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Milí Chaberáci,
srdečně zdravím s  příchodem května 
a pevně doufám, že se vám všem daří dob-
ře, na těle i  na duchu. Letošní jaro bylo 
pro nás všechny velkou zatěžkávací zkouš-
kou. Všichni jsme museli změnit své zvyk-
losti, pravidelný řád a přizpůsobit se bez-
pečnostním opatřením, abychom co neje-
fektivněji zabojovali proti šíření koronavi-

rové nákazy. Někteří z nás zůstali více po-
spolu, rodiny s dětmi bez ranního vyráže-
ní do práce a do školy, kdo mohl, pracoval 
třeba z domova, děti si zase zvykly na vý-
uku prostřednictvím videokonferencí a na 
samostatnější práci doma. Někteří zase 
měli dvojnásobné a  rizikové směny, ze-
jména zdravotníci, sociální pracovníci, ha-
siči. Mají velký obdiv nás všech. A  někte-
ří zůstali naopak více sami, aby byli co ne-
více uchráněni před možnou nákazou, ze-
jména senioři. Obcházela jsem s dezinfek-
cí a rouškami naše nejstarší spoluobčany, 
abych se ujistila, že jsou v pořádku, že mají, 
co je třeba, a že vědí, že se k nám na rad-
nici mohou kdykoli obrátit pro pomoc. Po-
znala jsem mnoho milých usměvavých dě-
dečků a babiček a často i jejich příbuzných. 
Bylo to dlouhé obcházení, je tu přes dvě 
stě seniorů starších osmdesáti let, ale bylo 

to dojemné a moc milé. Bojují svou skrom-
ností a trpělivostí s námi. Teprve čas uká-
že, co tato nečekaná náročná doba přines-
la, v dobrém i zlém, a co nás naučila pro 
budoucnost. Každý musel pro ostatní něco 
podstoupit, pro dobro celku. Všem patří 
velký dík a respekt za to zdánlivě nejprost-
ší a  přirozené, ale často zapomínané, za 
ohleduplnost a pospolitost, kterou jsme si 
svým zodpovědným přístupem vzájemně 
prokázali. Protože společnost, která doká-
že zodpovědně chránit své nezranitelnější, 
je společnost zdravá. A já si myslím, že si 
v této nečekané zkoušce vedeme zatím na 
výbornou. Vytrvejme, společně to zvládne-
me! Přeji vám krásný květen, pevné zdraví 
a radost i z malých krůčků vpřed.

Vaše Barbora Floriánová

Co se děje
na radnici
Chaberská radnice byla po celý duben ak-
tivní, byť i  ve zcela jiném směru než ob-
vykle. Z knihovny se stalo doslova krejčov-
ské centrum, paní knihovnice a paní eko-
nomka ušily bezmála 1 000 roušek, které 
jsme rozdali po celých Chabrech i dalším 
potřebným. Takřka neustále jsme distribu-
ovali antibakteriální mýdlo občanům, za-
pojila se opravdu celá radnice včetně za-
stupitelů, rozváželi jsme i  do sociálních 
služeb v jiných městských částech, restau-
rací a  neziskových organizací. Pomáha-
li jsme i  potravinovými balíčky z  Potravi-
nové banky a  individuálními nákupy. Za-

jistili jsme, aby i  seniorní občané dostali 
potřebné roušky a  dezinfekci, pracovníci 
úřadu pravidelně dezinfi kují veřejná pro-
stranství. Děkujeme všem, kdo se podíle-
li, všem zhotovitelům roušek, restauracím, 
nabídkám dobrovolníků.

Řešíme ale zároveň i  co je naším úko-
lem dokončit pro budoucnost – pilně po-
kračujeme v budování naší školy. A práce 
na stavbě jsou i  díky zodpovědným bez-
pečnostním opatřením v  plném proudu. 
Nepřítomnost dětí ve školách jsme tedy 
využili k  maximálnímu výsledku a  zapo-
jili i některé z prací, které právě vyžadují 
školu prázdnou. Již brzy vyroste nová pří-
zemní budova, která bude novým vchodem 
a budou zde nové šatny. Od 20. dubna byl 

znovu obnoven provoz radnice v  obvyk-
lých úředních hodinách a  27.  dubna bylo 
pro občany na programu v  Chaberském 
dvoře očkování psů a koček proti vzteklině. 
Vzhledem k nouzovému stavu se snažíme 
urgovat svoz tříděného odpadu a  provoz 
ZŠ a MŠ je v době vzniku tohoto příspěv-
ku v  jednání, předběžné datum pro ná-
stup dětí do prvního stupně ZŠ je 25. květ-
na  2020. O  aktuálních informacích bude-
me informovat na stránkách www.dchabry.
cz a Facebooku.

Barbora Floriánová

OTEVŘENÁ RADNICE
Veškeré informace o naší MČ
naleznete na webu
a také Facebooku
městské části:

www.dchabry.cz

FB: Městská část Praha-Dolní Chabry

KONTAKTY
Základní kontakty na radnici:
E-mail: dchabry@dchabry.cz
Tajemník Ing. Miloslav Müller, MBA.
�tel.: 283 882 771
Sekretariát – Alice Nussbergerová
�tel.: 283 882 770
Starostka Ing. Barbora Floriánová
�tel.: 283 851 397, 702 222 932
�mail: barbora.fl orianova@dchabry.cz

Praha má bezplatnou linku 
pro seniory
Pražští senioři mohou volat na telefonní 
číslo 800 160 166, které je k dispozici non-
stop. Jedná se o  nákup a  léky, případně 
o jinou pomoc v nouzi.

V  Praze funguje krizová linka pro osamě-
lé seniory, kteří potřebují nakoupit či ob-
starat léky. Aby nemuseli chodit na místa 
s velkým počtem lidí a omezilo se riziko je-
jich případné nákazy, pochůzky za ně vy-
řídí dobrovolníci. Zprostředkuje je koordi-
nační centrum organizace Život 90.
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Rozvoz roušek, dezinfekce 
i jídla a pomoc Lince bezpečí
Během března a dubna se chaberská rad-
nice přeměnila v  šicí dílnu a  distribuční 
štáb ochranných pomůcek. Potřebným se 
rozdávaly látkové roušky ušité zaměstnan-
kyněmi úřadu i vámi a dezinfekční mýdlo, 
které vedení městské části pro občany za-
jistilo v objemu přes tři tisíce litrů.

Pomáhalo se ale také v terénu. Ne kaž-
dý mohl navštívit prostory Chaberského 
dvora, zaměstnanci úřadu pomáhali rozvá-
žet potravinové balíčky z Potravinové ban-
ky od Věry Doušové a také starostka Flori-
ánová osobně rozvážela dezinfekci, rouš-
ky i některé potravinové balíčky seniorům 
a dalším potřebným, kteří si o pomoc za-
žádali. Mezi nimi bylo i přes dvě stě senio-
rů starších 80 let, které osobně navštívila 
s nabídkou pomoci. Aktivně se s distribu-
cí ochranných pomůcek zapojili také mno-
zí členové místního zastupitelstva.

Pracovníci úklidu úřadu pak vyráželi 
opakovaně dezinfikovat také městský mo-
biliář po celých Dolních Chabrech, tedy 
především lavičky, autobusové zastávky 
nebo hrací prvky dětských hřišť.

Roušky a  dezinfekci radnice nabíd-
la také restauračním zařízením, které bě-
hem těchto dnů připravují pro zákazníky 
jídlo s  sebou, a  taky například Lince bez-
pečí, důležité krizové a poradenské nezis-

kové organizaci, jejíž činnost takto moh-
la být podpořena. Nabídka směřovala i lé-
kařským ordinacím v Dolních Chabrech a 
dalším sociálním a  pečovatelským služ-
bám po celé Praze.

V případě potřeby se neváhejte obrátit 
na naši radnici s pomocí. Jsme tu pro vás. 
Opakovaně také děkujeme všem, kteří po-
máháte. Není to samozřejmé a o to více si 
vážíme sounáležitosti, kterou v této neleh-
ké době projevujete.

redakce

Výběr z březnových 
zasedání Rady v roce 2020
schválila
�realizaci dočasné přípojky el. energie 
pro mobilní učebnu ZŠ Spořická,
�uzavření mateřských škol provozovaných 
MČ Praha-Dolní Chabry s platností od pon-
dělí 16. března 2020 na základě nouzového 
stavu na území ČR,
�užívání prostor divadelního sálu za úče-
lem provozování příměstského tábora, dle 
aktuální zdravotně-bezpečnostní situace 
na území ČR,
�převedení finančních prostředků z fondu 
investic na provoz mateřské školy a  způ-
sob použití finančních prostředků na fi-
nancování projektu – Přírodní zahrada Be-
ranov 2020. Po vyúčtování a vyplacení pro-
středků od Státního fondu Životního pro-
středí, budou finanční prostředky vráceny 
zpět do fondu investic,
�rozpočtové opatření č. 1/2020,
�návrhy rozpočtů příspěvkových organi-
zací zřízených MČ a Střednědobé výhledy 
2021–2022 pro ZŠ Praha-Dolní Chabry, MŠ 
Bílenecké náměstí, MŠ Beranov a MŠ Cha-
beráček,
�povinné informace zřízených příspěvko-
vých organizací za rok 2019,
�přiznání odměn ředitelkám příspěvko-
vých organizací,
�nákup generátoru ozonu pro potřeby 
ÚMČ Praha-Dolní Chabry v době nouzové-
ho stavu na území ČR,
�zaslání žádosti na MHMP o ochranné po-
můcky,
�finanční příspěvek Občanskému sdru-
žení na ochranu památek v  Dolních Cha-
brech, z. s. na činnost v roce 2020,
�udělení darů za poskytnutí pomoci 
v době mimořádného stavu na území ČR,
�statické zajištění stávající budovy ZŠ 
Spořická dle návrhu dodavatele stavby 
PKS stavby a.s. subdodavatelem, firmou 
SOLETANCHE Česká republika s.r.o. formou 
tryskové injektáže,

projednala
�a  zaslala informace o  nouzovém stavu 
na území ČR,

vzala na vědomí
�informaci o  posunutí objednaného mě-
ření hluku z  dopravy po skončení mimo-
řádného stavu na území ČR.

Připravujeme Dlouhodobý 
plán rozvoje městské části
Protože se městská část dynamicky rozví-
jí ve všech oblastech rozhodli jsme na jed-
nání RMČ o přípravě Dlouhodobého plánu 
rozvoje MČ Praha-Dolní Chabry. Pro tyto 
účely je třeba připravit veškeré podkla-
dy a  podmínky včetně demografické stu-
die, které budou základem k  vypsání vý-
běrového řízení na zhotovitele dlouhodo-
bého plánu. Součástí mého návrhu bude 
také pracovní skupina složená ze zastupi-
telů a odborné veřejnosti z Dolních Chaber.

Základní myšlenkou, kterou razím, je do 
tvorby plánu maximálně zapojit veřejnost. 
Vnímám, že je třeba přihlédnout ke každé-
mu názoru a zvážit jej. Proto je nutná spo-
lupráce a chceme sbírat podněty od všech 
občanů, a to skrze dostupné komunikační 
kanály včetně dotazníkového šetření na-
příč celými Dolními Chabry. Je také zapo-
třebí jednat v součinnosti s odbornou ve-
řejností a s vlastníky dotčených pozemků.

Návrh plánu zpracuje územní, demo-
grafickou a  ekonomickou charakteristiku 
a  na ní založený potenciál městské části. 
Počítat bude s podněty občanů, doporuče-
ními, připomínkami a komentáři

V  návrhové části plán podá strategic-

kou vizi a  rozvojové cíle, s  výčtem priorit 
MČ, kterými jsou především řešení doprav-
ní situace, zajištění kvalitní dopravní infra-
struktury k stávající i nové zástavbě, zajiš-
tění veřejné vybavenosti a služeb, zlepšení 
životního prostředí a kultivace veřejného 
prostoru, zvyšování kvality života s  důra-
zem na vzdělávání, zvyšování dostupnos-
ti a kvality zdravotních a sociálních služeb. 
Dále rozvoj volnočasových aktivit a sportu 
včetně vzniku nových sportovišť a  cyklos-
tezek, důraz na bezpečnost, podpora pod-
nikání, udržování tradic, ochrana památek 
a  rozvoj atraktivity městské části jako tu-
ristického cíle. Realizační část plánu bude 
věnována projektům, projektovým zámě-
rům a aktivitám MČ.

Navrhovaný plán musí být odrazem ne-
ustálého vývoje MČ, plánem rozvoje ve 
spolupráci s občany, kteří zde žijí, pracují 
a tráví svůj volný čas. Nechceme proto za-
dávat vypracování studie někomu jako IPR, 
který si ji utvoří dle své představy – plán 
musí vycházet plně z našeho zadání! Navr-
hovaná pracovní skupina by měla tuto čin-
nost koordinovat a plně určovat směr k vy-
pracování plánu s  přínosem pro všechny 
Chaberáky.

Milan Golas, 1. místostarosta

Na stránkách www.dchabry.cz naleznete pod červeným odkazem 
KORONAVIRUS – AKTUÁLNÍ INFORMACE!!! vše podstatné k současné epidemii včetně důležitých kontaktů 

a aktuálně vydaných mimořádných opatřeních.

Nová sociální pracovnice 
městské části

Praha-Dolní Chabry
Kristýna Tomšů
je plně k  dispozici s  nabídkou pomoci 
pro místní občany. Navštívit ji můžete 
osobně na radnici každé pondělí a středu 
od 10:00 do 12:00 hodin.
E-mail: socialni@dchabry.cz
Tel.: 725 010 084
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Pravidelná jednání 
k dostavbě ZŠ
Zástupci vedení městské části se pravidel-
ně informují a jednají o probíhající dostav-
bě základní školy s vedoucími stavební-
ky z dodavatelské společnosti PKS stavby 
a s technickým dozorem z DOST inženýrin-
gu. Během těchto „kontrolních“ dnů probí-
rají zúčastnění stávající postup stavby, do-
držení nastaveného harmonogramu nebo 
třeba vypořádání se s nejrůznějšími drob-
nými překážkami, jako jsou například sou-
časná epidemiologická nařízení o ochran-
ných pomůckách. Důležité je, že se vše daří 
podle plánu. V průběhu měsíce dubna byly 
zahájeny práce na montáži střechy nových 

šaten v severní části staveniště a pilně se 
pracuje také v  té jižní, za školou, kde se 
budují základy pro novou přístavbu.

redakce, foto: Barbora Floriánová

Dostavba ZŠ Spořická 
pokračuje podle plánu
Práce na dostavbě základní školy Spořic-
ká pokračují v souladu se schváleným har-
monogramem. Samozřejmě za dodržování 

všech aktuálních nařízení vlády České re-
publiky. Komplikace vyvolané dodržová-
ním hygienických opatření se dodavate-
lům daří eliminovat.

Aktuální snímky ukazují práce na zaklá-
dání objektu rozšířené šatny a vstupního 

prostoru školy a  vybetonování desky pro 
instalaci stavebního jeřábu.

Miroslav Malina, 
Komise stavební a dopravní

Vláda představila 
harmonogram 
postupného uvolňování 
opatření
Koronavirová epidemie, zdá se, se v České 
republice daří držet pod kontrolou. Takové 
jsou alespoň informace k polovině dubna, 
tedy uzávěrce květnového čísla Zpravoda-
je. Vláda na tiskové konferenci z  14.  dub-
na  2020 představila plán, dle kterého by 
se měly postupně otevírat další provozov-
ny od těch nejmenších až po nákupní cen-
tra nebo restaurace.

První fáze uvolňování preventiv-
ních opatření začala v  pondělí 20.  dub-
na, kdy mohli opět začít fungovat řeme-
slníci, autobazary a autosalóny, farmářské 
trhy, mohly se po měsíci zákazu uskuteč-
nit malé svatby či individuální konzultace 
a  zkoušky pro studenty nejvyšších roční-
ků na vysokých školách. Možné jsou nyní 
také tréninky profesionálních sportovců 
na venkovních sportovištích za přesně de-

finovaných podmínek.
V  případě nezhoršení epidemiologic-

ké situace vyvrcholí navrhovaný scénář 
8.  června, kdy by měly být otevřeny i  ty 
největší provozovny, nákupní centra, vnitř-
ní prostory stravovacích provozoven, diva-
dla, zámky či sportovní akce s účastí do 50 
osob.

Harmonogram Ministerstva školství, 
mládeže a  tělovýchovy pak počítá také 
s dalším průběhem ve školství. Kromě již 
zmíněných individuálních vysokoškol-
ských zkoušek je návrat do škol nyní v plá-
nu pouze pro děti 1. stupně základních 
škol, a  to až ke konci května, a  ještě jen 
v  početně omezených skupinách na pat-
náct dětí a jedno dítě v lavici. Žáci druhé-
ho stupně by mohli do školy až v  průbě-
hu června, a to opět jen v menších skupin-
kách formou třídnických hodin. Nejdříve 
po 1. červnu bude možné uskutečnit ma-
turitní zkoušky, závěrečné zkoušky a abso-
lutoria na konzervatořích a vyšších odbor-
ných školách a omezené praktické vyučo-
vání.

Jak již bylo zmíněno, tyto informace 
jsou aktuální k  polovině dubna a  během 
zbytku měsíce se mohly ještě změnit. Po-
drobnější a aktuální informace naleznete 
vždy na webu a  Facebooku městské čás-
ti, a to včetně Harmonogramu uvolňování 
opatření ve školách a školských zařízeních, 
podnikatelských a dalších činností.

redakce
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POEZIE
Kamarád

Když na světě jsi jedináček
má to ale veliký háček.

Chybí Ti sestra, bratříček.
Jsi jako žebřík bez příček.
Je dobré mít kamaráda,

co neukáže Ti nikdy záda.
Když události Tě zavalí,

neuteče od Tebe do dáli.
Když nastanou potíže,

nezištně, hned Ti pomůže.
Pro veselé žití,

bude s Tebou píti.
O vše se s Tebou rozdělí,
tabu je holka v posteli.
Zkrátka je to kamarád,

kterého máš jak bratra rád.
Jaroslav Prejza

Nabídka 
venčení psů 
pro seniory
Senioři by v  těchto dnech měli kvůli ne-
bezpečí virové nákazy vycházet ze svých 
domovů jen v  nejnutnějších případech. 
Jana Nováková proto nabízí venčení psů 
pro starší obyvatele v  Dolních Chabrech. 
Kontaktovat ji můžete na tel. 732 559 415 
nebo e-mailem: nov.jana01@gmail.com.

Symbolické
Velikonoce
Letošní velikonoční svátky byly odlišné 
od těch předešlých. Namísto koledová-
ní s pomlázkami, rodinných návštěv nebo 
mší v kostele nám zůstala jen možnost vy-
jít ven do zahrady nebo na procházku ji-
nam do přírody. A  to ještě zatíženi vyda-
nými opatřeními o povinných rozestupech 
nebo zakrytí nosu a úst rouškami. Počasí 
bylo přitom krásně slunečné a přímo vyzý-
valo k venkovním aktivitám. Na bráně naší 
radnice jste tak mohli při cestě po Dolních 
Chabrech zahlédnout alespoň symbolic-
kou výzdobu pomlázkou a ošatkou s vajíč-

ky, která jste si s radostí rozebrali. Tak příš-
tí rok už zase s tradiční koledou.

redakce a vedení radnice

75 let 
od konce II. světové války
Je tomu již tři čtvrtě století od konce nej-
většího světového válečného konfliktu 
v  Evropě. Druhá světová válka se přímo 
dotkla také Dolních Chaber a  dodnes je 
v městské části mnoho pamětníků tehdej-
ších bojů, zvláště pak těch během Pražské-
ho povstání. Toho času byli většinou dětmi 
nebo velmi mladí, někteří ale proti Něm-
cům stanuli i se zbraní v ruce.

V loňském květnovém čísle Zpravodaje 
jsme takto zavzpomínali například s dnes 
dvaadevadesátiletým Janem Ševčíkem, 
který se s několika desítkami dalších sta-
tečných Chaberáků přímo zúčastnil květ-
nových bojů proti německým jednotkám 
přijíždějícím od severu.

Historikové dnes odvahu zdejších bo-
jovníků oceňují a  připisují povstalcům 
z  obcí ze severu kolem Prahy zdržení ně-
meckých vojáků mířících do centra hlavní-
ho města o celý den, což se pozitivně od-
razilo především v dostatku času na vybu-
dování barikád a přípravu Pražanů na oz-
brojené okupanty.

V  Dolních Chabrech položilo během 
6. a  7.  května život 28 mužů, k  jejichž pa-
mátce je postaven pomník u základní ško-
ly. Kvůli dostavbě školy byl pomník zkraje 
roku ze svého místa na čas přesunut a bě-
hem dubna se vrátil na nově vyztužené 

místo, jen pár metrů od toho původního. 
Po dokončení přední dostavby šaten bude 
zase plně přístupný. Další místo připomín-
ky květnových bojů naleznete u  kostela 
na Bílenecké náměstí, kde byl pomník po-
staven z  iniciativy rodáka Antonína Suma 
v roce 2002.

Válka skončila v Evropě 8. května 1945 
bezpodmínečnou kapitulací německých 
ozbrojených sil, Rusové projeli Dolní-
mi Chabry v lomozu těžké techniky druhý 
den ráno. Celosvětové ukončení války bylo 
o čtyři měsíce později.

redakce, foto: Miroslav Malina
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Otevření sběrných dvorů 
v hl. m. Praze
Na přelomu měsíců března a  dubna do-
šlo k  otevření převážné většiny sběrných 
dvorů hl. m. Prahy pro občany města. O in-
formaci včetně adres otevřených sběrných 
dvorů jsme informovali na webu měst-
ské části. Plně funkční je od 1. dubna 2020 
také sběrný dvůr na Praze 8 v  ulici Ďáb-
lická 791/89 nebo sběrný dvůr v  Libni ve 
Voctářově ulici. Při odevzdání odpadu se 
prosím řiďte vydanými opatřeními o  bez-
pečnostních pomůckách a bezpečném ro-
zestupu osob.

Mobilní sběr 
nebezpečného odpadu

Stanoviště 18. 7. 22. 9. 13. 10.

Ulčova X 
Ústecká

8:00 až 
8:20

15:00 až 
15:20

15:00 až 
15:20

Hrušovan-
ské nám.

8:30 až 
8:50

15:30 až 
15:50

15:30 až 
15:50

Bílenecké 
nám.

9:00 až 
9:20

16:00 až 
16:20

16:00 až 
16:20

V  rámci mobilního sběru jsou ZDARMA 
odebírány níže uvedené odpady:
�NEBEZPEČNÉ: rozpouštědla, kyseliny, zá-
sady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky 
a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk, 
barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyři-
ce, detergenty obsahující nebezpečné lát-
ky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a 18.7. 

akumulátory. Kapalné nebezpečné odpa-
dy musí být předány v pevně uzavřených 
nádobách!
�OSTATNÍ: jedlý olej a  tuk (v  uzavřených 
PET lahvích).
�NELZE ODEVZDAT: stavební odpady, ob-
jemné odpady, elektrozařízení apod.
Nebezpečné odpady a  potravinářské ole-
je mohou občané hl. m. Prahy odevzdá-
vat zdarma. Před odevzdáním odpadů při 
mobilním sběru jsou občané povinni pro-
kázat se občanským průkazem za účelem 
potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. 
Upozorňujeme, že občané mohou využívat 
všechny trasy mobilního sběru na území 
města a není tedy nutné mít trvalý pobyt 
na území příslušné městské části, kde sběr 
aktuálně probíhá.

Umístění sběrných nádob na olej

Od konce dubna budou ve spolupráci Vi-
king group s.r.o. a EKO-PF pro občany při-
staveny na třech adresách níže sběrné ná-
doby na olej:
�Pod Křížem 709/15
�V Kratinách 357/5
�Měděnecká 36/6
Jedná se o speciálně upravené zelené plas-
tové kontejnery o obsahu 240 litrů, které 
jsou označeny specifikací daného odpadu. 
Nádoby slouží k umísťování opotřebeného 
potravinářského oleje a  tuku a  to pouze 
v  použitých PET lahvích nebo jiném plas-
tovém obalu, bez igelitových pytlíků!
Nepoužívejte prosím skleněné obaly, ige-
litové tašky ani pytlíky a do nádob v žád-
ném případě nepatří minerální oleje, bar-
vy a rozpouštědla! V případě nedodržová-

ní kázně při sběru bude sběr zrušen a ná-
doby odvezeny!

Přistavení velkoobjemových 
kontejnerů 1. pololetí 2020
Náhradní svozy VOK za neuskutečněné 
březnové proběhnou do ulic Bílenecké ná-
městí a Dvorní 21. června 2020 od 9:00 do 
13:00 hodin. Náhradní svozy BIO VOK pro-
běhnou do ulic Bílenecké nám. a Ulčova 2. 
května od 9:00 do 12:00 hodin. U každého 
kontejneru bude dohlížející osoba zajiště-
ná svozovou firmou. Prosíme o dodržová-
ní bezpečnostních pravidel jako je nošení 
ochranných pomůcek a minimálně dvou-
metrových rozestupů.

VOK
17. 5. 2020, 9:00 až 13:00
�ul. Nová u nezastavěné parcely
�Pod Křížem X U Větrolamu
u stanoviště sep. odpadu
21. 6. 2020, 9:00 až 13:00
�Bílenecké náměstí, náhradní termín
�Dvorní, náhradní termín

BIO VOK
2. 5. 2020, 9:00 až 12:00 - náhradní termín
�Bílenecké náměstí
�Ulčova
16. 5. 2020, 9:00 až 12:00
�Pod Křížem X U Větrolamu
u stanoviště sep. odpadu
�Velemínská, slepé zakončení
30. 5. 2020, 9:00 až 12:00
�Dvorní u stanoviště sep. odpadu
�Pihelská u nezastavěné parcely

Chaberské podniky 
v době koronavirové
Aktuální koronavirová situace mnohé 
z nás zaskočila, ale chaberské podniky se 
rychle přizpůsobily a  pustily se do prá-
ce. Restaurace zavedly rozvoz jídel po Pra-
ze a otevřely svá okénka pro nákup a výdej 
jídel s sebou.

Kalendova Chabrybárna, hospoda na 
hřišti „Chaberskej válec“ a  nedávno ote-
vřená A posto trattoria z Nových Chaber se 
zapojily do výzvy #nekaslemenavas a kaž-
dý týden dodávají stovky obědů pro pra-
covníky nemocnic a záchranných složek, tj. 
záchranáře, policisty a hasiče. Chabrybár-

ně například věnovala do výzvy zkraje dub-
na firma Blatenská ryba s.r.o. 50 kg kaprů 
a Chabrybárna je spolu s dalšími pokrmy 
připravila pro zaměstnance v  předních li-
niích z infekčního oddělení Nemocnice na 
Bulovce. Ti si tak mohli vychutnat napří-
klad čerstvé rybí saláty, pepřenky, grilova-
né kapří filety či křupavá kuřata. Nechybě-
la ani italská kuchyně. Náklady na zpraco-
vávané potraviny částečně hradí z  trans-
parentního účtu, na který mohou občané 
dobrovolně přispívat.

Pivo s sebou v těchto dnech nabízí pro-
střednictvím okénka třeba Hostinec U Míš-
ků, s PET lahví nebo kelímkem si můžete 
přijít každý den odpoledne. Šnečí farma 
s restaurací nabízí na cestě K Drahani šne-
čí speciality.

Chutné dorty, koláče, chleba i  neslad-
ké pokrmy či polévky si můžete koupit 
u  okénka v  Kavárně Pod pavlačí. Ti také 
podporují prodej výpěstků farmářů z okolí, 
takže si v Knorově statku můžete v ohláše-
ných dnech zakoupit i sadbu, bylinky, zele-
ninu či květiny.

V částečně omezené otevírací době ale 
jinak naplno funguje každý den také Cuk-
rárna Na Pěšině, která svou denní nabídku 

pravidelně zveřejňuje na svém Facebooku. 
Pro dorty či pečivo si můžete dojít k pro-
dejnímu okénku, případně si o větší objed-
návky zavolat.

Část chaberských restauratérů, farmá-
řů a  jiných podnikatelů spojily nové we-
bové stránky www.jidlo123.cz, které se za-
bývají rozvozem jídel a  dalších produktů 
před dveře klientů. Postupně rozšiřují jak 
nabídku restaurací, tak i  lokality, do kte-
rých jídlo dovezou. Z chaberských podniků 
je do jidlo123.cz k uzávěrce Zpravodaje za-
pojena hospoda U Trumpety, A posto trat-
toria, hospoda na hřišti „Chaberskej válec“ 
a Kalendova Chabrybárna.

Pavla Procházková s přispěním redakce, 
foto: Facebook
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Všechna dopravní omezení 
v nové aplikaci 
Opravujeme.to
Od 4. března 2020 byla zprovozněna inter-
netová aplikace Opravujeme.to (https://
opravujeme.to/app), kde jsou zobrazena 
všechna nejdůležitější probíhající a pláno-
vaná dopravní omezení na vybrané komu-
nikační síti hl. m. Prahy v roce 2020 (akce 
budou průběžně doplňovány/aktualizová-
ny). Tím je zároveň ukončena tvorba a dis-
tribuce tabulky se čtrnáctidenním přehle-
dem akcí, kterou jsme pravidelně zveřej-
ňovali na webu městské části v aktualitách 

jako Koordinace akcí práce v ulicích.
Díky Opravujeme.to jsou nyní všechna 

významná dopravní omezení na klíčových 
cestách městem na jednom místě, a to bez 
ohledu na to, zda se jedná o  opravy in-
fastruktury nebo kulturní i sportovní udá-
losti. U každé akce najdete hlavní informa-
ce, jak dlouho dopravní změna potrvá, kdo 
je za ni zodpovědný a jaké dopravní alter-
nativy jsou k  mání při vaší cestě Prahou. 
Další opravy by tak už žádného Pražana 
neměly překvapit.

redakce

Série koncertů 
z nadace Bohuslava Martinů
Současná omezení nám přinášejí i  neče-
kaná překvapení v podobě „domácích kon-
certů“, k nimž vám postačí jediné: připoje-
ní k internetu. Tady si přijdou na své i mi-
lovníci živé klasické hudby, jimž například 
zdravotní stav brání naplno se účastnit 
kulturního života.

Jedním z  takových počinů je i  Hudba 
bez hranic, série komorních koncertů, je-
jichž výtěžek je určen humanitární organi-
zaci Lékaři bez hranic. Tento unikátní pro-
jekt je výsledkem spojení Asociace hudeb-
ních umělců a vědců s Nadací Bohuslava 
Martinů, jež pečuje o odkaz jednoho z na-
šich největších hudebních skladatelů.

Koncerty jsou přenášeny přímo ze síd-
la Nadace Bohusla Martinů v nedalekých 
Kobylisích a jejich obsazení je více než lá-
kavé. Účinkují vždy skvělí, světově uznáva-

ní sóloví hudebníci a  možná vás zaujme, 
že někteří jsou i  našimi sousedy. Koncer-
ty probíhají již od dubna vždy ve čtvrtek 
v 19:30 hodin. Dva večery budou samostat-
ně věnované tvorbě pro violu a violoncel-
lo, následuje koncert Lobkowicz Tria a sérii 
uzavře vystoupení tělesa Epoque Quartet.

Nenechte si tento výjimečný zážitek 
ujít! Více informací naleznete na www.mar-
tinu.cz. Již proběhlé koncerty můžete také 
shlédnout na YouTube.

redakce

Nová publikace o Chabrech
Dolní Chabry jsou obcí s bohatou minulos-
tí a ti, co zde prožili aspoň část svého živo-
ta, na ni dodnes rádi vzpomínají.

Několik let se členové našeho sdružení 
scházeli s občany Chaber, aby společně za-
vzpomínali nad starými fotografiemi s pro-
mítáním nazývaným „Jak se v  Chabrech 
kdysi žilo“. Lidé přinášeli fotografie z  ro-
dinných alb, my je skenovali a léta pečlivě 
ukládali. Občané také přispívali na strán-
ky našeho Facebooku a  nemalým překva-
pením bylo, že nám psali nejen místní, ale 
i bývalí Chaberáci z odlehlých koutů vlas-
ti, a dokonce i ze zahraničí. Všem tedy moc 
děkujeme za spolupráci.

Materiálů z dávných dob máme dnes to-
lik, že by vystačily na vydání několika knih. 
Přišel tedy čas vaše nashromážděné vzpo-
mínky zpracovat. Dnes již můžeme s  ra-
dostí říci, že první publikace je připrave-
na v tiskárně. Těšíme se, že vám novou kni-
hu s názvem „Dolní Chabry pamětihodnos-
ti a usedlosti na historických fotografiích“ 
představíme 19. června 2020 během Svato-
jánských slavností, které by měly proběh-
nout tradičně u kostela. Je třeba také do-
dat, že výtěžek z prodeje nové knihy půjde 

na opravy nejstarší pamětihodnosti Cha-
ber – kostela.

Na nelehké cestě k  vydání publika-
ce o  sto padesáti stranách nám pomáha-
lo hned několik institucí,  archivů a  mu-
zeí. Čerpali jsme zde odborné informace, 
nacházeli dobové fotografie i  mapy obce. 
Většina podkladů nám po delších jedná-
ních byla poskytnuta zdarma, čehož si 
moc vážíme. Kniha by také nemohla vznik-
nout bez finanční podpory MČ Praha-Dolní 

Chabry a velkorysého sponzorského daru 
rodiny Miloše Křečka. Všem moc děkujeme.

Doufáme, že kniha najde své publikum 
a přiblíží čtenářům historii a podobu obce 
Dolní Chabry, na kterou můžeme být prá-
vem hrdi.

Za o. s. na ochranu památek v Dolních 
Chabrech

Jana Snížková
a Martina Mrňavá
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Výstava fotografií z jižní Afriky
Před nedávnem jsme anoncovali chystanou výstavu fo-
tografi í „Perly jižní Afriky – safari, lidé a příroda“ od Hany 
Francové a Josefa Doležala. Po vyhodnocení aktuální situa-
ce jsme se dohodli na posunutí termínu o měsíc, konat se 
tedy bude až v měsíci červnu. Fotografi e níže je z úspěšné 
přednášky autorů o Africe v KC pořádané počátkem letoš-
ního roku.

Návod na malé tvoření s dětmi
Malý nápad pro rodiče s dětmi ke zkrácení dlouhé chvíle. Bu-
dete potřebovat: sklenici s víkem (ideálně od okurek), nůžky, 
různé papíry, pastelky nebo fi xy, drobné kamínky a mušle, nit 
a lepicí pásku.

Z papíru vystřihněte malé rybičky různých tvarů, které dáte 
dětem pomalovat, na papír ještě obkreslete dno sklenice, kte-
rý děti také mohou pomalovat. Na pomalované rybky připev-
níme lepicí páskou niť (různě dlouhou) a druhý konec nití při-
lepíme na víko sklenice. Obkreslené kolečko, kamínky a muš-
le dáme na dno sklenice. Sklenici uzavřeme, ale pozor, aby se 
nitě nezamotaly. A máme krásné akvárium.

Lucie Šulcová

Z posledních setkání Dvorečku
Přerušení společenských a kulturních akcí se samozřejmě nevyhnulo ani Dvorečku. A tak nabízíme pro radost alespoň několik 
fotografi í z posledních setkání. Až situace dovolí, budeme se znovu těšit na shledání s dětmi i maminkami.

Lucie Šulcová

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

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

K V ě t e n  2 0 2 0

VŠECHNY AKCE JSOU AŽ DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY
Pro některé z naplánovaných akcí budeme po uvolnění vládních 
nařízení v souvislosti s koronavirovou epidemi hledat náhradní 
termíny, o kterých budeme včas informovat. Pro bližší informace 
sledujte také weby a FB stránky Kulturního centra a městské 
části.
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E-knihy zdarma
v on-line katalogu chaberské knihovny
Máte již přečtené všechny zapůjčené knihy a knihovny jsou 
stále zavřené? Již delší dobu je na webu Městské knihovny 
Praha k dispozici ke stažení téměř 2 000 titulů elektronic-
kých knih, které si můžete zdarma a bez jakékoli registrace 
stáhnout do svého PC nebo mobilu ke čtení. Spousty dopo-
ručené četby, klasických děl, ale i mnoho současných autorů 
je možno získat jedním kliknutím, a to 24 hodin denně sedm 
dní v týdnu. Odkaz:
https://www.mlp.cz/cz/katalog-on-line/eknihy/.

A nově nyní nabídku e-knih Městské knihovny Praha na-
leznete i  v  našem chaberském online katalogu, nahoře 
vpravo v záložce ODKAZY!

Knihovna jako KREJČOVSKÁ dílna
Jelikož bylo vládou v  březnu rozhodnuto o  uzavření knihoven 
a kulturních institucí pro veřejnost, využil se prostor Kulturního 
centra Chaberský dvůr jako zázemí pro distribuovanou pomoc MČ 
směrem k veřejnosti. Od poloviny března se na tři týdny knihov-
na proměnila v šicí dílnu, šily se látkové roušky pro potřebné ob-
čany a zároveň byly předány nebo zaslány dalším institucím, kte-
ré projevily zájem – Potravinová banka, gynekologicko-porodnické 
odd. Nemocnice Milosrdných bratří Brno, Linka bezpečí, Cukrárna 
Na Pěšině atd. Odhadem bylo našito a rozdáno kolem 1 000 kusů. 
Chci poděkovat místním občanům a dalším, kteří nabídli v počát-
cích nedostatkový materiál nebo přinesli již hotové roušky, které 
byly také nabízeny a rozdávány. Dále v KC došlo k uskladnění tolik 
žádaného dekontaminačního mýdla před jeho distribucí.

Kulturní tipy z úřadu

V této nelehké době se uzavřely nejen školy, obchody, re-
staurace, knihovny, muzea a další mnohá pracoviště, ne tak 
úřad MČ. Kolegyně úřednice na svých pracovištích setrvá-
vají i v době nouzového stavu. Požádali jsme je tedy o  je-
jich tipy na literární dílo nebo fi lm, které stihly přečíst nebo 
zhlédnout v  poslední době a  zaujalo je. Mezi doporučené 
knihy se tak dostal novinkový román Pařížská švadlena od 
N. Lesterové z období 2. sv. války, jehož děj se odehrává stří-
davě v Paříži a New Yorku, starší životopisný fi lm Egon Schi-
ele o umělci, jehož život uzavřela v pouhých 28 letech špa-
nělská chřipka, série pohodových detektivek z  anglického 
venkova od M. C. Beatona o vyšetřovatelce Agathě Raisinové 
nebo TV seriál Komisař Maigret na motivy detektivek G. Si-
menona, kde hlavní roli vyšetřovatele ztvátnil se vší vážnos-
tí Rowan Atkinson, u nás známý jako představitel Mr. Beana.

za kulturní dvoustranu Alena Wachtlová, Jitka Goldsteinová

BĚŽNÁ 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

VÝBĚR Z NovinEK pro děti
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Nejsme žádní hrdinové
Na stránkách Zpravodaje vám často před-
stavujeme zajímavé a  inspirativní osob-
nosti z řad našich sousedů. Tentokrát jsme 
se  – i  vzhledem k  současné epidemiolo-
gické situaci, jež se živě dotýká každého 
z  nás  – rozhodli pozvat k  rozhovoru léka-
ře, který má srdce na pravém místě, plíce 
v popisu práce, k tomu tvrdou hlavu a ne-
zdolnou náturu: pneumologa MUDr. Micha-
la Šotolu.

Co tě přivedlo do Chaber, Michale?
Už počátkem 90. let jsme sem jezdili za ka-
marády a v roce 2001 jsem se sem přestě-
hoval spolu s rodiči. Je tu krásné okolí, do-
stupná infrastruktura včetně MHD a navíc 
jsem to tady dobře znal.

Co tě baví ve volném čase?
Zajímám se o  historii a  věnuji se sportu: 
mám rád lyžování všeho druhu, docela rád 
běhám a jezdím na kole – i do práce, když 
to jde. Nejraději ale mám vodní sporty. 
Znovu se vracím ke sjezdu na divoké vodě, 
jsem vůdce malého plavidla a mám Průkaz 
převozníka I. třídy. To je taková záloha na 
dobu, až nebudu moci vykonávat svoji pro-
fesi. Budu dělat převozníka.

Pracuješ na plicní klinice Všeobecné fa-
kultní nemocnice v  Praze, která byla vy-
členěna pro péči o pacienty nakažené no-
vým koronavirem, tedy nemocí COVID-19. 
Jak se jako zdravotník srovnáváš s nasta-
lou situací? V čem je jiná?
Setkáváme se s nemocí, která je nová, ne-
probádaná a  doposud na ni neexistuje 
žádný prokazatelně účinný lék. Je to tedy 
pro nás velká výzva, rozšiřujeme si znalos-
ti, vyměňujeme si zkušenosti nejen s  tu-
zemskými, ale i zahraničními kolegy, orga-
nizujeme na naší klinice výzkum.

Samozřejmě jsme se všichni obáva-
li scénáře z  Číny a  ze Španělska, ale ten-
to scénář  – pravděpodobně především 
díky razantním opatřením – se nekoná a já 
jsem přesvědčen o  tom, že se ani konat 
nebude.

To je dobrá zpráva. Jak zhruba vypadá tvůj 
běžný pracovní den?
V současné době se jeho průběh liší v tom, 
že naše vytíženost je v  porovnání s  běž-
ným režimem poloviční až dvoutřetinová. 
Také hospitalizovaných máme momentál-
ně méně, omezili jsme i běžnou ambulant-
ní práci a endoskopický program, takže se 
cítím poněkud nesvůj, protože pracuji ji-
ným způsobem a zřejmě i v menší intenzi-
tě, než jak jsem byl zvyklý.

Je tedy možné, že kvůli vyčlenění pro CO-
VID-19 vám mohou unikat jiné případy, jiní 
pacienti?
To je přesně obava, kterou sdílím s řadou 
kolegů: až se opatření uvolní a  zdravot-
ní péče se rozběhne v podobné míře jako 
před epidemií, možná zjistíme, že u někte-
rých došlo k  poškození zdraví nebo mož-
ná i ztrátám na životech. Je to reálná oba-
va a jeden z důvodů, proč omezení běžné-
ho života nesmí trvat příliš dlouho. Teď se 
zdá, že do konce dubna se mnohé nemoc-
nice už vrátí k  normálnímu provozu, tak-
že počítáme s tím, že práce nám přibude – 
tím spíš, že mnoho pacientů, kteří prodě-
lali COVID-19, bude mít nějaké trvalé ná-
sledky a bude naši péči vyžadovat. Něko-
lik takových pacientů už naší klinikou pro-
šlo a předmětem našeho zkoumání samo-
zřejmě bude i  to, jak jim pomoci, jak od-
hadnout další průběh onemocnění, jak za-
bránit trvalému poškození nebo ho ales-
poň zmírnit.

O tom se teď příliš nemluví.
Ano, COVID-19 je virové onemocnění které 
způsobuje RNA virus ze skupiny koronavi-
rů. U 80 % případů probíhá mírně, ale v zá-
važnější formě se v podstatě jedná o zápal 
plic. Ten při bouřlivějším průběhu může 
pacientům přivodit jizevnaté změny v plic-
ní tkáni, což se projevuje sníženou výkon-
ností a  dušností při běžných činnostech. 
Tomu se říká plicní fibróza. Toto ale není 
nic exkluzivního pro koronaviry, totéž do-
káže i  jakýkoli bakteriální zápal plic, do-
konce i  „běžná“ sezónní chřipka. Není to 
tedy nic neobvyklého, ale u  koronaviru 
není tento jev probádaný a my netušíme, 
v jaké míře se vyskytuje. Nás pneumology 
to velmi zajímá, protože právě k nám pak 
podobně postižení lidé zamíří.

Jak se díváš na způsob, jakým o epidemii 
informují média?
Myslím, že tahle nemoc je informačně po-
krytá tak, že víc už se napsat, říct ani od-
vysílat nedá. Média rozhodně neselhala 
a odvedla poctivou práci. Jde spíše o nala-
dění společnosti, a tam vnímám přetrváva-
jící strach z něčeho neznámého, extrémně 
nebezpečného, jako by vládla představa, 
že jiné choroby ani neexistují. Infekčních 
nemocí je ale celá řada. S  oblibou upo-
zorňuji na to, že tuberkulóza zabije ročně 
ve světě milion lidí, s tou koronavirus roz-
hodně soupeřit nemůže. Počet nových pří-
padů zápalu plic se v ČR odhaduje 10 pří-

padů na 1000 obyva-
tel, což znamená na ce-
lou republiku zhruba 
100 000 případů ročně. 
To jen, abychom si udě-
lali představu.

A je to v podstatě tentýž zápal plic?
V  podstatě ano, virové zápaly plic se od 
bakteriálních maličko liší, ale v  zásadě 
jde o podobné potíže i podobné následky. 
Jako pneumolog se s ním potýkám na kaž-
dodenní bázi.

V  Chabrech máme velký počet senio-
rů. Máš pro ně nějaké doporučení nebo 
vzkaz? Jak mají bojovat s  nastalou situa-
cí a pobytem v izolaci, jak se bránit chmu-
rám?
Tady bývá každá rada drahá. I ve svém bez-
prostředním okolí vnímám, jak je to těžké. 
Dlouhodobá izolace se dřív nebo později 
podepisuje na psychické pohodě. A její ne-
dostatek pak vede i k oslabení imunitního 
systému. Snad jim pomůže to, že se sna-
žím být poslem dobrých zpráv: katastrofic-
ký scénář se nekoná, není důvod doneko-
nečna protahovat extrémně přísná opatře-
ní, protože ta choroba bude v populaci dál, 
v  určité míře se bude vracet, ale na dru-
hou stranu to nebude v takovém rozsahu, 
jak tomu bylo v  jiných zemích. Další dob-
rou zprávou je, že jsme se stali svědky vel-
ké vlny solidarity, ochoty pomáhat, i znač-
né míry ohleduplnosti mezi lidmi. Když se 
nám to podaří udržet dál, ty nejohrože-
nější skupiny budou mít buďto minimální, 
nebo žádné následky. Jak se chránit? Do-
držovat hygienické návyky, vyhýbat se sty-
ku se zjevně nemocnými lidmi a totéž po-
žadovat i od svých blízkých a příbuzných. 
Na druhou stranu se neuzavírat před svě-
tem, protože život bez kontaktu s ostatní-
mi pro řadu lidí ztrácí smysl.

Není tedy důvod čekat na konec světa.
Přesně tak. Já bych ještě moc rád poděko-
val všem, kteří v Chabrech žijí, za to, že se 
starají o své blízké, že šijí roušky nebo ji-
nak pomáhají; chci poděkovat Petru Ka-
sovi za kontakt na dárce zdravotnického 
materiálu a  dalším kamarádům z  usku-
pení 18400.cz za to, že nám přivezli postel 
a lampičky pro sestřičky. Zní to jako bana-
lita, ale nám to obrovsky pomohlo. I  pro 
nás byla situace nejasná, netušili jsme, jak 
dlouho potrvá, takže taková podpora při-
šla v pravý čas. My lékaři nejsme žádní hr-
dinové, těmi jsou ti, kteří se starají o seni-
ory v domovech, kteří učí doma svoje děti, 
přestože sami mají dost práce a  navrch 
existenční nejistotu. Líbí se mi heslo, kte-
ré jsem viděl v  jedné zdravotní škole: Za-
chráníš-li život, jsi hrdina; zachráníš-li jich 
desítky, jsi zřejmě zdravotní sestra. Myslím, 
že to přesně charakterizuje naše povolání.
Michale, děkujeme za nevšední rozhovor, 
cenné informace a  racionální pohled na 
věc. Přejeme hodně zdaru do dalších dnů!

Kateřina Tomcová
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INZERCE

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

Slavný fotbalista 
a chaberský patriot 
Ladislav Vízek znovu vítězil
tentokrát v bitvě s koronavirem
Média obletěla před několika týdny zprá-
va, že se koronavirem nakazil i náš slavný 
fotbalový matador Ladislav Vízek. A hned 
od čerstvě vyléčeného pacienta přinášíme 
povzbudivý rozhovor exkluzivně pro náš 
Zpravodaj.
Moc mě těší, že vás tady mohu přivítat po 
úspěšném boji se zákeřným virem, který 
obletěl celý svět. Jak se cítíte?
Už jsem několik dní ofi ciálně zdravý, 
a  jsem za to opravdu moc rád. Nebylo to 
snadné a  jsem trochu zesláblý, ale už se 
těším na sport a normální pohyb, to je pro 
mě důležité, na to jsem se celou dobu tě-
šil. Už zase jezdím na kole a těším se na te-
nis, na fotbal.

Jak jste se vlastně dozvěděl, že jste se na-
kazil koronavirem typu COVID 19?
Původně jsem si myslel, že jsem se naka-
zil, když jsem jel na kole. Vypadalo to jako 
chřipka, ležel jsem a měl teploty. Trochu to 
připomínalo příznaky koronaviru, ale ne-
chtěl jsem si to připustit. Pak jsem ale zjis-

til, že je nakažený můj kamarád z Prahy 6 
a vystresovali mě, protože spolu pravidel-
ně hrajeme karty. Odebrali mi krev a přišla 
mi zpráva, že jsem pozitivní.
Jak jste se s tím vyrovnal?
Vlastně mě to v tu chvíli už ani nepřekva-
pilo. Ale nebylo to rozhodně lehké. I když 
můj průběh nepatřil asi k  těm nejtěžším, 
bylo mi dost zle. Ležel jsem a snažil se jíst 
hodně vitamínů. Byl jsem slabý jako mou-
cha, neměl jsem vůbec chuť k  jídlu, taky 
jsem hodně zhubnul, tak aspoň budu při-
pravený na sezonu (směje se). Ale vážně – 
poznal jsem, že pro starší a slabší lidi to 
je opravdu smrtelné ohrožení, je vám chví-
li zle a chvíli to zase vypadá dobře a zase 
znovu, pořád dokola. Někdo má možná 
jednodušší průběh, ale já si užil své. Víte, 
já jsem sportovec, bojovník, a říkal jsem si, 
že když mám i tu olympijskou medaili, mu-
sím prostě zase zabojovat (směje se).
Nakazil se i  někdo z  vašeho okolí? Rodi-
na, přátelé?
Naštěstí se nenakazila ani moje manželka 
ani moje dcerka. To je zázrak, jen se potvr-
dilo, že je to naprosto nevyzpytatelný vi-
rus. Obě jsou v pořádku a za to jsem moc 
šťastný. Jen bych chtěl dodat, že jsem byl 
opravdu maximálně zodpovědný, od za-
čátku jsem ležel doma a  s  nikým kromě 
dcery a Simči nepřišel do kontaktu. Nikam 

jsem nešel, dokud mi to doktoři nedovolili. 
Dcera s rodinou a kamarádi museli zůstat 
v karanténě, ale naštěstí se u nich nákaza 
nepotvrdila. Volali mi a povzbuzovali mě.
Sledoval jste i  zprávy o koronaviru v mé-
diích nebo přímo v Chabrech?
Pořád jsem se díval na televizi a sledoval 
všechna zpravodajství. Také jsem si přeče-
tl na internetu, jak se tady u nás radnice 
snažila pomoci! Sehnali jsme si sami anti-
bakteriální mýdlo a rozdávali ho lidem, ob-
cházeli seniory, a jen na radnici v knihovně 
ušili 1 000 roušek, to je úžasný. A tak jsem 
se taky rozhodl napsat o  svém boji s  ne-
mocí, abych dal lidem dobrou zprávu.
Jaké byly reakce na zprávy o vašem naka-
žení?
Dostal jsem spoustu zpráv a  dopisů od 
známých, fanoušků I neznámých lidí, kteří 
mi psali, že mě podporují a přejí mi, abych 
se uzdravil, to mě dojalo a potěšilo, to je 
jasné.
Co byste vzkázal našim čtenářům?
Já jsem tady v Chabrech hrozně rád. Proto-
že tady je krásně, je to skvělý místo pro ži-
vot. A jsou tu dobrý lidi, to je důležitý. Buď-
te zodpovědní, dodržujte pravidla a  mys-
lete na starší lidi, aby to zvládli i oni, i my 
všichni společně. Nepodceňujte to, není to 
sranda. Zvládneme to, v létě bude zase líp.

Barbora Floriánová
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Milí příznivci divadla, 
návštěvníci Březnového 
festivalu…
Nezapomněli jsme na vás a  divadlem ži-
jeme stále, byť spíš v diskuzích na sociál-
ních sítích a  přemýšlením o  tom, jak vás 
po návratu do běžného režimu potěšíme. 
První dobrá zpráva je, že se festivalovým 
vítězem stal seniorský soubor RoSa s hrou 
Erbenovy květiny. Bylo to sice, vedle di-
vošské hry Setkání, jediné vystoupení, kte-
ré se v březnu odehrálo, ale kdo hru viděl, 
jistě by s naším vyhlášením vítěze souhla-
sil. Herci z kobyliského centra RoSa, někte-
ří i ve věku 90 let, předvedli hru plnou ba-
rev, světel a  poezie s  takovou energií, že 
k nim soška Divocha putuje zcela oprávně-
ně. Gratulujeme vítězům!

Druhou pozitivní zprávou je, že kdo 
chce vrátit vstupné, může o  něj požádat 
v  knihovně, až bude opět otevřena. Kdo 
ho vrátit nechce, podpoří tímto způsobem 
náš soubor. Za odměnu vás pozveme na 
představení. Zatím sice nevíme, kdy se na 
chaberská prkna vrátíme, ale až nám to si-
tuace dovolí, dáme do toho opět vše, co 
bude v našich silách. Vždyť jsme Divoši!

Těšíme se na vás, na prkna, co zname-
nají svět, na život plný radostného setká-
vání a her! Za soubor DIVOCH Martina Mrňavá

Jak nakládat s odpadem v době 
koronavirové pandemie 
s  Domácnosti s nenakaženými 

osobami bez nařízených 
karanténních opatření:

•  Nakládejte s komunálním odpadem jako obvykle.
•  Třiďte jako obvykle do barevných kontejnerů (pytlů). 
•  Směsný komunální odpad odkládejte do černých 

kontejnerů (na místa k tomu určená). 
•  Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respiráto-

ry/rukavice) můžete po použití odkládat do směsné-
ho komunálního odpadu. Vždy je ale předtím vložte 
do plastového obalu a následně ještě do dalšího 
plastového obalu, který pevně zavážete.

•  Nikdy nedávejte zavázané pytle mimo černé kontej-
nery. Chráníte tak zdraví „popelářů“.

•  Před a po manipulaci s odpady si pokaždé umyjte 
pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte 
dezinfekční gel. 

•  Buďte ohleduplní.

s  Domácnosti s minimálně jeDnou 
osobou v povinné nařízené 
karanténě: 

• Odpady netřiďte. 
•  Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic 

a kapesníků) od osob v karanténě, u kterých není 
prokázáno onemocnění COVID-19, ukládejte do 
plastového pytle na odpady. 

•  Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 
0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) 
pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezin-
fekčním prostředkem. 

•  Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné 
takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte 
ještě do druhého pytle a zavažte. 

•  Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním pro-
středkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého 
kontejneru na směsný komunální odpad. 

•  Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. 
Chráníte tak zdraví „popelářů”.

•  Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě 
umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte 
dezinfekční gel. 

•  Buďte ohleduplní.

Důležité upozornění:
Pokud jste vytřídili nepotřebný materiál určený na sběrný dvůr, s jeho odnosem či 

odvozem vyčkejte až do ukončení nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob!

s   obce v karanténě: 
•   V územích nebo obcích, kde byla v důsledku výskytu onemocnění 

COVID-19 vyhlášena karanténa, je nutné přijmout opatření na základě 
zhodnocení rizik pro pracovníky svozových firem i obyvatel. 

•   Specifická opatření pro tyto případy by měl stanovit místně příslušný 
úřad po konzultaci s orgánem ochrany veřejného zdraví (OOVZ) 
a svozovými firmami. 

s  Domácnosti s potvrzenou nákazou 
nemocí coviD-19: 

• Odpady netřiďte.
•  Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic a ka-

pesníků) od osob s prokázaným onemocněním  
COVID-19 ukládejte do plastového pytle na odpady. 

•  Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po 
naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte 
a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. 

•  Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové 
obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého 
pytle a zavažte.

•  Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem 
a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na 
směsný komunální odpad. 

•  Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. Chrání-
te tak zdraví „popelářů“. 

•  Buďte ohleduplní.
•  Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě umyjte 

ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
•  Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu 

a jeho konečné odstranění by však mělo vycházet z lo-
kálních možností bezpečného odstraňování směsného 
komunálního odpadu a minimalizace rizika pro pracov-
níky, kteří nakládají s odpady, ale i rizika pro ostatní 
občany. 
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Vážení přátelé, za normálních okolností 
bychom v tento čas pilně studovali a zkou-
šeli na novou premiéru hry Mandarinko-
vý pokoj, kterou jsme plánovali uvést na 
chaberských prknech tento měsíc. Teď ale 
máme všichni jiné starosti a divadlo jsme, 
stejně jako spoustu jiných věcí, opustili na 
čas i v myšlenkách.

Pevně věříme, že se vše začne pomalu 
zase vracet k normálnímu životu, a aspoň 
trochu poučeni, některé věci budeme při-
jímat s jistou pokorou.

Naši premiéru komedie hry Mandarin-
kový pokoj jsme přesunuli na říjen, věří-

me, že vás pobaví a že si při této příležitos-
ti připijeme už jen na to dobré.

Vážení přátelé, buďte všichni ve zdraví 
a  dobré mysli, květen je měsíc lásky, tak 
ať ji rozdáváte i přijímáte otevřenou náru-
čí. Moc se těšíme na setkání s vámi, našimi 
věrnými diváky.

Velké poděkování od nás patří paní sta-
rostce Barboře Floriánové a všem zaměst-
nancům úřadu naší MČ za to, jak se sta-
rají a podporují obyvatele Dolních Chaber 
v této pro nás těžké době.

Kolektiv
Studia DivOCh

Malování 
v MŠ Bílenecké nám.
Provoz na školkách máme v těchto dnech 
sice přerušený, ale nezahálíme. Rodi-
če mohou získávat aktuální informace na 
webu MŠ. Snažíme se tento čas využít k vy-
lepšování interiérů. Nechali jsme vymalo-

vat schodiště a třídu Želviček, došlo k vý-
měně opotřebovaných koberců v obou tří-
dách na Bíleneckém náměstí. Ještě by-
chom chtěli nechat vyměnit nevyhovující 
zářivky ve třídě u  Klokánků na Hrušovan-
ském náměstí.

Velikonoce jsme sice ve školičkách spo-
lečně neprožili, ale zajíčkovu velikonoč-

ní nadílku roznesly paní učitelky dětem 
domů.

Pro předškoláčky nezapomněly přidat 
další pracovní listy a náměty pro domácí 
přípravu na úspěšný vstup do 1. třídy.

Moc už se na naše děti těšíme, až se 
zase všichni ve školkách sejdeme!

Lenka Nikodýmová

V Chaberáčku se šily roušky

Dramatické šíření nebezpečného viru 
se dotklo nás všech. V půlce března byly 
z  rozhodnutí Rady MČ Praha-Dolní Chab-
ry všechny chaberské školky zavřeny. Za-
městnanci naší školky však nezaháleli 
a v Chaberáčku se, místo smíchu dětí, brzy 

ozýval šicí stroj. Zapojili jsme se do celo-
republikové výzvy „Šije celé Česko“ a  za-
městnanci školky v  krátkém čase našili 
plno roušek. Tyto byly věnovány tam, kde 
to bylo právě nejvíc potřeba – do domova 
seniorů, nemocnici v Nymburce a městské 
části Praha-Dolní Chabry.

Přes výzvu na stránkách naší školky se 
do akce zapojili také někteří rodiče – lát-
kami, tkalouny, nitěmi. Tímto bychom 
chtěli rodičům, kteří pomáhali, poděkovat 
za skvělou spolupráci. Ještě jednou děku-
jeme a jsme rádi, že i Chaberáček přispěl 
k boji proti koronaviru.

Marcela Fárková
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Výzvy pro děti
z MŠ Beranov
Začátkem března jsme se radovali, že „…za 
kamna nelezem…“ a  nakonec jsme za ně 
z vážných známých důvodů zalezli všichni.

Vzhledem k  tomu, že je školka „prázd-
ná“, využili jsme toho a pečlivě vydesinfi-
kovali a umyli všechny její prostory a hrač-
ky, aby byla pěkně čistá a  voňavá, až se 
do ní zase všichni vrátíme. Za desinfekční 
prostředky děkujeme Úřadu městské části 
Praha-Dolní Chabry, která nám je věnovala.

Abychom inspirovali rodiče a v této ne-
lehké době jim alespoň trochu pomohli 
zabavit děti, chystáme pro děti (a možná 
i  rodiče) na každý týden nějakou zajíma-
vou výzvu – plnění úkolů, které lze vyřešit, 
třeba s malou pomocí rodičů i doma. Děti 
například poznávaly z fotografií oči všech 
zaměstnanců školky nebo posílaly foto-
grafie svých vlastních velikonočních vý-
robků, které dělaly doma samy nebo s ro-
diči. Na další dny si pro děti chystáme pří-
spěvky na téma „Jaro“ a už teď se těšíme, 
jaké fotografie nám budou přicházet! Za 
MŠ Beranov

Daniela Švancarová

Otvíráme brány 
Jaaty
Zdravíme z lesní školky Jaata v tyto krásné 
jarní dny. Od začátku května jsme otevře-
li a snažíme se držet hygienických naříze-
ní i v rámci naší věkové skupiny dětí. Těžko 
nyní odhadnout, jestli se nám to bude da-
řit, ale snažíme se všichni.

Jsme rádi, že se můžeme radovat spo-
lu s dětmi a užívat si kromě sluníčka i cha-
berskou přírodu, Draháňskou rokli a hlav-
ně naši zahradu. Jaatovská zahrada bě-
hem „koroprázdnin“ zvala k  odpočinku 
při procházkách kolemjdoucí a  byli jsme 
rádi, že je na zahradě slyšet dětský smích. 
Také zvířátka v Jaatě jsou vděčná za krme-
ní a pozdravení. Na naší zahradě jste stále 
vítáni, jen prosíme o dodržování hygienic-
kých nařízení, tedy vždy s rouškou a ideál-
ně malý počet návštěvníků najednou.

„Koroprázdniny“ jsme v  Jaatě využili 
k  řadě vylepšení a  novinek. Přibyla nová 
klouzačka a  z  poraženého stromu je pří-
rodní prolézačka. Vybudovali jsme novou 
skalku, záhonek i nový chodníček. Zasazen 
máme rozmarýn, rybíz, angrešt, maliníky, 
meruňku, ibišek i lísku. A kozy, ty mají nové 
drbadlo a zdá se, že jsme se jim tímto vy-
lepšením opravdu trefili do vkusu! Máme 
novou branku vedoucí do kouzelného svě-
ta, funkční jezírko připravené na výsadbu 
rostlin a vytvoření kvalitního prostředí pro 
nejednoho obojživelníka.

V  tomto mezidobí více než jindy ope-
čováváme nejen jaatovskou zahradu, ale 
i  její bližší i  vzdálenější okolí. U  Drahaň-
ského potoka, u pole, v lesíku či různě ve 
křoví je stále co uklízet. Posbírali jsme již 

mnoho pytlů odpadu, který se tu povalo-
val, a jsme rádi, že se přírodě zase o kou-
sek lépe dýchá. Děkujeme za vaši spolu-
práci – poznali jsme vaši pomoc ať už pod-
le zmizelého pytle na odpadky či přistave-
ného plného pytle, o který jsme se posta-
rali. Děkujeme také MČ Praha-Dolní Chab-
ry za uklizení námi posbíraného odpa-
du z  okolních mezí. Práce je to nekončí-
cí a budeme rádi, když se vám ještě bude 
chtít přidat ruku k dílu. U vrátek jurty jsou 
stále k  dispozici rukavice i  pytle. Pokud 
nemáte možnost odvézt odpad v pytli, sta-
čí ho nechat naproti pozemku Jaaty, kde 
většinou parkují auta, nebo u vrátek. Ten 
pocit z vykonání něčeho smysluplného, co 
právě můžeme udělat, je nejvíc nejlepší.

Jaatovští průvodci byli s  dětmi minulé 
týdny ve virtuálním spojení. Chystali pro 
ně foto a video návody na tvoření, pečení, 
zahradničení a také krásně namluvené au-

dio pohádky, básničky či písničky. Rodiny 
pak zpětně mohly sdílet, jak se jim s dětmi 
dařilo tvoření, poslat fotky ze svých pro-
cházek, zážitků apod. Ačkoliv to pro nás 
byla velmi zajímavá zkušenost, byli jsme 
moc rádi, že je za námi a  můžeme zase 
sdílet „naživo“. A už se moc těšíme na ote-
vírání studánek. Hodně sluníčka a radosti 
z maličkostí vám všem za Jaatu přeje

Tereza Vavrečková
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Informace o zápisu dětí do 
mateřských škol pro školní 
rok 2020/2021
Vážení rodiče, konkrétní termín zápisu 
k  předškolnímu vzdělávání stanoví ředi-
tel školy, a  to v  souladu se školským zá-
konem (§ 34 odst. 2). Zápisy na školní rok 
2020/2021 budou probíhat 13. května 2020 
od 12:00 hod do 17:00 hod bez osobní pří-
tomnosti dětí v MŠ.

Vzhledem k  mimořádným opatřením 
upřednostňujeme:
1. podání přihlášky datovou schránkou,
2. e-mailem s  elektronickým podpisem, 

(nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou – doporučeně – pro kontrolu 

podání,
4. v krajním případě dle konkrétní situa-

ce osobním podáním ve škole.
V  těchto případech (bod 1–3) bude regis-
trační číslo dítěte oznámeno ZZ prostřed-
nictvím dodaných kontaktních údajů.

Vzhledem k  možnostem podání při-
hlášky bez osobní přítomnosti v MŠ stano-
vuje ředitelka termíny pro příjem žádos-
tí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 
4. do 13. května 2020 (doručení žádostí do 

MŠ do 13. května 2020).
Pokud by bylo podání učiněno pomo-

cí jiných technických prostředků (např. e-
mailem bez uznávaného elektronického 
podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 
5 dnů ze strany zákonného zástupce potvr-
dit jedním z výše uvedených způsobů.

Doklady k doručení:
1. Předem vyplněnou žádost o  přijetí 

k  předškolnímu vzdělávání podepsa-
nou oběma zákonnými zástupci – do-
kument na webových stránkách MŠ 
(jeden rodič viz přihláška do MŠ).

2. Evidenční list dítěte vyplněný, potvr-
zený od lékaře a  podepsaný oběma 
zákonnými zástupci – originál – doku-
ment na webových stránkách MŠ.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je pod-
le § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví 
je splnění povinnosti podrobit se stanove-
ným pravidelným očkováním, nebo mít do-
klad, že je dítě proti nákaze imunní nebo 
se nemůže očkování podrobit pro trvalou 
kontraindikaci. Tato povinnost se netýká 
dítěte, které plní povinné předškolní vzdě-
lávání.

V současné situaci nenavštěvujte osob-
ně praktického lékaře. Pro doložení této 

povinnosti zákonný zástupce:
a) prohlásí, že je dítě řádně očkované 

(viz prohlášení rodičů – ke stažení na we-
bových stránkách MŠ), a

b) doloží kopii očkovacího průkazu.
3. Rodný list dítěte  – kopii  – cizí 

státní příslušníci – rodný list dítěte nebo 
platný pas s  povoleným pobytem delším 
než 90 dnů a  platný pas zákonného zá-
stupce.

Školským obvodem (spádovost) mateř-
ských škol, Praha-Dolní Chabry je území 
městské části Praha-Dolní Chabry.

(MHMP  – OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 
o školských obvodech mateřských škol)

O přijetí dítěte nerozhoduje datum po-
dání žádosti, ale děti jsou přijímány dle 
stanovených kritérií jednotlivých mateř-
ských škol Praha 8 – Dolní Chabry pro přijí-
mání dětí ke školnímu vzdělávání na škol-
ní rok 2020/2021.

Kritéria pro přijímání dětí jsou zveřej-
něna na webových stránkách mateřských 
škol.

Tiskopisy k vyzvednutí v MŠ 4. až 5. květ-
na 2020 od 10:00 do 12:00 hod.

Info 24. ročník
Velké ceny
Gustava Peši?
LETOS JINAK!

Na 18. dubna 2020 byl naplánován 24. roč-
ník běžeckého cross závodu Velká cena 
Gustava Peši, memoriálu na památku Gus-
tava Peši, sokolského cvičitele a maraton-
ce, který se zúčastnil 305 maratonských zá-
vodů a ani jeden z nich nevzdal.

Přesto, že není možné uspořádat závod 
tak, jak jsme my organizátoři i vy závodní-
ci zvyklí, závod proběhne, pouze jinou for-
mou. Na trasu, kterou jsme Drahaňským 
údolím vyznačili jako jindy (šipky a červe-
nobílé fáborky), se každý může vydat dle 
své chuti a  možností kdykoliv od soboty 
18.  dubna do neděle 17.  května. Vyběhně-
te sami, s dětmi nebo partnery a nezapo-
meňte si změřit čas. Výsledek pak vyplňte 
do formuláře na našem webu nebo papí-
rové přihlášky, kterou najdete ve vývěsce 
na plotě Sokola v Měděnecké 17 a vyplně-
nou vhodíte do schránky tamtéž.

Jsou vyznačené 2 varianty se společným 

startem na konečné autobusu 162 Dolní 
Chabry, na začátku ulice K  Drahani. „Dět-
ská“ trať měří symbolickou 1/100 marato-
nu (cca 400 m) a  „dospělá“ pak 1/10 ma-
ratonu (cca 4 km). Kvůli přehlednosti jsme 
trasu v  závěru oproti minulým ročníkům 
trochu zjednodušili a  z  bezpečnostních 
důvodů zakončili na konci ulice K Brnkám 
(aby unavení běžci nevbíhali do frekvento-
vanější ulice Pod Zámečkem).

Loni se závodu zúčastnilo 97 závodníků, 
podaří se nám tento počet letos překonat?

Registrace: po závodě pomocí formu-
láře na našem webu nebo papírové při-
hlášky, kterou najdete ve vývěsce na plo-
tě Sokola a vyplněnou vhodíte do schrán-
ky v Měděnecké 17.

Startovné: letos zdarma.
Start: všechny kategorie na konečné 

autobusu 162 Dolní Chabry, na začátku uli-
ce K Drahani.

Trasa: viz mapka, v  terénu vyznačená 
červeným sprejem a  červenobílými fábor-
ky.

Cíl: Dětské kategorie – vyznačen čárou 
s nápisem CÍL – DĚTI nastříkanými sprejem 
na silnici K Drahani.

Dospělé kategorie  – vyznačen čárou 
s  nápisem CÍL nastříkaným sprejem na 
konci ulice K Brnkám.

Ceny: diplomy pro první 3 místa v kaž-
dé kategorii (budou zaslány elektronicky).

Šatny: nejsou zajištěny.
Karel Jiránek
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Evidenční číslo MK ČR E 23080

Hospoda na hřišti 
„Chaberskej Válec“ 
výdejní okénko
Na základě aktuální situace, která nejen 
v  České republice panuje, a  nařízení Vlá-
dy ČR jsme museli zavřít hospodu na dobu 
neurčitou. Pro zákazníky jsme vytvořili „vý-
dejní okénko“ v našem stánku, který jsme 
umístili k  hlavnímu vchodu do sportovní-
ho areálu. Můžete se tak zastavit pro čepo-
vané pivo s sebou do kelímku nebo petky. 
Dále v naší nabídce máme čerstvá grilova-
ná kuřecí stehna a mnoho dalšího. Otevře-
no máme každý den od oběda do 20:00 ho-
din. Všechny zákazníky žádáme při návště-
vě o  dodržování aktuálních bezpečnost-
ních opatření a  dodržování minimálního 
rozestupu dva metry. Internetový portál pro rozvoz 

jídla – Jídlo123 (www.jidlo123.cz)

Pro zákazníky, kterým se nechce během to-
hoto období ven, jsme připravili interneto-
vý portál pro rozvoz jídla z vybraných cha-

berských podniků Jídlo123 (www.jidlo123.
cz) Můžete si zde objednat jídlo či nápo-
je z nabídky restaurací Hospoda na hřišti 

„Chaberskej válec“, rybí speciality – Kalen-
dova Chabrybárna, italská kuchyně – A po-
sto trattoria a  česká klasika  – U  Trumpe-
ty. Další restaurace a podniky budeme po-
stupně přidávat v blízké době, tak nás mů-
žete sledovat na Facebooku a Instagramu.

#nekaslemenavas
Jídlo123 a restaurace, které do tohoto pro-
jektu spadají, podpořili zaměstnance in-
fekčního oddělení nemocnice Na Bulovce. 
V  rámci akce #nekaslemenavas jsme pře-
dali jídla a  nápoje, které se pro doktory 
a sestřičky v  jednotlivých restauracích při-
pravili. Navázali jsme tak na již první závoz 
jídla, který organizovala Kalendova Chabry-
bárna. Další závozy plánujeme.

Dominik Janda

Předčasný konec 
fotbalové 
sezony

Po náročné zimní přípravě v tělocvičnách 
a  na umělé trávě jsme se všichni těši-
li na jarní část mistrovských soutěží. Bo-
hužel, pro většinu fotbalistů jaro skonči-
lo ještě dříve, než začalo. Jediný soutěžní 
zápas stihl odehrát jen „A“ tým mužů, kte-
rý doma zvítězil nad Přední Kopaninou 2:1. 
Bohužel přišel 7.  dubna verdikt ze strany 
vedení Fotbalové asociace, který se asi dal, 
s ohledem na stávající situaci, čekat. A to, 
že byly ukončeny všechny amatérské sou-
těže k 8. dubnu a výsledky zůstávají v plat-
nosti k  tomuto datu. Nikdo nepostupuje 
a nikdo nesestupuje.

Pro náš fotbalový klub to znamená, že 

naši muži „A“ skončili, stejně jako minulý 
rok, na krásném 2. místě zaručujícím jis-
tý postup do přeboru. Bohužel, stejně jako 
minulý rok, nepostupují. Minulý rok kvůli 
administrativnímu rozhodnutí (sestup Ra-
dotína do přeboru z třetí ligy) a letos vlast-
ně také na základě rozhodnutí FAČR. A pak, 
že nelze vstoupit dvakrát do stejné řeky. 
I pro náš starší dorost to znamená nepo-
stoupení do přeboru, i  když vyhrál 1. tří-
du. Stejně tak starší žáci přišli o možnost 
vyhrát Pražský pohár, a tak bychom mohli 
pokračovat. Pro všechny týmy to ale hlav-
ně znamená obrovskou herní a  tréninko-
vou pauzu.

Osobně nepovažuji za ideální sku-
tečnost, že děti nyní nemůžou sportovat 
v uzavřeném venkovním areálu na krásné 
trávě za účelem zvýšení imunity, běhat na 

sluníčku, aby získaly vitamín D, socializa-
ce nebo se jen prostě vyblbnout s  kama-
rády. To mi připadá možná ještě důležitěj-
ší a přínosnější pro jejich zdraví a imunit-
ní systém než třeba povinnost nošení rou-
šek v  přírodě. Ostatně, když vidím čelní 
představitele našeho státu, jak při jedná-
ních, procházkách Prahou a  opulentních 
obědech nedodržují nošení roušek, tak mě 
napadá jedno latinské přísloví: „Kdo hlídá 
hlídače?“ (Qui custodiet ipsos custodes). 
Ale nejsem politik ani hygienik, tak tomu 
asi nerozumím.

Nicméně pevně věřím, že ještě v květnu 
nebo v červnu nám snad vláda povolí se-
hrát nějaký přátelský zápas a hlavně mož-
nost trénovat na našem hřišti. Samozřej-
mě při respektování příslušných nařízení.

Jan Škurek


