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Odebírejte zdarma novinky  
z Dolních chaber
Vážení občané, milí Chaberáci, 

již nějakou dobu vám nabízíme odběr 
novinek z  naší městské části prostřed-
nictvím služby MUNIPOLIS (dříve Mobil-
ní Rozhlas). Služba je zdarma a stačí k je-
jímu využití pouze rychlá registrace na 
https://dchabry.munipolis.cz/. Efektiv-
ní komunikaci s městskou částí již aktivně 
využívá více než 500 z vás. V pravidelných 
týdenních přehledech informujeme e-mai-
lem například o:
�aktuálním dění v městské části,
�pořádání kulturních a  společenských 
událostí,
�upozornění na důležité výluky nebo 
opravy,
�pozvánkách na nejrůznější sportovní 
akce,
�a o mnohém dalším.

Přihlaste se k odběru informací a už ni-
kdy nezmeškáte důležité novinky a  upo-
zornění z  naší samosprávy. Prostřednic-
tvím aplikace informujeme také o náhlých 
krizových situacích a  varováních. A  nejde 

jen o  jednosměrnou komunikaci, zapojit 
se můžete také vy a upozorňovat nás po-
mocí aplikace na nepořádek nebo proble-
matická místa.

Vaše údaje jsou v bezpečí a v souladu 

s GDPR. Registrovat se můžete také osob-
ně přímo na našem úřadu – rádi vám po-
můžeme.

redakce

Úvodní 
slovo
Kateřina 
Šilhová 
Šafránková
starostKa MČ
Milí Chaberáci, 

v  záplavě špatných zpráv ze světa 
a  strašáků, co zlého nás letošní podzim 
čeká, vás hodlám zahrnout tím hezkým, co 
se děje u nás v Dolních Chabrech. Krátce 
po volbách jsme domluvili koalici uskupe-
ní 18400.cz a Budoucnosti pro Chabry. Za-
stupitelstvo zvolilo nové vedení městské 
části. Já zůstávám starostkou městské čás-
ti, 1. místostarostou Stanislav Vyšín a mís-
tostarostkou Barbora Floriánová. V  radě 

máme dvě čerstvé nové tváře: Radku Mly-
nárovou a  Přemysla Vávru. Společně tak 
můžeme pokračovat v  započaté práci pro 
naši půvabnou městskou část. 

Velkou slávu jsme sklidili začátkem října 
s naší nejlepší knihovnou. Ze čtrnácti no-
minovaných knihoven ze všech krajů České 
republiky jsme vyhráli cenu nejvyšší, titul 
Knihovna roku 2022. Už samotná nominace 
za Prahu byla úspěch. V knihovně se dveře 
netrhnou, na vavřínech rozhodně neusíná, 
a pokud se chcete dozvědět více, informa-
ce naleznete na jejich webu. 

V  říjnu jsme se sešli se zástupci spol-
ku na ochranu památek OSOP a  zástupci 
církve a  já věřím, že opravám chaberské-
ho kostela se konečně blýská na lepší časy. 
Budu vás průběžně informovat. 

Další hezkou událostí v říjnu bylo slav-
nostní přivítání nových občánků. Také je 
před námi rozsvěcení vánočního stromu 
a loňského oblíbence anděla, a to v neděli 

27. listopadu od 17:00 hodin. Svou účast již 
přislíbil oblíbený dětský pěvecký sbor pod 
vedením paní učitelky Marešové. Stánek 
s  vánočním osvěžením pro rodiče a  do-
spělé zatím potvrzený nemáme, ale bude-
me se snažit. 

A sledujeme také měření kvality ovzdu-
ší u dálnice D8, které probíhá v Ústí nad 
Labem, Mělníku a ve Zdibech. Měření je fi-
nancováno z norských fondů a už první vý-
sledky odhalují, že se prach a zplodiny šíří 
kilometry daleko. Závěry budou určitě za-
jímat i nás v Dolních Chabrech.

Děkuji všem za podporu a důvěru v nás 
vloženou. Pomáhejme si jako doposud, za 
sebe mohu slíbit, že má u mě každý dve-
ře otevřené.

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
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Výběr ze zasedání Rady  
září a říjen 2022
schválila
�vyjádření k  doplněným podkladům 
a  odvolacímu řízení ve věci „20 bytových 
domů včetně inženýrských sítí a  komuni-
kace“, zaslané dne 12.  září  2022 ze strany 
MČ Praha-Dolní Chabry na Odbor staveb-
ního řádu MHMP,
�darování finančních částky osobám za-
jišťujícím v  MČ Praha-Dolní Chabry volby 
do zastupitelstva MČ a  zastupitelstva hl. 
m. Prahy dle seznamu,
�Směrnici pro nakládání s  platebními 
kartami k účtům Městské části Praha-Dol-
ní Chabry,
�vyčištění kanálových uličních vpus-
tí a doplnění chybějících kanálových košů 
a cenovou nabídku firmy PVK dle důvodo-
vé zprávy,
�rozpočtové opatření č. 11 a  12 v  roce 
2022,
�Smlouvu o  budoucí smlouvě o  nájmu 
parkovacích míst s panem V. B.,
�cenovou nabídku od firmy Zahrady Kep-
ka s.r.o. na bezpečnostní řez vzrostlých 
stromů v areálu hřbitova a v parku okolo 
kostela za celkovou hodnotu 292 699 Kč dle 
cenové nabídky,

souhlasila
�s projektovou dokumentací „Úprava stá-
vajícího připojení na pozemní komunikaci 
Doksanská parc. č. 1416, k. ú. Dolní Chabry, 
k pozemkům parc. č. 306 a 307/1, k. ú. Dol-
ní Chabry“, 
�s dokumentací k územnímu řízení v rám-
ci akce „SEK Praha – Ládví NAKIT“ na do-
tčeném pozemku parc. č. 1488, k. ú. Dolní 
Chabry, výstavba nového optického vede-
ní, zakázka č. 2022-63-006,
�s PD pro společné povolení stavby „Sta-
vební úpravy rodinného domu č. p. 10/5, 
ulice Měděnecká, na pozemku parc. č. 
386/1, k. ú. Dolní Chabry“, a s PD pro sta-
vební povolení stavby „Sjezd k RD – Mědě-
necká 10/5, na pozemek parc. č. 386/1, k. 
ú. Dolní Chabry formou chodníkového pře-
jezdu,
�se zápisem změny v  údajích vedených 
v rejstříku škol a školských zařízení: zvýše-
ní nejvyššího povoleného počtu dětí v ma-
teřské škole ze 72 na 74 a zvýšení nejvyš-
šího povoleného počtu stravovaných ve 
školní jídelně/výdejně ze 72 na 84,
�s projektovou dokumentací pro rekonfi-
guraci základnové stanice CETIN,
�s  PD „Bauhaus Chabry  – rekonstruk-
ce vzduchotechniky“ na pozemcích parc. 
č. 1378/1 a 1378/11, k. ú. Dolní Chabry, pro 
stavební řízení,

NEsouhlasila
�s vydáním povolení provozu zařízení ke 
skladování, sběru a úpravě odpadů firmou 
Deponiechabry s.r.o.

Dolní chabry 
mají novou Radu
V  pondělí 17.  října  2022 proběhlo ustavu-
jící zasedání chaberského zastupitelstva, 
na kterém nově zvolení zastupitelé obdr-
želi osvědčení o zvolení, složili zastupitel-
ský slib, zvolili Radu MČ a  složení výbo-
rů zastupitelstva pro další čtyřleté voleb-
ní období.

Koalici v Dolních Chabrech uzavřely ví-
tězné uskupení 18400.CZ S  PODPOROU 
STAROSTŮ a  třetí ve volbách Budoucnost 
pro Chabry. Starostkou městské části byla 
zvolena Kateřina Šilhová Šafránková (184 
00.cz) a kompletní RMČ bude v tomto slo-
žení:

�Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková (18400.
cz) – starostka, 
�Stanislav Vyšín (18400.cz) – 1. místosta-
rosta,
�Ing. Barbora Floriánová (Budoucnost 
pro Chabry) – místostarostka,
�Mgr. Radka Mlynárová (18400.cz) – radní,
�Dr. Ing. Přemysl Vávra (Budoucnost pro 
Chabry) – radní. 

Uvolněni pro funkci budou stejně jako 
v  předešlém období pouze starostka a  1. 
místostarosta.

Zároveň byly na ustavujícím zasedání 
zřízeny výbory finanční a kontrolní a zvo-
leni jejich členové. 

Finanční výbor:  
�Ing. Alena Hájíčková – předsedkyně,
�Ing. Radovan Zadražil – člen, 
�Bc. Vojtěch Pavlík – člen, 
�Mgr. Radka Mlynárová – členka,
�Dr. Ing. Přemysl Vávra – člen. 

Kontrolní výbor:
�Mgr. Ludmila Urbanová – předsedkyně,
�JUDr. Milan Golas – člen, 
�Ing. Josef Doležal – člen, 
�Ing. Jan Jiroušek – člen,
�Miroslav Malina – člen.

Zastupitelé rovněž odhlasovali měsíční 
odměny pro neuvolněné členy zastupitel-
stva a pravidlo maximálně tří různých od-
měn při souběhu funkcí.

redakce

Svoz OdpadŮ v listopadu

Přistavení BIO velkoobjemových kontejnerů
Datum Stanoviště Čas (hod.)
13. 11. 2022 Na Pěšině, Bílenecké nám. 9:00–12:00

Obyvatelé městské části mohou stále zdarma využívat služeb ukládání biologicky rozlo-
žitelného odpadu, listí, trávy a bioodpadu ve sběrně Ivany Zůčkové ve Spořické ulici smě-
rem do Ďáblic. Podrobnější informace naleznete na webu MČ.

Službu plně hradí radnice městské části. Pro odevzdání bioodpadu je nutné se proká-
zat trvalým místem pobytu v Dolních Chabrech.

redakce, ÚMČ

Přistavení velkoobjemových kontejnerů
Datum Stanoviště Čas (hod.)
13. 11. 2022 Dvorní, V Kratinách, Pihelská 9:00–13:00
27. 11. 2022 Ulčova, Na Pěšině, Kadaňská 9:00–13:00
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balisety… A jak dál?
Jedním ze zásadních nedostatků, se kte-
rým se potýkají Nové Chabry a  který zde 
aktuálně nejvíce jitří emoce, je doprav-
ní rozdělení tohoto areálu na dvě nestej-
né části a zneprůjezdnění ulice K Berano-
vu zelenými patníky, tzv. balisetami. Stále 
více obyvatel se ptá proč. 

Ve stručnosti, toto dopravní uspořádá-
ní bylo zakotveno ve všech fázích povo-
lovacích řízení hned od počátku projek-
tu v roce 2009 a investor by bez něj nedo-
stal povolení k výstavbě II. etapy projektu 
Nové Chabry. Tzn. nejen již stojících fází F 
a G, ale i všech plánovaných.

Hlavním důvodem je zamezení kumula-
ce průjezdů východním napojením do uli-
ce Kobyliská, kde dle projektových výpo-
čtů došlo k  naplnění hygienických limi-
tů. Nejde totiž jen o množství aut jedou-
cích z areálu NCH a jejich emisí, ale i syn-
ergii vlivů z  Ústecké ulice, z  provozu ob-
čanské vybavenosti, MŠ, z tranzitních prů-
jezdů atd. (mikročástice, emise, akustika).

Od počátku své instalace jsou balisety 
úmyslně ničeny a jsou považovány za ne-
logické, nefunkční, diskriminující a  nees-
tetické řešení. A  takové opravdu jsou. Je 
to nevyhovující, avšak v  tuto chvíli jedi-
né zákonné opatření a jak už bylo popsá-
no výše, investor ho měl v podmínce (po-
žadavek mj. odboru dopravy Prahy 8, Po-
licie ČR…).

Co s  tím dál? Rozhodně zasednout 
k  jednáním mezi investorem, odpověd-
nými institucemi a  MČ a  vymyslet řešení. 
To ale nepůjde hned a  jednoduše, neboť 

se de facto jedná o revizi a precedens ve 
zpětné úpravě jednoho ze závazných sta-
novisek pro vznik NCH. 

Průběžně již jednáme se zástupcem in-
vestora, v jehož vlastnictví komunikace je. 
Míč je na jeho straně. Současné vedení MČ 
má zájem na funkčním řešení dopravy, je-
jích logických vazbách a komfortním sou-
sedském soužití. Zkrátka standardech byd-
lení 21. století. Děkujeme všem za trpěli-
vost.

Stanislav Vyšín, 1. místostarosta MČ

Informace pro poplatníky 
Místního poplatku ze psů 
pro rok 2023
Dovolujeme si prostřednictvím Úřadu 
městské části Praha-Dolní Chabry infor-
movat občany, kteří se přihlásili k místní-
mu poplatku ze psů, o novém způsobu za-
sílání plateb od 1. ledna 2023.

Z důvodu instalace nového softwaru již 
nebude možné platit místní poplatek ze 
psů od 1. ledna pod stávajícím variabilním 
symbolem „1341“ a specifickým symbolem, 
který odkazoval k číslu popisnému rodin-
ného nebo bytového domu.

Nový variabilní symbol včetně e-slo-

ženky bude každému poplatníkovi zaslán 
e-mailem v průběhu ledna 2023 (pokud při 
přihlášení psa uvedl e-mailové spojení). 

Poplatníky, kteří při přihlášení e-mai-
lový kontakt neuvedli, žádáme, aby svo-
ji e-mailovou adresu zaslali na referát 
místních poplatků Gabriele Chamrové: 
gabriela.chamrova@dchabry.cz a v e-mai-
lu uvedli rovněž číslo popisné rodinného 
nebo bytového domu.

Místní poplatek ze psů pro rok 2023 je 
nutné platit již novým způsobem zasílá-
ní plateb. Prosíme proto poplatníky, kte-
ří mají zavedenou platbu formou trvalého 
příkazu, aby si platbu ohlídali a provedli ji 
až se změněným variabilním symbolem.

Poplatníci, kteří nepreferují elektronic-

kou komunikaci, získají informaci o přidě-
leném variabilním symbolu osobně nebo 
telefonickým dotazem na referátu míst-
ních poplatků: tel.: 283 851 272, 722 974 765. 

Gabriela Chamrová, ÚMČ

Zdravotní pomůcky  
jako sociální služba
Při zářijové akci Zažít město jinak se kro-
mě mnohých jiných účastníků představi-
la Aneta Ečeková Maršálová se zdravotní-
mi pomůckami, které poskytuje v prodej-
ně Paleta služeb na Praze 6. Zdarma pak 
rozdává praktické vychytávky, mezi které 
patří například Euroklíč na toalety, Senior-
ská obálka či různé zdravotní průkazy. Její 
podnik si zakládá na individuálním přístu-
pu, informovanosti a poradenství a rovněž 
zaměstnává osoby se zdravotním postiže-
ním či provádí různá tematická školení. 

Potřebujete zdravotní pomůcku? V  Pa-
letě služeb vám poradí, jak ji u lékaře zís-
kat a za jak dlouho je možné ji předepsat. 
Informace ale poskytuje i  v  oblasti pří-
spěvků od Úřadu práce a  sociální pomo-
ci třeba právě při výběru a  koupi pomů-
cek. Ty mohou být pro mnoho lidí finanč-
ně nedostupné, a proto nechybí ani mož-
nost jejich dostupné půjčovny od poloho-
vacího lůžka před oxygenerátor po násta-
vec na záchod. Danou pomůcku si zájemce 

nejprve vyzkouší, než se pro nákladnou in-
vestici osoba rozhodne. A jaké vychytávky 
lze zdarma v Paletě služeb získat?
Euroklíč
Jedná se o univerzální klíč, s jehož pomocí 
se dostane osoba se zdr. postižením či ro-
dič pečující o dítě do 3 let na vybraná bez-
bariérová WC a plošiny ve veřejných budo-
vách, v metru, na nádražích i na čerpacích 
stanicích ve většině států Evropy.

Seniorská obálka
Jednoduchý formulář určený především 
seniorům, osobám se zdravotním posti-
žením, rodičům samoživitelům, cizincům, 
který může výrazně pomoci v  případě 

ohrožení na zdraví či na životě.
Karta, ve které jsou důležité údaje 

o zdravotním stavu uživatele, včetně kon-
taktu na blízkou osobu a ošetřujícího lé-
kaře. Karta se umísťuje na viditelné místo 
na lednici nebo na vnitřní stranu vchodo-
vých dveří. Záchranná služba, hasiči a po-
licie jsou o kartě informováni.
Průkaz stomika
Ve spolupráci se spolkem České ILCO jej 
vydáváme stomikům. Pomůcky, které po-
užívá člověk s vývodem, slouží k zachyce-
ní obsahu střev nebo močových cest a mo-
hou obsahovat kovové části zjistitelné de-
tektorem kovů. 
Zdravotní průkaz dítěte
Maminky mohou mít již z porodnice. Slouží 
k záznamům o preventivních prohlídkách, 
vyšetření a případných zákrocích v dutině 
ústní u dětí do 10 let.
Další informace můžete získat na Paleta 
služeb s.r.o., Bělohorská 159/6, 169 00 Pra-
ha 6, webu www.paletasluzeb.cz nebo FB 
https://www.facebook.com/paletasluzeb. 

redakce ve spolupráci  
s Anetou Ečekovou Maršálovou
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Týden knihoven – Den 
otevřených dveří
V sobotu 8. října 2022 vrcholil celorepub-
likový Týden knihoven. V  rámci přípravy 
jeho programu jsme se rozhodli premiéro-
vě uspořádat Den otevřených dveří, který 
by do našich prostor zlákal nejen pravidel-
né čtenáře, ale i nové návštěvníky. A pro-
tože jsme na počátku týdne převzali z ru-
kou ministra kultury Martina Baxy nejvyš-
ší knihovnické ocenění v  soutěži Knihov-
na roku 2022, pojali jsme tento den také 

jako neformální oslavu vítězství. Gratulo-
vat a užít si zábavu vás přišlo nepočítaně. 

V areálu Chaberského dvora se začína-
lo pohádkou pro nejmenší ve Velkém sále, 
zaplněném téměř do posledního místa. 
Poté začal venkovní program – děti si za-
skákaly na nafukovacím hradu a  vyzkou-
šely minigolf. Od stolečku ateliéru Marka-
milka odcházeli děvčata i kluci s pomalo-
vanými obličeji, uvnitř knihovny se tvořily 
zdobené papírové obaly a keramické mo-
zaikové obrázky. Před bránou areálu za-
kotvil KINOSTAN, ve kterém si 3D hry vy-
zkoušeli hlavně teenageři a  dospělí. Pro 
děti byl k dispozici také večerníčkový kvíz, 
za jehož vyluštění dostal z rukou asistent-
ky Lízy malou odměnu každý, a že vás bylo 
více než 80! Z účastníků jsme pak vyloso-
vali jednoho výherce deskovky Houbařův 
ráj. V  rámci programu knihovna také vy-
hlašovala vítěze literární soutěže na téma 
„Po stopách…“. Za příjemného hudebního 
doprovodu The Acoustic Team jsme pro-
žili krásné odpoledne. Děkujeme za to, že 
jsme mohli úspěch v soutěži oslavit spolu 
s  vámi, věrnými návštěvníky. Moc si toho 
vážíme!

Vítězství v soutěži  
Knihovna roku 2022
Dne 4. října 2022 jsme se společně se zá-
stupci vedení MČ zúčastnili slavnostní-
ho aktu předávání cen v  soutěži Knihov-
na roku 2022 v pražském Klementinu. Z ru-
kou ministra kultury Martina Baxy jsme 
převzali ocenění nejvyšší – titul Knihovna 
roku 2022! 

Už sama nominace krajem, tedy Měst-
skou knihovnou v  Praze, byl úspěch. 
Knihovna musela při návštěvě odbor-
né poroty prokázat, že je hodna titulu 
v mnoha výkonnostních kritériích. A uspět 
v konkurenci čtrnácti nejlepších knihoven 
(z každého kraje ČR jedné) považujeme za 
výsledek z říše snů. Je to pro nás obrovské 
vyznamenání, z něhož máme neskutečnou 
radost.

Těší nás, že máte naši chaberskou 
knihovnu rádi a že ji v  takovém množství 

navštěvujete. Získané ocenění je pro nás 
zároveň závazek k vám, dětem i dospělým, 
a vynasnažíme se, abychom vám i nadále 
přinášeli radost a zábavu.

Všem našim čtenářům, návštěvníkům, 
občanům Dolních Chaber i  z  okolí, ale 
také kolegům z  úřadu MČ moc děkujeme 
za projevy přízně. Nesmírně si veškeré vaší 
podpory vážíme. Vítězství přijímáme s po-
korou a budeme se snažit být i nadále přá-
telským místem, kde najdete nejen knihy, 
ale i prostor pro setkávání při rozmanitých 
akcích. 

Alena Wachtlová, knihovnice,  
foto: různí autoři a Linda Jansová, SKIP
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Kavárnička  
pro dříve narozené 
v měsíci listopadu
Jste vítáni všichni, kdo najdete čas, chuť 
a  máte rádi nové i  zajímavé informace. 
Sejdeme se první a  třetí středu v  měsí-
ci ve dnech 2. a 16.  listopadu 2022 v čase 
od 15:30 hodin. Těšíme se na vás upřímně, 
protože každé setkání vždy přináší inspi-
raci.

Sociální komise

charitativní bazar bižuterie
Také máte doma spoustu bižuterie, která 
se vám již nehodí, nenosíte ji, ale je vám 
líto ji vyhodit? Dejte jí druhou šanci. Při-
nést ji do Kulturního centra Chaberský 
dvůr můžete kdykoliv v  průběhu konání 
bazaru. Od 8. listopadu si ji pak u nás mů-

žete přijít také prohlédnout a doufáme, že 
vás darované „kousky“ osloví a  jejich za-
koupením přispějete do aktuálních sbírek 
v Kulturním centru: do kasičky ke Dni vá-
lečných veteránů nebo do kasičky Nada-
ce Jedličkova ústavu. Těšíme se na vaši ná-
vštěvu!

Alena Wachtlová 

Telegraficky
Pracovníci kultivují okolí i v říjnu

Po deštivém září přišel slunečný říjen. Trá-
va stále nepřestávala růst a  do toho ve 
velkém opadávalo listí. Není divu, že naši 
pracovníci péče o veřejný prostor mají stá-
le plné ruce práce. Minulou středu napří-
klad v uličce mezi Pihelskou a Tušimickou.

Čištění kanálů v Dolních chabrech
Do Dolních Chaber dorazila počátkem říj-
na technika objednaná k čištění kanalizač-
ních vpustí a pánové se hned dali do prá-
ce. 

Opravy v ulicích
Pokud je to jen trochu možné, podmínky 
a prostředky dovolí, je někdy nejrychlejší 
způsob opravy vlastními silami. Takto naši 
pracovníci například obnovovali vyvrácený 
sloupek v Křimovské.

Série workshopů: 
Když kniha roste s dítětem
2. díl: „od čumáčku k ocasu“ 
22. 11. út 17:00 hod.
Ukážeme si, jak s knihou pracovat, co vy-

píchnout, co upozadit, prostě co vše by se 
dalo s knihou dělat, aby se využil celý její 
potenciál, tak jako se kdysi říkalo, že se 
zvíře využije celé, tzn. od čumáčku k oca-
su. Délka 60 min. Určeno pro maminky, 
po dobu workshopu zajištěno hlídání dětí 
pedagogickým dozorem. Vstupné 50 Kč, 
knihovna.                           Alena Wachtlová 
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Milí Chaberáci,
Dovolím si hned zkraje volebního obdo-

bí začít radostnými úspěchy. Ocenění naší 
krásné knihovny je opravdu velká radost! 
Děkujeme zejména paní Wachtlové, která 
ji krásně vede a také jejím předchůdcům. 
Pro mě osobně je knihovna nejmilejší část 
CHD, vedla jsem tu Dvoreček a  provedla 
jsem hrdě právě naší knihovnou pana pri-
mátora s náměstky a řediteli, když tu byli 
na mé pozvání v roce 2019. Knihovnu jsme 
si vybrali i  jako místo pro setkání s voliči 
před letošními volbami. 

Není to ale jediné významné oceně-
ní závěru roku. Paní Věra Doušová, býva-
lá místostarostka, předsedkyně kulturní 

komise, mnoholetá členka ZMČ a součas-
ná ředitelka Potravinové banky byla navr-
žena senátory na letošní vyznamenání Řá-
dem TGM prezidentem ČR. S  úctou a  ra-
dostí smekám a velmi blahopřeji již k na-
vržení! Kdo znáte Věru Doušovou, víte, jak 
úžasná, skromná a  inspirativní je osob-
nost. Zásluh, za kterými stojí je celá řada, 
můžete alespoň některé najít třeba zde: 
https://www.pametnaroda.cz/cs/dousova-vera-1947. 
V roce 2020 získala také ocenění Laskavec 
roku. Osobně děkuji Věrušce za podpo-
ru během letošních voleb, kdy byla člen-
kou naší kandidátky SNK Budoucnost pro 
Chabry. 

Dalším krásné ocenění získala také re-

vitalizace Clam Gallasova paláce, která má 
stejného architekta jako naše Dostavba 
ZŠ Spořická. Pan architekt Malínský přijal 
mou prosbu o spolupráci na počátku roku 
2020 a napravil projekt školy do současné 
podoby, i  přes odpor tehdejších radních. 
Na Clam Gallasu pracoval také náš staveb-
ní dozor, firma Dost. I  jim patří opravdu 
velký dík a gratulace k ocenění. 

V  závěru chci také poděkovat voličům, 
kteří dali hlasy našemu sdružení, zejmé-
na za důvěru a pozornost k dění v naší MČ. 
Těším se na další čtyřleté období práce 
pro Chabry a věřím, že bude opět plodné 
a tentokrát již snad klidné.

Krásný podzim          Barbora Floriánová

Příspěvky zastupitelŮ
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Výstava: Skřítkování
5.–26. 11. 
Skřítci, panenky a tašky, to vše ušité s láskou v dílně Helen An-
drlové. Prodejní výstava pohádkových bytostí a pestrých tex-
tilních tašek potrvá v galerii Chaberského dvora do 26. listo-
padu 2022. Na vernisáž, která se koná v sobotu 5. listopadu od 
15:00 hodin, jste srdečně zváni!

Dvě loutkové pohádky 
o  Kašpárkovi, touze po 
domově, jednom domeč-
ku a jednom paloučku.

Kašpárek se hodlá usa-
dit a  na paloučku si po-
stavit domeček. Čert se 
mu to snaží zhatit, ale ani 
s pomocí kolegyně Smrťo-
ly se mu to nepovede. Pak 
se scéna jako kouzlem 
změní a vidíme marionety v druhé pohádce, která je pokra-
čováním té první. Kašpárek očekává narození prvního potom-
ka a návrat své ženy Kalupinky z porodnice s potomkem. Ale 
naši staří známí Čert se Smrťolou se mu chtějí pomstít. A hle, 
Kašpárek již věší prádlo a nakonec… možná zazpívá i Slavík.

Hraje divadlo LokVar. Délka představení: 45 minut. Autoři: 
Jiří Jaroš a Martin Matejka, režie: Peter Varga, loutky: Bára Hu-
bená, hudba: Milan Potoček, hrají: Peter Varga a Martin Veliký. 
Pro děti od 3 let, velký sál, bez rezervace.

Pohádka: Kašpárek domek staví
19. 11. so 15:00 hod.

Sbírka ke Dni válečných veteránů
V listopadových dnech se Kulturní centrum stane již podru-
hé jedním ze stovek sbírkových míst, kde si lze zakoupit kví-
tek vlčího máku. Ten se stal symbolem pro Den válečných ve-
teránů. Slaví se celosvětově 11. listopadu u příležitosti konce 
první světové války. Květy vlčího máku pokrývaly hroby vojá-
ků padlých na západní frontě. Maková kasička bude k dispozi-
ci od 1. do 30. listopadu 2022 na pultíku v knihovně. Více zde: 
https://www.denveteranu.cz.

Dílna: Adventní věnce
24. 11. čt 17:00 hod.
Již tradičně si může-
te přijít do Kulturního 
centra vyrobit vlastní 
adventní věnec za asi-
stence lektorky. Vstup-
né činí 60 Kč a obsahu-
je slaměný korpus, vět-
ve, drátek a přírodniny 
k  dozdobení. Prosíme, 
doneste si vlastní za-
hradnické nůžky, svíčky a přízdoby dle svého vkusu. Rezerva-
ce místa v KC/knihovně telefonicky nebo osobně.

L I S T O P A D   2 0 2 2

5.–26. 11. 
Výstava: SKŘÍTKOVÁNÍ
Autorka: Helen Andrlová
Prodejní výstava textilních panenek, skřítků a tašek.
Vernisáž: 5. 11. so 15:00

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

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

10. 11. čt 19:30, Studio D: Mandarinkový pokoj
Autor: Robert Thomas
Režie: Alena Borhyová
Vstupenky 120 Kč v prodeji v KC Chaberský dvůr

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

18. 11. pá 17:00
Lampionový průvod
pro děti

19. 11. so 15:00, Pohádka: Kašpárek domek staví
Divadelní pohádka pro děti, hraje: Divadlo LokVar 
Vstupné 50 Kč, Velký sál, bez rezervace

22. 11. út 17:00, wORKShOP Když kniha roste s dítětem
2. díl série „Od čumáčku k ocasu“
Metodické hry pro použití knihy podle věku, kniha jako součást 
výchovy
Vstupné 50 Kč, knihovna

24. 11. čt 17:00, Dílna: Adventní věnce
Vstupné 60 Kč, rezervace v KC Chaberský dvůr

24. 11. čt 19:30, Divadlo DIVOch: Setkání
Režie: Gabriela Rejková
Vstupenky 120 Kč v prodeji v KC Chaberský dvůr

Provoz galerie a knihovny je po dobu akcí pořádaných
v prostorách Kulturního centra chD omezen.

během akcí se mohou pořizovat zvukové a obrazové záznamy určené k propagaci knihovny.

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

Lampionový průvod 
18. 11. pá 17:00 hod.
Zveme děti na první knihovnický lampio-
nový průvod! Sejdeme se v pátek 18.  listo-
padu  2022 v  17:00 hodin na dětském hřiš-
ti pod Základní školou. Přineste si lampiony 
nebo lucerničky a pojďte s námi na vycház-
ku, projdeme se kolem chaberského koste-
líka k Chaberskému dvoru na Hrušovanském 
náměstí. Tam bude na děti čekat drobné ob-
čerstvení. Těšíme se!

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

V  rámci Dne otevřených dveří knihovny 
jsme 8.  října také odměňovali autory nej-
lepších děl přihlášených do literární soutě-
že na téma „Po stopách…“. Na prvním mís-
tě zabodoval fanoušek foglarovek Lukáš 
Tilsch s 1. dílem příběhu „Po stopách Tles-

kačových“. Doufáme, že se brzy dozvíme 
z dalšího dílu, jak to bylo dál! Na druhém 
místě jsme se s povídkou „Po stopách pádu 
Konstantinopole“ vypravili do dávné histo-
rie s Jáchymem Zimou a na třetím se umístil 
deník „Barevný den“, společná práce Adélky 

Procházkové a Elišky Plívové. Všechny děti 
obdržely dárkové poukazy do knihkupectví 
a malou sladkost. Budoucím spisovatelům 
gratulujeme a těšíme se na vaše další pří-
spěvky v jiných soutěžích. 

Vyhodnocení literární soutěže
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Opravy tabulí naučné stezky 
těší nejen tvůrce
Roku 2013 byly ulice a náměstí v Dolních 
Chabrech osazeny prvními čtyřmi tabule-
mi projektu naučné stezky nazvané „Dolní 
Chabry brána do pravěku Prahy“. Každým 
následujícím rokem přibyly další čtyři pa-
nely, až vzniklo celkem 16 naučných tabulí. 
Záměrem tvůrců – členů OSOP bylo kultur-
ně-společenské obohacení a zkrášlení ve-
řejných prostor. Výrobu tabulí financovala 
MČ Praha-Dolní Chabry.

Na ulicích tak postupně vyrůstal pro-
jekt, přibližující místním i  návštěvníkům 
historii místa a  jeho přírodní zajímavosti. 
Tabule vznikly za milé spolupráce s míst-
ní ZŠ. Žáci pod vedením učitelky Petry Svá-
rovské vymýšleli na tabule herní prvky 
s kvízy a hádankami, tvořili grafické sym-
boly jednotlivých zastavení a  někdy děti 
samotnou interaktivitu i výtvarně zpraco-
valy. Zapojením školáků do celého projek-
tu tak vznikl jeho jedinečný charakter.

Celkovou grafickou podobu, přípravu 
pro tisk i koordinaci prací při výrobě měla 
na starost Martina Mrňavá. Texty a  foto-
grafie na tabulích připravila Jana Snížko-
vá ve spolupráci s četnými odborníky z řad 
archeologie, historie a  přírodních věd. 
S odbornou pomocí a texty přispěl i cha-
berský biolog RNDr. Tomáš Petrásek. Pro 
nás tvůrce bylo zpracování tolika různých 
témat velmi náročné, ale o to zajímavější. 

Největší odměnou a uspokojením z vy-
tvoření smysluplného díla byl pohled na 
děti i dospělé, kteří postávali u tabulí, pro-
čítali je nebo zkoušeli dřevěné hříčky. Tex-

ty z  tabulí byly průběhem času několi-
krát zmiňovány i v odborné literatuře jako 
zdroj, což nás velmi těšilo. Naše tabule se 
staly i inspirací pro další tvůrce. 

Radost však s  postupem času ubýva-
la, když majitelé tabule neudržovali a her-
ní prvky začaly být pro děti nefunkční 
a mnohdy již nebezpečné. 

V  letošním roce 2022 po devíti letech 
konečně dochází k opravám prvních tabu-
lí vlastníky MČ Praha-Dolní Chabry. Velkou 
radost z  nápravy máme nejen my, autoři 
naučné stezky, ale jistě i všichni, kteří rádi 
objevují a těší se z inspirativních a funkč-
ních věcí. 

Poděkování náleží především starost-
ce MČ Praha-Dolní Chabry Kateřině Šilho-
vé Šafránkové za to, že si dokáže vážit prá-
ce druhých a spustila opravy tabulí nauč-
né stezky v naší MČ.

Za OSOP Jana Snížková
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České stopy v Římě II
Vážení a milí čtenáři Chaberského zpravo-
daje,

zůstaneme ještě v  Bazilice sv. Petra 
a shrneme si některé další odkazy na naši 
vlast. Když procházíme atriem a chystáme 
se vstoupit do chrámu, můžeme zaregis-
trovat mramorovou desku na jednom ze 
sloupů, na níž je seznam církevních hod-
nostářů, kteří se roku 1854 účastnili ob-
řadů spojených se slavnostním vyhláše-
ním Neposkvrněného početí Panny Marie 
za pravdu víry. Mezi nimi lze nalézt rodá-
ka z  Prachatic, Jana Nepomuka Neuman-
na, který se stal biskupem v severoameric-
ké Filadelfii.

Bronzová hlavní vstupní vrata pocházejí 
ještě ze staré baziliky. Autorem reliéfů zob-
razujících život a umučení sv. apoštolů Pe-
tra a Pavla je renesanční umělec Antonio 
di Pietro Averlino (známý i pod uměleckým 
jménem Filarete). Krom nich tu jsou i sou-
dobé výjevy, z nichž nás zajímá nad popra-
vou sv. Pavla vyobrazený příjezd Zikmunda 
Lucemburského do Říma (vidíme, že papež 
mu jede vstříc na koni), jeho setkání s ním 
a následnou císařskou korunovaci Svatým 
otcem Evženem IV. roku 1431. 

V  levé příčné lodi chrámu sv. Petra je 
do oltáře sv. Josefa zasazen obraz Antoní-
na Marka Machourka z Nítkovic (60. léta 20. 
století) – další česká stopa.

Mnohem známější je oválné vitrážo-
vé okno uprostřed apsidy za hlavním ol-
tářem. Nad sousoším čtyř církevních Otců 
křesťanského západu a  východu (sv. Au-
gustin, sv. Ambrož, sv. Atanáš, sv. Jan Zla-
toústý) je tzv. Cathedra Petri, tedy kated-
ra Petrova, a nad ní se nachází zmiňované 
okno, na němž je vyobrazen mezi sluneč-
ními paprsky Duch Svatý v  podobě holu-
bice. Okno je vyrobeno z českého křišťálu. 

Když bychom kráčeli od hlavního oltá-
ře směrem ke vchodu/východu, všimli by-
chom si, že na podlaze hlavní lodi jsou vy-
značeny různé světové katedrály podle 

velikosti ( jejich délka v  metrech se udá-
vá v odpovídající vzdálenosti od hlavního 
oltáře Svatopetrské baziliky). Po ujití 124 
metrů si tak můžeme všimnout pozlace-
ného nápisu označujícího délku katedrá-
ly sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Iniciátorem 

zanesení pražské katedrály byl kardinál Jo-
sef Beran, který v Římě pobýval ve vynuce-
ném exilu za komunismu.

P. Petr Havlík

chaberský kostel  
čeká na velké opravy
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele je pravděpo-
dobně nejvýznamnější památkou v  Dol-
ních Chabrech a bezpochyby dokonce jed-
nou z nejdůležitějších svého druhu v celé 
Praze. Přestože se díky neutuchající snaze 
členů spolku OSOP a několika málo nad-
šenců daří pomocí veřejných sbírek orga-
nizovat opravy jednotlivých částí kostela 
a  jeho vybavení, jako celek sakrální stav-
ba i  její areál dlouhodobě chátrají. Zkra-
je října se proto u kostela na Bíleneckém 
náměstí sešli zástupci spolku, stavební 
technik Arcibiskupství pražského, zástup-
ce prosecké farnosti, projektant opravy zdi 
a starostka městské části s 1. místostaros-
tou, aby probrali budoucnost svatostán-
ku. Díky architektovi Žilkovi a projektanto-
vi Zimovi je vyhotoven projekt na záchranu 

zdiva i porušené statiky. Celý objekt spa-
dá pod správu římskokatolické Prosec-
ké farnosti, která je jeho vlastníkem. Cír-
kev v nedávné době požádala o dotaci na 
opravu části ohradní zdi, která je již opra-
vená. Další zásadní rekonstrukce ale areál 
stále ještě čekají a před církví je nyní velká 
výzva. Chaberský kostel je vzácnou román-
skou památkou z  druhé poloviny 12. sto-
letí. Díky poznatkům historiků a archeolo-
gů víme, že na jeho místě v minulosti stá-
ly ještě starší stavby – rotunda s průmě-
rem 13 metrů (druhá největší u nás), koste-
lík s podlouhlou lodí z 11. století a nejstar-
ší dřevěná stavba na kamenné podezdív-
ce nejspíše z počátku 11. století. Městská 
část, spolek OSOP, místní nadšenci i nový 
duchovní správce prosecké farnosti jsou 
připraveni se na záchraně kostela podílet, 
přestože lze předpokládat vysoké náklady. 

redakce
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Myslivost 
setkání se sokolníkem
V neděli 18. září 2022 od 13:00 hodin uspo-
řádal na fotbalovém hřišti Sokola Veltěž 
náš Myslivecký spolek Zdiby – Klecany ve 
spolupráci s  Obecním úřadem Zdiby dá 
se říci již tradiční setkání se sokolníkem. 
Milým překvapením pro nás byla vysoká 
účast návštěvníků. Sešlo se jich na 150, od 
těch nejmenších až po dospělé. Své jistě 
udělalo i počasí, když po několika chlad-
ných a deštivých dnech se právě toto od-
poledne ukázalo hřejivé slunce.

Všechny přítomné přivítal myslivecký 
hospodář Antonín Matějka a pak se již dal-
šího programu ujal sokolník Michal Pro-
cházka se svými svěřenci, kterými byli jak 
dravci, tak sovy. Jako první se představi-
la naše nejmenší sova, kulíšek nejmenší, 
jménem Arnošt. Přestože se jedná o sku-
tečně velice drobnou sovu velikosti droz-
da, je výborným lovcem. Po nejmenší sově 
následovala ta největší, a  to výr velký 
Anežka. Anežka předvedla přelety ze sta-
tivu na sokolnickou rukavici, při kterých 
vynikl její bezhlučný let. Je zajímavé, že 

i když loví malou i větší zvěř, ptáky a hlo-
davce, její lahůdkou jsou ježci. Další, dří-
ve velmi hojnou sovou vyskytující se v kaž-
dé stodole, byla sova pálená Štěpán. Dnes 

se tento druh řadí mezi ohrožené a háje-
né, stejně jako všechny naše ostatní sovy.

Po sovách následovali dravci, a  to jak 
lovící kořist na zemi, tak v letu. K prvnímu 
druhu patří poštolka obecná, kterou mů-
žeme spatřit, jak se třepetá nad loukami 
a poli a pak se vrhá na zem za kořistí, což 
jsou v převážné míře hraboši. Naše poštol-
ka se jmenuje Pišta a předvedla lov na vy-
cpanou atrapu, kterou si ihned schovala 
do skrýše. Mezi dravce lovící na zemi pat-
ří celkem hojně se vyskytující káně. Z těch 
byla k  vidění káně lesní Boženka a  káně 
rudoocasá Ruda. Populace káně lesní se 
vlivem dlouholeté ochrany rozšířila tak, 
že ji dnes můžeme běžně spatřit, jak loví 
přemnožené hraboše i jiné drobné obrat-
lovce. Nepohrdne ani mršinou na polích 
či u  silnic. Největším předváděným drav-
cem byl orel kamčatský s velmi zvláštním 
jménem Koupelna. Jedná se o příbuzného 
orla mořského, který se vyskytuje i v oko-
lí našich rybníků, kde loví převážně ryby 
a vodní ptactvo. Mezi sokolovité dravce lo-
vící ve výšce či v přízemním letu patří ra-
roh velký. Kořistí jsou mu ptáci do velikos-
ti holuba, které v letu sráží na zem. Někdy 
však loví i na zemi. Pro své výborné leto-
vé schopnosti se užívá jako lovecký dravec. 
Tyto schopnosti v celé kráse předvedl ra-
roh jménem Rája, když útočil na vycpani-
nu roztočenou na šňůře. Posledním drav-

cem byl luňák červený Viki, který též před-
vedl své letové umění. Luňáka lze rozeznat 
za letu podle hluboce vykrojeného vidlič-
natého ocasu. Živí se lovem často v okolí 
vodních ploch, a tak jsou na jeho jídelníč-
ku i žáby či ryby.

Při tomto setkání se jak děti, tak dospě-
lí mohli dozvědět mnoho zajímavého o ži-
votě našich dravců a sov, přičemž musíme 
ocenit moderátorský výkon sokolníka, kte-
rým si dokázal získat pozornost všech zú-
častněných. Bylo to příjemně strávené od-
poledne a těšíme se na příští setkání. 

Ing. Jindřich Trpák

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Zveme vás na rozsvícení vánočního stromu

na Hrušovanském náměstí.

V neděli 27. listopadu 2022

od 17:00 hod. rozsvícení stromu.

Přijďte si s námi užít první adventní neděli. Těšíme se na vás.
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Vlastivědná vycházka  
s komentovanou prohlídkou
Dne 13. října 2022 naše třída 5. A navštívi-
la místní kostelík v Dolních Chabrech. Pro-
hlídku nám zprostředkoval žák naší třídy 
Lukáš Tilsch a  provázel nás místní farář 
Petr Havlík.

Velmi poutavě a zajímavě dětem povyp-
rávěl o historii, ukázal nám vzácné fresky, 

děti si také prohlédly varhany a dozvědě-
ly se o záchraně této vzácné románské pa-
mátky. Také nám vysvětlil, odkud pochází 
název kostela Stětí sv. Jana Křtitele.

Děkujeme za krásný zážitek!

Eva Blahušová

Školní družina
Žáci školní družiny 3. A se zapojili do lite-
rární soutěže naší knihovny. Téma soutěže 
bylo „Po stopách…“. 

Práce žáků se líbila a měla úspěch. Na 
4. místě se umístily žákyně Ema Nájemní-
ková, která napsala komiksové vtipy Packa 
a Sněhulák, a také Lucka Veselá s komiksy 
Nalezenec a Teplo.

Těšíme se na další soutěže.
Lenka Netolická

Podzimní  
vítání občánků
Ve Velkém sále Chaberského dvora se ve 
čtvrtek 13. října konalo podzimní slavnost-
ní vítání občánků. Skupinku dvanácti no-
vých občánků přítomných se svými rodi-
či přivítala starostka Kateřina Šilhová Ša-
fránková. 

Malým Chaberáčkům předala památeč-
ní list a  jako drobný dárek také půvabný 
obrázek místního kostela od Martiny Mr-
ňavé ze spolku OSOP a bodýčko se znakem 
městské části. Ještě jednou přejeme všem 
novým občánkům i  jejich rodičům jen to 
dobré, a ať se jim v Dolních Chabrech líbí.

redakce, 
foto: Hana Francová
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Sportovní dopoledne  
v základní škole
Mateřská škola Beranov byla pozvána na 
sportovní dopoledne do ZŠ Praha-Dolní 
Chabry. Děti si mohly vyzkoušet všechny 
možné sporty jako je fotbal, florbal, bas-
ketbal, ale také prvky gymnastiky. Děti byly 
nadšené a dospělí ocenili bezvadnou or-
ganizaci celého dopoledne.

Irena Majerová, MŠ Beranov

Saunování v Jaatě
Podzim oblékl zahradu naší školky do pes-
trých barev, a  i  když už byla rána chlad-
nější, užívaly si děti sluníčko a teplo říjno-
vých dní. Čas svátku svatého Václava a Mi-
chaela otevřel téma odvahy a překonává-
ní strachu.

Předškoláci podnikli výpravu na Vyše-
hrad a  obdivovali krásy Prahy mimo jiné 
z míst, odkud skočil Horymír se svým věr-

ným Šemíkem.
Děti si užily také první letošní sauno-

vání na zahradě školky. Pokud byste rádi 
kouzlo saunování uprostřed přírody vy-
zkoušeli, jste srdečně zváni. Za 600 Kč si 
celou saunu můžete rezervovat (pro po-
drobnější informace a  rezervaci nás pro-
sím kontaktujte na tel. 603 200 512).

Krom saunování jsme vyrazili na výlet 
na lezeckou stěnu do Holešovic. Děti le-
zení a zdolávání přiměřených výzev milu-
jí, přitom přirozeně rozvíjí hrubou motori-
ku. Stejně prospěšná je lezecká stěna i pro 
dospělé. Při čtení těchto řádků vám mož-
ná na mysl přichází podobný nápad jako 
nám – jak skvělé by bylo mít lezeckou stě-

nu přímo u nás v Dolních Chabrech!
Říjnová podzimní brigáda se postara-

la o přípravu zahrady na zimu, stejně jako 
o milé setkání rodičů, dětí, průvodců a přá-
tel školky. Máme nové králíkárny a králíky. 
Morčata jsou v nich oddělena podle pohla-
ví  – samice bydlí samostatně, samci sdí-
lí bydlení s  králíky. Pokud byste měli zá-
jem o morčátko, budou opět k mání – klu-
ci i holky.

Jako každoročně se chystáme na prů-
vod svatého Martina. Od točny autobu-
su ke školce můžete proto po setmění po-
tkat větší provoz a třeba spolu s námi najít 
i své vnitřní světlo.

Lucie Horáková

Splynout s přírodou Každé dítě chce mít svoje místo na hraní, 
svoji „schovávačku“. Vzpomínáte, jak jste si 
jako dítě hráli v pevnosti z polštářů a dek? 
Děti prostě milují bunkry a jiné schovky.

Naše děti z Pohádkové školičky se mo-
hou těšit na velké zahradě z nového dřevě-
ného domečku, který se díky svému prove-
dení a hravé fantazii dětí stal ihned dějiš-
těm všelijakých veselých radovánek.

Ke správné zahradě patří zastřešená 
dřevěná pergola, která jednak zahradu es-
teticky povznese, ale hlavně přináší dětem 
příležitost k širšímu vyžití. Těšíme se, že se 
stane příhodným místem k tvůrčí činnosti 
v parném, nebo naopak v nepříznivém po-
časí. 

Tento přírodní materiál nám poskytne 
spoustu možností a vyčaruje tu správnou 
atmosféru s vůní dřeva.

Dětská radost je k nezaplacení.
Kolektiv Pohádkové školičky, 

Bílenecké náměstí
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Mladší dorost 
ročník 2006–2007
Představujeme aktuálně nej-
lepší chaberský tým – mladší 
dorost ročník 2006–2007, kte-

rý zatím odehrál ve stávající sezóně šest 
zápasů a ve všech zvítězil. Položili jsme pár 
otázek trenérům Janu Škurkovi a Danu Mi-
kotovi.
V  čem tkví podle vás tajemství stávající-
ho úspěchu?
Dan Mikota (DM): Předně je to skutečnost, 
že osa týmu spolu hraje již bezmála de-
set let. Podařilo se nám udržet hráče, kte-
ří měli nabídky z vyšších soutěží (Pavel Fa-
lešník, Míša Škurek, Jonáš Mikota). Součas-
ně k nám přicházeli noví hráči z Březině-
vsi, Čakovic, Admiry nebo Meteoru a vrace-
li se hráči z hostování z Admiry nebo Duk-
ly, takže kádr je kvalitní a také široký. V ne-
poslední řadě nyní klukům pomáhají spo-
lečné tréninky se starším dorostem, kte-
ré vede „pan trenér a fotbalový odborník“ 
Pavel Hartman a vedle starších hráčů kluci 
mají motivaci se zlepšovat a cvičení Pavla 
jsou opravdu vynikající.
Mohl by tento tým porazit třeba Admiru?
Jan Škurek (JŠ): Porazit se dá každý 
a s každým můžeme prohrát, to je na fot-
bale krásné. Vždycky říkám, že hlavní roz-
díl třeba proti Admiře, Meteoru nebo Tem-
pu není v tom, že oni mají lepší hráče, ale 
v  tom, že nemají ty slabší. Ale ano, mys-
lím, že v nejsilnější sestavě bychom Admi-
ru mohli porazit nebo aspoň odehrát vy-
rovnané utkání.
Co noví hráči, mohou vůbec ještě v tomto 
věku začít s fotbalem?
DM: Pokud je hráč pohybově nadaný a pra-
videlně sportoval, tak to možné je. Třeba 
letos k nám přišli tři hráči, co fotbal nikdy 
nehráli a nevedou si vůbec špatně. Mají za 
sebou již první mistrovská utkání.
V čem se lišíte od svých soupeřů?
JŠ: Předně je to šířka kádru. Dnes máme 
na soupisce 27 hráčů, což je v  této věko-
vé kategorii neskutečné. I  když nám vy-

padne třeba 10 hráčů (nemoci, školní po-
vinnosti), nic se neděje, naskočí další. To 
jiné týmy nemají. Dále řada kluků pomáhá 
staršímu dorostu, kde získává cenné zku-
šenosti a sebevědomí. A také jsme na ví-
tězné vlně – kluci ročníku 2007, kteří minu-
lou sezónu vybojovali postup do I. třídy, již 
neprohráli 14 mistrovských utkání v řadě. 
Navíc je tu skvělá parta kluků z  Chaber 
a okolí. Jsou hrozně pozitivní, a  i když se 
třeba v poločase nedaří, sami si v kabině 
říkají chyby, ale bez nadávek nebo výčitek. 
Každý tým má slabiny. Jaké jsou ty vaše?
DM: Předně je to post brankáře, které-
ho pro podzimní část sezóny nemáme. Na 
každý zápas proto zaskakuje někdo z pole, 
i  když se klukům do brány moc nechce. 
Problémy ale máme především v ofenziv-
ní části, proměňování šancí a celkové se-
hranosti. Částečně se na tom odráží i vel-
ká šířka kádru, kdy pokaždé hrajeme v jiné 
sestavě. Tým má tak daleko lepší druhé 
poločasy, kdy si kluci na sebe zvyknou. To 

v nás vzbuzuje naději, že na jaře můžeme 
jít výkonnostně ještě nahoru. O charakte-
ru týmu svědčí i to, že kluci už si na příští 
sezonu sami hledají gólmana a dávají nám 
tipy.
A s čím jste nejvíce spokojení?
JŠ: Spokojeni a  možná i  překvapeni jsme 
s  naší defenzivou, zejména když vezme-
me v úvahu již zmíněný post brankáře. Ze 
šesti zápasů jsme dostali jen dvě bran-
ky, z toho jednu z penalty. Učíme kluky, že 
musí bránit celý tým, nejen obrana. Velká 
spokojenost je i se zázemím a celým areá-
lem, i díky němu k nám hráči rádi přestu-
pují nebo zůstávají. 
Jaký je váš cíl v této sezoně?
DM: S ohledem na dosavadní vývoj asi ne-
můžeme chtít méně, než postup do přebo-
ru, což mimochodem chtějí i naši kluci, ale 
když to nevyjde, nic se neděje. Už jen to, že 
hrajeme v čele tabulky, je skvělé.

Vlastimil Tomšů

Datum Čas Kategorie Soupeř
NE 6. 11.  11:30 Mladší dorost Sokol Kolovraty
NE 6. 11.  14:00 Mladší přípravka SK Ďáblice

SO 12. 11.  11:00 Mladší žáci Spartak Kbely
SO 12. 11.  14:00 Starší dorost SK Ďáblice
NE 13. 11.  11:00 Starší přípravka FC Zličín
NE 13. 11.  14:00 Starší žáci SK Modřany

SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHABRY, z. s. 

POŘÁDÁ PRO DĚTI SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM

KDY: V ÚTERÝ 6. 12. 2022 v 16:30 hod.

KDE: V tělocvičně základní školy v Dolních 
Chabrech, Spořická 400, Praha 8. (vchod za 
pomníkem po železném schodišti).

Těšit se můžete na zábavné soutěžení, čer-
tí šklebení, čertovský taneček a  Mikuláš-
ské nadělování. 

Kdo má masku andílka nebo čertíka, vez-
měte s sebou. 
 
Vstupenky v  hodnotě 70 Kč (na dárek od 
Mikuláše pro jedno dítě) je nutné zakou-
pit v kanceláři základní školy, mateřských 
školkách anebo ve cvičebních hodinách TJ 
od 14. 11. do 30. 11. 2022.

Na tuto akci připomínáme nutnost přezutí 
v šatnách školy.

 TĚŠÍME SE NA VÁS 
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