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Děkujeme všem voličům za účast.
http://www.dchabry.cz/dchabry/0/0/2/451

Černá skládka. 
Takhle ne!!!

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2017 
Obec: Praha-Dolní Chabry



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  
11. září 2017
Rada schválila 

 � fi nanční dar OS Na Ochranu památek ve výši 10.000,- Kč. Zmocnila 
starostu k podpisu smlouvy.

rozhodla
 � o opravě hřbitovní zdi. K realizaci opravy byla určena fi rma Renastav, s.r.o., 

na základě předložené cenové nabídky. 
 � o havarijní opravě kotelny v objektu č. p. 314, v ulici Spořická. Současně 

byl z předložených cenových nabídek vybrán dodavatel prací.
souhlasila

 � se zpracováním žádosti o mimořádnou dotaci na dostavbu technického 
křídla budovy ZŠ ve výši 53 mil. Kč, o kterou požádala MHMP. Zpracováním 
podkladů pověřila starostu. 

projednala
 � účast MČ na návrhu žaloby proti AZÚR hl. m. Prahy. Trvá na svém původním 

stanovisku: posouzení variantní trasy vedení SOKP a souhlasí s fi nanční 
spoluúčastí MČ v případě zpracováním žaloby ve výši 20.000,- Kč.

 � návrh na zadání dopravní studie MČ. Souhlasí se zadáním studie vývoje 
a řešení dopravy MČ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

Úvodní slovo
Miroslav Malina, 
starosta MČ

  podzim je v plném proudu a za námi je 
i největší politická událost tohoto roku: 
volby do Poslanecké sněmovny. Věřím, 
že i vy jste svým hlasem a správnou 
volbou přispěli a třeba i napomůžete 
k rychlejšímu řešení řady problémů. 
Jedním z velkých problémů naší 
společnosti je oblast školství. Proto v ní 
chvíli zůstanu. Potěšující zprávou je, že od 
1. září letošního roku mají chaberské děti 

k dispozici zcela novou mateřskou školu Beranov. Naopak nepříjemná 
zpráva se týká požáru MŠ Maata v Draháňském údolí. Mnohem horší 
je podezření policie, že požár založil někdo úmyslně. Samospráva 
Městské části bude intenzivně podporovat aktivity směřující k obnovení 
této alternativy předškolního zařízení.
  Základní škola Spořická se dočkala rekonstrukce školního hřiště. 
Bude sloužit nejen pro výuku, ale i široké veřejnosti. Nabízí možnost 
sportovního vyžití na víceúčelovém hřišti s nejmodernějším povrchem. 
Horší už je stav zajišťování fi nancí na rekonstrukci budovy školy. Naše 
žádost o dotaci na přístavbu jižního křídla z titulu Praha - pól růstu ČR 
ve výzvě č. 23 nebyla akceptována. Rada MČ proto požádala MHMP 
o udělení mimořádné fi nanční dotace ve výši 53 milionů korun.
  Velmi rád jsem přijal pozvání na otevření zrekonstruované základní 
školy v Ďáblicích. Záměr vybudovat pro žáky kvalitní, účelné a krásné 
prostory se opravdu vydařil. Blahopřeji našim sousedům a věřím, že 
budeme jejich vzor v dohledné době následovat.
   Podzimní čas nám nabízí i řadu zajímavých kulturních aktivit. Rád 
bych na tomto místě poděkoval za úžasné setkání s krajany, které se 
letos konalo již pojedenácté a mělo rekordní počet účastníků. Diváci 
ocenili pestrost vystoupení, největší úspěch sklidily dětské soubory. 
Děkuji všem organizátorům, sociální a kulturní komisi pod vedením 
doktorky Věry Doušové za kus poctivé práce a velkou poklonu skládám 
tradičnímu týmu, který připravuje občerstvení pro účinkující i diváky.
   Závěrem vás všechny zvu na představení našich divadelních 
ochotníků a také na výstavu betlémů, která proběhne v souběhu 
s expozicí Psychiatrické nemocnice Bohnice. 

Výběr ze zasedání Rady 
2. řijna 2017
Rada projednala

 � podnět na pořízení změny ÚP požadující 
změnu kódu využití pozemků parc. č. 471/3, 
472/1, 472/2, 473/2 a 473/6 z hodnoty SO4 
(oddechu) na hodnotu OB (čistě obytné). 
S navrženou změnou souhlasí.

 � otázku monitorovací studie GDPR. 
Vzhledem k doporučení magistrátu, který 
uzavřel smlouvu s ICT, a.s. na vypracování 
rámcových analýz tří typů pro MČ 23-57, 
odložila účinnost přijatého usnesení ve věci 
zpracování analýzy a vyčká na výsledek 
činnosti ICT, a.s.

 � žádost obce Zdiby o schválení opravy 
komunikace K Brnkám navezením 
asfaltového recyklátu svépomocí. Rada 
nesouhlasí s jakýmkoli neodborným 
zásahem a navážkou odpadových 
materiálů poškozujících životní prostředí 
a zemědělský půdní fond na komunikaci 
nebo její bezprostřední okolí.

vzala na vědomí
 � přidělení investiční účelové dotace 

z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci fi tparku. 
Seznámila se s návrhem, na základě 
kterého byla dotace MČ přidělena, a pověřila 
starostu předložit návrh ke schválení na 
nebližším zasedání ZMČ.

schválila
 � rozpočtové opatření č. 5 v roce 2017 

a uložila starostovi předložit ke schválení na 
nejbližším zasedání ZMČ.

 � odměnu členkám/nům pěveckého sboru 
Camera Chabra za pomoc při kulturní akci 
„Krajanské slavnosti“, která se konala dne 
1. 10. 2017. Odměna ve výši stanovené 
usn. č. 664/2017 RMČ bude vyplacena 
dle jmenného seznamu, který je přílohou 
usnesení.

souhlasila
 � v souvislosti s vyjádřením odboru dopravy 

ÚMČ Prahy 8 s realizací udržovacích 
prací na místních komunikacích: opravy 
povrchu a obnovení odvodňovacích žlabů 
Pod Zámečkem, odvodňovací opatření 
v oblasti horní hrany úvozu za hřbitovem, 
napojení panelové cesty a úprava terénních 
nerovností V Kratinách.

 � s pověřením fi rmy AAA zakázky s.r.o. 
k organizaci VŘ na dodavatele prací 
„Výstavba chodníku se zastávkou MHD na 
Spořické ulici“ v úseku do Čimic.

 � s rozhodnutím odboru územního rozvoje 
a výstavby ÚMČ Prahy 8, které se týkalo 
umístění dočasné stavby „Nové Chabry-
západní připojení“. K vydanému územnímu 
rozhodnutí nemá Rada připomínky.

jmenovala
 � šéfredaktorkou redakční rady Mgr. Hanu 

Marii Kunešovou.
rozhodla

 � o opravě kritických míst místních komunikací, 
která bude realizována fi rmou ČAKUS s.r.o. 
v souladu s předloženou cenovou nabídkou. 
Dalším jednáním pověřila starostu
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Zprávy z úřadu

Svoz bioodpadu pomocí BIO VOK
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

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY: 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. 

POZOR! Změna termínu  
„Diskusní setkání s občany“

Původní termín diskuze starosty s občany na téma 
„Komplexní řešení dopravy na území naší městské 
části“ plánovaný v říjnu se uskuteční v náhradním termínu 
středa 8. listopadu 2017 od 18.00 hod. v obřadním sále 
Chaberského dvora. Na vaše dotazy a náměty budou 
odpovídat starosta MČ a předseda stavební komise.

red.

Výběr ze zasedání Zastupitelstva  
11. řijna 2017
Zastupitelstvo schválilo

 � převod drobného majetku dle přílohy č. 1 a 2 z majetku 
MČ na MŠ Beranov k datu 1. 9. 2017. Současně pověřilo 
KV provedením kontroly fyzického stavu majetku  
a předložením zprávy na nejbližším zasedání ZMČ.

 � rozpočtové opatření č. 4 a č. 5 v roce 2017.
 � zřízení e-mailových adres zastupitelů pro komunikaci  

s občany. Jednotný typ adresy: jméno.příjmení@dchabry.cz.
projednalo

 � obsazení pozice místostarosty. Rozhodlo o tom, že  
i nadále půjde o funkci neuvolněného místostarosty a do 
funkce zvolilo od 1. 11. 2017 Ing. Křivánka.  Současně bylo 
rozhodnuto o poskytnutí měsíční odměny za výkon funkce 
vycházející z NV č. 37/2003. 

vzalo na vědomí
 � přidělení dotace MHMP ve výši 600 tisíc Kč na vybudování 

fitparku, který bude umístěn na ploše veřejné zeleně v ulici 
Klášterecká. Konečná podoba parku a výběr dodavatele 
bude předmětem dalšího jednání členů ZMČ.

 � územní rozhodnutí pro Nové Chabry Development s.r.o. 
ve věci dělení a scelování pozemků v rámci záměru  
s názvem „Nové Chabry fáze F a G Praha-Dolní Chabry“. 
Souhlasilo s vyhodnocením předmětného dokumentu 
standardním postupem a odesláním stanoviska MČ  
v zákonném termínu.

souhlasilo
 � s podnětem na pořízení změny ÚP na pozemcích parc.  

č. 471/3, 472/1-2, 473/2 a 473/6 z hodnoty SO4 (oddechu) 
na hodnotu OB (čistě obytné).

 � se změnou jednacího řádu ZMČ článku 10 JŘ, který 
se nově týká interpelací a dotazů občanů. Na základě 
přijatého usnesení č. 166/17 ZMČ je text předmětného 
článku JŘ ze dne 10. 12. 2015 nahrazen textem uvedeným 
v uvedeném v usnesení v bodech 10. 1. až 10. 7.

Tramvaj č. 17, zastávka „DOLNÍ CHABRY“
   Vybudování kolejového tělesa na Ústecké ulici se stává realitou. 
Jsem velmi rád, že jsme se od pouhé ideje posunuli k reálnému 
zpracování studie, která řeší umístění trati včetně nezbytných 
záchytných parkovišť. V žádném případě zásadním způsobem 
nepoškodí životní podmínky zdejších obyvatel. Současná 
technologie kolejového svršku totiž dokáže výrazným způsobem 
omezit hluk i vibrace. 
   Náš původní návrh na změnu územního plánu, který by umožnil 
výstavbu tramvajové trati od vozovny Kobylisy dál na sever až 
do Dolních Chaber, vznikl v roce 2011. Naše idea neměla ve 
své době velké šance na úspěch. Dopravní situace nebyla 
ještě dostatečně zralá. Nahrál nám až současný trend posilovat 
výstavbu tramvajových tratí v souběhu s reálným zájmem 
Středočeského kraje o řešení problémů s cestami jeho obyvatel 
do hlavního města. Pomohla také intenzita osobní automobilové 
dopravy, která přesáhla možnosti stávající infrastruktury většiny 
okrajových částí města. Paradoxně nám pomohlo dokončení  
a zprovoznění tunelového komplexu Blanka, jejíž provoz vyvolal 
díky dopravní přetíženosti určitých městských částí tlak na 
zlepšení dopravy ve prospěch jejich obyvatel.  
   Současný návrh protažení tramvajové linky č. 17 řeší úsek od 
vozovny Kobylisy do Zdib. Smyčka u Sedlece nemusí být přitom 
definitivní konečnou. Uvažuje se o prodloužení k letišti Vodochody, 
nebo do Líbeznic. Časový horizont pro zahájení provozu je reálně 
kratší než třeba pro vybudování silničního okruhu. První tramvaj 
by mohla vyjet do Zdib v roce 2022.

Miroslav Malina

BEZPEČNOST na přechodech ulice  
Ústecká
Jedná se o čtyřproudovou silniční komunikaci, která pamatuje 
hodně smrtelných úrazů. Všem jejím přechodům jsme proto 
věnovali mimořádnou pozornost. Přechod pro pěší u prodejny 
Billa na Ústecké ulici patří mezi nejmodernější typy. Domnívali 
jsme se, že dokáže ochránit chodce i v tak hustém provozu, 
jaký je v současnosti na této komunikaci běžný. Mýlili jsme 
se. Páteční nehoda (13. 10. 2017), při které byl vážně zraněn 
chodec, ukazuje, že nehoráznost a bezohlednost řidičů 
překračuje všechny meze slušného chování. Na zúženém 
jednopruhém úseku silnice se podél stojícího vozidla dokázal 
další „řidič“ doslova probít na přechod, kde srazil právě 
přecházející osobu. Vše korunovala jeho nepřiměřená reakce. 
Bez ohledu na zraněného ležícího chodce se nevybíravě pustil 
do řidiče, který u přechodu zastavil.
Prosím všechny řidiče o slušnost a chodce žádám: buďme 
pozorní a opatrní!                                                                 MM
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O komunitním parku 
Chabry jsou báječné místo pro život. Tolik se toho tady za 
posledních let změnilo, tolik přibylo! Je zde všechno, skoro 
všechno. Pořád mi tu něco podstatného scházelo, něco pro 
všechny a přišla jsem na to, co to je: komunitní místo, místo 
pro/na setkávání, volný čas, povídání, lelkování, zkrátka komunitní 
parčík. Něco, co přiláká teenegery namísto hřiště pro mrňata pod 
školou, kde můžete venčit psa a s někým si popovídat, sednout, 
v klidu sníst nanuka. Místo, kde jsou lavičky, pár stromů, cestičky, 
jednoduché cvičící stroje, a když budu odvážná, i malá fontánka 
nebo stánek. Vidím šikovného zahradního architekta,  který 

z malého prostoru dokáže vybudovat pocitově větší. Je to můj 
malý sen. Ale nemám ráda vzdušné nereálné zámky, a tak mám 
vyhlídnuté i reálné místo: prostor nad školou, který je v centru 
Dolních Chaber, a je dnes spojovacím článkem pro Chabry nové 
i staré, horní i střední i dolní. Alespoň kus prostoru, který už je 
určen pro další výstavbu! A já i přes hlavní objektivní překážku, 
že pozemky v této části patří soukromým vlastníkům, doufám 
a věřím, že se tento sen může stát skutečností. Věřím, že by 
stačila dobrá vůle a dívat se jedním směrem. To už je ovšem jiná 
pohádka: museli bychom se OPRAVDU začít bavit o dlouhodobém 
rozvoji Dolních Chaber.                                 
                    Barbora Floriánová

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

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Milí rodiče,

podzimní vítání občánků se bude konat 7. listopadu v 17:00h v
Chaberském dvoře. 

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.

POZOR! INFORMACE REDAKCE 
Do redakce chaberského zpravodaje přišly dva otevřené dopisy. Z kapacitních důvodů nemohly být zařazeny do tohoto čísla. Jedná se 
o reakci pana Stanislava Vyšína na dopis a otevřenou výzvu, které vyšly v říjnovém čísle Chaberského zpravodaje. Paní Eva Horáková 
se zamýšlí nad úspěšným fungováním radnice. Dopisy jsou v plném znění k dispozici na www.dchabry.cz.  

Dopisy

Komise

Kulturní a sociální komise ve spolupráci s Kulturním centrem CHD
Ohlédnutí za říjnem a programy, které nás potěšily:
Výlet do korun a kořenů stromů v Krkonoších byl určen především pro 
rodiny s dětmi. Potěšení z nezvyklé podívané si přitom užili i naši senioři. 
Pro seniory jsme v rámci jedné z kavárniček připravili výuku výroby košíčků 
z pediku, která byla velmi úspěšná i v minulém roce.

Krajanské slavnosti. Letošní ročník se uskutečnil první říjnovou neděli pod záštitou starosty Miroslava Maliny a za přítomnosti české 
televize. Radost a potěšení nám přinesly převážně dětské a mládežnické soubory  z Chorvatska, Srbska, Bosny, Ruska, Ukrajiny 
a Slovenska. Hosté s nadšením celé nedělní odpoledne sledovali střídání krásných krojů. České písně rozzářily tváře všech přítomných diváků.

Na co se můžeme těšit v listopadu? 
Kavárnička pro seniory se uskuteční opět první a třetí středu v měsíci, čili  1. 11. a 15. 11. od 15,30 v Chaberském dvoře. V sobotu 
4. 11. v 16 hodin přijdou zazpívat do Chaberského dvora nevidomí zpěváci, kteří se svým pěveckým sborem dělají radost posluchačům 
v celé republice. Přijďte je podpořit a potěšit se jejich skvělým pěveckým výkonem.
Vánoční trhy v Drážďanech budou letos zahájeny ve středu 29. 11. v 16 hodin a hned druhý den, 30. 11. v 7 hodin, vyjedeme 
autobusem za touto kouzelnou vánoční atmosférou. Zájezd stojí 200,-Kč. Přihlásit se můžete v Chaberském dvoře u paní Goldsteinové. 
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Vánoční koleda 18.11. od 14:00 a 15:00 
v Kavárně Pod pavlačí
Kavárna Pod pavlačí v listopadu opět ožije loutkovým divadlem. 
Tentokrát vás čeká nová pohádka Ilegumovy divadelní společnosti, 
jak dělaná do jejího stylového interiéru. Odehrává se ve staré české 
kuchyni, kde se zpívají koledy a vypráví příběhy, kde se peče cukroví. 
Představení Vánoční koleda je inspirováno klasickým příběhem 
Charlese Dickense. „Ten lichvář Držgrešle, to vám byl takovej zlej 
člověk, chamtil, kolenovrt a nikdo ho neměl rád. Ale představte si, že 
loňské Vánoce ho navštívili tři vánoční duchové a ten Držgrešle se 
docela napravil! No věřili byste tomu?“
Hrají: Kristýna Bubeníková nebo Jitka Hlaváčová a Jakub Hojka
Určeno pro děti od 4 let a pro dospělé každého věku. Po představení 
čeká na děti další výtvarná dílnička.
Ilegumova divadelní společnost

Běháme s Osmičkou
Běžecká škola Prahy 8 pokračuje i v listopadu. Běhá se každý 
čtvrtek, vždy od 18 hodin, start je u dětského hřiště u hájovny 
v Čimickém háji. Účast na trénincích je zdarma, začít můžete 
kdykoliv.
Pro bližší informace kontaktujte pana Tischera e-mail jaromir.
tischer@praha8.cz, tel.: 222 805 104.

Zprávy z okolí

Týden vědy a techniky
V pořadí již 17. ročník nejrozsáhlejšího vědeckého festivalu 
v České  republice proběhne v týdnu od 6. do 12. listopadu 
2017. Návštěvníci se mohou těšit zejména na dny otevřených 
dveří jednotlivých pracovišť Akademie věd ČR, přednášky, 
výstavy, science show, panelové diskuse a mnohé další akce 
napříč všemi vědeckými obory. Na Praze 8 v rámci Týdne vědy 
a techniky můžete navštívit vědecké ústavy v areálu  Akademie věd 
na Ládví. V pátek 10. 11. doporučuji přednášky či exkurze vědců 
z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, který se jako jediný může 
pochlubit tím, že jeho vědec získal Nobelovu cenu. Na všechny 
akce ústavu je třeba se předem rezervovat, více na stránce ústavu: 
http://www.jh-inst.cas.cz/www/detail.php?dokument=384.
Program všech akademických pracovišť najdete na 
http://www.tydenvedy.cz/.                                             Hana Francová

Pravidelné kurzy 
ve Vlně

DEN ČAS KURZ POPIS
PONDĚLÍ

9:00 - 10:00 BODYFORMING
Dynamické cvičení pro posílení problémových partií nyní nově 
s možností hlídání dětí. Cena za lekci s hlídáním

Cena za lekci s hlídáním 150/hodina, jinak 100 Kč.

10:00 - 11:00 VLNĚNÍČKO

Veselá rytmika s prvky angličtiny pro děti ve věku 2-4 roky. 
Hravou a zábavnou formou podpoříme zdravý psychomo-
torický vývoj dětí a naučíme se rytmické písničky a veršíky.
Cena za pololetí (15 lekcí) 1.350,-, jednotlivá lekce 100,- Kč

16:00 - 17:00 ANGLINA!

Akční anglická konverzace pro všechny “teens”(děti 2. stupně 
ZŠ) je zaměřena na praktickou stránku jazykového vzdělání. 
Kurz vede lektorka Lenka Evelína Nováková, která působila 
několik let v Irsku.
Cena za pololetí (11 lekcí) 1.000,-, jednotlivá lekce 100,- Kč

ÚTERÝ
15:15 - 16:15

JÓGA PRO DĚTI 
- VOLAVKY

Kurz pod vedením lektorky Aleny Jiráňové, která se už 35 
let věnuje trenérské práci s dětmi a mládeží ve sportovní 
gymnastice a plavání.

Cena za jednotlivou lekci 100,- Kč16:15 - 17:15 JÓGA PRO DĚTI - ORLI

18:45 - 19:45 PILATES s Qašou

Cvičení zaměřené na posílení nejen středu těla, ale také na 
vypracování dlouhých, štíhlých a funkčních svalů pod ve-
dením tanečnice a choreografky Leony Qaši Kvasnicové.
Cena za pololetí (17 lekcí) 2.550,-, jednotlivá lekce 200,- Kč

STŘEDA
9:00 - 13:00 HLÍDÁNÍ DĚTÍ  1 - 5 let Více info v KC Vlna.

16:00 - 17:00
KROUŽEK DIVADELNÍ 
IMPROVIZACE 
(pro děti 9-12 let)

Budeme ze všech stran zkoumat různé situace 
a možnosti jejich divadelního ztvárnění. Necháme mluvit 
vlastní fantazii, probudíme tělo, hlas a řeč, budeme se učit 
vzájemně si naslouchat a podpořit jeden druhého. 

Cena za pololetí 1500,-17:00 - 18:00
KROUŽEK DIVADELNÍ 
IMPROVIZACE
(pro děti 16-21 let)

20:15 – 21:15 JÓGA SE SILVIÍ Večerní kurz pro dospělé. 
Cena za jednotlivou lekci 120,- Kč

ČTVRTEK

9:00 - 12:00 INDIVIDUÁLNÍ KOUČING

Pomůžeme vám podniknout konkrétní kroky za účelem 
dosažení vašich cílů, vizí nebo přání
Hodinu je nutné předem rezervovat! 

Cena za jednotlivou lekci je stanovena koučem

16:00 - 18:00 KERAMIKA PRO DĚTI Probíhá v Obecním domě rámci projektu Komunitní život 
v Ďáblicích.

17:30 - 18:30 BŘIŠNÍ TANEC
Lekce se zkušenou lektorkou orientálního tance Zoritou Azrak 
vás zahřeje na těle i na duši. Přijďte se rozvlnit!
Cena za pololetí (12 lekcí) 1.320,-, jednotlivá lekce 130,- Kč

19:00 - 20:00
BĚŽECKÝ TRÉNINK 
s Danielou 

Kurz vede lektorka Daniela Havránková,
trenérka kondičního běhu Českého atletického svazu.

Cena za jednotlivou lekci 50,- Kč

Nově se na kurzy můžete přihlásit přes rezervační systém: 
http://vlna.dablice.cz/rezervace-prihlasky. Více info na webu.
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DIVOCH ZVE

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.
Výstava českých a slovenských dráteníků, členů bratislavského klubu 
Džarek (v drátenickém slangu učedník) a členů Cechu českomoravských 
uměleckých Dráteníků.

„Pohádky do hajan“  25. 11. so. 15.00 h.
Pohádka o rozpustilých vnoučatech. Honzík s Maruškou přemluví babičku, 
aby jim předčítala na dobrou noc pohádky. A tak se na jevišti najednou objeví 
Loupežníci Hrdlořez, Kudlich a Jůra následováni panem králem s věrným 
rádcem, rybářem, ponocným a dalšími. Dva příběhy doplněné melodickými 
písničkami děti nejen pobaví, ale zároveň je i poučí o lepších i horších 
lidských vlastnostech. Hraje divadelní spolek Vojan. 

LISTOPAD 2017
28.11.2017 –  4.1.2018                                                                     
Vánoční výstava betlémů 
Výstava betlémů ze sbírky řezbářky Jarmily Haldové 

Vánoční prodejní výstava 
Výstava a prodej předmětů zhotovených v terapeutických dílnách 
Psychiatrické nemocnice Bohnice

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

7., 14., 21., 28.11. út 9.30 – 11.00 h., Dvoreček  
Dopolední program pro nejmenší s tvorbou, 
písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč

9.11. čt 19.30 h., Jak se dělá divadlo, Karel Čapek
Novinka divadla DIVOCH o prknech, které znamenají svět.
Vstupné 120 Kč, Velký sál

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

21.11. út 16.00 - 17.30 a 17.30 -19.00 Dílna 
Adventní víly z ovčí vlny
Vstupné 30 Kč

23.11. čt 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

25.11. so 15.00 h., Pohádky do hajan
Divadelní pohádka pro děti 
Vstupné 50 Kč, Velký sál

29.11. st 16.30 -19.00, Výroba Adventních věnců
Vstupné dle materiálu

7.12. čt 18.00 h., Koncert Jany Rychterové a spol.
Vstupné 70/90 Kč

Tradiční setkávání na Dvorečku
Každé úterý 9.30 - 11.00 h. 
Termín: od 3. 10. 
Těšíme se na všechny děti (2 - 4 roky), jejich rodiče 
i prarodiče, všechny, kteří se chtějí naučit říkadlům 
a písničkám za doprovodu hudebních nástrojů.
V pestrém programu nebudou chybět protahovací 
cvičení, ani oblíbená výtvarná dílna.

Vánoční výstava betlémů 
28. 11. 2017 -  4. 1. 2018
Výstava betlémů ze sbírky řezbářky Jarmily Haldové

Vánoční 
prodejní výstava 
28. 11. 2017 –  4. 1. 2018

Výstava a prodej předmětů zhotovených 
v terapeutických dílnách Psychiatrické 
nemocnice Bohnice
Vánoční výzdoba Chaberského dvora 
ve spolupráci s dětmi školní družiny 
ZŠ Dolní Chabry a dalšími milými a 
zručnými Chaberáky.

Těšíme se na vaši návštěvu.



1. 

ročník Dne rodiny

Knižní novinky

Novinky pro děti

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

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

Dílna - Adventní víly z ovčí vlny 
út  21. 11., 16.00 - 17.30 a 17.30 -19.00
Vánoční andělé a víly: lektorka Martina Průšová
Rezervace ohledně zajištění materiálu v KC CHD

Koncert Jany Rychterové 7. 12. od 18.00 
Jana Rychterová je písničkářka 
s kytarou. Písně skládá na 
pomezí šansonu, folku a blues. 
Její texty jsou chytré, mají 
v sobě humor i zamyšlení, 
jsou o jídle i lidech, o radosti 
i smutku, zkrátka o světě 
a životě. Ve vánočně laděném 
večeru zazní i poetičtější 
písně a koledy v doprovodu 
kouzelného kontrabasu Evy 
Šašinkové a skvělých houslí a 
violy Michala Žáry.

Předprodej zahájen od 15.11.

Komedie  Divoch „ANNA V RINGU“ 
v režii Aleny Borhyové získala 1. místo v soutěži o divácky 
nejúspěšnější představení na festivalu Divadelní Osmička. 
Třetí ročník přehlídky ochotnických divadel, kde místo 
odborné poroty hodnotí každou hru sami diváci, proběhl 
v divadle Karla Hackera. Děkujeme všem Chaberákům 
a MČ Dolní Chabry za podporu naší divadelní aktivity. 
Božena Hrdličková za tým „Anna v ringu“

Výroba Adventních věnců 
st 29. 11., 16.30 -19.00
Adventní věnce: lektorka Bára Šedová, 
Lucie Vodrážková
Rezervace ohledně zajištění materiálu 
v KC CHD

Chaberský dvůr              7



8   Rozhovor

inzerce

Co vás přivedlo k prodeji 
módy přes internet?
Několik let jsem podnikala 
v oboru fl oristiky, realizovali 
jsme hlavně svatební 
výzdoby a často jsem 
narážela na to, že si 
svědkyně, maminky nebo 
družičky posteskly, jak 
těžké je sehnat hezké šaty. 
Začala jsem se rozhlížet po 
internetové nabídce vhodné 
na společenské události 
a opravdu to nebylo nic moc. 
Pátrala jsem dál a narazila 
jsem v Anglii na šaty ve 
stylu 50. let minulého století. 
Okouzlily mě nádherné 
vzory, velmi ženské střihy 

a bylo rozhodnuto. Založila jsem eshop a značku MOODA.cz, 
pro kterou se snažím vybírat jen to nejkrásnější. Zaměřila jsem 
se hlavně na nabídku šatů v retro stylu, které je možné doplnit 
o bohatou spodničku a celkový dojem je pak skvělý. Tento styl 
zdůrazňuje ženskou siluetu a nechává vyniknout ženským 
přednostem, a to je přesně to, co mě těší nejvíc: ženy se v módě 
od nás cítí výjimečně a velmi žensky.
Jaké jsou vaše klientky a jejich trendy?
Snažím se mít v nabídce šaty pro všechny věkové skupiny žen ve 
velikostech XS až XXL. Šaty v retro stylu sluší jak mladým dívkám, 

tak dámám dříve narozeným. Vedle retro šatů jsem postupně do 
nabídky zařadila také šaty velmi elegantní a klasické, vhodné 
do kancelářského prostředí, šaty do tanečních nebo i takové, 
ve kterých je možné si vyjít na jakoukoli společenskou událost, 
ale můžete je nosit i v běžném životě. Postupně také zařazuji 
společenské kolekce dlouhých plesových šatů. Zákaznice mám 
opravdu různé, od mladých slečen až po babičky, které jdou na 
promoce nebo plesy svých vnuček. Pro každou ženu se snažím 
najít ten pravý kousek, ve kterém se bude cítit příjemně. 
Kam svou fi rmu směřujete? 
Ráda bych nabídku stále rozšiřovala, a umožnila tak zákaznicím 
vybírat z co největšího množství šatů. Postupně přibírám do nabídky 
další zboží, nyní se jedná třeba o kolekce nádherných klasických 
kabátů s podílem pravé vlny a kolekce čepic a baretů. K celkovému 
dojmu patří také vhodné boty, přidala jsem proto nabídku lodiček, 
aby byl celek dokonalý, dále i kolekci společenských psaníček, 
punčoch a dalších drobností. Samozřejmě si pro svůj obchod 
nepřeji nic jiného, než aby se rozrůstal.
Mohou si zákaznice zboží také vyzkoušet?
Ano, v listopadu 2016 jsem v Praze v Karlíně otevřela malý 
showroom, který slouží jako výdejní místo. Zákaznice si mohou 
zboží objednat a teprve po vyzkoušení se rozhodnout, zda ho 
koupí či ne. V showroomu je také část sortimentu vystavena. 
A tak je možné se přijít i jen podívat, ověřit si kvalitu na vlastní oči 
a pak nakupovat. Mooda.cz je zatím stále malý eshop a snažím se, 
aby se u nás zákaznice cítily co nejpříjemněji, aby se rády vracely. 
Užívám si jejich radost, když jim šaty sluší a cítí se v nich dobře. 
Osobní kontakt na výdejním místě je pro mě skvělá zpětná vazba.

Za rozhovor děkuje Bára Šedová

Koho máme ještě vyzpovídat? Své tipy na chaberské rozhovory posílejte na adresu redakce    
zpravodaj@dchabry.cz

Kateřina Arnoldová a její Mooda 

 

 

Tělocvičná jednota Sokol Dolní Chabry 
vás po roce opět srdečně zve na 

C O U N T R Y  B Á L 
který se koná v sobotu 25. listopadu 2017 od 19:00 v naší Sokolovně 

na adrese Měděnecká 17, Praha – Dolní Chabry 

 K tanci i poslechu zahraje od 20:00 country kapela Druhej dech 

 Příjemnou atmosféru doplní občerstvení všeho druhu, bar i tombola 

 Oblečení ve stylu country je vítáno 

 Vstupenky budou k zakoupení přímo na místě 

 



EXKURZE DO NÁRODNÍHO MUZEA 
Již v příštím roce by se měla slavnostně otevřít část zrekonstruované 
historické budovy Národního muzea v Praze, jejíž opravy probíhají 
od července 2011. Naše Sdružení mělo jedinečnou příležitost 
prohlédnout si rekonstruované prostory Národního muzea od sklepa 
až po střechu.

Muzeem nás provázel sám hlavní architekt projektu Ing. arch. Zdeněk Žilka, který 
navrhoval také osvětlení v chaberském kostele. Přestože na střeše muzea vidíme 
opravené a pozlacené kopule a sochy, uvnitř budovy probíhají s velkým úsilím další 
záchranné práce. Po prohlídce všech rozpracovaných částí stavby je pro nás 

až neuvěřitelné, 
že veřejnosti 
muzeum již za rok 
stihne zpřístupnit 
své nové 
expozice. Všem, 
kteří se podílejí 
na pracích této 
výjimečné budovy, 
přejeme hodně sil! 
Za OSOP 
Jana Snížková

Inzerce v Chaberském zpravodaji

Prosíme inzerenty,  

aby inzeráty posílali na 
emailovou adresu inzerce@dchabry.cz

   nejpozději do  15. dne  v měsíci.     - redakce -

V DOL. CHABRECH NĚKDE 
U KOSTELA STÁVALA 
KDYSI STARÁ FARA... 
V letošním roce uplyne 350 let od vzkříšení 
kostela z trosek po jeho zpustošení švédskými 
vojsky. O události vypovídá záznam 

z 15. prosince roku 1667 uložený v archivu Pražského 
arcibiskupství.
V dobách třicetileté války (1618-48) byly české země dlouhé roky 
drancovány. V Praze tato válka začala, v Praze také skončila. 
V okolí hlavního města se tehdy neustále přeskupovaly tisícové 
armády Švédů, zásobování pro ně a jejich koně probíhalo hlavně 
loupením. Kradlo se a drancovalo ve staveních i na polích. 
Sedláci často bojovali o uhájení nejen svých gruntů, ale také 
vlastních životů. Někteří ze strachu o své nejbližší raději domovy 
opustili. 
Podobně tomu bylo i v Chabrech. Po vyčerpávající a dlouhotrvající 
válce zůstalo v Dolních Chabrech z třinácti usedlostí pouze osm, 
pět bylo pobořených a pustých. V Horních Chabrech zůstala 
z osmi stavení tři zničená a opuštěná. Také chaberský kostel 
s farou byl zpustošen a stál dlouhá léta v rozvalinách. Pobořená 
fara osiřela a kostel byl později připojen k farnosti prosecké. 
Výpis z archivu arcibiskupského z 15. prosince 1667 podává 
přesnější zprávu o dění v Dolních Chabrech: „Že ten kostelík, 
který v Dolejších Chabřích leží, od Panýra (švédský vojevůdce 
r. 1639) do 1651 léta pustý byl a pod vrchností libeňskou zůstával. 
Potom pak, ujmouce toho celá osada Dolejších i Hořejších 
Chaber, tři kostelníci jsou zvoleni a co tak na rolích zádušních 
z božího požehnání obilí vzrostlo, to zpeněžili, k čemuž také dva 
sousedé ze vsi Ďáblic pomocí svou konkurírovali...“. 

Díky pomoci zdejšího lidu chaberský kostel povstal z trosek. 
Chrabří Chaberáci i sousedé z Ďáblic mohli po mnoha letech 
nacházet útěchu božího slova uvnitř svatostánku. Ještě dnes, my, 
lidé 21. století, můžeme být vděční tomuto selskému lidu, že se 
semknul v nelehké době a dokázal odvrátit zkázu kostela, který 
díky nim zůstává perlou románské architektury hodné obdivu.
Rádi bychom v sobotu 16. 12. 2017 od 17 hod. připomněli 
u kostela tuto významnou událost divadelním ztvárněním bitvy 
se Švédy a slavnostním vánočním koncertem uvnitř chrámu. 
Vystoupení je připravováno ve spolupráci OSOP s divadlem 
DIVOCH a základními uměleckými školami.
Za OSOP Jana S. a Martina M.

Bitva sedláků se Švédy u chaberského kostela před 10 lety.

Základní škola  Praha – Dolní Chabry přijme 
od 1. 12. 2017 

samostatnou kuchařku s praxí. 
Nabízíme příjemné pracovní prostředí a 

zaměstnanecké benefi ty FKSP. Pracovní doba 
6:30 – 15:00. 

Nabídky zasílejte na email:  
jidelna@zschabry.cz nebo na tel.: 604 748 525.

Sdružení       9
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PŘIJDE K NÁM MIKULÁŠ 

 
  

Milé děti a rodiče, 
  

zveme vás na Mikulášskou besídku, kterou pořádá   
TJ ZŠ Chabry ve  spolupráci se ZŠ Dolní Chabry,  

a 
 uskuteční se 

 
  

v úterý  5.12. 2017 v 16:30 hod 
v tělocvičně základní školy  

 
  

Vstupenky v hodnotě 50 Kč (na dárek od Mikuláše pro jedno 
dítě) je nutné zakoupit v kanceláři školy, MŠ a ve cvičebních 

hodinách TJ od 14. 11. 2017 do 28. 11. 2017. 
  
 

Na programu budou soutěže, Mikulášská nadílka 
 
  

Na tuto akci připomínáme nutnost přezutí v šatnách školy. 
 

Těší se na Vás… 

MŠ Bílenecké náměstí
Při tradičním buřtíkování se na zahradě školky setkali a strávili 
hezký čas v doznívajícím létě děti, rodiče a zaměstnanci školky. 
Společně jsme si užili téma prvního měsíce školního roku „v září 
sejdeme se pod jabloní“. Děti malovaly, lepily a tiskly z jablíček 
v připravených tvořivých dílničkách.   

V září jsme se rovněž setkali 
s kamarády prvňáčky na školním 
hřišti. Děkujeme ředitelce ZŠ Dolní 
Chabry, Mgr. Zdence Chaloupecké za 
příjemný sportovní program.

Požár v lesní školce
Lesní mateřská škola Jaata si minulý týden zažila peklo. 
Doslova. Ze středy na čtvrtek se do jejího zázemí, 2 jurt, vloupali 
lupiči a 3 dny na to hořela. V neděli v 22.00 přijali hlášení hasiči. 
Bohužel, po jejich příjezdu na ně zbylo jen uhašení spáleniště. 
Zázemí pro 15 dětí shořelo. Zatím není žádný závěr, poslední 
zpráva (neofi ciální) od hasičů byla, že buď byla závada na 
elektroinstalaci nebo to někdo zapálil (bez užití pomocných 
látek). Nyní mají děti dočasné zázemí na statku Vraných 
v Bohnicích, za což vděčíme komunitnímu centru Bohnice žijí. 
Do Chaber se chtějí moc vrátit, stýská se jim. Náš dodavel jurt, 
fi rma Famtents, nám vyšla velmi vstříc. Ať už fi nancováním - 
možnost rozložitelnosti splátek nebo rychlostí zahájení stavby. 
Na nové jurty budeme šetřit dlouho. Proto děláme sbírku na jurty 
na našem transparentním účtu: 2801307490/2010.
Také bychom rádi poděkovali všem chaberským občanům. Těm, 
co posílají peníze. Těm, kteří  nám byli vyjádřit podporu i těm, 
kteří přidali „jen tak“ ruku k dílu, která se náramně hodila.
Za LMŠ Jaata Tereza Vavrečková

V září jsme se rovněž setkali 
s kamarády prvňáčky na školním 
hřišti. Děkujeme ředitelce ZŠ Dolní 
Chabry, Mgr. Zdence Chaloupecké za 
příjemný sportovní program.

Florbalová sezóna je v plném proudu
S příchodem září odstartovala a v říjnu začaly zápasy i nejmenším 
kategoriím fl orbalového klubu BLACK ANGELS, kde mají značné 
zastoupení také hráči z Chaber. V Chabrech na základní škole 
od začátku října pokračuje tradiční fl orbalový kroužek. Ten je 
určen pro žáky od 1. až do 9. třídy. Pro žáky z prvního stupně 
pořádáme v BB Aréně v Letňanech turnaj KFL – Kids Floorball 
League. První z těchto turnajů se uskutečnil v neděli 29. října 
a článek o něm najdete v dalším čísle Chaberského zpravodaje. 
19. listopadu proběhne další turnaj KFL, kde bude Chaberský 

kroužek znovu bojovat o medaile.
Kdo by hledal pořádný fl orbalový zážitek, najde jej v Čakovické 
hale, kde hraje A-tým našich mužů zápasy 1. ligy a bojuje 
o postup do Superligy. V listopadu je čekají dva domácí zápasy, 
a to v neděli 5. 11. od 16:00 proti Havířovu a v neděli 26. 11. 
od 14:00 proti soupeři z Brna. Přijďte podpořit naše muže 
i nejmenší!

Za BLACK ANGELS Jiří Patočka

Lampionový průvod dne 8.11. 
od 17:00, sraz u hřbitova.



Inzerce

www.novechabry.cz

Komerční centrum Nové Chabry
Nakupujte v blízkosti vašeho domova

800 810 100

Už jste navštívili novou prodejnu potravin v komerčním centru Nové Chabry na adrese Za Pískovnou 1205/4? Pokud ještě 
ne, tak to co nejdříve napravte! 

Obchod nabízí širokou nabídku potravin denní potřeby, nápojů, ovoce a zeleniny, a to v blízkosti vašeho domova. Je tak 
ideálním místem pro vaše každodenní i příležitostné nákupy. Vinotéka vám nabídne široký sortiment vín, karibských rumů, 
delikates a doutníků. Brzy bude otevřena i restaurace a fitness.
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SK Dolní Chabry
Áčko v Pražském přeboru
Naše první mužstvo se zabydluje v Pražském přeboru. 
V průběžné tabulce jsou po desátém kole na krásném 

sedmém místě, čili v horní polovině tabulky. Náš tým táhnou 
Erich Brabec a Jarda Černý, bývalí ligoví fotbalisté, výsledky jsou 
prací celého týmu. Nás hlavně těší zařazování našich mladých 
odchovanců, kde zejména sedmnáctiletý Šimon Jírovec se stal 
stabilním hráčem základní sestavy.

Naše nové kabiny
Naše nové kabiny jsou před dokončením. Fotbalisté se už těší 
na nové prostory a zcela určitě si je zaslouží. Čeká nás bourání 
starých kabin a nostalgické loučení s nimi, někteří starší pamětníci 
jistě uroní slzu, ovšem nový dům chaberských fotbalistů je krásný 
krok vpřed.

Zápasy chaberských týmů
Tým  Termín  Čas Domácí Hosté
Muži  04.11.2017 14:00 Chabry Tempo
Mladší žáci 05.11.2017 12:15 Chabry Čechie
      Smíchov
Starší dorost 05.11.2017 14:00 Chabry Lipence
Muži  11.11.2017 14:00 Chabry Vršovice
St. přípravka 12.11.2017 12:15 Chabry Čakovice
Starší dorost 12.11.2017 14:00 Chabry Aritma
Mladší dorost 17.11.2017 10:30 Chabry Zlíchov
Novinky ve fotbale v Chabrech
Stejně jako minulý rok se rozběhly brankářské tréninky pro mládež, 
které vede Kuba Mužík – brankář chytající dorosteneckou ligu za 
Vyšehrad. 
    Výsledkově a herně nejlépe je na tom starší dorost.  O nic hůře 
si nevedou ani naši mladší žáci, kteří se aktuálně pohybují na  
3. místě tabulky a trenéři mohou vybírat ze široké základny hráčů. 
Výkonnostní vzestup zaznamenávají naši mladší dorostenci, jejichž 
tým tvoří mix ml. dorostenců a starších žáků. Přesto se staršími 
soupeři hrají vyrovnané zápasy a odměnou jsou jim vítězství nad 
Dolními Počernicemi nebo důležité body z venkovních zápasů. 
U mužstev  přípravek nemá smysl řešit výsledky, ale naopak 
těší posílení našich týmů o nové hráče, jejich zápal do tréninků  
a výborná účast na zápasech. 
Více na: www.skchabry.cz

Berdych a Federer na setkání s dětmi  
z SK Meteor
Od 22. září se v O2 aréně konal historicky 1. ročník Laver Cupu, 
kdy proti sobě stál celek Evropy vedený Rogerem Federerem  
a zbytku světa. 
U příležitosti této velké tenisové akce zprostředkoval Pražský 
tenisový svaz úžasnou akci pro děti, kdy se den před začátkem 
konání turnaje mohly vybrané děti podívat na tréninky všech hráčů 
z evropského týmu. Následně se setkaly s Rogerem Federerem 
a Tomášem Berdychem, kteří se jim podepisovali a trpělivě se s 
nimi fotili. Děti z SK Meteoru zde měly velmi početné zastoupení 
a pro všechny to byl obrovský zážitek, na který nezapomenou 
celý život.                                                                 Ata Klofáčová 

Oddílový turnaj čtyřher dětí  z SK Meteor
V neděli 15. října se za krásného slunečného počasí uskutečnil 
závěrečný tenisový oddílový turnaj čtyřher, kdy jsme se rozloučili 
s venkovní tenisovou sezonou, protože nyní budeme hrát už jen  
v halách. Turnaj byl určen pro kategorie babytenisu, starší a mladší 
žactvo, čili pro děti 8 - 15let, které hrají trochu závodně. Turnaje se 
zúčastnilo 42 dětí, které jsme rozdělili do čtyř jednotlivých skupin. 
Kdo nehrál čtyřhru, mohl se zúčastnit obíhaček v tenisu nebo 
pingpongu. Program byl zpestřen o hledání pokladu a tombolu. 
Děti si jako každý rok turnaj užily a už teď se těšíme na jarní 
venkovní zahajovací turnaj.                                      Ata Klofáčová


