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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
jsme na konci volebního období 2006 - 2010. Ohlížím se zpátky na to, co pro Vás čtyři roky toto zastupitelstvo dělalo.
Začátek nám určily práce na dokončení statku na Hrušovanském náměstí. Připadá mi, jako bychom zde byli odjakživa a zatím
je zde Radnice a centrum všeho dění teprve 2 roky. Nebylo to jednoduché a stálo to mě i lidi kolem mnoho sil, než se podařilo
celou akci dokončit. Mám radost, že se každému, kdo do Chaberského dvora přichází, líbí zrekonstruovaný statek. Nejsou to
jen zdejší občané, ale lidé z celé Prahy i okolních obcí. Byli nadšeni i krajané, kteří zde 11. září v rámci mezinárodního festivalu
vystupovali. Doufám, že Chaberský dvůr bude dlouho sloužit účelu, ke kterému byl vybudován a že se nikdy nestane, že by byli
občané této městské části připraveni o možnost mít důstojné sídlo Radnice.
Jsem ráda, že je zde také školka. Děti jsou strašně hodné a vůbec nevíme, že zde jsou. Měla jsem trochu strach, že se provoz
školky a Radnice nebude dobře slučovat, ale funguje to báječně. Mohu chodit k dětem na návštěvu a mám radost z toho když
vidím, jak jim nová školka slouží.
Pomalu se uskutečňuje můj sen o tom, že by se Hrušovanské náměstí mělo stát centrem obce, důstojným sídlem Radnice
i kultury, místem setkávání pro všechny „chaberáky“.
Nechci dál psát o tom, co se postavila a udělalo. Ti z Vás, kteří mají zájem o dění v Dolních Chabrech si to zjistí, nebo to vidí kolem sebe. Pro ty, které to nezajímá,
nebo to nechtějí vidět, nemá smysl nic psát.
Na závěr volebního období chci poděkovat všem lidem, kteří se podíleli na naší společné práci. Zastupitelům, kteří více či méně, věnovali svůj volný čas práci
pro Vás. Zvlášť chci poděkovat všem úřednicím. Nebylo pro ně snadné zvládnout obrovský nápor agendy, která vyplývá z rychle se měnících zákonů a se zaváděním
těchto zákonů do praxe. Nebylo pro ně také jednoduché vyrovnat se s mým vyčerpáním a mojí nervozitou v době stavby Chaberského dvora. Vždyť i občané, kteří
mě potkávali na ulicích o mě říkali, že jsem zamračená, protivná a nafoukaná. Možná, že kdybych měla čas a chuť zajít do hospody na pivo, neříkali by to.
Děkuji Vám, občanům, že jste mi dali možnost dělat to, co mě bavilo a co jsem vždycky chtěla dělat. Možná, že po volbách budou na radnici sedět jiní lidé.
Já si přeji, aby každý, kdo bude mít v ruce pomyslné žezlo vlády, nevládl, ale sloužil.
Vaše starostka

VYBÍRÁME ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ
RMČ ze dne 30. 8. 2010

Rada
◆ vzala na vědomí informaci o počtu tříd a počtu dětí pro školní
rok 2010 v mateřských školách. V MŠ Bílenecké nám. budou 3 třídy
o celkovém počtu 78 dětí, z toho jedna detašovaná třída bude
umístěna v Chaberském dvoře s kapacitou 26 dětí a dvě třídy v
budově MŠ Bílenecké nám. 33 s kapacitou 52 dětí. V MŠ Chaberáček
Protilehlá 235 jsou třídy 3 o celkovém počtu 65 dětí. Do mateřských
škol byly přijaty všechny přihlášené děti, které dovrší v roce 2010
věku 3 let, ale i děti mladší, které dovrší 3 let do konce roku.
◆ vzala na vědomí informaci o vytopení mateřské školy Bílenecké
nám., kde nyní probíhají stavební práce po havárii. Po dobu
rekonstrukce bude provoz MŠ přesunut do náhradních prostor
bývalého Úřadu MČ ve Spořická ulici čp. 314.
◆ schválila počet tříd pro školní rok 2010/2011 v mateřských školách.
◆ souhlasila se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na uložení kabelů komunikačního zařízení do
pozemku parc. č. 1426/1, k.ú. Dolní Chabry. Jedná se o přeložku
komunikačního zařízení vynucené stavbou 0152 TV Chabry etapa
0006 - komunikace Pod Zámečkem II. část jejímž investorem je OMI
MHMP. Proto se zřizuje věcné břemeno bezúplatně.
◆ přijala stanovisko MČ Praha-Dolní Chabry k územnímu plánu obce
Zdiby. V jeho návrhu je obsažen krátký úsek stavby 519 „Pražského
okruhu (SOKP - silniční okruh kolem Prahy)“. Vzhledem k tomu, že
severozápadní část „Pražského okruhu (SOKP)“ mezi Ruzyní a
Březiněvsí nemá oporu v územně plánovací dokumentaci hl. m.
Prahy a je též v rozporu s plánem územního rozvoje 2008, MČ PrahaDolní Chabry žádá, aby předmětný úsek SOKP byl z návrhu územního
plánu Zdib vypuštěn. rada souhlasí se zasláním těchto zásadních
připomínek k územnímu plánu obce zdiby, jehož opakované veřejné
projednámí se uskuteční dne 9. září 2010 v 9 hodin ve zdivech.
◆ se seznámila s žádostí firmy Energo Praha s.r.o. na uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno uložení kabelů
vysokého napětí do části ulice Měděnecká (26 m2, pozemek parc. č.
1432) a Obslužná (u campu) (1494 m2 parc. č. 1437/4). Protože se
jedná o uložení kabelu do rekonstruovaných chodníků, na které je

OZNÁMENÍ

dosud záruka Rada MČ povoluje vstup za podmínky, že po vstupu
do chodníku či komunikace budou chodníky a komunikace rekonstruovány v plné šíři a bude na ně poskytnuta záruka 60 měsíců.

RMČ ze dne ze dne 20. 9. 2010
Rada
◆ projednávala žádost o pronájem CHD pro volební agitaci, o který
požádalo Sdružení Naše Chabry a jehož lídrem je Ing. Nigrinová.
Současně starostka představila nového zástupce Advokátní kanceláře
Pejchal, Nespala a spol. pana Jiřího Brátku, který byl pozván, aby
přednesl právní rozbor a stanovisko k požadovanému pronájmu.
Na základě právního výkladu § 30 volebního zákona č. 491/2001 Sb.
předneseném zástupcem Advokátní kanceláře Pejchal, Nespala a
spol., který upozornil na nutnost zachování rovného přístupu
volebních stran a možnosti zpochybnění voleb, Rada s pronájmem
obřadního sálu Chaberského dvora pro volební agitaci nesouhlasí.
◆ v souvislosti s předcházejícím bodem projednala určení prostranství pro konání veřejných mítinků v komunálních volbách 2010.
Pro volební kampaň si musí strany a sdružení zajistit povolení pro
užití veřejného prostranství 3 dny před konáním akce a složit kauci
ve výši 3.000,- Kč, která propadne MČ v případě, že prostranství
nebude předáno bez závad a v původním stavu.
◆ souhlasila s poskytnutím finančního daru ve výši 10.000,- Kč pro
Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech za účelem
zpracování studie na záchranu a zmapování současného stavu
archeologických nálezů v chaberském kostele. Současně požaduje
doložit jeho čerpání. Zmocňuje starostku k podpisu darovací smlouvy.
◆ schválila vypsání záměru na pronájem nebytových prostor
v budově bývalého úřadu MČ Spořická 314/42 za nejvyšší nabídnutou cenu, přičemž nejnižší podání nabídek za 1 m2 je 900,- Kč.
Výběrové řízení bude vypsáno formou soutěže.

více na stránkách MČ

www.dchabry.cz

O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB

Starostka Městské části Praha - Dolní Chabry podle § 29 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
STANOVÍ:
1) Volby do zastupitelstva obce se v MČ Praha - Dolní Chabry uskutečni

DNE 15. ŘÍJNA 2010 OD 14:00 HOD. DO 22:00 HOD.
DNE 16. ŘÍJNA 2010 OD 8:00 HOD. DO 14:00 HOD.
2) Místem konáni voleb
V OKRSKU Č. 675 – Euroinfosál v Chaberském dvoře, Hrušovanské nám. 253/5
pro voliče bydlící v ulicích: Cítovská, Dopraváků, Klášterecká, Kobyliská, Kozomínská, Křimovská, Ládevská Ledčická, Libědická, Liboňovská,
Pešova, Ploskovická, Počeradská, Pod křížem, Pod Větrolamem, Protilehlá, Prunéřovská, U Váhy, U Větrolamu, Ulčova, Ústecká, Žďárská
V OKRSKU Č. 676 – obřadni sál v Chaberském dvoře, Hrušovanské nám. 253/5
pro voliče bydlící v ulicích: Bílenecké nám., Bolebořská, Budyšínská, Citolibská, Do Rybníčků, Doksanská, Domašínská, Doubická, Dvorní,
Dvořákova, Hrušovanské náměstí, Jirkovská, K Brnkám, Kadaňská, Krbická, Libochovická, Litická, Měděnecká, Milana Kadlece, Na Dolíku,
Na Pěšině, Na Šubě, Nad Úvozem, Nová, Obslužná, Osecká, Perštejnská, Pihelská Pod Hrází, Pod Václavem, Pod Zámečkem, Podhořská,
Před Sokolovnou, Spořická, Tušimická, U Jirkovské, U Jízdárny, U Rybníčka, U Václava, Údlická, V Americe, V Kratinách, Velemínská, Vernéřovská.
3) Voliči bude umožněno hlasování poté co prokáže svou totožnost, státní občanství ČR nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou
oprávnění na území ČR volit dle §4 odst. 1 a uvede další údaje k oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku.
4) Každému voliči budou nejpozději 3 dny přede dnem voleb doručeny hlasovací lístky společně s informačním letákem, v němž budou
seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva.
V Praze dne 23. září 2010

Jaroslava Plevová, starostka MČ
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POSLEDNÍ SCHŮZE ŠKOLSKÉ A SPORTOVNÍ KOMISE
Milí Chaberáci,
svou činnost ukončila v září školská a sportovní komise, v novém
složení se setká až po obecních volbách 2010. Děkuji touto cestou
všem ředitelům školských zařízení, vedoucím tělovýchovných jednot
i dalším členům komise za spolupráci při organizování kulturních,
školních a sportovních aktivit. V rámci rozpočtu komise
organizujeme Masopust, Dětský den, výtvarné dílny, akci Fair Play
a přispíváme každým rokem tělovýchovným jednotám(fotbalisti, TJ
ZŠ Dolní Chabry a Sokolové) na jejich činnost.Vyjadřujeme se
k aktuálním problémům obce, v poslední době například ke
kapacitám ZŠ či MŠ. Pro děti i dospělé organizujeme kulturní
programy hudební a divadelní v rámci Chaberského dvora.
Je dobře, že cestu do Chaberského dvora našla základní škola
i mateřské školy - aktivně jej využívají a nestojí „vně“ dění tohoto
nádherného objektu. Věřím, že to tak bude i nadále.
Já osobně se těším na personální obměnu naší komise včetně mé
funkce předsedkyně. Každý upadá během let do určitého
stereotypu a měl by umět odhadnout moment, kdy přenechá svoji
funkci někomu novému, s novými prioritami a stylem práce.
Otřepaná věta „každý je nahraditelný“ je v praxi nadmíru pravdivá.
Děkuji též za spolupráci Spolku přátel chaberské školy, maminky
i tatínkové vždy pomohli, když bylo potřeba. To je velká deviza
Chaber - rodinná atmosféra. Snad se po obecních volbách celkově
zklidní napětí mezi námi, „aktéry“ politických seskupení v Dolních
Chabrech a obnoví se akce, které obohacovaly náš obecní život
v oblasti nejen kultury a sportu. Zároveň se též těším i na obměnu
Chaberského Zpravodaje po stránce obsahové i grafické. Jistě budou
nastavena nová pravidla ve fungování tohoto měsíčníku, proces
tvorby a schvalování příspěvků. Kritiků bylo vždy dost, ale
pravidelných pisatelů a grafiků málo.
Těším se na VŠE NOVÉ v Dolních Chabrech.
Ing. Alena Nigrinová předsedkyně školské
a sportovní komise a členka redakční rady Zpravodaje

FARMÁŘSKÉ TRHY V DOLNÍCH CHABRECH
Komise životního prostředí zorganizovala první farmářské trhy
v úterý 7. 9. na Hrušovanském náměstí a podle zájmu občanů, kteří
u některých stánků tvořili i fronty, se potvrdilo, že o trhy je zájem
a tak se můžeme těšit, že každé úterý budeme moci nakoupit od
pěstitelů čerstvé ovoce a zeleninu, od chovatelů zase mléko, tvaroh,
sýry a že budeme moci obohatit náš stůl o plody našich farmářů.
Protože končí volební období, komise Vám děkuje za zájem o akce,
které pořádala a loučí se s Vámi.
Jménem komise životního prostředí Vám přeje mnoho úspěchů
a vše dobré předsedkyně Růžena Klimešová
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TO BYL KRAJANSKÝ FESTIVAL
Letošní 4. ročník mezinárodního krakanského festivalu je za námi a jak asi všichni
víte, měl velký úspěch jak u diváků ve Valdštejnské zahradě v Praze, v Mětské
knihovně, v Toskánském paláci i na Hradčanském náměstí, kde všude tleskali
zahraničním Čechům stovky přihlížejících a návštěvníků.
Festivalové hosty přivítal v Praze nejen pan ministr Schwarzenberg v Černínském
paláci, ale pohoštění a přivítání pro krajany zajistil i Senát ČR a primátor Hlavního
města Prahy, Pavel Bém ve své rezidenci.
V sobotu odpoledne však krajané přijeli i do Chaber, kde předvedli chaberským
občanům své pěvecké a taneční umění a ukázali, že česká muzika má říz.
Paní starostka přivítala krajany květinou a knihou o Chabrech a spolu s diváky
Vystoupení v Chabrech
vytvořila vřelou atmosféru, jejíž dopad si odnesou krajané ve svých domovů. Už
dnes mi krajané píší, že vzpomínají na lidské přijetí, otevřenost a radostnou náladu, kterou po celý festivalový maratón cítili a prožívali.
A já jsem pyšná na to, že ke krásným zážitkům našich krajjanů v vzahraničí, jste přispěli i vy, Chaberáci, vy, kteří jste pomáhali připravit
občerstvení, kteří jste pomáhali při organizaci a také vy, kteří jste tleskali.,
PhDr. Věra Doušová

Defilé na Hradčanech

Vystoupení ve Valdštejnské zahradě

VÝLET SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ KOMISE ČESKÝ KRUMLOV

15. října 2010 končí volební mandát současného zastupitelstva a tím končí svoji práci i Sociální a kulturní komise. Chtěl bych poděkovat všem
členům komise za jejich práci bez které by nebylo možné organizovat tolik akcí pro občany Chaber. Snažili jsme se pokrýt akcemi všechny
kategorie občanů, od dětí až po seniory. Doufám, že se nám to podařilo.
Ani v těchto posledních dnech před volbami naše práce nekončí, připravili jsme ještě tyto akce:
2. října 2010 Výlet do Kutné Hory – odjezd od ÚŘADU v 7.00 hod.
7. října 2010 Vítání občánků – od 17.00 hod. (Chaberský dvůr).
Chtěl bych poděkovat Vám, občanům Chaber, za Vaši důvěru a za Vaši velkou účast na akcích Sociální a kulturní komise. Doufám, že se na
nějakém výletě ještě potkáme…
Zdeněk Šír, předseda Sociální a kulturní komise

¤ÍJEN 10

27.9.2010 17:18

Stránka 5

6. – 29. 10.

„DUŠE CHABER„
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
ŽÁKŮ ZŠ DOLNÍ CHABRY
VSTUP 30,- KČ
19. 10. (ÚTERÝ) OD 19 HODIN

VÁS ZVEME KE KLOKANŮM!
ZAJÍMAVOU BESEDU O TURISTICKY NEJATRAKTIVNĚJŠÍCH MÍSTECH AUSTRÁLIE PRO VÁS PŘIPRAVIL
VÁŠNIVÝ CESTOVATEL TOMÁŠ HROUDA, MANAŽER
V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU.

HRAVÉ PRÁZDNINY
V průběhu letních prázdnin v CHD probíhaly dílničky pro děti.
Jelikož se staly velice oblíbenými i pro nejmenší děti, rádi bychom pokračovali v těchto aktivitách i nadále. A co se tvořilo?
Korálky pro malé i velké slečny s Katkou Hanákovou, letní malování nebo kresby na kameny s malířkou Petrou Kadlečkovou. Při
malování na trička s Martinou Průšovou si s radostí a úsměvem
pohráli také rodiče. Konec prázdnin zakončili Mladí ochránci přírody „Sůvy“ se svým naučným a hlavně hravým programem
o ochraně přírody a zvířátek.
Všem velice děkujeme za hravé tvoření a veselé prázdniny.
Jana Snížková

CHABERSKÝ DVŮR, Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8
Kontakt: 604 976 653 283 852 858
chaberskydvur@dchabry.cz
www.dchabry.eu
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2010/2011
Začátek školního roku
středa 1. 9. 2010
Třídní schůzky
středa 8. 9. 2010
Ředitelské volno
pondělí 27. 9. 2010
Den české státnosti - státní svátek úterý 28. 9. 2010
Ředitelské volno
pondělí, úterý 25., 26.10.2010
Podzimní prázdniny
středa, pátek 27., 29.10.2010
Den vzniku samostatného československého státu
- státní svátek
čtvrtek 28. 10. 2010
Pedagogická rada 1. čtvrtletí
středa 10. 11. 2010
Třídní schůzky
středa 10. 11. 2010
Den boje za svobodu a demokraci
- státní svátek
středa 17. 11. 2010
Den otevřených dveří
úterý 21. 12. 2010
Vánoční jarmark
úterý 21. 12. 2010
Vánoční prázdniny
čtvrtek 23. 12. 2010 – neděle 2. 1. 2011
Talentové zkoušky (střední školy) 2. – 15. ledna 2011
Uzavření klasifikace za 1. pololetí pátek 14. 1. 2011
Pedagogická rada 1. pololetí
středa 19. 1. 2011
Zápis dětí do 1. tříd - 1. den
čtvrtek 20. 1. 2011
Zápis dětí do 1. tříd - 2. den
středa 26. 1. 201

Konec 1. pololetí
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Vítání jara
Pražské poetické setkání
Soutěž COME and SHOW
Velikonoční prázdniny
Pedagogická rada 3. čtvrtletí
Třídní schůzky
Velikonoční turnaj (stolní tenis)
Přijímací zkoušky na SŠ
Den dětí
Třídní schůzky budoucích 1. tříd
Uzavření klasifikace 2. pololetí
Pedagogická rada 2. pololetí
Sportovní den (Dolní - Dolní)
Zakončení školního roku
Hlavní prázdniny
Zahájení školního roku 2011/2011

pondělí 31. 1. 2011
pátek 4. 2. 2011
7. 2. 2011 – 13. 2. 2011
pondělí 21. 3. 2011
březen 2011
19. 4. 2011
čtvrtek, pátek 21., 22. 4. 2011
středa 13. 4. 2011
středa 13. 4. 2011
pátek 15. 4. 2011
22. 4. – 7. 4. 2011
středa 1. 6. 2011
středa 8. 6. 2011
pátek 17. 6. 2011
středa 22. 6. 2011
červen 2011
čtvrtek 30. 6. 2011
pátek 1. 7. 2011 – středa 31. 8. 2011
čtvrtek 1. 9. 2011

Máme za sebou první měsíc školního roku 2010/2011 a velký dík za jeho úspěšný rozjezd patří všem zaměstnancům školy. Také letos pro naše
žáky připravujeme celou řadu akcí, které by se nepodařilo uvést v život bez nadšení a práce mých kolegů. O všem, co se ve škole děje, si
můžete přečíst na nové internetové adrese www.zschabry.cz.
Přes veškeré úsilí jsme se bohužel nevyhnuli některým problémům. Trápí nás, že kvůli omezené kapacitě družiny musela škola odmítnout
zájemce ze 4. a 5. tříd. Naší snahou bylo najít okamžité řešení, a proto jsme rozšířili nabídku zájmových kroužků. Tuto možnost řada zájemců
využila a věřím, že budou spokojeni.
Nyní budeme muset společně hledat způsoby, jak koncepčně vyřešit kapacitu základní školy, abychom se do budoucna podobným komplikacím vyhnuli.
Zdenka Chaloupecká

Zveme vás na výstavu dětských fotografií
Po celý rok 2010 probíhá na naší škole projekt nazvaný Chaberský
beránek. Jednou z jeho částí je i fotografická soutěž, kterou jsme pro
naše žáky vyhlásili před prázdninami. Děti v ní dostaly možnost
ukázat nám „dospělákům“ svůj vlastní pohled na krásu a kouzlo naší
obce. O tom, že Chabry nejsou naší nejmladší generaci lhostejné,
svědčí velké množství soutěžních fotografií. Svěží a půvabné
fotografie vás zavedou na známá i neznámá místa ve vašem okolí.
Dvacet z nich můžete v současné době vidět na prodejní výstavě
v Chaberském dvoře. Přijďte se určitě podívat, dětské vidění světa
skutečně stojí za to!
Více informací o projektu a soutěži, včetně prezentace všech
soutěžních fotografií, najdete na webových stránkách školy
(www.zschabry.cz), kde také můžete dát svůj hlas té nejvydařenější
fotografii.
Petra Svárovská
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NOVÁ FOTBALOVÁ SEZÓNA
V letošním roce byla za Dolní Chabry do pražských soutěží přihlášena tato mužstva:
1) Mladší přípravka - po úspěšné loňské sezóně postoupila do I.třídy a má velkou šanci ji nejen udržet, ale má na to útočit na přední místa.
2) Starší přípravka - také hraje první třídu, a protože hraje vesměs s mladšími hráči bude velmi těžké se v této soutěži prosadit, ale my jim věříme!
3) Mladší žáci - sice hrají II.třídu, ale je to tým, který loni vyhrál soutěž starší přípravky s jedinou porážkou za celou sezónu a v našich očích
je favoritem skupiny.
4) Mladší dorost - I.třída, určitě se porve o co nejlepší umístění.
5) Muži B - II.třída - kvalitní záloha prvního týmu.
6) Muži A - I.A tým - nejlepší reklama nejen fotbalu, ale celých Dolních Chaber.
V Dolních Chabrech to fotbalem opravdu žije, k tomu abychom naplnili všechny soutěže nám chybí jenom starší žáci a starší dorost.
Je hodně reálné, že do dvou let budou obsazeny i tyto kategorie. Máme ještě dva týmy, které nehrají soutěž a to je fotbalová školička
(cca 20 - 30dětí) a tým staré gardy, což je velice aktivní a pohodový tým.
Naše hřiště je využité opravdu maximálně, je sympaticky přeplněné dětmi a je to hezký pohled, hlavně v této době, kdy první místo ve
volném čase pro děti má počítačová hra. Je pravda, že nám je líto, když jezdíme po celé Praze na zápasy a vidíme moderní zázemí ostatních
klubů. U nás jsme v tomto směru pozadu, ale jsme optimisté a věříme, že i v této věci budeme v dohledné době první třída.
Vlastimil Tomšů

ŠMÍCA CUP 2010

V neděli 29. 8. 2010 proběhl na našem hřišti druhý ročník
turnaje Šmíca cup. Jak je jasné z názvu, celý turnaj
proběhl pod záštitou a bedlivým dohledem Vladimíra
Šmicera, který dokonce vlastníma rukama natřel branky.
Ve dvou skupinách bojovalo osm týmů systémem každý
s každým a první dva hrály křížem o finále. Celý turnaj
vyhráli borci ze Slávie, a to zcela zaslouženě. Chaberský
tým obsadil páté místo a polepšil si tak o dvě místa
z loňského roku. Náš Vojta Vyšín byl vyhlášen nejlepším
brankářem.
Celý turnaj měl vysokou úroveň jak herní, tak i z hlediska
zabezpečení zázemí pro hráče i pro diváky. Každý tým
obdržel už při příchodu do kabin vody a ovoce. Všichni
hráči i s trenéry dostali oběd a ceny pro účastníky byly
také nadstandardní - poháry a medaile pro první tři
s logem Šmíca cupu, knihy, dorty, sladkosti a další drobné
předměty. Diváci určitě ocenili obří stan s občerstvením
spravovaný panem Samkem, jeho zaměstnanci a rodinou.
Tímto chci poděkovat všem sponzorům - Šmicerům,
Bohmům, Samkům, Latkům, Bártům a Vyšínům.
Za všechny organizátory a mladý fotbal
v Dolních Chabrech, Vlastimil Tomšů

¤ÍJEN 10

27.9.2010 17:19

Stránka 8

CHABERSKÝ ZPRAVODAJ, vydává městská část Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské náměstí 253/5, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry, www.dchabry.cz.
Redakční rada: Zdeněk Šír, Alena Nigrinová, Hana Řepková. Kontakt: tel.: 283 852 858, 283 851 272, mobil: 603 522 073, e-mail: zpravodaj@dchabry.cz
Tisk: studio REFOS. Nevyžádané rukopisy, fotografie apod. se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent.
Příspěvky nejsou upravovány, za obsahovou správnost nesou odpovědnost autoři. Veškeré příspěvky publikované v Chaberském zpravodaji lze přejímat pouze
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(Příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na disketě nebo CD, Flashdisku, případně poslané e-mailem).

