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POMOc S REGISTRAcÍ  
K OČKOVÁNÍ  

PROTI NEMOcI 
cOVID-19

Nemáte přístup k internetu 

a potřebujete pomoci s registrací 

k očkování?

Obraťte se na infolinku  
MČ Praha-Dolní chabry:

702 192 330

po–pá 8:00–16:00 hod.

Namalujte nám titulku!
Už dvě čísla Zpravodaje jste letos zkrášlili 
svými malbami a nyní vám nabízíme pro-
stor na titulní straně znovu! Příští výtisk 
letního dvojčísla bude opět ozdoben ti-
tulkou, kterou vybereme z doručených ob-
rázků. Fantazii se meze nekladou a může-
te proto namalovat jak známé chaberské 
motivy, tak i třeba nápady, co dělat v létě.
Pošlete nám vyfotografovaný nebo naske-
novaný obrázek v  dostatečné kvalitě pro 
tisk do 15.  června  2021 na adresu zpra-
vodaj@dchabry.cz. V  případě, že nemáte 
možnost obrázek doručit elektronicky, mů-
žete jej odevzdat v místní knihovně. Těší-
me se na vaše obrázky.

redakce, foto: Ema Kalná

Úvodní 
slovo
Kateřina 
Šilhová 
Šafránková
starostKa MČ
Milí Chaberáci,

s uzávěrkou červnového Zpravodaje se 
uzavírá také rok mého působení na cha-
berské radnici. Příjemný milník, který svá-
dí k bilancování. Největším projektem to-
hoto volebního období je bezesporu roz-
šíření základní školy. Naskočila jsem do 
rozjetého vlaku, kdy byl celý projekt pod-
financován a  řízení stavby vázlo. Nyní se 
stavba blíží ke konci, máme dostatečné 
finanční krytí a  škola se začíná ukazovat 
ve své nové podobě, kterou ladíme spo-
lu s novými architekty. Další oblast, kterou 

se nám podařilo významně zlepšit, je péče 
o  veřejnou zeleň. Sázíme nové stromy, 
v  chaberských ulicích jsou vidět zaměst-
nanci péče o veřejný prostor, zapojujeme 
více i vás, Chaberáky, skrz aplikaci Mobilní 
rozhlas. Třetí téma posledního roku souvi-
sí s  pandemií covid-19. Nejprve jsme po-
máhali seniorům s  rozvozem potravino-
vých balíčků, desinfekce a  distribuova-
li jsme respirátory. Pro větší pohodlí na-
šich občanů se mi podařilo zajistit očková-
ní přímo v Chabrech skrze mobilní očkova-
cí tým, naše infolinka pomáhala seniorům 
s registrací k očkování. Poslední významné 
téma je náš boj proti plánované výstavbě 
okruhu na hranici Dolních Chaber. Úspěš-
ně jsme upozornili na systémovou podja-
tost magistrátu hlavního města Prahy ve 
věcech rozhodování o okruhu. Dále náš boj 
nevzdáváme. Před námi je spousta práce, 
mnoho jí je rozděláno a já jen pevně dou-
fám, že se nám podaří dotáhnout do kon-
ce vše, co jsme si při skládání koalice před 
více než rokem předsevzali.

Poslední týdny se scházíme ke Stra-
tegickému plánu rozvoje Dolních Cha-
ber. Těší mě, že jsme do odborných sku-
pin zapojili i  odborníky, kteří v  Chabrech 
bydlí a všem Chaberákům děkuji za vypl-
nění našeho dotazníku, jenž je online na 
webu a byl přílohou v minulém Zpravodaji. 
S vaší pomocí budeme moci stanovit prio-
rity dalšího rozvoje městské části. Stejně 
tak užitečná bude pro naše rozhodování 
o veřejném prostoru Pocitová mapa, o kte-
ré se v tomto čísle píše na dalších strán-
kách.

A  nesmím zapomenout na naše děti. 
Jsem ráda, že se po měsících distanční-
ho vyučování všechny vrátí alespoň na pár 
týdnů zpět do školy. Věřím, že si to děti uži-
jí, i přes povinné testování a dokončovací 
práce na škole.

Mějte se krásně a užívejte si postupný 
návrat k životu bez omezení!

Vaše KŠŠ

KONTAKTy

Základní kontakty na radnici: 
E-mail: dchabry@dchabry.cz

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

Tajemnice ÚMČ Lenka Drdová
�tel.: 722 974 893
�e-mail: lenka.drdova@dchabry.cz

Další kontakty na představitele radnice 
a zaměstnance ÚMČ naleznete na webu 
městské části.  
www.dchabry.cz/kontakty

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

POMOc S REGISTRAcÍ
NA OČKOVÁNÍ
PROTI NEMOCI COVID-19
infolinka MČ Praha-Dolní Chabry: 
702 192 330
po–pá 8:00–16:00 hod.

OBNOVOVÁNÍ SLUŽEB 

JAK SI ZAJISTIT TEST?
KDO TEST  

NEPOTŘEBUJE

ŽÁK/STUDENT 

PRACOVNÍK

A KDYŽ  
SI KLIENT TEST 

NEZAJISTIL?

OSTATNÍ

POVINNOSTI PROVOZOVATELE

Provozovatel zkontroluje, zda zákazník podmínku negativního testu splňuje a není-li tomu tak, neumožní mu vstup do provozovny, 
nebo zákazník po tomto zjištění neprodleně provozovnu opustí.

Provozovatel vede evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického šetření.

KDO JE PLNĚ OČKOVÁN PROTI COVID-19
14 DNÍ PO APLIKACI DRUHÉ DÁVKY – potvrzení o dokončeném očkování

KDO PRODĚLAL NEMOC COVID-19
MAXIMÁLNĚ 90 DNÍ OD DIAGNÓZY – potvrzení lékaře o prodělaném onemocnění

TESTOVÁN ANTIGENNÍM TESTEM NA SARS-COV-2 
potvrzení ze školy nebo čestným prohlášením (prohlášením zákonného zástupce), 
že byl negativně testován v posledních 72 hodinách

TESTOVÁN ANTIGENNÍM TESTEM NA SARS-COV-2 
potvrzením od zaměstnavatele, že byl negativně testován  
v posledních 72 hodinách

SAMOTEST NA SARS-COV-2 
provedení přímo na místě

ANTIGENNÍ TEST NA SARS-COV-2* 
u poskytovatele zdravotních služeb – platnost 72 hodin

PCR TEST NA SARS-COV-2*
u poskytovatele zdravotních služeb – platnost 7 dní

POTVRZENÍ OD ZAMĚSTNAVATELE/ŠKOLY
doloží negativní výsledek testu

*Seznam testovacích míst je na webu Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/testovani/ 
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Výběr ze zasedání 
Rady v dubnu
schválila
�Veřejnoprávní smlouvy o poskytování IT 
služeb s hl. m. Prahou a Smlouvu o zpraco-
vání osobních údajů s hl. m. Prahou,
�Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se společ-
ností PKS stavby a.s. za cenu 1 088 556,98 
Kč bez DPH,
�dělení pozemku parc. č. 1280/3, k. ú. 
Dolní Chabry, na základě žádosti s  před-
loženou vypracovanou studií a  stanovis-
ka KSaD,
�dohodu o  ukončení Smlouvy o  nájmu 
věcí movitých č. S200113 ze dne 30.  dub-
na 2020 na pronájem kontejneru k 31. břez-
nu 2021 s firmou ALGECO s. r. o.,
�odměny ředitelkám příspěvkových orga-
nizací za příkladné plnění pracovních úko-
lů v  nouzovém stavu a  dodržování vlád-
ních opatření spojených s  onemocněním 
COVID-19 v 1. čtvrtletí 2021,
�uzavření Smlouvy o  poskytnutí užíva-
cích práv ke službě ASPI s firmou Wolters 
Kluwer ČR, a. s.,
�cenovou nabídku na „Návrh interiéro-
vého vybavení a orientačního systému ZŠ“ 
od firmy ViVA school s. r. o.za cenu 114 950 
Kč s DPH,
�cenovou nabídku na akci Rekonstruk-
ce služebního bytu ZŠ Dolní Chabry od fir-
my PKS stavby a. s. za cenu 868 532,91 Kč 
a uzavření smlouvy o dílo se společností,
�rozpočtové opatření č. 4 v roce 2021,
�užívání prostor divadelního sálu za úče-
lem provozování příměstského tábora za 
dodržení vládních nařízení dle aktuál-
ní epidemiologické situace ve dnech 7.  – 
9. července 2021 od 9:00 do 16:00 hodin,

vzala na vědomí
�žádost o  odkup části pozemku (cca 
64 m2) parc. č. 348/1, k. ú. Dolní Chabry, 
a schválila vypracování geometrického za-
měření a znaleckého posudku na náklady 
kupujícího,
�petici za bezpečnější přechody pro 
chodce v blízkosti MŠ Chaberáček na uli-
ci Ústecká a na ulici Ládevská a doporuči-
la její předložení ZMČ,

rozhodla
�o výběru nejvhodnější nabídky na reali-
zaci veřejné zakázky malého rozsahu „Sa-
dové úpravy v  areálu ZŠ Spořická“, kte-
rou je nabídka společnosti Zahrady Kep-
ka s.r.o., a schválila vyhotovení objednáv-
ky či smlouvy,

souhlasila
�s  projektovou dokumentací k  hlášení 
stavby „Přístavba RD č. p. 928, Nad Úvozem 
28“ na pozemku parc. č. 1373/58 a 1373/91, 
k. ú. Dolní Chabry.

Sadové úpravy v areálu 
školy mají zhotovitele
Radní v dubnu rozhodli o výběru zhotovi-
tele veřejné zakázky malého rozsahu „Sa-
dové úpravy v areálu ZŠ Spořická“. Tím se 
stala firma Zahrady Kepka, s. r. o., s nabíd-
kovou cenou dvě stě tisíc korun bez DPH. 
Součástí navrhovaného řešení je upřed-

nostnění výsadby nových stromů, které 
by měly areál obohatit ve třech skupinách 
a na několika místech jako solitéry. Větši-
na navržených rostlin je dle realizátora ne-
náročná na údržbu a splňuje tak plně ná-
roky místní lokality. Celkem by mělo být 
v  areálu dle návrhu vysázeno přes sedm 
set keřů a trvalek.

redakce

Radní uctili památku 
chaberských 
válečných hrdinů

Letos jsme si připomínali 76 let od květ-
nového povstání proti německým okupan-
tům a konce druhé světové války, který je 
v Evropě datován na 8. května 1945. Rad-
ní městské části společně s ředitelkou zá-
kladní školy položili k pomníku ve školním 
areálu věnce a  vzdali čest památce cha-

berských hrdinů, jejichž odvaha by neměla 
být zapomenuta.

Místní občané byli do povstání v  po-
sledních válečných dnech přímo zapoje-
ni. Během lítých bojů přišlo 6. a 7. května 
o život osmadvacet mužů, k jejichž památ-
ce je postaven právě pomník u  základní 
školy. Vzpomínkových míst je ale po Cha-
brech více.

Statečnost chaberských bojovníků, kte-
ří zdrželi Němce mířící na Prahu a  díky 
tomu mohli Pražané připravit četné bari-
kády od Kobylis až do centra, připomínají 
po celé městské části nejrůznější pomníč-
ky. I u nich představitelé radnice věnovali 
odvážným Chaberákům tichou vzpomínku. 
Pamětní desky v  Kobyliské a  v  Obslužné 
pod kempem nechala navíc městská část 
před letošním výročím zrenovovat.

redakce
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Vláda pomalu rozvolňuje 
a v chabrech proběhlo další 
očkování
Situace v  celé zemi se vyvíjí pozitivním 
směrem a  vláda pomalu rozvolňuje na-
stavená opatření podle v dubnu předsta-
veného plánu, přičemž klíčem je přede-
vším výskyt nových případů na 100 000 
osob za posledních sedm dnů. Do škol se 
díky klesajícím počtům nakažených vrátili 
již všichni žáci, otevřely se znovu zahrád-
ky restaurací a zelenou dostaly třeba také 
sport nebo kultura. Život se začal opět vra-

cet k normálu, nebo se mu přinejmenším 
přiblížil.

V  polovině května bylo alespoň prv-
ní dávkou vakcíny proti covid-19 naočko-
váno přes tři miliony lidí, přes jeden mili-
on z nich pak měl očkování zcela ukonče-
né. Ve všední dny přibývali nově očkovaní 
rychlostí kolem 80 tisíc denně.

Několik desítek občanů přidaly také 
Dolní Chabry díky starostkou zajištěnému 
mobilnímu očkovacímu týmu, který v pon-
dělí 24. května opět dorazil na úřad měst-
ské části, aby vakcinoval zájemce převážně 
z řad seniorů a osob se sníženou pohybli-

vostí. Přesná čísla zveřejníme v dalším čís-
le Zpravodaje.

Každý týden se nyní otevírá možnost 
k  registraci k  očkování pro stále mladší 
populaci. Je velmi pravděpodobné, že za-
čátkem června už bude registrace uvolně-
na pro všechny občany starší 16 let. Veš-
keré informace potřebné k registraci a re-
zervaci k  očkování naleznete na portálu  
crs.mzcr.cz. Obrátit se můžete také na ce-
lostátní infolinku 1221 nebo na radniční in-
folinku 702 192 330.

                       redakce

Dolní chabry se připojují 
ke kampani Pocitová mapa

Odstartoval projekt Pocitová mapa Zdravá 
Praha 2021, do kterého se zapojila i naše 
městská část. Cílem je umožnit občanům 
vyjádřit se online k místu, kde žijí, pracu-
jí a tráví volný čas. Svůj názor na jednotli-
vá místa v Dolních Chabrech můžete sdě-
lit odpovědí na pár otázek a označením na 
mapě na stránkách www.pocitovemapy.cz/
praha-dolni-chabry/.

Zapojit se může každý, a to hodnocením 

i v jiných pražských oblastech. V rámci pro-
jektu pocitových map občané umisťují na 
mapu města lístečky a označují tak místa, 
kde se necítí bezpečně, kde rádi tráví vol-
ný čas, kde by se měla zlepšit dopravní si-
tuace a podobně.

Dolní Chabry přidaly do kampaně 
k osmi základním i sedm vlastních otázek 
vztahujících se právě k naší městské čás-
ti. Pro radnici tím půjde o důležitou zpět-

nou vazbu, kterou bude moct vyhodnotit 
při dalších plánech nejen v práci s veřej-
ným prostorem.

Rozcestník k  jednotlivým městským 
částem Pražané naleznou na: www.pocito-
vemapy.cz/praha/. Chabry naleznete pod 
Prahou 8. Zapojit se do mapy svým hodno-
cením můžete až do září. Podrobnější in-
formace k projektu najdete také na webu 
pražského magistrátu. redakce

BALÍČKY PRO NÁVRAT ZPĚT DO NORMÁLNÍHO ŽIVOTA 

BALÍČEK 1 BALÍČEK 2 BALÍČEK 3 BALÍČEK 4 BALÍČEK 5

od 12. 4. 2021, zde je 
další fáze 26. 4. 2021 

od 3. 5. 2021 (nebudou-li k 26. 4. 
známky zhoršování epidemie)

Podle epidemické situace 
(<50/100tis týdně za 7 dnů)

Podle epidemické situace 
(<25/100tis týdně)

  Služby péče o tělo v režimu 1:1 
(oba negativní test, ochrana 
dýchacích cest, s vyloučením 
činností, při kterých dochází 
k narušení integrity kůže)

  Provozovny péče o zvířata
   Dosud uzavřený maloobchod 
(s přísným hyg. epid. režimem).* 

   Venkovní trhy (veškerý sortiment, 
s přísným hyg. epid. režimem). *

  Lázně – zdravotní péče 
samoplátci – pouze post-Covid 
(ne krátkodobé pobyty, omezení 
zahraničních hostů).

  Galerie, muzea a památky bez 
skupinových prohlídek **

  Papírnictví a prodejny 
s oblečením a obuví pro děti. 
(již proběhlo)

  Zoologické a botanické zahrady 
v omezeném režimu. (již proběhlo)

  Venkovní trhy (pouze potraviny). 
(již proběhlo)

  Venkovní prostory muzeí 
a expozic. 

   Ostatní služby s ochranou 
dýchacích cest a s omezením.

   Svatby a pohřby (navýšení počtu 
účastníků venku na 30 osob).

   Divadla, koncerty venku 
s hyg. epid. režimem.

     Hrady a zámky s hyg. epid. režimem.
   Zahrádky restaurací 
s hyg. epid. režimem.

     Hotely a penziony max 25 % 
kapacity s testem, s hyg. epid. 
režimem, s vyloučením nočních 
akcí.

   Sport venku ve skupinách 
max 20 osob s vyloučením 
vnitřních prostor.

   Sport uvnitř v režimu 1:1 s testem.
   Sport s diváky s omezením 
a hyg.epid. režimem.

   Svatby a pohřby (uvnitř max 
30 osob, venku max 50 osob).

     Bazény, sauny, wellness s testem, 
omezením, hyg. epid. režimem.

   Divadla a koncerty uvnitř 
s omezeními, hyg. epid. režimem.

   Kina s omezením a testem.
   Interiéry restaurací s testem, 
omezením, hyg. epid. režimem.

   Sport uvnitř s testem, omezením, 
hyg. epid. režimem.

   Svatby a pohřby (uvnitř max 100 
osob, venku max 250 osob).

   Ochrana dýchacích cest a další 
opatření budou upřesněna.

Podle epidemické situace 
(<100/100tis týdně za 7 dnů)

Podle epidemické situace 
(<75/100tis týdně za 7 dnů)

*  pouze bude-li celostátní incidence 
<100/100tis týdně.

**  pouze v krajích s incidencí <100/100tis týdně

BALÍČEK 6

4 Z městské části

crs.mzcr.cz
https://www.pocitovemapy.cz/praha-dolni-chabry/
https://www.pocitovemapy.cz/praha-dolni-chabry/
https://www.pocitovemapy.cz/praha/
https://www.pocitovemapy.cz/praha/


oprava dopravních značek
Pracovníci péče o  veřejný prostor si na 
přelomu dubna a  května vzali na paškál 
dopravní značky v  některých ulicích naší 

městské části. Mnohé už volaly po všimnu-
tí nejen řidiči. Jejich stav byl neuspokojivý, 
dlouhodobě zanedbaný, a tak dostaly čas-
to narezavělé sloupky nové nátěry.

redakce

Stavění máje 
a plány na Den dětí
Krásné počasí přilákalo 1.  května 2021 na 
Hrušovanské náměstí řadu zvědavců, kte-
ří se přišli podívat na vztyčení chaberské 
máje. Místostarosta Jan Vokurka letos při-
vezl stromek čtrnáct metrů dlouhý a člen-
ka Kulturní komise Stanislava Klocperková 
na májku upletla věnec. Děti i dospělí na-
vazovali pentle a mašle a  sbor dobrovol-
ných hasičů ze sousedních Ďáblic nakonec 
pomohl máji postavit. Letos vlála na Hru-
šovanském náměstí opravdu vysoko! Dě-
kujeme všem, kteří se na akci podíleli.

Májka zdobila Chabry po celý měsíc. Její 
bourání je v plánu na úterý 1. června spo-
lečně s Dnem dětí. Těšit se od 15:00 hodin 
můžete na bohatý program organizátorek 
z Kulturní komise, který se vyvíjí na zákla-
dě aktuálních opatření a  je aktualizován 
na webu městské části. Účastnit se budou 
opět ďábličtí dobrovolní hasiči, kteří si při-
pravili ukázku protipožární techniky nebo 
třeba opékání špekáčků na ohni.

redakce a Kulturní komise

Omezení na Ústecké potrvá 
až do března 2022
Podél komunikace Ústecká, zhruba 100 
metrů od východu z  ulice Libědická, je 
od 3.  května  2021 zřízeno zázemí stave-
niště pro výstavbu bytového domu VILLA 
POD MENHIREM Dolní Chabry. Akce potr-
vá do konce března  2022. Bezpečný prů-
chod chodců zajišťuje zhotovitel vyznače-
ným koridorem. V místě je směrem na Zdi-
by omezena rychlost na komunikaci na  
30 km/h a zúžení dopravy do jednoho pru-
hu. Buďte prosím při pohybu v oblasti opa-
trní.                                                   redakce
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Telegraficky
Práce v horním rybníce pokračují
Před opětovným napuštěním bylo potřeba 
vyčistit rybník od nánosů bahna. To nechal 
před odvozem správce několik týdnů vy-
schnout. Nádrž by měla být brzy znovu na-
puštěna. Na konec léta je pak v režii Lesů 
hl. m. Prahy plánovaná rekonstrukce ryb-
níka.

Nové hodiny na ZŠ
Na průčelí hlavní budovy chaberské ško-
ly můžete už několik týdnů obdivovat nové 
hodiny.

Virtuální prohlídky
Na Facebooku MČ a  v  Mobilním rozhla-
se naleznete odkaz na virtuální prohlíd-
ku nové budovy chaberské školy a  míst-
ního kostela. Nádherné pohledy ve 360 
stupních kolem dokola zpracovala firma  
Profi360.cz. Zatím jde o pracovní verzi.

Kontejnery v červnu
Velkoobjemové kontejnery 
9:00–13:00 hod.

13. 6. 2021 Měděnecká
13. 6. 2021 U Větrolamu

Petice za rozumný okruh
Chcete podpořit řešení okruhu kolem Prahy, které povede k vyloučení tranzitní kamiono-
vé dopravy z území hl. města a středočeských obcí? Odkaz na elektronickou verzi Peti-
ce za rozumné řešení okruhu kolem Prahy naleznete na webu www.rozumnadoprava.cz/
kde-podepsat-petici/. Svůj podpis připojilo už přes tisíc osob.

Golfové hřiště na skládce 
v nové studii
Revitalizace bývalé skládky TSK na golfo-
vé hřiště má od chaberské radnice jedno-
značnou podporu. V duchu nedávno uza-
vřeného memoranda s investorem vznikla 
nyní nová urbanistická studie budoucího 
golfového areálu, který by měl zahrnovat 
prostor pro nejrůznější sportovní a volno-

časové aktivity pro dospělé i děti.
Radní proto pokračují ve společném 

úsilí a  skrze důležitá jednání se pro pro-
jekt snaží získat co největší podporu 
a  jeho urychlení, aby se kapitola býva-
lé skládky definitivně uzavřela, vznikl zde 
moderní rekreačně sportovní areál a s ním 
získala novou šanci také krajina a příroda.

redakce

Příspěvky občanů:
Tento květináč v  Měděnecké ulici opečo-
vává Ditta Štainochrová v zimě, větru, deš-
ti již několik let po všechna roční období. 
Odolává i častým nájezdům vandalů. Tak-
to byl ozdobený třeba o Vánocích či veli-
konočních svátcích. Děkujeme za poslané 
fotografie.

redakce

Poděkování
Vážení, tímto se na vás obracím. Chci po-
děkovat paní Kateřině Krejčové za soc. 
a hlavně slovní pomoc, které se mi dosta-
lo loňského roku. Bylo to v této těžké době 
milé.

S pozdravem, Eva Dobrá
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chaberáci v dubnové výzvě 
10 000 kroků 
ostudu neudělali

Výzva 10 000 kroků probíhala od 1. do 
30.  dubna  2021 a  v  celé republice se do 
ní přihlásilo přes 5 300 soutěžících. Dolní 
Chabry v květnu vyhlásily tři nejlepší co do 
počtu bodů za nachozené kilometry v žen-
ské a mužské kategorii, kteří byli odměně-
ni dárkovým balíčkem od sponzorů výzvy 
a upomínkovými předměty městské části.

První příčku v Chabrech za muže a celo-
státně skvělé 18. místo mezi všemi vybojo-
val Josef Doležal s 882 nachozenými kilo-
metry (celkově druhý v Praze) a za chaber-
ské ženy zvítězila Andrea Hora Krausová 
s 312 kilometry chůze, v kompletním pořa-
dí 112. (celkově osmá v Praze). Další pořa-
dí dle kategorií níže. Oceněným gratuluje-
me za skvělé výkony a všem zúčastněným 

děkujeme za skvělou reprezentaci Dolních 
Chaber.
Kategorie jednotlivci – muži:
1. Josef Doležal – 764 bodů za 882 nachoze-
ných kilometrů,
2. Petr Kasa  – 140 bodů za 204 nachoze-
ných kilometrů,
3. Robert Horáček – 123 bodů za 237 nacho-
zených kilometrů.
Kategorie jednotlivci – ženy:
1. Andrea Hora Krausová – 432 bodů za 312 
nachozených kilometrů,
2. Klára Škurková – 249 bodů za 460 nacho-
zených kilometrů,
3. Kristýna Fryšová – 242 bodů za 419 na-
chozených kilometrů.

Účastníci se mohli se svými výko-
ny sdružovat také do vícečetných týmů. 
V Dolních Chabrech vznikl dvanáctičlenný 
tým s  názvem „Drahanske udoli bez dal-
nice @ team Chabry“, který v  celkovém 
součtu získal 244,4 body za 3 518 nachoze-
ných kilometrů. Celorepublikově skončili 
118. (z 624 týmů) a v Praze na osmém mís-
tě (z 45 týmů). Kategorii vyhrál dvoučlen-
ný Minor Team ze Slaného s 1 013 body za 
2 693 kilometry.

Není náhodou, že hlavním tahounem 
chaberského týmu byl právě oceněný Josef 
Doležal, mj. místní zastupitel a  předseda 
Komise pro životní prostředí. A jak již ná-

zev týmu napovídá, bylo jeho hlavním cí-
lem poukázat na trasu plánovaného Praž-
ského okruhu, který by měl v navrhované 
podobě nenávratně zničit přírodní park 
Drahanského údolí. Městská část k tomuto 
tématu vytvořila i několik ukázkových tra-
tí pro možné vycházky zapojených soutě-
žících, které právě na krásu nedaleké pří-
rodní dominanty měly upozornit.

V  Praze akci svou organizační podpo-
rou zaštítily dvě městské části  – Suchdol 
a Dolní Chabry. Celkem v se v celé repub-
lice přihlásilo 5 305 jednotlivců, kterým se 
podařilo nachodit neuvěřitelných 812 888 
kilometrů.

Zvláštní poděkování patří také sponzo-
rům Pilulka Lékárny a. s. a Blue Arrow In-
ternational, kteří zajistili odměny pro oce-
něné.                                                 redakce

Příspěvek zastupitelky
Milí Chaberáci,
je 14.  5. a  touto dobou před rokem jsme 
společně doufali, že se pandemie covidu 
chýlí ke konci. Držme tedy nyní palce, ať 
se tak opravdu brzy stane! Loni v  květnu 
jsme slavnostně poklepali na základní ká-
men Dostavby ZŠ, která začala v prosinci 
roku 2019 a za pár měsíců by měla být ho-
tová. A přesně rok je na radnici nová koa-
lice. Co tento krok a rok přinesl? Nová ko-
alice vznikla vzápětí po nezákonném pod-
vodu místostarosty a radního VPCH, zastu-
pitelé 18400 podepsali nápadně oklešťu-
jící koaliční dohodu a  podvod kryjí. Spo-
lečně koalice plánuje na Beranovku silnici, 
náhodou jsou kolem i pozemky pana Ma-

lého. Dostavba ZŠ – dokončují paradoxně 
ti, kdo ji předloni nepodpořili a shazova-
li financování. Náklady nyní za rok výraz-
ně vzrostly, na dotaz proč a za co, jsem ne-
dostala odpověď. Na stavbu, ke které ne-
měli odvahu, ani nesmím. Brzy bude po-
kračovat další fáze výstavby Star Group, 
18400 dříve tak zuřila, nyní ticho. A  kdo 
obešel seniory letos v  covidu a  pomohl 
pomohl s  registrací na očkování? Odpo-
věď 0. Za rok odešla z radnice třetina klíčo-
vých zaměstnanců. Možnost Domu pro se-
niory uvadá, koalice vymýšlí nové a nové 
podmínky. Okruh – vyšel rezignovaný člá-
nek KŠŠ. Toť vše? Jak a s kým se tedy loni 
jednalo? Normální sportoviště, dotace na 
sport, opravy? Nic. Ovšem na každém ZMČ 
jsme řešili osobní zájmy. A hned jen po půl 

roce si starostka a místostarostové rozdali 
odměny. Samozřejmě i takhle se dá vést/
nevést obec. Jeden vážený člověk mi kdy-
si řekl  – nevalné vedení radnice obvykle 
obci neublíží, jen udržuje, nic moc se ne-
děje a tedy nepozná. Ale jen dobré vedení 
dokáže tvořit a posunovat dál. Ano, a platí 
to obecně, v obci jako ve vládě. Když zapo-
meneme na nesplněné sliby a  nesrovna-
losti a dáme se ukolíbat banálními novin-
kami, vrátí se nám to jako bumerang. Hle-
díme nyní vstříc parlamentním volbám na 
podzim, ale je to stále zejména naše míst-
ní komunální politika, kde můžeme ovliv-
nit své nejbližší okolí. Přeji pevné zdraví 
a krásné nadcházející slunečné léto!

BF

Příspěvek zastupitele
Poděkování
Na tomto místě Zpravodaje jsme zvyklí na-
lézat spíše plamenné polemiky. Já bych ale 
rád jen docela prostě poděkoval. Hlavním 
současným tématem dění v Dolních Cha-
brech je dostavba základní školy. Velký cíl, 
který především inicioval vznik sdružení 
„Volba pro Chabry“ a jeho vstup do místní 
samosprávy. Cesta přípravy projektu, pro-
ces výběru zhotovitele a  vlastní realiza-
ce stavby bude letos, po deseti letech in-
tenzivní práce, završena. Podílelo se na ní 
hodně lidí. Všem moc děkuji.

Miroslav Malina,  
zastupitel
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Voscovek a wherrick volají Prahu! 

Pohádka: O Robinsonovi 
12. 6. so 15:00 hod.

Vítejte na palubě! Kapitánka lodi Ibn Orson, Robinson Crusoe 
a jeho věrný přítel Papoušek zvou všechny děti i dospělé na 
pohádkovou plavbu kolem světa. Vyplujte s námi za oprav-
dovým dobrodružstvím. Pohádka O  Robinsonovi vás zavede 
na palubu zaoceánské plachetnice. Stanou se z vás smělí ná-
mořníci, kteří s posádkou lodi poplují kolem světa. Moře je ale 
plné překvapení a může plavbu často zkomplikovat. Malí i vel-
cí námořníci tak zažijí to pravé divadelní dobrodružství. Bude-
me překonávat různé nástrahy a naučíme se pomáhat jeden 
druhému. Vždyť správný námořník se nikdy nevzdává.
Hraje: Divadlo Pro malý. Účinkují: Magdalena Zimová a Martin 
Matejka. Délka představení: 45 min.

Velký sál, vstupné 50 Kč/osoba.

10. 6.–27. 8.
„Amerika volá Československo! Tady Voskovec a  tady Werich“. 
Tak se začali hlásit V+W v roce 1942 na gramofonových deskách, 
které nahrávali v New Yorku a posílali do Londýna, aby je moh-
la BBC vysílat do Československa.

Společně s  Kulturním centrem Chaberský dvůr se může-
te těšit na unikátní výstavu v prostorách knihovny. Pod vede-
ním místního rodáka Filipa Šíra, který působí jako koordinátor 
digitalizace zvukových dokumentů v Národním muzeu, ji spo-
lu s  ním připravují jeho kolegové z  naší největší muzejní in-
stituce. Interaktivní výstava bude zasvěcena doposud nepří-
liš probádanému životnímu a  tvůrčímu období Jiřího Voskov-
ce a Jana Wericha (a jejich blízkých spolupracovníků) v období 
druhé světové války v USA.

Slavné komické duo spojené nesmazatelně s  Osvoboze-
ným divadlem po sobě zanechalo z  válečných exilových let 
1941–1945 kromě jiného několik desítek scénářů a nahrávek je-
jich skečů, scének a písní vysílaných po rozhlasových vlnách do 

okupované vlasti. Zvukové nahrávky 
jsou rozesety po různých institucích 
jak u nás, tak i v zahraničí. Filip Šír 
s  kolegy se věnují jejich mapování, 
kompletaci a digitalizaci.

Na výstavě budou mít návštěv-
níci možnost prohlédnout si repro-
dukce dobových fotografií, scéná-
řů k nahrávkám a  také si díky sou-
časným digitálním technologiím po-
slechnou unikátní zvukové záznamy, 
které byly více než půl století skry-
ty v archivech a muzejních sbírkách.

Výstava bude zahájena úvod-
ním slovem autorů z  Národního muzea dne 10.  června  2021 
v 17:00 hodin. K této krátké úvodní přednášce jste srdečně zvá-
ni, s rouškou či bez. Doprovodný program na letní měsíce bude 
představen v příštím čísle.

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

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

Č E R V E N  2 0 2 1

Všechny akce jsou podřízeny aktuálním nařízením
Konání plánovaných akcí je podmíněno aktuálně vydaným 
nařízením a hygienickým opatřením. V případě přetrvávajících 
omezení proto níže vypsané akce nemusí proběhnout. Pro 
nejnovější informace proto sledujte weby a FB stránky Kulturního 
centra a městské části.

1. 6. út 15:00 hod., bourání májky a Den dětí
Podrobný program vzhledem k opatřením 
aktualizován na webu MČ.

Výstava: Divoch 10 let trvání
1. – 26. 6.
Výstava u příležitosti oslav 10 let divadelního souboru DIVOCH.

1. – 30. 6. Venkovní hra Africká stezka
Kvízová hra po Dolních Chabrech zaměřená na zvířata žijící 
v Africe.

Výstava: Voscovek a wherrick volají Prahu! 
10. 6.–27. 8.
Vernisáž s úvodním slovem autorů z Národního muzea proběhne 
dne 10. června 2021 v 17:00 hodin.

12. 6. so 15.00 hod., O Robinsonovi
Divadelní pohádka pro děti. Hraje Divadlo Pro malý.
Vstupné 50 Kč, Velký sál, bez rezervace.

Vážení návštěvníci,
s nesmírnou radostí se s vámi těšíme na shledání v Chaber-
ském dvoře při obnovených kulturních aktivitách. Bylo nejas-
né, co vše bude možné realizovat, přesto naše snahy nepole-
vily a přípravy na opatrný návrat k normálu průběžně probíha-
ly. Věříme, že v nastávajícím období uvolňování dostane kultu-
ra opět šanci se prosadit. Na červen jsme nachystali dvě výsta-
vy. V prostoru prvního patra se premiérově právě u nás před-
staví panelová výstava z produkce Národního muzea „Vosco-
vek a Wherrick volají Prahu!“ o životním a tvůrčím období dua 
V+W v Americe. V podkroví KC se usídlí výstava k 10letému vý-
ročí chaberského divadla – souboru Divoch. Pro děti jsme po-
zvali k hostování Divadlo Pro malý, které připluje s divadelní 
pohádkou O Robinsonovi. Těšíme se na vaši návštěvu!
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Květnová venkovní hra na téma Jaroslav Fo-
glar a skauting se setkala s pozitivní ode-
zvou a s mnoha účastníky různého věku. Ke 
dni uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje jsme 
rozdali odměny více než třiceti úspěšným 
luštitelům, kteří do poloviny měsíce neměli 
právě příznivé povětrnostní podmínky. Ně-
kteří dorazili do knihovny zmoklí, jiní zase 
s potem na čele od slunečního žáru, další 
si putování rozložili na více dnů. Záměr se-
známit s dílem Jaroslava Foglara další ge-
neraci dětí se však podařil, o  čemž svěd-
čí téměř prázdný regál jeho titulů v knihov-

ně. Tajenkou křížovky byl název pražské-
ho kostela svatého Haštala, kde se každý 
rok 17. prosince koná tzv. Večer světel. Ten 
den vyšel v roce 1938 na stránkách Mladé-
ho hlasatele první kreslený příběh Rych-
lých šípů. Děkuji všem účastníkům za hle-
dání a luštění a chaberským provozovnám 
za možnost umístit u  nich různé soutěžní 
atributy. Svým úřadovým kolegům z  péče 
o zeleň a správu děkuji za pravidelné kont-
roly a opravy stanovišť, na kterých nám sil-
ný vítr dělal často neplechu.

Skautská stezka

za kulturní dvoustranu Alena Wachtlová, Jitka Goldsteinová

OTEVÍRAcÍ DObA 

P O  1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 - 1 8 . 0 0
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  Z AV Ř E N O
N E  Z AV Ř E N O

chAbERSKÁ KNIhOVNA

VÝbĚR Z Knižních novinEk VÝbĚR Z NovinEK pro děti

Stále nové přírůstky

Do chaberské Semínkovny přibyly v polovi-
ně května nové plodiny. Děkujeme za krás-
ně zabalené balíčky semínek a knižní zálož-
ky milé návštěvě ze zemědělské Knihovny 
Antonína Švehly. Služba se stává oblíbenou 
a semínka rychle mizí! Ještě je čas sít i sá-
zet. Přijďte si vybrat a podělit se s ostatní-
mi.
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Příměstský divadelní tábor
�pro děti od 5 let,
�v termínu 7.–9. července 2021,
�denně 9:00–16:00 hodin,
�závěrečné vystoupení pro rodiče,
�cena 1 000 Kč,
�v Chaberském dvoře i v přírodě,
�pod uměleckou záštitou divadla Divoch,
�pořádá Gabriela Rejková,
�kontakt: gabriela.rejkova@post.cz.

Štafetový kolík – tři otázky 
pro Dominika Jandu
Zábavně představovací rubrika „Štafeto-
vý kolík – tři otázky pro…“ stále pokračuje 
a pomyslnou štafetu přebírá od Petra Zíd-
ka jím nominovaný Dominik Janda. Pěta-
dvacetiletý záložník zdejšího fotbalové-
ho týmu s číslem sedm na dresu aktuálně 
stojí za finalizací úprav sportovního areá-
lu v  Chabrech. Mimo jiné se také pracov-
ně řadu let pohybuje v oblasti automotive 
a e-commerce.

Areál fotbalového hřiště se mění k nepo-
znání, na co všechno se můžeme těšit?
Od jara jsme se pustili do vylepšování stá-
vajícího areálu. Novinkou je velké dětské 
hřiště, jehož součástí jsou tři vzducho-
vé trampolíny a vodní postel. Vzniká také 
hřiště pro plážový volejbal a plážový fot-
bal. V  neposlední řadě je důležité také 
zmínit finalizaci travnatého tréninkové-
ho hřiště, které by mohlo být od podzim-
ní části připraveno pro fotbalové tréninky 
chaberské mládeže. Momentálně je zasetá 
tráva a bude chvilku trvat, než se na hřišti 
bude moct trénovat. Koncept celého are-
álu chceme směřovat pro všechny věkové 
kategorie, aby si zde každý našel to svoje 
a lidi se tak rádi do areálu vraceli. Věřím, 
že lidem se budou změny líbit a postupně 
plánujeme přidávat další novinky a vylep-

šení. Během léta chystáme řadu akcí, po-
kud to vládní nařízení dovolí.
Jak se ti líbí být hlavní součástí chaber-
ského fotbalu?
Chabry a zdejší fotbal se stal již mojí srd-
covou záležitostí. Trávím zde hodně času 
a  fotbal v  Chabrech má dle mého názo-
ru před sebou výhled na dobrou budouc-
nost. I když díky častým a opakovaným zra-
něním kolene nemohu týmu pomáhat na 
hřišti tak, jak bych si asi představoval, tak 
bych rád pomohl i mimo fotbalový trávník. 
V  Chabrech je kvalitní základna mládeže, 
se kterou je potřeba pracovat. Určitě je na 
čem stavět. Dlouhá pauza samozřejmě ne-
nahrála ani fotbalu, ale bohužel to je rea-
lita a všichni se musíme pokusit se co nej-
dříve vrátit do normálního režimu, jako 
před pauzou.
Co se ti na Chabrech líbí? Je něco, co bys 
chtěl změnit?
Na Chabrech se mi líbí, že se tu spous-
tu obyvatel navzájem zná a  je to takový 
v uvozovkách vesnický život s příchutí vel-
koměsta. Člověk tu nalezne více méně vše, 
co k  životu potřebuje. Je tu kam zajít na 
dobré jídlo nebo na pivo. Základní škola 
dostává novou tvář a celkově sociální život 
je zde na dobré úrovni. Myslím si, že obec 
se snaží dělat pro obyvatele Chaber ma-
ximum a je to vidět. Nenapadá mě nic zá-
sadního, co by se mělo v Chabrech měnit.

Dále nominuji šéfkuchaře italské re-
staurace A posto: Gianfranco Coizza.

redakce

Inzerce
Prosíme inzerenty, aby inzeráty posílali

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

redakce

INZERCE
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Myslivecké jaro
I když letos přichází jaro opožděně a jaksi váhavě, nakonec jistě 
přijde se vším, co nás na něm těší. Nová svěže zelená tráva, kve-
toucí rané květiny a keře, rašící listy a květy na stromech. S tím 
přichází v přírodě období, kdy se rodí nejvíce mláďat jak lovné 
zvěře, tak ostatních zvířat a ptáků. A právě v této době je třeba, 
aby se všichni návštěvníci chovali v  přírodě velice ohleduplně. 
Aby nenechali své psy volně pobíhat, pohybovali se pokud mož-
no po vyznačených cestách a při nálezu nějakého mláděte se jej 
nedotýkali. Téměř nikdy se nejedná o opuštěné mládě, ale o zcela 
přirozenou situaci, kdy se matka trvale nezdržuje u mláděte, aby 
jej nevystavovala nebezpečí ze strany predátorů, ale přichází jen 
k jeho nakojení.

Pro myslivce přichází v  tomto období pravidelné každoroč-
ní sčítání zvěře, vyčištění a dezinfekce krmných zařízení po dlou-
hé zimě a zvýšená ochrana lovné zvěře tlumením zvířat škodících 
myslivosti. Patří sem též budování pachových ohradníků podél sil-
nic.

Když již byla zmínka o mláďatech, tak i selata černé zvěře se 
nejvíc rodí od března do května, i když se objevují též letní či pod-
zimní vrhy. K těm dochází v případě, že bachyně o selata přijde či 
u mladé samičí zvěře, která se do chrutí připojuje později. Z toho 
vyplývá, že černá zvěř se svojí plodností a vitalitou zabydluje ho-
nitby v  celé ČR, včetně té naší. Projevuje se to škodami na ho-
nebních i nehonebních pozemcích, úbytkem drobné zvěře a vět-
ší pravděpodobností setkání lidí s divokým prasetem při vycház-
kách do přírody či střetem motorového vozidla s touto zvěří. Čle-
nové našeho Mysliveckého spolku Zdiby – Klecany se intenzivně 
věnují odlovu černé zvěře, a to jak individuálně na čekané či šou-
lačkou, tak při společných naháňkách. V uplynulém mysliveckém 
roce, tj. od 1. dubna 2020 do 31. března 2021 bylo odloveno celkem 
102 kusů, což je o cca 40 % více než před rokem. Zásady chování 
lidí při soužití s černou zvěří jsou uvedeny v přiloženém desateru.

Jindřich Trpák

DESATERO 
O DIVOKÝch PRASATEch
1) V přírodě má své místo divoká zvěř stejně jako lidé.
2) Černá zvěř nemá v naší honitbě přirozeného nepřítele, a tak se 
s ní můžete setkat všude.
3) Černá zvěř je velice přizpůsobivá, odolná, všežravá a se značnou 
reprodukční schopností, a tak se její stavy obtížně regulují.
4) Černá zvěř je přirozeně plachá a člověku se raději vyhne. Ne-
bezpečná může být je-li zraněna, cítí ohrožena nebo brání selata.
5) Při setkání s divokým prasetem zachovejte klid, hlasitě hovořte, 
případně zpívejte či pískejte, vraťte se a nechte jej odejít.
6) Majitelé psů by neměli nechat své čtyřnohé miláčky volně běhat, 
aby se nedostali do kontaktu s prasetem.
7) Nelákejte divoká prasata do blízkosti lidských obydlí vyvážením 
biologického odpadu za plot či na nevyužívané parcely. Tím se bu-
dete chovat ohleduplně i ke svým sousedům.
8) K zabránění škod na soukromém majetku nejlépe poslouží plot 
s  důkladnou betonovou podezdívkou, nebo plot z  částečně do 
země zapuštěných kari sítí (betonářská ocel).
9) Podle zákona lze odlov divokých prasat provádět pouze na ho-
nebních pozemcích. Na nehonebních pozemcích jen výjimečně, za 
zvláštních podmínek a s povolením orgánu státní správy na úse-
ku myslivosti.
10) Při střetu dopravního prostředku s  černou či srnčí zvěří vo-
lejte Policii ČR. Ta vyzve uživatele honitby, aby sraženou zvěř od-
stranil a zároveň vyhotoví protokol o nehodě pro případné jedná-
ní s pojišťovnou. Zvěř si nesmíte přivlastnit, jednalo by se o trest-
ný čin pytláctví.
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Tajuplná a magická místa 
v Dolních chabrech
Místo mezi kopcem Ládví a  chaberským 
menhirem, ležící poblíž Ústecké ulice 
v Dolních Chabrech, je považováno za ta-
juplné a magické, se zajímavými přírodní-
mi úkazy a početnými archeologickými ná-
lezy. Právě ty dokazují zdejší čilý život lidí 
již v prehistorických dobách.

Přírodní památka Ládví s  lesoparkem 
a  buližníkovými lomy lemuje jihovýchod-
ní okraj Chaber a je jedním z nejvýše polo-
žených míst v Praze. Právě z tohoto vrchu 
pochází jediný skutečný menhir na území 
hlavního města, vztyčený pravěkými uctí-
vači kamenů v nedaleké Ládevské ulici.

Z pohledu dnešního člověka by se moh-
lo zdát, že samotná obec Chabry se zde 
rozrůstala jako první zástavba. Opak je 
však pravdou, pod povrchem země při 
stavbě silnic a rodinných domů byly odha-
leny stopy po životě dávných kultur. Také 
na přilehlých polích byly nalézány kamen-

né nástroje vyráběné pravěkými lovci z va-
lounů buližníku a  křemene již ve starší 
době kamenné.

Důkazy, že na tomto území probíha-
lo první velké osidlování již v dávných do-
bách, potvrdily četné archeologické prů-
zkumy v průběhu posledních let. V Ústec-
ké ulici při rozšiřování silnice roku 1967 ar-
cheologové pod povrchem země prozkou-
mali dvacet objektů s  nálezy krásné ke-
ramiky a  bronzových předmětů staré asi 
3 000 let. Velký zájem v roce 2006 ve Žďár-
ské ulici vyvolal nález mohyly s  šestnác-
ti hroby ukrytými pod ornicí. Výbava hro-
bů s  pohárky a  záušnicemi datovala ob-
jev do starší doby bronzové, únětické kul-
tury. Mohyla byla v průběhu staletí země-
dělských prací srovnána s povrchem pole, 
a  proto lidmi dávno zapomenuta. Roku 
2010 s přípravou nové zástavby u větrola-
mu odborníci odhalili areál s 80 nadzem-
ními dřevo-hlinitými domy lidu knovízské 
kultury, součástí byly i  sídlištní jámy, oh-
niště a pece. Během tohoto průzkumu se 
uložilo 13 635 kusů keramiky, kamenných 
nástrojů, mazanice a  kostí, které vypoví-
dají o zdejším životě před třemi tisíci lety. 
Odborníci z kostí dokázali určit, jaká zvířa-
ta zde žila, a také tehdejší porost z naleze-
ných semen.

Území Chaber si lidé kdysi ke svému ži-
votu vybírali podle důležitých aspektů, jež 
potřebovali k životu. Také my dnes máme 
rádi místa svých domovů, snad i proto, že 
stále cítíme magickou sílu genia loci pře-
bývající zde již od nejstarších dob. Jana Snížková
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Prodej přebytků
čerstvých křepelčích

vajíček
z domácího chovu

v Chabrech.
Měděnecká 8/1

602242728

3kč / ks

Vážení divadelní přátelé,
s optimismem hledíme do dnů bu-

doucích a  věříme, že se konečně po 
prázdninách společně potkáme na 
chaberské divadelní scéně.

Už se nemůžeme dočkat, až koneč-
ně uvedeme několikrát odloženou pre-
miéru hry Mandarinkový pokoj, a věří-
me, že se i vy máte na co těšit.

Užijte si krásně léto a konečně snad 
už brzo na viděnou. Za Studio D

Alena Borhyová

INZERCE INZERCE
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Červnové dny 
v Jaatě
K  jaru patří mláďata a  nejinak je tomu 
v  naší školce. Kromě již tradičních mlá-
ďat morčátek a koťátek přibylo ve výběhu 
u koz a prasete Pepy přivezené malé pra-
sátko. Děti si ho mohly samy pojmenovat 
a  z  několika jmen vyšlo hlasováním jmé-
no Ferda. Zbytky jídla Ferdovi zatím ješ-
tě moc nejedou, upřednostňuje otruby či 
zbytky z mlýna.

Pokud k nám zajdete na návštěvu, může 
vás při průchodu brankou napadnout, že 
na zahradě probíhají zemní a  výkopo-
vé práce. Děti si tu budují blíže nespeci-
fikované vodní dílo. Využíváme dešťovou 
vodu (na pitnou platí regule dané průvodci 
o množství možném využít dětmi na den – 
jedna konev ap.). Malý mlýn, kterým může 
protékat voda, patří nyní mezi nejoblíbe-
nější zahradní aktivity.

Na konci června, 29. 6. odpoledne, pro-
běhne na zahradě jurt Svatojánská slav-
nost, při níž se tradičně koná i  jarmark 
dětských výrobků pro rodiče a  přátele. 
Tato letní slavnost je zároveň loučením 

s předškoláky a jejich vypouštění z vrátek 
Jaaty do světa.

Krásný a slunečný červen za Jaatu přeje
Tereza Vavrečková

Jaro v Pohádkové školičce

Stráně a  meze se zelenají, děti se radu-
jí z  otevřené školičky a  užívají si bezsta-
rostně svých her v  chladném jarním pro-
buzení.

Tentokrát jsme se sešli zpět ve školič-
ce po uzavření školek v  polovině dubna. 
Venku zima, vlhko, prostě počasí, že by psa 
nevyhnal. Paní Zima stále sedí na ledovém 
trůnu a pevně drží své žezlo. Co teď?

A tak jsme si s dětmi jako každý rok při-
pomněli starodávný zvyk vynášení Morany. 

Podle tradice se většinou Morana, u  nás 
babice Zimice, která symbolizuje odchá-
zející zimu a smrt, vhodí do vody a nechá 
se odnést jejím proudem. V  tomto ohle-
du jsme byli poněkud v  nevýhodě, potok 
je totiž téměř na suchu a Vltava poněkud 
daleko. A tak jsme se rozhodli využít dru-
hé varianty, babu Zimici dát očistnému 
ohni. O další možnosti jako je kamenová-
ní a  zakopávání do země jsme raději ani 
neuvažovali. Ke zhotovení symbolické figu-
ríny jsme využili přírodní materiál a látky. 
Všechny děti s  nadšením asistovaly. Tak, 
a  ještě dokreslit obličej a  je hotovo. Nic 
složitého, přesto jsme všichni vnímali ob-
řadnost a kouzlo našeho malého rituálu.

Společnými silami jsme tento symbol 
zimy odnesli na zahrádku, kde jsme ji vho-
dili do plamenů panu Ohni. Během pále-
ní jsme si povídali o této tradici, zpívali li-
dové písně a pronášeli říkadla, která k to-
muto zvyku patří. Tato staročeská tradice 
všechny děti nadchla a přiblížila nám je-

den z dávných zvyků.
Z důvodu uzavření školek jsme bohužel 

nestihli s dětmi oslavit a užít si tolik oblí-
bené svátky jara – Velikonoce. Za dětmi tak 
až nyní přihopsal na zahrádku školičky ve-
selý velikonoční zajíc. Děti si s ním zasko-
tačily, zazpívaly a popovídaly si o jaru. Na-
konec jim prozradil velké tajemství. Na za-
hrádce je ukrytý poklad.

Děti milují překvapení. O  to větší byla 
radost v dětských očích, když si každý sám 
ten svůj poklad našel. A nebylo to vůbec 
jednoduché.

Další jarní tradicí, kterou jsme si ve ško-
ličce náležitě užili byl čarodějnický sváteč-
ní rej plný kouzelných her, malování ba-
revných čarodějek na dveře, pálení papí-
rových čarodějnic v ohýnku a tvoření vese-
lých malovaných klobouků.

Teď už jen netrpělivě vyhlížíme to slu-
níčko, včeličky, jarní kytičky a  vůni hlíny 
a šeříků na zahrádce. Hezké dny.

MŠ Bílenecké náměstí

Konečně 
se ve školce něco děje!
Na konci dubna jsme pro děti připravily 
pravý čarodějnický program. Děti přišly do 
školky v maskách a na školní zahradě si za-
soutěžily v běžných čarodějnických doved-
nostech jako jsou skok přes oheň a let na 
koštěti…

Začátkem května se do školky vrátily 
děti, které ji z nařízení vlády navštěvovat 
nemohly a hned se bez problémů začleni-
ly do běžného provozu školky.

Na druhou květnovou neděli měly děti 
připravená malá překvapení pro maminky 
k jejich svátku.

A co bude dál? Pevně věříme, že se pro-
gram, který pro děti máme naplánovaný 
a připravený, uskuteční bez jakýchkoli dal-
ších zásahů a změn! Daniela Švancarová, za MŠ Beranov
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Výlet za zvířátky
Žáci 2. C v dubnu podnikli výpravu za králí-
ky a housaty. Společně se tak mohli rado-
vat z příchodu jara.

Jana Linhartová

Úspěch 
v soutěži 
s Projektem 
Srdce pro mé 
nejdražší

Děti z  mateřské školy Chaberáček se na 
konci roku 2020 pustily do výroby dárečku 
pro ty, kteří jsou našemu srdíčku nejdražší.

Každý si vytvořil odlitek své dlaně s ma-
lým srdíčkem, který následně nalepil na 
barvenou dřevěnou destičku pro zavěšení 
na zeď. Vzniklé výtvory jsme nafotili, zaba-
lili a darovali pod vánoční stromeček ro-
dičům, prarodičům, sourozencům… Prostě 
všem, na kterých nám záleží.

Se vzniklou fotodokumentací a  videm 
jsme se zúčastnili celostátní soutěže Srd-
ce s láskou darované.

Na webových stránkách bylo možné 
pro náš projekt Srdce pro naše nejdraž-
ší hlasovat téměř celý měsíc duben 2021. 
www.srdceslaskou.cz

Ve veřejném hlasování jsme se celko-
vě umístili na pěkném dvanáctém místě 
s 926 hlasy. Následně byly všechny přihlá-
šené projekty posouzeny odbornou poro-
tou, která se skládala ze zakladatele a ře-
ditele společnosti Ypsilon a předsedy po-
roty soutěže Jana Schmida, za studio Ypsi-
lon Jiřího Lábuse, Martina Dejdara, Jana Ji-
ráně, za společnost OPTYS Jana Víchy, Anny 

Majevské, za společnost ANTECOM vydava-
tele časopisu AGE Jany Jenšíkové a předse-
dy poslanecké sněmovny PČR Radka Von-
dráčka.

Porota soutěže udělila našemu projek-
tu krásné třetí místo v kategorii MŠ + 1. a 2. 
ročníky ZŠ.

Během června nás čeká oslava společ-
ného úspěchu, máme velkou radost z oce-
nění za dobře odvedenou práci. Předání 
cen, bohužel, z důvodu pandemie covid-19 
neproběhne tradičně v jednacím sále Po-
slanecké sněmovny, nýbrž v  prostorách 

naší MŠ nebo na zdejších pozemcích.
Tímto děkujeme všem, kteří se zúčast-

nili veřejného hlasování a  podpořili nás 
svým hlasem. Děkuji také vedení MŠ Cha-
beráček za poskytnutí materiálního zajiš-
tění a emocionální podporu. Mým kolegy-
ním děkuji za pomoc při výrobě. Vítězství 
v soutěži nás motivuje do dalšího tvoření 
a dělání radosti jiným. „Dobré skutky ote-
vírají srdce…“

Vedoucí projektu Veronika Růžičková 
a pedagogický sbor MŠ Chaberáček
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Jsme vaše 
 květinářství

INZERCE

15Školy | inzerce

https://www.srdceslaskou.cz


Rozhýbejme opět 
naše děti!
Díky nedávným uvolňo-
váním vládních opatře-

ní je opět možné trénovat venku vícemé-
ně normálně. Pro florbal a všechny ostat-
ní kluby je to výborná zpráva. Teď však 
před kluby stojí nová výzva. Namotivovat 
své členy a nové děti k návratu ke sportu 
a zdravému pohybu.

BLACK ANGELS si dávají za cíl opětovně 
rozhýbat děti v Letňanech, Kbelích, Čako-
vicích a okolí. Proto nabízíme i nečlenům 
klubu, kteří by měli zájem vyzkoušet si tré-
nování s  námi, zdarma venkovní trénin-
ky až do konce června. Kdokoliv tak může 
přijít a  zkusit, jak to na trénincích chodí. 
Tréninky pro nováčky budou probíhat od 
18. května každé úterý od 17:00–18:15 ved-
le naší tréninkové haly, BB arény v Letňa-
nech. Přiveďte i své kamarády, ať sportuje-
te společně!

Zároveň na různých místech budou pro-
bíhat akce, kde se budeme snažit dětem 
ukázat, že florbal je víc než jen běhání za 
míčkem s  hokejkou. Předvedeme jim, že 

naše tréninky jsou zaměřené na všestran-
ný pohyb a užijí si na nich mnoho zábavy. 
Cílem je přesvědčit děti, aby se po karan-
téně vrátily ke svým oblíbeným sportov-
ním činnostem a  zdravému pohybu, mís-
to aby i nadále zůstávaly doma u počíta-
če či televize.

Noví členové mají také slevu 500 Kč na 
letní příměstské kempy BLACK ANGELS.

Pokud vás naše tréninky zaujaly, nebo 
jste se již dlouho chtěli stát členy naší BA-
family, zde najdete veškeré potřebné in-
formace:

Martin Bosák
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běžecký souboj 
holky vs. kluci, 
softball vs. fotbal

Jak rozhýbat tým v době, kdy nesmíme tré-
novat, a navíc v lockdownu? Je jasné, že by 
kluci byli raději na hřišti s balonem u nohy, 
ale to bohužel legálně nebylo možné.

Tuto výzvu jsme upekly během asi pěti 
minut s  mojí kamarádkou a  zároveň tre-
nérkou juniorek softballu Sabat Praha, kde 
začala trénovat loni na podzim moje dce-
ra. Akce zněla, který tým naběhá víc kilo-
metrů v období od 6. do 31. března. A o co 
se hrálo kromě cti? Tým, který prohraje, 
uspořádá party a bude fandit vítězi.

Ze začátku jsem se domnívala, že by 
to měla být poměrně jednoznačná záleži-
tost pro fotbalisty, přeci jen v porovnání se 
softballem toho při hře naběhají mnohem 
víc. Holky ale začaly hodně zostra, v porov-
nání s kluky běhaly sice pomalejší běhy, za 
to častěji a leckdy delší. Toto se pak uká-
zalo jako rozhodující, četnost a  pravidel-
nost běhu. Kluci se několik dnů před kon-
cem soutěže dostali do vedení a v tu chví-
li jsem myslela, že se to láme a  vítězství 
bude jejich. Opak byl pravdou, holky se 
neskutečně hecovaly a  touha vyhrát byla 
silnější než u kluků.

V  obou týmech jsme se potýkali s  co-
vid-19 i  různými zraněními. Holky vyhrály 
o necelých 19 km. Dohromady se naběha-
lo neuvěřitelných 3 480 km a šest kluků na-
běhalo dokonce nad 100 km (Filip Kalous, 
Jan Hreus, Matěj Horáček, Martin Švehlík, 
Vašek Vyšín, Vojta Vyšín), u  holek „stov-

ku“ pokořily tři z nich. V obou týmech byl 
vždy jeden člen, který dal dokonce přes 
200 km – v našem fotbalovém to byl gól-
man Jakub Maršálek u holek pak Adéla Ho-
ráčková.

Celkově mě kluci příjemně překvapili, 
zapojilo se jich dvacet, tedy téměř všich-
ni z ročníku 2002 a 2003, přidali se i Vítek 
s Vaškem z  ročníku 2004 a něco naběha-
li také Martin P., Jan L. a Filip P. z ročníku 
2001. Při každém běhu bylo vidět zlepšení 
ať už časové nebo v počtu metrů a každý 
v průběhu soutěže překonal sám sebe. To-

hle se klukům ani holkám na hřišti neztra-
tí! Snad se holky brzo dočkají svojí odmě-
ny za výhru, budeme také vyhlašovat indi-
viduální ocenění.

Tým km
Počet
běhů

St. dorost SK 
Dolní Chabry

1 489 181

Juniorky SaBaT 1 508 291
Rodiče 483 47
celkem 3 480 519

Iva Horáčková

https://https://blackangels.cz/

