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kdysi žilo“ ještě v březnu



Navštivte naši školu 
prostřednictvím virtuální 
prohlídky
Do chaberské základní školy se nyní může-
te podívat také virtuálně prostřednictvím 
svých monitorů. Základní škola prošla od 
prosince 2019 do srpna 2021 kompletní re-
konstrukcí a přístavbou nového jižního kří-
dla v  celkové ceně prací 224 milionů ko-
run, díky čemuž byly navýšeny její kapaci-
ty na 550 dětí a zřízeny nové učebny, jídel-
na, kuchyně, druhá tělocvična a moderni-
zováno zázemí stávající budovy. Ve virtu-
ální prohlídce si můžete z pohodlí domo-
va prohlédnout téměř všechny prostory 
chaberské školy a udělat si obrázek o její 
stávající podobě a vybavení zdejších uče-
ben. V levém postranním panelu si můžete 
vybrat z  náhledu prostorového zobrazení 
jednotlivých částí areálu od hlavního vstu-
pu a šaten, přes jednotlivá podlaží, střešní 
terasu, tělocvičny a jídelnu s kuchyní až po 
venkovní hřiště. Podrobný vhled do škol-
ních interiérů ocení především rodiče bu-
doucích prvňáků, kteří v  těchto týdnech 
budou své děti přihlašovat ke studiu a pří-
padně se chystají na den otevřených dve-
ří v první polovině března 2022. Na strán-

kách naleznete kromě desítek 360stupňo-
vých pohledů z  nejrůznějších míst uvnitř 
i vně školy, mezi nimiž se můžete oriento-
vat třeba i pomocí patrového plánku bu-
dovy, také stručné shrnutí projektu do-

stavby včetně základních parametrů sou-
časného areálu.

Odkaz na virtuální prohlídku ZŠ Praha-
Dolní Chabry naleznete v  aktualitách na 
webu MČ.

Úvodní 
slovo
Kateřina 
Šilhová 
Šafránková
starostKa MČ
Milí Chaberáci,
únor byl poměrně náročný měsíc. Intenziv-
ně jednáme o podmínkách a podobě do-
stavby projektu v Nových Chabrech s deve-
loperem Star Group, finalizovali jsme Me-
morandum o výstavbě nového nadzemní-

ho elektroenergetického vedení přenoso-
vé soustavy s  ČEPS a. s. a  hlavním měs-
tem Prahou, a v neposlední řadě i rozpo-
čet městské části pro rok 2022. Všechny tři 
zásadní body spolu s  dlouhodobým plá-
nem rozvojem městské části bude schva-
lovat zastupitelstvo.

V době, kdy píši tyto řádky, je chaber-
ský masopust ještě před námi. I když náš 
loňský bezkontaktní masopust v době co-
vidových omezení měl úspěch, těším se, že 
se letos konečně sejdeme. Principál už má 
svou řeč a masku hotovou, já musím obo-
jí ještě o víkendu doladit, přeci jen maso-
pustní právo v Chabrech předávám popr-
vé.

Řešili jsme též stížnost podanou na zá-

kladní školu. Škola i  její vedení vždycky 
mělo a má mou podporu. Škola musí zů-
stat mimo politické soupeření, které je ve 
volebním roce čím dál víc cítit ve vzduchu.

Spolu s  naším senátorem pro Prahu 
8 jednáme se zástupci evropské komise 
v České republice ohledně okruhu. Naším 
hlavním argumentem je nesoulad trasová-
ní okruhu s evropskými předpisy o strate-
gické dopravní infrastruktuře.

Milí Chaberáci, přeji vám všem krásné 
březnové dny. 

Vaše KŠŠ

Základní kontakty na radnici: 
E-mail: dchabry@dchabry.cz
Místní poplatky a podatelna ÚMČ,
Tel: 283-851-272
Sekretariát starostky, místostarosty 
a tajemníka,
Tel: 283-882-770
Kulturní centrum a Knihovna,
Tel: 283-852-858
Tajemnice ÚMČ Lenka Drdová
�tel.: 722 974 893
�e-mail: lenka.drdova@dchabry.cz

Starostka Mgr. Kateřina Šilhová 
Šafránková
�tel.: 702 222 932
�e-mail:
katerina.silhova.safrankova@dchabry.cz
1. místostarosta JUDr. Milan Golas
�tel.: 702 141 288
�e-mail: milan.golas@dchabry.cz
místostarosta Jan Vokurka
�tel.: 602 306 029
�e-mail: jan.vokurka@dchabry.cz

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

Sociální služba
Mgr. Mariana Kalianková
sociální pracovnice
725 010 084
socialni@dchabry.cz

KONTAKTy
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Poplatek ze psů 
je splatný do března
Připomínáme, že místní poplatek ze psů za 
letošní rok je splatný do 31. března 2022. 
Veškeré informace k poplatkům včetně je-
jich výše, povinností držitelů psa a  vzory 
tiskopisů naleznete na webu městské části 
www.dchabry.cz v záložce Úřad MČ > Jak si 
zařídit > Poplatek ze psů.

redakce, ÚMČ

Výběr ze zasedání Rady 
10., 24. a 31. ledna
schválila
�připojení objektu a výpůjčku části míst-
ní komunikace ulice Žďárská č. p. 581/6, 
k. ú. Dolní Chabry, o výměře cca 39 m2 na 
dobu určitou od 1. března 2022 do 1. břez-
na 2024,
�objednávku na vypracování projektové 
dokumentace pro přestavbu ulice Koby-
liská na jednoúrovňovou pro účely obytné 
zóny a pro propojení ulice Protilehlé a Pod 
Křížem na Ústeckou ulici,
�podání námitek na základě vydaných 
usnesení RMČ č. 803/21/RMČ ze dne 8. lis-
topadu 2021 a č. 836/21/RMČ ze dne 6. pro-
since 2021,
�prodloužení Dohody o  užívání pozem-
ku na jejímž základě dochází k prodeji far-
mářských produktů firmou Czech Food Tra-
ding s.r.o. na Hrušovanském náměstí,
�úpravu platových výměrů ředitelkám 
příspěvkových organizací zřízených měst-
skou částí Praha-Dolní Chabry ZŠ Praha-
Dolní Chabry od 1. ledna 2022,
�objednání zpracování návrhu „Stanove-
ní nové úpravy dopravního režimu na Hru-
šovanském náměstí“  – úprava stávajících 
parkovacích míst, zřízení nových parkova-
cích míst, jednosměrný provoz z  Hrušo-
vanského náměstí do ulice U Rybníčka,
�připojení se k  mezinárodní kampani 
„Vlajka pro Tibet“,
�objednávku na „Projektovou dokumen-
taci pro přestavbu části komunikace Koby-
liská na místní komunikaci funkční skupi-
ny D1 (pěší a obytné zóny) v celkové hod-
notě 140 000 Kč bez DPH od Ing. Vladimí-
ra Musila,
�základní parametry návrhu dodatku č. 5 
ke Smlouvě o spolupráci ze dne 29. dub-
na  2009 a  uzavření smlouvy o  právních 
službách s Advokátní kanceláří Schönherr 
Rechtsanwälte GmbH dle nabídky ze dne 
27. ledna 2022,
�podání žádosti o investiční dotaci z roz-
počtu z  rezervy pro MČ HMP v  kap. 10 
v roce 2022 na vypracování projektové do-
kumentace pro využití lokality Třešňovka 
dle přílohy,

souhlasila
�s  bezúplatným převodem komunikace 
v ulici Milana Kadlece a části komunikace 
v ulici Velemínská a Dvořákova včetně po-
zemku parc. č. 1372/10 a parc. č. 1372/196, 
k. ú. Dolní Chabry,
�s  projektovou dokumentací „Bauhaus 
Chabry  – Reorganizace parkoviště pro-
dejny“ pro potřeby společného územního 
a stavebního řízení,

vzala na vědomí
�důvodovou zprávu a  informace o  vý-
sledku šetření anonymní stížnosti na ZŠ 
Praha-Dolní Chabry ČŠI a  projednání vý-
sledků šetření ČŠI s ředitelkou ZŠ, a schvá-
lila opatření přijatá ředitelkou ZŠ a ukon-
čení řízení o stížnosti.

MČ zažádala o změny ve 
svozu separovaného odpadu
Z  důvodu nedostatečné kapacity stávají-
cích nádob na separovaný odpad na území 
městské části Praha-Dolní Chabry a  hro-
madícímu se odpadu kolem kontejnerů 
byl Magistrát hl. m. Prahy požádán úřadem 
městské části o změny v systému svozu se-
parovaného odpadu. Od 1. března 2022 bu-
dou díky tomu zřízena tři nová stanoviště 
separovaného odpadu v lokalitách:
�ulice Poštova (U Traktorky),
�ulice K Beranovu (na konci ulice směrem 
k ulici V Kratinách),
�ulice Sumova (křižovatka s ulicí Nová).
Na všech stávajících stanovištích na úze-
mí městské části je navíc na základě dlou-
hodobého monitoringu požádáno o zvýše-
ní frekvence svozu a úklidu:
�u plastů a papíru na čtyřikrát týdně (stá-
vající svoz probíhá třikrát týdně),
�u  bílého a  barevného skla na svoz je-
denkrát za čtyři týdny (z původních jeden-
krát za šest týdnů).

Na několika stanovištích bylo rovněž 
požádáno o  přistavení dalších kontejne-
rů nebo o výměnu stávající nádoby za vět-
ší. Navrhované změny jsou vzhledem k ná-
růstu počtu obyvatel městské části a  tím 
i  zvýšení produkce odpadu potřebné. Vy-
hovění požadavkům ze strany pražské-
ho magistrátu, který veškerý svoz sepa-
rovaného odpadu eviduje, zajišťuje a hra-
dí, by přineslo zlepšení stavu v okolí sta-
novišť a tím i zvýšení spokojenosti a napl-
nění potřeb místních obyvatel. Vyjádření 
k  těmto požadavkům úřad městské části 
v době uzávěrky Zpravodaje zatím neměl.

redakce

hromadné očkování 
psů a koček proti vzteklině
V  areálu Chaberského dvora proběh-
ne v pondělí 25. dubna 2022 od 19:00 ho-
din hromadné očkování psů a koček proti 
vzteklině. Zájemci se svými mazlíčky nechť 
dorazí na Hrušovanské nám. 253/5 v pro-
storu před Kulturním centrem. Očkovací 
průkaz s sebou a košík pro pejska také!

Očkování provede MVDr. Sedláčková 
z Veterinární ambulance Klecany.

Zároveň prosíme všechny zájemce o oč-
kování, aby při příchodu do areálu dodržo-
vali nařízená hygienická opatření. Děkuje-
me za pochopení.

redakce a Gabriela Chamrová

Svoz odpadů březen a duben 2022
Z Přistavení BIO velkoobjemových kontejnerů

Datum Stanoviště Čas (hod.)
6. 3. 2022 Velemínská 9:00–12:00
27. 3. 2022 Měděnecká 9:00–12:00

Obyvatelé městské části mohou stále zdarma využívat služeb ukládání biologicky rozlo-
žitelného odpadu, listí, trávy a bioodpadu ve sběrně Ivany Zůčkové ve Spořické ulici smě-
rem do Ďáblic. Podrobnější informace naleznete na webu MČ.

Službu plně hradí radnice městské části. Pro odevzdání bioodpadu je nutné se proká-
zat trvalým místem pobytu v Dolních Chabrech.

Přistavení velkoobjemových kontejnerů
Datum Stanoviště Čas (hod.)
3. 4. 2022 Bílenecké nám. 9:00–13:00
3. 4. 2022 Dvořákova × Milana Kadlece 9:00–13:00
3. 4. 2022 Dvorní 9:00–13:00
3. 4. 2022 Pod Křížem × U Větrolamu 9:00–13:00

Bližší informace o termínech svozů a o odpadech, které lze tímto způsobem třídit, nalez-
nete na webu městské části v záložce odpady. Pro odkládání velkoobjemového odpadu 
můžete využít také služeb sběrných dvorů ASA Ďáblice (Ďáblická 791/89, Praha 8) nebo SD 
Voctářova (Libeňský ostrov 617, Praha 8).

redakce, ÚMČ
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Šikana je nepřípustná 
u dětí i dospělých
Všichni jsme chodili do školy, kde byli 
učitelé hodní, ale i  ti přísní. I po těch le-
tech, co jsem opustil školní lavici vzpomí-
nám možná právě více na ty přísné, přísné 
a spravedlivé.

Časy se mění, v mnoha ohledech k lep-
šímu, někdy bohužel naopak. Je patr-
ný trend, kdy se některé děti s  jejich ro-
diči cítí dotčeně, když je učitel napome-
ne, zadá jim domácí úkol, chce po nich vý-
sledky, požaduje 45 minut pozornost, nebo 
hodina či výuka neprobíhá podle jejich 
představ. Doba je rychlá, tak je potřeba 
se s problémem nepárat a pokusit se do-
sáhnout svého cíle bez ohledu na ostatní 
děti, učitele nebo školu. Výjimkou pak bo-
hužel nejsou ani anonymní stížnosti k Čes-
ké školní inspekci ve snaze vyhodit učitele, 
který představám rodičů neodpovídá. Tyto 
anarchistické tendence neumím a  nemí-
ním pochopit. Udávat se prostě nemá. Kaž-
dý, kdo je s výukou nespokojen, může se 
kdykoliv obrátit na vedení školy, školskou 
radu nebo na nás jako zástupce zřizova-
tele. Jednejme, prosím, férově, respektuj-
me se navzájem a nebojme se postavit za 
své názory, i  když nejsou právě populár-
ní a  nepřinesou nám prospěch. Naučme 
se přijímat názor druhých, protože ten náš 
nemusí být vždy správný, může být zkres-
len zaujatým pohledem na problém a ne-

odpovídat kvůli tomu realitě. Nedávejme 
našim dětem špatné příklady. Jsou naším 
zrcadlem.

Tímto textem se chci za zřizovatele vy-
jádřit k dění v posledních týdnech, kdy ně-
kteří rodiče a jejich přizvaní zástupci bez-
důvodně opakovaně napadli kvalitu cha-
berské základní školy. Ignorují přitom fak-
ta a  nerespektují výsledek šetření České 
školní inspekce, která anonymní stížnosti 
týkající se kvality výuky jednoho z dotče-
ných učitelů jednoznačně vyvrací.

O  závěrech inspekce se může kdoko-
liv přesvědčit na webových stránkách ČŠI. 
Máme skvělou základní školu, která posky-
tuje kvalitní vzdělání a dlouhodobě se ve 
srovnání škol z  celé Prahy 8 umisťuje na 
předních příčkách. Inspekce ve své zprávě 
vyvrací, že by pan učitel pochybil a nedě-
lal svou práci dobře. Učitel má výborné vý-
sledky, celkově pozitivní vliv na rozvoj dětí, 
a co je podstatné, děti ho mají rády.

Jedna věc je proto mít odlišný názor, 
věc druhá pak od některých rodičů igno-
race těchto faktů a  provádění systema-
tických útoků k učiteli, které mohou hra-
ničit až s šikanou. Proti takovému chování 
je třeba se ohradit a osobně jej odmítám, 
jelikož v důsledku znevažují a zpochybňují 
nespornou kvalitu naší školy.

A  jen pro pořádek podotknu, že pou-
ze ředitelka školy je jedinou kompetentní 
osobou, která má právo si vybírat své ko-
legy a zaměstnance (což je běžnou praxí ve 
vyspělých školských systémech).

Poskytování vzdělávání je veřejnou 
službou a škola má postavení veřejnopráv-
ního subjektu v oblasti státní správy škol-
ství, jehož působnost a pravomoc upravuje 
především školský zákon. Neexistuje proto 
jediný důvod, proč by se ve věci měli jak-
koliv angažovat místní politici bez přísluš-
né kompetence a zasahovat do ní. Naší po-
vinností jako zřizovatele je zejména zajis-
tit co nejlepší podmínky pro plnění povin-
né školní docházky dětí, a tak také činíme.

Politické vedení Dolních Chaber je zde 
tedy především od toho, abychom na-
příklad ve spolupráci s  pražským magis-
trátem zajistili a  realizovali rekonstrukci 
a dostavbu ZŠ, její vybavení a celkově po-
kud možno co nejlepší podmínky, potřeb-
né finanční prostředky, případně pomoh-
li s  řešením dalších problémů týkající se 
školy, a v neposlední řadě školu také hod-
notili. Naše škola poskytuje kvalitní vzdě-
lání, hodnotíme ji proto kladně a budeme 
i nadále podporovat její všestranný rozvoj 
včetně profesního rozvoje učitelů a  sou-
časně osobnostní rozvoj dětí. Za dotče-
ným panem učitelem, učitelským sborem 
a vedením školy pevně stojíme, vážíme si 
jich a oceňujeme jejich práci v této neleh-
ké době.

Pane učiteli, děkuji Vám za Vaši práci, 
máte plnou podporu moji i mých kolegů, 
vydržte!

JUDr. Milan Golas,
1.místostarosta 

s kompetencí pro oblast školství

Ukliďme Chabry
PojĎme spoleČnĚ uklidit nepoŘÁdek v naŠem okolÍ!

2. dubna 2022
9:00 až 14:00 hodin,

sraz v 8:00 hodin před Chaberským dvorem
Organizátor: místostarosta Jan Vokurka S referátem Životního prostředí

I vy se můžete zapojit do dobrovolnické akce, při níž se každoročně ukli-
dí množství černých skládek a volně pohozeného odpadu, který je MČ 

nucena hradit ze svého rozpočtu.
Projekt nabízí příležitost během jednoho dne efektivně uklidit obec za 

pomoci dobrovolníků.

PŘidejte se k nÁm, odmĚnou VÁm bude nejen dobRÝ pocit,

ale takÉ ČistÉ prostŘedÍ pRo naŠe dĚti

         Zájemci se mohou hlásit telefonicky nebo e-mailem do 25. března 2022
  (jedná se o organizační důvody: zajištění pracovních a ochranných pomůcek).
  Kontakt pro přihlášení:  
  Daniela Pisingerová, tel.: 722-974-794, e-mail: daniela.pisingerova@dchabry.cz.

www.osop-chabry.cz
Bankovní spojení: 220920052/0300

Kontakt: 605 050 986

PLÁN AKCÍ POŘÁDANÝCH V ROCE 2022
Občanským sdružením na ochranu památek v Dolních Chabrech, z.s.

Výstava v KC Chaberský dvůr
“Jak se v Chabrech kdysi žilo”

Komentovaná prohlídka výstavy
v KC Chaberský dvůr

Jarní brigáda
Den otevřených dveří kostela 

Ekumenická bohoslužba za krajinu
10 - 11 h otevřen kostel, po té pouť na Suchdol

Vycházka - Tajemná zákoutí 
a cestičky Dolních Chaber

Svatojánské slavnosti u kostela 
pro děti i dospělé

EHD – Dny evropského dědictví  
Středověk u kostela

Podzimní brigáda
Den otevřených dveří kostela 

Adventní setkání a jarmark u kostela

12. leden - 26. březen

Sobota 5. březen 13:30 

Sobota 23. duben 14 - 16 h

Sobota 28. květen

Neděle 29. květen 15 h

Pátek 17. červen 17 h  

Sobota 10. září 10 - 17 h 

Říjen - listopad 14 - 16 h

Sobota 4. prosinec 14 - 18 h 

Vstupné a výnos z akcí jsou určeny na opravy kostela 

Po celý rok pro skupiny zájemců prohlídky kostela s výkladem, vstupné 30 Kč
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Kavárna
pro dříve narozené
První sezení u kávy, zákusku a přípitku za-
hajujeme letošní sezónu pravidelných se-
tkávání v rámci našich kavárniček. Všech-
ny zájemce rádi přivítáme opět první a tře-
tí středu v měsíci březnu. Jedná se o stře-
dy: dne 2.  3. a  dne 16.  3.  2022 v  čase od 
15:30 hod.

Těšíme se na vás a věříme, že se bude-
me potkávat už bez přerušení po celý ten-
to rok.

Sociální komise

Pozvánka
na projekci filmu
Již téměř dva roky využívá PC koutek 
knihovny návštěvník, který si přichází 
zpracovávat svou e-mailovou korespon-
denci, ale pozor  – nedávno oslavil rov-
ných 80 let! Dovolte mi představit Milosla-
va Štulce, který je mimořádně aktivní na 
poli programů pro seniory. Doktor přírod-
ních věd, bývalý středoškolský učitel geo-
grafie, biologie a ekologie, dlouholetý pra-
covník pražského planetária a organizátor 
dalšího vzdělávání pedagogů. Přes 40 let 
je zapáleným propagátorem filmů z mezi-
národního festivalu Ekofilm, jejichž projek-
ci sám organizuje a komentuje. Pro seniory 
pořádá a vede již přes deset let pravidelné 
čtvrteční turistické výlety do české příro-
dy, zcela zdarma, jako dobrovolník. V jejich 
rámci zavítala skupina i do galerie KC CHD 
na různé výstavy, včetně té aktuální „Jak se 
v Chabrech kdysi žilo“.

Vždy, když nás navštívíte, obdivuji vaši vi-
talitu a neutuchající elán pro detailní plá-
nování výletů pro seniory. Prozraďte nám 
svůj recept.

Zásadní je usínat večer s programem na 
další den, musím vědět co budu zítra dělat. 
Mít osobní plán. Důležitou součástí jsou 
návštěvy přírody, které přispívají k  pohy-
bové kondici. V období covidu byl pobyt na 
čerstvém vzduchu v lese tou nejlepší pre-
vencí, je to prostor bez prachových čás-
tic. K tomu lesní rostliny vylučují fytoncidy 
(látky hubící mikroorganismy), které jsou 
tzv. přírodním antibiotikem. Totéž dělají 
sluneční paprsky, proto mohu všem k na-
čerpání energie doporučit co nejvíce po-
bytu v přírodě.
Vaše turistické výlety pro Centrum akvi-
zičních programů Prahy 8 jako dobrovol-
nická činnost nemá nouzi o  zájemce. Je 
možná účast i  chaberských seniorů? Po-
kud ano, co pro to musejí udělat?

Účast Chaberáků již existuje, pravidel-
ně s  námi jedna občanka jezdí. Aktuálně 
mám o čtvrteční výlety zájemců dost, ob-
vykle se nás na místě odjezdu sejde kolem 
třiceti. Což je vzhledem k  používání běž-
ných dopravních prostředků maximum, ra-
ději proto plánuji výlety vlakem, který má 
větší kapacitu. Nebráním se však, pokud 
by byl zájem i Chaberských, uspořádat pro 
ně pěší turistický výlet. V KC CHD jsme do-
mluveni, že v případě zájmu může zájemce 
nebo rovnou skupinka zanechat svůj kon-
takt, pak bych s nimi mohl nějaký výlet na-
plánovat. Já do přírody vyjíždím i neorga-
nizovaně, jak jen mám čas. Takže je mož-
né se přidat.
Při našem povídání jste nabídl možnost 
projekce filmů z  festivalu Ekofilm. Jeli-

kož se letošním celorepublikovým téma-
tem v knihovnách stala udržitelnost, rádi 
jsme nabídku přijali. Nabídneme projekci 
v rámci „Ozvěn Ekofilmu“. Představte pro-
sím krátce tento festival.

Ekofilm je český mezinárodní festival 
filmů o přírodě, krajině, životním prostředí 
a kulturním dědictví. Má tradici od r. 1974, 
dříve se konal v  Ostravě-Porubě, později 
v Českém Krumlově, od roku 2015 zakotvil 
v Brně. Není určen jen pro odborníky, ale 
i pro laickou veřejnost. Jeden z filmů uve-
dených v jeho rámci promítnu v chaberské 
knihovně. Zvu na projekci v úterý 22. břez-
na od 18:00 hodin, vstupné se neplatí. Uve-
den bude německý film Nutrie – přišly, aby 
zůstaly…, ke kterému pronesu doplňující 
komentář. Můžeme se případně seznámit 
i s potenciálními zájemci o turistické výle-
ty do české přírody. Jarní počasí k tomu již 
bude přímo vyzývat.

Pane Štulci, děkuji za rozhovor a všem 
nám přeji, abychom měli v  pokročilém 
věku vaši životní energii a  ochotu dělat 
něco zcela nezištně pro druhé.

Alena Wachtlová, knihovnice

   "Nutrie- přišly, aby zůstaly" Německo, 52 min.

 Projekce filmu 
ze 47. ročníku Festivalu EKOFILM  

Pořadatelem festivalu EKOFILM  je
MŽP ČR a přípravou byla pověřena
Agentura Key Promotion, a.s.

OZVĚNY 47.  EKOFILMU 

PROBLEMATIKA ŠÍŘENÍ 
NEPŮVODNÍCH ORGANIZMŮ  DO EVROPSKÉ PŘÍRODYÚvodní slovo RNDr. Miloslav Štulc

ÚTERÝ 22. 3. 
 18:00 HOD.

vstup ZDARMA
přízemí KC CHD

Hrušovanské nám. 253/5 , Praha-Dolní Chabry
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Telegraficky
Nově nalajnovaná hřiště na badminton

V nových školních tělocvičnách si nyní mů-
žete zahrát badminton. Koncem ledna zde 
byly dodatečně nalajnovány dvě hřiště 
v oficiálních rozměrech a čtyři menší pro 
začínající děti, rovněž bylo pořízeno po-
třebné vybavení ke hře. V  základní škole 
si můžete hřiště rezervovat (ideálně přes 
ústřednu).

Pro děti 1. stupně plánují místostaros-
ta M. Golas a radní M. Knížek spolu s ve-
dením školy a pražským mládežnickým od-
dílem Meteor možnost vyzkoušení si bad-
mintonu se zkušenými trenéry v rámci ho-
din tělesné výchovy.

Úklid v chaberských ulicích
První polovina února byla pořádně větrná. 
Řádění silného větru zanechalo po Cha-
brech rozlítáno spoustu odpadků. Pracov-
níci péče o  veřejný prostor proto vyrazi-
li do ulic, aby nepořádek uklidili. Zaměři-
li se především na místa v okolí stanovišť 
separovaného odpadu, kde bývá odpadků 
tradičně nejvíce. Postupně ale uklízeli také 
popadané větve a nafoukané listí ze strá-
ní, ulic nebo hřbitova.

Štěrkování rozbahněných cest
pokračovalo
Pracovníci péče o veřejný prostor v pátek 
28. ledna vysypali a rozhrabali vrstvu štěr-
ku ke zpevnění cesty mezi ulicí Milana Ka-
dlece a panelkou. Určitě tak potěší mnoho 
pěších, kteří si tudy krátí cestu.

Myslivost
Poslední naháňka na černou zvěř v  této 
lovecké sezóně se uskutečnila v  sobotu 
22.  ledna  2022. Probíhala v  lokalitách, ve 
kterých jsme při předchozích naháňkách 
vždy narazili na větší množství této zvěře. 
Jednalo se o Šulkovnu a stráně nad Vlta-
vou u přívozu a nad tůněmi. V náročném 
skalnatém terénu byla ve dvou lečích ulo-
vena dvě divoká prasata. Celkem se tak 
na společných lovech v této sezóně ulovi-
lo dvanáct kusů černé zvěře. Nadále bude 
odlov pokračovat individuální formou, tj. 
šoulačkou nebo na čekané.

Důvodem intenzivního lovu je trvalé ne-
bezpečí vypuknutí afrického moru prasat 
(AMP). I když v současnosti se tato choroba 
na území ČR nevyskytuje, hrozí její zavle-
čení ze sousedních států – Německa, Pol-
ska, Slovenska a Maďarska, ve kterých se 
nachází několik ohnisek. Máme ještě v živé 
paměti průběh této vysoce nakažlivé cho-
roby (která naštěstí není přenosná na člo-

věka) před několika lety na Zlínsku, kterou 
se podařilo zlikvidovat enormním úsilím 
zainteresovaných státních orgánů a  růz-
ných organizací. Jedinou cestou byla úplná 
likvidace populace černé zvěře v zasažené 
oblasti. Nejprve jejím uzavřením pomocí 
oplocení a  nakonec intenzivním odlovem 
včetně zapojení policejních odstřelovačů. 
Jako preventivní opatření je v současnos-
ti vytyčeno nárazníkové pásmo u  sever-
ních hranic státu, kde platí zvláštní opat-
ření Státní veterinární správy určující po-
volené způsoby lovu, výši zástřelného, ná-
lezného padlého kusu apod.

Ing. Jindřich Trpák

Dvě jarní vzácnosti 
z rostlinné říše
V našem nejbližším okolí můžeme pozoro-
vat dvě krásné, chráněné rostliny. Tu první 
dokonce přímo v intravilánu obce.

Křivatec český (Gagea bohemica) je 
drobná, cibulnatá rostlinka, která vykvétá 
už na konci zimy jasně žlutými květy. U nás 
je to původní druh, v současnosti ale sil-
ně ohrožený vyhubením. O to více je potě-
šitelné, že se chaberské kolonii rostlin daří 
a populace se v posledních letech rozšíři-
la. Množí se skoro výhradně drobnými ci-
bulkami. Je velmi citlivý na změny stano-
viště, a proto se prakticky nedá přesadit.

Koniklec luční (Pulsatilla pratensis 
subsp. bohemica). Vytrvalá bylina. Ná-
zev je odvozený od tvaru květů  – stonek 
je ohnutý a květ visí dolů. Je tedy poniklý. 
Odtud i původní název poniklec, které bylo 
později zkomoleno na koniklec. Zvonkovité 
květy jsou tmavě fialové. Ochlupené naž-
ky tvoří po odkvětu bílé, ochmýřené kou-
le. Odtud i jeden z lidových názvů – ptačí 
hnízdo. Roste na slunných, světlých stano-
vištích. Například na skalnatých bocích vl-
tavského kaňonu. Rostlina je jedovatá.

Miroslav Malina
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Zkrácené texty naleznete v plném znění na webu městské části.

Milí Chaberáci,
Bohužel, tento malý sloupek je mi zkracován, byť jsem jediným 
faktickým členem opozice, tohle není vyvážené periodikum. Ne-
vím vlastně proč, ostatně koalice se stále jen hádá, z různě směš-
ných příčin, neboť stejně nevykonala NIC. Radujme se tedy, že 
alespoň v době, že alespoň všichni v  létě 2019 odjeli na ty své 
dovolené a mohla jsem postavit chodník a připravit ZNOVU pro-
jekt pro dostavbu školy, protože jinak by NIC Z TOHO BY NEBYLO. 
Což je teď po necelých dvou letech nové koalice zjevné. Politika-
ření té tlupy věčných hádalů mi bohužel nedalo možnost pokra-
čovat k dalším potřebným projektům, konkrétně třeba i k výstav-
bě hřiště a domu pro seniory. Snad se jich někdy dočkáme, už tu 
mohlo obojí být, kdyby naše MČ nabyla stále pod vládou osob-
ních zájmů. O dalším ani nemluvě. Kdo si nyní přivlastní záslu-
hy za práci, které společně dokázali jen házet klacky pod nohy, 
je zcela podružné. Předvolební masáž bude jistě stejně velkole-
pě obludná jako minule, upřímnost něco z programu opravdu re-
alizovat nicotná. Držím palce Chabrům, aby se pro jejich budouc-
nost stal zázrak v podobě naprosté obměny vedení naší radnice. 
Urputné ambice a sledování vlastních zájmů, to celé korunované 
neschopností vůbec cokoli plodně začít. Už Einstein kdysi řekl, že 
moudrost a moc se setkává vždy jen zřídka a nakrátko. Ale vždy 
má smysl se o to pokoušet. Krásný březen!

Barbora Floriánová 15. 2. 2022

Příspěvky zastupitelŮ

Šušákoviny, č.258
Bez příspěvků p. Šušákové osočujících VpCh či rodinu Malých si již 
asi nikdo neumí Zpravodaj představit. Jde o tradiční rubriku. Pře-
sto bychom výroky této paní z minulého čísla rádi krátce uvedli 
na pravou míru. Z jejích myšlenek vyplývá, že VpCh údajně zapo-
mněla na své námitky proti fázi H+I Nových Chaber.
Těší nás, že se jí naše námitky tak líbí:) Tedy pomineme-li logiku p. 
Šušákové, kdy nejprve vyzdvihuje kvalitu námitek a hned nás ob-
ratem natírá jako podporovatele výstavby, což nedává smysl, pro-
tože právě proti ní jsme ty chválené námitky vypracovali. Dovolte 
nám stručně připomenout, co proti výstavbě H+I podnikla p.Šu-
šáková-bohužel nic. Její zastupitelský několikaletý přínos spočívá 
v tom, že jednou za několik měsíců přichází své kolegy pozdravit 
na zastupitelstvo. Zde přednese jeden či dva krátké komentáře, 
vždy se svým oblíbeným obsedantním zaměřením, tzn. proti ro-
dině Malých nebo alespoň VpCh, obsah nerozhoduje. Hlavně, aby 
byla nějaká kritika či pomluva. Důležité věci pro Chabry jí nechá-
vají úplně v klidu. Bylo-li by na ní, může se dávno stavět. Alespoň 
by bylo o čem psát. Jen díky práci radních VpCh a ODS se tak za-
tím nestalo a máme alternativu.
Developer chtěl postavit 4 domy fáze H; 6 domů fáze I; 2 domy 
fáze J a 6 domů fáze K. V celých N.CH. by tak zůstala zeleň pouze 
v malém parku mezi domy fáze I, hřiště by nebyla, stejně tak veř. 
vybavenost. S tím jsme ve VpCh nesouhlasili. Připravili jsme pro-
to námitky a prosadili odvolání MČ proti H+I. Povedlo se nám do-
hodnout, že se postaví 4 domy fáze H; 6 domů fáze I; žádné domy 
fáze J a pouze 3 domy fáze K. Zároveň MČ dostane pozemky, kde 
mělo těchto pět domů stát. Pozemky developer rovnou zasíťu-
je a vysadí zeleň. MČ získá prostor na školku apod. Developer vy-
buduje tato hřiště: pro ježdění na kole, multifunkční a menší fot-
balové. Pokud by k tomu všemu chtěla p.Šušáková, kromě myšle-
nek ve Zpravodaji, něco přidat a tím se zkusit poprvé věnovat prá-
ci pro obec, my budeme jenom rádi:)                Jan Vokurka, VpCh

Vedení MČ zodpovídá za nedostatky v Nových Chabrech
Výrazný nárůst obyvatel, nedostatečná občanská vybavenost, ne-
dostatek veřejné zeleně, dětských hřišť, sportovišť i parkovišť. To 
je výsledek nekontrolované výstavby v NCh.
Úkolem MČ v územním řízení je pohlídat, aby developer dodržel 
právní předpisy, požadavky územního plánu a vše výše uvedené 
vybudoval. Cílem developera je postavit co nejvíc bytů a dát co 
nejméně na vybavenost a rozvoj MČ. Proto zodpovědnost za situ-
aci vzniklou v NCh má vedení MČ, které je po celou dobu výstav-
by v rukou VpCh. A právě od VpCh už léta slyšíme, jakých úspěchů 
v jednání s developerem dosáhli, jak redukují výstavbu, získáva-
jí pozemky, rozšiřují parky. Skutečnost je výrazně jiná, viz struč-
ná rekapitulace:
V březnu 2015 VpCh prosazuje na ZMČ zvětšení a zvýšení 4 domů 
fáze E s tím, že fáze F bude zrušena a místo ní bude park. Násled-
ně developer fázi F v klidu postaví, s domy většími a vyššími, než 
bylo v původním plánu.
V září 2015 VpCh prosazuje na ZMČ navýšení koeficientů zastavě-
nosti (KZ) území NCh, aby domy měly 6 a více pater. Současně de-
veloper kupuje od místostarosty za VpCh sousední pozemek, plo-
cha projektu NCh se bez dodatku ke smlouvě zvětšuje a umožňu-
je další mohutnou výstavbu. Na jaře 2016 starosta Malina za na-
výšení KZ a vyšší domy bojuje na magistrátu. Tyto snahy zastaví až 
referendum, které bylo ve velké nemilosti VpCh.
Proti výstavbě fází F+G podala MČ námitky do územního řízení. 
Pak je stáhla a nechala developera postavit co chce, dokonce ho 
zbavila závazku postavit na své náklady dům seniorů. Nyní jsou 
proti fázím H+I opět podány námitky. A opět se VpCh s develope-
rem dohodla. Ten místo příspěvku na rozvoj MČ dovede veškeré 
sítě a komunikaci k pozemkům člena VpCh pro jeho developerský 
projekt. Chybí už jen schválení na ZMČ a námitky budou opět sta-
ženy. Stahování námitek, které nejsou v dohodách s developerem 
zohledněny, má za následek neuspokojivý stav veřejného prosto-
ru v NCh.                                                   M. Šušáková, zastupitelka

Reakce na příspěvek Petra Kasy
Všimli jsme si, že v příspěvku v minulém čísle došlo k nedorozu-
mění mezi námi a Petrem Kasou. V příspěvku nám položil něko-
lik otázek. Mysleli jsme si, že bylo vše řečeno jasně, zřejmě je ale 
nutné některé věci vysvětlit ještě jednou:
„Proč by obec měla brát do svého vlastnictví pozemky, které po-
slouží pouze jako ochranné pásmo pro navýšení další výstavby 
soukromých developerů, když nemáme pozemek pro domov se-
niorů a další mateřskou školku?“
Přiznáváme, že o magickém ochranném pásmu, které umožní na-
výšení výstavby, slyšíme poprvé. Jak má tato nejnovější vychytáv-
ka fungovat, netušíme. Zasíťované pozemky, které má developer 
na MČ převést, by sloužily právě k výstavbě veřejné vybavenosti, 
tj. např. mateřské školy či domova pro seniory. Přesně z důvodu, 
že MČ žádnými takovými pozemky nedisponuje, jsme zařadili ten-
to bodu do dohody s developerem.
„Proč nám bylo v loňském roce slibováno, že dojde ke snížení po-
čtu budov v projektu (fáze H+I), zvýšení průchodnosti území, jak 
požadovali architekti a nyní se počítá s kompletním zastavěním 
celého území dalšími domy?“
Není nám jasné, jaký a čí slib je zde na mysli. Navíc Petr mož-
ná zapomíná, že už nesedí v  opoziční lavici a  místo vyčkávání 
mohl sám aktivně konat. Požadavek na snížení počtu budov ve 
fázi H+I  byl prvotní návrh VpCh (nikoli architektů) vůči develo-
perovi, který se nicméně nepodařilo prosadit. Namísto toho bylo 
ujednáno snížení počtu budov v navazujících fázích projektu, a to 
celkem o pět bytových domů. Zlepšení průchodnosti územím se 
VpCh se dojednat podařilo.
„Proč má stát na dnešních volejbalových kurtech čtyřpatrové ob-
chodní a kancelářské centrum?“
„Volejbalovými kurty“ je asi myšleno stávající beach. hřiště. Na-

místo něj developer vybuduje…
Martin Knížek, Volba pro Chabryzkráceno
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workshop: Skládání z papíru
23. 3. st 16:30 hod.
Přijďte na první workshop ze série skládání z papíru pod ve-
dením Aleny Manderlové. Naučí nás, jak ze stránek vyřaze-
ných knih může s trochou trpělivosti vzniknout originální de-
korace. Tentokrát budeme vyrábět myšku nebo ježka. Vstup-
né 30 Kč obsahuje veškerý materiál a doporučujeme rezervaci 
osobně v knihovně nebo telefonicky na tel.: 604 976 653. Vhod-
né pro děti i dospělé.

Pohádka: Princezna Čokoláda
26. 3. so 15:00 hod.

Pohádka o jedné mlsné princezně s výchovnou pointou a vti-
pem, plná písniček. Z ohlasu diváků: „Děti se opravdu hodně 
nasmály a skvěle spolupracovaly.“ nebo „Všichni se výborně 
pobavili a vzali si z princeznina mlsání ponaučení.“

Hraje: Dobře naladěné divadlo. Účinkují: Markéta Javorko-
vá a Josef Kovář. Vhodné pro děti od 3 let.

Zveme děti školního věku „na palubu“ přesně týden před 
110. výročím potopení jedné z  nejslavnějších lodí! Prožijte 
na vlastní kůži noc na Titaniku a staňte se jedním z pasažé-
rů. Každý z účastníků dostane palubní lístek člověka, který se 
plavil na Titaniku, a pod tímto jménem bude po celou noc vy-
stupovat. Vyzkouší si, jak obtížná byla cesta pasažérů 3. tří-
dy na člunovou palubu, marně bude střílet světlice a doufat, 
že nějaká loď připluje na pomoc, a za doprovodu lodního or-
chestru zazpívá slavnou píseň Blíž k Tobě Bože můj. Nebude 
chybět ani nastupování do člunů a zachraňování trosečníků 
z vody. Velká část akce se odehraje potmě a účastníci si oble-
čou bezpečnostní „záchranné“ vesty. Akce začíná v 17:00 ho-
din, dobové oblečení vítáno! Rezervace od 1. března 2022 for-
mou písemné přihlášky dostupné v knihovně nebo na webu 
www.kulturachaberskydvur.cz, vstupné 150 Kč včetně večeře.

Noc s Andersenem
pátek 8. dubna od 17:00 hod.

"NOČNÍ TITANIC"
Staňte se skutečnými pasažéry 

nebo členy posádky a nastupte na palubu. 

týden před 110. výročím od potopení!

Na vlastní kůži prožijete radosti i útrapy pasažérů.

nastoupíte do člunu, nebo skončíte v ledovém

oceánu, až se loď potopí?

 P r o g r a m  p r o  d ě t i  š k o l n í h o  v ěk u  S  PŘ E S P Á N Í M  V  K N I H O V N Ě ,

v s t u p n é  1 5 0  K Č
př i h l á š k y  v  k n i h o v n ě  n e b o  n a  w w w . k u l t u r a c h a b e r s k y d v u r . c z

 

. . .přež ití  zaručeno!

b Ř E Z E N  2 0 2 2

Výstava: Jak se v chabrech kdysi žilo
12. 1.–26. 3.

Výstava: Tajná dvojka A+b
Hádanky a detektivky v komiksu
Panelová výstava v knihovně

Každé úterý 9:30–11:00 hod., Dvoreček
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč, přihlašování před FB skupinu Dvorečky Chaberský 
dvůr

2. 3. st 15:30–17:30 hod., Kavárnička chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje
Pořádá Sociální komise

5. 3. so 13:30 hod., Komentovaná prohlídka
Výstava: Jak se v chabrech kdysi žilo
Vstupné dobrovolné, bez rezervace

16. 3. st 15:30–17:30 hod., Kavárnička chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje
Pořádá Sociální komise

22. 3. út 18:00 hod., Projekce filmu z Festivalu EKOFILM
Nutrie – přišly, aby zůstaly
Úvodní slovo RNDr. Miloslav Štulc
Vstupné zdarma, projekce v přízemí KC CHD

23. 3. st 16:30 hod., wORKShOP
Skládání z papíru
Vstupné 30 Kč, rezervace v KC

26. 3. so 15:00 hod., Princezna Čokoláda
Divadelní pohádka pro děti.
Vstupné 50 Kč, Velký sál, bez rezervace

27. 3. ne 19:30 hod., Divadlo DIVOch: Setkání
Autor a režie: Gabriela Rejková
Vstupenky 120 Kč v prodeji v KC Chaberský dvůr

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

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

Provoz galerie a knihovny je po dobu akcí pořádaných
v prostorách Kulturního centra chD omezen.

během akcí se mohou pořizovat zvukové a obrazové záznamy určené k propagaci knihovny.

Noc s Andersenem
8. 4. pá 17:00 hod.

chaberský dvůr – Kulturní centrum 
můžete sledovat na Fb

8
n
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V  termínu 2.  dubna  2022 si připomínáme 
Mezinárodní den dětské knihy, vy u nás mů-
žete směnit literaturu všech žánrů a nejen 
ji. Uvítáme vás po celý sobotní den v oteví-
rací době knihovny. Na náš 1. knižní SWAP 
je možné přinést nepotřebné, ale zachovalé 
knihy, časopisy, CD nebo DVD. Vše prosíme 
v  přiměřeném množství (nikoli celé knižní 
pozůstalosti apod). Každý příchozí si může 
cokoliv zdarma odnést. SWAP je aktivita, 
která nás učí myslet ekologicky i ekonomic-
ky, nezbavovat se věcí bez rozmyslu a být še-
trní k životnímu prostředí. V praxi jde o vý-
měnu věcí, které již nepoužíváme, ale přesto 
mohou sloužit dále.

za kulturní dvoustranu Alena Wachtlová, Jitka Goldsteinová

OTEVÍRAcÍ DObA

P O  Z AV Ř E N O
Ú T  1 1 . 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

Jarní SwAP v knihovně 
2. 4. so 10:00–18.00 hod.

V  lednu proběhla v knihovně výstava obrázků k výtvarné sou-
těži Kniha mého srdce. Letos jste hlasovali již ve třetím roční-
ku pro 34 přihlášených děl. Bylo odevzdáno 82 hlasovacích líst-
ků. Vítězný obrázek s celkovým počtem 23 hlasů namalovala So-
phia Hlaváčová, která na prvním místě boduje již potřetí. Ten-
tokrát ztvárnila obrázek ke knize Dobrodružství malého ledního 
medvídka od Katji Reider. Knihovna vítězku odměnila drobnými 
cenami a malou sladkostí. Děkujeme všem soutěžícím i hlasují-
cím za zájem o soutěž a těšíme se na účastníky příštího ročníku.

Vítězka 3. ročníku výtvarné soutěže Klára Smolíková v knihovně

Pozvánku do knihovny na setkání se spisovatelkou Klárou Smo-
líkovou přijaly třetí třídy chaberské ZŠ. Workshop s tématem de-
tektivek a pátrání, jehož předlohou jsou knížky ze série „Tajná 
dvojka A+B“, jejíž výstavu můžete do konce března zhlédnout 
v knihovně, byl poučný. Na workshopu si děti ověřily, zda umí 
číst mezi řádky, dekódovat a hledat důkazy a  stopy k odhale-
ní zločinu. Nejvíce se pobavily při pokusu o  sestavení portré-
tu hledané osoby. Role svědka a kriminalisty si navzájem měnily 
a někteří se nestačily divit, jaké identikity podle slovního popi-
su vznikly. Závěrem mnoho z nich využilo příležitost zakoupit si 
některou z autorčiných knih a nechat si vepsat osobní věnování. 
Těšíme se na setkání zase někdy příště!

9CHABERSKÝ DVŮR



Štafetový kolík – tři otázky 
pro Tomáše Frantíka
Karolína Drew, která odpovídala v únoro-
vém Zpravodaji, připravila další tři otáz-
ky pro Tomáše Frantíka, biologa, otce dva-
nácti přijatých i  vlastních dětí, kterého 
můžete potkat v chaberských ulicích v létě 
i v zimě na kole.
Na vašich krásných dřevěných vratech visí 
skromná cedulka, kde nabízíte opravu kol. 
I já jsem vašich služeb využila a měla jsem 
tak možnost si s  vámi popovídat. Z  roz-
hovoru jsem se s  překvapením dozvědě-
la, že žijete hlavně pro svou velkou rodinu 
a že kromě svých dětí máte ještě několik 
v pěstounské péči. Co vás k tomu přivedlo, 
kde berete na všechno sílu a co byste po-
radil lidem, kteří o  pěstounské péči uva-
žují?

O  pěstounské péči jsem vlastně ni-
kdy v  mládí nepřemýšlel, to spíše moje 
žena. Děti, které jsme si vzali, nám nějak 
postupně přišly do života a my jsme cíti-
li, že se jejich smutný příběh nějak naše-
ho života týká, že to pro nás vlastně ne-
jsou cizí děti. Teď už jsou všechny dospělé 
a máme z nich radost – všechny dokončily 
školy, pracují a stále se k nám vracejí. Včet-
ně nevidomého, dnes už 45letého chlapce, 
který stále vzpomíná, jak jsme spolu jez-
dili na dvoukole nebo se „cvakli“ na Bíli-
ně. Spousta situací s našimi pěstounskými 
dětmi bylo hezkých, mnoho jich bylo vtip-
ných, ale řada také velmi náročných. K těm 
náročnějším patřilo například každodenní 
cestování narvanou MHD do speciální ško-
ly. Tři prakticky stejně staré romské hol-
čičky si krátily čas po svém. Jedna si na-
hlas zpívala, druhá si udělala svůj prostor 
k životu tím, že školní taškou točila kolem 
sebe a třetí se zvídavě vyptávala: „Kolik let 
je tamhle tomu děsně tlustému pánovi?“

V  pěstounské péči je velmi důleži-
té nesnažit se realizovat na přijatých dě-
tech, nechtít po nich výkony jako po vlast-
ních, ale radovat se z každého jejich úspě-
chu. Pro nás to bylo snadnější – máme pět 
vlastních dětí, které jsou celkem úspěš-
né. A tak můžeme mít radost z pěstounské 

romské dcery, která v sedmi letech v dět-
ském domově vůbec nemluvila, proto-
že má praktickou hluchotu, a teď ve svých 
šestadvaceti zrovna čte mojí staré mamin-
ce knížku, když nám předtím upekla koláč.
Zbývá vám někdy volný čas? Čemu se rád 
věnujete?

Miluji vše, co souvisí s  přírodou a  po-
hybem. Fascinuje mě divoká voda, která 
mi připomíná nespoutanost života. A  tak 
když začne tát, vyrážím s kánoí na někte-
rý český tok jako je Zákolanský potok, Brzi-
na či Javornice. S dětmi sjíždíme v létě pol-
ské řeky, kde je málo vodáků a můžete svo-
bodně tábořit. V zimě trávíme týden s dět-
mi či vnoučaty na opuštěné salaši na hře-
beni Nízkých Tater nebo Velké Fatry, kam 
se jinak než na běžkách nedostanete a bez 
běžek si nedojdete ani na záchod. S Janou 
jsme si téměř každý rok našeho 43letého 
manželství vyšetřili alespoň týden na ně-
jaké rumunské nebo slovenské hory, děti 
nám vždy někdo pohlídal. Když se ženil náš 
nejstarší syn, upozorňoval snachu: „U nás 
to nebude tak, že babička nám bude hlídat 
děti, my budeme hlídat děti babičce.“ To už 
se ale dávno změnilo, teď už učíme tábo-
řit vnoučata.
Jaká je vaše životní filozofie?

Možná ji nejlépe popíšu na příkladu 
oprav kol, které jste zmínila. Někdy po re-

voluci jsem slyšel v křesťanském vyučová-
ní o  podnikání, že je třeba soustředit se 
na službu lidem, ne na zisk – o ten se po-
stará Pán Bůh. Chtěl jsem si to vyzkoušet. 
Skoro půl století používám kolo jako té-
měř jediný dopravní prostředek po Praze, 
údržbu našeho dětského kolového parku 
jsem vždy dělal sám, a tak jsem před pár 
lety začal opravovat kola i  pro sousedy. 
Manuální práce mě baví – a mám radost, 
když se mi podaří využít některý ze star-
ších dílů, kterých mám v dílně opravdu do-
statek. Vyrůstal jsem ve skautském ochra-
nářském oddíle a vadí mi, když se vyhazu-
jí ještě funkční věci. Také mám rád v práci 
pestrost – jsem zaměstnán v botanickém 
výzkumu, ale psaní odborných článků mě 
uspokojuje jen částečně. Práce s  hmata-
telným výsledkem je proto pro mě vítaným 
zpestřením života.

Jsem založením spíše skeptik. Okolo 
nás je mnoho věcí, kvůli kterým je mož-
né se trápit nebo být nespokojený. Ale já 
si uvědomuji, že jsem toho od Boha do-
stal opravdu hodně, a  tak se učím vděč-
nosti. Když jsem po třídenním putování 
stál na vrcholu Monte Rotondo a díval se 
na vycházející slunce, říkal jsem si, že mám 
opravdu hezký život.

Nominace do příštího čísla: Evžen Šulc

Inzerce
 

Prosíme inzerenty,
aby inzeráty posílali 

na adresu

inzerce@dchabry.cz
 

nejpozději do 15. dne v měsíci.

redakce
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Komentované prohlídky 
výstavy: Jak se v chabrech 
kdysi žilo
Výstavu, kterou jsme připravili začátkem 
nového roku 2022 v  KC Chaberský dvůr 
s fotografiemi života v Chabrech za první 
republiky, doprovázejí exponáty „našich 
prababiček“. Nechybí zde ani materiály, 
jako jsou kopie starých unikátních map, 
původní lidové kroje, sokolské i hasičské, 
které se jen zázrakem dodnes dochovaly.

Pro návštěvníky rádi připravujeme ko-
mentované prohlídky výstavy, o  které je 
neobvyklý zájem. Nás autory a  tvůrce ex-
pozice velice těší, že do prostor kulturního 
centra přicházejí třídy školáků, kluby se-
niorů, a zájem projevila například i skupi-
na odborníků z Národního muzea. Hned na 
první přednášku k výstavě se do kulturní-
ho centra dostavilo dvacet pět návštěvní-
ků různého věku. Přišli jak z okolních obcí, 
tak z  Chaber a  pozorně sledovali výklad 
o nejstarší historii zakládání obce i o do-

bách mladších. Mnozí návštěvníci přispě-
li také svými vzpomínkami, někteří nabídli 
i své staré fotografie, pohledy a další ma-
teriály k zapůjčení. Všem moc děkujeme.

Příští komentovaná prohlídka pro ve-
řejnost se bude konat 5. března v 13:30 ho-

din. Vstupné je dobrovolné. Budeme se na 
vás opět těšit.

Za tvůrce výstavy členky OSOP v Dolních 
Chabrech

Jana Snížková a Martina Mrňavá

Provětrejme šatníky 
pomozme Šatníku
V  neděli 8.  května  2022 pořádáme spo-
lečně s  Kavárnou Pod pavlačí první roč-
ník charitativního bazárku, jehož výtěžek 
bude věnován organizaci pro rodiče sa-

moživitele Šatník. Zapojit se můžete jako 
prodávající, nebo si přijít koupit něco hez-
kého pro sebe. Anebo oboje.

Celý den bude doprovázen krásným 
programem a už teď vám můžu prozradit, 
že se můžete těšit na divadelní Výroční 
trachtaci Ilegumovy divadelní společnos-

ti a dětské dílny.
Detaily a další program budeme zveřej-

ňovat postupně na sociálních sítích.
Katarína Vedejová

a Kavárna Pod pavlačí
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Olympionici 
a sportovci ze ZŠ
Letos jsme se opět zúčastnili Geologic-
ké olympiády a všichni zájemci z druhého 
stupně se úspěšně probojovali i do okres-
ního kola, které se konalo 18. ledna 2022. 
Online test se oproti minulým ročníkům 
opět ztížil. V rámci školy byla na 1. místě 
Jorika Táborská z 8. A; na 2. místě Tobiáš 
Klofáč z 9. B a na 3. místě Zikmund Mlčoch 
z 8. A. Z devíti účastníků jich osm postou-
pilo do krajského kola. Všem zúčastněným 
gratulujeme a  přejeme mnoho úspěchů 
v dalším kole.

V  termínu 23. až 29.  ledna jsme vyra-
zili na lyžařský kurz do Božího Daru. Po 
dvouleté pauze a mnoha opatřeních pro-
běhl „lyžák“ bez výraznějších komplika-

cí. Sněhu bylo všude více než dosti, poča-
sí nám také přálo. Na Klínovci jsme jezdi-
li o sto šest a nově jsme do programu za-
členili i  večerní lyžování a  diskotéku. Na 
závěr kurzu jsme se nasmáli při soutěžích 
v  týmech, kde jsme v  rozmanitých disci-
plínách využili lyží, lyžáků i hůlek. Celkově 
to bylo pěkné sněhové odreagování. Tak 
snad za rok zas…

Veronika Minaříková

Ze základní školy
Zápis do 1. třídy
a den otevřených dveří
Zápis k  základnímu vzdělávání proběh-
ne v  chaberské základní škole ve dnech 
27. a 28. dubna 2022. S ohledem k možným 
protiepidemickým opatřením bude způ-
sob zápisu zveřejněn na stránkách školy 
začátkem dubna.

Den otevřených dveří pro veřejnost je 
plánován na pátek 11. března 2022. V čase 
8:15 a  v  9:00 hodin proběhne informační 
schůzka s vedením školy. Pokud epidemio-

logická situace nedovolí pořádat den ote-
vřených dveří, bude možné po telefonické 
dohodě školu navštívit individuálně.

Come and Show 2022
Chaberská základní škola vyhlašuje 14. 
ročník recitační soutěžní přehlídky v ang-
ličtině Come and Show. Akce proběhne již 
tradičně těsně před velikonočními prázd-
ninami ve dnech 12. a 13. dubna 2022. Pře-
hlídka je určena žákům prvních až devá-
tých tříd všech pražských škol a odpovída-
jících ročníků víceletých gymnázií. Termín 
uzávěrky přihlášek je 1. dubna 2022. Nově 

upravená pravidla soutěžního setkání na-
jdete v aktualitách na webu základní školy.

redakce,
zdroj: web ZŠ
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Vyjádření ředitelky ZŠ 
Praha-Dolní chabry
k výrokům na adresu školy 
na sociálních sítích
Od začátku tohoto školního roku řeší ve-
dení školy podněty několika rodičů ze tří-
dy 5. A, které se týkají vzdělávání v  této 
třídě v době distanční výuky a po návra-
tu k prezenčnímu způsobu vzdělávání. Na 
základě těchto podnětů byla na 22. 9. 2021 
svolána mimořádná třídní schůzka. Přes-
tože většina rodičů projevila spokojenost 
s  průběhem výuky, vedení školy přija-
lo opatření na zvládnutí učiva, které bylo 
v době distanční výuky odučeno částečně 
nebo nebylo odučeno vůbec. Vyhodnoce-
ní bylo stanoveno na konec 1. pololetí to-
hoto školního roku. S tímto postupem byli 
rodiče seznámeni.

Ještě před koncem pololetí, na základě 
anonymního podání, proběhlo 15. 12. 2021 
šetření České školní inspekce, které ne-
shledalo v  zajištění vzdělávání ve třídě 
5. A  zásadní nedostatky. Také postup ve-
dení školy při řešení podnětu zákonných 
zástupců na nedostatečné zajištění výu-
ky byl Českou školní inspekcí vyhodnocen 
jako dostatečný. Pouze stížnost na komu-
nikaci školy se zákonnými zástupci byla 
hodnocena jako důvodná, protože infor-
mace předávané zákonným zástupcům 
byly příliš obecné.

Protože výsledky ČŠI byly některými ro-
diči třídy 5. A  zpochybněny, byla svolána 
na středu 9. 2. 2022 další mimořádná tříd-
ní schůzka. Zákonní zástupci byli sezná-
meni s  vyhodnocením přijatých opatře-
ní a dalším postupem ve 2. pololetí. Přes-

tože většina rodičů opakovaně projevila 
spokojenost s výukou a vyjádřila podpo-
ru třídnímu učiteli (tento postoj jasně vy-
jádřili v dopise adresovaném škole i zřizo-
vateli), byla v průběhu této schůzky zpo-
chybněna kvalita naší školy. Výtky se tý-
kaly především distanční výuky, technic-
kého vybavení školy, komunikace vedení 
školy se zákonnými zástupci. Podobný ob-
sah znevažující kvalitu chaberského škol-
ství měly i komentáře, které se v následu-
jících dnech objevily na sociálních sítích.

Distanční výuka byla vyhodnocena 
v únoru 2021, tj. po téměř roce jejího tr-
vání, dotazníkovým šetřením externí spo-
lečnosti Eduvia s.r.o. Osloveni byli všich-
ni zákonní zástupci žáků, průzkumu se zú-
častnila třetina z  nich. Z  výsledků, které 
jsou od března 2021 k dispozici na webo-
vých stránkách školy, vyplývá, že většina 
zúčastněných rodičů považovala distanč-
ní výuku školy za dobře zvládnutou, ve-
lice dobře hodnotili práci třídních učite-
lů a podle mínění rodičů prakticky všichni 
žáci zvládali během distanční výuky plnit 
požadavky učitelů z  hlediska náročnosti 
a množství zadané práce.

Rovněž technické vybavení žáků je dle 
názorů rodičů na skvělé nebo dobré úrov-
ni.

Na přelomu roku 2020 a  2021 jsme 
z účelové neinvestiční dotace z MŠMT na 
pořízení technického vybavení zakoupili 
40 notebooků, které jsme zčásti zapůjčili 
žákům, další obdrželi učitelé. V tuto chvíli 
jsou všichni pedagogičtí zaměstnanci vy-
baveni notebookem, učebny jsou vybave-
ny hardwarem i softwarem potřebným pro 
případnou distanční výuku.

Dalším argumentem pro zpochybnění 

kvality školy byla údajná neúspěšnost na-
šich žáků při přijímacích zkouškách na ví-
celetá gymnázia. Toto tvrzení se nezaklá-
dá na pravdě, protože údaje o počtu přija-
tých žáků lze dohledat ve výročních zprá-
vách jednotlivých škol. Naši žáci jsou ne-
srovnatelně úspěšnější než žáci některých 
mnohem větších škol v okolí.

Skutečnost, že naše škola poskytuje 
kvalitní vzdělání, potvrzuje i poslední in-
spekční zpráva, která je veřejnosti k dis-
pozici na webových stránkách ČŠI.

Vedení školy v  žádném případě neza-
krývá problémy, které v  průběhu výuky 
mohou nastat. Každý podnět řeší, se zá-
konnými zástupci komunikuje písemně 
prostřednictvím e-mailu nebo systému 
Bakaláři, případně také osobně. Stejně tak 
tomu bylo i v případě výuky 5. A. V průbě-
hu 1. pololetí byl každý dotaz či podnět 
zodpovězen obratem. Na mimořádné tříd-
ní schůzce ze strany vedení školy ani jed-
nou nezaznělo, že je vše v pořádku a není 
co řešit. Naopak, programem třídní schůz-
ky bylo seznámení rodičů s plánem úprav 
vzdělávacího obsahu dle metodického 
pokynu MŠMT. Vzhledem k tomu, že škola 
je živý organismus, o který se musí pečo-
vat, je stále co řešit a co zlepšovat.

Pevně věřím, že se nám všem poda-
ří situaci věcně vyřešit ku prospěchu na-
šich žáků. Především kvůli našim žákům, 
jejich rodičům i zaměstnancům školy dou-
fám, že se téma školy vrátí zpět ze sociál-
ních sítí k osobnímu jednání.

Mgr. Zdenka Chaloupecká, 
ředitelka školy

Jak se máme v MŠ 
chaberáček
Děti si ještě ani nestačily užít sněhu a už se 
pomalu hlásí o slovo jaro. Zimu jsme si po 
Vánocích připomněli svátkem, který mezi 
nás pozval tři krále. Ve skutečnosti bylo 
těch králů mnohem víc, protože si každé 
dítě vyrobilo svou vlastní korunu. V dopro-
vodu říkanky popisující milou tradici, mí-

řily děti s ozdobou na hlavě do svých do-
movů. Protože z tepla se lépe kouká, opa-
kovali jsme si správný způsob oblékání na 
ven v zimním období. Nakonec si děti vy-
tvořily zimní čepice s dvoubarevným vzo-
rem. Ozdobené čepice nás potěšily na ná-
stěnce, ale ven si každý oblékl tu svou.

V únoru nás čeká veselice v podobě ma-
sopustního karnevalu a seznámení s ně-
kterými řemesly. Naplánován je den plný 
her a soutěží. Masky jsou vítány. Věříme, že 

si děti pěkně užijí i masopustní průvod v 
Chabrech, který navazuje na náš program.

Všichni se již těšíme na jarní probou-
zení přírody, kdy se začneme znovu starat 
o naše třídní záhonky na zahradě MŠ a ve 
třídě se budeme seznamovat s tím, jak vy-
roste rajčátko ze semínka.

Pěkné slunečné dny a dobré zdraví pře-
je za MŠ Chaberáček 

Alena Sýsová
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Ve znamení olympiády
Únorový měsíc se v  naší školičce nesl 
ve sportovním duchu a  nadšení na-
šich sportovců bylo veliké. Dozvědě-
li jsme se i  jak Olympijské hry probíha-
jí, jaký je jejich znak, co vyhrávají vítězo-
vé, kolik máme olympijských kruhů a  je-
jich význam, a hlavně, jaké sporty může-
me na zimní olympiádě vůbec vidět. Ně-
kolik z nich v upraveném vydání si mohly 
děti samy vyzkoušet na vlastní kůži. Všich-
ni naši sportovci závodili s chutí a velkým 

nasazením.
Výtvarné hrátky jsme si také velmi uži-

li. Děti tvořily olympijské kruhy, české vla-
ječky, brusle a  lyže z  papíru, tiskly zimní 
sportovce a tvořili jim trasu jejich cesty do 
cíle.

Děkujeme našim sportovcům za fair 
play a za čtyři roky se opět moc těšíme.

Pohádková školička,
MŠ Bílenecké nám.

Sportovní hry 
v MŠ beranov
V MŠ Beranov jsme uspořádali Sportovní 
hry. Děti si mohly vyzkoušet různé druhy 
zimních sportů jako například hokej nebo 
curling. Každá třída si vyrobila na tuto akci 
speciální vlajku a  také jsme si zazpívali 
českou hymnu. Velkou motivací ke sporto-
vání se staly zimní olympijské hry v Pekin-

gu. Děti asi nejvíce bavil hokej na zahradě 
MŠ, kde si mohly vyzkoušet své dovednos-
ti a také fandit svým kamarádům. Na zá-
věr Sportovních her děti dostaly medaile 
a přívěsky, z kterých byly nadšené. Společ-
né sportování přineslo všem spoustu neo-
pakovatelných a příjemných zážitků. 

Za mateřskou školu Beranov
Irena Majerová

Únor v Jaatě
Zimní čas vypadá na ústupu, alespoň bě-
hem února tomu tak bylo. Dokonce nám 
začaly kvést první kvítky a zahrada začíná 
nabírat na síle, projevuje se to rašícím ze-
leným kobercem a  všudypřítomným zpě-
vem ptáků.

S dětmi jsme užili i masopustního vese-
lí a vyhlížíme čas, kdy budeme moci hodit 
Moranu do vody.

Moc prosíme chaberské pejskaře – ne-
vadí nám psi na zahradě, pokud se umí 
chovat. Bohužel tomu teď v několika pří-

padech nebylo. Máme díru v  králíkárně 
a zabitého králíka. Víme, že to byl pes, pro-
tože byl viděn. Majitel však již nezastižen, 
neb s kočárkem a telefonem u ucha pokra-
čoval dál ve své nerušené procházce.

Jurtovská králíkárna je teď naplně-
na pouze morčaty. Tady pro vás naopak 
máme nabídku – máme nových pět morčá-
tek a budeme rádi, kdyby našli domov ně-
kde v Chabrech.

S přáním krásného nástupu jara
Tereza z Jaaty

bLAcK ANGELS 
se letos daří

Uplynulá sezóna nebyla jednoduchá. A to 
nejen po sportovní stránce. O  to víc nás 
těší, že ta letošní už je blízko normálu. Naši 
členové se konečně mohli vrátit do nor-
málního procesu, veškeré soutěže odstar-
tovaly a hrály se až doteď.

I přestože klub BLACK ANGELS byl aktiv-
ní i během lockdownů a tréninků na dálku, 
bylo na všech hráčích, hráčkách, ale i tre-
nérech a trenérkách vidět, že si neskuteč-
ně užívají návrat k normálním tréninkům. 
Vidět se s  kamarády a  kamarádkami, do-
stávat zpětnou vazbu a konečně si zahrát 
na brankáře je prostě nenahraditelné.

Veškeré týmy Bleků tak vlítly do svých 
soutěží plné elánu a odhodlání. A dostatek 
motivace je znát i na výsledcích. Je vidět, 
že všechny naše družstva si florbal užíva-
jí naplno a dělají nám radost. Výsledky se 
pak už dostavují samy.

Abychom naše členy a členky odměni-
li za svědomitý přístup při přípravě a  za 
příkladnou reprezentaci oddílu BLACK AN-
GELS, vyhlašujeme vždy na začátku týdne 
„družstvo víkendu“. Kategorie, která oce-

nění získá, si pak užije doplňkový zábav-
ný trénink na horolezecké stěně. Jsme sice 
florbalový oddíl, ale moc dobře víme, jak je 
důležitý komplexní rozvoj dětí a klademe 
důraz na všestranné dovednosti.

Zpočátku si toto ocenění vyslouži-
ly hlavně naše blekovské princezny. Ty 
jsou jako vystřižené z moderních pohádek 
a rozhodně nepotřebují žádné prince, aby 
je zachraňovali. Naopak se dokáží samy 
porvat o výhru. Mladší žákyně, starší žáky-
ně, dorostenky i  juniorky se již stihly stát 
družstvem víkendu a nutno říct, že zaslou-
ženě. Některé týmy podávají krásné výko-
ny stabilně a někdy tak bývá opravdu těž-
ké vybrat. Ve výběru však nechybí ani naši 
nejmenší z přípravky.

Tým mladších žáků rookies, který není 
zaměřený tolik na výsledky, ale na to, 
aby děti florbal bavil, například o  víken-
du v půlce února dokázal vyhrát svůj koš 
bez ztráty bodů. Smíšený tým kluků a ho-
lek navíc šel příkladem a během několika 
příležitostí v zápasech ukázali, že sport je 
hlavně o vzájemném respektu a musí nás 
bavit.

Úspěchy však nesbírají jen naše mlá-
dežnické kategorie. Za své výkony se roz-

hodně nemusí stydět ani elitní ženský tým, 
který hraje 1. ligu žen (druhá nejvyšší sou-
těž v ČR). Těm se podařilo porazit lídra ta-
bulky (Liberec) a v současné době okupu-
jí 4. místo, které zajišťuje účast v play-off. 
Mužský A-tým dělá fanouškům také radost. 
I  letos se podařilo umístit se ještě o krů-
ček výše. V základní části skončili Bleci na 
7. místě. Nyní je čeká osmifinále play-off 
proti Otrokovicím. To se bude hrát na dva 
vítězné zápasy. Podaří se Blekům dokráčet 
do čtvrtfinále play-off? Sledovat je může-
te na tvcom.cz.

Martin Bosák
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160. let výročí sokola 
1862–2022
Sokolské barvy zářily 
nad Prahou

Den svého 160. výročí Sokol slavil ve vel-
kém. Mimo jiné se 16. února do červenobí-
lé barvy zahalily i takové dominanty Prahy, 
jakými jsou Petřínská rozhledna nebo Žiž-
kovská věž a  také Tyršův dům, sídlo Čes-
ké obce sokolské. Osvíceny byly význam-
né stavby po celé České republice a něko-
lik historicky významných sokoloven. Lidé 
u těchto staveb a před sokolovnami zapa-
lovali k úctě výročí svíčky a mnozí se při-
pojili k oslavě i darováním krve při akci Da-
ruj krev se sokolem celým Českem. I u nás 
v Dolních Chabrech v tento den vlála česká 
vlajka a večer plály před sokolovnou svíč-
ky. Děkujeme všem sokolům za věrnost 
a oddanost, kterou nejen v tento význam-
ný den projevili.

Kondiční cvičení pro seniory opět 
spuštěno a nyní zcela zdarma!

Rozhodli jsme se podpořit všechny seni-
ory v pohybu a přinášíme skvělou zprávu, 

že opět otevíráme kondiční cvičení všech 
seniorů bez rozdílu pohlaví, nově s věko-
vou hranicí již od 60. let a  zcela zdarma. 
Chceme apelovat touto cestou na všech-
ny naše maminky, tatínky, babičky, dědy, 
tety a strýce, kteří již věkem dosáhli 60. let 
a více, aby přišli vyzkoušet naše kondiční 
cvičení, které bude probíhat od 22.  úno-
ra 2022 každé úterý od 18:00 do 19:00 ho-
din v naší tělocvičně. Cvičením bude pro-
vázet lektor se specializací na cvičení seni-
orů, bude hrát příjemná hudba a panovat 
přátelská atmosféra tak jak jste v  minu-
losti byli zvyklí. Cvičení je zproštěno všech 
plateb, a to bez ztráty komfortu.

Proto odhoďte strach a  stud, a  přijďte si 
s  námi zacvičit! Nebojte se lektora oslo-
vit nebo upozornit na vaše trvalé zdravot-
ní komplikace. Vždy se najde cesta, proto-
že pořád platí, že „ve zdravém těle, zdra-
vý duch!“

Touto cestou bych chtěla moc poděkovat 
dosavadní lektorce Olince, která po léta 
věrně předcvičovala nejen v  těchto lek-
cích. Byla pro náš chaberský sokol celou 
dobu velkým přínosem a věříme, že teď si 
i ona bude moci užívat cvičení v plné míře, 
jako ho věrně a  odpovědně vedla dopo-
sud. Olinku jste mohli poznat i  na cviče-

ní rodičů s dětmi, kdy společně s Evičkou 
předávali a předávají cvičební návyky for-
mou nejrůznějších her dětem, již od jejich 
prvních krůčků. Oběma našim, dovolím si 
napsat, „sokolským babičkám“ děkujeme 
za jejich obrovský přínos, trpělivost, laska-
vost, srdečnost, jejich přirozenou lidskou 
skromnost, obrovské nasazení a hlavně za 
jejich sokolskou hrdost a  věrnost. Moh-
la bych zde uvést ještě tisíce krásných pří-
vlastků, které si tyto dámy za svou sokol-
skou „éru“ zaslouží, ale i  tak by to bylo 
málo. Mnohokrát Vám děkujeme a zůstaň-
te nám věrné nadále!
____________________________________

Ve dnech 14. až 20.  března  2022 probíha-
jí jarní prázdniny dětí ve škole ZŠ Dol-
ní Chabry. Přejeme dětem, aby si je uži-
li v plné míře a těšíme se opět na shledá-
ní po prázdninách. V době jarních prázdnin 
bude chaberská sokolovna uzavřena.
____________________________________

Rádi bychom vám připomněli, že si mů-
žete stáhnout mobilní aplikaci do naše-
ho sokolského systému, ve kterém spo-
lečně fungujeme. Zde budete mít přehled 
o všem, co se děje. Můžete s námi flexibil-
něji komunikovat, uvidíte okamžitě změny 
na mobilu a budete mít přehled o platbách 
za kroužky atd. Aplikace funguje jak na sy-
tému Apple (iOS), tak na telefonech se sys-
témem Android. Stáhnete si ji ve svém mo-
bilním obchodu s aplikacemi, je bezplatná. 
Název aplikace: EOS CLUB ZONE.

Za tým chaberského sokola
Tereza Heinrichová

Příprava: Zimní turnaj v Kyjích
Úspěšný vstup do Zimní ligy v Kyjích.

V  zahajovacím kole tradičního zimního turnaje 
jsme narazili na pořádající domácí celek z Kyjí. Tre-
nér Vajnar měl poněkud snazší práci při tvoření se-
stavy oproti minulým přípravným utkáním, do začátku 

zápasu poslal na hřiště sestavu ve složení: Dikusar – Smelík, Polz, 
Matyáš, Veselý – Strnad, Outlý, Škurek J., Klimt – Šmicer, Palma.

Vstup do utkání byl poněkud vlažný, ale i přes četné nepřesnos-
ti si naši borci vybojovali dvougólový náskok do poločasu, když se 
prosadili Palma a Klimt.

Do druhé půle přišli oživit hru střídající Horáček, Škurek  M., 
Cranford a  Bednář. Třetí branku přidal z  trestného kopu Outlý. 
O čisté konto nakonec naše obrana přišla, ale více než jeden gól 
soupeři nedovolila, a tak první tři body do tabulky Zimní ligy za-
pisují Chabry.

Po zimní pauze konečně na fotbal!
Pomalu se nám rozjíždějí mistrovské zápasy. Je již tradicí, že prv-
ní začínají mužské a dorostenecké kategorie. Jako první nás čeka-
jí tyto domácí zápasy:

26. 3. 15:00 Kyje / Muži „A“
27. 3. 15:00 Bohnice / Starší dorost
2. 4. 16:30 Bílá Hora / Mladší dorost
3. 4. 16:30 Královice / Muži „B“

Více na www.skchabry.cz
Jan Škurek
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