
Č
er

ve
ne

c,
 S

rp
en

 2
01

8
C

ha
be

rs
ký

Z
P

R
A

V
O

D
A

J

www.dchabry.cz

pe
rio

di
ck

ý 
tis

k 
úz

em
ní

ho
 s

am
os

pr
áv

né
ho

 c
el

ku

str. 4str. 3 str. 9

Městská část přeje všem krásné a pohodové léto!

MČ Dolní Chabry má nový web a Facebook:
www.dchabry.cz a FB: MČ Praha-Dolní Chabry



souhlasila
 � s nákupem a instalací herní sestavy 316 ACTP, jejímž výborem 

je fi rma František Smitka. Pověřila starostu k podpisu objednávky. 
Současně souhlasila s demolicí a likvidací stávajícího herního prvku.

 � vyhlášením záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1233/98, 
v k. ú. Dolní Chabry.
schválila

 � poskytnutí fi nančních darů těmto subjektům: MŠ Bílenecké 
náměstí na nákup učebních pomůcek ve výši 50.000,- Kč a TJ SOKOL 
na činnost v roce 2018 ve výši 30.000,- Kč.  Podmínkou poskytnutí darů 
je propagace spoluúčasti MČ na pořádané aktivitě a vyúčtování daru do 
konce měsíce února následujícího roku. K podpisu darovacích smluv 
byl zmocněn starosta MČ.

 � rozpočtové opatření č. 3 v roce 2018. Doporučila ke schválení 
ZMČ a uložila starostovi předložit na nejbližším zasedání.

 � účetní uzávěrku MČ za rok 2017.
 � dodavatele na dodávku a montáž gastronomického zařízení pro 

MŠ Bílenecké náměstí. Jako dodavatel zařízení byla vybrána fi rma 
InterGast, a.s.
projednala

 � návrh dokumentu „Celoměstská koncepce rozvoje informačních 
systémů pro potřeby hl. m. Prahy a MČ na období do r. 2025. 
K uvedenému návrhu nemá připomínky.

 �  petici proti zprůjezdnění Beranovky. Pověřuje starostu předáním 
petice kontrolnímu výboru k posouzení a následným předložením 
petice na nejbližším zasedání ZMČ.

 � návrh k novele PSP (pražské stavební předpisy), kterým se 
stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky 
na stavby v hlavním městě Praze. Rada nemá k návrhu připomínky

 � předloženou zprávu o provedení inventarizace za rok 2017. 
Schválila její výsledky a uložila starostovi předložit na nejbližším 
zasedání ZMČ. 
vzala na vědomí

 � žádost o řešení přechodu přes ulici Spořickou u viaduktu směrem 
k Bille. Pověřila starostu k jednání s dopravní policií a odborem dopravy 
Prahy o možném řešení. Podnět občanů MČ týkajících se zápisu do 
1. tříd ZŠ. Požaduje vyjádření vedení ZŠ.

Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina, 
starosta MČ
Léto je v plném proudu. 
Tento rok je léto prakticky 
už od května, přesto je 
samozřejmým vrcholem 
klid a pohoda až 
o letních prázdninách. 
Samospráva městské 
části Dolní Chabry do nich 
tentokrát vstupuje s celou 
řadou úkolů. 

   Finanční situace naší městské části je nebývale 
příznivá, a to  nejen díky dotačním titulům 
získaným od MHMP, ale také díky příjmům 
vyplývajícím z činnosti fi rem, které rekonstruují 
sítě na území Dolních Chaber. Proto Rada 
MČ doporučila zastupitelstvu posílit razantním 
způsobem rozpočet Komise životního prostředí 
a kapitoly rozpočtu MČ na vybavení a údržbu 
veřejných prostor. Opravy a nové vybavení se 
týkají především stávajících dětských hřišť, bude 
rozšířen sortiment posilovacích a cvičebních 
prvků v parku U Václava a na Bíleneckém náměstí 
a instalovány nové odpadkové koše a lavičky.
   Obyvatelé horní části Chaber se v současné 
době musí vyrovnávat se stavební činností 
při rekonstrukci rozvodných sítí umístěných 
v komunikacích. Výměna vedení plynu a elektrické 
energie je nevyhnutelnou realitou. Snažíme 
se alespoň vyjednat minimalizaci nepříznivých 
dopadů na život místních obyvatel. Určitou 
satisfakcí by tak mělo být budoucí bezchybné 
fungování sítí, ale také souběžná oprava povrchů 
dotčených komunikací. Po dohodě s realizační 
fi rmou bude provedena také oprava stávajícího 
pruhu Ládevské, která je v současnosti 
v katastrofálním stavu. Rada MČ řeší i přibývající 
problémy s vozidly parkujícími v této lokalitě. 
Vozidla mimopražských obyvatel často omezují 
vjezdy na soukromé pozemky. Ve spolupráci 
s Odborem dopravy a Policií ČR hledáme účinná 
opatření, která by ochránila zájmy našich obyvatel.

Jménem Rady MČ přeji vám všem příjemné 
prožití léta a dovolených.

Výběr ze zasedání Rady 
14. května 2018

OTEVŘENÁ RADNICE
Nový web a Facebook

Veškeré informace o naší MČ naleznete na novém 
webu a také Facebooku městské části:

www.dchabry.cz a FB: MČ Praha-Dolní Chabry
 Individuální setkání se starostou MČ lze dojednat:

e-mail: miroslav.malina@dchabry.cz, 
tel.: 283 851 272

Na titulní straně Letní variace, foto: Miroslav Malina

INFORMACE!
Rada MČ svým usnesením ze dne 13. 6. 2018 
nesouhlasila s uveřejňováním politické agitace 
včetně placené inzerce v Chaberském zpravodaji.

projednala
 � žádost společnosti METROPROJEKT Praha a.s. ve věci stanoviska 

k projektové dokumentaci pro ÚR stavby „Paralelní RWY 06R/24/L 
o délce 3100 m letiště Praha/Ruzyně.“ Nesouhlasí s výstavbou 
paralelní RWY, jejíž trasa je vedena nad územím MČ. Provoz RWY 
bude negativně ovlivňovat životní podmínky občanů MČ s dopadem na 
veřejné zdraví (hluk, zvýšený provoz v letním období včetně víkendů, 
lze předpokládat výrazné snížení ceny nemovitostí v této oblasti). 
Z uvedených důvodů není výstavba RWY v zájmu MČ.

 � společnou žádost divadelního spolku DIVOCH o uzavření nájemní 
smlouvy. Nesouhlasí s navýšením počtu dnů zkoušek těchto souborů 
z důvodu možného využití obřadního sálu jinými veřejně prospěšnými 
spolky a subjekty působícími na území MČ. Požaduje stanovení 
zodpovědných osob pro vstup do objektu za oba soubory v termínu 
zkoušek s přesně stanoveným rozpisem a časovým harmonogramem.

 � veřejnou diskuzi uveřejněnou na webových stránkách 18400.cz 
ve věci stížnosti na práci úřadu při přípravě konkrétního svatebního 
obřadu uskutečněného den 3. 2. 2017. Neshledala pochybení na straně 
přítomných zaměstnanců a s postupem úřadu souhlasí. V souvislosti 
se situací se rozhodla svěřit občanské záležitosti do kompetence 
sekretariátu a referátu evidence obyvatel  v souladu s běžně zaužívanou 
praxí na obecních úřadech a ostatních MČ hl. m. Prahy. 
schválila

 � pronájem pozemků parc. č. 1264/54 o výměře 24 m2, parc. 
č. 1270/1 o výměře 6 m2 a parc. č. 1273 o výměře 163 m2, k. ú. Dolní 
Chabry, na ploše bývalé skládky TKO za cenu 10,- Kč/m2/rok. Pověřila 
starostu k podpisu nájemní smlouvy.

Výběr ze zasedání Rady 
28. května 2018
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Zprávy z úřadu

18400.cz versus radnice a zpravodaj
Blíží se volby a opoziční skupinka stávajících zastupitelů 
přitvrzuje. Opakovaně ošklivě a nekultivovaně napadá vedení 
naší obce ve svém plátku i na webu. Jejich texty vyznívají 
pro čtenáře (pozor! i jejich budoucí voliče) tak, že nejlepší by 
bylo celou radnici hodit do koše. Netají se tím, že by vládli  
a rozhodovali o věcech veřejných jinak a lépe. Jsem upřímně ráda, 
že bez nás, voličů, toto není jen tak snadno proveditelné. Rozumím 
tomu, že ne všechno se musí líbit všem, ale nesmí chybět jasná 
argumentace pro předkládaná tvrzení. Autoři textů však útočí 
s cílem zdeptat, pošpinit, zničit, vnést nedůvěru mezi občany a 
rozeštvat je. Přitom v demokracii, na kterou se odvolávají, platí 
(mělo by platit!), že i forma kritiky má být věcná, konstruktivní, bez 
arogance, nepravd, osobních útoků a urážek. Jenomže…
    Začtu-li se do jakéhokoli z napsaných textů, kladu si otázku: 
co se doopravdy skrývá za takto volenou nepřátelskou dikcí? 
Proč autoři nedokáží stejným dechem pochválit i věci, které se 
podařilo prosadit a zrealizovat ve prospěch nás všech? Proč 
nenajdu v tolika informacích alespoň jednu jedinou konkrétní, 
na které by se tito „budoucí spasitelé“ naší obce spolupodíleli  
a podpořili ji? Svobodná média jsou sice předpokladem 
svobodné společnosti, jak jsem se dočetla, ale… redaktor či 
autor textu musí (měl by!) vždy odvádět svou práci v souladu  
s kodexem novinářského řemesla i svou osobní ctí, což v plátku 
sdružení postrádám a neděje se tak. Tito lidé by si měli přečíst 
knihu „Jak chutná moc“ od Ladislava Mňačka. 

Hana Marie Kunešová

schválila
 � poskytnutí finančního daru a SK Dolní Chabry, z.s. na údržbu 

fotbalového hřiště ve výši 49.000,- Kč.  Podmínkou poskytnutí 
daru je propagace spoluúčasti MČ na pořádané aktivitě a 
vyúčtování daru do konce měsíce února následujícího roku.  
K podpisu darovací smlouvy byl zmocněn starosta MČ.

 � rozpočtové opatření č. 4 v roce 2018
 � zprávu o kontrolách příspěvkových organizací za rok 2017

Výběr ze zasedání Rady  
28. května 2018

projednalo
 � závěrečný účet MČ za rok 2017 obsahující tyto přílohy: 

závěrečný účet za rok 2017, záznam z jednání o finančním 
vypořádání hospodaření za rok 2017 a účetní závěrku MČ 2017, 
jejímž obsahem je účetní závěrka, přehled o peněžních tocích, 
rozvaha, výkaz zisku a ztrát, přehled o změnách vlastního 
kapitálu, finanční výkazy 2-12M, zpráva o výsledku hospodaření a 
účetní závěrky příspěvkových organizací MŠ a ZŠ, Inventarizační 
zpráva a zpráva o výsledku přezkumu hospodaření MČ za rok 
2017, kterou provedly nadřízené kontrolní orgány. Zastupitelstvo 
vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením. 

 � návrh smlouvy na přijetí daru, pozemku parc. č. 1233/54 
o výměře 334 m2, k. ú. Dolní Chabry, kterým vlastníci darují 
pozemek k účelům sportovně rekreačním. S přijetím daru 
souhlasilo a zmocnilo starostu k podpisu darovací smlouvy.
schválilo

 � rozpočtové opatření č. 2,3 a 4 v roce 2018
stanovilo

 � pro volební období 2018–2022 15členné Zastupitelstvo.
pověřilo

 � k jednání o návrhu Metropolitního plánu p. J. Malého, 
předsedu stavební komise. Uložilo starostovi do konce června  
t. r. svolat veřejného projednání k předmětnému návrhu.
vzalo na vědomí

 � petici proti zprůjezdnění Beranovky

Výběr ze zasedání Zastupitelstva  
28. května 2018

Poděkování pracovníkům úřadu 
K dobré práci a bezproblémovému chodu jakéhokoli úřadu na 
jakékoli úrovni patří stálý personál, jeho zaměstnanci. Mnozí 
z nich jsou profesionálové na svých místech, rozumí chodu 
úřadu, jsou ve svých profesích specializovaní a dá se říci, že 
většina z nich je i na svém místě. Politické vedení obce, města, 
kraje či jakéhokoli ministerstva by bez stálé administrativy svých 
úřadů mnoho věcí, záměrů i zákonů, které se týkají každého  
z nás, neprosadila bez jejich pomoci a součinnosti. Oni hájí 
nejen sami sebe a výsledky své práce, ale práci politického 
vedení, které je v dané chvíli u moci. Jsou to právě tito 
pracovníci, státní zaměstnanci, kteří za nás vykonávají práci 
a dohlížejí na plnění každodenních povinností spojených se 
službou obyvatelům obce, města, kraje. 
   Přesně toto platí i pro zaměstnance našeho úřadu, kteří 
jsou vždy po ruce a ochotni pomáhat. Vím, že si často berou 
práci i domů, nebo se zdrží i bez požádání, aby vyhověli a 
práci dokončili. Není samozřejmost mít kolem sebe pracovité 
a zodpovědné lidi, pro něž vše nekončí koncem pracovní 
doby. Není samozřejmé mít loajální, zkušené a pracovité 
zaměstnance, na které se můžeme spolehnout. 
Vážení zaměstnanci MČ Dolní Chabry, dlužíme vám naše 
díky. Pokud je přijmete: děkujeme vám a vážíme si vás.

Jan Vokurka, radní a předseda Komise životního prostředí  

Představili jsme  
Metropolitní plán hl. m. Prahy
Stalo se tak 20. června 2018 při setkání s občany  
v Chaberském dvoře. K Metropolitnímu plánu odborně vystoupila 
a přednesla všechny podstatné informace architektka Zuzana 
Charvátová, která na tzv. krycích listech ukázala největší 
změny oproti stávajícímu Územnímu plánu. Starosta Miroslav 
Malina poukázal na související priority Dolních Chaber, z nichž 
vyplývají další připomínky. Zcela stěžejní je např. odmítání 
Silničního okruhu kolem Prahy ve stávající trase pouhých 
pár set metrů od chaberských domů. Vybudování okruhu  
v navržené variantě městská část dlouhodobě odmítá, žádá 
posouzení varianty regionální a vyvíjí v tomto směru velké 
úsilí: společně s několika majiteli pozemků se obrátila žalobou 
na stavbu k NSS, kterou zpracovala specializovaná AK Frank 
Bold, starosta Malina byl hodně slyšet na aktivitách ve spolku 
Starostové pro okruh a byl odeslán dopis předsedovi vlády 
Andreji Babišovi. 
   Dalšími body jsou řešení dopravní situace na Ústecké ulici, 
nesouhlas s paralelní dráhou pražského letiště a s aktuálně 
navrhovanou trasou tzv. čimického přivaděče nebo odmítání 
rozšíření ďáblické skládky. 
   Celým večerem za přítomnosti velkého počtu chaberských 
občanů provázela tajemnice ÚMČ Bronislava Kukurová. Na 
dotazy občanů kromě starosty a architektky odpovídali předseda 
Komise stavební a dopravní Josef Malý a člen komise Vilém 
Knobloch. Všechny důležité informace o Metropolitním plánu 
včetně termínů připomínek a projednání naleznete na webu 
metropolitniplan.praha.eu, také na webu MČ, informace 
obdržíte i na radnici, kde jsou plán i informační materiály  
k nahlédnutí.      Tomáš Trenkler, politolog a člen Redakční rady
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Myslivost: záchrana mláďat, 
hnízdících bažantů i zajíčků 
Co nového v přírodě. Na rybníku plavou malé 
kachničky, narodila se malá srnčátka a další 
mláďata obyvatel přírody. Srnčátka, zajíčci i ptáci 
se svými mladými, kteří se narodili nebo hnízdí 
ve vojtěšce či na louce, které se sekají na seno 
i krmení pro hospodářská zvířata, jsou ohrožena 
tímto sekáním. Členové spolku, kteří vlastní psi 
na vyhledávání zvěře, odvedli v této době kus 
poctivé práce. Nalezli a zachránili nejen tato mláďata, ale i několik hnízd 
bažantů i zajíčků z druhého vrhu. I když je tato činnost časově i fyzicky 
náročná, je pro ně záchrana bezbranných mláďat, která by bez pomoci 
jisto jistě zahynula pod noži sekačky, odměnou a vědomím, že má jejich 
činnost smysl. O tom, že práci myslivci dělají dobře, svědčí nulový úhyn. 
A jak záchranu myslivci provádí, nám ukazuje přiložený obrázek. 
   Opět byly obnoveny pachové ohradníky okolo zdejších frekventovaných 
silnic, což nám chrání zvěř a účastníkům silničního provozu zmenšuje 
možnost havárie nebo střetu s vozidlem, který je nebezpečný pro zvěř  
i řidiče. Také řepka je pro zvěř nebezpečná. Řepka je hustý kryt, kde se 
zvěř ráda zdržuje a u srnčí zvěře při pastvě může způsobit dočasnou 
slepotu. 
   A co myslivci ještě dělají? Někteří členové našeho spolku aktivně 
pomáhají při odborném vyšetření očí našich nejmenších v mateřských 
školkách (i v Chabrech). Samozřejmě vyšetření provádějí odborníci.  
Tolik jenom pro zajímavost, v čem všem se naši myslivci také angažují.

Tonda Matějka, myslivecký hospodář

DIVOCH a jeho divadelní sezona 2018 
Při svém ohlédnutí zpět, kdy jsme 
se sešli po otevření Chaberského 
dvora s tehdejší místostarostkou 
paní Alenou Nigrínovou  
s myšlenkou, čím vylepšit 
program, přišel nápad na 
divadlo. Nabídl jsem jí divadelní 
představení od Woody Allena: 
Central Park West, které 

jsem také uvedl 21. března 2009 na místní scénu. A divadlo začalo 
znovu žít i u nás na Chaberském dvoře. Od té doby, což bude příští 
rok neuvěřitelných 10 let, se opravdu změnilo hodně. Založením 
oficiálního divadla se jménem DIVOCH (rok 2011), kdy nás bylo  
5 zakládajících členů, se spustila lavina práce na forbíně a později i mimo 
na divadelních zájezdech. 
   První představení Osm žen, následovaly hry Vražda sexem, Jen pro 
zvané a mnoho dalších. Od této doby už vše jelo a jede. Letos proběhl již 
6. ročník divadelního festivalu, a je vidět, že má rostoucí popularitu  
u občanů místních i z přilehlého okolí. Přinesl nám představení celé řady 
amatérských divadel nejen z Prahy, ale i ze scén České republiky. Naše 
divadlo dnes doplňují i další kulturní události, jako třeba 350 let výročí 
obnovení našeho kostela, Mikulášská 
nadílka, vánoční představení Masopustní 
průvod, stavění Májky, scéna pro 
nejmenší - loutkové divadlo… Začali jsme 
hostovat i venku, a to v Liberci, Českých 
Budějovicích, Havlíčkově Brodě, na 
divadelních přehlídkách, např. v Celetné 
na Praze 1. 
   Na jaře letošního roku jsme uvedli dvě 
premiéry: „Sestry“ od Martinky Mrňavé 
a detektivku „Inspektor má těžkosti“ od Roberta Thomase. Na podzim 
chystáme další dvě, „Sborovnu“, komedii z komplikovaného školství 
a „Zápisky českého cestovatele v Rusku“, jaké kuriozity a zážitky 
přináší práce a cestování ve Veliké zemi. V červnu na závěr jarní sezóny 
byla uvedena hra „Jak se dělá divadlo“ od Karla Čapka, která ukazuje 
vlastní zákulisí divadla humornou formou. Věřte nebo nevěřte, sladit 
kolektiv herců a komediantů není lehká věc. Aby divadlo fungovalo a lidé 
se v něm nepokousali, je kolikrát veliká politika! Dělají ho jen lidé se svými 
starostmi, povahami, ambicemi a emocemi. Choďte prosím do divadel, 
neb povznáší na duchu a dělá nám život košatější, i když nám je občas 
ouvej. Žijte s námi DIVADLO!!!        Pepa Mitošinka, člen divadla Divoch

Základní škola projde po 77 letech 
své existence velkou rekonstrukcí
Naše Základní škola patří dnes 
mezi vyhledávané školy. Svědčí 
o tom vysoký zájem jak přímo  
z obce, tak z přilehlých oblastí. 
   Již v dubnu 2008, tj. před deseti 
lety, předložil tehdejší ředitel ZŠ 
Zastupitelstvu MČ Dolní Chabry 
analýzu prostorových podmínek školy. V ní upozornil 
vedení obce na problémy, které v následujících letech 
očekává a jež jsou spojeny s postupným nárůstem počtu 
dětí, budoucích žáků školy. Jednalo se o nedostatek 
učeben kmenových i speciálních, absenci skladů na 
učební pomůcky, omezený šatní prostor i nízký počet 
kabinetů a sboroven pro učitele. 
   Nyní, po deseti letech, není pochyb o tom, že tehdejší 
analýza byla správná. Počet žáků se od školního roku 
2007/2008 do školního roku 2017/2018 zvýšil z 247 žáků 
ve třinácti třídách na 428 žáků v devatenácti třídách. 
Jen pro informaci: ve školním roce 2018/2019 by mělo 
v ZŠ studovat 444 žáků v devatenácti třídách. Jak vidno, 
prognózy se potvrzují.
   Díky redukci školních 
prostor pro speciální 
účely, a také spolupráci 
školy a zřizovatele se 
v uplynulých letech 
dařilo umisťovat další a 
další děti. Postupně se 
vyklízely kancelářské 
prostory a přestavovaly se na učebny, probourávaly se 
průchody mezi hlavní budovou a přistavěným křídlem 
(bývalou Spořitelnou). Škola sice získala prostor na 
nové učebny, ale ze současných devatenácti jich 
pouze třináct splňuje kapacitní podmínky pro umístění 
tříd po třiceti žácích (šest zbývajících má omezenou 
kapacitu). Postrádá odborné učebny v běžném standardu  
a učitelé odborných předmětů přenášejí pomůcky na úkor 
vyučovacího času. Jedinou specializovanou učebnou je 
učebna výpočetní techniky s 28 PC. 
   Zásadním problémem, který se bude letošní přestavbou 
školy řešit, je školní jídelna. Její rozšíření je pro budoucí 
rozvoj školy naprosto nezbytné. Dalším limitujícím 
faktorem zůstává tělocvična, která kapacitně nestačí 
pokrýt dvě hodiny výuky týdně v devatenácti třídách.
Důležité pro chod školy je i zřízení prostoru pro ukládání 
nářadí (tzv. nářaďovna). Pominout nelze ani šatny, kam už 
nelze umístit další šatní skříňky. 
   Za pozitivum lze považovat rekonstrukci venkovního 
hřiště, kterou MČ realizovala (viz informace starosty  
v minulých číslech zpravodaje). Hřiště je moderní  
a splňuje náležité bezpečnostní normy. Výhodou je  
i nové doskočiště s rozběhovou dráhou. Využívá se 
nově nalajnované původní asfaltové hřiště. Vedení školy  
s obrovskou úlevou a radostí uvítalo zahájení první 
etapy plánované výstavby, tj. vybudování školní jídelny, 
druhé tělocvičny, šaten a spojovacího uzlu díky získaným 
financím. Následně bude možné přistoupit k přístavbě 
jižního křídla s učebnami. 
   I přes uvedené problémy podává naše škola velmi 
dobrý výkon. Svědčí o tom jak výsledky celostátních 
srovnávacích testů SCIO, ale i vysoké procento úspěšnosti 
při přijímacích zkouškách na střední školy. Žáci 9. ročníku 
se až na výjimky pravidelně dostávají na zvolený obor 
hned v prvním kole přijímacího řízení a žáci nižších 
ročníků jsou úspěšní při zkouškách na víceletá gymnázia.             

                 Mgr. Zdenka Chaloupecká, ředitelka 
a Prom. ped. Martin Cutych, zástupce ředitelky  

Komise, škola, kultura4



Dopisy, vizitka, inzerce

Studio Apriori v Bille, kde se potkává 
profesionalita s luxusním prostředím 
Mottem salonu je, že každá žena je apriori 
krásná, ale na své si tu přijdou i pánové, lidé trpící 
ekzémy a alergici. Salon si postupně našel své 
stálé klienty nejen mezi občany naší obce, ale 
i mezi obyvateli nedalekých satelitních městeček. 
Nově nabízí i gelové nehty, šikovné manikérky 
a pedikérky se s láskou postarají o vaše nohy a 
ruce. Salon provozuje Šárka Rytinová, která je 
v oboru profesionál. 
Depilace cukrovou pastou vhodná i pro pány a alergiky
Výhodou této speciální a vcelku nové metody je stoprocentní, 
hypoalergenní přírodní, příjemná směs (pasta) z medu, cukru, 
citronu a vody. Ocení ji všichni, kdo mají citlivější pokožku, vhodná 
je i pro lidi trpícími ekzémy. Je téměř bezbolestná. Vysoký obsah 
cukru působí antibakteriálně, nedochází k poranění pokožky 
a chloupky nemají tendenci zarůstat. „Cukrová pasta odstraní 
nejen chloupky, ale i odumřelé buňky z vašeho těla, čímž 
zanechá pokožku hebkou a jemnou. Metoda vydrží 3 až 5 týdnů 
a při opakované depilaci přestanou chloupky úplně růst. Proto je 
vhodná i pro intimní partie (brazilská depilace) a pro těhotné ženy 
i v nejpokročilejším těhotenství. Pánové si tuto metodu hodně 
oblíbili. Přijďte se přesvědčit!“ říká Rytinová.
Masáže i pro seniory: nabídka 30 % slevy pro seniory nad 65 let
Naše bolavé a vyčerpané tělo dokáže zdejší profesionální masérka 
dát zpátky do formy tak, že se klient rád vrací zpět. Pod jejíma 
rukama a vhodně zvolenou masáží se zbavíte nejen dlouholetých 
bolestí hlavy, zad i kloubů, ale uvolní vám tělo až ke konečkům 
prstů. Salon si je této kvalitní masáže vědom, a tak myslí i na 
seniory, kteří se pravidelnou péčí formou masáže zbaví úporných 
bolestí, a zkvalitní svůj život. „Masáže jsou pro tělo velmi důležité 
nejen z relaxačního hlediska, ale hlavně ze zdravotního i duševního. 
Rozhodli jsme se proto, že seniorům nad 65 let poskytneme 30 % 
slevu na půlhodinovou uvolňující masáž,“ nabízí majitelka salonu. 
Viz strana 8.                                                   Hana Marie Kunešová  

Zastupitelé, reakce Rady

Poděkování a gratulace
Dobrý den. Moc děkuji za blahopřání k narozeninám a dáreček. 
Byla jsem tak překvapená, že jsem paní, která mi přání přinesla, 
ani nepozvala dál. Ráda bych tuto skutečnost odčinila a touto 
formou zvu tuto dámu ke mně, až se jí to bude časově hodit. 
Připijeme si na mé zdraví. Bohužel nevím její jméno. Děkuji za 
milé blahopřání.                                   PaedDr. Hana Ševčíková
Gratulace k 85. narozeninám
Dne 29. července 2018 oslaví 85 let svého života moje sestra 
Marta Krimláková. Hodně zdraví, pohody a radosti do dalších 
let jí přeje                              sestra Zdena (Kauerová) s rodinou

Stáňa Klocperková (83 let)
Narozeniny oslavila začátkem června. Patří 
k dobrým duším naší obce. Od deseti let bydlela 
v Chabrech (s přestávkou 30 let, kdy žila 
v Dejvicích). Po návratu zpět (1991) ji upřímně 
vítali bývalí spolužáci a sousedé. Za svobodna 
Krubnerová bydlela s rodiči v Ládevské ulici a 
později už jako vdaná v podnájmu u Nováků 
v ulici Domašínská. Nyní žije s manželem ve 
vlastním domě v Prunéřovské ulici. Vychovala dva syny, těší se 
ze čtyř vnoučat a pravnoučka Matěje. Pracovala jako učitelka a 
21 let jako ředitelka MŠ v Praze 7. Celý život žila aktivně, po 
obnově Sokola v Chabrech se ihned zapojila a po odchodu 
tehdejší náčelnice zaujala její místo. Od začátku svého působení 
usilovala o profesionalitu a kvalitu cvičitelek a jejím cílem 
bylo omladit tehdejší členskou základnu. Podařilo se. Vedle 
cvičení se sokolové učili i country tance, se kterými vystupovali 
na country bálech, hrál se zde fl orbal. Ráda na tuto dobu 
vzpomíná. Vyškolila svou pokračovatelku, vedoucí cvičitelku 
Alenu Markantovou, která letos dovedla své cvičence až 
k 16. všesokolskému sletu (více na str. 10). V obci byla aktivní až 
do svých 80 let jako cvičitelka kondičního a zdravotního cvičení 
žen. V rámci náčelnictva ČOS byla členkou Zdravotní komise 
TV a působila jako župní vedoucí zdravotní tělesné výchovy 
a župní vedoucí jógy. Je členkou souboru DIVOCH.           HaMaKu

  
Dolní Chabry projednávány na 38. zastupitelstvu hlavního 
města Prahy 
Ve čtvrtek 14. června 2018 byly na zastupitelstvu HMP 
projednávány hned dva materiály týkající se Dolních Chaber. 
Prvním z nich byl bod 11/6 (Změna 2844 a 2866 k návrhu 
zadání celoměstsky významných změn v ÚP SÚ HMP na území 
správního obvodu Prahy 8), v němž se jednalo o zprůjezdnění 
polní cesty navazující na ulici V Kratinách tzv. Beranovky  
(změna Z-2844) a o změnu územního plánu týkající se pole za 
Větrolamem (změna Z-2866), změna pole na stavební pozemky. 
Tento bod původně předložila sama primátorka A. Krnáčová. Při 
projednávání programu zasedání zastupitelstva však požádala 
o jeho stažení. Nakonec se poměrem hlasů 52 – pro, 0 – proti a 
1 se zdržel, podařilo tento bod jako jediný ze čtvrtečního programu 
projednávání vyřadit! Obě změny byly navrženy městskou částí 
Dolní Chabry, která tyto změny požadovala jednak z důvodu 
dalšího rozvoje obce a změnu polní cesty na komunikaci-silnici, 
pak z důvodu stabilizace dopravy. První z nich (zprůjezdnění 
Beranovky) byla navržena ke schválení, druhá (přeměna pole za 
Větrolamem) k zamítnutí. Stažením bodu z projednávání je tak 
Beranovka pro pěší na chvíli zachráněna a pole za Větrolamem 
není určeno k zástavbě. Do diskuze k tomuto bodu jsem se 
již ráno přihlásila spolu s p. Maunem (autorem petice proti 
zprůjezdnění Beranovky). Z důvodu vyřazení 
z programu na příspěvky nedošlo. Moc bychom 
touto cestou chtěli poděkovat všem obyvatelům 
nejen Dolních Chaber za jejich zájem o tuto 
problematiku a množství osobních i písemných 
apelů, které adresovali zastupitelům HMP. 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, zastupitelka

 
Reakce Rady MČ na text Mgr. Kateřiny Šilhové Šafránkové, 
zastupitelky 
Kdyby se paní zastupitelka Šilhová opravdu zajímala o celé Dolní 
Chabry, a nejen o místa, která se hodí pro její letošní politickou 
kampaň, jistě by si všimla, že návrhy změn týkajících se naší 
městské části nebyly na programu 38. zasedání ZHMP dvě, 
ale tři!
   K zamítnutí ze tří změn byla toho dne navržena pouze jediná, 
která se navíc vůbec netýkala změny za větrolamem, jak paní 
Šilhová tvrdí. Jednalo se pouze o změnu zástavby značné části 
(9 ha) pole za bývalou skládkou z tisku Z-6252. Tuto změnu, na 
rozdíl od všech ostatních chaberských změn, nedoporučil ke 
schválení žádný z posuzujících orgánů pražského magistrátu v čele 
s Radou hl. m. Prahy. Všechny ostatní návrhy doporučení schválit 
měly. A byť se změna týkající se ulice V Kratinách neprojednávala, 
ujišťujeme vás, že se v žádném případě netýkala jejího 
zprůjezdnění. Tato komunikace je stále a vždy byla průjezdná, ať 
už její beton zarůstá travou nebo je z části vyasfaltovaná. Stejně 
tak jako další cesty, historické nebo nehistorické, které umožňují 
v obci dopravu a přístupy k přiléhajícím pozemkům. Naše MČ je 
povinna tyto cesty dle zákona udržovat. 
     Jako již mnohokrát v minulosti manipuluje   

 paní Šilhová s naprosto jasnými fakty. 
Pokud se máme opravdu seriózně 
bavit, pojďme dát všechna správná 
fakta na stůl. Nikdy nedopusťme, aby 
si je kdokoli upravoval tak, jak se mu 
zrovna hodí pro daný okamžik, a tím 
zneužíval důvěru našich občanů.     

Rada MČ Dolní Chabry

Vážení čtenáři,
v této rubrice publikujeme vaše vybrané 
dotazy, připomínky či návrhy včetně odpovědí. 
Nezveřejňujeme přispěvky anonymni, vulgárni 
a zjevně nepravdivé, V připadě pochybnosti 
rozhoduje redakční rada. Vaše stručné náměty 
zasílejte na e-mail zpravodaj@dchabry.cz či na 
adresu Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 
8. Redakce si vyhrazuje právo přispěvky krátit a 
upravovat.

     Jako již mnohokrát v minulosti manipuluje   

Vážení čtenáři,
v této rubrice publikujeme vaše vybrané 

Text v plném znění na www.dchabry.cz 
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DIVOCH ZVE

Kontakt: 283 852 858, 604 976 653, 
www.dchabry.eu,  

chaberskydvur@dchabry.cz, 
knihovna@dchabry.cz.

Červenec, Srpen 2018
Výstava „ Cesta časem „ Sochy a obrazy
Petr „Fíďa“ Fidrich

18. 7. st 16.30 – 18.00 hod., Čaj i káva o páté
Posezení u kávy a čaje

7. 8. 10.00 - 11.30, 15.00 – 18.00 hod., Táborák s Knihulkou
Dopolední a odpolední program pro děti zakončený táborákem
Vstupné 50 Kč/ program

15. 8. st 16.30 – 18.00 hod., Čaj i káva o páté
Posezení u kávy a čaje Čaj i káva o páté 18. 7. a 15. 8. 16.30 – 18.00 

Výstava Petra „Fídi“ Fidricha. 
Výstava soch, plastik a obrazů krumlovského patriota, která je 
dramaturgicky sestavena ze sochařových nejvýznamnějších děl je 
zájemcům ke zhlédnutí až do konce měsíce srpna.

Provoz galerie a knihovny 
je po dobu akcí pořádaných  

v prostorách Kulturního centra CHD
 omezen.

Den s Knihulkou zakončený táborákem 
7. 8. 10.00 – 11.30 hod, 
15.00 – 18.00 hod 
Dopolední a odpolední program pro 
děti. Nejprve si připomene od 10.00 
hod. dvorečkovský program pro naše 
nejmenší čtenáře. Budeme tvořit, tančit 
i zpívat. Od cca 15.00 hod. bude pak 
připravena dílna a program i pro větší 
čtenáře. Následně si společně opečeme 
buřta a můžeme si i číst. Doufáme, že 
nám vyjde počasí. Přihlášky a informace 
v knihovně. 
Možnost domluvit se individuálně na 
programu pro děti na celý den s rodiči‚
i bez nich. Těšíme se na Vás.

Dvoreček ukončil již šestou sezónu 
Prázdniny jsou tu a na Dvorečku byla úspěšně 
ukončena další sezóna.

Moc děkujeme všem maminkám za aktivní účast 
na dvorečkovském programu a hlavně dětem za 
neuvěřitelný zájem, radost a úsměv, který nás 
moc těší a motivuje dál. Velké poděkování patří 
i Báře Floriánové za pomoc při organizaci Dvorečku.  

Přejeme vám krásné letní dny a těšíme se na vás opět v září.

Za Dvoreček Dana Ondráčková Tradiční setkávání na Dvorečku od 18. 9. 

Chaberský dvůr – Kulturní centrum
můžete sledovat na FB 



DIVOCH ZVE

Knižní novinky

Novinky pro děti

Divoch ohlédnutí
Studio Divoch zakončilo divadelní sezónu úspěšnou premiérou 
detektivní komedie Roberta Thomase „Inspektor má těžkosti“, 
opět v režii Aleny Borhyové a před vyprodaným sálem. Děkujeme 
všem našim divákům za jejich přízeň a za rozesmátá hlediště také 
u komedie „Anna v ringu“, kterou jsme sezónu 17/18 začali a několikrát 
reprízovali. Městské části a Kulturnímu centru v Chaberském dvoře děkujeme za 
jejich podporu. Přejeme všem krásné léto a těšíme se na vás zase na podzim.

Kolektiv Studia Divoch 

Taška na léto
Před prázdninami jsme pořádali další dílnu, 
tentokrát jsme s naší lektorkou Luckou zdobili 
plátěné tašky a všem se nám to moc povedlo! 
Těšíme se po prázdninách na další setkání 
i tvoření. Pokud máte nějaké speciální přání nebo 
tip na dílnu, neváhejte se o něj s námi v knihovně 
podělit nebo nás naučit, co třeba umíte vy.
Hezké léto s taškou i kufrem plných knih přeje 
za celou knihovnu                           Bára Šedová

Dny evropského dědictví 2018

                                                                                                                                                           Spojení: Kobylisy metro C, autobus 162, Bílenecké nám., autobus 169, 202, V Kratinách 

Dolní Chabry

D D M  P r a h a  8
S p i r á l a Consort Helveticus

Ilegumova 
divadelní 

společnost

Sobota 15. září, 10 - 17 hod.
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele  - Dolní Chabry 
Přednášky v kostele a komentované prohlídky zvonice
10 hod. Prof. Jan Royt - středověké malby v apsidě  

Po celý den tvořivé dílny, hry a soutěže 
Stolní hry, hlavolamy - DDM Praha 8 - Martina Ježková
Dílničky pro dětičky - Ilegumova divadelní společnost
13 - 16 hod. Středověk uvnitř i vně kostela s hudbou a písní
Consort Helveticus - amatérské hudební sdružení     
16 hod. Pověsti pražské - pouliční divadlo 
vycházející z tradice kočovných 
loutkářů a kramářských písní
Ilegumova divadelní společnost
Občerstvení Kavárna Pod pavlačí

                
 

Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, z. s., www.osop-chabry.cz

Petice za rozumné řešení okruhu kolem Prahy 
Vážení chaberští spoluobčané. 
Volba správné varianty severní části pražského okruhu se nás všech osobně 
dotýká. Všichni, kdo situaci sledují, vědí, že odpor vůči jižní variantě spojuje obce 
na severu Prahy již téměř 20 let. Za tu dobu vzniklo několik petic, které podepsaly 
tisíce obyvatel. Nyní byla sepsána nová petice iniciovaná Mgr. Alenou Štrobovou, 
zastupitelkou Horních Počernic. Petice je určena všem Pražanům, apeluje na 
premiéra, ministra dopravy a pražské zastupitele se žádostí o podporu takového 
řešení okruhu kolem Prahy, které povede k vyloučení tranzitní kamionové dopravy 
z území hlavního města a středočeských obcí, a to při respektování zákonných 
požadavků na ochranu životního prostředí, zdraví obyvatel a územního rozvoje. 
Podpisem petice občané žádají, aby byly objektivně posouzeny varianty řešení 
pro vyloučení tranzitní, zejména kamionové dopravy z území hl. m. Prahy, a 
aby byla zvolena varianta, která bude nejvhodnější z hlediska dopadů na 
obyvatele, bezpečnost dopravy, náklady a územní rozvoje. Text petice i petiční 
archy jsou připraveny ke stažení i na stránkách spolku Nad Drahaňským údolím,
www.drahan.chabry.cz, kde jsou uvedeny i kontaktní adresy, na kterých lze petici 
podepsat.                                     Hana Francová, zastupitelka MČ Dolní Chabry

Chaberský dvůr, Petice, OSOP               7
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KAREL DVOŘÁK, VÝZNAMNÁ OSOBNOST OBCE 
Počátkem září letošního roku uplyne 155 let od narození 
významného chaberského rodáka Karla Dvořáka. Byl jednou 
z nejvýznamnějších osobností naší obce na přelomu 19. 
a 20. století a po celý svůj dlouhý život pro obec usilovně 
pracoval. Pojďme si připomenout nejdůležitější body jeho 
života a aktivity, kterými se podílel na zvelebování naší obce. 
Pocházel ze starého chaberského rodu, narodil se 8. září 1863 
v Dolních Chabrech a své rodiště upřímně miloval. Byl sedlák, 
hospodařil na půdě svých předků a jako dobrý hospodář věděl, 
že když se bude dobře dařit celé obci, bude se dařit i jemu. 
To ho po celý život vedlo k usilovné práci pro obec, jejímž 

duchovním otcem se ve své době bezesporu stal. Několikrát stál v čele obce 
jako její starosta. Velké zásluhy měl na vybudování silnice k „Červeným vrchům“ 
v letech 1901–1902. Zajímal se o společenský 
a kulturní život obce, stál u zrodu Sboru 
dobrovolných hasičů, Tělocvičné jednoty 
Sokol, Záloženského a spořitelního spolku 
pro Chabry a Čimice a pomáhal založit spolek 
knihovní. Byl dlouholetým členem místní 
školní rady, pracoval i jako školdozorce a 
snažil se svým vlivem zajistit fi nance pro 
stavbu nové školy. Po řadu let psal obecní 
kroniku a dění v obci ho přirozeně vedlo 
k zájmu o její historii. Po první světové válce předal hospodářství synovi 
a odešel na odpočinek. Pustil se s energií sobě vlastní do studia dějin obce. 
Obcházel archivy, matriky a bádal ve starých dokumentech. Výsledky 
pečlivě zapisoval a v roce 1948, těsně před smrtí, vyšla publikace 
nazvaná „Chabry-Čimice, jejich minulost a další vývoj“. Informace 
o bývalých majitelích hospodářských usedlostí a o jejich historii, které se již do 
původní publikace nevešly, zpracoval a připravil ve strojopise spolu s nalepenými 
fotografi emi k vydání pod názvem „Majitelé usedlostí v Chabrech a Čimicích od 
roku 1656–1933“. Publikace bohužel nikdy nebyla vydána knižně. Karel Dvořák 
zemřel v srpnu 1949 ve věku 86 let. 

Mgr. Petra Svárovská, za OSOP Dolní Chabry

inzerce inzerce

• KADEŘNICTVÍ

• KOSMETIKA

• MASÁŽE

• MANIKÚRA

• PEDIKÚRA

• DEPILACE

inzerce

Slosování dárkových poukazů (voucherů)
Každý návštěvník při absolvování jedné z jakýchkoli procedur 
salonu v termínu od 15. 7. do 15. 10. 2018 obdrží slosovatelný 
voucher v ceně 700 Kč/jedna procedura dle vlastního výběru. 

Slosování proběhne 16. 10. 2018. 
3 vítězné dárkové poukazy budou zveřejněny v měsíci listopadu. 



Den dětí – Dětská pouť
Soutěž pro talentované děti
Tento svátek, dětmi velmi oblíben, oslavila školní družina 
už v úterý 29. 5. 2018 jako každoročně Dětskou poutí, kde 
si děti zasoutěžily ve sportovně-zábavných disciplínách 
a následně za získané žetony si mohly „koupit“ vybrané 
odměny. Sportovní disciplíny byly poměrně náročné, ale 
přesto je děti zvládaly velice snadno, rychle a s chutí. 
Dá se říci, že si užívaly. Celé odpoledne nám pomáhali 
rodiče a žáci 8. ročníku. Velký dík patří rodičům a žákům 
a žákyním 8. ročníku, kteří nám s organizací odpoledne 
pomohli.                         vychovatelky Školní družiny ZŠ

Velká „PYŽAMKOVÁ PARTY“ v MŠ Beranov
Že Vás v souvislosti s pyžamem napadá jen klidný spánek? 
To nás rozhodně ne… 
Naše party se uskutečnila koncem měsíce května a věřte nám, že jsme 
si ji hooodně užili! Ve slušivých nočních úborech jsme hravě zvládli uvařit 
povidla s Křemílkem a Vochomůrkou, vylovit kachničky z Rákosníčkova 
rybníčku, pověsit s pejskem a kočičkou prádlo, zalít Makové panence 
makové pole, šikovně složit Večerníčkovu čepici a ještě chodit na 
chůdách jako maxipes Fík. K tomu nám nádherně svítilo sluníčko a 
rodičovský catering naplnil naše bříška nejvybranějšími dobrotami. To se 
nám to potom spalo.                                         Dana Antošová, ředitelka 

Robotika neboli moderní dílny na základky, aneb svět už je jinde 
O Chaberské škole se mluví často. Nemusí to být jen o budově a počtu tříd, ale i o tom, co tam naše děti 
budou dělat a čím budou trávit čas. Jsem otec malého dítěte, v Chabrech bydlím několik let a těším se, až 
jednou můj syn bude chodit do této školy. Přemýšlím, co mohu nabídnout i já. Poslední dobou se v médiích 
objevuje myšlenka návratu „dílen” do škol. Bude záležet, jaké dílny to budou. Věřím, že ne takové, jaké si 
pamatuje hodně generací. Jsme v 21. století a nazýváme se vzdělanostní společností. Dílny? Vlastně proč 

ne! Sám učím na gymnáziu PORG Libeň a „dílny” 
tu máme také. Dokonce děti baví a jako výběrový 
a zájmový předmět si je vybírají i dívky. 
   Máme školní robotický tým, každý rok dostaneme 
originální zadání soutěže a pak máme jen 6 týdnů na postavení 50 kilového 
robota. Studenti tak rádi chodí do školy i o víkendu. Mohou si vyzkoušet fyziku 
v praxi, pracují jako tým, učí se „time“ managementu, chytají si součástky na 
3D tiskárně, volí strategii, poznají cestu od myšlenky k produktu, vše se musí 
naprogramovat atd. Důležité je, že se učí dovednosti pro 21. století, poznávají 
systém práce, který od nich bude společnost i svět očekávat. Stejné aktivity 
existují i pro děti od 5 let a není nic složitého s nimi začít hned pracovat, aby 
byly připravené na budoucnost. Bude-li zájem, rád se zapojím.                                                                                 

Jakub Haláček
FOTO: Reprezentace českého týmu na světovém fi nále v americkém St Louis, 2016. 

POZVÁNÍ na „NÁMOŘNICKOU ZAHRADNÍ SLAVNOST“
Již teď se těšíme a srdečně vás všechny zveme k oslavě 
ukončení našeho prvního společného roku ve školce. Potkáme se: 
Ve středu 27. 6. od 17.00 hod. na zahradě MŠ Beranov.

Medailové žně – Memoriál 
Marie Kvapilové
Jako každý rok se děti, které navštěvují cvičení TJ ZŠ 
Chabry,  zúčastnily Pražského společného závodu 
v atletice oddílů „Memoriál Marie Kvapilové“. Sestavily 
velmi úspěšná družstva, která nás reprezentovala 
a s přehledem vybojovala medaile. V jednotlivcích 
děvčata kategorie R+D, jmenovitě Samanta Šancová 
obsadila krásné 2. místo v kategorii předškoláků a Sofi e 
Roubalová 2. místo, Dita Pilařová 3. místo. V kategorii 
NŽ Josefínka Kurková obhájila 3. místo. Foto ze všech 
závodů viz na tjzschabry.rajce.idnes.cz.
Blahopřeji všem závodníkům ke skvělým výkonům a 
děkuji rodičům, že si na své děti udělali čas.

Ivana Rakovská TJ ZŠ Chabry

Školy         9

VZPOMÍNKA Vlasta Ziková (+88)
V základní škole pracovala téměř 50 let (letos v říjnu by 
oslavila toto úctyhodné půlkulaté výročí). Byla oporou 
šesti ředitelům, zažila několik generací chaberských 
dětí. Všichni si ji pamatujeme jako dobrou duši školy, 
matku i důvěrnici, která žehlila nejeden náš hřích a 
pofoukala nejednu bolístku. Pracovala nejprve napůl 
jako hospodářka a vedoucí školní jídelny, posledních 
osm let jako šatnářka. Po celou dobu byla pro školu 
nepostradatelná pro svou krásnou a nabíjející energii 
a především lásku k dětem. Byla svědkem i pamětnicí všeho důležitého 
i převratného, co se ve škole odehrálo. Pro mnohé děti – žáky byla 
babičkou i vrbou, která každého vyslechla a když mohla, vždy ochotně 
a s láskou pomohla. Po jejím odchodu letos v květnu vznikla ve škole 
improvizovaná nástěnka, kde se s ní některé děti rozloučily krátkým 
vzkazem. Chybí samozřejmě i nám dospělým. Její sbohem bylo nečekané 
a my všichni na ni vzpomínáme se smutkem v srdci. 
Milá Vlastičko, drahá paní Ziková, jste stále s námi! Děkujeme Vám.

kolektiv pedagogů, pracovníků i žáků ZŠ, redakce
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Zlatí fl orbalisté BLACK ANGELS na liberecké NISE!

FOTBALOVÁ SEZÓNA 2017/2018 
STARŠÍ DOROST A MLADŠÍ ŽÁCI 
          DRUHÉ A PÁTÉ MÍSTO VE SVÝCH SOUTĚŽÍCH!!!
Muži A bohužel sestupují do I. A třídy! Omlazený tým má 
určitě na to si v budoucnu opět zahrát Pražský přebor.
   Starší dorost kluci nám dělali velkou radost celou sezónu. 
Na jaře vyhráli všechny zápasy, až na jeden. Trenérovi Janu 
Jirouškovi a celému týmu patří velký dík za vzornou reprezentaci 
chaberského fotbalu.
   Mladší dorost (z této kategorie jsme měli před sezonou 
největší obavy, neboť do soutěže šli naši dorostenci dohromady 
se staršími žáky), a tím jsme byli nejmladším týmem v soutěži. 
Přesto kluci hráli celou sezonu rovnocenné zápasy s až o 3 roky 
staršími hráči! Postupně se sehrávali a jejich výkony šly nahoru. 
Trenérům (Šimon Jírovec, Jáchym Červenka a Iva Horáčková) tak 
patří obrovské uznání za vykonanou 
práci a herní vzestup.
   Mladší žáci byli na tuto sezonu 
výborně připraveni trenéry Láďou 
Chaloupkou a Jirkou Vajnarem. 
Trenéři mají v kádru až 30 hráčů, ale 
přesto si všichni kluci zahráli až až. 
V mistrovské části naši žáci skončili 
na krásném druhém místě jen 3 
body za „ligovou“ Admirou. Je velice 
pravděpodobné, že si zajistili postup 
do vyšší soutěže. Kluci super!

   Starší přípravka, kterou vede Honza Škurek, se stala štikou celé 
soutěže. Zejména díky jarní části, kdy náš tým byl nejúspěšnějším 
týmem jara a za sebou v této fázi soutěže nechal i favorizované 
týmy jako Meteor nebo Háje. Celkové 5. místo a příchod 7 nových 
hráčů je více, než mohl před začátkem soutěže čekat i největší 
optimista.
   Mladší přípravka, trenér Roman Kolín a Luky Stříteský; i když 
v této soutěži o výsledky nejde, umístění v první polovině tabulky 
jistě nikoho neurazí a zápasy se Spartou nebo Bohemkou byly pro 
děti (i rodiče) jistě obrovský zážitek. 
   Předpřípravka pod vedením zkušené trenérky Patákové se učí 
nejen fotbalové dovednosti, ale i celkovému rozvíjení základních 
motorických a sportovních dovedností. Tito hráči ještě nehrají 
zápasy, ale pozor: od září již vtrhnou do velkého fotbalu a ukáží 
nám, co se naučili a jak je fotbal baví. 

Chaberská fotbalová mládež
V této sezoně nám opět naše 
mládežnické týmy udělaly 
obrovskou radost. Zejména se 
nám rozšiřuje členská základna a 
díky vynikající práci trenérů roste 
i fotbalová kvalita a logicky i zájem 
hráčů. Dokladem toho je i návrat 
hráčů, kteří doposud působili 
v týmech s vyššími ambicemi 
(Admira, Dukla Praha, Vyšehrad).

Jan Škurek a Vlastimil Tomšů

Chaberská fotbalová mládež
V této sezoně nám opět naše 
mládežnické týmy udělaly 
obrovskou radost. Zejména se 
nám rozšiřuje členská základna a 
díky vynikající práci trenérů roste 
i fotbalová kvalita a logicky i zájem 
hráčů. Dokladem toho je i návrat 
hráčů, kteří doposud působili 
v týmech s vyššími ambicemi 
(Admira, Dukla Praha, Vyšehrad).

Poslední květnový víkend se tradičně 
nesl ve znamení velkého fl orbalového 
turnaje Nisa v Liberci. Vyrazilo na něj 
5 týmů fl orbalového klubu ze severu 
Prahy BLACK ANGELS. Obrovským 
úspěchem je, že 4 z nich přivezly 
domů medailové umístění.
   První termín turnaje byl určen 
nejmenším dětem. Nejmladší 
kategorií byla přípravka MINI (děti 
ročníku 2011 a mladší). Klub BLACK 
ANGELS patří mezi pár klubů, které 
tuto kategorii pravidelně každý rok otevírají a hrají celý rok proti 
starším dětem. Na turnaji potvrdili, že potivě sbírali po celou 
sezónu zkušenosti. Dokázali velikými rozdíly porazit všechny 
soupeře a došli si s jistotou pro první místo! 
   O jednu kategorii výše, do přípravky (ročník 2009 a 2010) 
vyslali BLACK ANGELS svůj ročník 2009, který vyhrál regionální 
ligu. Cílem turnaje byla rozhodně medaile. Začátek turnaje se 
odvíjel v podobném duchu jako v mladší kategorii. V posledním 
zápase ve skupině však narazili na Tachov, který přijel v silné 

sestavě. Stal se nakonec jediným 
přemožitelem týmu 2009. V zápase 
o třetí místo si děti z BLACK ANGELS 
došly s jistotou pro medaile, když 
přetlačily pražský Start poměrem 9:4.
   Ve vyšší kategorii elévů (ročník 
2007 a 2008) bojovali za klub BLACK 
ANGELS kluci (2007). Tito svou 
ligovou regionální soutěž ovládli a 
měli velké ambice. Nenašli jediného 
přemožitele a ve fi nále si po výhře 8:3 
nad Tachovem došli pro zlato.

   Posledním medailovým týmem byl ročník 2006 (kategorie 
mladší žáci, ročník 2005 a 2006). Vyslal do turnaje dva týmy a 
jeden z nich se úžasným výkonem probojoval až do semifi nále. 
Zde sice padl po nájezdech s Chebem, ale v zápase o třetí místo 
porazil Floorball Club FALCON poměrem 10:8! Velmi úspěšný 
turnaj potvrdily o týden později také naše mladší a starší žákyně, 
které v kategorii starších žákyň nenašly přemožitele a došly si pro 
zlaté medaile! Děkujeme všem hráčům za skvělý turnaj a těšíme 
se na další!                                          Jiří Patočka, foto: archiv BA

TJ Sokol se zúčastnil oblastních sletů 
Od května do června probíhají v celé republice oblastní, krajské nebo župní slety. 
My jsme se zúčastnili oblastního sletu v Brandýse nad Labem a krajského ve 
Voticích. Oba slety se vydařily, byla to oslava sokolského cvičení, sportu i ducha 
sokolstva, také i oslava naší země. Zvláště v naší seniorské skladbě nazvané 
Princezna republika, která se velmi hodí k letošním oslavám 100 let republiky. 
Všichni účastníci od malých dětí s rodiči, předškolní i školní děti, ženy, muži 
i my, senioři, jsme si velmi užili vzorně připravené prostředí i celou režii a snažili 
jsme se podat co nejlepší výkony. Obecenstvo i cvičenci, kteří sledovali jednotlivé 
skladby, nás odměňovali potleskem. Všichni jsme si užívali opravdu velmi 
srdečné atmosféry. Teď už se těšíme na hlavní cvičení 16. všesokolského sletu 
v Praze, které se koná 5. a 6. července 2018 a těšíme se i na průvod v neděli 
1. července 2018 od 10.00 hod. z Václavského náměstí.

Alena Markantová, cvičitelka
Pozor! Nová informace: Letos poprvé nejsou generální zkoušky veřejné.

sestavě. Stal se nakonec jediným 
přemožitelem týmu 2009. V zápase 
o třetí místo si děti z BLACK ANGELS 
došly s jistotou pro medaile, když 
přetlačily pražský Start poměrem 9:4.
   Ve vyšší kategorii elévů (ročník 
2007 a 2008) bojovali za klub BLACK 
ANGELS kluci (2007). Tito svou 
ligovou regionální soutěž ovládli a 
měli velké ambice. Nenašli jediného 
přemožitele a ve fi nále si po výhře 8:3 
nad Tachovem došli pro zlato.



Loutkový festival
Poslední květnová sobota patřila loutkovému divadlu. Celodenní festival loutek, který se konal v kavárně Pod pavlačí, zorganizovala 
Ilegumova divadelní společnost (IDS). Během celého dne na návštěvníky čekala v našem „Ústředí legrace“ loutková představení pro 
malé i velké nebo výtvarné dílny. Tentokrát se v nich vyráběly nejen oblíbené loutečky z korkových zátek, ale také škrabošky, nebo 
speciální chrastítka. Právě chrastítka mohla přijít ke slovu během nepřeslechnutelné a energií nabité hudební dílny, kterou uspořádali 
místní ochotníci ze spolku „DIVOCH“. Děti se spolu s harmonikářem naučily dvě písničky, Divoši jim opatřili padnoucí makeup  
i kostýmy a potom to rovnou rozjely před početným publikem za doprovodu osvědčených Kramářských písní. 
   Další dílnu připravila IDS. Jednalo se o herecký workshop, kde si děti vyzkoušely práci s několika typy loutek od jednoduchých 
maňásků a vařečkových loutek, až po technologicky složité marionety na nitích. Všechny typy loutek diváci viděli v akci během 
festivalových představení. Na představení hostujících souborů vám níže přinášíme krátké minirecenze od členů našeho souboru. 
Dále jsme zahráli „naše“ Pražské pověsti a Spytihněva, knížete českého. Naprosto speciální bylo poetické vystoupení s marionetou 
na nitích „Netrhejte růže“ v podání Martina Moglicha z LD Jiskra. Po každém představení se diváci mohli seznámit s loutkami  
z představení, vyzkoušet si, jak se ovládají a své zážitky přímo přetavit v umělecká díla v naší výtvarné dílně. 

   Prostor ke sdílení zážitků byl i u táboráku, kde úžasnou atmosféru umocnili a zpestřili písněmi Lucie Jankolová (hostující herečka IDS) 
se svým tatínkem, kteří si připravili písně vlastní i všeobecně známé. Den završilo poetické, hravé (a do krásného historického pokoje 
naší kavárny přesně padnoucí) představení Přijdu včera v podání dvou absolventek DAMU, Sáry Arnsteinové a Terezy Volánkové.

   Loutkám zdar! Těšíme se s vámi na viděnou při příštím ročníku festivalu, či na některém z našich pravidelných víkendových 
představení naší domovské scény v kavárně Pod pavlačí.                                                                                                   Jakub Hojka

Velice děkujeme všem našim divákům, kolegům loutkářům, hudebníkům, kavárně Pod pavlačí za perfektní a neskutečně obětavé 
zázemí i výborné občerstvení, vedení MČ Praha-Dolní Chabry, které umožnilo konání festivalu finančním darem. 

ZÁŽITEK
Dolní Chabry byl pro mne zážitek! Chaberští jsou na místo svého bydliště právem hrdí a je to vidět na 
každém kroku. Krásně zrenovovaný Chaberský dvůr je opravdu důstojné kulturní prostředí se vším 
všudy a návštěva divadelního představení SESTRY mi udělala upřímnou radost. Lidé přicházeli ve 
sváteční náladě a oblečeni, jako by šli do Národního. Jít do Chaberského dvora je událost! Počínaje 
občerstvením a usměvavým personálem, který vám hned při příchodu navodí dobrou náladu, až 
po samotné představení. Představení SESTRY napsala jedna z hereček souboru DIVOCH Martina  
Mrňavá, která je spolu s Andreou Neradovou a Gabrielou Rejkovou jednou z hlavních protagonistek 
večera. Režie se ujala Marta Dietrich Dvorská, a to velmi svěžím způsobem. Musím říct, že celé 
hlediště se ohromně bavilo, prožívalo, soucítilo, protože je to téma, které je všem blízké, známé a 
které je ze života. Výkony všech představitelek dosahují téměř profesionální úrovně. Rozumějí tomu, 
co říkají a proč, a celé představení je přirozené a sympatické. Odjížděla jsem z Chaber s pocitem 
něčeho srdečného a s navázáním přátelství s některými chaberskými.                       Vaše Jitka Vašutová
(poznámka: Pisatelka je bývalá sólistka baletu, později učitelka na hudebně-dramatickém odd. 
Státní konzervatoře v Praze, nyní amatérská malířka.)

Mini recenze
TLD Zvoneček: Červená Karkulka 
a Tři prasátka
Obě přestavení vtáhla diváky do děje díky 
dokonalému vodění maňásků herci a jejich 
vysokému hereckému umění předat postavám 
hlas. Malí i velcí nezpustili z maňásků oči. Děj 
je v obou případech odlišný oproti klasickým 
předlohám, a tak pohádky dostávají specifický, 
zvláštní ráz a nádech. Potěší nejen diváka 
znalého klasického děje obou pohádek, ale  
i toho nejmenšího, který ještě o tomto příběhu 
nikdy předtím neslyšel.            Jitka Hlaváčová

LD Jiskra: Popelka

Divadelní soubor z nedalekých Kobylis se 
představil touto pohádkou v režii Jakuba 
Hojky. Herci představení odehráli s krásnými 
dřevěnými marionetami od Tomáše Běhala. 
Vlastní zpracování notoricky známého příběhu 
přineslo spoustu nápadů a také odlišností od 
běžných verzí včetně nečekaného konce. 
Troufám si říct, že se představení hodně líbilo, 
o čemž svědčili hojně interagující diváci.
                                         Kristýna Bubeníková
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Evidenční číslo MK ČR E 23080

www.novechabry.cz

Komerční centrum Nové Chabry Vás v létě zve  
do restaurace, fitka, vinotéky a potravin

Za Pískovnou 1210, Praha 8 – Dolní Chabry

Restaurace DREAM FOOD BISTRO poskytuje skvělé zázemí na terase i v restauraci. Nabízí snídaně, 
obědy, večeře a k zakoupení piknikové koše včetně masa pro grilování.

DREAM FIT CHABRY je správnou volbou pro cvičení venku i v moderně vybavených sálech, příjemný 
relax si můžete vychutnat ve whirlpool nebo si můžete užít některou z profesionálních masáží.

MuCHO GuSTO vinotéka uspokojí i nejnáročnější fajnšmekry – tichá červená a bílá vína, šumivá vína 
a sekty jsou přímo ideálním obohacením k letnímu grilování nebo párty s přáteli.

Otevřeno denně, pondělí až neděle

www.muchogustochabry.czwww.dreamfood.cz www.dreamfit.cz

Inzerce


