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Výběr ze zasedání Rady
dne 25. března 2019

souhlasila
s  vyhlášením výběrového řízení na re-
konstrukci a přístavbu ZŠ a ustavila odbor-
nou pracovní skupinu pro zabezpečení pří-
pravy a realizace akce Rekonstrukce a pří-
stavba ZŠ Praha-Dolní Chabry
a neměla připomínky k projektové doku-
mentaci Novostavba rodinného domu na 
pozemku parc. č. 150, k. ú. Dolní Chabry
prodloužením smlouvy na dodavatele 
zahradnických prací s fi rmou Iris Španihel 
s.r.o. a pověřila starostku k podpisu dodat-
ku č. 7

nesouhlasila
se záměrem „Odstranění části komu-
nikace na pozemcích parc. č. 1279/111 
a 1279/1, k. ú. Dolní Chabry, Praha 8“

požaduje
po společnosti Technická správa komu-
nikací hlavního města Prahy, a.s. urgentní 
provedení opravy komunikace ulice Mědě-
necká

rozhodla
o  vyhlášení výběrového řízení na obsa-
zení funkce tajemník/tajemnice ÚMČ Pra-
ha-Dolní Chabry

Výběr ze zasedání 
Zastupitelstva
dne 27. března 2019

schválilo
rozpočet na rok 2019
střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-
Dolní Chabry na období 2020–2024
rozpočtové opatření č 1/2019  – Rekon-
strukce ZŠ – mobilní jídelna

vzalo na vědomí
Zprávu kontrolního výboru o provedené 
kontrole darovacích smluv za rok 2018
zprávu o  vypsání výběrového řízení na 
rekonstrukci ZŠ

souhlasilo
se změnou kódu míry využití pozemku 
parc. č. 1372/190, k. ú. Dolní Chabry, z hod-
noty OB-B (čistě obytné) na OB-C (čistě 
obytná s kódem míry využití C)
s  komplexním a  odborným posouze-
ním variant trasy okruhu s vyhodnocením 
všech ekonomických, dopravních, eko-
logických a  hygienických parametrů, ale 
i  parametrů sociologických a  demografi c-
kých, souhlasí se zadáním vypracování po-
sudku alternativní varianty a varianty ZÚR 
odbornému nezávislému posuzovateli

potvrdilo
své předcházející rozhodnutí ze 14. zase-
dání konaného 28. prosince 2016 usnesení 
č. 113/16/ZMČ

Úvodní
slovo
Barbora
Floriánová
starostKa MČ
Milí přátelé,
dovolte mi, abych tento sloupek tentokrát 
zahájila aktuální, důležitou a  radostnou 
novinou – výběrové řízení na dostavbu zá-
kladní školy bylo zahájeno! Velmi nás to na 
radnici těší, je to velký a prospěšný projekt 
pro Dolní Chabry a jeho realizace už byla 
v plánu opravdu mnoho let. Příprava a do-
tažení celého projektu bylo velmi náročné 
a samozřejmě i realizace bude nelehká, ale 
těšíme se, že chaberská škola projde zlep-
šením, které oceníme všichni. O  postup-
ných krocích budeme samozřejmě pravi-
delně informovat. Stejně tak se připravu-
je i stavba chodníku do Čimic. Zkrátka, jaro 
přináší samé dobré zprávy. Sledujte tedy 
průběžně náš web www.dchabry.cz, o  je-

hož skvělém ocenění ze soutěže Zlatý erb 
jsme informovali v minulém čísle. A proto-
že nejen v  budování vane po zimě čerst-
vý vítr, nepřehlédněte v kulturní sekci také 
Kalendář akcí, který přináší přehledné in-
formace o aktuálním dění a aktivitách. A je 
z čeho vybírat – hned třeba druhou dubno-
vou sobotu se konaly tři větší události pod 
záštitou naší městské části. Akce Ukliďme 
Chabry pod taktovkou MČ a komise ŽP, Jar-
ní turnaj ve stolním tenise od TJ ZŠ Dol-
ní Chabry a  také Běh Gustava Peši pořá-
daný Sokolem Dolní Chabry. Upřímně mě 
těší velká účast a dobrá nálada na všech 
akcích, je to dobrou předzvěstí optimistic-
ké a pospolité atmosféry, kterou si Chabry 
rozhodně zaslouží. Ráda bych poděkovala 
všem svým kolegům a  přátelům, kteří ve 
svém volném čase a s dobrou vůlí pořáda-
jí setkání, která vytvářejí vazby a pozitivní 
zážitky. Dobrý komunitní duch naší měst-
ské části je odrazem našeho společného 
soužití. Važme si dobrých vztahů, dobré 
vůle a  poctivé práce pro radost druhých. 
Přeji vám krásné májové svátky a  radost-
ný květen.

Vaše Barbora Floriánová

Volby do Evropského
parlamentu

Rozhodnutím prezidenta republiky ze 
dne 8.  ledna  2019 zveřejněný dne 17.  led-
na  2019 ve Sbírce zákonů č. 9/2019, část-
ka 4, byly vyhlášeny volby do Evropského 
parlamentu a byly stanoveny na tyto dny:

pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 
22.00 hodin
sobota 25.  května  2019 od 08.00 hodin 
do 14.00 hodin

Tři volební okrsky:
volební okrsek č. 28001  – Euroinfosál 
(knihovna)
volební okrsek č. 28002 – Sekretariát sta-
rostky
volební okrsek č. 28003 – Obřadní sál
Budova Úřadu MČ Praha – Dolní Chabry
Hrušovanské nám. 253/5
184 00 Praha 8 - Dolní Chabry

Volební okrsek č. 28001 – ulice:
Cítovská, K  Ďáblicům, Klášterecká, Kozo-
mínská, Ládevská, Ledčická, Libědická, Li-

boňovská, Pešova, Ploskovická, Počerad-
ská, Pod Křížem, Pod Větrolamem, Proti-
lehlá, U Větrolamu, Ulčova, Ústecká, Žďár-
ská
Volební okrsek č. 28002 – ulice:
Budyšínská, Dopraváků, Jana Marka, Josefa 
Vašíčka, K  Beranovu, Karla Rachůnka, Ko-
byliská, Křimovská, Litická, Na Pěšině, Nad 
Úvozem, Perštejnská, Poštova, Prunéřov-
ská, Spořická, U  Traktorky, U  Váhy, Údlic-
ká, V Kratinách, Vernéřovská, Za Pískovnou
Volební okrsek č. 28003 – ulice:
Bílenecké nám., Bolebořská, Citolibská, Do 
Rybníčků, Doksanská, Domašínská, Dou-
bická, Dvorní, Dvořákova, Hrušovanské 
nám., Jirkovská, K  Brnkám, K  Draháni, Ka-
daňská, Krbická, Libochovická, Měděnecká, 
Milana Kadlece, Na Dolíku, Na Šubě, Nová, 
Obslužná, Osecká, Pihelská, Pod Hrází, 
Pod Václavem, Pod Zámečkem, Podhoř-
ská, Před Sokolovnou, Sumova, Tušimická, 
U Jirkovské, U Jízdárny, U Rybníčka, U Vác-
lava, V Americe, Velemínská
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OTEVŘENÁ RADNICE
Veškeré informace o naší MČ
naleznete

na webu a také Facebooku
městské části:
www.dchabry.cz 
FB: Městská část Praha-Dolní Chabry

Skoro 
stovka dobrovolníků 
uklízela Chabry
Na sobotní akci „Ukliďme Chabry“ se se-
šlo na devadesát účastníků, mezi nimiž ne-
chyběli ani někteří místní radní a zastupi-
telé. „S potěšením se dá konstatovat, že se 
v  rámci intravilánu městské části situace 
zlepšuje,“ hodnotí úklid pravidelný účast-
ník a organizátor za Komisi životního pro-
středí Miroslav Malina. Uvnitř Dolních Cha-
ber šlo spíše o běžný nepořádek, jako jsou 
odhozené kelímky nebo obaly od sušenek. 
Zároveň ale dodává, že některé nešvary 

zůstávají. „Stále se potýkáme s  velkoob-
jemovým odpadem u cest a větrolamu na 
hranici se Středočeským krajem. Předpo-

kládám, že tyto ‚dárky‘ nám nadělují přes-
polní.“

Úklidová akce se zaměřila na tradič-
ní místa: svah u  hlavní silnice pod sklád-
kou, připojovací cesty, panelku V  Krati-
nách nebo na Veltěž, větrolam a  mnohé 
další. Z některých míst bylo shromážděné-
ho odpadu tolik, že se jej nepodařilo vše-
chen odvézt a  likvidoval se až v průběhu 
týdne nakladačem.

Pro všechny účastníky byly zajištěny 
ochranné prostředky, drobné občerstvení 
a pro děti připraveny diplomy. „Velké po-
děkování patří všem účastníkům, jmenovi-
tě si dovolím připomenout místostarostu 
Jana Vokurku, který ke své pracovní účas-
ti pravidelně (a bezplatně), poskytuje také 
techniku na svoz nasbíraných odpadů,“ 
uzavírá úspěšnou akci Miroslav Malina.

redakce

Zastupitelé
schválili rozpočet
na rok 2019
Na zasedání ZMČ 27. března 2019 byl schvá-
len rozpočet pro rok 2019. Zastupitelé ob-
drželi informaci o zahájení výběru zhotovi-
tele rekonstrukce a dostavby základní ško-
ly, přičemž v  této souvislosti odsouhlasi-
li finance pro vybudování mobilní školní 
jídelny. V  závěru večera jednomyslně roz-
hodli o  spoluúčasti na zpracování posou-
zení obou tras Silničního okruhu kolem 
Prahy (SOKP).

Chaberský rozpočet počítá pro letoš-
ní rok s celkovými výdaji přes 39 milionů 
korun a  příjmy ve stejné výši. Zapojeno 
je do něj osm milionů z  rezervy městské 
části, které budou využity na nákup nové 
techniky pro zimní údržbu, zpracování zce-
la nové demografické studie nebo vypra-
cování územní studie oblasti V  Kratinách 
s důrazem na bezpečnost u školy a zacho-
vání klidové zóny. Především je pak ale po-
třeba zajistit odborné zázemí, studie a po-
sudky pro boj proti plánovanému vedení 
vysokého napětí a za porovnání obou va-
riant SOKP.

Právě nad tématem okruhu našli zastu-
pitelé širokou shodu. Jednohlasně pod-
pořili koaliční návrh na vypracování kom-
plexního a  odborného posouzení variant 
trasy okruhu společně s  dalšími dotčený-
mi městskými částmi a obcemi a stanovili 
si maximální výši spoluúčasti při financo-
vání posouzení na 500 tisíc korun.

V průběhu zasedání předložil místosta-
rosta Milan Golas zprávu o zahájení výbě-
rového řízení na rekonstrukci a  dostav-
bu základní školy, o  kterém radní počát-
kem týdne rozhodli a v dalším týdnu bylo 
vyhlášeno a zveřejněno na elektronických 
portálech, kde bude včetně všech podkla-
dů přístupné široké veřejnosti.

Vzápětí bylo odsouhlaseno rozpočtové 
opatření týkající se výstavby mobilní jídel-
ny pro základní školu. Realizovat by ji měla 
společnost ALGECO s.r.o. a fungovat bude 
v  době stavebních prací na rekonstruk-
ci a dostavbě školy. Ta by mohla začít již 
letos v létě, rozhodující ale budou průběh 
a výsledky výběrového řízení na dodavate-
le stavebních prací.

redakce

Co se děje 
na radnici
Zásadní novina letošního jara: v  dubnu 
jsme vyhlásili výběrové řízení na dostav-
bu chaberské ZŠ. Je za tím spousta prá-
ce na smlouvách, na zadání i na projektu 
a  mnoho práce je samozřejmě nyní před 
námi. Už to, co se nyní podařilo finalizo-
vat za pouhých pět měsíců, tedy dotáh-
nout celý projekt do finální fáze výběrové-
ho řízení, je velký krok. Na finalizaci jsme 
pracovali do posledních okamžiků a s ma-
ximální snahou. Bude to náročný projekt, 
ale taková dostavba školy zkrátka je. Je to 
pro nás pro všechny, pro naše děti. Těšte 
se spolu s námi.

Další čerstvá dobrá zpráva je vydání 
stavebního povolení na stavbu chodníku 
do Čimic. Probíhají samozřejmě další jed-
nání v  rámci územního rozhodování, ře-
šíme také problematiku ohledně okruhu, 
celá koalice pracuje na všech frontách, je 
to náročné, ale společné úspěchy nás vel-
mi těší.

S  příchodem jara proběhla mimo jiné 
také akce „Ukliďme Chabry“ a  další spor-
tovní a kulturní akce, je báječné vidět ra-
dost a početnou účast všude. Uskutečnilo 
se také první letošní vítání nových chaber-
ských občánků a po uzávěrce Zpravodaje 
také pátý ročník akce „Chabry mají talent“. 
Měsíc květen je letos ve znamení společ-
ných setkání – ve středu 1. května budeme 
stejně jako loni vítat máj vztyčením Máj-
ky před branami Chaberského dvora a po-
slední květnový čtvrtek 30.  května je ve 
znamení Evropského dne sousedů.

vedení MČ
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podporA  
místním spolkům
Chaberští radní schválili 8.  dubna  2019 
podporu pěti místním spolkům a sportov-
ním organizacím. „Celková částka udělená 
z  rozpočtu činí 99 000 korun a  rozdělena 
bude mezi pět organizací,“ informoval rad-
ní pro sport a spolky Martin Knížek. Rada 
rozhodovala na základě žádostí nezisko-
vých organizací o  finanční dar. Podpoře-
ny byly organizace: OSOP, Sedm paprsků, 
TJ ZŠ Chabry, Ilegumova divadelní společ-
nost a TJ Sokol – akce ples.             redakce

STAROSTKA BESEDOVALA 
S OBČANY 
O TRAMVAJI
Poslední březnová středa nabídla v  Cha-
berském dvoře rozmanitý program. Od tří 
hodin proběhlo setkání s  dr. Jiřinou Šik-
lovou, od sedmi zasedalo místní zastupi-
telstvo a mezi tím se od pěti hodin kona-
la beseda starostky Barbory Floriánové 
k prodloužení tramvajové trati do soused-
ních Zdib.

Starostka nejprve uvedla přítomné po-
sluchače do problematiky, na promítaných 
mapách studie tramvajové trati popsala 
celý projekt a následně poukázala na nej-
problematičtější a  nejdiskutovanější mís-
ta. Ta uvedla v  kontextu podaných připo-
mínek městské části k  procesu vyhodno-
cení vlivů na životní prostředí (EIA).

Zmínila také připomínky, které vznikly 
ve spolupráci s technickým ředitelem DPP 
Janem Šurovským. Jejich obsah byl využit 
především při jednáních, která v  posled-
ních týdnech probíhala třeba na pražském 
magistrátu.

Jelikož se jednalo o  besedu, dostaly 
prostor také dotazy z publika, kterých ne-
bylo málo. Podvečer ve Velkém sále Cha-
berského dvora se tak nesl v příjemné dis-

kuzní atmosféře, kdy si hosté vyměňovali 
se starostkou své poznatky a názory.

Debatu vzbudil návrh umístění cyk-
lostezky na Ústecké, s  kterým vedení MČ 
v této podobě nesouhlasí především z dů-
vodu požadavku na zachování možnos-
ti parkování pro místní rezidenty, upřed-
nostňovalo by trasování vedlejšími ulice-
mi. Řešit se bude třeba také rozložení au-
tomobilové dopravy na komunikaci, tedy 

jestli bude zachováno současné čtyřprou-
dé, nebo se Ústecká zúží po celé délce do 
jednoho pruhu v  každém směru. Možnos-
tí se nabízí více včetně jejich kombinace, 
přičemž pouze jeden pruh by mohl odra-
dit větší počet řidičů a přimět je k častěj-
šímu využívání MHD, rozšíření na dva pru-
hy, byť třeba jen připojovací, by zase uvíta-
li někteří místní občané.

Že jde pouze o  nedokonalou počáteč-
ní studii k projektu, bylo řečeno opakova-
ně. Je třeba se proto soustředit na další 
projektové zpracování. Právě v dalších fá-
zích příprav by se vedení MČ chtělo zamě-
řit také na umístění tramvajových zastávek 
tak, aby bylo pro Chaberáky co nejvýhod-
nější. S tím přímo souvisí záchytná parko-
viště a parkovací domy, které by zasloužily 
větší kapacitu, aby tramvaj opravdu ulevi-
la dopravní zátěži v Chabrech.

Že tramvaj bude, je již dnes téměř sto-
procentní, zněla odpověď na další z dota-
zů. Otázkou zůstává termín výstavby, ale 
ten se také značně přibližuje a  nyní se 
mluví o  letech 2022–2023. Tlaky na rych-
lou výstavbu jdou především od středo-
českých obcí, pro které bude tramvajové 
spojení s  hlavním městem obrovskou vý-
hodou. A Praha není proti. Dolní Chabry se 
tak stávají jen jedním z účastníků projek-
tu a vedení MČ bude dělat vše proto, aby 
nezůstaly jen tichým přihlížejícím a získa-
ly pro místní co nejvýhodnější podmínky.

redakce

Pozvánka na besedu
Starostka Barbora Floriánová zve 20. květ-
na 2019 od 17:00 hodin na besedu s téma-
tem „doprava v Dolních Chabrech“. Jedná 
se o  druhé ze série pravidelných setkání 
vedení radnice nad zásadními tématy naší 
městské části s chaberskými občany. Akce 
se uskuteční ve Velkém sále Chaberského 
dvora.

Vítání občánků
V  úterý 16.  dubna se uskutečnilo jarní ví-
tání nových chaberských občánků. Zúčast-
nilo se 19 našich nejmenších se svými ro-
dinami. Po úvodním slově starostky násle-
doval krátký kulturní program  – recitace 
a hra na trubku v provedení chaberských 

dětí. Poté se rodiče podepsali do pamět-
ní knihy a  obdrželi od městské části pa-
mětní list a drobný dárek. Přejeme malým 

„Chaberáčkům“ hodně zdraví a  štěstí v  ži-
votě v  Dolních Chabrech. A  těšíme se na 
listopad, kdy se uskuteční podzimní vítání.                                                

redakce

Inzerce
Prosíme inzerenty, aby inzeráty posílali

na adresu inzerce@dchabry.cz
nejpozději do 15. dne v měsíci.

redakce
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Návštěva významné 
osobnosti a skvělého 
člověka
Koncem března uspořádala Kulturní komi-
se pro zájemce besedu s  významnou že-
nou nejen ČR, ale i Evropy, s doktorkou Ji-
řinou Šiklovou. Politoložka, socioložka, 
profesorka a  spisovatelka světového vý-
znamu zavítala už podruhé během něko-
lika let do Chaber, aby s  čtenáři diskuto-
vala o svých nových knihách, zavzpomína-
la na dobu, kdy pracovala v ilegalitě, a na-
konec i na to, jak byla za své politické pře-
svědčení i ve vězení. Už tehdy byla známou 
osobností v Evropě, a  tak se hned ty nej-
větší evropské země, Velká Británie, Fran-
cie a Německo nabídly, že ji vymění za jiné 
vězně a všechny tři velmoci jí nabídly azyl. 
Ona se ale rozhodla neopustit svou rod-
nou zemi a zůstala celé dva roky ve vězení, 
než silný politický tlak ze zahraničí donu-
til naši bývalou vládu, aby ji propustila. Ve 
vězení nezoufala, nabídla se, že uspořádá 
vězeňskou knihovnu a to také velmi sys-
tematicky dělala. Aby ji dozorci co nejvíce 
potrestali, dali ji do cely k několika Rom-
kám a doufali, že budou konflikty. To by ale 
nebyla Jiřina, aby s  nimi nenašla společ-
nou řeč. Pomáhala jim psát odvolání, žá-
dosti, stížnosti a každý večer jim četla po-
hádky na dobrou noc. Když ji propouštěli, 
její spoluvězeňkyně plakaly. Kdo by ji ne-

měl rád? Však také dostala mezinárodní 
ocenění Žena Evropy.

Ona je pro mne jakýmsi zosobněním 
aktivního stáří. Stále pracuje, raduje se 
ze života, dopisuje další knihu a mezitím 
jezdí po světě a přednáší. A Chabry jí ne-
jsou malé na to, aby se k nám ráda vrace-
la. Jsme rádi, že na nás nezapomíná, po-
povídat si s takovým člověkem je vždycky 
přínosem.

Věra Doušová, Kulturní komise

Rodinné výlety
Kulturní komise
Sobota 25. května – Farmapark Soběhrdy
Cena: 100,– Kč/dospělá osoba, děti zdarma, 
zvýhodněné vstupné, odjezd v 8:00 od školy.

Sobota 8. června – Květinový zábavní park 
v Bavorsku - Churpfalzpark

Cena: 400,– Kč/dospělá osoba, děti zdar-
ma, vstupné v ceně, odjezd v 7:00 od školy
V říjnu plánujeme výlet do Tropical Island.
Přihlášky v  knihovně CHD. Kapacita 45 
osob.        Barbora Šedová, Kulturní komise

Ing. Miloslav Pexa  
(ODS a nezávislí)
Jak dlouho žijete v  Cha-
brech a jaký k nim máte 
vztah?
Od roku 1983, takže se 
považuji za starousedlí-
ka.
Jaké profesi se věnuje-
te?
Jsem obchodním ředitelem a spoluvlastní-
kem firmy, která dodává bezpečnostní za-
řízení (trezory, bankovní automatizaci, tur-
nikety, neprůstřelná okna).
Co považujete za největší chaberský pro-
blém?
Projekt pražského okruhu, který se snaží 
magistrát umístit bezprostředně na hrani-
ci městské části. S tím souvisí i zachování 
zelených ploch v rámci celé městské části. 
Moc jich tu nemáme a je potřeba, ty co ješ-
tě zbývají, ochránit, aby nepadly za oběť 
developerským projektům. Tím nechci říci, 
že bych chtěl bránit vlastníkům pozemků 
v jejich využití podle jejich představ, ale je 
potřeba najít určitou míru konsensu se zá-
jmy občanů.
Čemu se chcete v chaberském zastupitel-
stvu věnovat?
Jsem předsedou Finančního výboru, kde 
bychom měli společně se všemi členy to-
hoto výboru hlídat a kontrolovat nakládá-
ní s finančními prostředky městské části.

Jaký máte cíl pro toto volební období?
Podílet se na dotažení všech probíhajících 
a začínajících projektů, které jsme si vyty-
čili v rámci tohoto volebního období.
Jak trávíte svůj volný čas?
Volného času příliš nemám. Pokud nějaký, 
tak si jdu zacvičit do fitka. Pokud je více 
času a  příznivé počasí, vyčistím si hlavu 
jízdou na motorce.

Hana Francová 
(18400.cz – Za 
lepší Chabry)
Jak dlouho žijete v  Cha-
brech a jaký k nim máte 
vztah?
V  Dolních Chabrech žiji 
s  rodinou téměř patnáct let a  hned od 
začátku miluji blízkost přírody, památ-
ky a  hlavně přátele, které jsme se dnem 
nastěhování získali a  jejichž okruh se stá-
le rozšiřuje. O dění v obci se zajímám od 
počátku a  v  roce 2005 jsem založila spo-
lek Nad Drahaňským údolím, jehož cílem 
je zabránit realizaci jižní varianty při budo-
vání Silničního okruhu kolem Prahy.
Jaké profesi se věnujete?
Po vystudování gymnázia se zaměřením 
na chemickou technologii jsem pracova-
la ve výzkumných ústavech a v soukromé 
analytické firmě. S  příchodem informač-
ních technologií jsem se postupně přeori-

entovala na zavádění laboratorních systé-
mů, tvorbu webových stránek a intraneto-
vých aplikací.
Co považujete za největší chaberský pro-
blém?
Jednoznačně jižní variantu silničního okru-
hu kolem Prahy. Představte si šestiprou-
dou tranzitní dálnici plnou kamiónů, která 
vede pár metrů od zástavby Chaber a  Či-
mic, jak tyto kamiony jezdí po mostě přes 
Drahaňské údolí. Hluk, exhalace i světelný 
smog velmi negativně ovlivní životní pro-
středí celých Dolních Chaber. Letos je to 
právě 20 let, kdy byla jižní varianta zanese-
na do územního plánu Prahy a přes nespo-
četné argumenty dotčených obcí a občan-
ských iniciativ ministerstvo dopravy, ŘSD 
i magistrát s pravidelnou urputností odmí-
tá severnější umístění okruhu a  brání se 
i spravedlivému porovnání variant.
Čemu se chcete v chaberském zastupitel-
stvu věnovat?
Nadále pomáhat v  problematice okruhu, 
jako členka Komise pro okruh i  prostřed-
nictvím občanských iniciativ. Také účinně 
pracovat v Kontrolním výboru.
Jaký máte cíl pro toto volební období?
Budu se snažit zlepšit informovanost ob-
čanů o dění v obci prostřednictvím webo-
vých stránek i Zpravodaje.
Jak trávíte svůj volný čas?
Jsem vdaná a  mám čtyři děti. Mám ráda 
přírodu a  zvířata, baví mě fotografování, 
cyklistika a lyžování.
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Kavárna pro dříve narozené 
s fyzioterapeutkou  
Mgr. Erikou Havlasovou
Uskuteční se ve středu  
15. května 2019 od 15.30 hod.
Sociální komise zve všechny zájemce 
v  rámci pravidelných „Kaváren pro dří-
ve narozené“ na další regenerační a zdra-
votní cvičení konané pod odborným do-
hledem. Zopakujeme si cviky z  minulého 
měsíce, které byly zaměřené na srovná-

ní a uvolnění svalstva především v oblasti 
páteře (soupis cviků a návod jejich správ-
ného cvičení jsou k dispozici na Kavárničce 
u členů sociální komise). Paní magistra se 
tentokrát zaměří na uvolnění krční páteře, 
okolního svalstva a  správné držení hlavy 
tak, abychom co nejvíce omezili nebo pře-
dešli nepříjemným bolestem hlavy či trnu-
tí šíje. Pozor! O cvičení je velký zájem, ka-
pacita velkého sálu pojme maximálně 60 
hostů. Objednejte se, prosím, včas.

Hana Kunešová, Sociální komise
Objednávky vyřizuje Jitka Goldsteinová, 
tel.: 283 852 858, mob.: 604 976 653.

Sociální komise zve na 
„Květnové posezení u ohně“
Pivo pro každého zdarma!
Poslední květnovou středu opět v  rámci 

„Kavárny pro dříve narozené“ zveme seni-
ory na posezení U  Kalendů dne 29.  květ-
na 2019 v čase od 15.30 hodin.

Opečeme si buřty nebo rybu. Příjem-
nou pohodu zajistí profesionální muzikant 
pan Jaroslav Tuza se svou harmonikou. Po-
těšíme se krátkým programem v nastudo-
vání našich dětí, které odměníme buřtem 
a limonádou.

S  sebou si vezměte dobrou náladu 
a pevný hlas. Pozor! Počet míst je omezen. 
Neváhejte a hlaste se včas.

Růžena Klimešová, Sociální komise

Objednávky vyřizuje Jitka Goldsteinová, 
tel.: 283 852 858, mob.: 604 976 653.

POZVÁNKA
Exkluzivní výlet s Alenou do Čes-
kého Krumlova (světové dědictví 
UNESCO)
Sociální komise připravuje výlet na den 
13. června 2019 do města, které bylo v roce 
1963 vyhlášeno městskou památkovou re-
zervací a dostalo se na Seznam světového 
kulturního a  přírodního dědictví UNESCO 
(1992). Nabízíme možnost prohlédnout si 
na tři stovky památkově chráněných ob-
jektů v  historickém centru, prohlídku vy-
brané trasy druhého největšího hradního 
komplexu u nás a návštěvu nejstaršího ba-
rokního divadla na světě, tzv. „točnu“.
Den odjezdu: čtvrtek 13. června, čas 6.00 
hod. (od školy) a 6.15 hod. (od Sparťana).

Cena zájezdu: 300 Kč/dospělý + dítě zdar-
ma (v ceně jsou všechny vstupy + oběd).
Rezervace + platba: Jitka Goldsteinová: 
tel.: 283 852 858, mob.: 604 976 653, Alena 
Markantová, mob.: 603 216 794.

Alena Markantová, vedoucí zájezdu, 
Sociální komise

Velikonoční inspirace na  
3. středeční Kavárně  
pro dříve narozené
Letošní Velikonoce i koledy, jako je třeba 

„Hody, hody, doprovody, dejte vejce mali-
nový…“, Zelený čtvrtek i Velká noc jsou již 
za námi. My jsme se na krásné jarní svátky 
jara v rámci Kavárny stačili skvěle připravit. 
Odbornice na ruční tvorbu Alena Mander-
lová nás trpělivě radou i pomocí vedla při 
výrobě věnečků, kytic a dalších velikonoč-
ních dekorací, které svou čistotou skvěle 
podtrhly romantickou atmosféru našich 
domovů. Přijměte jednu ukázku vlastní ve-
likonoční dekorace.

Hana Kunešová

Evropský Den  sousedů 30. 5.
letos v Dolních Chabrech potřetí
Krásný nápad, jak poznat své sousedy, se 
v Dolních Chabrech konal již dvakrát. Také 
letos proto připomínáme, že tento den 
se budou po celé Evropě konat akce, při 
kterých se sousedé ze svých ulic scháze-
jí před svými domy, zvou se navzájem na 
drink a především se poznávají a povídají 
si. Každý se může zapojit třeba jen malým 
gestem ve svém okolí nebo bytovém domě. 
Pokud vás Den sousedů zaujal a máte zá-
jem poznat své sousedy trochu blíže, zkus-
te se osmělit a zazvonit ve vedlejším vcho-
du například s nabídkou malého občerst-
vení…

Budeme rádi, když se s  námi podělíte 
o nějakou fotografii z této akce, kterou pak 
rádi zveřejníme v  některém z  příštích vy-
dání Zpravodaje. Krásný sváteční den, sou-
sedé!                                                 redakce

4. LETNÍ VÝSTAVA CHABERÁKŮ

Srdečně zveme všechny šikovné 
Chaberáky

i jejich děti, kteří by rádi vystavili svá díla
(obrazy, fotografie, keramiku, vitráže, svíč-

ky, sochy a jiné umělecké předměty)
v prostorách Galerie Chaberský dvůr

v letních měsících červenec a srpen 2019.
Přihlášky posílejte na adresu:

chaberskydvur@dchabry.cz nebo se při-
hlaste osobně v KC CHD.

Poděkování 
Vážená sociální komise, dobrý den. Jelikož 
jsem nebyla 15. března doma, chtěla bych 
vám tímto poděkovat za blahopřání a dár-
ky k narozeninám, které mě moc potěšily. 
Ještě jednou srdečně děkuji. 

Hana Loukotová
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Výstava Narcis 2019
(tisíc a jedna květina) 
a chlumečtí plaváci
Chaberští milovníci květin, zahrádká-
ři i obdivovatelé naší historie uskutečnili 
v první polovině dubna letošní první plá-
novaný zájezd. Cílem cesty bylo výstaviště 
v Lysé nad Labem, kde probíhal 18. ročník 
výstavy narcisů. Zde jsme si zakoupili vše 
pro svoji zahradu, mnozí z nás se zúčastni-
li zahrádkářské poradny odborníka Vlasti-
mila Šindeláře, někteří využili komentova-
né prohlídky areálu a  zasoutěžili jsme si 
s televizním pořadem Receptář.

Po obědě jsme se přesunuli do ma-
lebných prostor barokního zámku Karlo-
va koruna v  Chlumci nad Cidlinou. Pade-
sátiminutová prohlídka interiérových ex-
pozic zámku seznamuje návštěvníky s dě-
jinami rodu Kinských a chovem jejich koní, 
tzv. chlumeckých plaváků. Zámecké poko-

je jsou nově upraveny a prezentují běžný 
život šlechticů i v dnešní době. Děkujeme 
za velký zájem o tento výlet. Slibujeme, že 
na ty z vás, na které se nedostalo, už nyní 
pamatujeme s  účastí na dalším zájezdu. 
Cílová destinace: Český Krumlov (červen).

Alena Markantová, 
vedoucí zájezdu, Sociální komise

Výročí: 95. narozeniny 
jubilantky Anny Štemberové
Paní Anna oslavila narozeniny v kruhu nej-
bližších dne 16.  dubna. Narodila se v  Mi-
rošově (1924), reálné gymnázium absol-
vovala v Rokycanech a maturovala v roce 
1943. Druhá světová válka si žádala lidi na 
práci, a  tak všichni maturanti byli převe-
deni rovnou do výroby. Jako ročník 1924 
byla totálně nasazená. V roce 1944 odjela 
na přeškolení do Německa. Budoucí man-
žel Libor byl v této době vězněn v Drážďa-
nech. Po válce začala studovat angličtinu 
a  univerzitu. Jako cizojazyčná korespon-

dentka nastoupila do Skloexportu. V roce 
1953 přešla do Státní banky Českosloven-
ské v Rokycanech, kde pracovala až do dů-
chodu. Při zaměstnání vystudovala Střed-
ní ekonomickou školu v  Plzni (maturita 
v  roce 1968). Vychovala dvě dcery, Annu 
(1950) a  Šárku (1960). Raduje se ze čtyř 
vnuků a jedné vnučky, nyní už i ze tří prav-
nuků. Je velmi akční a duševně svěží dáma. 
Vzdělávala se na Univerzitě třetího věku 
v několika oborech, nejraději měla dějiny, 
film a divadlo. Nechybí na mnoha akcích, 
které pořádá organizace Živá paměť. Jed-
ná se o Kontaktní centrum pro oběti nacis-
mu, která zastřešuje všechny lidi poškoze-

né válkou. Sociální komise spolu s velkou 
rodinou přeje jubilantce zdraví a duševní 
i fyzickou vitalitu.

Hana Kunešová

Jaroslav Vokáč 
oslaví osmdesátiny
Pan Jaroslav Vokáč je velký chaberský pa-
triot. Snad každý zná přinejmenším jeho 
jméno. Sportovec tělem i  duší, stále ak-
tivní a čilý, cvičitel, pořadatel sportovních 
akcí, donedávna ještě předseda TJ ZŠ Dol-
ní Chabry. Letos v květnu oslaví krásných 
80 let. Mám tu čest jej znát i jako kolegu ze 
Zastupitelstva MČ a z Kontrolního výboru. 
Zůstáváme stále v kontaktu, a  tak mě po-
těšilo, když mě před rokem oslovil, abych 
se s  ním spolupodílela na organizaci Ve-
likonočního turnaje ve stolním tenise. Sa-
mozřejmě! Na oplátku jsem ale jubilanta 
požádala o krátký rozhovor.
Milý Jardo, blahopřeji ke krásnému výro-
čí! Stále čilý jako mladík – můžeš nám pro-
zradit svůj recept?
Od mládí se pohybuju! Od první třídy jsem 
v  Sokole, v  15 letech jsem se stal cvičite-
lem, brzy i náčelníkem, a cvičil jsem s dět-
mi i dospělými. Nakonec jsem byl i funkci-
onář, předseda asociace pro celou Prahu. 
Pořád jsem se točil kolem cvičení, soutěží, 
a hlavně kolem volejbalu.
Ano, volejbalové turnaje dokonce stále 
pořádáš, je to tak?
Ano, už přes 30 let pořádám turnaje v Pra-
ze pro nezávodní družstva z  TJ, ze Soko-
la, ze sportovních sdružení – muži, ženy 
a  mixy. Jen každý rok ubývá týmů. Kdysi 
bylo i 40 týmů mixů! Dnes všichni mají čas 
hrát jen přes týden, víkendové soutěže už 

tolik nelákají.
Celý život se točíš kolem sportu. Který je 
ti nejbližší?
Určitě gymnastika. Jsem cvičitel a  z  gym-
nastiky mám i  mnoho ocenění, teď jsem 
se tím nedávno probíral – Tyršův odznak, 
vzorný cvičitel, za spartakiády, tam jsem 
se při nácviku hodně naučil, celé jsem to 
řídil, to bylo práce… (smích). Kolegové ne-
dávno přemýšleli, co by mi mohli k té mé 
osmdesátce dát, ale já už snad všechno 
mám!
Tak to je opravdu těžké…
Naštěstí je nové vyznamenání, Čestný člen 
ČASPV (Česká asociace sport pro všech-
ny, pozn. red.), které bych měl snad dostat 
jako teprve druhý oceněný. Udělalo mi ra-
dost, že si na mě vzpomněli, a 4. května si 
pro něj jdu.
Když už jsme to nakousli, plánuješ něja-
kou větší oslavu svých květnových kula-
tin?
Ano a vypadá to, že oslav bude víc, snad 
i deset. Jedna čistě rodinná, pak s TJ Chab-
ry, s asociací, s kamarády z práce, ze spor-

tu a  další. Bude toho hodně a  na všech-
ny se těším! Já mám napsané, že se dožiju 
99,7 let! Když se nedožiju, budu se soudit! 
(smích) Vlastně celý život cvičím a  dodr-
žuju normální životosprávu, jsem optimis-
ta a věřím ve zdravou psychiku, ta, myslím, 
stojí za vším. Moje dobrá psychická poho-
da mi nedávno pomohla i v nemoci, vylé-
čil jsem se úplně. A přiznám se, že před 30 
lety jsem se od Moraváků naučil pozdra-
vit ráno sluníčko malou štamprličkou dob-
ré slivovice.
Nemůžu se nezeptat: jak vzpomínáš na 
roky strávené na radnici, v zastupitelstvu?
Vzpomínám moc rád! Vždyť jsem byl čle-
nem zastupitelstva, někdy i  radní, čtyři 
nebo pět volebních období. Já vůbec rád 
pracuju pro druhý, to mě vždycky bavilo 
a baví. Když se podívám zpátky, kolik dětí 
mi prošlo rukama, dneska už je všechny 
ani nepoznám a pořád se ke mně hlásí! To 
je úžasný, to je radost!
Letos začneme s  přestavbou školy, tedy 
i tělocvičny, kde sídlí TJ Dolní Chabry, kte-
rou jsi založil a vedl. Jak se těšíš na novou 
tělocvičnu?
Samozřejmě moc! Budou dokonce dvě, tak 
to bude ještě lepší.
Jardo, moc děkuji za milý rozhovor, v  ne-
ustálém smíchu a pohodě. Za sebe, a jistě 
i za všechny čtenáře a Chaberáky, ti přeji 
vše nejlepší a hodně další radosti ve spor-
tu, v životě i s námi všemi!

Barbora Floriánová
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Pohádka: Jak Jeníčka a Mařenku navštěvují pohádky
18. 5. so 15.00 hod.

Vydáme se na dobrodruž-
nou cestu Čajníka a  Cuk-
řenky. Potom se podíváme 
do cirkusu s  tetou-klau-
nem a  strýcem-klaunem. 
Ve třetí pohádce budou 
král a královna hostit ježi-
babu, vlka, tříhlavého dra-
ka a Otesánka. Autorem hry 
je Jiří Středa, režie a úpra-
va: Miroslav Táborský, hrají: Kateřina Táborská, Miroslav Táborský 
nebo René Krupanský.

Hraje divadlo ANIMA CANDIDA – latinsky „čistá duše“ – spolek, 
který se specializuje na představení pro nejmenší diváky, kteří 
jsou těmi „čistými dušemi“, a pro které je divadlo možností, jak 
objevovat svět a jeho bohatost. Více na: www.animacandida.info.

Šansonový recitál Evy Cendors
21. 5. út 18.30 hod.

Životní motto herečky a pís-
ničkářky českého původu 
Evy Cendors zní: „Když člo-
věku nezbude vůbec nic, ani 
naděje ani touha, jen poe-
zie a hudba zůstává. Ty jsou 
nedotknutelné.“ Eva stu-
dovala na přelomu tisícile-
tí na DAMU a poté cestovala 
za různými uměleckými pro-
jekty do Evropy a zaskočila si 
i do USA. V roce 2006 se pře-
stěhovala k Paříži, na krásnou vesnici 20 minut vlakem od hlavní-
ho města. Ve francouzské metropoli působí jako herečka, zpěvač-
ka a pedagožka. Ztvárnila role v krátkých fi lmech a seriálech. Pra-
covala pro francouzský rozhlas (France Culture). Spolupřeložila 
do francouzštiny text Andělský smích (Daniela Fischerová) a jeho 
dramatizovanou četbu uvedla v Českém centru v Paříži za přítom-
nosti autorky. Od roku 2009 skládá písničky (česky, francouzsky 
a  anglicky) a  koncertuje po pařížských barech i  dalších sálech, 
ve Francii, ve Švýcarsku, a od roku 2015 také po Čechách. Od roku 
2017 spolupracuje s centrem Amelie, které pomáhá lidem s onko-
logickým onemocněním. Zpívá pro ně i moderuje setkání s výmě-
nami životních příběhů a zkušeností. Na šansonový večer vás zve-
me do KC CHD, doporučujeme rezervaci. Vstupné 90/70 Kč.

Chaberský dvůr – Kulturní centrum
můžete sledovat na FB

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

chaberskydvur@dchabry.cz | knihovna@dchabry.cz.
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Výstava: Eva Göndörová „ego zoom“ 2. – 30. 5.
obrazy a grafi ka

7., 14., 21., 28. 5. út 9.30 – 11.00 hod., Dvoreček
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč

14. 5. út 17.00 hod., dílna pro dospělé – Plstěná brož
(Felting), Rezervace v KC/knihovně
Vstupné 30 Kč

15. 5. st 15.30 – 17.30 hod., Kavárnička Chaberský dvůr 
Posezení u kávy a čaje
pořádá Sociální komise

18. 5. so 15.00 hod., Jak Jeníčka a Mařenku navštěvují 
pohádky
Divadelní pohádka pro děti, Vstupné 50 Kč, Velký sál

21. 5. út 18.30 hod., Šansonový recitál Evy Cendors
Doporučujeme rezervaci v KC/knihovně
Vstupné 90/70 Kč

22. 5. st 19.00 hod., Jarní koncert – Markéta Fassati, 
Štěpán Kos, CAMERA CHABRA, prof. Lubomír Mátl
pořádá Kulturní komise
Vstupné dobrovolné, velký sál, rezervace v KC/knihovně

28. 5. út 18.00 hod., Atentát na R. Heydricha – fakta a mýty
Přednáška historičky PhDr. Jaroslavy Novákové
Vstupné 30 Kč

29. 5. st 15.30 – 17.30 hod., Kavárnička Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje
pořádá Sociální komise

29. 5. st 19.30 hod., Na správné adrese, Marc Camoletti
Divadelní komedie Studia DivOCh
Vstupné 120 Kč, Velký sál

Dílna pro dospělé – Plstěná brož
14. 5. út 17.00 hod.
Paní Jitka Ferstová není 
chaberských občanům ne-
známá. V prosinci loňského 
roku jsme mohli v  KC CHD 
obdivovat její gravírovaný 
betlém. Nyní se předsta-
ví jako lektorka a společně 
si vyzkoušíme výrobu origi-
nálního doplňku na ošace-
ní – plstěnou brož.

Suché plstění neboli 
„felting“ vyžaduje speciál-
ní pomůcku – plstící jehlu. Tato jehla má drobné zářezy, které se 
při průchodu rounem za něj zachycují a jeho opakovaným propi-
chováním dochází k jeho zplstění bez použití vody. Z důvodu prá-
ce s jehlou je tentokrát dílna určena spíše dospělým zájemkyním, 
na místě bude veškerý potřebný materiál. Doporučujeme rezerva-
ci, vstupné 30 Kč.

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.
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Historická přednáška: Atentát na R. Heyd-
richa - fakta a mýty 28. 5. út 18.00 hod.

Zveme na návštěvu všechny zájemce o historii a události, 
které se odehrály v květnových i červnových dnech váleč-
ného roku 1942. Není třeba připomínat, že atentát na za-
stupujícího říšského protektora R. Heydricha prokázal sta-
tečnost nejen českých výsadkářů, ale i mnoha členů do-
mácího odboje. Jaké panují mýty a jaká jsou naopak fak-
ta o provedeném útoku, jaké byly souvislosti a co je o nich 
veřejnosti méně známo? To vše se dozvíte na přednášce 
PhDr. Jaroslavy Novákové, historičky, konzultantky Pražské 
informační služby, která se zabývá dějinami Prahy a mimo 
jiné spolupracuje také s Českým rozhlasem a Českou tele-
vizí. Bez rezervace, vstupné 30 Kč.

Ohlédnutí
za Nocí s Andersenem
Celorepubliková knihovnická akce pro děti 
Noc s Andersenem proběhla v naší knihov-
ně za hojné účasti. Sešlo se všech 24 při-
hlášených dětí, což nás moc potěšilo. Děti 
hned po příchodu „zaměstnala“ kolegy-
ně lektorka výzdobou papírového šanonu, 
do kterého si po celý večer zakládaly své 
pracovní listy, výtvory a  dárečky. Po spo-
lečném úvodu se ozvaly z  prvního patra 
knihovny kroky… A hle, kdo se to mezi námi 
objevil – sám pan H. Ch. Andersen. Chvíli se 
u nás zdržel, poutavě povídal o svém živo-
tě, o tom, jak se stal slavným v celém svě-
tě, a také přečetl jednu ze svých pohádek. 
Ještě před rozloučením se každému malé-
mu čtenáři podepsal na svou podobenku.

Dalším programem bylo vyluštění křížo-
vek s pohádkovou tématikou. Tajenka pro-
zradila, kde začít hledání indicií k pokladu. 
Poté, co se podařilo úspěšně vše rozluštit, 
poklad byl nalezen v kufru pana Anderse-

na a  rozdán, byl čas na večeři. Za promí-
tání večerníčků si děti krátily čas listová-

ním v  dětském časopisu pro malé čtená-
ře „CVAK!“. Když všichni dojedli, přešlo se 
k výrobě deníku. Pak už čas pokročil a děti 
se začaly trousit do svých připravených 
pelíšků mezi knížkami. Za pomocí bater-
ky bylo ještě povolené čtení, ale netrva-
lo dlouho a světýlka pozhasínala a hlásky 
utichly. Ráno jsme společně posnídali a če-
kání na rodiče si děti zpestřily hraním her 
venku na čerstvém vzduchu. Před úplným 
rozloučením dostaly pamětní list, ofi ciál-
ní pohlednici „Noc s Andersenem“ a oma-
lovánky z pohádkové říše. Doufáme, že se 
dětem večer a spaní v knihovně líbily, a bu-
deme se těšit zase za rok! Děkuji všem, kte-
ří se na přípravě a  realizaci podíleli: Luc-
ce, Ince a Kristýnce a panu Andersenovi za 
návštěvu.       za celou kulturní dvoustranu

Alena Wachtlová, Jitka Goldsteinová

OTEVÍRACÍ DOBA
P O  Z AV Ř E N O
Ú T  1 0 . 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

Výstava obrazů a grafiky: „ego zoom“ 
Evy Göndörové 2. 5.–30. 5.
„Vyrůstala jsem v rodině malíře krajináře Jiřího Kratochví-
la. V letech 1979-1983 jsem proskotačila Střední umělecko-
průmyslovou školu v Uherském Hradišti, obor propagační 
grafi ka u profesora Františka Nikla. V roce 2009-2011 jsem 
vystudovala na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultě 
multimediálních komunikací obor Grafi cký design. Věno-
vala jsem se také ilustracím na projektu nakladatelství Al-
batros: Svět zvířat. Ve volném čase maluji akvarely a ole-
jomalby. V současné době pracuji jako grafi k Zoo Praha“ 
uvedla o sobě autorka výstavy paní Eva Göndörová. Zveme 
k její návštěvě v galerii KC CHD do 30. května. 

VÝBĚR Z NovinEK pro děti

Nové časopisy v knihovně
Od května si můžete v knihovně za-
půjčit nové časopisy. Prvním je Krás-
ný rok, což je lifestylový časopis zamě-
řený na život mimo hlavní město. Při-
náší reportáže z regionálních tradičních 
akcí, články o obnově starých řemesel, 
tradičních jídlech, chovatelství, o zahradě 
a životě v přírodě. Dalším je Reportér ma-
gazín, který se zaměřuje na investigativní 
žurnalistiku, reportáže a příběhy z domova 
i z ciziny, na informace ze střední a východní 
Evropy, ale také na literaturu a umění. 
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Karel Jiránek je novým 
starostou Sokola
Členem chaberského Sokola je dlouhé roky, 
v březnu byl Karel Jiránek zvolen jeho sta-
rostou. Vystřídal tak Petra Hrdličku, který 
ve funkci působil sedm let. V soukromém 
životě se věnuje manželce a  dětem, v  za-
městnání řídí informatiku v  energetické 
společnosti. Rád by se zaměřil na rozvoj 
Sokola a jeho modernizaci, přitáhl k němu 
nové lidi a  více využíval prostory, které 
místní sokolovna nabízí.

Kolik členů nyní chaberská organizace 
čítá?
Počet členů vždy počítáme ke konci roku. 
K 31. 12. jsme měli 104 dospělých a 57 dětí. 
Teď nás pomalu přibývá. Nejvíc hledají 
sport maminky s předškolními dětmi. Děti 
nám dřív utíkaly do kroužků na základní 
škole. Teď bychom je chtěli udržet.
Máte konkrétní plány?
Nemá cenu tu trénovat třeba fotbal, kte-
rý se hraje v SK Dolní Chabry. Je třeba se 
zaměřit na jiné aktivity. Plánujeme rozvoj 
cvičení pro děti školního věku. Uvažova-
li jsme také o orientačním běhu, budeme 
o tom ještě jednat, protože tu máme Dra-
haňské údolí a to je skvělé místo.

Nově jste i na sociálních sítích…
Od doby, co jsme začali být aktivní na Fa-
cebooku, roste počet dětí na akcích – na 
karneval přišlo oproti loňským 25 dětem 
45, na Velké ceně Gustava Peši jich běželo 
42… Je třeba být vidět. Nesmíme ale zapo-

mínat ani na starší ročníky. Ještě před ně-
kolika lety byl průměrný věk našeho vede-
ní přes 70 let a na Valnou hromadu se obe-
sílali členové korespondenčními lístky.
Všiml jsem si, že zde pořádáte i  spoustu 
akcí.
Sokol není jen sport. Jsme sportovně-kul-
turní sdružení. V  minulosti bylo součástí 
jako jeden z  oddílů dokonce hudební tě-
leso Vycpálkovci. Dnes se tu konají nejrůz-
nější akce. V listopadu pořádáme Country 
bál, v prosinci Mikulášskou nadílku, pak je 
tu v  lednu Sokolská zábava, v únoru Dět-
ský karneval… Je hrozně fajn, když tu bě-
hají děti.
Tím se dostáváme k sokolovně…
Je třeba celý objekt víc zpropagovat, aby 
byl víc využívaný. Je tady co dělat. Jedním 
z  problémů je třeba také to, že máme tr-
vale nedostatek cvičitelů. Zkoušíme růz-
né způsoby, jak jejich počet zvýšit. Počítá-
me s tím od září, je třeba to brát postupně. 
Druhou věcí je pak přivést k tomu lidi. Čas-
to se mi stává, že až když je oslovíme, při-
jde jim to jako dobrý nápad a  stanou se 
členy.
Mohou sokolovnu využít i nečlenové?
Máme dva modely využití tělocvičny. Ten 
komerční je, že přijde parta a  pronajme 
si tělocvičnu na určitý termín. Nebo dru-
hý, vítanější, staňte se u  nás za pětistov-
ku na rok členem a  prostory vám budou 
k dispozici po celý rok za nějaký oddílový 
příspěvek, který pokryje náklady na ener-
gie. Do teď se tu třeba nesměly hrát mí-
čové sporty, ale nové vedení je nakloně-
no umožnit více druhů sportu. Je důležité 
podnítit nové lidi, aby se zapojili.
Jaké výzvy vás ve funkci starosty čekají?
Důležitá bude rovněž renovace a  rekon-
strukce objektu, což nepůjde bez dotací 
a  pomoci členů Sokola a  jejich přátel. Je 

třeba spoustu věcí narovnat, spousta toho 
je svázána s  legislativou, a  ne všechno 
jde hned. Náš Sokol nemá žádnou place-
nou funkci, proto je nakonec nejdůležitěj-
ší ochota lidí věnovat tomu svůj čas. Často 
je naše fungování založené na občanském 
uvědomění, přes známé spousta lidí po-
máhá, za což jsme rádi. Přijde mi jen ško-
da, že sousedská pomoc ze světa mizí, to 
by se mělo vrátit.
Funguje to tak uvnitř Sokola?
Myslím, že ano. Usmálo se na nás štěs-
tí, když jsme potkali Jardu Prudkého (nově 
zvolen jednatelem Sokola, pozn. red.). Vý-
borně se o to tady stará a dává to do po-
řádku. Dřív fungovala funkce sokolníka, to 
dnes není z  mnoha důvodů dost dobře 
možné a je třeba to řešit jinak.
Jak trávíte svůj volný čas? Sportujete?

Líbí se mi kamarádovo vyrovnávání tří pi-
lířů: rodina, práce a  volnočasové aktivity, 
které zkouším co nejlépe skloubit, ale jak 
moc se mi to daří, se musíte zeptat man-
želky. Poslední dobou si stěžuje, že tu trá-
vím moc času, tak se rodinu snažím zapo-
jit. V Sokole jsem začal pomáhat, když tu 
manželka trénovala tenis. Pak přišly děti, 
tak jsme sem chodili cvičit s  nimi. Jinak 
v  zimě jezdíme lyžovat  – sjezdovky i  běž-
ky, v létě pak na kolo.                        redakce

Ahoj BĚžci,
doufám, že jste si z prvních závodů letoš-
ního roku odnesli pěkné zážitky. Po delší 
pauze se už teď těším na výběh. První se 
konal 27. dubna v 10:30 od kapličky na Hru-
šovanském náměstí a další navazují 4., 11. 
a  18.  května ve stejný čas. V  plánu mám 
příjemných 7 km krásným Chaberským 
okolím. Běh bude regenerační – ve velice 
klidném tempu, tak neváhejte vzít své vět-
ší děti s sebou. Zvládnou to!

Aby se bylo nač těšit (kromě rados-

ti z běhu samotného) jsem si pro vás při-
pravila malou pozornost v  podobě triček 
a batůžku (podporujících charitativní spo-
lek BeTSC). Dárek dostane každý, kdo do-
běhne a správně odpoví na dvě jednodu-
ché otázky: Co je to BeTSC? Jaký mají lidé 
s TCS intelekt?

Odpověď nalezete na stránkách BeTCS.
cz jejich Instagramu i Facebooku. Tak ahoj, 
mějte se krásně a přeji, ať nebolí nohy.

Andrea Soudková
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Chabry zdržely německé 
okupanty o celý den
Povstání v květnu 1945 přineslo defi nitivní 
konec druhé světové války. První květno-
vé dny se otřásala celá republika, o to více 
pak malá obec jen kousek za Prahou – Dol-
ní Chabry. Na období před 74 lety se členy 
OSOP zavzpomínal také jednadevadesáti-
letý Jan Ševčík, který tehdy patřil mezi ně-
kolik desítek statečných, kteří se němec-
kým vojákům postavili na odpor.

Na Prahu táhlo od severu německé voj-
sko, což se dopředu vědělo. Dopoledne 
5.  května byly ustanoveny skupiny a  roz-
dány úkoly. Nejprve bylo třeba přerušit te-
lefonní spojení ze školy, kde byli usídleni 
částeční rekonvalescenti německých vojá-
ků a také velitel německé jednotky. Ostat-
ní malé oddíly byly postupně bez odporu 
odzbrojeny, jen ve škole se vzdát nechtěli. 
Povolili až na základě oslabení ostatních 
oddílů a po vyjednávání s četnickým stráž-
mistrem Hořejším, velitelem odboje Ferdi-
nandem Schützem a  poručíkem Uettlem, 
píše Karel Dvořák v  publikaci Chabry-Či-
mice.

Díky tomu přišli chaberští povstalci 
k  několika zbraním. Mezi statečnými byl 
i  sedmnáctiletý Ševčík, který obdržel fl in-
tu a zásobník. Další zbraně, mezi nimiž se 
objevily i  tři kulomety, byly částečně po-
děleny i  mezi sousední obce. Od Zdib až 
ke Kobylisům bylo na hlavní silnici do Pra-
hy přes noc postaveno celkem pět barikád, 
na tu nejsevernější pak odneseny získané 
pancéřové pěsti a na dalších místech roz-
místěny kulomety.

Odpoledne druhého dne se na obzoru 
objevil první německý tank. Jednotky od-
boje se stáhly za barikády a počaly palbu. 
Jak vzpomíná Jan Ševčík, to přimělo Něm-
ce k zastavení postupu a změnu taktiky. To 
ve své knize detailně popisuje také Karel 
Dvořák. O hodinu později už Němci vystou-
pili ze strojů a putovali v rojnici na Chab-
ry podporováni silnou palbou i  dělostře-
lectvem. Žádost na Kobylisy o pomoc byla 
marná, žádné zálohy ani další zbraně ne-
byly, pouze Čimice vyslaly na pomoc dvě 
ozbrojená družstva.

Češi se drželi statečně, ale měli jen tři 

kulomety a  několik pušek. Proti po zuby 
ozbrojeným vojákům se nemohli držet 
dlouho a  postupně byly jednotlivé čety 
nuceny ustupovat. Jan Ševčík při ústupu 
přišel o zbraň a když doběhl domů, našel 
celou rodinu schovanou ve sklepení. Až na 
dědu, který byl skrz okno zastřelen v  po-
koji.

Ozbrojení povstalci se dále stahova-
li a  boje se pomalu přesunuly do Koby-
lis a  následně do Libně, odkud chaber-
ští bojovníci odtáhli hájit trojský most. 
V Chabrech v noci rozpoutali vojáci peklo 
a střelba duněla obcí až do půlnoci. Neje-
den mladý muž přišel o život.

Ráno 7. května bylo nalezeno 23 zastře-
lených osob a mnoho raněných. Němci do 

hlavního města dorazili díky odporu okol-
ních obcí o den později oproti plánům, což 
Praze přineslo cenné hodiny pro dokon-
čení organizace pražských povstaleckých 
jednotek a  postavení barikád. Další dny 
byly plné nejistoty a čekání, elektřina ne-
fungovala, zprávy z Prahy putovaly pouze 
poskrovnu. Až 9. května brzy ráno zaduně-
la na silnici kola ruských vojenských au-

tomobilů. Jak pamatuje Jan Ševčík, Ruso-
vé byli tehdy upřímně vítáni. Až na někte-
ré potyčky bylo po válce. Němci defi nitiv-
ně kapitulovali.

V bojích ve dnech 6. a 7. května položi-
lo život 28 mužů. Pomník na památku je-
jich hrdinství stojí u místní základní školy. 
Druhý byl postaven ze soukromé iniciati-
vy místního rodáka Antonína Suma v roce 
2002 u kostela na Bíleneckém náměstí.

redakce, foto: OSOP

Ekumenická bohosluž ba
za krajinu letos 
po dvanácté
Ekumenická bohoslužba 
za krajinu se letos koná 
v  sobotu 18.  května  2019 
v 17.00 hodin na levém břehu Vltavy, na za-
hradě nad Sedleckými skalami. Celá  akce 
zač í ná  prohlí dkou kostela Stě tí  sv. Jana Kř -
titele v Dolní ch Chabrech a poté  ná sledu-
je pouť krajinou formou vlastivě dné vy-
chá zky na zahradu na Sedlecký ch skalá ch, 
kde se koná bohoslužba. Kázáním poslou-
ží Martin Gruber, jáhen Církve českoslo-

venské husitské v Jindřichově Hradci a ob-
lát anglikánského benediktinského klášte-
ra Holy Cross ve Švýcarsku. Účast přislíbili 
duchovní z dalších církví.

Chaberský kostel bude otevřen již  od 
12:00 hodin, odchod od kostela je v 13:00 
hodin. Více informací  najdete v  rubrice 

„akce“ na www.drahan.chabry.cz.
Ekumenická bohoslužba za krajinu se 

konala poprvé v roce 2008 z podnětu oby-
vatel Dolních Chaber a Suchdola, kteří usi-
lovali a stále usilují o rozumné řešení do-
pravy na severozápadě Prahy. Tehdy to byl 
výraz touhy po společné modlitbě, kte-
rou mnozí pocítili po úředních jednáních 

na stavebním odboru pražského magistrá-
tu. Během let se z této akce stala tradice, 
která dodnes spojuje obyvatele obou bře-
hů Vltavy.                              Hana Francová
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A zase ta Sborovna…
Na Den učitelů, 28. března 2019, kdy Česká 
republika slavila výročí narození „učitele 
národa“ Jana Ámose Komenského, odehrál 
soubor DIVOCH benefiční představení pro 
učitele základních škol. Dostalo se nám 
krásných reakcí a my za ně upřímně děku-
jeme. Za všechny si dovolím citovat reakce 
učitelů ze ZŠ Spořická v Dolních Chabrech 
a ze ZŠ při Jedličkově ústavu:

„Děkuji za pěkné divadelní představení. 
Jste moc šikovní.“

„Děkuji za skvělý večer, bylo to perfekt-
ní, jste skvělí.“

„Byli jste úžasní. Byl to super zážitek. Dě-
kuji za pozvání. Dlouho jsem se tak neza-
smála.“

My děkujeme Vám, milí učitelé. Bylo 
nám ctí poděkovat touto cestou představi-
telům této náročné profese za jejich obě-
tavou a prospěšnou práci. Všechny učitele 
a  všechny ostatní fanoušky našeho diva-
dla zveme na další plánovaná představení 
nejen Sborovny, ale i dalších her našeho 
ochotnického souboru. Žijte s  námi naše 
divadlo!          Za spolek DIVOCH Ivana Fára

Ohlédnutí za chaberským 
festivalem ochotnických 
divadel
Letošní festival ochotnických divadel je za 
námi, a tak shrňme jeho druhou část, jež 
se do uzávěrky dubnového Zpravodaje ne-
vešla. Premiérově se na chaberském jevišti 
představili ochotníci z Nelahozevsi s Chur-
chillovým Natěračem. I letos do Chaber za-
vítalo havlíčkobrodské Adivadlo, tentokrát 
s hrou francouzských autorů P. Palmadeho 
a Ch. Duthurona Na útěku. Chaberský spo-
lek Divoch  – Divadelní ochotníci chaber-
ští představil svou letošní novinku  – hru 
J. Břehového Sborovna, odehrávající se 
v  prostředí středního odborného učiliště 
technologie masa. Čestné uznání si letos 
odnesla Ilegumova divadelní společnost 
za loutkovou pohádku O Malence.

Nesporným vrcholem festivalu a  vítě-
zem letošní divácké ceny pak bylo před-
stavení uměleckého souboru KUK! Zpáteč-
níci Praha, kteří do Chaber přijeli s  vlast-
ní adaptací románu Kateřiny Tučkové Vy-

hnání Gerty Schnirch s názvem Gerta S. Na 
pozadí osudu brněnských Němců na kon-
ci 2. světové války a  jejich odsunu z  Čes-
koslovenska staví hra diváka před dodnes 
ne zcela uzavřenou otázku kolektivní viny.

Konkrétní historickou událostí, o  kte-
rou se námět románu i  hry opírá, je zná-
mý odsun brněnských Němců, historiky 
označovaný jako „brněnský pochod smr-
ti“. Gerta je jako dcera Němce sympatizují-
cího s nacisty a české matky zařazena i se 
svou malou dcerkou do odsunu. Shodou 
okolností není nakonec do Rakouska od-
sunuta, ale po počátečním pobytu na stat-
ku v Perné se vrací do rodného Brna. Do 
města, které nepoznává, které už není tím 
předválečným Brnem, a kde jako poloviční 
Němka žije a dožije v nuzných podmínkách 
a společenské izolaci.

Vedle výstižné adaptace, výborného re-
žijního vedení a hereckých výkonů, zejmé-
na ústřední role Gerty, překvapilo a zauja-
lo především scénické ztvárnění  – děj se 
odehrává v  hledišti mezi diváky, rozsaze-
nými po obou stranách imaginárního mola, 
na němž defilují všechny hrající posta-

vy, navíc z  obou protilehlých stran. Ještě 
víc nás ale (mile) překvapilo, že téma hry 
si v  tomto případě našli a prosadili sami 
herci. Vzhledem k  tomu, že všem hercům 
je kolem 18 let (!), je snad šance, že téma 
bude jejich generací z odstupu mnoha de-
setiletí od oněch událostí časem znovu 
hlouběji reflekto-váno a snad jednou i de-
finitivně uzavřeno.

Pokud vás letošní ročník festivalu zau-
jal a  potěšil, jsme tomu rádi a  už teď se 
spolu s vámi těšíme na to, co přinese ten 
příští!

Hana Pištorová, spolek DIVOCH 

zve na premiéru
Komedie plné zásadních nedoro-
zumění a nečekaných zvratů
Odkvétající kabaretní hvězda Georgette 
pronajímá ve svém pařížském bytě pokoje. 
A tak spolu na jedné adrese bydlí ještě kla-
víristka Jeanine, malířka Jacqueline a  slu-
žebná Marie-Louisa. Soužití žen takto roz-
dílných temperamentů není jednoduché, 
a tak se všechny obyvatelky bytu nezávis-
le na sobě rozhodnou radikálně změnit ži-
vot a všechny si bez vědomí těch ostatních 
podají inzerát. Čtyři inzeráty mají náhod-
ně stejnou značku: P.P.S., která však kaž-
dá znamená něco jiného. Pak už jen zvoní 
zvonky u dveří a přicházejí zájemci. Čtvero 
mužů nejrůznějšího ražení se sice dostaví 
na správnou adresu, ale v nesprávný čas.

Alena Borhyová

Žáci v soutěži Eurorebus 
a na Geologické olympiádě
Letos jsme se již počtvrté zúčastnili sou-
těže EUROREBUS. Od září do února jsme 
se třídami řešili nespočet úloh a  sbírali 
body, abychom se probojovali do krajské-
ho kola. Povedlo se nám to se třemi tří-
dami - 7.A, 7.B a  9.A. I  přesto, že se kraj-
ské kolo přesunulo na neděli a  byla vel-
ká konkurence žáků z  gymnázií, naši žáci 
opět skvěle reprezentovali. Soutěžili jsme 
se dvou kategoriích – žáci 6. a 7. tříd včet-
ně odpovídajících ročníků gymnázií a žáci 
8. a 9. tříd včetně gymnázií. Z celé Prahy se 

třída 9.A ve složení Kňourek, Pobežal a Se-
vček umístila na 19. místě, třída 7. A ve slo-
žení Černý, Slosiarik a  Stránský na krás-
ném 14. místě a třída 7.B ve složení Duško-
vá, Křivánková a Maršálková na úžasném 9. 
místě, což je doposud náš nejlepší výsle-
dek. Všem žákům moc gratulujeme a pře-
jeme mnoho dalších úspěchů.

Geologická olympiáda je další soutě-
ží, do které jsme se zapojili, a to již potře-
tí. Tato olympiáda je náročná zejména díky 
poznávání vzorků minerálů, hornin a  fosi-
lií a vyžaduje znalost chemie, kterou mají 
žáci až od 8. ročníku. V tomto roce se zú-
častnilo 16 žáků od 5. do 9. tříd a do kraj-

ského kola se probojovalo 9 žáků, což je 
skvělý výsledek. Zde žáci předvedli úžasné 
výsledky: na 15. místě byl Martin Stránský 
ze 7.A, na 13. místě Václav Matoušek (7.A), 
na 11. místě Michaela Stránská (7.A), na 9. 
místě Lucie Brožková (7.A), na 8. místě On-
dřej Vitásek (7.A), na 6. místě Antonín Piš-
tora (5.A), na 5. místě Grigorij Lustov (9.A), 
na 4. místě Adam Čmejla (9.A) a  na krás-
ném 3. místě Martin Děvěr z 9.B. Nejenom, 
že většina žáků byla kvůli chemii v  nevý-
hodě, ale ještě o umístění rozhodovaly do-
slova půlbody! Všem zúčastněným tedy 
gratulujeme k  úžasným výsledkům a  pře-
jeme spoustu dalších úspěchů!

Veronika Minaříková

Inzerce
Prosíme inzerenty, aby inzeráty posílali

na adresu inzerce@dchabry.cz
nejpozději do 15. dne v měsíci.    redakce
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Fata Morgana 
a slet čarodějnic
V nejbližších dnech MŠ Beranov vyrazí do 
nedaleké Botanické zahrady hl. m. Pra-
hy v Praze – Troji. K zahradě patří venkov-
ní expozice včetně vinice sv. Kláry s  kap-
ličkou. My se však zmíníme o  její nejzají-
mavější části. Tou je skleník Fata Morgana, 
kde letos navštívíme již sedmnáctou vý-
stavu exotických motýlů, která nese název 

„Motýlí cestovatelé“. Děti se zde dozvědí 
spoustu zajímavých a  důležitých informa-
cí o motýlech. V expozici budou moci po-
zorovat líhnutí motýlů z jejich kukel a také 
možná i  okamžik, kdy motýl prvně vzlét-
ne. V prostředí imitující tropickou džungli 
je k vidění až padesát druhů pestrobarev-
ných motýlů. Velký dík patří rodičům, kte-
ří roční permanentku do Botanické zahra-
dy zakoupili. Do konce roku 2019 se sem 
s naší školkou ještě určitě podíváme.

Koncem dubna se na zahradě MŠ Be-
ranov konal „Slet čarodějnic“, kterého se 
v  čarodějnickém hávu zúčastnili rodiče 
s dětmi a samozřejmě kompletní učitelský 
tým. Akci zahájila čarodějnice Lára Fára, 
která přiletěla na svém koštěti a pro děti 
měla nachystané magické úkoly, jako na-
příklad uvařit zázračný lektvar či přeskočit 

„plápolající vatru“. Za splnění všech úkolů 
každý soutěžící na závěr dostal čaroděj-
nickou odměnu. Dobrá nálada a něco na 
zub ani tentokrát nechybělo. Již se těšíme 
na příště.

Učitelský tým MŠ Beranov

Jarní čtení v MŠ Chaberáček
V letošním roce jsme v rámci školního pro-
jektu Chaberáček v  knihovně, který je za-
měřen na rozvoj čtenářské pregramotnos-
ti, uspořádali v  měsíci dubnu jarní čtení 
rodičů dětem. Rodiče či prarodiče navští-
vili jednotlivé třídy a přečetli dětem z vy-
brané knihy.

Doufáme, že akce měla u  dospělých 
ohlas tak jako u  dětí. Děkujeme všem za 
účast!

Exkurze na Letišti  
Václava Havla Praha
V úterý 9. dubna se předškoláci z MŠ Cha-
beráček vydali na exkurzi na Letiště Vác-
lava Havla. Po bezpečnostní kontrole děti 
zhlédly celou letištní plochu, dozvěděly se 
zajímavé informace o  provozu letiště, na-
hlédly do leteckého hangáru. Prohlédly si 
odbavení letadel před vzletem a po přistá-
ní. Součástí prohlídky byla zastávka u drá-
hy, kde děti pozorovaly starty a přistání le-
tadel skutečně zblízka. Zajímavé bylo i cvi-
čení letištního záchranného systému.

Dana Tučková

Velikonoce  
v Pohádkové školičce
U nás ve školičce je stále hodně veselo, 
vůbec nemáme čas se nudit. Jdeme z jed-
né akce do druhé. Sotva skončil čas ma-
sopustu, měli jsme ve třídách karnevalové 
reje a hned poté jsme se moc těšili na Ve-
likonoce. Nedočkavě jsme očekávali, jestli 
k nám na školní zahrádky opět najde cestu 
velikonoční zajíček s překvapením. Přivo-
lávali jsme jaro písničkami i tancem, uči-

li jsme se koledy a jarní říkanky, ale hlavně 
jsme stále něco tvořili. Velikonoční svátky 
jsme měli krásně veselé, vyzdobené naši-
mi výtvory.                     Lenka Nikodýmová

Jarní dny v Jaatě
V lesní školce užíváme jarní dny, sluneční 
paprsky a spoustu nové energie k tvoření 
i výpravám do okolí.

V  rámci dlouhodobé pátrací akce „útě-
kář Pepa“ bylo zjištěno, kudy naše prasát-
ko vlastně utíká: tajná skulina v oplocení 
se nenacházela u země, jak bychom čekali, 

ale ve vyšším „patře“ mezi oplocením z pa-
let. Proto jsme v  dubnu při naší zahrad-
ní brigádě pracovali nejen na zahradě, ale 
také na vylepšeném zabezpečení Pepova 
výběhu.

Prožili jsme velikonoční svátky a  na 
konci měsíce dubna si užili čarodějnický 
rej v maskách u ohně. Sázeli jsme nové ky-
tičky, vyřezávali píšťalky ze dřeva a vyrobi-

li „hmyzí hotel“.
Bohužel jsme se letos nemohli účastnit 

akce „Ukliďme Chabry“. Okolí však opečo-
váváme i mimo tuto akci. Již jsme odvezli 
šest velkých pytlů odpadu, který byl „peč-
livě uložen“ v  okolí Drahaňského potoka 
mezi autobusovou zastávkou a jurtou. Ješ-
tě nás čeká hodně práce, ale nevzdáváme 
se.

Stále se snažíme o  otevřenou komuni-
kaci se všemi, kdo procházejí kolem po-
zemku s jurtami. Někteří z obyvatel či ná-
vštěvníků Chaber již mohli takové osobní 
setkání s  někým z  Jaaty  – spolu s  pozvá-
ním dále do prostor školky  – zažít. Pro-
to nás vždy udiví, když se i přes naši ote-
vřenost naskytne člověk, který má nutká-
ní útočit anonymně či přes státní orgány. 

V  minulém měsíci jsme prožili nepříjem-
né udání ze strany nám neznámého oby-
vatele Chaber stran docházky neočkova-
ných dětí do jurty. Vzhledem k  tomu, že 
naše školka musela nedávno splnit přís-
né požadavky pro akreditaci MŠMT a pro-
jít kontrolami z odboru ochrany veřejného 
zdraví a  školní inspekce, máme tyto věci 
v pořádku. Mrzí nás, že pokud někdo má 
otazníky kolem fungování naší školky, řeší 
to tímto způsobem. Proto, pokud se vám 
u nás něco nezdá, přijďte a  řekněte nám 
to. Děti vedeme k tomu, aby na sebe neby-
ly zlé, ale dokázaly si spory vyříkat; bylo by 

krásné, kdybychom jim my dospělí šli pří-
kladem. Mějte krásné květnové dny.

za Jaatu Tereza Vavrečková
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VODA, PLYN
TOPENÍ

Montáž a oprava rozvodů 
a spotřebičů. Veškeré 

instalatérské, plynařské 
a topenářské práce, čištění 

odpadů, revize plynu.
Vladimír Tymeš,
tel. 603 937 032

www.voda-plyn-tymes.cz

INZERCE INZERCE

Velká cena
Gustava Peši

Letošní druhou dubnovou sobotu hostilo 
Drahaňské údolí 97 závodníků. Již po tři-
advacáté se konala Velká cena Gustava 
Peši – běh na 4,2 km a běh pro děti na tra-
sách 100, 300 a 600 m. Předpověď hlásila 
zataženo, krásných 10 °C bez deště, a ko-
nečná stanice autobusu 162 v Dolních Cha-
brech se celé dopoledne hemžila jen dět-
mi a jejich rodiči. Soutěžilo se ve třech vě-

kových kategoriích. Děti předvedly krás-
ný boj o místa na stupních vítězů a odmě-
nou jim byla medaile, diplom a věcná cena. 
Nejmladší závodníčci byli dokonce dvou-
letí! Děti rozesmál starosta Sokola Karel Ji-
ránek, který vyzval všechny přítomné rodi-
če, aby se mezi sebou utkali na 100 m tra-
ti. Všichni rodiče se radostně zapojili, pře-
ce se nenechají zahanbit.

Chvíli před 14:00 se začala plnit startov-
ní čára běžci v počtu 53 dospělých a dvou 
dětí ( jež běžely dlouhou trať mimo sou-
těž). Trať 4,2 km („maratonská desetina“) 
vede z  Dolních Chaber Drahaňskou roklí 
přes Zlatý kopec a zpět zase do Chaber. Ví-
těz závodu Mojmír Svoboda přiběhl do cíle 
za krásných 00:17:51. První žena, Klára Hub-
rová, dokončila závod s časem 00:18:23. Po 
doběhu všech zúčastněných závodníků se 
přešlo do tělocvičny Sokola, kde proběh-
lo vyhlášení vítězů s  tradičním občerstve-
ním. Gratulovat dorazila i  paní starostka 
Dolních Chaber Barbora Floriánová. Kaž-
dý z  vítězů dostal diplom a  symbolickou 

cenu. Ženám vítězkám darovalo květinář-
ství MatFlowers nádherné kytice. Všem ví-
tězům napříč kategoriemi ještě jednou sr-
dečně gratulujeme a děkujeme za fajn so-
botu, kterou jsme si mohli užít společně. 
Byli jste všichni úžasní! Tak zase příště!

Děkujeme všem našim partnerům za 
skvělou pomoc! (www.dchabry.cz, www.
mat-fl owers.cz, www.mppraha.cz, www.de-
potdesign.cz) Za TJ Sokol Dolní Chabry

Tereza Heinrichová

XXV. ročník
Velikonočního turnaje
ve stolním tenise

TJ ZŠ Chabry společně se Zá-
kladní školou Dolní Chabry 
pod záštitou starostky Měst-
ské části Praha-Dolní Chabry 
Ing. Barbory Floriánové pořá-
dali XXV. Velikonoční turnaj ve 

stolním tenise pro děti a pro dospělé ne-
registrované hráče v kategorii žen a mužů. 
Děkujeme všem za účast, dodržování zá-
sad fair play a dobrou náladu, která pano-
vala po celou dobu turnaje.
Foto z tohoto turnaje je možno zhlédnout 
na: https://tjzschabry.rajce.idnes.cz/XXV._
rocnik_Velikonocniho_turnaje_ve_stol-
nim_tenise_2019
Blahopřejeme všem účastníkům ke skvě-
lým výkonům!

Ivana Rakovská, TJ ZŠ Chabry

Florbalový mistr
Švýcarska

Ze Švýcarska se po dvou letech vrátil Cha-
berák Vojtěch Šimáček. V týmu SV Wiler Er-
sigen hrál první rok v kategorii do 18 let 
a slavil stříbrnou medaili. Letos ve švýcar-
ské fl orbalové lize nastoupil navíc také za 

„jednadvacítky“ a získal s nimi mistrovský 
titul. Starostka Floriánová mu jako podě-
kování za mimořádnou mezinárodní repre-
zentaci předala čestné uznání.
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Black Angels postoupili 
mezi elitu a přepsali 
klubovou historii!
Florbalový klub ze severu Prahy BLACK AN-
GELS právě zažívá největší úspěch ve své 
historii. Mužský A-tým dokázal totiž hlad-
ce projít celým play-off, vyhrát finále 1. ligy 
a  postoupit tak do nejvyšší české soutě-
že – florbalové Superligy.

Tento příběh se však začal psát již 
v  roce 2014, kdy A-tým dokázal postou-
pit do 1. ligy, druhé nejvyšší mužské sou-
těže, a dokázal tak florbalovému světu, že 
není jen mládežnickým klubem, ale doká-
že uspět i v dospělých kategoriích. Tým po-
stupně rostl, a to zvláště po příchodu bý-
valého elitního hráče a trenéra superligo-
vých týmů Tomáše Janečka do role hlavní-
ho trenéra týmu. V  sezóně 2018/2019 vy-
hrál tým základní část 1. ligy mužů a jako 
favorit vstoupil do vyřazovacích bojů. Těmi 
prošel nejrychlejší možnou cestou, když 
v  semifinále vyřadil Florbal Exelsior Haví-
řov, v semifinále FB Hurrican Karlovy Vary 
a  ve finále i  druhý nejlepší tým základní 
části FBŠ Hummel Hattrick Brno vždy po-
měrem 3:0 na zápasy.

Poslední finálový zápas, který pražský 
tým odehrával na hostující půdě, byl zvláš-
tě vyrovnaný. Po základním hracím čase 

byl stav vyrovnaný a zápas šel do prodlou-
žení. To rozhodl po dvou minutách nejpro-
duktivnější hráč BLACK ANGELS Jakub Ren-
čín, když svým gólem rozhodl o vítězství ve 
finálové sérii, postupu mezi 14 nejlepších 
týmů v republice, ale i zápisu do klubové 
historie.

Úspěch je o  to větší, že tým je posklá-
dán především z  klubových odchovan-
ců a  velkou část tvoří hráči ve věku juni-
orů. Nejen tým, ale i  celý klub teď čeka-
jí velké změny. V  Superlize na klub čeka-
jí velké rozdíly a pro všechny hráče, trené-
ry i vedení je to velká výzva. Celý klub je 
na ni však připraven a těší se na nové zku-
šenosti.                      

Jiří Patočka, Foto: Archiv BA

Fotbalové soutěže 
jedou na plné 
obrátky a Chabry 
válí!

Muži „A“ – naše Áčko navázalo na úspěšný 
podzim a  zatím proplouvá jarem bez po-
rážky, když máme na kontě 5 výher a 1 re-
mízu, V jarních šesti utkáních jsme jen jed-
nou inkasovali a  soupeřům nadělili úcty-
hodných 19 branek!
Muži „B“ zatím vedou svoji soutěž, když 
zvládli zejména důležitý zápas o  postup 
s Točnou 3:1 (dvě branky zajistil Lukáš Got-
twald a jednu Honza Škurek). Na jaře mají 
muži čtyři vítězství a impozantní skóre 19:3 
(v čele střelecké tabulky této soutěže jsou 

„Chaberáci“ bratři Červenkové  – Jáchym 
a David).
Starší dorost na jaře rozkvetl herně i  vý-
sledkově a dvě výhry ze tří zápasů nečekal 
ani největší optimista.
Mladší dorost aktuálně vede svoji soutěž. 
Na jaře zatím zvítězil ve všech 4 utkáních 
se skóre 23:4.
Starší žáci jsou zatím bez porážky, když 
přivezli tři body z Bohnic a doma remizo-
vali s Březiněvsí.
Mladší žáci – po vítězství nad Libuší přišly 
dvě prohry se staršími hráči Tempa a Ra-
dotína, které nás až tak mrzet nemusí. Ško-
da jen těsné prohry s Modřany.
Starší přípravka 2x jasně zvítězila a  jed-
nou těsně prohrála s  Vltavínem. Skóre 
36:10 myslím nepotřebuje komentář.

Mladší přípravka – zde se výsledky nesle-
dují, ale určitě můžeme pogratulovat k ví-
tězství nad Běchovicemi.

Jan Škurek

Domácí zápasy v květnu v Chabrech
 
Datum a čas Hosté Soutěž

03.05. 17:00 Březiněves Ml. přípravka

04.05. 17:00 Braník Muži „A“

05.05. 14:00 Ú. n. Lesy Mladší žáci

05.05. 17:00 Lysolaje Muži „B“

10.05. 17:00 Troja St. přípravka

11.05. 10:00 Řepy Ml. dorost

12.05. 17:00 Hrdlořezy St. dorost

17.05. 17:00 Bohemians 
Praha Ml. přípravka

18.05. 17:00 Střešovice Muži „A“

19.05. 12:00 Běchovice Mladší žáci

19.05. 14:30 Ruzyně Starší žáci

19.05. 17:00 Kbely Muži „B“

24.05. 17:00 Motorlet St. přípravka

25.05. 14:30 Bohnice Ml. dorost

31.05. 17:00 Vinoř Ml. přípravka

Michal Bednář –
dorostenecká hvězda 
Chaber

V  jarní části fotbalových soutěží řádí cha-
berský hráč Míša Bednář, který se podílí 
nejen na spanilé jízdě mladšího dorostu, 
ale i na herním a výsledkovém probuzení 
staršího dorostu. Petr Klouček mladší při-
náší krátký rozhovor.
Čím si myslíš, že je tvoje střelecká fazó-
na zapříčiněna? Ve třech zápasech jsi za 
mladší dorost vstřelil 13 branek, což je 
obdivuhodné. Jednu jsi přidal za starší 
dorost a pomohl jsi mu tak k prvním třem 
bodům v  této sezóně… Dohromady 14 
gólů ve 4 zápasech.
Není to jenom o mně, je to především tý-
mový výkon. Hrozně rád si zabíhám za 
obranu a kluci to vědí, takže mi tam posí-
lají míče. Myslím si, že máme momentálně 
na to, abychom vyhráli ligu.
Před sezónou k  vám přišli noví trené-
ři, Jan Škurek hrající za chaberský A-tým 
a  Iva Horáčková. Jak bys hodnotil spolu-
práci s nimi?
S  trenéry jsem spokojený. Hraju v  útoku 
a mám volnou pozici. Snažím se najít me-
zeru v  obraně soupeře a  využít to v  náš 
prospěch.
Víme, že fotbal není jediným sportem, 
který děláš. Pověz nám něco o  triatlonu, 
jak trénuješ, něco o závodech a tak dál…
Triatlon se skládá ze tří sportů (plavání, 
kolo a běh). Tréninky mám každý den včet-
ně těch fotbalových. Nejvíce mám plavání. 
Na plavání mi přijde dobré, že používám 
úplně jiné svaly než při fotbale. Triatlon je 
ovšem individuální sport, který mi hodně 
dal (třeba dobrou fyzičku), ale začalo se mi 
stýskat po fotbale.

Poznámka: Po tomto rozhovoru nastou-
pil Míša Bednář za starší dorost a dvěma 
brankami zajistil vítězství Chaber nad Ju-
niorem 2:1!

Petr Klouček
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Evidenční číslo MK ČR E 23080

NAUČNÁ VYCHÁZKA
Po staré formanské cestě

v Dolních Chabrech
pátek 24. května od 15 hod

sraz před ZŠ Praha-Dolní Chabry

příroda a památky 
známé i méně známé 

Vydejte se s námi starou cestou formanů
z Kratin až na Červené vrchy.
Poodkryjeme dobu zrodu obce,
připomeneme staré selské rody
a nejstarší osídlení těchto míst

až do dob ledových.

Vycházku uzavřeme 
na konečné autobusu 162

Délka trasy je cca 2 km
Vstupné 30 Kč

Pořádá Občanské sdružení na ochranu 
památek v Dolních Chabrech

www.osop-chabry.cz
Tel: 724 124 685

Obnova kabelů kNN
v Budyšínské a okolí
Společnost Energo Praha, spol. s r. o. bude 
v termínu od 2. května do 7. července 2019 
ve třech etapách provádět obnovu kabelů 
kNN v ulicích Vernéřovská, Budyšínská, Li-
tická, Spořická, V Kratinách, Nad Úvozem. 

Související výkopové práce mohou po tuto 
dobu omezit provoz ve zmíněných ulicích 
pro automobily i  pro chodce a  probíhat 
budou v těchto termínech:

etapa: 2. května až 27. května 2019 – Ver-
néřovká, Budyšínská, Litická, Spořická
etapa: 20.  května až 19.  června  2019  – 
Spořická, V Kratinách, Nad Úvozem, Verné-
řovská
etapa: 12.  června až 7.  července  2019  – 
Budyšínská, Litická

Prosíme o zvýšenou pozornost a opatr-
nost v době prací.
Děkujeme za pochopení.

redakce


