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„Po měsíci na radnici…,“ chtělo by se za-
čít, jenže velkorysé místo pro poezii máme 
vyhrazené jinde, jdu se tedy vměstnat do 
svého starostovského obdélníčku a  bez 
příkras.

Škola. Největší projekt, který tu kdy byl 
a větší hned tak nebude. Překvapením pro 
mě bylo, že projekt školy je navržený vel-
mi úsporně. Největší, nejsložitější a  nej-
méně předvídatelnou částí je samozřejmě 
rekonstrukce staré budovy. Rekonstruk-
ce neobnáší výměnu plastových oken ani 
dveří, ba ani starých podlahových krytin. 
Sladit fasádu nových a starých částí je oří-
šek. Děláme a někdy i zachraňujeme, co se 
dá. Stavební dozor i stavební fi rma fungu-
jí na jedničku, práce pokračují dle harmo-
nogramu. Paní ředitelka zaslouží ocenění 
za prokázané organizační schopnosti při 
provozu školy za probíhající stavby a uči-
telé za ochotu stát se příležitostnými stě-
hováky.

Vstoupili jsme do jednání s rodinou Ma-
lých. Laskavě nám zapůjčili část pozem-
ku vedle školy s prostorem pro uskladně-
ní věcí pro potřeby školy po dobu stavby. 
Také jsme začali jednat o možnosti koupě 
pozemku s  určením pro veřejnou vybave-
nost za školou, což je velký posun. Dohodli 
jsme se, že se musíme co nejdříve sejít se 
všemi zúčastněnými nad vizí rozvojového 
území nad školou.

Mobilní rozhlas. Rada přijala návrh na 
uzavření smlouvy na aplikaci Mobilní roz-
hlas. Neděste se, nebudeme jezdit po rajó-
nu a vykřikovat z ampliónu, naopak se jed-
ná o jednoduchou aplikaci, do níž se bude-
te moci přihlásit a do svých mobilních te-
lefonů dostávat informace z dění v měst-
ské části, vytvářet různé informační sku-
piny (např. škola, školka) a  také nám dá-
vat podněty, co se vám kde líbí nebo nelí-
bí. Doufám, že vás zaujme, máme ji za bez-
konkurenční cenu.

Péče o  veřejný prostor a  zeleň. Hledá-
me nové posily v  péči o  veřejný prostor. 
Kdo projde naším sítem a má ty správné 
papíry, bude moci brázdit Chabry v našem 
sexy traktůrku s nástavci na léto i zimu.

Milionoví Chaberáci za demokracii. 
V  počtu přesahujícím stovku se Chaberá-
ci shromáždili v  rámci akce Miliónu chvi-
lek pro demokracii. Jsme rajónem anga-
žovaných občanů, kterým porušování de-
mokratických principů vládnutí není jedno, 

a to je dobře!
Otevřený úřad. Na webu městské části 

nyní naleznete usnesení rady a zastupitel-
stva včetně příloh. Konečně tak bude jasné, 
o čem se rozhodovalo. Zveřejňujeme i zá-
pisy z komisí a výborů.

Parkování před úřadem. Pozor na něj, 
pohybujete se v  oblasti obytné zóny, jak 
hlásá cedule vedle zvoničky, parkovat tedy 
lze pouze na vyhrazených místech podél 
úřadu. U chodníku můžete zle dopadnout, 
jak by mohli mnozí vyprávět…

Jsme přihlášeni do akce AutoMatu Zažít 
město jinak. Vy se neváhejte přihlásit se 
svým nápadem nám.

Vyšla kniha o  Chabrech, kterou skvěle 
připravily holky z OSOPu. Viděla jsem ná-
hledy a máte se na co těšit.

Z  dotace COVID poskytnuté hlavním 
městem jsme poskytli příspěvky mateř-
ským školkám. Odpustili jsme do konce 
roku nájem za předzahrádky restaurač-
ních zařízení provozovaných v  našich ne-
movitostech.

Je před námi léto v omezeném režimu, 
na jaký mnozí z nás nebyli zvyklí. COVID-19 
nás všechny vrátil k našim základním sta-
vebním jednotkám – k rodinám, k sobě sa-
mým, k naší zemi. Možná to tak mělo být, 
abychom si jich zase více vážili.

Užívejte léta, zůstaňte zdraví a  nikam 
nejezděte, protože v Chabrech je nejlíp!

Vaše KŠŠ

Nové složení komisí 
a stanovení termínů ZMČ
Na zasedání Rady městské části 25.  květ-
na 2020 byla řešena především organizač-
ní agenda v rámci nové koalice. Radní ak-
tualizovali podobu komisí, v nichž byli nej-
častěji doplněni zástupci 18400.cz, aby je-
jich zastoupení lépe odráželo současné 
složení koalice a  rozložení sil ve vedení 
městské části.

Do Kulturní komise tak byla jmenová-
na Hana Francová, členy Komise stavební 
a dopravní se stali Ing. Petr Kasa a Ing. Jo-
sef Tomeš, na postu předsedy zde Mirosla-
va Malinu vystřídal místostarosta Jan Vo-
kurka. Novým předsedou Komise životního 
prostředí je Ing. Josef Doležal, doplněn byl 

člen Stanislav Vyšín, Miroslav Malina zů-
stává dále členem. Komise školská a spor-
tovní se rozdělila zpět na dvě samostatné 
komise a do Komise sportovní přibyl Voj-
těch Pavlík.

Drobných úprav doznaly také kompe-
tence radních. Nová starostka Mgr. Ka-
teřina Šilhová Šafránková bude mít kro-
mě fi nancí a rozpočtu na starosti strategii 
územního rozvoje, kulturní oblast, kontro-
lu, IT a otevřený úřad a  také školství. Po-
slední jmenovanou oblast sdílí s  1. mís-
tostarostou JUDr. Milanem Golasem, kte-
rý se nadále věnuje také územnímu rozvo-
ji, výstavbě, dopravě, strategickému smě-
řování městské části, bezpečnosti a  pod-
poře podnikání.

Jan Vokurka řeší z  pozice 2. místosta-

rosty především sociální oblast, správu 
veřejných prostranství a  majetku a  život-
ní prostředí, kterému se bude nyní věno-
vat také nový radní Stanislav Vyšín, který 
se k  tomu zaměří na kulturu, volnočaso-
vé aktivity a spolky. Martin Knížek se vra-
cí na místo radního pro sport a věnovat se 
bude v součinnosti s 1. místostarostou do-
tační a  grantové činnosti v  rámci sportu 
a školství.

Nově byly stanoveny termíny pro koná-
ní řádných zasedání Zastupitelstva s  vý-
hledem do konce tohoto roku, aby si moh-
li všichni zastupitelé dopředu vyhradit čas. 
Jednání se budou konat ve dnech 24. červ-
na, 9. září a 9. prosince, vždy od 18:00 ho-
din.  

redakce

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

www.dchabry.cz

FB: Městská část Praha-Dolní Chabry

   
   KONTAKTY

Základní kontakty na radnici:
E-mail: dchabry@dchabry.cz
Tajemník Ing. Miloslav Müller, MBA.
�tel.: 283 882 771
Sekretariát – Alice Nussbergerová
�tel.: 283 882 770
Starostka Mgr. Kateřina Šilhová 
Šafránková
�tel.: 283 851 397
�e-mail:
katerina.silhova.safrankova@dchabry.cz

Nová rubrika 
„Zeptejte se nás“ už od září
Do nové rubriky „Zeptejte se nás“ může-
te jako místní občané posílat své dotazy 
vztahující se k  městské části Praha-Dol-
ní Chabry v rámci témat, která vás zajíma-
jí. Zasílat je můžete na adresu zpravodaj@
dchabry.cz s předmětem e-mailu „Zeptejte 
se nás“. Každý dotaz bude evidován a od-
pověď na něj dle jeho charakteru zajis-
tí povolané osoby (pracovník úřadu, sta-
rosta, zastupitel, člen komise atd.). Vybra-
né dotazy a odpovědi na ně budeme zve-
řejňovat v této rubrice na stránkách Zpra-
vodaje, aby mohly posloužit v  informova-
nosti všech Chaberáků.                    redakce
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Fotoreportáž 
prvního půlroku 
dostavby školy
Projekt dostavby základní školy je největší 
investicí městské části za mnoho let. Začá-
tek přípravných prací se datuje už do roku 
2011. Po schválení studie byla zpracová-
na dokumentace stavby pro stavební po-
volení a  vlastní realizaci. Následovalo tr-
nité období opatřování nezbytných financí 
a  velmi komplikované výběrové řízení na 
dodavatele prací. Letošní zahájení realiza-
ce je velkým oceněním práce celého týmu 
místní samosprávy. Po dokončení ško-
ly v příštím roce budou moci žáci a peda-
gogové využívat nových šaten a vstupu do 
budovy, celého nového jižního křídla s ně-
kolika učebnami, tělocvičny, zcela nové ku-
chyně a jídelny, ale také zásadně rekon-
struované prostory dosavadní budovy. Na 
fotografiích níže přinášíme ohlédnutí za 
prvními šesti měsíci stavební činnosti re-
álizátora PKS stavby a. s., kteří již od začát-
ku letošního roku dennodenně plní naplá-
novaný harmonogram.

Po lednových přípravných pracích se 
během února rozběhly naplno výkopové 
práce.

Během března bylo vytvořeno nové 
místo pro přesunutý pomník hrdinům svě-
tových válek a  Pražského povstání. Sta-
vebníci vybetonovali základy nových šaten 
a vstupu do budovy.

Od té doby již stavba viditelně rostla. 
Během dubna byla hotová kostra celé kon-
strukce budoucích šaten.

Zároveň se začalo s  betonáží základo-
vých patek jižního křídla budovy, které při-
nese rozšíření o  nové a moderní studijní 
prostory.

Na konci května již byl pro kolemjdou-
cí jasně patrný postup i v této části – pro-
story nové budovy viditelně lemovalo bed-
nění a  monolitický skelet prvního podla-
ží, další práce již směřovaly především do 
výšky.

V  průběhu května a  června finišovaly 
práce na opláštění přední budovy šaten 
z tónovaného skla a jejich zastřešení. Sta-
vebníci osadili definitivní zasklení světlíků 
ve střeše a proběhla zde zátopová zkouš-
ka těsnosti.

Během prvního půlroku stavby zača-
ly i díky koronavirové pauze ve školní do-
cházce práce také ve stávající budově, kde 
třídy rovněž dostávají nový kabát – výmal-
by, akustické podhledy, nová umývadla, 
vodovodní baterie, obklady a nové osvět-
lení.

redakce s přispěním Miroslava Maliny

Výběr z květnových 
zasedání Rady v roce 2020
schválila
�obnovení provozu mateřských škol pro-
vozovaných MČ Praha-Dolní Chabry s plat-
ností od 25.  května  2020, uzavřených na 
základě usnesení RMC ze dne 13.  břez-
na 2020,
�Účetní závěrku a  její účetní výkazy/pře-
hled o  peněžních tocích, rozvahu, výkaz 
zisku a ztrát, přílohu, přehled o změnách 
vlastního kapitálu, výkaz FIN 1-12, Inventa-
rizační zprávu, zprávu o  výsledku přezku-
mu hospodaření MČ za rok 2019,
�dokumentaci Žádost o vyjádření ke stav-
bě, Praha-Dolní Chabry, U Větrolamu, nová 
SS102, obnova kNN, S 143726,
�návrh dopravně inženýrského opatření 
dočasné úpravy silničního provozu v  uli-
cích Karla Rachůnka a  Jana Marka v  k. ú. 
Praha-Dolní Chabry,
�projektovou dokumentaci dočasné kon-
tejnerové učebny pro ZŠ Spořická,
�dokumentaci „Žádost o stanovisko k do-
kumentaci pro spojené územní a stavební 
řízení pro akci: Bauhaus Praha Dolní Chab-
ry, parkoviště pro zaměstnance“, ulice Ús-
tecká 822,
�uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí 
na zřízení služebnosti do pozemku parc. č. 
1488, k. ú. Dolní Chabry, na uložení komu-
nikačního vedení – CETIN, a. s.,
�uzavření Smlouvy o  zřízení služebnosti 
do pozemku parc. č. 1488, k. ú. Dolní Chab-
ry, na uložení telekomunikačního vedení 
T-Mobile Czech Republic a. s.,
�rozdělení kompetencí členů Rady měst-
ské části Praha-Dolní Chabry dle přílohy,
jednací řád RMČ Praha-Dolní Chabry dle 
přílohy,
�složení komisí RMČ Praha-Dolní Chabry 
dle přílohy,
�dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo-PKS stav-
by a. s. ze dne 20. prosince 2019,
�rozpočtové opatření č. 2/2020,
�rozpočtové opatření č. 3/2020,
�obnovení letního provozu MŠ zřizova-
ných MČ Praha-Dolní Chabry a  příměst-
ského tábora,

vzala na vědomí
�žádost firmy DV audio s.r.o. o snížení ná-
jemného a  pověřila 2. místostarostu jed-
náním s firmou,
�zprávu TDS z realizace stavby č. 1 Dostav-
ba ZŠ Dolní Chabry za období leden 2020 – 
duben 2020,

stanovila
�termíny konání ZMČ Praha-Dolní Chab-
ry pro rok 2020 na: 24.  červen  2020, 
9. září 2020 a 9. prosinec 2020,

NEsouhlasila
�s  odůvodněním stanoviska odboru do-
pravy MČ Praha 8, MCP8 039422/2020 ze 
dne 29. dubna 2020.

3ZPRÁVY Z ÚŘADU | reportáž



Rozšíření stání K+R
u školy na šest
V horní části ulice U Václava bylo na žádost 
vedení radnice 19.  května  2020 realizová-
no dopravní značení pro šest vyhrazených 
parkovacích míst K+R. Došlo tak k  pláno-
vanému rozšíření z původních dvou stání 
vyznačených v loňském roce.

Parkovací místa K+R (Kiss and Ride) 
slouží především pro krátké zastavení ro-
dičů, kteří vezou své děti do školy, nebo 
je vyzvedávají. Nová místa by měla rodi-
čům usnadnit přepravu dětí do školy a tím 
i  částečně odlehčit vznikajícím kolonám 
kvůli některým automobilům, které někte-
ří řidiči parkují přímo na Spořické.

redakce

Výkopové práce 
v ulicích
K. Rachůnka a J. Marka
Od poloviny července do poloviny srpna 
letošního roku budou v  ulicích Karla Ra-
chůnka a  Jana Marka probíhat výkopové 
práce z důvodu realizace kanalizační a vo-
dovodní přípojky. Během tohoto obdo-
bí bude v lokalitě přechodně upraven do-
pravní provoz v těchto termínech:

13.– 22.  července  2020 v  ulici Karla Ra-
chůnka,

23. července – 13. srpna 2020 v ulici Jana 
Marka.

Obě ulice budou v  místě prací částeč-
ně neprůjezdné. Bližší informace nalezne-
te případně na webu městské části.

redakce

Zažít město jinak 2020
Zažít město jinak připadá letos na sobotu 
19. září 2020 na téma „Nadechněte se pro 
město“. ZMJ jsou sousedské slavnosti, je-
jichž náplň vytvářejí sami obyvatelé jed-
notlivých lokalit. Letos máme zaregistro-
vanou celou městskou část a náplň chce-
me tvořit s  vámi. Máte nápad na soused-

skou slavnost? Jak ozvláštnit ve-
řejný prostor a vnímat ho jinak, 
než je obvyklé? Dejte nám vě-
dět do 15. července na emailovou adresu: 
katerina.krejcova@dchabry.cz, do před-
mětu uveďte ZMJ.
Na vaše nápady se moc těšíme, formality 
vyřídíme za vás.                                      KŠŠ

Zalejme.cz
iniciativa i pro občany 
Dolních Chaber
Během května a  června nám konečně za-
čalo pořádně pršet a  srážkový defi cit po-
sledních let se tak alespoň krátkodobě 
zlepšil. Je to vidět všude kolem nás, příro-
da pookřála, svěží zeleň je pastvou pro oči 
a přispívá naší lepší náladě.

Nicméně dlouhodobý trend se tím ur-
čitě nezměnil a  nejvíce jsou postižené 
již vzrostlé stromy, které potřebují velké 
množství vody v půdě, aby se jejich koře-
nový systém mohl pořádně „napít“. Vznik-
la nová iniciativa, jejíž podstatou je zapo-
jit co možná nejvíce občanů do dlouhodo-
bé péče o stromy v obci. Podrobnosti jsou 
k nalezení na webu zalejme.cz.

Obracím se tedy na vás s žádostí o po-
moc. Jde o stromy v naší městské části.

Iniciativa inspiruje veřejnost k  zalévá-

ní stromů zachycenou vodou z domácnos-
tí. Existuje i  mapová aplikace zobrazující 
stromy k  zalití, která zalévání optimalizu-
je a lidi motivuje.

Iniciativa získala jak pozornost médií, 
tak především podporu odborníků z  pra-
xe, z  univerzit (Zahradnická fakulta Men-
delovy univerzity) i  místních samospráv 
(Brněnské MČ, Tišnov, České Budějovi-
ce), podle kterých je zalévání stromů per-
sonálně i fi nančně velmi náročné a často 
chybí i to nejdůležitější, tedy voda na za-
lévání.

Není v silách úřadu městské části Dolní 
Chabry postarat se o všechny stromy v na-
šem katastru. Zapojení veřejnosti do zalé-
vání tak zůstává jedinou praktickou alter-
nativou, jak tyto stromy zachránit.

Když je lidé začnou zalévat, tak si na-
víc uvědomí důležitost vody a začnou s ní 
více šetřit.  Zalévání stromů tak překvapi-
vě vede i k úsporám vody. V dnešní době 
to pro mnohé navíc může být vítané zpest-
ření a smysluplná pomoc něčemu, na čem 
jim záleží.

Pro překonání suchého období by men-
šímu stromu mělo stačit asi 10 litrů vody 
denně, což je asi 10 % průměrné spotře-
by jednoho člověka a je velmi snadné toto 
množství zachytit. Každý zapojený občan 
tak může zachránit jeden menší strom, 
případně 2–3 čerstvě zasazené.

Josef Doležal,
předseda Komise životního prostředí

Starostové pro okruh:
Je třeba zvýšit 
akceschopnost
V  Dolních Chabrech se opět po několika-
měsíční pauze sešli zástupci Starostů pro 
okruh. Po úvodním slovu a seznámení ma-
tadorů uskupení s novou chaberskou sta-
rostkou přišly na pořad zásadní témata 
pro další společný postup. Kateřina Šilho-
vá Šafránková přítomné seznámila s  po-
kračujícími pracemi na aktualizaci čás-
ti projektu regionální varianty úseků 518 
a 519, kterou zadaly Dolní Chabry a částeč-
ně její realizaci zdržela koronavirová kri-
ze. Představila také možnost aktualizovat 
celou trasu regionální varianty, pokud by 
byl mezi přítomnými zájem se na zadání 
fi nančně podílet. Aktualizované podklady 
by následně posloužily jako stěžejní doku-
ment pro navazující zadání multikriteriál-
ního posouzení s plánovanou jižní varian-
tou.

Mezi přítomnými zástupci Starostů pro 

okruh panovala jednoznačná shoda na po-
třebě posouzení co nejrychleji zadat a rov-
něž potvrdili své trvání ve fi nančním za-
pojení svých obcí a městských částí do vy-
pracování studie. Zmínili také, že zásad-
ním způsobem může další kroky ovlivnit 
probíhající soudní řízení proti ZÚR na zá-
kladě žaloby podané několika obcemi z re-
gionu severu od Prahy, která byla již jed-
nou v minulosti úspěšná. Rozhodující však 
bude v  nejbližších měsících zvýšit akce-
schopnost uskupení, která by měla přinést 
konkrétní řešení, a především konečné za-
dání vypracování multikriteriálního srov-
nání co možná nejdříve těmi, kteří o  něj 
mají stále zájem.

Dolní Chabry mezi ně rozhodně pat-
ří. Pro městskou část by vybudování Praž-
ského okruhu v  plánované trase zname-
nalo devastaci jejího typického charakte-
ru, zásadním způsobem by zhoršilo život-
ní prostředí v okolí, což by mělo nedozír-
né následky na zdraví místních občanů, 
ale v neposlední řadě i zdejší biodiverzitu 
přírodního parku Drahaňské údolí a  jeho 
okolí.                                                redakce
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Omluva všem jubilantům za 
pozdní dodání dárkových 
BILLA kartiček
Sociální komise se omlouvá všem jubilan-
tům, kterým jsme s  časovým zpožděním 
doručovali dárkové kartičky BILLA v  čase 
karanténního opatření v době koronaviru. 
Jedná se o období březen až květen. O kar-
tičky jsme sice včas požádali i tyto včas za-
platili, ale byly nám dodávány s časovým 
zpožděním. Vše přičítáme nenadálé situa-
ci, do které jsme se všichni dostali. Na ni-
koho jsme však nezapomněli a  jubilan-
ty, kteří s námi budou chtít pobýt, zveme 
na první středu zářijovou mezi nás na Ka-
várničku pro dříve narozené. Více v textu: 
Podzimní kavárna pro dříve narozené.

Hana Kunešová, vedoucí Sociální komise

Podzimní kavárna pro dříve 
narozené je na startu
Sejdeme se první zářijovou středu 2.  9. 
a třetí dne 16. 9. 2020 v čase 15.30 hod.
Milí hosté, dámy i pánové. Strašidelný „ko-
vid“, který zužoval letos celý svět od jara 
a  dává o  sobě vědět lokálně i  dnes, má 
svůj hlavní tah za sebou. My, „kavárenští 
povaleči“, kterým chybí osobní popovídání 
si se sousedem blízkým i vzdáleným, se tě-
šíme na první zářijovou středu, kdy společ-
ně pozvedneme sklenku dobře vychlaze-
ného šampaňského a vypijeme si kávu se 
zákuskem. Těšíme se s vámi všemi na vidě-
nou. Přejeme všem hodně zdraví, slunce ať 
nám svítí a všeobecně se nám daří.

Sociální komise a vedení MČ

Tvoření s ALENOU
Na přelomu října a  listopadu se opět se-
tkáme při kávě v  Kavárně pro dříve na-
rozené. Povedou nás zručné ruce a  tvůr-
čí fantazie členky sociální komise Aleny 
Manderlové, která se na nás už moc těší. 
Z nachystaného materiálu si budeme moci 
vytvořit intarzie a  třeba už i  předvánoč-
ní motivy. Ostatní přítomní si popovídají 
u šálku kávy se zákuskem. Květinová intar-
zie z Aleniny dílny nám je inspirací. Všem 
přejeme krásné prázdniny.

Hana Kunešová, 
Sociální komise

Člověk se cítí stále 
potřebný – Poděkování
Dobrý den, vážení a milí senioři. Vím, že ti 
z vás, kteří překročili životní hranici 90 let, 
mi jistě rozumí, když spolu se mnou čtou 
tyto řádky. Týkají se poděkování mé dce-
ři Aleně Manderlové, jejím dcerkám, mým 
krásným vnučkám Evě a  Daniele a  obě-
tavému zeťovi Mirkovi za péči, díky kte-
ré jsem se dožila nejen 92 let, ale ustála 
i  současný dlouhodobý pobyt v nemocni-
ci po nepříjemném pádu. Všem přeji tako-
vouto milující rodinu, která nám, dříve na-
rozeným, dodává sílu, přináší radost a po-
cit, že člověk i v tomto vysokém věku se cítí 
stále potřebný.

Vlasta Dočkalová

POZOR! 
Říjnové cvičení s ERIKOU
Uskuteční se třetí říjnovou středu. Jen při-
pomenu informaci zveřejněnou v  únoro-
vém Zpravodaji: Jaké cviky se naučíme? 
Budeme se věnovat cvikům na plochonoží, 
deformity klenby nožní a s tím související 
problémy s krční páteří. I v letošním roce 
nás bude jednotlivými lekcemi i praktický-
mi ukázkami provázet speciální fyziotera-
peutka Mgr. Erika Havlasová. Pro velký zá-
jem je nutné se předem nahlásit. Máme se 
opět na co těšit.

Růžena Klimešová, Sociální komise
Rezervace:
Jitka Goldsteinová, tel.: 283 852 858, mob.: 
604 976 653.

Výlet s ALENOU na 
pohádkový zámek Hluboká 
nad Vltavou se blíží!
Sociální komise se vrací zpět k zájezdům, 
které se v minulém roce zařadily mezi TOP 
aktivity. Všichni přihlášení na tento úžas-
ný zájezd, který se nemohl díky koronavi-
ru uskutečnit v  jarních měsících, se mo-
hou už nyní znovu těšit. Zájezd bude! Na 
novogotický skvost, který patří k turisticky 
nejatraktivnějším památkám v Česku a  je 
vyhledáván především zahraničními ná-
vštěvníky, se vydáme koncem září. Vy, kte-
ří jste se přihlásili a chcete stále jet, máte 
místa jistá. Sledujte aktuální informa-
ce prostřednictvím zpravodaje, zdatněj-
ší z vás i na webu a FB úřadu. Přihlášené 
obvoláme a včas oznámíme dalším zájem-
cům počet volných míst.

Na viděnou ve zdraví s  vámi všemi se 
upřímně těší

Alena Markantová, Sociální komise

Hledejte motýly a přispějte 
k prvnímu pražskému atlasu
V  letošním roce probíhá na území hl. m. 
Prahy rozsáhlý monitoring denních motý-
lů a entomologové žádají veřejnost o po-
moc. Do mapování se může zapojit kdo-
koliv  – stačí motýla vyfotografovat mobi-
lem a společně s GPS polohou nebo upřes-
něním místa a  datem pořízení vložit do 
jednoduché mobilní aplikace iNaturalist 
nebo na facebookové stránky „Hledejte 
pražské motýly“.

Cílem projektu je vytvořit první atlas 
rozšíření denních motýlů Prahy, kde se 
historicky vyskytovalo na 75 % všech dru-
hů denních motýlů ČR. V  posledních de-
setiletích je ale pozorován po celé Evropě 
výrazný úbytek motýlů.

„Chceme posoudit současný stav ohro-
žení denních motýlů, kteří žijí na úze-
mí našeho hlavního města. Atlas pomůže 
odborníkům i  veřejnosti v  ochraně praž-
ských motýlů,“ řekl entomolog Oldřich Čí-
žek ze spolku Hutur, který zaštiťuje pro-
jekt mapování spolu s Národním muzeem, 
Fakultou životního prostředí ČZU v  Praze 

a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.
Motýly můžete hledat v  parcích a  za-

hradách, v  městské zeleni, v  okolí Vltavy 
i v okrajových částech Prahy, ve kterých se 
prolíná zemědělská krajina a velkoměsto. 
Výsledná databáze bude také uložená do 
Nálezové databáze ochrany přírody spra-
vované AOPK ČR.

redakce
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VODA, PLYN
TOPENÍ

Montáž a oprava rozvodů 
a spotřebičů. Veškeré 

instalatérské, plynařské 
a topenářské práce, čištění 

odpadů, revize plynu.
Vladimír Tymeš,
tel. 603 937 032

www.voda-plyn-tymes.cz

INZERCE

Chaberské podniky 
a služby po koronaviru
Vládní nařízení v  době nouzového stavu 
citelně zasáhla do života mnoha pražských 
podniků a provozoven. Vyrovnat se s nimi 
muselo i chaberské Studio Ambianc.

Studio Ambianc v ulici Dopraváků nabí-
zí kromě kadeřnictví také kosmetiku, ma-
sáže, pedikúru a  péči o  nehty. Na to, jak 
přečkali období karantény a na jaké změny 
se museli připravit po znovuotevření jsem 
se ptala majitelky studia Marie Haniakové.

„Dva měsíce karantény pro nás byly slo-
žitá doba; po stránce ekonomické jsme zů-
stali bez příjmů, snažili jsme se poskytovat 
služby alespoň formou poradenství, aby-
chom nenechali naše klienty úplně bez po-
moci. Radili jsme jim, jaké přípravky si mají 
koupit, vytvářeli jsme on-line videa, aby se 
byli schopni sami o  sebe postarat. Řada 
zákazníků žádala o  služby s  docházkou 
do domácnosti, ale to nebylo možné rea-
lizovat. Mnozí na tom byli špatně psychic-
ky, tak jsme se jim snažili být oporou ales-
poň po telefonu.“

Nyní po znovuotevření musí studio če-
lit novým hygienickým předpisům a  dal-
ším požadavkům. Prostor provozovny byl 

rozdělen přepážkami, jsou tu vyvěšeny po-
kyny pro zákazníky, k dispozici je nejenom 
dezinfekce, ale také např. náhradní rouš-
ky, kdyby si je někteří zákazníci zapomněli 
vzít. Pro všechny pracovnice, které se o kli-
enty starají, je práce mnohem náročnější 
a časově delší. Aby vše zvládly a vyhověly 

všem nařízením, stačí např. kadeřnice ob-
sloužit pouze osm lidí místo obvyklých de-
seti v době před koronavirem, a to se prá-
ci věnují 12 hodin denně!

„Je to pro nás strašně složitá a  nároč-
ná práce, v  rouškách neustále inhaluje-
me pach peroxidu, se štíty to nešlo vůbec, 
to jsme si připadaly jako ve skleníku. Přes 
roušky se špatně slyšíme, klienty není po-
řádně vidět, účes přece musí doplňovat je-
jich obličej…“ říká Marie Haniaková.

Problémy mají také s dezinfekcí: ve stu-
diu používají pět různých druhů dezinfek-
ce, jsou vybaveni ultrazvukovými sterilizá-
tory  – nástroje se musí sterilizovat, che-
mické přípravky ničí vybavení salonu i pro-
fi  nástroje, nůžky reznou, poškozené jsou 
nerezové stolky, celý interiér se mnohem 
rychleji opotřebovává.

„Lidi mají dosud strach do salonu cho-
dit, jedinou výhodou ve srovnání s  dřívěj-
škem snad je, že si teď s kašlem a rýmou 
opravdu nedovolí přijít!“ končí náš rozho-
vor s úsměvem majitelka studia.

Pavla Procházková
Máte zajímavý příběh z posledních 

měsíců, dotkla se koronakrize vašeho 
podniku? Kontaktujte nás na 

zpravodaj@dchabry.cz.

Štafetový kolík – tři otázky 
pro... Vladimíra Šmicera
Představujeme novou zábavně předsta-
vovací rubriku „Štafetový kolík  – tři otáz-
ky pro…“, ve které s prvním štafetovým vý-
během přichází bývalý fotbalový reprezen-
tant, vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem a ny-
nější předseda SK Dolní Chabry Vladimír 
Šmicer.
Co vás v poslední době nejvíce pobavilo?
No, upřímně mě moc věcí v poslední době 
kvůli koronaviru nepobavilo. Většinou se 
jednalo o nějaký situační humor, ale jest-
li mám něco zmínit, tak třeba fanoušky Bo-
hemians Praha. Aby mohli sledovat zápa-
sy Bohemky, tak se dívají přes zeď na štaf-
lích či různých vysokých plošinách. U  fot-
ky, která celou situaci zachycuje, jsem se 
opravdu zasmál.

Kdy jste měl v životě největší kliku?
To kdybych věděl… Myslím, že těch situa-
cí a momentů v mém životě bylo určitě víc 
a vybrat jenom jednu, to si asi netroufnu. 
Ale zřejmě největší klikou je to, že se ze mě 
stal fotbalista… protože jinak vůbec nevím, 
co bych v životě dělal.
Kde a jak budete trávit letošní dovolenou?
O letošní dovolené se nikam daleko ne-
chystám, budu jezdit po Čechách a  mám 
tam naplánovaný i  týden na Slovensku. 
V současné situaci se prostě nejlépe cítím 
doma v Chabrech.

Nominace do příštího čísla: Nominoval 
bych svého tchána Láďu Vízka a  otázky 
bych klidně nechal stejné.

redakce
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Bourání 
Májky
na den dětí
V pondělí 1. června 2020 odpoledne se již 
tradičně na dětský den bourala naše krás-
ná májka. Vzhledem k mimořádným hygie-
nickým opatřením jsme se snažili společ-
ně s  úřadem uspořádat přiměřenou osla-
vu tohoto dne, a  hlavně dodržet veškerá 
vládní nařízení. Krásné počasí naštěstí při-
lákalo několik diváků, především pak skal-
ních dětských návštěvníků knihovny. Věři-
li jsme, že zavítají, a  tak jsme pro ně na-
chystali drobné občerstvení v podobě ba-
lených pitíček a sušenek. Hudební dopro-
vod celé akce zajistil harmonikář Martin 
Klocperk. Doufáme, že příští rok nás nic 
nezastaví a bude mít pro děti přichystaný 

bohatší program. Buďme rádi, že se snad 
již vše vrací do normálu a  určitě i  někte-
rým z nás ten nucený klid prospěl.

Děkujeme všem účastníkům, zvláště 

pak hasičům Prahy 8 za odbornou pomoc 
při sundání májky a možnost prohlídky ha-
sičského vozu. Kultuře zase zdar! Za Kul-
turní komisi                       Barbora Šedová

Zkrácené texty naleznete v plném znění na webu městské části.

Příspěvek zastupitelky
Milí Chaberáci,

jaro bývá v naší chaberské politice tur-
bulentní. Zatímco jsme na radnici šili rouš-
ky, distribuovali desinfekci a  potraviny 
a obcházeli seniory, potichu vznikla nová 
koalice, bez mé účasti. Na zastupitelstvu 
15.  5. jsem byla odvolána a  vzniklo nové 
vedení.

Děkuji za čas strávený na radnici 
a  skvělou práci celého úřadu. Bylo to ná-
ročné období, ale také velmi úspěšné a ve 
výsledcích plodné.

Svoji energii a čas jsem plně vložila do 
práce a  nevěnovala jsem se politikaření. 
Jsem ráda, že jsem mohla zúročit předcho-
zích osm let v zastupitelstvu a pomoci na 
svět řadě projektů.

Během loňského léta, byl po slibech de-

sítek let postaven chodník do Čimic se za-
stávkou a s osvětlením a znovu rozjet pro-
jekt dostavby ZŠ. Stavba na konci loňské-
ho roku opravdu započala. Zázrak, za kte-
rým stojí mnoho práce. Doufám, že bude 
probíhat nadále se stejnými výbornými vý-
sledky.

Před rokem byli všichni ostatní zastupi-
telé proti výstavbě školy.

V létě odjeli na dovolené, odborný tým 
se mnou jen na dobré slovo zůstal. Ze 180 
nových milionů jsem sehnala ze všech 
stran 140 a  zbylých 40 vzešlo společným 
jednáním s  developerem. Nyní chtějí být 
u dostavby školy najednou všichni, kdo za 
něj nechtěli převzít před rokem zodpověd-
nost, a tedy beze mne.

Samozřejmě bych si přála na dostavbě 
školy dále účastnit až do konce, ale pova-

žuji svoji práci především za službu a těší 
mě, že jsem nepřestala věřit a  pracovat 
pro dobré výsledky.

I  další těší. Kromě chodníku, třeba 
nové webové stránky a  Zpravodaj, opra-
vy komunikací i  dokumentace úřadu, boj 
s okruhem a letištěm, ve Svazu i obnovení 
tradic jako je májka, 1. ples MČ, sousedské 
slavnosti, akce knihovny a další. Navštívil 
nás loni pan primátor a hlavní vedení Pra-
hy, letos i představitelé Senátu.

V  době koronaviru jsme jako první se-
hnali a  distribuovali občanům i  dalším 
desinfekční prostředky a  potraviny, osob-
ně jsem obcházela naše nejstarší seniory, 
abych se ujistila, jak se jim daří, a jen na 
radnici se ušilo na 1000 roušek. 

Barbora Floriánová, zastupitelka MČ

zkráceno
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Pozvánka na besedu
22. 9. ÚT 18:00 hod.
Knižním bestsellerem spo-
lečenské literatury posled-
ních týdnů se stala kniha 
Roberta Šlachty a  Josefa 
Klímy: Třicet let pod přísa-
hou z  nakladatelství Uni-
versum. Ani v naší knihov-
ně se nestala výjimkou, 
k  vypůjčení je stále pou-
ze na rezervace. Již nyní 
ale zveme na plánovanou 
besedu s jejím autorem R. 
Šlachtou, která se usku-
teční v úterý 22.  září  2020 
v 18:00 hodin v CHD. Bližší 
informace v zářijovém čís-
le Zpravodaje.

Vernisáž červnové výstavy
S  velkým zájmem veřejnosti se setkala vernisáž k  červno-
vé výstavě Hany Francové a Josefa Doležala „Perly již ní  Afri-
ky – safari, lidé  a příroda“. Účastníci v bezpečných rozestu-
pech a  s  rouškami na tvářích obdivovali nádherné fotogra-
fi e afrických zvířecích velikánů, unikátní momentky ze setká-
ní s lidmi domorodých kmenů, ale i záběry z uprchlického tá-
bora Nyarugusu, nafocené místním fotografem Vainqueurem 
Birembano. Podpořit tohoto mladého afrického umělce měli 
návštěvníci možnost zakoupením některé z jeho vystavených 
fotografi í.

Pozvánka na 5. ročník Výstavy Chaberáků
Srdečně zveme k návštěvě výstavy děl chaberských občanů, 
která se letošním, již pátým ročníkem stává místní milou tra-
dicí. V  letních měsících červenci a  srpnu můžete shlédnout 
obrazy, kresby, textilie a další umělecké předměty.

K o n t a k t
283 852 858 | 604 976 653 | www.kulturachaberskydvur.cz 

chaberskydvur@dchabry.cz | knihovna@dchabry.cz.

Č E R V E N E C ,  S R P E N 
2 0 2 0

Výstava: 5. letní výstava Chaberáků
Obrazy, keramika, patchwork, textilní předměty aj.                             
Chaberší občané vystavují svá díla

Výstava kronik a pamětních knih Dolních Chaber
Během léta v knihovně.                             

8. 7. a 5. 8. od 15.30, Čaj i káva o páté
Zveme vás na posezení u kávy a čaje.

22. 9. út 18:00 hod., Beseda s Robertem Šlachtou
Bližší informace v zářijovém čísle Zpravodaje.

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

Během akcí se mohou pořizovat zvukové a obrazové záznamy určené k propagaci knihovny.

Chaberský dvůr – Kulturní centrum
můžete sledovat na FB

Nové deskové hry k zapůjčení.

Před začátkem letních prázdnin jsme pořídili několik nových
deskových her pro celou rodinu. K zapůjčení v knihovně.
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Schránka na vracení knih

Od počátku června knihovna rozšířila své služby pro čtenáře. 
V podloubí vedle vchodu do knihovny nyní najdete schránku 
na vracení vypůjčených knih mimo otevírací dobu knihovny. 
Knihy můžete tímto způsobem vracet kdykoli, kdy je otevře-
ný areál MÚ. Knihy budou ze čtenářského konta odepsány 
následující pracovní den. Jedná se o zkušební provoz, který 
bude po vyhodnocení případně rozšířen na další místo. Pro-
síme, abyste vhazovali pouze knihy zapůjčené v chaberské 
knihovně, nikoli knižní dary, děkujeme! Chcete-li v knihov-
ně odložit vlastní vyřazené knihy, je nutné se z kapacitních 
důvodů domluvit osobně v  knihovně. Doufáme, že nová 
schránka přinese čtenářům radost a užitek.

Nové časopisy v knihovně
Rozšířili jsme nabídku předplacených časopisů. Od června jsou 
v  knihovně k  zapůjčení měsíčníky Moje psychologie a  Forbes, dále 
pro děti oblíbený komiks Čtyřlístek.

Noc s Andersenem – nový termín

Dětské nocování v knihovně, které se mělo konat 27. břez-
na, zná svůj náhradní termín. V celé České republice proběh-
ne ještě letos, a to v pátek 9. října 2020. Se všemi v břez-
nu přihlášenými účastníky počítáme a  těšíme se na večer 
s nimi a Harry Potterem.

za kulturní dvoustranu Alena Wachtlová, Jitka Goldsteinová

nový termín

Výstava kronik a pamětních knih obce
V průběhu letních měsíců budou v galerii Chaberský dvůr 
vystaveny Kroniky a Pamětní knihy Dolních Chaber. Unikátní 
možnost nahlédnout do řádků psaných našimi předky před 
více než 100 lety!

„Čaj i káva o páté“ 8. 7. a 5. 8. od 15.30

OTEVÍRACÍ DOBA
ČERVENEC-SRPEN
P O  1 0 : 0 0 - 1 2 : 0 0 ,  1 3 : 0 0 - 1 8 : 0 0
Ú T  1 0 : 0 0 - 1 2 : 0 0 ,  1 3 : 0 0 - 1 6 : 0 0

S T  1 0 : 0 0 - 1 2 : 0 0 ,  1 3 : 0 0 - 1 8 : 0 0
Č T  1 0 : 0 0 - 1 2 : 0 0 ,  1 3 : 0 0 - 1 6 : 0 0
PÁ  0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 ,  1 3 : 0 0 - 1 6 : 0 0
S O  Z AV Ř E N O
N E  Z AV Ř E N O

CHABERSKÁ KNIHOVNA

VÝBĚR Z KnižníCH novinEk

VÝBĚR Z NovinEK pro děti
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Ivan Press: Turistika je 
pestrá a rozmanitá
Předseda pražské organizace Klubu čes-
kých turistů Ivan Press pracuje u Českých 
drah, k tomu prodává mapy a turistiku má 
jako svůj srdcový koníček, kterému se vě-
nuje od dětství, kdy ještě chodil do skau-
ta. Dnes rád pořádá výlety a  českou kot-
linu považuje za jednu z  nejbohatších na 
přírodní krásy v Evropě. Své zájmy sdílí i se 
svými nejbližšími, v  KČT má členství celá 
jeho rodina včetně úplně nejmenší vnučky. 
Výlety si dnes zpestřuje třeba sbíráním tzv. 
kešek v  rámci geocachingu a občas kont-
rolou značení cyklotras.
Líbí se mi jistota, že turistická značka vás 
vždy někam zavede. Kam nejčastěji vedou 
vás?
Tady v okolí chodím už z velké části po pa-
měti, poněvadž to tu hodně znám. Ale je 
pravda, že když jsem kdekoliv jinde, tak 
vím, že ta turistická značka, když si ne-
jsem úplně jistý, dříve nebo později dojde 
do nějaké civilizace, kde už se člověk třeba 
zase zorientuje, případně najde další ces-
tu, vlak, autobus…
Je značení v Praze něčím specifické nebo 
odlišné?
V Praze není příliš turistických značek, ob-
jevují se spíše na okrajích. Zrovna tady 
u nás na severu je značek celá řada. Zpra-
vidla je tendence, aby vedly někde od ko-
nečné městské dopravy někam dál do pří-
rody, do různých parků, kterých je tady 
celá řada. I díky tomu je značení v Praze 
a  ve středních Čechách společné. Praha 
ani nemá svoji značkařskou komisi.
Nedal byste nějaké tipy na turistické trasy 
nebo zajímavosti právě tady v okolí?
Tak minimálně jde tady v  oblasti Kobylis 
turistická značka z Troje od zoologické za-
hrady přes Čimický háj a Ďáblický háj, kde 
se připojují další značky. Zelená jde přes 
vrchol a celým hřebenem obou hájů. Žlutá 
značka pak jde okrajem Ládví pod vrcho-
lem a pokračuje do Ďáblic, odkud jde pol-
ní cestou, velice hezkou a  zajímavou, ko-
lem ďáblické skládky do Zdib. A  je tu od 
loňska nově vyznačená modrá trasa, která 
jde přes sídliště, přes Okrouhlík do Vyso-

čan a pokračuje až do Malešic.
Samozřejmě jsou tady další značky. Z  Či-
mic jde žlutá do Drahaňského údolí, kam 
se dá dojít také z Chaber, a přes Chabry jde 
zase zelená značka z Čimic, kolem Chabry-
bárny do Přemyšlení a do Klecan. Turistic-
kých cest je tu docela dost a je tu i spous-
ta dalších, které už nejsou značeny. Třeba 
polní cesta z Chaber do Veltěže, která bý-
vala dříve značená, tuším modře, ale byly 
tu dvě souběžné cesty necelý kilometr od 
sebe, tak byla po čase zrušena. Je to ale 
příjemná cesta.
Jak je to s cyklotrasami?
Přes Chabry oficiální cyklotrasa neve-
de, ale je tady kousek v Beranově, občas 
tam také jezdím, protože já jsem víc cyk-
lista než pěšák. Cyklotrasa jde z Ďáblic, po 
té žluté k  ďáblické skládce a  dál na Zdi-
by. A takhle, když mám chuť se odpoledne 
projet po práci, na hodinku, tak jedu prá-
vě tudy a polní cestou do Chaber se vracím, 
pak buď Kobyliskou, nebo tzv. Beranovkou. 
Poměrně frekventovaná stezka pak vede 
podél Vltavy, tam jsou jak cyklisté, tak také 
hodně bruslařů.
Ročně se prý obnoví zhruba třetina ze 40 
tisíc kilometrů pěších tras. Na tom se musí 
podílet obrovské množství lidí.
Přesně tak. Značkařů je přes 1800. Věkově 
jsou to spíš starší ročníky, i  když objevu-
jí se mladší. Rádi přijmou mezi sebe nové 
zájemce o značení. Každý, kdo by měl chuť 
značit, musí projít školením, potom chví-
li značí se zkušeným značkařem, stane se 
zaškoleným a pak teprve může značit sám. 
Značí se zásadně minimálně ve dvoučlen-
ných skupinách. Je to i  z  důvodu bezpeč-
nosti.
Při akci k značení první trasy před 131 lety 
jste značili dokonce ve čtyřech.
Nejstarší trasa šla ze Štěchovic směrem na 
Slapy, do Třebenic. Část je pod vodou, ale 
potom šla přes rozcestí Kolna, takže přes 
kopec. A jeden kolega dohledal, že šla přes 
kopec, tudíž nemůže být celá pod vodou. 
Podařilo se mu dohledat trasu a byla ob-
novena asi před šesti lety tím původním 
historickým značením, kdy značky vypada-
ly jinak. Tehdy jsme tam měli takovou udá-
lost, kdy jsme vytvořili historickou znač-
kařskou skupinu, která kontrolovala to 
značení, a  je pravda, že tehdy ty skupiny 
byly šesti- až devítičlenné. Byl tam vedou-
cí značkař, značkaři, nosič barev, nosič pro-
viantu… Dnes si všechno nesou sami.
KČT má kolem 32 tisíc členů a  propraco-
vanou strukturu. Jak je to s novými členy?
Klub založil před 132 lety Vojta Náprstek, 
známý cestovatel. Myšlenka to byla ale ji-
ných třech pánů ze sokolských jednot, kte-
ří si uvědomili – tehdy existovaly turistic-
ké spolky lokální –, že pokud chtějí něče-
ho v  turistice dosáhnout, musí založit ce-
lostátní spolek. Dali hlavy dohromady, vy-
tvořili stanovy a  oslovili Vojtu Náprstka, 
tomu se to líbilo a tak založil Klub českých 
turistů. V době největší slávy, někdy v roce 
1938, měl Klub kolem sto tisíc členů. Teh-

dy to ale patřilo trochu k bontonu. Členy 
byli i významní lidé jako třeba hrabě Har-
rach, ale i  prezident Masaryk. Dnes jsme 
v jiné době. Turistiku provozuje pěší nebo 
na kole každý druhý, ale málokdo se chce 
organizovat. I  na našich pochodech jsou 
třeba jen z polovičky členové. Řadu let se 
členská základna drží, ale víc jak polovi-
na jsou senioři, takže se snažíme přitáh-
nout mladší ročníky. Děláme přímo akce 
pro mladé, pro rodiny s dětmi, s kočárky 
a tak dále.
Akce jsou tedy otevřené?
Většiny těch veřejných akcí, které jsou 
v  kalendáři, se může účastnit kdokoliv. 
Bývá to odlišeno při startovném – členové 
Klubu mají slevu. Ale u startovného jedno-
denních akcí se bavíme o desetikorunách, 
nic hrozného. Členové pak mají i další sle-
vy na dopravu, na ubytování, při náku-
pu turistických map. Ty jednotlivé odbory, 
v Praze jich máme třicet dva, si pak děla-
jí ještě vlastní činnost, svoje výlety pro ten 
svůj kolektiv a  také pár akcí během roku 
i pro veřejnost.
Čím je turistika výjimečná?
Baví mě, že je to všestranné, zatímco 
všechny ostatní sporty jsou vždy o  tom 
jednom, ale ta turistika je široká, protože 
tam je pěšárna, kolo, voda, vysokohorská 
turistika, dá se najít všechno možné, na 
co si člověk vzpomene, ta činnost je hod-
ně pestrá.
Které místo v Praze máte nejraději?
Jsem rodilý Pražák, mám rád celou Prahu. 
Mám třeba rád kopce. Nejvyšší kopec Pra-
hy, nebo spíš bod je Teleček, je to kousek 
za Zličínem. Je tam modelářské letiště So-
bínka, je tam takový hřbet a tam je nejvyš-
ší bod Prahy. Každý rok tam pořádají po-
chod Pražský Minimax z  nejnižšího místa 
Prahy do toho nejvyššího. Co mám ale tady 
rád tady nedaleko, tak možná ostroh, kde 
bývalo hradiště Zámka, tam je úžasný vý-
hled na údolí Vltavy. Jsou tam také prudké 
skály, takže je třeba být opatrný, ale je tam 
pěkný plac, kde jsem se i učil na maturitu. 
Dá se tam dojít z Drahaňské rokle.

redakce, foto: Ivan Press
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Chaberská demonstrace na 
podporu demokracie
Na Hrušovanském náměstí se v  úterý 
9.  června  2020 v  podvečer sešlo více než 
130 lidí, kteří projevili svoji nespokojenost 
se stavem demokracie u nás. Akce proběh-
la pod záštitou iniciativy Milion chvilek pro 
demokracii a konala se paralelně nejméně 
na 167 ohlášených místech v České repub-
lice, včetně Dolních Chaber, velkých měst 
nebo i Staroměstského náměstí. V centru 
Prahy vystoupil jako jeden z  řečníků na-
příklad také lékař a  chaberský občan Mi-
chal Šotola, s nímž jsme přinesli rozhovor 
v květnovém čísle Zpravodaje.

redakce

Potravinová pomoc během 
koronavirové krize
Jsou to již víc jak tři měsíce od počátku ko-
ronavirové krize, zavedení nouzového sta-
vu a  vládních opatření, které pro mnohé 
znamenaly obtíže i v tak základních potře-
bách, jako je obstarání si něčeho k  jídlu. 
Potravinové banky v  tomto období proto 
pociťovaly významně vyšší odbyt než ob-
vykle. „V  době koronaviru přijíždělo kro-
mě našich stálých 160 organizací ještě cca 
dvacet městských částí z Prahy, zastupite-
lé městeček a vesnic ve Středočeském kraji, 
ti všichni pomáhali svým občanům, nejčas-
těji starým a nemocným nebo matkám sa-
moživitelkám,“ popisuje nedávnou situaci 
Věra Doušová, prezidentka nedaleké po-
travinové banky ze Zdib.

Díky jejímu zapojení putovala mimo-
řádná pomoc každý týden také do Dolních 
Chaber v  podobě několika balíčků se zá-
kladními surovinami určených především 
pro osamělé seniory. Balíčky v bance při-
pravují v malém počtu i běžně během roku, 

v  posledních měsících jejich počet znač-
ně vzrostl. „V běžném roce rozdáváme tak 
deset až dvacet balíčků denně, v době ko-
ronaviru to bylo až 300 za den,“ odhadu-
je Věra Doušová. Standardně pak zásobu-
jí velké odběratelské organizace, jako jsou 
Naděje, Charita, Červený kříž, Armáda spá-
sy, a  desítky malých, jako jsou Klokánky, 
azylové domy, domovy pro hendikepova-
né a další.

Dle slov Chaberačky Věry Doušové jsou 
Češi národem, který umí pomoci, což jen 
potvrdily poslední měsíce: „V  době koro-
naviru jsem se setkávala jen se samými 
obětavými lidmi. Zastupitelé jednotlivých 
částí Prahy přijížděli osobně, často vlast-
ními auty, sáčkovali potravinovou pomoc 
a naši zaměstnanci pracovali asi dva měsí-
ce několik hodin denně navíc včetně víken-
dů. Ve Zdibech, kde jsme vydávali potravi-
ny stovkám lidí denně, pomáhal dobrovol-
ně a obětavě i místní strážník, který dbal 
na pořádek. Jsme mu za to moc vděční.“

Potravinová banka pro Prahu a Středo-
český kraj vznikla před dvaceti lety, tu úpl-
ně první založil v roce 1967 John van Hengel 
ve  Phoenixu v  Arizoně. „Cílem potravino-
vých bank je předcházet plýtvání potravi-
nami tím, že získávají neprodejné potravi-

ny a darují je potřebným. Druhým, neméně 
důležitým cílem je propagovat food waste. 
Chodí k nám školy, školky a ty všechny učí-
me, jaký má plýtvání jídlem vliv na životní 
prostředí,“ zdůrazňuje prezidentka organi-
zace a poukazuje na pořádané přednášky, 
konference, exkurze a workshopy zaměře-
né proti plýtvání. Potravinové banky u nás 
takto ročně pomohou asi 25 tisícům lidí. 
Potraviny získávají od obchodních řetězců, 
ale i přímo od výrobců. „Buď jde o potravi-
ny s mírně poškozeným obalem, s blížícím 
se datem spotřeby, nebo s nesprávným po-
pisem. Od výrobců pak přivážíme, co vyro-
bili a nestačili prodat.“

Češi rádi pomáhají například také v ce-
lonárodní potravinové sbírce, která byla 
letos v dubnu kvůli krizi zrušena. Náhradní 
termín ale proběhne 21. listopadu 2020. Na 
webových stránkách organizace pak nalez-
nete také sbírkový účet, kam je možné da-
rovat jakoukoliv finanční částku na provoz.

redakce
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Proč název Beranov?
Jihozápadní část naší městské části, kte-
rá dnes ožívá moderní zástavbou, byla na-
zvána Nové Chabry  – Beranov. Pro obča-
ny, kteří zde nalezli svůj nový domov, bych 
ráda přiblížila, po kom se moderní zástav-
ba dnes nazývá.

Cesta V Kratinách, která kdysi spojovala 
Kobylisy a Chabry, je hranicí mezi Chabra-
mi a  Čimicemi. Hned za touto hranicí na 
území Čimic byla roku 1909 založena archi-
tektem a  stavitelem Matějem Blechou ci-
helna s kruhovou pecí. Po několika dalších 
majitelích ji v  březnu 1922 zakoupil stroj-
ní inženýr Alois Beran (1878–1948). Jelikož 
po roce cihelnu zmodernizoval na strojo-
vou s  nejnovějším zařízením vlastní výro-
by, byla tehdy ofi ciálně nazvána „Beranov“. 
Areál se skládal ze tří částí: kruhové pece 
o  12 komorách, 36 metrů vysokém továr-
ním komínu, dřevěné sušárny a  zásobár-
ny. Dále zde stála strojírna a obytné domy. 
Roku 1931 byly stroje opět zmodernizo-
vány za „cihlostroje zn. Alberan“ a slouži-
ly též jako ukázka vyráběných strojů pro 
případné zákazníky. Za hodinu prý dokáza-
ly vyrobit 3–4 tisíce cihel, za rok dokonce 
3,5–4,5 milionu cihel.

Ing. Beran za své stroje získal v Praze na 
výstavišti zlaté ocenění, byl jmenován stá-
lým soudním znalcem v Praze pro obor vý-
roby cihlářské. Roku 1934 navštívili Bera-

novu cihelnu členové Jednoty pro zvelebe-
ní průmyslu cihlářského.

Od roku 1941 byla cihelna o rozměrech 
200 x 400 x 40 metrů již mimo provoz, ne-
boť údajně vyčerpala vlastní zásoby hlíny. 
Sousední pozemky odmítali majitelé pro-
dat a nebylo divu, sedláci své polnosti ni-
kdy neprodávali. Po skončení 2. světové 
války se ing. Beran snažil o opětovné zpro-
voznění fi rmy. Závod byl však znárodněn 
a přidělen Státní strojní stanici Praha-se-
ver k opravě zemědělských strojů. Zápisky 
zapsané panem Beranem okolo roku 1948 
dokládají, že veškeré zásoby a stroje si po-
stupně rozebraly jednotlivé národní pod-
niky. V tomto roce ve věku 70 let ing. Alois 

Beran zemřel.
Roku 1953 byla kruhová pec, podle 

snímků z  ortofotomapy, ruinou a  tovární 
komín již také neexistoval. Celý areál byl 
postupně demolován a  po roce 1975 na 
místech Beranova podniku vzniklo rozsáh-
lé parkoviště.

Dnešní pojmenování nové zástavby po 
významném strojním inženýrovi Berano-
vi je propojováním rostoucí moderní čtvr-
ti městské části Praha-Dolní Chabry „Bera-
nov“ se zajímavou historií místa.
Čerpáno z knihy: Cihelny – Josef Hájek

Jana Snížková

Nová kniha 
právě v prodeji

„Dolní Chabry  – paměti-
hodnosti a  usedlosti na 
historických fotografi ích“

Podrobnosti o  prodeji 
najdete na stránkách

www.osop-chabry.cz/ 
v aktualitách.

Dny evropského dědictví 2020

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

Sobota 19. září 10 - 17 hod.
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele - Dolní Chabry 
Přednášky v kostele a komentované prohlídky zvonice
Po celý den tvořivé dílny, hry a soutěže

Přednáška s archeology - M. Tryml, Z. Dragoun   
“Odhalení tří starších staveb pod kostelem”
Spirála DDM Praha 8 - Deskové hry, hlavolamy 
Dílna P. Kurkové  - Tvoření s keramickou hlínou
Skupina historického šermu ARTUS BOHEMIA
Ukázky zbraní a zbroje z období středověku 
Ražba mincí, lukostřelba a další hrátky pro děti
CONSORT HELVETICUS
“Zpěv a muzika napříč středověkem" 

10 hod.

10 - 17 hod.

12 - 17 hod.
13 - 17 hod.

15 - 17 hod.

Hostinec
U Míšků

Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, z. s., www.osop-chabry.cz
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Filip Šír  
a Nový fonograf
T. A. Edison vynalezl fono-
graf již v  roce 1877, první 
zvukové nahrávky v Českých 
zemích se ale donedávna 
datovaly až od roku 1891, 
kdy byl fonograf uveden na 
Zemské jubilejní výstavě v  Praze. Bylo to 
tak ale doopravdy a nedostal se k nám fo-
nograf již dříve?

„Spolu s kolegy z týmu se nám podařilo na-
jít ještě dřívější zmínky o představení fono-
grafu v Čechách, především v dobovém tis-
ku a dalších pramenech. Podařilo se nám 
tak posunout z roku 1891 až téměř k roku 
samotného vynálezu,“ představuje Filip Šír 
svou dlouholetou práci v Národním muzeu 
a v projektu Nový Fonograf.

Fonograf byl jednoduchý, ale zajíma-
vý přístroj: byl opatřen mikrofonem a  zá-
roveň i  reproduktorem a  fungoval na sys-
tému malé membránky spojené s velkým 
trychtýřem.

„Při nahrávání tento trychtýř fungoval 
jako ozvučnice a  přiváděl zvukové vlny 
na membránku, ta svým kmitáním pohy-
bovala rycím hrotem, který vyrýval dráž-

ku do měkkého materiálu, točícího se vá-
lečku,“ popsal Šír způsob zaznamenávání 
prvních zvukových stop. K přehrání zázna-
mu bylo naopak třeba volnějšího uchycení 
hrotu, aby neryl, a vydané vibrace poté ze-
siloval samotný trychtýř. Dokonalý zázna-
mový materiál nebylo snadné najít.

„Edison různě experimentoval. Kromě vos-
ku byla jedním z materiálů, které testoval, 
např. čokoláda. Pravděpodobně se mu roz-
tékala, tak přešel k cínové fólii, kterou vá-
leček obalil.“

Náplní práce Filipa Šíra je lokalizace 
sbírek, jejich evidence a následné uchová-
ní pomocí digitalizace. Na projekt se poda-
řilo získat podporu z Ministerstva kultury.

„Díky tomu, že se nám podařilo zakoupit 
unikátní zařízení na digitalizaci fonogra-
fických válečků, doufáme, že počet 1200 
ks bude zdigitalizován ještě v tomto roce,“ 
popsal své plány Filip Šír. Zvukové nahráv-
ky si bude moct poslechnout i  veřejnost, 
v první fázi na webových stránkách novy-
fonograf.cz a později v digitální knihovně 
Národního muzea kramerius.nm.cz. Budou 
dohledatelné také ve Virtuální národní fo-
notéce.

Po starých nosičích zvuku pátrá Filip Šír 
i v Americe, kde díky našim krajanům vzni-
kaly už na přelomu 19. a 20. století české 
nahrávky. Jako nejstarší se datují nahrávky 
českých písní či anekdot, nahrané na hně-
dých fonografických válečcích pana Eduar-
da Jedličky z New Yorku.

„Byl zlatníkem a  v  Americe si budoval 
svou firmu již od roku 1895. Kolem roku 
1903 inzeroval fonografické válečky a měl 
na nich i  světově známého kornetistu Bo-
humíra Kryla,“ komentuje Filip Šír. Nejdéle 
působícím prodejcem hudebních nástrojů 
a později zvukových nosičů v USA byl pan 
Josef Jiran z  Chicaga. Jeho firma byla na 
trhu až do 60. let 20. století. Založil ji rok 
po svém příjezdu do Ameriky v roce 1898.

Chaberský rodák Filip Šír je koordiná-
torem digitalizace zvukových dokumentů 
v Národním muzeu, kde je hlavním řešite-
lem projektu Nový fonograf: naslouchej-
me zvuku historie, zaměřeném na ochra-
nu a zpřístupnění sbírek zvukových zázna-
mů, spolu s  kolegy také vytváří Virtuál-
ní národní fonotéku, zachraňuje historic-
ké zvukové dokumenty v  USA a  prostřed-
nictvím digitálního archivu k nim umožňu-
je přístup i veřejnosti. 

„V  průběhu let, jak jsem vyrůstal, se 
i  Chabry zvětšovaly. Když jsem chodil na 
základní školu, rozdělovali jsme se na Dol-
ní a Horní Chabry. Teď mi to přijde úsměv-
né, ale tehdy to bylo, jako když Rychlé šípy 
překročily hranice do Stínadel. Prostě Spo-
řická byla a možná i je pomyslná Revoluč-
ní třída. Rád jsem chodil do starých zahrad, 
kde dnes stojí satelitní městečka, nebo 
jsem lítal po hřišti za školou.“ Chabry vlast-
ně Filipa Šíra vyslaly na jeho profesní ces-
tu, protože začínal jako knihovník v  naší 
místní knihovně, kterou pomáhal převést 
do elektronické podoby a pak ji v průběhu 
let několikrát vedl.                         

Pavla Procházková

Sto let 
od Tusarovy druhé vlády

V posledních letech se připomína-
jí mnohá výročí a ani náš Zpravodaj nebyl 
výjimkou. Dnes se podíváme hned na dvě 
a týkat se budou celostátní politiky s drob-
ným přesahem do Dolních Chaber.

Přesně před sto lety se totiž konaly prv-
ní volby do Národního shromáždění nově 
vzniklé Československé republiky. Do vo-
leb v dubnu 1920 bylo nejvyšším zastupi-
telským a zákonodárným orgánem repub-
liky Revoluční národní shromáždění, které 
vzniklo z Národního výboru českosloven-
ského jeho rozšířením podle tzv. Švehlova 
klíče na základě výsledků voleb do říšské 
rady roku 1911.

Volby se odehrály 18. dubna do Národ-
ního shromáždění a o týden později ty se-
nátní. Jak vzpomíná místní kronika, „bylo i 
v Chabrech plno volebního ruchu a hlavně 
strana sociálně demokratická čile agitova-

la, plakáty vyvěšovala apod.“ Volilo se teh-
dy v hostinci na Kovárně a zúčastnilo se 
486 voličů. Své hlasy odevzdali takto: so-
ciální demokraté získali 293 hlasů, národ-
ní socialisté 98 hlasů, republikáni čes. ven-
kova 72 hlasů, národní demokraté 15 hlasů, 
lidovci 11 hlasů a po třech hlasech si roz-
dělily různé jiné strany. Na základě výsled-
ků voleb sestavil Vlastimil Tusar již druhou 
vládu tzv. Rudozelené koalice, tedy spo-
jení pravicové agrární strany a levicových 
sociálních demokratů. Nevládl však příliš 
dlouho a v září téhož roku byla jmenována 
první úřednická vláda Jana Černého. Zají-
mavostí je, že prvních parlamentních vo-
leb se mohly vůbec poprvé zúčastnit také 
ženy a původní většinový volební systém 
z doby císařství byl nahrazen poměrným, 
který byl příznivější pro menší subjekty.

Za krátkou zmínku stojí také první po 
dlouhých desetiletích demokratické volby 
v ČSFR z 8. a 9. června 1990, které mnozí 
z Chaberáků budou pamatovat. V nové at-

mosféře plné očekávaní a naděje před tři-
ceti lety přesvědčivě zvítězily Občanské fó-
rum v Česku a Verejnosť proti násiliu na 
Slovensku. Staronovým předsedou se stal 
od listopadu 1989 již potřetí Marián Čalfa, 
který utvořil tzv. vládu národní oběti. Vládl 
až do voleb 1992.

redakce
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Kolokrůtu letos zajelo 
třicet účastníků
V  rámci uvolnění pandemického šoku se 
letos cyklozávod Kolokrůta 2020 opět po-
vedl. Tentokráte 30.  května  2020 se na 
okružní trasou kolem Vltavy do Kralup, na 
Okoř a zpět k Míškům vydalo třicet lidí. Ko-
ronu jsme neměli, zato dobrou auru, pro-
tože vrtkavé počasí se zrovna vyvedlo pří-

znivě. Křupavá krůta závěrem byla úžas-
ná třešnička na dortu i  s  přílohami salá-
tu ostré antivirové chuti feferonek. Osla-
vili jsme i  padesátiny zakladatele závo-

du pana Radka Štěpánka. Závod letos vy-
hrál pan Michal Roubal. A  získal žlutý tri-
kot. Sportu zdar – koroně zmar.

Jozef Mitošinka

Milí diváci,

jsme moc rádi, že jsme po dlouhé pauze 
nezkoušení  stihli  zakončit divadelní se-
zonu  premiérou naší komorní autorské 
hry Setkání. Na podzim plánujeme reprí-
zy tohoto představení a  premiéru  kome-
die Sisi v diplomce, ve které vystupuje celý 
náš soubor. Děkujeme vám všem za přízeň, 
bez vás by to totiž nebylo divadlo. Přeje-
me vám krásné léto a  těšíme se na shle-
dání s vámi.

Za soubor DIVOCH

Gabriela Rejková

Léto v Jaatě
Zdravíme na začátku prázdnin z lesní škol-
ky Jaata. Před nimi si děti užily všechna vy-
lepšení, která vznikla v období karantény. 
Prolézačka z poraženého stromu, posezení 
u jezírka či tajná cesta do lesa mají úspěch.

V  květnu jsme s  Jaaťáčky slavnost-
ně otevřeli studánku Prdlavku v  Draháni. 
Děti nejdříve vyčistily cestou ke studánce 

část potoka (zatímco Pepa navštívil bah-
no). Poté děti čistily studánku, když vtom 
se jim zjevila Studánková víla. Kouzelná 
bytost poděkovala dětem za péči o  vodu 
a  přírodu kolem. Zatančila jim, zazpívala, 
vykouzlila pod pramenem perličky, nalila 
čerstvou vodu z pramene a za tance a zpě-
vu opět mizela…

V  červnu jsme pak s  dětmi výletovali 

Drahání i podnikli lezení na skalách.
Na závěr důležitá zpráva: na léto jsme 

museli přistoupit k  ekonomickému kroku 
a  jurty pronajmout. Na našem pozemku 
tedy budou lidé, kteří neznají našeho ko-
munitního ducha. Proto návštěvy zahrady 
i krmení zvířátek, za které jsme jinak vděč-
ní, budou možné opět až po prázdninách.
Ať máte během léta tolik radosti z  malič-
kostí jako děti a náš Pepa! Kouzelné léto 
vám za Jaatu přeje

Tereza Vavrečková

14 Spolky | z městské části | školy



Opět 
ve školce
Na konci měsíce května se děti po uzavře-
ní kvůli koronaviru mohly vrátit zpět do 
mateřských škol. Sice je nutné dodržovat 
určitá opatření, ale ta se dají docela dob-
ře zvládnout.

Na dětech bylo vidět, že se na své ka-
marády těšily a první dny ve školce si spo-

lu užívaly. Pokud nám počasí dovolí, tráví-
me s dětmi co nejvíce času venku – hraje-
me různé hry, děti vytvářejí velmi zajímavé 
a složité stavby z písku, skáčou gumu, hra-
jí si s přírodninami, oslavili jsme Den dětí 
a podobně. Za MŠ Beranov

Daniela Švancarová

TJ ZŠ Chabry 
a jak dál?

Tělovýchovná jednota Základní škola 
Chabry hned po období zastavení své čin-
nosti ve spojitosti s COVID 19 byla posta-
vena před další překážku, ale zhostila se jí 
s přehledem.

Velmi závažná překážka je v  podobě 
uzavření tělocvičny v  základní škole z dů-
vodu přestavby. Omezili jsme některé od-
díly v  jejich činnosti, ale ostatní dál spor-
tovali ve venkovním prostředí.

Všechny naše pomůcky a nářadí ke cvi-
čení jsme přemístili do chaberské Soko-
lovny. O silné pomocníky ke stěhování ne-

byla nouze a hbitě se vše přemístilo. Celé 
stěhovací partě moc děkuji za pomoc.

Od září 2020 budeme působit v místním 
Sokole v Dolních Chabrech.

V  pondělí od 18:00 hodin oddíl Senior 
Fit, od 19:00 hodin SM systém.

V úterý od 16:00 hodin předškolní děti 
a  od 17:00 do 18:00 hodin bude hodina 
školáků 1. až 3. tříd, od 20:00 hodin hodi-
na mužů.

V září 2020 se na vás těšíme v Sokolov-
ně v Dolních Chabrech. Za TJ ZŠ Chabry

Ivana Rakovská

Sokol je tu pro tebe 
i v létě!

Prázdniny se blíží a s nimi i plánování nej-
různějších aktivit a  jak si je nejlépe užít. 
Oddílové cvičení a  tréninky jsou ukonče-
né posledním červnovým dnem a opět se 
otevřou v září, kdy začíná nový školní rok.
Po dobu července a srpna máme pro tebe 
nabídku pronájmu tenisového kurtu v  li-
bovolný čas za 150 kč/hod. (hráči po sobě 
upraví povrch kurtu a  následně ho i  nak-
ropí, členové tenisových oddílů zdarma) 
a  také tělocvičny za 300 kč/hod. (dlou-
hodobý pronájem 200 kč/hod.). Neváhej 
a přijď zažít s rodinou nebo kamarády fajn 
hru nebo trénink v pěkném prostředí cha-
berské Sokolovny. Více informací na e-mai-
lu: info@sokoldolnichabry.cz  nebo  www.
sokoldolnichabry.cz.          

Tereza Heinrichová

INZERCE
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Sezona pomalu končí, 
ale forma FOTBALISTů 
graduje

Muži „A“ týmu dostali pozvánku k příprav-
nému utkání od sousedů z Třeboradic (le-
tos 9. místo v Pražském přeboru). V utkání 
hraném ve vysokém tempu i  teplotě naši 
borci porazili sousedy z Třeboradic vysoko 
5:2, a to i přes řadu chybějících hráčů a na-
opak s dvěma dorostenci v sestavě.

Muži „B“ týmu hráli turnaj mužů ve Vět-
rušicích, první zápas s týmem Nová Vesvy-
hrál „B“ tým s  účastí devíti hráčů doros-

tu Chaber 6:0. Ve fi nále jsme vedli už 2:0, 
ale soupeř v druhé půli snížil a v posled-
ní minutě bohužel naši hráči dostali gól na 
2:2 a na penalty měl víc štěstí domácí tým 
Větrušic. I tak si myslím, že za 2. místo, za 
předvedenou hru a bojovnost se kluci vů-
bec nemusí stydět!

Starší žáci hráli turnaj v Klíčanech a po-
tvrdili svoji kvalitu prvním místem.

Mladší žáci sehráli zajímavé utkání 
s  děvčaty ze Sparty Praha. Začátek zápa-
su vypadal, že dostaneme „desítku“. Hol-
ky sice vypadaly jako princezny, ale fotbal 
hrály výborně. A  tak po deseti minutách 
jsme prohrávali 0:2, a to nás ještě Natálka 

Němcová držela výbornými výkony  v  zá-
pase. Po přestávce se kluci začali více vě-
novat balonu než mladým slečnám a hra 
se vyrovnala. Nejprve sehrály výbornou 
akci naše „mladé pušky“ Hynek Neman-
ský s  Filipem Linkem a  zkušený Pavel Fa-
lešník nezaváhal a  snížil na 1:2. Po chvíli 
unikl Míša Škurek, naservíroval míč Ondro-
vi Pečenému před prázdnou branku a bylo 
vyrovnáno 2:2. V závěru zápasu měly oba 
týmy další šance, ale asi ani jeden tým ne-
chtěl tomu druhému zkazit sobotu a  tak 
utkání skončilo smírně 2:2.

Jan Škurek

CHABERSKÝ ZPRAVODAJ, vydává a schvaluje Městská část Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, tel.: 283 852 858, www.dchabry.
cz. Šéfredaktor: Mgr. Tomáš Trenkler, DiS. Redakční rada: Zdeněk Šír, Mgr. Kateřina Tomcová, Alena Wachtlová Grafi ka: Rcom.cz s.r.o. Autor fotografi e na titulní straně: Ditta 
Štajnochrová. Nevyžádané rukopisy a další podklady se nevracejí. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele a redakční rady.
Za věcnou a jazykovou správnost textů odpovídají autoři, za obsah inzerátů odpovídají výhradně inzerenti. Redakce si vyhrazuje právo rukopisy přizpůsobit tisku.
Příjem příspěvků: zpravodaj@dchabry.cz, příjem inzerce: inzerce@dchabry.cz, 604 976 653. Příští uzávěrka: 15. 8. 2020

Evidenční číslo MK ČR E 23080

Obnovení tréninků 
BLACK ANGELS

Povinná karanténa již dávno skonči-
la, ochranná opatření se uvolňují a  věci 
se pomalu, ale jistě vrací zpět do normá-
lu. I přestože je stále potřeba dbát zvýše-
né opatrnosti, znamená to obnovení čin-
ností sportovních klubů. Je tak naší milou 
povinností oznámit vám, že se tréninková 
činnost klubu BLACK ANGELS opět naplno 
rozjíždí.

Dětem se konečně dostává pohybu pod 
dohledem oblíbených trenérů a  hráči se 
také můžou těšit na naplánované letní 
akce, jako jsou například fl orbalová sou-
středění a  prázdninové příměstské kem-
py v letňanské BB aréně, pořádané týmem 
BLACK ANGELS.
Tradiční fl orbalové příměstské kempy

Na co se mohou děti těšit? Kemp pro-
bíhá každý den od 9:00 do 17:00 se sra-

zem na hale v 8:45 hodin. Dopoledne děti 
čeká trénink fl orbalu a  dalších sportov-
ních her. Následuje svačina, aby děti na-
braly sílu a poté přesun ven, kde je čeká 
kondiční trénink a pohybové hry. Po obě-
dě, který probíhá v  restauraci ICE Arena, 
hráče a hráčky čeká neméně důležitá čin-
nost  – odpočinek. Následně se opakuje 
dopolední program.

Děti budou rozděleny do několika sku-
pin podle věku. Kromě intenzivního tré-
ninku a zábavných her máme také připra-
venou potřebnou regeneraci. Jedno dopo-
ledne si děti budou moci užít v blízkém ba-
zénu. Na památku si pak samozřejmě děti 
odnesou účastnický balíček oblečení.
Kdy a kde kempy proběhnou? Stejně jako 
vloni jsou kempy naplánovány na prv-
ní a  poslední prázdninový týden, tedy 
v  termínech 6.–10.  července a 24.–28.  srp-
na  2020. Kempy mají kapacitu 100 dětí 

a  jsou určeny pro hráče ročníku 2005 
a mladší.

Místem konání je i  letos letňanská BB 
aréna. Adresa areálu: Tupolevova 710, 199 
00 Praha 18.
Jak se přihlásit? Pro zobrazení online při-
hlášky využijte následující QR kódy. Pří-
padně napište na e-mail svatoslav@blac-
kangels.cz. Můžete se také přihlásit přes 
náš web https://blackangels.cz/.

  Termín v červenci:         Termín v srpnu:

Martin Bosák


