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Milí Chaberáci, 

sněhem se na nás ani letos nešetřilo 
a poprvé také uklízíme ve větším rozsahu 
komunikace, než bylo zvykem. Můj velký 
dík patří těm, kdo pravidelně nadílku shr-
nujete ze společných chodníků. 

V  prosinci zasedlo zastupitelstvo, kde 

jsme schválili záměr nákupu víceúčelo-
vého stroje pro celoroční údržbu. Chce-
me péči o veřejný prostor posunout zase 
o něco dále. 

Na zastupitelstvu jsme schválili rozpoč-
tové provizorium. Rozpočet na příští rok 
můžeme schválit až po Praze a jeho schvá-
lení chystáme na leden. Informovali jsme 
zastupitele i  veřejnost o  projektech ve-
dení vysokého napětí, výstavby datacen-
ta a tramvajové trati do Zdib. K datacent-
ru i  tramvaji chystáme zkraje roku veřej-
né debaty, o kterých budete včas informo-
vání. Účast bude možná jak prezenčně, tak 
online. 

Vedle všech řízení, která se nám kon-
cem roku sešla, očekáváme v  nejbližších 
měsících i  zahájení řízení EIA k  Pražské-

mu okruhu k úsekům 518 a 519. Na minis-
terstvo životního prostředí i ŘSD jsem za-
slala žádost o posouzení i jiných alternativ 
jeho trasování. Stále trváme na tom, že dle 
platné evropské i naší legislativy se musí 
posoudit rozumné varianty, a  to takové, 
které nevedou přes chráněné přírodní pa-
mátky a soustavu NATURA 2000.

Z  drobných radostí doufám, že až bu-
dete číst tyto řádky, budeme mít vymě-
něné autobusové přístřešky V  Kratinách 
a v Osecké.

Vše nejlepší do nového roku a  šťastný 
celý rok 2023. Bylo by hezké, kdyby ten rok 
byl pro změnu úplně normální. 

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

Veselé Vánoce
a šťastný nový rok

Vám přeje
městská část Praha-Dolní Chabry
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Výběr ze zasedání Rady  
23. a 28. listopadu 
a 7. a 8. prosince 2022

schválila
�vyjádření MČ Praha-Dolní Chabry 
k  oznámení záměru „Technické centrum 
Dolní Chabry“,
�zřízení služebnosti a provozování komu-
nikačního vedení a zařízení v rozsahu ge-
ometrického plánu č. 2164-97/2022 na část 
pozemku parc. č. 1486/3, k. ú. Dolní Chabry, 
o  celkové délce 18 bm, ve prospěch spo-
lečnosti CETIN a. s. za celkovou jednorázo-
vou náhradu 1 800 Kč (bez DPH),
�revokaci usnesení číslo 929/22/RMČ ze 
dne 25.  dubna  2022 (zřídit věcné břeme-
no pro stavbu „Vedení 110 kV TR Východ – 
TR Sever“ v  rozsahu geometrického plá-
nu č. 1948-69/2017 v  části pozemku parc. 
č. 1743/2, 1743/3, 1743/7 a 1743/1, k. ú. Dol-
ní Chabry vedených na LV 1087) a uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene,
�havarijní opravu průsaku kanalizace 
a její realizaci dle přiložené cenové nabíd-
ky od firmy DaZ,
�opravy chodníků a  komunikací dle při-
loženého seznamu a cenovou nabídku od 
firmy Jiří Toman,
�žádost ZŠ Spořická o  udělení souhla-
su zřizovatele s  realizací projektu OP JAK 
(Podpora škol formou projektů zjedno-
dušeného vykazování  – šablony I  pro ZŠ) 
v  období od 1.  ledna  2023  – 31.  prosin-
ce 2025,
�plnou moc Mgr. Davida Böhma, advo-
káta, k zastupování MČ při veškerých jed-
náních v rámci správního řízení vedeného 
Ministerstvem průmyslu a obchodu, Odbor 
stavební úřad, jako příslušným stavebním 
úřadem, v  řízení sp. zn. MPO 401109/2021 
ve věci vydání společného povolení na 
stavbu nazvanou „V409/419 – smyčka PSE“, 
a  zároveň objednávku na poskytování 
právních služeb ve stejné věci,
�uzavření Smlouvy o spořicím účtu s Čes-
kou spořitelnou a. s.,
�finanční příspěvek ve výši 20 000 Kč Mys-
liveckému spolku na nákup krmiva,
�návrh na uzavření smlouvy o  výpůjčce 
pozemku se společností Technologie hlav-
ního města Prahy za účelem instalace au-
tobusové zastávky,

souhlasila
�s  dokumentací záměru stavby „Staveb-
ní úpravy rodinného domu č. p. 498 na po-
zemku parc. č. 35, k. ú. Praha-Dolní Chabry“,
�s návrhem odměn členům komisí, výbo-
rů, redakční rady a přísedícím a soudu,
�se zrušením Fondu rezerv MČ Praha-
Dolní Chabry a převodem zůstatku do roz-
počtu městské části Praha-Dolní Chabry 
s účinností od 1. ledna 2023,
�s  aktualizací Směrnice č.1/2019 k  zadá-
vání veřejných zakázek malého rozsahu 
a doporučila ji ZMČ ke schválení,
�se záměrem nákupu víceúčelového za-
metacího stroje pro MČ.

Zastupitelé schválili 
rozpočtové provizorium  
na rok 2023

Na letošním posledním zasedání míst-
ního zastupitelstva konaném ve středu 
14.  prosince  2022 bylo rozhodnuto o  vy-
hlášení záměru koupě nového víceúčelo-
vého zametacího stroje, schváleno rozpoč-
tové provizorium na rok 2023 a aktualizo-
vána Směrnice č. 1/2019 týkající se veřej-
ných zakázek. 

Každoročně je v  prosinci schvalováno 
rozpočtové provizorium na další rok, neji-
nak tomu bylo letos a  přijato bylo všemi 
přítomnými zastupiteli. Důvodem je pří-
má návaznost rozpočtu městské části na 
rozpočet hlavního města Prahy, na jehož 
schválení se čeká a rozpočet městské čás-
ti je posléze standardně přijat na prvním 
zasedání chaberského zastupitelstva v no-
vém roce.

Zvlášť v  těchto sněhových dnech se 
ukázala nezbytnost samostatnosti měst-
ské části v možnosti odklízení sněhu. Za-
stupitelé proto odsouhlasili vyhlášení zá-
měru nákupu víceúčelového zametacího 
stroje na zimní i  letní údržbu komunikací 
a chodníků, který by měl výrazně pomoct 
ke zlepšení údržby v ulicích.

Rekovokován byl jeden z  bodů z  červ-
nového zasedání týkající se odkupu malé-
ho pozemku, přičemž důvodem byla nově 
zjištěná výměra pozemku s  rozdílem jed-

noho metru plochy. Zastupitelé odsouhla-
sili také zrušení Fondu rezerv a rozvoje, fi-
nanční zůstatek bude převeden na stan-
dardní účet městské části, na kterém rad-
nice hospodaří s  rezervou bez nutnos-
ti dělení zůstatku mezi více účtů. Zastupi-
telé následně pověřili kolegy z Kontrolní-
ho výboru ke kontrole darovacích smluv za 
rok 2022 a schválili navržené odměny čle-
nům komisí, výborů, redakční rady a příse-
dícím u soudu.

Důležitým bodem k projednání byla no-
vela Směrnice 1/2019 k zadávání veřejných 
zakázek. Novinka má za cíl zefektivnit pro-
cesy a zadávání veřejných zakázek pro do-
dávky služeb a  materiálu a  zpřísňuje ně-
které parametry jako počet oslovených 
dodavatelů nebo definici osob oprávně-
ných k podpisu objednávky.

Po schválení směrnice následovaly in-
formativní body, mezi nimiž bylo osm roz-
počtových opatření, informace k  zámě-
ru výstavby datacentra, vedení vysokého 
napětí nebo projektu tramvajové trati do 
Zdib. K tomuto tématu bylo závěrem také 
přijato usnesení s  pověřením rady k  jed-
nání o projektu tramvaje s veřejným pro-
jednáním tématu a  odborným zpracová-
ním případných připomínek občanů.

redakce

Změna 
v místním poplatku  
ze psů pro rok 2023
Od 1.  ledna  2023 dochází k  novému způ-
sobu zasílání plateb za místní poplatek ze 
psů z důvodu instalace nového softwaru. 
Stávající variabilní symbol „1341“ a  spe-
cifický symbol (číslo domu) již nebudou 
platné.

Pro obdržení nových platebních úda-
jů je třeba sdělit referátu místních poplat-
ků svoji e-mailovou adresu. Nový varia-
bilní symbol včetně e-složenky a QR kódu 
pro provedení platby bude každému po-
platníkovi zaslán e-mailem v průběhu led-
na 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.

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
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Setkání k tramvajové trati 
přineslo výsledky
Předmětem schůzky 5.  prosince  2022 
v  Dolních Chabrech byla tramvajová trať 
plánovaná přes Dolní Chabry do Zdib. Na 
místní radnici zavítali zástupci Dopravního 
podniku hl. m. Prahy, TSK Praha, IPR a Pra-
goprojektu, který vedení trati připravuje.

Městská část podala k projektu „Tram-
vajová trať Kobylisy – Zdiby, I. Etapa“ 2. lis-
topadu 2022 vyjádření (jeho plné znění na 
webu MČ v  záložce Územní rozvoj) a  ná-
sledně vedení MČ iniciovalo odbornou 
schůzku se zástupci zmíněných organiza-
cí a  společností. Setkání se uskutečnilo 
nad řešením připomínek a nedávno poda-

né žádosti o povolení kácení zeleně podél 
Ústecké, se kterou naše MČ ani TSK Praha 
nesouhlasí.

Výsledkem zahájené diskuze je hledá-
ní společného řešení, které bude přijatel-
né pro všechny strany. Do budoucna bude 
třeba hledat kompromis mezi prostorem 
pro cyklostezku, který v  projektu je, pro-
storem pro parkování, který zatím vyme-
zen není, a prostorem pro zeleň. Požada-
vek na zachování vzrostlé zeleně je ale ze 
strany MČ setrvalý.

redakce

Obrana proti vedení 
vysokého napětí pokračuje
Dlouhodobý projekt nové nadzemní sou-
stavy vedení vysokého napětí 2× 400kV v 
trase severně a západně kolem Dolních 
Chaber (částečně v trase současného ve-
dení 2× 100 kV) se dostal do další fáze žá-
dosti o společné povolení. Městská část se 
bude proti tomuto záměru i nadále brá-
nit a již nechává zpracovat odborné pod-
klady pro zahájené řízení. V roce 2017 na 
něj byla zpracována EIA a tehdy městská 
část za pana starosty Maliny neposlala je-
diné vyjádření, kterým by chránila zdraví 
občanů a životní prostředí. Od roku 2021 
trvala za účasti advokátní kanceláře jed-
nání mezi městskou částí na jedné straně 
a společností ČEPS, a. s., a ČEZ Distribuce, 
a.s., na straně druhé. Na několika schůz-
kách byla protistranou nastíněna nezbyt-
nost rozvoje a provozu přenosové sousta-
vy vedené přes území Dolních Chaber, je-
likož je zde potřebné napojení na 4. chy-
bějící energetický uzel na severu Prahy a 
rozvodny v Čimicích. Argumenty byly nejen 
veřejný zájem, ale také hrozba blackoutu 
nebo obecně větší zatížení sítě na severu 
Prahy a Čech.

Nakonec se podařilo se vyjednat, že by 
v rámci výstavby nové napěťové soustavy 
bylo odstraněno stávající vedení 2×110 kV, 
které je trasováno blíže obydlené lokalitě 

přes panelovou cestu nad Chabrybárnou. 
Toto vedení mohlo být sundáno a následně 
podvěšeno na nové soustavě vedené dál. 
Investice pro zhotovitele nejméně 80 mili-
onů navíc. Na zasedání chaberského zastu-
pitelstva v únoru 2022 však návrh memo-
randa nebyl většinově podpořen VpCh ani 
ODS, přestože se jednání účastnili.

Nyní bylo zahájeno Společné povolení 
na stavbu „V409/419-smyčka PSE“, v němž 
bude městská část účastníkem a bude 

se proti umístění stavby odvolávat. Do-
kument byl již zadán ke zpracování práv-
ní kanceláří, která městskou část zastupo-
vala v předešlých řízeních. Vedení radnice 
zůstává v obraně Dolních Chaber před ve-
dením vysokého napětí aktivní.

redakce a KŠŠ
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Slavnostní otevření 
Moringa Tree clubu
O víkendu 10. a 11. prosince 2022 se usku-
tečnilo velkolepé slavnostní otevření Mo-
ringa Tree Clubu, které má podpořit komu-
nitní život nejen v jižní části Dolních Cha-
ber.

V bohaté nabídce rozmanitých činnos-
tí nechybělo programování pro děti, výro-
ba brože, vaření pro děti, pro dospělé de-
gustace českých a moravských vín spáro-
vaných s originálními kanapkami, jóga pro 
děti, meditace v pohybu pro dospělé, bub-

nování a mnoho dalšího.
Moringa Tree Club má tři kmotry: spi-

sovatelku Barboru Nesvadbovou, herečku 
Petru Špindlerovou a  starostku MČ Kate-
řinu Šilhovou Šafránkovou. Právě ta o dva 
dny později předala částku 5 000 Kč, kte-
rá se během víkendu vybrala na dobro-
volném vstupném pro rodinu ve finanční 
nouzi. Velké díky všem, kteří jste přispěli!

Nový klub v Nových Chabrech vede Anna 
Kovačič, profesionální fotografka, interié-
rová návrhářka, renesanční žena a matka 
dvou synů, jejíž přesah dává centru jasný 
záměr vybudovat podporující se komuni-

tu lidí a  rodin. Komunitní centrum je ve-
dené jako zapsaný spolek a nabízí už nyní 
spoustu činností jako pravidelnou pestrou 
paletu kroužků a víkendových workshopů 
pro děti i dospělé. Sledujte jejich sociální 
sítě a dozvíte se o pořádaných i plánova-
ných akcích více.

Komunitní centrum, které nabízí 120 
metrů čtverečních vnitřních prostor a ven-
kovní terasu s pergolou, otevřel developer 
Star Group, který finančně podpořil jeho 
vznik a základní rozjezd.

redakce

Vánoční kavárna, lyrická 
poezie Zdeňky Volencové 
a koledy 
Vánoční kavárna se vskutku vyvedla. Sešel 
se nás plný sál a všechny přítomné mrze-
lo onemocnění dětí z dětského folklórní-
ho souboru Valášek, který se proto nedo-
stavil. Dá se říct, že sváteční adventní ná-
ladu, zpěv vánočních koled i  písní a  čte-
ní autorské lyrické až milostné poezie au-
torky a herečky Zdeňky Žádníkové-Volen-
cové mohl do vznešenosti povznést už je-
nom snad chybějící vánoční svařák. Klaví-
rista, pianista a skladatel Václav Tobrman 
udával takt celé dvě hodiny a sbor všech 
zúčastněných zněl daleko za okna komor-
ního sálu. Atmosféra naplněná radostí, po-
hodou, klidem a  laskavostí promlouvala 

skrze všechny přítomné a všichni společně 
jsme si, jak se patří, užívali. A tak vám/nám 
na začátku nového roku posíláme společ-
né poselství: naslouchejme každý den své-
mu srdci a nebojme se druhé ocenit. Při-
tom nezapomínejme na sebe. Pamatujme, 
že v životě si můžeme vždycky vybrat. Krás-
ný rok 2023!

Hana Marie Kunešová

Prosincová kavárna zněla  
písněmi mládí za doprovodu  
harmoniky

Sešlo se nás požehnaně, třicet hostů se 
nevešlo do vstupních prostor knihovny, 
ale náladu nám nic nezkazilo. Každý, kdo 
se alespoň jednou vypravil k nám do ka-
várny pro dříve narozené, ví, jak se umíme 
pobavit, zabavit i  bavit. A  že i  první pro-
sincová kavárna stála za to, nikdo nezpo-
chybní. Martin Klocperk rozezvučel svou 
harmoniku, pan Jaroslav Prejza předne-
sl několik svých krásných poetických bás-
ní a kavárenští hosté si nejen zazpívali, ale 
vychutnali i  taneční kreace. Věřte, nevěř-
te, k  dobré náladě nebylo třeba ani vín-
ka, i když by možná dobrá sklenka stvrdi-
la muziku. Dovolte nám, abychom i my „ka-
várenští povaleči“ chaberští popřáli nám 
všem do roku 2023 především zdraví.

Sociální komise
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Upozornění 
na rekultivační práce
Na západním okraji Dolních Chaber pro-
bíhají v těchto dnech zemní práce prová-
děné těžkou technikou. Nejedná se však 
o stavbu, jak by se mohlo na první pohled 
zdát. Soukromý vlastník zde na pozemcích 
sousedících s panelovou cestou nad čistič-
kou provádí prořezání náletů, likvidaci čer-
ných skládek a celkovou rekultivaci území. 
V  další fázi přikročí k  terénním úpravám, 
při kterých plánuje zahrnutí vzniklých ne-
rovností a srovnání terénu zeminou. 

Naše městská část průběh prací dů-
sledně sleduje a dbá na to, aby byly pro-
váděny v  souladu zejména se zákonem 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kraji-
ny. Co se týče množství navážené zeminy 
a rekultivace povrchu, pak také na soulad 
s § 80 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., 

který definuje přípustné terénní úpravy.

redakce a Stanislav Vyšín

V prosinci  
třikrát Sboreček
Školní pěvecký Sboreček pod vedením Evy 
Marešové měl v prosinci napilno. Minikon-
certem při slavnostním rozsvícení vánoč-
ního stromečku před Chaberským dvorem 
nám zahájil adventní čas rozjímání. O pár 
dní později děti vystoupily s vánočními ko-

ledami na jarmarku a slavnostech u Kos-
tela Stětí sv. Jana Křtitele, tradičně pořá-
daném Občanským sdružením na ochra-
nu památek (OSOP). Krátká ukázka z toho-
to vystoupení je ke zhlédnutí a  poslechu 
na Facebooku městské části v  příspěvku 
z 4. prosince 2022. Letošní rok pak dětský 
sbor završil předvánočním koncertem pro 
rodiče ve Velkém sále Chaberského dvora.

IN
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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.

Další informace můžete získat na webu MČ 
v  záložce volby, kde naleznete například 
rozdělení ulic podle volebních okrsků, in-
formace ke stálému seznamu voličů nebo 
možnosti využití voličského průkazu.

redakce

Ergoterapie?  
A k čemu je to dobré?
Zejména k tomu, aby ergoterapeut pomohl 
klientovi na cestě k soběstačnosti a proží-
vání života v jeho plné kvalitě. Používáme 
k tomu specifické ergoterapeutické postu-
py a metody, pomáháme s výběrem kom-
penzačních pomůcek. 

Uvedu jednoduchý příklad. Předškol-
ní dítě selhává v grafomotorickém výkonu 
kvůli špatnému úchopu tužky. Ergotera-
peut při vyšetření hledá příčiny, které mo-
hou pramenit z chybného vnímání vlastní-
ho těla, z obtíží udržet tělo ve vzpřímené 
pozici a  používání přiměřené síly při tla-
ku na psací náčiní, v prostorové orientaci, 
z  přetrvávajících primárních reflexů či ze 
změněné hmatové citlivosti, která ovlivňu-
je správný úchop. 

Ergoterapie je nelékařský zdravotnic-
ký obor, dnes je více možností, kde ho stu-
dovat, konkrétně u mě to bylo bakalářské 
studium na 1. lékařské fakultě UK. Ergote-
rapeuta nejčastěji potkáte v ambulancích, 
nemocnicích, léčebnách a  stacionářích 
i v sociálních službách s klienty všech vě-
kových kategorií. Já jsem se rozhodla pro 
práci s dětmi a jejich rodinami.

Bc. Gabriela Rejková,  
dětský ergoterapeut
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Zhodnocení roku 2022  
a přání do roku 2023
Poslední týdny právě končícího roku 
byly intenzivní a  rušné, stejně jako 
celý rok 2022. Z  těch nejzásadnějších 
stavebních a  dopravních věcí se jednalo 
hlavně o  vyjádření k  zjišťovacímu řízení 
EIA plánovaného obřího datacentra 
v  sousedství Nových Chaber, dále snaha 
doladit projektovou dokumentaci 
tramvaje na Ústecké tak, aby byla pro 
Chabry skutečným přínosem a  ne zátěží. 
Spolu s  dotčenými obcemi ladíme kroky 
ve věci trasování Pražského okruhu SOKP, 
snažíme se o  zmírnění nežádoucího 
osvětlení areálu AAA hned proti oknům 
obytných domů, odborníkům jsme zadali 

zpracování námitek MČ k  územnímu 
a  stavebnímu řízení pro vedení drátů 
vysokého napětí 400 kV. Jako přídavek 
se podařilo opravit další úseky chodníků 
a komunikací ve správě naší MČ. S TSK se 
snažíme dohodnout na opravě komunikací 
v jejich správě, hlavně ulic Pod Zámečkem, 
Měděnecká a Ústecká.

Veřejnost, lačnící po informovanosti, 
bude zkraje nastávajícího roku uspokojena 
plánovanými veřejnými diskuzemi. První 
bude o podobě datacentra, další ohledně 
tramvajové trasy a zjara setkání k vyhod-
nocení nové organizace dopravy v oblasti 
ulic Kobyliská – Na Pěšině – U Váhy. Termí-
ny časově ladíme s příslušnými odborníky 
a všechny budou s předstihem oznámeny.

Z  těch příjemnějších starostí nás příš-
tí rok čeká utváření podoby prostoru ko-
lem Horního rybníka, třešňovky nad hřbi-
tovem, hřiště v  Klášterecké ulici. A  vedle 
toho další drobnější opravy a zvelebování 
všech koutů Dolních Chaber. Držme si pal-
ce v tom novém roce 2023, ať se naše živo-
ty i  tvář obce mění k  lepšímu, a nenech-
me se otrávit rostoucími cenami, křiklouny 
a manipulátory, kteří z druhých jen vysáva-
jí energii. Společně to překonáme.
Vše dobré v nadcházejícím roce přeje 

Stanislav Vyšín,  
1. místostarosta,  

Tramvaj v Dolních Chabrech
Téma, které v  současné době opět nabý-
vá na aktuálnosti. Stavba a  provoz tram-
vajové trati v Dolních Chabrech samozřej-
mě zásadním způsobem ovlivní život oby-
vatel. A to nejen v bezprostředně dotčené 
oblasti.

Je proto velmi zvláštní, že současná jed-
nání k této problematice se odehrávají té-
měř v utajení. Uskutečnilo se již projedná-
vání připomínek Dolních Chaber k navrže-
nému za účasti městského investora, pro-

jektanta a  zástupce dopravních podniků. 
Na pořadu byly návrhy a  doplnění měst-
ské části. Ty byly za Dolní Chabry zpraco-
vány místostarostou Stanislavem Vyší-
nem. Bez konzultace s dopravními odbor-
níky, bez kvalifikované formulace připomí-
nek, bez projednání s  občany. O  termínu 
jednání k tomuto zásadnímu projektu ne-
byli informováni ani občané, ale dokonce 
ani polovina zastupitelů MČ. Zda to byl zá-
měr, nebo jen projev naprosté přezíravos-
ti nevíme.

Proto náš zastupitel Miroslav Malina 
navrhl zařazení bodu programu Tramvajo-
vá trať Kobylisy - Zdiby na zasedání ZMČ, 
který byl i  úspěšně schválen! Sice 184ka 
o tom mluví jako o apolitickém a tématu, 
který je nadbytečný, nesouhlasíme s  tím! 
Tento projekt ovlivní život řady obyvatel. 
Je nezbytné je nejen dostatečně informo-
vat, ale také přizvat k možnosti podílet se 
na výsledné podobě. 

Ing. Jan Jiroušek

Zkrácené texty naleznete v plném znění na webu městské části.

Příspěvky zastupitelŮ

Výstavba hal v  Chabrech  – odborná opo-
nentura 
Jak jsme Vás před nedávnem informova-
li, probíhá nyní tzv. zjišťovací řízení EIA 
na přípravu záměru výstavby hal v  těsné 
blízkosti projektu Nové Chabry, tj. v  sou-
sedství tisíců lidí. Současné vedení rad-
nice na tuto výstavbu dlouhodobě nere-
agovalo, ačkoliv se dotčené lokalitě jinak 
velmi intenzivně mediálně věnovalo a  již 
před mnoha měsíci byli zástupci vedení 
MČ s  projektem seznámeni. Jak se přímo 
sám vyjádřil místostarosta Stanislav Vyšín, 
s  developerem o  projektu jednali se sta-
rostkou nejpozději od jara. I přesto se rad-
nice rozhodla existenci projektu nezveřej-
nit. Nyní můžeme doufat, že vedení začalo 

opravdu podnikat příslušné kroky. Děje se 
tak ale až poté, co jsme na projekt upozor-
nili v souvislosti se zahájením řízením EIA, 
na což navázala samostatná aktivita obča-
nů Nových Chaber, kteří si museli zajistit 
vlastní právní zastoupení. Předpokládáme, 
že oficiální vedení MČ před koncem stano-
vené lhůty určitě podá také vyjádření jmé-
nem MČ, k  současnému okamžiku ovšem 
není zřejmě stále k dispozici.

Neměli jsme zdaleka tolik časového 
prostoru ani dostatek všech potřebných 
údajů, jako vedení MČ, ale pokusili jsme 
v  krátkém časovém rámci, zajistit rychlé 
odborné posouzení renomovanými speci-
alisty v  oblasti hodnocení hlukových as-
pektů a  procesů EIA. Z  posouzení plyne, 

že hluková studie, krom nedostatků zjiš-
těných v její revizi objednané MČ, pravdě-
podobně může vykazovat ještě řadu dal-
ších významných nesrovnalostí, k nimž by 
bylo vhodné při hodnocení EIA přihléd-
nout v zájmu ochrany dotčených obyvatel. 

Námi zajištěná oponentura si v  žád-
ném případě nekladla za cíl být garantova-
nou či vyčerpávající analýzou celé hlukové 
studie, neboť to nebylo vzhledem k časo-
vé tísni možné. Zaměřuje se proto na mož-
ná hlavní zjevná problematická místa, kte-
rá by měla být řádně vypořádána.

Věříme, že získané poznatky mohou 
alespoň částečně přispět a podpořit cen-

nou aktivitu občanů 
NCH...  Martin Knížek

Milí Chaberáci,
srdečně zdravím v novém roce 2023, přeji 
hodně štěstí a pevné zdraví. S koncem le-
tošního roku jsme se těšili krásné sněho-
vé nadílce a je to poprvé, co pamatuji, kdy 
byl úklid sněhu okamžitý a perfektní. Díky 
patří zaměstnancům firmy Genius, kterou 
jsem pro tento účel oslovila a  také firmě 
Toman. Takhle to má vypadat. Stejně tak 
zpětně děkujeme Radovanovi Zadražilovi 
a firmě Kvinting, která rychle a precizně vy-
pracovala kvalitní odborný oponentní po-
sudek k projektu Datacentra. Městská část 
také konečně opět spolupracuje se skvě-

lým odborným týmem DPP Šurovský-Jiřík 
na projektu tramvaje. S oběma jsem jed-
nala již v  roce 2019 a  jejich odborný ná-
zor považuji za naprosto zásadní. Obecně, 
spolupráce s odborníky a lidmi, kteří jsou 
pro městskou část nepostradatelní je pro 
městskou část zcela nezbytná. Pro náš tým 
Budoucnost pro Chabry to je samozřej-
most. Jsou mezi námi experti a jsme v kon-
taktu s klíčovými odborníky. Zastupitelstvo 
totiž není „parta“ z tábora nebo z hospody. 
Ve vedení radnice mají být lidé, kteří vědí, 
co městská část potřebuje a umí to zajis-
tit v maximální kvalitě. Asi není třeba do-

dávat, že překroucené články a nepravdi-
vé manipulace k  ničemu užitečnému ne-
vedou. Profesionalita je propojená se od-
povědností. Osobně jsem velmi zklamaná 
z toho, že Praha stále nemá zvolené nové 
vedení. Velmi to znesnadňuje naši práci na 
městských částech a považuji to od zúčast-
něných za nezodpovědné. 

Již za několik dní nás čekají volby prezi-
denta republiky. Přeji nám všem šťastnou 
ruku a co nejlepší rok 2023.

Barbora Floriánová, místostarostka MČ

zkráceno

77Příspěvky zastupitelů  



Výstava: Andrea bušová a bára Drbalová
Dvě nadšenkyně s paletou, 5.–31. 1. 

Zveme vás na výstavu dvou amatérských nadšenkyň s pale-
tou: Báry Drbalové a Andrey Bušové, které si rády občas něco 
namalují nebo nakreslí. Bára pochází přímo z Dolních Chaber, 
Andrea z nedalekého Zelenče. Výstava potrvá po celý měsíc 
leden, a to v Chaberském dvoře v prostorách místní knihovny, 
která se pyšní oceněním Knihovna roku 2022.

Obrazy jsou tvořeny různými výtvarnými technikami, nej-
častěji olejem, pastelem nebo akrylem. Většinou jsou realis-
tické, některé i abstraktní. Bára ráda maluje akrylem a paste-
lem, Andrea olejovými barvami a pastelem. 

„Zaměřujeme se 
spíše na krajiny a por-
tréty, baví nás i města 
nebo květiny. Výstava 
bude částečně prezen-
tační a  částečně pro-
dejní. Budeme rády, 
když se přijdete podí-
vat.“

V pondělí 5. prosince se v knihovně vystřídaly dvě třídy chaber-
ských čtvrťáků. Michaela Vetešková, vedoucí kulturního zpravo-
dajství stanice Českého rozhlasu Radiožurnál, je provedla Díl-
nou malého novináře. Jaká je práce novináře, jak se správně 
rozdýchat a rozmluvit před vystoupením, jak je důležité ověřo-

vat zdroje informací, které se dostanou k posluchačům… A jak 
se točí rozhlasová reportáž v terénu? To si děti vyzkoušely po 
přečtení kapitoly z  autorčiny knížky „Jak maminka vyprávěla 
o Československu“, dokonce se skutečným rozhlasovým mikro-
fonem Českého rozhlasu. A byla to zábava pro všechny!

Dílna malého novináře

Série workshopů: Když kniha roste s dítětem
4. díl: „čichám, čichám, knihovinu“, 17. 1. út 17:00 hod.
Na začátku bude inspirace pohádkou Za humny je drak. Různě 
staré knihy = různé vůně (hry na policejního pejska, jak hledá 
ztracenou knihu podle pachu). Hra, o čem kniha je podle pa-
chu. Pro práci s knihou nevyužíváme jen oči a uši, ale i hmat 
a čich a chuť (Pohádka o Kryse, co si chtěla uvařit knihu). Se-
tkání pro maminky s dětmi. Vstupné 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.

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.

L E D E N   2 0 2 3

5.–31. 1. 
VÝSTAVA: Andrea bušová a bára Drbalová:
Dvě nadšenkyně s paletou

Každé úterý 9:30–11:00, Dvoreček 
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč, FB skupina: „Dvorečky Chaberský dvůr“

17. 1. út 17:00, wORKShOP Když kniha roste s dítětem
4. díl série „Čichám, čichám, knihovinu!“
Metodické hry pro použití knihy podle věku, kniha jako součást 
výchovy. Vstupné 50 Kč, knihovna

19. 1. čt 19:00, Divadlo: Trenér
David Prachař ve fotbalové one man show. 
Délka představení 1:30 hod., bez přestávky. Věkové doporučení 
15+. Vstupenky 250/200 Kč. 

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

Vyhodnocení venkovních her
Venkovní hrou se dvěma kategoriemi jsme 
v  říjnu zlákali k  procházce po Chabrech 
mnoho dětí a jejich rodičů. Do knihovny při-
šlo se správně rozluštěnými Agátčinými há-
dankami 83 nejmenších nečtenářů. A  se 
jménem prchajícího sňatkového podvod-
níka z Pátračky dorazilo 62 školáků. Tento-
krát děti poznávaly země světa podle jejich 
typických atributů a vlajek a luštily indicie, 
které je odhalí. Máme radost, že si venkovní 
hry získávají stále větší oblibu a každá dal-
ší má vyšší účast. Luštitelé byli knihovnou 
odměněni hned na místě a jejich herní listy 
zařazeny do slosování. Po skončení soutěže, 
která trvala tři týdny, jsme vylosovali tři vý-
herce deskovek v  obou věkových kategori-
ích. Za Agátčiny hádanky získali hru „Memo-
arrrr“ Magda, Vali a Vojta, v kole pro starší 
si „Cluedo-Detektivní hru“ odnesli Adriana, 
Michal a Nikola. Výhercům gratulujeme a tě-
šíme se na účast v dalších soutěžích, které 
knihovna připravuje. 

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

Spisovatelka Klára Smolíková je v  naší knihovně oblíbenou 
a pravidelnou lektorkou. Uprostřed adventního období, 12. pro-
since, si opět získala svým poutavým projevem pozornost cha-
berských žáků. Dle slov paní učitelky „…se dětem beseda moc líbi-
la (kluci sice trochu rušili, ale to oni ruší, i když se jim něco hodně 
moc líbí), všichni se zapojovali, a i já byla z paní spisovatelky nad-
šená!“ Tentokrát provedla dvě třídy páťáků historií složitého 17. 
století za pomoci své knihy „S Komenským do komiksu: Únikovka 
s Amosem“. Jak se mu podařilo prokličkovat tímto neklidným ob-
dobím? Děti se seznámily s hlavními milníky v jeho životě a pomo-
cí pracovních listů a dalších úkolů si prožily některá dobrodružství 
s ním. Uvědomily si, že po každé prohře je důležité se opět zved-
nout a  jít dál. Po skončení workshopu se konala malá autogra-
miáda a děti si s paní autorkou bezprostředně sdělily své dojmy 
z právě prožitého zábavného a naučného setkání. 

Únikovka s Amosem a Klárou Smolíkovou Úspěšný bazar bižuterie
Na naši výzvu k účasti na charitativním bazaru bižuterie zareago-
valo mnoho chaberských dam a slečen. Věnovaly nám k prodeji 
velké množství krásné bižuterie. Bylo tak po více než měsíc z čeho 
vybírat, protože nabídka byla průběžně doplňována. Zájem o kou-
pi byl značný a my doufáme, že výrobky potěšily i nejednu mamin-
ku pod vánočním stromečkem. Příspěvky byly vhazovány přímo 
do charitativních kasiček sbírek ke Dni válečných veteránů a Na-
dace Jedličkova ústavu. Na počátku prosince činil výtěžek více než 
9 000 Kč (přesnou částku uvedeme na webu KC CHD po přepočítá-
ní obou sbírkových kasiček organizátory). Výsledek tak zcela pře-
konal naše očekávání a my velice děkujeme dárcům i kupujícím 
za podporu této akce!
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Myslivost – naháňky na 
černou zvěř
S nástupem podzimu nastal čas společných 
lovů. V našem případě jsou společnými lovy 
naháňky na černou zvěř, protože z důvodu 
nízkých stavů zajíců a bažantů již několik let 
nepořádáme v naší honitbě hony na drob-
nou zvěř. Naháňky probíhají za účasti větší-
ho počtu střelců, honců a lovecky upotřebi-
telných psů mnohdy v obtížně přístupných 
lokalitách.

První naháňka se uskutečnila 19.  listo-
padu a začínala v Šulkovně, kde byla ulove-

na tři divoká prasata, i když jich bylo spat-
řeno mnohem víc. V druhé leči ve stráni nad 
Vltavou u přívozu jsme již úspěšní nebyli.

Při druhé naháňce 26. listopadu v loka-
litě Bohnice jsme prošli velkou část revíru, 
ale ani při leči v Rybníčkách za bohnickou 
léčebnou, v Dynamitce či Draháňském údolí 
jsme na divočáky nenarazili. Při této příle-
žitosti chceme poděkovat příslušníkům Po-
licie ČR, kteří z důvodu zajištění bezpečnos-
ti uzavřeli hlavní přístupové cesty vedoucí 
lečí, protože tato oblast je velice turisticky 
frekventovaná.

Třetí naháňka proběhla 10.  prosince ve 
Větrušické stráni nad Vltavou a  v  Moči-

dlech v Řeži a byla při ní ulovena jedna liš-
ka a jedno divoké prase.

I  když jsme při uvedených naháňkách 
očekávali více úlovků, budeme v  nich po-
kračovat i  v  lednu a věřit v  lovecké štěstí. 
Stejně tak budeme provádět individuální 
lov šoulačkou či na čekané.

Ing. Jindřich Trpák

Dokončení silničního okruhu 
kolem Prahy (SOKP)
Dokončení silničního okruhu kolem Prahy 
je všeobecně nezpochybnitelné. Současná 
doba však vyvolává nutnost zásadně změ-
nit přístup k investiční výstavbě. Je nutné 
zejména minimalizovat trvalou ekonomic-
kou a energetickou náročnost po uvedení 
do provozu a také zajistit bezpečnost sil-
ničního provozu. 

Nyní řešíme v důsledku války na Ukra-
jině energetickou bezpečnost, potravino-
vou soběstačnost uvnitř EU, zvýšení obra-
nyschopnosti státu, posílení sociální pod-
pory, nutnost podporovat válečné nákla-
dy, včetně propadu hodnot měn kvůli po-
kračující inflaci. To jsou vážné důvody ke 
změně při realizaci investiční výstavby. 
Dálnice vedená Prahou nebo kolem Prahy 

Trasa prosazovaná pro dokončení Praž-
ského okruhu je vedena skrz hustě obyd-
lené oblasti, parky a  chráněné přírod-
ní památky na území Prahy. Ve snaze, aby 
veřejnost, resp. dotčené městské části 
a obce, přijala prosazovanou trasu A-ZÚR, 
ŘSD ČR tuto trasu upravuje, nikoliv směro-
vě, ale výškově (tunely – například u Ra-
donic a  pod Čimickým údolím; val u  Bě-
chovic vysoký 45 m  – výška Nuselského 
mostu je 42 m). Tím se ovšem zvyšují cel-
kové stavební náklady na samotné dokon-
čení SOKP a souvisejících staveb z původ-
ních 60 mld. Kč na minimálně 150 mld. Kč. 
Trasa prochází městem (nepříznivý vliv na 
cca 100 tisíc obyvatel) a vede přes zvláště 
chráněnou oblast Kaňon Vltavy u Sedlce, 
která je součástí soustavy NATURA 2000, 
a dalšími přírodními parky. Nechrání oby-
vatele pražské aglomerace před nepřízni-
vými účinky tranzitní silniční dopravy. 

Z  bezpečnostního auditu zadaného 
ŘSD ČR (05/2018) ke zkapacitnění úseku 
510 v  Horních Počernicích (Černý Most), 
který je součástí alternativy A-ZÚR a na-
vazuje na úsek 511 (D1 – Běchovice), je zá-
věr, že kapacita rozšíření na 3+3 jízdní pru-
hy + pruhy pro odbočení a připojení bude 
po dostavbě úseku 511 nedostatečná. Pro 
zajištění plynulosti a bezpečnosti dopravy 
je nutné realizovat rozšíření na 4+4 jízd-
ní pruhy + pruhy pro odbočení a připoje-
ní dálnice D11. Po dokončení navazující-

ho úseku 520 (Satalice – Březiněves) do-
jde k  dalšímu nárůstu intenzity dopra-
vy a bude nutné rozšíření na 5+5 jízdních 
pruhů + pruhy pro odbočení a připojení. 

S ohledem na okolní zástavbu v prosto-
ru u  Černého Mostu a  hustotu navazují-
cích mimoúrovňových křižovatek je takové 
řešení nereálné. Bezpečnostní audit proto 
z důvodu nedostatečné kapacity 3+3 jízd-
ní pruhy + pruhy pro odbočení a připojení 
navrhuje pro zajištění bezpečnosti provo-
zu realizovat SOKP v alternativní trase na 
východ od Prahy. 

V  roce 2020 městské části a  obce do-
tčené prosazovanou variantou A-ZÚR na 
své vlastní náklady zajistily, že Studie pro-
veditelnosti alternativní (regionální) tra-
sy SOKP (2015), která byla zpracována na 
zadání ŘSD ČR, byla aktualizována v roce 
2020 s  ohledem na platné územní plá-
ny obcí. Tato studie je k dispozici na Úřa-
du MČ Praha Dolní Chabry a  je dostupná 
dostupná z https://www.dchabry.cz/so-
kp-regionalni-varianta-aktualizace-2020. 
Trasa regionální varianty je oproti varian-
tě A-ZÚR levnější o cca 25 mld. Kč a opro-
ti upravované variantě s tunely a zahlou-
bením, včetně souvisejících staveb zajiš-
ťujících napojení na ostatní silniční síť, je 
o 90 až 120 mld. Kč levnější. Vyloučí tran-
zitní silniční dopravu, zejména kamiono-
vou, z Běchovic, Dolních a Horních Počer-

nic, Černého Mostu a  dalších obcí. Trasa 
vede mimo platné územní plány obcí (cca 
20 tisíc obyvatel) v dostatečné vzdálenosti 
a míjí sídelní útvary a zlepší dopravní ob-
služnost území Středočeského kraje. 

Regionální varianta trasy SOKP při niž-
ších investičních nákladech výběrem mýta 
vygeneruje dostatečný objem finančních 
prostředků, které umoří vlastní investiční 
náklady a zajistí financování i běžné údrž-
by a  periodických oprav bez nároků na 
státní rozpočet. 

Varianta A-ZÚR výběrem mýta umo-
ří jen část podstatně vyšších investičních 
nákladů a na zajištění běžné údržby a pe-
riodických oprav bude nutná trvalá spolu-
účast státního rozpočtu. 

V současné době je nutné volit řešení, 
která budou ekonomicky opodstatněná. 
Není rozumné pokračovat v  přípravě ne-
hospodárných projektů. Je třeba realizo-
vat projekty, které splňují všechny poža-
davky na společenskou prospěšnost, ze-
jména ekonomickou a klimatickou. Regio-
nální varianta na rozdíl od varianty A-ZÚR 
tyto požadavky splňuje. 

Další informace o  dostav-
bě SOKP najdete na webové stránce: 
https://rozumnadoprava.cz/sokp2020/.

Ing. Milan Strnad, Ing. Josef Tomeš, 
Ing. Karel Havlíček 
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V prosinci 2022 proběhlo 
Adventní setkání u kostela
Jaké bylo?

SLAVNOSTNÍ – s rozsvícením adventní 
svíce,
PŘÍJEMNÉ – při shledání s milými lidmi,
RADOSTNÉ – se Sborečkem a andělskou 
výstavou ve zvonici,
ZAJÍMAVÉ – při setkání s autory nové kni-
hy o historii kostela,
VÁNOČNÍ – s roráty od Valeriány,
ZPĚVNÉ – s písněmi Koledabandu a vi-
deoprojekcí,
TAJEMNÉ – s vybíráním dárečků,
LAHODNÉ – při ochutnávání vánočních 
dobrot,
ŠTĚDRÉ – s výdělkem na opravy chaber-
ských památek.

Přejeme nový rok 2023 prožitý ve zdraví, 
pohodě a pospolitosti.

Občanské sdružení na ochranu památek 
v Dolních Chabrech, z.s.

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

Další výraznou českou stopou ve Věč-
ném městě je česká kolej Nepomucenum. 
Jedná se o kněžský seminář, tedy instituci, 
v níž pobývají kandidáti kněžství (bohos-
lovci) z dané země v průběhu svých filoso-
ficko-teologických studií a připravují se na 
budoucí kněžskou službu. Krom nich zde 
můžeme narazit i na několik kněží, kteří do 
Říma byli vysláni svými biskupy na post-
graduální studia.

Předchůdcem Nepomucena byla pa-
pežská kolej Bohemicum založená 4. listo-
padu 1884. Její sídlo se několikrát změni-
lo. Zpočátku byla umístěna v budově ně-
meckého semináře a hospice Santa Maria 
dell‘Anima. Mezi lety 1887–1888 bohoslovci 
obývali bývalou lombardskou kolej u kos-
tela San Carlo al Corso. V roce 1888 semi-
nář přesídlil do budovy bývalého klášte-
ra trinitářů na Via Sistina. 23. dubna 1929 
byla slavnostně otevřena pražským arci-
biskupem Kordačem nová prostornější bu-
dova koleje, která dostala jméno po sva-
tém Janu Nepomuckém. Nachází se v ulici 
Via Concordia v blízkosti Lateránské basili-

ky a papežské Lateránské Univerzity, na níž 
bohoslovci studují. Jde o část Říma, která 
byla dlouhá staletí bažinatá a  vysušena 
byla teprve za diktátora Mussoliniho. Pro-
to je budova upevněna v jakési železobe-
tonové vaně stojící na osmimetrových pilí-
řích zapuštěných do terénu. Není bez zají-
mavosti, že pozemek pro stavbu Nepomu-
cena osobně vybral a částečně i financo-
val papež Pius XI., velký příznivec naší ko-
leje. Dalšími dobrodinci byli věřící v Čes-
koslovensku a  početné krajanské organi-
zace z celého světa, které připomínají pa-
mětní desky v  atriu hlavní budovy. Jiná 
plaketa z pozlaceného bronzu zase odka-
zuje na osobnost kardinála Josefa Berana, 
který v  budově prožil poslední roky své-
ho života jako exulant v Římě (1965–1969). 
V prvním patře koleje se nachází jeho sou-
kromá kaple (nazývaná familiárně „Bera-
novka“), kterou si nechal zhotovit, když už 
pro bolesti z pokročilé rakoviny plic nemo-
hl docházet na modlitby a liturgii do hlavní 
kaple v přízemí. Prý v kapličce trávil vkle-
če na modlitbách víc času než ve vlastním 
apartmánu, který se nachází hned naproti 
(říkal o sobě, že klečí jako starý pes u no-
hou svého Pána). V kardinálově jednodu-
ché ložnici se uchovává dřevěná postel, ve 

které 17.  května  1969 zemřel. Jeden starý 
lékař z paneláku v sousedním bloku mi vy-
právěl, jak byl přivolán k umírajícímu Be-
ranovi, ale mohl už jen konstatovat smrt. 
Byl také svědkem příjezdu papežské kolo-
ny, jelikož papež Pavel VI. spěchal, aby se 
stihl rozloučit se svým přítelem, kardiná-
lem Josefem, ale kvůli římskému provozu 
dorazil až několik minut po jeho smrti. 

P. Petr Havlík

Křížovkářská liga 
v chabrech
Série deseti soutěžních křížovek, tzv. Kří-
žovkářská liga, si v  Dolních Chabrech již 
našla své příznivce. Slavnostní slosování 
proběhlo v  knihovně Chaberského dvora. 
Děkujeme za podporu městské části Pra-
ha-Dolní Chabry, za organizaci a spoluprá-
ci paní Aleně Wachtlové a paní Jitce Gold-
steinové. Gratulujeme pěti výhercům, kte-
ří dostali velké dárkové balíčky; ceny však 
obdrželi všichni zúčastnění. Výherce loso-
valy dvě žákyně chaberské školy. Kdo rád 
luští, může se těšit na nové křížovky v no-
vém roce!

Zdraví vás členové Mezigenerační Aka-
demie.

Martina Mrňavá
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Divadlo: Trenér 19. 1. čt 19:00 hod.
aneb Život až po chlapy
Délka představení 1:30 hod., bez přestávky. Věkové doporuče-
ní 15+. Vstupenky 250/200 Kč v prodeji od 1. prosince v Kulturním 
centru. Autor: Thomas Brussig, režie: Thomas Zielinski, překlad: 
Tomáš Kafka.

Olympiáda, Suit up day  
i výlet do Drážďan
V letošním roce se nám opět podařilo pro-
bojovat do finále olympiády Pražský pra-
men, kterou organizuje Gymnázium Botič-
ská. Po zpracování domácí části zaměře-
né na smysly postoupil za naši školu On-
dřej Vyšín z 8. A. Celkově se letošního roč-
níku zúčastnilo 3 797 žáků z 57 škol. Finá-
le bylo třídenní a obsahovalo různá labo-
ratorní cvičení, přednášky i exkurzi v ZOO 

Praha. Ondra vybojoval krásné 24. místo 
a moc mu gratulujeme k úspěchu.

Začátkem prosince jsme ve škole zre-
alizovali Suit up day. Cílem bylo vyfik-
nout se do školy, jako bychom šli do diva-
dla. Všichni zapojení si dali opravdu zále-
žet a moc jim to slušelo. Dámy volily šaty 
nebo elegantní kalhoty s košilí a podpat-
ky, pánové dorazili v obleku včetně kravaty 
či motýlka, které doladili lakýrkami. Akce 
se vydařila a za rok si ji určitě zopakujeme. 

Dne 13.  prosince jsme po dvou letech 
opět vyrazili se žáky 7. až 9. tříd na advent-
ní trhy do Drážďan. Prošli jsme se s prů-
vodkyní kolem nejznámějších památek, 
dozvěděli se zajímavé informace a navští-
vili vyhlášené vánoční trhy. Počasí nám 
přálo, sice bylo pod nulou, ale krásně nám 
svítilo sluníčko.

Veronika Minaříková 

Přání do nového roku
Vážení fanoušci divadla a souboru DI-

VOCH, divadelní ochotníci chaberští, 
děkujeme vám za vaši neutuchající podporu. Do nového roku 

vám přejeme pevné zdraví, hodně pohody a optimismu a těšíme 
se na vás na našich představeních. 

Již koncem února se na vás těšíme na premiéře situační kome-
die oblíbeného autora Ivana Krause s názvem „Víkend“, kterou pil-
ně zkoušíme. Známý spisovatel ve své divadelní komedii nešetří 
humorem sobě vlastním.

„Víkend“ je na první pohled docela jednoduchý příběh o tako-
vém běžném manželském páru. Na první pohled se zdá, že si je-
den bez druhého nedovedou život představit a nic jim nechybí, 
ale ve skutečnosti oba žijí druhým životem. Jakým? A s kým? A jak 
to všechno dopadne? Dozvíte se brzy na našem představení.

Těšíme se na vás! Žijte s námi naše divadlo.

DIVOCH, divadelní ochotníci chaberští
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Těšení na Vánoce
Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 jsme ve škol-
ní družině 3. A tradičně vyráběli adventní 
věnce.

Chvojí vonělo celou školou. 
Žáci ukázali, jak jsou zruční a dovedou 

uvít a nazdobit své věnečky.
Přejeme všem krásné Vánoce.

Lenka Netolická

Pohádkové vánoční setkání
„Sníh se sype jako peří z nebeského polš-
táře, padá na dům, na práh dveří, do vlasů 
i na tváře…,“ neslo se 9. prosince adventní 
chaberskou krajinou.

V naší Pohádkové školičce se stalo dáv-
no tradicí prožít předvánoční čas spo-
lečnou besídkou všech 3. tříd. I  tento-
krát jsme se sešli ve dvoře Knorova stat-
ku všichni převlečení za kouzelné sněho-
vé vločky. 

Děti si připravily pásmo písniček a  ří-
kadel s pohybem plné mrazu, naducaných 
sněhových peřin, veselých sněhuláků a vá-
nočních světýlek. Namalovaly si ledová tri-
ka a  těšily se nedočkavě na besídku. Na 
všechny už dýchla předvánoční pohádko-
vá atmosféra.

Na závěr vystoupení naše „vločky“ po-
darovaly rodiče cinkajícím keramickým 
zvonečkem, který si samy ve školičce vy-
tvořily. Snad zvonečky přinesou všem štěs-
tí.

Společně s rodiči děti s radostí ozdobi-
ly i voňavý vánoční stromeček.

Sněhové vánoční vystoupení sklidilo 
zasloužený potlesk a usměvy ve tvářích ro-
dičů i ostatních diváků. Všichni mohli být 
dostatečně pyšní na své malé „sněhové 
vločky“.

Druhý den po bílé besídce nám napada-
ly na zem sněhové vločky tentokrát oprav-
dové. Sníh má mnohé stránky a nevyslove-
né příběhy.

Na klidnou pouť z nebe na zem vločkám 
i vám přejeme krásný nový rok 2023, at‘ se 
vám splní všechna přání.

Kolektiv Pohádkové školičky, 
Bílenecké náměstí.

Advent si 2. c  
pěkně užila
Vyrobili jsme si adventní věnce, společně 
se třídou pana učitele Linharta jsme vyra-
zili do skanzenu Kouřim s vánoční expozicí 
a dílničkami, navštívil nás Mikuláš s čerty 
a anděly a také jsme nacvičili divadlo „Vá-
noce se zvířátky“. Provedení se uskuteč-
nilo během vánočního jarmarku ve škole 
a mělo velký úspěch. Malí herci si pama-
tovali bez zaváhání všechny role, zřetelně 
a nahlas mluvili a hráli s velkým nadšením.

Jana Linhartová

Tomáš Etzler navštívil ZŠ
Ve čtvrtek 24. listopadu navštívil naši ško-
lu pan Tomáš Etzler. Ve školní tělocvičně 
s  žáky besedoval o novinařině, o  tom, co 
obnáší práce válečného zpravodaje i o ži-
votě v  naprosto kulturně odlišném pro-
středí, jako je např. Čína.

Petra Brožková

Adventní čas  
v MŠ chaberáček
Období adventu rychle uteklo a my se za 
ním rádi ohlédneme. Jak jsme již zmiňova-
li, je to kouzelný čas, který si s dětmi uží-
váme opravdu na plno. Je to čas plný pro-
žitků, tvoření a  užitých společných chvil. 
Prvním adventním prožitkem nás proved-
la nerozlučná trojice – čert, anděl a Miku-
láš, kteří dětem zanechali parádní nadíl-
ku. Dozvěděli jsme se, kdo je vlastně an-
děl a čert, kde bydlí, co dělají a kdo je to 
ten tajemný Mikuláš, který nás obdarová-
vá. Pokud jste šli kolem naší školky a zapo-
slouchali se, jistě jste uslyšeli mnoho bás-
niček a písniček, které jsme se naučili prá-
vě pro naši tolik oblíbenou trojici, a  také 

jste si jistě všimli, že se nám na zahradě 
opět rozzářil strom. Po Mikulášské nadílce 
nastal ten pravý adventní čas plný těšení, 
očekávání a  kouzelné atmosféry, během 
kterého u nás proběhly i vánoční dílničky. 
Na nich si děti a rodiče společně vyrobily 
krásnou dekoraci a strávili s námi pár pří-
jemných chvil. Samozřejmě ani naši školku 
neminul Ježíšek a nechal dětem pod stro-
mečkem mnoho krásných dárků. Doufáme, 
že jste si období adventu užili stejně jako 
my. Na závěr bychom vám společně s dět-
mi a celým kolektivem MŠ Chaberáček rádi 
popřáli pevné zdraví a  zdárný vstup do 
roku 2023.

Karolína Kolářová
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Sněhová zahrada v Jaatě

Prosinec nadělil krom mrazivých dnů také 
pěknou sněhovou peřinu. A zahrada škol-
ky se díky tomu před vánoci proměnila na 
obří bobovou dráhu. Proběhlo tradiční vá-
noční setkání dětí, rodičů a průvodců, kte-
ré všechny účastníky zahřálo na duši a na-
ladilo na blížící se Štědrý den. Děti s prů-
vodci společně připomněli příběh Josefa, 
Marie a malého Ježíška. Každý si mohl pus-
tit lodičku ze skořápky, vytvořit svícínek na 
adventní stůl, pojíst cukroví a užít společ-
ného času a zastavení. Moc děkujeme vám 
všem, kteří jste se během vánočních svát-

ků zastavili potěšit naše zvířata, ať už pří-
tomností, nebo něčím na zub. Cestu ke 
školce se v  součinnosti s  MČ Praha-Dol-
ní Chabry podařilo opravit, a  tak se vám 
k nám teď bude putovat o něco snadněji.

Hned zkraje ledna se mohou naši sou-
sedé těšit na návštěvu Tří králů. Tou pomy-
slně zakončíme a uzavřeme adventní čas.

Za celou lesní školku Jaata přejeme vše 
nejlepší do nového roku a  těšíme se na 
další rok společného soužití.

Lucie Horáková

Listopadový  
florbalový turnaj 

V  neděli 20.  11.  2022 se uskutečnil druhý 
florbalový zápas v tomto školním roce. Na 
turnaji jsme přivítali krásných 127 účastní-
ků. Ze ZŠ Spořická se turnaje zúčastnilo 17 
hráčů. Za jejich účast moc děkujeme! Bě-
hem turnaje se utkali žáci pražských a kla-
denských základních škol, kteří k nám do-
chází na florbalové kroužky, spolu se žáky 
z našich přátelských externích týmů (Black 
Angels, Florbalová akademie Čakovice, 
Dům dětí a mládeže Praha 2, Kralupy Wol-
ves a SVČ Odry).

Turnaj probíhal celý den, hrálo se od 
9:00 až do odpoledních 17:00. Přihlášených 
účastníků bylo tolik, že soupeřili současně 
na dvou postavených hřištích. Turnaj byl 
rozdělen do 3 věkových kategoriích, které 
byly oproti loňskému školnímu roku mírně 
poupraveny. Každá kategorie dostala ča-
sové rozmezí, ve kterém se bojovalo. Do-
poledne se v první věkové kategorii utkali 
naši nejmladší hráči prvních až třetích tříd. 

V prvním odpoledním časovém úseku pro-
ti sobě hráli žáci čtvrtých až šestých tříd 
a ve druhém odpoledním bloku jsme pak 
byli svědky napínavých zápasů našich nej-
starších žáků sedmých až devátých tříd.

V  první věkové kategorii bylo utvoře-
no 8 početných týmů. Akademie Čakovice, 
DDM Praha 2, ZŠ Fryčovická, ZŠ U Parkánu 
(Ďáblice) utvořili plné týmy složené pou-
ze z  hráčů dané instituce. ZŠ Žernosecké 
se dokonce podařilo utvořit 2 plnopočetné 
týmy. Tyto týmy dále doplnil tým Červený 
(složený z žáků ZŠ Tupolevova. Veleň, Dolá-
kova, Albrechtická a Trojská) a tým Modrý 
(složený z žáků ZŠ Hovorčovice a Glowac-
kého). Zlaté medaile si domů odnesli hrá-
či Akademie Čakovice, druhé místo obhájil 
DDM Praha 2 a na třetím místě se umístili 
žáci ZŠ Fryčovická.

Ve druhé kategorii se utkalo 7 týmů. 
Celé týmy utvořily Kralupy Wolves, ZŠ Spo-
řická, Akademie Čakovice a  ZŠ Hovorčo-
vice. Oranžový tým utvořila ŽŠ Fryčovická 
doplněná o  žáky ze ZŠ Vodárenská. Zele-
ný tým byl složen ze ZŠ Glowackého, Tu-
polevova a Žernosecká. Poslední žlutý tým 
tvořili hráči ze ZŠ Albrechtická, Dolákova, 
Trojská a U Parkánu (Ďáblice). Ve druhé ka-
tegorii jsme k prvnímu místu pogratulova-
li Oranžovému týmu, druhé místo získali 
Kralupy Wolves a na třetím místě se umís-
tili kluci z chaberské ZŠ Spořická.

V  poslední (nejstarší) věkové katego-
rii mezi sebou soupeřilo nejméně týmu, 
v druhém odpoledním čase jsme jich při-
vítali pět. V plném počtu na hřiště nastou-
pila ZŠ Albrechtická, U  Parkánu (Ďáblice) 
a externí tým SVČ Odry. Kromě těchto týmů 

jsme měli možnost sledovat zápas Červe-
ného týmu (složeného ze žáků ZŠ Spořic-
ká a Žernosecká) a Oranžového týmu (slo-
žený ze žáků ZŠ Fryčovická a Tupolevova). 
Třetí věková kategorie nabrala velmi neče-
kaný směr a tentokrát jsme zlatý pohár ne-
předávali ZŠ U Parkánu, ale zvítězila ZŠ Al-
brechtická. ZŠ U Parkánu získala i tak krás-
né třetí místo a na druhém místě se umís-
tilo SVČ Odry.

Všem vítězům listopadového turna-
je blahopřejeme a účastníkům moc děku-
jeme za skvělou akci. Všichni jsme si uži-
li skvělou atmosféru turnaje plnou florba-
lu, hudby, zábavy a kamarádů. Fandící ro-
diče vnesli do haly skutečnou atmosféru 
velkého zápasu a hráči se postarali o ne-
zapomenutelný zážitek a skvělé momenty. 
Turnaj byl opravdu vydařený a napínavý až 
do konce. Budeme se na Vás opět těšit na 
dalším turnaji, který se uskuteční 19. úno-
ra 2023.

Lucie Hadžiosmanovičová

Vánoční výlet
MŠ Beranov se vypravila do skanzenu 
v  Přerově nad Labem. Prohlédli jsme si 
malebné chaloupky, školu a betlém z růz-
ných materiálů. Také jsme se přenes-
li v čase a zjistili jsme, jak naši předkové 
slavili nejkrásnější svátky v  roce. Výlet se 
opravdu vydařil a navodil nám tu správnou 
vánoční atmosféru.

Přejeme všem krásné prožití vánočních 
svátků a  úspěšný vstup do nového roku 
2023.

Kolektiv zaměstnanců mateřské školy
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Rekapitulace 
Podzimní části 
fotbalové sezóny
Podzimní část sezony je 
úspěšně za námi. Než se na-

plno rozběhne zimní příprava, zeptali jsme 
se našich trenérů, jak byli spokojeni s pod-
zimem a jaké mají cíle na jaro. Zde zasílá-
me první část reakcí.
Mladší přípravka (Jan Jiroušek): Udělalo 
nám obrovskou radost, kolik dětí se zapo-
jilo do naší nejmladší kategorie. Je skvělé, 
jak rodiče na každém zápase fandí a po-
vzbuzují, vytváří tím perfektní atmosfé-
ru a prostředí pro naše budoucí fotbalové 
naděje. Cíl zůstává stejný jako v podzimní 
části soutěže, neustále se zlepšovat a mít 
radost ze hry.
Mladší dorost (Jan Škurek): Největší ra-
dost z  podzimu máme z  kvality trénin-
ků a spolupráce se starším dorostem, kdy 
kluci jsou jedna parta i mimo hřiště – viz 
společná prezentace a herní kvíz v Pergo-
le připravený trenéry. Samozřejmě parádní 
je, že vedeme tabulku s pětibodovým ná-
skokem. Cíl pro jaro je tedy jasný – rádi by-
chom postoupili do přeboru. Ale bude to 
těžké. Soupeři si nás už pohlídají a  naši 
nejlepší hráči budou vypomáhat staršímu 
dorostu.
Starší dorost (Pavel Hartman): Spokoje-
nost je určitě s přístupem hráčů k trénin-
ku a herním projevem. Bohužel doplácíme 
na málo vstřelených branek a  individuál-
ní chyby. Také chybí časté absence starších 
hráčů, kteří mají tým táhnout. Pokud hrá-
či na jaře odevzdají to, co se učíme na tré-

ninku, pak se herně a výsledkově zvedne-
me a přebor udržíme.
Muži „B“ (Laco Smatana): S podzimní částí 
převládá spokojenost, i když se nám nevy-
hýbala zranění a nevyrovnané výkony. Rád 
bych poděkoval hráčům a  trenérovi A-tý-
mu za skvělou součinnost. Primární cíl pro 
jarní sezonu je vystříbřit herní styl muž-
stva a  jestli to rozložení zápasů umožní, 
tak zapracovávat hráče staršího dorostu. 
Postup by byla třešnička na dortu, i  když 
tento cíl máme primárně nastavený pro 
příští sezonu.
Starší přípravka 2013: Přestože je to naše 
první sezóna na větším hřišti (5+1) a prv-
ní zápasy nám to dělalo drobné problémy, 
zlepšování bylo jasně patrné a  začalo se 
dařit i výsledkově.

Prioritou na jaro je pro nás, aby děti 
měly rády míč, pohyb a  bavily se trénin-
kem i utkáním.
Starší přípravka 2012: Uplynulá polovina 
sezóny nám nabídla parádní podívanou na 
zlepšující se ročník Starší přípravky 2012. 
Začali jsme si víc věřit, komunikovat spolu, 
makat na trénincích i v zápase, a to všech-
no nás spojilo a posunulo zase o krok dál. 
Výsledek sezóny zatím nehodnotím, neboť 
ještě není zdaleka u  konce, ale co můžu 
zhodnotit je přístup a zapálení kluků k fot-
balu, které je jedinečné, silné a takové jaké 
by u  této kategorie mělo být. Výhledy na 
druhou půlku sezóny? Jednoznačně tako-
vé, aby kluky fotbal i nadále bavil a každý 
se individuálně posunul zase výš.

Jan Škurek

Ohlédnutí  
za rokem 2022
V roce 2022 jsme byli v Soko-
le velmi aktivní. Narostla nám 

členská základna a  pokořili jsme hrani-
ci 300 členů, z čehož máme velkou radost. 
Děti se vyřádí na různých cvičeních pro 
nejmenší, gymnastice, všestranné spor-
tovní přípravě nebo tenisu. Pro dospělé 
každý týden probíhají kurzy core jogy, kon-
diční cvičení nebo kruhový trénink. Během 
jara jsme na čtyři měsíce poskytli prosto-
ry a vybudovali školku pro děti z Ukrajiny. 
Za podpory MČ jsme zařídili vychovatel-
ky a další personál a z darů hmotných i fi-
nančních, kterých se sešlo opravdu hodně, 
jsme dětem poskytli možnost na chvíli za-
pomenout na to, co se děje v jejich rodné 
zemi. V létě se v sokole konaly dva turnu-
sy sportovního příměstského tábora pod 
vedením Milana a  Báry. V  zimě proběhla 
tradiční Mikulášská nadílka a také Vánoč-
ní tvoření. Během podzimu jsme opravili 
parkety v tělocvičně. Do budoucna nás če-
kají i další zvelebovací práce. Vše funguje 
i díky dotacím které jsme v roce 2022 měli 
od pražského magistrátu, městské části, 
Národní sportovní agentury a České obce 

sokolské.
Doufáme, že i v příštím roce nám zacho-

váte věrnost a  účast při mnohých setká-
ní. Plánujeme jednorázové akce a také pří-
městské tábory na léto. 
Všechny nás to baví a jsme rádi, že to baví 
i vás. Nazdar v roce 2023!

Petr, Jarda, Gábi a Matěj
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