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Milí chaberští,
mé červnové úvodní slovo je zaměřené 

na dopravní tematiku, ale rozhodně stojí 
za to jej dočíst  – což jistě beztak děláte, 
nemám pravdu? 

Počínaje měsícem červnem se na nás 
chystá hned několik dopravních omezení 
kvůli stavbám, opravám a  změnám. Ráda 
bych vás touto cestou požádala o  trpěli-
vost, maximální součinnost a  pochopení. 
Aktuální informace se k vám snažíme do-

stat všemi informačními kanály. V  červnu 
se konečně zahájí Chaberáky dlouho oče-
kávaná a odkládaná stavba přechodu mezi 
Billou a ulicí Ládevská. V rámci této stavby 
jsme požádali i o opravu přechodu v Ús-
tecké. Počínaje 9. červnem s trváním až do 
konce srpna proběhnou další etapy opra-
vy plynovodu v okolí Bolebořské a Mědě-
necké. Oprava plynovodu je následována 
opravou povrchů a původně měla proběh-
nout bez náhradní autobusové dopravy. 
Díky skvělé spolupráci s  Dopravním pod-
nikem máme zajištěný minibus. Jeho tra-
sa však bude vyžadovat vaši spoluprá-
ci při parkování vozidel a  já prosím o re-
spektování souvisejících dopravních ome-
zení. Více najdete v samostatném článku. 
Po dokončení povrchů po opravě plynovo-
du se na začátku září opraví i povrch dru-
hého jízdního pruhu ve stejné části úseku.

Kobyliská a Na Pěšině projdou změnou 
dopravního značení. Více též v článku. Čas-
to se mě ptáte, co je nového s okruhem. 

Komunikace mezi ministerstvem dopravy, 
hlavním městem a  dotčenými městskými 
částmi a obcemi je velmi intenzivní, stej-
ně tak i naše setkání v rámci Starostů pro 
okruh. Všechny nově navrhované a  před-
stavené úpravy se v případě úseku, který 
se bezprostředně týká Chaber omezují na 
snížení nivelity mostu na 30 metrů v nej-
nižším místě a  jeho zkrácení z původních 
791 m na cca 600 metrů. Na horizontu se 
Zdiby most přejde do zahloubené fáze. Bo-
jujeme dále. Další podrobnosti se můžete 
dozvědět na plánované veřejné besedě 
k Pražskému okruhu dne 7. června 2022 od 
18:00 hodin v  Obřadním sále Chaberské-
ho dvora, na kterou vás tímto srdečně zvu. 
Besedu bude možné sledovat také online. 

Sledujte i  kulturní dění. Zdá se, že po 
době covidové se s  akcemi všichni utrhli 
z řetězu, a tak to má být, ať to tu žije. 

Krásný červen přeje 
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

Metropolitní plán je zpět

Až do konce června se instituce, městské 
části, ale i občané mohou vyjadřovat k ná-
vrhu Metropolitního plánu. Oč se jedná? 
Metropolitní plán (MP) je stěžejní doku-
ment, který nahrazuje Územní plán a nově 
definuje, jak se bude Praha rozvíjet, kde, 
co a  v  jaké výšce se může stavět či kolik 
procent parků a vybavenosti má být v plo-
še obsaženo. První kolo připomínek pro-
běhlo už v  roce 2018. Tehdy naše MČ za-
slala podněty a návrhy, které následně vy-
hodnocovali odborníci z  řad architektů, 
památkářů dopravních expertů či urbanis-
tů. Výsledkem je aktualizovaný návrh Met-
ropolitního plánu, se kterým se nyní může 
veřejnost dopodrobna seznámit a  připo-
mínkovat ho. K nahlédnutí je na stránkách 
https://plan.praha.eu/. 

Ani naše městská část pochopitelně ne-

zůstane pozadu. Připravíme soubor připo-
mínek, kde podobně jako v roce 2018 bu-
dou stěžejními body okruh kolem Prahy 
(SOKP) a  jeho přivaděče, vymezení ploch 
uvnitř MČ z  hlediska (ne)zastavitelnos-
ti, umístění nové občanské vybavenosti či 
zeleně. MP řeší celé plochy, detaily a kon-
krétnější návrhy do něj budou zapracová-
ny. 

K  problematice Metropolitního plánu 
bude ve středu 22.  června  2022 od 17:00 
hodin uspořádáno setkání s  veřejností, 
na kterém budou představeny připomínky 
městské části a kde budou moci své pod-
něty přednést i občané.

Vyjádřit se totiž může každý jednotlivec. 
Možností je několik. Buď v online aplikaci 
či na Portálu Pražana, nebo podat připo-
mínku osobně přímo v centrum CAMP (Vy-
šehradská 51, Praha 2). Termín pro podá-
ní je 30.  červen 2022, poté se budou při-
pomínky cca rok vyhodnocovat, než se při-
stoupí k dalšímu projednávání.

Pro inspiraci: připomínky Městské části 
Praha-Dolní Chabry z roku 2018 najdete na 
webových stránkách ve dvou souborech: 1. 
část a 2. část.

Stanislav Vyšín, místostarosta MČ

Elektromobilita  
v Dolních chabrech

Rada MČ souhlasila v  polovině května 
s  umístěním stavby Dobíjecí stanice pro 
elektromobily při trafostanici v ulici Dvor-
ní. 
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https://www.dchabry.cz/
https://www.facebook.com/DolniChabry/


Výběr ze zasedání Rady  
6. a 25. dubna a 2. května
schválila
�finanční příspěvek ve výši 30 000 Kč na 
čtyři letní koncerty v  Dolních Chabrech, 
které pořádá Mezigenerační Akademie z. s.,
�revitalizaci dětského hřiště Ulčova × Lá-
devská,
�zadání vypracování projektové doku-
mentace na oblast Beranovky (V  Krati-
nách),
�uzavření darovací smlouvy s Fórem pro 
prožitkové vzdělávání, z. ú.,
�uzavření smlouvy o  zřízení a  provozu 
sběrného místa kolektivního systému Eko-
lamp s firmou EKOLAMP s.r.o.,
�zvýšení ceny na 1 000 Kč/t + DPH za uklá-
dání bioodpadu s provozovatelem Sběrny 
odpadů ze zeleně Ivanou Zůčkovou,
�účetní závěrku a její účetní výkazy za rok 
2021,
�novou nájemní smlouvu s MUDr. Danou 
Halbichovou, Neurologie Chaberský dvůr, 
s.r.o.,
�variantu B (kratší úsek) návrhu doprav-
ního značení „Obytná zóna“ v ulici V Kra-
tinách,
�finanční příspěvek ve výši 20 000 Kč na 
akci Chaberský sedmiboj,
�oznámení o  záměru realizace veřej-
né zakázky malého rozsahu k vypracování 
studie na řešení komunikace „Beranovka“,
�vypracování a uzavření smlouvy o spo-
lupráci s TJ Sokol Dolní Chabry při provozu 
adaptační skupiny,
�změnu termínů prodeje farmářských 
produktů firmy Czech Food Trading s.r.o. 
na jeden den v  týdnu, a  to každý čtvrtek, 
a uzavření dodatku č. 1 k dohodě,
�vyhlášení záměru na realizaci dvou pí-
tek: v  areálu školního hřiště a  v  areálu 
třešňovky,
�Pravidla pro inzerci v Chaberského Zpra-
vodaji,
�záměr revitalizace území třešňovky,

souhlasila
�se zpětvzetím námitek ze dne 30.  pro-
since 2021 č. j. MCPCH 03018/2021,
�s  koordinační situací C.2 a  dopravním 
řešením C.3 stavebního záměru „Bytový 
dům Kobyliská“ na pozemku parc. č. 746 
a 747 k. ú. Dolní Chabry, pro společné po-
volení (UR + SP),
�s projektovou dokumentací „Dům v Cha-
brech“ pro potřeby společného územního 
rozhodnutí a  stavebního povolení a  jako 
majitel sousedního pozemku parc. č. 1415, 
k. ú. Dolní Chabry, s provedením stavby,
�se Závěrečným účtem městské části Pra-
ha-Dolní Chabry za rok 2021,
�se smlouvou č. 1190901703 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního pro-
středí České republiky ve výši 114 719 Kč, 
�s úpravou rozpočtu městské části a vy-
členěním částky 200 000 Kč z rozpočtu MČ 
v souvislosti s válkou na Ukrajině na kon-
krétní pomoc na území městské části Pra-
ha-Dolní Chabry uprchlíkům z Ukrajiny.

Podpora spolků a kultury 
v těžké době
Na programu 21. veřejného zasedání cha-
berského zastupitelstva bylo ve středu 
11.  května  2022 hned několik návrhů na 
podporu místních sportovních spolků 
a  kulturních akcí pořádaných v  městské 
části, které v ekonomicky náročném obdo-
bí zažádaly o finanční výpomoc. Zastupite-
lé podporu schválili a peníze poputují dále 
také na rekonstrukci dětského hřiště, na 
školní a školkové pobyty nebo na pomoc 
ukrajinským občanům v městské části.

Zastupitelé schválili návrh na vyhlá-
šení záměru revitalizace hřiště v  Ulčo-
vě ulici. Investice by se podle předpokla-
dů měla pohybovat mezi 500 tisíci koruna-
mi a jedním milionem a financována bude 
z prostředků získaných na základě smlou-
vy o územním rozvoji mezi městskou částí 
a investorem Batelovská s. r. o.

Na podporu sportovních aktivit bylo 
z  rozpočtu městské části vyčleněno 700 
tisíc korun. Částku si na základě žádos-
tí o  finanční podporu rozdělily tři spor-
tovní spolky a  kluby v  Dolních Chabrech. 
Do TJ ZŠ Chabry zastupitelé schválili 80 ti-
síc korun na dorovnání nákladů za spor-
tovní činnosti, když každoročně pořádá 
turnaj ve stolním tenise, závody v  atleti-
ce nebo karneval a nově plánuje zúčastnit 
se i akce Zažít město jinak. Místní fotbalo-
vý klub obdržel částku 310 tisíc korun na 
úhradu části nákladů energií a nezbytných 
provozních nákladů na údržbu hřiště a do 
TJ Sokol byla odsouhlasena stejná suma, 
tj. 310 tisíc korun na úhradu části nákladů 
na energie, nezbytné provozní náklady na 
údržbu a drobné opravy. V době enormní-
ho zvyšování cen energií a dalších vstup-
ních nákladů považuje městská část za zá-
sadní podporovat zdejší sportovně-spole-
čenské aktivity.

Podporu zastupitelů získala také žá-
dost o  podporu sportovních a  kulturních 
akcí pořádaných v  letošním roce Chaber-
skou Pergolou. Z mnoha akcí městská část 
částkou celkem 100 tisíc korun podpořila 

osm vybraných, mezi nimi například Čaro-
dějnice, Akce pro školáky – vysvědčení, Dý-
ňobraní nebo Krampus čerti. Na všechny 
podpořené akce bude pro veřejnost vstup 
zdarma.

Na podporu uprchlíků z  Ukrajiny, kte-
ří jsou na útěku před agresí Ruské fede-
race, vyčlenila Rada městské části částku 
200 tisíc korun, kterou zastupitelé na stře-
dečním zasedání rovněž většinově odsou-
hlasili. Finance budou použity zejména na 
provoz adaptační skupiny pro ukrajinské 
děti od 3 do 6 let, která vznikla v TJ Sokol 
Dolní Chabry.

Na středečním jednání byl dále schvá-
len závěrečný účet za rok 2021 a  propla-
cení nevyčerpané dovolené odvolaného 1. 
místostarosty Milana Golase. Na programu 
byly rovněž informativní body o třech roz-
počtových opatřeních. Jedním z nich bylo 
získání účelové dotace 200 tisíc korun na 
revitalizaci veřejného prostoru chaberské 
třešňovky, dalšími byly získány finance na 
vybudování pítek, podporu školních akti-
vit nebo na opatření v souvislosti s koro-
navirovou pandemií. Přes 250 tisíc korun 
MČ získala z  pražského magistrátu jako 
dotaci na mimořádné výdaje v souvislos-
ti s poskytováním pomoci občanům Ukra-
jiny. V dalších informativních bodech byly 
oznámeny rezignace Jakuba Valcháře na 
členství ve Finančním výboru a Stanislava 
Vyšína a Martina Knížka na členství v Kon-
trolním výboru.

Mezi posledními schválenými body byla 
smlouva o  poskytnutí podpory ze Státní-
ho fondu životního prostředí ČR, díky níž 
bylo na podzim 2021 v nové zástavbě byto-
vých domů Nové Chabry vysazeno dvacet 
stromů. Dotace ve výši téměř 115 tisíc ko-
run pokrývá vysázené stromy včetně zajiš-
tění závlahy po dobu nejméně tří let díky 
zakoupené cisterně. Zároveň zastupitelé 
odsouhlasili rozdělení účelové dotace půl 
milionu korun, náležící městské části kaž-
doročně jako kompenzace za skládku, na 
školní a školkové pobyty.
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Svoz odpadů ČERVEN 2022
Přistavení BIO velkoobjemových 
kontejnerů 26. 06. 2022
Stanoviště  
Pod Křížem x U Větrolamu
Čas
9:00–12:00 

Přistavení velkoobjemových 
kontejnerů 19. 6. 2022 
Stanoviště   Čas 
Na Pěšině   9:00–13:00
Pihelská    9:00–13:00
V Kratinách   9:00–13:00
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Informace o volbách 
do Zastupitelstva MČ 
Praha-Dolní chabry a do 
Zastupitelstva hl. m. Prahy 
Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 
5.  dubna  2022 zveřejněný dne 13.  dub-
na 2022 ve Sbírce zákonů č. 81/2022, částka 
44, byly vyhlášeny volby do Zastupitelstva 
hl. m. Prahy a do Zastupitelstva MČ Praha-
Dolní Chabry a byly stanoveny na tyto dny:
�pátek, 23.  září  2022 od 14:00 do 22:00 
hodin,
�sobota, 24. září 2022 od 08:00 do 14:00 
hodin.
Volby do Zastupitelstva MČ Praha-Dolní 
Chabry

Území MČ Praha-Dolní Chabry; počet 
volených členů zastupitelstva: 15; počet 
volebních obvodů: 1.

Seznamy voličů
Úřad MČ Praha-Dolní Chabry vede stá-

lý seznam voličů pro voliče, státní obča-
ny ČR, kteří mají trvalý pobyt na území MČ 
Praha-Dolní Chabry. Každý volič si může 
v úředních hodinách ověřit, zda je ve stá-
lém seznamu voličů zapsán.

Dodatek stálého seznamu voličů je ve-
den pro voliče, státní občany členských 
států EU, kteří jsou přihlášeni k  trvalému 

pobytu, popř. mají přechodný pobyt v MČ 
Praha-Dolní Chabry. Do dodatku však bude 
volič zapsán pouze na základě vlastní žá-
dosti. Lhůta pro podání této žádosti končí 
21. září 2022 v 16:00 hodin. 

Pokud občan členského státu EU tuto 
žádost nepodá, ve volbách hlasovat ne-
může. 

Pokud si volič podal tuto žádost již 
v souvislosti s předchozími volbami a byl 
do dodatku zapsán, opakovaně již žádost 
podávat nemusí, neboť je v dodatku veden 
stále již od předchozích voleb. Podrobněji 
k volbám na stránkách Ministerstva vnitra.

Při těchto volbách nelze volit na volič-
ský průkaz, tudíž volba může být prove-
dena pouze ve volebním okrsku určeném 
podle místa trvalého pobytu voliče.

Kontaktní místo pro kontrolu stálé-
ho seznamu voličů a  zápisu do Dodat-
ku stálého seznamu voličů: Úřad MČ Pra-
ha-Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 
253/5, Praha 8  – Dolní Chabry, 184 00, 
přízemí, kanc. č. 106, referentka Danie-
la Pisingerová, tel.: 722 974 794, e-mail: 
daniela.pisingerova@chabry.cz. 

Nabídka členství v  okrskové volební ko-
misi

Máte-li zájem pracovat při volbách 
do Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chab-
ry a  Zastupitelstva hl. m. Prahy jako 
člen okrskové volební komise na úze-
mí MČ Praha-Dolní Chabry, kontaktuj-
te s  uvedením vašeho jména, příjme-
ní, data narození, adresy trvalého poby-
tu a  telefonního čísla Danielu Pisingero-
vou, ÚMČ Praha 8, tel.: 722 974 794, e-mail: 
daniela.pisingerova@dchabry.cz.
Podmínka:
�státní občanství ČR,
�dosažení věku 18 let, a to nejpozději 
k 2. září 2022.

Odměna člena komise činí 2 300 Kč 
(předseda 2 700 Kč, místopředseda 2 600 
Kč) + zvláštní příplatek od MČ.

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

Výměna plynovodu v okolí 
Měděnecké červen až září 
Ve čtvrtek 9. června 2022 začnou výkopo-
vými pracemi na rohu ulic Obslužná a Na 
Šubě stavební úpravy středotlakého po-
trubí plynovodu. V průběhu léta bude re-
konstrukce probíhat postupně v  cel-
kem šestnácti na sobě navazujících eta-
pách, které se musejí technologicky prolí-
nat, aby byla zajištěna dodávka plynu pro 
ostatní obyvatele a zároveň dodržena mi-
nimální odstávka odběratelům u  kterých 
se plynovod a přípojky rekonstruují. V uli-
cích Měděnecká, Bolebořská a  jejich nej-
bližším okolí budou pokládány nové pře-
ložky potrubí a přípojky plynovodů. Práce 
potrvají zhruba tři měsíce s finalizací po-
vrchů posledního úseku komunikace kon-
cem srpna.

Etapizace v časovém sledu:
�8. + 9. etapa: 9. až 21. června 2022 – Ob-
služná × Na Šubě – Obslužná č. p. 476,
�10. etapa: 14. až 28. června 2022 – Tuši-
mická č. p. 1145 – č. p. 142,
�17. etapa: 17. až 30. června 2022 – Do Ryb-
níčků č. p. 12 – č. p. 824,
�7. etapa: 23. června až 7. července 2022 – 
Tušimická č. p. 507 – Obslužná č. p. 440,
�1. etapa: 23. června až 7. července 2022 – 
Dvorní × Bolebořská – Bolebořská č. p. 786,
�2. + 3. etapa: 6. až 21. července 2022 – Bo-
lebořská č. p. 786 – č. p. 650,
�4. etapa: 14. až 27.  července 2022 – Bo-

lebořská č. p. 650 – Bolebořská × Osecká,
�5. etapa: 28. července až 10. srpna 2022 – 
Bolebořská x Osecká  – Bolebořská × Mě-
děnecká,
�11. + 12. etapa: 3. až 18. srpna 2022 – Bo-
lebořská × Měděnecká  – Měděnecká č. p. 
756  – Tušimická č. p. 142  – Měděnecká × 
Před Sokolovnou,
�13. + 14. etapa: 10. až 25. srpna 2022 – Mě-
děnecká × Před Sokolovnou – Před Soko-
lovnou č. p. 470 – Měděnecká č. p. 101,
�15. + 16. etapa: 17. až 31. srpna 2022 – Mě-
děnecká č. p. 101 – Měděnecká × Do Ryb-
níčků.

Zhotovitelem stavby bude firma Re-
vis – Praha, spol s r.o. V místě prováděných 
oprav bude dočasně omezen dopravní 
provoz, který bude patřičně vyznačen pře-
chodným dopravním značením.

Náhradní autobusová doprava
V  návaznosti na rekonstrukci plynovodu 
v termínu 9. června až 31. srpna 2022 bude 
rovněž obnovena část povrchu vozovky 
v  jednom jízdním pruhu v  ulicích Mědě-
necká a  Bolebořská, což se promítne do 
úpravy provozu autobusové linky 162, resp. 
dočasného zrušení zastávek Měděnecká 
a Do Rybníčků.

Starostka Kateřina Šilhová Šafránko-
vá proto vyjednala s Dopravním podnikem 
hl. m. Prahy na lince 162 provoz náhrad-
ního minibusu, který bude v náhradní tra-
se severní část Dolních Chaber obsluhovat 
i v průběhu letní rekonstrukce. Minibus ve 

směru na konečnou Dolní Chabry bude ze 
Spořické zabočovat do Krbické směrem na 
Bílenecké náměstí, ve směru do centra za-
bočí z  ulice Pod Zámečkem do Jirkovské 
a pojede dál Doksanskou a ulicí U Václa-
va, aby se vrátil po Spořické na svou tra-
su. Prosíme proto všechny tamní obyvate-
le, aby svými vozy v průběhu výkopových 
prací neparkovali u obrubníku na komuni-
kaci a dodržovali dočasné dopravní znače-
ní, aby mohl autobus v úzkých ulicích bez-
pečně projet.

Starostka MČ také vyjednává s TSK mož-
nost opravy povrchu zasažených vozo-
vek v Měděnecké, popř. také v Bolebořské 
v  druhém jízdním pruhu. Tyto komunika-
ce má TSK ve své správě. Prozatím MČ ob-
držela příslib, na finální vyjádření se však 
ještě čeká.

redakce
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Výlet do botanicusu
Připomínáme pozvánku kul-
turní komise do centra řeme-
sel a bylinné zahrady Botani-
cus. Rodinný výlet se uskuteč-
ní 18. června 2022 s odjezdem 
v 9:30 hodin od školy a návra-
tem přibližně 16:00 hodin. Tě-
šit se můžete na kejklířská, di-
vadelní i  hudební vystoupe-
ní a dílny dráteníka, košíkáře, kováře či lukostřelce, které si mů-
žete sami vyzkoušet. Více o  zahradě a  centru řemesel na webu 
https://botanicus.cz/. 

Cena: 200 Kč za dospělou osobu, děti zdarma, doprava a vstup-
né v ceně. Kapacita omezena na 45 míst. Závazné rezervace a in-
formace v místní knihovně od 1. června 2022.

Barbora Šedová, Kulturní komise

Kavárnička pro dříve 
narozené v měsíci červnu 
Sejdeme se jako obvykle druhou a  tře-
tí středu v měsíci ve dnech 8. a 15. červ-
na 2022 v čase od 15:30 hod. Třetí středu 
dne 15.  června absolvujeme další lek-
ci s  fyzioterapeutem Danem. Jste všichni 
vítáni. A  protože se nás schází stále více 
a kapacita v knihovně je omezena, prosím, 
nahlaste se předem. Bude to mazec! Těší-
me se na vás. 
Rezervace na cvičení: Jitka Goldsteinová, 
tel.: 283 852 858, mob.: 604 976 653.

Sociální komise

Třetí květnová kavárna 
se nesla ve svěžím rytmu 
Třetí květnová středa se nesla na téma „Jak 
si udržet kondičku doma, na chalupě, ale 
i na procházce v přírodě.“ Jak na to? S fy-
zioterapeutem Danem Kotkem nám bylo 
opět velmi dobře. Sami i  pod jeho vede-
ním jsme si vyzkoušeli některé jedno-
duché cviky, a  navíc s  tužkou a  papírem 

v ruce jsme si zapisovali jednotlivé kroky 
cviků. Jarní měsíce jsme my senioři ucho-
pili opravdu ve svěžím rytmu. Příprava na 
jarní práce na našich zahrádkách či cha-
lupách se nám určitě hodí. Léto budiž po-
chváleno, protože nás nezaskočí. Jsme už 
teď připraveni!

Hana Marie Kunešová

Senioři oslavili čarodějnice  
v Chabrybárně 

Věřte – nevěřte, a bylo to obrovské, bylo to 
krásné a nebylo toho dost. Krásná atmo-
sféra, hudba, opékání buřtů, skvělý uze-
ný kapr, předtančení i chvilka poezie. Ano, 
až tak se umíme bavit v naší obci a že se 
připojilo i mládí, je důkazem toho, že kde 
vládne dobrá nálada, radost a  láska, věk 
není překážkou. Kdo si udělal čas, a  že 
nás byla plná Chabrybárna, ví, o čem jsou 
úvodní slova tohoto příspěvku. Již z  foto-
grafie na vás dýchne pohoda a  uvolněná 
atmosféra. Umět se bavit a  prožít chvíle 
v radosti je dar. My senioři jsme ho ucho-
pili pevně do svých rukou i myslí.

Sociální komise

chystaná změna  
dopravního značení
Na konci dubna 2022 vydal odbor dopra-
vy MČ Praha 8 rozhodnutí o  úpravě pro-
vozu a  osazení nového dopravního zna-
čení v  ulicích Kobyliská, Na Pěšině, Perš-
tejnská, Prunéřovská, Křimovská a U Váhy. 
Podkladem této rok projednávané úpravy 
bylo několik variant řešení, které nechala 
zpracovat MČ Praha-Dolní Chabry. Vybra-
ná verze pak byla veřejně projednána dne 
15. září 2021 za účasti občanů.

V  průběhu jednání tehdy zazněla řada 
názorů a  připomínek. Navržené řešení se 
zapracováním požadavků občanů bylo ná-
sledně projednáno s  Policií ČR a  odsou-
hlaseno.

Základem je zjednosměrnění některých 
ulic pro ztížení průjezdu a umožnění par-
kování rezidentů. Je to opatření, které:
�omezí projíždění velkého množství tran-

zitní dopravy vysokou rychlostí, překraču-
jící povolených 30 km/hod;
�umožní parkování vozidel na místních 
komunikacích, které vzhledem k  obou-
směrnému provozu a malé šířce neumož-
ňují stání vozidel u chodníku;
�zlepší bezpečnost pěších, zejména v Ko-
byliské ulici, kde je nedostatečná šířka 
chodníků (cca 80 cm), místy zúžených ještě 
sloupy osvětlení. Zejména matky s kočárky 
a malými dětmi jsou pak nuceny chodit po 
vozovce. Tato ulice je jediným pěším pří-
stupem do centra obce pro obyvatele stá-
le se rozrůstajícího komplexu Nové Chabry.

Původně se měla zjednosměrnit jen již-
ní polovina Kobyliské ulice s největší hus-
totou provozu a největším pohybem chod-
ců. Po zjištění, že oblast je nutno řešit jako 
celek, byla paradoxně tato jediná část po-
nechána obousměrná (ale s výjimečně pří-
pustnými parkovacími stáními) a  doprav-
ně upraven zbytek oblasti. Zde byla hlav-

ním důvodem možnost i  nadále parkovat 
na ulici před domy, což by při obousměr-
ném provozu vzhledem k  nedostatečné 
šířce vozovky nebylo možné.

Právě časté pokutování parkujících rezi-
dentů bylo posledním spouštěčem těchto 
roky odkládaných úprav. Proces přípravy 
byl dlouhý a pečlivý, opatření zasáhne roz-
sáhlejší oblast, ale věříme, že přínos pře-
váží případné komplikace.

Stanislav Vyšín,  
předseda Komise dopravní a stavební

Prosba všem chaberákům: nedělní klid
Vážení sousedé, občané Dobrých Chaber, věřím tomu, že na byd-
lení v Dolních Chabrech oceňujete stejně jako já skutečnost, že 
i když bydlíme v hlavním městě Praze, jsme v podstatě tak tro-
chu na vesnici, obklopení krásnou přírodou a s možností se dnes 
a denně při procházkách v okolí setkávat s divokou zvěří a nepře-
berným množstvím ptáků a dalších živých tvorů.

Chtěl bych vás v  této souvislosti všechny požádat o  nedělní 
klid rotačních přístrojů, sekaček, dosekávaček, obsekávaček, křo-
vinořezů, pil a dalších hlučných přístrojů tak, abychom si mohli 
všichni užít nedělní klid u kávy, sezení na zahradě, při hrách s dět-
mi, mazlíčky nebo třeba jenom při koukání okolo sebe nebo na 
oblohu bez zbytečného hluku.

Rozumíme tomu, že každý potřebuje kolem domu leccos udě-
lat, ale domluvme se na tom, že všední dny a sobota by měly sta-
čit. Buďme k sobě navzájem ohleduplní.
Krásné jarní a již brzy také letní dny.                         Josef Doležal,

předseda Komise životního prostředí
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Zachovejme historii Chaberského fotbalu
Fotbalový areál prošel za poslední roky 
neskutečnou proměnou. Vzniklo lepší zá-
zemí pro hráče a diváky, přibylo zavlažo-
vání trávníku a za hlavním hřištěm byla na 
jaře zprovozněna nová tréninková plochu 
s živou trávou. Díky ní tak může probíhat 
více tréninků současně a fotbalisti se ne-
musí mačkat na hlavním hřišti.

Fotbalistům se daří a  SK Dolní Chab-
ry se v  poslední době rozrostlo o  další 
malé milovníky fotbalu, kteří k nám přišli 
z Ukrajiny. Děkujeme všem, kteří pomohli 
zajistit jejich vybavení.

Krásné počasí denně láká více obyvatel 
do Chaberské pergoly, do které se po zimě 
vrátil život. Děti se těší na trampolíny a do-
spělí na program, který stojí za to – kon-
certy, letní kina, stand upy, sportovní utká-
ní. Vypadá to, že letošní rok bude nabitěj-
ší než ten minulý. Nová podoba fotbalo-
vého hřiště je jedna z  dlouhodobých vizí 
MČ i SK Dolní Chabry, která se nejen díky 

mé práci, ale i práci ostatních, daří napl-
nit. V neposlední řadě nesmíme zapome-
nout ani na rodinu Malých, kteří bezplat-
ně umožnili, aby část areálu vznikla na je-
jich pozemcích. 

Pojďme ale zavzpomínat na úplný začá-
tek. Vybavíte si ještě bývalou podobu fot-
balového areálu? Ne? Nevadí, napovíme 
Vám. Máte někdo fotografie starého fotba-
lového areálu nebo jiné fotografie spoje-
né s historií chaberského fotbalu? Pokud 
ano, podělte se s námi a pošlete nám je na 
email: skdolnichabry@skdolnichabry.cz. 

Martin Knížek

Červené vrchy – zelené území
Řeč je o jediné rozsáhlejší přírodní ploše, 
která je ve správě naší městské části. Čer-
vené vrchy, nebo pro místní také třešňov-
ka za hřbitovem. To upřesnění polohy bylo 
zcela na místě. V Chabrech bylo totiž v mi-
nulosti třešňovek několik. Dnes jsou na je-
jich místech zahrádkářské kolonie nebo 
také hora komunálního odpadu na místní 
skládce. Samotné pojmenování má základ 
v barvě zdejší zeminy.

Na základě archeologických zkoumání 
víme, že toto území bylo obydleno již v pa-
leolitické době. Dokládají to nálezy ka-
menných nástrojů.

Území prochází opakovaně vlnami zá-
jmu a  obdobími zapomnění. V  minulos-
ti bylo poničeno různými navážkami, které 
výrazným způsobem ovlivňují reliéf a  tím 
i  současnou využitelnost plochy. V  pová-
lečných letech zde byl prosperující třeš-
ňový sad. Půda byla zatravněná a  sou-
stavně sečená. V té době byl totiž domácí 

chov králíků běžnou záležitostí a prostorů 
s kvalitní trávou na krmení a seno byl ne-
dostatek. Končící minulé století přineslo 
pokles zájmu o chovatelství a území třeš-
ňovky pomalu ovládla divoká příroda. Ná-
letové dřeviny, především akáty, postup-
ně zahubily třešně a všudypřítomné kop-
řivy nakonec zcela uzavřely bývalou pěši-
nu do Veltěže.

Myšlenka na rekultivaci území se začala 
v samosprávě MČ objevovat brzy po listo-
padu 1989. Vzhledem k náročnosti byla ale 
realizace dlouho odkládána. Teprve v roce 
2011 se podařilo zajistit aktivní součinnost 
občanů. Na dvě desítky dobrovolníků do-
kázaly zdarma vyčistit východní polovinu 
území. Západní část byla po konzultacích 
s  ochránci přírody ponechána v  původ-
ním stavu. Sloužila jako útočiště pro zvířa-
ta a ptáky. V dolní části byla postupně do-
plněna ornice a vysazeny nové stromy. ... 

Miroslav Malina

Příspěvky Občanů

Zkrácené texty naleznete v plném znění na webu městské části.

zkráceno
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Telegraficky
Představitelé radnice vzpomněli  
na padlé hrdiny

Dolní Chabry sehrály před 77 lety zásad-
ní roli během počátku Pražského povstá-
ní. Radní městské části si proto 5. května 
připomněli památku tehdejších bojovní-
ků společně s dalšími oběťmi dvou světo-
vých válek. Položením věnců k pomníkům 
a chvílí ticha vzdali čest jejich památce. Je-
jich odkaz je stále aktuální a  za hodnoty 
svobody a demokracie musíme vždy bojo-
vat.

Česká pošta mimo provoz 
Všechny pobočky České pošty budou v ter-
mínu přes víkend od 17.  června 19:00 ho-
din do 20. června 7:00 hodin mimo provoz 
z důvodu mimořádné odstávky centrálních 
aplikací. 

Výkopové práce u panelové cesty k čističce
Panelová cesta na západní hranice kata-
stru Dolních Chaber od Spořické k  čistič-
ce odpadních vod je neprůjezdná z důvo-
du rozsáhlých výkopových prací k opravám 
plynovodu. Zjišťovali jsme informace na 
Praze 8 a akce je dle jejich údajů povolena 
až do 12. srpna 2022. Práce tak potrvají ješ-
tě zhruba tři měsíce.
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Kdo nic nedělá, nic nezkazí
Vážení Chaberáci,
další přešlapování na místě vládnoucí kli-
ky 184ky a  B.Floriánové předčilo i  naše 
předpoklady, jakým směrem se bude do-
hoda s developerem Nových Chaber (NCH) 
ubírat.Domnívali jsme se, že vedení MČ 
uchopí připravený dodatek č.5 ke smlou-
vě, doplní ho o  nějaké své geniální myš-
lenky, aby si mohli dohodu odprezentovat 
za svou a MČ konečně získá pozemky, hřiš-
tě atd. Ovšem k  našemu úžasu v  progra-
mu na vyhlášené jednání ZMČ 11. 5. nebylo 

nic ohledně projektu NCH.Co to pro Chab-
ry znamená?Bohužel nejspíš k dohodě ne-
dojde dřív, než se MČ podané námitky za-
čnou projednávat a tím přijde MČ o výho-
du v jednání.I kdyby podané námitky byly 
akceptovány, developer by sice nemohl 
hned začít s  plánovanou výstavbou, kte-
rou by býval musel díky dodatku č.5 výraz-
ně snížit a upravit, pozemky by na MČ ne-
převedl a na místo toho si je nechal.Dále 
ale určitě bude usilovat o  další výstavbu 
a nikde není psáno, že nebude ještě ma-
sivnější, a to i díky MHMP,který výstavbu na 

území Prahy podporuje a dle všeho bude 
podporovat ještě ve větší míře.Druhá mož-
nost je, že námitky MČ akceptovány nebu-
dou a developer postaví plánované v plné 
výši.Závěrem musím konstatovat, že i když 
víme, kdo je ve staronovém vedení Chaber, 
opět jsme je přecenili a bláhově se domní-
vali, že jim jde trošku o  Chabry a  ne je-
nom o funkce.Jejich nejednáním, nebo ne-
schopností a  zejména odporu k  jakéko-
liv odpovědnosti, naše MČ zřejmě přijde 
o hodně v oblasti NCH.

Jan Vokurka

Spolupráce 18400 a Starostů je pro Chab-
ry nejlepší možná varianta
V  září nás čekají komunální volby. Bude-
me volit do Zastupitelstva hl. města Pra-
hy a na naši radnici na Hrušovanském ná-
městí. Po vítězství v komunálních volbách 
2018 jsme zahájili spolupráci se všemi po-
litickými stranami na Magistrátu, ale sna-
žíme se vyhýbat politice stranické, ve kte-
ré platí jiná pravidla. Nejsem si vědom, že 

by někdo ze 18400 byl členem nějaké poli-
tické strany, ani že by o členství uvažoval. 
Díky skvělé spolupráci s okolními městský-
mi částmi v průběhu celého volebního ob-
dobí jsme dostali v roce 2021 nabídku od 
Starostů a nezávislých a následně uzavřeli 
partnerství pro komunální volby 2022. 
Ptáte se proč? (1) Okruh. Žádná jiná stra-
na není dlouhodobě otevřenější diskusi na 
toto téma. (2) Zkušenosti z komunální po-

litiky. Jsou to právě Starostové, kteří nej-
lépe znají práci v  komunální politice. (3) 
Podpora na magistrátní úrovni. Kandidá-
tem na primátora je arch. Petr Hlaváček. 
Právě s ním vedeme několik let diskuse na 
téma metropolitního plánu a  rozvoje se-
veru Prahy. To jsou hlavní tři důvody, proč 
došlo ke spojení 18400 a Starostů. 

Ing. Petr Kasa,  
zastupitel 184 00.cz – Za lepší Chabry

V  posledním Zpravodaji se objevily pří-
spěvky bývalých členů vedení obce, Jana 
Vokurky a Martina Knížka.
V článku pana Vokurky jsem já a pan Vy-
šín obviněni z  „údajného“ pořádání akce 
Ukliďme Česko. Na přípravě jsme se podí-
leli, hlavní tíhu ale nesli zaměstnanci úřa-
du včetně starostky, tajemnice paní Drdo-
vé, paní Pisingerové, pana Buryšky a pra-
covníků údržby. O  úspěch se hlavně za-
sloužily desítky dobrovolníků. Pan Vyšín 
prošel svůj „rajón“ v pátek před akcí, pro-
tože v sobotu byl již dlouho přihlášený na 
pražský půlmaraton. Já jsem se také nezú-

častnil, pisatel ale dobře ví, že jsem zrovna 
měl Covid. Čestně ale přiznávám, že bych 
se stejně nezúčastnil. Byl jsem totiž také 
již 2 roky přihlášený na tentýž půlmaraton. 
Pytle se skutečně svážely ještě v  pondě-
lí, ale tak tomu bývalo i  v době, kdy akci 
mělo v  gesci minulé vedení obce. Úplná 
nepravda pak je, že by někomu bylo brá-
něno v účasti.
Pan Knížek konstatuje, že jsme jako 184ka 
zaprodali Chabry za osobní ambice a spe-
kuluje o vlivu těchto ambicí na naše roz-
hodování. Jmenoval v článku paní starost-
ku a pana Petra Kasu. Toto je naprostá lež.

Jako důvod svého tvrzení autor použil člá-
nek v minulém Zpravodaji o možnosti pře-
ložení stávajících vedení vysokého napě-
tí 110 kV, které hyzdí oblast Chaber. Na-
zval mě novopečeným radním. Dosud jsem 
si myslel, že se radní volí zastupitelstvem, 
o pečení fakt nic nevím, asi si to budu mu-
set dostudovat.
Je neuvěřitelné, že nás obviňují, že chce-
me Dolní Chabry ohrozit v souvislosti s bu-
doucím vedením 400 kV, nutným s  ohle-
dem na platnou koncepci energetické bez-

pečnosti… Josef Doležal, 
zastupitel MČ 

Příspěvky zastupitelŮ

zkráceno

Čeká nás nová volba Kontrolního výboru
Kromě Rady a  Zastupitelstva MČ pracuje 
na radnici i několik výborů a komisí, kte-
ré se pravidelně scházejí. Ještě na začátku 
letošního roku jsme měli pětičlenný Kont-
rolní výbor. Na konci ledna rezignoval na 
svou funkci Zdeněk Šír (ODS) a  v  dubnu 
Stanislav Vyšín (18400.cz), neboť se stal 1. 
místostarostou. V květnu rezignoval Martin 
Knížek (VPCh). V  kontrolním výboru jsem 
tak zůstala pouze já a  Josef Doležal (oba 
18400.cz). Na květnovém zastupitelstvu se 
bohužel nepodařilo zvolit třetího člena, 

neboť jediný kandidát Petr Kasa (18400.cz) 
nebyl zvolen ani jedním zastupitelem ODS 
ani VPCh a  zvolit sám sebe odmítl. Poté, 
co nikdo další z opozice oslovených nebyl 
ochoten funkci přijmout, jsem i já odstou-
pila z funkce předsedkyně i členky KV. Na-
plánované úkoly, např. kontrola loňských 
darovacích smluv, čekají již na nově zvo-
lený Kontrolní výbor. Jeho volba proběhne 
na červnovém zasedání. 
Chtěla bych zde poděkovat členům dosa-
vadního KV i  paní tajemnici Pisingerové 
za nadstandardní práci. KV se v tomto vo-

lebním období sešel 11x. Přestože někteří 
členové na jednání často nechodili (např. 
pan Šír přišel pouze 4×, pan Knížek se z 11 
jednání zúčastnil 6×), výbor prošel a zkon-
troloval téměř stovku usnesení Rady MČ, 
nespočet darovacích smluv, zavedl elek-
tronické předávání dokumentů a  zápisy 
z jeho činnosti jsou nyní také dostupné na 
webu MČ. Věřím, že v červnu zvolený Kon-
trolní výbor bude v tomto duchu pokračo-
vat.

Hana Francová,  
zastupitelka za 18400.cz

Ráda bych v souvislosti s příspěvky mi-
nulých měsíců zejména k tématu reklamy 
poukázala na usnesení Rady z 13.06.2018, 
kde radní VPCH (která tehdy měla větši-
nu v Radě i Zastupitelstvu) NESOUHLASI-
LI s uveřejněním politické propagace ve 
vývěskách MČ, stránkách MČ a ve Zpravo-
daji (včetně placené inzerce).  Postačí re-
spektovat alespoň svá pravidla a zdržet 
se zbytečných urážek. Škoda, že zastupite-
lé VPCH nevěnovali svou energii stejně in-
tenzivně do projektů, které zde probíhaly. 
Každý vidí, že za osm let 2010–2018 větši-
nové vlády VPCH na radnici se zde nepo-

stavilo NIC. I škola byla projekčně nevhod-
ně zadaná, převzatá s velkými chybami, fi-
nancování zanedbané. Celé toto následu-
jící období 2018–2022 provází zase jen ne-
ustálé koaliční přeskoky VPCH sem a tam, 
bez ohledu na práci pro MČ. Čekala jsem 
snahu VPCH napravit si renomé, ale bohu-
žel – mizivá spolupráce, i k dostavbě ško-
ly, nedocházení na jednání Rady a Zastupi-
telstva, obstrukce při shánění financování 
a v neposlední řadě odchod všech radních 
z Rady v klíčovém období pro dostavbu ZŠ 
a zrušené první výběrové řízení. Taková je 
suchá realita a rozpad všech vzniklých ko-

alic s účastí VPCH má slova jen potvrzuje. 
Po chaosu, který VPCH vytváří celé volební 
období a chabých výkonech ve vedení MČ 
po celou svou existenci, není divu, že by 
neodvedenou práci měla snad opět suplo-
vat politická reklama. Doporučuji větší se-
bereflexi. Domnívám se, že občané Dolních 
Chaber si užili politické reklamy na strán-
kách Zpravodaje za celé toto volební ob-
dobí již dostatečně.  

Barbora Floriánová, 
místostarostka MČ

Zkrácené texty naleznete v plném znění na webu městské části.

77Příspěvky zastupitelů | KULTURA 



Nové deskovky
Před prázdninami jsme doplnili fond o deset nových spole-
čenských her k zapůjčení. Na výběr jich u nás najdete již 51! 

Letní SwAP knih
25. 6. so 10:00–18:00 hod.

SWAP je aktivita, při níž si lidé navzájem vyměňují věci, kte-
ré již nepoužívají, ale přesto mohou sloužit dále. Na náš 2. 
knihovnický SWAP je možné přinést nepotřebné a přitom za-
chovalé knihy, časopisy nebo audioknihy a zároveň si vybrat 
z odložených věcí ostatními. Uvítáme vás po celý sobotní den 
v otevírací době knihovny.

V neděli 12. června 2022 v 19:00 hodin se dolnochaberský kos-
telík Stětí svatého Jana Křtitele rozezní varhanními tóny. Díla 
starých mistrů, duchovní skladby, ale i vlastní autorskou tvor-
bu zde uvede varhaník a skladatel Pavel Hrubeš. Sopránový 
doprovod zajistí operní sólistka a pedagožka Pražské konzer-
vatoře Markéta Halířová Bechyňová. Tento benefiční koncert 
pořádá naše městská část a výtěžek z dobrovolného vstupné-
ho půjde na obnovu tohoto duchovního centra Dolních Cha-
ber.

Kvalita interpretů i skvělá akustika ve spojení s majestát-
ními tóny varhan dávají posluchačům záruku nevšedního zá-
žitku.                                                 MČ ve spolupráci s KC CHD

 

Varhany a soprán spojí hlasy  
na záchranu kostela

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

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

č e r v e n   2 0 2 2

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

1. 6.–29. 6. 
Výstava: Miroslav Brůna a Ivana Platilová
Prodejní výstava obrazů

1. 6. st 14:00 hod., Dětský den a bourání májky
Pořádá: Úřad MČ, KC Chaberský dvůr, Kulturní komise MČ

2. 6. čt 18:00 hod., Koncert: camera chabra 
pod vedením Markéty Fassati 
Velký sál, bez rezervace, vstup volný

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

9. 6. čt 19:30 hod., Divadlo DIVOch: Sborovna
Autor: Jaromír Břehový
Vstupenky 120 Kč v prodeji v KC Chaberský dvůr

14. 6. út 19:00 hod., Divadlo: Příběh jednoho hradu
Autor: I. Vyskočil. Účinkují: E. Čekan, V. Arichteva, A. Duchoslav, 
A. Kulovaná, J. Škvrna. 
Vstupenky 250/200 Kč v prodeji KC Chaberský dvůr

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

25. 6. so 10:00–18:00 hod. Knižní SwAP
Výměna knih, CD, časopisů 

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.

chaberský dvůr – Kulturní centrum 
můžete sledovat na Fb
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za kulturní dvoustranu Alena Wachtlová, Jitka Goldsteinová

Literární soutěž 

Výstava: Miroslav brůna  
a Ivana Platilová

Přijďte na výstavu Miroslava Brůny a Ivany 
Platilové, která se koná od 1. do 29. června 
2022 v Chaberském dvoře.

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

Podle kladných reakcí těch, co k nám dora-
zili s vyluštěnou křížovkou, dokázal dubno-
vý detektivní kvíz spojit ke společnému du-
mání nad zapeklitými otázkami celé rodi-
ny. Odhalení tajenky, která skrývala jméno 
osobnosti z románu Arthura Conana Doy-
la, se podařilo 51 nejtrpělivějším. Každý od 
nás obdržel knižní dárek dle výběru (opět 
velké díky nakladatelství Slovart) a byl za-
řazen do slosování. Vylosování tří výher-
ců společenské hry „Jízdenky, prosím!“ se 
zhostily děti na úterním Dvorečku. Deskov-
ku a navíc komiks Ztracený svět jsme tak 

předali: Bětušce M., Anetce H. a Adélce T. 
Chabrýskovy hádanky pro nejmenší zlá-

kaly k  procházce 75 dětí a  jejich rodičů. 
Měli jsme radost z každého odevzdaného 
vyplněného listu. Cestu do knihovny díky 
tomu objevilo hned několik dětí, které vzá-
pětí rozšířily naše čtenářské řady. 

Sečteno, podtrženo: celkem 126 účast-
níků detektivního kvízu a hádanek.

Milí Chaberáci, takový zájem o venkov-
ní hru nás nesmírně potěšil! Pozitivní reak-
ce nás motivuje a již nyní přemýšlíme, čím 
děti překvapit na podzim.

126 křížovkářů a hádankářů 

Milé děti, píšete rádi? Máte nápad na po-
vídku, fejeton, poezii, drama nebo dokon-
ce komiks? Právě pro vás máme připrave-
nu literární soutěž. Na námět nás přive-
dl detektivní rok se Sherlockem Holmesem, 
se kterým se pojí některé letošní knihovnic-
ké akce. Téma zní: Po stopách… Slouží ale 
pouze jako odrazový můstek, a  jestli zvolí-
te směr po stopách pachatele, zvířat, pravě-
kých obyvatel nebo dokonce mimozemských 
civilizací, či nějakých zcela jiných, už nechá-
váme na vaší fantazii. Své příspěvky může-
te posílat nebo nosit osobně od 1. června do 
30. září 2022. Po vyhodnocení začátkem října 
odměníme 3 nejlepší práce. Kompletní pra-
vidla najdete na webu: www.kulturachaber-
skydvur.cz. Soutěž je určena dětem od 6 do 
15 let. 

Inzerce
 

Prosíme inzerenty, aby inzeráty posílali 
na adresu inzerce@dchabry.cz
nejpozději do 15. dne v měsíci.

redakce
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ve výzvě 10 000 kroků  
opět nenašel pokořitele 
Josef Doležal
Další výzva 10 000 kroků je za námi, a přes-
tože se do třetího klání o co nejvíce nacho-
zených kilometrů zapojilo v  Dolních Cha-
brech o třetinu více účastníků než na pod-
zim, některá jména na špici žebříčků zů-
stávají neměnná. 

Již potřetí v  řadě získal v Dolních Cha-
brech prvenství Josef Doležal s  709 body 
za 608 ušlých kilometrů v  průběhu dub-
na, celorepublikově se umístil na 125. mís-
tě. Mezi chaberskými ženami dominovala 
Marcela Kordovská s 405 body za 402 kilo-
metrů, což ve srovnání celého Česka stači-
lo mezi jednotlivci na 951. místo. V týmo-
vé kategorii uspěly „Chabry v pohybu“, de-
setičlenná skupina, která se 495 body za 
2 441 kilometrů obsadila celorepublikově 
147. pozici z 906 přihlášených týmů.

Kategorie jednotlivci – muži:
1. Josef Doležal – 709 bodů za 608 kilo-

metrů,
2. Tomáš Nachtmann – 473 bodů za 445 

kilometrů,

3. Miloslav Novák – 397 
bodů za 286 kilometrů.

Kategorie jednotlivci  – 
ženy:

1. Marcela Kordovská  – 
405 bodů za 402 kilometrů,

2. Veronika Eibl – 382 bodů za 285 kilo-
metrů,

3. Andrea Hora Krausová – 379 bodů za 
251 kilometrů.

Kategorie tymy:
1. Chabry v pohybu – 495 bodů za 2 441 

kilometrů,
2. Vstaň a choď – nordic walking – 435 

bodů za 2 963 kilometrů,
3. Máme rádi park Draháň - Trója – 431 

bodů za 2 537 kilometrů.

Děkujeme všem zúčastněným a za skvě-
lé výkony a reprezentaci naší městské čás-
ti a umístěným na prvních třech pozicích 
gratulujeme. Městská část připravila pro 
tři nejlepší v kategorii muži a ženy drobná 
ocenění, pro která si mohou na sekretari-
át starostky přijít v úředních hodinách. Na 
další výsledky Chaberáků se můžete podí-
vat na webu 10 000 kroků.

Soutěž nabírá s  každou výzvou tisíce 
nových chodců a běžců, rozšiřuje sledova-
né statistiky a také virtuální odznaky, kte-
ré jednotlivci průběžně získávají jako od-
měnu.

Celkem se v celé ČR přihlásilo 12 976 uži-
vatelů, kteří za duben nachodili 2,3 milio-
nu kilometrů. Těšte se na říjnovou výzvu 
2022!

Výzva 10 000 kroků pracuje s magickou 
hranicí, která je zhruba 7,5 km, a cílem je 
udělat něco pro zdraví a vybudovat si pra-
videlným pohybem odolnější organismus. 
Pro mnoho účastníků zůstává každoden-
ní chůze přirozenou součástí života i  po 
skončení výzvy.

redakce

Štafetový kolík 
tři otázky pro Petra Černíka
Po krátké přestávce se vracíme s  oblíbe-
nou rubrikou. Evžen Šulc nominoval pro 
toto číslo Petra Černíka, který bydlí v Dol-
ních Chabrech s  rodinou od roku 2010. 
Předtím ovšem vždy žil poblíž na Praze 8. 
Mají proto s rodinou ke zdejší lokalitě vel-
mi vřelý vztah, a  to především pro kou-
zelné spojení městského života s venkov-
ským.
Jak jste se dostal k práci v McDonald’s? 

Pro McDonald’s pracuji už hodnou řád-
ku let. Jsem vystudovaný stavební inženýr, 
pracoval jsem u velkých stavebních firem, 
a i u McDonald’s se věnuji stavařině. Jsem 
součástí týmu developmentu, který je zod-
povědný za rozvoj sítě restaurací a  jejich 

rekonstrukcí. Před příchodem do McDo-
nald’s  jsem značku znal podvědomě jako 
běžný zákazník. Když jsem nastoupil, byl 
jsem překvapen, kolik různých emocí tato 
značka v lidech vzbuzuje. 
Zdeněk Pohlreich v  jednom rozhovoru 
řekl, že manažeři podobných řetězců zís-
kávají jistou pracovní disciplínu, etiku, do-
chvilnost… Platí to u vás? A co vám ještě 
práce dává? 

Je pravdou, že McDonald’s  vychoval 
spousty dobrých managerů, kteří ode-
šli k  velkým značkám do vysokých pozic 
do zahraničí a řídili nebo řídí značky jako 
je Decathlon, Tesco nebo Makro. A je také 
pravdou, že většina generálních ředitelů 
McDonald’s skutečně postupovalo od úpl-
ných začátků v kuchyni.

I  dnes platí, že každý zaměstnanec na 

centrále, i když jeho pozice nesouvisí ku-
chyní, musí projít dvoutýdenní zkušeností 
v restauraci, kde si vyzkouší práci na všech 
stanovištích.
Rád sportujete. Je vám blízký zdravý život-
ní styl? 

Sport mám velice rád a při dnešním ži-
votním stylu je nezbytnou součástí života. 
Dříve jsem dělal závodně atletiku, běhal 
jsem 400 m za Olymp Praha. Teď si chodím 
stále rád zaběhat nebo zaplavat. S rodinou 
rádi jezdíme na hory jak na běžky, tak na 
sjezdovky. Snažili jsme se ke sportu vést 
i oba naše syny. Starší hrál fotbal osm let, 
poslední tři roky za Chabry, a mladší jez-
dí šestým rokem divokou vodu, vodní sla-
lom v Troji.

Nominace Chaberáka do příštího čísla: 
Petr Kolář.
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Krásné lidské souznění, 
šansony, herecké příběhy  
i cvičení 

Všechno jsme si prožili, užili a 
zacvičili s láskou, radostí a hu-
morem. Komponovaný pořad 
Krása zralého věku letos sla-
ví druhou plnoletost, čili 21 let 

od svého založení. Je být na co hrdý! Jaký-
pak by to byl pořad, kdyby nebylo diváků, 

skvělých výkonů pozvaných hostů a vstříc-
nosti sponzorů? V našem případě mluví-
me o vedení úřadu MČ. Znovu se potvrdi-
lo, že pokud se člověk umí radovat, dívat 
se na svět s láskou a dokáže přijímat život 
se vším všudy, je spokojený. Vše stvrdila i 
slova hostů. Vhled do životního času z je-
jich pohledu přinesl nejen moudrost, za-
myšlení, ale i úsměvy ve tváři diváků. Prav-
da, sešlo se nás tentokrát méně, než je ob-
vyklé, ale přesto nám v komorním prostře-
dí našeho divadelního sálu bylo krásně. 
S noblesou jsme společně zvládli i počá-
teční technické problémy. Dáša Zázvůrko-

vá svým pěveckým projevem a volbou pís-
ní dojala i pohladila, Jitka Sedláčková slo-
žila hold seniorkám nad 80 i 90 let, které 
přišly s krásnou energií svého „mládí“, a 
Erika Krejčí Havlasová novými cviky a tech-
nikami dýchání na zbavení stresu osvěžila 
naše těla novou energií. Děkuji všem zú-
častněným. Bylo to krásné a… nebylo toho 
dost. S novými hosty se těšíme na viděnou 
v září tohoto roku.

Mgr. Hana Marie Kunešová, 
vedoucí Sociální komise

Studio „D“ 
představuje!
Studio „D“ má ve svých řadách nejen ta-
lentované herce, ale i  talenty umělecky 
zaměřené různými směry. Tentokrát vám 
představíme dva členy našeho souboru, 
kteří ve spolupráci MČ Praha-Dolní Chab-
ry a s její podporou vystaví své obrazy bě-
hem měsíce června v prostorách KC CHD: 
nápovědku našeho souboru Ivanu Platilo-
vou a herce Miroslava Brůnu. Výstava bude 
prodejní a výtěžek půjde na podporu čin-
nosti našeho souboru. A co o sobě auto-
ři řekli?

Ivana Platilová 
„V souboru Studio „D“ působím jako ná-

povědka. Od mládí jsem byla zaměřena 
spíše technickým směrem, ale měla jsem 
touhu malovat. Teprve ve vyšším věku 
jsem dostala od syna dárek k  Vánocům, 
Letní malířskou akademii na AVU. Pokra-
čovala jsem malbou příběhů pod vedením 
Michala Pěchoučka, vítěze Ceny Jindřicha 
Chaloupeckého, a krajinomalby pod vede-
ním Milana Periče v ateliéru Praga Prima. 
Moje malby byly součástí tří výstav.“

Miroslav Brůna
„Divadlo mě vždy bavilo a  jako herec 

jsem se mu začal věnovat aktivně s diva-
delním souborem Oldstars. Když přišla na-
bídka do Chaber, neváhal jsem ani chvil-
ku. Profesionální přístup byl pro mě hod-
ně motivující.

Malování je můj velký koníček, ale 
k  plátnu mě přivedlo až období covidu. 
Některá dílka byla covidem a  situacemi 
v  něm přímo ovlivněna. Bylo i  více času, 
a tak jsem začal studovat materiály o vý-
znamných umělcích, kteří mě fascinují, 
jako například Kupka nebo Mondrian.

Na výstavě se s vámi chci podělit o své 
malby jak na plátno, tak i pro mě s novou 
zkušeností s profesionálními fixkami.“ 

Proběhlo vítání občánků
V květnu jsme chystali obřadní sál ke slavnostnímu vítání nových chaberských občánků. Ve dvou skupinách jsme nakonec přivítali šest-
náct miminek a batolátek. Přejeme jim i jejich rodičům, ať se jim v Dolních Chabrech líbí, a těšíme se na další společná setkání v bu-
doucích letech.                                                                                                                                                                                            redakce
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Tělesné tresty: bít či nebít?
Tato otázka v  poslední době hýbe kruhy 
nejen politickými, ale i odbornými. Obrá-
tili jsme se pro odpověď na vedoucí Rodi-
čovské linky, Mgr. Kateřinu Schmidovou.
Jak se stavíte k  tělesnému trestání dětí? 
Mělo by být zakázáno?

Z našeho hlediska považujeme za důle-
žité pracovat dlouhodobě s přístupem celé 
společnosti a  s  rodiči na tom, že tělesný 
trest není výchovná metoda. Tělesné tres-
tání je spíše zneužití moci dospělého nad 
dítětem. Tělesný trest je vlastně zásah do 
tělesné integrity dítěte někým, kdo mu má 
vytvářet bezpečí. Toto může být pro dítě 
velmi matoucím signálem. Tělesné tresty 
nevychovávají a mají jen krátkodobý efekt, 
vytváří pouze stresové situace, které u dí-
těte docílí, že dítě něco „přestane dělat“. 
Zároveň dítě učíme akceptovat fyzické ná-
silí jako metodu řešení problému, např. 
dítě pak následně fyzicky napadá své vrs-
tevníky, sourozence, domácí zvířátka.
Může mít fyzické trestání vliv na vývoj dí-
těte v budoucnu? 

Ano, a to zcela zásadně. Pokud dítě vy-
růstá od útlého dětství v podmínkách, kde 
je zcela narušena jeho potřeba bezpečí, 
svět je pro něho neustále riziko, před kte-
rým ho nikdo nemůže ochránit. Jeho sebe-

pojetí je narušené a je vysíláno do života 
s tím, že „ono je špatné a zasloužilo si být 
potrestáno“. Můžeme říct, že u těchto dětí 
se projevují následky dvěma způsoby. Buď 
tím, že dítě je nejisté, ustrašené, nedůvě-
řuje si nebo se u  něho projevuje agresi-
vita a opakované násilí. Nepřiměřené uží-
vání tělesných trestů může vést v budou-
cím vývoji dospívajícího a dospělého např. 
k poruchám chování, poruchám osobnosti, 
týrání partnera nebo vlastního dítěte, k al-
koholismu, závislosti na návykových lát-
kách apod. 
Napadá vás, proč rodiče přistupují k těles-
ným trestům?

Rodiče vedou k  nadměrnému tělesné-
mu trestání dětí jejich vlastní emoční pro-
blémy, často se jedná o vyčerpanost, kon-
flikty v partnerství atp. Za jeden z hlavních 
důvodů považuji používání nadměrných 
tělesných trestů v původní rodině. Ne vždy 
má rodič náhled a přístup ke svým prožit-
kům z dětství („vůbec mně to neuškodilo, 
připravilo mě to na život a naučilo mě to 
zatínat zuby“), tím může přenášet nevě-
domě prvky násilí do další generace. Po-
city bezmoci a opuštěnosti zakouší dospě-
lý člověk mnohdy, až když má vlastní dítě, 
protože on sám neměl v dětství šanci pro-
žít tyto pocity vědomě. Samozřejmě jsou 
rodiče, kteří svou vědomou prací na sobě 

chtějí tyto vzorce měnit.
Poradila byste rodičům, jak se vyhnout tě-
lesným trestům při výchově?

Podle mě je důležité si uvědomit a na-
stavit si, že nechceme při výchově dětí vy-
užívat fyzické tresty. Samozřejmě, že kaž-
dému rodiči někdy ujede ruka, ale je dob-
ré vědět, že to je jeho selhání, ne výchov-
ný prostředek. Je důležité s dítětem o tom 
komunikovat. Zkrátka získat autoritu a na-
stavovat hranice ve výchově můžeme i  ji-
ným způsobem.
Obrací se na vás rodiče právě s tématikou 
fyzických trestů?

Ano, setkáváme se s rodiči, kteří se na 
nás obrací s tématem tělesných trestů. Ro-
diče často nechtějí používat fyzické tres-
ty, ale nemohou si zkrátka pomoci. Může 
za tím stát únava či výchovná bezradnost. 
Hlubšími souvislostmi jsou především vý-
chova v původní rodině. Velmi často hle-
dáme s  rodiči zdroje podpory, možnosti 
práce na komunikaci s dítětem a doporu-
čujeme individuální psychoterapeutickou 
péči pro rodiče.

Nevíte si rady? Potřebovali byste radu 
nebo o strachu více promluvit? I kvůli stra-
chu můžete volat naši RODIČOVSKOU LIN-
KU (606 021 021) nebo na LINKU BEZPEČÍ 
(116 111), pokud jsi dítě nebo student do 26 
let. Hovory jsou zcela ANONYMNÍ.

Setkání v jurtě:  
Všímavost ve vztazích
Druhou květnovou středu se v  jurtě lesní 
školky Jaata konalo úvodní setkání z cyklu 
přednášek na téma psychohygieny a osob-
ního rozvoje. Věnovalo se konceptu mind-
fulness  – tedy všímavosti, jak hezky čes-
ky říkáme – ve vztazích a vedla ho chaber-
ská psychoterapeutka Hana Langová. Han-
ka se studiu mindfulness ve své praxi sys-
tematicky věnuje a jejím heslem jsou slo-
va Carla R. Rogerse: „Dobrý život není stav 
bytí, ale proces.“

V teplém podvečeru se sešlo deset žen 
různého věku. Některé už měly s  všíma-
vostí či meditacemi svou zkušenost, jiné 
o ní slyšely poprvé. Všechny si vyzkouše-
ly i praktickou ukázku tréninku všímavos-
ti. Práce, vnější události, a dokonce i rodi-
na v nás občas vyvolávají zmatek, starosti 
a obavy. To vše lze vědomě zpracovat tím, 
že si uvědomíme své „tady a teď“ a využi-
jeme potenciál své mysli ke zklidnění myš-
lenek i těla, k lepšímu soustředění na pří-
tomný okamžik a  jeho plné prožití. Všem 
zúčastněným tento večer přinesl cenný 
a velmi příjemný zážitek.

Dalších večerů se můžete zúčastnit i vy. 
Stačí sledovat FB a web 18400.cz.

redakce
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Zažít Dolní chabry jinak: 
pojďte se zapojit
A letos opravdu jinak! Slavnosti tentokrát 
ponesou motto „bez zábran“ a přesně tak 
by chtěla městská část jako hlavní orga-
nizátor pojmout letošní ročník. Akce Za-
žít Dolní Chabry jinak se uskuteční v sobo-
tu 17. září 2022 a bohatý program si musí-
me vytvořit všichni společně. Opět počítá-
me se zapojením chaberských kulturních 
spolků, kroužků, sportovních oddílů nebo 
zdejších firem, restaurací a podniků, a pře-
devším vás všech, jednotlivých Chaberáků!

Tajným plánem je na jedno odpoled-
ne uzavřít celou jednu ulici uprostřed Dol-
ních Chaber, na které by se mohli všichni 
společně bez jakýchkoliv překážek a bariér 
bavit. Tak nám držte palce! Pokud máte zá-
jem účastnit se na skvělé akci, kterou na-
vštíví během dne stovky místních, napiš-
te na úřad Kateřině Vosátkové na e-mail: 
katerina.vosatkova@dchabry.cz a  přihlas-
te se se svou nabídkou do programu. 

Pojďme si Zažít Dolní Chabry jinak. Ne-
zapomeňte, letos „bez zábran“.

redakce
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Přechod k bille v červnu

Od poloviny června se bude ve dvou eta-
pách realizovat přechod pro chodce od 
Ládevské přes ulici K  Ďáblicům. Dlouho 
očekávaná akce, jejímž investorem je TSK 
hl. m. Prahy, a. s., byla oproti původnímu 
plánu z loňského podzimu přeložena nej-
prve na letošní březen a později na červen. 
� 1. etapa: 13. až 19. června 2022 – strana 
přechodu u Billy,
� 2. etapa: 20.  června až 3.  července  – 
strana přechodu u Ládevské,
� zařízení staveniště: 13. června až 3. čer-
vence 2022 – Pod Křížem.

Vybudování přechodu schválila loni 
v  lednu Rada MČ a  jejím cílem je zvýšení 
bezpečnosti chodců v okolí supermarketu.

V  průběhu stavby dojde v  daných ter-
mínech pro automobily k zúžení průjezdu 
ulicí K Ďáblicům a omezení rychlosti. Po-
drobnější informace naleznete na webu 
MČ.                                                  redakce

Příměstský divadelní tábor
� pro děti od 5 let,
� v termínu 18.–22. července 2022,
� denně 9:00–16:00 hodin,
� v Chaberském dvoře i v přírodě,
� 1× celodenní výlet,
� závěrečné vystoupení pro rodiče,
� cena 2500 Kč,
� obědy a svačiny zajištěny,
� pod uměleckou záštitou divadla  
      Divoch,
� pořádá Gabriela Rejková,
� kontakt:  gabriela.rejkova@post.cz. 
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brigáda i výlet  
za studánkovou vílou
Konec jara byl u nás ve školce plný slunce 
a probouzejícího se života. Probouzení pří-
rody a příchod jara jsme oslavili už v dub-
nu i prostřednictvím velikonočních tradic. 
Na zahradě školky také proběhla brigá-

da. Průvodci, rodiče i děti se sešli, strávili 
společně příjemný a aktivní čas a zahradu 
společnými silami zvelebili.

V květnu jsme se tradičně s dětmi vyda-
li za studánkovou vílou a vyčistili její krá-
lovství od všeho, co se do něj za zimu za-
toulalo. Celá zahrada byla obsypaná květy 
jak v korunách stromů, tak na zemi v trá-
vě. Morčata se dočkala první pastvy ve vý-
běhu a zvykají si po zimě na pobyt mimo 
králíkárnu.

Jak je vidět na fotografii, užili jsme si 
také Den lesních mateřských školek, tj. 
3. květen.

Během léta je možné, že u  jurty uvidí-
te provoz. Pronajímáme ji totiž pro mož-
nost vyzkoušení si bydlení v jurtě. Zahrada 
je proto přes léto zavřená.

Přejeme vám krásný čas, za Jaatu 
Tereza Vavrečková

ZŠ a účast v olympiádách
V  letošním roce jsme se zúčastnili okres-
ního kola Zeměpisné olympiády. Účastníků 
bylo přes 10 000 z celé ČR a nakonec kolo 
proběhlo online. 

Žáky řešili úlohy téměř tři hodiny v těch-
to částech – práce s atlasem, vědomostní 
test a praktická úloha, kde je většinou prá-
ce s grafy a články. V kategorii A (6. třídy) 
vybojovali 5. místo Martin Kubica, 6. místo 
Štěpán Dušek a 7. místo Elisabeth Narducci 
(všichni 6. A). V kategorii B (7. třídy) vybo-
jovaly 4. místo Kristina Kralertová, 5. mís-
to Anežka Gvoždíková a 6. místo Aneta Vo-
borníková (všechny 7. B). A nakonec v nej-
více obsazené kategorii C pro 8. a 9. třídy 
vybojovala 5. místo Daniela Horská (9. B), 
6. místo Jorika Táborská (8. A) a  8. místo 
Zikmund Mlčoch (8. A). Účastníkům gratu-
lujeme za pěkné výsledky a přejeme mno-
ho úspěchů v dalším roce.

Dále jsme se zúčastnili krajského kola 
Geologické olympiády, kam postoupilo 
osm žáků 8. a 9. tříd. Soutěžící čekala na 
České geologické službě, kde se krajské 
kolo již tradičně konalo, poznávačka cca 30 
minerálů, hornin i fosilií a poté vědomost-
ní test, zaměřený např. na geologickou mi-
nulost Země a  chemické složení minerá-

lů. Olympiáda kombinuje znalosti z oblastí 
biologie, chemie a geologie. Pěkné výsled-
ky měla Daniela Horská z 9. B, Pavel Kraus 
z 8. A, na krásném 4. místě se umístila Jori-
ka Táborská z 8. A a na výborném 2. místě 
Tobiáš Klofáč z 9. B. Všech účastníkům gra-
tulujeme k účasti a výborným výsledkům.

V  týdnu od 9. do 13.  května proběh-
ly projektové dny po téměř tříleté pauze 
kvůli koronaviru. Žáci 5. až 9. tříd si vybí-
rali z projektů zaměřených např. na výtvar-
nou či hudební činnost, dopravu, geolo-
gii, holocaust či sporty. V rámci projektu č. 
4 – „Akční poznávání Prahy a okolí“ – jsme 
první den zavítali do Lanového centra 
PROUD ve Vysočanech, kde si žáci vyzkou-
šeli lezení na lanových překážkách, jiště-
ní a také se zhoupli na 16 m vysoké hou-

pačce. Další den jsme vyrazili vlakem do 
Roudnice nad Labem a  naším cílem byla 
hora Říp. Celkem jsme ušli asi 13 km a po-
časí nám přálo, takže jsme se mohli kochat 
okolní krajinou. Třetí den jsme vyrazili vla-
kem na Karlštejn, kde nás čekala prohlíd-
ka hradu, a to konkrétně císařské reziden-
ce Karla IV. Dozvěděli jsme se spoustu za-
jímavostí. Poslední den byl vyhrazen pro 
návštěvu Národního muzea, kde jsme ob-
divovali zrekonstruované interiéry, výhled 
na celou Prahu z kupole a spoustu expo-
zic, např. Mineralogickou a Zázraky evolu-
ce. Závěrečný den jsme věnovali přípra-
vě prezentace a seznámení ostatních žáků 
s náplní našeho projektu. Počasí nám přá-
lo celý týden a my si užili prostředí mimo 
školní lavice.

Veronika Minaříková 

Toulky Prahou
Předškolní děti z  MŠ Beranov vyrazily na 
výlet do centra Prahy, aby se dozvědě-
ly o  památných místech našeho krásné-
ho města. Prahou je provázel zkušený prů-
vodce Honza, který je velice rychle nadchl 
pro putování starými uličkami. Děti hleda-
ly na různých místech pět kouzelných klí-
čů, které byly důležité pro nalezení pokla-
du. Přitom si prohlédly Karlův most s při-
lehlou Kampou, Střelecký ostrov a  také 
hledaly některá domovní znamení. Výlet se 
opravu vydařil i proto, že počasí bylo slu-
nečné a bez mráčku.

Za mateřskou školu 
Irena Majerová

Inzerce
Prosíme inzerenty, 

aby inzeráty posílali na adresu
inzerce@dchabry.cz nejpozději 

do 15. dne v měsíci.
redakce
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Děti a poezie  
v chaberské škole
Naše základní škola se již pravidelně kaž-
dý rok účastní recitační přehlídky Pražské 
poetické setkání. Je to vždy velmi příjemné 
a zábavné dopoledne s básničkami a tex-
ty známých i méně známých autorů. I přes 
to, že v dnešní době mají děti mnoho růz-
ných jiných zájmů, je opravdu dobrá zprá-
va, že si také najdou chvilku na to vyhle-
dat si doma knížku s poezií, nebo že si za-
jdou do knihovny, vypůjčí si sbírku básni-
ček, a poté si samy, popř. s pomocí rodi-
čů nebo paní učitelky, pana učitele, vybe-
rou tu pravou.

V  sobotu 23.  dubna proběhlo v  DDM 
Spirála krajské kolo recitační přehlíd-
ky Pražské poetické setkání 2022. S  bás-
ničkou od Jaroslava Seiferta Rozhovor se 
z  našeho školního kola, které se konalo 

v březnu v Chaberském dvoře, probojova-
la do krajského kola Evelína Malá ze tří-
dy 3. A naší základní školy. Recitovala mezi 
dvaceti nejlepšími recitátory z celé Prahy 
v první kategorii. A to je úspěch a motiva-
ce pro Evelínku i pro ostatní. 

Těšíme se na další přehlídku a  jsme 
rádi, že poezie je tu stále s námi.

Eva Liberdová

Toulky napříč Evropou  
s úsměvem

Takový je název projektu, který nás prove-
dl evropskými zeměmi v období projekto-
vých dní naší základní školy. 

Našli jsme si mnoho informací o  růz-
ných zemích Evropy, putovali jsme na vy-
cházku na Pražský hrad za evropskými pa-
novníky, kde jsme měli pár průvodců z na-
šich řad, kteří nám o  nich povídali pří-
mo pod Svatovítskou katedrálou. Cestou 
na Pražský hrad jsme zažili opravdu dů-
kladnou kontrolu u vchodu. Tento den byl 

dnem setkání našeho prezidenta s prezi-
dentem Bulharska, což bylo také pro náš 
projekt zajímavé, protože jsme zblízka 
mohli sledovat, jak probíhá taková státní 
návštěva a co vše se na Hradě děje. A při 
cestě z Hradu Nerudovou ulicí jsme hledali 
ambasády a pověděli jsme si o úkolech za-
stupitelských úřadů (a také jsme se zasta-
vili u domu U Dvou slunců).

Při našich toulkách jsme se zaměři-
li trochu více na Itálii a její náramnou ku-
chyni a jako evropské jídlo číslo jedna nás 
zaujala pizza. Tak jsme si zjistili její příběh. 
Má opravdu dávnou historii, o které jsme 
si ráno popovídali a potom jsme si zajeli 
do bohnické pizzerie každý tu svou vlastní 
vyrobit. Byl to zážitek. Pan Jirka a jeho ko-
lega nám všechno vysvětlili, ukázali a po-
radili nám, jak máme správně vyválet, po-
tírat, posypat sýrem, nazdobit všemi mož-
nými ingrediencemi (ale nepřehnat to) 
a dát do pece. Pochutnali jsme si a potom 
jsme se procházkou vraceli do školy. 

Kromě vycházek jsme si vyrobili barev-
né plakáty zemí, které jsme potom vysta-
vili pro všechny návštěvníky naší prezen-
tace. A poslední den si někteří z nás zkusi-
li tančit nejznámější řecký tanec zorba. Ač 
to na první pohled nevypadá, není vůbec 
jednoduchý, takže jsme si ho nakonec pro-
stě zjednodušili.

Projektové dny sice po týdnu skončily, 
ale hezké vzpomínky nám zůstanou.

Eva Liberdová, Alexandra Binder

Duben v MŠ chaberáček
Jaro už je v plném proudu a my ho přivítali prostřednictvím veli-
konočních zvyků. Na třídním záhonku už rozkvétají pod pečlivým 
dohledem dětí sazenice jahod. I v okolní přírodě a na zahradách 
děti pozorují proměny, které přináší teplejší a slunečné počasí.

Ve školce jsme oslavili Den Země a v rámci projektového dne 
jsme uklidili zahradu MŠ, seznámili jsme se s pravidly třídění od-
padu, pečovali jsme o rostliny. Děti se seznámily s tím, jak je dů-
ležité pečovat o naši planetu, která je nám domovem.

Jak vypadá vesmír okolo planety Země nám ukázal pořad 
v Mobilním planetáriu, které dorazilo za dětmi až do jejich třídy. 
Rozmanitost fauny naší planety mohly děti pozorovat na výletě 
v pražské ZOO. Při třídění odpadu vytvořily recyklací papíru svou 
záložku do knihy. Ta se jim určitě bude hodit, protože už navštívily 
místní veřejnou knihovnu v Chabrech a paní knihovnice je sezná-
mila s pravidly půjčování knih nejen pro předškolní děti.

V závěru měsíce děti potěšily i aktivity s čarodějnou témati-
kou a vaření léčivého lektvaru z bylinek, které se děti naučily po-
znávat.

Pěkné jaro přeje za kolektiv MŠ Chaberáček          Alena Sýsová

PLÁN AKCÍ 2022
V CHABERSKÉ PERGOLE

LETNÍ KINO
Aktuální filmové novinky pod
širým nebem v Dolních Chabrech.
• středa   1.6.  • středa 15.6.

• čtvrtek 30.6. • pátek 29.7.

NA STOJÁKA
Vystoupení stand up komiků
v Chaberské Pergole za účasti 
Lukáše Pavláska a dalších
známých osobností.

11.6.2022

od 1.6.2022

22. MEZINÁRODNÍ
TURNAJ PRAGACUP
Letní mezinárodní turnaj
PragaCup v malém fotbale.
40 týmů z celé ČR i ze zahraničí.

25.6.2022

Grilované prase
z doprovodu vystoupení 
živé kapely.

CHABERSKÉ PRASE
+ ŽIVÁ HUDBA

2.7.2022

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

AKCE PRO ŠKOLÁKY
VYSVĚDČENÍ
Přijď s vysvědčením a získej
vstup na trampolíny
a zmrzlinu zdarma.

30.6.2022

První turnaj o putovní
pohár Chaberské Pergoly
v plážovém volejbalu.

BEACH
VOLEJBALOVÝ 
TURNAJ

16.7.2022
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Radost z mládeže
Již nekolikátou sezónu po 
sobě se nám daří obsazovat 
všechny soutěžní věkové ka-
tegorie od mladší příprav-

ky po starší dorost. Velké díky patří pře-
devším našim trenérům, kteří věnují svůj 
volný čas vedení a výchově naší mládeže. 
Všichni trenéři si taktéž doplňují fotbalové 
vzdělání a jsou nositeli trenérských licen-
cí, které si pravidelně obnovují, nebo po-
kračují na vyšší úroveň, aby vedli svá muž-
stva podle nejnovějších výukových metod, 
na kterých se shodly FAČR a UEFA. 

Velkou radost nám dělá široká základ-
na našich nejmenších hráčů, kdy můžete 
vidět plné hřiště dětí, jak pilně trénují po 
celé hrací ploše. U kategorie přípravek ne-
jde o  výsledky a  postavení v  tabulce, ale 
o radost ze hry, aby se u dětí projevila vá-
šeň k  tomuto sportu a strávily co nejvíce 
času s balonem na hřišti. K tomu dopomá-
há i skvělá podpora rodičů, kteří fandí při 
zápasech, nebo vypomáhají při tréninku. 

U žákovských kategorií už můžete vidět 
soutěžní tabulky a  naše mužstva si sto-
jí velmi obstojně v  konkurenci ostatních 
týmů. Zapálení trenéři motivují kluky k ne-
ustálému zlepšování a  praktikují nejrůz-
nější tréninkové cvičení, aby je hra bavi-
la. O víkendu pak předvádí své schopnosti 
na zápase, kde by se měli ukázat nacviče-
né prvky z pravidelných tréninkových jed-
notek.

Nejtěžší úkol mají trenéři u našich do-
rostenců, kdy řešíme neustále mezní počet 
hráčů na jednotlivou kategorii. Kluci se na-
cházejí ve složitém věku a po pauze způ-

sobené pandemií je občas těžké přesvěd-
čit hráče k návratu na trávník. Přes složi-
tosti, se kterými se musejí trenéři vypořá-
dat, mají parádní výsledky a bojují o před-
ní příčky tabulky.

Nábor do jednotlivých družstev probíhá 
neustále, kontakty na naše trenéry nalez-
nete na webu SK: www.skchabry.cz, kde na-
jdete i aktuální články a informace k dění 
na fotbalovém hřišti. 

Sportu zdar a fotbalu zvlášť.
Jan Jiroušek

Nový starosta  
a letní kempy

Ve čtvrtek 28. dubna 2022 se 
uskutečnila Valná hromada, na kterou ob-
drželi pozvánku všichni sokolové z Dolních 
Chaber. Starostka Terka poděkovala všem, 
kteří věnují Sokolu čas, snahu a  pomoc. 
Poděkování patří zejména našim „ping-
pongářům“, kteří pomohli s  většími pra-
cemi okolo Sokolovny. Hospodářka Gábina 
poté přednesla zprávu z hospodaření So-
kola za uplynulý rok. Sokol díky příchodu 
nových členů, kteří mohou chodit do roz-
ličných kroužků, začíná po finanční strán-
ce prosperovat. To se samozřejmě zúročí 
tento rok při stavebních úpravách Soko-
la, které jsou potřeba. Hlavní investice pro 
rok 2022 představil správce Sokolovny Jar-
da, ty se budou týkat hlavně opravy pódia, 
parket, rozvodů elektřiny a světla. Chystá 
se také zateplení budovy a výměna oken. 
Místostarosta Petr přiblížil, jak funguje 
projekt ukrajinské dětské adaptační sku-

piny a  odpověděl na dotazy směřující na 
financování. Poté se volil nový výbor: sta-
rostou na další období se stal Petr Zídek, 
místostarostkou a hospodářkou je Gabri-
ela Dufková, jednatelem Jaroslav Prudký 
a náčelníkem Matěj Pošta.

Tereze moc děkujeme za čas a  práci, 
kterou Sokolu věnovala. Nebojte, krou-
žek výtvarky pod jejím vedením, který má 
mezi rodiči a dětmi velký ohlas, bude na-
dále pokračovat.

Léto se blíží a s ním i příměstské tábo-
ry. V Sokole se bude konat kemp pro děti 
od 5 do 12 let pod taktovkou Milana a Bar-
či. V kempu se zaměříme na trénink tenisu, 
sportovní hry, míčové hry, zdokonalování 
pohybových dovedností, atletiku, gymna-
stiku, fotbal, házenou, baseball. Občerst-
vení po celý den. Cena je 3 900 Kč. Místa 
jsou ještě volná, tak se můžete přihlašovat. 
Kempy se konají v  termínech 25.–29.  čer-
vence a 8.–12. srpna 2022.

Gabriela Dufková

Vstaň a choď  
nordic walking  
a 10 000 kroků

Oddíl „Vstaň a choď – Nordic Walking“ má 
za sebou jarní výzvu 10 000 kroků, kte-
rá přispěla k  větší pravidelnosti v  cho-
zení a  vyrážení na čerstvý vzduch. Deset 
chodců si jako tým výzvu užili a opět re-
prezentovali naše Dolní Chabry, kde měřili 
své kroky se čtyřmi dalšími skupinami. Náš 
tým našlapal za celý měsíc duben celkem 

2963 km a umístil se v Dolních 
Chabrech na 2. místě.

A víte, že lidé, kteří dlouho-
době chodí, mají i  po letech 
větší objem mozku než ti, kteří se tolik ne-
pohybovali? Zvětšuje se ta oblast mozku, 
která je důležitá pro paměť.

Náš oddíl chodí na své pravidelné 
výšlapy každý čtvrtek od 18:00 hodin. Tak 
si to pamatujte a přidejte se! Informace na 
tel.: 730 641 912.

Ivana Rakovská, TJ ZŠ Chabry

https://www.skchabry.cz/

