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Milí přátelé,

jak jste si možná mnozí povšimli, před 
chaberskou radnicí nám celý květnový mě-
síc letos vlála ozdobená májka. Milá, sou-
sedská, znovuzavedená tradice, kterou le-
tos skutečně slavnostně uvedl tanec Česká 

beseda, kterou s žáky devátých tříd oběta-
vě nacvičila paní Klocperková. Bylo to vel-
mi hezké a všem, kdo se podíleli na přípra-
vě a organizaci, i  těm, kdo se přišli potě-
šit, patří velký dík. V této souvislosti bych 
ráda zmínila dva postřehy, který považu-
ji v dnešní „moderní“ době za velmi milé 
a  tradiční. Tím prvním byla proměna běž-
ných teenagerů v  tradiční tanečníky a  je-
jich radost z natrénované práce, která pro 
ně obvykle zdaleka není typická. Je dob-
ré vidět, že naše české tradice i  tu v Pra-
ze, kde nejsou tyto zvyky tolik rošířené, 
mají stále svoji odezvu i u mladé genera-
ce. Držme naše národní tradice živé! Po-
střeh druhý - nácvikem tance se mezi mlá-
deží a vlídnou dámou v seniorském věku 

vytvořilo očividně blízké a srdečné pouto 
a  obě strany představovaly ukázku krás-
ného přirozeného generačního propoje-
ní nad společným projektem. Velmi by mě 
potěšilo, kdybychom dokázali najít dal-
ší možná taková spojení napříč genera-
cemi třeba i  v dalších projektech, případ-
né náměty jsou vřele vítány! Nesmím opo-
menout i  velmi zdařilý ročník přehlídky 
Chabry mají talent, která byla velmi krás-
ná a  pestrá, s  nebývalou účastí na jeviš-
ti i obecenstvu, jen tak dál! Přeji vám, milí 
Chaberáci, krásné prožití teplých červno-
vých dní a hodně dobré pohody a společ-
ných prožitků, třeba i na některé z mnoha 
akcí v naší městské části.

Vaše Barbora Floriánová

Co se děje
na radnici
Výběrové řízení na dostavbu a rekonstruk-
ci základní školy je ve zdárném procesu, 
spolupracujeme s odborníky na výběrová 
řízení a reagujeme na dotazy v rámci jeho 
průběhu. V polovině června bychom měli 
znát výsledek veřejné soutěže. O tom ale 
až v prázdninovém vydání Zpravodaje.

V  posledních týdnech probíhalo také 
výběrové řízení na nového tajemníka 
městské části, kterého jsme hledali na 
uvolněné místo. Nová posila by měla náš 
úřad doplnit již brzy.

Chodník do Čimic má vydané stavební 
povolení, které zkraje května nabylo práv-
ní moci. Je skvělé, že se podařilo dotáh-
nout i  tento poslední bod a  nic nebrání 
tomu, aby mohla být stavba v brzké době 
zahájena. Městská část se rovněž připoji-

la k připomínkám proti znovuotevření ďá-
blické skládky.

Obyvatelé se často obracejí na předsta-
vitele radnice s dotazy, a to zejména týka-
jí se Pražského okruhu. Téma, které je pro 
Dolní Chabry opravdu důležité. Kamionová 
doprava vedoucí do Prahy přes naši měst-
skou část je naprosto nepřijatelná. Repor-
téři České televize z pořadu Nedej se! nato-
čili o okruhu čerstvou dvojdílnou reportáž, 
ve které vystoupila i naše starostka Barbo-
ra Floriánová a pan Josef Tomeš.

A že se nezahálelo ani v kulturní oblas-
ti dosvědčují úspěšné akce Stavění máj-
ky nebo Chabry mají talent, kterých se zú-
častnilo mnoho z vás. Nenechte si ujít Sva-
tojánské slavnosti, divadelní představení 
a výlety, které jsme pro vás připravili. Po 
uzávěrce Zpravodaje proběhly ještě další 
skvělé akce našich komisí, o  kterých bu-
dou jistě referovat příště.            vedení MČ

Ulčova a nepořádek
Vážení občané, v  souvislosti s  nepořád-
kem kolem stanovišť separovaného od-
padu, a nejen na těchto místech, žádáme 
všechny, aby své činy konali v souladu se 
zákony a  s  vyhláškou o  udržování čisto-
ty na ulicích a  jiných veřejných prostran-
stvích (vyhláška o čistotě). Dle § 3 této vy-
hlášky je každý povinen se chovat tak, aby 
nezpůsobil znečištění ulic nebo jiných ve-
řejných prostranství a  nebránil či nezne-
možnil udržování čistoty ulic nebo jiných 
veřejných prostranství. Snažme se být 
ohleduplní ke svému okolí.

Uctění památky 
obětem války
Představitelé MČ a  ředitelství základní 
školy uctili den před svátečním 8. květnem 
památku obětí druhé světové války. Spo-
lečně s ředitelkou Zdenkou Chaloupeckou 
položil místostarosta Jan Vokurka věnec 
k  pomníku před budovou školy. Zastupi-
tel Miroslav Malina připomenul dětem vý-
znam květnových událostí a  skutečné hr-
dinství našich obyvatel. Kytice byly polo-
ženy také k  pamětním deskám na území 
Dolních Chaber.

O dva dny dříve se představitelé radni-
ce sešli také u  pomníku obětem Pražské-
ho povstání 1945 na Bíleneckém náměstí, 
aby si i zde připomněli hrdinství místních 
povstalců z posledních dnů 2. světové vál-
ky a uctili jejich památku.               redakce

Inzerce
Prosíme inzerenty, aby inzeráty posílali

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

redakce
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Výběr ze zasedání Rady
dne 8. a 23. DUBNA 2019
souhlasila
�s uzavřením smlouvy o územním rozvoji 
mezi MČ Praha-Dolní Chabry a společnos-
tí Batelovská s.r.o.
�a neměla připomínky k předložené pro-
jektové dokumentaci DUR/SP projektu Vil-
la pod Menhirem.
�s  přiznáním odměn ředitelkám příspěv-
kových organizací ZŠ Praha-Dolní Chabry, 
MŠ Bílenecké nám., MŠ Chaberáček a  MŠ 
Beranov za příkladné plnění pracovních 
úkonů v 1. čtvrtletí 2019.
�s  realizací projektu OP VVV  – podpora 
škol formou projektů zjednodušeného vy-
kazování – Šablony pro MŠ.
�s  vrácením sochy sv. Josefa Arcibiskup-
ství pražskému.
�s uzavřením smlouvy s firmou DOST inže-
nýring s.r.o. a Veřejné zakázky s.r.o. v rámci 
zastupování při řízení „Rekonstrukce a pří-
stavba Základní školy Praha-Dolní Chabry“.
�s  uzavřením smlouvy o  bezplatné vý-
půjčce automobilu mezi MČ a  společnos-
tí Fors Trade s.r.o.
�s  uzavřením smlouvy na poradenství 
mezi MČ a  společností Veřejné zakázky 
s.r.o.
�se zněním návrhu smlouvy o  smlouvě 
budoucí, jejímž předmětem je stanovení 
vzájemných práv a povinností v souvislos-
ti s budoucí koupí části nemovitosti, parc. 
č. 1372/128, k. ú. Dolní Chabry.

nesouhlasila
�se záměrem „Novostavba řadových ro-
dinných domů vč. přípojek a veřejné par-
kové plochy – náměstí s dětským hřištěm 
na pozemcích parc. č. 1279/111, 1279/87 a 
1279/1, k. ú. Dolní Chabry“. Dále bylo kon-
statováno, že předložený návrh je v rozpo-
ru s usnesením č. 100/19/RMČ ze dne 25. 
3. 2019.

jmenovala
�členy výběrové komise pro výběrové ří-
zení na obsazení funkce tajemník/tajem-
nice ÚMČ: Ing. Floriánová, p. Vokurka, JUDr. 
Milan Golas, p. Knížek a Ing. Kopecký.
�členy výběrové komise pro veřejnou za-
kázku Dostavba ZŠ: JUDr. Golas, JUDr. Malý, 
pan Urbanec, pan Svatoš a Mgr. Bouda.

schválila 
�rozpočtové opatření č. 2 v roce 2019.
�knihovní řád místní veřejné knihovny MČ 
Praha-Dolní Chabry dle předloženého ná-
vrhu.
�schválila poskytnutí finančního daru: 
OSOP ve výši 25 000 Kč, Sedm paprsků ve 
výši 30 000 Kč, TJ ZŠ Chabry ve výši 30 000 
Kč, Ilegumova DS ve výši 12 000 Kč, TJ Sokol 
ve výši 2 000 Kč.
�vypsání záměru na prodloužení nájemní 
smlouvy k pronájmu části půdy pro míst-
nost telekomunikačního zařízení a části 
střechy pro umístění nosičů s anténními 
výložníky na adrese Spořická 34.

Stavění májky 2019

Letošní slavnostní stavění máje se vyda-
řilo. Před Chaberským dvorem se i  přes 
chladnější počasí sešel velký počet zájem-
ců o  tuto krásnou staronovou tradici. Dě-
kujeme všem, kteří se středeční dopoled-
ní akce zúčastnili! Zvlášť potom bohnic-
kým dobrovolným hasičům, kteří pomohli 
májku zdvihnout, paní Klocperkové za se-
cvičení besedy s našimi deváťáky, kterým 

patří rovněž obdiv a  poděkování, harmo-
nikáři Tuzovi za hudební doprovod, všem, 
kteří pomáhali s organizací, včetně členů 
Kulturní komise a  zaměstnanců ÚMČ, vy-
stupujícím i dětem, které májku ozdobily 
pentlemi. A  v  neposlední řadě místosta-
rostovi Janu Vokurkovi za zařízení májky 
a  starostce Barboře Floriánové za koordi-
naci akce.           redakce, Foto: A. W. a H. F.

Chodník do Čimic má 
stavební povolení
Stavební povolení na zřízení chodníku do 
Čimic podél ulice Spořická, které vydal 
Odbor územního rozvoje a  výstavby Pra-
hy 8, nabylo právní moci a  městská část 
se může pustit do realizace očekávaného 
projektu.

„Projekt chodníku jsme zdědili po před-
chozím vedení a  naším jednoznačným cí-
lem bylo jej dotáhnout co nejrychleji do 
úspěšného konce. Během několika měsíců 

jsme doplnili vše potřebné k žádosti o sta-
vební povolení a  nyní jej konečně máme 
a  můžeme zahájit stavbu,“ říká radní pro 
výstavbu a dopravu Petr Malý.

Osvětlený chodník o  šíři 2,5 metru 
vznikne od nároží ulic Spořická-Dvořáko-
va po obratiště autobusů MHD v Čimicích. 
Součástí bude také nová autobusová za-
stávka v  obou směrech nebo přisvětlení 
stávajícího přechodu pro chodce na náro-
ží Spořická-Velemínská a navrženého pře-
chodu Spořická-Dvořákova. Zhotovitelem 
stavby bude firma Jiří Toman, která byla 
vybrána již za předešlého vedení radnice.

„Je skvělé, že se vše podařilo dotáh-
nout a získali jsme povolení. Věnovali jsme 
tomu opravdu velké úsilí, abychom tuto 
poslední překážku zdolali,“ říká starostka 
Barbora Floriánová.

Aktuálně vedení radnice se zhotovite-
lem chodníku řeší poslední detaily průbě-
hu stavby včetně termínu realizace, který 
je vybírán i  s ohledem na zahájené výko-
pové práce v Budyšínské a okolí až po Spo-
řickou, které potrvají zhruba dva měsíce.

redakce
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Miroslav Malina
(Volba pro 
Chabry)
Jak dlouho žijete v  Cha-
brech a jaký k nim máte 
vztah?
V  Chabrech žiji už tak dlouho, že jsou 
vrostlé do mě a  já do nich. Byl jsem zde 
rád v  době, kdy byly skutečnou vesnicí 
a líbí se mi zde i dnes, kdy jsou nedílnou 
částí hlavního města. Těší mě, že se stále 
rozvíjejí a věřím, že i nadále budou místem 
pro spokojený život všech našich obyvatel.
Jaké profesi se věnujete?
Celý můj profesní život byl spojený se sta-
vebnictvím. Přesto byl velice různorodý. 
Přes projektovou kancelář, technika na 
stavbě jsem se propracoval až na staveb-
ního dělníka, pracoval na jeřábu… Po re-
voluci opět stavbyvedoucí a posléze OSVČ.
Co považujete za největší chaberský pro-
blém?
Zásadní problém je dopraní zátěž. Se vše-
mi nepříznivými dopady. A  to nejen v po-
době plánovaného dálničního okru-
hu kolem Prahy, ale především tranzi-
tu ze středočeského kraje do hlavní-
ho města. Ústecká ulice jako doprav-
ní radiála bude určitě tématem k  řešení.
Čemu se chcete v chaberském zastupitel-
stvu věnovat?
Chtěl bych nadále podporovat aktivní 
účast Dolních Chaber v uskupení Starosto-
vé pro okruh s cílem změnit umístění trasy 
silničního okruhu do vhodnější stopy.

Jaký máte cíl pro současné volební obdo-
bí?
Věřím, že se podaří dokončit záměr na do-
stavbu základní školy. Po letech náročné 
přípravy jsme se dopracovali k  výběrové-
mu řízení na zhotovitele stavby. Problema-
tika je mi profesně blízká a k budově ško-
ly máme i široké rodinné vztahy. Realizace 
bude vyžadovat ještě spoustu další práce, 
ale také pochopení obyvatel a rodičů žáků.
Jak trávíte svůj volný čas?
Volný čas je nádherná věc. Pokud se spo-
jí s  ležením na gauči, nemá téměř konku-
renci. Jsem ale také příznivcem chaberské-
ho fotbalu. Jako divák rád podpořím naše 
mužstva (a  žactva), případně si zahraji 
v týmu staré gardy. Jsem rád součástí spo-
lečenského života v Chabrech.

Ing. Josef Doležal 
(18400.cz – Za 
lepší Chabry)
Jak dlouho žijete v  Cha-
brech a  jaký k  nim máte 
vztah?
V  Dolních Chabrech byd-
lím od roku 1999, nejsem rodák z Prahy. Do 
Prahy jsem přišel v roce 1979 studovat vy-
sokou školu a už jsem tady zůstal.
Jaké profesi se věnujete?
V roce 1993 jsem opustil práci v zahranič-
ní službě, protože jsme chtěli, aby i moje 
manželka měla možnost se profesně 
uplatnit jako dětská lékařka. Posledních 
20 let jsem ředitelem společnosti, která na 
českém, slovenském a polském trhu zastu-

puje jednoho z  největších výrobců publi-
kačních papírů v Evropě.
Co považujete za největší chaberský pro-
blém?
Pokud bych se měl omezit na jeden pro-
blém, tak budu jmenovat dva. Největším 
problémem je obrovský rozmach develo-
perských projektů. Další výstavba by se 
měla řídit selským rozumem, který říká, že 
je nejen potřeba někde bydlet, ale také 
někam chodit do školy a  do školky, lidé 
mají právo na zdravé prostředí a potřebu-
jí v rámci obce zachovat klidové zóny, kte-
ré by bylo naopak ještě rozšířit.

Druhým velkým problémem Dolních 
Chaber je hrozba obchvatu Prahy v  bez-
prostřední blízkosti obce. Tady panuje 
shoda napříč všemi aktuálními zastupiteli.
Čemu se chcete v chaberském zastupitel-
stvu věnovat?
Jako zastupitel jsem členem kontrolní-
ho výboru, kde snad budu moci využít své 
ekonomické znalosti. Kromě toho jsem 
členem komise pro životní prostředí, pro-
tože mi záleží na tom, v  jakém prostředí 
společně žijeme.
Jaký máte cíl pro současné volební obdo-
bí?
Hlavním cílem je přispět k zlepšení celko-
vé atmosféry v Dolních Chabrech.
Jak trávíte svůj volný čas?
Svůj volný čas trávím prakticky výhradně 
s  rodinou. Hodně sportujeme, já osobně 
se věnuji rekreačně běhu, velmi rádi lyžu-
jeme a jezdíme na kole. Kromě toho hodně 
cestujeme, poslední roky jsme se zaměřili 
na oblast jižní Afriky.

Pozvánka: POZOR! Změna 
nástupního místa a ČASU!
Exkluzivní výlet s  Alenou do Českého 
Krumlova (světové dědictví UNESCO)
Sociální komise opakovaně zve na výlet 

dne 13.  června 2019 do města, které bylo 
v roce 1963 vyhlášeno městskou památko-
vou rezervací.

Den odjezdu: čtvrtek 13.  června, čas 
6.30 hod. (od Chaberského dvora) a  6.40 
hod. (od Sparťana).  Cena zájezdu: 300 

Kč/dospělý + dítě zdarma (v ceně vstup + 
oběd). 
Rezervace + platba: Jitka Goldsteinová: 
tel.: 283 852 858, mob.: 604 976 653.

Alena Markantová, 
Sociální komise

Příspěvek zastupitelky:
Škola sevřená silnicemi
Zastupitelstvo HMP v  dubnu schválilo 
přerušení změny ÚP Z  2844, tedy přemě-
nu Beranovky na silnici, která umožní dal-
ší výstavbu podél ní. Na našem zastupi-
telstvu jsme žádali stažení projednávání 
této změny a zachování Beranovky bez aut, 
chaberská koalice však náš návrh odmítla. 
Přerušení změny znamená dle našeho ná-
zoru jen odklad dlouhodobě prosazované-
ho schválení této změny.

Minulé vedení obce v čele s VpCH si ne-
chalo vypracovat dopravní studii, která po-
čítá na Beranovce se silnicí (dlouhá červe-
ná čára na mapce). Ta má vést kolem školy 
ulicí V Kratinách na Spořickou a přes škol-
ní zahradu (kratší zalomená červená čára) 
zpět na Beranovku a k sídlišti Nové Chab-
ry. Škola má být tedy bezprostředně ze tří 
stran obklíčena silnicemi. Přivedení do-

pravy před školu i nová silnice přes školní 
zahradu je zcela nepřijatelné řešení, kte-
ré výrazně zhorší bezpečnost v  okolí ško-
ly. Dopravní studie, zpracovaná společ-
ností dlouhodobě spolupracující s  deve-
loperem Nových Chaber, na základě zadá-
ní, které připravilo minulé vedení naší MČ, 
znamená mimořádně špatné dopravní ře-
šení této oblasti. Přesto starostka poslala 
tuto studii na magistrát a na výše uvede-
ném zastupitelstvu HMP podpořila touto 
dopravní studií žádost o přerušení Z 2844. 
Je otázkou, proč vedení obce stále tak 
podporuje vybudování silnice na pozem-
cích ve vlastnictví města, proč lépe nepe-
čuje o pozemky, kterých má obec tak málo, 
a proč upřednostňuje zájmy několika jed-
notlivců před zájmy veřejnými. Vlastníci 
pozemků za školou si přece mohou vybu-
dovat a zafi nancovat silnici sami a přede-
vším na svých pozemcích (...)

Mgr. Ing. Martina Šušáková

Zkrácené texty naleznete v plném znění na webu městské části.
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Senioři nechyběli u „pálení 
čarodějnic“ v Chabrybárně
Skvělý profesionální muzikant Jaroslav 
Tuza se svou heligonkou podtrhl úžas-
nou atmosféru sletu chaberských čaroděj-
nic. Vše jistila pravá čarodějnická létají-
cí košťata. Dámy doprovodily i  jejich pán-
ské protějšky a byla to jízda! Z důvěryhod-
ných čarodějnických zdrojů vám prozradí-
me, že toho dne bylo opravdu veselo. Slo-
vanský svátek Filipojakubské noci je tra-
diční lidový zvyk spojený s pálením ohňů 
v  předvečer Prvního máje. Sociální komi-
se uspořádala další ze svých zdařilých akcí 
v pozdním posledním dubnovém odpoled-
ni. Akce, na které se opékaly špekáčky čili 

„buřty“, podával se grilovaný, čerstvě vylo-
vený kapr a pivo teklo proudem. Věřte, ne-
věřte, bavili se i zastavivší se náhodní mla-
dí hosté, z čehož jsme my, dříve narození, 
měli největší radost.           Hana Kunešová

Kavárna 
pro dříve narozené
Trpíte bolestí kolen nebo kyčlí? Bolí vás 
často hlava či krční páteř? Na vině mohou 
být ploché nohy! V  polovině měsíce květ-
na jsme se s fyzioterapeutkou Mgr. Erikou 
Havlasovou věnovali plochonoží a  poru-
chám z něho vycházejícím. Jedná se o pro-
pad nožní klenby, kdy ploché nohy mo-
hou ovlivňovat i vzdálené části těla. Přijď-
te si s námi zacvičit i na podzim a naučit se 
nové cviky pro uvolnění těla. Díky velkému 
zájmu je nutné předem se objednat v KC.
Sejdeme se ve dnech 5. června a 19. červ-
na v čase od 15.30 hod.      Sociální komise

Bourání májky
DĚTSKÝ DEN

a BOURÁNÍ MÁJKY
 

Sobota
1. 6.

od 15.00 hod.

Dílny, malování na ob-
ličej, poníci, zábava, 

občerstvení,  
skákací hrad…

Těšíme se na všechny!
Kulturní komise

ve spolupráci s ÚMČ

POZVÁNKA
Krása zralého věku

Kdy?
Čtvrtek 20. června 2019, čas 14.30

Kde?
Divadelní sál, Chaberský dvůr

Hosté programu:
Iva Hüttnerová, herečka a výtvarnice, Han-
ka Křížková, muzikálová, jazzová a soulová 
zpěvačka, profesionální muzikant, profesio-
nální hráč na heligonku Jaroslav Tuza a fy-
zioterapeutka Mgr. Erika Havlasová, regene-

rační a zdravotní cvičení na židlích.
Rezervace:

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

POZOR!
Sál pojme maximálně 80 diváků!
Vstup zdarma! Malé občerstvení!

Tombola!

Pozvánka: Pojeďte s námi  
do horského masívu Altaj
a na návštěvu k šamanovi

Sociální komise zve ve středu 5.  června 
v čase od 15.30 hod. všechny cestovatele, 
aby se s námi vydali za krásami horského 
Altaje. Známým i  neznámým Altajem nás 
provede cestovatel Ing. Luděk Brož. Na-
vštívíme údolí řek Čulyšman a  Baškaus, 
ulaganskou náhorní plošinu a správní cen-
trum Ulagan, pestrobarevnou čujskou step 
i  stepní vesnice. Zajdeme za opravdovým 
šamanem do tajuplného altajského obyd-
lí zvaného „ajl“, povíme si také o speciali-
tách altajské kuchyně, dozvíme se, co je to 
ťalama a k čemu sloužily pazyrycké kurga-
ny. Vyslechneme si ukázku altajské etnic-
ké hudby.                             Hana Kunešová

Senioři se rozloučili 
i s měsícem lásky
Rozlučka proběhla na pozvání Sociální 
komise v  prostorách Chabrybárny U  Ka-
lendů. Členky komise nechaly pro pozva-
né připravit uzeného, čerstvě vyloveného 
kapra, podávalo se pivo zdarma a  všich-
ni si s  chutí opekli chutné buřty z  domá-
cího řeznictví v Neratovicích. Kdo se nedo-
stal na „pálení čarodějnic“, vše si vynahra-
dil na rozlučce s  měsícem lásky. Zazpíva-
li jsme si za doprovodu harmoniky a  po-
bavili se u výstupu s růží loutkoherce Mar-
tina Möglicha. Na další společné rybobra-
ní, grilování i opékání buřtů se těšíme opět 
na podzim.

Růžena Klimešová, Sociální komise

Jubileum:  
Ladislav Husárek (96 let)

Dovršením tohoto úctyhodného věku se 
stal nejstarším mužem v naší městské čás-
ti. Narozeniny oslavil v  plném duševním 
i  fyzickém zdraví společně se svou man-
želkou a  v  kruhu svých nejbližších v  mě-
síci květnu. S  radostí také přivítal i  člen-
ky Sociální komise. Manželka mu s  celou 
širokou rodinou přeje do dalších let tolik 
zdraví, síly a vitality, jakým se těší dosud. 
K přání plného zdraví a životní pohody se 
připojuje i Sociální komise

Růžena Klimešová, Alena Manderlová

Rodinné výlety 
Kulturní komise
Sobota 8. června, Květi-
nový zábavní park v Ba-
vorsku,  Churpfalzpark
Cena: 400 Kč/dospělá 
osoba, děti zdarma, vstupné v  ceně, od-
jezd v 7:00 od školy
V říjnu plánujeme výlet do Tropical Island.
Přihlášky v  knihovně CHD. Kapacita  
45 osob.   Barbora Šedová, Kulturní komise
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Přednáška: putování po francouzské Bretani
12. 6. st 18.00 hod.

O Bretani se říká, že je di-
voká a tajemná. My jsme ji 
poznali prozářenou slun-
cem. Pojďme se společ-
ně podívat do starobylých 
hrázděných měst, na neoli-
tické památky včetně obyd-
lí starších než egyptské py-
ramidy, na Růžové pobře-
ží, hrob kouzelníka Merlina 
a  krásné majáky. Zmíníme 
i klášter Mont-Saint-Michel 
a pobřeží severní Normandie. Be Breizh! Na cestovatelskou před-
nášku do KC zve paní Pavlína Basařová. Bez rezervace, vstupné 
30 Kč.

Pohádka: Duch Ducháček
15. 6. so 15.00 hod.

Věříte na duchy? A  víte, že 
i třeba divadla mají své du-
chy? My vám budeme vyprá-
vět jeden takový napínavý 
příběh o  tom našem kam-
povském Duchovi Ducháč-
kovi. On byl totiž hrozně líný 
a  vůbec se nevěnoval svým 
povinnostem! Vůbec nepo-
máhal technikům věšet ba-
revné fi ltry, nepošťuchoval 
nepozorné diváky, nekradl 
dětem bonbóny, aby nešustily, zkrátka skoro celý život jen prospal 
na půdě. Až jednou se tak trochu omylem vydal na cestu kolem 
světa a zažil spoustu nečekaných dobrodružství. Pohádka pro děti 
o malém divadelním duchovi, který se tak trochu omylem vydá na 
cestu kolem světa a zažije spoustu dobrodružství. Nechte se unést 
na vlnách Vltavy a Labe až do Hamburku, z Hamburku přes oceán 
do Orientu a Himálají, odtud na lyže do rakouských Alp a přes Šu-
mavu zpět na Kampu.
Hraje DIVADLO KAMPA, režie: Iveta Dušková, účinkují: Agáta Duš-
ková, Sofi a Adamová a  Matěj Štrunc, Hudba: Christian Hummel 
a Matěj Štrunc, texty písní: Michaela Horynová.

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: MAGDALÉNA RADOSTOVÁ „VIETNAM DOSUD 
NEOBJEVENÝ“ 4. 6.–29. 6.
Fotografi e, textil, drobné předměty ze severního Vietnamu
Vernisáž výstavy 4. 6. od 18.00 hod.

1. 6. BOURÁNÍ MÁJKY A DEN DĚTÍ
od 15.00 hod. zábava pro děti, od 16.00 HOD. bourání májky
Zábava pro děti, drobné občerstvení, pořádá Kulturní komise

4., 11., 18., 25. 6. út 9.30 – 11.00 hod., DVOREČEK
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami 
a hraním, Vstupné 50 Kč

5. 6. st 15.30 – 17.30 hod., KAVÁRNIČKA CHABERSKÝ DVŮR
Host: Cestovatel Ing. Luděk Brož „Za krásami horského Altaje“
Posezení u kávy a čaje, pořádá Sociální komise

11. 6. út 16.30 hod., DÍLNA PRO DĚTI – MANDALA Z PÍSKU
Rezervace v KC/knihovně,
Vstupné 30 Kč

12. 6. st 18.00 hod., „PUTOVÁNÍ PO FRANCOUZSKÉ BRETANI“
Cestovatelská přednáška Pavlíny Basařové
Vstupné 30 Kč

15. 6. so 15.00 hod., DUCH DUCHÁČEK
Divadelní pohádka pro děti
Vstupné 50 Kč, Velký sál

17. 6. po 19.30 hod., NA SPRÁVNÉ ADRESE, MARC CAMOLETTI
Divadelní komedie Studia DivOCh
Vstupné 120 Kč, Velký sál

19. 6. st 15.30 – 17.30 hod., KAVÁRNIČKA CHABERSKÝ DVŮR
Posezení u kávy a čaje
pořádá Sociální komise

20. 6. čt 14.30 hod., KRÁSA ZRALÉHO VĚKU
Hosté: I. Hüttnerová, H. Křížková
pořádá Sociální komise, Velký sál, rezervace v KC/knihovně

20. 6. čt 18.30 hod., KONCERT „JAZZ FRAGMENT PRAHA“ 
Jazzový koncert
Doporučujeme rezervaci v KC/knihovně, Vstupné 90/70 Kč

Dílna pro děti: obrázek „mandaly“
11. 6. út 16.30 hod.
Víte, co jsou to mandaly? 
Obrazy ve tvaru kruhu. Kro-
mě jiných technik je lze tvo-
řit z obarveného písku, ten 
bude použit i  na naší díl-
ně. Tvorba vyžaduje velkou 
pečlivost a trpělivost. Man-
dala je vytvářena obvykle 
při příležitosti nějaké slav-
nosti či obřadu a její forma 
se řídí smyslem a  význa-
mem příležitosti, ke které je 
vytvářena. Tvůrce na jejím povrchu vyjadřuje geometrickými ob-
razci svoje vidění světa, přírodních sil, koloběhu života… Při ukon-
čení slavnosti nebo obřadu, pro který byla mandala vytvořena, je 
pak veřejně smetena a vržena do řeky nebo rozprášena po vět-
ru (viz wikipedie). To se ale s mandalou, vytvořenou na naší dílně, 
nestane a každý si ji bude moci jako obrázek odnést domů. Dopo-
ručujeme rezervaci v KC/knihovně. 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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20. 6. čt 18:30 hod., Koncert: 
Jazz Fragment Praha
V  současné době je Jazz Fragment Praha 
jedinou skupinou, která u nás interpretu-
je skladby francouzských jazzových hous-
listů v  originální kvalitě. Díky improvizač-
nímu mistrovství Milana Pěkného tak lze 
naslouchat nejlepším kompozicím Jean-
Luc Pontyho, Stéphana Grappelliho i  vlo-
ni předčasně zemřelého Didiera Lockwoo-
da. Za čtyři desetiletí nepřetržité existence 
má kapela ale též řadu vlastních skladeb, 
které vyšly na čtyřech původních albech 
(Anakonda  – 1987, Otevřený dopis  – 1992, 
Jízda na tygru – 2010, Jazz Fragment na vl-
nách Českého rozhlasu – 2016). Díky nim je 
už stálicí české jazzové scény a nabízí kon-
certy nabité improvizační energií i jedineč-
ného zvuku.

Současné obsazení je kvartet, na sním-
ku zprava: Milan Pěkný  – el. housle, Aleš 
Faix – piano + el. bass, Irena Kousalová – 
zpěv, Petr Reiterman – bicí.

Knižní tip: Radkin Honzák

Kniha předního českého psychiatra, ale 
také aktivního internetového bloggera ko-
mentujícího současnou českou společnost 
Radkina Honzáka Psychosomatická prvou-
ka je dle žebříčku Svazu českých knihkup-
ců a  nakladatelů po dobu mnoha měsíců 
v první desítce nejprodávanější naučné li-
teratury. Publikace je výsledkem autorova 
více než padesátiletého, a jak poctivě při-
znává, většinou marného hledání pravdy 
o  zdraví a  nemoci. V  jednotlivých kapito-
lách se autor věnuje celému spektru témat: 
emocím, léčbě bolesti, nejnovějším studi-
ím o „útrobním mozku“, o účincích placeba 
nebo spánku a  jeho poruchám. V knihov-
ně si můžete zapůjčit i další autorovy best-
sellery: knihu ve formě rozhovoru Všichni 
žijem v blázinci nebo Jak žít a vyhnout se 
syndromu vyhoření.

Jarní Dvorečky

Na Dvorečcích v Chaberském dvoře je po-
řádně veselo. Buď tu děti jen tak dovádí 
a baví se, nebo rozvíjejí tvůrčí dovednos-
ti a vyrábějí nejrůznější dekorace a ozdoby.

Foto: Lucie Šulcová
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: Magdaléna Radostová 
„Vietnam – dosud neobjevený“
4. 6.–29. 6.
Výstava představuje snímky české fotografky Magdalé-
ny Radostové, autorky cestopisů Aljaška divoká a krásná 
a Vietnam s vůní koriandru. Tentokrát společně navštívíme 
Asii, čeká nás setkání s krásnou a turisty dosud málo zná-
mou zemí. Jen malá ochutnávka toho, čím je Vietnam zají-
mavý. Zářivě zelená pole skvěle doplňují rozmanité a pes-
trobarevné kroje zástupců etnických menšin. Kolekce za-
hrnuje fotografi e především ze severní části země z oblas-
tí Mèo Vac, Yên Bái, Mùc Cang Chai, Đong Văn, Hà Giang Lào 
Cai, Lai Châu…

A ještě něco navíc, výhradně v prostorách našeho Kul-
turního centra si návštěvníci budou moci prohlédnout za-
jímavé originální předměty místních obyvatel, které au-
torka výstavy během svých návštěv země nasbírala. Patří 
mezi ně například pestrobarevné šátky různých etnik, vy-
šívané haleny a mnoho dalšího.

Vernisáž výstavy se bude konat v  KC Chaberský Dvůr 
dne 4. června od 18.00 hod. Jste srdečně zváni.

VÝBĚR Z NovinEK pro děti
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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

chaberští senioři
oslavili
Krásu zralého věku
Krása zralého věku je pořad o kráse, síle 
a  energii lidí v  seniorském věku. Letoš-
ní první díl (otevřeli jsme jím 12. ročník 
jeho existence) se odehrál ve svatém týd-
nu v den odpuštění na Zelený čtvrtek. Hu-
dební pořad a interaktivní setkávání seni-
orů a jejich přátel se neslo v radostné at-
mosféře, kde nechyběly úsměv, pohyb, po-
vídání, víno i zpěv. Jako vždy i tentokrát se 
ukázalo, že vnitřní síla a uvědomění si, co 
ještě zvládnu a co už ne, jsou pro všechny z nás hnacím motorem správným směrem.

Příjemné odpoledne si v  divadelním 
sále Chaberského dvora užilo na 60 seni-
orů. Ochutnali jsme zákusky z  učňovské 
dílny budoucích cukrářů učiliště Chabařo-
vická na Praze 8 a archivní víno z morav-
ských sklepů. Nechyběla tradiční tombo-
la i s dárky od sponzorů dlouhodobě s au-
torkou pořadu spolupracujících. Společně 
jsme si protáhli těla a  seznámili se s  no-
vými cviky pod odborným dohledem fyzi-
oterapeutky a  specialistky na rehabilitač-
ní cvičení Mgr. Eriky Havlasové. Zlatým hře-
bem bylo vystoupení herečky a  královny 
českého dabingu Valerie Zawadské a  pě-

veckého barda operetní scény Karla Blá-
hy, který 30 let působil v Hudebním diva-
dle Karlín. Atmosféru jistil hudebník, kla-
vírista a  zpěvák Václav Tobrman. Umělci 
předali růže chaberským devadesátníkům, 
kteří nám svou duševní i fyzickou vitalitou 
dokazují, že věk je pouze číslo. Poděková-
ní patří vedení naší městské části a všem 
jejím zaměstnancům, kteří naše pořady 
podporují a  spoluorganizují. Nenechte si 
ujít další setkání, které se uskuteční ten-
to měsíc (viz pozvánka na jiném místě to-
hoto čísla).

Hana Kunešová,
Sociální komise

Opět
dopravní zátěž
Chaber

K již tradičním problémům provozu na Ús-
tecké se stále důrazněji přidává zatížení 
v  historické části Dolních Chaber. Zdejší 
ulice ale nejsou na takovou intenzitu do-
pravy dimenzované. Přespolní řidiči inten-

zivně využívají několik polních cest, smě-
řujících do Chaber ze severozápadu. Doku-
mentární fotografi e přibližují realitu dneš-
ka.

Nestoudnost řidičů na této cestě (stej-
ně i  na ostatních) už přesahuje všechny 
meze. Z  dříve vycházkových cest se staly 
velmi vytížené komunikace, na kterých je 
pohyb chodců životu nebezpečný. Nejen 
že si komunikaci o své vůli rozšiřují, dosy-
pávají stavební sutí a odpady, ale teď vy-
tvořili na soukromém poli s vojtěškou pa-
ralelní cestu. Opravdu by mě zajímala je-
jich reakce, pokud by jim někdo přejel au-
tem záhon s  ředkvičkami. Nerespektují 
žádná dopravní opatření v  městské části, 
ale dožadovat se vstřícných kroků jim jde 
velice dobře. Se samosprávou Zdib hledá-
me přijatelné řešení. Prvním krokem ale 

musí být změna chování řidičů.
Miroslav Malina,

Komise životního prostředí

8 Komise



Chabry mají talent
24. dubna 2019
V pátém ročníku show „Chabry mají talent“ 
jsme měli tu čest vidět na pódiu skupinu 
chaberských dětí, které nás přesvědčily 
o svém nadání pro vybraný obor. Před za-
plněným velkým sálem Chaberského dvo-
ra se představily s opravdu pestrou pale-
tou vystoupení.

Letošní ročník uvedla svými roztomilý-
mi tanečky třída „Koťátka“ z  MŠ Beranov, 
poté jsme zatleskali přednesu prózy Vid-
lička od L. Aškenazyho v podání Veroniky 
Přibylové, Kristýně Vodrážkové za orientál-
ní tanec, Madině Tagirové za recitaci dlou-
hé básně. Pak předvedly svůj step Nela 
Šedová a tanec Elizabeth Dickij, se dvěma 

náročnými písněmi a capella vystoupil An-
dreas Drahotský, Klub Beruška reprezen-
tovala mažoretka Veronika Landová, se-
stavu gymnastiky zacvičila Terezka Vodráž-
ková. Poté si publikum podmanila skupi-
na PoBoFitdance se dvěma tanečními se-
stavami a na konec doslova „vtrhly“ na pó-
dium sestry Kiki a Bára Majerovy se svým 
tancem v rytmu rock and rollu! Celým pro-
gramem provázela jedna z  přihlášených 
účastnic, milá a sympatická slečna Veroni-
ka Přibylová, které tímto děkuji za pomoc 
a profesionální přístup.

Účinkující si zasloužili naše uznání a re-
spekt, proto byli na závěr odměněni na-
prosto všichni. Děkujeme za účast a bude-
me se na vaši hojnou účast těšit zase za 
rok!                                    Alena Wachtlová

Nudíte se? Založte si 
ochotnické divadlo!
Nudíte se? Nemusíte si hned pořizovat 
medvídka mývala, stačí třeba… založit si 
ochotnické divadlo! Pozor, vyjde vás to ale 
o mnoho dráž než medvídek. Bude to stát:
�jednou až dvakrát týdně večer mimo do-
mov – to bude těžké, hlavně pokud máte 
malé děti a nemáte hlídání;
�každou další volnou chvilku, kterých sa-
mozřejmě nemáte moc – to v případě, že 
máte větší roli a musíte se naučit hodně 
textu;
�pokud zkoušíte v  neděli a  máte chatu 
nebo chalupu, tak budete často poslou-
chat reptání zbytku rodiny, že kvůli vaší 
zkoušce se musejí vracet hrozně brzy;
�a  samozřejmě neuvěřitelné nervy, když 
máte před premiérou, a skoro stejné před 
jakoukoli reprízou  – v  tu chvíli si říkáte, 
jestli to máte zapotřebí.

Ale nakonec to bude stát za to. Získá-
te totiž:
�partu kamarádů, na které se každý týden 
těšíte a můžete se na ně spolehnout i ve 
věcech, které se divadla vůbec netýkají;
�pocit, že jste to dokázali, že jste překo-
nali sami sebe, naučili se roli, překona-
li stud, trému a  všechny další překážky, 
o  kterých jste si mysleli, že je určitě ne-
překonáte;
�vhled do života a toleranci k úplně jiné 
věkové a profesní kategorii – to jinde ne-
získáte, vždyť žádný například sportovní 

tým není běžně složený z  lidí, kterým se 
blíží devadesátka i táhne na dvacet;
�a v neposlední řadě získáte obdiv přátel, 
známých a kolegů, kteří vám to celé, pokud 
proniknou víc pod pokličku vaší divadelní 
party, budou nakonec závidět.

Občas mě v  Chabrech někdo osloví 
s  tím, že by taky rád hrál divadlo, ale ne-
může – protože ví, že by mu to nešlo, pro-
tože se hrozně stydí, protože by se nenau-
čil text, protože… K tomu bych ráda řekla: 
zkuste to i  tak! Když vás divadlo přitahu-
je, pokuste se to překonat a pusťte se do 
toho! Přijďte se třeba podívat na některou 
zkoušku Divocha a možná zjistíte, že vylézt 
na divadelní prkna není zase tak složité. 
Že ten moment, kdy zkoušíte být někým ji-
ným a zkoušíte jím být co nejpoctivěji, vás 
natolik chytne, že budete kvůli tomu ris-
kovat i to, že ztratíte reputaci a možná bu-
dete pro smích. Že ty hodiny zkoušek, kdy 
vzniká nová hra a je u toho spousta legra-
ce a občas i trápení, jsou pro vás o mnoho 
lepším balzámem na nervy, než relaxač-
ní víkend nebo sledování televize. A  tře-
ba pak postupně najdete další podobné 
blázny, se kterými vás bude bavit hrát si 
tak, jako si hrají malé děti. V Chabrech bylo 
v době největšího rozkvětu místního diva-
dla hned několik ochotnických spolků a už 
dnes tu zase minimálně dva působí. Tak 
proč by nás nemohlo být víc?

Hezké divadelní jaro!
Hana Pištorová, DIVOCH

Hledá se herečka pro 
chaberská divadelní prkna
Studio DivOCh přijme do svého souboru 
posilu do nově připravované inscenace.
Zájemkyně se mohou přihlásit do konce 
května na e-mail: principal@studio-di-
voch.cz, informace o  nás naleznete na 
webu: www.studio-divoch.cz.

Alena Borhyová

POZVÁNKA DO DIVADLA 
dne 17. 6. od 19.30 HOD.

Inzerce
Prosíme inzerenty, aby inzeráty posílali

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

redakce
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Konec školního roku 
v Chaberáčku
Ještě nedávno se po naší školce proháně-
ly čarodějnice, které se chystaly na svůj 
každoroční čarodějnický slet. Také nás po-
slední dubnový den navštívili pracovníci 
Integrovaného záchranného systému, ha-
siči a zdravotníci, aby nám ukázali, jak je 
možné se chránit před ohněm a zraněním, 
aby nás naučili ta nejdůležitější pravidla 
a  nezbytná telefonní čísla. Zkoušeli jsme 
si hasičskou výstroj, potěžkali hasičskou 
sekyrku a zjistili, že hasiči to nemají vůbec, 
ale vůbec lehké.

Jezdili jsme také na výlety za poznáním, 
do zoo a na letiště.

Konec školního roku se však nezadrži-
telně blíží. Ještě nás čekají poslední spo-
lečně strávené chvilky při „Loučení s  na-
šimi předškoláky“, kteří v  září vstoupí do 
zcela jiného světa  – světa lavic, zvonění, 

přestávek, písmenek, číslic. A  tak jim pře-
jeme krásné prázdniny a s těmi ostatními 
se budeme těšit na shledání opět v  září, 
v Chaberáčku.

Marcela Fárková

Červen 
v lesní školce
Po květnových deštích se příroda pěkně 
zazelenala a  je radost trávit teď čas více 
venku než uvnitř jurt. Proto si děti na za-
hradě nejen hrají, ale často i obědvají, sva-
čí, tvoří… Jsme vděční za každý krásný den.

Moc rádi s  dětmi vyrážíme na výpravy 
do přírody v kouzelném chaberském okolí. 
Můžeme toho hodně pozorovat, zažít nebo 
si zahrát venkovní hry. Chodíme také po-
zdravit želvy v čističce (napočítali jsme jich 
sedm) a rádi procházíme i cestou lemova-
nou starými vrbičkami směrem ke studán-
ce Prdlavce.

Jarní brigáda rodičů a  týmu Jaaty po-
mohla vykouzlit na zahradě naší les-
ní školky spoustu vylepšení. Přibyly nám 
nové houpačky v  horní části pozemku 
u  zkratky k  cestě, dřevěné schůdky, zvon-

kohra, popisky důležitých míst v  zahradě, 
zpevnění plotu u prasátka Pepy, máme na-
třen venkovní nábytek a stihlo se i mnoho 
další práce.

Na konci června nás čeká v Jaatě Svato-
jánský jarmark (26. 6. odpoledne), kde děti 
nabídnou své vlastní výrobky a zároveň se 
rozloučíme s našimi předškoláky.

Co nás stále trápí, je stav děravé ces-
ty v ulici K Brnkám, kterou denně využívá-
me stejně jako mnoho místních obyvatel. 
Svépomocné zpevnění cesty není řešení 
na příliš dlouho, auta a déšť brzy naveze-
né „výplně“ děr vymelou. Krásné dny

za lesní školku přeje Jaata tým.

Poděkování MŠ Chaberáček
Ráda bych za sebe a  rodiče předškoláků 
poděkovala paní ředitelce a  všem učitel-
kám, kuchařkám a  tetě Markétě za krás-
ně prožitá léta našich dětí ve vaší školce. 
Oceňujeme vstřícnost, kvalitní a  rozmani-
tou práci s  dětmi i  přípravu předškoláků 
na vstup do školy.

Děkujeme za všechno a  přejeme vám 
i nadále hodně spokojených dětí a rodičů.

Lucie Klírová a spol.

Rádi bychom touto cestou veřejně podě-
kovali všem zaměstnancům MŠ Chaberá-
ček. Velmi oceňujeme celoroční práci paní 
ředitelky Helenky a  všech paní učitelek 
jmenovitě paní učitelky Marcelky, Markét-
ky, Danky, Helenky, Verunky a  Irenky, kte-
ré budují mezi našimi dětmi kamarádství 
a učí je těm nejdůležitějším věcem pro ži-
vot, jako jsou slušnost, ochota pomáhat, 
empatie k ostatním dětem, nebýt lhostej-
ný k okolnímu světu, vážit si přírody a věcí 
kolem nás. Samozřejmě i Markétky, se kte-
rou si děti každé ráno s úsměvem povída-
jí a která se báječně stará o čisté prostředí 
školky a nezapomeňme i na paní kuchařky, 
které skvěle těm našim dětem vaří.

Milý Chaberáčku, moc si vážíme tvé prá-
ce, která je s ohledem na živost našich dětí 
občas i nelehká. Děkujeme vám!

Za spokojené maminky
Martina Krátká a spol.

Den dětí v Beranově 
a výlet do Soběhrd
Dne 3. června v MŠ Beranov náležitě osla-
vujeme Mezinárodní den dětí. Ten každo-
ročně oslavují děti na celém světě. Upo-
zorňuje veřejnost právě na jejich potřeby 
a práva. K nám při této příležitosti zavítá 
Cirkus Cecílie a děti se tak v tento význam-
ný den pobaví spolu s  Cecilkou. Všich-
ni budou z  cirkusového představení jistě 
nadšení, na Beranově máme zkrátka stá-
le veselo.

Pár dní na to celá školka vyrazí na celo-
denní výlet do Farmaparku v Soběhrdech, 

který se nachází ve Středočeském kra-
ji, přibližně 30 kilometrů od Prahy. Děti si 
prohlédnou velké množství zvířat ve ven-
kovních výbězích. Žijí zde zvířata z  celé-
ho světa jako velbloudi, pštrosi, klokani, 
lamy a mnoho dalších. Z vyhlídkové věže 
je možné pozorovat dění v parku. Na míst-
ním hřišti si potom děti mohou užít nej-
různější herní prvky: klouzačky, prolézačky, 
vláček, dětské traktůrky a podobně. O dal-
ších novinkách od naší poslední návštěvy 
parku se necháme překvapit, určitě se sem 
nechystáme naposledy.

Učitelský tým MŠ Beranov
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květnová Kolokrůta
Už 14. ročník akce Kolokrůta opět úspěšně 
proběhl 11. května. Tentokrát byla zvolena 
trasa z Nymburku do chaberského restau-
rantu U  Míšků. Pod patronátem organizá-
tora pana Radka Štěpánka jsme měli krás-
nou trasu Kerskem pana Hrabala. Na še-
desátikilometrové trase jsme stihli i májo-
vý děštíček s  blesky. Cestou byly v  letoš-
ním závodě jen dvě píchlé duše, všechny 
ostatní dorazily šťastně do cíle. Zde už na 
všechny čekala obzvláště vypečená krůta.

Letos byli poprvé vyhlašováni vítězové 

v ženské i mužské kategorii. Jen tak dál.
Jozef Mitošinka

Barokní obraz
v restaurátorské dílně
Z  výtěžku vstupného našich koncertů 
v chaberském kostele a vašich darů se po-
dařilo v  prosinci 2018 získat 15 tisíc ko-
run. Plánem bylo za tyto peníze nechat 
zrestaurovat bývalý oltářní nástavec s  vý-
jevem Stětí sv. Jana Křtitele.

V minulosti byl obraz již několikrát ne-
příliš dobře opravován a  nevhodně ulo-
žen a  to vše zanechalo na malbě nebla-
hé následky a  celoplošnou krakeláž. Ob-
raz je dnes již v restaurátorské dílně v ru-
kách akademického malíře Miroslava Sla-
víka, který pro nás záchranný postup de-
tailně zaznamenal.

Postup opravy:
Po fotografi ckém zdokumentování ole-

jomalby bylo provedeno několik sond čiš-

tění a zeslabení ztmavlého laku s postup-
ným zásahem na celé ploše obrazu. Při 
tom byly odstraněny i ztmavlé retuše. Ná-
sledovalo sejmutí obrazu z  napínacího 
rámu a  jeho přežehlení na vakuovém sto-
le. Tím se podařilo odstranit deformace 
plátna. Pokračovalo se vypnutím na napí-
nací rám a byla provedena retuš pigmenty 
v mastixové pryskyřici. Jako závěrečný lak 
byla použita směs damary, včelího vosku 
a terpentýnu.

Díky restaurátorově práci a vaší fi nanč-
ní podpoře budeme moci slavnostně od-
halit 23.  června  2019 na Svatojánský ve-
čer v kostele Stětí sv. Jana Křtitele již dru-
hý zrestaurovaný obraz náležící ke kostelu. 
Všichni jste v tento slavnostní večer vítáni!

Podrobnosti restaurátorské zprávy na-
leznete na www.osop-chabry.cz.

Jana Snížková a Martina Mrňavá, OSOP

Neděle 23. 6. 2019 od 20 hodin
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Dolní Chabry, Bílenecké nám.

Pořádá Občanské sdružení na ochranu památek 
v Dolních Chabrech, z.s., www.osop-chabry.cz
za finančí podpory Nadace Život umělce a MČ Praha-Dolní Chabry 

Neděle 23. 6. 2019 od 20 hodin

Svatojánský 
 večer

Odhalení zrestaurovaného obrazu 
Stětí sv. Jana Křtitele 
Videoprojekce na zdi kostela 
o tradicích Svatojánské noci 
Ochutnávka bylinných čajů,
prodej medu, bylin a škapulířů

Doporučené vstupné 150 Kč

20 hodin  
Koncert k oslavě 
svátku sv. Jana Křtitele
Barbora Polášková-Martínková  mezzosoprán
Jiřina Dvořáková-Marešová  varhany
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Muži SK Dolní Chabry postoupili do pražského přeboru!
To, co nikdo neplánoval a ani v to nedoufal, se stalo skutečností: Již pět kol před koncem soutěže I. A třídy je jasné, že naši muži A týmu 
postupují do Pražského přeboru! Je to velký úspěch celého omlazeného týmu pod vedením trenéra Petra Kloučka a vedoucího muž-
stva Petra Zahálky.                                                                                                                                               GRATULUJEME! Vlastimil Tomšů

Velký úspěch našich 
mladších žáků!
Naši mladší žáci úspěšně reprezentovali 
Dolní Chabry na fotbalovém turnaji na se-
veru Čech v obci Povrly (Ústí nad Labem). 
Ačkoliv řada týmů nevěděla, kde Dolní 

Chabry leží, od 1. května 2019 si to možná 
budou pamatovat. Naši žáčci se neztratili a 
v konkurenci 20 týmů z celých Čech obsa-
dili krásné 7. místo a jen krůček, resp. jed-
na minuta chyběla k boji o luxusní poháry. 
I tak si kluci (a rodiče) celý den v krásném 
sportovním areálu v Povrlech užili. Chab-

ry za sebou nechaly mužstva nejen z Prahy, 
ale i Litoměřic, Ústí nad Labem nebo Lovo-
sic a nestačily jen na ligové pražské týmy a 
výborná mužstva z Hradce Králové a Plzně. 
V takové konkurenci je 7. místo úžasný vý-
sledek, který předčil naše očekávání. Klu-
ci super!                                       Jan Škurek

Rozhovor  
Petra Kloučka juniora 
s Petrem Kloučkem Seniorem
trenérem A týmu SK Dolní Chabry
Pět kol před koncem jsme si zajistili po-
stup do Pražského přeboru, co na to jako 
kouč říkáš?
Jsem samozřejmě rád, ale více mě těší, 
že si mužstvo sedlo. Kluci chodí trénovat, 
v kabině je dobrá atmosféra.
Který si myslíš, že byl nejtěžší zápas se-
zony?
Domácí utkání se Zličínem. Byl to důležitý 

zápas, protože se jednalo o vstup do jar-
ní části. Stál proti nám velmi těžký soupeř. 
Remíza byla spravedlivá.
Jaké jsou tvé představy o dohrání sezony, 
dáš prostor hráčům z dorosteneckých ka-
tegorií?
Určitě dám přednost mladým hráčům. 
Upřednostňuji to před výsledky ve zbylých 
zápasech.
Proslýchá se, že chaberský tým se chystá 
o letní přípravě na soustředění. Mohl bys 
nám prozradit něco víc?
Zatím není nic potvrzené, ale byl bych rád, 
kdybychom před sezonou někam vyjeli.

Petr Klouček ml.

Gratulace 
k osmdesátým 
narozeninám 
Jaroslava Vokáče

Celá fotbalová rodina SK Dolní Chabry se 
připojuje ke gratulaci panu Jaroslavu Vo-
káčovi k  jeho osmdesátým narozeninám: 
Milý pane Vokáči, děkujeme za přízeň na-
šemu klubu a za práci, kterou pro nás dě-
láte! Hodně štěstí, zdraví a optimismu!

Za SK Dolní Chabry
Vlastimil Tomšů


