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Výuka češtiny pro 
ukrajinské sousedy
Chaberská radnice vyhlásila v  průběhu 
dubna kurz českého jazyka pro dospě-
lé ukrajinské občany žijící aktuálně v naší 
městské části. 

Zájemců se přihlásilo tolik, že byli rov-
nou rozděleni do dvou skupin a první vy-
učovací hodinu měli již v  úterý 19.  dub-
na 2022. Na úřadě je přivítala starostka Ka-
teřina Šilhová Šafránková společně s  lek-
torkou Karolínou Drew, která bude ukra-
jinské studenty dvakrát týdně ve Velkém 
sále Chaberského dvora vyučovat. Přejeme 
všem studentům, ať se jim u nás líbí a češ-
tinu zvládají s úsměvem. redakce

Úvodní 
slovo
Kateřina 
Šilhová 
Šafránková
starostKa MČ
Milí Chaberáci,

k  dnešnímu dni je u  nás registrováno 
něco kolem 160 občanů z  Ukrajiny, pře-
vážně dětí a žen, kteří prchají ze svých do-
movů před válkou. Většině z nich jste po-
skytli nezištně ubytování ve svých soukro-
mých bytech či domech, aniž byste tušili, 

na jak dlouho pomoc nabízíte. Za to vám 
patří obrovský dík. Stále nabízíte pomoc 
i prostřednictvím městské části na speci-
álně zřízenou e-mailovou adresu, díky kte-
ré pomoc koordinujeme. Ve spolupráci se 
základní školou poskytujeme obědy pro 
děti v sokolské adaptační skupině a hned 
po Velikonocích jsme začali na úřadě s vý-
ukou češtiny pro dospělé Ukrajince z Dol-
ních Chaber. V květnu plánujeme i ukrajin-
ský večer s národním jídlem. Doufám, že se 
na něm potkám i s těmi z vás, kteří pomoc 
poskytujete. 

Avšak nežijeme v  Chabrech jen Ukraji-
nou. Velký dík patří všem, kteří se i za ne-
příznivého počasí zúčastnili dubnové akce 
Ukliďme Chabry. Péče o zeleň a úklid veřej-
ného prostoru je jednou z našich priorit. 

Prvního května již tradičně postavíme 
před úřadem májku, kterou následně sun-
dáme během dětského dne 1. června, jenž 
proběhne s rozsáhlým doprovodným pro-
gramem. Květen bude bohatý i na venkov-
ní kulturní akce pořádané spolkem OSOP, 
Pergolou nebo Mezigenerační akademií. 

V květnu to budou dva roky, co jsem se 
stala starostkou. Nebylo to zrovna klidné 
období, z  dostavby školy a přes pande-
mii covidu jsme přešli rovnou do pomoci 
ukrajinským uprchlíkům, a jak říká má dra-
há matka: „Tobě už chybí akorát zemětře-
sení.“ Ale o tom zase někdy příště.

Krásný květen přeji.
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 Stanislav Vyšín
�e-mail: stanislav.vysin@dchabry.cz

místostarostka Ing. Barbora Floriánová
�e-mail: 
barbora.florianova@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

Koordinace pomoci 
uprchlíkům v Dolních 
Chabrech
Děkujeme všem, kteří pomáháte Ukrajin-
cům v tíživé situaci. V  Dolních Chabrech 
evidujeme již na 160 ukrajinských uprch-
líků, kteří jsou ubytováni převážně v míst-
ních rodinách. Solidarita, kterou projevu-
jete, je úžasná.

Městská část zřídila pozici koordinátor-
ky, která má na starosti poptávku a distri-
buci pomoci v Dolních Chabrech. Obracet 

se na ni můžete na kontaktech:
�Kateřina Vosátková
�tel.: 702 141 288 (po–pá od 9:00 do 12:00 
hodin)
�e-mail: pomocproukrajinu@dchabry.cz 

Na stránkách městské části, Faceboo-
ku a Mobilním rozhlasem (nově Munipolis) 
pravidelně informujeme o  důležitých no-
vinkách. Stále je vítaná materiální pomoc, 
nabídka ubytování, překladatelské služby, 
ale také nabídky práce či pomoci se začle-
ňováním. 

redakce
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https://www.dchabry.cz/
https://www.facebook.com/DolniChabry/


Omezení na Ústecké  
se prodlužuje do září
Dopravní omezení na Ústecké ulici kvůli 
výstavbě bytového domu VILLA POD MEN-
HIREM se prodlužuje až do 15.  září  2022. 
K  částečné uzavírce komunikace v  úseku 
U Váhy – Libědická dochází z důvodu vy-
tvoření staveniště pro zásobování stav-

by a  přístupu na staveniště. Automobily 
budou v  místě projíždět nadále sníženou 
rychlostí v  jednom pruhu, bezpečný prů-
chod chodců zajišťuje zhotovitel vyznače-
ným koridorem. 

redakce

Výběr ze zasedání Rady  
9. a 28. března
souhlasila
�s  finanční spoluúčastí na sportovních 
a  kulturních akcích Chaberské PERGOLY 
v roce 2022 ve výši 100 000 Kč,
�s projektovou dokumentací Přístavba RD 
Ústecká č.p. 720/67, parc. č. 811/1 a 811/2, k. 
ú. Dolní Chabry, pro společné povolení,

schválila
�vyčlenění částky 50 000 Kč z rozpočtu MČ 
na konkrétní pomoc na území MČ Praha-
Dolní Chabry uprchlíkům z Ukrajiny,
�prominutí poplatku z  pobytu občanům 
Ukrajiny, kteří jsou v kontextu bezpečnost-
ní situace na Ukrajině v ohrožení a přices-
tovali na území ČR a jejichž totožnost bude 
prokázána cestovním dokladem, za obdo-
bí 1. března až 31. prosince 2022,
�finanční příspěvek ve výši 25 000 Kč 
sdružení OSOP na chod sdružení a  čin-
nost zacílenou na pomoc památkám Dol-
ních Chaber,
�přerušení letního provozu všech MŠ od 
1. do 31. srpna 2022 a zajištění letního pro-
vozu během července dle rozpisu,
�zpětvzetí námitek ze strany MČ Praha-
Dolní Chabry k vodoprávnímu řízení „Revi-
talizace Horního rybníka v Chabrech“,
�bezúplatný převod movitého majet-
ku ZŠ Praha-Dolní Chabry, p. o. ve výši 
4 045 923,75 Kč  – bezúplatný převod mo-
vitého majetku MČ Praha-Dolní Chabry ve 
výši 432 968 Kč,
�užívání prostor divadelního sálu za úče-
lem provozování příměstského tábora za 
dodržení vládních nařízení dle aktuální 
epidemiologické situace ve dnech 18. až 
22. července 2022 od 9:00 do 16:00 hodin,
�finanční příspěvek TJ ZŠ Chabry, 
�finanční příspěvek ve výši 40 000 Kč na 
podporu chodu sboru Camera Chabra,
�zvýšení nájemného v  roce 2022 o  prů-
měrnou roční inflaci, která byla ve výši  
3,8 % v roce 2021,

vzala na vědomí
�žádost o  vyjádření k  připojení objektu 
k místní komunikaci ulice Krbická č. p. 427, 
parc. č. 605 a 606 k. ú. Dolní Chabry a sta-
novisko Komise stavební a dopravní ze dne 
23. března 2022, a souhlasila s dokumen-
tací připojení objektu k místní komunikaci 
ulice Krbická č. p. 427, parc. č. 605 a 606, k. 
ú. Dolní Chabry, 
�sdělení seznámení s  podklady rozhod-
nutí: Polyfunkční objekt SO 05 v areálu GE-
NIUS I při ul. Dopraváků, Praha, pozemek 
parc. č. 1374/33, 1374/106 a  1374/107, k. ú. 
Dolní Chabry, a  stanovisko Komise sta-
vební a dopravní ze dne 23. března 2022, 
a souhlasila se zpětvzetím připomínek po-
daných dne 7. března 2022,

Jmenovala
�předsedy a členy uvedených komisí RMČ 
Praha-Dolní Chabry dle přílohy.

Kam se žárovkou,  
když dosvítí?
Většina z  nás musí občas řešit, co se žá-
rovkou, která najednou dosvítila. Vyslouži-
lé žárovky, zářivky a výbojky totiž nepatří 
do popelnice na směsný odpad, kde z ně-
kterých z nich mohou při rozbití unikat ne-
bezpečné látky. 

V průměrné domácnosti se nachází při-
bližně 14 světelných zdrojů. V  posledních 
letech postupně přecházíme na ekono-
micky a ekologicky šetrnější druhy. Podle 
místnosti a svých preferencí volíme kom-
paktní a lineární zářivky nebo čím dál čas-
těji LED žárovky. Vybíráme různou inten-
zitu a charakter světla – výběr moderních 
světelných zdrojů je opravdu pestrý. 

Má to ale jeden háček: pokud taková 
žárovka dosvítí, nesmí skončit v  běžném 
koši. Důvodem jsou druhotné suroviny, 
které lze díky recyklaci znovu využít. Na-
víc zářivky (trubicové i  kompaktní) obsa-
hují malé množství jedovaté rtuti, kterou 
je třeba odborně zpracovat. Při špatném či 
neodborném zacházení a ve vyšších kon-
centracích může rtuť ohrozit lidské zdra-
ví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít 
jakoukoliv vysloužilou žárovku a odevzdat 
ji v obchodě při nákupu nové. 

Další možnost, jak správně naložit s ne-
funkčním světelným zdrojem, je odevzdat 
ho ve sběrném dvoře, pro Dolní Chab-
ry neblíže v  Ďáblicích na adrese Ďáblic-
ká 791/89, Praha 8. Obsluha sběrného 
dvora ho od vás zdarma převezme a ulo-
ží do speciální sběrné nádoby, aby nedo-
šlo k jeho rozbití. Zpětný odběr veškerých 
světelných zdrojů i dalších elektrozařízení 
pro naši městskou část Praha-Dolní Chab-
ry zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, 
který dodává sběrné nádoby a  plně hra-

dí také veškeré náklady na přepravu a re-
cyklaci odevzdaného elektroodpadu. Pou-
žité světelné zdroje můžete zdarma odklá-
dat v budově úřadu na Hrušovanském ná-
městí. Díky EKOLAMPu ušetříme z rozpočtu 
městské části poměr prostředků, které by-
chom jinak museli použít na ekologickou 
likvidaci nebezpečného odpadu.

Menší nepohodlí spojené se správnou 
likvidací žárovky, fénu, vysavače či jiného 
elektrozařízení nám vynahradí vědomí, že 
společně přispíváme k  ochraně životního 
prostředí okolo nás. 

Více se o nakládání s nefunkčními elek-
trozařízeními a  dalších aktivitách společ-
nosti EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.
cz.

redakce
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Svoz odpadů KVĚTEN 2022
Přistavení velkoobjemových 
kontejnerů 15. 5. 2022 

Stanoviště   Čas 
Kadaňská   9:00–13:00
Měděnecká    9:00–13:00
Ulčova     9:00–13:00

Přistavení BIO velkoobjemových 
kontejnerů 22. 5. 2022
Stanoviště  Čas 
Dvorní    9:00–12:00

horní rybník 
v Dolních Chabrech
V současné době je skončena celková re-
vitalizace Horního rybníka v Dolních Cha-
brech, investorem akce byl Odbor ochra-
ny prostředí Magistrátu HMP. Protože se po 
dokončení stavby objevilo několik dotazů 
a námitek, dovolujeme si touto cestou re-
agovat a vysvětlit současný stav rybníka. 

Revitalizace nádrže měla dva základ-
ní cíle: technický – zpevnit zejména pravý 
břeh směrem k silnici (při stavbě bylo ob-
jeveno, že pod stávající narušenou beto-
novou zdí byly ukryty betonové prefabri-
kované díly na silážní jámy…). Druhým cí-
lem bylo oddělení dešťových vod přivádě-
ných do rybníka z dešťové kanalizace, kte-
rá byla vybudována před rokem 1989 a její 
průběh a napojení dalších trubních vede-
ní není přesně zdokumentováno, navíc, dle 
kamerového průzkumu je do této kanali-
zace napojeno několik splaškových kana-
lizací z rodinných domů v horní části Cha-
ber. Kanalizací se do nádrže dostávalo vel-
ké množství splachů z  komunikací a  polí 
a částečně i splaškové vody. Po revitaliza-
ci jsou nyní dešťové vody a většina spla-

chů odváděny mimo rybník přímo do kory-
ta potoka, pouze při velkých deštích (zejm. 
bouřkové přívaly) může voda částečně 
přepadat vestavěným „T“ kusem také do 
rybníka. Za normálního průběhu počasí je 
rybník napájen pouze jediným trvalým pří-
tokem z nedaleké studny. 

V  opravené nádrži se aktuálně vysky-
tuje větší množství vláknitých řas. Jedná 
se o běžný jev čerstvě dokončených a na-
puštěných nádrží bez rybí osádky a nevy-
vinutého zooplanktonu. Průhlednější (tedy 
čistší) voda výskyt řas paradoxně zvyšuje 
a na základě zkušeností ještě zhruba dva 
až tři roky potrvá, než dojde k  nastolení 

částečné rovnováhy. Přestože se bude le-
tos výskyt řas pravděpodobně ještě zvyšo-
vat, není třeba mít obavy – nejsou toxické. 
MHMP zajistil odběry kvality vody z rybní-
ka a po dohodě s Českým rybářským sva-
zem provede i vysazení vhodné rybí osád-
ky, což by mělo vést k postupnému zlepšo-
vání situace.

Neméně významným cílem bylo zlepše-
ní okolí rybníka a přiblížení vodní hladiny 
lidem, což se dle našeho názoru také po-
dařilo. Věříme, že se postupem času poda-
ří „vyladit“ i  současné problémy s  výsky-
tem řas.

Odbor ochrany prostředí, MHMP

dubnová kavárna seniory 
opět potěšila
Jak na to a co cvičit? Jarní měsíc duben byl 
vskutku aprílový. Sněžilo, mrzlo, zelena-
lo se, hřálo nás slunko. A nás, dříve naro-
zené, hřál pohyb pod odborným vedením 
fyzioterapeuta Dana Kotka, který nás na-
učil první tři cviky uvolňující energii v na-
šem těle. Nic náročného a přitom potřeb-

ného pro naše těla. Jako vždy všechno jis-
tila dobrá nálada, káva a  zákusek. A  aby 
nám cvičení šlo opravdu od ruky a s chu-
tí, dovolili jsme si rozproudit krev v žilách 
přípitkem. Dohodli jsme se, že po skonče-
ní pěti lekcí zveřejníme sestavu jednodu-
chých cviků v  našem Zpravodaji. Přijďte, 
zažijete, naučíte se a pookřejete.

Za všechny seniory této kavárničky vás 
zdraví

Hana Kunešová, 
vedoucí Sociální komise

Kavárnička pro dříve 
narozené v květnu  
s fyzioterapeutem Danem
Pro nás seniory jsou cvičení a pohyb ne-
smírně zdravé. A  tak se znovu potkáme 
s Danem. Nejprve vás zveme na obě kavár-
ničky, a  to ve dnech 4. a 18. května 2022 
v čase od 15:30 hod. Chybět nebude jako 
vždy dobrá nálada. Daniel Kotek říká, že 
pravidelné cvičení pomáhá budovat svalo-
vou hmotu, zlepšuje rovnováhu, flexibilitu 
a koordinaci. A tak se můžeme už nyní těšit 
na druhou lekci, která se bude také sklá-
dat ze tří cviků na uvolnění těla jako v lek-
ci první. Pokud máte čas, zájem a chcete se 
i pobavit, je třeba se objednat a rezervovat 
si místo. Objednávky s laskavostí jim vlast-
ní přijímají naše kolegyně z knihovny. Těší-
me se na vás.

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

Sociální komise

Šansoniérka Dáša 
Zázvůrková a herečka 
Jitka Sedláčková 
v náhradním termínu pořadu 
Krása zralého věku
Dočkali jsme se! Ano, je tady další díl kom-
ponovaného pořadu a v náhradním termí-
nu, který jsme 3× posunovali kvůli nepříz-
nivé covidové situaci, se dočká své premi-
éry. Sejdeme se ve čtvrtek 19. května 2022 
v čase od 14:30 hod. Dáša Zázvůrková si za-
hrála v jazzové opeře oscarového režiséra 
Miloše Formana Dobře placená procház-

ka, provázela nás i pořadem „Všechno, co 
mám ráda“. Zpívá písně, které mají zajíma-
vý text a oslovují posluchače. Herečka Jit-
ka Sedláčková je veselá, usměvavá, tem-
peramentní a dnes už vyhledávaná česká 
herečka, spoluzakladatelka divadla Kam-
pa v  Praze. Je přemýšlivá, ráda analyzuje 
a  hlavně: je bezednou studnicí krásných 
myšlenek. Obě dámy spolu i vystupují po 
vlastech českých, a tak se máme tentokrát 
opravdu na co těšit. 

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

Mgr. Hana Marie Kunešová,  
vedoucí Sociální komise
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Evropský den sousedů
27.–29. května 2022
Jako každý rok, i  letos v  květnu můžeme 
společně oslavit Evropský den sousedů. 
V roce 2022 připadá tento sympatický svá-
tek na víkend 27.–29. května. Poprvé jsme 
v  Chabrech slavili Evropský den sousedů 
na několika místech přesně před pěti lety 
a jistě by bylo hezké tradici po koronaviro-
vé odmlce opět obnovit!

Svátek sousedů vznikl v roce 1999 v Pa-
říži, odkud se rozšířil do světa. V Česku se 
poprvé slavil 30.  května  2006. Má i  svou 
webovou stránku svateksousedu.cz, kde se 

dozvíte detaily o historii svátku a dostane-
te i rady, jak oslavu pro své sousedy naplá-
novat a uskutečnit. Od využití společných 
prostor domu, po party v parku, na zahra-
dě nebo třeba v místním kulturním domě. 
Svátek totiž leckde v Česku neslaví jen jed-
notlivci, ale někde se stal už tradiční osla-
vou celých obcí či měst.

„Svátek sousedů není povinnost. Neor-
ganizuje ho stát. Jde tu o vzájemné sdíle-
ní, přátelství, radost z toho, že můžeme být 
spolu. Co děláme, když zveme přátele na 
večeři? Cestou z práce nakoupíme a upe-
čeme třeba dort, abychom jim udělali ra-
dost. Svátek sousedů je vlastně totéž, jen 
s tou výjimkou, že své sousedy třeba ještě 

tolik neznáme. Je to způsob, jak najít přá-
tele, mezi těmi, kdo bydlí hned vedle nebo 
naproti,“ vysvětlil zakladatel svátku Atana-
se Périfan na jeho českých stranách sva-
teksousedu.cz.

A  jak svátek oslavit? Prostorem může 
být chodba, trávník za domem nebo třeba 
celá ulice. Anebo můžete své sousedy jen 
podarovat drobností. Cílem svátku je sblí-
žit lidi, kteří spolu sdílejí prostor a  třeba 
se tolik neznají. Užijte si letos tento sym-
patický svátek a napište nám své tipy, jak 
jej oslavit. V některém dalším čísle Zpra-
vodaje se pak můžeme „sousedsky“ podě-
lit o inspiraci do dalších ročníků. Tak ať se 
daří, milí sousedé!        Barbora Floriánová

Výlet na safari 
ve Dvoře Králové 
se uskuteční v sobotu 28. 5. 2022
Jak bylo dobré naslouchat zkušeným pra-
covníkům safari a počkat si na teplé dny, 
zelenou trávu a  zvířata, která už zamířila 
ze svých zimních příbytků do přírody. A tak 
se můžeme těšit na mládě kriticky ohrože-
ného nosorožce dvourohého východního, 
největší letošní novinkou je expozice tuč-

ňáků brýlových a  jedinečné obří přírodní 
jezero pro největší stádo hrochů v Evropě, 
kteří sdílejí výběh s antilopami a vodními 
ptáky. Více už nebudeme prozrazovat. Po-
jeďte s námi za dalšími krásami naší vlasti. 
Při cestě navštívíme nejkrásnější přehra-
du v Čechách. A o jakou jde? Však poznáte! 
Těšíme se na vás všechny. Cena zájezdu je 
350 Kč/dospělý + 200 Kč/dítě, odjezd v 8:00 
hod. od úřadu a v 8:10 hod. od Sparťana na 
Ústecké. Do této doby přeji za sebe i za ce-
lou komisi hodně zdraví, pohodu a radost. 

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

Alena Markantová

Májka 
v Chabrech 
I  letos vlaje v  Chabrech májka. A  tento-
krát se již můžeme kolem ní opět společ-
ně veselit. Mám radost, že tradice pospoli-
tosti, kterou jsem v Chabrech v rámci kul-
turní komise obnovila v roce 2018, zůstala 
živá. A už se těším, že v dalších letech bu-
deme mít znovu možnost ji společně zažít 
i s ukázkou tance Staročeská beseda, kte-
rou před pandemií krásně nacvičila s žáky 
ZŠ Stáňa Klocperková. Ostatně, právě tato 
beseda nám dělala čest i  jako pořadate-
li Krajanských slavností. Vztah k  tradicím 
a také sounáležitost s krajany jsou hrdými 
a zároveň pokornými symboly naší kultury. 
Upřímný dík patří nyní těm, kdo v této slo-
žité době pomáhají ukrajinským občanům, 
kteří k nám přijeli ve víře, že jsme jim kra-
jany v pravém slova smyslu a pomůžeme 
jim v přetěžké době najít kus domova zde, 
u nás. Krásné májové dny! 

Barbora Floriánová

Akce Kulturní komise  
v květnu a červnu
Milí čtenáři, konečně se covid trochu 
umoudřil a  my se můžeme zase scházet 
a  užívat si jarních dní. Chystáme se toho 
také v Kulturní komisi řádně využít.
�Hned v  neděli 1.  května  2022 od 16:00 
hodin jsme si pro vás spolu s úřadem MČ 
Praha-Dolní Chabry a  Kulturním centrem 
Chaberský dvůr připravili tradiční stavění 
májky. Zveme vás na akci spojenou s hud-
bou (na harmoniku hraje pan Klocperk) 
a malým občerstvením.
�Ve čtvrtek 19. května 2022 v 17:00 hodin 
budeme mít příležitost poznat naše ukra-
jinské sousedy a oni budou mít zase příle-
žitost poznat nás. Sejdeme se v Kulturním 
centru CHD, ochutnáme ukrajinské specia-
lity, které pro nás uvaří, a my zase můžeme 
přinést něco dobrého k zakousnutí pro ně, 
třeba typické české buchty nebo cokoli ji-
ného. Těšíme se na vás.
�Bourání májky a  Dětský den připravu-
jeme na středu 1. června 2022 v 15:00 ho-
din. Přijďte si zajezdit na ponících, nechat 

si pomalovat obličej a  podívat se na po-
hádku Sůl nad zlato, kterou pro vás spolu 
s dílničkou, na níž si můžete zkusit vyrobit 
loutku, připravil Jakub Hojka. 

Určitě bude příležitost koupit si slad-
kosti, jídlo a  pití a  ještě si zadovádět na 
skákacím hradu.

Nebude chybět ani odměna vítězům  – 
proběhne veřejné slosování správných od-
povědí kvízu na téma Harry Potter, které 
organizuje knihovna. A  chcete si odnést 
z dětského dne vzpomínku? Potom můžete 
navštívit náš fotokoutek a budete odchá-
zet s fotografií. 

Věra Doušová, Kulturní komise

Výlet do botanicusu
Rodinný výlet kulturní komise do cent-
ra řemesel a  bylinné zahrady Botanicusu 
se bude konat 18. června 2022. Během so-
boty můžete zhlédnout vystoupení kejklíř-
ská, divadelní i hudební. Vyzkoušíte si díl-
nu dráteníka, košíkáře, kováře či lukostřel-
ce. Vyrobíte si mýdlo, provaz, svíčku nebo 
papír. Všechna řemesla si můžete vyzkou-
šet a  zároveň se také dovědět více o  je-
jich historii. V hodovní síni si pochutnáte 
na pokrmech připravených převážně z pro-

dukce těchto ekologických zahrad. Místní 
arboretum Dagmar a  Václava Havlových 
představuje nejen jedinečnou botanickou 
sbírku dřevin, ale má i svůj kulturní a his-
torický význam. V celém areálu platí měna 
groš, kterou si můžete směnit v  poklad-
ně. Odjíždět se bude v 9:30 hodin od ško-
ly, návrat přibližně 16:00 hodin. Cena: 200 
Kč za dospělou osobu, děti zdarma, do-
prava a vstupné v ceně. Kapacita omezena 
na 45 míst. Závazné rezervace a informace 
v místní knihovně od 1. června 2022. Těší-
me se na vás. Barbora Šedová, Kulturní komise
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Ohlédnutí  
za Ukliďme Chabry 2022
Letošní ročník tradičního úklidu v Dolních 
Chabrech a  okolí se mohl po loňské vý-
jimce znovu konat bez omezujících proti-
pandemických opatření. V sobotu 2. dub-
na 2022 ráno se proto sešly zhruba dvě de-
sítky dobrovolníků v  Chaberském dvoře, 
aby si vyzvedly potřebné pomůcky jako ru-
kavice a pytle na odpadky a zapojily se do 
akce Ukliďme Chabry.

Zůstává až rozum stát, co vše se podaři-
lo nalézt v keřích a mezi stromy. Pohozené 
dosloužilé pneumatiky, rozházené odpad-
ky nebo různý stavební materiál, a dokon-
ce jedna odstavená vestavná trouba. Opět 
se toho během sobotního uklízení sesbí-
ralo hromady.

Lidé, kteří se do akce zapojili, poté ne-
chávali napytlované odpadky u veřejných 
košů na odpad nebo podél cest na dobře 
viditelných místech a posílali o nich ozná-

mení (třeba i s fotografiemi) našemu „ve-
litelství“ péče o  veřejný prostor Milano-
vi Buryškovi, který poté organizoval jejich 
svoz. Našli se však i tací, kteří s pytlem se-
sbíraného nepořádku doputovali až přímo 
do Chaberského dvora.

Počasí letos příliš nepřálo a bylo oprav-
du chladno. Přesto jsme moc rádi, že jste si 
našli čas a pomohli s námi „Uklidit Chab-
ry“. Těšíme se opět nejpozději za rok.

redakce

Ukrajinci mezi námi 
Již více než dva měsíce pokračuje válka na 
Ukrajině, kde se ukrajinská armáda brá-
ní útokům ruského agresora. Před válkou 
utekly miliony uprchlíků a mnozí našli do-
časný azyl v Dolních Chabrech.

Jeden takový příběh s nimi prožívá také 
moje rodina. Již asi týden po začátku agre-
se jsme ve svém volném bytě ubytova-
li celkem sedm uprchlíků, babičku s dvě-
ma dětmi (4 a 9 let) a další dvě maminky 
s osmiletou holčičkou a chlapcem. Pochá-
zejí z  Kyjeva a  Dněpru, babička pak byd-
lí v  Černigově, který je prakticky zničený 
a její dům byl také poškozený. Rodiče dě-
tí zůstali v Kyjevě, a protože jsou oba vojá-
ci z povolání, nasazují své životy při obraně 
země. Manželé zbývajících dvou maminek 
jsou pak v domobraně města Dněpr, který 
je aktuálně pravidelně ostřelovaný.

A takových příběhů je jistě mnoho. Sna-
žíme se jim maximálně pomoci, ubytování 
jsme poskytli zdarma, snažíme se jim vše-
možně zpříjemnit jejich pobyt, bereme je 
na výlety.

Je nádherné, že u  nás v  Dolních Cha-
brech se uprchlíci potkali s převážně pozi-
tivním přístupem. Díky úžasné aktivitě na-

šeho Sokola (dík patří celému vedení So-
kola, Terce, Járovi, Petrovi, Gábině a Matě-
jovi) funguje od 21. března v jeho prosto-
rách školka pro děti ukrajinských uprchlí-
ků. Ředitelka ZŠ paní Chaloupecká se pak 
aktivně angažuje při začleňování školou 
povinných dětí do dětských přípravných 
skupin.

Výsledkem je skutečnost, že všechny 
„moje“ děti jsou nyní v nějaké formě vzdě-
lávání. Nejmladší čtyřletá holčička chodí 
do školky v  Sokole a  zbývající tři děti do 
dětské skupiny na ZŠ v Bohnicích. A z toho 
mám velkou radost.

Díky další iniciativě lidí z Dolních Cha-
ber se 19. dubna rozběhly kurzy češtiny pro 
uprchlíky z Ukrajiny a celkem 18 z nich se 
pravidelně učí v  prostorách Chaberského 
dvora. Za to patří dík také vedení MČ, kte-
ré se v otázce pomoci uprchlíkům z Ukra-
jiny denně angažuje, např. dětem ze Soko-
la zajišťuje ve spolupráci se školou obědy.

Věřím, že nám tato solidarita vydrží 
a  nenecháme se odradit různými pokusy 
uprchlíky a jejich potřebu pomoci diskre-
ditovat. 

Josef Doležal

Příspěvky Občanů Velikonoce

Zajíček vajíčko přinese,
Kde však ho má sebrat
Když sám ho nesnese.

Bude muset pak žebrat.
Zahrál však slípkám na city,

Mohl jim pár vajec zciziti.
Beránek ho přitom viděl,
Za zajíčka se moc styděl.
Zajíčku musíš se polepšit,

Za trest ta vajíčka nabarvit.
Zajíček štětec však nemá,

Prohledal své skříně doma.
Nakonec problém vyřešil,
Ocásek do barev namočil.

Vajíčka maloval vcelku,
Pak měl pestrou prdelku.

Beránek ten neměl tu kliku,
Aby se vešel do kurníku.
Pak sám se litoval trpce,
Že ukrást nemohl vejce.

Kdyby jich taky pár zcizil,
Na Svátky by šedivý nebyl.

Jaroslav Prejza

Vyjádření místostarostky 
barbory Floriánové  
k základní škole 
Bohužel ke mně informace o  politování-
hodné kauze ve škole dorazily se zpoždě-
ním a až prostřednictvím Zpravodaje. 

Jako učitelka s dvacetiletou praxí, před-
sedkyně školské a sportovní komise i člen-
ka vedení městské části chci tímto vyjád-
řit naprostou podporu vedení školy a pe-

dagogickému sboru. To, aby odcházeli uči-
telé pod tlakem rodičů uprostřed škol-
ního roku, je nemyslitelné. Měla jsem za 
to, že covid jasně ukázal, jak potřebná je 
škola, dobrá výuka, a  jak obtížná je prá-
ce pedagogů. Distanční výuka nás všech-
ny – rodiče, pedagogy, radnici – postavila 
před nové výzvy. Jsem na naši školu hrdá 
a  i další výsledky žáků má slova potvrzu-
jí. Dost opakovaného chaosu a kauz, které 
narušují práci v celém volebním období. Ať 

mají alespoň pedagogové nyní klid a pod-
poru na svou záslužnou práci. Škola byla 
a je pro mě naprostá priorita, to nemusím 
zdůrazňovat. Pro jednání k tématu školství 
jsem i jako předsedkyně komise komuko-
li k dispozici. Podporu naší školy a  jejího 
dobrého jména považuji za samozřejmost 
a základní prioritu.

Barbora Floriánová, 
předsedkyně školské a sportovní komise
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Divadlo: Příběh jednoho hradu
14. 6. út 19:00 hod.

Úspěšná divadelní komedie. Hradního pána jeho vlastní vrtochy 
přivádějí do komických situací, když se snaží vyměnit ženu, kterou 
si nedávno přivedl na svůj hrad, za jinou.

Hrají: Ernesto Čekan, Jarmil Škvrna, Jan Antonín Duchoslav, Ve-
ronika Nová Arichteva, Anna Kulovaná. Autor: Ivan Vyskočil, pro-
ducent: Petr Mácha, režie: Ivan Vyskočil, hudba: Petr Vodička. 

Velký sál, vstupenky v prodeji v KC CHD od 1. května 2022, cena 
250/200 Kč.

Politikaření 184ky v Dolních Chabrech
V dubnovém čísle na straně 4 Chaberské-
ho Zpravodaje jste se mohli dočíst v člán-
ku novopečeného radního Josefa Doležela, 
jak je skvělé, že přes Chabry má vést nové 
velmi vysoké napětí 400KV (VVN400KV), 
které obkrouží téměř celé Dolní Chab-
ry a jak na tom Chabry ohromně vydělají, 
když se stávající vedení 110KV přesune pod 
nové vedení. Zapomněl se však zmínit, jak 
je vysoké napětí svým magnetickým polem 
zdraví škodlivé a že čím je vedení vyšší, tím 
jsou i stožáry větší a pole silnější. Také se 
zapomněl zmínit, že někteří členové 184ky, 

konkrétně Kateřina Šilhová-Šafránková 
a Petr Kasa, se přihlásili a zároveň byli při-
jati do politické strany STAN, která dané 
vedení politicky prosazuje. Na politickou 
objednávku 184ka tedy také podporuje vý-
stavbu VVN400KV, na úkor životních pod-
mínek našich obyvatel. I my jsme o tomto 
se zástupci hnutí STAN jednali, ale Chab-
ry a občany jsme nezaprodali a z důvodu 
tohoto politického nátlaku jsme spoluprá-
ci s hnutím STAN po osmi letech ukončili. 
Nejenom z tohoto příkladu je krásně vidět, 
že členům dříve nezávislého aktivistické-
ho, ekologického, nyní ale už politického 

uskupení 18400.CZ vůbec nejde o  Chab-
ry jako takové a blaho obyvatel, ale pouze 
o místa a funkce. Jejich vstupem do strany 
hnutí STAN se snaží nás VpCh v nadcháze-
jících volbách eliminovat a sami pod touto 
značkou si zajistit podporu. Nabízí se otáz-
ka, kdy se takto zaprodají i k prosazování 
výstavby Pražského okruhu (jestli k  tomu 
už nedošlo), vzhledem k nejednomu tajné-
mu jednání starostky Šilhové-Šafránkové 
bez vědomí ostatních radních.

Martin Knížek, 
zastupitel za Volbu pro Chabry

Každý má právo si objednat a zaplatit re-
klamu v Chaberském Zpravodaji. Pravidla 
pro reklamu v Chaberském Zpravodaji jsou 
uvedena na stránkách MČ a i zmíněna na 
hlavní straně Facebookového profilu MČ 
Dolních Chaber. I já jsem využil této mož-
nosti a předplatil si reklamu na poslední 
stranu dubnového Zpravodaje. Jaké bylo 
ale překvapení, kdy zaplacená reklama 
nebyla zveřejněná! Prý byla zamítnuta ra-
dou městské části. Žádné takové usnesení 
RMČ ovšem neexistuje a v programu jed-
nání RMČ nic takového není. Zde je v reálu 
vidět, jak si 184ka ve spolupráci s paní Flo-

riánovou představují jejich otevřený úřad 
a  transparentnost, po které celé roky tak 
vehementně volali.
Akce Uklidíme Česko - Chabry

Tuto akci jsem u  nás v  MČ zavedl já 
a léta jsem pravidelně, s úspěchem zajiš-
ťoval a organizoval každoroční úklid Dol-
ních Chaber. I v letošním roce jsem se této 
záležitosti věnoval a  již v březnovém čís-
le avizoval, kdy úklid proběhne (bude or-
ganizován). Ovšem po našem březnovém 
„odstranění“ z vedení MČ jsem ani jako za-
stupitel nemohl úklid pořádat a na popud 
paní starostky Šilhové-Šafránkové nesmě-

lo být moje jméno nikde uvedeno a s akcí 
nijak spojováno. Paradoxem je, že údajní 
pořadatelé, pánové Vyšín a Doležal se akce 
vůbec neúčastnili. Pytle s nasbíranými od-
padky se ještě v pondělí po Chabrech po-
valovaly.

Bohužel současná radnice zatím nepo-
chopila, že získat si respekt neznamená 
nepohodlné odstranit, ale že za nimi musí 
být vidět dobře odvedená práce.

Jan Vokurka,  
zastupitel Volby pro Chabry

Příspěvky zastupitelŮ

Liga proti rakovině
I letos můžete ve sbírkových dnech 11.–14. června v Kul-
turním centru přispět koupí kytičky měsíčku lékařského 
na boj proti rakovině. 

Koncert Camera Chabra
Srdečně zveme na koncert pěveckého souboru Camera Chabra 
a Markéty Fassati ve čtvrtek 2. června od 18:00 hod. 

Relaxace v jurtě
Od středy 11. května 2022 se v jurtě lesní školky Jaata konají pod-
večerní přednášky na zajímavá témata z psychohygieny: relaxace, 
jóga pro zdravou páteř, mindfulness a vztahy, soustředění, práce 
s pamětí, spánek. Čas bude ještě upřesněn. Přednášet budou od-
borníci z řad chaberských sousedů.

Průběžné informace na Facebooku a webu www.18400.cz.
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Pohádka: Zvěřinec pana Ezopa
31. 5. út 10:00 hod.
Zveme všechny děti na di-
vadelní pohádku ke Dni 
dětí! Zvěřinec pana Ezo-
pa, věky prověřená bajka 
v „cestovním balení“. Kdy-
si jeden starý otrok pro-
cestoval svět. Kudy cho-
dil, tam potkával lidi. Lidé 
dokážou být různí. Hod-
ní i zlí, někdy lstiví, někdy 
hloupí… Jak ale někomu 
říct pravdu do očí? Může 
to být ošemetné i zapeklité. A tak si tenhle pan Ezop vymyslel 
svůj svět, o kterém vypravoval příběhy. Poznáte, o jakých ne-
pěkných vlastnostech zvířátka vyprávějí? 
Hraje: Divadlo NAVĚTVI. Pro děti od 3 let, délka představení 
cca 45 minut. Velký sál CHD, vstup zdarma. 

workshop: Skládání z papíru
17. 5. út 16:30 hod.

Zveme na druhý workshop ze série skládání z papíru pod ve-
dením Aleny Manderlové. Naučí nás, jak ze stránek vyřazených 
knih může s trochou trpělivosti vzniknout originální dekora-
ce. Tentokrát budeme vyrábět kytici květin nebo vílí domeček. 
Vstupné 30 Kč obsahuje veškerý materiál, doporučujeme re-
zervaci na tel.: 604 976 653. Vhodné pro děti i dospělé.

Všichni znalci Harryho Pottera a kolejí v Bradavicích se vyzý-
vají k účasti na vědomostním kvízu v knihovně. Po celý měsíc 
zde můžete vyplňovat a vhazovat odpovědi do osudí na pul-
tíku v  knihovně. Věkově neomezeno. V  průběhu odpoledne 
1. června na Den dětí budou vylosováni výherci věcných cen. 

Kvíz harry Potter

SVOLÁVÁME VŠECHNY ZNALCE 

HARRY POTTERA A BRADAVICKÝCH KOLEJÍ

 
 

V KNIHOVNĚ VYPLŇ A ODEVZDEJ

BRADAVICKÝ  KVÍZ 

SLOSOVÁNÍ 
O VĚCNÉ CENY

NA DĚTSKÉM DNI 
 1. ČERVNA

ODPOLEDNE
 PŘED KNIHOVNOU

 

KVÍZ! 
3. - 31. 5.K o n t a k t

283 852 858 | 604 976 653 | www.kulturachaberskydvur.cz 
chaberskydvur@dchabry.cz | knihovna@dchabry.cz.

K V Ě T E N   2 0 2 2

4. 5.–28. 5
Výstava: OPERACE ANThROPOID
Výstavní panely v prostoru knihovny a KC

3. 5.–31. 5. 
Znáte harryho Pottera? aneb bradavický kvíz
Kvíz pro děti o věcné ceny, knihovna 
Slosování 1. 6. odpoledne

Každé úterý 9:30–11:00 hod., Dvoreček
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč

4. 5. st 15:30–17:30 hod., Kavárnička Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje
Pořádá Sociální komise

11. 5.–14. 5. Sbírka „Český den proti rakovině 2022“
Prodej kvítků v KC/knihovně

12. 5. čt 19:30 hod., Divadlo DIVOCh: Sborovna
Autor: Jaromír Břehový
Vstupenky 120 Kč v prodeji v KC Chaberský dvůr

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

18. 5. st 15:30–17:30 hod., Kavárnička Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje, 
Pořádá Sociální komise

19. 5. čt 14:30 hod., Krása zralého věku
hosté: Dáša Zázvůrková a Jitka Sedláčková
Pořádá Sociální komise

31. 5. út 10:00 hod., Pohádka: Zvěřinec pana Ezopa
Divadelní pohádka ke Dni dětí
Vstupné ZDARMA, Velký sál, bez rezervace
Hraje: Divadlo NAVĚTVI

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.

Chaberský dvůr – Kulturní centrum 
můžete sledovat na Fb
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za kulturní dvoustranu Alena Wachtlová, Jitka Goldsteinová

Ve středu 27.  května  1942 vykonali česko-
slovenští parašutisté, členové paraskupi-
ny Anthropoid, ortel nad zastupujícím říš-
ským protektorem Reinhardem Heydrichem. 
Byl to nejvýznamnější čin domácího i zahra-
ničního odboje za druhé světové války. Pro 
mentalitu dnešního mladého člověka, žijící-
ho ve svobodném státě, avšak obklopené-
ho bezpočtem konfliktů a  rozporů, mohou 
být mravní postoje válečné generace Čechů 
a Slováků velmi vzdálené, až nepochopitel-
né. Právě proto, že dnes stále v mnoha ze-
mích světa diktátoři diktují lidem, jak mo-
hou žít, co si mohou myslet, proto, že myš-
lenka nadrasy a  podřízenosti jiných odliš-
ných je stále ještě přítomna v  mnoha ide-
ologiích, je velmi důležité připomínat ten-
to čin spravedlivé odplaty za genocidu a te-
ror. Výstava 35 panelů v měsíci 80. výročí to-
hoto odvážného činu bude umístěna v pro-
storách knihovny a galerie. Výstava je dílem 
Centra české historie, o.p.s. a vstup je zdar-
ma.

Výstava: Operace ANThROPOID 
4. 5.–28. 5. 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

Letošní Noc s Andersenem jsme strávili na 
palubě Titanicu. Za doprovodu paní kapi-
tánky jsme plavbu započali slavnostní ve-
čeří. Poté jsme se již přesunuli na plochu 
před plátno, odkud se vyplouvalo. Půso-
bivé dobové fotografie doprovázel výklad 
o stavbě této gigantické lodi, detaily o je-
jím spuštění na moře a  další zajímavosti 
týkající se cestujících nebo palubních líst-
ků. 

Poté nastal v knihovně čilý ruch. Všech-
ny děti se vydaly hledat mezi knihami v re-
gálech svou palubní vstupenku. Nakonec 
se podařilo všechny najít a předat paní ka-
pitánce. Každý pak z  jejích rukou obdržel 
tu svou, s identitou konkrétního pasažéra. 
Skutečný cestující z Titanicu měl s dětský-
mi účastníky totožné datum narození. Kaž-
dý si poslechl, kým byl její původní majitel, 
v  jaké třídě cestoval nebo jakou práci na 
zaoceánském parníku vykonával. Některé 
kombinace byly opravdu vtipné a děti po-
bavily. 

To už ale následovala chvíle bujaré zá-
bavy: v podpalubí se tančilo, a tak jsme se 
naučili pár kroků ke skotskému tanci. Stí-
hat tempo svižné skotské písně nebylo 
úplně jednoduché, ale dali jsme to! 

Po dalších úkolech jsme dospěli do fáze 
odhalení a dozvěděli jsme se, kteří z nás 
dle identity osoby z palubního lístku přeži-
li potopení lodi. Byla to jen necelá třetina, 
přesto ostatní nesmutnili a  očekávali zá-
věr vyprávění tohoto příběhu inspirované-
ho skutečnými událostmi. 

Jelikož se čas nachýlil, a  zejména 
nejmenší prvňáčci již byli po výpravě una-
vení, odebírali se postupně mezi kniž-
ní regály rozbalit karimatky a  spacáky. 
Kdo chtěl, mohl si ještě chvíli číst a  pak 
už „dobrou noc“. Ráno byly pro děti při-
praveny vytisknuté společné fotografie 
na památku nočního dobrodružství, které 
si sami zarámovaly, a lahve k pomalování. 
Posledním dárkem byly samozřejmě kaž-
doroční unikátní pohlednice Noci s Ander-
senem a přívěsek kotvy pro štěstí. 

Náš Titanic tedy na rozdíl od toho sku-
tečného před 110 lety doplul úspěšně do 
cíle. Doufáme, že se přespávání v knihovně 
dětem líbilo a dozvěděly se něco zajíma-
vého. Dotazy při odchodu domů, kdy bude 
další nocování a  jaké bude téma, tomu 
svědčí a nás moc potěšily! 

NOC S ANDERSENEM NA TITANICU
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Na pivo 
k sousedům
V  sousedních Zdibech byl nedávno ote-
vřen nový pivovar. Krásný areál, jehož do-
minantou je vysoký komín, najdete v dolní 
části obce naproti Přemyšlenskému rybní-
ku. Uhasí malý rodinný pivovar žízeň také 
přespolním hostům? Zeptáme se Jiřího 
Žáčka, sládka Zdibského pivovaru.
Jak u vás vznikla myšlenka vařit pivo?
V  době, kdy skončila má práce na zdib-
ském obecním úřadu a  já odešel do dů-
chodu, jsem přemýšlel, co budu dělat. Na-
padlo mě, že bych chtěl zkusit vařit pivo, 
vymýšlet recepty. Koupil jsem si odbornou 
knížku, abych měl nějaké základní znalos-
ti, k tomu pár hrnců a začal jsem to zkou-
šet doma, v altánku u souseda, který měl 
pro můj nápad pochopení. Po pár sudech, 
co jsem takto uvařil, jsem se přihlásil do 
půlročního rekvalifikačního kurzu na slád-
ka do Brna. Tam jsem absolvoval teorii, na 
praxi jsem chodil do pivovaru Ládví Cobo-
lis a  částečně i  do pivovaru do Kunratic. 
Dále jsem pokračoval ve vaření piva, jeho 
spotřeba se zvyšovala, a tak jsem si řekl, že 
bych mohl otevřít svůj pivovar. 
Proč padla volba zrovna na tento objekt?
Rozhlížel jsem se po vhodných prostorech. 
Mezi jinými jsem oslovil také majitele bý-
valé kotelny Atrie Rustama Sungatova. Bu-
dova byla v dezolátním stavu, ale inspiro-
val mě ten komín. Rustamovi se moje myš-
lenka líbila. Dohodli jsme se, přibrali ješ-
tě mého kamaráda Michala Přesličku a ve 
třech založili společnost. Atria vložila po-
zemek s kotelnou a my peníze. To se psal 

rok 2019.
Jak plány a rekonstrukci ovlivnila pande-
mická situace?
Stavěli jsme během covidu, všechno se 
protahovalo. Nakonec jsme zajistili po-
třebná povolení a  začali s  úpravami. Ne-
ustálé zpřísňování podmínek v souvislos-
ti s covidem nás omezovalo i během loň-
ského léta, kdy jsme si mysleli, že otevře-
me. Fungovat pro veřejnost jsme ale zača-
li až v říjnu 2021. 
Cestu si k nám naši hosté začínají postup-
ně prošlapávat. Od 1. května budeme mě-
nit a  rozšiřovat otevírací dobu: Pondělí 
a úterý 16:00–23:00 hodin, středa až sobo-
ta 12:00–23:00 hodin a v neděli 12:00–22:00 
hodin. 
Čím je vaše pivo výjimečné?
Pivo malých pivovarů je úplně jiné než 
to, které dodávají velkokapacitní výrobci. 
U nás se snažíme nastavit kulturu piva. Mí-
cháme a vytváříme rozličné druhy piv. Na-
bízíme různé stupně a barvy. Točíme piva 
nefiltrovaná, nepasterizovaná, to jim dává 
tu charakteristickou chuť. 
Také názvy našich piv vycházejí z místního 
folkloru. Zlatý kopec koresponduje s mís-
tem, kde jsem s pivem začínal. Název Zá-
mecká 10 navazuje na tradici vaření ve 
sklepech Přemyšlenského zámku z  doby 
Marie Terezie. Le‘žáček jsem připravil dle 
vlastní chuti. Další názvy se vážou k obci: 
Starosta, Hasič. Splávek asociuje vedlej-
ší rybník. Miami pak vznikl na popud ka-
marádky, zvyklé na lehké americké pivo. 
Na jaro připravujeme pro cyklisty i  něco 
méněstupňového. Každý z  návštěvníků si 
u nás snad najde pivo podle svého gusta.

Trefit by sem hosté měli. Pivovar se nachá-
zí u hlavního tahu obcí, částečně schova-
ný v údolí. 
Poloha je ideální. Naší myšlenkou bylo vy-
budovat něco, kde se lidé budou moci se-
jít, sednout si, pobavit se. Chtěli bychom 
být místem pro setkávání nejen obyvatel 
Zdib, ale také lidí z okolních obcí. Aby vě-
děli, že tu mají pivovar, mohli sem pozvat 
své přátele anebo je třeba potěšit dárkem 
v podobě láhve pivního moku od nás.
Co plánujete do budoucna?
Chceme úzce spolupracovat s  obcí, s  její 
kulturní komisí, a nebráníme se spolupráci 
s obcemi sousedskými. Budeme k nám zvát 
hudební kapely a  pořádat pivní festivaly. 
První se bude konat již 25. června 2022, kdy 
jsme pozvali dalších deset malých pivova-
rů. Měli jsme tu již první svatbu, pár firem-
ních večírků a  narozenin. Máme výhodu, 
že Rustam nám také dal k dispozici okolní 
pozemky, které jsme vyčistili a  zatravnili. 
Na letní měsíce chystáme i venkovní pro-
gram. Naše pivo bychom rádi nabídli i na 
kulturních a společenských akcích v okolí. 

redakce ve spolupráci  
se Zdibským pivovarem

Přání k 98. narozeninám
Paní Anna Štemberová se narodila 16. dub-
na 1924. Vystudovala tehdejší osmileté Re-
álné gymnázium. Během 2. světové války 
byla totálně nasazená na práci v Němec-
ku. Po válce díky znalosti cizích jazyků pra-
covala v Praze jako cizojazyčná korespon-
dentka ve Skloexportu. Pak ale následova-
la manžela zpět do západních Čech, vystu-
dovala Obchodní akademii a  zbytek živo-
ta pracovala v  Státní bance českosloven-

ské (současná Komerční banka). Po smrti 
manžela se rozhodla v roce 2002 zamířit za 
rodinou své dcery do Prahy, respektive do 
Dolních Chaber, kde se rychle zabydlela.
Má dvě dcery, pět vnoučat a pět pravnou-
čat.

Je velmi aktivní a  společenská, stále 
chodí na kurzy cizích jazyků, zpívání, cviče-
ní pro seniory, jejím nejnovějším zájmem 
je dramatický kroužek.

Přejeme hodně zdraví do dalších let, 
paní Štemberová.         redakce a J. Doležal
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Přijďte se pobavit do divadla! 
Vážení fanoušci diva-
dla a souboru DIVOCH, 
divadelní ochotní-
ci chaberští, začátkem 
dubna jsme se na di-
vadelních prknech roz-
loučili po řadě repríz 
s  autorskou hrou Ja-
kuba Hojky Sisi na ti-
tulní straně. Derniéra 
to byla nad míru pove-
dená, diváci odcházeli 
s úsměvem na tváři a herci se zaslouženým pocitem dobře odve-
dené práce. Ať žije Sisi! Ochotnický soubor pilně zkouší dále nové 
hry, které vám představí v následujícím období.

Ani v čase zkoušení nových her ale o divadelní zážitky nepřijde-
te. Na základě nadšených recenzí vás, diváků (zejména paní učitel-
ky ze škol a školek s námi pobaveně sdílely, že některé momenty 
znají víc než dobře), jsme se pro mezidobí rozhodli „oprášit“ ob-
líbenou hru Jaromíra Břehového Sborovna – hořkosladkou kome-
dii z prostředí učitelského sboru na učilišti. Učitelé se snaží zkro-
tit naprosto nezvladatelné žáky, avšak i učitelský sbor má k ideálu 
daleko. Sborovnou vládne cynismus a odevzdání, škole anarchie. 
Jak do všeho zasáhne nově příchozí vysoce ambiciózní zástupky-
ně, kterou do školy přivede neschopný ředitel? Přijďte si zavzpo-
mínat na svá školní léta a pobavit se s námi, navíc s novým obsa-
zením – v roli ředitele uvidíte Igora Gottwalda a v roli žáka poprvé 
s Divochem Tadeáše Pištoru.

Děkujeme vám za vaši užasnou podporu a těšíme se na vás na 
našich představeních!

Žijte s námi naše divadlo!
Váš DIVOCH, divadelní ochotnici chaberští

Ekumenická 
bohoslužba  
za krajinu  
již po patnácté!
Ekumenická bohoslužba za krajinu se le-
tos koná v sobotu 28. května 2022 v 15:00 
hodin na levém břehu Vltavy, na zahradě 
nad Sedleckými skalami. Celá akce začíná 
prohlídkou kostela Stětí́  sv. Jana Křtitele 
v  Dolních Chabrech, odkud v  11:00 hodin 
startuje pouť na bohoslužbu a  pokračuje 
pěšky krajinou formou vlastivědné vycház-
ky na zahradu na Sedleckých skalách, kde 
se koná bohoslužba. Kázáním poslouží́  P. 
Mgr. Miloš Szabo, ThD., římskokatolický du-
chovní a farář kostela sv. Gotharda v Pra-
ze 6–Bubenči. Po bohoslužbě (cca 15:45 
hodin) bude následovat beseda na téma 
„Krajina bez člověka? Obydlování krajiny 

jako její tvorba“ uvede kulturní antropo-
ložka Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D., kte-
rá v rámci výzkumného projektu University 
of Oslo tři roky pracovala na Špicberkách 
a žila zde s rodinou.

Chaberský kostel bude pro veřejnost 
otevřen již od 10:00 hodin, odchod od kos-
tela je v  11:00 hodin. Za současné́ situa-
ce se podmínky pro pořádání akcí mo-
hou každou chvíli změnit, proto prosíme, 
ověřte si předem, zda se bohoslužba koná́, 
v rubrice „akce“ na www.drahan.chabry.cz. 

Ekumenická bohoslužba za krajinu se 
letos koná již popatnácté, poprvé se kona-
la v roce 2008 z podnětu obyvatel Dolních 
Chaber a Suchdola, kteří usilovali a  stále 
usilují o rozumné řešení dopravy na seve-
rozápadě Prahy. Během let se z této akce 
stala tradice, která dodnes spojuje obyva-
tele obou břehů Vltavy.

Hana Francová, předsedkyně spolku  
Nad Drahaňským údolím

Vernisáž Tanzanie 2021
a přednáška o cestování  
po této východoafrické zemi 
V úterý 12. dubna 2022 proběhlo zahájení 
výstavy Tanzanie 2021, která společně při-
pravili v  prostorách Chaberského dvora 
Hana Francová a Josef Doležal. Šlo v pořa-
dí již o třetí výstavu fotografií z cest do Af-
riky, které jejich autoři podnikli.

Hlavním tématem letošní prezenta-
ce byly fotografie z návštěvy pěti nejzná-
mějších národních parků Tanzanie, kde ze-
jména Serengeti a Ngorongoro představu-
jí jedny z nejkrásnějších národních parků 
v Africe.

Druhým tématem výstavy byly fotogra-
fie přítele vystavovatelů Vainquera Birem-
bana, uprchlíka původem z Demokratické 
republiky Kongo, který nyní žije v Tanzanii,. 
Fotografii se intenzivně věnuje a  plánu-
je se živit jako fotograf a průvodce turistů 
v Tanzanii. Výstava jeho fotografií byla pro-
dejní a výtěžek bude použitý na jeho další 
studium v Tanzanii.

Vernisáž vyvolala velký zájem, padlo 
mnoho zajímavých otázek a  následují-
cí skoro dvouhodinová přednáška sklidi-
la velký potlesk.

Hana Francová a Josef Doležal
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Chaberský míčový sedmiboj: 
Startuje 11. ročník

Už jedenáctý ročník Chaberského míčo-
vého sedmiboje dvojic se blíží a akce vy-
pukne první červnovou sobotu. Snažíme 
se tento svátek míčových sportů každý rok 
vylepšovat a  věříme, že je nejen kvalitní 
sportovní akcí, ale také společenskou pří-
ležitostí. 

Míčový sedmiboj je soutěž pro dvoji-
ce všestranných sportovců v sedmi míčo-
vých disciplínách, účastníci turnaje roze-
hrají sedm tabulkových soutěží najednou. 
Můžete tak vyzkoušet svoje kvality v  te-
nisu, stolním tenisu, nohejbalu, volejba-
lu, basketbalu, házené a  fotbalu. Vyhrává 
tedy ten sportovně nejuniverzálnější tým. 
Spočítali jsme, že se během osmi hodin 
odehraje v  sedmi míčových sportech cel-
kem 168 zápasů. Turnajový web (www.mi-
covy-sedmiboj.cz) mapuje nejlepší mo-
menty dosud odehraných ročníků. Termín 
je stanoven jako vždy na první červnovou 
sobotu, tedy letos se můžete těšit 4. červ-
na 2022. 

Libor Šupich

Restaurování obrazu  
se podařilo
Především z darů občanů a z prodeje knih 
o  Dolních Chabrech bylo financováno re-
staurování obrazu Panny Marie  – Imma-
kulaty. Obraz se navrátil 6.  dubna  2022 
z  restaurátorské dílny ak. malíře Mirosla-
va Slavíka nazpět do kostela Stětí sv. Jana 
Křtitele. Léty potemnělá a poničená barok-
ní olejomalba na plátně, zasazená v rámu 
do malovaného iluzivního oltáře, je již tře-
tím obrazem chaberského kostela, který se 
podařilo vyčistit, rozjasnit a zachránit před 
zubem času. Malba s nečitelným nápisem 
na zadní straně je od neznámého, leč kva-
litního autora. Opraven a  nově pozlacen 
byl i původní dřevěný rám. Celkové nákla-

dy na restaurátorské práce činily 43 700 Kč.
Děkujeme všem, kteří nás podporuje-

te na našich akcích či přispíváte přímo na 
účet spolku. Moc si vážíme veškeré vaší 
pomoci při záchraně nejstarší pamětihod-
nosti Dolních Chaber – kostela a jeho vy-
bavení.

Další fotografie a  restaurátor-
ská zpráva na našich stránkách 
http://www.osop-chabry.cz/. 

Jana Snížková, 
OSOP

12 spolky



Myslivecké jaro
Tak jako v  domácnostech či obcích na-
stává po dlouhé zimě čas jarního úklidu, 
tak i  myslivcům nastávají pravidelné jar-
ní povinnosti v honitbě. Týká se to přede-
vším krmných zařízení, jako jsou bažantí 
zásypy či srnčí krmelce. Je nezbytně nut-
né nejprve odstranit zbytky nespotřebova-
ného krmiva, upravit okolí a pak tato za-
řízení dezinfikovat vápnem. Tím se zabrá-
ní šíření choroboplodných zárodků a plís-
ní, pro které by nastávající oteplování vy-
tvářelo ve zbytcích krmiva, někdy znečiš-
těných trusem zvěře, ideální podmínky. 
Při této příležitosti je vhodné provést po-
třebné opravy jak na zastřešení, tak vlast-
ní konstrukci krmelce, na kterém se pode-
psalo nepříznivé zimní počasí či zvěř. Di-
voká prasata dokážou při svých výpravách 
za potravou poškodit či zcela zničit neje-
den krmelec. Přestože se může zdát, že do 
začátku dalšího období přikrmování zvěře 
je dostatek času, bývá dobrým zvykem vy-
konat tyto práce během jara, aby zaříze-
ní byla připravena včas a v honitbě byl pro 
další měsíce potřebný klid pro zvěř hnízdí-
cí a vyvádějící mláďata.

Další povinností myslivců je oprava, ob-
nova a budování nových pachových ohrad-
níků. Je jasné, že některé opěrné kůly 
v blízkosti komunikací v zimě značně utr-
pěly, a  tak je třeba provést jejich náhra-
du, současně s  nastříkáním pěny s  účin-
nou odpuzující látkou. I  když na podzim 
a  v  zimě došlo k  několika střetům moto-
rových vozidel se zvěří, a  to i  v  místech 
kde jsou pachové ohradníky nainstalová-
ny, naše zkušenost s nimi je pozitivní. Dá 
se říct, že při včasné a pravidelné aplika-
ci nástřiku jsou pachové ohradníky velmi 
účinné, hlavně proti srnčí zvěři. Pro černou 
zvěř to již tak jednoznačně neplatí.

Mezi každoroční povinnosti patří též 
jarní sčítání zvěře. Nasčítané stavy nám vy-
povídají o skutečných počtech zvěře v ho-
nitbě, o  zimních ztrátách a  zároveň slou-
ží k mysliveckému výkaznictví a plánování.

Jak již bylo řečeno, jarní období roz-
hoduje o  přírůstcích lovné zvěře a  tím 
o úspěchu lovecké sezony na podzim. Sa-
mozřejmě velmi záleží na dobrém počasí, 
ale důležitý je také klid na polích a lesních 
pozemcích. Žádáme proto všechny, kteří 
vstupují do honitby, aby svou činností ne-
plašili zvěř, a  hlavně své psí miláčky ne-
pouštěli volně bez dozoru, a to nejen pro-
to, že je to zakázáno zákonem a obecní vy-
hláškou, ale zejména proto, aby i  touto 
formou přispěli k ochraně přírody.

Ing. Jindřich Trpák

Inzerce
Prosíme inzerenty, 

aby inzeráty posílali na adresu
inzerce@dchabry.cz nejpozději 

do 15. dne v měsíci.
redakce
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SPORTOVNÍ A TENISOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ KEMP 
PRO DĚTI OD 5 DO 12 LET 

 

TERMÍN:    

1) 25. 7. - 29. 7.  

2) 8. 8. - 12.8. 

MÍSTO: TJ SOKOL DOLNÍ CHABRY 

ZÁČÁTEK KEMPU: 9:00 

KONEC KEMPU: 15:00 

NÁPLŇ KEMPU: TRÉNINK TENISU, SPORTOVNÍ HRY, TVOŘENÍ, MÍČOVÉ HRY, 
ZDOKONALOVÁNÍ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ (OBRATNOST, RYCHLOST, 
VYTRVALOST, KOORDINACE), ATLETIKA, GYMNASTIKA, FOTBAL, HÁZENÁ, 
BASEBALL 

V CENĚ JE OBĚD A SVAČINA 

CENA: 3900KČ 

PŘIHLAŠOVÁNÍ:  

m.drda@seznam.cz, tel. 775 919 990, tjsokoldolnichabry@gmail.com 

 

IN
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ESPORTOVNÍ A TENISOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ KEMP

PRO DĚTI OD 5 DO 12 LET

TERMÍN1 : 25. 7.–29. 7. , TERMÍN2 : 8. 8.–12. 8. 

MÍSTO: TJ SOKOL DOLNÍ CHABRY

ZÁČÁTEK KEMPU: 9:00 KONEC KEMPU: 15:00
NÁPLŇ KEMPU: TRÉNINK TENISU, SPORTOVNÍ HRY, TVOŘENÍ, MÍČOVÉ HRY, 

ZDOKONALOVÁNÍ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ (OBRATNOST, RYCHLOST, VYTRVALOST,  
KOORDINACE), ATLETIKA, GYMNASTIKA, FOTBAL, HÁZENÁ, BASEBALL. 

V CENĚ JE OBĚD A SVAČINA

CENA: 3900KČ

PŘIHLAŠOVÁNÍ: m.drda@seznam.cz, tel. 775 919 990, tjsokoldolnichabry@gmail.com
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Come and Show 2022
V  krásných prostorách velkého sálu ZUŠ 
Taussigova zněla po dvouleté covido-
vé odmlce opět angličtina. Ve dnech 12. 
a 13. dubna zde probíhal 14. ročník soutěž-
ní přehlídky Come and Show, kterou pro 
pražské základní školy a víceletá gymnázia 
organizuje naše základní škola. A děti nás 
svými výkony velmi mile překvapily, reci-
tovaly, zpívaly a hrály scénky tak výborně, 
že jejich výkon mnohdy nadchl všechny di-
váky. Za naši školu se aktivně účastnili tře-
ťáčci, kteří za sebou mají pouze necelý rok 
výuky angličtiny. Přesto obě skupiny před-
vedly skvělý výkon a gratulujeme jim k je-
jich umístění. Atmosféra v sále byla skvělá 
a všichni si na závěr slíbili, že za rok se ur-
čitě sejdeme zase. Děkuji všem účinkujícím 
za účast a jejich učitelům a učitelkám za to, 
jak se dětem při výuce angličtiny věnují.

Petra Svárovská

Léto se blíží a s ním 
i příměstské tábory
Rodiče menších dětí řeší letní prázdniny 
často již už brzy zjara. Oblíbené tábory bý-
vají rychle obsazeny a sladit rodinnou do-
volenou, koníčky, provoz školek a pracovní 
povinnosti je někdy oříšek.

Každé léto v Chabrech najdete několik 
tzv. příměstských táborů organizovaných 
školkou nebo komerčními subjekty, s pod-
porou obce nebo bez.

O dvou táborech vás chceme informo-
vat už nyní, aby se měly možnost přihlásit 
právě děti z Chaber.

Už léta má tradici tábor s koníky a ang-
ličtinou pro děti od 5 do 12 let, který pro-
bíhá ve spolupráci se stájí paní Kodrasové 
za hřbitovem. Děti se o koníky starají, do-
konce je můžou i osprchovat (ty menší, sa-
mozřejmě), načesat a projet se, to vše bez-
pečně a  pod dohledem zkušených trené-
rů. Letos se nám podařilo domluvit prostor 
v jurtě lesní školky Jaata, tedy v lese, kde 
děti najdou i králíky, morčata, prase nebo 

kozy, na ohni si upečeme špekáček. Anglič-
tinu zastřeší Mortimer English Club: bude-
me hrát hry, zpívat melodické písničky, učit 
se nápodobou i rituály každodenního živo-
ta. Zapojíme a zaujmeme děti všech zna-
lostních úrovní. Termín: 25.–29.  červen-
ce 2022.

Pro starší studenty (9–15 let) máme při-
praven tábor s beach volejbalem a tram-
polínami v areálu Chaberské Pergoly. Víte, 
že se tzv. trampolining využívá i  při výu-
ce a že tuto progresivní metodu nabízí už 
i Karlova Univerzita svým studentům, ab-
solventům a učitelům? To musíte vyzkou-
šet! Pro tuto skupinu zapojíme i  rodilého 
mluvčího z USA a trenéry z Beach clubu Lá-
dví. S  ověřenou partou jsme spolupraco-
vali již loni. Termín: 29.–31. srpna 2022.

Studenti klubu a  Chaberští mají před-
nost, spěchejte, bude narváno! Na každém 
z táborů také rezervujeme dvě místa zdar-
ma pro děti z  Ukrajiny. Bližší informace 
a přihlášení již brzy na 
www.anglicky-klub.com.

Radka Mlynárová a redakce

PLÁN AKCÍ 2022
V CHABERSKÉ PERGOLE

Pohádka pro děti
O ztracené princezně
Veselá a akční pohádka o malém
království

21.5.2022 // 14:00

Divadelní představení
NA SPRÁVNÉ ADRESE
Komediální představení Marca 
Camolettiho
Režie: Alena Borhyová, Hrají: Božena Hrdličková, Jan Fuchs, 
Jiří Chytrý, Alžběta Zídková, Dan Hrdlička, Roman Tichý, Lucie 
Ptáčková, Miroslav Brůna, Judita Škodová, Hana Čepová.

21.5.2022 // 19:30

přijď si vyzkoušet a naučit
parkourové triky s tarym. Po akci bude 
následovat autogramiáda a focení 

workshop parkour
den dětí s youtuberem tarym
4.6.2022

již otevřeno, přijďte, zastavte se

Dvorni 1211/1a, Praha - Dolní Chabry
Více informací na: www.chaberskapergola.cz

filmové novinky
pod širým nebem v dolních
chabrech. Aktuální film 
bude uveden na  webu 
nebo na soc. síti

Mejdan v Chabrech
JAKUB DĚKAn & BAND
JAROSLAV OLÁH, refew, dANIEL FERENC

28.5.2022 // 18:00

na stojáka
stand up comedy
show
adéla elbel, lukáš pavlásek, 
daniel čech

11.6.2022 // 18:30

Letní kino
1.6.2022

filmové novinky
pod širým nebem v dolních
chabrech. Aktuální film 
bude uveden na  webu 
nebo na soc. síti

Letní kino
15.6.2022
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Jarní dění 
v MŠ Chaberáček
Měsíc březen se v  MŠ Chaberáček nesl 
ve znamení pozvolného návratu k běžné-
mu životu během rozvolňování covidových 
opatření. Z obličejů rodičů i pedagogů zmi-
zela ochrana dýchacích cest a nyní se opět 
poznáváme podle tváře. Máme z toho ra-
dost všichni a doufáme, že jaro nám přine-
se i dobré zdraví, které vydrží co nejdéle.

V  současné době se snažíme dohánět 
odkládaná divadelní a hudební vystoupe-
ní. Pravidelně probíhá angličtina s lektor-
kou, která doplňuje hodiny nerealizované 
v době uzavření MŠ. Navštěvují nás i  lek-
toři z polytechnické univerzity. Velký ohlas 
mělo téma třídění odpadů a následné vyu-
žití papíru, z kterého si děti vyrobily zálož-
ku do knihy.

Společně s  dětmi se připravujeme na 
Velikonoce a  tvoříme drobné dekora-
ce a výzdobu k těmto svátkům. Děti uvidí 
a vyzkouší si pletení pomlázky z vrbových 
proutků.

I  v naší školce se připravujeme na vy-
puknutí zahradnické sezóny. Byla zase-
ta semínka rajčat a zasazeny některé jarní 
květiny na třídní záhon. Děti potěší květy 
sněženek, bledulí, narcisů, krokusů a petr-
klíčů. V  práci na záhonku nám pomohou 
i žížalí kamarádi, které bylo možné si pro-
hlédnout pod lupou i na dlani. Snad nám 
poslední mrazíky nenadělají na naší za-
hrádce mnoho škody.

Pěkné jarní dny přeje za MŠ Chaberáček
Alena Sýsová

XXVI. ročník 
Velikonočního turnaje 
ve stolním tenisu

Zábavnost i  snadná dostupnost, to jsou 
důvody, proč je ping-pong tak oblíbený 
po celém světě. A proto opět TJ ZŠ Chab-
ry spolu se ZŠ v  Dolních Chabrech v  pá-

tek 8. dubna 2022 od 12:00 hodin pořádala 
turnaj ve stolním tenisu pro žáky základ-
ní školy.

Soutěž probíhala v tělocvičně školy a ví-
těznými hráči letošního ročníku se stali:
�žákyně 1.– 4. třída: Pilařová, Roubalová, 
Škáchová,
�žákyně 7.–9. třída: Táborská, Čutková, 
Masopustová,

�žáci 1.–3. třída: Urban, Foit, Dvořák,
�žáci 4.–6. třída: Hrubeš, Morgan, Tábor-
ský,
�žáci 7.–9. třída: Mrňavý, Škurek, Rendl.

Poděkování za přípravu, za vedení tur-
naje i za trpělivost, rozhodování a zapiso-
vání výsledků patří paní Mrňavé, Čutkové, 
panu Škurkovi a učitelům ZŠ Dolní Chabry.

V  sobotu 9.  dubna  2022 se měl konat 
Velikonoční turnaj ve stolním tenisu pro 
dospělé, který byl i  přes naše maximální 
úsilí úplně zrušen pro velmi malý počet zá-
jemců. Tak příště.

Tento sport nám přináší pobavení a ra-
dost z pohybu, a  to nám předvedlo hned 
65 účastníků tohoto letošního Velikonoč-
ního turnaje pro naše děti.

Gratulujeme vítězům i všem ostatním za 
pěkné výsledky.

 Ivana Rakovská, TJ ZŠ Chabry

28. březen – Den učitelů

Tento svátek je již v dnešní době opomí-
jen, ale já bych ho nerada přešla. Moc si 
vážím práce našich pedagogů a nejen jich, 
ale všech, kteří se o děti v našich školič-
kách s velkou trpělivostí a  láskou starají. 
Proto jsme si s dětmi tento svátek připo-
menuli a předáním kytiček alespoň malin-
ko poděkovali a potěšili naše paní učitel-
ky (a ostatní) za jejich neocenitelnou kaž-
dodenní péči. 

Všem vám za svědomitou práci moc dě-
kuji a přeji hodně sil do dalších dnů! 

Lenka Hromadníková, 
ředitelka MŠ

Děti pomáhají dětem
Také děti z mateřské školy Beranov se za-
pojily do pomoci dětem z Ukrajiny. Při akci 
„Děti pomáhají dětem“ rodiče s dětmi při-
nesli do mateřské školy dárečky dle svého 
uvážení, např. pastelky, bloky, omalován-
ky nebo hračky, a děti přiložily svůj vlast-
noručně nakreslený obrázek. Svůj dárek 
ukrajinským kamarádům předaly osob-
ně v sokolovně v Chabrech. Za mateřskou 
školu                                     Irena Majerová
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Evidenční číslo MK ČR E 23080

Ukrajinské děti  
na fotbalovém 
hřišti v Chabrech

I  náš fotbalový klub přispěl svojí nepatr-
nou troškou do mlýna a zapojil se do po-
moci dětem z  Ukrajiny. Na našich webo-
vých stránkách, sociálních sítích a  mezi 
trenéry mládeže jsme zveřejnili možnost 
zapojení dětí z Ukrajiny do našeho trénin-
kového procesu, aby děti alespoň na chví-
li zapomněly na to, co se děje nyní v  je-
jich vlasti. Naše výzva se neminula účin-
kem a dnes na našem hřišti trénuje už osm 
dětí ve věku 8–17 let. Kluci samozřejmě tré-
nují bezplatně a pro ty hráče, kteří nemě-
li patřičné vybavení, přinesli chaberští ro-
diče kopačky, chrániče a klub dodal míče. 

Kluci jsou velice šikovní a  je vidět, že 
fotbal někteří hráli i na vysoké úrovni. Po-
cházejí z  různých koutů Ukrajiny a  sešli 
se na hřišti v Chabrech. Kluci nevynecha-
jí jediný trénink, ačkoliv k  nám dojíždě-
jí z celé Prahy, dokonce se jezdí dívat i na 
naše zápasy doma nebo venku. Aktuálně 
probíhá jejich přeregistrace (vyžádání hrá-
če z Ukrajiny), aby mohli nastoupit i k mis-
trovským utkáním a plně se zapojit do fot-
balového života.

Domácí zápasy v květnu:

Jan Škurek

Sokolská dětská 
skupina pro děti  
z Ukrajiny

Od března denně navštěvuje naši sokolov-
nu v  Dolních Chabrech dvacítka ukrajin-
ských dětí, které uprchly se svou matkou 
a sourozenci ze své rodné země před vo-
jenským útokem. Díky úžasné spolupráci 
nejenom s místními obyvateli a podporou 
chaberského úřadu jsme mohli v krátkém 
čase vytvořit provizorní školku, která dě-
tem pomáhá se začleněním do komunity, 
spřátelením se a s jazykovou přípravou na 
přechod do českých mateřinek. Myšlenka 
vytvoření dětské skupiny je cílena prvot-
ně na pomoc dětem, ale druhotnou pomo-
cí je ulevit uprchlým maminkám v začleně-
ní se zpět do života, najít si zaměstnání, 
osamostatnit se. Své prostory jsme nabídli 
v časech, které nezatěžují běžný chod naší 
jednoty, sportovních i nesportovních akti-
vit, které navštěvují řádní členové Sokola 
Dolní Chabry. 

Školka má provoz od 8:00 do 16:00 ho-
din v pracovní dny mimo svátků. Docház-
ka pro děti je denní, s programem podob-
ným jako v chaberských mateřinkách, aby 
byl pozdější přestup pro děti snadný, bez 
dalšího stresu. O  děti se celý den starají 
dvě ukrajinské lektorky Olga a Mája spo-
lečně s  českou lektorkou Věrkou. Svačin-
ky připravuje babička Jindra (nejen, že jsou 

zdravé, ale jak hezké!) a obědy se dováží 
z chaberské základní školy. Vše má již svůj 
zaběhnutý řád, děti jsou šťastné a spoko-
jené. 

Ráda bych touto cestou poděkovala 
všem, kteří se na pomoci se zřízením škol-
ky podíleli. Chtěla jsem vás všechny osob-
ně jmenovat, ale je to tak dlouhý seznam, 
že by zde redaktoři museli vložit ještě ně-
kolik stran navíc. Jste úžasní! Děkujeme jak 
za dary materiální, tak za dary finanční! 
Jste neskutečně srdeční lidé a jsem na vás 
všechny moc hrdá! Není vám to jedno, a to 
je to hlavní! Dokážeme se tu spojit a vytvo-
řit něco, co je tak výjimečné a především 
potřebné. Tak to má být. Dáváme tím pří-
klad nejen pro naše děti. Jsme tu skvělou 
komunitou! 

Chtěla bych zde uvést, že tento projekt 
není jediným, kterému se věnujeme. Kro-
mě ukrajinské školky jsme rozšířili i lekce 
tenisu a  všestranné přípravy o  další ho-

diny a  zpět obnovili cvičení seniorů. Dal-
ší novinkou je letní tenisový kemp s trené-
rem Milanem. Dalo by se říci, že je tělo-
cvična na odpolední aktivity pro naše čle-
ny a veřejnost „vybookovaná“ a to je skvě-
lé! Sami víte, že to tak ještě před pár le-
ty nebylo. Členská základna je několikaná-
sobně rozšířena a kvalita lekcí je podle va-
šich reakcí excelentní! 

Pro všechny další informace prosím na-
vštivte naše webové stránky www.sokol-
dolnichabry.cz, kde najdete podrobnější 
informace o lekcích a táborech s možnos-
tí přihlášení se.

Děkuji vám za přízeň, kterou Sokolu 
věnujete. Přeji vám, abyste si užívali jara 
sportovními i  dalšími aktivitami. Je důle-
žité po všech lock downech zase znovu na-
čerpat energii! 

Za sokolský výbor
Tereza Heinrichová, starostka

NE 1. 5.  14:00 Fotbalová Akademie Alexe Zbura / Mladší dorost
NE 1. 5.  17:00 TJ Sokol Bílá Hora / Starší dorost
PÁ 6. 5.  17:00 TJ Sokol Řepy / Starší přípravka
NE 8. 5.  14:00 TJ Slavoj Suchdol / Starší žáci
NE 8. 5.   17:00 Ambassadors FC Praha / „B“ tým
PÁ 13. 5.  17:00 ČAFC Praha „B“ / Mladší žáci
PÁ 13. 5.  17:00 1999 Praha / Mladší přípravka
SO 14. 5.  17:00 SK Slovan Kunratice / „A“ tým
NE 15. 5.  11:00 TJ Sokol Stodůlky / Mladší dorost
NE 15. 5.  14:00 FC Zličín / Starší dorost
NE 15. 5.  17:00 TJ Spoje Praha / Starší přípravka
NE 22. 5.  14:00 TJ Sokol Bílá Hora / Starší žáci
NE 22. 5.  17:00 TJ PRAGA „B“ / „B“ tým
PÁ 27. 5.  17:00 Sokol Dolní Počernice / Starší přípravka
SO 28. 5.  17:00 FC TEMPO Praha / „A“ tým
NE 29. 5.  14:00 SK Libuš 838 / Starší dorost
NE 29. 5.  16:30 SK Čechie Uhříněves / Mladší přípravka
NE 29. 5.  17:30 SK Čechie Uhříněves / Mladší žáci

https://www.skchabry.cz/

