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Zprávy z úřadu

Výběr ze zasedání rady 
3. dubna 2017
Rada schválila

  rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2017. 
Uložila starostovi předložit na nejbližším zasedání 
ZMČ.

  rozpočtový výhled MČ do roku 2022 a uložila starostovi, 
aby návrh předložil k projednání ZMČ.

  rozpočty jednotlivých příspěvkových organizací MŠ 
a ZŠ v souladu se schváleným rozpočtem MČ.

  pravidla pro organizování „Vítaní občánků“
  poskytnutí darů těmto subjektům: OS na ochranu 

památek v Dolních Chabrech-20.000,- Kč, OS Sedm 
paprsků- 20.000,- Kč, TJ SOKOL-30.000,- Kč, ZŠ-
50.000,- Kč, Myslivecký spolek Zdiby-Klecany-5.000,- 
Kč. Současně schválila žádost o podporu charitativní 
akce Chaberák IV., nad níž převezme záštitu a zapůjčí 
bezplatně organizátorům stoly a lavice, poskytne 
mobilní toalety a místo na propagaci akce na vývěsní 
ploše CHD.

vzala na vědomí
  vyúčtování fi nančních darů poskytnutých v roce 2016 

těmto subjektům. OS Sedm paprsků, OS na ochranu 
památek v Dolních Chabrech a Mysliveckému spolku 
Zdiby-Klecany.

projednala
  Žádost o prodloužení nočního klidu do 23 hod. 

na soukromých akcích ve dnech 8.7., 22.7., 5.8. 
a 19.8.2017. Dle novely č. 204/2015 Sb. k zákonu 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích je přestupkem proti 
veřejnému pořádku také porušení nočního klidu, 
který je stanoven v době 22:00-6:00 hod. Pouze obec 
(v tomto případě hl. m. Praha) může obecně závaznou 
vyhláškou stanovit výjimečné případy, při nichž je doba 
klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. Vzhledem 
ke kompetencím není MČ oprávněna aktivity rušící 
noční klid povolovat.

Úvodní slovo
Miroslav Malina, starosta MČ
 Dnes bych se chtěl věnovat jednomu 
z aktuálních témat - tedy projednávání změn 
Územního plánu hlavního města Prahy. 
 K této problematice se objevila celá řada velmi 
nepřesných zpráv, počínaje domněnkami, přes 
fámy a zavádějící informace, až po účelově 
lživé a poplašné zprávy.
 Současné vedení MHM Prahy začalo nyní 
intenzivněji řešit už letité návrhy změn 
Územního plánu. Tři návrhy Zastupitelstva MČ 
Dolní Chabry z roku 2012 projednávala Rada 
Magistrátu hl. m. Prahy dne 11. dubna 2017.
 K jednání jsem odjížděl s úkolem navrhnout 

vyřazení změny Z 2853 (žadatel Ekospol a.s., s plánem na výstavbu až sedmipodlažních 
budov na pozemcích parc. č. 1373/9 a 1373/11 v k. ú. Dolní Chabry - za komunikací 
V Kratinách k Čimicům) ze seznamu navrženého k odsouhlasení. 
 Informoval jsem Radu MHMP o výsledcích místního referenda a následné změně 
postoje MČ Dolní Chabry k navržené úpravě ÚP.
 Na základě předložených skutečností požádala primátorka MHMP o vyjmutí tohoto 
návrhu z jednání s požadavkem, aby městská část doložila toto nové stanovisko 
usnesením Zastupitelstva MČ.
 Návrh upraveného usnesení předložím nejbližšímu zasedání Zastupitelstva MČ 
ke schválení.
 Rada MHMP schválila podporu návrhům změn č. 2844 - obnovení historické 
komunikace V Kratinách, která výrazně pomůže obslužnosti lokality rodinných domů 
za základní školou a sníží dopravní zátěž Kobyliské ulice, a změnu č. 2866 - pozemek 
za větrolamem u Spořické na individuální výstavbu rodinných domů.
Důrazně se ohrazuji proti lžím, které se kdosi pokouší šířit. 
Starosta MČ Miroslav Malina

HOUSTON, MÁME PROBLÉM, ALE MY TO DÁME! 
Musíme to uklidit  
MČ Praha-Dolní Chabry se přidala o víkendu k akci 
„Ukliďme Česko“.  Hlavní úklidový den byl stanoven na 
8.4. 2017, úklidy však stále probíhají. V tento okamžik 
dosáhl počet registrovaných úklidů úctyhodného čísla 
2 176, čímž překonal loňský ročník ( 2 066 úklidů ). 
Aktuální fakta z Chaber:  Do úklidu se zapojilo 
82 dobrovolníků, z toho 39 dětí do 18 let. Bylo vysbíráno 
3,5 t netříděného odpadu v notoricky známých 
lokalitách (svah pod Ústeckou od pošty k Triokempu, na panelové cestě od Čimic 
k Draháni, v okolí čističky, na cestě směrem K Brnkám nebo na cestě za školou směrem 
k Beranovu. Jednotky dobrovolníků však v menších skupinách operovaly také v parcích 
a na vycházkových trasách. Speciální jednotka složená z rodičů a dětí lesní školky Maata 
se zaměřila na okolí Draháňského potoka, které využívá ke svým naučným vycházkám, 
a chaberští myslivci pacifi kovali lesní pěšiny a háj nad čističkou. 
Další související fakta:
1. V rámci úklidu „Ukliďme Česko“ byla odstraněna černá sládka  eternitu  přes 0,5 t, 
posbíráno 63 ks pneumatik (1,2 t) a 350 kg železa. Na likvidaci nebezpečného odpadu byla 
objednána odborná fi rma, pneumatiky svezli členové komise životního prostředí. Likvidaci 
plně hradila MČ. :-)
2. K úklidu odpadu podél komunikací na trasách MHD byly vyzvány TSK hl.m. Prahy, do 
jejichž správy tyto komunikace patří. Byly tak již zlikvidovány skládky na Spořické ulici ve 
směru do Čimic a do Ďáblic. :-) :-)
3. K údržbě pozemků byli osloveni vlastníci neohraničených pozemků a zelených ploch, 
na kterých se hromadí odpad neukázněných spoluobčanů. Přestože jsou v tom mnozí 
vlastníci takřka nevinně, někteří již zareagovali a zahájili údržbu. Děkujeme jim, stejně jako 
děkujeme všímavým občanům, kteří nám své podněty zasílají.  Jedním z takových podnětů 
byl podnět týkající se úklidu chodníku vedoucího k Ďáblickému háji v oblasti, která  již spadá 
do k.ú. Prahy 8. Také tam jsme příslušné orgány oslovili s žádostí o nápravu. :-) :-) :-)
4. V současnosti nás trápí černá skládka spojující Kadlecovu ulici s panelovou cestou 
k Draháni. Je až s podivem, že někteří místní občané bezostyšně užívají okraje cesty ke 
skládkování bioodpadu s logickým vysvětlením, že se tam časem rozloží.  Přestože za 
ploty stojí nádoba na bioodpad a v dosahu je sběrný dvůr, kam je možné odpad odložit, 
přestože jsou po obci každé 2 týdny umístěny kontejnery na bioodpad, hromada odpadu 
ze zahrad utěšeně roste a zaručeně se hned tak sama od sebe nerozloží. To se nám to 
pěkně chodí na procházky s dětmi, s pejsky okolo přírodní kompostárny, která nejen pěkně 
nevypadá, ale ani nevoní.  Tohle není vizitka cizinců, to je vizitka obyvatel v přilehlé oblasti. 
Je malá pravděpodobnost, že by návštěva, která zavítá na upravenou zahradu na první 
jarní grilování, si odskočila vysypat bioodpad pár metrů od něčí luxusní haciendy. A pokud 
ano, vážení, tak bych jí (té návštěvě) nabídla jinou návštěvu - návštěvu sběrného dvora 
v Ďáblicích, který má od května minulého roku provoz ve všední dny  8:30-18:00 hod, 
a v sobotu do 15:00 h. To stihne každý ještě před grilováním :-). Jako bonus přidávám kontakt 
přímo na sběrný dvůr: 283 911 111. :-) :-)                                                      bk

Ukliďme Česko:
Závěrečný report o proběhlé akci:
Celkový počet dobrovolníků: 82
Z toho dětí do 18 let:  39
Vysbíraný odpad:  5.550 kg

Srovnávací statistika        2015    2016       2017
Celkový počet dobrovolníků:  20    62       82
Z toho dětí do 18 let:        8    36       39
Vysbíraný netříděný odpad:   2000 kg   6000 kg         3500 kg
Vysbíraný tříděný odpad:       3000 kg     500 kg       500 kg eternitu
        1200 kg pneumatik63ks
          350 kg železa

Dobrý den, ještě včera byly po Vašem 
úklidu Dolní Chabry krásné. Podívejte se 
na fotografi i, co nějaký bezohledný člověk 
provedl na cestě vedoucí z panelky do 
ulice Milana Kadlece. Nevím, co s tím, je to 
opravdu velká hromada izolační vaty. Přeji 
hezký den a jako občanka Dolních Chaber 
Vám děkuji za Vaši snahu o čisté životní 
prostředí. Kdybych byla mladší, určitě bych 
se k Vám připojila.                 Hana Ševčíková
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Svoz bioodpadu pomocí BIO VOK
06.05. 09:00-12:00 U Větrolamu
06.05. 09:00-12:00 Ulčova

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.

Zprávy z úřadu

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

Komise

Hromadné očkování psů 
a koček proti vzteklině 
proběhne dne 10. května 2017 od 19 
hodin v areálu CHABERSKÉHO DVORA,  
Hrušovanské nám. 253/5 v prostoru před 
čajovnou.      
Očkovací průkaz sebou!!! 
MVDr. Sedláčková  
Veterinární ambulance Klecany.  
Gabriela Chamrová, referent DDP.

Informace o přihlášených osobách
Jsem vlastníkem domu a potřebuji znát jména osob přihlášených v mém 
domě. 
Je možné získat informaci, zda konkrétní osoba na seznamu ještě žije, 
případně kde skutečně bydlí? 
Ohlašovna je povinna dle zákona o evidenci obyvatel č. 133/2000Sb. §10 
oznámit vlastníku objektu počet osob přihlášených k trvalému pobytu do 
15 dnů od zaevidování změny. 
Dle §10 odst. 8 zák. 133/2000 o evidenci obyvatel má vlastník objektu 
nebo jeho vymezené části na svoji žádost nárok na sdělení jména, 
příjmení a data narození osob vedených k trvalému pobytu na adrese jím 
vlastněného objektu. Jelikož se jedná o výpis z informačního systému MV 
ČR, podléhá tento úkon placení správního poplatku, a to ve výši 50,- Kč 
za každou i započatou stranu.
Vlastníku vymezené části objektu (bytu) nelze údaj podle §10 odst. 
8 poskytnout, neboť ohlašovna vede objekty podle čísel popisných či 
evidenčních, nikoli podle jednotlivých bytových jednotek. Nelze sdělit 
údaje celého domu, neboť by došlo k úniku osobních údajů jiných osob. 
V seznamu jsou uvedeny pouze osoby živé, které mají na adrese trvalý 
pobyt z hlediska evidence; kde se skutečně zdržují, Úřad MČ Praha – 
Dolní Chabry nezjišťuje.
Za referát Evidence obyvatel 
Lucie Knoblochová

Program na duben, který připravila Kulturní 
a sociální komise ve spolupráci s Kulturním 
centrem CHD
V dubnu jsme oslavili 
velikonoční svátky koncertem 
v kostele Stětí sv. Jana 
Křtitele, kde vystoupila 
sopranistka Markéta Mátlová  
s doprovodem klavíru 
Stanislava Gallina, hoboje Jana 
Thuriho s pěveckým sborem 
Camera Chabra pod vedením 
dirigenta profesora Lubomíra 
Mátla. 
Zveme vás srdečně na koncert známé skupiny Šarbilach, která vystoupí 
v kulturním sále Chaberského dvora v úterý 9.5. v 19,30. Vstupné dobrovolné. 
Šarbilach znamená v překladu z hebrejštiny střípek pro štěstí. V současné 
době tvoří základ souboru přes 20 hudebníků. V orchestru působili jako 
dirigenti Varhan Orchestrovič Bauer, Václav Kalenda, Lukáš Kovařík, Pavel 
Tojan či Alena Jelínková. V současné době funguje orchestr pod taktovkou 
Dominika Svobody. Díky ojedinělému melodickému, harmonickému a 
rytmickému propojení vážné, populární a etnické hudby je styl Šarbilachu 
originální a dramaturgicky velmi rozmanitý. Tento žánr je na české, ale 
i světové hudební scéně ojedinělý a má velký potenciál se líbit. Koncert 
většinou provází zasvěceným výkladem o židovských tradicích harfistka Pavla 
Vondráčková, která je jednou ze zakladatelek Šarbilachu.

Na oblíbené Kavárničky pro 
seniory se mohou návštěvníci 
těšit v květnu 3x, ve středu 
3.5. , 17.5. a 31.5. vždy od 
15,30 do 17,30. Seniorky a 
seniory na kavárničce 17.5. 
potěší známý violoncellista 
Petr Nouzovský, který je 
od roku 2005 pravidelným 
hostem MHF Pražské jaro. Je 
držitel ocenění „New Master 
on Tour 2007“, „Europäische 
Förderpreis für Musik 2007“ a 
laureát Val Tidone Competition 
2011 a Johannes Brahms 
Competition 2013.

Na květen připravujeme pro zájemce 2 výlety, první z nich 13.5. do Polska na 
trh pro sazeničky zeleniny, odjezd v 7,30 od školy. Druhý 27.5. do zábavního 
parku v Německu je určen především pro rodiny s dětmi, odjezd také v 7,30 
od školy. Na oba výlety se zájemci mohou přihlásit v  Kulturním centru CHD u 
paní Goldsteinové.

Chabry, líheň talentů 23.5.2017
A do roka a měsíce je to tu zase! Jelikož se Chabry ukázaly být 
velmi slušnou líhní talentů všeho druhu, 23. 5. 2017 od 16.30 h. 
se pro velký úspěch předchozích akcí bude konat již třetí ročník 
vystoupení chaberských dětí „Chabry mají talent“. K vidění a slyšení 
budou různé hudební nástroje, temperamentní taneční vystoupení, 
dojde i na chvilku poezie a možná přijdou i šermíři. 
Nad Chabry se očividně vznáší nejen duch slavného trumpetisty 
Josefa Šoltyse, který se v Chabrech  roku 1909 v malém domku u 
prostředního rybníka narodil a celý život se do nich rád vracel. Ten se 
svou pílí a pracovitostí vypracoval, dostal se do řady rozhlasových 
vystoupení, podílel se na zahraniční tvorbě a mimo jiné roku 1937 
vyprovodil na poslední cestě i prezidenta T.G. Masaryka. 
Na všechny účinkující se jménem Kulturní a sociální komise těšíme. 
Kateřina Šilhová Šafránková 

Výzva
Kulturní komise přivítá silné muže, alespoň párkrát do roka na 
zavolání! Jsme báječná věčně mladá parta (na fotce chybí paní 
Veruška a paní Vendulka), nicméně věkový medián je 70 +, což na 
lezení po plotech a nošení břemen není ideální .
Kulturní a sociální komise
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Praha 8 si připomene osobnost 
české královny Marie Terezie
V letošním roce si připomínáme 300. výročí 
narození významné osobnosti českých 
a evropských dějin – české a uherské 
královny Marie Terezie, která vládla v letech 
1740 –1780. Městská část Praha 8 zve veřejnost 
o víkendu 12.–14. května 2017 na sérii akcí 
k výročí jejího narození pod názvem „Libeňský 
zámek v časech Marie Terezie“. Více informací 
https://www.praha8.cz/Praha-8-si-pripomene-
osobnost-ceske-kralovny-Marie-Terezie-1.html.

Zprávy z okolí

Barvám neutečeš

V sobotu 20. května 2017 odstartuje již 
4. ročník mezi Chaberáky velmi oblíbeného 
běhu BARVÁM NEUTEČEŠ. Jedná se 
o zábavný rodinný běh ve víru barev, který se 
koná v areálu bohnické psychiatrické léčebny. 
Trasa je dlouhá 5 km a v pěti barevných 
zónách budete zasypáni barvami, v poslední 
zóně čeká na všechny překvapení! Kromě 
atraktivní běžecké části je připraven i bohatý 
doprovodný program, včetně tradičního 
hromadného výhozu barev.  Díky Nadaci 
O2 poputuje z každého startovného částka 
50 Kč na konto Linky bezpečí. Start v 11:00 a 
v 15:00 hodin. Další informace na 
http://www.barvamneuteces.cz/

Mezi ploty
Tradiční divadelní festival Mezi ploty se koná  
27.- 28. 5. 2017. Na čtrnácti scénách vystoupí 
120 účinkujících. Potkáte tu superstar Richarda 
Müllera, originálního písničkáře Xindla X, 
Tomáše Kluse, Anetu Langerovou, Mňágu 
a Žďorp, Sto zvířat, legendární rappery PSH, 
Cocotte Minute, slovenskou zpěvačku Katarziu, 
ale také spoustu hereckých osobností třeba 
z divadla Sklep, Divadla v Dlouhé, Honzu 
Potměšila s Kašparem nebo Chantal 
Poullain. Těšit se můžete i na Na stojáka 
Ester Kočičkové. Lístky budou dostupné v 
předprodeji (TicketStream) a na místě před 
vstupem do areálu. Další informace na http://
meziploty.cz/

Za redakční radu Hana Francová

Evropský den Sousedů letos v sobotu 27.5.
Poznejte své sousedy, připijte si s nimi přes plot nebo na zahradě a nebo 
třeba přijďte pobejt na Streetparty a Garage sale!
Jak dobře znáte své sousedy? A znáte je vůbec? Letos připadá tento 
sympatický svátek, kdy můžete poznat – případně i pozvat - své sousedy, 
na sobotu 27.5.2017. 
Tento rok můžete na Evropském dni sousedů okusit hned dvě Streetparty, 
a to v ulicích Milana Kadlece nebo Počeradská. Pro zpestření bude přes 
den právě v ulici Milana Kadlece a také v přilehlých ulicích Libochovická 
a Dvořákova probíhat tzv. Garážový výprodej – Garage sale, neboli 
zbavte se přebytečného haraburdí, které může být pro někoho pokladem! 
A pokud Vás Den sousedů zaujal, neváhejte otevřít vrata a láhev 
malinovky nebo piva, pozvat sousedy a uspořádat jej přímo u Vás! 
Barbora Floriánová

Otázka měsíce – zdravíte v Dolních Chabrech
Co mě tak napadá…– Zdravit či nezdravit?
Dolní Chabry se během několika desetiletí změnily z obce, kde se 
starousedlíci znali odjakživa, na rostoucí moderní městskou část, kde 
vyrostly nové domy a nastěhovaly se sem nové rodiny s dětmi. Když jsme 
se sem před 12 lety přistěhovali, automaticky jsem zdravila každého, 
koho jsem na ulici potkala. 
Moje babička je ze vsi v jižních Čechách zhruba stejně velké jako byly 
dříve Dolní Chabry a byla jsem tam od malička zvyklá pozdravit každého, 
koho po cestě na ulici potkám. Babičku by ostatně mrzelo, kdyby si jí jiná 
babička stěžovala, že nezdravím dost nahlas nebo dokonce vůbec.
Chabry se rozrostly, posunuly se svou velikostí na roveň městysu, ale já 
to přesto cítím stále stejně jako tehdy.  Připadám si nezdvořile, alespoň 
nekývnout na pozdrav někomu, kdo jde na chodníku kolem mě. Ostatně 
žádné davy tu po ulicích nepotkáte. Když vstoupím do menšího obchodu, 
pozdravím, potkám-li běžně někoho na chodníku, kdo jde proti mě, 
zejména někoho staršího než jsem já, pozdravím. Když to zjednoduším 
– pozdravem neurazím a nic mi to neudělá. Stejně tak to učím děti. 
Na oplátku předpokládám, že děti, které potkám, pozdraví jako první 
dospělého. 
Ale čím dál častěji se mi stává, že děti se dívají jinam, aby se vyhnuly 
nejistotě, zda mě pozdravit mají nebo ne, a na pozdrav dospělým 
občas nedostanu odpověd. Osobně mi to vlastně ani nevadí, jen se mi 
vzájemné zdravení líbí jako znak toho, že tady spolu máme nějakou 
soudružnost, že sdílíme sounáležitost, že jsme všichni sousedé v tom 
našem malebném kousku Prahy, který nám kdekdo z města závidí. 
V měsíci květnu probíhá právě i Evropský den sousedů (viz upozornění 
v tomto čísle), tento rok 27.5.2017.  To, co někteří z nás ctí i tak, má 
dokonce už svůj ofi ciální den. Mám oblíbené přísloví: Když člověk udělá 
krok vpřed, celý vesmír poskočí o tři, aby mu pomohl.
Známý sociální fenomén tvrdí, že tam, kde vás znají, doma, mezi 
známými, se snažíme chovat lépe. Pojďme se usmát, kývnout, podívat 
do očí a pozdravit a třeba chovat se líp, prostě jako mezi svými. 
Barbora Floriánová

4



RŮŽE PRO ZVONIČKU K JEJÍMU 115. VÝROČÍ 
Jelikož v letošním roce uplyne 115 let od vystavění zvoničky na Hrušovanském 
náměstí, rozhodli jsme se její okolí osadit červenými růžemi.
Malebnost Hrušovanského náměstí v Dolních Chabrech neodmyslitelně 
dokresluje zvonička zasvěcená Panně Marii. Nechala ji zde v roce 1902 na místě 
dřevěného kříže postavit rodina Stejskalů. Ti tak zkrášlili nejen náměstí, ale i 
prostranství před svým domovem, dnešním Chaberským dvorem. Vyzvánění 
se od těch dob ozývalo nejen z kostela v Dolních Chabrech, nýbrž i z náměstí 

v původních Horních Chabrech. Zvon se rozezníval třikrát denně – ráno, k obědu a večer (tzv. 
klekání) a také při slavnostních událostech, úmrtích či v dobách ohrožení a požáru. Za války byl však 
zvon Němci odvezen na zbrojní výrobu. Ani doba komunismu sakrální stavbě nepřála, a tak zvonička 
dlouhou dobu chátrala, a dokonce měla být srovnána se zemí. Zachránil ji fakt, že na mapách byla 
znázorňována jako orientační bod.  Po změně režimu ji původní majitelé nechali roku 1995 pěkně 
opravit. V posledních letech se podařilo našemu Sdružení doplnit také prázdné výklenky zvoničky 
třemi obrazy - Madonou s děťátkem a anděly. 
Nyní doufáme, že růže zasazené letos v březnu u zvoničky se ujmou a zvláště ve svém květenství 
obohatí vzhled chaberské památky a potěší všechny kolemjdoucí.
Za OS na ochranu památek v Dolních Chabrech, z.s.
Jana S. a Martina M.

Zvonička zasvěcená Panně Marii s nápisem 
„Pros za nás o Maria“. Foto 70. léta 20. století.

Ekumenická bohosluž ba již podesáté 
V sobotu 27. kvě tna se již  podesáté se vypraví me 
z Chaber na Sedlecké  ská ly. Celá  akce zač í ná  
prohlí dkou kostela Stě tí  sv. Jana Kř titele 
v Dolní ch Chabrech a poté  ná sleduje pouť 
krajinou formou vlastivě dné vychá zky na zahradu 

na Sedlecký ch skalá ch. Zde se bude konat Ekumenická bohosluž ba za 
krajinu. Kázáním poslouží P. RNDr. Matúš Kocian z farnosti sv. Matěje 
v Praze Dejvicích a duchovní správce ČZU v Praze. Po bohoslužbě 
následuje beseda o vztahu člověka a stvoření, kterou uvede geolog a 
teolog RNDr. Martin Hrubeš.
Kostel bude otevř en již  od 9 hodin, odchod od kostela je v 11 hodin. 
Ví ce informací  najdete v rubrice „akce“ na www.drahan.chabry.cz. 
Hana Francová , Nad Drahaň ský m ú dolí m, z.s.

Sdružení

Zvonička na 
Hrušovanském 

náměstí 

MČ ve spolupráci 
s Občanským sdružením 

na obnovu památek 
v Dolních Chabrech 

průběžně
pečuje o dominantu 

Hrušovanského náměstí.
V okolí kapličky byly 

vysazeny tradiční růže 
a v nejbližší době bude 

provedena oprava 
poškozené fasády.
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DIVOCH ZVE
KVĚTEN 2017
Výstava Alexandry Dětinské „Naivní svět“ 4. - 31.5.
Vernisáž proběhne 4.5. v 18.00 h.

2.5., 9.5., 16.5., 23.5., 30.5. út 9.30 – 11.00 h., Dvoreček  
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč

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

9.5. út 19.30 h., Koncert orchestru Šarbilach
Vstupné dobrovolné, Velký sál

17.5. st 15.30 – 18.00 h., Kavárnička Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje s hudbou
pořádá Kulturní a sociální komise

18.5. čt 19.30 h., Hrobka s vyhlídkou
Decentně záhrobní komedie divadla DIVOCH
Vstupné 120 Kč, Velký sál

20.5. so 15.00 h., O ztracených housličkách
Divadelní pohádka pro děti 
Vstupné 50 Kč, Velký sál

22.5. po 8.30 – 12.00 h., Pasování na čtenáře
Ceremoniál pro žáky 2. tříd

30.5. út 16.00 – 19.00 h., Bazárek a letní dílna  
Nákup a prodej z druhé ruky, současně probíhá letní dílna
Vstup volný, rezervace nutná

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

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 

Pohádka „O ztracených housličkách“ 
20.5. so 15.00 h.
Zbrusu nová hudební a veselá 
pohádka o zmizelých housličkách, 
hodném dědovi Pohodovi, malém 
Vašíkovi, moudrých zvířátkách i 
mluvících stromech. Objeví se i zlý 
černokněžník Tichomol… zkrátka 
a dobře, tuhle pohádku jste určitě 
ještě neviděli a neslyšeli! Účinkuje 
Milan B. Karpíšek a spolu s ním i 
malí diváci! Přijďte si společně 
s námi zahrát i zazpívat na naše 
prkna, která znamenají svět.

Bazárek a letní dílna 30.5. út 16.00 – 19.00 h.

Výstava Alexandry 
Dětinské „Naivní svět“
4.5. - 31.5.
Alexandra Dětinská se narodila v Praze. 
Původní povolání zubní laborantky brzy 
opustila a začala se věnovat moderní 
naivní malbě. Svá díla vystavovala 

zprvu na kolektivních výstavách a salonech, pak následovaly 
samostatné výstavy v ČR i v zahraničí. Na 27. mezinárodní 
výstavě naivního umění ve švýcarském Mores získala se svým 
obrazem „Útěk do jiného světa“ cenu PRIX GEORGE KASPER. 
Trvale spolupracuje s nadací Konto Bariéry, pro ni vytvořila 
mimo jiné pohlednici „Hodně štěstí“ a návrh novoročenky. 
Inspiraci nachází v architektuře, přírodě, zvířatech, ale i 
v běžných situacích mezi lidmi. Někdy jsou to i náhodně 
zaslechnutá slovní spojení, úryvek z fi lmu nebo sen. Ve snu je 
totiž možné úplně vše.

Srdečně zveme všechny šikovné Chaberáky 
i jejich děti, kteří by rádi vystavili svá díla 

(obrazy, fotografi e, keramiku, vitráže, svíčky, sochy a jiné předměty)
 v prostorách Galerie Chaberský dvůr 

v letních měsících červenec a srpen 2017.

Přihlášky posílejte na adresu: 
barbora.sedova@dchabry.cz  či přihlašte osobně v KC CHD.

3. letní výstava Chaberáků

Pražské pověsti, Ilegumova 
divadelní společnost
28.5. od 14.00 i od 15.00 v Kavárně Pod Pavlačí 
Pouliční divadlo vycházející z tradice kramářských písní a kočovného 
loutkového divadla. Hádka tří trhovců o prodejní místo na 
Staroměstském náměstí skončí sázkou – zvítězí ten, kdo ostatním 
předvede nejlepší kramářskou píseň. Postupně jsou předvedeny 
pověsti o Orloji, Katovi Mydlářovi a Faustově domě.
ilegum.webnode.cz

Kultura v okolí



1. roč-
ník 
Dne 

ro- di-
ny

Jaro na Dvorečku 
Konečně paní zima ukončila svoji vládu, a tak jsme s radostí na Dvorečku přivítali jaro. 
Učíme se nové říkadla, tanečky a děti si s pomocí maminek vyrobily krásné jarní a velikonoční dekorace, 
však posuďte sami. Přijďte se k nám na Dvoreček podívat.
Krásné jarní dny vám za Dvoreček přeje Dana Ondráčková

Fotky z Velikonoční dílny s Martinou Průšovou  
Dílny se stávají u nás stále více populární, kromě šikovných dětí na ně chodí i čím dál tím víc 
dospělých. Ti se jen nechtějí tolik fotit, ale o to víc tvoří. Těším se s některými z nich na další dílně, 
která bude 30.5., tentokrát s Lucií Vodrážkovou budeme kouzlit s ubrousky. Pokud sami rádi tvoříte 
a chtěli byste vést vlastní dílnu, neváhejte se nám ozvat a další dílna bude třeba s Vámi. BŠ

Pozvánka do divadla na 15.6.
Karel Čapek je stále moderní, 
jeho myšlenky, postřehy, nadhled a jemný humor 
- to nás pobaví i poučí, zavdá podnět k přemýšlení. 
Líčení strastí a radostí v Jak se dělá divadlo, je 
přesné - beznaděj i světská sláva, naděje i prohry, 
umění i kýč. Tak jako v životě. Tak přijďte a 
popřejte nám pozornost, nebudete litovat! 
DIVOCH  

Předprodej vstupenek na všechna divadla zahájen 2.5.

Inzerce v Chaberském zpravodaji
Prosíme inzerenty,  aby inzeráty posílali na emailovou adresu  

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

- redakce -

Hana 
Maciuchová 
s Dášou 
Zázvůrkovou 
za doprovodu hudebního 
tria: P. Větrovec, F. Raba, M. 
Blažek  vyprodaly  s  Poezií 
šansonu během prvního 
dne náš „malý“ obřadní sál a 
pohladily v dubnu naše srdce 
krásným vystoupením. 
Právem vychutnávaly potlesk 
ve stoje. Doufáme, že se k 
nám třeba někdy vrátí a potěší 
ty, na které se nedostalo, 
anebo se nám podáří k nám 
do Chaber pozvat někoho 
stejně zajímavého. Můžete 
nám i napovědět. 

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:

Premiéra

začátek představení V 19:30

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

5.6.2017

Hrají:

Marc Camoletti - Anna v ringu

Chaberský dvůr              7



8   Linka bezpečí, Noc s Andersenem

Linka bezpečí, z.s. 
 

je nejdéle fungující dětskou krizovou linkou v České republice. Vznikla 
v roce 1994 a od té doby se na ni obrátilo už více než 10 milionů klientů. 
Její jedinečnost spočívá v tom, že je v provozu nonstop – tedy 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu, o prázdninách, o Vánocích, vždy…
Poskytuje telefonickou krizovou intervenci (pomoc) dětem a mladým 
lidem do 26 let na telefonním čísle 116 111, a to ZDARMA! Kromě telefonu 
mohou klienti využívat emailové a chatové poradny. Právě tyto kanály 
jsou čím dál více oblíbené – snad to souvisí s dnešní dobou využívající 
na maximum moderní technologie.
Linka bezpečí má ve svém portfoliu služeb také Rodičovskou linku. Ta 
řeší dotazy rodičů, pedagogů a všech, kteří mají v přímé péči děti či se 
o ně starají.
Zajišťování fi nancí pro její bezproblémový chod (fundraising) má na 
starosti Karina Holadová, která žije v Dolních Chabrech už čtvrtým 
rokem.
Co Vás přivedlo k práci v Lince bezpečí?
Víte, než jsem se rozhodla založit rodinu, pracovala jsem ve velké korporaci 
a zakusila pravé business prostředí, které bylo hodně konkurenční a jako 
člen týmu jsem neměla moc příležitostí ho měnit. Později, jako maminka 
dvou malých dětí, jsem chtěla začít dělat práci, která bude smysluplná a 
bude mě bavit. Obojí se mi na Lince podařilo spojit. Navíc se týká pomoci 
dětem!
Hodně lidí stále vnímá krizové linky jako místo, kde konzultanti děti 
„navádějí“ proti rodičům, soucítí s nimi a nijak nepomáhají. Rodiče často 
říkají: „Opovaž se tam zavolat!“ nebo „Já si svoje děti srovnám sám a bez 
pomoci nějaké linky“. Jakoby měli obavy z vlastního selhání.
To je právě ten největší mýtus, který se snažíme stále vyvracet.  Přiznám 
se, že mi tyto názory připadají zastaralé. Dotazy dětí se týkají osobních 

témat – navazování prvních milostných vztahů, vrstevnických vztahů 
a sexuálního vyzrávání. Z toho vyplývá, že dětem spíš chybí někdo, 
komu se mohou svěřit, aniž by je kdokoliv soudil.  Na Lince mohou děti 
anonymně tato témata odkrývat a my se je snažíme pochopit, povzbudit – 
to je často „pouze“ to, co potřebují. Někdy však volají i s velmi závažnými 
tématy jako jsou zneužívání či asistovaná sebevražda. To se je pak 
snažíme přesvědčit, aby vystoupili z anonymity a můžeme je napojit na 
rychlou pomoc v okolí.
Jak to na Lince funguje, kolik lidí její provoz zajišťuje?
Tím, že působíme celorepublikově, mají lidé představu, že máme 
obrovské call centrum. Realita je taková, že na telefonu se vyřizuje 
najednou maximálně 7 hovorů a ve třísměnném provozu se střídá celkem 
na 100 odborných konzultantů.  Kromě konzultantů máme dvanáctičlenný 
provozní tým, který zahrnuje sociální pracovníky, psychology, PR 
specialistu, fundraisera, fi nančního specialistu a vedení.
Jaké to je – shánět fi nance pro neziskovou organizaci?
Snadné to opravdu není. V dnešní době existuje hodně neziskovek, ale 
také Nadací, nadačních fondů. Rozpočet Linky bezpečí je z poloviny 
fi nancovaný z rozpočtu MPSV ČR, dále čerpáme dotace z Ministerstva 
vnitra a grantů. Druhou polovinu však musíme fundraisovat (tedy obstarat) 
- od fi remních a individuálních dárců a to není opravdu lehká práce. Mnoho 
fi rem dnes již dlouhodobě podporuje některou z neziskových organizací a 
je tedy těžké sehnat stabilního a dlouhodobého partnera. Naším cílem je 
mimo jiné zaměřit se více na individuální dárcovství.
Jakým způsobem vás může veřejnost podpořit?
Způsobů je hned několik. Nejsnazší způsob je zasláním DMS ve 
tvaru DMS(mezera)LINKABEZPECI(mezera)90 (Kč) na číslo 87 777. 
Příp. převodem jakékoliv částky na č.účtu: 3856680/0300. Všechny 
dary je možné si odečíst od základu daně na základě potvrzení, které 
každému, kdo o něj požádá, vystavíme. O naší transparentnosti 
svědčí to, že jsme získali titul Neziskovka roku 2015. Více informací na 
www.linkabezpeci.cz.
Co Vás na Vaší práci nejvíce baví?
Raduji se z každého fi nančního daru, dmsky, povzbuzujícího emailu, 
ať to nevzdáváme nebo že jsme někomu pomohli. Pracuji v báječném 
kolektivu zapálených a zkušených profesionálů, kteří věří, že to, co dělají, 
pomůže zachránit nejeden dětský příběh. Moje práce konečně nabrala 
smysl. Jsem ráda, že mohu zajistit fi nanční chod organizaci, která má 
tradici, dobré jméno, a byla by škoda, kdyby kvůli nedostatku fi nancí byla 
nucena omezit či dokonce ukončit svůj provoz.

O tom velkém nocování  
V pátek 31. března 2017 ukončila Noc s Andersenem národní kampaň Březen 
- měsíc čtenářů. Knihovny a školy otevřely i v noci své brány a pozvaly děti 
vybavené polštářky a spacáky na noční čtení pohádek, na které v dnešní 
uspěchané době není doma tolik času. 
Akci k podpoře dětského čtení pořádá Klub dětských knihoven SKIP ČR Letošní 
Noc s Andersenem proběhla v 1695 místech, registrujeme čtecí a spací místa 
v různých zemích světa: na Slovensku, v Polsku, Dánsku, ve Slovinsku, v Řecku, 
Itálii, na Novém Zélandu, v Saúdské Arábii, Austrálii, USA, Kanadě, Portugalsku, 
ve Finsku, Švýcarsku, v Rakousku, ve Velké Británii, Francii, Španělsku, v Banátu, 
na Ukrajině, v  Makedonii, Srbsku, Bulharsku i Chorvatsku, všude tam působí 
krajanské spolky, České školy bez hranic a milovníci literatury. Mezi organizátory se 
v průběhu let kromě knihovnic a knihovníků zařadili také učitelé a ředitelé škol, 
dále pak skauti, pionýři, hasiči, zapomenout nesmíme na kluby a střediska 
volného času, informační centra, domy dětí, nemocnice, nízkoprahová centra, 
dětské domovy, muzea, divadla i zoo. V průběhu sedmnácti ročníků tak vzniklo 
velké společenství, kde, jak napsali z Makedonie, „jazyk ani náboženství nebyly 
překážkou, abychom společně strávili nezapomenutelný večer plný her a 
zábavy!“ „Roztočili sme kolotoč, na ktorý sme naložili fantáziu, nápady, súťaže 
a rozprávky…“ hlásí slovenská Prievidza. A jak dodávají z Pardubic: „úžasné 
bylo vědomí, že nocují i další děti téměř z celého světa.“ 

Patronem letošní Noci s Andersenem se stal časopis a vydavatelství Čtyřlístek a jeho autor Jaroslav Němeček. Fifi nka, Bobík, Myšpulín a Pinďa 
byli hlavními hrdiny letošního pohádkového ponocování. V pořadí 17. pohádkovou Noc s Andersenem zažilo 98.655 dětí i dospělých, kteří v jednom 
jediném kouzelném večeru prožili úžasná dobrodružství i pocit sounáležitosti mezi sebou, a všechny na dálku spojilo přátelství s knížkami. Noc 
s Andersenem proběhla v dobré náladě, spát se šlo konkrétně v chaberské knihovně po jedné hodině. Děti si domů odnášely zážitky, masky i speciální 
vydání časopisu Čtyřlístek s názvem Noc v knihovně. 
Děkuji Lucii Vodrážkové za pomoc s organizací. Moc děkujeme ZŠ Dolní Chabry za zapůjčení žíněněk a Kavárně pod Pavlačí za výbornou špagetovou 
večeři. Také děkuji hlavnímu stanu Noci s Andersenem v Uherském Hradišti za organizaci, podporu a spoustu informací.   
Těším se na další noc.  Bára Šedová



Jedenáctý ročník anglické recitační soutěže Come and Show
Chaberská škola již tradičně organizuje pro pražské základní školy anglickou 
recitační soutěž s názvem Come and Show. 
Soutěž se koná vždy těsně před velikonočními prázdninami v koncertním sále 
ZUŠ Taussigova. 
Letošní ročník proběhl 11. a 12. dubna a sešlo se v něm 450 dětí z 20 pražských 
základních škol. Žáci naší školy obstáli ve velké konkurenci na výbornou. Děti 

zpívaly a tancovaly, recitovaly anglické básně a hrály divadlo. 
Měly tak možnost ukázat svým kamarádům, jak se pod vedením 
svých učitelů angličtiny rok za rokem zlepšují. 
Oba soutěžní dny měly příjemnou atmosféru a děti se rozjížděly do 
svých domovů s nadšením do další práce a s odhodláním dokázat  
v příštím ročníku, že jsou zase o velký krok v angličtině dál.

Petra Svárovská

 
 
 
 
 
 

Mateřských škol  
(MŠ Bílenecké nám., MŠ Chaberáček a MŠ Beranov) 

Praha 8 – Dolní Chabry, 184 00 

Dne 16. května 2017 
od 15:00 do 17:00 hod 

se v prostorách Chaberského dvora koná  

  ZZ  ÁÁ  PP  II  SS  
    
 
 
 

   DO 

K zápisu se dostavte s vyplněnou žádostí o přijetí dítěte do mateřské školy, vyplněným a 
od lékaře potvrzeným evidenčním listem, rodným listem přihlašovaného dítěte a 

občanským průkazem zákonného zástupce.  
Formuláře pro všechny MŠ jsou na www.msbilenecke.cz, www.mschaberacek.cz nebo v šatnách škol 

od 24.4. do 6.5.2017 

Knižní novinky Novinky pro děti
Často se mě lidé ptají: „Podle čeho nakupujete 
knihy do knihovny?“ Kromě záplavy katalogů, které 
mi do knihovny chodí, ráda sleduji a doporučuji 
server www.databazeknih.cz, kde se můžete 
zaregistrovat a psát si i znova vlastní čtenářský 
deník. Na facebooku jsem ve skupině „Co čteme“ 
a často tam najdu zajímavou recenzi a tip. 
Samozřejmě nejraději dám i na tipy našich čtenářů. 
Díky paní Vlastě jsem do knihovny nakoupila knihy 
od Františka Niedla a půjčuje a čte se stejně dobře 
jako Vondruška. Po poslední Noci s Andersenem, 
která byla čtyřlístková, jsem na žádost dětí doplnila 
právě více knih od Čtyřlístku. Občas k nám 
zabloudí i nějaký spisovatel s nabídkou vlastní 
knihy, jako třeba naposledy paní Kristina Novotná 
s knihou o své mamince, herečce Ireně Kačírkové. 
Doufám, že si každý u nás vybere. BŠ 

Školy       9

Knihovna       
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Chaberské děti vstupují do jarních bojů 
v soutěžích družstev za SK Meteor

V květnu a červnu se opět budou hrát 
pražské soutěže tenisových družstev, 
kterých se zúčastňuje mnoho chaberských 
dětí v barvách klubu SK Meteor Praha. V 
posledních letech zažívají družstva SK 
Meteoru velké úspěchy a to také díky dětem 
z Chaber, které tvoří páteře jednotlivých 
družstev. I když tenis je spíše individuálním 
sportem, na Meteoru se snaží o přístup 
více týmový, a proto tréninky probíhají ve 
skupinách, aby děti měly dobrou partu a 

tento přístup se pak odráží při soutěžích družstev. Mezi jeden z největších úspěchů 
patří určitě 2. místo na mistrovství ČR družstva minitenistů v září 2015. Letos družstvo 
babytenisu obhajuje 1. místo ve skupině a 2. místo v Pražském fi nále, družstvo ml. 
žactva A si po loňském postupu zahraje premiérově nejvyšší pražskou ligu-Junior Tour 
a st. žactvo A bude bojovat v 1. třídě. Důležité je, aby si zahrály soutěže všechny děti, 
které chtějí, proto děti, které nemají ambice na nejvyšší soutěže, hrají v družstvech B 
a C. V tomto roce budou patřit v babytenisu mezi největší opory týmů chaberské děti 
Max Klíma, Linda Drbalová a Ema Jusková. V ml. žactvu do bojů zasáhnou chaberští 
Tobík Klofáč, Filip Drbal, Vašek Matoušek, 
Vojta Pavelka, Matěj Možiš, Štěpán 
Mucha, Ben Florián, Míša Škurek, Adélka 
a Viktor Vlasákovi, Aničky Šteinfeldová a 
Páleníková. Ve st. žactvu Chaberáci Inka 
Floriánová, Kája Hrušková, Jana a Petr 
Francovi, Matějové Šilha, Velek a Doležal. 
Tak držíme všem chaberským tenistům 
palce na jarní sezonu a přejeme mnoho 
úspěchů.                            SK Dolní Chabry

XXIII. ročník velikonočního turnaje ve stolním 
tenisu 2017 
Tělovýchovná jednota Základní škola Chabry a Základní škola v Dolních Chabrech 
připravily již tradičně okolo Velikonoc turnaj ve stolním tenisu, aby žáci i dospělí změřili 
síly v této hře. Letošní turnaj se konal opět v základní škole, kde 7.4.2017 soutěžili žáci 
v počtu  41 hráčů, a moc jim to šlo. 
7.-9. tř.: 1. místo Kryštof Polz   4.-6. tř.1. místo Václav Matoušek
1.-3. tř. 1. místo Jan Mrňavý  děvčata 4.-6. tř. 1. místo Barbora Majerová
7.-9.tř 1. místo Inka Floriánová
V sobotu 8.4.2017 si přišli zahrát dospělí v počtu 15 hráčů.
V kategorii muži obsadil 1. místo Pavel Fára, 2. místo Vojta David, 3. místo Jindřich Fára.
V kategorii ženy obsadila 1. místo Ivana Davidová, 2. místo Míša Hronková, 
3. místo Kateřina Mitošinková

Všem hráčům patří velké poděkování za fair-play chování a předvedené výkony
Foto možno shlédnout na https://www.facebook.com/tjzschabry,         Ivana Rakovská 

Velká cena Gusty Peši 2017
I v letošním roce se začátkem dubna rozeznělo Draháňské 
údolí dupotem mnoha nohou, když tu proběhl již 21. ročník 
Velké ceny Gusty Peši. Memoriálu, který připomíná Gustava 
Pešu, sokolského cvičitele a běžce, který v životě absolvoval 
305 maratonských závodů, z nichž žádný nevzdal. 
Letošních závodů se zúčastnilo 103 závodníků. 
V dopoledních dětských závodech na tratích 100, 200 
a 400 metrů vyběhlo celkem 42 kluků a holek. Odpoledne 
pak na trati v délce 1/10 maratonu (cca 4,2 km) závodilo 
61 dospělých běžců - nejrychlejšími závodníky byli Martin 
Bureš s časem 16:37 min. a Anna-Marie Hejnná s časem 
20:08 min.
Letošní ročník potěšil krásným slunečným počasím, které 
sice nestihlo vysušit trať, ale závodníci se bahnem nedali 
zastrašit a i v Sokolovně, kde se konalo pozávodní setkání 
s občerstvením a vyhlášením výsledků, je už uklizeno… 
Nezbývá než všem sportovcům za účast poděkovat a popřát, 
abychom se ve zdraví sešli zase 
napřesrok.
Více fotografi í a výsledkovou 
listinu najdete na stránkách 
www.sokoldolníchabry.cz.

AKTIVNÍ 
V KAŽDÉM
VĚKU ANEB POHYB JE  

ŽIVOT I PRO DŘÍVE 
NAROZENÉ

Jste ve „zlatém věku“ ? Je vám nad 60 let? Chcete zkvalitnit 
svůj způsob života? Chcete aktivně prožít ještě mnoho let?

Občerstvení zajištěno. Praktický dárek (overball). Vše zdarma.

Máte zájem se více dozvědět o aktivním stárnutí z pohledu 
lékaře, fyzioterapeuta, pracovníků SZU a dalších odborníků? 
Pak se přihlaste na cyklus seminářů, který jsme pro vás při-
pravili. Můžete se přihlásit jen na některé nebo i na všechny.

Podrobnější informace o seminářích (témata, termín, místo, přednáše-
jící…) to vše naleznete na www.caspv.cz/cz/aktivni-v-kazdem-veku 
nebo vám informace sdělí administrátorka projektu:
Dr. Dobromila Růžičková, dobromila.v@seznam.cz, 732 988 646

Pak neváhejte a přihlaste 
se na pravidelné cvičení  
pod vedením vynikajících 
instruktorů seniorů ČASPV.  
KDE a v jakém čase? 
Můžete si vybrat  
z několika lokalit v Praze:

Na lekce je nutné se přihlásit předem:  
D. Růžičková, tel.: 732 988 646,  
email: dobromila.v@seznam.cz  

Cvičit se začne na všech místech  
v týdnu od 27. března 2017.

Den Čas Místo instruktor

Úterý 19 – 20 hod. ZŠ Dolní Chabry,  
Spořitská 400, Praha 8

Jaroslav Vokáč, 
Ivana Rakovská

Středa 14 – 15 hod.
ČASPV,  

Ohradské nám. 1628/7,  
Praha 5 - Stodůlky

Marie Skopová

Pátek 9 – 10 hod. DDM Spirála, Dolákova 
537/26, Praha 8 Věra Pivonková

Projekt je realizován za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy

Finančně podporuje



Inzerce

www.novechabry.cz 800 810 100

Poslední byt se zahrádkou k prodeji k nastěhování v létě  
V případě zájmu o koupi bytu nás kontaktujte na telefonním čísle 800 810 100

Obchodní jednotky k pronájmu 
Stavba komerčního centra a mateřské školy pokračuje přesně podle našeho plánu

Přivítejte slunečné jarní dny aktivně
s rodinou i přáteli na našem beachvolejbalovém hřišti
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Florbalové týmy ZŠ Chabry
Florbalové týmy z kroužku ZŠ Chabry, který vede v Chabrech 
oddíl BLACK ANGELS, se účastnily turnaje KFL (Kids Floorball 
League) a opět se umístily. Turnaj se konal 19. března opět  
v letňanské BB Aréně a účastnily se ho dokonce tři chaberské 
týmy. Jeden v kategorii elévů a dva v kategorii kroužků.  
V kategorii elévů se hodně dařilo. Po výborných výsledcích 
ve skupině chaberští hráči postoupili do finále, kde se střetli s 
týmem z DDM Praha 2. A protože hráči z Chaber jsou už zkušení, 
povedlo se jim soupeře přestřílet a celkově turnaj elévů vyhráli.

V kategorii kroužků se potkali s dalšími kroužky BLACK ANGELS 
ze Kbel, Čakovic, Letňan, Ďáblic nebo Veleně. Tam už převaha 
nebyla tak jednoznačná. Oba týmy ve skupině jednou prohrály, 
což znamenalo jejich vzájemný souboj o 3. místo, čímž bylo 
samozřejmě jasné umístění. Tým ZŠ Dolní Chabry 1 skončil na 
třetím místě a tým ZŠ Dolní Chabry 2 na čtvrtém místě.

Každopádně šlo o další z povedených turnajů, kde se děti bavily 
nejen florbalem! Poslední ze série turnajů KFL, jehož účastníkem 
bude jistě i kroužek ze ZŠ Chabry, se bude konat v neděli 7. května 
opět v Letňanech, kam můžete přijít podpořit tým ZŠ Chabry! 
Florbalové úspěchy 
můžete sledovat na 
Facebooku 

KFL - Kids Floorball 
League.

Matěj Pošta

Dorostenci BLACK ANGELS 
jsou vicemistry ČR!

Florbalový klub BLACK ANGELS se díky výsledkům v osmifinále 
stal pořadatelem mistrovství ČR dorostenců ve florbale, které 
se tak uskutečnilo o víkendu 8. a 9. dubna na Aréně Sparta ve 
Vysočanech.
Dorostence čekala čtyři náročná utkání ve dvou dnech. V 
sobotu se ve čtvrtfinále střetli s týmem FBC Ostrava, se kterým 
odehráli dva zápasy. Oba skončily pro BLACK ANGELS vítězně.  
V prvním vyhráli 5:4 a ve druhém pak 5:3. To znamenalo postup 
do semifinálových bojů, které byly na programu v neděli.
Soupeřem pro semifinále byl dorostencům pražský tým FbŠ 
Bohemians. Zápas to byl velice atraktivní. BLACK ANGELS totiž 
nezačali úplně nejlépe a po dvou třetinách prohrávali 1:5. Ve třetí 
se však dokázali vzchopit, vyrovnat, a nakonec i postoupit do 
finále, když vyhráli gólem v prodloužení 7:6 za jásotu celé haly.
Ve finále se dorostenci opět střetli s pražským týmem. Tentokrát 
to byl Tatran Střešovice, který obhajoval titul Mistra ČR. 
Dorostenci BLACK ANGELS však byli po semifinálovém zápase 
již značně vyčerpaní a střešovický tým o hodně rychlejší. Brankář 
Střešovic navíc předvedl výborný výkon a výsledek tak vypadal 
trochu potupně 0:9, což samozřejmě znamenalo pro BLACK 
ANGELS 2. místo. Pro celý klub je to ovšem velký úspěch. Je to 
vůbec poprvé v historii, kdy se na mistrovství dorostenců ukázal 
a doufáme, že příští rok tomu bude zrovna tak. K druhému místu 
BLACK ANGELS přispěl také chaberský florbalista Vojtěch 
Šimáček.                                                   Text a foto: Jiří Patočka

SK Dolní Chabry
Dovolujeme si představit zajímavé hráče SK Dolní Chabry. Prvním  
z nich je kapitán našich mladších dorostenců:

Filip Pavlovič.
• Kde a kdy jsi začínal s fotbalem? 

Fotbalistou jsem od roku 2005. Mým prvním týmem byla Admira.
• Co tě přimělo přestoupit z Admiry do Chaber? 

Můj bratr Stefan společně s několika mými spoluhráči přestoupili do Chaber. 
Jednou jsem se byl podívat na jejich trénink a oslovil mě kolektiv i díky tomu, 
že většinu kluků jsem už od někud znal.

• Jak jsi v Chabrech spokojený? 
Chabry sice nehrají nejvyšší soutěže, ale 
dobře si rozumíme s kluky a hraní fotbalu mě 
tam baví.

• Jaký je tvůj oblíbený post? 
Nejraději mám pozici středního záložníka, 
protože mám na ní často balón a navíc mi 
dovolí abych bránil i útočil

• Jaké máš další mimofotbalové koníčky? 
Hrával jsem tenis, který mě ale moc nebavil, 
a proto jsem přestal. Velmi rád mám lyžování 
(jak na sněhu, tak i na vodě), potápění (mám dokonce i licenci).

• Oblíbený fotbalový klub a hráč? 
Nejradši mám asi Barcelonu a Messiho, i když v poslední době začínám 
váhat.

• Jaké je tvé oblíbené jídlo? 
Nejraději mám čevapčiči nebo těstoviny s tuňákem.

• Brácha taky hraje za Chabry (resp. nyní za Bohnice, protože Chabry 
nemají starší dorost) – hádáte se doma, kdo je lepší fotbalista?
Vůbec ne...všichni víme, že jsem lepší.

• Tvůj tatínek pochází ze Srbska – komu v rodině fandíte když hraje 
Česko – Srbsko?
V tomto případě chci hlavně vidět dobrý fotbal.

• Jaký byl tvůj nejlepší fotbalový zápas, který jsi viděl? 
K narozeninám jsem dostal lístky na zápas Barcelony proti Sporting de 
Gijón.

Očima trenéra: Filip přišel do Chaber ne proto, že by v Admiře nehrál. Naopak 
byl členem základní sestavy. Pro Chabry je to rozdílový hráč. Má vzorný přístup k 
tréninku. V zápasech odevzdává maximum. Díky svým fotbalovým dovednostem 
hraje nejen za svoji věkovou kategorii, ale je-li potřeba, tak pomáhá i starší 
kategorii, kde hraje jeho bratr Stefan.
Zajímavé přestupy v letošní sezóně.
Změna je život a i v chaberském fotbale dochází k obměně hráčů v kádrech 
jednotlivých týmů. Vlivem zrušení střídavých startů v mládežnických kategoriích 
(nelze již hrát za 2 týmy) přestoupili talentovaní hráči Chaber např. do těchto 
týmů: Petr Klouček (Meteor), Jiří Šmicer (Slavia), Jan Škurek (Vyšehrad), David 
Hradil (Viktorie Žižkov), Martin Škurek (Admira), Jonáš Mikota (Admira), Lukáš 
Bohm (Admira), Kuba Matoušek (Dukla). Dále tento rok působí v Bohnicích parta 
starších dorostenců (Pavlovič, Jírovec, Závitkovský, Červenka, Valenta), kteří 
táhnou Bohnice od vítězství k vítězství. Každopádně věříme, že všichni hráči se 
dříve či později vrátí na chaberský trávník a budou zde rozdávat fotbalovou radost.
Ale jak hráči odcházejí, tak samozřejmě i hráči přicházejí. Kádr mužů byl doplněn 
o někdejší ikonu Slavie a jejího kapitána – Ericha Brabce. S ním přišla další známá 
tvář ze Slavie – Jaroslav Černý. Ze Žižkova do chaberské branky zamířil Maksym 
Dikusar a až z dalekého Kamerunu si do Chaber našel cestu útočník Anaque 
Momo. Mládežnické týmy naopak posílili hráči jako Honza Pejša (Bohemians), 
Maty John (Střížkov), Ondra Fliegel (ČAFC), Tadeáš Červinka (Olympia Hradec 
Králové), Štěpán Mucha (Admira), Míša Mlynár (Dukla) a řada dalších. Určitě 
nebude ztráta času se na naše staré i nové hráče zajít podívat. 
Květnové domácí zápasy Chaberských týmů
Zápas   datum čas Kategorie
Chabry - Zličín  1.5.2017 15:00 Mladší žáci
Chabry – Ďáblice  1.5.2017 17:00 Starší žáci
Chabry - Vršovice  2.5.2017 17:00 Mladší přípravka
Chabry - Štěrboholy  6.5.2017 17:00 Muži
Chabry – 1999 Praha 12.5.2017 17:00 St. přípravka
Chabry - Slivenec  14.5.2017 15:00 Mladší žáci
Chabry – Motorlet  14.5.2017 17:00 Starší žáci
Chabry - Stodůlky  19.5.2017 17:30 Mladší přípravka
Chabry - Troja  20.5.2017 17:00 Muži
Chabry - Ďáblice  21.5.2017 17:00 Mladší dorost
Chabry - Braník  26.5.2017 17:30 Starší přípravka
Chabry - Kunratice  27.5.2017 17:00 Muži
Chabry - Háje  28.5.2017 17:00 Starší žáci


