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Zahájení práce na novém víceúčelovém sportovišti u ZŠ



Inzerce v Chaberském zpravodaji
Prosíme inzerenty,  aby inzeráty posílali na 

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

     - redakce -

Zprávy z úřadu

Výběr ze zasedání rady  
14. srpna 2017

Rada vzala na vědomí
  informaci ředitelky ZŠ o peněžních darech, 

které získala ZŠ ve 2 čtvrtletí roku 2017.
projednala 

  žádost o vyjádření k PD pro stavební 
povolení týkající se komunikace 102 
v areálu bytových domů Nové Chabry. 
Projekt se týká prodloužení trasy 102, 
retence a inženýrských sítí.

schválila 
  žádost TJ ZŠ o fi nanční příspěvek na 

provoz ve výši 10.000,- Kč.
  žádost ředitelky MŠ Bílenecké náměstí 

o fi nanční příspěvek ve výši 50.000,- Kč na 
rekonstrukci podlahy jídelny MŠ. 

  žádost SK Dolní Chabry o fi nanční dar na 
činnost a provoz ve výši 50.000,- Kč. 

  K podpisu darovacích smluv Rada zmocnila 
starostu.

Úvodní slovo
Miroslav Malina, 
starosta MČ
Vážení spoluobčané,
  oblast dopravy nabývá stále většího 
významu v životě každého z nás. Naši 
městskou část nevyjímaje, možná 
dokonce naopak. Poloha Dolních Chaber 
na okraji hlavního města je v současnosti 
nejkritičtějším místem.
 Obrovský nárůst obytných aglomerací 
v blízkém i vzdálenějším okolí Prahy, 

klade stále větší nároky na přepravu obyvatel. Struktura komunikačního 
systému na to však není připravena. Výsledky známe všichni. Asi 
nejhorším faktem je, že problémy narůstají, ale komplexní řešení se 
stále odkládá.
  Městská část Dolní Chabry se aktivně podílí na přípravě zásadních 
opatření, která by měla pomoci ke zlepšení současného stavu. Naše 
aktivity směřují především k zajištění kvalifi kovaného posouzení 
alternativního vedení Silničního okruhu kolem Prahy. Jsme součástí 
sdružení městských částí a obcí „Starostové pro okruh“, které má v 
současnosti domovskou základnu v Dolních Chabrech. Součástí 
opatření na zmenšení dopravní zátěže některých částí Chaber se může 
stát  plánované prodloužení tramvajové trati z Kobylis do Zdib a také 
rozprostření dopravy na více místních komunikací. V organizaci vnitřní 
dopravy jsou kritickými místy křižovatka na Spořické a také přetížená 
Perštejnská s vjezdem do Ústecké.
  Rada MČ rozhodla o zpracování komplexního návrhu na řešení 
dopravní situace naší městské části. Samospráva chce návrhy opatření 
projednat s občany. Plánuje proto již v průběhu října uskutečnit veřejnou 
debatu nad tímto záměrem. 

Výběr ze zasedání rady 
21. srpna 2017
Rada schválila 

  pořízení hmotného a nehmotného majetku 
na provoz MŠ Beranov, kterou předložila 
ředitelka MŠ.

  využití fi nančních prostředků z Nadačního 
fondu Star Group na pořízení hmotného 
nehmotného majetku MŠ Beranov. 
Finanční prostředky budou vynaloženy 
v souladu s Darovací smlouvou uzavřenou 
mezi MČ a Nadačním fondem. 

  zpracování dopravní studie v souvislosti se 
záměrem zlepšit dopravní situaci na území 
městské části.

rozhodla
  o udělení fi nančního daru fyzickým osobám 

v souladu s § 89, zákona č. 131/2000 Sb., 
o hl. m. Praze.

uložila
  v souvislosti s Novelou č. 178/2016 Sb., 

kterou se změní, zákon č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání, 
který stanovuje povinnost povinného 
předškolního vzdělávání pro děti o 5 let, 
prověřit plnění zákona pro šk. rok 2017/2018 
příslušným orgánům (ředitelkám MŠ ve 
spolupráci s referátem evidence obyvatel).

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

Diskusní večer s občany
Plánovaná témata říjnového setkání s občany:

  komplexní řešení dopravy - SOKP
  zadání dopravní studie pro Dolní Chabry
  nárůst zdrojů tranzitní dopravy - viz. příloha z MF Dnes
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Svoz nebezpečného odpadu  
MOBILNÍ SBĚR NSKO :
Termín Čas  stanoviště 

17.10. 15:00-15:20 křižovatka ul. Ulčova - Ústecká
17.10. 15:30-15:50 Hrušovanské nám
17.10. 16:00-16:20 Bílenecké nám. 
Aktuální informace týkající se sběru nebezpečného odpadu 
na území hl.m. Prahy, lze nalézt na internetových adresách  
www.praha-město.cz, www.asa-cz.cz, www.imp-servis.cz. 
Nejbližší stabilní sběrny nebezpečného odpadu: 
Ďáblická 791/89, Praha 8: tel.  283 911 110
Voctářova, Praha 8  : tel. 266 007 299 
Pod Šancemi 444/1, Praha 9: tel. 284 098 581

Miroslav Malina, starosta MČ   
Vážení spoluobčané,
 již před prázdninami jsem Vás informoval, že se v naší 
městské části hromadí lživé a účelově překroucené informace, 
kterými se hrstka aktivistů s podporou opozice snaží vnést do 
našich Chaber nenávist, závist, strach a paniku.
 Bohužel se tyto aktivity hromadí i v pochybném 
plátku, který je Vám doručován do Vašich schránek a tváří se 
jako oficiální tiskovina. Praktiky a chování těchto lidí však již 
přesahují veškeré hranice a výrazně ohrožují fungování naší 
městské části i její dobrou pověst. 
 Jako starosta tedy nemohu jen tiše přihlížet. Zaslal 
jsem tedy a následně zveřejnil oficiální výzvu autorům daného 
plátku, kde požaduji omluvu za celý tento výtisk a jeho lživá 
tvrzení a zároveň zvažuji i právní kroky k dané věci.
 Dobře si uvědomuji, že pro Vás, občany Dolních 
Chaber, může být velmi složité orientovat se v daných 
problematikách, které každodenně na úřadě řešíme, obzvlášť 
když jsou zde šířeny takové nepravdy. Naplánovali jsme pro Vás 
proto pravidelná, veřejná „Setkání se starostou“, kde Vám 
komplexně představíme naše jasné strategie a cíle týkající se 
rozvoje naší městské části, na kterých již roky pracujeme. První 
se uskuteční během října, o přesném termínu Vás budeme 
informovat. Zároveň jsme Vám samozřejmě i nadále k dispozici 
na úřadě, kde vám poskytneme veškeré možné informace  
k daným problematikám týkajících se Dolních Chaber.
Miroslav Malina, starosta MČ Praha-Dolní Chabry, 
Zastupitelé MČ: Jaroslav Vokáč, Ing. František Křivánek, 
Miloslav Hofman, Lenka Nikodýmová, Jan Vokurka, Prom. ped. 
Martin Cutych, Josef Malý, Miloslav Hofman, Mgr. Pavel Richter, 

OTEVŘENÁ VÝZVA
Paní Šušáková, pane Kaso, pane Vyšíne, pane Závitkovský  
a paní Šilhová Šafránková, dostal se mi do rukou plátek, kterým 
se sprostě a úmyslně snažíte mystifikovat občany používáním 
propagandistických metod za účelem manipulace obyvatel 
Dolních Chaber. 
Tento plátek založený na nepodložených osobních domněnkách, 
které prezentujete jako fakta a šíříte tím mezi občany zášť  
a nenávist, nejen překračuje slušnost a dobré mravy, ale zároveň 
ukazuje, jak chcete, abychom se k sobě v naší městské části 
chovali. Tedy používali „donucovací prostředky“ jak něco získat, 
osobně útočili na jednotlivce a jejich rodiny, lhali a v případě, že 
se nám fakta nehodí, tak bychom měli zapomenout, že se něco 
schvalovalo a tvrdit, že o tom nic nevíme. 
Tyto (špinavé) praktiky, kterými se snažíte překrucovat 
skutečnosti, a účelově lhát jsme již zažili. Je naprosto nehorázné, 
že se ani nestydíte k tomu zneužívat soukromý subjekt, do kterého 
svoláváte své shromáždění, aniž byste k tomu měli patřičná 
povolení. Další důkaz toho, jak se chováte, a že nerespektujete 
nic, ani české zákony. 
Veřejně Vás tedy vyzývám, abyste se za daná tvrzení neprodleně 
omluvili a to písemně celému vedení městské části a důrazně 
vás žádám, abyste v těchto praktikách, kterými poškozujete celou 
městkou část, nepokračovali.
Miroslav Malina, starosta MČ Praha-Dolní Chabry

Josef Malý zastupitel MČ 
Vážení,
 po přečtení vašeho pamfletu (zářijové vydání 18400.
cz – ZA LEPŠÍ CHABRY) mi zůstává rozum stát nad tím, co 
si dovolujete lživě tvrdit, aniž byste měli relevantní informace,  
a nestydíte se ani používat osobních útoků na mě a tudíž i moji 
rodinu.
 Samozřejmě, že největším trnem v oku je pro vás 
územní plánování, protože světe div se, také Dolní Chabry se 
rozvíjejí. Jedním dechem tvrdíte, že vedení městské části nemá 
žádnou koncepci rozvoje a druhým, že si zde prosazujeme 
pouze naše, tedy vlastně pouze MOJE zájmy. Tak jak to tedy je? 
Máme koncepci či nikoliv? Děláme něco, nebo nic neděláme? 
Nejenom, že tím účelově matete občany, ale evidentně jste 
zmateni sami. To mě však vůbec nepřekvapuje, protože ani vy 
paní Šušáková, ani vy pane Kaso (autoři článku), jste se nikdy 
nepřišli zeptat nikoho z nás, jak se věci ve skutečnosti mají. 
 To byste například zjistili, že bylo podáno za posledních 
patnáct let více než šedesát žádostí o změnu územního plánu, 
o které žádali vlastníci pozemků na území Dolních Chaber  
a z toho bylo pouze několik z nich mých a mé rodiny. Naše 
rodina zde žije po mnoho generací, více než 300 let, a také tu 
(nejspíš pro někoho překvapivě) vlastní pozemky. 
 Co se týká mého odchodu z Rady MČ, nezaznamenal 
jsem jediný dotaz od nikoho z vás, kdo by se zajímal o důvody 
mé rezignace, přesto veškerá tvrzení opět opíráte pouze o vaše 
domněnky, které účelově podsouváte našim občanům, buď  
z neznalosti anebo, což by bylo horší, se zlým úmyslem.  
 Takto bych mohl pokračovat i v mnoha dalších vašich 
lživých a účelově překroucených skutečnostech, kterými se 
snažíte v Dolních Chabrech především vyvolat nevraživost mezi 
občany.
 Důrazně vás tedy žádám, abyste přestali  
s bezdůvodným napadáním mě a mé rodiny a vyzývám vás 
k písemné omluvě, kterou požaduji za obsah ve vytištěném 
lživém pamfletu.
Josef Malý, zastupitel MČ Praha-Dolní Chabry

Zprávy z úřadu

Přistavení velkoobjemových kontejnerů
Bude probíhat v neděli 22.10. ve zkráceném režimu  
09:00-13:00 hod. pod záštitou MHMP s řízenou obsluhou 
na těchto stanovištích 
Na Pěšině     22.10.2017 9:00 - 13:00
Pod Křížem x U Větrolamu 22.10.2017 9:00 - 13:00
U Větrolamu      22.10.2017 9:00 - 13:00
Současně upozorňujeme občany, že zde není možné odložit 
živnostenský odpad, nebezpečný odpad (autobaterie, zářivky, 
barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), stavební 
odpad, ani pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, pc monitory, 
počítače, lednice, mrazáky a sporáky. 
více informací najdete na www.dchabry.cz

Svoz bioodpadu pomocí BIO VOK
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 Kratinách

04.11.2017 09:00-12:00 Klášterecká 
04.11.2017 09:00-12:00 Nad Úvozem 
18.11.2017  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. 

3



Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 19. dubna 2017 zveřejněném dne 2. května 2017 ve 
Sbírce zákonů č. 135/2017, částka 48, byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky, a byly stanoveny na tyto dny:

pátek   20. října 2017  od 14.00 do 22.00 hodin
sobota 21. října 2017 od 08.00 do 14.00 hodin
Stálý seznam voličů, voličský průkaz
Úřad městské části Praha – Dolní Chabry, vede stálý seznam voličů pro voliče, státní občany 
České republiky, kteří mají trvalý pobyt na území městské části Praha – Dolní Chabry. Každý volič 
si může v úředních hodinách na ÚMČ Praha – Dolní Chabry ověřit, zda je ve stálém seznamu voličů zapsán.
Voličem je ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky státní občan České republiky, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let, a nenastala u něj překážka výkonu volebního práva. 
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může 
hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo 
v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Vydávání voličského průkazu
Žádost o vydání voličského průkazu lze od 2. května 2017 podávat několika způsoby:
• žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče*)
• žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky (ztib27j)
 Žádost musí být doručena Úřadu městské části Praha – Dolní Chabry nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 13. října 2017.
• osobně: v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť ÚMČ Praha – Dolní Chabry o žádosti po prokázání  
 totožnosti voliče učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede
O vydání voličského průkazu lze osobně požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 18. října 2017 do 16.00 hodin.
(Pozn.: Při osobní žádosti v období od 5. října do 18. října 2017 do 16.00 hodin si  volič vyhotovený voličský průkaz zároveň i vyzvedne.)
*) Dle § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je toto ověření u správních úřadů osvobozeno 
od správního poplatku.
ÚMČ Praha – Dolní Chabry voličský průkaz nejdříve 15 dnů před dnem voleb, tj. 5. října 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou 
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.
Pro zjednodušení jsme připravili formulář, který k žádosti o vydání voličského průkazu můžete využít.
Lhůty pro přijímání žádostí a vydávání voličských průkazů jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit.
Kontaktní místo pro vydávání voličských průkazů a pro kontrolu stálého seznamu voličů
Úřad městské části Praha - Dolní Chabry,  Hrušovanské nám. 253/5, Praha 8 – Dolní Chabry, 184 00, přízemí, kanc. č. 106, 
tel: 283 852 857, p. Pisingerová, p. Knoblochová

                   

Kulturní a sociální komise pro Vás připravuje vítání nových občánků naší městské části.

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Milí rodiče,

máte-li zájem zúčastnit se spolu s Vašimi miminky chaberského vítání nových občánků, prosím, 
ohlaste se na emailovou adresu vitaniobcanku@dchabry.cz nebo na telefon 283 851 277. 

Podzimní termín vítání občánků je 7. listopadu v 17:00h v Chaberském dvoře. 

Prosím o přihlášení do 15.10.2017.

K registraci je nutné uvést: jméno a příjmení dítěte, datum 
narození, trvalý pobyt a kontakt.

Děkujeme a těšíme se.
Za kulturní a sociální komisi
Barbora Floriánová

Vzhledem k platnosti zákona č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů nelze získat ani zveřejňovat informace o narození dítěte bez
souhlasu rodičů. Děkujeme za pochopení.

Volby

Komise

Co pro vás připravila  Kulturní a sociální komise v říjnu
Kavárnička pro seniory bude jako obvykle 1. a 3. středu v měsíci, tedy první 
ve středu 4.10. a to s programem - zájemci si mohou vytvořit z pedigu mističky, 
košíčky a další výrobky. Následující bude 18.10. a sejdeme se jako vždy od 15,30 
v Chaberském dvoře.
V září jsme připravili výlet především pro rodiny s dětmi - vycházku v korunách 
a kořenech stromů na stezce v Krkonoších. Tentokrát bude zájezd především pro 
seniory, kteří si oblíbili výlet na trh do Polska. Zájezd se koná v sobotu 21.10., odjezd 
od školy v 7 hodin, další zastávka u Sparťana. Přihlásit se můžete v knihovně. 
Dospělí s bydlištěm v Chabrech zaplatí 200 Kč. 
Těšíme se na vaši účast na všech akcích, které pro vás připravujeme.
Věra Doušová, 
předsedkyně Kulturní a sociální komise zastupitelstva MČ Praha Dolní Chabry

11. ročník 
Krajanských 
slavností,
které se konají

v neděli 1.10.2017
od 14 hodin

na Hrušovanském náměstí.

Vystoupí soubory z Chorvatska, Slovenska, 
Slovinska, Ukrajiny, Ruska a Hercegoviny.

Kulturní a sociální komise 
a Kulturní centrum Chaberský dvůr

zvou srdečně na
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Komise

Zažít Chabry Jinak 2017
V sobotu 16.10. proběhl u nás v Dolních Chabrech  
v rámci projektu “Zažít město jinak” zábavný orientační 
běh. 
Běh měl dvě části, první část byla “bezpečná”, na školní 
zahradě se zakončením vedle školního hřiště v ulici  
V Kratinách – Kratiny Fun Park, kde si děti mohly  
v několika disciplínách vysoutěžit nějakou malou 
sladkost. Druhá půlka běhu pak byla od ulice Spořická, 
8 kontrol až dolů v Prostřednímu rybníku za kostelem. 
V kostele sv. Jana Křtitele a v Knorově statku probíhaly 
akce po celý den v rámci Dnů evropského dědictví, 
takže program byl v sobotu v Chabrech opravdu pestrý.
I přes velkou konkurenci celé Prahy, kde se také 
pořádaly různé zajímavé akce v rámci “Zažít město 
jinak” se chaberského běhu se zúčastnil slušný počet 
účastníků sportovního ducha. A nikdo nezabloudil, nikdo 
nespadl do rybníku. 
Doufám, že počáteční obavy některých účastníků  
z běhu, kleštiček nebo lampionků se rozplynuly a tahle příjemná sportovní aktivita si účastníky získá i do budoucna.
Velice bych chtěla poděkovat nadšeným dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli v Kratiny Fun Park a v cíli, zejména Marušce 
Závitkovské a Hance Dostálové, v neposlední řadě i za skvělé napečené dobroty na těchto stanovištích.  Cukrárničce Na Pěšině 
rovněž velký dík za dobroty na organizátorům startu a Věrušce Doušové a Potravinové bance za sladké odměny v cíli.
Prostě děkujeme všem, kdo přišli podpořit první ročník Chaberského miniorienťáku, za bezvadnou atmosféru při zakončení a budeme 
se těšit na další ročníky.
Sportu zdar  Barbora Floriánová

Ilegumova divadelní společnost 
opět uspořádá loutkové odpoledne pro děti i jejich rodiče  
v kavárně Pod pavlačí. V neděli 22. října tak uvidíte dvě loutková 
představení, mezi nimiž bude tematická výtvarná dílna.
Od dvou hodin se hraje starodávná pohádka Spytihněv, kníže 
české!., což je ideální představení pro všechny, kdo mají rádi 
interaktivní představení, do nichž se mohou sami zapojit. Od 
čtyř hodin potom uvidíte křehkou pohádku Malá mořská víla, 
která je nejnovějším představením souboru.
Jakub Hojka, Ilegumova divadelní společnost  ilegum.webnode.cz

Pražské cyklozvonění 

V neděli 17. září 2017 proběhl další ročník rodinného festivalu 
Pražské cyklozvonění. Cyklotrasy vedoucí z různých míst po celé 
Praze byly tentokrát zakončené v Praze 8 - v Kaizlových sadech 
u Invalidovny. 
Z okolí Chaber vedly 2 trasy -  18km dlouhá trasa od metra Ládví 
a 12ti kilometrová trasa od statku Vraných v Bohnicích. 
Počasí  vyšlo výborně a na odpolední festival plný zábavy, 
exhibicí, hudby a soutěží přijelo opravdu velké množství cyklistů. 
Příští rok by jedna z tras mohla startovat i v Dolních Chabrech.

Veřejné projednávání revitalizace
“Drahaně” 
V úterý 3. 10. 2017 od 17:30 do 19:30 KD Krakov se bude konat 
projednávání plánované komplexní revitalizace centrální veřejné 
plochy v Čimicích. V rámci akce budou představeny průběžné 
výsledky ideové a realizační studie. Akce se koná pod záštitou 
pana starosty MČ Praha 8 Romana Petruse.
Hana Francová

Čimické trhy 
Po prazdninách se opět 
pravidelně každou sobotu 
konají v Čimicích trhy  
v čase od 8 -12 h. 
Zatím máme potvrzeno 
konání až do 23.12.2017
Hana Francová.

Zprávy z okolí
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Chaberský dvůr – Kulturní centrum
můžete sledovat na FB 

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

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

Výstava „Dráteník na vsi“ 12.9. - 12.11.
Úspěšnou vernisáží byla zahájena v Chaberském dvoře výstava, která 
mapuje historii a současnost drátenického řemesla.

Eva Biarincová, Jitka Dvořáková, Rozálie a Štefan Ďurčatovi, Miroslav 
Chaloupka, Jaroslav Pahorecký, Věra a Josef Pichovi, Hana Řepková, 
Monika Sochůrková, Krasava Šerkopová, Ladislav Šlechta a dílo Jaroslava 
Frka a Ladislava Jurovatého st.
Výstava českých a slovenských dráteníků, členů bratislavského klubu 
Džarek (v drátenickém slangu učedník) a členů Cechu českomoravských 
uměleckých Dráteníků. Název výstavy odkazuje k prostředí, odkud dráteníci 
vyšli, kde nejčastěji působili a kam se s výdělkem a zkušenostmi ze světa 
zase vraceli. 
Dílny, kurzy a komentované prohlídky lze domluvit v KC CHD nebo na 
hanka.repkova@email.cz, tel. 605 421 757 nebo jitkatomaskova@seznam.
cz, aktuální informace o výstavě na fb stránkách Drátování JD.

Cestovatelská beseda Japonsko na kole
11.10. st. 18.00 h.
5044 km ujeli Monika a Jirka Vackovi z japonského Sappora do jihokorejského 
Soulu. Ze sedel kol poznali jak obyčejný venkov, kam normální turisté 
zřídka kdy zavítají, tak rušné, hustě osídlené a tepající světové metropole, 
nevynechali návštěvy nádherných starých chrámů, památek zapsaných 
v UNESCO, vyhlášených přírodních krás, projeli nejkrásnější japonskou 
cyklostezku, poznali z blízka i běžný život japonských rodin a japonskou 
pohostinnost. Obrázky doplněné mnoha historkami, které během cesty po 
Japonsku vznikly, uvidíte a uslyšíte na této jejich přednášce. Monika a Jirka 
Vackovi www.altiplano.cz www.cykloturistika.cz

Pohádka „PODZIME  PODZIME“ 
14.10. so. 15.00 h.
Interaktivní, hudebně soutěžní 
pásmo. Herci provedou děti 
podzimní přírodou, loučení s létem, 
příprava na zimu, poznávání hub, 
sklizeň na zahradách a polích…
hraje Soubor Jany Matějcové

JAPONSKO

Miyajima
Hiroshima
Nagasaki
Nagano
Tokio
Osaka
Kyoto
Nara
Nagoya
NP Akan

Monika a Jirka Vackovi jsou autoři dvou cestopisných knih, několika 
článků v časopisu Cykloturistika či jiných mediích a objevili se také 

na televizních obrazovkách. Společně navštívili několik desítek zemí, 
z kterých pro Vás připravili několik cestovatelských besed.
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Monika a Jirka Vackovi
Netradiční svatební 
cesta Moniky a Jirky 
Vackových téměř 
navazovala na jejich 
úspěšně dokončenou 
cestu po Jižní Americe, 
o které píší ve své první 
knize „přes Altiplano 
na svatbu“.
Tentokrát s nimi za 73 
dní projedeme všechny 
čtyři hlavní japonské 
ostrovy a Jižní Koreu. 
5044 km dlouhá cesta 
ze Sappora do Soulu 
sebou přinesla opět 
spoustu nevšedních 
příhod a zážitků. 
Navštívíme tepající 
světové metropole 
Tokio, Nagoyu, Osaku 
a Soul, uvidíme několik 
starých památek 
Unesco, poznáme 
japonský a korejský 
venkov. Nechybí 
zmínky o technických 
vymoženostech těchto 
elektronických velmocí, 
statistiky, jednoduché 
mapky, výbava, 
s kterou jeli, rozpočet 
a ceny. Autoři většinu 
nocí strávili ve svém 
stanu, neplatili jediné 
ubytování a dopravu, 
jídlo kupovali většinou 
v hypermarketech a tak 
zde vlastně najdete 
i návod, jak se podívat 
do těchto drahých 
zemí za velmi rozumné 
peníze.

do Tokia pod stan
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ŘÍJEN 2017
Výstava „Dráteník na vsi“ 12.9. - 12.11.
Historie a současnost drátenického řemesla. 
Vstupné 30 Kč

1.10. ne 14.00 h., Krajanské slavnosti
Soubory z českých krajanských komunit v zahraničí přijedou, 
aby zazpívaly, zahrály a zatančily české tance a písničky, kte-
ré je spojují s původní domovinou.      

3.10., 10.10., 17.10., 24.10. a 31.10. 
út 9.30 – 11.00 h., Dvoreček  
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, 
písničkami a hraním, Vstupné 50 Kč

4.10. a 18.10. st 15.30 – 17.30 h., Kavárnička Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje
pořádá Kulturní a sociální komise

11.10. st 18.00 h., Japonsko na kole
Cestopisná beseda, Monika a Jiří Vackovi
Vstupné 30 Kč 

14.10. so 15.00 h., PODZIME  PODZIME
Divadelní pohádka pro děti 
Vstupné 50 Kč, Velký sál

17.10. út 19.30 h., Anna v ringu
Svižná komedie divadla DIVOCH aneb co všechno se může 
odehrát v jednom obýváku na francouzském předměstí. 
Vstupné 120 Kč, Velký sál

24.10. út 16.30 – 19.00 h., Dýňování  
Soutěž o nejhezčí dýni a drobné občerstvení 
Vstupné 30 Kč, Rezervace nutná

31.10. út 16.00 – 18.30 h., Bazárek a podzimní dílna  
Nákup a prodej z druhé ruky, současně dílna pro děti
Vstup volný, rezervace nutná

Tradiční setkávání na Dvorečku
Každé úterý 9.30 - 11.00 h. od 3.10. 
Moc se těšíme na všechny děti (2-4 roky) 
a doprovody, které se chtějí naučit říkadlům 
a písničkám za doprovodu hudebních nástrojů.
V pestrém programu nebudou chybět 
protahovací cvičení, ani oblíbená výtvarná dílna.
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DIVADELNÍ OCHOTNÍCI CHABERŠTÍ

Nositele autorských práv zastupuje: 
DILIA, divadelní, literární a audiovizuální agentura z.s. Krátkého 1, Praha 9

OSA, ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, Československé armády 786/20, Praha 6

AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA

Scéna divadla Divoch | Chaberský dvůr | Hrušovanské nám. 253/5  | pRAHA 8 - DOLNÍ CHABRY
KONTAKT: 283 852 858, 604 976 653

Hrají:

Režie: alena borhyová

začátek představení V 19:30

Anna - lucie Hrdličková | Bernard - Jiří Chytrý | Jacqueline - Božena Hrdličková
 Robert - Jan Fuchs | Brigitte - Michaela Čermáková, Alžbeta Kalendová

17.10.2017

Režie: alena borhyová

Marc Camoletti - Anna v ringu
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Anna - lucie Hrdličková | Bernard - Jiří Chytrý | Jacqueline - Božena Hrdličková
 Robert - Jan Fuchs | Brigitte - Michaela Čermáková, Alžbeta Kalendová

17.10.2017

Režie: alena borhyová

Marc Camoletti - Anna v ringu

DIVADELNÍ OCHOTNÍCI CHABERŠTÍ

Nositele autorských práv zastupuje: 
DILIA, divadelní, literární a audiovizuální agentura z.s. Krátkého 1, Praha 9

OSA, ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, Československé armády 786/20, Praha 6

AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA

Scéna divadla Divoch | Chaberský dvůr | Hrušovanské nám. 253/5  | pRAHA 8 - DOLNÍ CHABRY
KONTAKT: 283 852 858, 604 976 653

Hrají:

Režie: alena borhyová

začátek představení V 19:30

Anna - lucie Hrdličková | Bernard - Jiří Chytrý | Jacqueline - Božena Hrdličková
 Robert - Jan Fuchs | Brigitte - Michaela Čermáková, Alžbeta Kalendová

23.11.2017

Režie: alena borhyová

Marc Camoletti - Anna v ringu

Hrají:
Pavel Fára
Martina Mrňavá
Věra Malinová/Hana Pištorová
Natálie Rejková/Alžběta Kalendová
Ivana Fára/Andrea Neradová
Stanislava Klocperková
Štěpán Knobloch
Jozef Mitošinka
Vendula Hojková
Marek Nerad
Kryštof Rejka

JAK SE DĚLÁ 
DIVADLO

Karel Čapek

Čtvrtek 9. 11. od 19:30

Pod pavlačí
kavárna

Scéna divadla DIVOCH
Chaberský dvůr
Hrušovanské nám. 253/5
Praha 8 - Dolní Chabry
www.divochdivadlo.cz

Režie: 
Věra Malinová

Bazárek a podzimní dílna 31.10. út 16.00 – 18.30 h.
Můžete si zde prodat i nakoupit, co právě potřebujete. Zároveň bude probíhat 
doprovodný program pro děti a občerstvení. Zájemkyně o prodej, hlaste se 
na tel. 720 983038. Místa omezena.

Tradiční dýňování 24.10. út 16.30 – 19.00 h.
Tradiční dlabání a zdobení dýní. Dýně zajištěny v omezeném počtu. Nože, lžíce 
a jiný potřebný materiál k bezpečnému vyřezávání vezměte s sebou. Soutěž 
o nejhezčí dýni a drobné občerstvení.
Prosím rezervujte si místo v KC CHD

Chaberský dvůr              7



8   Rozhovor, sdružení

inzerce

Co vás vedlo k myšlence, že budete ve větším vařit právě 
švestková povidla? 
Švestková povidla jsem od dětství milovala. Dělávala je moje 
babička. Moje maminka už tu trpělivost neměla, a tak se povidla na 
čas vytratila z mého života. Vyzkoušela jsem párkrát ta z obchodu, 
ale nechutnala mi. Ta domácí se nedají ničím průmyslovým 
nahradit. A co mě vedlo k tomu začít povidla sama vařit? Jednoho 
dne jsem se probudila a věděla jsem, že do toho musím jít. 
Uvědomila jsem si, že nechci pravou chuť povidel zapomenout 
a nechci, aby ji zapomněly ani moje děti. Povidla vařím čtvrtým 
rokem a vše si dělám převážně sama. Od vaření, lepení etiket 
po focení a prodej. Zpočátku to byly zkušební vzorky, které jsem 
testovala hlavně na příbuzných, kamarádkách a sousedkách. 
Nejvíc mě potěšila pochvala od mojí švagrové z Moravy, která se 
mi svěřila, že si dává povidla za odměnu místo sladkostí. 

Čím se vaše povidla liší od těch konvenčních, co běžně 
najdeme v obchodech? 
Moje moravská švestková povidla obsahují 87 % švestek a jen 13 
% přidaného cukru a je do nich přidán ještě rum a skořice. Dále 
pak 100% švestková povidla bez přidaného cukru. Nepoužívám 
konzervanty, barviva, ani umělá dochucovadla. Vařím z více odrůd 
švestek s různým obsahem cukru, proto mohou být 100 % povidla 
někdy kyselejší. Zákazník si je však může dosladit buď cukrem či 
jinými přírodními sladidly či sirupy. Naše babičky vařívaly povidla 
bez přidaného cukru, ale vařily je „celé dny“ a povidla byla tak tuhá, 
že nebylo možné je rozetřít. Tento zvyk, myslím si, je již za námi. 
Nabízím snadno roztíratelná povidla vhodná na buchty, vdolky, 

ale i na palačinky nebo jen tak 
k mlsání. Povidla v obchodě se 
snad nedají nazývat povidly, 
obsahují minimum švestek 
a to ještě z pasty, přidaná jablka, 
spoustu cukru a konzervantů. 
Ročně ručně vyrobím ale „jen“ 
2000 skleniček.
Které jsou vaše nejoblíbenější?
Nově vařím ještě povidla 
hrušková, která mají u nás taky 
tradici. Ale nejraději mám stále 
Moravská švestková povidla, kde 
je troška cukru, skořice a rum. 
Výborně se hodí na moje oblíbené 
vdolky nebo lokše. Letos jsem 
za ně obdržela britskou cenu za 
kvalitu potravin Great Taste.
Co Vás přivedlo do Chaber a dají se tu povidla sehnat?
Do Chaber jsem se přestěhovala před 15 lety z Vinohrad. Žiji zde 
moc ráda. Na Chabrech se mi líbí jejich vesnický ráz a blízkost 
přírody a s tím spojená možnost sportovat nebo se jít třeba jen 
projít k řece. A když mám chuť na dobré kafe, zamířím do kavárny 
Pod pavlačí, která má neuvěřitelný genius loci. Tady si také můžete 
koupit moje Dobrá povidla. Jinak se dají sehnat na webu www.
dobrapovidla.cz spolu s recepty třeba na povidlové buchty, lokše 
a jiné dobroty. Občas mně s povidly potkáte ještě na různých trzích.
                                                      Děkuji za rozhovor Bára Šedová

Koho máme ještě vyzpovídat? Své tipy na chaberské 
rozhovory posílejte na adresu redakce

zpravodaj@dchabry.cz

10. DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 
V CHABRECH
Téma Dnů v letošním 

roce znělo „Památky a příroda“.
Slavnosti jsme zahájili v kostele 
přednáškami předních odborníků 
na historii Prof. Janem Roytem 
o vzácným malbách a s PhDr. 
Zdeňkem Dragounem o archeologii 
v kostele. Hlavním smyslem akce 
bylo zviditelnění kulturní památky a upozornění na problémy vzácné 
stavby, především její špatnou statiku.
V Knorově statku skvěle připravený program se zaměřením hlavně na 
přírodu zaujal nejen děti, ale i dospělé. Vyráběla se zvířátka z korálků 
i z keramiky, poučili jsme se o ekologii, chovu včel, poznávali jsme 
život ptáků v naší krajině. Tereza Balonová svým zpěvem a Divadlo 
Buřt pohádkou o Rybáři a zlaté rybě potěšili na nádvoří statku nejen 
nejmenší hosty.
Všem mnohokrát děkujeme, jak účinkujícím, tak návštěvníkům, 
kterých i přes nepřízeň počasí přišlo opravdu hodně. My pořadatelé 
jsme po náročných přípravách měli velkou radost z úspěšného dne! 
Vřelé díky náleží také ÚMČ - Dolní Chabry za fi nanční podporu, panu 
Malému za pomoc a prostor stodoly. Dále kavárně Pod pavlačí za 
skvělou spolupráci, dobroty a rychlou obsluhu. Hasičům z Ďáblic za 
poskytnutí hasičské uniformy. 
Tak zase příští rok!   Za OSOP J. Snížková a M. Mrňavá

Věra Vojtěchová a její Dobrá povidla 

Chabrům se opravdu dědění povedlo, a je moc dobře, že svoje 
dědictví dokáží takovouto přístupnu a zajímavou formou prezentovat. 
Mají se čím chlubit! Ano, bylo to tam fajn. Moc milá byla mladá paní 
u kompostu, ukázala mi chloupky na žížalách, které se za mého mládí 
demonstrovaly tím, že se chudák žížala nechala lézt po papíře, takže 
chrastila. Také jsem se seznámil s blešivcem a nějakými roztoči. 
Fascinovalo mě asi centimetrové miminko amerického raka. Začínám 
si šetřit na USB mikroskop. I u stánku Ochránců přírody jsem si hezky 
popovídal a odnesl jsem si pěknou brožurku s náměty k procházkám. 
Výborná káva v místnosti s množstvím materiálů o Chabrech 
a popovídání s paní Snížkovou, už byla jen třešinka na dortu. Moc se 
Vám to všem povedlo!                                                  Vladimír Spálenka



KNORŮV STATEK – kulturní památka (od roku 1966)  
Právě před 100 lety koupila rodina Prušáků na Bíleneckém náměstí v Dolních 
Chabrech barokní usedlost čp. 15, nazývanou též Knorův statek. Historický objekt 
je potomky majitelů dnes postupně opravován. Před dvěma lety se brány statku 
otevřely také pro veřejnost a vešel ve známost, jako kavárna Pod pavlačí.

Krejčí Václav Prušák se svou ženou Antonií (prarodiče 
současného majitele) si na stáří roku 1917 koupili 
v Dolních Chabrech zanedbaný starý grunt. Se synem 
Václavem jej opravili, včetně staré sýpky, která byla 
přestavěna na příjemné obytné prostory s malovaným záklopovým stropem. Na okolních polích 
vysadili ovocné sady a vedli malé hospodářství.
Barokní podobu a název stavení vtiskl již předchozí majitel Karel Knor okolo roku 1785, jehož rod 
zde žil 175 let. Původní základy objektu jsou však daleko starší a sahají až do středověku, což 
potvrdil také archeologický průzkum ze 70. let. 

Pohled do historických pramenů naznačuje, že Knorův statek byl původně poplužní dvůr, či prebenda proboštů pražského kostela. 
Ve třicetileté válce byl zřejmě zničen, neboť záznamy z poloviny 16. století uvádějí dvůr jako pustý. První majitel celotažního gruntu 
zapsaný v Berní rule byl Duchoslav Petružel (1654), dále Jan Svatoš 1720. Tak historie gruntu pokračovala až do první republiky, kdy 
jej koupili Prušákovi. Také oni se však po dobách rozkvětu statku dočkali krutého osudu. Nejdříve za 2. světové války, kdy o přítomnosti 
protektorátních úřadů v části objektu vypovídají i staré fotografi e. Ještě hůře tomu bylo v dobách totality. Celá usedlost byla roku 1963 
rodině rovnou vyvlastněna. V rukou státu se stala ubytovnou pro zaměstnance JZD. 
Ve statku za špatných hygienických podmínek a ve velmi stísněných prostorách, bydlelo 
až pět rodin. 

Roku 1976 statek před demolicí zachránil fakt, že byl v roce 1966 prohlášen kulturní 
památkou. Byl tedy převeden do péče Muzea hl. města Prahy, které nechalo stavbu 
další léta chátrat, zbouralo chlévy a kůlny. Až roku 1984 byly zahájeny opravy a úpravy 
celého souboru staveb s velkými plány a projekty na vybudování restaurátorských dílen, 

depozitáře 
a školícího centra. Stavební zásahy 
byly bohužel velmi často provedeny 
nepatřičně a neodborně. 

Po pádu totalitního režimu trvalo 
ještě přes 10 let, než byl po dlouhých soudních jednáních roku 2003 konečně 
statek navrácen původním majitelům. Současný vlastník, potomek rodiny Prušáků, 
celý objekt postupně renovuje. Před dvěma léty otevřel v části usedlosti kavárnu 
Pod Pavlačí s příjemným posezením. Obě kulturní památky – kostel Stětí sv. Jana 
Křtitele a Knorův statek, dodnes důstojně dotváří malebnou atmosféru starého 
jádra obce a jsou půvabnými dominantami Dolních Chaber.
Jana S. + Martina M.

KONCERT SE SKVĚLÝMI CHABERSKÝMI HUDEBNÍKY 
proběhl 2. září v chaberském kostelíku ve velmi milé atmosféře. Většina mladých hudebníků je novými občany Dolních 
Chaber a přišli podpořit „Dobrou věc“. Bez nároku na honorář vystoupili se svými hudebními nástroji a zpříjemnili 
posluchačům zářijový podvečer. Koncertu se zúčastnil také pan starosta Miroslav Malina se svou paní a děkan 
kostela Stanislav Prokop, který uvedl slavnostní koncert připomenutím svátku Stětí sv. Jana Křtitele, našeho patrona. 
Mnohokrát děkujeme všem hudebníkům, moc si jejich činu vážíme. Děkuji také všem návštěvníkům, kteří se zúčastnili 
a podpořili svým vstupným záchranu starého obrazu z kostela. Mezi těmito hosty byla i početná skupinka seniorů 

z Rezidence RoSa v Kobylisích, jejichž cesty k nám si rovněž moc považujeme.
Výtěžek ze vstupného 6 500 Kč přičteme k darům na opravu obrazu. Již dnes získaná částka od dárců dosáhla 35 000 Kč. Věřím, že 
na celkový obnos 65 000 Kč v brzké době dosáhneme.
Za OSOP Jana Snížková

Sdružení       9
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Tělocvičná jednota Sokol Dolní Chabry srdečně zve do svých řad 
všechny milovníky sportu!
Pravidelné aktivity začínají v týdnu od 11. 9. 2017:
• tenisová škola pro děti od 5 do 15 let (tréninky probíhají 

pondělí-středa-pátek odpoledne, zápis se koná ve čtvrtek  
7. 9. 2017 od 17:00 v Sokolovně)

• cvičení rodičů s dětmi od 3 do 7 let (první hodina ve čtvrtek 
14. 9. 2017 od 17:00, přijít lze i bez předchozího přihlášení)

• gymnastika pro dívky od 7 do 15 let (první hodina 
ve čtvrtek 14. 9. 2017 od 18:15, přijít lze rovněž bez 
předchozího přihlášení)

• cvičení dospělých (první hodina v úterý 12. 9. 2017 
od 17:00 – cvičení na míčích a 18:30 – kondiční cvičení, přijít 
lze i bez předchozího přihlášení)

• stolní tenis – individuální hodiny, po předchozí domluvě
Další sportovní aktivity je možné domluvit přes e-mail 
info@sokoldolnichabry.cz nebo na tel. 603 316 632.

Slavnostní zahájení školního roku 
2017/2018 v MŠ Beranov

Školní rok pro nás všechny v naší krásné nové mateřské škole 
začal 1. 9. 2017. Když jsme se trochu rozkoukali a otřeli případné 
slzičky, měli jsme tu čest, že k nám 4. 9. 2017 zavítala paní  
Alice Slámová ze společnosti Stargroup a společně se starostou 
MČ Praha-Dolní Chabry panem Miroslavem Malinou předali našim 
dětičkám dárky do každé třídy pro úspěšný začátek školního roku. 

Děti dostali magnetickou stavebnici, dřevěná zvířátka a masky se 
zvířecími hlavičkami. Všechno jsme hned vyzkoušeli a nadšení 
našich nejmenších neznalo mezí.
Děkujeme za nádherné dárky, novou školku a věříme, že se v ní 
našim malým „beránkům“ bude líbit.    Za nás všechny 
Mg. Dana Antošová, ředitelka MŠ

MŠ Bílenecké náměstí
Po prázdninách jsme se opět sešli v naší školičce a přivítali nové 
kamarády. Všechny děti dostaly na přivítanou originální medaili 
a uvítací list. Letní dovádění u nás nahradí nabitý roční program 
inspirovaný známou pohádkou 
,, O dvanácti měsíčkách“.  Přejeme všem úspěšný a pohodový 
školní rok.

Základní škola 
Praha – Dolní Chabry 

přijme 
od 1. 12. 2017  

samostatnou kuchařku s  
praxí. Nabízíme příjemné 

pracovní prostředí a  
zaměstnanecké benefity 

FKSP. Pracovní doba  
6:30 – 15:00. Nabídky  

zasílejte na email:   
jidelna@zschabry.cz 

nebo na tel.:  
604 748 525.

KADEŘNICTVÍ
Dámské, pánské, dětské

Dana Kindlová
Jirkovská 54/6
Dolní Chabry

BUS č.162
zastávka Bílenecké náměstí

OBJEDNÁVKY:

739 030 108

inzerce



Inzerce

www.novechabry.cz

Rozlučte se s posledními slunečnými dny aktivně 
na naší cyklostezce a fitness stezce

800 810 100

A nezapoměňte se také zastavit v komerčním centru,
 kde se na podzim otevře prodejna potravin, vinotéka, fitness centrum a kavárna
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SK Dolní Chabry
Domácí zápasy v Chabrech v říjnu 2017

Datu/Čas Tým  Soupeř
07.10.2017 
• 16:00 Muži A  ČAFC Praha z.s.
08.10.2017 
• 14:15 Starší přípravka FK Meteor Praha VIII, z.s.
• 16:00 Starší dorost SK Hostivař
15.10.2017 
• 15:30 Starší přípravka FK Dukla Jižní Město z.s.
• 15:30 Muži A  FC Přední Kopanina
22.10.2017 
• 10:30 Mladší dorost   „Fotbalová akademie Praha“z.s.
• 13:45 Mladší žáci Tělovýchovná jednota AVIA Čakovice
• 15:30 Starší dorost A.F.K. Olympia Šeberov
• 14:30 Mladší přípravka SK Ďáblice z.s.

Tréninky mládeže na hřišti v Chabrech
Tým  Ročník  den čas
předpřípravka 2011 a mladší ÚT a ČT  16:15
Mladší přípravka 2009 - 2010 PO a ST  17:00
Starší přípravka 2007 - 2008 PO, ST, PA 17:00
Mladší žáci 2005 - 2006 PO, ÚT, ČT 16:30
Mladší dorost 2004 - 2001 ÚT, PA  17:00
Starší dorost 1999 - 2000 ÚT, PA  17:00

Začátkem září se naplno a úspěšně rozběhly soutěže všech 
chaberských týmů. Naše mladší přípravka nestačila na o trošku 
starší kluky z Vinoře. Naopak vítězství slavila v derby starší 
přípravka s Bohnicemi a mladší žáci s Březiněvsí. Bod přivezli 
mladší dorostenci z venkovního zápasu se Kbely a starší dorostenci 
zvítězili doma s Pragovkou. Muži slavili první vítězství v přeboru, 
když doma rozdrtili béčko Motorletu 4:0.

Tenisová družstva SK Meteoru opět 
zazářila
V sobotu 9.září se na Štvanici 
(I.ČLTK) konalo finále Přeboru 
Prahy družstev 8-9 letých dětí 
v babytenisu (přípravka). Do 
finále postoupila družstva, 
která vyhrála své skupiny  
v jarní části soutěže, takže 
ze 45 pražských týmů zde 
bylo k vidění 9 nejlepších 
týmů a Meteor opět nechyběl. 
Turnaj se hrál vyřazovacím 
způsobem. Družstvo dětí z SK 
Meteoru podalo skvělý výkon 
a vybojovalo krásné 3.místo, když v odpoledním  semifinále 
nestačilo na pozdějšího vítěze domácí I.ČLTK Praha.
V sobotu 16.září se ještě většího úspěchu dočkalo družstvo 
minitenistů (6-7 leté děti), kdy Meteor do boje vyslal 3 družstva 
a v konkurenci všech pražských oddílů vybojovalo úžasné 
2.místo,když ve finále nestačilo pouze na družstvo TK Sparta.
Oddíl SK Meteor opět potvrdil, že patří dlouhodobě mezi nejlepší 
tenisové oddíly v Praze v dětských a mládežnických soutěžích 
družstev a týmový duch je zde opravdu silný.
Více než polovina dětí hrajících v družstvech oddílu SK Meteor 
pochází z Chaber, proto značný podíl na úspěchu měli opět 
Chaberáci, kteří patřili k největším oporám týmů, v babytenisu 
Linda Drbalová, Mára Andr a Max Klíma, v minitenisu Laura 
Chlumská, Anita Jusková, Jakub Šteinfeld, Vaneska Vomáčková, 
Max Masař a Honzík Macík. 
Ata Klofáčová

Z Black Angels do švýcarské extraligy!
Obrovskou šanci dostal 16-letý chaberský florbalista Vojta Šimáček,  
který je s týmem dorostenců do 
17 let Black Angels vícemistrem 
České republiky pro rok 2017. 
Po letní stáži v SV Willer Ersigen 
byl vedením klubu osloven, aby 
posílil tamní tým U-18, který 
bude obhajovat titul ve švýcarské 
extralize.
Švýcarsko je po Švédsku a Finsku 
světovou florbalovou velmocí 
a pravidelným medailistou 
Mistrovství světa. Klub SV Willer 
Ersigen je 11-násobným mistrem Švýcarska i vítězem Pohárů 
mistrů evropských zemí (Floorball Champions Cup), čili špičkový 
světový florbalový klub. V klubu působí jako jeden z klíčových 
trenérů asistent trenéra české florbalové reprezentace pan Radek 
Sikora. „Vojta má téměř jisté místo na křídle 1. útoku“, říká Sikora, 
který za tímto bombastickým přestupem stojí.
Nabídka od SV Willer na jednoroční stáž v týmu U-18 (dorost  
do 18 let) v tomto top světovém klubu  je pro Vojtu životní šance, 
jak pro osobní a společenský rozvoj, tak pro vývoj florbalové 
kariéry. Švýcarský klub Vojtovi nabízí nejen roční pobyt s týmem, 
ale také další rozvoj v jejich proslulé florbalové Akademii, kde již 
působí mj. supertalent slovenského florbalu a reprezentant Michal 
Dudovič.
SV Willer zprostředkoval našemu sportovci i studium na 
Kantonschule Solothurn, která má jako jedna ze dvou 
švýcarských středních škol status „Swiss Olympic Sport 
School“.  Škola provozuje speciální třídu Sport und Kultur pro 
vrcholové sportovce s cílem připravit je na maturitu buď na 
Gymnáziu Solothurn nebo na jejich domovských gymnáziích. 
Přejeme našemu sousedovi hodně štěstí a budeme držet palce!


