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Setkání se seniory a autorkou knihy o Chabrech Setkání se seniory – prevence a policie Výlet do Liberce – Aquapark a ZOO

Setkání se seniory – dětský sbor NaHlásek, 
zdravá výživa, setkání se starostkou

Výlet – zámek Ploskovice Výlet – zámek Libochovice

Z akcí sociální a kulturní komise MČ
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Výlet – muzeum českého granátu Třebenice

Výlet – restaurace u Havla

Výlet – hrad Křivoklát

Výlet – hrad Křivoklát Výlet – sklárny Nižbor

Výlet – sklárny Nižbor

Výlet – muzeum keltské kultury

Výlet – zámek Nižbor Výlet – zámek Nižbor
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ZŠ Spořická v Praze 8 

přijme od 1. 9. O7 aprobované učitele/ky
1.stupně  +  vych. ŠD. 

Tel.: 233 544 562
e-mail: zs_sporicka@volny.cz

www.zschabry.tripcar.net

Ohlédnutí za velikonočním turnajem ve stolním tenisu

Ve dnech 13. a 14. dubna se konaly již XII. ročníky turnajů mládeže
a dospělých. O putovní poháry TJ bojovalo na 5 stolech v tělocvičně
ZŠ 29 dospělých a 27 dětí do 15 let. Z velkých bojů se na stupně
vítězů v žácích dostal na 1. místo Vojta David, 2. byl Dan Palma a 3.
Adam Bajrami. U děvčat bylo umístění toto: 1. Sophie Xu, 2. Klára
Ježková, 3.  Míša Kopuletá. U mužů se na 1. místo opět vrátil rodák
z Chaber Karel Minár, za ním se umístil  MartinVeselý a 3 byl Václav
Čejka. V ženách bylo umístění následovné: 1. Katka Poláková, 2.
Míša Hronková a 3. Ivana Davidová. Blahopřeji vítězům, ale zvítězili
všichni, kteří se zúčastnili, sami nad sebou, nad svou pohodlností.
Přijďte to příští rok zkusit také.
XII. ročník se zdařil a velký podíl na něm měli sponzoři. Děkuji MÚ Dolní
Chabry, potravinám Vomáčková + Radouš a truhlářství Jirky Hronka.
Chtěl bych se pochlubit ještě jedním úspěchem z posledních dnů.
Volejbalové družstvo naší jednoty ZŠ Chabry se na volejbalovém
turnaji Praha OPEN 2007 umístilo na 8. místě. Je to poprvé, kdy se
naše družstvo dostalo až do čtvrtfinále.

Jaroslav Vokáč,
předseda TJ ZŠ Chabry
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Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 23. 4. 2007
- Rada schválila  upravený harmonogram prací stavby 0125-
Multifunkční centrum Dolní Chabry a rovněž znění dodatku č. 2 ke
smlouvě o dílo za podmínky stanovené právním zástupcem Mgr.
Ratajem
- Rada schválila výsledky hospodaření za r. 2006 
- Rada souhlasila s vydáním Pokynu ke stanovení výše sankce za
včas nezaplacené místní poplatky ve výši jejich dvojnásobku
u poplatku ze psů, poplatku za lázeňský a rekreační pobyt, poplatku
za užívání veř. prostranství, poplatku ze vstupného, z ubytovací
kapacity a u poplatků za provozovaný výherní hrací přístroj

Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 14. 5. 2007
- Rada vzala na vědomí informaci p. Tymichové o uzavření MŠ
Chaberáček v době letních prázdnin v termínu  16. 7.- 31. 8. 2007 
z důvodu čerpání dovolené zaměstnanců MŠ
- Rada jamenovala na návrh předsedy stavební komise novým
členem stavební komise Ing. Vladimíra Musila, bytem U Větrolamu
987, Praha - Dolní Chabry.

Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 4. 6. 2007

- Rada schválila finanční příspěvek na renovaci trávníku
fotbalového hřiště ve výši 20.000,- Kč, o který požádal SK Dolní Chabry
- Rada neměla připomínky k předložené dokumentaci Polyfunkčního
domu „Nad Drahaňským údolím II“, k. ú. Čimice, požadovaná
změna spočívá v navržení chodníku před domem a doplnění místa
ke zřízení zastávky  MHD.
- Rada přijala sponzorský dar v hodnotě 5.000,- Kč od firmy
Valmont-elektro spočívající v provedení úpravy elektroinstalace
v KD Ulčova a provedení revize hromosvodu v MŠ Chaberáček,
Protilehlá ul. 5/235, včetně písemné zprávy.
- Rada souhlasila s konáním svatebních obřadů pro snoubence,
z nichž alespoň jeden je přihlášen k trvalému pobytu na území MČ
Praha-Dolní Chabry a stanovila úřední místnost pro konání
svatebních obřadů v objektu Multifunkčního centra, Hrušovanské
náměstí č. 253, Dolní Chabry s termíny každou 1. sobotu v měsíci
v době od 10,00 do 12,00 hod.
- Rada souhlasila s užíváním části pozemku KD Ulčova pro činnost
Dětského centra pí. Kláry Hiczové za pravidelnou údržbu užívaného
pozemku. 

CENA FAIR PLAY

Žáci ZŠ Spořická, kteří byli svými spolužáky oceněni jako FAIR PLAY
osobnosti 2006/2007 - jsou vnímáni jako charakterní, kamarádští,
spolehliví, pomáhají ostatním. (K. Křivánková 1. A, A. Vozanková 2. B,
P. Svoboda 4. A, F. Valchář 6.tř., R. Bureš 7.tř. Pohár za vítězství v této
anketě, kterou každoročně vyhlašuje školská a sportovní komise,
převzali K. Roučková a M. Veselý - 3. A za pomoc starému člověku na
ulici).

Vybíráme ze zasedání Zastupitelstva MČ ze dne 16. 5. 2007
- Zastupitelstvo po projednání ve finančním výboru a Radě vzalo na
vědomí zprávu o výsledcích hospodaření MČ Praha - Dolní Chabry 
za rok 2006 a schválilo výsledky hospodaření
- Zastupitelstvo schválilo výsledky inventarizace za r. 2006
- Zastupitelstvo schválilo výsledky hospodaření příspěvkových organizací
- Zastupitelstvo neschválilo předložený harmonogram stavby 0125 -
Multifunkční centrum Dolní Chabry a požadovalo předložit reálný
důvod prodloužení stavby podle stavebního deníku
- Zastupitelstvo schválilo změnu projektu stavby 0125 - Multifunkční
centrum Dolní Chabry, která spočívá v umístění střešních vikýřových
oken nad bývalými stájemi
- Zastupitelstvo schválilo na návrh předsedy kontrolního výboru
novým členem kontrolního výboru Ing. Emila Korejčíka, bytem
Počeradská 430, Praha - Dolní Chabry
- Zastupitelstvo schválilo pro každého člena zastupitelstva 5ks knihy
o Dolních Chabrech, kterou může použít k propagaci MČ či pro
vlastní propagaci. Podmínkou je, že kniha bude použita k výše
uvedeným účelům a v žádném případě nebude prodávána.
- Zastupitelstvo přijalo dar od občanského sdružení Sedm paprsků,
Spořická 328, Praha - Dolní Chabry, který spočívá v provedení
sadových úprav u kostela na Bíleneckém nám. v hodnotě  82991,- Kč  

Vybíráme ze zasedání Zastupitelstva MČ ze dne 31. 5. 2007
- Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěv-
kové organizace MŠ Chaberáček, který spočíval ve změně názvu
předškolního zařízení z názvu Mateřská škola, Protilehlá 5/235,
Praha 8 - Dolní Chabry na název  Mateřská škola Chaberáček, Praha
8 - Dolní Chabry, Protilehlá 235 
- Zastupitelstvo schválilo  předložený harmonogram stavby „0125 -
Multifunkční centrum Dolní Chabry - rekonstrukce statku na
Hrušovanském náměstí.“
- Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy na autorský dozor stavby
„0125 - Multifunkční centrum  Dolní Chabry - rekonstrukce statku 
na Hrušovanském náměstí“ s Ing. Františkem Čermákem

Brožura 2.qxd  25.6.2007 10:28  Stránka 3



Slovo starostky

Stavba Multifunkčního centra na Hrušovanském náměstí je asi nejvíc sledovanou stavbou na území Dolních
Chaber. Nejen z pohledu Evropské unie, která na stavbu přispívá, ostatně to je přístup pro všechny uživatele
fondů EU stejný, ale hlavně občany Dolních Chaber, kteří stavbu sledují. Kritizují, nebo chválí, každý podle
svého naturelu. Ale patrně se shodneme na tom, že se všichni těšíme, až bude stavba dokončena a budeme
moci centrum užívat.  Jenže je tu problém.  Název M-centrum je název pracovní. Je potřeba vymyslet název,
který by  mohli  občané používat a který by měl vypovídací schopnost o místu určení a funkci. Nebudeme asi
říkat jdeme do M-centra, nebo na Statek (jak říkám já). Název by měl být krátký  a takový aby se vžil. Jdu na
Radnici je sice krátké, ale v názvu není obsažen cíl / např. lékaři/. Když řekneme „jdu k lékaři“ nebude  nikdo
vědět, zda na Spořickou, nebo do Mazurské a pokud bude někdo chtít navštívit muzejní část  v objektu, či
obřadní síň ,  jak  to sdělí? Možná, že někdo namítne, že jsou moje obavy předčasné a zbytečné. Nemyslím
si to. Proto už nyní oslovuji Vás, budoucí uživatele M-centra. Navrhněte nějaký název a sdělte mi jej.  Těším
se na Vaše návrhy, které budou zveřejněny  ve zpravodaji a z těch Vy, občané,vyberete ten, který Vám bude
nejvíc vyhovovat. Vítězný název bude odměněn. Návrhy  můžete posílat na adresu
blanka.kadlecova@dchabry.cz, v tištěné podobě vhazovat do schránky u úřadu, nebo předat některému
členovi zastupitelstva. Pro ty z Vás, kteří budou posílat své návrhy na název uvádím pro inspiraci co bude
v budově na Hrušovanském náměstí umístěno.  V křídle které je  napravo a hraničí s náměstím budou
umístěny ordinace lékařů. Budou tři a měli by zde mít pracoviště především specialisté. V hlavní budově bude

umístěna radnice, obřadní síň, vinotéka, čajovna a chaberské muzeum. V zadní části traktu se bude nalézat euroinfosál a malá výstavní galerie.
Nyní o tom, co v současné době začíná být problémem  a který bohužel  zatím nedokážeme vyřešit. S narůstajícím počtem rodin, které se do
Chaber stěhují narůstá také počet dětí a to především těch malých, které rodiče chtějí přihlásit do mateřské školy. Současná kapacita obou
mateřských škol v Dolních Chabrech je maximálně 130 dětí a tato kapacita je naplněná. „Co s tím uděláte?“ se určitě zeptá nejeden rodič
takového prcka. Je mi líto, ale musím říci že nemůžeme dělat nic. Obě mateřské školy byly v minulosti rekonstruovány  tak, aby byla navýšená
jejich kapacita . Tím je vyčerpán potenciál území obou školek. Jiné území pro výstavbu nového školního zařízení nemáme, protože MČ
nedisponuje žádným pozemkem. Dostáváme se do stejných problémů, jako většina okrajových částí Prahy. Developerské společnosti staví domy
pro bydlení bez zázemí pro občany. Částečným, byť nepohodlným,  řešením pro rodiče malých dětí u nás v Chabrech, je  možnost využívat
školních zařízení MČ Praha 8 v Kobylisích, nebo v Čimicích. 

Nerada reaguji na  informace typu „jedna paní povídala“, ale  na názor občanů že pro ně nic neděláme, jak mi sdělila jedna paní,
reagovat chci.  Také si mohu říct „hlas lidu, hlas boží“ a jako volený orgán bych měla hlasu lidu naslouchat. Jen mě mrzí, že se ten hlas lidu ke
mně dostává zprostředkovaně  a není konkrétní. Nevím, co si nespokojení občané představují, abychom pro ně dělali. A to nemyslím ironicky.
Bylo by dobré mít nějaké další nápady, které rozhýbají „stojaté vody chaberského rybníka“. Myslím si, že každý dobrý nápad, který přinese
oživení, bude vřele přijat.  

V Dolních Chabrech  pro  Vás pracují komise, např.: komise školská a sportovní, sociální a kulturní. Všichni se můžete zapojit do různých
aktivit, které komise připravují, nebo s nimi aktivně spolupracovat. Můžete přijít i s vlastní iniciativou. Proměňte se z konzumentů zábavy
v aktivní občany, kteří budou dělat něco pro sebe, nebo dokonce i pro ostatní občany.  Možná, že by to chtělo ze strany MČ pouze víc informovat
a ze strany občanů, projevit více zájmu. Zatím nejaktivnějšími občany se mi jeví naši senioři. Když jsem navštívila jejich setkání, které pořádala
sociální a kulturní komise viděla jsem jejich zájem o dění kolem sebe.

Vraťme se k dalším akcím. I pro děti jsou pořádány různé akce jak školskou komisí, tak všemi tělovýchovnými organizacemi v Chabrech.
Kdo chce sportovní vyžití, ten si ho v Chabrech určitě najde. Přesto musím přiznat, že když si pročítám různé zpravodaje ostatních městských
částí, někdy tiše závidím. Někde městská část pořádá pálení čarodějnic, jinde mají navázáno partnerství mezi  městy, nebo mají ochotnické
divadlo, v Troji dokonce vinobraní a mohla bych pokračovat  Možná, že některé z výše uvedených aktivit, nebo jiné, vlastní, se nám podaří
uskutečňovat po dokončení stavby na Hrušovanském náměstí které snad bude centrem informací, kultury i zábavy.      

Nyní něco málo k investičním akcím letošního roku, které v Dolních Chabrech probíhají. Kromě již zmiňované stavby M-centra se
opravují komunikace v ulici Krbická, práce budou pokračovat směrem do ulice Na dolíku, proběhla úprava jižní části Hrušovanského náměstí
a další práce by měly pokračovat v ulici Měděnecká.   

Připravujeme projekt na vybavení M-centra audiotechnikou, který bychom chtěli  financovat také z prostředků  EU.   

Jak vidíte práce pořád dost. Skoro ani nezbývá čas na oddech a zábavu. Snad se podaří alespoň zmírnit tempo v nadcházejících prázdninách,
které já, jako každý rok, budu trávit prací na chalupě v Jižních Čechách. Vám ostatním přeji krásnou dovolenou, dětem nádherné prázdniny
a v září v plné síle nashledanou.    

Jaroslava Plevová, starostka
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V návaznosti na „slovo starostky“ o návrhu názvu M-centra se sociální a kulturní komise rozhodla vytvořit anketu, kterou máte níže.
Vítězný návrh názvu komise odmění částkou 500,- Kč.

Zdeněk Šír, předseda komise

ANKETA  M-CENTRUM

V Chabrech se rodí na Hrušovanském náměstí nové M-centrum. Najdeme tu v blízké
budoucnosti radnici, ordinace lékařů, euroinfosál, společenský sál, čajovnu, salónky atd. Zkrátka
společenské centrum naší obce. Máte zajímavý nápad, jak tento objekt pojmenovat?

Název: ………………………………………………………………………….........................................................................

Zdůvodnění:
………………………………………………………………………………………………………………………….......

Autor tohoto názvu: …………………………………………………    Kontakt: ………………………………………………

Své náměty odevzdejte na tomto anketním lístku nejpozději do 31. 7. 2007 na ÚMČ Dolní Chabry, příp. vhoďte 
do schránky úřadu, mailem na adresu blanka.kadlecova@dchabry.cz nebo odevzdejte kterémukoliv zastupiteli.

"
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CO SE DĚJE NA STAVBĚ

Konečně máme střechu. Ale že to trvalo. Nyní už by měly nastoupit profese, začnou
se hloubit rýhy na kanalizaci,  budou se provádět rozvody v objektu, vrtat sondy na
čerpadla, pokládat iglů ve vnitřních prostorách, aby bylo provedeno odvětrání
podlah v přízemí a jejich odvlhčení. Dokončují se dozdívky pilířů, parapet, kleneb
a příček. Stavba běží a já doufám, že bude běžet stále lépe. Při této příležitosti chci
poděkovat manželům Dvořákovým, majitelům pozemku na kterém je umístěna
přístupová cesta, kterou pro stavbu používáme, že nám umožňují tuto cestu
používat. Bez jejich vstřícnosti by byl přístup ke stavbě velice ztížený.       

Jaroslava Plevová, starostka

květen – červen 2007 Chaberský zpravodaj    str. 4

Doplnění překladů 
a zpevňování objektu táhly

Klenby v budoucích ordinacích

Pohled na budoucí jeviště
v obřadním sále

Archeology odhalená jáma
na obilí (stáří zatím neurčeno)

Pohled ze střechy
na hostinec u Kulhánků

V těchto prostorách
budou ordinace lékařů

První nahozený štít

Začíná to vypadat hezky

Někdy je to o zabití
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Sokolský minimaraton v Chabrech

Úvodem. V sobotu 14. dubna 2007 se v Chabrech uskutečnil již 11. ročník Velké ceny
Gustava Peši. Je to přátelské běžecké závodění jak dětí  na krátkých sprinterských
tratích (dopoledne ), tak dospělých (odpoledne), kteří  si zazávodí na přírodní trati
4500 metrů, označované jako minimaraton…

S kamarádem jsme se setkali druhý den po ránu před sokolovnou. Z očí mu
vyzařovala upřímná zvídavost a také hned vyslovil otázku: „Tak jak dopadla Velká
cena?“ „Velice dobře, počasí bylo vynikající“ napínal jsem jeho zvědavost, ale nedal
se odbýt: „A jaká byla účast?“ „Velmi dobrá, dětí si přišlo zazávodit  41 všech
věkových stupňů. Nejmenším bylo kolem dvou let, nejstarší byly už „slečny“ kolem
čtrnácti. Délky tratí byly odstupňovány podle věku dětí od jedno sta do dvou tisíc
metrů. Všem byla přidělena závodnická čísla, nejmenší měli navíc povoleny živé
„rukovodiče“. Občerstvení a malou pozornost dostali všichni, kdo závodili. První tři
z každé kategorie byli pak odměněni medailemi a diplomy“.

„A jak to bylo odpoledne?“
„Na start nastoupilo 57 závodníků včetně několika žen. Ve 14 hodin se po

startovním výstřelu rozběhli do krásného předjarního Drahaňského údolí. První
závodníci se  vraceli po proběhnutí trati již po necelých dvaceti minutách.“

„A to bylo všecko?
„Ale kdepak. V sokolovně se pak po konečném vyhodnocení, vytištění výsledkových
listin a předání odměn vítězům, uskutečnilo tradiční přátelské posezení zúčastně-
ných, spojené s příjemným pohoštěním.

„Ale ještě by mě zajímalo -  kdo vlastně byl Gustav Peša?“
„Gustav Peša (nar. 7.3.1921) byl člověk s vynikajícím  lidským charakterem. V dětství

cvičil v Sokole, později vynikl jako plachtař, který nejenže učil jako instruktor létat
letecké adepty, ale získal i mezinárodní plachtařský výkonnostní odznak „stříbrné C“.

Posléze se pak věnoval běhům na dlouhé vzdálenosti. Jenom závodních
maratonských běhů absolvoval a dokončil 305! To byl rekord, který vydržel ještě
mnoho let po jeho odchodu na věčnost (zemřel týden před svou sedmdesátkou).

„A proč se pořádá jeho memoriál právě v Chabrech?“
„Na možnost a vhodnost uspořádat vzpomínkový závod na počest tohoto

nezištného a obětavého člověka jsme byli upozorněni jedním maratoncem. A když
jsme si ověřili, že Gustav Peša byl svým charakterem vlastně poctivý sokol, přijali jsme
toto doporučení za své, označili jsme závod-memoriál  jako „Velká cena Gustava
Peši“ a zařadili ho mezi každoroční aktivity chaberského Sokola. A vědomí členů
jednoty, že se daří přivést jako vzor do obce sportovce, kteří jsou nezištní a dokáží
spolu závodit bez  řevnivé  rivality, má take svou cenu a je morální odměnou za
vynaložené úsilí“.

Na závěr se hodí ještě dodat, že tato akce je každoročně vedena i v oficiálním
atletickém kalendáři České republiky a sjíždějí se na ní současní i bývalí běžci z celé země.

Ing. Miroslav Vítězník

Jaký byl „Dětský den“?

Již tradičně pro Chaberské děti pořádá dětský
den komise školská a sportovní při MÚ. Letos
to nebylo jinak a tak za spolupráce učitelského
sboru ZŠ, členů přátel školy, MŠ a TJ ZŠ Chabry
se uskutečnilo velké klání dětí od
předškolňátek až po deváťáky.Skoro 40
předškolňat si vyzkoušelo na 6 stanovištích své
umění a byli odměněni sladkostmy. Také školní
děti měli své víceboje a po jejích splnění na ně
také čekala sladká odměna. Vyšší ročníky měly
navíc turnaje družstev a to , chlapci ve florbalu
a děvčata v přehazované. I zde byla družstva
odměněna..I přesto, že dolní školka a některé
třídy ZŠ odjely na školy v přírodě, se sportování
účastnilo na 250 dětí. Celá akce byla
financována  Místním úřadem a na zajištění se
podíleli i sponzoři, kterým bych chtěl
poděkovat. Byly to potraviny Vomáčková +
Radouš, ovoce a zelenina Kubiková, která
zajistila pitný režim dětí a svými sladkostmi
přispěla i cukrárnička „Na Pěšině“.
Zvláštní poděkování patří celému kolektivu
pedagogů ZŠ v čele s panem ředitelem a jeho
zástupcem, maminkám z hnutí přátel školy,
učitelce a paní ředitelce z horní školky a cviči-
telům z TJ ZŠ Chabry. Poslední poděkování
patří sluníčku, že se na nás celé dopoledne
krásně smálo. Za sebe bych si přál více
takových akcí pro děti i dospělé, kde se spojí
více organizací i financí a výsledek je mnoho
spokojených dětí i dospělých. Přijďte nám
také na některou budoucí akci pomoct
a udělat druhým radost. Určitě vás to potěší,
jako potěšil nás úspěšný „Dětský den“.

Jaroslav Vokáč,
za komisy školskou a sportovní
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NA SLOVÍČKO s …

Klárou HICZOVOU

Od dubna 2007 v Ulčově ulici v kulturním domě
v D. Chabrech založila mladá, sympatická
maminka Klára Hiczová nové dětské centrum.
Pro maminky velmi užitečná věc, ale pro Kláru
nesmírně náročná. Kromě svých dvou malých
dětí musí (za pomocí manžela) uživit své
další dítě: 
DĚTSKÉ CENTRUM.

1. Kláro, zkus se stručně charakterizovat jako
osobnost…
Klára skromně odmítla

2. Co tě vedlo k myšlence otevřít v Chabrech dětské
centrum?
Chtěla jsem maminkám nabídnout místo pro setkávání
a sdílení zkušeností, radostí i starostí, které s sebou mateřská
dovolená přináší. Místo, kde se budou se svými dětmi cítit příjemně, načerpají
energii i případné nové poznatky

3. Jaké momentálně nabízíš aktivity a na co se můžeme těšit v budoucnu?
Dopoledne probíhají mateřská centra určená pro maminky s dětmi od narození
do tří let. V odpoledních hodinách nabízíme cvičení pro maminky s dětmi 2-3
roky, cvičení pro děti od 3 let bez rodičů, výtvarné hrátky od 3let, večerní cvičení
pro maminky. Od září chystáme dopolední školičku pro děti od 3 let, keramiku od
4,5 let, hudební kroužek, cvičení pro těhotné, baby masáže, víkendové akce,
výtvarné dílny, oslavy narozenin, burzy dětského oblečení aj. 

4. Jaké byly „porodní bolesti“ Tvého centra a naopak, co Tě v začátku potěšilo? 
Asi nejtěžší bylo vybrat vhodný prostor. To se nakonec celkem zdařilo. Vyskytla se
samozřejmě spousta problémů, ale ne nepřekonatelných. Také jsem dlouho
rozmýšlela, jaké stanovit ceny jednotlivých kurzů. Většina maminek na mateřské
počítá každou korunu, ale provoz centra je dost finančně náročný. Snad se
podařilo i tohle.

5. Setkáváš se také se závistí nebo jinými reakcemi, které jsi neočekávala?
Musím říci, že mne celkem potěšila vstřícnost paní starostky. Na druhou stranu mne
mrzí určité nepochopení a podezíravost některých chaberských obyvatel, která podle
mne plyne z neinformovanosti. Doufám, že si cestu k nám do centra najdou i oni.

6. Až spolu budeme dělat rozhovor za cca 3 roky, jak by sis přála, aby Tvé
centrum vypadalo? 
Především bych si přála, aby za ty tři roky centrum stále fungovalo. Těšilo by mne,
kdyby se z našeho dětského centra „Pod smrkem“ stalo chaberské místo
setkávání dětí, rodičů i prarodičů. Chtěla bych zkrátka vytvořit příjemné
prostředí, do kterého se všichni rádi budou vracet. A až se po pár letech ohlédnu
zpátky, budu si moci říct, že to všechno úsilí stálo opravdu za to.

7. Nějaký vzkaz čtenářům, dětem?
Přijďte se podívat! Moc se na vás a vaše děti těšíme. Veškeré informace na 
tel.: 721 851 532, nebo www.pod-smrkem.cz

Děkuji za rozhovor                                                                    Alena Nigrinová

VÝTVARNÁ DÍLNA
Akce v Dětském centru jsou sice určeny převážně dětem,
ale nejenom jim. Pro menší děti je centrum otevřené
v týdnu, o víkendech se tu pořádají akce pro mládež i pro
dospělé. Výtvarné dílny, které se konaly na půdě
Slunečného dvora, školy a školní družiny, se nyní přesunou
do Centra pod smrkem. V červnu se tu uskutečnila Svato-
jánská výtvarná dílna. Výhodou centra je neomezené
věkové rozpětí návštěvníků. Dosud byly dílny otevřené
převážně školní mládeži, teď se jich mohou účastnit i rodiče
s malými dětmi nebo i samotní dospělí. Svatojánská dílna
měla dvě úrovně - pro malé děti bylo připraveno letní
malování a výroba svatojánských luceren, pro ostatní
drátkování a decoupage. Drátkovaly se kamínky a lahvičky,
na uvítání léta se vyráběli brouci, motýli, vlčí máky a chrpy.
Květináče a lahve se zdobily letními motivy.
Na podzim Centrum pod smrkem plánuje sobotní dílny
s podzimní tématikou - podzimní decoupage, halowe-
enskou dílnu a svatomartinskou dílnu. Do budoucna se
Centrum nebude věnovat jen výtvarným aktivitám, ale
příležitostně i činnosti přednáškové a výstavní. V rámci
Chaber by chtělo přispět k obnově komunitního života
a podílet se na oslavách tradičních svátků. 

Hanka Řepková
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Hlášení o škole v přírodě
Chci vám vyprávět o škole v přírodě. Bydleli jsme v hotelu Kavka s výhledem na
Pantheon. V krásné krajině kolem Malé Skály jsme živořili týden (od 10. do 17.
května). Jeden z největších zážitků se stal už druhý den. V deníku jsem to nazvala
VELKÁ HRA. Tak tedy: Vše začalo až po poledním klidu. Přišly nás navštívit
čarodějnice. Bylo jich pět. Adíl - Lída, Alvap - Pavla, Aknápětš - Štěpánka, Akdalv -
Vlaďka a hlavní ježibaba Atevi - Iveta. Úkolem bylo jít kolem osmi stanovišť a získat
co nejvíc bodů. Fakt krásný! V průběhu školy v přírodě jsme ještě navštívili: Dlaskův
statek (Dolánky u Turnova), Suché skály, Bozkovské jeskyně, objevili jsme pirátský
poklad a byla i Olympiáda. Všem dětem ze všech tříd se to líbilo.
Z Podkrkonoší (kde už nejsme) 1. B, 2. A, 3. A, 4. B

Zapsala zpravodajka Petra Vávrová ze 4. B
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