalo o  možnosti, aby se zrušila 
ta část linky 110 kV, která prochází zasta-
věnou oblastí MČ a dráty se tzv. podvěsi-
ly pod nově budovanou linku 400 kV. Ta-
kové řešení je velmi nestandardní a  výji-
mečné a společnosti ČEPS a ČEZ Distribu-
ce je akceptují pouze v dobře odůvodně-
ných případech. 

Řešení představuje pro ČEPS a ČEZ Dis-
tribuce vícenáklady minimálně 80 milionů 
Kč. Přesto ale bylo dosaženo shody na Me-
morandu o  spolupráci při výstavbě sdru-
ženého vedení, ve kterém se Dolní Chab-
ry ve shodě s hl. městem Prahou (dalším 
účastníkem dohody) domluvily s  firmami 
ČEPS a ČEZ Distribuce. Tyto firmy ale logic-
ky požadují, aby Dolní Chabry už dále ne-
přicházely s dalšími požadavky na vedení 
linek vysokého napětí, když zvolené řešení 
bude stát 80 milionů Kč.

Na jednání zastupitelstva nebylo bo-
hužel Memorandum akceptováno, když 
pro něj hlasovali pouze zástupci ze sdru-
žení Za lepší Chabry. A to je škoda, proto-
že MČ by se tak zbavila jedné velké zátě-
že, obytnou část by do budoucna nehyzdil 
žádný stožár vysokého napětí, a nejen vi-
zuálně by se naše společné prostředí vel-
mi zlepšilo. 

Nové vedení MČ se pokusí ještě jednou 
tento bod se společnostmi ČEPS a ČEZ Dis-
tribuce otevřít.

Josef Doležal, radní MČ a předseda Ko-
mise životního prostředí

V Í T Á N Í  O B Č Á N K Ů

M Ě S T S K Á  Č Á S T  
P Ř I P R A V U J E

MILÍ RODIČE,
SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ NOVÝCH CHABERSKÝCH OBČÁNKŮ

SE BUDE KONAT V MĚSÍCI KVĚTNU 2022 V CHABERSKÉM DVOŘE

Přihlášku naleznete na www.dchabry.cz 
a vyplněnou prosím zašlete na e-mail:  vitaniobcanku@dchabry.cz 

nebo doneste osobně do Kulturního centra Chaberský dvůr.
 Přihlašujte do pátku 30. dubna.

Vzhledem k platnosti zákona č. 101/ 200 Sb. o ochraně osobních údajů nelze získat ani zveřejňovat informace 
o narození dítěte bez souhlasu rodičů. Děkujeme za pochopení.

hromadné očkování  
psů a koček proti vzteklině

V  areálu Chaberského dvora proběh-
ne v pondělí 25. dubna 2022 od 19:00 ho-
din hromadné očkování psů a koček proti 
vzteklině. Zájemci se svými mazlíčky nechť 
dorazí na Hrušovanské nám. 253/5 v pro-
storu před Kulturním centrem. 
Očkovací průkaz s sebou a košík pro pejs-
ka také! Očkování provede MVDr. Sedláčko-
vá z Veterinární ambulance Klecany. Děku-
jeme za pochopení. 

redakce a Gabriela Chamrová

Svoz odpadů duben 2022

Přistavení velkoobjemových 
kontejnerů 3. 4. 2022 
Stanoviště           Čas (hod.)
Bílenecké nám.        9:00–13:00
Dvořákova × Milana Kadlece   9:00–13:00
Dvorní         9:00–13:00
Pod Křížem × U Větrolamu      9:00–13:00

Přistavení BIO velkoobjemových 
kontejnerů 24. 4. 2022
Stanoviště Čas (hod.)
Na Pěšině 9:00–12:00

Bližší informace o termínech svozů a o od-
padech, které lze tímto způsobem třídit, 
naleznete na webu městské části v zálož-
ce odpady.

redakce, ÚMČ

Nové školní vybavení
V  průběhu měsíce března bylo vybaveno 
novým nábytkem jedenáct prvostupňo-
vých tříd. Finance na připravený projekt 
získala městská část na základě dotační 
žádosti od pražského magistrátu.
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chabrybárna a čarodějnice. 
Přijďte a užijte si. 
Začínáme v 14:30 hodin.
Navazuji na text mé kolegyně paní Alen-
ky. A i když jsem se už viděla spolu s dal-
šími účastníky zájezdu na českém Safari, 
stejně tak se vidím spolu s vámi i  v pro-
storách chaberské čistě české Chabrybár-
ně, kde nám vždycky bylo velmi dobře. 
Přijměte proto pozvání a  pojďte/pojďme 
společně posedět či se případně i proletět 
v  čase, který nám nabízí svátek čaroděj-
nic. Čas posezení i  náročný společenský 

vzlet budou jistit pivíčko, kafíčko, grilova-
ná ryba i chutné vuřty. A že nebude chybět 
hudba, za to vám ručím. Losování výher-
ních vstupenek je odměna za odvahu při-
jít a zúčastnit se. Co je třeba udělat? Ma-
ličkost. Nahlásit svou personu gratu u las-
kavé dámy paní Goldsteinové v  knihov-
ně a dostat se do pořadníku zájemců. Jak 
víte, i  když majitelé rozšířili své prostory, 
že více než 700 seniorů, kteří v naší MČ žijí, 
radují se a působí, se sem opravdu neve-
jde. Těm, kteří nezaváhají, doporučuji vzít 
si s sebou dobrou náladu, úsměv ve tváři 
a otevřená srdce. Už nyní se na nás všech-
ny těšíme.

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

Hana Marie Kunešová 
za celou Sociální komisi

První káva, první posezení 
v Kavárně pro dříve narozené

Měsíc březen není jenom měsícem kni-
hy, ale pro chaberské seniory se letos stal 
návratem do společenského života v naší 
obci. Na posezení u kávy, sklenky dobrého 
vína, medovníku i  chlebíčku se nás sešel 
slušný počet. Atmosféra se jako vždy nesla 
v příjemném duchu a bylo stále o čem po-
vídat. Ohlédnutí patřilo i poslednímu půl 

roku, kdy jsme se takto sešli naposledy. 
My se však dívali do budoucnosti a užíva-
li si přítomnost. Vyladili jsme cíl naší prv-
ní letošní cesty za krásami naší vlasti, na-
stínili si program pro letošní rok a probra-
li všechny možné aktivity, kterým bychom 
rádi věnovali pozornost. Kam se vypravíme 
na výlet, dozvíte se v dalším příspěvku to-
hoto čísla, a co na nás letos čeká? Vše vám 
přinesou další čísla Zpravodaje. Těšíme se 
i na všechny z vás, kteří k nám také zavítá-
te. Hodně radosti a pohody přejeme nejen 

o Velikonocích, ale po celý měsíc duben. 
Sociální komise

Tři nová stanoviště  
pro separovaný odpad
Zadařilo se a  pražský magistrát vyhověl 
požadavkům na zřízení nových stanovišť 
pro tříděný odpad. Nově přibyla stanoviš-
tě:
�na rohu ulic Poštova a U Traktorky,
�na konci ulice K Beranovu (u beachvo-
lejbalového hřiště),

�v ulici Sumova.

Nová stanoviště jsou již plně k  dispozici 
občanům. V tomto týdnu budou ještě do-
plněna o nádoby na recyklaci skla a v Be-
ranově také o nádoby na olej a elektrozaří-
zení. Děkujeme odboru ochrany prostředí 
MHMP a svozové společnosti AVE za spo-
lupráci.

Permanentka do botanické
Stále platí, že si v chaberské knihovně mů-
žete vypůjčit permanentku do Botanic-
ké zahrady v Tróji. Na roční permanentku 
mohou denně vstoupit čtyři osoby jak do 
vnitřních, tak do venkovních expozic. Skle-
ník Fata Morgana i venkovní areál je zají-
mavý v každém ročním období.

K  zapůjčení je permanentka chaber-
ským občanům v Kulturním centru Chaber-
ského dvora vždy v  provozní době opro-
ti vratné záloze ve výši 1000 Kč. Doporu-
čujeme předem ověřit dostupnost na tel.: 
604 976 653. Vrácení následující otevírací 
den, případně po předchozí domluvě. In-
formace o botanické zahradě a  jejích ak-
cích naleznete na www.botanicka.cz.

Barbora Šedová, Kulturní komise

Kavárnička pro dříve 
narozené v měsíci dubnu 
s hostem 
Jako vždy se na vás všechny kavárenské 
příznivce těšíme, a to první a třetí středu, 
tj. ve dnech 6. a 20. dubna 2022 v čase od 
15:30 hod. Chybět nebude dobrá nálada 
ani host.

Výlet na safari se uskuteční 
ve druhé polovině května
Ač jsme plánovali tento výlet již na tento 
měsíc, bylo nám doporučeno pracovníkem 
ZOO posunout návštěvu na druhou polovi-
nu května. Důvodem je větší teplo, více ze-
leně, tedy možnost vidět zvířata pohybo-
vat se ve  výbězích v hojném počtu. Pro-
sím, sledujte pozorně květnový zpravodaj, 

kde najdete základní informace vážící se 
k našemu prvnímu výletu v letošním roce. 
Vy, kteří s  námi jezdíte pravidelně, víte, 
že se budeme dobře bavit nejen na mís-
tě, ale zábava nás bude provázet i při ces-
tě na místo určení i zpět. Těšíme se na vás 
všechny. Do této doby přeji za sebe i za ce-
lou komisi nejen pohodové Velikonoce, ale 
i radostné jarní dny.

Alena Markantová
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Developer Nových Chaber  
si dělá, co chce
Při výstavbě Nových Chaber není dodržo-
ván územní plán, pražské stavební před-
pisy ani územní rozhodnutí. V  důsled-
ku toho zde chybí parky, zeleň, hřiště pro 
děti, sportoviště. Z projektu F+G (v obráz-
ku žlutě ohraničená plocha) bylo předá-
no pouze 8 domů a Kom. centrum. Zeleně 
vyznačené plochy veřejné zeleně obyvate-
lům předány nebyly, přestože je projekt již 
zkolaudován. A developer zeleň ani vybu-
dovat nehodlá. Na této ploše chystá mís-
to parků, zeleně a hřišť postavit další pro-
jekt H+I. Probíhá k němu již územní řízení 
a má z větší části stát právě na ploše par-
ku projektu F+G (6 domů I přímo na větším 
obdélníku zeleně, 4 domy H ve čtverci pod 
parkem). Domy dalšího projektu K plánuje 
postavit na zbývající části parku (na men-
ším obdélníku zeleně vlevo). Tím zastaví 
plochu, která je územ. rozhodnutím urče-
ná pro veřejnou zeleň. Chování develope-

ra ale nevadí příslušným orgánům státní 
správy, které mají vymáhat dodržování sta-
vebních předpisů. Nevadilo ani bývalému 
vedení MČ, které tuto věc neřešilo a nežá-
dalo předání projektu F+G v plném rozsa-
hu, tedy včetně veřejné zeleně a  vybave-
nosti. Nové vedení MČ má možnost tyto 
chyby napravit. Musí ale spěchat, než bude 
park zastavěn domy, které pak nikdo bou-
rat nebude a občané o veřejnou zeleň de-
finitivně přijdou. 

Ing. Pavel Šušák

Telegraficky

Další parádní budka v třešňovce
Už se nemůžeme dočkat, až se třešňovka 
zazelená a  rozkvete. Na jednom ze stro-
mů si nyní můžete všimnout nově nainsta-
lované budky pro puštíka obecného. Pa-
rádní domek byl vybudován z části dutého 
kmene a věříme, že bude brzy plně obyd-
len. Poděkování patří Jiřímu a Petru Hron-
kovým.

Úklid v chaberských ulicích pokračuje
Jarnímu úklidu přeje počasí a  pracovní-
ci MČ si pomalu odškrtávají jednu uli-
ci za druhou. Zbavují je postupně pleve-
lu a naneseného nepořádku na chodnících 
a u obrubníků, díky čemuž chaberské ces-
ty značně prokouknou.

Milí chaberští spoluobčané,
dne 28.  2. se konala veřejná schůze 

zastupitelstva, na které se projednával 
a schvaloval Dlouhodobý plán rozvoje naší 
obce. 

Ačkoliv jsem už stará, stejně mě zají-
má, jak bude obec za pár let vypadat a co 
všechno se plánuje, aby se nám zde žilo 
dobře. Byla jsem proto překvapená, že 
na schůzi, kde se tento plán projednával 
a schvaloval, jsem byla jediným zástupcem 
veřejnosti.

Plán rozvoje by měl být pro všechny 
vodítkem, podle kterého se dá sledovat, 
jak celé zastupitelstvo včetně úřadu naší 
městské části pracuje a  plní své závazky 
a sliby občanům. Proto je tak důležitý.

Jsou v  něm podrobně popsány úko-
ly, které chce naše městská část plnit. Od 
výkonu veřejné správy, přes rozvoj území 
a  nakládání s  majetkem, životní prostře-
dí, dopravy a kvalitu života obyvatel (např. 
kultura, sport nebo domov pro seniory). 

A jak jej číst?
Termín realizace: „průběžně“ = platí stá-

le a nic se neděje. 
Náklady: „nerelevantní“ = nevíme, kolik 

to bude stát. 
Připravenost: „dlouhodobý záměr“ = 

snad… někdy… někdo.
Proto nás musí zajímat práce zastupi-

telstva, rady i  úřadu. Když se nebudeme 
ptát a když nebudeme nic chtít, tak nebu-
deme nic mít. 

Příkladem může být výstavba domova 
pro seniory, který v  předvolebním maga-
zínu Volba pro Chabry v r. 2018 zřejmě ne-
uváženě slibovala slovy: „Nastala ta chví-
le, kdy se do realizace přípravy tohoto pro-
jektu můžeme pustit naplno.“ A věděli už 
i jak bude domov pro seniory vypadat, jaký 
bude rozsah poskytovaných služeb, a hod-
lali prý posunout celý záměr do stadia ho-
tového projektu v  co nejkratší době. Na 
dovršení slibu hned v první části napsali: 
„Nejen proto je součástí našeho programu, 

který není o  prázdných slibech a  je plně 
realizovatelný.“

Ale postavit takový moderní domov pro 
seniory není jen tak. Chabry nemají ani po-
řádný pozemek, na kterém by se dům pro 
seniory dal postavit. A  je smutné, i  přes 
opakované prosby neprodali nic pro ten 
účel ani ti, kteří tu mají pozemky největší 
a jsou navíc i členy zastupitelstva. 

Před dvěma lety se objevila naděje, 
a  to, když paní Feiglová nabídla pomoc 
obci s výstavbou domu pro seniory. Ale po 
řadě dohadování zase nic.

Takže kde ten slíbený dům je? Odpověď: 
Je v  dlouhodobém plánu  – Připravenost: 
Dlouhodobý záměr.

Milí spoluobčané, zajímejte se o  prá-
ci zastupitelstvu, žádejte, aby se opravdu 
snažili své sliby plnit. Máme to tu v Cha-
brech hezké, tak ať je to ještě lepší.

Stanislava Klocperková
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Příspěvky Občanů
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Zkrácené texty naleznete v plném znění na webu městské části.

Uveřejňuji článek odmítnutý jako příspě-
vek občana v březnu. Věřím, že nová RMČ 
už nebude cenzuru podporovat. 

M. Šušáková, zastupitelka
Místostarosta podporuje pražský okruh 
přes Chabry
Je zcela neuvěřitelné, že 1. místostaros-
ta Golas aktivně podporuje výstavbu již-
ní varianty okruhu, která prochází naší MČ 
a vede do Suchdola mohutným přemostě-
ním Drahaně a Vltavy. Na jednání VURM na 
magistrátu se projednával posun biokori-
doru kvůli zvětšení plochy golfového hřiš-

tě na chaberské skládce. Souhlasné stano-
visko s  posunem biokoridoru spojili čle-
nové VURM s požadavkem a očekáváním, 
že naše MČ změní svůj negat. postoj k jižní 
variantě okruhu a nebude již „okruh kom-
plikovat“. Nato p. Golas reagoval prohláše-
ním: „Samozřejmě mohu všem členům říct, 
že naše strana nebude okruhu bránit“. To 
znamená, že p. Golas na jednání, kde za-
stupuje MČ, podpořil požadavek, který je 
v rozporu se stanoviskem MČ. Kromě toho 
je v  rozporu s  koaliční smlouvou, kterou 
sám podepsal. A hlavně je v rozporu s ná-

zory a požadavky většiny občanů.
Vedení MČ v  rámci boje proti „okruhu 
v  Chabrech“ nechalo v  r. 2020 dopraco-
vat dokumentaci k  regionální, od Chaber 
vzdálenější, variantě. Z  dokumentu vy-
plývá jednoznačná výhodnost této vari-
anty oproti jižní variantě. Základní ideou 
reg. varianty je vyloučení tranzitní kami-
onové dopravy z  Prahy a  dotčených obcí 
Středoč. kraje, tedy osídlených oblastí. 
A to v nejkratší možné době a s nejnižší-

mi náklady. Přesto p. Go-
las podporuje magistrá-

Příspěvky zastupitelŮ

zkráceno

Protestní aktivistické hnutí Za lepší Chab-
ry za pomoci Barbory Floriánové odvolalo 
na posledním jednání zastupitelstva rad-
ní za VpCH a ODS z vedení Dolních Chaber. 
 Starostka Šilhová a  její společníci pře-
svědčivě ukázali, že vlastní funkce jsou pro 
ně důležitější než kvalitně odvedená prá-
ce. Nevyužili opravné mechanismy v koa-
liční smlouvě a zbabělým způsobem rozbi-
li dosavadní koalici. Městskou část tak de-
stabilizovali zejména tím, že půl roku před 
řádnými volbami nominovali do vedení 
nezkušené nováčky a paní Floriánovou.

Důvody, které zmíněný spolek předložil, si 
nezaslouží komentář, ale jsou takříkajíc na 
úrovni „jisté propagandy“. Aktivisté obvyk-
le proti něčemu a někomu bojují. Jak teď 
budou „bojovat“ sami se sebou, se určitě 
časem ukáže, ale bohužel to zcela jistě ne-
prospěje naší MČ. Jak tyto pochybné prak-
tiky a nový politický styl vysvětlí voličům?
ODS bude nadále konstruktivně a důsled-
ně pracovat a hájit zájmy Dolních Chaber 
a Chaberáků. Všechno se nám bohužel ur-
čitě nepodaří dokončit, ale s klidným srd-
cem můžeme konstatovat, že jsme společ-

ně s kolegy z VpCH připravili nebo se po-
díleli na řadě úspěšných projektů z naše-
ho programu „Tradice a budoucnost – sil-
né Dolní Chabry“, který jsme tři a půl roku 
poctivě plnili. Přinesli jsme do vedení pro-
fesionalitu, férovost, spolehlivé partner-
ství a silné spojenectví celopražské orga-
nizace ODS. 
V dalším období se budeme moci spoleh-
nout i na své kolegy na celostátní úrovni. 

Věřím, že jsme… Milan Golas, 
hrdý zastupitel naší 

městské části 

Chabry mají opět novou radnici
Naši občané si toto volební období oprav-
du nemohou stěžovat na stereotyp ve ve-
dení samosprávy. Moje působení ve vede-
ní obce trvá s malou výjimkou už od roku 
1989. Se zkušeností zastupitele, radní-
ho i starosty. Trojnásobnou změnu slože-
ní Rady MČ a výměnu starosty jsem ještě 
nezažil. Problematika k  jednání má větši-
nou jednoznačné řešení a najít shodu ne-
bývá obtížné. Proč je tedy v  současnosti 
zásadním problémem najít třeba jen spo-
lečnou řeč? Změnil se typ problémů k ře-

šení, nebo se změnili lidé a jejich přístup 
k záležitostem obce? Nabízí se bohužel ta 
druhá možnost.
V současnosti řeší naše samospráva tři zá-
sadní záležitosti. Umístění silničního okru-
hu kolem Prahy, developerský projekt 
Nové Chabry a výstavba el. vedení 400 kV 
v našem katastru. Postoje Volby pro Chab-
ry byly a  jsou jednoznačné  – prochaber-
ské. Trasu okruhu upravit do únosné vzdá-
lenosti od zástavby, developerskou čin-
nost smluvně svázat s  prospěšnými pro-
jekty a  trvat na přezkoumání důsledků 

vedení VV napětí v  blízkosti obce. Logic-
ky se dala očekávat i  jednoznačná pod-
pora ostatních zastupitelů. Domnívám 
se, že odmítnutí smlouvy s  developerem 
o  darování pozemků v  hodnotě přibližně 
150 000 000 Kč je chybou, stejně jako be-
nevolentní postoj k trase el. vedení. Je ta-
kový přístup v zájmu občanů Chaber? Jsem 
přesvědčený, že nikoliv.

Miroslav Malina,  
Volba pro Chabry

Nové Chabry, co bude dál?
Jak už jsme vás informovali, podařilo se 
nám předjednat s  developerem NCH do-
datek č. 5, který řeší celou zbývající výstav-
bu projektu. Obsahem byl zejména pře-
vod na MČ cca 1,5 ha pozemků, třeba pro 
školku, domov seniorů, sportoviště, zeleň, 
prostupnost a další. Za všechna tato plně-
ní jsme byli ochotní jako kompromis vzít 
zpět odvolání MČ proti fázi H+I. 
Výsledky jednání považujeme za velký 
úspěch, zejména oproti původnímu pro-
jektu, který by v podstatě vedl k zastavě-

ní celé lokality bytovými domy. Text do-
datku vč. příloh měl být schválen ZMČ dne 
28. 2. 2022. Před samotným ZMČ probíhaly 
schůzky i s členy 184, kdy nám bylo radním 
Vyšínem avizováno, že min. on, KŠŠ a  p.
Kasa dodatek podpoří. Ovšem ruku nezve-
dl ze 184 nikdo. To nám bohužel jen znovu 
potvrdilo, že co si sama 184 neodprezen-
tuje jako svůj úspěch, s tím nemůže sou-
hlasit. 
A co se s dodatkem bude dít dál? 184 se po 
měsících přihlížení vyburcuje, hotový do-
datek „kosmeticky“ upraví, tím ho pojme 

za svůj, což si konečně bude moci patřič-
ně odprezentovat, stejně jako tomu bylo 
s rozšířením ZŠ. To, že na všech jednáních 
s  developerem tyto „nové“ nároky neu-
platnili, s původní výstavbou H+I souhlasi-
li, ještě před podáním odvolání MČ, už ni-
kdo řešit nebude a  dodatek předloží Za-
stupitelstvu. Tam budeme svědky symbió-
zy, spojení nespojitelného, tedy 184 a soli-
téra Barbory Floriánové, kteří se mezi se-
bou nebyli schopni pozdravit, natož bavit 
a vše bude rychle zapomenuto.

Jan Vokurka zastupitel VpCH

Rozpad koalice a proč jsme přišli o mož-
nost mít v Dolních Chabrech nová sporto-
viště.
Na posledním jednání zastupitelstva MČ 
vyšlo najevo, že osobní ambice pana Kasy, 
paní starostky Šilhové a  místostarostky 
paní Floriánové, převážily nutnost a ocho-
tu řešit problémy Dolních Chaber. V minu-
lých měsících jsme společně s panem Vo-
kurkou vyjednali a nabídli našemu zastu-
pitelstvu návrh dohody s developerem No-
vých Chaber (viz. zadní strana v březnové-
ho Zpravodaje), která obsahovala i  vybu-

dování nových sportovišť v  této lokalitě, 
kde je to dle mého názoru skutečně po-
třeba. I přes původní slib daný develope-
rovi, od pana Kasy a paní Šilhové, podpo-
řit tuto pro městskou část výhodnou do-
hodu, přišly na scénu politické důvody 
a  trapné výmluvy výše zmíněných osob, 
proč tuto dohodu nepodpoří. Důvod je 
však jasný, danou dohodu nevyjednali oni, 
proto je špatná. Vše vyústilo ke změně ve-
dení městské části i bez vypovězení koa-
liční dohody, našemu odvolání, holt poli-
tická kultura na vysoké úrovni. Vzhledem 

k  tomu, že samotná městská část nemá 
žádné pozemky k  vybudování čehokoliv, 
tak věřím, že na připravenou dohodu nové 
vedení naváže a  sportoviště v  budoucnu 
vzniknou, opravdu je naše děti potřebují. 
VpCh, v tuto chvíli opozice, je nějakou ro-
zumnou dohodu připravena více než pod-
pořit. Uvidíme, kam budou směřovat kro-
ky nového vedení obce a  jestli pan Kasa 
a paní Šilhová přestanou politikařit a také 
začnou místo pouhé kritiky všeho…

Martin Knížek, zastupitel 
za Volbu pro Chabry

zkráceno

zkráceno
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Pohádka: Zvědavé slůně
23. 4. so 15:00 hod.
Až přílišná a  neodbyt-
ná zvědavost přivedla 
malé slůně na dobro-
družnou cestu za po-
znáním. Cestou se se-
tká s  dalšími, pro něj 
neznámými zvířaty, 
a nevyhne se ani ohro-
žení vlastního života. 
Tím se nám v pohádce 
zároveň vysvětlí „od kdy vlastně sloni nosí dlouhatánské slo-
ní nosy“. Pohádka vznikla na motiv bajky „Jak slon k dlouhé-
mu chobotu přišel“. A jako v každé správné pohádce se dosta-
ne hlavnímu hrdinovi i cenného životního ponaučení.

Hraje: Loutkové divadlo Kováček.

Výstava: Tanzanie 
5. 4.–30. 4. 
Srdečně zveme na výstavu fotografií z  našeho cestování po 
přírodních parcích a rezervacích Tanzanie. Můžete se těšit na 
fotky divokých zvířat, které lze potkat v  přírodních parcích 
Arusha, Tarangire, Lake Manyara, Serengeti a kráteru Ngoron-
goro. Součástí výstavy je i sbírka fotopříběhů z různých regi-
onů Tanzanie, nafocená naším přítelem, místním fotografem, 
Vainqueurem Birembano. 

Vernisáž k  výstavě se uskuteční 5.  dubna v  Chaberském 
dvoře od 17:00 hodin.

V rámci výstavy jsme připravili přednášku „Po přírodních 
parcích Tanzanie“, která se bude konat 12. dubna od 18:00 ho-
din a na kterou též srdečně zveme. Těšíme se.

Hana Francová a Josef Doležal

Od prvního dubnového dne až do konce mě-
síce se mohou děti zúčastnit naší nové ven-
kovní hry – Detektivního kvízu. Opět jsme zvo-
lili osvědčený princip: najít stanoviště podle 
trasy v mapce a vyplnit křížovku v herním lis-
tu správnými odpověďmi. Všechny vyluštěné 
a  odevzdané archy budou zařazeny do sloso-
vání o tři atraktivní deskové hry, které proběhne po skonče-
ní soutěže. Detektivní kvíz je určen pro děti, které již čtou, ale 
nezapomněli jsme ani na ty nejmenší. Celý okruh je doplněn 

o  Chabrýskovy hádanky, urče-
né pro nejmenší. S  vyplněním 
jejich herního listu tak mo-
hou pomoci starší sourozen-
ci nebo rodiče při pěkné jarní 
procházce… Nezapomeňte vý-
sledky svého pátrání donést do 
knihovny, kde na každého čeká 
malá odměna. Více info na 
www.kulturachaberskydvur.cz. 
Těšíme se na vás. 
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Výstava: Tanzanie
Autoři fotografií hana Francová a Josef Doležal
5. 4.–30. 4. 
Vernisáž výstavy 5. 4. od 17:00 hod.

Venkovní hry pro děti: 
Detektivní kvíz a chabrýskovy hádanky 
1. 4.–30. 4. 

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

2. 4. so 10:00–18:00 hod., Knižní SwAP
Výměna knih, CD, časopisů 

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

7. 4. čt 19:30 hod., Divadlo Divoch: Sisi na titulní straně
Derniéra hry
Autor: Jakub Hojka, režie: Gabriela Rejková
Vstupenky 120 Kč v prodeji v KC Chaberský dvůr

8. 4. pá 17:00 hod., Noc s Andersenem
Knihovnická akce pro děti, přihlášky v knihovně

12. 4. út 18:00 hod., cestovatelská přednáška: Tanzanie
hana Francová a Josef Doležal
Vstupné zdarma, bez rezervace, knihovna

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

23. 4. so 15:00 hod., Zvědavé slůně
Divadelní pohádka pro děti. 
Vstupné 50 Kč, Velký sál, bez rezervace

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

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.

hurá ven za venkovní hrou!

chaberský dvůr – Kulturní centrum 
můžete sledovat na Fb
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Zkraje března jsme prostřednictvím Věry 
Doušové navázali spolupráci s  Potravino-
vou bankou Praha. A  díky dobrosrdečnosti 
místních Chaberáků to byla úspěšná pomoc. 
Sbírka, kterou jsme na podporu Ukrajinců 
přicházejících do Česka operativně uspo-
řádali, vybrala během dvou dnů neskuteč-
né množství zásob trvanlivých potravin, dro-
gistického zboží nebo balených nápojů. Vše 
vzápětí putovalo přímo do Kongresového 
centra, kde bylo toho času čerstvě zřízené 
pražské Krajské asistenční centrum pomo-
ci Ukrajině (KACPU). Po dohodě s ředitelkou 
Potravinové banky jsme ve sbírce pokračo-
vali i v dalších dnech. Děkujeme všem, kteří 
pomáháte, za obrovskou vlnu solidarity.

za kulturní dvoustranu Alena Wachtlová, Jitka Goldsteinová

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

Potravinová pomoc Ukrajině

Počátkem března jsme pozvali do chaberské knihovny postupně 
všechny třídy prvňáčků. Na první společné návštěvě jsme jim po 
splnění jednoduchých úkolů předali symbolické klíče od knihov-
ny. Potěšilo nás, s kolika z nich se vlastně již známe a potkáváme 
je zde pravidelně. Těšíme se, že ani pro ostatní to nebyla návště-
va poslední. Klíč k moudrosti a vědění, skrývající se v knihách, od 
nás získali za splněné úkoly úplně všichni. 

Prvňáčci v knihovně
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Štafetový kolík – tři otázky 
pro Evžena Šulce
Tomáš Frantík, který odpovídal v  březno-
vém Zpravodaji, připravil další tři otázky 
pro Evžena Šulce, povoláním zdravotnic-
kého záchranáře, který v Dolních Chabrech 
bydlí od roku 2009.
V čem vaše práce záchranáře spočívá? Co 
vás vedlo k tomu zvolit si takto záslužné 
a náročné povolání? 
Moje pozice se správně nazývá zdravot-
nický záchranář a  mým nebo naším úko-
lem je poskytovat přednemocniční neod-
kladnou péči. V praxi to znamená, že po-
kud budete mít náhlou změnu zdravotního 
stavu nebo úraz, zavoláte na linku 155, kde 
si vás vyzpovídá operátor zdravotnického 
operačního střediska (dispečink). Bude ho 
zajímat především, co a kde se stalo a v ja-
kém stavu je pacient. Podle závažnosti sta-
vu poté vyšle posádku rychlé zdravotnické 
pomoci (RZP), kde sloužím já, nebo rych-
lé lékařské pomoci (RLP). Naše práce není 
pacienty léčit na místě, ale zhodnotit zdra-
votní stav, případně stabilizovat pacienta 
a správně ho směřovat do nejbližší vhod-
né nemocnice.
K povolání jsem se dostal náhodou. Když 
jsem se rozhodoval po sportovním gym-
náziu kam dál, narazil jsem na inzerát zá-

chranářské školy v Praze. Po tříletém stu-
diu na vyšší odborné škole jsem nastou-
pil k pražské záchranné službě, kde slou-
žím již čtrnáctým rokem.
Použil jste někdy svoje znalosti a  zkuše-
nosti záchranáře v  civilním životě? Vůči 
své rodině, přátelům… 
Ano, tato profese mě naučila především si 
jasně stanovit priority a zachovat klid i ve 
stresových situacích. Také člověk pozná, co 
je v životě opravdu důležité. 
Co když se stane něco v Chabrech? Je zde 
záchranná péče dobře dostupná? 
Dostupnost přednemocniční neodklad-
né péče je na celém území hl. m. Prahy na 
světové úrovni. Průměrný dojezd sanitky 
je okolo sedmi minut od zavolání a u nej-
závažnějších stavů je to dokonce i o něco 
méně. Konkrétně do naší městské části vy-
jíždějí primárně vozy ze stanoviště Pro-
sek, které sídlí na Poliklinice Prosek. Zde 
jsou k dispozici čtyři vozy RZP (velká sanit-
ka) + 1 vůz RLP (malý vůz s lékařem). Slou-
žíme v režimu 24/7 v dvanáctihodinových 
směnách. V případě vytíženosti všech vozů 
jsou povolány vozy z  dalších základen, 
např. z Černého mostu nebo z výjezdové-
ho stanoviště Holešovice. Pro představu: 
na území hl. m. Prahy je dvacet jedna vý-
jezdových stanovišť, třicet čtyři vozů RZP + 
pět vozů RLP přes den a dvacet šest vozů 

RZP + pět vozů RLP v noci. Dále disponuje-
me další technikou, jako je například mo-
dul hromadného neštěstí (přezdívaný Go-
lem), Atego Dakar pro zásahy v nepřístup-
ném terénu a odvoz většího množství pa-
cientů a  další. Podrobnější informace lze 
najít na webu www.zzshmp.cz.
Chaberáci proto nemusejí mít obavy ze 
špatné nebo nedostatečné přednemoc-
niční péče. Všem přeji pevné zdraví a dou-
fám, že se budeme setkávat s chaberskými 
sousedy jen v civilním oblečení.

Nominace Chaberáka do příštího čísla:
Petr Černik.

PLÁN AKCÍ 2022
V CHABERSKÉ PERGOLE

VELIKONOČNÍ AKCE
Velikonoční pletení pomlázky
s profesionálem, zakončené barvením
kraslic

9.4.2022

LETOVÉ UKÁZKY DRAVCŮ
TÉMATICKÝ PROGRAM PRO DĚTI

23.4.2022

ČARODEJNICE
ČARODěJNICE OSLAVÍME TRADIČNĚ VELKÝM
OHNĚM S MOŽNOSTÍ OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ.
PRO DĚTI MÁME PŘIPRAVENO MALOVÁNÍ
NA OBLIČEJ

30.4.2022

LETOVÉ UKÁZKY DRAVCŮLETOVÉ UKÁZKY DRAVCŮLETOVÉ UKÁZKY DRAVCŮLETOVÉ UKÁZKY DRAVCŮLETOVÉ UKÁZKY DRAVCŮLETOVÉ UKÁZKY DRAVCŮLETOVÉ UKÁZKY DRAVCŮLETOVÉ UKÁZKY DRAVCŮ
TÉMATICKÝ PROGRAM PRO DĚTITÉMATICKÝ PROGRAM PRO DĚTITÉMATICKÝ PROGRAM PRO DĚTITÉMATICKÝ PROGRAM PRO DĚTI

23.4.202223.4.202223.4.202223.4.202223.4.202223.4.202223.4.2022

V CHABERSKÉ PERGOLEV CHABERSKÉ PERGOLEV CHABERSKÉ PERGOLEV CHABERSKÉ PERGOLEV CHABERSKÉ PERGOLEV CHABERSKÉ PERGOLEV CHABERSKÉ PERGOLEV CHABERSKÉ PERGOLEV CHABERSKÉ PERGOLEV CHABERSKÉ PERGOLEV CHABERSKÉ PERGOLEV CHABERSKÉ PERGOLEV CHABERSKÉ PERGOLEV CHABERSKÉ PERGOLE

VELIKONOČNÍ AKCEVELIKONOČNÍ AKCE
Velikonoční pletení pomlázkyVelikonoční pletení pomlázky
s profesionálem, zakončené barveníms profesionálem, zakončené barvením
kraslickraslic

9.4.20229.4.2022

30.4.2022

již otevřeno, přijďte, zastavte se

Dvorni 1211/1a, Praha - Dolní Chabry
Více informaceí na: www.chaberskapergola.cz

Inzerce_3_2022.indd   1 09.03.2022   23:32
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bohnice ve vlně: 
poděkování
Děkujeme Chaberskému dvoru, jmeno-
vitě paní Wachtlové a  paní Goldsteinové, 
a  všem, kteří na toto místo dodali vlnu, 
jehlice a  další pletací materiál. Pomoh-
li jste tak realizaci projektu Bohnice ve 
vlně, který zahájíme letos v  jarních měsí-
cích v  zahradě Psychiatrické nemocnice 
Bohnice. 

Jako první objekt zde opleteme a zkráš-
líme strom před kavárnou Pátá kolona. 
Pod vedením Mezigenerační Akademie 
v čele s výtvarnicí Evou Blahovou se zapojí 
pacienti, jednotlivci i širší veřejnost. 

O  dalších krocích v  této propojovací  – 
proplétací akci vás budeme informovat.

Děkujeme, že jste se s námi zapletli! Za 
Mezigenerační Akademii 

Martina Mrňavá, 
Marta Dvorská a Milan Pavýza

930 let od nejstaršího 
záznamu o chabrech 
a další vývoj obce 
Nejstarší historie založení naší obce se 
nám ztrácí v mlhách dávných dob. Nejspíš 
vznikala s  nástupem christianizace, kdy 
byl na skalnatém výběžku a křižovatce vý-
znamných dálkových a  obchodních cest 
postaven první z kostelů v Chabrech. 

Na nejstarší záznam o  Chabrech za-
psaných roku 1092 jako „villa Chrabercyh“ 
upozornil prof. Gustav Friedrich. Překlad 
části tohoto latinského textu zní: Konrád, 
kníže český, daroval klášteru sv. Jana Křti-
tele na Ostrově ves Kravsko v  kraji Zno-
jemském, statek Zahorejevice a ves Chra-
bercyh v Čechách (Codex diplomaticus Bo-
hemiae I.). 

Nevíme, kdy přesně nastala změna ve 
vlastnictví obce, ale listina papeže Řeho-
ře X. z roku 1273 uvádí Chabry (Craber) již 
v  držení premonstrátského kláštera na 
Strahově (založen 1143). Chabry jsou dle 
záznamu z  urbáře Strahovského klášte-
ra v roce 1410 ještě jednotnou obcí s dva-
ceti selskými usedlostmi, dvorem se dvě-
ma poplužími, jednou loukou, dvěma lesy, 
třemi rybníky a  pastvištěm. Po vyplenění 
Strahova husity roku 1420 se jejich statků 
zmocnili Pražané a horní část Chaber da-
rovali kostelu sv. Jindřicha na Novém Měs-
tě. Tím byla obec Chabry nejspíš popr-
vé rozdělena na Horní a  Dolní. Obě osa-

dy měly od té doby svoji vlastní vrchnost 
i rychtáře. Majitelé obcí se pak střídají až 
do roku 1719, kdy koupilo Horní Chabry od 
Nového Města Staré Město pražské. Hor-
ní Chabry tak byly připojeny k panství Li-
beň, k němuž patřily i Chabry Dolní, a tím 
se opět obě osady spojily pod jednu vrch-
nost. Po vydání obecního zákona roku 1864 
byla z  obou chaberských částí a  soused-
ních Čimic vytvořena jedna politická obec 
nazvaná Dolní Chabry – s  jedním úřadem 
a společným vedením. Roku 1960 se Čimice 
připojily k hlavnímu městu Prahy.

Dne 1.  ledna  1968 byly Dolní Chabry 
rovněž připojeny k  Praze s  vlastní samo-
správou pod úředním názvem Praha-Dol-
ní Chabry a staly se součástí obvodu Pra-
ha 8. Název Horní Chabry se dnes mezi lid-
mi používá pouze pro bližší určení místa 
v Chabrech.

Jana Snížková, OSOP 
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Pražské poetické setkání 
2022 v chaberském dvoře
Dne 23.  února se žáci chaberské ZŠ sešli 
jako téměř každý rok na školním kole re-
citační přehlídky Pražské poetické setká-
ní v Chaberském dvoře. Loni se kvůli epi-
demii nemohlo konat, ale letos se nám 
příjemné dopoledne s  básničkami a  tex-
ty vydařilo. Prvňáčci přišli v hojném počtu 
a překvapili všechny velmi krásnými bás-
ničkami a statečností vystoupit na velkém 
pódiu Chaberského dvora před plným sá-
lem starších kamarádů a  před porotou. 
Klobouk dolů před nimi.

Zájem o recitaci nás potěšil i mezi těmi 
staršími. Výběr básniček a textů byl tento-
krát velmi zajímavý, slyšeli jsme básně od 
Jaroslava Seiferta, Jiřího Žáčka, Emanue-
la Frynty, Jana Skácela a  dalších. Všichni 
jsme se hezky bavili. Dopoledne nám utek-
lo jako voda a vraceli jsme se se sladkou 
odměnou a dobrou náladou do školy. Eva Liberdová

Konečně masopust 
jako dřív
Jsme rádi, že se letos mohl konat maso-
pust tak, jak jsme zvyklí, i když opět v ne-
veselé době. Principál s  kapelou Jitřen-
ka, medvědem a  krásnými mažoretkami 
vedli početný průvod plný masek. Chabry 
opravdu ožily. 

Na trase jsme pro vás připravili masopust-
ní kvíz. Školkové děti zpívaly, Kohout pře-
žil, Ilegumova divadelní společnost zahrá-
la veselou hru Romeo a Julie v dobách ma-
sopustu. Občerstvení po trase bylo lahod-
né. Jen namátkou to nejlepší: Pod Pavla-
čí vývar, u Sokola koláče, u Cukrárny jaho-
dy se šlehačkou a u Trumpety klobásky. Na 
Hrušovanském náměstí zahřála zabijač-
ková polévka od Potravinové banky, Ciao 
od Honzy nás dobře napojilo a Bubble va-
fle už byla sladká tečka na závěr. Nejhez-
čí masky vyhrály dort z Cukrárny Na Pěšině 
a u vylepšeného rybníka se pohřbila basa. 
Děkujeme všem, co se zapojili. Těšíme se 
za rok a doufáme, že už nebude žádný vir 
a že bude mír!

Barbora Šedová, 
foto: B. Šedová a H. Francová
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Loučení se zimou
V  březnu jsme se nadobro rozloučili se 
zimním časem. Vynesli jsme paní Zimu 
a předali ji Vltavě, která si ji tak jako každý 
rok vzala, abychom se mohli naplno přiví-
tat s jarem a těšit se ze všeho co nám při-
náší.

V dubnu jsme se v rámci našich výprav 
do lesa v  okolí cesty K  Brnkám pokusi-
li tato místa trochu pročistit a vysbírat to, 
co do lesa nepatří. Děti se do akce pustily 
s nadšením a zanedlouho byl les o několik 
pytlů odpadků lehčí. S čištěním lesa nám 
tentokrát pomohli i  rodiče a  spolupráce 
s MČ Praha-Dolní Chabry. 

V  našich králíkárnách stále bydlí mla-
dá morčátka, těšící se na své nové majite-
le, kteří by jim rádi poskytli domov. Pokud 
jste to právě vy, neváhejte se prosím ozvat 

a přijít si vybrat to své.
Na závěr bychom rádi touto cestou moc 

poděkovali úřadu MČ Praha-Dolní Chab-
ry, který se nám postaral o lepší příjezd ke 
školce.

Tereza z Jaaty

Návštěva výstavy 
v knihovně
Děti z MŠ Beranov vyrazily do knihovny MČ 
Praha-Dolní Chabry na Hrušovanském ná-
městí. Prohlédly si výstavu „Jak se v Cha-
brech kdysi žilo“, která je velice zaujala. 
Hádat užitek některých předmětů byl pro 
děti opravdu oříšek. Prohlédly si prosto-
ry knihovny a  získaly informace k  čemu 
knihovna slouží.

Děti zde strávily velice příjemné chvíle 
a doufáme, že se sem budou rády vracet.

Irena Majerová

Masopustní veselice,  
veselá je převelice
Ještěže máme masopust, nebýt jeho, ani 
bychom nevěděli, že má zima pomalu na 
kahánku.

Dětem ve školičce velmi často a  rády 
připomínáme lidové tradice a zvyky a do-
držujeme je. V  rámci předmasopustního 
těšení se děti seznámily s tradičními ma-
sopustními říkadly, písničkami a s nadše-
ním se zapojily do masopustního tvoře-
ní veselé výzdoby. Na stromech u školičky 
se houpaly macaté barevné jitrničky a na 
vedlejších větvích stromu si klidně visely 
plněné malované koláče téměř k nakous-
nutí. Ve větvích spících keříků najednou 

vyrostly křupavé preclíky a  na lampách 
sladké barevné bonbóny. U branky školič-
ky stála dětmi nazdobená pekelná brána 
se spoustou malovaných rohatých čertíků.

Naši malí kuchtíci ze školičky napekli na 
sobotu i opravdové plněné rohlíčky s povi-
dly, mákem a tvarohem, až se sliny sbíha-
ly. Další lahodné dobrůtky pro masopustní 
průvod přichystaly maminky, babičky i te-
tičky. A teď už průvod může dorazit, vše je 
nachystáno, výzdoba, masky i voňavé dob-
růtky.

Masopustní průvod letos vycházel 
z parčíku pod ZŠ, kde jsme se s dětmi se-
šli a málem jsme se ani nepoznali. V prů-
vodu jsme i za doprovodu rodičů poskako-
vali a  hopsali v  kostýmech rohatých čer-

tů, čertíků a čertic a nechyběl nám ani ve-
selý Lucifer. Společně jsme se vydali ma-
sopustním průvodem a u místního kostelí-
ku jsme si radostně zahalekali a zarecito-
vali. Děti už se teď těší na příští rok a samy 
vymýšlejí, jakou masku si asi vytvoříme na 
další masopustní veselici.

Z chaberských masopustních účastníků 
sálala dobrá nálada a pohoda. Je fajn, že 
se tu maškary sešly a všichni si spolu užili 
spoustu legrace. 

Přejeme si, aby lidé, kterým je teď tolik 
ouvej, mohli co nejdříve zažít aspoň kou-
sek tak krásné atmosféry, jako jsme měli 
my na masopustu.

Kolektiv Pohádkové školičky, 
Bílenecké nám.

Jarní 
koncert Sborečku
Tolik potřebnou vlnu pozitivních emo-
cí a  dobré nálady jsme zažili při koncer-
tu dětí ze Sborečku ZŠ Dolní Chabry, ve-
deného Evou Marešovou. Ve velkém sále 
jim patřilo středeční odpoledne 9. března 
a  nadšené potlesky rodičů v  hledišti ne-
braly konce. 

redakce
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XXVI. ročník Velikonočního 
turnaje ve stolním tenisu
�PÁTEK 8.  dubna  2022 od 12:00 do cca 
15:00 hod. pro kategorie děti 1. až 3. třídy, 
žáků a žákyň 4. až 6. třídy a žáků a žákyň 7. 
až 9. třídy.

Přihlášky žactvo: do ředitelny ZŠ do 
pondělí 28. března 2022 do 14:00 hodin.
První tři v  každé kategorii získají diplom 
a pohár, vítězové navíc putovní poháry TJ 
ZŠ Chabry.

�SOBOTA 9. dubna 2022 od 9:00 hodin ka-
tegorie neregistrovaných i  registrovaných 
mužů a žen s úrovní hry do 1. třídy.

Přihlášku do turnaje je nutné podat do 
7. dubna 2022.

E-mail: tjzschabry@seznam.cz nebo 
SMS na číslo: 730 641 912 (velikonoční tur-
naj, jméno a příjmení).

Registrace: 20 minut před zahájením 
turnaje. Začátek turnaje v 9:00 hod.

Herní systém a  pravidla budou upřes-
něna před začátkem turnaje pořadatelem.

Startovné 150 Kč (pro při-
hlášené), 200 Kč (nepřihlá-
šení) bude hrazeno při pre-
zentaci.

Občerstvení a ceny zajiš-
těny.

Vstup do tělocvičny pou-
ze ve sportovní obuvi, případně fanoušci 
v přezůvkách (návlecích).
Na všechny, kteří mají rádi „pinčes“, se těší 

pořadatelé TJ ZŠ Chabry.

Výzva 10 000 kroků  
už potřetí!
Zapojte se do dubnové Vý-
zvy 10 000 kroků. Motivujte 
se k pravidelné aktivitě, zapi-
sujte ušlé či naběhané kilometry, podpoř-
te městskou část v soutěži obcí a navíc mů-
žete závodit s přáteli a dalšími Chaberáky 
o to, kdo za pohyb získá víc bodů. Stačí se 
přihlásit na www.desettisickroku.cz.

Výzva 10 000 kroků pracuje s  magickou 
hranicí deseti tisíc kroků, což odpovídá 
zhruba vzdálenosti 7,5 kilometrů. Ve sku-
tečnosti však stačí mnohem méně kroků, 
aby byl organismus odolnější. Důležitěj-
ší než objem je spíše pravidelnost, svižné 
tempo a příjemné prostředí. I proto výzva 
sleduje čtyři rozměry: Překonej sám sebe, 
Poznej své okolí, Pomáhej druhým a Vyzvi 
kamarády, o nichž si můžete více přečíst na 
stránkách projektu.

Registrace probíhají v  průběhu března, 
zapojit se ale můžete také v dubnu, pouze 
půjde zpětně zapsat „krokové“ výsledky jen 
za poslední tři dny.

MČ opět první tři ženy a muže s největ-
ším počtem bodů ve svých kategoriích od-
mění. Na webových stránkách www.desetti-
sickroku.cz naleznete vše o projektu včetně 
pravidel soutěže a na webu městské části 
také tipy na některé vycházky.

redakce

Myslivost: invazní druhy
Již v  roce 2014 vyšlo nařízení Evropského 
parlamentu a Rady EU týkající se prevence 
a regulace zavlékání nebo vysazování a ší-
ření invazních nepůvodních druhů rost-
lin a živočichů. Na celounijním seznamu je 
celkem 66 zakázaných nepůvodních dru-
hů rostlin a živočichů. Jedná se o 11 druhů 
savců, 5 druhů ptáků, 2 druhy obojživel-
níků a plazů, 4 druhy ryb, 8 druhů bezob-
ratlých, 13 druhů rostlin vodních a 23 dru-
hů rostlin suchozemských. Pro tyto druhy 
platí zákaz jejich dovozu a převozu v rám-
ci EU, uvádění na trh, zákaz držení, cho-
vu, přepravy, rozmnožování a  vypouště-
ní do volné přírody. ČR přijala tento celo-
unijní seznam a zákonem č. 364/2021 Sb. 
implementovala předpisy EU do znění ně-
kterých zákonů týkajících se hospodaře-
ní s  rostlinami a  volně žijícími živočichy, 
ochrany životního prostředí apod. (zákon 
o ochraně přírody a krajiny, zákon o mysli-
vosti, zákon o rybářství, lesní zákon, vodní 
zákon, zákon na ochranu zvířat proti týrá-
ní, zákon o rostlinolékařské péči). Jak uve-
deno, novela se týkala i  zákona o  mysli-
vosti č. 449/2001 Sb. Na jejím základě vy-
šla ve sbírce zákonů vyhláška č. 454/2021 
Sb., která s účinností od 1. ledna 2022 sta-
novuje seznam živočichů vyžadujících re-
gulaci. To znamená možnost celoroční-
ho lovu (usmrcování) těchto druhů: hu-
sice nilská, mýval severní, norek americ-
ký, nutrie říční, psík mývalovitý a ondatra 
pižmová. I když se nejedná o lovnou zvěř, 
ale o živočichy vyžadující regulaci, uživa-
tel honitby musí zajistit pro lovce povo-
lenku k  lovu obsahující stejné náležitosti 
jako pro lovnou zvěř. 

Za zmínku stojí, že v  této souvislos-

ti vznikla před časem iniciativa některých 
poslanců za vytvoření národního sezna-
mu invazních druhů, i když Nařízení EU č. 
1143/2014 neukládá členským zemím žád-
nou takovou povinnost, jedná se pou-
ze o dobrovolnou možnost. A tak tito po-
slanci, ve snaze být papežštější než papež, 
vypracovali seznam, na kterém se objevi-
ly běžné, ale i významné druhy jako např. 
muflon, kamzík, jelen sika, koza bezoáro-
vá, pstruh duhový, amur, siven, akát, mod-
řín, borovice černá, řepa cukrovka, ořešák, 
kaštan apod. Jedná se skutečně o  nepů-
vodní druhy, ale zároveň o  druhy hospo-
dářsky cenné, o které bychom neradi naši 
přírodu ochudili. Lze s uspokojením kon-
statovat, že po projednání ve výboru pro 
životní prostřední i  zemědělském výboru 
Poslanecké sněmovny byly tyto návrhy od-
mítnuty. Tak ve spolupráci Ministerstva ze-
mědělství, Ministerstva životního prostře-
dí a hospodářů v krajině (rybáři, myslivci, 
včelaři, zahrádkáři, lesníci a další) se po-
dařilo prosadit do českých zákonů imple-
mentaci evropských nařízení z oblasti in-
vazních nepůvodních druhů pouze v  zá-
kladním rozsahu tak, jak bylo uvedeno na 
úvod tohoto článku.

Ing. Jindřich Trpák

Z pohádky do pohádky 
aneb čarodějnický rej
Březnový 23. ročník karneva-
lu pro děti, který byl pořádán Tělovýchov-
nou jednotou Základní škola Chabry z. s. 
ve spolupráci se ZŠ Dolní Chabry, se opět 
povedl na výbornou.

V  krásných maskách přišli nejen děti, 
ale i rodiče. Mohli jsme se potkat s kouzel-
nými čarodějkami a čarodějem Arnoštem, 
kteří nás provedli celým karnevalem, na-
vštívilo nás mnoho nádherných princezen 
a víl, dohled nad tím vším měla policajtka, 
hasič a dokonce k nám zavítal i lékař. Děti 

a jejich rodiče pro tento karneval opět vy-
mysleli vskutku samé krásné masky. Kaž-
dá byla originální a po zásluze odměněna 
velkým potleskem. 

A protože byl karneval v duchu kouzel-
ném, čarodějnicemi se jen hemžil, baba 
z perníkové chaloupky na závěr z dlouhé 
lopaty rozdávala výborné medové perníky 
a moc všem chutnaly!

Bohatý program se všem líbil, tancova-
lo se, soutěžilo a dovádělo. 

Chceme poděkovat všem, kteří nás 
svou návštěvou podpořili, a  doufá-
me, že nelitovali toho, že na karneval 
s  dětmi přišli. Karneval byl zachycen na 

fotkách, které jsou k  vidění na adrese: 
https://tjzschabry.rajce.idnes.cz

/Karneval_2022/. 
Za karnevalový tým

Ivana Rakovská
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Zimní  
příprava
A tým: Našemu mužstvu do-
spělých se podařilo probo-
jovat až do finále zimní ligy, 
kde porazilo soupeře z  Je-

van vysoko 7:1. Trenéři Vajnar se Šmicerem 
musejí být spokojeni s výsledkem zimního 
turnaje a doufají v pokračování střelecké 
produktivity i v jarní části sezóny.

Starší + Mladší dorost: Budoucí chaber-
ské naděje se v průběhu zimní přestávky 
připravovaly v rámci svých týmů i společ-
ně s  mužstvem dospělých. Velkou radost 
nám udělali především zapojením do zim-
ní ligy v Kyjích, kde doplňovali naše muže 
a zažili si porovnání s dospělými a zkuše-
nými hráči.

Starší žáci: Tým pod vedením Jana Škur-

ka a Dana Mikoty se v přípravě účastnil ně-
kolika turnajů. Za zmínku stojí především 
halový turnaj v Říčanech, kde parádně zví-
tězili. Za sebou nechali týmy Paramo Par-
dubice, Velim a Újezd nad Lesy. 

Mladší žáci: Mužstvo pod taktovkou tre-
néra Lukáše Stříteského mělo v  příprav-
ném plánu řadu turnajů. Za zmínku sto-
jí úspěch v podobě 3. místa na Zbraslav-
ském turnaji. 

Starší + Mladší přípravka: Nejmladší 
členové našeho SK se připravovali v nové 
tělocvičně naší Základní školy. Série ka-
rantén způsobená pandemií zhatila plá-
ny přípravných utkání. I přesto se podaři-
lo sehrát krásné zápasy v Klecanech, Ďáb-
licích, Štěrboholech. 

Více informací a  článků na webu SK: 
www.skchabry.cz.

Jan Jiroušek, foto: Dominik Janda

Letní příměstské 
kempy 2022

I v letošním roce se mladí sportovci a spor-
tovkyně mohou těšit na tradiční příměst-
ské kempy od klubu BLACK ANGELS. Opět 
se můžete hlásit na dva termíny příměst-
ských kempů. První kemp bude probíhat 
ve sportovní hale ve Kbelích, druhý v tré-
ninkovém centru BA, v BB Aréně v Letňa-
nech. 

Kempy jsou otevřené jak pro členy 
BLACK ANGELS, tak pro hráče, kteří chtě-
jí s florbalem teprve začít. Na kempech se 
budou trénovat a rozvíjet základní florba-
lové dovednosti, ale zároveň bude kladen 
důraz i na pohybové aktivity. Přiveď s se-
bou kamaráda a užijte si aktivní týden plný 
sportu. 

Kempy budou probíhat každý den od 
9:00 do 17:00 hodin. Dopoledne děti čeká 
trénink florbalu či jiných sportovních her 
ve sportovní hale, následně svačina a pře-

místění na venkovní kondiční trénink a hry 
venku. Obědy budou probíhat v jídelně zá-
kladní školy, která se nachází vedle areálu 
sportovní haly ve Kbelích. Obědy v Letňa-
nech poskytne Hurricane factory restau-
rant naproti hale. Po obědě hráče a hráčky 
čeká odpočinek. Celý dopolední program 
se pak zopakuje i odpoledne. 

Program se ještě vzhledem k  situaci 
může změnit. O  všech změnách budeme 
účastníky včas informovat. Na hráče čeká 
v průběhu týdne i regenerace v nedalekém 
bazénu.

Cena obsahuje: dopolední svačinu, 
oběd, odpolední svačinu a pitný režim bě-
hem celého dne, pronájem sportovišť, tre-
nérské a  zdravotnické vedení, účastnický 
balíček oblečení, vstup do bazénu.

Cena kempu je 3 200 Kč.
Termíny: 1. termín (Kbely) 18.–22. 7. 2022, 

2. termín (BB aréna Letňany) 22.–26. 8. 2022 
(pondělí–pátek), holky i  kluci od ročníku 
2016 do ročníku 2007.            Martin Bosák

Masopustní 
veselí
V sobotu 26. února se konal cha-

berský masopustní původ a  jak je tradič-
ně zvykem, zastavil se i u nás před soko-
lovnou. Jsme moc rádi, že se vždy může-
me zapojit do slavností, kde se s vámi vše-
mi můžeme společně potkat, radovat, tan-
čit, bavit se a smát! Všichni zúčastnění se 
mohli občerstvit před sokolovnou domácí-
mi koláči, které připravila paní Kalendová 
z „horních“ Chaber se svou dcerou a per-
níkem z dílny naší Gabči. Všem určitě moc 
chutnalo, protože po pár minutách nezbyl 
na stolech ani jeden kousek! Moc holkám 
děkujeme za skvělou práci. Je krásné, jak 
se rok od roku do průvodu přidává více 
a více masek, jak tradičních, tak i nových, 
neotřelých. Je fajn pozorovat vaši tvořivost 
a hravost a v neposlední řadě vždy osobi-
tý smysl pro humor. Proto se moc těšíme 
na každý další rok, jak nás zase překvapíte.

Sportovní a tenisový 
příměstský kemp
25.–29. 7. 2022 od 9:00 do 15:00 hodin v cha-
berské sokolovně

Kemp pro děti od 5 do 12 let pod taktov-
kou našich trenérů Milana a Barči. V kem-
pu se zaměříme na trénink tenisu, sportov-
ní hry, míčové hry, zdokonalování pohybo-
vých dovedností, atletiku, gymnastiku, fot-

bal, házenou a baseball. Občerstvení zajiš-
těno po celý den. Cena je 3 900 Kč. Regis-
trace probíhá prostřednictvím našich we-
bových stránek www.sokoldolnichabry.cz. 

Sokolská školka pro děti z UA
Od 20.  března  2022 probíhá v  sokolovně 
denní školka pro děti z Ukrajiny, jejímž cí-
lem je pomoci uprchlým ukrajinským ma-
minkám s dětmi navrátit se zpět k běžné-
mu životu v  jejich nelehké době. Školka 
nabízí denní hlídání dětí s ukrajinsky mlu-
vícím lektorem, stravu a množství her a zá-
bavy. Mnozí z vás pomohli jak materiálně, 
tak i  finančně k  jejímu vybudování. Mno-
zí z vás pomáhají i organizačně. Za to vám 
patří obrovské poděkování! Bylo a je neu-
věřitelné, jak jsme se dokázali spojit a fun-
govat. Doufáme, že se ukrajinským dětem 
v Chabrech líbí a budou na nás vzpomínat 
s láskou.

Za tým chaberského sokola  
Tereza Heinrichová
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Evidenční číslo MK ČR E 23080

Koordinace pomoci 
Ukrajincům v Dolních 
chabrech
V Dolních Chabrech jsou v posledních týd-
nech díky pomoci místních občanů ubyto-
váváni ukrajinští uprchlíci. Dle statistik Mi-
nisterstva vnitra k 23. březnu 2022 se jed-
ná celkem o 132 osob s uděleným pobyto-
vým oprávněním v souvislosti s válkou na 
Ukrajině. Konkrétně jde o 50 žen a 10 mužů 
v produktivním věku; 48 dětí do 18 let věku 
(z toho 32 ve věku 6–15 let; jedenáct před-
školních dětí a sedm dětí ve věku do tří let) 
a ve věku nad 65 let jde o šest seniorů.

Městská část proto zřídila pozici koor-
dinátorky, která bude mít na starosti po-
ptávku a distribuci pomoci v Dolních Cha-
brech. Obracet se na ni můžete na kontak-
tech:
�Kateřina Vosátková
�tel.: 702 141 288 (po–pá od 9:00 do 12:00 
hodin)
�e-mail: pomocproukrajinu@dchabry.cz 

Lidé v  Dolních Chabrech již ve velkém 
pomáhají, což se ukázalo například na 
sbírce potravin a drogérie pro Potravino-
vou banku Praha, která opakovaně pro-
běhla v  Kulturním centru. Chaberský So-
kol také otevřel pro ukrajinské děti sokol-
skou školku, o které se můžete více dočíst 
na jejich stránkách www.sokoldolnichabry.
cz/, a  Dobroden Kataríny Vedejové, který 
proběhne 8. května v Kavárně Pod pavla-
čí, rozšířil sbírku pod záštitou Šatníku ze 
samoživitelů také o podporu pro ukrajin-
ské občany. Ubytování pak mj. nabízí tře-
ba Pension Sparta nebo autokemp. Nadá-

le bude vítaná materiální pomoc, nabídka 
ubytování, překladatelské služby ale také 
nabídky práce či pomoci se začleňováním. 
Obracet se v tomto ohledu můžete na ko-
ordinátorku Kateřinu Vosátkovou na kon-
taktech výše.

Na webu městské části pak naleznete 
další užitečné informace včetně odkazů, 
které průběžně aktualizujeme.

Přehledně online  
o vyřízení humanitární dávky

Ministerstvo práce a  sociálních věcí při-
pravilo webovou aplikaci pro snadné vyří-
zení humanitární dávky pro ukrajinské ob-

čany, kteří k nám utíkají před válkou. Pro-
ces žádostí a vyplácení dávek by měl pro-
bíhat pokud možno co nejčastěji onli-
ne bez nutnosti osobně navštívit pobočky 
Úřadu práce ČR. Další informace lze získat 
dvoujazyčně souhrnně také na webu Úřa-
du práce ČR.

Další užitečné informace o pomoci ob-
čanům Ukrajiny na webu MPSV jsou pře-
hledně zpracované do konkrétních bloků 
a přeložené do ukrajinského jazyka. Nalez-
nete je na portálu: https://www.mpsv.cz/
web/cz/pomoc-ukrajine.

Podpora ministerstva školství  
v době válečného konfliktu  
na Ukrajině
Na portálu https://www.edu.cz/ publikuje 
MŠMT v souvislosti s válečným konfliktem 
informace pro školy i Ukrajince, a to včet-
ně přehledu vzdělávacího systému Ukra-
jiny a informací o distanční výuce. Sou-
částí webu je sekce FAQ, kde školy nalez-
nou otázky a odpovědi na konkrétní přípa-
dy, nebo telefonické a e-mailové linky, na 
které se mohou školy k problematice ukra-
jinského konfliktu a jeho dopadů obracet. 
Důležité informace jak postupovat při in-
tegraci do českého vzdělávacího systému 
zde naleznou ve svém jazyce také Ukrajin-
ci / Для українців.
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