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Loučení 
s deváťáky
Ve velkém sále Chaberského dvora jsme 
se koncem června slavnostně rozlouči-

li s dvěma třídami našich deváťáků ze zá-
kladní školy. Školní rok 20/21 pro ně byl 
hodně těžký, ale věříme, že je to na jejich 
další cestě životem jenom posílí. Přejeme 

hodně štěstí v další životní etapě a ať se 
vám daří! Více fotografií najdete v  galerii 
na webu MČ.

Druhá vlna očkování 
hotová
Padesát druhých dávek vakcíny bylo 7. čer-
vence dopoledne naočkováno a  druhá 
chaberská očkovací vlna tím byla úspěšně 
za námi. Máme upřímnou radost, že jsme 

mohli tolika Chaberákům usnadnit cestu 
k  vakcinaci, opět k  nám do knihovny do-
razil mobilní očkovací tým z Nemocnice Na 
Františku a  také zdejší doktorka Filipko-
vá. Všem patří velké díky za profesionál-
ní servis.
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Úvodní 
slovo
Kateřina 
Šilhová 
Šafránková
starostKa MČ

Milí Chaberáci,
léto je časem prázdnin, ale pro nás bylo 

obdobím horečné aktivity s cílem dokon-
čení dostavby a  rekonstrukce základní 
školy. Rozšíření kapacity školy je pro mě 
osobně naplněním jedné z  podmínek re-
ferenda pro další výstavbu v Dolních Cha-

brech, které jsme za 18400.cz uspořádali 
již v roce 2016.

Do projektu jsem naskočila v době, kdy 
byla stavba v počátcích, předchozí koalice 
se na dostavbě školy rozpadla, realizace 
nebyla pokrytá dostatkem financí a  bylo 
třeba akutně řešit spoustu nevyjasněných 
otázek. Na poslední chvíli se projekt, kte-
rý počítal s  nejlevnější variantou realiza-
ce, podařilo vylepšit, i  když rekonstrukce 
původní budovy si ještě mnohá vylepšení 
zaslouží.

Nejen školou jsou ale Chabry živy. Důle-
žité je též probíhající jednání městské čás-
ti se společnostmi ČEPS a  PREdistribuce, 
a.s. o podobě nového vedení vysokého na-
pětí. Požadujeme, aby nás nové vedení ko-
lem Chaber zbavilo drátů, které dnes ve-
dou přes obydlenou část. Dosavadní jed-

nání vypadají velmi nadějně.
Pro mě bylo léto dalším pokračováním 

našeho boje za rozumnou variantu dostav-
by Pražského okruhu. Na toto téma odvysí-
lal Český rozhlas Plus dne 8. srpna v rámci 
pořadu Zaostřeno reportáž. Byť se jedna-
lo o reportáž odvysílanou veřejnoprávním 
médiem, vyvážená rozhodně nebyla. Na-
dále trváme na tom, že okruh nemá vést 
přes obydlenou oblast, nepřejeme si vý-
stavbu Čimického přivaděče ani most přes 
Drahanské údolí.

S přáním, ať se škola líbí nejen školá-
kům, se na vás budu těšit na dni otevře-
ných dveří dne 2. září od 17:00 hodin.

Vaše KŠŠ

KONTAKTy
Základní kontakty na radnici: 
E-mail: dchabry@dchabry.cz

Starostka Mgr. Kateřina Šilhová 
Šafránková
�tel.: 702 222 932
�e-mail:
katerina.silhova.safrankova@dchabry.cz
Tajemnice ÚMČ Lenka Drdová
�tel.: 722 974 893
�e-mail: lenka.drdova@dchabry.cz

Další kontakty na představitele radnice 
a zaměstnance ÚMČ naleznete na webu 
městské části.www.dchabry.cz/kontakty

OTEVŘENÁ RADNIcE
Veškeré informace o naší MČ na-
leznete na webu a také Facebooku 
městské části: www.dchabry.cz
FB: Městská část Praha-Dolní Chabry

POMOc S REGISTRAcÍ
NA OČKOVÁNÍ
PROTI NEMOCI COVID-19
infolinka MČ Praha-Dolní Chabry: 
702 192 330
po–pá 8:00–16:00 hod.
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Výběr ze zasedání Rady 
v létních měsících
schválila
�dotaci ve výši 10 000 korun pro Linku 
bezpečí,
�finanční příspěvek ve výši 7 000 korun na 
akci Svatojánský večer,
�návrh zadávací dokumentace vypra-
cované AK Kruták and Partners, advokát-
ní kancelář s. r. o. na dodávku a  montáž 
orientačního systému do ZŠ Praha-Dolní 
Chabry,
�podání námitek do územního řízení č. j.: 
MCP8 218581/2021,
�rozpočtové opatření č. 6 a 7 v roce 2021,
�cenovou nabídku předloženou firmou 
D & Z  spol. s  r. o. na opravu uliční vpus-
ti v ulici Ládevská ve výši 65 147,97 Kč bez 
DPH,
�cenovou nabídku na veřejnou zakázku: 
Orientační systém ZŠ Dolní Chabry od fir-
my Spyron Design s. r. o. za cenu 86 600 Kč 
bez DPH,
�podání správní žaloby proti rozhodnu-
tí MHMP, odboru stavebního řádu o povo-
lení výjimky pro společné povolení stav-
by „V409/419 – smyčka PSE“ Praha-Čimice, 
Dolní Chabry,
�darování obrazu „Chaberský rybník“ 
a jeho umístění v obřadním sále budovy,
�uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlou-
vě č. PP/7/2013 s SK Dolní Chabry; výše ná-
jemného za přenechané pozemky parc. č. 
528/9 o výměře 239 m2, parc. č. 528/8 o vý-
měře 645 m2, parc. č. 1444 o výměře 280 m2, 
vše k. ú. Dolní Chabry, je stanovena ve výši 
2 000 Kč/rok,
�výši školného na 750 Kč/dítě/kalendářní 
měsíc při běžném provozu MŠ Chaberáček,
�cenovou nabídku na údržbu zeleně a za-
hradnické práce od firmy ZAHRADY Kepka 
s. r. o. za cenu 1 170 316 Kč včetně DPH za 
dva roky,
�Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo se společ-
ností PKS stavby a. s. za cenu 2 277 545,06 
Kč bez DPH,

souhlasila
�s  dočasným uzavřením ulice Citolibská 
a  dopravním řešením za účelem podání 
žádosti o rozhodnutí na Praze 8 a stanovili 
podmínky pro uzavření a zábor,
�s  navrhovanou změnou ÚP hl. m. Pra-
hy zkráceným postupem na část pozemku 
parc. č. 52/4, k. ú. Dolní Chabry,
�s  projektovou dokumentací ke společ-
nému územnímu a  stavebnímu řízení ke 
stavbě: „Garsonka Dolní Chabry“, V  Krati-
nách 331/7, parc. č. 146 v k. ú. Dolní Chabry,
�s projektovou dokumentací na akci „No-
vostavba rodinného domu v obci Praha na 
pozemku parc.č.1373/112 a 1373/128 v k. ú. 
Dolní Chabry“,

nesouhlasilA
�s vydáním společného povolení na stav-
bu odstavné plochy prodejny AAA Auto 
Praha do doby, než budou vyřešeny majet-
koprávní vztahy žadatele s MČ.

MČ podala námitky 
k další fázi výstavby 
v Nových chabrech
Městská část odeslala 7. července 2021 ná-
mitky k  řízení pro vydání územního roz-
hodnutí další fáze H a I obytného soubo-
ru v Nových Chabrech a navrhuje na zákla-
dě souhrnu věcných námitek, aby Stavební 
úřad žádost developera zamítl.

V současné době se projekt skládá z již 
povolených a  částečně postavených fází 
A až G. V přiložené situaci se jedná o čer-
nobíle znázorněnou oblast, barevně je 
podbarven aktuální záměr developera, 
tedy zmíněné fáze H a I.

Podané námitky zdůrazňují zásadní roz-
por záměru s požadavky právních předpi-
sů (včetně Pražských stavebních předpi-
sů), závazných technických norem a Územ-
ního plánu hl. m. Prahy, jako třeba nena-
plnění aplikačních podmínek pro využití 
podmíněně přípustného koeficientu pod-
lažních ploch (KPPp).

Stejně tak se Žadatel nedovoleně sna-
ží aplikovat podmíněně přípustný KPPp 
na celou plochu OB-D, byť již na většině 
pozemků ve funkční ploše OB-D byly po-
staveny jiné stavby. Zcela hypotetické vy-
užití KPPp by tak bylo možné maximálně 

na ploše plánovaného Záměru, nikoli na 
pozemcích, které již byly zkonzumovány 
předchozími stavebními záměry s  využi-
tím koeficientu KPP. Rovněž zmíněný KPPp 
a koeficient zeleně jsou pro účely této žá-
dosti uměle zkresleny využitím pozemků 
již proběhlých fází výstavby.

Nesouhlas vzbuzuje také situová-
ní a členění nové výstavby, která je navr-
hována jako izolované místo odtržené od 
zbytku Dolních Chaber bez možného prů-
chodu, znemožňující přirozený pohyb oby-
vatel a v podstatě v ní chybí jakákoliv ve-
řejná vybavenost, obchody, služby či kva-
litní zelené plochy. Neprostupnost bloku 
fáze G a H je zcela nelogická i nepraktic-
ká, a eliminuje jakoukoliv přirozenou mo-
bilitu v  lokalitě. Záměr vůbec nereflektu-
je ani stávající uliční síť. Navrhovaný park 
je z části umístěn na konstrukci suterénu 
a přes druhý park je navržen jediný vjezd 
do podzemních garáží pro desítky bytů se 
stovkami nových obyvatel.

Nelze považovat přípustné prosazování 
zájmu o co největší zastavěnost bez ohle-
du na základní funkčnost a  estetiku. Pro 
Dolní Chabry a jejich občany, jejichž zájmy 
považuje městská část za prvořadé, nepři-
náší záměr nic pozitivního. Hájení těch-
to zájmů je primárním posláním městské 
části.                                                 redakce

Jak postupovat v případě 
nalezené věci
Jaké jsou podmínky a  postup pro řešení 
životní situace? V  souvislosti s  účinnos-
tí nového občanského zákoníku od 1. led-
na 2014 musí nálezce ztracené věci postu-
povat takto:

1. V případě, že z nálezu vyplývá identi-
ta majitele ztracené věci, je povinností ná-
lezce, aby o nálezu informoval toho, komu 
předmětná věc patří. Současně má nárok 
na nálezné, což si musí vypořádat s  řád-
ným majitelem věci. (Nálezné činí dese-
tinu ceny nálezu. Má-li však ztracená věc 
hodnotu jen pro toho, kdo ji ztratil, nebo 
pro jejího vlastníka, náleží nálezci nálezné 
podle slušného uvážení.)

2. Pokud je součástí nálezu osobní do-
klad (cestovní pas a občanský průkaz), ná-
lezce je povinen jej předat Městské čás-
ti Praha 8, Oddělení evidence obyvatel 
a osobních dokladů, U Meteoru 6, 180 48 
Praha 8, tel: 222 805 111, který podnikne 

další kroky, které mu ukládá zákon.
3. V  případě, že majitel ztracené věci 

není znám, nálezce musí tuto odevzdat 
MHMP na pracoviště Ztrát a nálezů – uli-
ce Karolíny Světlé 5, Praha 1, 110 00, niko-
liv na ÚMČ.
Kontakt na kancelář Ztráty a nálezy
Adresa: Karolíny Světlé 5, Praha 1 – Staré 
Město, 110 00,
Telefon: 224 235 085.
Provozní doba:
Pondělí: 08:00–12:00 a 12:30–18:00 hod.
Středa: 08:00–12:00 a 12:30–18:00 hod.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Nelze-li z  okolností poznat, komu má 
být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za 
opuštěnou, oznámí nálezce bez zbyteč-
ného odkladu nález obci, na jejímž území 
byla nalezena (na území hl. m. Prahy je to 
Magistrát hl. města Prahy) zpravidla do tří 
dnů.

Podle kterého právního předpisu se po-
stupuje: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zá-
koník.                             Gabriela Chamrová
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chaberská škola
září novotou
a čeká na první žáky
A je to tu! Po více než roce a půl stavebních 
prací můžeme hrdě zahlásit, že máme ho-
tovo. Dostavba chaberské základní školy 
včetně kompletní rekonstrukce je u konce.

Už na první pohled škola na Spořic-
ké září, někteří ji možná ani nepoznávají, 
jak se její podoba změnila, jak se rozrost-
la a zkrášlila. Především se však zvýšila její 
kapacita na 550 žáků a zmodernizovaly se 
všechny prostory od šaten a kuchyní až po 
učebny ve všech patrech.
Jak to celé začalo

S  projektem rozšíření základní školy 
se začalo před více než deseti lety. Tope-
ní ve škole bylo v katastrofálním stavu, zá-
zemí a prostory učeben pomalu nedosta-
čovaly. Demografická studie tehdy potvr-
dila potřebu rozšíření školy a tehdejší ve-
dení radnice proto nechalo zpracovat nej-
prve studii a na jejím základě určili firmu 
Valbek spol. s. r. o. k  vypracování projek-
tové dokumentace. Koncem roku 2013 pro-
běhla zásadní rekonstrukce kotelny s  ka-
pacitou již pro budoucí přístavbu a pozdě-
ji také všech rozvodů a topení. V prosinci 
2015 získala MČ stavební povolení a zača-

la s přípravou pro výběr zhotovitele. V  té 
době ale MČ stále sháněla další finanč-
ní prostředky, aby mohl být stavební zá-
měr realizován. Projekt měl původně pro-
bíhat v etapách, po volbách 2018 bylo ale 
rozhodnuto o úpravě pomalu stárnoucího 
projektu, které se zhostil projektant Tomáš 
Svatoš a zvládl to skvěle. Radnice poté na-
dvakrát vyhlásila výběrové řízení na do-
davatele, které vyhrála žďárská firma PKS 
stavby a. s. a na přelomu let 2019 a 2020 
byly zahájeny stavební práce.
Průběh stavby

Jako první začaly výkopy pro nové šat-
ny v  severní části areálu a  z  pohledu od 
Spořické také za školou pro základy bu-
dovy jižního křídla. Přestože v březnu při-
šla koronavirová pandemie, stavbu samu 
to výrazně neovlivnilo. Práce směle po-
kračovaly hloubením a  betonováním zá-
kladů (později již také pro novou tělocvič-
nu) a výstavbou ocelové konstrukce šaten. 
Dne 12.  května  2020 bylo za přítomnosti 
vedení radnice, stavebníků a několika hos-
tů poklepáno na základní kámen a důleži-
tá stavba se tím dočkala i svého slavnost-
ního zahájení.

Začala revitalizace 
na horním rybníce
V  srpnu začaly práce na údržbě a  revita-
lizaci chaberského Horního rybníka, kte-
ré v rámci revitalizace Drahanského poto-
ka provádí hlavní město Praha a jeho pod-
řízené společnosti. V  okolí proběhl rov-
něž výřez keřů v korytě potoka od vyústění 
dešťové kanalizace po bezpečnostní pře-
liv, které svým nárůstem koryto rozrušují. 
Jedná se o náletové dřeviny černého bezu, 
lísky obecné a  hlohu jednosemenného 
o ploše do 100 m2. Rybník byl koncem mě-
síce úplně vypuštěn, aby mohly pokračo-
vat opravy narušených portálů a stabiliza-
ce profilu koryta nebo prodloužení zatrub-
nění dešťové kanalizace. Přímo v  nádrži 
dojde k terénním úpravám a úpravám sva-

hů, u Krbické ulice bude snížena nábřež-
ní zeď a osazeno nové zábradlí. Oblíbené 
místo odpočinku v jádru městské části tak 
projde kompletní obnovou a stane se poté 
opět významnou součástí chaberského ve-
řejného prostoru.

redakce
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Výměna plynovodu 
pokračuje
Od středy 8.  září  2021 začnou v  lokali-
tách ulic Kobyliská, Na Pěšině, Pod Kří-
žem, U Váhy, Křimovská a jejich okolí prá-
ce Pražské plynárenské Distribuce, a. s. na 
výměně středotlakého plynovodu. Rekon-
strukce bude probíhat do 22. října 2021 po-
stupně celkem v deseti etapách v návaz-
nosti na nedokončené práce probíhající 
v loňském roce. Zhotovitelem stavby bude 
firma Revis  – Praha, spol. s  r. o. V  místě 
prováděných oprav bude dočasně omezen 
dopravní provoz, který bude patřičně vy-
značen přechodným dopravním značením.
�Umístění zařízení staveniště: 8.  září  – 

22. října 2021 – na Pěšině, Pod Křížem,
�8. etapa: 9. – 21. září 2021 – Kobyliská, Na 
Pěšině, Pod Křížem,
�9. etapa: 10. – 23. září 2021 – Na Pěšině,
�10. etapa: 16. – 28.  září 2021 – Na Pěši-
ně, U Váhy,
�11. etapa: 17. – 30. září 2021 – U Váhy,
�12. etapa: 23. září – 5. října 2021 – Na Pě-
šině, Křimovská,
�13. etapa: 26. září – 7. října 2021 – Křimov-
ská,
�14. etapa: 30. září – 13.  října 2021 – Ko-
byliská,
�15. etapa: 30.  září  – 12.  října 2021 - Ko-
byliská,
�16. etapa: 7. – 19. října 2021 – Kobyliská, 
U Váhy,

�17. etapa: 8. – 22. října 2021 – Kobyliská, 
Křimovská.

Na webu městské části naleznete koor-
dinační situace vydané odborem dopravy 
Prahy 8 k  navrženým dopravním opatře-
ním v dotčených ulicích.

redakce

Během léta nová budova rychle rost-
la do své finální výšky, prostory šaten byly 
dokončeny a  provizorně v  nich pro škol-
ní rok 20/21 přebývala dočasná jídelna. 
Ani tu si žáci dlouho neužili, covid je do 
školy opět nepustil. Probíhající stavbu tak 
mohly s  rodiči sledovat alespoň na dál-
ku. Do konce roku vyrostla dřevěná kon-
strukce nové tělocvičny a  byly dokonče-
ny hrubé stavební práce na dalších objek-
tech. Výraznější činnost se poté na nějaký 
čas přesunula za stěny budov, kde dochá-
zelo v dalších měsících k výstavbě interié-
rů včetně stovek dalších detailů, jako jsou 
třeba osvětlené hodiny na průčelí hlavní 
budovy.

Vše se zvládlo dle harmonogramu a bez 
větších potíží, a  to i  díky výborné spolu-
práci s ředitelkou Zdenkou Chaloupeckou. 
Poděkování patří také stavebnímu dozo-
ru Evě Staškové a Šárce Doležalové z DOST 
inženýring s.r.o., a  především vedoucímu 
projektu Janu Vrbickému a jeho týmu z PKS 
stavby a.s.
Moderní a nové

Rozdíl je patrný na první pohled. Záři-
vé barvy nové fasády navržené architek-
tem Petrem Malinským a budova rozrostlá 
o nové objekty. Proskleným vstupem z uli-

ce V  Kratinách projdou žáci do zcela no-
vých šaten s 550 skříňkami. Ze šaten zamíří 
po spojovacích chodbách, které zdobí ele-
gantní akustické podhledy, ke svým učeb-
nám. Ty v původní budově jsou kompletně 
rekonstruované včetně podlah, výmalby, 
rolet na oknech nebo sociálního zařízení, 
v učebnách v nově postaveném jižním kří-
dle zase až oči přechází z každého detai-
lu. V této části školy je nové úplně všech-
no, včetně střešní terasy, jakou se jen tak 
nějaká škola pyšnit nemůže. Hodiny těles-
né výchovy obslouží dvě tělocvičny v seve-
rovýchodní části areálu – jedna přistavě-
ná, druhá kompletně rekonstruovaná. Pod 

nimi se nachází zázemí kuchyně a prostor-
ná nová jídelna. Pokud vám ani tento po-
pis nestačí, nezbývá než si nechat v  září 
vyprávět od vlastních dětí a vnoučat. Jsme 
přesvědčeni, že z nové školy budou stejně 
nadšení jako my. Vždyť právě pro ně byla 
postavena. A zítra už hurá do školy!

Celkově vyšla dostavba školy na téměř 250 
milionů korun, které byly získány v průbě-
hu let převážně z dotací hl. m. Prahy a z Ev-
ropského strukturálního a  investičního 
fondu OP Praha – pól růstu ČR.

redakce

co pro vás znamená dokončení dostavby ZŠ?

Kateřina Šilhová Šafránková:
„Především velkou úlevu. Zvládli jsme v podmínkách malé městské části uřídit stavbu za 230 milionů. Na tomto projektu se rozpadla 

předchozí koalice a nám se stavbu podařilo dotáhnout. Velkou výzvou jsou naopak do budoucna další vylepšení interiéru. Zároveň bych 
ráda přivedla do Chaber i nové kvalitní učitele.“

Milan Golas:
„Dostavba ZŠ je nepochybně zdařilý a úspěšný projekt, naplnění dlouholetého úsilí a také včasného splnění prioritního programo-

vého cíle, který měla ODS pro toto volební období, poněvadž oblast vzdělávání je pro nás trvalou programovou prioritou. Kvalitní škol-
ství je zárukou úspěšné budoucnosti, a proto hodláme i nadále pokračovat v další modernizaci a dovybavení areálu školy, stejně tak 
i v podpoře kvalitního profesního rozvoje učitelů.

Jako radní, který jsem měl od začátku tohoto volebního období, kdy jsme na podzim 2018 rozhodli o spuštění projektu, přípravu a re-
alizaci dostavby na starost, mohu říci, že jsem rád, že cíl, který jsme si vytyčili, jsme dobře a včas zvládli. Hlavně mě ale těší, že děti do-
stanou nejen dobré vzdělání, ale třeba i díky lepšímu sportovnímu vybavení a zázemí začnou od malička více sportovat.“

Miroslav Malina:
„Přestavba školy pro mě byla i velkou osobní výzvou. Střechu původní budovy stavěl v době II. světové války můj dědeček, V době 

vzniku byla naše škola pojata velmi moderně. Současná úprava ji po letech stagnace vrátila do nejmodernější úrovně. Základní vzdělá-
ní jsem tady absolvoval já se svými bratry, moje děti, vnoučata a doufám, že bude i pokračování.“
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Gratulace k 98. narozeninám 
panu Ladislavu husárkovi
Zástupkyně Sociální komise paní Růžena 
Klimešová v zastoupení naší městské čás-
ti popřála oslavenci především zdraví, pro-
tože zdraví přináší radost do srdce a spo-
kojenost na duši. My ostatní se připoju-
jeme a posíláme přání plného zdraví nej-
staršímu mužskému obyvateli naší obce.

Sociální komise

Telegraficky
Vybavujeme pracovníky
péče o veřejný prostor
Konec tahání kanystrů. Pracovníci péče 
o veřejný prostor dostali díky dotaci novou 
cisternu. Zalévání květin, keřů a  stromků 
tak bylo během léta o něco snazší.

chaberské letní kino
Během léta jsme uspořádali dvě filmová 
promítání v  Chaberské pergole. V  anke-
tě jste si pro první z nich vybrali komedii 
Matky, v srpnu jsme zvolili novinku Patri-
ka Hartla s názvem Prvok, Šampón, Tečka 
a Karel. Jsme rádi, že vás dorazilo tolik a že 
se vám chaberské letní kino líbilo.

Už jste vyplnili svoji
pocitovou mapu chaber?

Zapojte se i vy a vyjádřete se online k mís-
tu, kde žijete, pracujete a trávíte volný čas. 
Pod odkazem naleznete pár stručných otá-
zek pro umisťování špendlíků v  Dolních 
Chabrech.

Jednoduše označíte místo, na které je 
příslušný dotaz směrován, protože tady 
třeba rádi trávíte volný čas, necítíte se 
bezpečně nebo je zde třeba zanedbané 
místo. Už jen do konce září.

Zpěvačka a herečka Monika 
Absolonová v pořadu
Krása zralého věku
Dovolujeme si upozornit, že se 
blíží avizovaný další díl pořa-
du Krásy zralého věku, a to dne 
16.  září  2021 v  čase 14:30 ho-
din. Hostem bude nejen zpěvačka se zla-
tem v hrdle Monika Absolonová, ale i prv-
ní dáma etikety a  bývalá asistentka pěti 
amerických prezidentů paní Eliška Haš-
ková Coolidge. Jako v  každém díle toho-
to pořadu, tak ani tentokrát nebude chy-
bět fyzioterapeutka paní Erika Havlasová. 

Věřím, že skvělou a srdíčkovou atmosféru 
bude jistit tombola a samozřejmostí už je 
malé občerstvení včetně ochutnávky vína. 
Jsme sice na začátku měsíce, ale i během 
prázdnin se již zájemci začali hlásit, a tak 
neváhejte i  vy si rezervovat místo v  sále. 
Ručím za skvělou atmosféru, zajímavé po-
vídání a nový cvičební program v režii paní 
Eriky. Společně s vámi se na toto setkání 
i já upřímně těším.

Rezervace: Jitka Goldsteinová, tel.: 
283 852 858, mob.: 604 976 653.

Hana Kunešová,
autorka pořadu a vedoucí Soc. komise

Autogramiáda Elišky 
haškové coolidge v pořadu 
Krása zralého věku
Kdo bude mít zájem o  knihy, etikety pro 
děti či knihy o  životě paní Elišky, vhodné 
jako vánoční dárek či milé překvapení k ja-
kémukoli výročí, lze si všechny knihy za-
koupit před začátkem pořadu. Paní Eliš-
ka po skončení programu všem zájemcům 
vepíše osobní věnování dle přání držitele 
jedné z knih.

Hana Marie Kunešová

V 97 letech poprvé 
na přehlídkovém mole
Paní Anna Štemberová pochází z  Hrádku 
u Rokycan, v roce 2001 se po smrti manže-
la přestěhovala za rodinou své dcery Šár-
ky a zetě Josefa Doležala do Dolních Cha-
ber. Má dvě dcery, pět vnoučat a pět prav-
noučat. Neměla lehký život, za války byla 
totálně nasazena, po válce komunisty per-
zekuovaná, nesměla vystudovat ani vyso-
kou školu. Nicméně zažít atmosféru mód-
ní přehlídky byl pro ni nový a zajímavý zá-
žitek. Přehlídka se uskutečnila dne 19. čer-
vence. Přehlídky se pravidelně pořáda-
jí v  rezidenčním centru pro seniory Rosa 
v pražských Kobylisích. Nervozitu jako její 
kolegyně nepociťovala, také proč? Život je 
přece krásný tím, jak je barevný a stále při-
náší nové výzvy. Modely předvádělo na 27 
seniorů. Z osobní zkušenosti vím, že si tato 
dáma umí života užít a má stále co dávat 

svému okolí a  především své velké rodi-
ně, která je na ni patřičně pyšná. Přejeme 
hodně podobných zážitků, kulturních a ra-
dostných. Hodně zdraví a  stálý úsměv ve 
tváři v plné duševní i fyzické vitalitě přeje 
celá sociální komise. Paní Anno, vězte, že 
jsme na Vás pyšní!  

Hana Marie Kunešová, Sociální komise, 
foto: Josef Doležal
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Pozvánka 
na kulturní akce v září
Organizuje MČ Praha-Dolní Chabry, Kul-
turní komise a  Kulturní centrum Chaber-
ský dvůr.
Jako už tradičně, můžeme se v  září tě-
šit na dvě akce, obě úspěšné a  oblíbené 
u diváků. Jednou z nich je sousedské se-
tkání Zažít město jinak, které bude probí-
hat v sobotu 18. září 2021 po celý den ne-
jen v prostoru před místním úřadem, ale 
na všech místech, kde se naši občané se-
tkávají. Přesný rozpis a harmonogram akcí 
zveřejníme v září na stránkách Kulturního 
centra Chaberský dvůr a sociálních sítích 
a  návštěvníkům budou k  dispozici letáč-
ky s programem. Můžeme se těšit na hry, 

soutěže, malování, pohyb a drobné a slad-
ké odměny, ale především na to, že se bu-
deme moci v  místě svého bydliště zapo-
jit do společných akcí, seznámit se s nový-
mi sousedy a jejich rodinami a přispět tak 
k  tomu, aby se Chabry staly pro všechny 
obyvatele skutečným domovem.

Hned druhý den, v  neděli 19.  září ve 
14:00 hodin, se můžeme těšit na Krajanské 
slavnosti, které se opět konají jako sou-
část 14. ročníku Mezinárodního krajanské-
ho festivalu v Praze. V minulém roce musel 
být krajanský festival kvůli covidu zrušen, 
tomto roce se sice koná, avšak přivítáme 
jen krajany a krajanské spolky z několika 
zemí, kde jsou krajané očkováni a mohou 
přijet do země svých předků bez problé-
mů. Je to Slovensko, Chorvatsko, Maďarsko 
a Srbsko. Všichni krajané budou přivítáni 
v pátek 17. září v hlavním sále Senátu Par-
lamentu České republiky, v sobotu vystou-
pí na Staroměstském náměstí a  v  nedě-
li v Dolních Chabrech. Záštitu dali krajan-
skému festivalu Stálá komise Senátu par-
lamentu ČR a primátor hl. m. Prahy.

V  Chabrech krajanům každoročně ne-
jen zatleskáme, ale připravíme jim i skvě-
lé pohoštění jako vyjádření díků za to, že 
ve svých zemích tak skvěle a po generace 
propagují českou řeč, českou kulturu i tra-
dice. Věra Doušová

Příspěvek zastupitele
Aktuální úspěšné dokončení rozšíření ZŠ 
je výsledkem společného úsilí mnoha lidí. 
Chtěl bych tu zmínit například zástupce 
ředitele a  jednoho z  prvních členů Volby 
pro Chabry Martina Cytucha, který byl jed-
ním z těch, díky kterým se akce dala v roce 
2010 do pohybu, protože bylo již nezbyt-
ně nutné řešit řadu problémů, se kterými 
se ZŠ potýkala. Přidali se k nám ale i dal-
ší lidé, aktivně se zajímající o dění v Dol-
ních Chabrech. Společně jsme vytvořili ne-
jen tým, který se pustil do organizace re-
konstrukce ZŠ, ale také celou Volbu pro 
Chabry.

Začátky byly náročné. Delší dobu bylo 
zřejmé, že škola kapacitně nestačí a byla 

to Volba pro Chabry, kdo se k tomu posta-
vil čelem. Rozjet projekt takového rozsahu 
bylo v té době mnohem složitější než dnes 
a  mnozí byli skeptičtí. I  přes to jsme do 
toho šli, scházeli se zástupci školy a s ar-
chitektonickou firmou. Trávili jsme hodiny 
nad jednotlivými návrhy a vybírali ten nej-
vhodnější. Konstrukčně a  architektonicky 
bylo velice náročné vměstnat na prostoro-
vě omezený školní pozemek vše tak, aby 
to dávalo smysl a  splnilo příslušné nor-
my. Zajistit financování bylo další výzvou. 
Nakonec se ale vše podařilo a v roce 2019 
Volba pro Chabry společně s  ODS vybra-
la generálního dodavatele i stavební dozor 
a vzala tak na sebe odpovědnost za bez-
mála čtvrtmiliardový projekt.

Díky této naší mnohaleté práci se teď 
učitelé a  žáci můžou těšit na zcela nové 
křídlo se specializovanými učebnami, zre-
konstruovanou starou budovu školy, okna 
s venkovními roletami, které řeší problém 
s přehříváním, výtah, rozšířené šatny, škol-
ní kuchyň, jídelnu, dvě tělocvičny. Změn je 
opravdu spousta.

Rozšíření ZŠ pro nás ve Volbě pro Chab-
ry bylo výzvou. Líbilo se nám pracovat na 
studiích, návrzích, vymýšlet řešení prostor. 
Pro mě osobně to byla z profesního hle-
diska nezapomenutelná zkušenost. Jsme 
nesmírně rádi, že se vše podařilo dokon-
čit dle našich představ a že děti budou mít 
u nás v Chabrech zase o něco lepší mož-
nost vzdělávání.                 Miroslav Malina

Příspěvky zastupitelŮ

Příspěvek zastupitelky
Milí Chaberáci a všichni školou povinní,

přeji vám všem, aby se vám v  moder-
nější a větší škole líbilo.

Stejně jako kdysi stavba školy i dostav-
ba prošla místním politickým dramatem. 
Jsem ráda, že jsem dokázala vydržet ne-
skutečné naschvály, odmítla jsem školu 
zahodit a  dotáhla jsem stavbu ke startu 
a skvělým výsledkům prvního půlroku. Těší 
mě, že dostavba doběhla jak měla podle 
harmonogramu v termínu.

Přeji zejména vám, milé děti, aby vás 
škola bavila tak, abyste na ni s  jednou 
s  láskou vzpomínaly. A  když se podaří, 

abyste se kromě řady jiných konkrétních 
věcí naučili zejména rozlišit podstatné 
a nepodstatné.

Pak totiž snadno pochopíte, že je pod-
statné a  dobré dodržovat sliby, pracovat 
pořádně a  zůstat čestným člověkem. Bez 
ohledu na fanfáry bludů a nečestnost ko-
lem. Říká se, že co umíte a  víte, vám ni-
kdo nevezme… já myslím, že zejména čest 
a upřímnost k sobě samému člověku nikdo 
doopravdy nevezme.

Předpokládám, že všichni moji kolego-
vé ze zastupitelstva, kterým všem se do 
stavby nechtělo, některé naprosto vůbec 
nezajímala, dokonce ji úplně shodili, ne-

věřili, lhali a podváděli, se velmi důkladně 
se školou vyfotí. Tak, aby se to za rok dob-
ře vyjímalo na předvolebních plakátech 
uprostřed dalších vylhaných slibů.

To se tak někdy stává a to je milé děti, 
právě to nepodstatné. Žvanění, lhaní a vy-
táčení reálné věci prostě vybudovat nedo-
káže. Mediální svět se nás snaží v tomhle 
trochu zmást, ale je třeba držet se noha-
ma na zemi a dokázat se správně s rozu-
mem rozhodnout.

Přeji vám vše dobré s  novým školním 
rokem a moc si přeji, aby to byl tentokrát 
školní rok prostě úplně normální.

Zdraví Barbora Floriánová
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Dvorečky pro nejmenší

Vzhledem k nejasným podmínkám akcí 
ve vnitřních prostorech od září bude 
konání Dvorečků avizováno aktuálně 
dle situace na sociálních sítích. Sleduj-
te prosím web, FB a Mobilní rozhlas MČ 
a  Chaberského dvora. Bude-li situace 
příznivá, moc se na všechny s  lektor-
kou Lucií Šulcovou v  Kulturním cent-
ru CHD těšíme!

Výstava: Spojeni Foglarem
1. 9.–30. 9.

Ve spolupráci se Sdružením přátel Jaroslava Foglara, z. s., 
zveme k návštěvě panelové výstavy SPOJENI FOGLAREM, kte-
rá představuje plejádu známých i  méně známých ilustráto-
rů Foglarových knih. Celkem 17 panelů obsahuje medailon-
ky výtvarníků, kteří se podíleli na ilustrování románového díla 
Jaroslava Foglara a spojili tak navždy své jméno se jménem 
slavného spisovatele. Vedle dobře známých umělců jako Zde-
něk Burian, Marko Čermák, Kája Saudek, Jan Fischer, Bohumil 
Konečný či Gustav Krum jsou součástí výstavy reprodukce děl 
Břetislava Charwota, Miloslava Dismana či Vlastimila Toma-
na, ale také Adolfa Bor-
na či Vladimíra Jirán-
ka. Sám Foglar považo-
val výběr ilustrátorů pro 
svá knižní vydání za dů-
ležitý moment. Měl jas-
nou představu o  tom, 
jak nezanedbatelně pů-
sobit na mládež také 
pomocí ilustrace a  ne-
váhal se značnou vehe-
mencí prosazovat své 
představy i  u  těch nej-
zkušenějších ilustráto-
rů. Knihovna tak pokra-
čuje v  letošních akcích 
s  foglarovskou témati-
kou.

Pohádka: Jak šel Kozlík do světa
25. 9. so 15:00 hod.
Pohádka vypráví o Kozlíkovi, který se vydal do světa, aby mohl 
vysvobodit princeznu. Musí splnit tři úkoly, které mu zadá čer-
nokněžník. Díky úkolům se z Kozlíka stane pracovitý, odvážný 
a chytrý princ Kozlík. Pohádka má logopedický a výchovný pří-
nos. A jestli si Kozlíka princezna vezme? To se ukáže na závěr.

Divadelní pohádka pro děti, hraje Divadlo Kozlík, vstupné 
50 Kč. Bez rezervace.

Z Á Ř Í  2 0 2 1

Výstava: Vladimír Přáda „obrazy“
6.–27. 9.
Vernisáž 6. 9. od 17:00 hod.

Výstava: Spojeni Foglarem
1.–30. 9.
Panelová výstava ilustrátorů Foglarových knih

1. 9. st 15:30–17:30 hod., Kavárnička chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje
Pořádá Sociální komise

5. 9. ne 20:00 hod., G. Rejková a kolektiv: Setkání
Divadelní hra divadla DIVOCH
Vstupné 120 Kč, Velký sál

10. 9. pá 18:00 hod., Noc s Andersenem
Program pro děti v knihovně
Vstupné 150 Kč, rezervace formou přihlášky

15. 9. st 15:30–17:30 hod., Kavárnička chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje
Pořádá Sociální komise

16. 9. čt 14:30 hod., Krása zralého věku
Hudebně komponovaný pořad ve Velkém sále, hosté: Monika 
Absolonová, Eliška Hašková Coolidge.
Velký sál, vstupné zdarma, rezervace v KC/knihovně
Pořádá Sociální komise

21. 9. út 18:00 hod., beseda: Foglar
a Skautský archiv – co vás zajímá
Roman „Bobo“ Šantora ze SNJF a Skautského archivu
Vstupné zdarma, venkovní prostor před knihovnou

22. 9. st 19:00 hod., Divadlo: Když se zhasne
Divadelní představení Agentura Nordproduction, hrají: L. 
Langmajer, I. Šmoldas, M. Bittnerová, M. Kuklová
Vstupné 250/200 Kč, Velký sál

25. 9. so 15:00 hod., Jak šel Kozlík do světa
Divadelní pohádka pro děti. Hraje divadlo „Kozlík“
Vstupné 50 Kč, Velký sál, bez rezervace

Konání všech akcí je podmíněno aktuálním vládním nařízením.

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

chaberskydvur@dchabry.cz | knihovna@dchabry.cz.
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Nemáte chytrý telefon ani přístup k tiskárně 
a  potřebujete certifikát o  provedeném oč-
kování? V naší knihovně v Chaberském dvo-
ře vám milerádi pomůžeme. K tisku můžete 
použít počítače přístupné veřejnosti v prv-
ním patře Kulturního centra, případně vám 
bude k dispozici některá z pracovnic knihov-
ny, která vám potřebný dokument vytiskne. 
Navštivte nás kdykoliv od pondělí do pátku 
dle aktuální provozní doby.

za kulturní dvoustranu Alena Wachtlová, Jitka Goldsteinová

Málokdo ví, že nedaleko od naší MČ síd-
lí v Čimicích Skautský archiv. Jeho šéfem je 
Roman „Bobo“ Šantora, který k nám zavítá 
a povypráví nejen o Jaroslavu Foglarovi, ale 
i o funkci a účelu archivu a Skautské nadace 
Jaroslava Foglara. Co považuje za nejvzác-
nější předmět ve svém vlastnictví nebo co 
kuriozního se našlo v bytě Jaroslava Fogla-
ra, který má SNJF ve správě? To vše i mnohé 
další, co vás zajímá, se dozvíte na ojedině-
lém setkání v Chaberském dvoře. A vezměte 
s sebou i své děti, čekají tu na ně Rychlé šípy 
v životní velikosti!

OTEVÍRAcÍ DObA 

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

chAbERSKÁ KNIhOVNA

VÝbĚR Z Knižních novinEk VÝbĚR Z NovinEK pro děti

Noc s Andersenem, 10. 9. pá 18:00 hod
Milí malí nocležníci, vloni se pře-
spávání v  knihovně nemohlo bo-
hužel konat, tak jste plnili doruče-
né úkoly z Bradavic jen po večerech 
doma „distančně“. Letos na jaře se 
nepříznivá situace opakovala, ale 
podzim si už utéct nenecháme! Se-
jdeme se v pátek 10. září v podvečer 
s dvaceti z vás, kteří si chcete přijít 
užít knihovnu po zavírací době. Bu-
deme společně vyrábět „vícefunkč-
ní“ krmítka pro ptáčky a zaměříme 
se na přírodu i v dalších zábavných 
úkolech. A  jelikož tématem večera 
je Záhada hlavolamu od Jaroslava 
Foglara, prolistujeme při hraní her 
společně i jeho knihy.

Vhodné pro děti 1. až 6. tří-
dy ZŠ. Vstupné 150 Kč, v ceně pro-
gram, večeře. Podmínky konání bu-
dou upřesněny před akcí dle aktu-
álně platných hygienických naří-
zení. Přihlašujte se vyplněnou při-
hláškou nebo osobně v  knihovně 
od 16. srpna.

Potřebujete vytisknout 
certifikát o očkování?

beseda: Roman „bobo“ Šantora
J. Foglar a skautský archiv – co vás zajímá
21. 9. út 18:00 hod.
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Štafetový kolík – tři otázky 
pro Karolínu Primasovou
Po letní přestávce přicházíme opět s oblí-
benou rubrikou „Štafetový kolík – tři otáz-
ky pro…“. Šéfkuchař Gianfranco Coizza no-
minoval Karolínu Primasovou, které rov-
nou připravil otázky zaměřené především 
na tanec, který je pro ni srdeční záležitostí.
Co vás přivedlo k tanci, konkrétně k tan-
gu?

Spojení hudby a pohybu je pro mě kom-
binace, kterou zatím nic nepřekonalo. Ta-
nec je pro mě velmi relaxační a přirozenou 
záležitostí, protože v ideálním případě mi 
s  prvními takty zcela vypíná hlava a  tělo 
funguje v souladu s hudbou a partnerem 
tak trochu na „autopilota“. Chvíli ale trva-

lo, než jsem si na to přišla. Má cesta k tan-
ci vedla přes hru na klavír a zpěv. Na gym-
náziu jsem tančila závodně standard a la-
tinu. Když jsem pak v průběhu studia na VŠ 
musela se závodním tancováním skončit, 
usilovně jsem hledala, kde bych se moh-
la dál tanečně realizovat. Zkusila jsem lin-
dy hop a salsu, u které jsem pár let zůstala. 
Někdy tou dobou jsem absolvovala i první 
lekce argentinského tanga. Pamatuji si, že 
na mé první milonze (tančírně tanga) mě 
tehdy kromě samotného pohybu taneční-
ků upoutaly hlavně nohy elegantních ta-
nečnic obuté do nepřehlédnutelných ta-
nečních bot a působivá, tak trochu melan-
cholická a intimní atmosféra.
Čím si vás tango získalo a  jak důležité je 
spojení s  uměním, tancem, hudbou pro 
komunitní život?
Kdybych měla popsat, co se mi na tangu 
líbí, vydalo by to na román, takže se poku-
sím být stručná. Kromě podmanivých ryt-
mů a zmíněné velmi specifické atmosféry 
na milongách bych vyzdvihla fakt, že tango 
není nuda ani po letech. Ba naopak, fun-
guje na principu improvizace, kdy vedou-
cí tanečník, leader (zpravidla muž) je ten, 
kdo má v rámci improvizované choreogra-
fie hlavní slovo, a follower (zpravidla žena) 
jej následuje, mnohdy se však sám rovněž 
na choreografii podílí. Tango proto není 
pro nedočkavce. Aby byli tanečníci schop-
ni improvizace a  zároveň si tanec patřič-
ně užili, je potřeba osvojit si základy tance 
na kurzech a mít nějaký ten odtančený pá-
tek za sebou. Komunity tanečníků nabíze-

jí velkou nabídku nejrůznějších tango akcí, 
ať už kurzů, workshopů, maratonů, festiva-
lů v ČR či v zahraničí (mnohdy navíc v krás-
ných prostorách) tak, že je možné taneční 
aktivity zahrnout do běžného života v kaž-
dém věku. V neposlední řadě musím zmínit 
pro tango tolik zásadní objetí a s ním úzce 
spojené intenzivní prožitky z tance. I díky 
tomu se o tangu mluví jako o romanci ve 
třech minutách nebo o terapii.

Ohledně druhé části otázky jsem pře-
svědčená o  tom, že kulturní aspekt, kte-
rý zmiňujete, je pro život v komunitě vel-
mi obohacující a  inspirativní. Důkazem 
toho je stále větší obliba různých sou-
sedských či lokálních akcí typu Zažít měs-
to jinak, kterým velmi fandím. Jsou zábav-
né pro všechny věkové kategorie, rozšiřu-
jí obzory a podporují sounáležitost obyva-
tel v dané lokalitě.
Můžeme se těšit na nějaké další akce spo-
jené s tančením?
Loni proběhly v Chabrech zatím dvě tango-
vé ochutnávky (v A posto trattorii a v Ka-
várně pod Pavlačí). Právě v  těchto dnech 
domlouváme opět jednu tančírnu, která se 
uskuteční ke konci srpna. Uvidíme, co při-
nesou následující měsíce a zda bude mož-
né vzhledem k situaci pomýšlet třeba i na 
vnitřní akce, či zda zůstaneme u těch ven-
kovních v letních měsících.

Nominace do příštího čísla: 
Milan Drda.                                          

redakce

Prodej přebytků
čerstvých

křepelčích vajíček
z domácího chovu

v Chabrech.

Měděnecká 8/1
602242728

3kč / ks

INZERCE

Poděkování dárcům za pomoc 
zničeným moravským obcím
Koncem června uspořádala městská část 
benefiční koncert na podporu moravských 
obcí zasažených ničivým tornádem. Kon-
cert pod patronací starostky Kateřiny Šil-
hové Šafránkové proběhl v místním koste-
le Stětí sv. Jana Křtitele a vystoupili na něm 
umělci Kristina Fialová a  Petr Nouzovský. 
Mnoho z občanů přispělo online skrze dár-

covskou výzvu městské části u Nadace Via, 
která právě skončila a kde se podařilo na 
pomoc moravským obcím vybrat krásných 
30 300 korun. Další z  vás se zapojili sami 
již před koncertem nebo zvolili jinou for-
mu podpory. Vám všem patří naše upřím-
né poděkování. Finanční dar poslouží dob-
ré věci.

Celý záznam z  benefičního koncertu 
je stále ke zhlédnutí na Facebooku Petra 
Nouzovského. redakce

INZERCE
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Myslivost 
vypouštění bažantů
Nejpočetnější drobnou zvěří v našich ho-
nitbách je zvěř bažantí. I když nepatří mezi 
původní druhy (pochází z  Malé Asie), vli-
vem příznivých přírodních podmínek a lid-
ské péče se stala již od 14. století velmi 
rozšířenou.

Rozlišujeme divoký, polodivoký a krotký 
způsob chovu bažanta. Při divokém cho-
vu příliš nezasahujeme do životního cyklu 
zvěře a soustřeďujeme se na ochranu před 
predátory, přikrmování a ochranu přírod-
ního prostředí v honitbě. Polodivoký chov 
se dnes věnuje většinou líhnutí vajec z vy-
sečených či jinak ohrožených hnízd v umě-
lých líhních a následné vracení bažantů do 
přírody.

Krotký (umělý, farmářský) chov je za-
ložen na chovném hejnu, které je tvoře-
no pouze krotkou zvěří komorovanou přes 
zimu ve venkovních voliérách. Na jaře se 
zvěř rozdělí do tzv. ostruháren (voliér), kde 
je v určitém poměru samčí a samičí zvěř. 
Zde slepice snášejí vejce, která se pravi-
delně sbírají a umisťují do elektrické líhně. 
Vylíhnutá kuřata se dále odchovávají ve 
výbězích s umělou kvočnou, což je tepel-
ný zářič. Dříve se k tomuto účelu používaly 
též přirozené (živé) kvočny, slepice malých 
plemen. Ve stáří deseti týdnů se bažantí 
kuřata vypouštějí do přírody, protože jsou 
již samostatná. Nejdříve se však na několik 
dní umisťují do aklimatizačních voliér, aby 
si zvykla na okolní prostředí, a teprve pak 
se vypouštějí do volnosti. Po určitý čas se 
jim v místě vypuštění předkládá oblíbené 
granulované krmivo a voda.

V  našem mysliveckém spolku jsme 
praktikovali různé způsoby odchovu ba-
žantů. Před lety jsme nakupovali několi-
kadenní kuřata, která jsme až do vypuště-
ní drželi v odchovně v Přemyšlení. Odchov-
na byla vybavena tepelnými zářiči, krmít-
ky, napáječkami a  venkovními voliérami. 
Tímto náročným způsobem jsme zazvěřo-
vali honitbu, i když bažantí zvěře z divoké-
ho chovu bylo v revíru stále dost. Doba se 
však změnila. Odchovnu jsme zrušili a ba-
žantí zvěře v přírodě rapidně ubylo. Aby-
chom udrželi tuto krásnou zvěř v revíru, šli 

jsme cestou nákupu dospělé zvěře. Jedna-
lo se o slepice a kohouty z chovného hej-
na, které bylo základem krotkého chovu 
v bažantnicích. Po snůšce vajec se chovné 
hejno rozprodávalo do jednotlivých mys-
liveckých spolků. V těchto honitbách byly 
slepice ještě schopny zahnízdit a  vyvést 
kuřata a  tak posílit stavy stávající divoké 
populace bažanta.

Tak jako v  několika posledních letech 
jsme i  letos pokračovali v  ještě jiném 
osvědčeném způsobu odchovu. Z Bažant-
nice Ploužnice jsme zakoupili 150 ks vět-
ších, již desetitýdenních kuřat, která jsme 
umístili do aklimatizačních voliér a  ná-
sledně vypustili v chaberské, zdibské, kle-
canské a řežské části naší honitby. V tom-
to způsobu zazvěřování chceme pokračo-
vat i nadále.

Jindřich Trpák

nově otevřeno

provozní doba je dle objednání
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ENové mapy Dolních chaber

ke stažení
Městská část má nové mapy, které si mů-
žete stáhnout v rozlišení 150 DPI nebo ve 
vysoké ostrosti 1 200 DPI. K dispozici je or-
tofotomapa celých Dolních Chaber, klasic-
ká základní mapa a městská část z pohle-
du Územního plánu hl. m. Prahy. Všechny 
plány jsou v měřítku 1:4 500 a na stránkách 
jsme pro srovnání ponechali i starší mapo-
vé podklady.

Nové mapy naleznete ke stažení v  zá-
ložce Plány a mapy.

redakce
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Pozvánka na vernisáž 
Vladimíra Přády 6. září
Srdečně vás zveme na vernisáž malíře Vla-
dimíra Přády, který celý život prožil v rod-
ných Dolních Chabrech. Svoji velkou lás-
ku k tomuto místu přenášel do svých ob-
razů a uměl zachytil proměnu obce a okolí.

Měl smysl pro barvu a  detail, maloval 
portréty, květiny, stromy, moře…

Do svého vysokého věku se učil italsky. 
Miloval Sardinii, kterou procestoval, a svá 
dobrodružství ztvárnil v obrazech, které na 
výstavě uvidíte.

Součástí vernisáže bude i  ochutnáv-
ka vína Chabernet. Tato originální značka 

pochází z  vinic a  hroznů Vladimíra Přády 
a jeho věrného kamaráda Pepy Mitošinky, 
se kterým víno každoročně vylepšovali.

Kvůli covidové situaci jsme výstavu, 
kterou jsme chtěli uskutečnit již v  led-
nu k  jeho 85. narozeninám, museli odlo-
žit. Bohužel se jí táta nedožil. Vzpomínky 
na něj a jeho tvorba však žijí věčně. Přijď-
te se v září podívat do Chaberského dvora.

Vernisáž 6. září od 17:00 hodin. Hrušo-
vanské náměstí 253/5.

Za rodinu a přátele
Dana Červenková

Křížovkářská liga
letní slosování

V  knihovně Chaberského dvora pro-
běhla křížovkářská soutěž. Chaberští seni-
oři, kteří rádi luští křížovky, se měli mož-
nost zúčastnit Křížovkářské ligy. Na kon-
ci června se v knihovně uskutečnilo slav-
nostní slosování. Hlavní cenu vyhrála paní 
Stáňa Klocperková, které jsem předali dár-
kový balíček. Gratulujeme!

Za spolupráci děkujeme paní Aleně 
Wachtlové a paní Jitce Goldsteinové.

Křížovkářská liga bude na podzim po-
kračovat!

Tento projekt, jehož autorem je Ivan Se-
kanina, slaví již několik let úspěchy v mno-
ha krajích na Moravě. V Praze a Středočes-

kém kraji ho pomáhá organizovat Mezige-
nerační Akademie z. s.

Martina Mrňavá
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Nová 
měšťanská škola
Obecní škola v Dolních Chabrech založená 
roku 1823 na dolním náměstí po téměř 100 
letech svou kapacitou již nestačila, proto 
od roku 1913 chaberská obec začala pře-
mýšlet o výstavbě nové školy.

Prvním navrženým místem pro budo-
vu o  šesti třídách byl pozemek pana Hu-
dečka u  sv. Václava v  Horních Chabrech, 
to pro blízkost dětí z Čimic (severní stra-
na silnice u dnešní školy). Plány byly při-
praveny a stavba měla začít na jaře 1915. 
V červenci roku 1914 však začala I. světo-
vá válka a plány se proto musely odložit. 
Nikdo však netušil, že odklad bude o ce-
lých 22 let.

Po válce se v Chabrech začalo s výstav-
bou nových rodinných domů, dětí opět 
rychle přibylo. Nejhorší situace nasta-
la roku 1936, kdy bylo naplněno dvanáct 
školních tříd a pro nedostatek místa bylo 
nutné ranní i odpolední vyučování. Hleda-
ly se nové prostory pro výuku, pronajala se 
místnost v patře dnešního hostince U Míš-
ků, dále prostory ve vilce stavitele Karás-
ka, též se učilo v sále hostince U Kulhánků 
a v Čimicích v truhlárně u Mouchů.

Bylo zapotřebí urychleně jednat. V Cha-
brech se ale začala rozvíjet nejednota ná-
zorů několika politických stran na postu-
py stavby, a tak se začalo s výstavbou as-
poň dvou prozatímních tříd, které vznikly 
během dvou měsíců prázdnin díky staviteli 
Bartákovi (dnešní družina za školou). Mezi-
tím bylo vypsáno výběrové řízení na stav-
bu nové školní budovy.

Do projektové přípravy se zapojilo pět 
architektů, vyhrál projekt stavitele Bartáka 

z Veltěže s nákladem stavby za 1,5 mil ko-
run. Z několika návrhů byl vybrán jižní po-
zemek u sv. Václava na okraji Horních Cha-
ber u Čimic. V tu dobu však nastala velká 
finanční krize a  obec měla problémy se-
hnat půjčku k  realizaci stavby. Díky inici-
ativě Karla Dvořáka, chaberského staros-
ty, vyšla vstříc karlínská hospodářská zá-
ložna.

Dne 11.  listopadu  1937 se konečně za-
čaly kopat základy nové školní budovy. Do 
konce prázdnin 1938 byla hotova patro-
vá budova se čtyřmi učebnami, která byla 
zastřešena, protože opět chyběly peníze 
k dostavbě dalších pater. Další půjčky byly 
poskytnuty až po zaplacení obecních byto-
vých dávek chaberskými občany.

S  druhou světovou válkou přišly opět 
problémy, a  to všeobecný zákaz stavění 
v době války. Díky chaberskému úřadující-
mu vládnímu komisaři Ferdinandu Schüt-
zovi a  staviteli Bartákovi, bez ohledu na 
výstrahy, se s pracemi přeci jen urychleně 
pokračovalo. V červenci 1940 byla snesena 
střecha patrové budovy a došlo k přístav-

bě dalších dvou pater a prodloužení stav-
by na západ. 1.  října 1941 byla nová škol-
ní budova slavnostně otevřena. (Dostavba 
tělocvičny, šatny, jídelny a ústředního to-

pení se uskutečnila až po roce 1989.)
V zimě počátkem roku 1945 musela být 

škola uzavřena pro nedostatek paliva, na 
jaře téhož roku ji zabrali němečtí okupan-
ti, aby z pater budovy vedli poslední boje 
II. světové války. Dne 6 května 1945 nepřá-
telé konečně museli ze školy odejít.

Přes všechna úskalí, která stavbu školy 
provázela, se k radosti všech koncem květ-
na 1945 mohly děti navrátit a usednout do 
lavic v nové budově měšťanské školy.

Také já nikdy nezapomenu na své dět-
ství s  vrstevníky v  70. letech 20. století. 
Přestože jsem školní léta prožila ještě v ne-
dostavěné škole s dřevěnou šatnou a bez 
tělocvičny, na naši školu v  Dolních Cha-
brech vždy jen s láskou vzpomínám.

Jana Snížková

 

www.markamilka.cz
 737 102 128

Na Pěšině 256/24
Dolní Chabry -

Praha 8
markamilka@seznam.cz

- již nyní
můžete

přihlašovat
děti a

dospělé do
kroužků a

workshopů 

veškeré podrobnosti
na webových

stránkách
aktuální informace

 nebo
 na telefonním čísle

 
- obchůdek a možnost

prohlídky ateliéru
18.9.  

nebo dle domluvy
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Poděkování Linky bezpečí
za dar od MČ
Děkujeme MČ Praha-Dolní Chabry za poskytnu-

tou dotaci v  letošním roce ve výši 10 000 Kč. Z  této částky bude 
spolufinancován provoz bezplatné telefonické krizové Linky bez-
pečí pro děti a mládež a Rodičovské linky. Podpory si velice váží-
me a děkujeme, že můžeme společně pomáhat těm, kteří naši po-
moc potřebují nejvíce.

Posláním Linky bezpečí, z. s., je poskytovat kvalitní a snadno 
dostupnou pomoc dětem, mladým lidem do 18 let (studentům do 
26 let) a všem, kteří jednají v  jejich zájmu. Linka bezpečí pomá-
há s řešením náročných životních situací i každodenních starostí 
a problémů. Poskytuje krizovou intervenci a poradenství pro kli-
enty z celé ČR prostřednictvím telefonu, chatu a e-mailu.

Rok 2021 poznamenala celosvětová pandemie koronaviru, jejíž 
dopady se odrazily na psychickém stavu celé společnosti a ovliv-
nily i činnost Linky bezpečí. Děti často neměly možnost zavolat na 
naši službu, například z nedostatku soukromí, a proto jsme zazna-
menali větší počet klientů využívajících naši e-mailovou a chato-
vou poradnu. Rozhodli jsme se tedy rozšířit provozní dobu chatu 
z osmi hodin na dvanáct hodin a celkově se více zaměřit na on-
line prostředí. Na konci září minulého roku jsme spustili vlastní 
podcast s názvem Na tenké Lince, kde otevřeně mluvíme o téma-
tech, se kterými nás děti a dospívající kontaktují a snažíme se po-
sluchače provést základní problematikou daného tématu, zevrub-
ně nastínit, co a proč se děje, a jak dál postupovat směrem k ře-
šení. Podcasty jsou dostupné na www.linkabezpeci.cz a na plat-
formě Anchor.

Telefonní služba Linky bezpečí je dostupná zdarma, nonstop 
a anonymně na telefonním čísle 116 111. Rodičovská linka nabízí 
krizovou pomoc a  základní sociální poradenství po telefonu na 
čísle 606 021 021 nebo prostřednictvím e-mailu.         Linka bezpečí

brigádníci opět
zkrášlovali chabry
V  letních měsících městská část opět za-
městnala na dvě desítky brigádníků, kte-
ré jste mohli pravidelně potkávat v ulicích 
po celých Dolních Chabrech. Náplň práce 
koordinovali s  pracovníky péče o  veřejný 
prostor a ta letošní byla opravdu různoro-
dá. Kluci a holky ve velkém natírali oprýs-
kaná zábradlí, odstraňovali plevel a uklíze-
li nepořádek v ulicích. Plely se také záhony 
v  Chaberském dvoře, brigádníci zde rov-
něž pomáhali s přípravou na říjnové sně-
movní volby, úklidem archivu nebo mytím 

oken Kulturního centra. V okolí chaberské-
ho kostela a  dětských hřišť sekali někte-
ří pracanti trávníky a na hřbitově jiní uklí-
zeli nebo natírali zašlé lavičky. Pro měst-
skou část jde o  zkrášlení veřejného pro-
storu, pro brigádníky pak především o uži-
tečnou zkušenost. Děkujeme a budeme se 
těšit zase za rok.                              

redakce

Za podporu děkujeme:

POZVÁNKA 
NA GOLFOVÝ TURNAJ

Přihlášení:
Jméno + členské číslo do 13 hod. 13. 9. 2021 
na tel.: 603 430 116 - Tomáš Klement 
nebo na e-maill: chabrygolf@gmail.com

Startovní listina: 
16. 9. 2021 od 17 hod. 

na webových stránkách  
České golfové federace

www.cgf.cz

Vážené golfistky, vážení golfisté,

Srdečně si vás dovolujeme pozvat na 
XI. Open Golf Championship Chabry 2021 
pro Chaberáky a jejich přátele.

Přijďte si zahrát v pátek 17. 9. 2021  
od 9.30 do Golf resortu Konopiště (Radecký)

absolutní vítěz na rány
I. kategorie PRO – 18 HCP součet Brutto Netto
II. kategorie 18.1 – 54 HCP Stableford

1 500 Kč (platba hotově, nelze čerpat fee)

zajištěno

KATEGORIE:

STARTOVNÉ:

STRAVOVÁNÍ:

ChabryGolf_Zpravodaj_91x126.indd   1 06.08.21   22:17
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Sokol má nové vedení
Milí Chaberáci,

léto se pomalu chýlí ke kon-
ci, čas prázdnin a dovolených je skoro za 
námi a nastává nový školní rok a s tím spo-
jená další etapa chaberského sokola. Pev-
ně věřím, že jste si po dobu volna užili ne-
jen plno sportovních aktivit, ale i setkává-
ní s blízkými, spoustu zábavy a odpočinku.

Po loňském lockdownovém období 
jsme se mohli během konce školního roku 
a prázdnin zase postupně navrátit do sta-
rých kolejí, ale jak se říká, „beze změny 
není život“, tak mi dovolte uvést oněch pár 
změn, které potěší nejen vás, ale i vaše ra-
tolesti.

Ke konci minulého školního roku pro-
běhlo setkání valné hromady naší jedno-
ty, kde bylo odhlasováno nové složení vý-
konného výboru pro následující období ve 
složení: Tereza Heinrichová (starostka), Ja-
roslav Prudký (jednatel), Petr Zídek (mís-
tostarosta), Gabriela Dufková (hospodář-

ka) a Matěj Pošta (náčelník). Jménem no-
vého výboru bych ráda touto cestou podě-
kovala členům výboru minulého: Karlu Ji-
ránkovi, Renátě Jiránkové, Jaroslavu Wald-
hauserovi, Jiřině Knapové, Gabriele Smeta-
nové a Janě Berouskové za čas, chuť a vůli, 
kterou obětovali v  rámci svého volného 
času pro tuto dobrovolnou činnost ve spo-
lupráci organizační, sportovní i  kulturní, 
a věřím, že tým nový plně naváže na jejich 
odvedenou práci a posune tím dění v Cha-
brech k lepšímu.

Nový výbor byl sestaven s  myšlenkou 
vytvoření plně funkční tělocvičné jedno-
ty a vzniku komunitního a kulturního cen-
tra v  rámci chaberského sokola. Naší vizí 
je propojit zdejší komunitu, vytvořit mís-
to, kde se zabaví nejen děti, ale i dospě-
lí a senioři. Před změnou výboru proběh-
la anketa, kde jsme se vás dotazovali na 
podněty spojené s obohacením místní in-
frastruktury prostřednictvím nejen spor-
tovních aktivit, ale také volnočasových. Vý-
stup nový tým zpracoval a v následujícím 

období se můžete těšit např. na kroužek 
přírodovědný, výtvarný, dramatický, plác-
kové hry, florbal, tenisová škola, tanečky, 
cvičení dětí, jóga, břišní tance, kurz vaření, 
výlety, spoustu veřejných akcí (bály, plesy, 
zábavy, disko), jednodenní dílničky (kre-
ativní sezónní tvoření – dýňování, vánoč-
ní věnce, velikonoční zdobení…) a spous-
ty dalších.

První z akcí, na kterou bychom vás rádi 
pozvali, je Rozloučení s prázdninami, kte-
ré se uskuteční 4. září 2021 od 10:00 hodin 
v  sokolovně. Dále se koná Zažij město ji-
nak 18. září 2021. Budeme rádi, když přijde-
te strávit den s námi a společně zažijeme 
dny plné legrace!

Více informací o plánovaných kroužcích 
a akcích naleznete v nejbližší době na na-
šich webových stránkách nebo Facebooku.

S přáním příjemných dní,
Tereza Heinrichová,

starostka TJ Sokol Dolní Chabry

Poděkování MŠ beranov
za spolupráci
v rámci projektu KlokTex
V říjnu 2019 byl přistaven kontejner k ma-
teřské škole Beranov a  tím byla zaháje-
na spolupráce v  rámci projektu KlokTex. 
K 30. červnu 2021 bylo do kontejneru vlo-
ženo celkem 6 354 kg textilu, obuvi a hra-
ček. Částka rovna počtu nasbíraných kilo-
gramů byla zaslána na účet Fondu ohro-
žených dětí – Klokánek a také na účet Klo-
kánku v Chabařovické ulici, Praha 8.

Nositelné, nepotrhané oblečení, hrač-
ky a další je rozděleno do Klokánků v celé 
České republice.

Oblečení, které je roztrhané, nevhod-
né pro děti se posílá do zemí třetího světa 
nebo k průmyslovému zpracování.

Za vaši pomoc vám, kteří jste se zapoji-
li, děkujeme.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Beranov

Poděkování
paní Haně Rodrové
za dlouhá léta ve školce
Milí Chaberáci a hlavně vy, kteří jste cho-
dili do naší školky na Bíleneckém náměstí!

Tentokrát nebudu psát o akcích a dění 
v naší školičce, i když se samozřejmě při-
pravujeme na nový školní rok a snažíme se 
opět vylepšovat prostory našich tříd, aby 
se u nás dětem, na které se již moc těší-
me, opět líbilo.

Dnes musím napsat o změně, která bo-
hužel nastane od nového školního roku. 
Od září již do školní kuchyně nenastoupí 
naše paní kuchařka – Hanička Rodrová.

Byla dlouhá léta sluníčkem této školky. 
Pomáhala tady se vším, co bylo potřeba, 

a vařila dobroty od roku 1968. Tedy i celých 
těch třicet let, které tuto školku vedu já, mi 
byla opravdu velikou oporou.

Určitě si mnoho dětí (dnes již tedy spíše 
dospěláků) vzpomene na její výborné sva-
činky, obědy a také hartusení („Proč to ne-
papáš, budeš mít hlad!“), které bylo vždy 
myšleno s  láskou a  snahou, aby se děti 

do sytosti najedly. Nejen, že byla mistry-
ní v kuchyni, ale byla kdykoliv ochotna po-
moci při všech rekonstrukcích a haváriích. 
A  že jich za ta léta nebylo málo. Vyjíždě-
la s námi na výlety a školy v přírodě, kde 
děti celé noci hlídala, a  vždy měla smysl 
pro humor. Ve všech směrech na ni bylo 
absolutní spolehnutí. Slibovala sice, že se 
mnou dokončí svou pracovní kariéru, až 
půjdu do důchodu já, ale bohužel jí úraz 
a operace tento slib již nedovolují splnit.

A proto jí chci touto cestou za všecičko 
moc poděkovat a ze srdce popřát, aby si ve 
svých 82 letech zasloužený odpočinek ješ-
tě hodně dlouho užívala v kruhu své vel-
ké rodiny.

Milá Haničko, za nás všechny Ti přeji 
hodně zdraví a radosti!

Lenka Hromadníková

Zářijový 
návrat do jurt
Po prázdninách je zahrada lesní školky Ja-
ata opět otevřena i  pro veřejnost. Část 
léta byly jurty pronajaty, ale poslední tý-
den prázdnin se opět staly zázemím les-
ní školky se vším všudy. Opravou prošel 
v létě např. domeček ve větvích či dřevěné 
zahradní pódium. Vrátili se nám naši milí 
průvodci, dřevěné hračky či oblíbené ko-
žešinky na odpočinek. A s hlavními členy – 
dětmi  – do Jaaty přichází spousta rados-
ti, her, zpěvu, tvoření či výletů za pozná-
ním. Zvířátka se opět těší z  pravidelného 
ranního krmení dětmi a průvodci. Prasátka 
Pepa a Ferda i obě kozy se již nemohly do-
čkat doprovázení Jaaťáčků na procházkách 
po okolí. S  dětmi máme v  plánu přede-
vším užívat si Jaatovskou zahradu a příro-
du Chaber. Na říjen chystáme brigádu, je-
jíž součástí bude zvelebování nejen zahra-
dy, ale i okolí Jaaty, spravování cesty, úklid 
a vše, co bude zrovna třeba. Navštěvujete-

li rádi naše zvířátka na zahradě Jaaty, je to 
opět možné. Uvítáme, zvlášť o víkendech, 
pomoc s krmením. Máte-li přebytky peči-
va, zeleniny či zbytky jídla, lze vše usklad-
nit do spodní části paletové skříňky u hor-
ních vrátek Jaaty.

Pěkné zářijové dny za Jaatu přeje
Tereza Vavrečková
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Pojďte se hýbat
s TJ ZŠ chabry
V  nové tělocvičně Základní 

školy Praha-Dolní Chabry bude náš tělový-
chovný spolek ve školním roce 2021/2022 
pořádat hodiny pro děti a dospělé.
�Cvičení s  dětmi: cvičení na nářadí, ko-
lektivní hry, základy atletiky, procvičování 
jemné motoriky a další.
�SM systém: cviky MUDr. Smíška na od-
stranění bolesti zad s elastickými lany, cí-
lené protahování a posilování svalů.
�Oddíl mužů: muži posilují vahou vlastní-
ho těla, hrají kolektivní hry.

�Senior Fit: procvičujeme šetrně tělo 
s ohledem na věk, dbáme na fyzické i psy-
chické zdraví všech věkových kategorií, za-
řazujeme i SM systém.

Během týdne běží čtyři hodiny volejba-
lu, týmového míčového sportu.
Novinkou je oddíl Nordic Walking, který 
probíhá v přírodě každý čtvrtek.
Už máte vybranou svou pohybovou hodi-
nu?

Do všech našich hodin jsou dveře ote-
vřené po celý rok, rádi vás uvítáme.
Informace na mob. č. 730 641 912 a  strán-
kách TJ ZŠ Chabry https://www.facebook.
com/tjzschabry.

Tým cvičitelů TJ ZŠ Chabry
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bLAcK ANGELS 
na letních 
turnajích

Situace s vládními opatřeními ohledně ko-
ronaviru se začala během léta postupně 
uvolňovat, a  i díky tomu se začaly rozjíž-
dět florbalové turnaje. Bleci samozřejmě 
nemohli chybět, a  tak na turnaje vyrazilo 
jedenáct kategorií. Hráči a  hráčky BLACK 
ANGELS se zúčastnili turnajů Brno Open 
Game a Prague Games.

Všechny týmy, od těch nejmenších až 
po ty největší, na turnaji rozhodně ostu-
du neudělaly. Naopak se klub mohl rado-
vat z velkých úspěchů poté, co starší žáky-
ně suverénně prošly turnajem a dokráčely 
si až pro zlato. Přípravka 2012 navíc přidala 
vybojovanou stříbrnou medaili.

Na Prague Games holky v krasojízdě po-
kračovaly a dokráčely opět pro placky. Ten-
tokrát bohužel po těsné výhře braly „pou-
ze“ stříbro. O  dramatické finále se šťast-
ným koncem se v tomto případě postarali 
mladší kluci z ročníku 2009. Zvládli vyrov-
nat zápas za nepříznivého stavu 1:3 a vy-
nutit si nájezdy, ve kterých rozhodl o roč-
ník mladší Jáša Guttenberg.

Dočkali jsme se i účasti na Czech Open. 
Zde bojovaly o medaile elitní týmy BLACK 
ANGELS, mužský A-tým, ženský A-tým, juni-
oři a juniorky. Muži se vůbec poprvé před-
stavili v  elitní skupině turnaje a  nevedli 
si vůbec špatně. Ve skupině porazili silné 
soupeře v podobě Sparty a Bohemky. Pod-
lehli však Tatranu a smolně skončili i  tak 
na 3. místě, takže si zahráli o  bronzové 

medaile, které nakonec zaslouženě získali. 
Ženský A-tým nezahálel a vybojoval bron-
zové medaile.

Doufejme, že situace se bude i nadále 
zlepšovat a nedojde na přísnější opatření, 
abychom si mohli naplno užít chystaný do-
rostenecký a juniorský Florbal mě BA cup!

Martin Bosák

Fotbalová letní 
příprava
Na novou (snad konečně nor-
mální) sezónu se připravovala 
i naše mládež a muži.

Naši nejmenší (mladší přípravka) měla 
přípravu na příměstském kempu přímo 
na našem hřišti. Starší přípravka se vyda-
la společně s mladšími žáky až do sportov-
ního areálu v Orlických horách. Naši star-
ší žáci navštívili opět Sedlec – Prčice, kde 
byli již potřetí za sebou. Mladší dorost za-
vítal znovu do Sportovního centra Nym-
burk a starší dorostenci měli svoji přípra-
vu v našem areálu.

Uvidíme, jestli se letní příprava vydařila 
a  naše mládež bude rozdávat fotbalovou 

radost na hřišti. Ostatně, přijďte se podí-
vat.

Muži se tradičně připravovali na hřišti 
ve Větrušicích, neboť i naše chaberská trá-
va potřebovala chvilku klidu na regenera-
ci. Do mužstva dospělých se začlenilo i de-
set odchovanců ročníku 2002 z úspěšného 
mužstva loňského staršího dorostu. Je to 
situace, kterou nám určitě můžou ostatní 
týmy z okolí jen závidět, a  to tím více, že 
řada z  těchto mladých hráčů už naskoči-
la i do přípravných a mistrovských zápasů 
našeho A-týmu.

Jan Škurek

Více na www.skchabry.cz.

Kdy v září na fotbal v Chabrech
3. 9. 17:30 D. Počernice / Ml. žáci
4. 9. 16:00 Ďáblice / Muži „A“
5. 9. 17:00 Podolí / St. žáci
7. 9. 17:00 F.A. Praha/St-žáci pohár
10. 9. 17:00 Kyje / Ml. přípravka
11. 9. 17:00 Zlíchov / Muži „B“
12. 9. 14:00 D. Počernice/Ml. dorost
12. 9. 17:00 Xaverov / St. dorost
17. 9. 17:30 Spoje / Ml. žáci
19. 9. 12:00 Čakovice / St. žáci
19. 9. 14:00 Junior / St. přípravka
19. 9. 16:30 Satalice / Muži „B“
24. 9. 17:00 Eugen Link/Ml. příp.
25. 9. 16:30 D. Počernice/Muži „A“
26. 9. 14:00 Nusle / Ml. dorost
26. 9. 16:30 Zbraslav / St. dorost

https://https://blackangels.cz/
https://www.skchabry.cz/cs/

