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Nebojte se říct si o pomoc
Mnoho lidí v  posledních měsících sužu-
jí obavy, jak finančně zvládnou těžké časy. 
Do finančních problémů se přitom může 
někdy dostat každý a není ostudou si v ta-
kové chvíli říci o pomoc.

Praha proto nedávno spustila portál 
s pomocí Pražanům pomocprazanum.pra-
ha.eu, na kterém naleznete přehledně na 
jednom místě informace o možné pomoci. 
Stránky jsou zaměřeny:
�na žádosti o  balíček finanční úlevy ve 
školství pro rodiče, kteří mohou mít pro-
blémy se zaplacením školních obědů, 
školného v MŠ nebo v družině či školním 
klubu;
�naleznete zde také kontakty na pora-
denskou linku k možnosti šetření energi-
emi; 
�a v neposlední řadě pomoc lidem v tíži-

vé bytové situaci v podobě možnosti zažá-
dat o speciální nadační příspěvek Prahy na 
výdaje spojené s bydlením.

Formy aktuální pomoci od státu a jejich 
souhrn naleznete na stránkách www.dest-
nikprotidrahote.cz a  konkrétní informa-
ce o  nejrůznějších příspěvcích a  přídav-
cích naleznete včetně podrobných návo-
dů a potřebných formulářů na webu www.
mpsv.cz Ministerstva práce a  sociálních 
věcí.

Nebojte se říct si o  pomoc, na kterou 
máte nárok!

Sociální pracovnice je tu pro vás
Pomocnou ruku nabízí prostřednictvím 

sociální pracovnice také městská část. Ne-
váhejte se na Mgr. Marianu Kaliankovou 
obrátit. Jednou z  forem pomoci je nabíd-
ka potravinového balíčku 2× do měsíce pro 
občany či rodiny, kteří mají bydliště v Dol-

ních Chabrech a jejich příjmy jim neumož-
ňují uspokojovat základní životní potřeby. 

Sociální pracovnice může pomo-
ci i  v  případě, že jednoduše nevíce, kam 
se v  těžké chvíli obrátit. Pokud jste se vy 
nebo někdo z  vašich blízkých ocitli v ob-
tížné životní situaci, můžete se v  přípa-
dě dotazů a žádostí o poskytnutí této po-
moci obrátit na sociální pracovnici Mgr. 
Marianu Kaliankovou, tel. 725 010 084,  
e-mail socialni@dchabry.cz.

redakce

Úvodní 
slovo
Kateřina 
Šilhová 
Šafránková
starostKa MČ
Milí Chaberáci, 

před úřadem na Hrušovanském náměs-
tí již od adventní neděle září načanča-
ný strom, další dva jsou na náměstích po 
Chabrech a po dostavbě základní školy se 
vrátila světla i na lípu před základní ško-
lou. S ozdobami v oknech a zahradách se 
přidávají celé Chabry. Blíží se nejtřpytivěj-
ší svátky v roce.

Pro některé rodiny ale budou letošní 
Vánoce těžší než jindy. Neustálé zdražo-
vání základních potravin, energií a  další-
ho zboží přivádí do tíživé finanční situace 
i ty, kteří by se o sebe jinak postarali sami. 
Mnozí se zdráhají o pomoc požádat nebo 
možná často ani netuší, že se jim nějaká 
pomoc nabízí. V  článku níže najdete ně-
kolik základních kontaktů, kam se můžete 

obrátit, a to včetně tel. čísla a e-mailu na 
naši sociální pracovnici Marianu Kalianko-
vou. Kromě příspěvků od státu nyní může-
te zažádat o pomoc i od Prahy. Jen společ-
ně můžeme čelit všem nečekaným nástra-
hám, kterým jsme byli v letošním roce vy-
staveni. Za sebe jako starostku chci opět 
zopakovat, že u  mě má každý dveře ote-
vřené.

Nechtěným předvánočním dárkem je 
pro nás záměr výstavby datacentra v ob-
lasti vedle Nových Chaber. Hned po obdr-
žení informace o zahájeném řízení o vlivu 
stavby na životní prostředí, tzv. EIA, jsme 
zadali vypracování dvou studií, hlukové 
a rozptylové. Studie mají nezávisle posou-
dit vliv záměru na zdraví a životní prostře-
dí občanů městské části. V době, kdy čtete 
tento Zpravodaj, již máme výsledky a  za-
pracovali jsme je do vyjádření za městskou 
část. Hlavními argumenty proti záměru 
v Čechách největšího datacentra jsou pře-
devším blízkost současné i budoucí byto-
vé a residenční výstavby. Opíráme se o vizi 
rozvoje území, kterou jsme přijali v  Kon-
cepci rozvojových a transformačních loka-
lit a  naše připomínky k  návrhu Metropo-
litního plánu, obojí schválené zastupitel-
stvem v červnu v nové koalici. O dalším vý-

voji vás budeme postupně informovat.
Zastupitelstvo Horních Počernic před 

pár týdny rozhodlo o zpětvzetí žaloby pro-
ti územnímu rozhodnutí o umístění SOKP 
511 D1 – Běchovice Krajského úřadu Jiho-
českého kraje.

Nově zvolená rada a většina počernic-
kých zastupitelů rozhodli jít cestou ústup-
ků a dále stavbě nebránit. Žaloba našeho 
spolku podaná spolu s  dalšími třemi ža-
lobci běží dál a vzdávat se určitě nehod-
láme.

Z čeho mám však velikou radost, je oce-
nění chaberské Věry Doušové Řádem To-
máše Garrigua Masaryka během udíle-
ní státních vyznamenání 28.  října. Věru 
známe především jako ředitelku Potravi-
nové banky pro Prahu a Středočeský kraj 
a u nás v Chabrech i  z  radnice a  z  komi-
sí. Ocenění ale získala hlavně za svou prá-
ci v disentu a pomoc volyňským Čechům. 
Více se o Věře dozvíte v rozhovoru v tom-
to čísle.

Přeji vám krásný adventní čas, požeh-
nané Vánoce, do nového roku vše dobré 
a doufám, že se potkáme třeba na vánoč-
ním koncertu v našem kostele.

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  
26. října 2022
schválila
�návrh úpravy pronájmu vánoční výzdoby 
stromů v MČ Praha-Dolní Chabry a uzavře-
ní Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu vánoč-
ní výzdoby dle cenové nabídky,
�odměny ředitelkám příspěvkových orga-
nizací zřízených městskou částí Praha-Dol-
ní Chabry v 3. čtvrtletí 2022,
�na pozici místopředsedy povodňové ko-
mise Stanislava Vyšína a  na pozici členů 
povodňové komise Ing. Barboru Floriáno-
vou, Dr., Ing. Přemysla Vávru a Mgr. Radku 
Mlynárovou,
�Organizační řád úřadu Městské části 
Praha-Dolní Chabry a  pověřila starostku 
podpisem,
�uzavření Smlouvy o  poskytování práv-
ních služeb s JUDr. Janem Metelkou, LL.M, 
ČAK 19071,
�finanční příspěvek ve výši 20 000 Kč 
sdružení OSOP na Vánoční slavnost u kos-
tela s  názvem Adventní setkání, zpěvy 
a tradice,
�Plán inventur pro rok 2022 MČ Praha-
Dolní Chabry se stavem k 31. prosinci 2022,
�žádost ZŠ Praha-Dolní Chabry o  výmaz 
zápisu školní jídelny  – výdejny z  rejstří-
ku škol a školských zařízení s účinností od 
1. ledna 2023,
�vyčištění kanálových uličních vpus-
tí a doplnění chybějících kanálových košů 
a cenovou nabídku firmy PVK dle důvodo-
vé zprávy,
�zadání vypracování znaleckého posud-
ku pro stanovení ceny odhadem (cena po-
zemků není stanovena dle cenové mapy) 
na základě nabídky odkupu vlastníků po-
zemků parc. č. 1238/5, 1238/6, 1238/7, 
1241/1 a 1334/4 v k. ú. Dolní Chabry,

vzala na vědomí
�informaci o doplňkové činnosti MŠ Bera-
nov – podnájmu nebytových prostor,
�informaci o peněžních darech Základní 
škole Praha-Dolní Chabry ve 2. a 3. čtvrtle-
tí 2022 v celkové výši 4 541 Kč,

zřídila
�hlavní inventarizační komisi MČ Praha-
Dolní Chabry,

jmenovala
�předsedy a  členy komisí RMČ Praha-
Dolní Chabry dle přílohy s  účinností od 
1. 11. 2022,
�další dva členy redakční rady: Hanu 
Francovou a  Ing. Mgr. Martinu Šušáko-
vou, odvolala zástupce šéfredaktora Zdeň-
ka Šíra a  schválila redakční radu v  tom-
to složení: předseda Mgr. Tomáš Trenkler, 
DiS., členové Hana Francová, Mgr. Kateřina 
Tomcová, Ing. Mgr. Martina Šušáková, Ale-
na Wachtlová.

Projektová dokumentace 
pro tramvaj
Naše městská část zpracovala připomín-
ky k  projektové dokumentaci (PD) pláno-
vané tramvajové trati Kobylisy – Zdiby (TT). 
Ústecká ulice se podle ní změní v  bulvár 
s  tramvajovým tělesem uprostřed a  jed-
ním jízdním automobilovým pruhem a cyk-
lopruhem pro každý směr. 

Aby tramvaj opravdu sloužila, je zapo-
třebí tento projekt doplnit o  body, které 
jsou z  našeho pohledu zásadní pro život 
(nejen) místních rezidentů. 
V krátkosti uvádíme souhrn připomínek:
�Záměr TT nepočítá na jižní polovině Ús-
tecké (ve směru od Kobylis) se zachová-
ním vzrostlé, mnohdy velmi kvalitní zeleně 
a  dřevin. Přitom stromy jsou významným 
izolačním prvkem, zachycujím prachové 
částice, tlumí hluk a zvlhčují klima.
�Parkování místních projekt vůbec nezo-
hledňuje, stejně jako zásobování restau-
rací, penzionů či lékařských ordinací. Pro-
blém, kde zastavit, řeší strohým konstato-
váním o přesunutí stání do vedlejších ulic.
�Místo toho mají vzniknout značené pru-
hy pro cyklisty. Ty požadujeme z  Ústecké 
přesunout do souběžných ulic Ládevská 

a Kobyliská a uvolnit tím místo právě zele-
ni či dopravní obsluze.
�Na Ústecké má být jen jeden jízdní pruh 
v každém směru. To výrazně ztíží napojo-
vání vozidel z vedlejších ulic. Požadujeme 
v PD toto lépe rozpracovat, např. připojo-
vacími pruhy nebo světelnou signalizací.
�Plánovanou trakční měnírnu požaduje-
me přemístit ze zatáčky Obslužná × Tuši-
mická zcela mimo obytnou zástavbu. 
�Rozhodně požadujeme zachovat přímé 
autobusové propojení horních a  dolních 
částí Chaber (linky 162 a 169). Spojení k zá-
kladní či mateřské škole, k lékařským ordi-
nacím, k úřadu MČ, ke hřbitovu a kostelu je 
klíčové zejména pro školní mládež, senio-
ry a méně pohyblivé spoluobčany, pro kte-
ré by byl přestup obtížný či rizikový.

Souběžně s PD se připravuje rozhodnutí 
o umístění stavby, které stanoví další pod-
mínky výstavby, a naše návrhy už musí být 
v dalších fázích stavebního řízení zahrnuty.
PS: V mezidobí, již po uzávěrce prosincové-
ho vydání Zpravodaje, proběhla další jed-
nání s projektanty a investory TT. O výsled-
cích vás budeme průběžně informovat.
https://www.dchabry.cz/tramvaj-0

Stanislav Vyšín, 1. místostarosta MČ

Změna v místním poplatku ze 
psů pro rok 2023
Od 1. 1. 2023 dochází k novému způsobu 
zasílání plateb za místní poplatek ze psů 
z důvodu instalace nového softwaru. Stá-
vající variabilní symbol „1341“ a specific-
ký symbol (číslo domu) již nebudou platné.

Pro obdržení nových platebních údajů 
je třeba uvést referátu místních poplatků 
e-mailovou adresu. Nový variabilní symbol 
včetně e-složenky a QR kódu pro provede-
ní platby bude každému poplatníkovi za-
slán e-mailem v průběhu ledna 2023 (po-
kud při přihlášení psa uvedl e-mail). 

Poplatníky, kteří při přihlášení e-mailo-
vý kontakt neuvedli, žádáme, aby svoji e-
mailovou adresu zaslali na referát míst-
ních poplatků Gabriele Chamrové: gab-
riela.chamrova@dchabry.cz a v e-mai-
lu uvedli rovněž číslo popisné rodinného 
nebo bytového domu.

Nezapomeňte si posléze změnit údaje 
u platby prováděné trvalým příkazem. In-
formaci o přiděleném variabilním symbo-
lu lze získat také osobně nebo telefonic-
kým dotazem na referátu místních poplat-
ků: tel.: 283 851 272, 722 974 765. 

Gabriela Chamrová, ÚMČ

Úřad
23. 12.  ZAVŘENO
27. 12.  9:00–13:00
28. 12.  9:00–15:00
29. 12.  9:00–13:00
30. 12.  ZAVŘENO

 Knihovna a KC
23.–26. 12.  ZAVŘENO

27. 12.  10:00–12:00, 13:00–16:00
28. 12.  10:00–12:00, 13:00–16:00
29. 12.  10:00–12:00, 13:00–16:00

30. a 31. 12.  ZAVŘENO

Provozní doba v době vánočních svátků
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Navštívili jste již  
Moringa Tree klub?
Už pár měsíců je pro všechny Chaberá-
ky otevřeno komunitní centrum v Nových 
Chabrech s  názvem Moringa Tree klub. 
Srdcem „plechové budky“ v  nové zástav-
bě, jak ji organizátorky samy nazývají, jsou 
Anna Kovačič a Vlaďka Vlášková. Dvě dámy, 
které srší nápady a snaží se do severopraž-
ské městské části přinést svěží vítr v po-
době pestrých aktivit pro děti, jejich ro-
diče, ale i starší občany, a to vše s přesa-
hem k ekologii, vnímání sebe sama a vnitř-
ní spokojenosti.

Nové komunitní centrum v Dolních Cha-
brech funguje jako nezisková organizace, 
jejímž zřizovatelem a současným donáto-
rem je developer Nových Chaber. Do bu-
doucna však doufají autorky klubu v osa-
mostatnění a  větší podporu třeba právě 
z řad veřejnosti, pro kterou jsou v Morin-
ga Tree klubu otevřeni. „Může k nám přijít 
kdokoliv, kdo má zájem se účastnit eduka-
tivního a zábavného programu, který při-
pravujeme. Současně vítáme i lektory, kte-
ří hledají zázemí pro svoji lektorskou čin-
nost v  různých oblastech vzdělávání dětí 
i dospělých,“ zve Vlaďka nejen k návštěvě 
komunitního centra. Své aktivity zde stá-
le rozšiřují. Jednou z náplní klubu budou 
různé akce a vzdělávací semináře pro ženy. 
Záměrem je také aktivně zapojit rodiče do 
programu centra a podporovat aktivní ro-
dičovství.

Vlaďka Vlášková
Vlaďka působí jako 

emoční koučka a  lek-
torka. Zaměřuje se na 
uvědomění si emo-
cí, snaze porozumět 
jim a  umění zacházet 
s  nimi. V  Moringa Tree 

klubu se stará o  jeho každodenní chod – 
administrativní a  provozní záležitosti, je 
jeho spolutvůrkyní a vede zde různé work-
shopy a  přednášky zaměřené na práci 
s emocemi.

Hlavní hybnou silou projektu a celé vize 
Moringy je Anna Kovačič, která ke spoluvy-
tváření a organizaci provozu centra přizva-
la Vlaďku Vláškovou. „Obě jsme z Prahy 6. 
Do Chaber nás ještě před rokem 2000 při-
vedl můj muž, který je spolumajitelem re-
staurace A  posto a  A  posto trattoria, kde 
jsem dělala interiéry. Do Chaber jsem pro-
to často dojížděla a  přirostly mi k  srdci,“ 
popisuje Anna svou cestu do Dolních Cha-
ber, které vnímá jako příjemné místo pro 
život se zvláštní energií.

Je zde ale mnoho dalších jmen, které by 
autorky rády zmínily. Dalšími spolutvůr-
ci akcí jsou Marta Hricová, Jan Šimer, Jan 
Hnilička ze Sport Academy, Tereza Heinri-
chová a mnozí další kreativci, kteří nejrůz-
nějšími způsoby pomáhají.

„Věříme, že Chaberáci si k nám co nej-
dříve najdou cestu, protože se o nás dozví 
a  ocení pestrost nabídky centra, která se 
bude postupně rozšiřovat,“ zmiňuje Vlaď-
ka, která v Morinze vede workshopy a se-
mináře.

Anna Kovačič
Anna je uznávanou 

fotografkou a  desig-
nérkou, čemuž se věnu-
je už 25 let. Je držitel-
kou ceny Czech Grand 
Design a  nominantkou 
mnoha dalších oceně-

ní. Nafotila mnoho světových kampaní, ku-
příkladu Harvey Nichols, Mall of the Emi-
rates, Schwarzkopf. Zaměřuje se na foce-
ní osobnosti, lifestyle a  m’du. Její práce 
jste měli možnost vidět v časopisech jako 
Forbes, Elle, Harper‘s Bazaar, InStyle, Ma-
rie Claire. V roce 2008, kdy se narodil její 
první syn, založila web pro kreativní rodi-
če a chytré děti Little Modernist. Mezi při-
spěvatele patřili například PhDr. Jana No-
váčková, CSc., (Respektovat a  být respek-
tován), PhDr. Martin Jára z  Ligy otevře-
ných mužů, spisovatelka Bára Nesvadbová 
a  mnoho dalších osobností z  oboru psy-
chologie, umění a vzdělávání. V té době se 
potkala s  Vlaďkou. Nyní v  Chabrech spo-
lečně vytváří Moringa Tree klub.

Přestože je interiér zatím ještě tro-
chu prázdný, děje se toho v klubu už nyní 

spousta. Za zmínku stojí aktivity jako me-
ditace, jóga, výtvarka, klub mužů nebo 
klub žen, ale také oblíbené Tátohraní… 
A nedávno tu proběhl Halloween, na kte-
rý se sešlo v jednu chvíli přes sto lidí. Část 
pro dospělé je vytvářena pro navození po-
citu domáckosti, aby si hosté připadali, že 
jsou u někoho v kuchyni či obýváku a cí-
tili se zde dobře. „Budeme mít také ma-
lou komunitní zahradu, chceme se věno-
vat i environmentálnímu vzdělávání a spo-
jit to vše dohromady. Máme v areálu také 
ohniště, chceme, aby to u nás bylo příjem-
né a bylo nám tam všem dobře,“ doplňuje 
Anna. Spektrum je obrovské s cílem zapojit 
také seniory, spustit na jaře dětský klub – 
dopolední školičky a  odpolední kroužky 
a v budoucnu další akce jako přespávačky 
pro děti nebo filmové večery. A pokud se 
zadaří, mít přesah i na celou Prahu 8 a tře-
ba i dál. Nápadů, energie a chuti se stále 
rozvíjet mají Anna a Vlaďka spousty, což je 
dobrým základem.

Ve dnech 10. až 12. prosince bude v Mo-
rinze speciální blokový program, který 
představí zdejší aktivity. Kapacita bude 
omezená s  nutností přihlášení. Sleduj-
te proto Moringa Tree klub na Instagramu 
nebo Facebooku, odkud se dozvíte o plá-
novaných i proběhlých událostech. Webo-
vé stránky aktuálně připravují, primární je 
teď pro autorky dokončit jejich „plechovou 
budku“.

redakce, foto: Moringa Tree Klub
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Ukliďme si  
před vlastním prahem
Podzim pomalu předal žezlo zimě, vstou-
pili jsme do adventního času a všichni se 
určitě snažíme mít doma před vánočními 
svátky čisto a  útulno. O  to samé se také 
snaží vedení naší MČ v  ulicích, možnos-
ti jsou ale zatím limitované. Rádi bychom 
v roce 2023 koupili multifunkční stroj, kte-
rý by pracovníkům údržby pomohl ne-
jen s podzimním úklidem spadaného listí. 

Příští rok chceme zorganizovat 2–3 společ-
né akce Chaberáků, při kterých společně 
přispějeme ke zlepšení vzhledu naší MČ.

Letos se to ale už bohužel nepove-
de. Proto bych vás rád požádal jako sou-
sed a hrdý obyvatel Dolních Chaber o spo-
lupráci při předvánočním úklidu. Jak jistě 
víte, každý občan Dolních Chaber má mož-
nost vozit bio odpad do společnosti Bio-
odpad Dolní Chabry na ulici Spořická vpra-
vo při silnici na Ďáblice.

Pojďme si každý za sebe uklidit při-

lehlou část chodníku/místní komunikace 
u své nemovitosti. Přispějeme tak k lepší-
mu vzhledu naší MČ a nakonec z toho sami 
budeme mít lepší pocit.

Na závěr bych rád poděkoval všem, kte-
ří pozitivně reagovali na moji prosbu ne-
věnovat se v neděli domácím pracím, kte-
ré jsou příliš hlučné (typicky sekání trávy, 
řezání dřeva). Ty ostatní žádám, aby se nad 
tím zamysleli a v roce 2023 se k této výzvě 
přidali. Krásné Vánoce všem.

Josef Doležal, předseda Komise ž.p.

Ukládáte bioodpad  
na Spořické? Dbejte prosím 
pravidel sběrny.

Obyvatelé naší městské části mohou 
stále zdarma využívat služeb ukládání bi-
ologicky rozložitelného odpadu, listí, trávy 
a bioodpadu ve sběrně Ivany Zůčkové ve 
Spořické ulici směrem do Ďáblic. Termíny 
pro příjem bioodpadu jsou:
�pondělí a středa 8:00–15:30 hod., 
�sobota 8:00–13:00 hod.

Sběrna bioodpadu je třetí budovou 
v areálu. Může se stát, že brána u příjezdo-
vé cesty bude zavřená, v takovém případě 
je na ní vyvěšeno telefonní číslo na obslu-
hu, která po zavolání bránu přijde otevřít.

Službu sběru bioodpadu plně hradí rad-
nice městské části. Aby však mohlo k úhra-

dě dojít, je nutné vykázat množství sebra-
ného materiálu od občanů. K tomu slouží 
váha vedle kontejneru na bioodpad. Váže-
ní je proto nutné a je podmínkou bezplat-
ného odběru. Z váhy se také snáze vyklápí 
obsah vozíků do přistaveného kontejneru. 
Pro odevzdání bioodpadu zdarma je rov-
něž třeba se prokázat trvalým místem po-
bytu v Dolních Chabrech. 

Sběrna přijímá odpad rostlinných ple-
tiv, odpadní kůru a dřevo a další biologic-
ky rozložitelný odpad. Listí a dřevo je tře-
ba třídit zvlášť. V případě nejasností dbej-
te pokynů obsluhy.

redakce

POZOR! Kavárnička pro dříve 
narozené začíná již ve 14:30!
V měsíci prosinci se sejdeme o hodinu dří-
ve! Důvodem je brzké odpolední stmívání 
a některým seniorům nedělá tma dobře. 

Platí první středa v  měsíci dne 7.  pro-
since  2022 v  čase 14:30 hodin. U  dobré 
kávy probereme naše poslední letošní ka-
várenské pábení s dobrou náladou, které 
chystáme o týden později. Více se dočtete 
v dalším příspěvku. 

Těší se na vás všechny 
Sociální komise.

Vánoční kavárna a dětský 
soubor Valášek  
dne 14. 12. 2022

Těšit se můžeme na zástupce dětského 
souboru, ale i na vánoční koledy a na pís-
ně při harmonice. Setkání a  povídání při 
harmonice se stalo krásnou tradicí. Vánoč-
ní atmosféru může každý z  kavárenských 
hostů osvěžit svým vánočním cukrovím, 
tombola v závěru roku udělá radost všem 
výhercům. A protože se sejdeme v komor-
ním sále našeho městského úřadu, jehož 
kapacita je omezená, prosím, včas si rezer-

vujte svá místa. Sejdeme se 14. prosince ve 
14:30 hodin. 

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

Akupunkturní body  
s fyzioterapeutem Danem  
na říjnové kavárničce

Tentokrát se při našem setkání  naučíme, 
jak si rychle pomoci od akutní bolesti stis-
kem akupunkturních bodů. Například stis-
kem bodu mezi 1. a 2. kostí zápěstní mů-
žeme ulevit bolesti hlavy, migréně, trojk-
lanného nervu, oparu rtů apod. Proti ne-
spavosti se můžeme bránit stiskem bodu 
nad zápěstím, stiskem bodu na zadní stra-
ně vřetenní kosti u  lokte omezíme bolest 
zubů, pomůže nám i při zánětech čelních 
dutin. Pravdou je, že tyto lekce je nutné 
opakovat pod odborným dohledem a ve-
dením, aby byly pro nás co nejúčinněj-
ší. Děkujeme a  těšíme se na další setká-
ní s Danem Kotkem. Vítáni jste všichni, kdo 
rádi pečujete o své tělo. 

Sociální komise

Paní bohumila Rybníčková 
oslavila 103 let  
v plné duševní svěžesti

No řekněte, kdo z nás si umí představit, že 
si ještě ve 103 letech s úsměvem ve tváři 
zavzpomíná na milence? Nebo že dokáže 
s nadhledem vyprávět, jak s tatínkem při 
nedělním korzu v parku Troja sledoval T. 
G. Masaryka při projížďce na koni? Řeknu 
vám upřímně, ráda chodím k této dámě. 
Vím, že se vždycky zasměji, že je mi s ní 
dobře a že místo toho, abych jí energii do-
dávala, nosím si ji s sebou zpátky domů. 
Pravda je, že na podzim prodělala ošklivou 
virózu, ale… už jenom mávne rukou se slo-
vy: „Takových bylo!“ A když slyšíte: „…mně 
vlastně nic není, jen kdyby mě nebolelo 
koleno…“, jen tak si vzdychnete a  uvědo-
míte si, jak často si stěžujeme místo toho, 
abychom si život užívali. Paní Rybníčková, 
přijměte od nás všech v obci přání relativ-
ního zdraví, stálý úsměv a radost ze svých 
blízkých. Paní Bohunko, děkuji za krás-
né chvíle s Vámi a věřte, že jste v nejlep-
ší péči, kterou dcera může dát své mámě 
jako poděkování.

Mgr. Hana M. Kunešová
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Vysloužilá elektrozařízení 
patří na sběrná místa, 
aby nezamořila životní 
prostředí
Žárovky 
do koše nepatří

V  domácnostech jsou v  posledních le-
tech klasické žárovky postupně nahrazo-
vány úspornými světelnými zdroji; jde ze-
jména o  lineární, kompaktní úsporné zá-
řivky či LED žárovky. Jejich předností je, že 
vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 
% méně elektřiny než klasické žárovky. Ob-
sahují užitečné druhotné suroviny a zářiv-
ky i velmi malé množství toxické rtuti. Pro-
to, když doslouží, nesmějí se vyhodit do 
koše, ale je potřeba odevzdat je k odborné 
recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní sys-
tém EKOLAMP. 

Při ukládání většího množství úspor-
ných světelných zdrojů na skládkách ko-
munálního odpadu dochází k únikům rtu-
ti nejen do ovzduší. Vyšší koncentrace rtuti 
mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť 
může transformovat do organické formy, 
která je obzvláště nebezpečná pro nervo-
vou soustavu lidí i zvířat.
EKOLAMP se postará i o klasické žárovky 
a ostatní vysloužilé elektro

Od roku 2005 je EKOLAMP jedničkou 

v  péči o  světelný elektroodpad. Od roku 
2019 se však stará také o vysloužilé malé 
i  velké domácí spotřebiče. Podle nových 
pravidel platných od ledna  2021 spadají 
do zpětného odběru rovněž klasické přímo 
žhavené žárovky včetně halogenových, je-
jichž sběr provádí EKOLAMP v rámci zpět-
ného odběru dříve sbíraných světelných 
zdrojů.
Kam s nefunkčním elektrozařízením?

Vysloužilé žárovky či nefunkční elektro-
zařízení je třeba odnést do sběrného dvo-
ra, nejbližší prodejny elektra či do označe-
ných sběrných nádob, které se nacházejí 
na řadě míst po celé České republice. Jed-
nu takovou na žárovky běžné velikosti mů-
žete nalézt také v Chaberském dvoře v bu-
dově úřadu. EKOLAMP v  současnosti pro-
vozuje přes 4 300 sběrných míst. 

Více informací o  rozmístění sběrných 
nádob a správné likvidaci starého elektra 
se dozvíte na www.ekolamp.cz.

Sběrný dvůr, který se nachází v nedale-
kých Ďáblicích na adrese Ďáblická 791/89, 
Praha 8, je otevřen v  době zimního času 
po–pá od 8:30 do 17:00 hodin a  v  sobo-
tu od 8:30 do 15:00 hodin. Sběrný dvůr je 
dostupný jak občanům, tak živnostníkům 
podnikajícím v katastru obce. 

redakce

Tříkrálová sbírka
Sv. Martin letos poprvé přijel do Chaber 
osobně! Páter Havlík nám nejprve krátce 
vyprávěl o tomto světci a pak se již z mlhy 
u Komunitního centra v Nových Chabrech 
vynořila postava rytíře s  doprovodem. 
Martin se o plášť rozdělil s žebrákem a bě-
louš Atikin i  kladrubák Sacramoso z  cha-
berské Sportovní stáje Golem manželů No-
votných se pro svou klidnou povahu oka-
mžitě stali miláčky dětí i  dospělých. Po 
hlazení a  krmení koní pokračovalo Táto-
hraní v KC Moringa Tree Club, kde jsme se 
společně shodli, že další ročník pozvedne-
me o žehnání a ochutnávku vína a rohlíč-
ků. 

Tříkrálová sbírka proběhne v Chabrech 

opět v  prvních lednových dnech. Pro ná-
vštěvu K  † M † B † u  vašeho domu/bytu 
napište na 

trikralovasbirka.chabry@seznam.cz.
Věra Novotná

Telegraficky
Termíny svátečních bohoslužeb

Na Štědrý den 24.  prosince bude v  cha-
berském kostele bohoslužba od 16:00 ho-
din a  další proběhne na Nový rok 1.  led-
na od 16:00 hodin. V  průběhu vánočních 
svátků bude kostel otevřen pro veřejnost, 
aby se lidé mohli přijít podívat na jeslič-
ky a pomodlit se či ztišit ve dnech 25., 26. 
a 31. prosince a 1. ledna vždy od 13:00 do 
16:00 hodin. 

Vánoční strom do popelnice nepatří

Blíží se vánoční svátky, po kterých přijde 
v lednu na řadu likvidace vánočních strom-
ků. Podle přístupnosti popelnice na směs-
ný odpad patří vysloužilý stromek buď 
k popelnici na směsný odpad, nebo ke sta-
novišti kontejnerů na tříděný odpad. Umě-
lé stromky je také možné dát do sběrného 
dvora. V žádném případě nepatří stromky 
do popelnic ani kontejnerů. To platí i v pří-
padě popelnic solitérů, např. u rodinných 
domů apod. V  takovém případě je správ-
né místo pro vysloužilý stromek separační 
stanoviště s barevnými kontejnery.

ÚMČ přijme účetní
Hledáme kolegyni či kolegu do krásného 
pracovního prostředí radnice v  Chaber-
ském dvoře na pozici hlavní účetní/roz-
počtář. Pokud jste pracovití, pečliví, samo-
statní a  zodpovědní, máte praxi v oblasti 
účetnictví, zvládáte základní práci s počí-
tačem a programy Microsoft Office a máte 
ochotu se dále vzdělávat, potřebujeme 
pro správu financí do Dolních Chaber prá-
vě vás. Čeká vás příjemné a klidné prostře-
dí malé městské části na severu hlavního 
města. Máte-li zájem, napište na 
dchabry@dchabry.cz 
nebo navštivte sekretariát ÚMČ.
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Volba prezidenta republiky 
Druhý lednový pátek a  sobotu nás čeká 
volba prezidenta republiky. Hlasování se 
uskuteční ve dnech: 

pátek, 13. ledna 2023,  
od 14:00 do 22:00 hodin,
sobota, 14. ledna 2023,  
od 08:00 do 14:00 hodin,

případné druhé kolo volby prezidenta 
se bude konat:

pátek, 27. ledna 2023,  
od 14:00 do 22:00 hodin,
sobota, 28. ledna 2023,  
od 08:00 do 14:00 hodin.

Stálý seznam voličů 
ÚMČ Praha-Dolní Chabry vede stálý se-

znam voličů pro voliče, státní občany Čes-
ké republiky, kteří mají trvalý pobyt na 
území MČ Praha-Dolní Chabry. Každý vo-
lič si může v  úředních hodinách na ÚMČ 
ověřit, zda je ve stálém seznamu voličů za-
psán.

Voličem je státní občan České republiky, 
který alespoň druhý den volby prezidenta 
dosáhl věku 18 let, a nenastala u něj pře-
kážka v právu volit. Ve druhém kole volby 
prezidenta může volit i občan, která ales-
poň druhý den konání druhého kola volby 

prezidenta dosáhl věku 18 let. 
Volič, který se nebude zdržovat v době 

volby prezidenta ve volebním okrsku 
v místě svého trvalého pobytu, může hla-
sovat za podmínek stanovených záko-
nem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta re-
publiky a o změně některých zákonů (zá-
kon o volbě prezidenta republiky), ve zně-
ní pozdějších předpisů, na voličský prů-
kaz v  jakémkoliv stálém volebním okrsku 
na území České republiky nebo v jakémko-
liv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Voličský průkaz
Vydávání voličského průkazu

Žádost o  vydání voličského průkazu 
musí obsahovat jméno, příjmení datum 
narození, adresu místa trvalého poby-
tu a způsob doručení voličského průkazu. 
Požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na 
kterou má být voličský průkaz zaslán.

V  případě, že volič výslovně nepožádá 
pouze o  voličský průkaz na některé kolo 
volby, bude mu vydán voličský průkaz pro 
obě kola volby (jeden pro první a  druhý 
pro druhé kolo).

Žádost o vydání voličského průkazu lze 
od 1. července 2022 podávat několika způ-
soby:
�žádost v  listinné podobě opatřená 

úředně ověřeným podpisem voliče)
�žádost v elektronické podobě zasla-

ná prostřednictvím datové schránky (ID: 
ztib27j)

Žádost v těchto podobách musí být do-
ručena ÚMČ Praha-Dolní Chabry nejpoz-
ději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 6. led-
na 2023 do 16:00 hodin.
�osobně: v tomto případě není písem-

ná žádost vyžadována, neboť ÚMČ Praha-
Dolní Chabry o žádosti po prokázání totož-
nosti voliče učiní úřední záznam, ve kte-
rém veškeré potřebné údaje uvede.

O vydání voličského průkazu lze osobně 
požádat do okamžiku uzavření stálého se-
znamu voličů, tj. do 11. ledna 2023 do 16:00 
hodin.

(Poznámka: Při osobní žádosti v obdo-
bí od 29. prosince 2022 do 11.  ledna 2023 
do 16:00 hodin si volič vyhotovený voličský 
průkaz zároveň i vyzvedne.)

ÚMČ Praha-Dolní Chabry voličský prů-
kaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, 
tj. 29.  prosince  2022, předá osobně voliči 
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí 
s  ověřeným podpisem voliče žádajícího 
o vydání průkazu, anebo jej voliči zašle na 
jím uvedenou adresu do vlastních rukou.

O vydání voličského průkazu lze za stej-
ných podmínek požádat také v době mezi 
prvním a  druhým kolem volby. ÚMČ Pra-
ha-Dolní Chabry v této době může vydávat 
voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před 
prvním dnem hlasování ve druhém kole 
volby, tj. do 25. ledna 2023 do 16:00 hodin.

Lhůty pro přijímání žádostí a vydávání 
voličských průkazů jsou stanoveny záko-
nem a nelze je měnit.

Kontaktní místo pro vydávání volič-
ských průkazů a pro kontrolu stálého se-
znamu voličů

ÚMČ Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské 
nám. 253/5, Praha 8 – Dolní Chabry, 184 00, 
přízemí, kancelář č. 106, D. Pisingerová, tel. 
722 974 794, E. Keméň, tel. 722 974 819.

Fotbal v Chabrech 
Podzimní část fotbalových soutěží skončila. Mimořádně příz-

nivé počasí přineslo také mimořádné výsledky našich barev. Prv-
ní tým mužů bude přezimovat na skvělém druhém místě tabul-
ky I.A třídy s minimální bodovou ztrátou a reálnou šancí na po-
stup do soutěže pražského přeboru. To určitě podrobně vyhodno-
tí sportovní rubrika Zpravodaje.

Rád bych teď ale připomněl výborné výsledky našich mládež-
nických týmů. V současné době není jednoduché vzbudit v dětech 
zájem o  sportování. Trenérům naší mládeže se to daří. Nebudu 
uvádět žádná jména abych na někoho nezapomněl. Poděkování 
patří všem. A moc jim držím palce.

Miroslav Malina

Příspěvky zastupitelŮ

Milí Chaberáci,
srdečně zdravím v adventním čase. Je to čas rozjímání v očeká-
vání něčeho dobrého, víra v nový dobrý začátek. A  je to namís-
tě. Již několik za sebou jdoucích let čelíme nečekaným výzvám. 
Ostatně odolnost společenství se projeví v obtížné době, byť je ta 
doba delší a náročnější, než jsme doufali. Užívali jsme si globál-
ního propojení světa a možností svobody netušené v předchozích 
generacích. Covidová pandemie, která zaskočila celý svět, ale zá-
roveň jej vzápětí spojila, byla takovým prvním zásahem do našich 
zavedených hodnot. Následný válečný konflikt na Ukrajině a s ním 
spojená energetická krize hned další. Vím, že to pro mnohé není 

vůbec snadné. A tedy zůstaňme pospolití, pomáhejme si, tak, jak 
jsme se to nyní i nově naučili. Všímejme si, jak podat pomocnou 
ruku mezi sebou navzájem a naopak, nebojme se i o pomoc po-
žádat. Inspirací nám v Chabrech může být třeba i právě Věra Dou-
šová, se kterou zde ve Zpravodaji najdete rozhovor, která v ocho-
tě a pomoci jiným žije celý svůj život. Dovolím si vám tedy před 
příchodem Vánoc a nového roku popřát, abyste si plně užívali po-
hodu, společenství svých blízkých a  radosti ze zdánlivě obyčej-
ných věcí. 

Krásné Vánoce
Barbora Floriánová
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Výstava družina
Jako tradičně zpříjem-
ní adventní atmosféru 
v  Kulturním centru vý-
robky žáků družiny ZŠ. 
Návštěvníci jsou zváni 
také do prostor galerie, 
kde bude umístěna i vý-
stava jejich dalších pra-
cí. Jste srdečně zváni.

Vánoční příběh o  tom, 
jak adventní andělé vy-
konávají své povinnos-
ti. V  dnešním světě to 
však nemají jednodu-
ché, současnost i  tra-
dice jim zamotají hlavy. 
Andělská pošta má plné 
ruce práce, aby nakonec 
dala všechno do pořád-
ku. Pod vánoční stromeček andělská televize nadělí nemocné 
holčičce rozmanité příběhy a andělé ji dokonce upečou an-
dělský koláč! Budeme si zpívat koledy, kouzelná skříňka nám 
odhalí mnohá tajemství a prozradí, co jsou pravé Vánoce. Vel-
ký sál, bez rezervace.

Pohádka: Andělé ze zapomenuté skříňky
10. 12. so 15:00 hod.

workshop: Domečky
6. 12. út 16:30 hod.
Na adventním work-
shopu budeme s  lek-
torkou vyrábět dřevě-
nou dekoraci zasněže-
ného domečku. V ceně 
vstupného 30 Kč je ma-
teriál na 1 ks domeč-
ku (možno přikoupit), 
barvy. Rezervace místa 
e-mailem nebo telefo-
nicky v KC.

Série workshopů: Když kniha roste s dítětem
3. „Allelujah“
Kniha se nemusí jen číst, ale dá se i zazpívat. Takže se bude 
zpívat a  hrát. Ukázka not, partitur, zpěvníků. Tvorba knihy 
z  ručně vyrobeného papíru, zdobenou vločkami, třpytkami 
a vlepenými koledami. Určeno pro maminky s dětmi. Vstup-
né 50 Kč, knihovna.

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

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

P R O S I N E c   2 0 2 2

2.–31. 12. 
Výstava: DRUŽINA ZŠ
Výrobky žáků družiny ZŠ Dolní Chabry

1.–20. 12. 
KVÍZ PRO ZNALcE DETEKTIVEK
Soutěž o knižní ceny
Knihovna

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

6. 12. út 16:30, wORKShOP „DOMEČEK“
Dřevěná dekorace
Vstupné 30 Kč, knihovna. Rezervace telefonicky nebo e-mailem

7. 12. st 14:30–16:30, Kavárnička chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje
Pořádá Sociální komise

10. 12. so 15:00, Pohádka: Andělé ze zapomenuté skříňky
Divadelní pohádka pro děti 
Vstupné 50 Kč, Velký sál, bez rezervace

13. 12. út 17:00, wORKShOP Když kniha roste s dítětem
3. díl série „Allelujah“
Metodické hry pro použití knihy podle věku, kniha jako součást 
výchovy. Vstupné 50 Kč, knihovna

14. 12. st 14:30–16:30, Kavárnička chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje s předvánočním programem
Pořádá Sociální komise

17. 12. so 15:00, LOVcI PEREL + JARMARK 
Knihovna, vyhodnocení dětské čtenářské soutěže

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

Kvíz pro znalce detektivek
Letošní „Detektivní rok“ zakončíme v knihov-
ně zábavou pro dospělé. Od 1. až do 20. pro-
since budou mít čtenáři možnost si zasou-
těžit! Vyplněním jednoduchého kvízu si ově-
ří své znalosti detektivního žánru. Odpovědi 
po skončení vyhodnotíme a vylosujeme tři 
výherce, kteří od nás pod stromeček dosta-
nou opravdu vydatnou četbu: Velkou knihu 
příběhů Sherlocka Holmese. 

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

Nadšené čtenáře s výtvarným talentem vyzýváme k účasti v sou-
těži Kniha mého srdce. Namalujte obrázek na téma své oblíbe-
né knížky; libovolnou technikou, libovolný rozměr. Doneste jej do 
knihovny do konce prosince. Od začátku ledna uspořádáme jejich 
výstavu a probíhat bude hlasování návštěvníků o ten nejhezčí. Tři 
nejúspěšnější autory odměníme věcnými cenami. Více informa-
cí v knihovně.

4. ročník výtvarné soutěže Kniha mého srdce Lovci perel a Vánoční jarmark
17. 12. so 15:00 hod. 

Vítěze letošního ročníku dětské čtenářské soutěže Lovci perel bu-
deme odměňovat v sobotu 17. prosince 2022 odpoledne. Součas-
ně zveme účastníky na tradiční vánoční jarmark, na kterém mo-
hou nakoupit drobné zboží. Kdo nestihne přijít v sobotu v 15:00 
hodin, bude mít příležitost utratit své uspořené Chabgroše ješ-
tě celý následující týden až do Vánoc. Také sesbírané perličkové 
náhrdelníky budeme vydávat i v následujících dnech, a to až do 
14. ledna. Od 1. prosince začíná již 4. ročník. Těšíme se na věrné 
i zcela nové soutěžící!
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Věra Doušová:  
Český národ je schopen 
velkých věcí
Na začátku 90. let na přání prezidenta Vác-
lava Havla pomáhala s přesídlením volyň-
ských Čechů z okolí Černobylu. Bývalá cha-
berská místostarostka, od roku 2010 ředi-
telka Potravinové banky pro Prahu a Stře-
dočeský kraj, v  roce 2018 získala ocenění 
Laskavec. To je jen ve zkratce PhDr. Věra 
Doušová, které byl 28. října 2022 propůjčen  
prezidentem republiky Řád Tomáše Garri-
gua Masaryka I. třídy.

Gratuluji k  vašemu vyznamenání. Jaký je 
to pocit teď, s odstupem pár dní?
O  jmenování jsem věděla již od jara, na-
vrhuje jej sněmovní podvýbor a  násled-
ně potvrzuje Sněmovna. Nicméně se če-
kalo, jestli to schválí prezident. Nebylo to 
tedy překvapení, ale přiznávám se, že když 
jsem byla spolu s  vyznamenanými lidmi 
na Pražském hradě a byla přítomna cere-
moniálu, kdy pochoduje v  těch překrás-
ných prostorách hradní stáž, hrají husit-
skou a  následně českou hymnu, pocítila 
jsem hrdost na to, že patřím k tomuto ná-
rodu, který je schopen velkých věcí.
Jste známá svou laskavostí a obětavostí… 
Je pro vás snaha pomáhat druhým tak ně-
jak samozřejmá? 
Myslím, že snaha pomáhat druhým je sa-
mozřejmá a vlastní všem lidským tvorům. 
Jen někteří z nás na cestě životem dosta-
nou plno ran, zklamání a následkem stra-
chu z  dalších zklamání tuto přirozenou 
potřebu ztratí. Jeden z  významných brit-
ských psychologů Jampolsky napsal knihu, 
vlastně několik knih pod názvem Láska 
znamená zbavit se strachu. Je to o tom, že 
strach je náš největší nepřítel, a pokud se 
bojíme, strach nám nedovoluje být dobrý-
mi lidmi. Je to jako v přírodě: pes, do kte-
rého často kopají, pak kousne i  toho ne-
pravého, protože se už bojí napořád.
Připomeňme krátce, jak jste se dostala 
k  organizaci pomoci dvěma tisícům vo-
lyňských Čechů z  okolí Černobylu v  roce 
1990.
To se dá těžko popsat stručně. Pracova-
la jsem léta v  disentu, a  když můj part-
ner emigroval, věděla jsem, že budu v hle-
dáčku policie. Sama s třemi dětmi. Proto 
jsem hledala práci, kde bych byla v bez-
pečí, a  našla jsem československý luna-
park, kde jsem pracovala jako učitelka, 
ekonomka i tlumočnice a kde jsem i s dět-
mi jezdila v maringotce 7 let po tehdejším 
Sovětském Svazu. Pod svícnem… 

Když začala revoluce, vrátila jsem se 
domů s představou, že od teď už budu jez-
dit jen na západ od našich hranic. V lednu 
1990 byl pan prezident Havel v Moskvě na 
jednání a oslovili ho čeští krajané s peticí, 
žádostí o přesídlení z oblastí zamořených 
černobylskou havárií. Zavolal si mne, aby 
se zeptal, jestli bych tam nezajela a  ne-
podala informaci, jak to tam doopravdy 

je, jestli žijí v kontaminované oblasti atd. 
Souhlasila jsem s  tím, že pojedu, podám 
raport a  dost. Jenže člověk míní… Přijela 
jsem do první české vesničky a hned jsem 
se zamilovala. Do jejich sousedské sou-
držnosti, do pečlivě udržovaných a čistých 
vesniček, do jejich jazyka (používali archa-
ismy, které jsem pamatovala ještě od své 
prababičky), nešlo odolat. V každé vesni-
ci byly na náměstí pod lípami lavičky, kde 
večer sedávali, hráli, zpívali, nosili právě 
upečené buchty a navzájem si pomáhali. 
Vrátila jsem se s tím, že udělám všechno 
proto, aby tihle lidé přežili a mohli se vrá-
tit domů.
Od 90. let jste byla téměř každé období 
v  chaberském zastupitelstvu či radě. Co 
zde za tu dobu považujete za svůj největší 
úspěch a na co ráda vzpomínáte?
Ano, mnoho let jsem byla místostarostkou 
a měla jsem na starosti sociální věci, škol-
ství, kulturu. Bylo to moc příjemné, protože 
práce v místní správě umožňuje okamžitě 
řešit problémy a být s lidmi v přímém kon-
taktu. Byla jsem dost oblíbená u seniorů, 
protože jsem jim pomáhala s  jejich kon-
krétními problémy, ať už byly právní, so-
ciální nebo jiné. Moc vzpomínám na paní 
Dumkovou, která za mnou přiběhla celá 
bezradná jednou o víkendu s tím, že jí ze-
mřel na Bulovce manžel, který všechno vy-
řizoval a ona se v ničem neorientovala. Po-
mohla jsem jí zařídit pohřeb, dědictví, do-
mov seniorů (na její žádost) a ona z vděč-
nosti trvala na tom, že mi daruje svůj dům. 
Neměli žádné děti ani příbuzné. Dalo mi 
to hodně úsilí, abych ji přesvědčila, že to 
jí nepomáhám já, ale městská část Dolní 
Chabry, a  aby tedy darovala dům Dolním 
Chabrům. Nakonec se to podařilo.

Před 25 lety jste zde zakládala spolek 
Sedm paprsků, pod kterými vznikl napří-
klad pěvecký sbor Camera Chabra, pro-
jekt Pestrý svět a mnoho dalších. Jak je 
to se spolkem dnes?
Dnes už spolek vykonává jen pár aktivit, 
protože zkrátka na víc nemám čas. Jed-
nou z nich je Mezinárodní krajanský fes-
tival, pak dovoz pomůcek pro hendikepo-
vané z Norska a letní tábor pro děti kra-
janů. A samozřejmě sbor Camera Chabra, 
který má už na rok 2023 pozvání na pě-
vecké festivaly do Maďarska a  do Chor-
vatska.
Letos proběhl už 15. ročník Krajanských 
slavností. Jak se vlastně festival dostal 
do Chaber?
Festival vznikl proto, že na Konferenci za-
hraničních Čechů, kde jsem prezentova-
la jeden svůj dokumentární film, mi kra-
jané řekli, že by rádi ukázali ve své vlas-
ti, jak pěstují českou řeč, kulturu, tra-
dice, a to i po generace. Tak jsem se do 
toho pustila a  jak je u mne obvyklé, po 
hlavě. Bez peněz, zkušeností, jen s  vel-
kým zápalem. A  ono to vyšlo. Další léta 
jsem už dostávala dotace z ministerstva 
zahraničí a  mohli jsme festival pořádat 
na Hradčanském náměstí, v Martinickém 
paláci, Toskánském, Valdštejnské zahra-
dě…V tom prvním ročníku jsem si prona-
jala od Salesiánů divadelní sál a seniorky 
z Chaber a členové pěveckého sboru Ca-
mera Chabra mi pomohli dělat občerst-
vení. Následující rok mne napadlo, proč 
vozit jídlo a pití někam daleko, když mám 
v Chabrech tak dobrý tým dobrovolníků. 
Od té doby je vždycky druhý den festiva-
lu v Dolních Chabrech.
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Jak těžká jsou nynější období covidu a vál-
ky pro potravinovou banku?
Největší šok bylo pro nás období začátku 
covidu – tisíce lidí byly bez práce a skoko-
vě se zvýšil počet lidí závislých na naší po-
travinové pomoci. Naštěstí přibylo i  jídlo, 
protože jsme sváželi potraviny ze školních 
jídelen, hotelů, restaurací, zavřených to-
váren. Ale vytvořili jsme si skvělý systém, 
který pak následně využilo MPSV k  tomu, 
aby naším prostřednictvím distribuova-
lo roušky a  respirátory do celé ČR. Válka 
naštěstí tolik lidí naštvala a rozhořčila, že 
spolu s tisíci ženami a dětmi na útěku při-
šlo do našich skladů i spousta potravin od 

štědrých dárců. Darovali nám nejen vý-
robci a řetězce, ale i jednotliví lidé, všich-
ni chtěli pomoci. Zažili jsme neuvěřitelnou 
atmosféru dobré vůle.
Je v poslední době ve společnosti ochota 
pomáhat větší?
Ano, většina společnosti pomáhá ráda 
a ochotně, ale tito lidé nejsou slyšet. Na-
opak jsou slyšet jednotlivci, kteří z pozice 
„sám mám málo“ organizují aktivity zamě-
řené proti mezinárodní solidaritě a navr-
hují, abychom podporovali agresora, pro-
tože nám z toho poplynou jisté výhody. Ale 
většina národa jsou slušní a dobří lidé. 
Pomohla jste za život mnoha lidem. Potře-

buje někdy pomoct i Věra Doušová? A kdo 
je vaším andělem strážným?

Každý člověk potřebuje občas pomoc 
a je potřeba si umět o pomoc říci. Bez po-
moci druhých bych ani nemohla dělat to, 
co dělám. Ať je to rodina, kolegové, přáte-
lé, vždycky je poblíž někdo, bez koho by to 
nešlo. 

A anděl strážný? Myslím, že někde okolo 
mne krouží a celý život mi pomáhá k tomu, 
abych překonávala překážky, z každé situ-
ace si odnesla to dobré a abych měla ra-
dost ze života. A jsem mu za to vděčná.

redakce 
foto: Fotoarchiv KPR, foto Hana Brožková

V KOMORNÍM PROJEKTU 
S LUXUSNÍM STANDARDEM 
V DOLNÍCH CHABRECH – PRAHA 8

www.villapodmenhirem.cz
Pro více informací volejte: 
tel: +420 606 309 312,  +420 602 338 351

PRODEJ POSLEDNÍCH
INVESTIČNÍCH BYTŮ

1+KK A 3+KK

TERMÍN DOKONČENÍ: 

   4Q / 2022
V KOMORNÍM PROJEKTU 
S LUXUSNÍM STANDARDEM 
V DOLNÍCH CHABRECH – PRAHA 8

www.villapodmenhirem.cz
Pro více informací volejte: 
tel: +420 606 309 312,  +420 602 338 351

V KOMORNÍM PROJEKTU 
S LUXUSNÍM STANDARDEM 
V DOLNÍCH CHABRECH – PRAHA 8

www.villapodmenhirem.cz
Pro více informací volejte: 
tel: +420 606 309 312,  +420 602 338 351

PRODEJ POSLEDNÍCH
INVESTIČNÍCH BYTŮ

TERMÍN DOKONČENÍ: 

   4Q / 2022

1+KK A 3+KK

TERMÍN DOKONČENÍ:

4 Q / 2022
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Inzerce
Prosíme inzerenty, aby inzeráty posílali

na adresu 

inzerce@dchabry.cz
 

nejpozději do 15. dne v měsíci.
redakce

České stopy v Římě III
Vážení a milí čtenáři Chaberského zpravo-
daje,

Vatikánská Bazilika sv. Petra nás bude 
zaměstnávat ještě v tomto díle. Když se vy-
dáme do její krypty vchodem u  sakristie, 
první kaple, na kterou pod úrovní podla-
hy narazíme po levé straně, má velmi sil-
né spojení s naší vlastí. Jmenuje se Cap-
pella della Madonna della Bocciata, což by 
se dalo poeticky přeložit jako Kaple Pan-
ny Marie zasažené nebo udeřené. Oltářní 
freskový obraz Madonny vytvořil ve 14. sto-
letí římský umělec Pietro Cavallini. Podle 
prastaré lidové tradice jakýsi opilý voják 
po obrazu vztekle mrštil koulí, s  níž pro-
hrál partii kuželek, a z poškozeného mís-
ta na tváři Panny Marie začala prosako-
vat krev. Odtud tedy její název. Nicméně, 
pro nás je zásadní, že právě do této kap-
le v těsné blízkosti ostatků sv. Petra (tedy 
na velmi významné místo, po boku jen ně-
kolika málo papežů, kteří jsou zde v kryptě 
pochováni) nechal pohřbít papež Pavel VI. 
do jednoduchého mramorového sarkofá-
gu našeho kardinála Josefa Berana, kte-
rý zemřel v římském nedobrovolném exilu 
17. května 1969. Svědčí to o tom, jak si vá-
žil tohoto statečného pastýře, který strá-
vil značnou část svého života v  interna-
ci kvůli tomu, že se nepodvolil komunis-

tické diktatuře. Jak jistě víte, v dubnu 2018 
došlo naplnění přání zesnulého, aby mohl 
odpočívat ve své vlasti, a jeho ostatky byly 
slavnostně přepraveny do České republi-
ky a uloženy v  katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha v Praze. 

Když bychom pokračovali k  hrobu sv. 
Petra a obcházeli jej zprava, mohli bychom 
si všimnout kaple zasvěcené patronům Ev-
ropy, sv. Benediktovi a sv. Cyrilovi a Meto-
dějovi. Bronzový reliéf světců vytvořil Tom-
maso Gismondi poté, co byli tito tři vyhlá-
šeni 31. 12. 1980 papežem Janem Pavlem II. 
za patrony Starého kontinentu. Zatím-
co potomek římské šlechty Benedikt re-
prezentuje antickou kulturu a vzdělanost, 
která se snoubí s  latinskou tradicí křes-

ťanského západu, Cyril a Metoděj předsta-
vují řeckou tradici křesťanského Východu 
a  slovanské země, pro které měl zvláštní 
slabost první slovanský papež Karol Woj-
tyla.

Pokud bychom se vydali ještě o  jed-
no patro níže do tzv. scavi (míst vykopá-
vek), kde pod kryptami leží hrob sv. Petra, 
průvodce by nás jistě upozornil na české-
ho dominikánského kněze Jiřího Maria Ve-
selého, který se jako archeolog podílel na 
výzkumu tohoto podzemí chrámu sv. Pet-
ra. Když si s  Italy připíjel, dodával, že my 
Češi vždy říkáme: „arrivederci sotto il tavo-
lo“, tedy „nashledanou pod stolem“.

P. Petr Havlík
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Oprava zdi u kostela 
je v plánu na podzim 2023
Ohradní zeď u  kostela Stětí sv. Jana Křti-
tele byla již několik let ve velmi špatném 
stavu a velké trhliny na jihozápadní straně 
nasvědčovaly jejímu brzkému zhroucení. 
Na podzim roku 2020 se podařilo církvi ze 
získaných grantů, s přispěním MČ a OSOP, 
havarijní zeď nechat nově postavit. Pro ne-
dostatek financí však došlo jen na záchra-
nu prvního úseku zdi. Po dvou letech plá-
nování přichází na řadu přestavba další 
části rozpadající se zdi, která navazuje pří-
mo na zvonici.

Po několika setkáních u kostela se zá-
stupci Arcibiskupství pražského (AP), OSOP 
a MČ Praha-Dolní Chabry došlo 8. listopa-
du  2022 k  dalšímu jednání, tentokrát na 
půdě úřadu MČ. Stavební technik AP Ing. 
arch. David Dlabal nás zasvětil do plánů 
a postupů oprav zmiňované části zdi a se-
známil nás s rozpočtem, který činí 744 ti-
síc korun včetně archeologického průzku-
mu. Na začátku měsíce listopadu církev již 
zažádala o grant na Magistrátu hl. m. Pra-
hy s  možností získat až 400 tisíc korun. 
Dále koncem ledna 2023 bude podána žá-
dost Ministerstvu kultury o havarijní grant 
ve výši do 200 tisíc korun. Pokud se poda-
ří granty získat, bude nutné k nim zapla-
tit spoluúčast a též archeologický průzkum 
v okolí zdi, který je u chaberského koste-
la povinný, ale granty tyto položky nehradí. 

Schůzka měla za úkol upřesnit jednak 
postup podávání žádostí o granty, tak ná-
sledné načasování oprav. Ty by mohly dle 
názoru Ing. Dlabala proběhnout během 
příštího podzimu. Dále zmiňované stra-
ny  – OSOP a  MČ zastoupená starostkou 
Kateřinou Šilhovou Šafránkovou – nabíd-
ly k opravám finanční podporu. Paní sta-
rostka za MČ navrhla proplacení archeolo-
gického průzkumu. Další potřebnou část-
kou, jejíž výši se dozvíme po získání gran-
tu, přispěje OSOP. Tento spolek se již 15 let 
snaží získávat peníze na kulturních akcích 
u kostela a z darů občanů. Pomoc kostelu 
je tedy uskutečnitelná hlavně díky vaší le-
tité podpoře, čehož si moc vážíme.

Opravy samotného kostela, který má 
dlouhá léta špatnou statiku, jsou přislí-

beny AP po případném získání grantů 
hned v letech následujících. Jednání všech 
stran, též díky novému faráři Petru Havlí-
kovi, bylo velice vstřícné a  konstruktivní. 
Věříme, že za těchto podmínek dojde již 
brzy ke kvalitní přestavbě rozpadajícího se 
úseku barokní ohradní zdi, a  že se velmi 
brzy naváže s  opravami samotného kos-
tela, který je nejcennější pamětihodností 
obce a románským klenotem celých Čech. 

Vice snímků k  opravám zdi z  roku 
2020 najdete na našich stránkách:  
www.osop-chabry.cz.

Za OS na ochranu památek v  Dolních 
Chabrech

Jana Snížková a Martina Mrňavá

Divadlo: Trenér
19. 1. čt 19:00 hod.
aneb Život až po chlapy

„Já proti ženám vůbec nic nemám. Ale ženy a  fotbal? Nikdy! 
Znáte snad nějakou fotbalovou trenérku?“ Přišel čas vylít si srdce. 
Nejen o fotbale, ale i změnách, které s sebou přináší život.

Více než dvacet let stál coby stratég stranou, býval při trénin-
ku pes a během hry spasitel. Jeho klub se jmenuje Spartak Roud-
nice, povoláním je fotbalový trenér. Jakmile je jednou v ráži, není 
k zastavení. David Prachař ve fotbalové one man show, která vel-
mi volně – především tematicky – navazuje na monodrama Sudí.

Autor: Thomas Brussig, režie: Thomas Zielinski, překlad: Tomáš 
Kafka.

Délka představení 1:30 hod., bez přestávky. Věkové doporuče-
ní 15+. Vstupenky 250/200 Kč v prodeji od 1. prosince v Kultur-
ním centru.

TRENÉR  

„Můžete nenávidět fotbal, ale tohohle trenéra budete milovat.“ 
David Prachař  a oneman show o kouč i ,  který má svů j  vrchol za sebou 
a potřebuje se z toho vymluvit.

David Prachař

BRUSSIG / ZIELINSKI
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Návštěva NTM 
a pokusy v laboratoři

V říjnu se naše třída 5. A zúčastnila na za-
jímavém projektu v Národním technickém 
muzeu na Letné. Program se jmenuje Kids‘ 
Lab Abrakadabra a je zaměřený na podpo-
ru vzdělávání v oblasti přírodních věd s cí-
lem umožnit dětem doslova osahat si che-
mii prostřednictvím experimentů a  hrou 
načerpat nové vědomosti. Tento interak-
tivní vzdělávací program věnovaný chemii 
je navržený pro děti od 2. do 7. třídy tak, 
aby získaly první vědomosti o chemii po-
mocí zábavných a praktických chemických 
pokusů.

Kids‘ Lab Abrakadabra poskytuje dětem 
možnost objevit svět chemie prostřednic-
tvím jednoduchých a  bezpečných experi-
mentů, které mohou v budoucnosti vzbu-

dit jejich zájem o vědu a techniku, zejmé-
na o chemii.

My jsme si konkrétně vyzkoušeli pokus, 
kde jsme dokazovali přítomnost vitami-
nu C v čerstvém ovoci a zelenině. Všem se 
nám pokus vydařil a moc líbil!

Eva Blahušová, tř. uč.

Projekt Podzim
Jen co se letošní prvňáčci v chaberské zá-
kladní škole rozkoukali ve školním pro-
středí, měli v závěru října možnost zúčast-
nit se projektového dopoledne s  názvem 
Podzim. Vyzkoušeli si hravou formu uče-
ní v  náhodně sestavených skupinách na-
příč prvními třídami. Děti se tak seznámi-
ly se svými spolužáky z ostatních tříd. Cí-
lem projektu bylo vést žáky k  samostat-
nosti a zároveň k dobré spolupráci při pl-
nění zadaných aktivit s  podzimní temati-

kou. Všichni se připravených úkolů chopi-
li s nadšením a nenásilnou formou se tak 
dozvěděli mnoho dalších zajímavých in-
formací o přírodě kolem nás.

Nikol Kvapilová

Přednáška s ukázkou 
výcviku asistenčního psa
Dnes jsme zažili krásnou vyučovací hodi-
nu přírodovědy. Paní Křapková z organiza-
ce HELPPES k nám přišla s pejskem Danym, 

kterého připravuje k pomoci lidem s posti-
žením. 

Dozvěděli jsme se zajímavosti ze živo-
ta těchto speciálně cvičených psů, viděli 
jsme i dovednosti, které ovládá, např. sun-
dávání rukavice, čepice, podávání různých 
věcí. Tito psí pomocníci pomáhají lidem 
a dětem s různým druhem postižení: těles-
né, mentální, při onemocnění cukrovkou, 
epilepsií a další.

Setkali jsme se na vlastní kůži s parťá-
kem, který respektuje pokyny a poslouchá 
s radostí, dělá život postiženým a nemoc-
ným lidem lehčí a veselejší!

Eva Blahušová

Podzim v základní škole
I v letošním roce jsme opět zahájili školní 
rok přírodovědnými olympiádami – napří-
klad Přírodovědným klokanem a Pražským 
pramenem. Obě olympiády jsou zaměřené 
na znalosti z  fyziky, chemie, přírodopisu, 
zeměpisu a  logické uvažování. Na výsled-
ky „klokana“ zatím čekáme, ale ze škol-
ního kola Pražského pramene se do dal-
šího kola probojovalo pět žáků 2. stupně. 
Po vypracování domácí části postoupil do 
vícedenního finálového kola Ondřej Vyšín 
z 8. A. Gratulujeme mu k úspěchu a držíme 
pěsti ve finálovém kole.

Naše škola se zapojila do Perníčkové 
výstavy pořádané OC Krakov. Do soutěže 
se zapojily MŠ a ZŠ z Prahy 8. Soutěžní per-
níčky vytvořily třídy 3. A a 3. B v rámci dru-
žiny, a  7. A  spolupracovala se 7. B v  rám-

ci hodin VV. Našim soutěžním perníčkům 
můžete dávat hlasy až do 6.  ledna v  OC 
Krakov ve 2. patře. Hlasováním se také za-
pojíte do soutěže o poukaz v hodnotě 1 500 
Kč. Budeme moc rádi, když naše výtvory 
podpoříte.

Ve dnech 2. až 4. listopadu jsme společ-
ně s 8. A absolvovali stmelovací kurz s en-
vironmentálními prvky v Sedlici u Strako-
nic. Vyrazili jsme po vlastní ose autobu-

sem z Andělu. Žádné ztráty po cestě nena-
staly, počasí nám přálo, aktivit na podpo-
ru spolupráce ve třídě jsme měli spousty. 
Občas jsme museli překonat své hranice, 
ale bavili jsme se i různými hrami ve stylu 
ninja bojovníků, zvládli jsme opékání buř-
tů u táboráku, noční hru, návštěvu místní 
farmy se zvířaty i diskotéku na závěr. Kurz 
se velmi vydařil a máme zase spoustu pěk-
ných zážitků.               Veronika Minaříková

14 školy



Podzim je 
jak ticho před zimou 
Barevný podzim nabízí spoustu inspira-
ce, kterak si s  barvičkami ještě více po-
hrát a využít k tomu dary, které nám pod-
zim nadělil.

Pochvala patří všem našim dětem za 
krásné výrobky z  podzimních přírodnin, 
kterými ožila celá naše školička. Spoustu 
nádherných výtvorů přinesly děti z domo-
va, kde tvořily se svými nejbližšími. 

Kouzlo podzimu jsme si ve školičce uži-
li i  při dlabání dýní a  seznámení s  tradi-
cí Dušiček.

Venku už skoro opadalo všechno barev-
né listí a u nás se naše Pohádková školič-
ka na jeden den proměnila v tajemný stra-
šidelný dům, ve kterém skotačila strašidla 
kvílející, chechtavá a vzdychající. Nepostr-
kovala nábytkem, neprostupovala zdí, ne-
řinčela řetězem, ale vesele si užívala stra-
šidlácké výzdoby plné kamarádských du-

chů, kostlivečků, nohatých pavoučků, ne-
topýrků a  dalších potvůrek v  nejrůzněj-
ších temných zákoutích školičky. Společně 
si strašidýlka zaskotačila, předvedla své 
kostýmky a  splnila několik vtipných úko-
lů. Spokojeně se celou dobu velice bavi-
la a odnášela si domů barevné kornoutky 
plné odměn.

Na svatého Martina sice nebyla bílá pe-
řina, jak říká tato pranostika, ale oslava to-
hoto svátku se letos velmi povedla. Několi-

kadenní oslava plná těšení, pečení martin-
ských podkoviček, tvoření zářivých lampi-
onů, nejrůznějších koníků, podkov a Mar-
tinů vyvrcholila 11.  listopadu lampiono-
vým průvodem od Chaberského hřbitova. 
Zde zavládla s pomocí plamínků tajuplná 
pohádková atmosféra. Všemi očekávaný 
Martin nakonec přijel a v čele průvodu do 
dvora Knorova statku nám ukazoval cestu. 
Děti před dvorem Martinovi poděkovaly, že 
k nám vážil tak dalekou cestu, a zazpíva-
ly mu písničku Už Martin na bílem koni… 
Martin jim na památku věnoval čokoládo-
vou podkovičku a pamětní penízek.

Ve dvoře Knorova statku se nesla kaž-
doroční tradiční vůně svařáku. Děti si zde 
s chutí pochutnaly na podkovičkách, které 
si ve školičce napekly, a vesele skotačily se 
svými rozsvícenými lampiony.

Klidný adventní čas a kouzelné Vánoce 
vám všem přejí děti a zaměstnanci Pohád-
kové školičky Bilenecké náměstí.

Lenka Hromadníková

Jaata v podzimním závoji
Listopad zahalil naši školku do závo-
je z  mlhy, a  přestože sluníčka bylo méně 
a zima získávala na síle, naše chuť užívat si 
pobyt venku nezmizela! I letos se ve školce 

konala tradiční Svatomartinská slavnost. 
V předvečer svátku svatého Martina jsme 
se vydali společně s celými rodinami hle-
dat (vnitřní) světlo a dělit se o něj s těmi, 
které máme rádi. Děti se podělily o rohlíč-
ky, které ve školce společně napekly. Tak 
jako každý rok Martin nezklamal a  děti, 
které následovaly zvuk jeho podkov, obje-
vily voňavé perníkové podkovičky. 

Také máme nového člena naší zvířecí 
rodiny! Do výběhu ke kozám Róze a  Julče 
se nastěhovala Amča. Když půjdete kolem, 
zastavte se ji pozdravit a  odhalit, o  jaký 
zvířecí druh se jedná. Až nás přijdete na-
vštívit, máme k vám hned několik proseb: 
Kočky, které se pohybují u nás na zahradě, 
přestaly lovit myši, krmíme je tedy méně 
a budeme rádi, když nás v naší snaze pod-
poříte. Naopak oceníme, když se s  námi 
budete podílet na krmení ptáčků. Až na-
stane opravdu velká zima, určitě to ocení. 
Zároveň budeme rádi, když se na zahradě 
zastavíte s něčím dobrým na zub pro zví-
řata během vánočních prázdnin  – školka 
bude zavřená a zvířata tedy vděčná za ná-
vštěvu i za něco na přilepšenou.

V  prosinci se budeme se školkou také 

již tradičně účastnit potravinové sbírky. 
Před vánočními svátky nás pak na zahra-
dě školky čeká Vánoční setkání. Cesta ke 
školce není v dobrém stavu, společně s MČ 
Dolní Chabry pracujeme na opravě.

Na závěr krátká prosba. Plánujeme roz-
šíření seníku a  sbíráme dřevěné palety 
pro jeho vybudování. Pokud nějaké máte 
a rádi byste je darovali, budeme vděční.
Za celou školku přejeme pohodové prožití 
adventu i vánočních svátků.

Lucie Horáková

Uspávání broučků  
v mateřské škole 
beranov
Ve čtvrtek 10.  listopadu se 
v  MŠ Beranov sešli rodi-
če a děti na akci „Uspávání 
broučků“. Každá třída si při-
pravila písničku nebo bás-
ničku ke svátku sv. Marti-
na a následně se děti vydaly hledat ukryté broučky na zahradu 
MŠ. S rodiči jsme se potom všichni vydali na lampionový světelný 
průvod sídlištěm. Akce se nám opravdu vydařila.

Za MŠ Beranov
Irena Majerová

Podzim a adventní čas  
v MČ chaberáček
Babí léto, během kterého jsme si 
v naší školce užívali procházek do 
přírody, tvoření domečků z  pří-
rodnin, sbírání barevných listů 
a mnoha dalších aktivit se s námi 
rozloučilo a  přiblížil se nám ad-
ventní čas, na který se s  dětmi 
zdárně připravujeme a  těšíme. 
Tento kouzelný čas je v naší školce vyplněn bohatým programem 
plným tvoření, prožitků (např. Mikuláš, vánoční výlet…) a hlavně 
vnímání jedinečné vánoční atmosféry, jejíž příjemné prožití přeje 
všem kolektiv a děti z MŠ Chaberáček.  Karolína Kolářová

15školy



TJ ZŠ chabry 

pořádá v sobotu 7. ledna 2023 od 9:00 hodin

v  Základní škole Praha-Dolní Chabry

NOVOROČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
ÚČAST: kategorie mužů a žen, registrované i neregistrované hráče

PŘIHLÁŠKU do turnaje je nutné podat do 18. 12. 2022 na e-mail: tjzschabry@seznam.cz
nebo SMS na číslo: 730 641 912 (vánoční turnaj, jméno a příjmení).

REGISTRACE 20 minut před zahájením turnaje
STARTOVNÉ: přihlášení 150 Kč, nepřihlášení 200 Kč (bude hrazeno při prezentaci)

Občerstvení a ceny zajištěny.
Vstup do tělocvičny pouze ve sportovní obuvi, případně fanoušci v přezůvkách (návlecích)!

NA VŠECHNY, KTEŘÍ MAJÍ RÁDI „PINČES“ SE TĚŠÍ POŘADATELÉ TJ ZŠ CHABRY.

Říjnová výzva má v chabrech 
jasného vítěze
Skončila Říjnová výzva, už čtvrtý cyklus 
stále populárnějšího krokového zápolení, 
která podněcuje k zdravému pohybu a zvy-
šování tělesné zdatnosti. V  Dolních Cha-
brech mezi jednotlivci opět s  přehledem 
zvítězil Josef Doležal a  mezi chaberskými 
týmy, kterých bylo tentokrát rekordních 
osm, získal nejvíc bodů „Vstaň a  choď  – 
nordic walking“.

Do výzvy, která vznikla na jaře 2021 pod 
názvem 10 000 kroků, se přihlašuje stále 
více jedinců. V aktuální Říjnové výzvě jich 
bylo již přes jedenáct tisíc z celé republi-
ky, v naší městské části pak 48 zapojených. 

Chaberský Josef Doležal je účastníkem 
od samého počátku a i tentokrát získal za 
své kroky z celé naší městské části nejvíce 
bodů (828 bodů za 726 km) a  jednoznač-
ně zvítězil. Za zmínku stojí i  další souvi-
sející statistiky jako 2. místo v celé Praze 
nebo 81. příčka v  rámci republiky. Druhý 
v Dolních Chabrech skončil účastník s pře-
zdívkou „VlaMa“ s 520 body a třetí Tomáš 
Nachtmann s 437 body.

Nejlepší Chaberačkou se s 498 body za 
337 km stala Jitka Jiroušková. Cekově byla 

v Dolních Chabrech třetí, 35. v Praze a 518. 
v celém Česku. Druhá v Chabrech skončila 
„Macina123++“ s 441 body a třetí „Klára Š.“ 
s 413 body.

Konkurence značně narostla také mezi 
týmy. Z  osmi chaberských přihlášených 
dominoval tým „Vstaň a choď – nordic wal-
king“ s 3 354 body za 3 757 km. Vysoký bo-
dový zisk jim vynesl skvělé 4. místo v Pra-
ze a 62. celorepublikově. Druzí byli členo-
vé „18400 Dolní Chabry se výzev nebojí“ 
s  2 404 body a  třetí skončil tým „Schnec-
ken“ s 2 147 body.

Starostka městské části i tentokrát oce-
ní první tři muže, první tři ženy a první tým 
z Dolních Chaber. Pro odměny se umístění 

účastníci mohou dostavit na sekretariátu 
starostky v Chaberském dvoře.

Motivaci účastníkům v  aktuální výzvě 
mohly přinést různé novinky, kterými au-
toři celý projekt stále vylepšují, jako napří-
klad získávání odznaků za splnění různých 
aktivit, vkládání fotografií z činností nebo 
možnost propojení mobilní aplikace pří-
mo s chytrými hodinkami. Na další kroko-
vou výzvu se můžeme těšit pravděpodob-
ně opět v dubnu.

Kompletní výsledky Chaberáků v  Říj-
nové výzvě naleznete včetně přehledných 
statistik na stránce 10 000 kroků v  zálož-
kách „jednotlivci“ a „týmy“.
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Poděkování 
za dlouholetou práci 
pro SK Dolní Chabry 

Dne 18.  října  2022 nasedla 
do letadla směr Manchester dvojice Míla 
Hoffman a Venca Šperl. Jejich cíl byl jas-
ný, a  to návštěva utkání Premier League 
mezi týmy Liverpool a  West Ham United. 
Tento třídenní zájezd byl organizován klu-
bem SK Dolní Chabry jako poděkování za 
jejich celoživotní oddanost a práci v klubu. 

Program byl nabitý, prohlídka Liverpoolu, 
návštěva fanshopu LFC, fotbalové utkání 
a samozřejmě spousta dobrého jídla a pití 
v malebném hotelu či oblíbených restau-
racích. Měl jsem tu čest je doprovázet a pl-
nit úlohu průvodce. Myslím a zároveň vě-
řím, že si tento zájezd užili a byl to zážitek, 
na který budou vzpomínat s radostí a po-
citem, že naplnil jejich očekávání.
Chlapi, ještě jednou děkuji za Vaši práci 
pro klub a jedeme dál!

Vladimír Šmicer, 
předseda SK Dolní Chabry

https://www.skchabry.cz/

