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Pomoc Pražanům 
Zasáhlo vás zdražování, nevychází-
te s  penězi nebo se bojíte energetic-
ké krize? Hl. m. Praha spustilo portál 
s  pomocí Pražanům na webové adrese: 
https://pomocprazanum.praha.eu/. Na-
leznete zde přehledně na jednom místě 
informace o možné pomoci, návod k aktu-
ální kampani Milostivé léto, poradenskou 
linku k  možnosti šetření energiemi nebo 
kontaktní místo pro bydlení při magistrá-
tu či městských částech.

Kromě příspěvků od státu navíc také 
hlavní město nabízí všem Pražanům fi-
nanční pomoc. Požádat o ni můžete násle-
dujícím způsobem:

Stravné, školné a  družiny zdarma, pří-
spěvky na kroužky

Požádat můžete jak o prominutí úhrady 
školného, stravného nebo družin, tak o fi-
nanční příspěvek z fondu solidarity na ak-
tivity, které podporují rozvoj a talent dětí. 
Vždy bude záležet na rozhodnutí ředitele/
ky vaší mateřské nebo základní školy. 

O co můžete žádat:
�Stravné zdarma v mateřských, zá-

kladních a středních školách
�Školné zdarma v mateřských školách 

a základních uměleckých školách
�Družiny zdarma na základních ško-

lách
�Příspěvek z fondu solidarity finanční 

příspěvek na školní a mimoškolní aktivity 
sloužící rozvoji žáků

Podrobnější informace na webu: 

https://pomocprazanum.praha.eu 
/cz/balicek-skolstvi. 

Pomáhat bude Praha také v oblasti byd-
lení částkou nejméně 1 500 Kč a  příspěv-
kem na služby pro seniory ve výši až 2 000 
Kč. Podrobné informace o této a další po-
moci budou postupně zveřejňovány na 
zmíněném webu Pomoc Pražanům.

Nebojte se říct si o  pomoc, na kterou 
máte nárok!

redakce

Úvodní 
slovo
Kateřina 
Šilhová 
Šafránková
starostKa MČ
Milí Chaberáci, 

říjnové vydání Zpravodaje čekalo na vý-
sledky voleb. K volbám vás z celkového po-
čtu voličů přišlo celých 57,46 %. Průměr-
ná účast v Praze byla 43,91 %. Chabry jsou 

prostě skvělý a angažovaný rajón, říkám to 
všude a jsem jeho hrdým správcem.

Tímto bych moc ráda poděkovala nejen 
za vysokou účast ve volbách, ale i za důvě-
ru projevenou našemu uskupení, které se 
stalo vítězem voleb. Věřím, že brzy sestaví-
me koalici, díky které budeme moci pokra-
čovat v započaté práci pro Chabry. 

Rada městské části stejně jako vedení 
městské části funguje v  původním slože-
ní dále až do ustavujícího zastupitelstva. 
Ustavující zastupitelstvo složené z  nově 
zvolených zastupitelů zvolí novou radu, 
starostu a  členy výborů a  bude se konat 
kolem poloviny října.

V  současné době plné zdražování po-

travin a  zboží a  nárůstu cen energií se 
mnozí mohli dostat do tíživé životní situ-
ace. Jsem ráda, že Praha schválila finanč-
ní pomoc Pražanům, o kterou mohou žá-
dat prostřednictvím školy a školek. Podpo-
ra je v podobě prominutí vybraných úplat 
na stravné, školné, zájmovou činnost nebo 
možnosti nepřímo čerpat z fondu solidari-
ty. Neváhejte si o pomoc požádat. Více in-
formací naleznete v článku níže.

Začátkem října se můžete přihlásit na 
vítání občánků. Na slavnostním vyhlášení 
v Klementinu se také dozvíme, jak dopadla 
naše knihovna v soutěži o knihovnu roku.

Krásný říjen přeji
Vaše KŠŠ

Základní kontakty na radnici: 
E-mail: dchabry@dchabry.cz
Místní poplatky a podatelna ÚMČ,
Tel: 283-851-272
Sekretariát starostky, místostarosty 
a tajemníka,
Tel: 283-882-770
Kulturní centrum a Knihovna,
Tel: 283-852-858
Tajemnice ÚMČ Lenka Drdová
�tel.: 722 974 893
�e-mail: lenka.drdova@dchabry.cz

Starostka 
Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková
�tel.: 702 222 932
�e-mail:
katerina.silhova.safrankova@dchabry.cz

1. místostarosta Stanislav Vyšín
�e-mail: stanislav.vysin@dchabry.cz

místostarostka Ing. Barbora Floriánová
�e-mail: 
barbora.florianova@dchabry.cz

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

Sociální služba
Mgr. Mariana Kalianková
sociální pracovnice
725 010 084
socialni@dchabry.cz

KONTAKTy
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Výběr ze zasedání Rady  
ze srpna a září 2022
schválila
�uzavření Smlouvy o  zřízení služebnos-
ti do pozemku parc. č. 1486/3, k. ú. Dolní 
Chabry,
�účetní odpis nedobytných pohledávek 
z  přestupkového řízení a  nákladů říze-
ní, u kterých uplynulo více než šest let po 
splatnosti,
�námitky proti územnímu řízení „Novo-
stavba řadových rodinných domů vč. pří-
pojek a  veřejné parkové plochy-náměstí 
s  dětských hřištěm“ ulice Nová/Pihelská, 
zaslané dne 9.  srpna  2022 ze strany MČ 
Praha-Dolní Chabry na úřad městské čás-
ti Praha 8 – Odbor územního rozvoje a vý-
stavby,
�smlouvu o poskytování IT služeb hl. m. 
Praha, 
�žádost o čerpání peněz z rezervního fon-
du do provozu MŠ Bílenecké náměstí v cel-
kové hodnotě 450 000 Kč,
�finanční příspěvek ve výši 20 000 Kč 
sdružení OSOP na celostátní akci Euro-
pean Heritage Days – Dny evropského dě-
dictví 2022,
�smlouvu o dílo na kulturní činnost pro 
městskou část s panem Petrem K.,
�finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč na 
podporu chodu sboru Camera Chabra dle 
důvodové zprávy,
�navýšení rozpočtu MŠ Chaberáček 
o částku 12 000 Kč z prostředků školské ko-
mise,
�program 23. zasedání ZMČ Praha-Dolní 
Chabry,

souhlasila
�s prodloužením dočasné stavby v rámci 
akce „Nové Chabry, západní komunikační 
připojení“ na pozemku parc. č. 1405/1, k. ú. 
Dolní Chabry, do 31. prosince 2024,
�s pořízením nábytku a dekorativního vy-
bavení MŠ Beranov od společnosti LOK-
KI Intenational s. r. o., v  pořizovací ceně 
121 365 Kč (včetně DPH, dopravy a montá-
že),
�s  výsledkem hodnocení došlých nabí-
dek u veřejné zakázky „Realizace energe-
ticky úsporných opatření mateřských ško-
lek“ v následujícím pořadí: 1. EnerSolutio 
s.r.o., 2. TrueVestment s.r.o.,
�s prodloužením výpůjčky pozemku parc. 
č. 1445, k. ú. Dolní Chabry, připojení objek-
tu k místní komunikaci ulice Krbická č. p. 
427, parc. č. 605 a 606, k. ú. Dolní Chabry, 
a to do 31. prosince 2022, a s Dodatkem č. 
1 ke Smlouvě o  výpůjčce ze dne 27.  červ-
na 2022,

nesouhlasila
�s  převodem pozemků parc. č. 1256 
a parc. č. 1257, k. ú. Dolní Chabry, ve vlast-
nictví Dopravního podniku hl. m. Prahy 
a.s. do vlastnictví společnosti Golf Chabry 
s.r.o. a žádali o převod těchto pozemků do 
vlastnictví hl. m. Prahy se svěřenou sprá-
vou pro MČ Praha-Dolní Chabry.

Výsledky voleb  
v Dolních chabrech  
a v Praze
Komunální volby 2022 jsou za námi a ko-
mise mají sečteno. V Dolních Chabrech zví-
tězilo uskupení 18400.cz před VpCh, na tře-
tím místě je Budoucnost pro Chabry a čtvr-
tá ODS.

1. 18400.CZ S PODPOROU STAROSTŮ
45,03 % hlasů, 7 mandátů,

2. VOLBA PRO CHABRY
28,61 % hlasů, 5 mandátů,

3. Budoucnost pro Chabry
16,67 % hlasů, 2 mandáty,

4. Občanská demokratická strana
9,67 % hlasů, 1 mandát.

Volební účast byla v Dolních Chabrech 
tradičně vysoká, přičemž dosáhla 57,46 %. 
Pro srovnání, průměrná republiková účast 
byla 46,07 %. Na výsledky po jednotlivých 
okrscích a další podrobnosti se můžete 
podívat na webu www.volby.cz.

Pro volební období 2022–2026 bylo zvo-
leno patnáct zastupitelů, přičemž třetina 
zastupitelstva se oproti předešlému obdo-
bí obmění. Nejvíce zastupitelských man-
dátů získalo uskupení 18400.cz, celkem 
sedm:
�Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Stani-
slav Vyšín, Ing. Alena Hájíčková, Bc. Vojtěch 
Pavlík, Ing. Josef Doležal, Mgr. Radka Mly-
nárová a Ing. Petr Kasa.

Na druhém místě je s pěti mandáty Vol-
ba pro Chabry:
�Ing. Jan Jiroušek, Jan Vokurka, Mgr. Lud-
mila Urbanová, Martin Knížek, Miroslav 
Malina.

Na třetím místě je se dvěma mandáty 
Budoucnost pro Chabry:
�Ing. Barbora Floriánová a Dr. Ing. Přemy-
sl Vávra.

Na čtvrtém místě je s jedním mandá-
tem ODS:
�JUDr. Milan Golas.

V Praze vyhrála koalice Spolu
V hlavním městě Praze zvítězila koa-

lice SPOLU pro Prahu s 24,72 % hlasů (19 
mandátů) před hnutím ANO 2011 s 19,33 % 
hlasů (14 mandátů), třetí je Česká pirátská 
strana s 17,72 % hlasů (13 mandátů), čtvr-
tá skončila PRAHA SOBĚ s 14,72 % hlasů (11 
mandátů), pátí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ s 
7,76 % hlasů (5 mandátů) a šestí SPD,Tri-
k.,PES, a nez. pro Prahu s 5,16 % hlasů (3 
mandáty). Zbylé kandidující subjekty ne-
překročili pětiprocentní hranici pro vstup 
do pražského zastupitelstva.

Volební účast byla v Praze 43,91 %. Další 
podrobnosti můžete nalézt na webu www.
volby.cz.

redakce
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Zažít Dolní chabry jinak 
ve fotografii
Bylo to úžasné! Moc děkujeme organizáto-
rům sobotní akce Zažít Dolní Chabry jinak 
a vám všem, kteří jste na jedinečné odpo-
ledne 15. září 2022 dorazili. 

Spořická ulice ožila jako nikdy před 
tím nejrůznějšími sportovními aktivita-
mi nebo zdobením zastávky před základ-
ní školou. Jádro celé velkolepé akce s mot-
tem „Bez zábran“ pak bylo na Hrušovan-
ském náměstí, kde se mohl každý občerst-
vit a zhlédnout některé z mnoha vystoupe-
ní ať už hudebních nebo tanečních. Všichni 
jsme se skvěle bavili, i počasí nás nakonec 
podrželo a ukázalo vlídnou tvář. Níže při-
nášíme alespoň výběrovou galerii několika 
fotografií z události. Těšíme se zase za rok! 

Další fotografie naleznete v  galerii na 
webu MČ nebo na Facebooku MČ.

redakce, foto: mix autorů

4 Z městské části



Krajanské slavnosti 
v Dolních chabrech
Třetí zářijový víkend přijely do Prahy již po 
patnácté krajanské soubory. Krajané, kteří 
žijí již po generace v zahraničí, nezapomí-
nají na své tradice, pravidelně se scháze-
jí v českých besedách a zpívají české pís-
ně, tančí české tance a učí mládež češtině.

V  pátek 15.  září začal jejich program 
slavnostním přivítáním v Hlavním sále Se-
nátu PČR a pokračoval přehlídkou soubo-
rů na Staroměstském náměstí. Záštitu nad 
Mezinárodním krajanským festivalem po-
skytla Stálá komise Senátu PČR a primátor 
hl. m. Prahy. 

V  neděli odpoledne se krajané přesu-
nuli k  nám do Dolních Chaber. Šest sou-
borů z  různých koutů světa se představi-

lo na Hrušovanském náměstí se svými vy-
stoupeními. Kromě tanců a písní předvedli 
také nádherné kroje, ale také lásku k his-
torii, tradicím a kultuře.

Děkujeme, že k nám vážili cestu a udr-
žují odkaz svých předků stále živý. A také 
Věře Doušové, která krajanský festival kaž-
doročně pořádá a díky které krajané vždy 
zamíří také do Dolních Chaber.

redakce, foto: Ditta Štajnochrová, KŠŠ
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Kavárnička pro dříve 
narozené v měsíci říjnu 
Jste vítáni všichni, kdo najdete čas, chuť 
a máte rádi nové i zajímavé informace. Se-
jdeme se první a  třetí středu v měsíci ve 
dnech 5. a 19. října 2022 v čase od 15:30 ho-
din. Třetí středu dne 19. října absolvujeme 
další setkání s cvičitelkou Erikou a fyziote-
rapeutem Danem. Těšíme se na vás upřím-
ně, protože každé setkávání vždy přináší 
inspiraci.

Sociální komise

Pozvánka na grilování  
a tradiční podzimní opékání  
vuřtů v chabrybárně
S chutí a radostí zveme příznivce grilová-
ní a  opékání vuřtů do naší Chabrybárny. 
Setkání a  povídání při harmonice se stá-
vá pomalu milou tradicí. Těší nás, že zájem 
o posezení se u vás setkává se stále větším 
zájmem, který je nám odměnou za přípra-

vu a organizování. Kdo se účastníte pravi-
delně, víte, že o  zábavu i  dobrou náladu 
není nouze. Ani tentokrát nebude chybět 
„předtančení“ a tombola. Setkáme se prv-
ní listopadový pátek dne 4. 11. 2022 v čase 
14:30 hodin. Těšíme se na sdílení společ-
ných chvil v radosti.

Hana Marie Kunešová

PříspěvEk ObČANA
Už je to tu zase, začíná zuřit předvolební 
boj. 

Když jsem se před nějakými 13 lety při-
stěhoval z Kobylis do Dolních Chaber prá-
ce, rodina, koníčky a dodělávání domu mě 
zabralo tolik času, že si ani neuvědomu-
ji, že bych registroval něco takového jako 
místní komunální politiku. Ale postupem 
času se k  nějakým informacím dostáváte 
a dění v okolí vás následně nemůže nechat 
chladným. 

To, že existují dvě nesmiřitelné skupiny, 
na jedné straně starousedlíci a na druhé 
naplaveniny, není nic mimořádného od ka-
marádů a kolegů vím, že to je běžné i v ji-
ných částech Prahy nebo obcích v  okolí, 
ale my máme něco navíc. Absolutně ne-
přehlednou situaci, kde je pravda a kdo za 
co může. Všichni víme, že proběhlo refe-
rendum, jehož úkolem bylo omezit deve-
lopera v  rozletu. Teď se z obou stran do-
zvídáme, že pouze oni jsou ti, kteří vyjed-
nali ty nejlepší podmínky a pouze oni za-
jistili, že domů je méně a jsou nižší. Jak by 
vypadaly Nové Chabry bez referenda? Vý-

stavba školy, to také nebyl projekt na jed-
no volební období, ale pokud si dobře pa-
matuji byl tam problém se špatným, nebo 
zastaralým projektem, který se musel pře-
dělávat. Kdo tedy může za ten nevyhovují-
cí projekt? Naopak se všichni shodnou na 
blokádě pražského okruhu, ale nikdo není 
schopen přijít s něčím konstruktivním, tře-
ba s dohodou se starostou Klíčan, Panen-
ských Břežan, Líbeznic, že dálnice pove-
de kolem jejich obcí a oni mají radost. Le-
tošním hitem je elektrické vedení. Je pro 
Prahu opravdu nutné a  jiné lepší varian-
ty nejsou? Na druhou stranu, dvoje dráty 
na jedněch sloupech a  část vedení bude 
ve větší vzdálenosti od zastavěných Cha-
ber. Jediný, jasný rozdíl aktuálně spatřuji 
v  tom, že jedni umí používat foťák na te-
lefonu a  sociální sítě a  druzí ne, a  ještě 
se tím chlubí! Co mě ale nejvíc mrzí, je, že 
z Chaberského zpravodaje zmizela ta tra-
diční, veselá dvojrubrika, Floriánová ver-
sus Šilhová, Šafránková. Musím prostudo-
vat všechna rozhodnutí, smlouvy a zápisy 
z  jednání za posledních 15 let? To asi ne, 
takže teď babo raď, komu to hodit! 

Ing. Pavel Fiala 

Telegraficky
Zastupitelstvo se nekonalo

Zasedání místního zastupitelstva se ve 
středu 14. září 2022 nekonalo. Zastupitelé 
se sice sešli v Chaberském dvoře, neschvá-
lili však program jednání, které proto ne-
mohlo pokračovat.

Úklid v chabrech

V  průběhu září se naši pracovníci péče 
o  veřejný prostor opět pustili do úklidu 
a čištění chodníků. Dlažbu zbavovali pro-
růstajícího plevele a vymetávali nánosy od 
obrubníků.

Úklid proběhl také na zdejším hřbitově. 
Pečovatelé se zaměřili na travnaté plochy 
a chodníky.

Svoz OdpadŮ ve II. pololetí

Přistavení BIO velkoobjemových kontejnerů
Datum Stanoviště Čas (hod.)
23. 10. 2022 Kadaňská, Protilehlá × Kobyliská 9:00–12:00
13. 11. 2022 Na Pěšině, Bílenecké nám. 9:00–12:00

Přistavení velkoobjemových kontejnerů
Datum Stanoviště Čas (hod.)
23. 10. 2022 Bílenecké nám., Pod Křížem 9:00–13:00
13. 11. 2022 Dvorní, V Kratinách, Pihelská 9:00–13:00
27. 11. 2022 Ulčova, Na Pěšině, Kadaňská 9:00–13:00
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Říjnová výzva pro zdraví
Zapojte se do Říjnové výzvy. Motivujte se k 
pravidelné aktivitě, zapisujte ušlé či nabě-
hané kilometry, podpořte městskou část v 
soutěži obcí a navíc můžete závodit s přá-
teli a dalšími Chaberáky o to, kdo za pohyb 
získá víc bodů. Účastnit se mohou jednot-
livci (od šesti let), týmy – nejlépe mezige-
nerační, partneři, firmy i školy. Stačí se při-
hlásit na www.desettisickroku.cz.

Klíčovým údajem tentokrát není počet 
kroků ale slovo VÝZVA. Důležité je, jestli 
jste lepší dnes, než jste byli včera. Jestli se 
vám daří splnit svou vlastní výzvu a jestli 
se vám daří kráčet vpřed ať už sám nebo v 

týmu. V osobním profilu si nastavíte zvířát-
ko/kategorii osobní výzvy tak, aby to od-
povídalo vaším představám a možnostem 
– od jednoho želvího kilometru denně po 
třicet kilometrů sobích.

Stačí si jen evidovat počet kroků – chyt-
ré hodinky, telefony a nahrát je každý den 
do svého účtu ve výzvě. Sledujte ostatní a 
překonejte sami sebe!

Dolní Chabry jsou partnerským městem 
výzvy. První tři v ženské a mužské katego-
rii s největším počtem bodů i tentokrát 
odmění. Na webových stránkách www.de-
settisickroku.cz naleznete vše o projektu 
včetně pravidel soutěže a na webu měst-
ské části také tipy na některé vycházky. redakce

Ohlédnutí za koncertem
Dialog violoncella a  kytary v  chaberském 
kostele Stětí sv. Jana Křtitele byl jedno-
duše fenomenální! Ve čtvrtek 15. září 2022 
se v našem malém svatostánku představi-
li violoncellista Petr Nouzovský a kytaris-
ta Lukáš Sommer, kteří na koncertě pořá-
daném městskou částí Praha-Dolní Chab-
ry vystoupili se skladbami vážených auto-
rů jako Johann Sebastian Bach, Antonio Vi-
valdi, Astor Piazzolla, ale také vlastním dí-
lem právě Lukáše Sommera Ave Maria pro 
violoncello a kytaru.

Osmatřicetiletý kytarista Lukáš Sommer 
je výrazná osobnost mladých skladatelů, 
a to se soustředěním na klasickou hudbu 
i  aranžérskou činnost. V neposlední čadě 
je autor unikátního kytarového recitálu, 

který zahrnuje 30 opusů. Jeho hudba ne-
zní pouze na domácí scéně, ale i v zahra-
ničí, například od Tokia přes Vídeň a Paříž 
až po Toronto.

Čtyřicetiletý violoncellista Petr Nou-
zovský je v Dolních Chabrech dobře znám 
z mnoha místních koncertů. Známý je ale 
především ve světě, přičemž koncertoval 
ve 40 zemích a  získal mnoho prestižních 
hudebních ocenění. Mimo jiné se věnuje i 
pedagogické činnosti.

V  průběhu večera bylo na dobrovol-
ném vstupném vybráno 9 281 Kč. Děkuje-
me oběma interpretům za krásný koncert.

redakce

pokračování předchozího příspěvku
Starostka Šilhová se ke škodě její vlast-

ní MČ ale zřejmě znovu rozhodla upřed-
nostnit svou mediální image a zřejmě vě-
domě zmeškala lhůtu pro podání žalo-
by. Možná stačilo se tolik nesoustředit na 
získání místa na titulních stránkách no-
vin. Otázkou je, zda za tím není něco víc. 
V  otázce okruhu nelze dlouhodobě pře-

hlédnout mimořádné pokrytectví 18400.cz. 
Ta usiluje o to, aby její členové navenek 

vypadali jako bojovníci proti okruhu, sou-
časně si ovšem ústy pana Kasy i paní Šil-
hové bez uzardění chválí skvělou spolu-
práci s náměstkem primátora Hlaváčkem, 
jejich volebním lídrem (za Starosty), při-
čemž pan náměstek dělá dlouhodobě ma-
ximum proto, aby okruh v  Chabrech byl 

a je jeho hlavním prosazovatelem. V dané 
věci není ani zcela rozhodující, jaký kdo za-
stává postoj vůči okruhu. Alarmující je na-
prostá svévole počínání ze strany 18400.cz, 
porušování standardních procesů a  zpri-
vatizování zájmů MČ do rukou vlastního 
aktivistického spolku. Takový postup dů-
věru moc nepřináší.

Martin Knížek

Příspěvky zastupitelŮ
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Výstava: MOZAIKy jako obraz i užité umění
Srdečně zveme na výstavu 
Ing. arch. Blanky Červin-
kové „MOZAIKY jako ob-
raz i užité umění“ v gale-
rii KC Chaberský dvůr. Ver-
nisáž se koná 1. října 2022 
od 14:00 hodin. O  týden 
později 8.  října si může-
te přijít techniku výroby 
vyzkoušet na workshopu 
v  rámci Dne otevřených 
dveří knihovny.

Připravili jsme sérii workshopů pro maminky ve formě před-
nášek, ukázek a her na téma současnosti: UDRŽITELNOST × 
KNIHA × DÍTĚ. Jak knihu udržet v životě dítěte co nejdéle. Pro-
vázet bude Zuzana Treslerová, pedagožka s dvacetiletou pra-
xí, metodička učebnic češtiny pro 1. stupeň. „Specializuji se 
na přípravu k  přijímacím zkouškám na konzervatoř a  AMU 
a DAMU na zpěv a herectví. Aktivně zpívám, skládám, dirigu-
ji. Dělám muzikoterapii a  terapie pro děti s poruchami uče-
ní. Pracovala jsem v rozhlase, divadle, televizi. Jsem šťastná 
maminka na mateřské, co si odskočí do Montessori zazpívat 
s dětmi,“ představuje se autorka.

Série workshopů: Když kniha roste s dítětem

Pohádka: O Zlatovlásce 
22. 10. so 15:00 hod.
Dvě kuchtičky na zámku uvaří pohádku o  chytrém Jiříkovi, 
mluvících zvířátkách a zlatovlasé panně. Zpracování známého 
příběhu K. J. Erbena O Zlatovlásce je rozmanité. 

Činoherní herectví (vypravěčky) se střídá s hrou s klasic-
kými loutkami (pan král, kuchtík Jiřík, Zlatovláska). A  dět-
skou fantazii podpoří využití kuchyňského nádobí jako po-
stav z příběhu (Proč by koně nemohly představovat vařečky? 
A rybu zase sítko na čaj?). Naše postavy rozumí zvířátkům. 
A o tom naše pohádka je – o vzájemném porozumění!

Hraje: Divadlo Liberta, hrají a  zpívají: Anežka Hessová 
a Ivana Hessová, loutky a výprava: Jana Paulová. 

Velký sál, vstupné 50 Kč, bez rezervace.

1. díl: Včera mi bylo málo, dneska je mi moc  
25. 10. út 17:00 hod. 
Představení koncep-
tu kurzu, hodně teorie. 
Metodické hry pro po-
užití knihy podle věku, 
psychomotorický vývoj 
dítěte. Vztah mamin-
ka a dítě, dítě a kniha, 
kniha a  budoucnost. 
Jak pracovat s  obsa-
hem knihy vzhledem 
k věku čtenáře. Délka 90 min. Určeno pro maminky, po dobu 
workshopu zajištěno hlídání dětí pedagogickým dozorem. 
Vstupné 50 Kč, knihovna.

Velký sál, vstupné 50 Kč, bez rezervace.

Ř Í J E N   2 0 2 2

1.–27. 10. 
Výstava: MOZAIKy jako obraz i užité umění
Autorka: Ing. arch. Blanka Červinková
Vernisáž: so 1. 10. ve 14:00 hod.

Každé úterý 9:30–11:00 hod., Dvoreček
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč. Začínáme 6. 9. 

4. 10. út 19:30 hod., Divadlo Merlot: Jezinky bezinky
Autor: Joseph Kesselring
Černá komedie s Marií Tomsovou, jak ji určitě neznáte
Vstupenky 120 Kč v prodeji v KC Chaberský dvůr

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

8. 10. so 14:00–17:00 hod., Den otevřených dveří knihovny
Zábavné odpoledne pro děti i dospělé.
Hudba, skákací hrad, workshopy, malování na obličej,
kvíz pro děti o ceny, občerstvení

13. 10. Vítání občánků

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

22. 10. so 15:00 hod., Pohádka: O Zlatovlásce
Divadelní pohádka pro děti 
Vstupné 50 Kč, Velký sál, bez rezervace

25. 10. út 17:00 hod., wORKShOP Když kniha roste s dítětem
1. díl série „Včera mi bylo málo, dneska je mi moc“
Metodické hry pro použití knihy podle věku, kniha jako součást 
výchovy, Vstupné 50 Kč, knihovna
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za kulturní dvoustranu Alena Wachtlová, Jitka Goldsteinová

Venkovní hry pro děti

Návštěva hodnotící komise
Jak jsme již informovali, naše knihovna 
byla nominována za kraj Praha do soutěže 
Knihovna roku 2022.  Třicátého srpna jsme 
v knihovně přivítali návštěvu odborné ko-
mise, složenou z  profesionálních knihov-
níků. Ti budou o  umístění nominovaných 
knihoven rozhodovat poté, co jich navští-
ví celkem čtrnáct, v rámci každého kraje ČR 
jednu. V průběhu prezentace jsme skupinu 
seznámili s fungováním knihovny, s prosto-
ry, které užíváme, s činnostmi a aktivitami, 
které jsme organizovali nebo se na jejich 
konání podíleli. Přehlídku fotografií, kostý-
mů a  předmětů vyrobených k  akcím jsme 
vystavili v podkrovní galerii. Návštěvníkům 
KC a čtenářům knihovny děkujeme za slo-
va podpory, kterých se nám po zveřejně-
ní nominace průběžně dostává. Jak soutěž 
dopadne se dozvíme 4.  října na slavnost-
ním aktu v sídle Národní knihovny, na který 
jsme zároveň obdrželi pozvání. 

Fotografie zdroj: FB SKIP, archiv knihovny.

Na podzimní dny jsme nachystali pro děti 
oblíbenou venkovní hru. Jeden okruh pod-
le mapky, dvě verze úkolů ke splnění: na 
nejmenší nečtenáře čekají „Agátčiny hádan-
ky“ a větší děti se mohou vydat na cestu ko-
lem světa s „Pátračkou“ po sňatkovém pod-
vodníkovi. Okruh začíná před Chaberským 
dvorem, hra potrvá od 11. do 29. října 2022. 
Všechny informace a herní listy v knihovně, 
nebo ke stažení na webu www.kulturacha-
berskydvur.cz od 11. října. S vyplněnými listy 
jako obvykle zamiřte do knihovny, po skon-
čení hry budeme losovat dvakrát tři výher-
ce deskovek! 

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

V  úterý 13.  září  2022 jsme přivítali na be-
sedě novináře Tomáše Etzlera. Prodej jeho 
knihy Novinářem v  Číně s podtitulem Co 
jsem to proboha udělal dosahuje výrazných 
čísel a nebyl tedy překvapením do posled-
ního místa zaplněný Velký sál. Přes dvě ho-
diny poutavého vyprávění a  odpovědí na 
dotazy z publika utekly jako voda. Po skon-
čení následovala autogramiáda a příslib, že 
po vydání právě rozepsaného pokračování 
se u nás v Chabrech opět sejdeme. Umož-
níme tak setkání s populárním novinářem 
i těm, na které se pro velký zájem k naší lí-
tosti nedostalo. 

Tomáš Etzler v chaberském dvoře
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Štafetový kolík – tři otázky 
pro Stanislava hlouška
V naší rubrice se často objevují nejrůzněj-
ší sportovci, podnikatelé, umělci… V tomto 
čísle vám představíme Stanislava Hlouška, 
kterého v  zářijovém čísle nominoval Jan 
Tilsch. Na rozdíl od mnohých „naplavenin“ 
patří tento všeuměl a otec pěti dětí k cha-
berským starousedlíkům a  jejich rod zde 
žije po několik generací.
Většina Chaberáků vás zná jako „pana 
hostinského“ z rodinné restaurace U Míš-
ků. Jak jste k  této profesi přišel a  co se 
vám na ní líbí?

Tuto profesi dělám už od roku 1994, kdy 
jsem nastoupil do naší rodinné restaurace, 
hned po ukončení střední školy, resp. teh-
dy ještě povinné vojny. Jsem sice původně 
strojní zámečník, ale tato profese mi uča-
rovala. Rád jsem vždy komunikoval s  lid-
mi a tohle byla ideální příležitost jak po-
znat spoustu zajímavých lidí různých za-
měření, navíc jsem se nechtěl nechat za-
vřít někde v dílně. Nehledě na to, že teh-

dy bylo potřeba pomoct otci v jeho podni-
kání. Ten spolu s bratrem začal restaura-
ci provozovat již krátce po Sametové revo-
luci (cca v roce 1991). Po jeho odchodu do 
důchodu jsem pokračoval dál se strýcem 
a jeho synem Jirkou. Je to prostě klasický 
rodinný podnik se vším všudy, nyní mi zde 
občas pomáhá i můj nejstarší syn a uvidí-
me, kam až dojde tato linie. 
Vaše rodina žije v Dolních Chabrech velmi 
dlouhou dobu, co pro vás znamenají?

Pro mě jsou Chabry srdeční záleži-
tost, která má svou historii a  ducha. Ro-
dina Hlouškových je tu asi od třicátých let 
20. století, kdy si můj děda vzal Annu Míš-
kovou a  de facto se sem na grunt přiže-
nil. Z  babiččiny strany zde rodinná linie 
byla ještě déle. Velmi krásně je to popsáno 
v obrazové publikaci Dolní Chabry, paměti-
hodnosti a usedlosti na historických foto-
grafiích od Jany Snížkové a Martiny Mrňa-
vé z roku 2020. 
Jako „pan hostinský“ vyslechnete spous-
tu lidských osudů, radostí i strastí a svými 
postoji a chováním můžete ovlivnit mnoho 

lidí ve svém okolí. Jak se tu z vašeho po-
hledu za ta léta změnila klientela? 

V devadesátých letech tady byl přede-
vším stůl „štamgastů“. Starousedlíci se tu 
scházeli na pivo po práci a „řešili“ politiku. 
Často tyto bujaré diskuse přerostly v divo-
ké hádky a občas se to tu i popralo. Para-
doxně nejčastěji kvůli malichernostem, ale 
pak se tu za den či dva sešli znova a od-
pustili si, a tak to bylo správně. Tehdy ješ-
tě také fungovala restaurace i  jako urči-
tá kontaktní centrála, kde člověk potkal 
lidi různých dovedností, a osobní kontakt 
mnohým pomohl něco zařídit lépe a  dří-
ve, než v rámci oficiálních pořadníků firem.

V pozdějších letech sem hodně chodi-
li lidé, kteří navštěvovali nedaleké stáje, 
přibylo cyklistů a pak se tu začali scházet 
i další zájmové skupiny, např. hráči šipek, 
karet, kulečníku či kroketu, a co jsme ote-
vřeli diskotéku naproti, tak začali chodit ve 
větším i mladí. 

Nyní už je to o všech věkových i zájmo-
vých skupinách a jsem za to rád. 

IN
ZE

RC
E

Inzerce
 

Prosíme inzerenty,
 

aby inzeráty 

posílali na adresu

inzerce@dchabry.cz 

nejpozději 

do 15. dne v měsíci.

redakce
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České stopy 
v Římě I 
Vážení a  milí čtenáři Chaberského 
zpravodaje,

rozhodl jsem se, že zúročím svůj 
dlouholetý pobyt v Římě a seznámím 
Vás s  některými českými „stopami“ 
v Římě. Věřím, že bude nejen poučné, 
ale i potěšující zjistit, že jich je tolik.

Nelze začít jinde než v Bazilice sv. 
Petra, která patří mezi nejnavštěvova-
nější památky ve Věčném městě. Žád-
ný jiný národ se nemůže chlubit tím, 
že by v  tomto chrámě měl oltář své-
ho národního světce než právě ten 
náš. Již od dob Karla IV. máme dokla-
dy o existenci oltáře sv. Václava ve sta-
ré Konstantinovské bazilice. Je velmi 
pravděpodobné, že o  jeho zbudování 
se zasloužil olomoucký biskup Hynek 
Berka z  Dubé (+ 1333). Pražský arci-
biskup a historicky první český kardi-
nál Jan Očko z Vlašimi (+ 1380) pak ol-
tář doplnil o vyobrazení českých svět-
ců, Karla IV. a sebe samotného. Monu-
mentální chrám sv. Petra z doby císa-
ře Konstantina Velikého ovšem po více 
než tisíci letech byl v již tak špatném 
stavu, že papež Mikuláš V. v roce 1451 
rozhodl o jeho stržení a vystavění no-
vého. I v „nové“ bazilice se našlo místo 
pro oltář zasvěcený sv. Václavovi v tzv. 

České kapli v pravé příčné lodi nebo-
li transeptu (jde o první kapli vpra-
vo). Autorem oltářního obrazu svaté-
ho knížete, který evidentně moc ne-
znal ikonografii našeho národního 
světce (např. místo knížecí čapky má 
královskou korunu), je Angelo Caro-
selli, jehož styl je ovlivněn Carava-
ggiem. Zajímavostí je, že v roce 1740 
byl obraz nahrazen mozaikovou ko-
pií. Důvodem je vysoká vlhkost v Ba-
zilice sv. Petra, kvůli níž se barvy ob-
razů rozpíjí, a proto bývají nahrazo-
vány trvanlivějšími díly z kamenných 
destiček.

K  oltářnímu obrazu ještě přiby-
ly v  roce 1963 z popudu našich kra-
janů žijících v  zahraničí mozaiky sv. 
Cyrila a  Metoděje od Michelangela 
Bediniho při příležitosti 1100. výročí 
příchodu soluňských bratří na Mora-
vu. Papež Pavel VI. je osobně posvě-
til 13. listopadu (tedy v den liturgické 
památky Anežky České) 1964 v době 
konání II. vatikánského koncilu.

V  apsidě kaple ještě můžeme vi-
dět dva výjevy ze života našeho ná-
rodního patrona. Jedná se o  Křest 
sv. Václava vlevo a  Smrt sv. Václava 
vpravo od centrálního obrazu Krista 
Spasitele. 

P. Petr Havlík
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Krása zralého věku  
s herečkou a spisovatelkou 
Sandrou Pogodovou 
Pořad, na kterém se nás sešlo méně než 
všechna naše předcházející setkání. Pořad, 
kde jsme se i  tentokrát královsky bavili. 
Pořad, ve kterém zazněla slova vyjadřují-
cí naději, nadhled a radost ze života. Dovo-
luji si vypůjčit slova z knihy Hoď se do po-
gody, kterou autorka všem zájemcům po-
depsala: vždycky, když pořad končí, mám 
pocit, že sedím v luxusní kavárně a baštím 
tu nejlepší laskonku. Přidáme-li již tradiční 
energetickou vložku v podobě nových cvi-
ků určených nám seniorům pod taktovkou 
cvičitelky Eriky Havlasové a nádherné tóny 
hudebníka, pianisty Vaška Tobrmana, není 

pochyb, že jsme byli v dobré společnosti. 
A nejlepší na našich pořadech je, že jsou 
nejen oslavou života, ale i příběhy, které se 
vyprávějí a s humorem sdílejí, jsou skuteč-
né. Stručně řečeno: nikdo z přítomných se 
hodinu a půl nenudí. To je odměna a po-
znatek, že má tento pořad stále smysl. Dě-
kuji za váš zájem. 

Mgr. Hana M. Kunešová, 
autorka pořadu

Pro ty, kteří rádi luští, jsou připraveny křížovky,
které si již od října můžete vyzvednout v knihovně Chaberského dvora.
Zájemce čeká 10 křížovek, jejichž tajenky jsou posléze slosovány.
Tedy - můžete luštit a soutěžit! Těšíme se na Vás!

List s tajenkami odevzdejte, prosím, 
nejpozději do 22. listopadu 2022 
do knihovny Chaberského dvora.
Výherci si věcné ceny mohou vyzvednout 
v týdnu od 6. do 9. prosince 2022.

Křížovkářská liga - Mezigenerační Akademie - Chaberský dvůr
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Podrobnější informace
Vám podají přímo v knihovně. 
Tel: 283 852 858, 604 976 653
E-mail: knihovna@dchabry.cz

Novinky  
Dorty a lízátka
Jednou z  novinek, kterou již od srpna zkoušíme a  ladíme, je 
svižná autorská hra Dorty a lízátka.

Společně s cukrářkami Vanesou a Lenkou budete ochutná-
vat hořkosladké kamarádství a vrstvu po vrstvě objevovat, z ja-
kého těsta vlastně jsou.

Na posezení u kávy vás budeme zvát od jara 2023.
Soubor DIVOCH
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Středověké slavnosti 
u chaberského kostelA 
Stětí sv. Jana Křtitele
V  sobotu 10.  září jsme v  kostele již po-
patnácté oslavili Dny evropského dědic-
tví. Přítomen byl tentokrát nový duchovní 
správce prosecké farnosti, a  tedy i  naše-
ho kostela, páter Petr Havlík. Oslavy začaly 
poutavou přednáškou erudovaného pro-
fesora Jana Royta o  historii středověkých 
maleb z 13. století. Profesor dále věnoval 
pozornost předchozí stavbě mohutné ro-

tundy, která je dodnes opředena mnohý-
mi záhadami, stejně jako vznik obce Dol-
ní Chabry. Páter Havlík s profesorem Roy-
tem – spolu se zástupci spolku a městské 
části  – v  přátelském hovoru strávili ještě 
čas při kávě a zákuscích v nedaleké Kavár-
ně Pod pavlačí. Ze společného setkání vy-
plývá, že o budoucnost chaberského kos-
tela se nemusíme obávat. Ani děti nepřišly 
během naší tradiční kulturní akce zkrátka. 
V  malebné zahradě kostela si mohly vy-
zkoušet například lukostřelbu na terč, raž-

bu mincí, výrobu koruny či poznat zajíma-
vé deskové hry a hlavolamy od DDM Spi-
rála. Všichni přítomní si během odpoled-
ne užívali hudebního vystoupení s tancem, 
laděného do doby středověku. A byť se ob-
čas tančilo mezi kapkami deště, byla nála-
da u kostela radostná. 

Děkujeme všem, kteří nám pomáhali 
vytvořit příjemnou atmosféru celého dne.

Občanské sdružení na ochranu památek 
v Dolních Chabrech 

bohnice 
ve vlně
Tento projekt začal sbírkou pletařského materiálu v  knihovně 
Chaberského dvora. A výsledek je k vidění v areálu Psychiatrické 
nemocnice Bohnice před kavárnou V. kolona.

Tato terapeutická díla vznikla v režii Mezigenerační Akademie, 
díky výtvarnému vedení scénografky Evy Blahové, umění pleta-
řek z Ďáblic, Bohnic a Teplic, za podpory MČ Praha 8. 

Líbily by se vám pletené objekty i v Chabrech? Pokud ano, mů-
žete se s námi v brzké budoucnosti propojit a zaplést.

Za Mezigenerační Akademii Martina Mrňavá
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Letní tábory  
v chaberském dvoře
V  sále Chaberského dvora proběhl v  létě 
příměstský divadelní tábor a  tento týden 
také první robotický tábor. Třídenní hacka-
thon přilákal studenty z Chaber a Kobylis.

Studenti si vyzkoušeli pod odborným 
vedením dvou lektorů OZOBOTY, ale také 
programování v  jazyce Scratch. Někteří 
v pondělí prakticky s počítači začínali, vy-
tvářeli postupně úkoly, hry, dovedli je na-
sdílet s  přáteli aj. Procvičili jednoduché 
programovací prostředí a  zjistili, že pro-
gramovat roboty není až taková věda.

Jsme rádi, že byl MČ poskytnut prostor 
divadelního sálu pro tuto vzdělávací akti-
vitu. Studenti byli ve věku 8–11 let, dokon-
ce se zúčastnily i dvě slečny a patřily k těm 
nejlepším! Velké díky patří i SK Dolní Chab-
ry a  Chaberské Pergole za možnost obě-
da a sportovního vyžití. Chaberská Jarmi-
la Radvanovská ušila programátorům su-
per batůžky s motivem Minecraftu.

Digitální gramotnost  – schopnost ne-
jen pasivně používat počítače, ale je i ak-
tivně programovat – bude jednou z klíčo-
vých dovedností 21. století.

Radka Mlynárová

Myslivost 
vypouštění bažantů
Tak jako vždy v  posledních letech i  letos 
Myslivecký spolek Zdiby – Klecany nakou-
pil v Bažantnici Ploužnice mladou bažantí 
zvěř k zazvěření honitby. Jednalo se o 115 
kusů šestitýdenních kuřat. Tento počet byl 
rovnoměrně rozdělen mezi jednotlivé části 
honitby, tzn. Klecany – Řež, Zdiby a Chab-
ry – Bohnice. Bažanti byli umístěni do akli-
matizačních voliér, kde stráví cca 2–3 týdny 
a přitom si zvykají na nové prostředí. Bě-
hem této doby jim členové mysliveckého 
spolku předkládají nejdříve granulovanou 
potravu později míchanou s  obilím. Sa-
mozřejmostí je dostatek vody v  napáječ-
kách. Větší počet zvěře na jednom místě 
láká predátory, ať již to jsou šelmy, či di-
voká prasata. Proto se v okolí voliér nástři-
kem odpuzující látky vytváří chráněný pro-
stor podobně jako u  pachových ohradní-

ků podél silnic. Probíhá též zvýšený dohled 
myslivců spojený s tlumením zvířat škodí-
cích myslivosti. Po aklimatizaci budou ba-
žanti vypuštěni do volné přírody, přičemž 
v  přikrmování se po nějakou dobu v  da-
ném místě pokračuje.

Jsme si vědomi toho, že v  současné 
době přírodní podmínky v  naší příměst-
ské honitbě značně zasažené civilizační-
mi vlivy neumožňují dosáhnout normova-
ných stavů zvěře v divoké populaci. Proto 
již několik let nepořádáme hony na drob-
nou zvěř a vypouštěním bažantů se snaží-
me, aby tato krásná zvěř z naší přírody ne-
zmizela úplně. Ing. Jindřich Trpák
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Září v MŠ beranov
V MŠ Beranov 1. září začal nový školní rok. 
Po prázdninách jsme přivítali nejen nové 
děti, ale i známé tváře. Hned na úvod jsme 
zhlédli divadelní představení „O Smolíčko-
vi“, které přineslo mnohé poučení. S dět-
mi se už těšíme na spoustu zážitků a zají-
mavých akcí, které máme naplánované na 
nový školní rok. 

Za MŠ Beranov
Irena Majerová

Zahradnictví Ďáblice
Lesy hl. m. Prahy | více než 95 let pěstujeme zeleň pro Prahu

Nabízíme
• listnaté a jehličnaté stromy a keře  ∙  ovocné dřeviny
• vřesovištní rostliny  ∙  rostliny pnoucí a půdopokryvné
• růže – mini, pnoucí, pokryvné, polyantky, velkokvěté
• trvalky, skalničky, kapradiny a okrasné traviny
• balkonové květiny a letničky
• substráty, mulčovací kůra, hnojiva
• zahradnické potřeby    
Kontakty
K Zahradnictví 582, Praha 8
tel. 775 565 729, 778 883 161

www.zahradnictvidablice.cz

Ohlédnutí 
za létem v Jaatě
Léto je za námi. Všichni výletníci, kteří 
u nás našli útočiště pro prázdninový pobyt 
v  přírodě, jsou doma a  jurta už celý mě-
síc opět hostí jen školkové děti. Ty se po 
prázdninách vrátily plné nadšení. Společ-
ně s průvodci se v průběhu září rozloučily 
s létem a přivítaly přicházející podzim. Brá-
ny školkové zahrady se zase otevřely od-
poledním procházkám, podobně jako před 
prázdninami.

Na zahradě se objevuje stále více a více 
koček. Jejich původ neznáme. Přestože je 
nepovažujeme za vlastní, snažíme se je dá-
vat kastrovat, aby nedošlo k jejich přemno-
žení.

Staré švestky na zahradě by si zaslouži-
ly vhodnou péči, ocenili bychom proto po-
moc nebo rady někoho, kdo starým ovoc-
ným stromům rozumí. Pokud někoho zná-
te, budeme moc vděční za kontakt.

Lucie Horáková
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Letní posily  
„A“ týmu
Během letní přípravy se k na-
šemu týmu mužů připoji-
li noví hráči, aby posílili kádr 

s ambicemi na postup. Věříme, že se u nás 
bude klukům dařit a  potěší oko diváka 
svým fotbalovým uměním.

Pavel Jirsa
Dvaadvacetiletý záložník, který působil 
v Bohemians 1905 nebo ve Viktorii Žižkov. 
Pavel upřednostnil hrát fotbal pro radost, 
a  jsme rádi, že si vybral právě náš klub, 
kde může předvádět své fotbalové umění. 
Ještě loňskou sezónu odehrál v dresu „B“ 
týmu klokanů v české 3. lize.

Ondřej Vaněk
Největší přestupová bomba na závěr. Dva-
atřicetiletý záložník se zkušenostmi z nej-
vyšší české ligy i reprezentace k nám pře-
stoupil ze Zbrojovky Brno. Ondřej dříve na-
stupoval v dresu Jablonce, Viktorie Plzeň, 
tureckého Kayserisporu, nebo ruské Ufy.

Datum Čas Kategorie Soupeř
SO 1. 10.  16:00 Muži – „A“ tým Sokol Dolní Počernice
NE 2. 10.  13:30 Mladší dorost FK Klánovice
NE 2. 10.  16:00 Starší dorost SK Hostivař
NE 9. 10.  16:00 Muži – „B“ tým Prague Raptors F.C. „B“
PÁ 14. 10.  15:30 Mladší žáci F.A. Praha
SO 15. 10.  15:30 Muži – „A“ tým SK Třeboradice
NE 16. 10.  10:30 Mladší dorost SK Čechie Uhříněves
NE 16. 10.  13:00 Starší dorost FC TEMPO PRAHA „B“
NE 16. 10.  15:30 Starší žáci FK Union Strašnice
NE 23. 10.  13:00 Mladší dorost SK Hostivař
NE 23. 10.  15:30 Muži – „B“ tým Sokol Dolní Počernice „B“
PÁ 28. 10.  14:30 Muži – „A“ tým FK Újezd nad Lesy
SO 29. 10.  14:30 Starší dorost SK Union Vršovice
NE 30. 10.  11:30 Mladší žáci Jižní Město Chodov
NE 30. 10.  14:30 Starší žáci SK Slovan Kunratice

cvičení oddílu mužů  
TJ ZŠ chabry
Po celou dobu prázdnin se náš 

oddíl mužů scházel každé úterý na školním 
hřišti ZŠ Chabry za účelem cvičení a fotba-
lového turnaje. Cvičení venku pod širým 
nebem končí, ale je možnost dát si do těla 
s prima partou mužských v tělocvičně zá-
kladní školy v Dolních Chabrech každé úte-
rý od 19:30 do 21:00 hodin. Náplní těchto 
hodin je kondiční cvičení, posilování, fot-
bal, florbal, nohejbal.

Pravidelné cvičení skvěle zlepšuje nála-
du a zapotit se v tělocvičně je docela dost 
dobrý recept, jak se zbavit stresu.

Srdečně zveme všechny pány jakéhoko-
li věku na cvičení mužů. Přijďte se s námi 
protáhnout, podpořit své zdraví a tělesnou 
kondici. Informace na tel. čísle 730 641 912.

Těšíme se na vás. 
Ivana Rakovská  

a vedoucí oddílu Eda Havel, TJ ZŠ Chabry
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Domácí zápasy v říjnu

Petr Matějka
Jednadvacetiletý záložník, který k nám při-
šel ze sousední Admiry. Nadějná mladá 
posila se zkušenostmi z Pražského přebo-
ru.

Více informací a článků na webu SK: www.skchabry.cz.                                                                                                           Jan Jiroušek

https://www.skchabry.cz/

