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Chaberský hvězdný tým postoupil do pražského přeboru!

Nová chaberská mateřská škola
Městská část převzala novostavbu MŠ Beranov



Zprávy z úřadu

Výběr ze zasedání rady 
22. května 2017
Rada schválila

  vydávání Chaberského zpravodaje v rozsahu 8 stran. V případě 
zvýšeného zájmu občanů o uveřejnění příspěvků nebo inzerce 
souhlasila s navýšením na 12 stránkové vydání.

  účetní závěrku MČ a jejích PO ZŠ a MŠ za rok 2016, která byla 
zpracována na základě metodického pokynu HMP a požadavků na 
schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek. Uložila 
starostovi předložit na nejbližším zasedání ZMČ.

  střednědobý výhled PO ZŠ a MŠ na roky 2018-2019.
projednala

  stavební záměr „SSZ 8.952 Ústecká-K Ládví-Přeložky inženýrských 
sítí“ na pozemcích parc.č. 1488 a 1494/1, k.ú. Dolní Chabry a 
k předložené PD nemá připomínky. Podmínkou realizace záměru je 
uzavření smlouvy o výpůjčce a ohlášení záboru veřejného prostranství 
v průběhu stavebních prací.

  předloženou zprávu o provedení inventarizace za rok 2016. Uložila 
starostovi její předložení na nejbližším zasedání ZMČ.

  vyjádření k dokumentaci EIA-č.j. 27037/ENV/17. Připojila se 
k oponentuře pro úsek 511, kterou zpracovala MČ Praha-Ďáblice. 
Tato byla zaslána MŽP, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a 
integrované prevence.

souhlasila
  s doplněním komise pro otázky SOKP o tyto členy: člena ZMČ-J. 

Vokurku, starostu a místostarostu. Ukládá starostovi předložit na 
nejbližším zasedání ZMČ a doporučuje ke schválení.

Úvodní slovo
Miroslav Malina, 
starosta MČ

Vážení spoluobčané,
 krásné slunné letní dny nám do 
Chaber přinášejí i spoustu pozitivních 
zpráv. Jedna z nejvýznamnějších je 
převzetí nové Mateřské školy Beranov, 
jejíž novostavbu městská část získala 
od investora bezplatně. Další skvělou 
zprávou je postup chaberského 

fotbalového týmu mužů do pražského přeboru, který všem udělal 
obrovskou radost.
V prostorách mateřské školy došlo dne 26. 6. 2017 ke slavnostnímu 
předání nové budovy symbolickým klíčem do rukou starosty. 
Novostavba byla postavena speciálně pro dané účely včetně vlastního 
dětského hřiště. Školka má kapacitu 72 dětí a splňuje veškeré 
standardy a požadavky současného školství včetně vybavení pro 
dvouleté děti. Zřizovatelem je městská část a místním obyvatelům 
je tak zajištěno, že školné bude díky subvenci právě městské části 
fi nančně dostupnější.
Teprve podruhé v historii chaberští fotbalisté vybojovali postup do 
pražského přeboru. Výborný mladý tým, který byl posílen hvězdami, 
jako jsou Jaroslav Černý, Erich Brabec, Vladimír Šmicer nebo Patrik 
Berger dokázali ze šestadvaceti zápasů vyhrát neuvěřitelných 
jednadvacet. Vedení městské části gratuluje k těmto úspěchům a 
zaručuje podporu i pro další zápolení.
Miroslav Malina
Starosta MČ

Výběr ze zasedání rady 
5. června 2017
Rada souhlasila a nemá připomínky

  ke stavebnímu záměru „Nové Chabry-
západní připojení (dočasná stavba)“, Praha 
8-Čimice, Praha-Dolní Chabry, na pozemcích 
parc. č. 1373/9, 1405/1 a 1374/148, k.ú. Dolní 
Chabry, v rámci územního řízení, které bylo 
zahájeno dne 23.5.2017.

projednala
  změnu nájemní smlouvy společnosti 

Vodafone Czech Republic a.s. a požaduje 
upřesnění a zdůvodnění požadavků na 
požadovanou změnu.

  žádost společnosti Operátor ICT, a.s. 
o spolupráci a součinnost na postupném 
rozšiřování elektromobility na území hl.m. 
Prahy. Žádá doplnění informací souvisejících 
se zřízením a provozem nabíjecích stanic 
v souvislosti s jejich možným umístěním.

  žádost o vyjádření k návrhu změny ÚP, 
pozemek parc.č. 1246/32, k.ú. Dolní Chabry. 
Postupuje Zastupitelstvu k projednání.

nemá připomínky 
  k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se 

mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 
Sb., kterou se vydává Statut hlavního města 
Prahy.

schválila
  poskytnutí fi nančního daru SK Dolní Chabry 

na každoroční rekultivaci trávníku fotbalového 
hřiště ve výši 50.000,- Kč. Zmocnila starostu 
k podpisu darovací smlouvy.

  revokovala usnesení č. 597/17/RMČ, 
kterým schválila letní provoz v KC CHD. 
Po přehodnocení souvislostí schválila nový 
návrh a stanovila otevírací dobu: pondělí 
a středa 10:00-18:00, úterý a čtvrtek 10:00-
16:00, pátek 8:00-16:00 s polední pauzou 
12:00-13:00. 

pověřila 
  starostu podáním žádosti o dotaci na záměr 

„Výstavba osvětleného jednostranného 
chodníku Dolní Chabry-Čimice“ z rezervy 
hl.m. Prahy ve výši 4,8 mil. Kč.

  starostu podáním žádosti o dotaci na 
odkup pozemku parc.č. 392/1, k.ú. Dolní 
Chabry, který je vedený jako sportoviště 
a rekreační plocha, v souvislosti se záměrem 
„Vybudování sportoviště pro volnočasové 
aktivity dětí a dorostu“, z rezervy hl. m. Prahy 
ve výši 4. mil. Kč.

  v souvislosti s podáním ve věci odkupu 
pozemků parc.č. 1467/1, 1469/1, 1469/4, 
1469/5, 1486/4, 1486/6, 1238/5, 1238/6, 
1238/7 a 1241/, k.ú. Dolní Chabry, vedených 
jako ostatní komunikace, žádá MČ dotaci  na 
jejich odkup z rezervy hl.m. Prahy,

vzala na vědomí
  oznámení o přerušení provozu MŠ v době 

letních prázdnin v roce 2017. Provoz bude 
zajištěn v MŠ Chaberáček od 3.7. do 
14.7.2017. V MŠ Bílenecké náměstí bude 
provoz přerušen po celé letní prázdniny.
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Zprávy z úřadu

Komise

Harmonogram svozu nebezpečného 
odpadu pro rok 2017
8.7.2017            08:00-08:20  křižovatka ul.Ulčova-Ústecká
8.7.2017            08:30-08:50  Hrušovanské náměstí
8.7.2017            09:00-09:20  Bílenecké náměstí

1.8.2017            15:00-15:20  křižovatka ul.Ulčova-Ústecká
1.8.2017            15:30-15:50  Hrušovanské náměstí
1.8.2017            16:00-16:20  Bílenecké náměstí
Seznam odebíraných nebezpečných odpadů
Rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky  
a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry), olej a tuk (kromě jedlého), 
barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující 
nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory.
Nebezpečné odpady mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat 
zdarma. Před odevzdáním nebezpečných odpadů při mobilním 
sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za 
účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Upozorňujeme, 
že občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území 
města, a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské 
části, kde sběr aktuálně probíhá.
Více na www.webareal.cz/dchabry/0/0/2/94.

Svoz bioodpadu pomocí BIO VOK
22.07.2017 09:00-12:00 Nová
22.07.2017 09:00-12:00 Ulčova

09.09.2017 09:00-12:00 Bílenecké náměstí 
09.09.2017 09:00-12:00 U Větrolamu

30.09.2017 13:00-16:00 Dvorní 
30.09.2017 13:00-16:00 Velemínská

14.10.2017 09:00-12:00 Měděnecká 
14.10.2017 09:00-12:00 Pod Křížem x  
    U Větrolamu 
14.10.2017 09:00-12:00 V Kratinách

04.11.2017 09:00-12:00 Klášterecká 
04.11.2017 09:00-12:00 Nad Úvozem 
04.11.2017 09:00-12:00 Na Pěšině

Upozorňujeme občany, že v případě naplnění kontejneru 
před uplynutím doby přistavení bude kontejner odvezen  
a nový kontejner již přistavován nebude. U kontejnerů bude 
po celou dobu přistavení přítomna obsluha.
Kontejner je určen na zahradní odpad – listí, tráva, větve, 
neznečištěná zemina, případně kuchyňský bioodpad 
rostlinného původu bez živočišných zbytků. Služba je určena 
pouze pro občany s trvalým pobytem v MČ.

      Téma, které před pěti lety otevřelo Zastupitelstvo naší městské 
části. Důvodem byla stále se zhoršující situace na příjezdových 
trasách do hlavního města, především během dopravních špiček. 
Zatížení Ústecké ulice se po otevření tunelového komplexu 
Blanka tragicky zhoršilo. Současně narostlo zatížení i v dalších 
ulicích.

  Jako jediné řešení se v současné době jeví zachycení 
projíždějících vozidel už na hranici hlavního města. Dostatečně 
dimenzovaná záchytná parkoviště a dobře fungující prostředky 
hromadné dopravy jsou zásadní podmínkou zlepšení. Prodloužení 
tramvajové trati do Zdib je reálnou možností.

  Představitelé Středočeského kraje a blízkých obcí zaujali  
k problému velmi konstruktivní postoj. Dvě realizovaná setkání 
ve Zdibech jednoznačně potvrdila zájem o zpracování studie na 
umístění tramvajové trati v úseku Kobylisy - Zdiby s možností 
dalšího prodloužení.

  Odborné posudky jednoznačně potvrzují, že zavedení tramvajové 
dopravy a současné omezení individuálního automobilového 
provozu sníží zatížení Ústecké ulice jak hlukem, tak především 
výfukovými emisemi. Opatření by mělo přinést zlepšení i v celé 
řadě dalších ulic, které jsou nyní využívány tranzitujícími řidiči.

  Samozřejmě, že bez doplnění vnitřního automobilového okruhu 
a silničního obchvatu kolem Prahy se stav dopravy na Ústecké 
bude zlepšovat obtížně. 

  Samospráva městské části proto nadále podporuje co nejrychlejší 
dostavbu SOKP v alternativní variantě.

Starosta MČ Miroslav Malina

Kulturní a sociální komise červnovými akcemi zakončila program1.pololetí
Svatojánské slavnosti byly tentokrát koncipovány především programem pro nejmenší. 
Akci zahájila pohádka o včelích medvídcích, po té byli k dispozici oblíbení poníci 
připravení povozit odvážné mladé ženy a mladé muže a úspěšná dílnička, z níž si mohli 
šikovní tvůrci odnést svůj výrobek. Hry a soutěže o ceny byly připraveny tak, aby nikdo 
neodcházel zklamaný. Každý účastník si odnesl menší nebo větší odměnu. Slavnosti 
zakončil hodinový koncert Pražského salonního orchestru, který pod taktovkou  
Ing. Zdeňka Foita hrál skladby a repertoár Glena Millera tak skvěle, že návštěvníci 
vydrželi sedět na větrném prostranství Hrušovanského náměstí do večerních hodin.
Poslední předprázdninová kavárnička pro seniory, dětský den, výlet do Kouřimi a do 
Poděbrad a nakonec tradiční Svatojánské slavnosti uzavřely předprázdninový program 
komise. Sejdeme se všichni až po prázdninách, po dovolených a budeme se na vás 
těšit v září.

Tramvaj v Chabrech - možnost se stává realitou
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Inzerce v Chaberském zpravodaji
Prosíme inzerenty,  aby inzeráty posílali na emailovou adresu 

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

- redakce -

Den Sousedů 1
V sobotu  27.5. 2017 na Den sousedů probíhal na několika 
místech v Dolních Chabrech pilotní Garážový výprodej.  
I přesto, že se jednalo o malou akci, myslím, že jsme se skvěle 
pobavili vytahováním malých i velkých věcí ze zavřených koutů 
a šuplíků – není nad jarní úklid - a děti měly šanci uplatnit své 
znalosti základů finanční gramotnosti při smlouvání cen, které 
byly vlastně jen symbolické. A došlo i na ta sousedská piva  
v garáži. Tak si nenechte tu legraci ujít příští rok!            
Barbora Floriánová

Zprávy z okolí

Komiksová soutěž  na téma Prevence 
kriminality mládeže
Městská část Praha 8 a Centrum 
Krakov vyhlašují výtvarnou 
soutěž pro studenty. Soutěž je 
určena pro všechny studenty, 
hodnotit se bude ve dvou 
kategoriích, samotný příběh  
a nejlepší kresba a téma příběhu 
je prevence kriminality mládeže. 
Příběh je třeba zaslat nejpozději 
do 31. srpna 2017 na adresu 
vladimira.bartova@praha8.
cz, v délce maximálně 4 strany 
formátu A4. 
Více informací na odkaze: 
https://www.praha8.cz/Komiksova-soutez-1.html
Za redakční radu Hana Francová

Karlínské filmové léto
V Letním kině Regina, Hybešova 10, Praha 8 – Karlín se od 
5. června do 7. září koná XV. Karlínské filmové léto. Začátky 
představení: červen a červenec 21.30 hod., srpen 20.30 
hod. a září 20.00 hod. Všechna představení jsou mládeži 
do 15 let nepřístupná pokud není uvedeno jinak. Každý den 
získají tři návštěvníci knihu z produkce vydavatelství Kristián.  
Vstupné od 60 kč.

Program najdete na: www.karlinske-filmove-leto.cz.

Čimické trhy 
V sobotu 17.6. proběhly již potřetí Čimické 
trhy. Sešlo se celkem osmnáct prodejců  
s nejrůznějšími produkty.
Lidé průběžně přicházeli, nakupovali, zastavili 

se na kus řeči s přáteli u sklenky vína nebo čepovaného piva.
Děti si mohly pohrát nebo tvořit  v koutku zřízeném Rodinným 
centrem Osmička pro rodinu.
Trhy v Čimicích stále teprve začínají, ale už teď je zřejmé, že 
mají úspěch - lidé i prodejci odcházejí spokojeni.
Zveme všechny na další trhy v sobotu 24.6. a v červenci  
a srpnu jednou za čtrnáct dní počínaje 1.7. v čase 8-12.
Magdaléna Janečková

Den Sousedů 2
Poděkování mladým manželům Pavle 
a Pavlovi Divišovým, s celou jejich širší 
rodinou Nunových z ulice U Větrolamu.
Uspořádali nádherné setkání sousedů, na 
které určitě nikdo z nás nezapomene.
Prožili jsme krásný čas společného povídání 
a poznávání se, se spoustou hudby 
(akordeon, kytara), legrace, dobrého jídla  
a pití. 
S některými sousedy tu žijeme vedle sebe 
40 let a teprve ten večer jsem se dozvěděla, 
že umějí hrát na kytaru.
Kulturní komise by mohla vyhlásit soutěž o největšího a nejmenšího 
občana Chaber. Máme tu v sousedství 2 adepty, viz foto.  
Pájo a Pájo, děkujeme! Hanka Králová

Zastávka a chodník na Spořické ulici
Roky slýchám povzdechy nad tím, že stále nejsme v Chabrech 
schopni udělat na západním okraji Spořické zastávku autobusu, 
případně též chodník do Čimic. Na konečnou autobusů chodíme 
skoro všichni cestičkou přes louku. Před pár dny se na louce 
objevila cedule, že je cesta uzavřena, jedná se o soukromý 
pozemek – viz foto. Chápu majitele, 
je to samozřejmě jeho právo, spíš 
se divím, že je tam cedule až teď. 
Ale nechápu, že vedení naší MČ 
opravdu stále nedokázalo zbudovat 
alespoň dvě jednoduché autobusové 
zastávky, sedm let se v zastupitelstvu 
na to ptám a jen plané sliby. 
                            Barbora Floriánová

OTEVŘENÉ DVEŘE
Pro všechny občany Dolních Chaber je připravena možnost 

získat veškeré informace k dění v naší městské části.
Individuální setkání se starostou MČ lze dojednat 

telefonicky nebo emailem:  
miroslav.malina@dchabry.cz,  283 851 272
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Ing. Barbora Floriánová
Milí Chaberáci, 
jak jste si možná všimli, rozkol v politice není 
jen na Pražském hradě, ale přenesl se i  
k nám na chaberskou radnici. Řešíme dotace 
školy, výstavbu Nových Chaber a další návrhy 
změn územního plánu Dolních Chaber, 
které se projednávají nebo mají projednávat 
na magistrátu. Opozici na se nelíbí nároky 
developera a chceme, aby žádosti o dotace byly 
dotahovány do konce, zejména ohledně školy. A 
žádné vyšší domy, to si občané sami v referendu 
v listopadu velkou většinou odhlasovali, jakkoli se 
vedení obce k pořádání referenda postavilo velmi 
vlažně. Nicméně, slíbili jsme si, že se budeme  
o důležitých změnách v Chabrech informovat, 
budeme o nich diskutovat, budeme je společně 
řešit.
Před pár měsíci se na magistrátu objevily až  
6 let staré návrhy změn územního plánu vedoucí 
k dalšímu navyšování výstavby – Z2844, Z2853, 
Z2866. Mimo jiné velké bytové domy a hned 
vedle Nových Chaber. Takže u jedné stavby 
referendum rozhodlo o nezvýšení a hned vedle 
by brzy vyrostla další a ještě vyšší. O ulici  

V Kratinách, která by se měla prorazit až  
k Novým Chabrům, ani nemluvit. Křižovatka  
u školy je nepřehledná už nyní.
Tedy jsme na magistrátu veřejně vystoupili my, 
opoziční zastupitelé – konkétně já, Barbora 
Floriánová a kolegyně Alena Hájíčková s žádostí 
o stažení těchto staronových změn, abychom se 
o nich v naší MČ mohli DŮKLADNĚ a znovu 
poradit i s odborníky na dopravu a architekty  
a vypracovat řádný plán – vždyť už Nové 
Chabry změnily teď mnohé. Jak dlouho třeba 
nyní jezdíte autobusem ráno na metro? Všichni 
na magistrátu souhlasně kývají nad rozumným 
postupem.
Ovšem na chaberském zastupitelstvu, o týden 
později, namísto věcného dialogu, nás – mě 
a kolegyni zastupitelku Hájíčkovou, za to od 
koalice přivítal návrh na odstoupení. I další body 
se odehrávají v atmosféře tlaku a překřikování 
všech opozičních zastupitelů…
V posledním zpravodaji jsem byla obviněna ze 
lži a ostudy. Slova jako sebevražda, destruktivní, 
nehorázná lež, zrůdnosti…  Je s podivem, že to, 
že nějaký developer nezíská snadno, co by rád, 
vede pana starostu k tam urážlivým projevům. 

Nemám potřebu se obhajovat. Koho zajímají 
projevy, které pana starostu tak dohřály, 
může se podívat na jednání ZHMP ze dne 
27. 4. 2017, bod jednání číslo 11.  http://www.
praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_
organy/zastupitelstvo/zaznamy_jednani/
volebni_obdobi_2014_2018-x26_zasedani_
zastupitelstva_hlavniho.html
V mém projevu žádná lež ani mylná 
informace prostě není. Je to bohužel další 
pokus, jak mě zdiskreditovat a vložit mi do 
úst slova, která jsem neřekla. Jelikož se to 
opakuje, jsem nucena po veřejném křivém 
napadení ze lži žádat tedy i veřejnou omluvu,  
a doufám, že tím to také skončí.
Snažili jsme se jednání o důležitých změnách 
přivést zpátky na půdu Chaber a vypracovat 
dlouhodobější plán výstavby a změn zde, aby 
to celé mělo hlavu a patu. Reakce starosty je 
šokující, tajnůstkářské jednání našeho vedení je 
trapné. Mrzí mě to a stále platí, že takový přístup 
opravdu nemá v komunální politice místo.
Klidné a slunečné prázdniny
Ing. Barbora Floriánová

Marie Závitkovská, 
Starosta lynčuje zastupitelky kvůli zabránění výstavby 4-6 
patrových domův Dolních Chabrech
Vážený pane starosto,
nemohu nereagovat na Váš úvodník v Chaberskémzpravodaji 
červen 2016.
Uvádíte zde, že opoziční zastupitelky poškodily jméno 
Městské části Praha - Dolní Chabry z důvodu uvedení chybné 
informace na jednání ZHMP dne 27. 4. 2017. Dokonce 
jejich vystoupení nazýváte „zrůdností“. Konkrétně se jedná  
o poškození vyřčenou informací, že dotčené změny ÚP 
(změna zemědělské půdy na stavební pozemky – záměrně 
neuvádím zkratky ZVO, VN, DU,OV atd., neboť pro běžného 
čtenáře jsou to zkratky neznámé) nebyly projednány 
Zastupitelstvem MČ Praha - DolníChabry.
Ano, bohužel Vámi navržené změny ÚP na výstavbu 4-6 
patrových domů byly na jednání ZMČ Praha - Dolní Chabry 
dne 12. 12. 2012 schváleny. Jsem si ale naprosto jistá, že 
podklady týkající se změn ÚP předkládané na ZMČ v Dolních 
Chabrech nebyly v roce 2012 jasně čitelné a „zrůdnost“ 
přeměny zeleně na beton se v plné míře dostala na světlo 
světa až v nedávné době.
A bohužel - Vámi podepsaná žádost o změnu ÚP ze dne 27. 
12. 2012 v řádech desítek tisíc metrů čtverečních z „polí“ 
na sídlištní pozemky (jedná se o parc. č. 1373/9, 1373/11 
a 1235/4) byla doručena na Magistrát hl. m. Prahy a byla 
zařazena ke schválení Radou hl. m. Prahy v dubnu 2017.
Uvádím slovo sídliště záměrně, protože pro mne je 4-6 
patrový dům prostě panelák. Nemohu uvěřit, že mediální 
osočování obou zastupitelek se zakládá pouze na vyřčení 
mylné informace o neprojednání těchto změn Zastupitelstvem 
MČ. Toto jednání proběhlo před více než 4 lety, bez předložení 
a vysvětlenízjevných souvislostí.
Jak je možné, že jsou lynčovány zastupitelky, které se velkou 
měrou podílely na uskutečnění referenda, jehož výsledkem 
jste byl donucen osobně stáhnout uvedenou změnu Z 2853na 
jednání Rady hlavního města Prahy dne 11. 4. 2017, a tov 
nejzazším možném termínu, a ještě se veřejně holedbáte 
tím, že jste zabránil výstavbě firmyEkospol!Systematicky 
zatajujete skutečnost, že změna Z 2853 se netýká pouze 
pozemku 1373/9 (žádost o změnu firmou Ekospol), 
ale i pozemku1373/11, kterýje ve spoluvlastnictví pana 
místostarosty Malého. Necítíte,že poškození naší městské 
části výstavbou dalších 4-6 patrových domů by bylo Vaší 
vinou?
Vážený pane starosto, Vaše žádost o tak rozsáhlou změnu 
ÚPna území Dolních Chaberby byla poškozením všech 
obyvatel městské části a byla by to chyba nevratná!!!
Děkuji proto oběma zastupitelkám Barboře Floriánové a Aleně 
Hájíčkové za vystoupení na jednání ZHMP, kdeprezentovaly 
názor občanů Dolních Chaber, kteří se v referendu na podzim 
2016 vyjádřili naprosto jasně.
Marie Závitkovská

Hana Marie Kunešová
Umět naslouchat i vést dialog 
Silná obvinění namířená na některé členy ve vedení obce mě donutily k této úvaze. 
Nevím, zda bude zveřejněna a následně čtena. Co vím, ale je, že v našich malých 
českých poměrech nebylo a není problém kohokoli a kdykoli pošpinit pomluvou. 
Problém vidím v tom, že chybí dobrá vůle a snaha slušně se domluvit i na věcech, ve 
kterých se názorově rozcházíme. Proto se vůbec nedivím, když dojde k situaci, kdy 
dvě zastupitelky obce údajně svými lživými argumenty veřejně poškodí svou městskou 
část. 
Několik měsíců už sleduji, jak jsou mnozí mí blízcí či vzdálení sousedé i mně 
neznámí obyvatelé naší obce vystaveni nepříjemným politickým manévrům na 
obecní scéně. Nemám z tohoto informačního chaosu dobrý pocit. Ztrácím se v něm  
a upřímně řečeno, je mi smutno. Na jedné straně vidím postupný rozkvět obce, který 
s sebou zcela logicky přináší menší či větší útrapy každému z nás. Na straně druhé 
slyším a čtu, jak se obec rozvíjí bez vizí a koncepce, její vedení se obohacuje, výstavba 
je bezmezná a nerespektuje územní plán. 
Vždycky může být i hůř
Mám bojovat za lepší Chabry. Co s tím, když bojovat nechci. Naopak, chci žít 
v pohodě, míru a užívat si života. Spoléhám na sebe, svou rodinu, ale i na námi všemi 
zvolenou politickou garnituru obce. Na rozdíl od „novousedlíků“, jak se autoři nazývají, 
nemám pocit, že se v obci provádějí věci, které mě ohrožují. Osobně znám členy ve 
vedení naší obce, některé už řadu let, a o jejich rodinách i předcích leccos vím. Slušně 
čtu, mám vlastní názor, logiku, dobrou paměť a oči, které vidí. Také jsem v Chabrech 
zažila už dost razantních změn a nejeden stavební boom. 
Referendum není všemocné   
Proto nemohu souhlasit s mnohými názory a nařčeními zástupců spolku 18400 cz. 
- Za lepší Chabry. Často chybí jasné argumenty a podpůrné důkazy. Řada tvrzení, 
proklamací i stanovisek postrádá historické, politické i společenské souvztažnosti. Jako 
informace, kdy Mgr. K. Šilhová Šafránková píše, že se v Chabrech při listopadovém 
referendu doslova vzedmula velmi silná vlna lidí, kterým není lhostejný osud obce. 
Pokud vím, já i mí sousedé jsme v žádné vlně nefigurovali a přitom osud obce nám 
nebyl nikdy lhostejný. Stojím si za tvrzením, že s drobnými nedostatky bylo řízení obce 
od sametové revoluce vždy v dobrých rukou. Nabízí se i otázka, zda je opravdu 1275 
hlasů (42,9 %) z celkového počtu oprávněných voličů velká většina. 
Můžeme spolu nesouhlasit, ale veďme přitom slušný dialog
Líbí se mi názor aktivistů spolku, že starousedlíci a novousedlíci by se měli spojit  
a spolupracovat. To je to, oč tu běží: spolupracovat! Není nic těžšího, ale i poctivějšího, 
než usednout společně ke stolu a vyložit karty, vyslechnout si názor druhé strany, 
doporučení a návrhy možných náprav. Všechno pokud možno vyřešit na domácí půdě. 
A v případě názorové neshody nechodit hned na magistrát či jiná politická místa. Tam 
nám nikdo nepomůže. Podobné snahy a aktivity nepřinesou obci teď, ani v budoucnu 
nic dobrého. Pokud lze věřit hlavním aktérům spolku, že nemají žádné politické 
ambice, pak nic nebrání slušné vzájemné komunikaci s představiteli obce. 
Pranýřujme politiky s noblesou      
Ani já se nebráním, stejně jako členové spolku, mluvit o problémech, otevírat sporná 
témata, prát se za lepší zítřky. Nevydávejme ovšem přitom lež za pravdu, držme se 
logiky věci, buďme čitelní pro všechny. Kdo jiný může znát největší bolesti a potřeby 
místa, kde žije, než zvolení zástupci starousedlíků, ale i z rodů píšících několika 
stoletou historii obce Chabry!? A určitě sem patří i zástupci rodin novousedlíků. Ano, 
pranýřujme politiky. Vždy však s elegancí, rozumně a s vědomím, že můžeme svá 
tvrzení o účelných politických rozhodnutích, obohacování se a zneužívání politické 
moci ve prospěch kritizovaných politiků kdykoli těmto dokázat a prokázat .   
Hana Marie Kunešová, novinářka
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DIVOCH ZVE
ČERVENEC SRPEN 2017
3.Letní výstava Chaberáků 13.7. - 23.8.
Zahájení proběhne 13.7. v 16.00 h.   

19.7. st 17.00 – 18.00 h., Čaj i káva o páté
Posezení u kávy a čaje

11.8. pa - so 18.00 – 09.00 h., Noc s knihulkou
Nocování pro děti v knihovně
Vstupné 120 Kč

16.8. st 17.00 – 18.00 h., Čaj i káva o páté
Posezení u kávy a čaje

V srpnu nabízíme pro děti individuální program 
(čtení, kreslení, luštění) po předchozí domluvě.

kontakt: 283 852 858, 604 976 653  www.dchabry.eu
chaberskydvur@dchabry.cz,  knihovna@dchabry.cz

Předprodej vstupenek vždy od 1. v měsíci.  
Provoz galerie a knihovny  je po dobu akcí pořádaných  

v prostorách Kulturního centra CHD omezen.

Chaberský dvůr – Kulturní centrum
můžete sledovat na FB 

Letní výstava Chaberáků 13.7. - 23.8. 
Zahájení – středa 12.7. od 16.00

Cd

Přijďte i v létě posedět, popovídat si a občerstvit se. 
Těšíme se na všechny naše milé dámy i pány.  KC CHD

Noc s Knihulkou  11.8. pá - so 18.00 – 09.00 h. 
Vážení čtenáři, 
Místní veřejná knihovna v Praze – Dolních 
Chabrech Vás srdečně zve na další letní noc 
s Knihulkou – táboření a přenocování pro děti 
v knihovně.
Tato oblíbená akce je zaměřena na podporu 
dětského čtenářství a radosti ze setkání 
s knihami.
Pokud má Vaše dítko zájem prožít Noc 
s knihulkou, přihlaste je. Kapacita omezena. 
Pro děti od 5 let. Přihlášky jsou k dispozici v 
místní knihovně. Dotazy posílejte na knihovna@dchabry.cz. 
Těší se na Vás Bára Šedová a Lucie Vodrážková

Pavlína Basařová – Krkonošské fototoulky 

Milada Vokurková 
Patchwork

Karolína Fára – Obraz

Emma Jílková – Keramika

Jitka Ferstová
 Plstěné výtvory 

Klárka Pištorová  – Keramika

Dominik Vokurka – Obrazy



1. ročník Dne rodiny

Knižní novinky

Novinky pro děti

Divadelní rok s DIVOCHem 
Kdo má rád divadlo, ten chodí na DIVOCHa! Divadelní rok 
s divadlem DIVOCH byl hodně pestrý. Vraždilo se sexem, 
zpívaly se Kramářské písně, Hrobka s vyhlídkou byla 
k vidění, i Když se zhasne. DIVOCH šířil divadelní radost 
a věhlas Chaber i v okolních obcích - třeba v Ďáblicích, 
kde se zpívalo O Jaromírovi a Květuši, o Zlatém chlapci, 
též o dívce, co přeskočila klandrrr, ale měla krásnou 
duši. Na zájezdových představeních se hrála Hrobka 
v Kostelci nad Černými lesy, v Havlíčkově Brodu a 
v Českých Budějovicích. A v Českých Budějovicích, tam 
by chtěl hrát každý! Potěšení a radost z divadla byla na 
všech stranách. 
Po divadelních dramatech, hororech a komediích nás 
příjemně naladilo Vánoční představení s dětskými 
herci. V autorském představení a pod vedením Ivany 
Fára předvedly děti všechen svůj um! A tak nejen při 
zkouškách, ale i na představeních bylo napjaté očekávání 
a radostné vzrušení jak v hledišti, tak i na jevišti. Děti daly 
do svých rolí všechno!
Na začátku roku 2017 dal DIVOCH Hrobku s vyhlídkou, 
aby se osvěžil vtipným humorem každý. Hned v únoru 
se na diváky začal zeleně usmívat program Březnového 
festivalu ochotnických divadel (viz: www.divochdivadlo.
cz). Vystoupilo šest souborů z Prahy, Miletína a ze Zdib. 
Na závěr festivalu DIVOCH uvedl premiéru dramatizace 
povídky Karla Čapka - Jak se dělá divadlo v režii Věry 
Malinové. Festival byl různorodý tématicky i žánrově, 
představení Sůl nad zlato v originálním pojetí Jakuba 
Hojky bylo hlavně pro děti, pobavili se však i dospělí. 
V květnu jsme se rozloučili s Hrobkou pod režijním 
vedením Jakuba Hojky a v červnu se uskutečnila 
premiéra hry Anna v ringu - režie Alena Borhyová. Na 
závěr divadelní sezony jsme znovu dali Čapka - Jak 
se dělá divadlo, tentokrát v obměněném obsazení. 
Všechna představení byla hojně navštívena diváky. 
Tímto našim divákům děkujeme, a to srdečně! Velký 
dík patří také sponzorům divadla DIVOCH - bez Vás 
by to nešlo! Děkujeme i MČ Dolní Chabry za stálou 
a významnou podporu. Za milou a vstřícnou spolupráci 
děkujeme též zaměstnancům úřadu.
Divadelní sezona skončila, byla parádní! Do nové sezony 
2017-2018 už máme velké plány! V září se uvede 
DIVOCH na festivalu Divadelní osmička v Divadle Karla 
Hackera v Kobylisích. V neděli 24. září v 16:00 bude Jak 
se dělá divadlo a v 19:00 Anna v ringu.
Přejeme vám všem krásné prázdniny a příští sezonu - 
Pojďte s námi zase na DIVOCHa!!!

Den dětí 
Ve čtvrtek 1.6.2017 jsme krásně oslavili Den dětí s těmi nejmenšími 
a jejich maminkami a babičkami v chaberské knihovně. Zacvičili jsme si, 
zatančili a zazpívali, dokonce i anglicky. Energie a nadšení zúčastněných 
dětí byly nakažlivé, z parketu jsme se dostali až po hodině. 
Díky podpoře ředitelky potravinové banky Věry Doušové si odnesly 
po zásluze i nějaké dobroty. Bylo to velmi milé dopoledne a budeme se 
těšit za rok!                    Za kulturní a sociální komisi Barbora Floriánová 
                                                                   a za KCCHD Barbora Šedová

Dvoreček ukončil 
již pátou sezónu
Prázdniny jsou tu a Dvoreček 
úspěšně ukončil další sezónu.

Moc děkuji všem úžasným maminkám za 
aktivní účast na dvorečkovském programu 
a velké poděkování patří všem dětem za 
neuvěřitelný zájem, radost a úsměv, který 
mne moc a moc těší a motivuje dál. 
Přeji vám krásné léto a těšíme se na vás 
opět v říjnu.
Dana Ondráčková 

Chaberský dvůr              7



8   Sdružení

Chabry mají talent
Pod záštitou Kulturní a sociální komise a ve spolupráci 
s KC Chaberský dvůr se v úterý 22.05.2017 konal třetí ročník 
akce Chabry mají talent. Tančilo se a hrálo a nálada na lodi i 
v podpalubí byla opět skvělá! 
První generace talentovaných chaberských tanečnic se již 
dostala do věku, kdy budou komplikovat dospívání nejednomu 
chaberskému chlapci a nejmladší, roztomilá, všechny dojala 
svým výrazovým tancem se šátkem. Na nedostatek hudebních 
talentů si rozhodně nemůžeme stěžovat! Od začínajících po 
téměř profesionální kytaristy, přes fl étničky, violoncello, trubku 
a akordeon jsme se dostali až k závěrečným bubnům, které 
otřásly chaberským sálem zaslouženě více, než kdekterá veřejná 
zasedání zastupitelstva. 
Všem rodičům děkujeme za laskavé zapůjčení jejich drahých 
exponátů, a že nakonec všichni, kdo měli, někdy i doběhli, aby 
svá dítka podpořili. 
Příště budou z pódia na závěr tleskat děti Vám rodičům, protože 
bez Vaší péče by se jejich talent nerozvinul! 
Hezké léto všem                                    Kateřina Šilhová Šafránková 

PODĚKOVÁNÍ VŠEM DOBRÝM 
DUŠÍM ZA PŘISPĚNÍ…
Po opravách chaberského kostela v 70. letech 20. 
století bylo z prostor svatostánku odvezeno velké 
množství vybavení, které se dodnes nenašlo. 
Z obrazů kdysi zdobících kostel se uchoval ve 

zvonici jediný – Křest Ježíše Krista v řece Jordáně. Tato malba 
na plátně ve zlaceném rámu, která je dnes v havarijním stavu, 
byla v minulosti nejspíš součástí původního oltáře. Jelikož je 
na olejomalbě vyobrazen patron našeho kostela – Jan Křtitel, 
rozhodli jsme se obraz zrestaurovat, zachránit a navrátit jej do 
prostor svatostánku nazpět. Odborný rozpočet na restaurování 
malby a opravu rámu je 65 000 Kč. 
Naše přání bylo mezi lidmi vyslyšeno a na konto Sdružení 
přibývají postupně příspěvky k této záchranné akci. Dnes již 
částka činí 20 200 Kč, což je skvělý základ k opravám. Ráda 
bych tímto veřejně poděkovala všem dobrým duším, které již 
přispěly svým vstupným při Májovém koncertu skupiny Vocalica 
nebo zaslaly dary na konto našeho Sdružení – 220920052/0300. 
Těšíme se na další příspěvky, aby práce na obraze mohly brzy 
začít. Za Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních 
Chabrech, z. s. Jana Snížková 

inzerce

Koncert světoznámých hudebníků 
v Dolních Chabrech 
Petr Nouzovský 
a Kristina Nouzovská Fialová
Ve středu 17.5.2017 jsme 
v chaberské knihovně měli 
tu čest přivítat slavného 
sólového violoncellistu 
Petra Nouzovského, který 
s sebou jako hudební 
překvapení přivedl 
svou manželku, Kristinu 
Nouzovskou Fialovou, 
neméně slavnou sólovou 
violistku. V mistrovském 
provedení jsme pak 
měli možnost vychutnat 
skladby J. S. Bacha, 
V. Montiho, A. Dvořáka, 
C. Saint Saënse 
a  R. Haase. Petr Nouzovský 
provázel koncert zajímavým a zábavným komentářem a připravil 
pro posluchače i hudební kvíz, kde výhrou bylo zbrusu nové 
CD Humoresque manželů Nouzovských. Děkujeme oběma 
interpretům za výjimečný zážitek i za vystoupení bez nároku na 
honorář a budeme se těšit na další setkání!
Za kulturní a sociální komisi Barbora Floriánová



Ze školky v přírodě
Pomalu končí školní rok, a tak jako každé jaro jsme s našimi 
předškoláky vyjeli do přírody zúročit vše, co se děti během 
roku ve školce naučily a také, aby si zkusily zvládnout pár dnů 
bez maminek a tatínků. Letošním školním rokem nás provázeli 
skřítkové a víly, proto i téma programu na výjezdu do školy  
v přírodě bylo v tomto duchu. Opět jsme vyjeli do Starých 
Splavů, kde příroda kolem Máchova Jezera je ideální pro naše 
tematické hry a tvoření.  Paní učitelky měly velmi precizně 
připravený celotýdenní program - děti tvořily, sportovaly, plnily 
úkoly od víl a skřítků a nechyběly ani odměny a překvapení. 

Počasí se nám letos velmi vydařilo, všechny děti byly zdravé  
a dobře na výjezd naladěné, a tak jsme si pobyt všichni příjemně 
užili. Z ohlasů od rodičů víme, že se dětem výjezd velmi líbil  
a to nás těší! Děkujeme tímto zřizovateli za dotace na tuto akci.

Nově otevřená MŠ Beranov hledá  
uchazečky na tyto pracovní pozice:

Kuchařka Uklízečka
Nástup 1. 8. 2017 

Životopis zasílejte na msberanov@seznam.cz 
Více info na tel: 774 246 103

Základní škola Praha – Dolní Chabry přijme 
na celý úvazek učitele/ku na 1. stupeň a na 2. stupeň 

učitele/ku pro výuku ČJ, M, AJ.  
Dále přijme vychovatelku školní družiny.  
Nástup v srpnu 2017. Nabídky zasílejte  

na email reditelna@zschabry.cz  
nebo na tel. 734 859 225.

Zahradní slavnost 2017 
Již tradičně se v červnu konala zahradní slavnost, kterou pořádala 
chaberská základní škola ve spolupráci se Spolkem přátel 
chaberské školy. Ve středu 14. června se mezi 16. a 18. hodinou 
na školní zahradě sešli žáci a učitelé školy s rodiči a dalšími hosty 
(třeba z řad bývalých žáků), aby zde strávili příjemné odpoledne. 
Přítomní mohli vidět různé scénky a drobné programy, ve kterých 
vystupovali mladší žáci školy, měli možnost nechat se nevšedně 
nalíčit nebo zajímavě vyfotografovat. Nouze nebyla ani o chutné 
občerstvení. Počasí nám přálo, čas příjemně plynul, až doplynul 
k poslednímu vystoupení naší bývalé žákyně Terky Balonové. 

Poděkování patří všem, kteří se na přípravě akce podíleli, a to 
včetně starších žáků, kteří vše nastěhovali a pak zase uklidili, 
nebo připravili drobné občerstvení. Za rok opět na shledanou!

Školní zájezd do Vídně 
V pátek 2. června ve velmi časných ranních hodinách se skupina žáků druhého 
stupně naší základky v doprovodu svých učitelů vypravila na poznávací zájezd 
do rakouské  metropole. Program byl opravdu našlapaný. Nejprve navštívili 
expozici kočárů v Schönbrunnu a tamtéž pak našli zábavu a trochu uvolnění 
v bludišti osazeném různými herními prvky. Zejména vodní hrátky přišly  
v horkém dni velmi vhod. Po procházce nádherným kvetoucím zámeckým parkem 
s velkolepou Neptunovou kašnou se přesunuli do jedné z nejvýznamnějších 
světových obrazáren, kterou je Kunsthistorisches Museum. Zde zhlédli některá 
klíčová evropská malířská díla 16. – 18. století. Po prohlídce obrazárny se  
u pomníku poklonili letošní oslavenkyni, císařovně Marii Terezii. Procházkou přes 
královský hrad Hofburg a historické centrum došli až k dominantě Vídně, chrámu 
sv. Štěpána, a obdivovali její výšku i vnitřní výzdobu. Po krátkém rozchodu za 
účelem občerstvení se všichni metrem přesunuli do vídeňského Prátru, proslulého 
zábavního parku. Návštěva divokých atrakcí byla pro mnohé zlatou tečkou za 
celým zájezdem. Do Chaber autobus s výletníky dorazil až v sobotu před druhou 
hodinou ranní. Všichni byli unaveni, ale plni zážitků a nových poznatků.

Školy       9
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Bronzové ocenění našich nejmenších  
Představte si horký slunečný den, jste na 
stadionu Kotlářka v Praze 6, kde se konal 
Pražský společný závod v atletice, je zde 
spousta dětí a rodičů, štěbetání, vískání, 
smích, soustředění a  po závodu na bednu 
vítězů volají dva závodníky z TJ ZŠ Chabry. 
Dan Jílek s tatínkem a Natálka Nováková byli 
ti co nám přidali do sbírky bronzové medaile. S 
vítězkou Natálkou byli ještě v družstvu veselý  
Matěj Smutný, upovídaný Tadeáš Křapka a usměvavá Emma 
Stuchlíková. 

Všem velká gratulace a rodičům dík za jejich 
obětavost.
Fotky jsou k vidění na rajčeti 
http://tjzschabry.rajce.idnes.cz 
Ivana Rakovská
Tělovýchovná jednota Základní škola Chabry
Všechny zájemce o cvičení zve na své 
hodiny.
Cvičitelský sbor TJ ZŠ Chabry

Dětský tenisový turnaj
O víkendu 3. a 4.6.2017 se na kurtech SK Meteoru Praha v Libni 
uskutečnily turnaje Českého tenisového svazu v minitenisu pro 
6-7 leté děti a v babytenisu pro 8-9 leté děti. Obou turnajů se 
zúčastnilo přes 50 dětí z 
celé ČR. Kategorii minitenisu 
ovládl domácí meteorský 
Josef Kovář, ale pěkně 
hrál i chaberský Honzík 
Mára a Laura Chlumská. 
V babytenisu chlapeckou 
kategorii vyhrál taktéž domácí 
Tomáš Zíta a neztratily se ani 
děti z Chaber. kdy na 2.místě 
skončil  opět meteorský Max 
Klíma a na 3.místě Lukáš Janoštík. Dívčí kategorii ovládla 
Nikola Šturcová z Modřan, ale výborně hrála i stále se zlepšující 
Chaberačka Ema Jusková. I když nám počasí hlavně v neděli 
moc nepřálo, turnaj se celkově vydařil a všechny děti odjížděly 
domů spokojené a s medailí.                                 Ata Klofáčová

Rozhovor s Veronikou Marovičovou 
majitelkou 
Studia Fit Activity
Studio Fit Activity 

najdeme na Hrušovanském náměstí 
v Centru Karel. Nabízí sportovní 
skupinové vyžití pro chaberské 
občany a širší okolí již pátým rokem. 
Každý si může vybrat dle vkusu a 
svých fyzických schopností. Cvičení 
se koná ve dvou klimatizovaných 
sálech. Klienti si zde mohou vybrat 
populární Indoor walking cvičení na 
K2 hiking pohyblivých pásech nebo v 
druhém sále cvičení Body and Mind 
(Pilates, Jóga, Bosu, Zdravá záda)
a Funkční a silový trénink (TRX, 
Intervalový trénink, Bodystyling, Piloxing, Hubneme do plavek). Na 
začátku každého školního roku pravidelně pořádá dětské kroužky - 
Latinskoamerické tance, street dance, zumba atd. 
Co vedlo ke vzniku Studia?
S rodinou jsem se z Troji do Dolních Chaber přestěhovala před 
devíti lety. Do té doby jsem pracovala Jako Retail manažerka 
pro několik německých módních fi rem, což vyžadovalo časté 
časové vytížení i mimo pracovní dobu a o víkendech. Po nabídce 
lukrativního místa ve světově známé fi rmě jsem se ale rozhodla pro 
změnu. Uvědomila jsem si, že musím v zásadě změnit styl života 
a zaměstnání. Místo časově náročných školení jsem se chtěla 
věnovat více rodinnému životu a péčí o syna prvňáčka. Jelikož 
sport byl vždy mojí celoživotní vášní, rozhodla jsem se po roce 
intenzivního sportování a odborného školení uskutečnit svůj sen 
samostatně podnikat. Po náročných začátcích jako instruktorka 
a fi tness trenérka v jiných fi tness centrech jsem si nejdříve 
jako klient a pak jako instruktorka uvědomila různé nedostatky 
v zákaznickém servisu. V té době se vyskytla možnost pronájmu 
bývalé posilovny v Centru Karel. Rozhodla jsem se tuto příležitost 
využít a po rozsáhlých rekonstrukcích otevřít Fitness studio, které 
bude poskytovat profesionální služby zaměřené především na 
ženy, seniory a děti, samozřejmě že i muži jsou vítání. 
Jak funguje Studio dnes? 
Po zahájení provozu byla odezva velmi pozitivní, a zájem o cvičení 
opravdu velký. Ihned od začátku jsem intenzivně sestavovala 
a postupně rozšiřovala tým profesionálních instruktorů.Časem 
se nám společně podařilo vytvořit stálou klientelu v příjemném 
prostředí rodinného fi tness studia, která nám dodnes zachovává 
přízeň. 
Který sport je ve Studiu nejoblíbenější?
Na základě naší statistiky nejvyhledávanější jsou lekce Body and 
Mind - Pilates, Jóga a Zdravá záda, což nás vedlo k tomu, abychom 
neustále přizpůsobovali nabídku lekcí se zdravotním zaměřením. 
Další aktivita, která je díky kreativnímu přístupu instruktorek do 
dnes velmi oblíbena, je K2 hiking (Indoor walking). V kombinaci 
s nabuzující hudbou a rytmem je to skvělý způsob jak vyplavit 
endorfi ny a zbavit se stresu. 
Máte nějaké doporučení ohledně zdraví a sportu?
V dnešní uspěchané době se bohužel čím dál více zvyšuje i počet 
lidí trpících různými civilizačními chorobami, nejčastěji vadnému 
držení těla a bolestmi zad. Lidé by se měli více věnovat svému 
tělesnému a duševnímu zdraví a správné životosprávě.  Doporučuji 
pravidelně sportovat i relaxovat, dopřát si třeba masáž, ať už třeba 
doma od partnera nebo u nás, kde nabízíme masáž rekondiční, 
relaxační, havajskou a manuální lifting obličeje. Osobní pohoda, 
rovnováha a sebejistota tělu i mysli vždy jen prospěje.
Jaký je Váš tým? 
Můj tým je skvělý, jsme fajn parta. Tímto bych také chtěla poděkovat 
všem instruktorům za výbornou spolupráci. Nadále se budeme 
společně snažit motivovat klienty kreativní nabídkou cvičení 
a vstřícným přístupem. Mimo to bych chtěla oslovit i ostatní občany 
Dolních Chaber, kteří nás ještě nenavštívili, ať za námi zajdou, rádi 
si s Vámi zacvičíme.

Chaberský míčový sedmiboj
Dne 3.6.2017 přinesl 6. ročník Chaberského míčového sedmiboje 
řadu výborných sportovních okamžiků. Hlavní byla však zábava 
pro všechny zúčastněné. 
Fotbal, nohejbal, basketbal, 
házená, volejbal, tenis a stolní tenis 
- míčový sedmiboj je soutěž pro 
dvojice sportovců v sedmi míčových 
disciplínách. Během jednoho dne jsou 
účastníci nalosováni do 7 různých 
pavouků a za umístění v každém z 
nich získávají bodové ohodnocení.  
V takovém turnaji pro všestranné 
sportovce nejde o to být výborný 
jen třeba v tenise, tady je třeba si 
rozumět s míčem různých velikostí a dokázat mezi těmito sporty 
plynule přecházet. Letos prvenství o prsa získal tým z Čimic 
(Osadníci), druhé, třetí a čtvrté místo zůstalo letos v Chabrech 
- Cabroni, Flomasters a Wiťáci. Podrobná výsledková listina 
s jednotlivými sporty, fotogalerie a registrace pro rok 2018 - to 
vše najdete na https://sites.google.com/site/micovysedmiboj/. 
Přáli bychom si, aby některý další Chaberský míčový sedmiboj 
mohl opravdu proběhnout přímo v Dolních Chabrech. Je vidět, 
že je tu plno nadšenců a dobrých sportovců všech věkových 
kategorií, jen to sportoviště pořád schází...
Sportu zdar!                                                             Libor Šupich



Inzerce

www.novechabry.cz 800 810 100

Jak si užít léto v Nových Chabrech? 

Cyklostezka  
Vyláká každého na procházku s dětmi,  

na brusle i na kolo.
dětské hřiště  

Moderní a bezpečné zázemí 
pro maminky, tatíky a jejich ratolesti.

VýstaVa soCh 
Umění na každém 

kroku, studnice 
nápadů pro denní  
i večerní rozjímání.

beaChVoleJbaloVé hřiště  
Za pískem až k moři? Kdepak. V Nových 

Chabrech máte pláž za domem.

FitNess stezka 
Udržet se ve formě v období  

lenošení není problém.  
Navíc na zdravém vzduchu.



12   Sport

CHABERSKÝ ZPRAVODAJ, vydává a schvaluje Městská část Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, tel.: 283 852 858, 
www.dchabry.cz. Redakční rada: Mgr. Barbora Šedová, Hana Francová, Vlastimil Tomšů, Miroslav Malina. Grafika: Rcom.cz s.r.o. Nevyžádané rukopisy a další 
podklady se nevracejí. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele a redakční rady.  
Za věcnou a jazykovou správnost textů odpovídají autoři, za obsah inzerátů odpovídají výhradně inzerenti. Redakce si vyhrazuje právo rukopisy přizpůsobit tisku. 
Příjem příspěvků: zpravodaj@dchabry.cz, příjem inzerce: inzerce@dchabry.cz, 604 976 653. 
Příští uzávěrka: 15. 8. 2017 (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě zaslané e-mailem, příp. na CD disku, Flashdisku).

SK Dolní Chabry
Dnes představujeme Šimona Jírovce. Kapitána 
našeho nejúspěšnějšího mládežnického týmu, 
který pod vedením Petra Kloučka čtyřikrát za 

sebou postoupil a dotáhl naše žáčky až do pražského 
přeboru. Šimon je nejen hráč, ale i trenér a současně má i 
rozhodcovskou licenci
Kde a kdy jsi začínal s fotbalem ? 
(v jakých si hrál klubech) 
 Začínal jsem v šesti letech tady v 
Chabrech, kde jsem strávil zatím celou 
kariéru. K tomu jsem ještě formou 
střídavých startů hrál chvíli na Viktorce, 
Admiře a tři sezóny v Loko Vltavín, což 
byla velká zkušenost.
Dva roky jsi musel vynechat kvůli potížím s koleny. Jak jsi se 
udržoval v kondici ?
Ta pauza byla hrozná, mohl jsem maximálně jezdit na kole a cvičit, 
takže nijak jinak jsem se udržovat v kondici nemohl. A teď to je 
pořád docela znát...
Poslední rok, když v Chabrech nebyl starší dorost jsi hrál  
v Bohnicích, jaké to tam bylo ?
V Bohnicích to bylo fajn, potkala se tam skvělá parta, navíc nas 
tam bylo 5 kluků z Chaber. Ale i tak nás bylo dost málo, takže třeba 
tréninky nebyly tak hodnotné.
Jak jsi v Chabrech spokojený ?
V Chabrech jsem naprosto spokojený, je tu nádherná tráva a jestli 
už budou příští sezónu nové kabiny, tak to bude paráda.
Jaký je tvůj oblíbený post ?
Nejradši hraju ve středu zálohy.

Jaké máš další (mimofotbalové koníčky) ?
Rád si zahraju asi jakýkoliv sport a hraju na piano.
Oblíbený fotbalový klub a hráč ?
U nás je to Bohemka, že zahraničí Liverpool FC. Nejoblíbenější 
hráč je asi Steven Gerrard.
Trénuješ v Chabrech mladší dorost - jak se ti to líbí.? 
Je to docela náročné, máme trénovat kluky o jen rok, o dva mladší. 
K tomu nám spousta hráčů odešlo, takže jsme museli doplnit kádr 
o kluky, kteří neměli s fotbalem téměř žádné zkušenosti, což je 
bohužel vidět. Výsledkově to teď není žádná sláva, ale věřím, že 
příští sezónu to bude jinak.
Co tě baví více - dělat rozhodčího nebo trenéra ?
Určitě trénovat. 
Jak se těšíš na příští rok na starší dorost v Chabrech ? 
Na příští sezónu se těším moc, vypadá to, že by se aspoň zčásti 
mohl poskládat tým, s kterým jsme tu zažili hodně úspěchů. Snad 
nám to půjde i tentokrát.
Na přesrok přestoupíš do mužů - jak se na tuto kategorii těšíš ?
Na přechod do mužů jsem dost zvědavý. Bude to asi velká změna, 
ale snad to zvládneme.
Jaký byl tvůj nejlepší fotbalový zápas, který si viděl nebo 
fotbalový zážitek ?
Nejlepší zápas co jsem viděl bylo asi loňské čtvrtfinále Evropské 
ligy, když Liverpool otočil domácí zápas s Dortmundem a gólem v 
nastavení na 4:3 postoupil
Největší zážitek je nejspíš ze zápasu na Vyšehradě s Chabry. Šlo 
nám docela o hodně a rozhodčí nás řezal od začátku do konce. 
Postupně nám neodpískal jasnou penaltu, vyloučil nám hráče, 
trenéra i pomezního, ale nakonec jsme gólem v poslední minutě 
vyhráli 3:2.

Tradiční florbalový turnaj v Liberci 
Tým BLACK ANGELS se ve dnech 26. až 28. května vydal na 
již tradiční turnaj v Liberci pod názvem Nisaopen. Nisaopen se 
konal již po osmnácté. Letos se týmu BLACK ANGELS 2006 
povedlo turnaj odehrát s krásnými výsledky a v závěrečném 
dramatickém finále vyhrát celý turnaj. Finálové utkaní museli totiž 
rozhodnout až nájezdy, kde právě kluci z Chaber ukázali svojí 
sílu. Obě vstřelené branky a vychytané nájezdy soupeřů rozhodli 
tihle mladí borci. Zvláštní ocenění dostal brankář Vítek Šimáček 
a po zásluze byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje. Chtěl 
bych tímto klukům moc pogratulovat a popřát jim hodně štěstí do 
nadcházejících sezón.  
Složení týmu se neobešlo bez hráčů z Dolních Chaber - 
Vítek Šimáček - Robin Bělík, Daniel Zeliska, Jiří Schiller. Mezi 
trenéry vítězného celku se taky našla stopa z Dolních Chaber. 
Trenéři Kryštof Hartman a Matěj Pošta společně vedou florbalový  
kroužek na základní škole Spořická. Již nyní se těší na další 
florbalovou sezónu.                                                    Matěj Pošta 

Bilance letošní fotbalové sezóny  
a plány na novou sezónu 
Velký úspěch v letošní sezóně zaznamenali naši muži, kteří 
vyhráli svou soutěž. Gratulujeme všem, kteří se na tomto 
úspěchu podíleli. Zejména trenérovi Zdeňkovi Peclinovskému  
a jeho realizačnímu týmu ve složení: Míla Hofman, Jirka Pařízek 
a Jirka Hronek.
Povedlo se nám zlepšit organizaci mládežnických mužstev 
a to díky Honzovi Škurkovi, který v tuto chvíli vykonává 
funkci vedoucího mládeže. Zvláštní poděkování patří všem 
trenérům, kteří se o naši mládež v Chabrech starají: Arnoštka 
(předpřípravka), Roman Kolín (ml. přípravka), Tonda Kulda a Dan 
Mikota (starší přípravka), Láďa Chaloupka a Jirka Vajnar (ml. 
žáci), Honza Jiroušek a Petr Klouček ml. (st. žáci), Šimon Jírovec 
a Jáchym Červenka (ml. dorost) a Kuba Mužík (trenér brankářů). 
Výsledkově si nejlépe vede mužstvo mladších žáků, které je stále 
ve hře o postup do vyšší soutěže.
Stavba nových kabin se nám rozběhla a plánovaný termín 
dokončení je konec září 2017. Přes studený podzim bychom měli 
tedy již být v teple a suchu.
 V nové sezóně plánujeme založit předpřípravku ročníků 
2011/2012, tímto zveme všechny rodiče a děti všech 
mládežnických kategorií, aby přišli v září k nám na hřiště. 
Podrobnosti naleznete na www.skchabry.cz v průběhu srpna.


