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Omluva šéfredaktora
Vážení čtenáři, v  červnovém čísle Cha-
berského zpravodaje byla mým nepozor-

ným zásahem v průběhu korektur vytvoře-
na pravopisná chyba „Zdibamy“ v úvodním 
slově paní starostky Kateřiny Šilhové Šaf-

ránkové.
Paní starostce i  všem čtenářům se 

omlouvám.      Tomáš Trenkler, šéfredaktor

Dolní chabry jinak: 
Letos ve velkém na Spořické 
Už se těšíte na Zažít Dolní Chabry jinak? 
Máte na co! Letos totiž budou slavnos-
ti opravdu jiné a ponesou motto „Bez zá-
bran“, což dokonale naplníme. V sobotu 17. 
září 2022 se dopravě uzavře na celé odpo-
ledne část Spořické ulice, abychom vám 
nabídli nevšední zážitek a vy jste si moh-
li vychutnat uliční prostor jiným způsobem 
než jen cestou autem do práce, do školy či 
za nákupy.
Již máme potvrzenou účast několika kul-
turních spolků, kroužků, sportovních oddí-
lů a restaurací a podniků. Na další se těší-
me a věříme, že společně s vámi zaplníme 
celou Spořickou. 

Přineste si deky a sedátka, přijďte se po-
dělit se sousedy o své nejlepší domácí ko-
láčky, dokonalý jablečný mošt nebo jedi-
nečné taneční vystoupení, přijďte se po-
bavit a třeba se jen podívat mezi ostatní. 
Domů si odnesete přinejmenším zážitek z 
příjemně prožitého času.
Pokud máte zájem účastnit se na skvě-

lé akci s vlastním stanovištěm, napište na 
úřad Kateřině Vosátkové na e-mail: kate-
rina.vosatkova@dchabry.cz a přihlaste se 
se svou nabídkou do programu. V zářijo-
vém čísle Zpravodaje přineseme upoutáv-
ku s podrobným programem akce. Případ-
ně sledujte také naše stránky, Facebook a 
Munipolis.

Úvodní 
slovo
Kateřina 
Šilhová 
Šafránková
starostKa MČ

Milí Chaberáci, 
spoře oblečeni, letně naladěni dostává-

te do rukou letošní letní dvojčíslo. Červen 
byl po pracovní stránce náročný, ale poda-
řilo se dotáhnout mnohé z dlouhodobých 
cílů. V nové koalici jsme schválili žádost 
o zastavení změny územního plánu, která 
by z Beranovky do budoucna učinila silni-
ci, zatímco naším cílem je zachovat ji jako 
rekreační oblast se vzrostlou zelení, kte-
rá propojí Nové Chabry s historickým cen-
trem a zajistí dětem z Nových Chaber bez-
pečnou cestu do školy.

Vybrali jsme zhotovitele obnovy dětské-
ho hřiště v Ulčově ulici u autobusové za-
stávky. Uspořádali jsme dvě veřejné deba-
ty, ke kterým jste se mohli připojit i online, 

a to na téma okruhu a nového Metropo-
litního plánu Prahy. K novému územnímu 
plánu Prahy jsme za městskou část do po-
slední chvíle ladili obsáhlé a precizně při-
pravené připomínky, které schválilo kon-
cem června zastupitelstvo. Tématu okruhu 
se věnuje hned několik připomínek (jed-
nak k rozptylové studii, která řeší způsob 
měření kvality ovzduší a také představu-
je všechny možné alternativy trasování, 
vzdálenější okruh, okruh v tunelové vari-
antě, variantu bez Čimického přivaděče a v 
případě nevyhnutelnosti vedení v původní 
trase, také tunelovou variantu v celé dél-
ce). V rámci připomínek řešíme i změnu 
územního plánu pro získání pozemku na 
tolik potřebný domov pro seniory. Schvá-
lili jsme dvě urbanistické studie a smlou-
vy o spolupráci s majiteli pozemků podél 
Spořické směrem k Ďáblicím, kde jednou 
předpokládáme nový rozvoj Chaber.

Doladili a přijali jsme další strategic-
ký dokument, na kterém se pracovalo více 
než rok, a to Koncepci transformačních a 
rozvojových lokalit naší městské části, kte-
rá stanoví požadavky městské části na vý-
stavbu (maximální výši nových domů, za-
chování současného rázu zástavby), veřej-
nou vybavenost (domov pro seniory, škola, 

školky, sportoviště), veřejná prostranství a 
zeleň spolu s pěší, automobilovou a cyklis-
tickou dopravou. Dokument částečně vy-
cházel i z vámi vyplněné pocitové mapy a 
naleznete jej na webových stránkách www.
dchabry.cz.

S ohledem na zvyšující se cenu energií a 
také nároků na ekologičtější přístup jsme 
na zastupitelstvu schválili zadání studie 
mapující možnosti úspor a využití alter-
nativních zdrojů energie v našich mateř-
ských školkách. To nám následně umožní 
žádat o finance na realizaci opatření ve-
doucích k úsporám energie z různých do-
tačních titulů.

Pokud se vše podaří, měli bychom v 
průběhu léta instalovat dvě nová pítka, 
jedno u hřiště základní školy a druhé v 
Třešňovce u hřbitova.

Doufám také, že letní rekonstrukce ply-
novodu kolem Měděnecké proběhne co 
nejsplavněji pro všechny zúčastněné, a to 
včetně náhradní autobusové dopravy.

Ať už vás vaše letní cesty zavedou kam-
koli, vraťte se v pořádku zpět domů. Budu 
se s vámi těšit na viděnou už v září, třeba 
na Zažít město jinak.

Krásné léto všem a opatrujte se,
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
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Výběr ze zasedání Rady  
16. a 30. května
schválila
�žádost o stanovisko k dokumentaci pro 
umístění stavby „Dobíjecí stanice 2 AC 22 
kW, Praha 8, Dolní Chabry, ulice Dvorní“ na 
pozemku parc. č. 1455/1, k. ú. Dolní Chabry,
�cenu a  zrealizování úpravy dopravního 
režimu v ulici Kobyliská, Na Pěšině, Perš-
tejnská, Prunéřovská, Křimovská, U  Váhy 
a  Protilehlá, Praha 8  – Dolní Chabry, fir-
mou Pražské služby, a. s., na základě ce-
nové nabídky,
�výsledky hospodaření příspěvkových or-
ganizací za rok 2021 a  souhlasila s  jejich 
přerozdělením do fondů,
�uskladnění traktoru Belarus 320.4 včet-
ně jeho příslušenství na část pozemku 
parc. č. 1316/2, k. ú. Dolní Chabry, prona-
jatý společnosti Jiří TOMAN, dle Nájem-
ní smlouvy č. PP/14/2005 ze dne 12. květ-
na 2005,
�studii „Rekonstrukce domu Spořická 
249/38, Praha-Dolní Chabry, parc. č. 582/2 
a 583/2, k. ú. Dolní Chabry“,
�vyhlášení záměru prodeje části pozem-
ku o velikosti 11 m2 parc. č. 1416, druh po-
zemku – ostatní plocha – ostatní komuni-
kace, k. ú. Dolní Chabry, a cenu dle cenové 
mapy hl. m. Prahy pro rok 2022,
�objednávku na zpracování Dopravně in-
ženýrského opatření k  úpravě dopravní-
ho režimu na komunikaci Spořická dne 
17. září 2022 od 12:00 do 18:00 hod., v úse-
ku od ulice Na Pěšině po ulici Velemínská 
v rámci akce Zažít město jinak 2022 v cel-
kové hodnotě 10 000 Kč + DPH od Ing. Vla-
dimíra Musila,
�žádost o  souhlas převodu financí z  re-
zervního fondu na provoz MŠ,

souhlasila
�s opravou části komunikace, která sou-
visí s revitalizací křižovatky Obslužná a Ús-
tecká od firmy Jiří Toman, a žádají společ-
nost Golf Chabry s.r.o. o úhradu opravy ko-
munikace,
�s pořízením herního prvku pískoviště – 
loď Mateřskou školou Beranov od společ-
nosti Dřevoartikl, spol. s r. o., v pořizovací 
ceně 106 952 Kč,
�s ukončením pořizování změny Územní-
ho plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy Z 2844,
�se stavebním záměrem oplocení pozem-
ku parc. č. 1025/2, k. ú. Dolní Chabry, v rám-
ci budoucího stavebního záměru „Bytový 
dům Protilehlá“, Dolní Chabry, a s koordi-
nační situací „Bytový dům Protilehlá“,

vzala na vědomí
�výstavbu sdruženého vedení elektroe-
nergetického vedení přenosové soustavy 
2×400 kV a  veřejný zájem na rozvoji pře-
nosové a distribuční soustavy a požadova-
la v případě realizace výstavby sdružené-
ho vedení podvěšení dvojitého vedení dis-
tribuční soustavy napěťové hladiny 110 kV 
po celé trase Dolních Chaber.

Beranovka má zůstat pěší 
a cyklistickou cestou, 
rozhodli zastupitelé
Na pořadu 22. veřejného zasedání místní-
ho zastupitelstva, které se uskutečnilo 23. 
června 2022, bylo hned několik z dlouho-
dobého hlediska významných bodů. Za-
stupitelé například schválili žádost o za-
stavení změny územního plánu lokali-
ty Beranovka, vybrali zhotovitele nové-
ho dětského hřiště v Ulčově ulici nebo od-
souhlasili kompletní připomínky městské 
části k Metropolitnímu plánu.

V horkém letním počasí se zastupitelé 
sešli nezvykle ve čtvrtek a jako první dopl-
nili navržený program o aktuální zpracova-
né návrhy na pořad k projednání.

Vzápětí následovala rozsáhlá diskuze 
nad návrhem ukončení pořizování změ-
ny územního plánu (ÚP), která by změnila 
funkční využití ploch Beranovky se zámě-
rem vybudování komunikace. Městská část 
v minulosti návrh na změnu podpořila a 
od roku 2019 bylo pořizování změny pře-
rušeno. Nyní chaberští zastupitelé schvá-
lili žádost o její ukončení. O změnách ÚP 
rozhoduje pražské zastupitelstvo a na zá-
kladě tohoto rozhodnutí by mělo návrh na 
pořízení změny neschválit.

Dalším usnesením Zastupitelstva MČ 
byl vybrán zhotovitel dětského hřiště na 
trojúhelníkové ploše v Ulčově ulici. Tím se 
stala firma GARTENSTA PLUS s.r.o. a před-
mětem zakázky bude kompletní návrh po-
doby hřiště, dodávka herních prvků a je-
jich instalace včetně dopadových ploch.

Pro blížící se komunální volby v září 
2022 stanovilo Zastupitelstvo MČ počet 
svých členů pro další volební období na 
patnáct, tedy stejný počet jako doposavad.

Řešilo se také obsazení Kontrolního vý-
boru, do kterého byly dovoleny členky Sta-
nislava Klocperková a Martina Šušáková, 
přičemž předsedou výboru byl zvolen rad-
ní Josef Doležal.

Chaberské mateřské školy se vyhláše-
ním záměru rovněž schváleného zastupi-
teli připojí k realizaci energeticky úspor-
ných opatření, která by měla v době vzrůs-

tajících cen energií vést k jejich úsporám 
a také ke zlepšení vnitřního prostředí pro 
žáky i učitele. Energeticky úsporná opatře-
ní budou financována z prostředků rezer-
vy rozpočtů městské části nebo prostřed-
ků vedlejší hospodářské činnosti.

Zastupitelé na jednání schválili uzavře-
ní dvou smluv o spolupráci týkajících se 
pozemku v severovýchodní části Dolních 
Chaber vedle budoucího golfového areá-
lu a pozemku ve východní části za větrola-
mem. Na základě schválení uzavření těch-
to dohod s majiteli byly tyto návrhy změn 
zaneseny do zpracovaných připomínek k 
Metropolitnímu plánu, které byly po roz-
pravě mezi zastupiteli přijaty a poputují v 
termínu do konce června na pražský ma-
gistrát, který k nim bude muset zaujmout 
stanovisko.

Přibližně rok byla zpracovávána Kon-
cepce transformačních a rozvojových lo-
kalit a požadavky na veřejnou vybavenost, 
koncepce veřejných prostranství a zeleně 
spolu s pěší a cyklistickou dopravou, kte-
rou pro Dolní Chabry vypracovávala firma 
OIKOI ARCHITEKTI s. r. o. Jedná se o další z 
důležitých strategických dokumentů, který 
stanovuje vizi rozvoje městské části a na 
jehož základě budou stanoveny akční plá-
ny pro jednotlivá období.

V závěru zasedání zastupitelé probra-
li obdrženou petici k dopravnímu znače-
ní v okolí Kobyliské ulice, ke kterému se 
vyjádřilo vedení radnice, zmínilo chybu v 
projektové dokumentaci v navrženém do-
pravním značení a přiblížilo kroky vedou-
cí k nápravě.

V rámci informativních bodů byli pří-
tomní seznámeni se dvěma rozpočtový-
mi opatřeními, která přinášejí do rozpoč-
tu městské části jeden a půl milionu ko-
run z pražského magistrátu jako přispě-
ní v souvislosti se zdražujícími se energie-
mi a další téměř jeden a půl milionu korun 
na posílení mzdových prostředků zaměst-
nanců škol a školských zařízení. Schvále-
na byla také dotace 480 tisíc korun na po-
řízení dvou nerezových pítek v rámci pro-
gramu „Strategie adaptace hl. m. Praha na 
změnu klimatu“.

redakce
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Dálniční okruh skrz Prahu 
dopravní problémy  
spíšE zhorší! 
V úterý 7. června 2022 se v budově úřadu 
městské části konala dlouho plánovaná 
beseda na téma Pražský okruh v kontextu 
21. století. Aktuální téma přilákalo do Vel-
kého sálu Chaberského dvora přibližně še-
desát lidí a dalších několik desítek sledo-
valo průběh přednášek a následné otevře-
né diskuze díky online přenosu na našem 
Facebooku, kde je ke zhlédnutí i komplet-
ní záznam.

Prvním hostem večera byla Ing. Gabrie-
la Lněničková, projektová manažerka v ob-
lasti udržitelné dopravy, radní MČ Praha-
Suchdol a manažerka evropského projek-
tu SMACKER, který je zaměřen na udržitel-
nou dopravu v  severozápadní části praž-
ské aglomerace, členka Platformy za kva-
litní dopravní infrastrukturu www.rozum-
nadoprava.cz. Ve svém příspěvku informo-
vala o aktuálním stavu příprav a alternati-
vách řešení pražské dopravy.

Po její prezentaci se představila Ing. Re-
náta Voláková, expertka na hluk z dopra-
vy a jeho vliv na lidské zdraví a zastupitel-
ka města Jesenice, která vystoupila se svý-
mi několikaletými osobními zkušenostmi 
z  úseku 512 Pražského okruhu vedoucího 
v bezprostřední blízkosti jejího bydliště.

Primář  I. kliniky tuberkulózy a  respi-
račních onemocnění VFN a pedagog 1. LF 
UK Praha MUDr. Michal Šotola byl třetím 
přednášejícím v  rámci besedy k  Pražské-
mu okruhu. Jako lékař představil analýzu 
dopadů automobilové a  letecké dopravy 
na lidské zdraví.

V  druhé části večera následovala dis-
kuze vystupujících s  přítomnými občany, 
mezi kterými nechyběli například ani hos-
té ze sousedních Čimic. Chaberská starost-
ka Kateřina Šilhová Šafránková odpovídala 
jako představitelka městské části na dota-
zy směřující k současnému dění a podáva-
ným připomínkám k  Metropolitnímu plá-
nu.

Beseda byla vysílána online na Faceboo-
ku MČ a celý záznam si můžete pustit pod 
odkazem: https://fb.watch/dwg92fwHkO/. 
Všem vystupujícím i  účastníkům děkuje-
me.

Každý občan mohl do 30. června podat 
k Metropolitnímu plánu vlastní připomín-
ky. 
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Tour 
de Letní chabry 
startuje!
Rozkopané ulice letní Prahy každoročně 
prověřují branně-orientační schopnos-
ti řidičů. Letos mají Dolní Chabry v soutěži 
o titul „nejrozkopanější městská část“ am-
bice nejvyšší.

Stav chodníků i vozovek ve správě naší 
MČ je dlouhodobě neutěšený a  systema-
tický plán oprav tu nebyl. Spíše se čekalo, 
až bude souběh nastřádaných problémů 
a  volné kapacity zhotovitele. Letos jsme 
se to ad hoc rozhodli řešit. Co nás v ulicích 
Dolních Chaber během léta čeká?
�Díky narychlo zkoordinované opravě 
chodníků, vozovek a  kanálů na několika 
místech zmizí některé letité výtluky, výmo-
ly a propady. 
�Ve spolupráci s  TSK proběhne oprava 

nejrozbitějších míst na ulici Ústecká. 
�Před Billou směrem do ulice Ládevská 
by už v  tuto chvíli měl sloužit nový pře-
chod pro chodce, o opravě rozbitého sta-
rého přechodu vedle rovněž jednáme. 
�Největším „zářezem“ do dopravy pak 
bude rekonstrukce plynovodu a následná 
pokládka nového koberce vozovky v  pro-
storu ulic Obslužná  – Bolebořská  – Mě-
děnecká  – Do Rybníčků, která proběhne 
v etapách a zasáhne i do organizace busů 
MHD.
�Snad časově vyjde i  oprava komunika-
ce mezi kempem a  zahrádkářskou kolo-
nií (pokračování ulice Na Šubě) či obmě-
na těch nejzpustlejších autobusových če-
káren.

Pokud k  tomu připočteme novou zku-
šební organizaci dopravy v  prostoru ulic 
Kobyliská – Na Pěšině, na kterou si zvyká-
me, a uzavřenou panelovou cestu nad čis-
tičkou, kde probíhá rekonstrukce plynovo-

du, budou se řidiči potit i  v  klimatizova-
ných vozech. Útěchou nám budiž vědomí, 
že tyto opravy poslouží ke zvýšení komfor-
tu všech, kdo se v ulicích Dolních Chaber 
pohybují.

Přeji klidné a vlahé léto!
Stanislav Vyšín, 1. místostarosta MČ, 

4 Z městské části
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Den dětí 
a bourání májky 
První červnový den patří tradičně dě-
tem. Jsme rádi, že se za krásného počasí 
na Hrušovanském náměstí sešlo dětí hod-
ně. Program byl bohatý. Před knihovnou 
byl pro děti připraven přiměřeně těžký zá-
bavný kvíz, losovaly se výhry za šifru Har-
ryho Pottera. Ilegumova divadelní společ-
nost potěšila děti pohádkou Sůl nad zla-
to a  loutkovou dílnou. Sboreček základní 
školy zpíval a zpíval, poníci vozili děti ko-
lem dokola a Markamilka malovala jeden 
obličej za druhým. O  občerstvení se po-
starala Potravinová banka a  o  osvěžující 
drinky Ciao Honza. Tolik rozzářených obli-
čejů s  cukrovou vatou a  trdelníky běhalo 
po náměstí… Na závěr dne hasiči bezpeč-
ně zbourali naši krásnou májku, která zdo-
bila Chabry celý květen. 

Barbora Šedová, Kulturní komise

Do Prostřeďáku 
už zase proudí voda
Několik uplynulých měsíců nebyl na Pro-
střední rybník v  Dolních Chabrech příliš 
hezký pohled. Vypuštěná nádrž působila 
mezi bující přírodou a zelenajícími se stro-
my smutným a opuštěným dojmem.

Lesy hl. m. Prahy, správce chaberských 
rybníků, nechaly v  průběhu posledních 

dvou zim nádrž vypustit, aby zde proved-
li odchyt pro přírodu velmi nebezpečné-
ho invazivního druhu raka mramorované-
ho, významného přenašeče račího moru, 
o  kterém jsme psali již dříve. V  letošním 
roce bylo vypuštění nádrže využito také 
k širokému odbahnění a urovnání dna, aby 
bylo možné rybník vypustit zcela. Dle in-
formací investora, hl. m. Prahy, byl nevy-

pustitelný prostor zasypán štěrkopískem, 
aby byla zajištěna propustnost spodních 
pramenů, které rybník částečně napájí. 
Práce jsou již hotové a v těchto dnech by 
měla být hladina Prostřeďáku opět na své 
úrovni. Budeme se těšit, že se do rybníka 
a jeho okolí vrátí k uhnízdění kachny a dal-
ší živočichové.

redakce
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hackathon 
Krotitelé 
robotů  
Příměstský tábor pro 
děti od 6 do 14 let.

Přidej se k nám na 
třídenním hackatho-
nu plném robotiky, programování a zábavy 
při řešení záludných úkolů! Vyzkoušíme si 
základy programování a naučíme se ovlá-
dat různé roboty od těch nejjednodušších 
až po ty high-tech složité. Krotit budeme 
například roboty Ozoboty, Beeboty a Blu-
eboty. Podaří se osvojit si příkazy a kódy 
tak, aby tě robot poslouchal na slovo?

V Chaberském dvoře, 29. až 31. srpna 

2022, s podporou městské části Praha-Dol-
ní Chabry. 

Přihlášení a více informací přes QR kód. 
Informace na tel.: 776 116 936.

Radka Mlynárová

Poděkování za Ukrajinský podvečer
Vážená paní starostko, v e-mailu mi při-

šla zpráva o  Ukrajinském podvečeru. Dě-
kuji Vám i  dalším organizátorům! Ano, to 
je přesně akce, jakých je zapotřebí, vybu-
dují ve společnosti sounáležitost. Posu-
nou ty, jež ještě váhají s pomocí správným 
směrem. Už na začátku března jsme nabíd-
li náš dům v Předních Zborovicích KACPU 
České Budějovice. Od 15. března 2022 u nás 
žije paní Julie se synkem a rodiči, přijeli ze 
Sumy. Po počátečním překvapení nám po-
máhali všichni, starosta, rodina, sousedé; 
přinesli nákup, oblečení i slušnou finanč-
ní hotovost. A  paní Julie nečekala na al-
mužnu. Hned po vyřízení potřebných for-

malit souvisejících se statutem uprchlíka 
mne požádala, abych jí pomohla najít prá-
ci a pro chlapce školu. Již druhý měsíc pra-
cuje jako laborantka ve slévárně litiny ČZ 
Strakonice, chlapec chodí do školy. A spo-
lečně si přejeme, aby už ta nesmyslná vál-
ka skončila! Neustále se mi vybavují slova 
pana Václava Havla, která přednesl v ame-
rickém Kongresu o  pomoci Sovětskému 
svazu na cestě k demokracii… Západní svět 
si jeho vizi nevzal za své a následovaly de-
sítky let válek po světě s účastí Sovětské-
ho svazu a  následně Ruska! Vážená paní 
starostko, děkuji Vám za Vaši práci a pře-
ji hodně sil a dobré zdraví.

Ing. Marie Bazalová

Příspěvky ObčanůTelegraficky
Prořezy stromů a keřů

Sem tam se stromy a  keře rozpínají více, 
než je vhodné, znemožňují výhled a kom-
plikují dopravu i  cestu chodcům. V  tako-
vých místech nyní často zasahují naši „pe-
čovatelé“, aby stromky a  keře prostříha-
li a zkrátili.

Odcizené květiny před chaberským dvorem 
Po „pročištění“ chaberského kruhové-
ho objezdu někdo odcizil několik rost-
lin také z květináčů před budovou ÚMČ na 
Hrušovanském náměstí. Takto tedy pro-
sím opravdu ne. Na místě jsou již vysáze-
ny nové květiny. 

Opravy zvoničky před úřadem
Zvonička na Hrušovanském náměstí bude 
nyní o něco zářivější. Nejenže ji zdobí roz-
kvetlé keře, které jsou vidět už z dálky, ale 
také probíhají práce na opravách oprýska-
né omítky.

Den 
sousedů 
Jak se vám jej letos podařilo oslavit se sou-
sedy? Mám třeba malý tip pro příště. Letos 
se na větší akci nenašel čas, tak jsem ales-
poň odpoledne roznesla narychlo upečený 
koláč a bylo to náhodou moc fajn. Zasmá-
li jsme se u branek a dokonce jsem dosta-
la i čtyřlístek. 

Stačí málo a jsme si blíž. 
Barbora Floriánová

Sbírka  
pro chaberskou rodinu 
ukončena
Ve finanční sbírce na pomoc rodině, kte-
rá byla v loňském roce v Dolních Chabrech 
napadena, bylo vybráno 75 300 Kč! Sbírka 
již byla ukončena a částka putuje za po-
třebnými. Sbírku zřídila loni na podzim 
městská část a jejím účelem byla finanč-
ní výpomoc celé rodině zejména s nákla-
dy na léčení, rekonvalescenci a rehabili-
taci a překonávání traumatického zážit-
ku, s náklady na výpomoc při běžných čin-
nostech každodenního života, které trvalé 
zdravotní následky značně omezují. Děku-

jeme všem, kteří se charitativní sbírky zú-
častnili a přispěli na pomoc rodině, která 
se ocitla v těžké životní situaci.

redakce
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Milí Chaberáci,
Srdečně zdravím s prázdninovými dny. 

Školní rok právě skončil a nebyl vůbec 
snadný po dlouhé covidové odmlce. Přeji 
tedy zejména učitelům i žákům, aby si od-
počinuli a načerpali síly do dalšího škol-
ního roku.

Konec června nás zcela pohltil prácí 
nad připomínkami k Metropolitním plá-
nu, zásadní věc pro všechny městské čás-
ti i magistrát. Strávili mnoho času nad plá-
ny a máme z výsledku radost. Ještě vět-
ší radost je z vyjádření územního výboru 
HMP ze dne 14. 6. 2022. Tam totiž koneč-
ně NEBYLO doporučeno schválení Z 2844, 
tedy Beranovky, coby silnice pro auta. Be-

ranovka je horké téma od roku 2017.  Za-
stánci či majitelé okolních pozemků měli 
dostatečnou možnost obhájit či opodstat-
nit, proč by po Beranovce měla jezdit auta. 
Nestalo se tak. Je to pořád pole, žádný roz-
voj za školou se neděje, zůstává jen ces-
ta, cyklo-pěší spojnice vedoucí ke škole a 
není důvod tenhle stav měnit. Výbor nám 
dal za pravdu, věříme stejnému rozhodnu-
tí RHMP a ZHMP a budeme za rozumná a 
užitečná řešení bojovat dál. 

Každý krůček, i dílčí úspěch motivuje. 
Mám upřímnou radost z práce, která zde 
v tomto volebním období vznikla. Nemám 
ráda politikaření, jsem ráda, že je koneč-
ně klid na práci. Chabry potřebují doplnit 

plno podstatných prvků, které nám chybí, 
sportoviště, hřiště, dům pro seniory, dal-
ší školská zařízení… je toho mnoho. Dívám 
se s radostí na chodník i na školu, a těším 
se na další projekty. Svalnaté řeči, jak ško-
lu postavil po osmi letech z projektu pl-
ného nedostatků a takřka bez peněz, nebo 
BY ji postavil kdekdo jiný, jsou opravdu k 
smíchu. Já jsem ráda, že se dostavba zda-
řila. Stejně budeme muset brzy vybudovat 
nové školské zařízení, i další projekty, tak-
že bude prostor se směle předvést. Vzhůru 
do nových výzev!

Přeji vám všem krásné a klidné léto a 
budu se těšit v září!

Barbora Floriánová, místostarostka MČ

Dne 8. 6.  2022 proběhla na úřadě debata 
na téma pražský okruh. Ačkoli jsme rádi 
za jakoukoli aktivitu proti okruhu, nemoh-
li jsme si nevšimnout, že obsah této be-
sedy byl zcela totožný s besedou v Ďábli-
cích, která ale proběhla již před třemi lety. 
Stále stejné vize čistého města bez okruhu 
a odstrašující situace v MČ, kde již okruh 
stojí. Copak jsme se za ty roky nikam ne-
posunuli?

Dle našeho názoru je vedle představo-
vání vizí a  možností, jak by to šlo udělat 
lépe, nutné především dělat konkrétní for-
mální kroky v  rámci jednotlivých povolo-
vacích řízení. Právě správní žaloba podaná 
za funkčního období pana Maliny vedla ke 

zrušení severozápadní části okruhu v  zá-
sadách úz. rozvoje a byla tak významnou 
brzdou ve výstavbě okruhu i v DCH.

Je také potřeba nesoustředit se beze 
zbytku pouze na prosazení od DCH vzdále-
nější varianty okruhu (tj. severní), ale sou-
časně jednat, a  vylepšovat i  variantu již-
ní. V případě, že by o realizaci jižní varian-
ty bylo nakonec rozhodnuto, musí mít v té 
době MČ již prosazená různá vylepšení  – 
tunely, zvukové stěny apod. Za tímto úče-
lem jsme v radě vždy prosazovali vyčleně-
ní dostatečného množství finančních pro-
středků, aby si MČ mohla objednat různé 
posudky či konzultace. Spolupráce s  od-
borníky je dle našeho názoru v  této pro-

blematice nutná.
I díky zkušenostem jiných obcí všichni 

víme, že jde opravdu o hodně. Z prezenta-
ce Ing. Volákové, která představovala do-
pady okruhu na obec Jesenice, šel mráz po 
zádech. I proto pevně doufáme, že stejně 
jako my, ani 184ka nebude chtít toto téma 
udělat tématem politickým, a bude s námi 
spolupracovat – máme co nabídnout.

Závěrem bychom chtěli poděkovat 
všem zúčastněným (ale i nezúčastněným) 
odborníkům, kteří se problematice okruhu 
věnují a pomáhají tak obcím jako jsou DCH 
výstavbu okruhu alespoň oddálit.

Martin Knížek, Volba pro Chabry

Příspěvky zastupitelŮ

Stavba 
přechodu k Bille
V druhé polovině června byl budován nový 
přechod přes ulici K Ďáblicům směrem od 
Ládevské k Bille. 

Práce začaly v pondělí 13. června a pro-
bíhaly ve dvou etapách až do 3. července. 
Nová spojnice pro chodce by měla zvýšit 
jejich bezpečnost v oblasti při překonává-
ní komunikace s poměrně silnou dopravou 
při cestě na nákupy. V těchto dnech je pře-
chod pro pěší k nákupnímu centru s nej-
vyšší pravděpodobností hotový. Na e-mail 
redakce nám můžete napsat, jak jste se 
zlepšením obslužnosti v oblasti spokojeni. 

redakce

Pokračování úprav 
křižovatky  
Ústecká × Obslužná
Až do 12.  července  2022 bude pokračovat 
dopravní omezení v ulici Ústecká, v oblasti 
křižovatky s Obslužnou. Přechodné doprav-
ní značení je od 15. června stanoveno z dů-
vodu II. a  III. etapy stavebních úprav kři-
žovatky a realizace vjezdu do sportovního 
areálu. Podrobnější informace na webu MČ.

redakce

Omluva za chybné značení 
v Kobyliské ulici
Koncem května do-
šlo v oblasti mezi uli-
cemi Kobyliská  – Na 
Pěšině  – Perštejnská 
k  instalaci nových 
dopravních značek 
a  ke změně uspořá-
dání dopravního re-
žimu. Jedním z  hlav-
ních impulsů pro 
tuto změnu a  zříze-
ní jednosměrek bylo 
umožnit místním residentům parkovat 
před vlastními domy (v obousměrných uli-
cích to kvůli úzkému profilu vyhláška za-
kazuje). Bohužel, instalace značek proběh-
la podle starší verze projektové dokumen-
tace, ve které zónové dopravní značení ob-
sahovalo také značku „Zákaz stání“. V praxi 
to znamená opak toho, proč toto dopravní 
opatření a zjednosměrnění ulic proběhlo, 
a tudíž nemožnost v oblasti parkovat. 

V  co nejkratší době proběhne výměna 
zónových dopravních značek za správné, 
které už umožní místním v klidu zaparko-
vat. Velké poděkování za součinnost pat-
ří Městské policii, která nám vychází maxi-
málně vstříc a parkování v současné době 
toleruje. Omlouváme a děkujeme za trpě-
livost.                                                        MČ
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Výstava: Digitální fantazie
1. 7.–31. 8. 

Mladá a  talentovaná, 
teprve čtrnáctiletá Bar-
bora Zahálková nám 
v letních měsících zpes-
tří prostředí knihovny 
svými obrazy, vytvoře-
nými digitální malbou. 
„Vždy, když dostanu ná-
pad, který bych moh-
la zrealizovat, tak mě 
ta představa baví… Jen 
když už ho mám provést 
a  držíc se původní vize, 
tak už to taková sranda 
není. Chybí ‚jen‘ pár ho-
din strávených u zapnu-
té obrazovky a několika-
násobné přeformulování 
samotného nápadu.“ 

Nové knihy v angličtině
Na přání čtenářů jsme zakoupili do fondu dětské knihy v ang-
lickém jazyce. Budeme průběžně doplňovat dle zájmu.

Zveme vás na setkání v KC Chaberský dvůr. Přijďte si pose-
dět a popovídat si nad šálkem kávy nebo čaje a drobným ob-
čerstvením. 

Posezení u kávy nebo čaje
20. 7. a 17. 8. st 16:00–18:00 hod. 

Tváří v  tvář současné Číně. Vzpo-
mínky, dojmy a osobní prožitky zku-
šeného novináře. 

Když Tomáš Etzler vystupoval 
v  říjnu roku 2006 v Pekingu z  leta-
dla, Čínu prakticky neznal. V násle-
dujících sedmi letech však proces-
toval všechny její provincie, v nichž 
potkal stovky nezapomenutelných 
lidí a  prožil řadu silných příběhů. 
S  čím se v  totalitním režimu potý-
kají běžní lidé a co hrozí novinářům, 
kteří zpracovávají události, jež se komunistická vláda snaží 
před světem skrýt? Pronikavý vhled do čínské reality ukazuje 
Říši středu v nepřikrášlených barvách osobních zážitků jako 
ambiciózní mocnost, jež si nárokuje životy svých občanů.

Velký sál, vstupné 50 Kč. Vstupenky v prodeji od 15. srpna 
v KC/knihovně. 

Beseda: Tomáš Etzler 
Novinářem v Číně / co jsem to proboha udělal?
13. 9. út 18:00 hod.

Výstava: Těžká Barbora v proměnách času 
1. 8.–26. 8. 

Jedna z nejhranějších a nejúspěš-
nějších hudebně-dramatických 
revue Osvobozeného divadla au-
torské dvojice Voskovec – Werich 
(s hudbou J. Ježka), v režii Jindři-
cha Honzla a na scéně Aloise Wa-
chsmana, měla premiéru 7. listo-
padu 1937. Shodou okolností prá-
vě tuto hru V+W adaptovali do 
angličtiny jako první dílo po své 
emigraci do USA v roce 1939. In-
scenaci režíroval K. Elmo Lowe 
a měla premiéru v Clevelandu v březnu 1940 pod názvem Hea-
vy Barbara a její úspěch určil kariéru autorské dvojice V+W na 
několik dalších let. Život Těžké Barbory však neskončil ani po 
druhé světové válce, o čemž svědčí tři desítky divadelních in-
scenací mezi lety 1950–2014, řada knižních vydání textu, gra-
mofonových desek i unikátní televizní záznam inscenace Di-
vadla ABC s Janem Werichem a Miroslavem Horníčkem v hlav-
ních rolích. Nová výstava v nejvyšším patře knihovny předsta-
ví v různých souvislostech tento podivuhodný příběh slavné-
ho autorského divadla na pozadí pohnuté historie 20. století.

Č E R V E N E c ,  S R P E N 
2 0 2 2

1. 7.–31. 8. 
Výstava: Digitální fantazie
Výstava obrazů vytvořených digitální malbou.

1. 8.–26. 8. 
Výstava: Těžká Barbora v proměnách času
Komentovaná prohlídka/beseda 24. srpna 2022 od 17:00 hodin

20. 7. a 17. 8. st od 16:00 hod., Posezení u kávy nebo čaje
Zveme vás na posezení u kávy a čaje.

24. 8. od 17:00 hod., komentovaná prohlídka/ beseda
K výstavě Těžká Barbora v proměnách času.
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za kulturní dvoustranu Alena Wachtlová, Jitka Goldsteinová

výběr z nových deskovEK

OTEVÍRAcÍ DOBA ČERVENEc-SRPEN

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

chABERSKÁ KNIhOVNA

VÝBĚR Z Knižních novinEk VÝBĚR Z NovinEK pro děti

Květen se v knihovně nesl ve znamení Har-
ryho Pottera. Své znalosti této literární po-
stavy a prostředí studentských kolejí v Bra-
davicích si v  našem kvízu ověřilo 63 dětí. 
Herní listy byly vhazovány do kouzelnické-
ho kotlíku po celý měsíc. Jejich vyhodnocení 
následovalo po skončení soutěže a s potě-

šením jsme v osudí ponechali všechny – 48 
bylo zcela bezchybných a ostatní chybova-
li maximálně dvakrát. V rámci oslav dětské-
ho dne 1. června jsme vylosovali 10 výher-
ců věcných cen s potterovskou tematikou. 
Někteří z nich si výhry odnášeli přímo, dal-
ší v následujících dnech vyzvedli v knihov-

ně. Mezi šťastnými výherci byli také členo-
vé pěveckého souboru Sboreček ze ZŠ, kte-
ří pak pod taktovkou Evy Marešové celé od-
poledne završili koncertem. Dětské odpo-
ledne jsme si všichni užili.

Vyhodnocení kvízu o harrym Potterovi
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Pasování na čtenáře
Jak velí knihovnická tradice, koncem školního roku opět proběh-
lo pasování dětí na čtenáře. Třídy 2. A i 2. B se za slunného páteč-
ního dopoledne zúčastnily slavnostního aktu, při kterém proka-
zovaly pohádkové delegaci, že umějí číst. Poté byli žáci pasováni 

na čtenáře a ošerpováni. Za odměnu jim byla věnována knížka od 
spisovatelky Kláry Smolíkové „Dubánek a tajný vzkaz“ s nádher-
nými fotografiemi Petra Václavka. Snad pro inspiraci k prázdnino-
vým lesním dobrodružstvím… Zase brzy na viděnou v knihovně a 
krásné léto!                                                                              redakce  

Štafetový kolík
tři otázky pro 
Jiřího Koláře
Oblíbená putovní rubrika pokračuje další 
nominací. Tentokrát připravil Petr Černik 
tři otázky pro Jiřího Koláře. Přes 25 let tre-
nér vodního slalomu, který si vzal matfy-
začku, díky níž je nejen spokojený manžel, 
ale také šťastný táta.

Jste trenérem mládeže vodního slalo-
mu, jaký je zájem dětí o tento u nás velice 
úspěšný sport? 
Zájem je poměrně velký, po úspěších na 
větších akcích (mistrovství světa, olym-
piáda) zájem vždy o  dost vzroste, takže 
Jířa Praskavec, Lukáš Rohan, Vítek Přindiš 
nebo Terka Fišerová a další úspěšní nám 
přidělávají dost příjemné práce. U tohoto 
sportu je problém, že máme omezené ka-
pacity v  loděnici a  na kanále v  Troji (ani 
jedno se nedá nafouknout). 

Jak se tento sport změnil od doby, kdy jste 
závodil? 
Je to úplně jiný sport. Důvodem jsou pou-
žívané materiály, pravidla, profesionaliza-
ce sportu. Tratě, které se dříve jezdily za 
tři minuty, jsou dnes otázkou devadesá-
ti vteřin.

Jak se vám bydlí v Chabrech? 
Bydlení se odvíjelo od vzdálenosti od Troj-
ského kanálu, takže Chabry byly volbou. 
Víc jsem od toho v době, kdy jsem se sem 
stěhoval, neočekával. Časem přišla rodina 
a člověk si pak uvědomí, jak skvělou vol-
bou Chabry byly. Je zde veškerá občanská 
vybavenost, pořádá se zde spousta kultur-
ních i  sportovních aktivit i  akcí pro děti, 
dospělé i seniory, je tu úžasná Chaberská 
pergola, Chabrybárna, několik restaurací, 
dětská hřiště. Jedná se o poměrně klidné 
a zelené místo v rámci Prahy s dobrou do-
stupností jak do centra, tak do přírody.

Nominace do příštího čísla: 
PhDr. Jan Tilsch, Ph.D.
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PEČOVATELE/LKU DO TERÉNU
Jde o poskytování péče seniorům doma (pomoc s osobní hygienou, podpora každodenních úkonů, doprovody na nákupy, úřady, výpomoc 

s běžným úklidem domácnosti, poskytnutí společnosti – vedení rozhovorů, hraní her, zábavu) ve všedních dnech i o víkendech.
Naši klienti bydlí na území Prahy 8.

Práce je vhodná i pro studenty a maminky na MD. Preferujeme pracovníky s praxí v sociálních službách.

NABÍZÍME
dobré platové ohodnocení (180 Kč/h)

úvazek si naplánujete podle svých možností (DPP)
zaučení

naši podporu v praxi

Životopis a motivační dopis zasílejte na e-mail: belohlavkova@these.one.

These, Péče doma, Rybná 1, 110 00 Praha 1 – Staré město, tel.: 604 628 004, e-mail: these@these.one, web: these.one
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Takový byl 
Ukrajinský podvečer
Ve čtvrtek 19.  května  2022 proběhl velmi 
vydařený ukrajinský podvečer se spous-
tou zábavy, poznávání a především výteč-
ného jídla jako například boršč, šuba nebo 
pampušky. A že ho nebylo málo – jen bor-
šče prý bylo dle pořadatelů navařeno 75 li-
trů. Událost byla pořádána zástupci měst-
ské části jako komunitní akce v  souvis-
losti s  aktuálním děním. V  Dolních Cha-
brech bylo toho času evidováno přibliž-
ně 160 ukrajinských uprchlíků, kterým se 
snad i díky podobným akcím podaří lépe 
se začlenit do zdejší společnosti. Dospělí 
se mohli bavit a užívat si nabídky občer-

stvení, pro děti byla připravena výtvarná 
dílna a  venkovní hry. Hudební doprovod 
pak obstaral usměvavý harmonikář. Všem 
zúčastněným i  organizátorům moc děku-
jeme, poděkování patří také Potravino-

vé bance Praha za dodání některých suro-
vin a Restauraci U Trumpety za ohřátí jíd-
la před akcí. Budeme se těšit na další pří-
jemná setkávání.

redakce

Poděkování za úklid 
v Ďáblickém háji
V sobotu 2. dubna 2022 proběhl již tradiční 
jarní úklid Ďáblického háje. Všichni, kteří 
se ho zúčastnili, byli jako vždy skvělí.

Zvláštní poděkování patří skupině skau-
tů z Benátek nad Jizerou vedených panem 
Jakubem Šefčíkem, Erichově skupině za-
hraničních i českých spolupracovníků z fa. 
GEP a pracovníkům fa. Wecotravel.

Tedy ještě jednou  – příroda i  přátelé 
Ďáblického háje děkují účastníkům za je-
jich ochotu, pracovitost i  pečlivost. Jako vždy bylo spolehnutí na pracovníky Lesů 

hl. m. Prahy a jejich profesionální pomoc. 
A poděkování patří i  všem třem radnicím 
městských částí, které sousedí s hájem za 
jejich pomoc.

Úklid lesa bohužel potvrdil, jak vel-
kou tragédií pro jeho existenci jsou cyk-
listé. Vytvářejí další a další stezky v zele-
ni, ořezávají větve, které jim brání v průjez-
du, budují v lese skokanské můstky, sjíždě-
jí stráně v bezprostřední blízkosti přírod-
ní památky Ládví i  v celém jejím ochran-
ném pásmu, terény jezdí přes kořeny stro-
mů, které tak ztrácejí stabilitu, původní 
přirozený porost už na mnohých místech 
zcela zanikl. Přitom jde o  místa, kde dří-
ve běžně rostly hřiby i lišky a půdu pokrý-

valy mechy a lesní tráva. Rozsah devastace 
nelze přehlédnout, ani obrovské množství 
značek nastříkaných na stromech červené, 
zelené, modré, bílé a žluté terčíky, případ-
ně šipky nebo barevné fáborky, kterými se 
cyklisté navádějí na trasy, sjezdy a z klád 
vybudované „skokánky“, a  stále přibýva-
jí nové. Ďáblický háj má zřejmě navíc tu 
smůlu, že se stal i místem komerčně pro-
vozované cyklistiky.

Dalším problémem jsou ohniště, která 
živelně vznikají po celém lese. V době, kdy 
je dlouhodobý nedostatek vláhy a  hrozí 
požáry, toto jednání ohrožuje samotnou 
další existenci lesa. Prosím, myslete i  na 
budoucnost.

Pavel Marvánek
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Rozhovor  
s profesorkou Abrahámovou
Pražští zastupitelé udělili na zasedání 
26.  května Stříbrnou medaili hl. m. Prahy 
profesorce Jitce Abrahámové jako zvláštní 
projev úcty a ocenění významné občanky, 
která se celoživotně zaměřuje na lékařství 
v oboru klinické onkologie. Prof. MUDr. Jit-
ka Abrahámová., DrSc., se narodila v roce 
1943, absolvovala FVL UK v Praze a násled-
ně pracovala 25 let ve Všeobecné fakultní 
nemocnici. V roce 1992 založila Onkologic-
ké oddělení, pozdější Onkologickou klini-
ku v Thomayerově nemocnici, kterou dal-
ších 26 let úspěšně vedla a rozvíjela. Rov-
něž založila Nadační fond onkologie pro 
21. století. Je autorkou a  spoluautorkou 
mnoha monografií a více než tří set prací 
v domácích i zahraničních časopisech.

V  roce 2017 jste obdržela Stříbrnou pa-
mětní medaili Senátu, nyní vás ocenili 
představitelé hl. m. Prahy. A dalších pres-
tižních ocenění máte celou řadu. Jak vý-
znamná jsou pro vás podobná ocenění?
V onkologii pracuji „pouhých“ 56 let. Když 
jsem začínala, tak onkologie byla takřka 
beznadějný obor a rozhodně slibovala jen 
hodně práce. Nebyla náhoda, že jsem vo-
lila tento obor, ale systematicky jsem se 
na praxi v  onkologii připravovala již za 
studentských let. Žádné ocenění jsem ni-
kdy neočekávala. Když pak přeci jen něja-
ká přišla, bylo to vždy velmi milé překva-
pení. Všechna ocenění jsem přijímala vždy 
s rozpaky, pokorou a dojetím.

Během náročného povolání jste se starala 
o rodinu nebo také o nemocnou maminku. 
Jak jste vše dohromady zvládala?
Bez jasné a trvalé podpory, pomoci a po-
chopení vlastní rodiny, rodičů, manže-
la i syna, bych řadu náročných pracovních 
povinností nemohla vykonávat. S  jejich 
pomocí se mi dařilo fungovat i jako dcera, 
manželka i matka.

Jak dlouho žijete v Chabrech a jaký k nim 
máte vztah?
Jsme přesvědčeni, že Chabry jsou krás-
ným místem pro žití. Jsme zde již od roku 
1997 a  líbí se nám jak historické, tak pří-
rodní krásy v obci i  v okolí. V neposlední 
řadě jsme zde našli velmi příjemné a přá-
telské sousedy.

Za svou kariéru v oboru onkologie jste do-
kázala neuvěřitelné věci. Které momenty 
považujete za klíčové?
Když žijete, pracujete a cílevědomě směřu-
jete k určitému cíli, tak jsou všechny oka-
mžiky a úkony důležité. Že některé byly ur-
čující, poznáte až mnohem později. Moh-
la bych snad uvést několik etap budování 
onkologie v Thomayerově nemocnici, která 
tam před tím vůbec nebyla, nebo rozhod-
nutí o  žádosti o  grant Ministerstva zdra-
votnictví na Pilotní projekt screeningu pro 
včasný záchyt rakoviny prsu u žen.

Na rakovinu u nás ročně zemře 27 tisíc lidí. 
Jak se na toto současné číslo díváte v kon-
textu vašich začátků v šedesátých letech?
Pokroky v  medicíně a  zejména v  onkolo-
gii jsou obrovské, Jsem svědky erupce vý-
voje nových a nových protirakovinných lé-
čiv, vývoje nových diagnosticko-léčebných 
technologií i pokroků v ošetřovatelství.

Výsledkem je snížená úmrtnost na vět-
šinu nádorových onemocnění a mnohoná-
sobně prodloužená doba přežití nemoc-
ných při dobré kvalitě života. Dlužno po-
znamenat, že se u nás velmi zvyšuje střed-
ní délka života a tím je větší riziko, že ob-
čan se nádorové nemoci spíše dožije.

Za tu dobu se mnoho změnilo. Přesto, 
dočetl jsem se, že Evropané se potýkají  
s 25 % všech případů rakoviny. Čím to je? 
Naším stylem života?
Určujícím pro každého jedince je kromě 
životního stylu i genetické pozadí. Zatím-
co životní styl můžeme ovlivnit, tak své ge-
netické vybavení nikoliv. Vládneme však 
mnoha nástroji, jak genetické predispo-
zice modifikovat a  různými preventivními 
zásahy určitým chorobám předcházet, či je 
diagnostikovat v zárodku.

ČR má špičkové lékaře. Jak jsme na tom 
v oboru onkologie s výhledem do budouc-
na?
Naše zdravotnictví se potýká s  nedostat-
kem personálu, medicína se potýká s  fe-
minisací. To jsou nepříznivé okolnosti. Co 
se týče intelektuální a odborné úrovně na-
šich lékařů a středních zdravotníků, tak si 
stojíme velmi dobře. Sama teď na sklon-
ku života pracuji na malý úvazek na špič-
kovém pracovišti mezi mladými a nadaný-
mi lidmi, takže o naši onkologii obavy ne-
mám. 

Závěrem gratulujeme k ocenění z pražské-
ho magistrátu, přejeme pevné zdraví a ne-
utuchávající chuť k práci do dalších let.

redakce,
zdroj foto: MHMP
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Prosíme inzerenty, 

aby inzeráty posílali na adresu

inzerce@dchabry.cz 

nejpozději 

do 15. dne v měsíci.
redakce
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Socha sv. Václava 
krášlí chabry již 200 let
Je tomu právě 200 let, co byla socha svaté-
ho Václava postavena na rohu křižovatky 
starých poutních cest v Dolních Chabrech. 
Tato drobná pískovcová socha světce a pa-
trona země české dotváří dodnes neod-
myslitelně kolorit obce. Autora sochy sice 
neznáme, ale ve staré kronice se dochoval 
příběh spojený s postavením sochy.

Po roce 1821 koupil Václav Napravil, 
úředník libeňského panství, na náměstí 
Horních Chaber největší usedlost č. p. 11. 
Brzy na to si rodina prožila velkou nepří-
jemnost, když se v jezírku za domem začal 
topit malý synek Václav. Vyděšený otec vy-
táhl chlapce rychle z vody a začal se mod-
lit ke svatému Václavu, jejich patronu, aby 
chlapce ochránil. Přivolaný lékař naštěstí 
dítě oživil. Otec, vděčný za záchranu svého 
synka, nechal na svém pozemku na mís-
to kříže postavit pískovcovou sochu svaté-
ho Václava. Na podstavec nechal vyrýt ně-
mecko-český nápis „Na památku od jeho 
věrného ctitele. Léta Páně 1822“. 

Rodina Napravilů se v průběhu let za-

sloužila o  opravy a  přístavby usedlosti 
(dnešního Chaberského dvora). Václav Na-
pravil mladší pak v letech 1864–84 spravo-
val celou obec jako starosta. Sochu sva-
tého Václava najdete před novou zástav-
bou u školy. Od svého vzniku byla již ně-
kolikrát opravena. Doufejme, že tento pat-
ron bude držet ochrannou ruku nad dětmi 
i dnes, tentokrát především při každoden-
ním přecházení rušné ulice při jejich ces-
tě za vzděláním.

Jana Snížková
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Zahradní slavnost  
naší chaberské školy
Po delší pauze se měli opět možnost se-
jít žáci, učitelé, rodiče, prarodiče a  další 
příznivci školy na zahradní slavnosti. Děti 
si se svými učitelkami připravily opravdu 
krásná vystoupení a  také skvělé dobro-
ty a nápoje. Tolik různých druhů občerst-
vení snad na slavnosti nikdy nebylo. Zají-
mavým zpestřením odpoledne bylo malo-

vání na obličej, při kterém děvčata před-
vedla své výtvarné nadání, dále pletení vě-
nečků do vlasů a skládání origami za po-
moci maminky a také stánek s pokusy. Vel-
ký dík patří také rodičům, kteří se podíle-
li na naší akci.

Počasí nám naštěstí letos přálo, tak-
že i  když nám bylo chvílemi horko, moh-
li jsme se po celou dobu slavnosti občer-
stvovat a chladit zmrzlinou, nanuky, rodi-
če také ledovou kávou ve stínu naší krás-
né školní zahrady.                 Eva Liberdová

Do školy s rýžovarem nebo 
s basou od piv
Dne 26. května na škole proběhla akce „No 
backpack day“, kdy si žáci museli donést 
učení v čemkoli jiném než v tašce nebo ba-
tohu. Zapojil se celý druhý stupeň a někte-
ré třídy z prvního stupně. Pokud jste se po-
hybovali v okolí školy, žáci si učení doslova 
dovezli např. v nákupním koši, popelnici, 
dětském kočárku, tatrovce, kufru, bobech 
připevněných na skateboardu, rudlíku či 
v tašce na golfové hole. Někteří se inspiro-
vali v domácnosti a učení měli v rýžovaru, 
base od piv, chlebníku, odpadkovém pytli, 
kyblíku od mopu, skříňce se šuplíky, lavo-
ru či pověšené na sušáku na prádlo. A ob-
čas se museli „obětovat“ i členové domác-
nosti: jedna babička zapůjčila vnučce cho-
dítko, spoustu domácích mazlíčků muse-
lo na chvíli opustit svůj domeček (od ptáč-
ků po křečky, psy a kočky). Akce se vydařila 
a byla dobrým zpestřením koncem školní-
ho roku. Některé nápady byly vskutku ori-
ginální a příští rok akci určitě zopakujeme.

Den na to, přesně na 80. výročí opera-
ce Anthropoid, jsme se zastavili na výsta-
vě v Chaberském dvoře. Žáci měli připrave-
ný pracovní list k vyplnění. Každý také do-
stal za úkol nastudovat jeden panel a poté 
ostatním vypíchnout to nejdůležitější. Při-
pomněli jsme si, co této operaci předchá-
zelo, co následovalo a dozvěděli se spous-
tu nových informací. 

Ve dnech 7. až 9.  června se konal tříd-
ní výlet 7. A. Pojali jsme to akčně – vyrazi-
li jsme vlakem na dvě noci pod stan do So-
kolova. Vyhrabali jsme krosny, spacáky, ka-
rimatky a oprášili stavění stanů, případně 
se to naučili. Komáři nám pomáhali sply-
nout s přírodou, mravenci chodili do sta-
nu na návštěvu a večer jsme měli pokaždé 

žabí koncert. Zvládli jsme sluníčko i déšť, 
naučili se vodácký slang, jezdit na kánoích 
a ujeli jsme cca 15 km na vodě z Kynšperku 
do Sokolova. Poslední den jsme se kochali 
Ohří při jízdě na koloběžkách ze Sokolova 
do Lokte. Ujeli jsme 12 km, dali si k obědu 
pizzu, za odměnu dezert a  zakončili jsme 

výlet v Karlových Varech. Všechny končeti-
ny jsme si dovezli bez úhony, tak můžeme 
příští rok vyrazit zas. 

Veronika Minaříková
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Kouzelný letní čas
Motýlím časem kouzla nekončí, naopak 
rostou. Dovolte kouzelnému letnímu času 
vstoupit. Pomalu končí čas květů a nastává 
čas zrání a přes léto pak dozrávání plodů.

I  v  Jaatě zrajeme a  přes léto si dáme 
čas na sběr plodů. Také na sbírání nových 
sil, které k nám budou přicházet z volného 
času, který nám je dán.

Užívejte volna, sluníčka i všeho, co vám 
léto donese. 

Brány Jaaty se na léto uzavřou, aby 
mohly hostit hosty jurt, kteří by chtěli mít 
zahradu jen pro sebe. Stejně jako budou 
hostit anglický tábor dětí, které zde budou 
na konci července a budou se nám starat 
o zahradu i zvířata.

Užijte léto, budeme se těšit na vaše ná-
vštěvy zase od září. 

Tereza Vavrečková, 
LMŠ Jaata

Výletníci 
z mateřské školy Beranov
Mateřská škola Beranov podnikla výlet na 
zámek Karlova Koruna. Děti si prohlédly 
zámek, kterým nás provázela paní průvod-
kyně. Zavedla nás také do dětského poko-
je, kde jsme mohli obdivovat dobové hrač-
ky, jízdní kolo, ale také starý nočník pro 
princezny. V přilehlém parku jsme pozoro-
vali pávy, zde na nás čekalo plnění pohád-
kových úkolů, do kterých se děti s nadše-
ním pustily. Na závěr jsme se všichni na-
obědvali v  nedaleké restauraci a  vyda-
li se na cestu domů. Výlet se vydařil také 
díky krásnému počasí, které nám rozhod-
ně přálo. Irena Majerová

Čekání na prázdniny v MŠ 
chaberáček
Týden s  týdnem se sešel a  už je tu léto. 
Slunce už nakukuje do školky každý den 
a láká děti ven. Červnový program tedy dě-
tem dopřál mnoho aktivit nejen na zahra-
dě MŠ.

Den dětí si oslavenci užili účastí na 
sportovním dni, který pořádala ZŠ Chabry. 

Byl připraven pěkný program se stanovišti 
k  různým sportovním disciplínám. Všech-
ny děti si nadšeně porovnávaly dovednos-
ti pod vedením „deváťáků“. Jejich výkony 
byly nakonec oceněny sladkou odměnou.

Pak ke školce zabloudili rytíři v dopro-
vodu princezen a  dětem dopřáli projížď-
ku na ponících a  mnoho soutěžních klá-
ní. Největší ohlas mělo přetahování lana 
a balancování míčků.

Následoval výlet na téma „Včelí hrátky“, 
kde děti poznávaly, jak jsou včelky šikov-
né a užitečné. Počasí nám sice nepřálo, ale 
i tak jsme se mohli potěšit pěknou vycház-
kou v podhradí Karlštejna.

Děti potěšil i  zážitkový den s  pejskem 
Edou a  kouzelníkem. V  závěru měsíce po 
„covidové“ odmlce vyrazila část dětí na 
školku v přírodě.

Slavnostní loučení s  předškoláky nám 
připomnělo, že už se blíží prázdniny. Ně-
kterým dětem při loučení se školkou ukáp-
la slzička, ale vše zažehnal veselý hudební 
program Inky Rybářové. Až tyto děti ode-
jdou do školy, uvítá školka nové mladší ka-
marády a novou posilu mezi paní učitelky.

MŠ Chaberáček se pro tento školní rok 
uzavře prázdninovým provozem a děti opět 
uvítá v novém školním roce od 1. září 2022.

Všem rodičům a  sponzorům děkujeme 
za spolupráci. Vaší podpory si vážíme a tě-
šíme se, že bude i nadále pokračovat.

Klidné léto přeje kolektiv MŠ Chaberá-
ček a

Alena Sýsová
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Medailové žně 
PRAHA – OPEN 2022: Me-
moriál Marie Kvapilové

Po dlouhé pauze jsme se s  dětmi, které 
navštěvují cvičení TJ ZŠ Chabry, zúčastni-
ly Memoriálu Marie Kvapilové, pražského 
společného závodu v  atletice oddílů. Se-
stavila se velmi úspěšná družstva, která 
nás reprezentovala a s přehledem vybojo-
vala medaile. 

Kategorie R+D družstvo MIX získalo 
krásné 1. místo, v  jednotlivcích v  této ka-
tegorii Andreas Karadzos obsadil 1. místo, 

Sandra Honsová 1. a 2. místo a Adélka Krö-
merová 3. místo. V kategorii předškolňátek 
se umístil v jednotlivcích na 2. místě Filip 
Hons. A i školáci si vedli velmi dobře a jako 
celé družstvo vystoupali na 3. stupínek ví-
tězů. V  jednotlivcích přivezla domů zlato 
a stříbro Klárka Janoštíková a Mikuláš Vol-
ný bronz. Když se to vše sečte a podtrhne, 
jsme bohatší o 10 medailí a o spoustu zá-
žitků se svými kamarády.

Foto ze všech závodů je možno zhléd-
nout na tjzschabry.rajce.idnes.cz. 

Blahopřeji všem závodníkům ke skvě-
lým výkonům a děkuji rodičům, že si na své 
děti udělali čas.

Ivana Rakovská
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Mladý talent 
Otakar Plechatý
Pozorní fanoušci chaberské-
ho fotbalu si během čtyř jar-
ních utkání týmů mužů moh-

li všimnout nového pracovitého subtilního 
středopolaře. Je jím osmnáctiletý záložník 
Otakar Plechatý, který patří mezi nejzají-
mavější chaberské talenty. Platí za nepo-
stradatelnou součást týmu staršího doros-
tu, který úspěšně působí v Pražském pře-
boru, od zimy však začíná nakukovat i do 
mužského A týmu.
Jaká byla tvoje dosavadní fotbalová ces-
ta do Chaber?
Fotbalovou kariéru jsem započal ve fotba-
lovém klubu Admira Praha zhruba v  pěti 
letech. V  jedenácti jsem toto angažmá 
ukončil, abych se o  rok později přesunul 
do SK Dolní Chabry, kde působím dodnes.
V čem vidíš své největší přednosti? 
Řekl bych, že ve čtení hry a v práci s ba-
lónem.
S  dorostem se v  nejvyšší pražské soutě-
ži pohybujete ve středu tabulky. Jsi s tím 
spokojený?
Abych pravdu řekl, moc spokojený nejsem, 
myslím si, že s  klukama máme rozhodně 
na víc a snad to do konce sezóny ještě po-
tvrdíme.
V  zimě odešel do Admiry Mario Sevček, 
který byl kapitánem týmu i  nejlepším 
střelcem. Jak jste se s touto ztrátou vypo-
řádali?
Mariův odchod pro nás samozřejmě před-
stavuje obrovskou ztrátu, na druhou stra-
nu jsme za Maria rádi a přejeme mu pro-
gres, popřípadě úspěch ve vyšší lize. Tre-

nér se vypořádal s  jeho odchodem změ-
nou pozic několika hráčů, plus začlenil do 
týmu nové posily z Ukrajiny.
V  jarní části sis také odbyl premiéru 
v  mužské kategorii, když jsi naskočil na 
dvacet minut při domácím vítězném utká-
ní se Štěrboholy. Byla tam nervozita, nebo 
sis to spíš užíval?
Nebudu lhát, nervozita samozřejmě byla, 
ale jakmile jsem se dostal na hřiště, tak 
hned odpadla a já si tento speciální oka-
mžik náležitě užil.
Jak vůbec probíhá začleňování dorostenců 
do seniorského kádru? Jak se to seběhlo?
Abych pravdu řekl, začleňování dorosten-
ců do seniorského týmu mě příjemně pře-
kvapilo. Trenér A týmu nám nabídnul mož-
nost ukázat se v zimní přípravě a na zákla-
dě toho nám i poskytl příležitost trénovat 
s mužstvem, což s sebou přináší herní čas 
v utkáních A týmu či rezervy, za nějž jsme 
s klukama nesmírně vděčni.
Přechod mezi dorostem a mužskou kate-
gorií bývá tradičně pro spoustu hráčů těž-
ký a hodně z nich nakonec s fotbalem kon-
čí. Jaká je situace u vás? Chtějí se tví spo-
luhráči posunout mezi dospělé? A od koho 
máš případně velká očekávání?
Určitě s  tebou souhlasím, že přechod 
z  mládežnického do seniorského muž-
stva bývá pro hráče tím nejtěžším obdo-
bím v  kariéře, a  domnívám se, že i  řada 
mých spoluhráčů s  fotbalem v  nejbližší 
době sekne. Na druhou stranu můžu na-
příklad zmínit Šmícu, který už teď je zá-
kladním článkem A týmu, dále můžu jme-
novat Tadeáše Červinku či Vaška Vyšína, 
kteří pravidelně nastupují za B tým. Co 
se týče dalších hráčů, tak uvedu i Václava 

Hájíčka, který přesto, že je o dva tři roky 
mladší, podává za náš tým mimořádné vý-
kony, jež mu můžou právě v budoucnu za-
jistit úspěch v seniorském dresu.
Co se ti na našem sportovním klubu nej-
víc líbí? 
Vyzdvihl bych náš chaberský kolektiv, který 
mě vřele přijal a pomohl mi při začleňová-
ní do jednotlivých týmů napříč všemi kate-
goriemi. Za zmínku také stojí naše fotba-
lové zázemí, jemuž dle mého názoru chybí 
jen umělá tráva.
Vidíš naopak někde prostor pro zlepšení?
Co se týče fotbalových dovedností, tak 
bych se chtěl primárně zaměřit na zlep-
šení mých fyzických vlastností, jež mi mo-
hou výrazně usnadnit přechod na dospě-
lý fotbal.

Šimon Jírovec
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