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

odebírejte pravidelné novinky z  naší 
městské části prostřednictvím aplika-
ce MUNIPOLIS. Služba je zdarma a k je-
jímu využití stačí pouze rychlá registrace 
na https://dchabry.munipolis.cz/. Efektiv-
ní komunikaci s městskou částí již aktivně 
využívá více než 500 z vás. 

Pravidelně každý týden rozesíláme na 
e-mailové adresy týdenní přehledy o  ak-
tuálním dění v  městské části, o  kultur-
ních a  společenských událostech, o  upo-
zorněních na důležité výluky nebo opra-
vy či pozvánkách na nejrůznější sportovní 
akce. Důležité zprávy např. o krizových si-
tuacích rozesíláme také formou upozorně-
ní do aplikace.

Zapojit se můžete také vy a upozorňo-
vat nás pomocí aplikace na nepořádek 

nebo problematická místa.
Vaše údaje jsou v bezpečí a v souladu 

s GDPR. Registrovat se můžete také osob-

ně přímo na našem úřadu – rádi vám po-
můžeme.

redakce

Úvodní 
slovo
Kateřina 
Šilhová 
Šafránková
starostKa MČ

Je 14.  ledna večer, píši úvodník, máme za 
sebou první kolo prezidentských voleb 
a víme, kdo postoupil do kola druhého. Až 
budete číst tyto řádky, o prezidentovi pro 
příštích pět let už bude rozhodnuto. O vol-
bu v Chabrech strach nemám. Dolní Chabry 
měly v prvním kole opět jednu z nejvyšších 
volebních účastí: krásných 79,07 %. Děkuji 
vám za to a doufám, že vám vydržela i pro 
kolo druhé.

„Jen ten, kdo je (dostatečně) chrabrý, 
troufne si publikovat (nekonečné) Chab-
ry.“ Takové je motto knihy Románský kos-
tel v  Chabrech a  jeho předchůdci od 
pánů Zdeňka Dragouna a  Michala Trym-
la, věnované chaberskému kostelu. Kni-
ha je výsledkem záchranného archeolo-
gického průzkumu, který započal bezmála 

před 50 lety. Při příležitosti jejího křtu se 
u nás v knihovně sešli archeologové, ředi-
tel Pražského památkového ústavu a teh-
dejší brigádníci na pracích kolem kostela. 
Akce to byla krásná. Pro nás je kniha cen-
ným zdrojem informací, potvrzujícím vý-
jimečnost našeho kostela, a  já věřím, že 
spolu s církví pomůže při získávání financí 
na jeho opravu. Knížku si můžete zakoupit 
u členů OSOP či zapůjčit u nás v knihovně. 
Více informací o chaberském kostele zaru-
čeně nikde jinde nenajdete. 

Chrabří jsme i  my, Chaberští. Poměr-
ně často se teď o  Chabrech píše. Už ne-
jen v souvislosti s okruhem, ale i s vede-
ním vysokého napětí. O Chabrech se píše 
i  v  březnovém čísle časopisu Moderní 
obec. Máme teď takové období, že každou 
chvíli proti někomu tasíme drápy. Po zá-
měru datacentra přišlo před Vánoci vedení 
vysokého napětí, a  vzhledem ke schůzce, 
kterou na příští týden svolalo ministerstvo 
dopravy, očekávám i zahájení řízení EIA ve 
věci našeho úseku Pražského okruhu nej-
později v březnu.

Po roce a čtvrt magistrát hlavního měs-
ta potvrdil developerovi Star Group původ-
ní rozhodnutí o umístění etap H a I s jed-
nou změnou: může začít stavět, až dosáhne 
kolaudačního souhlasu pro přeložku vsa-

kovací zařízení, nad kterým má stát etapa 
I. Schválení těchto etap magistrátem sou-
viselo i  se změnou územního plánu, tzv. 
Z2832, přijatou na podzim roku 2018, kte-
rá dává developerům možnost podmíneč-
ně přípustně navýšit kód míry využití úze-
mí, tedy navýšit výstavbu. Dle našeho ná-
zoru developer pro něj u nás nesplnil kri-
téria, dle názoru magistrátu ano. O dalším 
postupu vás budeme informovat.

Co se týká slibované výměny autobu-
sových přístřešků: zastávka V  Kratinách 
by měla být v brzké době hotova. Oseckou 
zkomplikovaly kabely umístěné nízko pod 
povrchem chodníku a její realizace se po-
sunula na druhou polovinu února. Na pře-
lomu ledna a února se má vyměnit přístře-
šek na Bíleneckém náměstí pod kostelem. 

Na závěr bych vás ráda ujistila, že o ob-
líbené Kavárničky pro dříve narozené ne-
přijdete. Od února v  nich pokračujeme 
v čajovně každou první a třetí středu v mě-
síci, jak bývalo zvykem. A  možná přijde 
i Hanka Kunešová. 

Přeji krásný únor a těším se na všechna 
únorová setkání. Zcela s  jistotou na Cha-
berském masopustu 18.  února, kdy vládu 
nad městskou částí převezmou masky. 

 Vaše KŠŠ

Základní kontakty na radnici: 
E-mail: dchabry@dchabry.cz
Místní poplatky a podatelna ÚMČ,
Tel: 283-851-272
Sekretariát starostky, místostarosty 
a tajemníka,
Tel: 283-882-770
Kulturní centrum a knihovna,
Tel: 283-852-858
Tajemnice ÚMČ Lenka Drdová
�tel.: 722 974 893
�e-mail: lenka.drdova@dchabry.cz

Starostka 
Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková
�tel.: 702 222 932
�e-mail:
katerina.silhova.safrankova@dchabry.cz

1. místostarosta Stanislav Vyšín
�e-mail: stanislav.vysin@dchabry.cz

místostarostka Ing. Barbora Floriánová
�e-mail: 
barbora.florianova@dchabry.cz

OTEVŘENÁ RADNIcE
Veškeré informace o naší MČ nalez-
nete na webu a také Facebooku:
www.dchabry.cz
FB: Městská část Praha-Dolní Chabry

Sociální služba
Mgr. Mariana Kalianková
sociální pracovnice
725 010 084
socialni@dchabry.cz
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Výběr ze zasedání Rady  
22. prosince 2022
schválila
�Zápis č. 1 v  roce 2022 ze schůzky Likvi-
dační komise ze dne 8. prosince 2022 a vy-
řazení poškozeného a morálně zastaralé-
ho majetku z účetní a majetkové evidence 
v celkové výši 157 999,82 Kč,
�poskytnutí příspěvku 3000 Kč chaber-
ské základní škole na školní kolo Pražské-
ho poetického setkání,
�rozpočty na rok 2023, střednědobé vý-
hledy na roky 2024–2025 a odpisové plány 
příspěvkových organizací MČ Praha-Dolní 
Chabry na rok 2023,
�vypracování objednávky na zimní údrž-
bu s firmou GENIUS spol. s r.o., se sídlem 
Dopraváků 749/3, Praha 8,

souhlasila
�s koordinační situací „Připojení pozemku 
parc. č. 1200/2 a 1201/2, k. ú. Dolní Chabry, 
RD Ládevská 1229/41b, na pozemní komu-
nikaci Ládevská parc. č. 1486/3, k. ú. Dol-
ní Chabry, za podmínek uvedených v usne-
sení,
�s předloženou PD záměru připojení RD č. 
p. 175/63, pozemek parc. č. 880, k. ú. Dolní 
Chabry, na komunikaci Ústecká,
�s  předloženou architektonickou stu-
dií na akci - 2“ Dům Chabry, na pozemcích 
parc. č. 1499/14, 1742/52, 1742/26, 1742/106, 
1742/108, 1742/107, 1742/53, 1742/27, k. ú. 
Dolní Chabry,
�se zřízením pracovního místa – sociální 
pedagog s úvazkem 0,25 v období 1. ledna 
až 30. června 2023,
�s  návrhem rozpočtu MČ Praha-Dolní 
Chabry na rok 2023, návrhem hospodář-
ské činnosti 2023, neinvestičními příspěvky 
příspěvkovým organizacím, rozpočtem pe-
něžních fondů 2023, střednědobým výhle-
dem na roky 2024–2028 a doporučila je ke 
schválení ZMČ,

nesouhlasila
�s  uzavřením DPP mezi školou a  Mgr. 
Zdenkou Chaloupeckou, na základě které 
měla vykonávat práce související s projek-
tem OP JAK: ZŠ Praha-Dolní Chabry, 

vzala na vědomí
�rezignaci Mgr. Hany Kunešové na funk-
ci předsedkyně Sociální komise a rezignaci 
Dany Pecháčkové, Aleny Manderlové a Rů-
ženy Klimešové na funkci členek Sociální 
komise.

Jak dopadla volba 
prezidenta?
V prvním kole prezidentské volby ve dnech 
13. a 14. ledna 2023 prokázali chaberští vo-
liči vysokou míru účasti. Vybrat svého kan-
didáta přišlo v  Dolních Chabrech 79,07 % 
oprávněných voličů. Celorepublikový prů-
měr byl přitom rovněž zaznamenáníhod-
ný a s 68,24 % hlasujících se jednalo o nej-
lepší volební účast od sněmovních voleb 
v roce 1998. 

Hlasy pro konkrétní kandidáty v  Dol-
ních Chabrech nebyly, alespoň co do po-
řadí, příliš odlišné od těch celorepubli-
kových, v nichž zvítězil generál Petr Pavel 
a  na druhém místě skončil poslanec An-
drej Babiš. Byly zde ale patrné větší rozdíly 
v podpoře, především pak právě mezi prv-
ními dvěma kandidáty, když Petr Pavel zís-
kal více než třikrát víc hlasů než Andrej Ba-
biš a zvítězil v Chabrech s přízní nadpolo-
viční většiny hlasujících.

Celkové pořadí kandidátů v prvním kole 
volby v ČR:

1. Petr Pavel – 35,40 %, 1 975 056 hlasů,

2. Andrej Babiš – 34,99 %, 1 952 213 hlasů,
3. Danuše Nerudová – 13,92 %, 777 022 hl.,

4. Pavel Fischer – 6,75 %, 376 705 hlasů,
5. Jaroslav Bašta – 4,45 %, 248 375 hlasů,
6. Marek Hilšer – 2,56 %, 142 908 hlasů,

7. Karel Diviš – 1,35 %, 75 479 hlasů,
8. Tomáš Zima – 0,55 %, 30 827 hlasů.

Celkové pořadí kandidátů v prvním kole 
volby v Dolních Chabrech:

1. Petr Pavel – 55,11 %, 1 450 hlasů,
2. Andrej Babiš – 15,46 %, 407 hlasů,

3. Danuše Nerudová – 14,25 %, 375 hlasů,
4. Pavel Fischer – 8,74 %, 230 hlasů,
5. Marek Hilšer – 2,66 %, 70 hlasů,

6. Jaroslav Bašta – 2,28 %, 60 hlasů,
7. Karel Diviš – 1,10 %, 29 hlasů,

8. Tomáš Zima – 0,38 %, 10 hlasů.

V době, kdy držíte v rukou únorové vy-
dání Chaberského zpravodaje, je o  nové 
hlavě státu již pravděpodobně rozhodnu-
to. Druhé kolo prezidentské volby proběh-
lo po uzávěrce.

redakce,  
foto: generalpavel.cz, anobudelip.cz

První e-složenky k poplatku 
ze psů odeslány
Od 1. ledna 2023 došlo k novému způsobu 
zasílání plateb za místní poplatek ze psů 
z důvodu instalace nového softwaru. Stá-
vající variabilní symbol „1341“ a specifický 
symbol (číslo domu) již nejsou platné. Prv-
ní e-složenky s novými údaji již byly počát-
kem ledna odeslány na e-mailové adresy.

Pro obdržení nových platebních úda-
jů je třeba uvést referátu místních poplat-
ků svoji e-mailovou adresu. Nový varia-
bilní symbol včetně e-složenky a QR kódu 
pro provedení platby je poté každému po-
platníkovi zaslán e-mailem. Kdo e-mail při 
přihlášení neuvedl, nechť jej prosím za-
šle na referát místních poplatků Gabriele 
Chamrové: gabriela.chamrova@dchabry.cz 
včetně čísla popisného rodinného nebo 
bytového domu.

 

Připomínáme rovněž nutnost změny údajů 
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. 
Rozdělení či sloučení poplatku

Pokud výše ročního místního poplat-
ku ze psů přesáhne částku 600 Kč (např. za 
více psů nebo psa v bytovém domě), pro-
gram vychází ze zákona a automaticky ge-
neruje rozdělení platby  – první polovinu 
částky je nutné hradit do 31. března dané-
ho roku a druhou polovinu částky poplat-
ku s  úhradou do 31. srpna daného roku. 
Pokud chcete celou výši poplatku zapla-
tit v  jedné platbě, kontaktujte na e-mail 
uvedený výše Gabrielu Chamrovou, která 
v  systému u poplatku nastaví generování 
roční složenky se splatností do 31. března 
daného roku.

Gabriela Chamrová, ÚMČ

Inzerce
 

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

redakce
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Nové vedení vysokého napětí 
o hladině 400 kV
Dlouholetý projekt nové nadzemní sousta-
vy vedení vysokého napětí 2 × 400 kV, tzv. 
„V409/419-smyčka PSE“, se dostal do další 
fáze, a to společného územního a staveb-
ního povolení. Městská část k němu zpra-
covala vyjádření, které odeslala 9.  led-
na  2023. Nové vedení má vést částečně 
v trase stávajícího vedení napětí 2 × 110 kV. 
V  oblasti kolem Nových Chaber, tedy zá-
padně od rozvodny v  Čimicích podél pa-
nelky až téměř k ulici K Drahani by se mělo 
vedení sdružit do nových stožárů, největ-
ších, které se stavějí. V oblasti Drahaně se 
tato trasa rozdělí. Nové vedení 2 × 400 kV 
povede dál přes cestu a kopec směrem na 
Zdiby, obkrouží Třešňovku a kolem Chaber 
a  areálu budoucího golfového hřiště se 

bude vracet směrem na Ďáblice. Stávající 
vedení 2 × 110 kV směrem k Chabrybárně 
a dále nad skálou v blízkosti zástavby dle 
projektu zůstává (vizte obrázek).

Jde o  stavbu strategického veřejného 
zájmu, která je součástí dlouhodobé kon-
cepce hl. města Prahy na podporu a udr-
žení stability dodávek elektrické energie 
v  severní části. Opakovaně se nám zdů-
razňuje potřeba a nezbytnost rozvoje pře-
nosové soustavy, doplnění 4. chybějícího 
energetického uzlu na severu Prahy a na-
pojení na rozvodnu v  Čimicích a  hrozící 
blackout. Představa, že její realizaci zabrá-
níme, není úplně reálná.
Za městskou část jsme proto:

1. zjišťovali nezbytnost rozvoje 
a  provozu přenosové soustavy na našem 
území a veřejném zájmu na ní (distribuční 
soustava je významným zásahem do území 
naší městské části);

2. bránili se v roce 2021 v rámci ří-
zení o povolení výjimky pro vedení 110 kV 
nad zemí, bezúspěšně;

3. ověřovali možnost vedení napě-
tí pod zemí (zákon přímo stanoví výjimku 
pro 400 kV, že je lze vést pouze nadzemně).

Mezi městskou částí Praha-Dolní Chab-
ry, společností ČEPS, a. s., ČEZ Distribuce, 
a.s., tak zároveň probíhala od roku 2021 
jednání o  uzavření memoranda, která tr-
vala téměř rok. Mimo jiné byl výsledkem 
jednání návrh Memoranda, kdy by městská 
část neblokovala výstavbu nového vedení 
400 kV výměnou za odstranění nadzemní-
ho dvojitého vedení distribuční soustavy 
napěťové hladiny 110 kV, které se v součas-
né době nachází v blízkosti zástavby a pro-
chází naší městskou částí, a  sdružení je-
jího vedení v celých Chabrech. Zastupitel-

stvo v únoru 2022 Memorandum nepřijalo.
V  lednovém vyjádření do řízení jsme 

namítali jsme, že vedení omezuje možnost 
dalšího rozvoje městské části, stavba sa-
motná je částečně v  rozporu s  územním 
plánem a pražskými stavebními předpisy, 
ze kterých dostala výjimku. Nejsou součas-
ně posouzeny vlivy dalších staveb (okruh, 
tramvajová trať, datové centrum i nové re-
zidenční bydlení) a  jejich vliv na životní 
prostředí a zdraví občanů. Opakovaně na-
vrhujeme vedení vysokého napětí částeč-
ně pod zemí a v neposlední řadě jsme na-
mítli systémovou podjatost rozhodujícího 
stavebního úřadu ministerstva průmyslu 
a obchodu, které zároveň pro stát vykoná-
vá práva akcionáře ČEPS a.s. Nutno říci, že 
o vlivu stavby na zdraví občanů a  životní 
prostředí se již jednalo v řízení EIA v roce 
2017 a je rozhodnuto. Tehdy městská část 
na obranu zdraví svých občanů neuvedla 
jediný argument.

KŠŠ

Pokračování výměny 
autobusových přístřešků 
bílenecké nám. a Osecká
Od konce ledna do února 2023 budou in-
stalovány nové přístřešky MHD chaber-
ských autobusových zastávek Bílenec-
ké náměstí (směrem na Kobylisy) a Osec-
ká (směrem na Kobylisy). Z tohoto důvodu 
dojde v místech realizace ke krátkodobým 
dopravním omezením.

Oddělení silničního správního úřadu 
Odboru dopravy ÚMČ Prahy 8 vydalo opat-
ření obecné povahy – stanovení přechod-
né úpravy provozu na pozemní komunika-
ci Bílenecké náměstí a Spořická, spočívají-
cí v umístění dopravního značení a zaříze-
ní na místní komunikaci v rozsahu dle při-
ložené dokumentace:
�Bílenecké náměstí v termínu od 23. led-
na do 9. února 2023,
�Osecká (ul. Spořická) v termínu od 10. do 
23. února 2023.

Přechodná úprava provozu spočívající 
převážně v  omezení rychlosti, zákazu za-
stavení, dočasném posunu zastávky a po-

sunu přechodů pro chodce je stanovena z 
důvodu provádění výkopových prací a vý-
měny přístřešků MHD v  zastávkách Bíle-
necké náměstí a Osecká společností Tech-

nologie hl. m. Prahy, a.s. Podrobnější in-
formace naleznete v  přiloženém souboru 
v aktualitě na webu MČ.

redakce

4 Z městské části



Magistrát potvrdil  
územní rozhodnutí  
o povolení etap h a I
Magistrát hl. m. Prahy, odbor stavebního 
řádu, částečně změnil a co do zbytku po-
tvrdil Územní rozhodnutí o  umístění sta-
veb dalších fází projektu Nové Chabry etap 
H a I., proti kterému se městská část odvo-
lala v říjnu roku 2021.

Změna rozhodnutí spočívá v tom, že de-
veloper musí koordinovat dvě původně 
samostatná řízení. Konkrétně vyřešit pře-

místění vsakovacího zařízení VRN1. To zna-
mená získat na tuto přeložku pravomoc-
né kolaudační rozhodnutí, které ji povolu-
je, a teprve poté může zahájit stavbu etap 
H a  I. Důvodem je umístění jedné z  etap 
(etapy I) právě nad vsakovacím zařízením. 
Magistrát tímto vyhověl jedné z podmínek 
městské části.

Co do zbytku Magistrát potvrdil dřívější 
stanoviska pro umístění nových fází H a I. 
O  dalším postupu vás budeme průběžně 
informovat.

redakce

Tříkrálová sbírka  
v Dolních chabrech
Také letos jste v první polovině ledna moh-
li potkat jednu z pěti skupinek koledníků 
v rámci charitativní Tříkrálové sbírky. Malí 
i větší koledníci se pohybovali např. u Bil-
ly, u kostela nebo v Nových Chabrech. Za-
čít nový rok dobrým skutkem bylo možné 
také přispěním do stacionárních kasiček 
v místní knihovně a v Kavárně Pod pavlačí. 

Počasí bylo teplé, a tak nám nevadilo za 
doprovodu Slávkova pozounu a Šimonovy 
flétny stokrát přezpívat „My tři králové jde-
me k vám“.

Ráda bych za všechny koledníky podě-

kovala vám, dárcům chaberským, za pří-
spěvky do Tříkrálové sbírky Charity ČR. 
Z  vykoledovaných darů na našem území 
půjde letos 65 % na podporu aktivit sale-
siánského Centra pro rodinu v Kobylisích, 
kam mnohé chaberské děti i  dospělí do-
cházejí.

S díky za radostné koledníky 

Věra Novotná 
a Radka Mlynárová

Kavárničky  
v únoru
Oblíbené setkávání na Kavárničkách v ča-
jovně v  Kulturním centru je zpět. Konat 
se bude tradičně první a  třetí únorovou 
středu 1. a 15. února od 14:30 hodin.

V rámci Kavárničky ve středu 15. února 
se můžete těšit na Josefa Doležala, který 
bude vyprávět o svých zážitcích z cest do 
jižní a východní Afriky. S účastníky se po-
dělí o své vzpomínky a fotografie z celkem 
sedmi cest do různých afrických zemí: JAR, 
Svazijsko, Lesotho, Zimbabwe, Namibie, 
Botswana, Keňa, Tanzanie, Uganda. Přijďte 
na kávu či čaj a poslechněte si dobrodruž-
né historky chaberského cestovatele.

redakce
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Tady na strach z výšek  
není prostor
Na několika místech v  Dolních Chabrech 
probíhal v  průběhu ledna prořez stromů 
odbornou firmou. Nejprve lezci s  pilami 
vyrazili šplhat na stromy v areálu chaber-
ského kostela na Bíleneckém náměstí, kde 
suché a přerostlé větve potřebovaly zkrá-
tit.

Jen o pár dní později se skupinka zku-
šených pracovníků pustila také do rozsáh-
lého stromoví na hřbitově. Odřezané kusy 
byly na lanech snášeny dolů k odvozu, pří-
padně byly na místě vhazovány do drtič-
ky a veškerý odpad odklizen. Období vege-
tačního klidu je ideálním časem pro stro-
mové úpravy

redakce

Začíná to být  
krásná tradice
Na počátku prosince 2022 se prakticky až 
na nepatrnou výjimku sešli všichni souse-
dé z východního cípu Kadaňské při úklidu 
naší ulice. Objednali jsme si z deponie bio 
odpadu v Dolních Chabrech kontejner (dík 
v  této souvislosti patří sousedovi Jiřímu 
Šmídovi). Pro zajímavost bych chtěl uvést, 
že nám kontejner bez problému přivezli 
v neděli za symbolickou cenu.

Letos nám na rozdíl od loňska, kdy jsme 
uklízeli v  hustém sněžení, přálo i  poča-
sí. Bylo obdivuhodné, v jakém počtu jsme 

se sešli. Po necelých dvou hodinách jsme 
kontejner zaplnili spadaným listím, proře-
zali venkovní výsadbu v  ulici a  odstranili 
nálety. Odměnou nám je ulice, v  které je 
radost bydlet a dobrý pocit, že to jde, když 
se chce. Bylo by hezké, kdyby se tato inici-
ativa v Chabrech ujala. Úklid před vlastním 
prahem bychom si společně mohli vzít na 
sebe. Možnosti obce jsou omezené a věřte, 
představovalo to pouhé dvě hodiny spo-
lečné práce, která upevnila výborné sou-
sedské vztahy, které mezi sebou máme.

Josef Doležal, zastupitel, 
předseda komise pro ŽP a soused

Telegraficky
chabry plní stránky časopisů!

První letošní číslo Moderní obce nabídlo 
rozhovor se starostkou Kateřinou Šilhovou 
Šafránkovou. Dočíst se můžete o tom, jak 
funguje úřad, jak se rozvíjí komunitní ži-
vot v městské části nebo jaké jsou plány 
do budoucna třeba v investicích.

V prosincovém čísle zase naleznete člá-
nek o naší Knihovně roku 2022 a zdejších 
aktivitách. Pokud vše klapne, budeme mít 
snad brzy obě čísla v knihovně také k vy-
půjčení. 

Jízdní řády MhD

Od úterý 3.  ledna platí nové jízdní řády 
pražské MHD, která jezdí v  tzv. polo-
prázdninovém režimu. Týká se to také li-
nek místních autobusů 162, 169 a  noční 
913. Do standardního provozu se má hro-
madná doprava dle Ondřeje Kubát z praž-
ského dopravního podniku vrátit 13. úno-
ra  2023. Jízdní řády MHD včetně autobu-
sů naleznete ke stažení na stránkách PID: 
https://pid.cz. 

Vyzkoušíte „Suchej únor“?
Každoroční zdravotně-osvětová kampaň 
Suchej únor spouští měsíční výzvu s  té-
matem „Nepít je umění“. Cílem je v obdo-
bí 1. až 28.  února zkusit měsíc bez alko-
holu. Vypadá to jednoduše, ve skutečnosti 
jde o odvahu zkusit něco nového. Kampaň 
se snaží upozornit na více jak jeden mili-
on lidí za hranou rizikového pití. Každoroč-
ně se do výzvy zapojí stovky tisíc účastníků 
a díky osobní měsíční zkušenosti násled-
ně zvolní s konzumací alkoholu přes 50 % 
z  nich. Není třeba žádné registrace, je to 
jen o vás. Tak co, zkusíte to také?

IN
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Řízení současná i budoucí
První měsíc nového roku je za námi. Bi-
lancování skočilo, čeká nás spousta práce. 
Schválený rozpočet nám umožňuje reali-
zovat prioritní cíle a posouvat rozvoj obce.

Hned zkraje ledna byly městskou čás-
tí podány připomínky k územnímu a  sta-
vebnímu řízení na vedení vysokého napětí 
400 kV, které má obklíčit téměř celé Chab-
ry. Detaily o tom jsou v jiném článku, já jen 
zmíním velice přínosnou spolupráci mezi 
MČ a účastníky řízení. 

Snad vzájemné sdílení podnětů a jejich 
zapracování do podaných připomínek při-
nesou své ovoce, stejně jako tomu bylo ve 
společném postupu vůči datovému centru 
v sousedství Nových Chaber. Kvalitně zpra-
cované připomínky městské části, obyva-

tel Nových Chaber i spolku Za lepší Chab-
ry sehrály svou roli, projektant datacent-
ra na vlastní žádost ukončil zjišťovací říze-
ní EIA a prozatím odložil i avizovanou ve-
řejnou diskuzi. O dalším postupu budeme 
informovat. 

Účast na veřejné debatě ale proz měnu 
přislíbil investor tramvajové trati. Jeho pří-
stup je vstřícný a sám navrhl projektanto-
vi trati další podněty k zapracování. Je nej-
vyšší čas, i  zde brzy očekáváme zahájení 
územního řízení. Jsme připraveni, ostatně 
naše podmínky a požadavky jsme při jed-
náních jasně definovali.

V souvislosti s tramvajovou tratí se vrá-
tím k  tendenčnímu článku, otištěnému 
v  lednovém Zpravodaji, kde bylo opozi-
cí zmiňováno mé jméno a zpochybňovány 

kroky MČ spojené s projektem tramvajové 
trati. Prý jednáme nekompetentně a tajně. 
Opak je pravdou, jsme otevření, občané se 
na nás ohledně tramvaje průběžně obra-
cejí, vyjadřujeme se i k technickým věcem, 
které byly dříve našimi kritiky zmíněny jen 
okrajově či vůbec. Ať je to zachování maxi-
ma zeleně, možnost parkování před domy 
na Ústecké, napojení z  ulic, zachováni li-
nek 162 a 169 či umístění trakční měnírny 
v Obslužné ulici. 

Stanislav Vyšín, 
1. místostarosta MČ

Milí Chaberáci,
srdečně zdravím! Únor je měsícem vě-

hlasného veselého chaberského maso-
pustu, nezapomeňte ale také na nová di-
vadelní představení našich divadelních 
souborů. Pro pravidelné účastníky z  řad 
seniorů přidávám zprávu, že „Kavárničky“ 
v únoru v knihovně nadále pokračují a zá-
jemci se mohou těšit i  na další oblíbené 
programy z  minulých let jako jsou napří-
klad poetická setkání a besedy. Ráda bych 
tímto zároveň poděkovala bývalým kole-
gyním. Veliký dík patří paní Doušové, kte-
rá byla dlouhou řadu let místostarostkou, 
radní i předsedkyní kulturní komise u nás 
v Chabrech. Chápeme, že Věřino pracovní 
nasazení a šíře projektů jí už zkrátka nene-

chávají žádný čas na komisi a budeme se 
těšit na setkávání v Chabrech i jinde. V kul-
turní komisi je novou předsedkyní Bára Še-
dová, kterou mnozí jistě také znáte a moc 
se těšíme! Velký dík za pilotní období soci-
ální komise patří také Hance Kunešové, za 
řadu milých programů pro seniory. Po vol-
bách máme nové komise a výbory, v maxi-
mální míře jsme se snažili nabídnout pro-
stor všem, kdo mají chuť spolupracovat 
s naší koalicí. Právě před čtyřmi lety jsem 
navrhla osamostatnění sociální komise od 
kulturní a měli jsme všichni radost z dal-
ších aktivit. Věřím, že opozice přestane vy-
mýšlet záminky a společně se třeba znovu 
budeme věnovat práci pro naše občany na 
oblíbených projektech. Byla jsem řadu let 

členkou kulturní komise i jako opoziční za-
stupitelka a  těšilo mě přinášet nové pro-
jekty a aktivity bez ohledu na politické roz-
dělení. Právě tehdy jsem znovu vrátila do 
Chaber slavnosti Májky, novinku Zažít měs-
to jinak, společné rozsvěcování stromečku, 
sousedské slavnosti i První společný ples 
Sokola a radnice. Tradice, kultura a pospo-
litost – to jsou myslím základními kameny 
zdravé obce a dobrých sousedských vzta-
hů. Hlavní motivací i odměnou organizáto-
rů je zkrátka vždy zejména radost, kterou 
takové okamžiky celé komunitě přináší. 
Přeji vám všem radostný únor

Barbora Floriánová, 
místostarostka MČ

Rezignace Hanky Kunešové
Hana Kunešová rezignovala na post 

předsedkyně sociální komise. Velmi pře-
kvapivá zpráva. Hanka byla dlouhodo-
bě stálice ve vedení této oblasti. Inten-
zivně se věnovala organizaci aktivit nejen 
pro seniory. Akce sociální komise navště-
vuje celé spektrum našich obyvatel. K  je-
jich velké spokojenosti. „Kavárničky“ i dal-

ší aktivity mají trvale vysokou návštěvnost. 
Hance za to patří veliké uznání a dík.

Chtěla pokračovat ve své práci. Bez 
ohledu na „politické“ hrátky ve vedení 
radnice. Hned po první pracovní schůz-
ce za účasti místostarostky Barbory Flori-
ánové, bylo ale vše jinak. Hanka Kunešo-
vá měla o činnosti komise jasnou vizi a své 
představy dokázala realizovat ve prospěch 

našich občanů. Pokračování práce v tomto 
duchu se ale ukázalo jako nereálné. Samo-
zřejmě, že každý je nahraditelný. Zbavovat 
se ale schopných a pracovitých lidí nepo-
važuji za prospěšné. Určitě ne pro občany 
Dolních Chaber.

Miroslav Malina

Zkrácené texty naleznete v plném znění na webu městské části.

Příspěvky zastupitelŮ

Další dárek pro Chabry!
Máme další dobrou zprávu pro milov-

níky industriálního rozvoje Chaber! Jak 
jsme před volbami opakovaně upozorňo-
vali, v  těsné blízkosti Chaber je připravo-
vána výstavba velmi vysokého napětí VVN 
2 x 400 kV. Po vyhodnocení všech aspektů 
jsme se postavili jednoznačně proti zámě-
ru a varovali před jeho dopady. 

Naopak spolek 18400.cz v  čele s  paní 
starostkou výstavbu podporuje. Dokon-
ce tak, že prosazovaly přijetí Memoranda, 
které by MČ zakazovalo proti VVN činit ja-

kékoliv kroky. Kvůli prosazení Memoranda 
loboval u starostky v současnosti trestně 
stíhaný Petr Hlubuček. Schválení Memo-
randa jsme sice společně s ODS zabráni-
li, ale MČ s novým vedením zřejmě pokra-
čuje i bez něj úspěšně dále. Výsledky jsou 
rychle vidět. V Chabrech bylo právě zahá-
jeno povolení výstavby „V409/419 – smyč-
ka PSE“. Kapacitně jedno z největších elek-
trických vedení v  Evropě v  těsné blízkos-
ti domů. 

Nové Chabry toto jistě obzvláště oce-
ní. Jejich oblast se zlepšuje každým dnem. 

Nejdříve možná krásné nové haly, potom 
MČ promeškala žalobu proti okruhu, jehož 
součástí je zátěžová silnice čimického při-
vaděče hned u NCH a  teď se území ještě 
uzavře drátovým obklíčením. Jen tak dál! 
Děkujeme spolku 18400.cz Za lepší Chabry. 
Už během pár měsíců jsou Chabry oprav-
du o hodně lepší.

Jan Vokurka
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Výstava 4.–26. 2.: Larisa bubela 
20 let ve stínu manžela 
Přijďte zhlédnout výstavu obrazů všestranné umělkyně Lari-
sy Bubely, která o sobě prozrazuje: „Můj život byl jak klikatá 
cesta – velmi zajímavý a plný událostí. Dala by se o něm na-
psat kniha… Ale zatím ji budu jen malovat. Výstava je sbír-
kou mých děl, tvořených různou technikou. Doufám, že roz-
manitost mých prací nebude hlavním kritériem vašeho hod-
nocení.“ Jste srdečně zváni na vernisáž, která se koná 
v sobotu 4. února od 16:00 hodin.

Série workshopů: Když kniha roste s dítětem
5. díl: „Jestli jen sousto ochutnáš, Jiříku, tak…“  
21. 2. út 17:00 hod.
Společný workshop pro maminky a děti. Jakou moc mají pís-
mena, slova, knihy, když rozumíte textu. Na začátku projdeme 
pohádkou Pták ohnivák. Ukázky z knih s tematikou symboli-
ky a šifer. Hry s texty, symboly, tabulky s klíči pro pochopení 
a rozluštění. Vstupné 50 Kč, knihovna.

Pohádka: bajaja! 
25. 2. so 15:00 hod.
Klasická pohádka pod-
le příběhu od Boženy 
Němcové, ve které se 
objeví princ, princez-
na, král, drak, kůň, meč 
a květina. O tom, že v ži-
votě je vždycky potřeba 
troška nadhledu, dobré 
nálady a  kouzelný meč 
taky není k zahození. 

Hudba: Pavla Beč-
ková, text písně: Matěj 
Kroupa, výprava: Jakub 
Baran. Hraje: Divadlo 
NAVĚTVI. Pro děti od 3 let, Délka představení cca 45–55 minut, 
bez přestávky. Vstupné 50 Kč.

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.

Ú N O R   2 0 2 3

4.–26. 2. 
VÝSTAVA: Larisa bubela
20 let ve stínu manžela
Výstava obrazů, vernisáž 4. února od 16:00 hodin.

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

1. a 15. 2. st 14:30–16:30, Kavárnička chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje

16. 2. čt 19:30, DIVADLO: STUDIO D
Premiéra. Michael Cooney: Nájemníci pana Swana
Režie: Alena Borhyová
Akční komedie o zdánlivě geniálním podvodu, který se ovšem 
vymkne z ruky a spustí lavinu bláznivých situací s nečekaným 
rozuzlením. 
Velký sál, vstupenky 120 Kč, v prodeji v KC/knihovně

21. 2. ÚT17:00, wORKShOP Když kniha roste s dítětem
5. díl série: „Jestli jen sousto ochutnáš, Jiříku, tak…“
Metodické hry pro použití knihy podle věku, kniha jako součást 
výchovy, knihovna, vstupné 50 Kč.

23. 2. ČT 19:30, DIVADLO DIVOch
Premiéra. komedie Ivana Krause: Víkend
Režie: Ivana Fára
Velký sál, vstupenky 120 Kč, v prodeji v KC/knihovně

25. 2. so 15:00, POhÁDKA: bAJAJA! 
Hraje: Divadlo NAVĚTVI. 
Velký sál, bez rezervace, vstupné 50 Kč. 

28. 2. ÚT 19:30, DIVADLO: STUDIO D
2. premiéra. Michael Cooney: Nájemníci pana Swana
Režie: Alena Borhyová
Velký sál, vstupenky 120 Kč, v prodeji v KC/knihovně 

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

Detektivní kvíz vyhodnocen
Završením loňského „detektivního“ roku 
v  knihovně byl prosincový kvíz pro dospě-
lé, v němž prokazovali své znalosti na téma 
kriminálního žánru. Do osudí vhodilo své 
odpovědi 26 soutěžících, povětšinou dam 
a slečen. S koncem roku jsme vylosovali tři 
výherce knižní odměny. Tu si převzaly tři 
dámy: paní Zdeňka, paní Hana a paní Olga. 
Všem děkujeme za účast. 

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

Celoroční úsilí dětí, které poctivě vyplňu-
jí ke každé přečtené knize odpovědi na pět 
otázek k  prokázání porozumění čtenému 
textu, bylo v knihovně odměněno posled-
ní adventní sobotu. Na tuto knihovnickou 
akci se vždy moc těšíme. Je plná příjem-
né předvánoční nálady a  radosti. Nejinak 
tomu bylo i  letos. Děti si převzaly své di-
plomy, náhrdelníky ze sesbíraných perli-

ček a knižní odměnu. Na prvním místě se 
umístila Terezka s 43 perlami, na druhém 
skončily společně nerozlučné kamarádky 
Klárka a Anička s počtem 36 perel a na tře-
tím další Klárka, která získala 31 perel. Ale 
soutěže se neúčastní pouze dívky. Celkově 
se v tomto ročníku podařilo dětem navlék-
nout 576 perliček a  zodpovědět tak 2 880 
otázek! Po předání náhrdelníků si děti uži-

ly nakupování na tradičním knihovnickém 
jarmarku, na kterém platí pouze chabgro-
še. A  jak je získat? Musíte s  námi soutě-
žit. Všem vítězům i  ostatním zapojeným 
dětem gratulujeme a  těšíme se na jejich 
účast v právě zahájeném ročníku.

Vánoční jarmark a Lovci perel
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Ing. Petr Kasa  
(18400.CZ s podpo-
rou Starostů)
Jaká je vaše profese?
Je mi 46 let a moje pro-
fese se v  průběhu let 
měnila. Vystudoval 
jsem stavební fakultu 
ČVUT, jsem stavební in-
ženýr. Stavebnictví, doprava, urbanismus 
i  architektura mě velmi zajímá. Profes-
ně mi ale učarovaly technologie. Posled-
ních 10 let řídím společnost Pilulka, kte-
rá v Česku, Slovensku, Rumunsku, Maďar-
sku a Rakousku provozuje kamenné a on-
line lékárny.
Váš vztah k Dolním Chabrům?
Velmi vřelý. Narodil jsem se v sousedních 
Kobylisích, do školy chodil na Hovorčo-
vické a posledních 10 let bydlím v Dolních 

Chabrech, kde jsme si s  rodinou postavi-
li dům.
Vaše hlavní téma jako zastupitele?
Stavebnictví, územní rozvoj a  doprava. 
Dolní Chabry jsou atraktivní čtvrť nejen 
pro obyvatele, ale i pro developery. Řeší-
me budoucí dopravní napojení městskou 
dopravou (tramvaj Kobylisy – Zdiby) nebo 
automobilovou dopravou (Pražský okruh). 
To jsou dvě témata, která mě vedle další-
ho územního a stavebního rozvoje nejvíce 
zaměstnávají.
Co Chabry potřebují a  jak toho dosáh-
nout?
Potřebují především dlouhodobé vedení 
a směrování. Není dobré, když se každé vo-
lební období začíná znovu. Za 4 roky v ko-
munální politice nestihnete skoro nic. Vět-
šina projektů potřebuje 2 až 3 volební ob-
dobí. Věřím, že současné směrování rad-
nice tuto kontinuitu již má a  krátkodobé 
i dlouhodobé výsledky začínají být vidět.

Jaký máte cíl pro toto volební období?
Pokračovat v  rozdělané práci okolo okru-
hu. Jistě jste si všimli, že žádná jiná měst-
ská část není v  tomto projektu tak slyšet 
jako Chabry. To je naše práce, která je ob-
čas velmi nepříjemná, ale pokud budeme 
teď zticha, za pár let můžeme mít z Dolních 
Chaber evropskou dálniční křižovatku. A to 
nesmíme dopustit!
Čemu se věnujete ve volném čase?
Nejvíce času se snažím věnovat dětem 
a  ženě. Cestujeme, věnujeme se sportu, 
trávíme hodně času v přírodě a na horách. 
Moje žena je malířka, často chodíme za 
kulturou, milujeme moderní umění. Vedle 
práce a  zábavy se věnuji neziskovým ak-
tivitám, již několik let pracuji pro Nadaci 
Via, u jejíhož zrodu stál Václav Havel a my 
se snažíme udržet jeho odkaz občanské 
společnosti. Nejlepší věci vždy vznikají od 
aktivních lidí, takové se snažíme maximál-
ně podporovat.

Ing. Josef Doležal  
(18400.CZ s podpo-
rou Starostů)
Jaká je vaše profese?
Od roku 1999 jsem jed-
natelem společnos-
ti Bjornberg 1781 s.r.o. 
Moje firma je výhrad-
ní zastoupení norské-
ho papírenského koncernu pro Českou re-
publiku, Slovensko a Polsko.
Váš vztah k Dolním Chabrům?
Do Chaber jsem se přistěhoval v roce 2000, 
před tím jsem 7 let bydlel v  Bohnicích. 
Hned, jak se objevila možnost v Chabrech 
postavit rodinný dům, tak jsme neváhali. 
Líbí se nám tady skutečnost, že jsme prak-
ticky v  přírodě a  při tom to je do centra 
města 30 minut MHD. Také na Chabrech 
oceňuji komunitní způsob života skoro 

jako na vesnici.
Vaše hlavní téma jako zastupitele?
Zajímám se o život kolem sebe dlouhodo-
bě, jako zastupitel bych rád pokračoval ve 
snaze zlepšovat životní prostředí pro nás 
všechny s  důrazem na regulaci výstavby 
v souladu s platnými předpisy a rozvoj in-
frastruktury pro sport a odpočinek.

Kromě toho jsem sám ubytoval již 
v březnu 2022 rodinu, která uprchla před 
válkou na Ukrajině, Takže téma pomoci 
těmto uprchlíkům mi také je velmi blízké.
Co Chabry potřebují a  jak toho dosáh-
nout?
Chabry potřebují, aby vyhrál zdravý rozum 
a plánovaný obchvat Prahy se nevedl kori-
dorem, který je v současné době na stole, 
který byl namalovaný v 60. letech minulé-
ho století a nerespektuje rozvoj území, je-
hož jsou Chabry nedílnou součástí.
Jaký máte cíl pro toto volební období?
V rámci komise pro ŽP najít potřebné in-

vestice na výsadbu stromů v okolí přístu-
pových cest do Chaber. Druhým cílem je 
pokračovat v revitalizaci bývalé třešňovky 
nad hřbitovem. A třetím cílem bude trva-
lé působení na spoluobčany, aby respek-
tovali neděli jako den bez sekaček a mo-
rových pil a zapojovali se ještě ve větším 
počtu a dobrovolně při úklidu v obci, ze-
jména pak okolo svého prahu. A chtěl bych 
také podpořit vybudování oplocených os-
trůvků pro tříděný odpad pilotně alespoň 
na 3–4 místech v Chabrech v roce 2023.
Čemu se věnujete ve volném čase?
Mým velkým koníčkem je cestování, ze-
jména pak do Afriky a s tím spojená foto-
grafická safari. Jinak se snažím žít aktiv-
ně, běhám, chodím na dlouhé procházky 
s  manželkou a  se psem, jezdíme lyžovat, 
rádi plaveme a jezdíme na paddleboardu. 
A  protože jsem dědeček, tak hodně času 
mi zabere náš první vnuk.

Představujeme  
chaberské 
zastupitele

Redakce Chaberského zpravodaje oslo-
vila všech patnáct zastupitelů zvolených 
loni na podzim na čtyřleté funkční obdo-
bí. Každý obdržel krátký dotazník se šes-
ti otázkami a  maximálním rozsahem pro 

své odpovědi. První tři obdržené odpově-
di členů chaberského zastupitelstva před-
stavujeme v abecedním pořadí zastupite-
lů.

Ing. Jan Jiroušek  
(Volba pro Chab-
ry)
Jaká je vaše profese?
Pracuji jako přípravář 
na stavebních projek-
tech, momentálně na 
akci Administrativního 
centra Škoda u 11. brá-
ny v Mladé Boleslavi. 
Váš vztah k Dolním Chabrům?
Chabry jsou moje srdeční záležitost, žiji tu 
od narození a nechtěl bych to nikdy měnit.
Vaše hlavní téma jako zastupitele?

Především podpora sportu a  volnočaso-
vého vyžití pro chaberské občany, taktéž 
mi byla přidělena funkce člena kontrolní-
ho výboru. 
Co Chabry potřebují a  jak toho dosáh-
nout?
Chabry by především potřebovaly získat 
prostor pro veřejnou vybavenost, kde by 
mohla být další Mateřská škola, dále pro-
stor pro volnočasové sporty (neorganizo-
vané)  – „volné plácky“. Jedinou možnos-
tí se mi jeví vyjednávání s developery na 
našem území, abychom mohli dále rozvíjet 
naši krásnou městkou část.
Jaký máte cíl pro toto volební období?

Posbírat cenné zkušenosti v zastupitelstvu 
od kolegů, pro které toto volební období 
není jejich prvním, jako je tomu v mém pří-
padě. 
Čemu se věnujete ve volném čase?
Velké množství času věnuji sportu, přede-
vším výchově chaberské fotbalové mláde-
že. Aktivně ještě hraji za „B“ tým, kde se 
už setkávám s  odchovanci, kterým jsem 
zavazoval tkaničky na prvních trénincích. 
A dále mě pohltil další koníček v podobě 
hokeje, který se snažím vsunout do svého 
nabitého programu.
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Sherlockova výzva 
pokořena

V loňském roce měly zdatnější dětští čte-
náři možnost přijmout celoroční čtenář-
skou výzvu, která obnášela přečtení jedné 
knihy na zadané téma každý měsíc. Za spl-
nění poté získali razítko do soutěžního ar-
chu. S kompletním počtem dvanácti razí-
tek nám v průběhu prosince začali chodit 
první úspěšní čtenáři, kteří byli po zásluze 
odměněni dárkovým balíčkem. 

Na letošek jsme nachystali výzvu no-
vou, a  to s komiksovým hrdinou Sponge-
Bobem. Ostatně, letošní rok v knihovně se 
budeme řídit heslem: Ať žije komiks! 

Slavnostní křest knihy 
proběhl v chaberském 
dvoře

Archeologie, dendrochronologie, ikono-
grafie a další podrobné průzkumy chaber-
ského kostela prováděné od roku 1973 byly 
podrobně zpracovány do publikace nazva-
né „Románský kostel v  Dolních Chabrech 
a jeho předchůdci“. Slavnostního křtu kni-
hy se zúčastnili archeologové NPÚ Praha 
a brigádníci, kteří v průběhu let pracova-
li na těchto průzkumech, a že jich nebylo 
málo. Nová kniha autorů Zdeňka Dragou-
na a  Michala Trymla měla při křtu hned 
pět kmotrů a zaslouženě. Vždyť podklady 
pro ni vznikaly celých 50 let. Kmotry knihy 
se stali ředitel NPÚ Praha, starostky měst-
ské části z průběhu let, předsedkyně OSOP 
a  prof. Jan Royt. Promítaly se fotografie 
z  archeologických prací nafocené v  areá-
lu kostela od roku 1973 a video se skvosty 

a statickými problémy stavby kostela při-
pravené Milanem Pavýzou. Slavnost pořá-
daná ve spolupráci s městskou částí Pra-
ha-Dolní Chabry a Občanským sdružením 
na ochranu památek v  Dolních Chabrech 
proběhla jak se patří s pohoštěním, též se 
zpěvy a hrou na piano. O odbornou publi-
kaci, jak je vidět i na fotografiích, byl velký 

zájem. Barevná kniha v pevné vazbě o 280 
stranách stojí 500 Kč a můžete si ji objed-
nat na telefonním čísle 605 050 986. Knize 
přeji hodně spokojených čtenářů. 

Za OSOP v Dolních Chabrech 
Jana Snížková
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chaberský masopust  
už za pár dnů
Zveme vás na tradiční chaberský maso-
pust, který se uskuteční v sobotu 18. úno-
ra 2023. 

Sraz bude jako vždy v parku U Václava 
pod základní školou ve 14:00 hodin. Čeká 
vás masopustní průvod plný tanců, zpěvu, 

radovánek a především nejrůznějších ma-
sek.

Zde získá principál Jozef Mitošinka prá-
vo od městské části z  rukou starostky 
a celá akce vypukne. Z parku vyrazí průvod 
z kopce po trase směr Bílenecké náměstí, 
dále Měděneckou přes Sokol, kolem fotba-
lového hřiště na Spořickou se zakončením 
na Hrušovanském náměstí před úřadem 

městské části. Po trase můžete čekat nej-
různější vystoupení zpívaná i  hraná, chy-
bět určitě nebude ani občerstvení a dobrá 
nálada. Průvod bude zakončen pohřbením 
basy a vyhlášením těch nejlepších masek 
před úřadem městské části.

Již můžete chystat masky. Těšíme se na 
všechny pravidelné účastníky a  mile rádi 
přivítáme každou novou maskovanou by-
tost.

Bližší informace k celé akci včetně po-
drobností k  programu budeme postupně 
doplňovat na webu MČ a v události na Fa-
cebooku MČ. 

redakce

12 DIVADLO



České stopy v Římě V
Vážení a milí čtenáři Chaberského zpravo-
daje, dnes se vydáme do Lateránské ba-
ziliky, která je vzdálena pouhých 10 minut 
pěšky od Nepomucena. Jedná se o nejdů-
ležitější kostel katolické Církve a katedrálu 
papeže jakožto římského biskupa (chrám 
sv. Petra není katedrálou v  pravém slova 
smyslu, nýbrž byl postaven později jako 
tzv. memoria, památka, tedy místo, kde se 
uchovávají ostatky apoštola Petra). Bazili-
ka je zasvěcena sv. Janu Evangelistovi, sv. 
Janu Křtiteli a Nejsvětějšímu Spasiteli. Tato 
starokřesťanská stavba ze 4. století byla 
v průběhu dějin několikrát vypleněna, za-
žila i požáry, ale také celocírkevní i lokální 
koncily nebo sněmy, volby papežů, kano-
nizace (svatořečení), atd. Podívejme se ale 
na to, co nás zajímá, tedy na české stopy. 
V roce 1204 se v bazilice odehrála kanoni-
zace sv. Prokopa, opata ze Sázavy, a roku 
1729 beatifikace (blahořečení, předstupeň 
svatořečení) Jana Nepomuckého. Pamět-
ní deska na tuto událost se nachází vlevo 
vedle vstupu do křížové chodby, ale je oto-
čena latinským textem ke zdi. Na lícní stra-
ně je vytesán jiný nápis, takže našinec si 
musí destičku převrátit. Ačkoli je nápis po-
někud zastrčen, prohlášení Nepomucké-
ho za blahoslaveného bylo v Římě slaveno 
s vekou pompou: uvnitř chrámu byly obra-
zy se scénami ze světcova života a po slav-
ném Te Deum vypálila děla z Andělského 

hradu čestnou salvu a všechny kostely ve 
Věčném městě začaly vyzvánět. V Laterán-
ské bazilice byl „doktoru Johánkovi“ zasvě-
cen i jeden oltář v pravé boční lodi (dnešní 
kaple Torlonia). Jeho osobu připomíná ob-
raz Il martirio di S. Giovanni Nepomuceno 
(Umučení sv. Jana Nepomuckého) od Gio-
vanni Piancastelliho, který byl ale přesu-
nut do kaple sv. Františka (čtvrtá zleva od 
hl. vchodu). Další vyobrazení tohoto popu-
lárního barokního světce byste mohli vi-
dět, pokud byste navštívili muzeum bazi-
liky. Tam je uchováváno antipendium (oz-
dobný přehoz přes oltář, který zdobí jeho 
čelní stěnu směrem do lodi kostela), které 
nechal pořídit papež Benedikt XIII. k příle-

žitosti Nepomuckého kanonizace. Tím ale 
české stopy v  Lateránu nekončí. Během 
jednoho církevního sněmu zde byl 22. lis-
topadu 1215 vysvěcen na biskupa papežem 
Inocencem III. pražský biskup Ondřej. Dal-
ší tak trochu českou stopou je náhrobek 
papeže Lva XIII. vlevo od hlavního oltáře. 
Tento papež choval vřelé sympatie ke slo-
vanským národům. Rozšířil slavení svát-
ku sv. Cyrila a  Metoděje na celou Církev 
a  roku 1884 založil českou kolej Bohemi-
cum. Soluňští bratři na nás ostatně shlíže-
jí i z vítězného oblouku baziliky. 

P. Petr Havlík

MYSLIVECKÝ
PLES

Po dvouleté přestávce zaviněné koronavirovou 
epidemií se MYSLIVECKÝ SPOLEK ZDIBY – KLECANY

vrátil k tradici pořádání mysliveckých plesů. 

V novější historii spolku se jedná již o desáté 
pokračování, neboť první ples se uskutečnil v roce 2011. 
Následovalo pravidelné každoroční konání plesu, ovšem 

s několika výjimkami. V roce 2019 probíhala rekonstrukce 
sálu sokolovny ve Veltěži, a tak se ples nekonal. Nekonal 

se též ve výše zmíněných letech 2021 a 2022 vzhledem 
k zákazu shromažďování většího počtu lidí kvůli covidové 

nákaze. V lednu roku 2020 byl, v podstatě na poslední chvíli, 
uspořádán zatím poslední ples, protože již v únoru začaly 

platit restrikce kvůli nepříznivé epidemické situaci. 

Dá se říci, že již máme toto obtížné období za sebou, 
a tak se můžeme vrátit k obvyklému každodennímu životu, 

práci i zábavě. Proto bychom tyto plesy se zvěřinovou 
tombolou a dobrou hudbou rádi pořádali i nadále. 

Těšíme se na Vás!
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Fotbalový kemp Vladimíra 
Šmicera v Dolních chabrech

Fotbalový kemp Vladimíra Šmicera se 
uskuteční ve dnech 24.–28. července 2023 
v  Praze ve sportovním areálu SK Dol-
ní Chabry. Program pro mladé fotbalis-
ty bude připraven každý den od 8:00 do 
16:00 hodin. Zázemí představuje pro Vla-
dimíra Šmicera domácí prostředí, jelikož 
zde působí jako předseda místního fot-
balového klubu. Pokud chcete zlepšit fot-
balové dovednosti vašeho fotbalisty a do-
přát mu spoustu zábavy, neváhejte s regis-
trací – zbývá pár posledních míst. 

Podrobné informace na www.smicer-
kemp.cz. 

Pro koho je kemp určen?
Pro kluky a holky od 6 do 15 let. Kapaci-
ta turnusu kempu je omezená pouze na 50 
účastníků.

Co na děti čeká a proč se přihlásit?
�fotbalové tréninky pod vedením kvalifi-
kovaných trenérů s licencí,
�celý den tréninky a soutěže různých fot-
balových dovedností,
�strava a pitný režim po celý den,

�tréninkový set se jménem (tričko, kraťa-
sy, vak na kopačky),
�doplňkový sportovní program: beach 
fotbal, beach volejbal, trampolíny,
�výlet a turnaj (fotbalgolf),
�prohlídka ligového fotbalového stadio-
nu,
�beseda s fotbalovou osobností,
�autogramiáda a  focení s  fotbalovou 
osobností,
�pravidelné soutěže o zajímavé ceny,
�káva pro rodiče zdarma v areálu,
�foto a video reportáž z celého kempu,
�živé vysílání z průběhu kempu,
�interní uzavřená skupina pro komunika-
ci s rodiči účastníků,
�a mnoho dalšího…

Kdo je Vladimír Šmicer?
Vítěz ligy mistrů UEFA.
Vítěz poháru UEFA.
Držitel stříbrné a bronzové medaile z mis-
trovství Evropy.
Trojnásobný vítěz 1. české fotbalové ligy.
Vítěz 1. francouzské fotbalové ligy.

Divadlo v mateřské škole

Do MŠ Beranov zavítalo divadlo, které nám 
zahrálo pohádku „Dášeňka čili život štěně-
te“. Pohádka Karla Čapka s písničkami se 
nám moc líbila. Asi nejvíce děti ocenily, že 
mohly pohádku doprovázet zpěvem a ak-

tivně se do děje zapojit. Děti si na pejs-
ka a kočičku hrály i v následujících dnech, 
a  některé dokonce říkaly, že na karneval 
půjdou za tato zvířátka.

Kolektiv mateřské školy Beranov

Tvorba dětí v družině

Děti ze školní družiny 1. C tvořily tříkrálo-
vé koruny a zimní strom z obtisku ručiček. 
Družina se všemi prvňáčky také navštívila 
krásnou výstavu s názvem Dvě nadšenky-
ně s paletou.

Jana Škáchová, vychovatelka

Lákání paní Zimy
V Jaatě jsme si užili leden, letos především 
plný bláta. Ale i  tak jsme byli rádi za to, 
co nám nabídl čas tříkrálový. Po vánočních 

prázdninách jsme se opět naladili na škol-
kový režim, spolu se třemi králi se rozlou-
čili s vánočním časem. Celý leden jsme ne-
únavně lákali paní Zimu a sněhové vločky, 
abychom si mohli užívat zimních radová-
nek stejně jako v prosinci. Vyjeli jsme spo-
lečně do hor na lyže a  teď už prožíváme 
Hromnice a masopustní přípravy.

Pomalu se chystáme na příchod před-
jaří, sněženek, oblev, zelené barvy do ži-
vota. Nechť je všeho dostatek a čeká nás 
i vás rok naplněný radostí, vnitřním svět-
lem a nadhledem. Jaké si to uděláme, ta-
kové to budeme mít. Ať nás optimismus 
neopouští ani v  nejtemnějších chvílích, 
které určitě také přijdou. Ale jen na chvil-
ku… Pak se zase mračna rozestoupí a vy-
koukne modré nebe.

Vše dobré přejeme z Jaaty!
Lucie Horáková
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Mladší dorost a 1. místo na 
halovém turnaji v Říčanech
V  sobotu se vypravili naši mladší doros-
tenci na jediný halový turnaj zimní sezó-
ny do Říčan. Turnaj byl pro hráče ročníku 
2006–2007. My jsme nasadili nejmladší tým 
turnaje složený z hráčů ročníku 2007 a je-
diným hráčem ročníku 2006 Arturem. Tur-
naj byl obsazen týmy jak z  Prahy, tak ze 
Středočeského kraje. Chabry měly ve sku-
pině Řepy, Hostivař „B“ a Obříství. Hrálo se 
futsalovým míčem, který řada našich kluků 
viděla poprvé v životě. Přes naši výraznou 
převahu jsme v prvním utkání s Řepy „jen“ 
remizovali 0:0  – menší těžší míč jsme do 
házenkářské branky nedokázali dostat. To 
se povedlo až v druhém zápase s Obříst-
vím, kdy jsme dali první a rovnou také ví-
těznou branku. V  posledním zápase ve 
skupině s Hostivaří „B“ nám stačila remíza. 
Do zápasu jsme vstoupili s přehledem a po 
chvíli vedli 2:0 (Míša Škurek, Pavel Faleš-
ník). Pak jsme polevili v koncentraci a sou-
peř otočil zápas na 3:2. Jenže Chabry opět 
zapnuly na vyšší obrátky a výsledkem bylo 
vyrovnání Pavlem Falešníkem.

Do semifinále jsme šli jako druhý tým 
skupiny, soupeřem nám byla Hostivař „A“, 
která ve druhé skupině neztratila ani bod. 
Kluci navíc byli dost „rozsekaní“ (Míša, Pa-
vel, Jonáš, Artur) a šli do zápasu se sebeza-
přením. Hostivař šla do vedení 1:0, ale pak 
Artur nechytatelnou střelou do šibenice 
srovnal a po chvíli Pavel Falešník propálil 
brankáře a zajistil postup do finále. Ve fi-
nále nás čekala Pragovka a troufám si říci, 
že jsme ji doslova přejeli 3:0. Dvě branky 

dal Artur a jednu Míša Škurek a zcela za-
slouženě jsme turnaj vyhráli. Vítězství sa-
mozřejmě potěší, ale hlavní byla předve-
dená hra, která začínala výborným bran-
kářem, pokračovala přes poctivou obra-
nu a končila kreativním útokem. A hlavně 
všem klukům díky, že turnaj dohráli i přes 
menší zranění a bolístky. Samozřejmě po-
děkování patří i  rodičům, kteří svůj tým 
celé odpoledne povzbuzovali. Prostě SK 
Dolní Chabry – zřejmě dobrý oddíl.

Sestava: Kuba Havel – Jonáš Mikota, Ar-
tur Ardil, Tadeáš Tychtl, Michal Škurek, Pa-
vel Falešník, Elias Belkhir

Jan Škurek

XXIII. Novoroční turnaj 
ve stolním tenisu 2023

V sobotu 7. ledna 2023 proběhl v tělocvič-
ně základní školy v Dolních Chabrech XXII. 
Novoroční turnaj ve stolním tenisu pořá-
daný TJ ZŠ Chabry. Za ženy získala zlato 
Jana Vecková, stříbro Lucie Klírová a bronz 
Andrea Hořínková. Mezi muži byl na 1. mís-
tě Justinas Pesliak, 2. místo obsadil Pavel 
Fára a 3. místo Tomáš Ševčík.

Moc si ceníme toho, že byla opět vytvo-
řena příjemná atmosféra, která provázela 
celý turnaj. Gratulujeme vítězům a  všem 
hráčům děkujeme za účast, jsme rádi, 
že jste se zapojili a  soutěžili do poslední 
chvíle turnaje. 

Zúčastnění se těší na další turnaj, a to 
Velikonoční, který se bude konat 1.  dub-
na 2023. Všichni chtiví zahrát si s námi, ví-
táme vás.

Ivana Rakovská, TJ ZŠ Chabry
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Zimní příprava
Letošní zima nás neomezuje 
v  trénincích venku a  přípra-
va tak běží v  plném proudu. 
Bohužel nás limituje naše vy-
bavenost a absence umělého 

trávníku, který bychom mohli volně využí-
vat. Jsme tedy odkázáni na pronájmy tré-
ninkových ploch v okolí. Muži a dorostenci 
zahájili přípravu na hřišti Admiry, žákovské 
kategorie pak využívají plochu na ZŠ Bure-
šova a přípravky se ještě schovávají v tě-
locvičně. Tímto bychom chtěli velmi po-
děkovat za spolupráci a  vymezení velké-
ho časového bloku v chaberské tělocvičně 
ZŠ Spořická, kterou využíváme od katego-
rie těch nejmenších fotbalistů po naše do-
spělé borce. 

Jan Jiroušek

https://www.skchabry.cz/

