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Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina, 
starosta MČ
Vážení spoluobčané,
toto vydání Chaberského zpravodaje se 
už jednoznačně věnuje Vánocům a konci 
roku.
  Další výtisk už budete číst v roce 2018. 
Předvánoční čas současnost poněkud 
změnila. Samozřejmě se mění i podle 
našeho věku. Stále si dobře pamatuji, 
jak se mi předvánoční doba v očekávání 
Ježíška strašlivě vlekla. Dnes je to 

podstatně jinak. Mám dojem, že jedny Vánoce s jen malou přestávkou 
následují druhé. Domnívám se, že je jen na nás, zda se dáme tímto 
tempem strhnout. Stále stojí za to se v očekávání Vánoc zastavit, nebo 
alespoň slevit ze životního i pracovního tempa. Sváteční pohoda za to 
určitě stojí.
  Je konec roku 2017. Bývá zvykem hodnotit, jak rok probíhal. Dnes je 
téměř povinností vidět realitu pochmurně a budoucnost ještě hůře. Měli 
bychom si však uvědomit, že současnost nám nabízí asi nejlepší životní 
podmínky, jaké se v historii lidstva objevily. Važme si toho. Uplynulý rok byl 
dobrý. Vyzdvihl bych především oblast občanské společnosti. Domnívám 
se, že to je oblast, na které stojí podstatná část spokojenosti lidí. V Dolních 
Chabrech se občanské společnosti daří. Obyvatelé se aktivně zapojují 
do akcí Sociální a kulturní komise ÚMČ. Tradiční tituly jako Masopust, 
Krajanské slavnosti nebo vítání občánků jsou stále oblíbené. Sportovní 
oddíly jsou důležitým místem setkávání lidí a na společenském dění se 
aktivně podílí i základní a mateřské školy. V Dolních Chabrech přibývá 
obyvatel a přibývá také počet spokojených lidí.
  Dovolte mi závěrem poděkovat všem svým spolupracovníkům za 
odvedenou práci a všem spoluobčanům popřát klidné svátky vánoční a co 
nejlepší vykročení do roku 2018.                                                                                         

Výběr ze zasedání Rady 
13. listopadu 2017
Rada rozhodla

  o výběru dodavatele modernizace webových 
stránek MČ, kterým se stala fi rma Drualas, s.r.o.

  o výběru dodavatele prací na zřízení fi tparku. 
Z předložených cenových nabídek a na návrh 
členů ZMČ vybrala fi rmu Enuma Elis, s.r.o. 

  o dočasném uzavření atria a lávky v objektu ZŠ 
z důvodu havarijního stavu omítky a bezpečnosti 
žáků a zaměstnanců. Současně rozhodla 
o zpracování posudku, na jehož základě bude 
přijato optimální řešení.

schválila
  poskytnutí fi nančního daru Lesní MŠ Jaata, s.r.o. 

na obnovu zničených jurt v Dolních Chabrech ve 
výši 20.000,- Kč za podmínky doložení podkladů 
o založení organizace (akreditace) a seznamu 
dětí s trvalým pobytem na území MČ.

  úpravu pravidel tvorby a schvalování Chaberského 
zpravodaje. V případě překročení kapacity 
konkrétního vydání Chaberského zpravodaje má 
každý člen ZMČ právo na zveřejnění 1 příspěvku 
o velikosti ¼ stránky v daném čísle. Celý příspěvek 
bude v nezkrácené verzi zveřejněn na webu MČ.

vzala na vědomí
  informaci ředitelky ZŠ o výši peněžních darů za 3. 

čtvrtletí roku 2017.
  částečnou inventarizaci knižního fondu 

a souhlasila s odpisem knih dle předloženého 
seznamu z důvodu jejich ztráty nebo poškození.

souhlasila
  s podáním žádosti o prodloužení všech vydaných 

stavebních povolení v oblasti přestavby 
a dostavby ZŠ.

  se zpracováním a podáním žádosti na rozšíření 
vodorovného dopravního značení (nepřerušovaná 
žlutá čára) v oblasti ulic Ládevská a U Václava.

projednala
  návrh regulačního řádu pro území hl. m. Prahy 

v období smogové situace, který se týká regulace 
dopravy po dobu trvání smogové situace. Rada 
k předloženému dokumentu nemá připomínky.

  návrh novely vyhlášky č. 12/2008 Sb. hl. m. 
Prahy, kterou se zakazuje požívání alkoholických 
nápojů na veřejných prostranstvích. Na 
sportovišťích, zařízení sociálních služeb, kostelů 
a jiných modliteben, a na plochách veřejné 
zeleně (parky na území MČ). Současně požaduje 
zakomponování plošného zákazu požívání 
alkoholických nápojů v blízkosti Komerčního 
centra Beranov.

jmenovala
  členem školské rady při ZŠ Ing. Miloslava Pexu. 

Jmenovaný je voleným zástupcem za zřizovatele 
školy na období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020.

Setkání se starostou: Jak řešit kritickou dopravní situaci?
Listopadové setkání na téma „doprava 
v Dolních Chabrech“ se mimořádně vydařilo 
a občané kromě mnoha informací obdrželi 
také odpovědi na bezpočet zajímavých 
dotazů. V prvé řadě prezentoval starosta 
Miroslav Malina možnosti řešení kritického 
stavu dopravy v naší MČ.

Občané byli na začátku setkání seznámeni s nezadržitelně rostoucím 
vývojem v počtu obyvatel v bezprostředním okolí Dolních Chaber a důvody 
vedení MČ k prosazování dokončení Silničního okruhu kolem Prahy 
v severní variantě. Zásadním tématem setkání byla konkrétní dopravní 
situace v naší obci. Ústecká ulice slouží jako hlavní svod dopravy ze všech 
směrů na cestě do Prahy a především po ránu je na ní situace doslova 
kritická.
Starostou předložený návrh počítá s rozložením dopravní zátěže na více 
komunikací, a to úpravou západní panelky, obnovení historické komunikace 
V Kratinách a v krajnosti i plné zprůjezdnění Kobyliské ulice. Tyto návrhy 
vycházejí z konzultací jak s odborníky dopravní problematiky, tak s dopravní 
policií a místními obyvateli. Spolu s vhodnými dopravními opatřeními se jeví 
jako nejlepší řešení.
Jde o dlouhodobý problém, jehož promyšlené provedení by mělo ulevit 
celé obci. V žádném případě se není třeba obávat zhoršení bezpečnosti 
u základní školy, s níž se v podkladech samozřejmě počítá. Podporou 
tohoto koncepčního návrhu je zadání studie „Řešení dopravy“ dopravním 
inženýrům. Z předběžných vizualizací vyplývá, že úprava komunikací 
pomůže všem: uleví přetížené dopravě, zachová zeleň a zohledňuje potřeby 
chodců a cyklistů. 
Před závěrečnou diskuzí s občany seznámil starosta Malina s postupujícím 
projektem tramvaje č. 17 do Zdib se snahou o další posílení autobusů, 
umístění světelné signalizace křižovatky ulic V Ládví a Ústecká, výměny 
stožárů veřejného osvětlení v Kobyliské, průběžné opravy místních 
komunikací a budování chodníku do Čimic, jehož zahájení očekáváme 
v příštím roce.                                                                                starosta

Návrh dopravního řešení
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Zprávy z úřadu

Rok od chaberského referenda - ohlédnutí
 Od historicky prvního místního referenda v naší obci uběhl rok. 
Dne 26. listopadu 2016 se Chaberáci vyjádřili proti navýšení 
rozsahu výstavby v projektu „Nové Chabry“ oproti platnému 
územnímu plánu. Ještě téhož roku Zastupitelstvo svolení ke 
zvýšení koeficientu zastavěnosti jednohlasně zrušilo. Vedení 
MČ nepřestalo pracovat a následovaly další kroky ve prospěch 
obce a všech jejích občanů. Zastupitelé na květnovém zasedání 
vyjádřili nesouhlas s navrženou změnou ÚP, která by v konečném 
důsledku umožnila výstavbu sedmipodlažních budov na nynějších 
polích směrem k Čimicím. V září se podařilo otevřít zcela novou 
mateřskou školu pro 72 dětí. Vedení MČ přitom intenzivně 
pracuje na získání prostředků nutných pro dostavbu Základní 
školy Spořická; v současné době je ve hře další z mnoha již dříve 
podaných žádostí o dotaci 57 milionů korun. Kladné vyřízení 
žádosti si všichni po tolika marných pokusech upřímně přejeme. 
Koncem října jsme za MČ na základě podkladů Komise stavební 
a dopravní zaslali odvolání proti neuznání našich srpnových 
námitek k další výstavbě v Beranově ve fázi F a G. Pravidla je 
třeba dodržovat na všech úrovních, a dokud nebude existovat 
potřebné západní silniční připojení Nových Chaber a nebudou 
splněny další stavebně-technické podmínky, je nutné stavět se  
k pokračování projektu odmítavě. Jménem současného 
politického vedení MČ Praha-Dolní Chabry ujišťuji všechny 
občany, že i nadále budeme hájit jejich nejlepší zájmy.

Miroslav Malina, starosta 

Proč nám vypustili rybníky?  
Otázka, kterou v posledních dnech slýchávám hodně často. 
Vypuštění dvou místních rybníků u vás vzbudilo nebývalý zájem, 
ale i obavu. Naše dva rybníky na Draháňském potoku, a to 
Prostřední mezi ulicemi Pod Hrází a Pod Zámečkem a Horní 
u ulice Krbická, nejsou tak úplně naše. V obou případech je 
správcem hlavní město Praha, které zajišťuje také jejich čištění  
a údržbu souvisejících právě s jejich vypuštěním.
Správce musel v rámci pravidelné údržby rybníky Prostřeďák 
a Hořejšák vypustit a uklidit od smetí a nežádoucích předmětů, 
rybníky musí být čas od času také odbahněny. Voda již opět 
pomalu přitéká a část ryb je zde ponechána. Intenzivní chov 
nebude podle slov magistrátu prováděn z důvodu zachování 
přírodní rovnováhy v rybnících.
Rybník prostřední, rybník gruntovní
První písemné zmínky o Dolních Chabrech již před více než 600 
lety říkají, že zde byly tři rybníky odnepaměti. Nejstarší je rybník 
Prostřední, o němž se v chaberské kronice dočtete v zápise z roku 
1855, kdy patřil dvanácti sedlákům, a šlo o tzv. „rybník gruntovní“. 
Dnes ho vlastní přes tři desítky majitelů včetně hlavního města. 
Krychle ledu k chlazení piva, ledňáčci i raci
Chaberské rybníky však nesloužily pouze sedlákům a k plavení 
koní. Málokdo už dneska ví, že chaberské rybníky byly v minulosti 
plné ryb, běžně se v nich koupalo a v zimě ledaři vysekávali led 
na chlazení piva. Ještě před pár desítkami let (pamětníci žijí mezi 
námi) se krychle ledu vozily do místních restaurací k chlazení 
piva. Na celý rok! Běžně se tu chovaly tuny ryb i pro pražský 
vánoční trh. Žili zde raci, mloci, čolkové, hnízdili tu ledňáčci  
a zimovaly labutě. V létě se v nich koupaly děti i dospělí a v zimě 
se bruslilo. Desítky nejrůznějších křovin, květin a porostů zdobily 

břehy nádrží. Dnes jsou tyto chráněné, volně rostoucí rostliny 
téměř nespatřitelné.
Obnova Prostřeďáku i rybníku Pod Zámečkem
Mnozí z vás pamatují, že docela nedávno se rybníky nacházely ve 
velmi neutěšeném stavu. Vedení MČ a Komise životního prostředí 
začal obnovovat Prostřeďák v roce 2009 včetně rekultivace okolí, 
které má ve své správě. Postupně zde byly (rok 2011) instalovány 
lavičky, odpadkové koše, vysázeny nové keře a zřízeny klidové 
zóny s prvky pro děti včetně vycházkové stezky.
Přibližně ve stejné době započala práce na obnovení spodního 
rybníku Pod Zámečkem. Přilehlé okolí dostalo díky manželům 
Kalendovým novou podobu. Konají se zde akce pro děti a díky 

poctivé, práci bude rybník určitě i nadále vzkvétat.
Všichni si moc přejeme, aby se v Dolních Chabrech podařilo 
obnovit rybářskou tradici i mimo soukromé nádrže. V rámci 
aktivních dialogů se budeme snažit na pražském magistrátu 
zasazovat o to, aby byly vyřešeny majetkoprávní vztahy a rybníky 
plně sloužily místním Chaberákům k radosti, užitku i spokojenosti, 
stejně jako v dřívějších dobách.            Miroslav Malina, starosta                                          

Info pod čarou
Rekonstrukce webových stránek Úřadu MČ
Rada MČ Dolní Chabry vybrala na zasedání dne 13. listopadu 
2017 dodavatele prací na rekonstrukci a rozšíření webových 
stránek Úřadu městské části Praha – Dolní Chabry. Inovované 
stránky zlepší a zpřehlední přístup do jednotlivých kapitol  
a zvětší kapacitu tohoto veřejně přístupného média pro občany  
i návštěvníky webových stránek.                                       Rada MČ
Víte, že…      „Čím více vytřídíš, tím méně zaplatíš?“
Je heslo, které vám pomůže ušetřit slušnou částku peněz. Každý 
obyvatel hlavního města, který je vlastníkem objektu, je povinen 
přihlásit se k odvozu směsného odpadu. Vyhláška hl. m. Prahy 
tuto povinnost ukládá v závislosti na počtu osob, které daný 
objekt využívají. Pro rodinné domy činí objem sběrných nádob  
4 litry na osobu a den. Tato litráž je však pouze doporučená  
a pokud domácnost své odpady důsledně třídí, je možné 
objednat nádoby i frekvenci odvozu podle reálné potřeby. Systém 
je nastaven motivačně v souladu se zájmy životního prostředí  
i obyvatel.                                                     Komise životního prostředí

Hřbitov po nedělní vichřici 
Následky řádění větru se nevyhnuly ani chaberskému hřbitovu. 
Spousta spadaných větví a v severní části vyvrácený strom, který 
svým pádem poškodil oplocení a částečně i náhrobky.
Veškeré škody byly již odstraněny a jsem rád, že hřbitov je od 
svátku zesnulých opět bezpečně přístupný.         Miroslav Malina

Černá skládka. Takhle ne!
V měsíci listopadu proběhla likvidace dvou černých skládek na 
severním okraji naší městské části. Policii ČR se zatím nepodařilo 
vypátrat pachatele. Náklady na likvidaci se odhadují v řádu 
desítek tisíc korun.          Referát životního prostředí a starosta MČ

Zdobeni vánočního stromu na Hrušovanském náměstí
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Vítání občánků 

Podzimní vítání občánků se uskutečnilo 7. listopadu 2017. Nové 
Chaberáčky přivítal starosta a členové kulturní a sociální komise. 
Po krátkém kulturním programu noví občánci obdrželi spoustu 
drobných dárků, obrázek od paní Martiny Mrňavé a pamětní list. 
Po focení na společnou fotografii následovalo klasické individuální 
focení u postýlky s plyšáky.  CD s fotografiemi jsou již připravena  
k vyzvednutí v knihovně CHD. Děkujeme za velmi milé ohlasy na 
tuto akci, které nás hřejí. Těšíme se na shledanou s novými občánky 
v dubnu 2018! 
Za Kulturní a sociální komisi Hana Francová a Barbora Floriánová

Příběhy našich sousedů
Soutěžní projekt vznikl z iniciativy Ústavu paměti národa a nadace Post Bellum. 
Jeho cílem bylo motivovat školní mládež, aby zábavnou a tvůrčí formou uchopila 
životní příběh některé osobnosti ze svého okolí, zpracovala ho formou rozhlasové 
reportáže a tak získala autentické svědectví o době, která je už historií. 
V Praze 8 se do akce zapojilo 13 týmů základních škol Prahy 8 a každý z nich 
prezentoval životní příběh jedné z osobností, kterou si vybral. Mohli jsme si 
vyslechnout životní příběh takových osobností, jako jsou např. bývalí mluvčí 
Charty, John Bok a Miloš Reichrt, nebo anglický letec, který pomáhal bojovat proti 
nacistům a další. Výsledek hodnotila odborná porota a vítězným se stal tým dětí ze 
ZŠ Žernosecká, který si vybral jako osobnost PhDr.Věru Doušovou z Dolních 
Chaber, vítěznou reportáž je možné uslyšet na https://www.pribehynasichsousedu.
cz/praha-8/praha-8-20162017/dousova-vera/.Výstavu osobností tohoto projektu 
můžete vidět v prosinci v OC Krakov. 

Komise

Program na prosinec
Na co se můžeme těšit 
Stř. 13. 12. - 15.30 hod. 
Kavárnička pro seniory 
se uskuteční druhou středu  
v měsíci – místo: Chaberský 
dvůr  
So 2. 12. - 14.00 hod. vánoční 
posezení se seniory, vystoupí 
sopranistka Markéta Mátlová 
Fassati s doprovodem, 
pohoštění zajistí rodina 
Němcova – místo: Sokol 
So 9. 12. - 19.00 hod.  
sousedské posezení 
pod názvem „Pojďme si 
zazpívat“ připravil pěvecký 
sbor Camera Chabra – místo: 
Chaberský dvůr 
Ne 24. 12. - 22.00 hod. Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby 
v podání sboru Camera Chabra a dirigenta Lubomíra Mátla,  
místo: kostel Stětí sv. Jana Křtitele 
Út 26. 12. - 15.00 hod. - Tradiční vánoční koncert, 
zpívat se budou koledy – místo: kostel Stětí sv. Jana Křtitele 
Kulturní a sociální komise přeje všem občanům krásné vánoční 
svátky a pěkný nový rok.                           PhDr. Věra Doušová 

Zažila pět režimů
Je nejstarší Chaberačkou.
Při prvním pozdravu vnímáte 
neuvěřitelnou duševní svěžest  
a víte, že této dámě to pálí. 
Bohumila Rybníčková ( 98 let ) 
oslavila 15. listopadu v kruhu svých 
blízkých i známých. Vlastnoručně 
rozkrojila narozeninový dort a s 
úsměvem nabízela přítomným. 
Žena, která celý život tvrdě 
pracovala, zažila pět režimů, 
vzpomíná na válečné časy a manžela odbojáře, odsun Němců, 
těžkou dobu po Heydrichiádě, návštěvu Vlasovců, osvobození 
Prahy v roce 1945, demisi prezidenta Beneše, památný projev  
K. Gottwalda i sametovou revoluci.
V naší obci žije 82 let (od roku 1935). 
„V 18 letech jsem chodila pěšky až do Vysočan, kde jsem 
pracovala,“ prozradila mi před příchodem prvních gratulantů. Ve 
svých 35 letech ovdověla a od té doby žila sama s tehdy 5 letou 
Růženkou a 15 letým synem Zdeňkem. Na mou otázku, zda jí 
nebylo někdy smutno, mi pevně stiskne ruku a odpoví: „Bylo, ale 
nikdy jsem nechtěla už dalšího chlapa. K čemu?“ 

V jejích 16 letech se rodina 
přestěhovala do Chaber. Narodila 
se jako třetí nejstarší ze šesti 
dětí v rodině Pavlíčkových  
v obci Čepí u Pardubic. Hraběnka  
z rodu Harrachů si ji jako čtyřletou 
chtěla osvojit, ale maminka nedovolila. 
„A víte, že nelituji? Bůh ví, kam bych se 
dostala. Třeba bych ale dneska byla i 
majitelkou velkého panství.“ 
Obdivují ji všichni, rodina i přátelé. Vloni  
v prosinci si zlomila levou nohu v krčku  
a doktoři mluvili o nejhorším. Před 

10 lety prodělala mozkovou mrtvici a lékaři prorokovali plnou 
invaliditu. „Naše babička je svérázná a přežije i nás. Pozor na ni: 
plní se jí její vize,“ říkají vnučky Jana a Petra. Paní Bohunka si 
užívá i tří pravnuček Alenky, Terezky a Kristýnky.  
Recept na dlouhověkost nehledejte
Na dlouhověkost má jasný názor: umět se radovat, zpěv a víra. 
„Ráda si dám příležitostně skleničku becherovky nebo vaječný 
koňak.“ Od léta do podzimu, co počasí dovolí, tráví čas venku na 
dvorku u domku, jí hodně ovoce a lehká jídla. „Klidně si ale vezme 
i kachnu s knedlíkem a zelím,“ doplňuje pravnučka Terezka. My 
přejeme především pevné zdraví.                   Hana Marie Kunešová

Zleva pravnučky: Anička, Terezka, Kristýnka
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Dopisy

Stanislav Vyšín 
Vážený pane starosto,
dne 22. září 2017 jsme já a moji kolegové obdrželi prostřednictvím 
e-mailové schránky otevřený dopis, ve kterém se kriticky 
vyjadřujete k zářijovému vydání tištěného informačního materiálu 
spolku.
Také na webových stránkách MČ Praha - Dolní Chabry a v 
říjnovém vydání Chaberského zpravodaje byla uveřejněna tato 
Vaše otevřená výzva.
V této výzvě obviňujete autory článků (aktivní občany Dolních 
Chaber) mimo jiné z uveřejnění lživých tvrzení, překrucování 
informací, používání propagandistických metod, úmyslné 
mystifikace občanů obce, používání donucovacích prostředků,  
z porušování zákonů České republiky a vyzýváte je k omluvě.  
K tomu uvádíte, že svoláváme svá shromáždění bez povolení!
Kategoricky odmítám veškerá obvinění vznesená ve Vámi 
uveřejněné výzvě. Vyzývám Vás, pane starosto Malino,  
k doložení Vašich tvrzení, kterými veřejně obviňujete občany 
Dolních Chaber na webových stránkách MČ Praha - Dolní Chabry 
a v obecním periodiku Chaberský zpravodaj z porušení zákonů 
České republiky, a k předložení důkazů pro tato Vaše obvinění. 
Vyzývám Vás, pane starosto Malino, abyste doložil citace těch 
částí textu ze zářijového informačního materiálu, ve kterých se 
nacházejí lživá tvrzení, překroucené informace, citace textu, které 
vnáší do Chaber nenávist, závist, strach a paniku, a ty části textu, 
které poškozují MČ Praha - Dolní Chabry. Také Vás vyzývám k 
tomu, abyste uvedl, kdy a jaké donucovací prostředky členové 
spolku použili.
Požaduji vysvětlení, jaká konkrétní povolení musí občané naší 
městské části mít k tomu, aby se mohli sejít v restauraci, a zda 
snad obec taková povolení vydává a na základě jakého právního 
předpisu? Pokud nebudete schopen řádně doložit veškerá Vaše 
tvrzení a předložit důkazy pro Vaše vážná obvinění konkrétních 
obyvatel Dolních Chaber v obecních médiích, žádám od Vás 
neprodleně veřejnou omluvu ve všech médiích, ve kterých byly 
Vaše útoky na občany MČ publikovány.
Prohlašuji, že veškeré informace uvedené v informačním materiálu 
spolku jsou pravdivé, vycházejí z oficiálních dokumentů Magistrátu 
hl. města Prahy, z veřejných zápisů ze zasedání Zastupitelstva a 
Rady MČ Praha - Dolní Chabry, z vyjádření Ministerstva životního 
prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva průmyslu 
a obchodu, Hygienické stanice HMP, Ministerstva obrany, 
Národního památkového ústavu, Pražské vodohospodářské 
společnosti a.s., Státní veterinární správy, IPRu, Ředitelství 
vodních cest, NET4GAS, s.r.o. a dalších úřadů a dotčených orgánů 
a organizací. Veškerá naše tvrzení jsou uváděna i s příslušnými 
zdroji těchto informací. Aktivní občané Dolních Chaber (převážně 
členové spolku ZA LEPŠÍ CHABRY, z.s.) tyto informační materiály 
získávají a získané informace dále distribuují ve svém volném 
čase a ze svých prostředků, protože je to v současné situaci v obci 
jediný způsob, jak zprostředkovat oficiální dokumenty mapující 
aktivity a fungování vedení MČ v klíčových oblastech správy 
obce ostatním obyvatelům Dolních Chaber. Všechny zdrojové 
dokumenty jsou umístěny na našich webových stránkách. Získání 
informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu  
k informacím je zcela legální a v naší MČ bohužel jediná cesta, 
jak získat informace. Získané dokumenty nabízíme komukoliv  
k nahlédnutí a budeme rádi, pokud se o ně ostatní občané Dolních 
Chaber budou zajímat. Pane starosto Malino, vyzývám Vás tímto 
dopisem zároveň k bezodkladnému uveřejnění tohoto vyjádření  
k Vámi uveřejněné výzvě, v níž se snažíte účelově poškodit dobré 
jméno spolku a jeho členů, na webových stránkách MČ Praha - 
Dolní Chabry.
Děkuji a přeji Vám vše dobré. S pozdravem
Stanislav Vyšín, předseda rady spolku ZA LEPŠÍ CHABRY, z.s.

Eva Horáková 
Dobrý den,
na začátku mého dopisu bych ráda zmínila, že jsem občanka 
Chaber, žiji zde skoro celý život, a žiji zde ráda. Mám naši obec 
ráda a líbí se mi, jak je spravovaná, i jaké spolky zde máme a 
akce, které se zde pořádají. Od určité doby, konkrétně od loňského 
referenda, mě znepokojuje pocit, že se zde utvořil jakýsi celek, který 
má vlastní zájmy a snaží se ovlivnit myšlení lidí. V první řadě se 
mi vůbec nelíbí způsob, jakým se snaží na názor občanů působit, 
jeho záludné manipulativní jednání. Velice mě znepokojuje, že 
tento celek zřejmě nelituje značných vydání (tiskoviny, billboard 
v Kobylisích) na dosažení svého cíle. Zdá se, že vlajkovou lodí 
tohoto tažení se má stát spolek Za lepší Chabry. 
   Většina z nás zaznamenala vydávání silně negativistického 
tisku, který se objevuje ve schránkách občanů. Není mi 
jasné, proč se někdo namáhá tisknout a roznášet noviny, což 
rozhodně není levná záležitost, místo toho, aby oslovil radnici, 
aby jasně a srozumitelně řekl, co se mu nelíbí nebo co by chtěl 
dělat jinak, tím spíše, že členové naší radnice jsou podle mého 
názoru příkladně otevřeni diskusi s občany. Znepokojuje mě 
nepřímá cesta, kterou se někdo snaží ovlivnit myšlení občanů  
a manipulativním způsobem uvádí lživé informace. Jsem si jistá, 
že zde nedochází k jasnému a otevřenému jednání s radnicí 
právě proto, že kromě lží a výmyslů zde nejsou žádné významné 
argumenty pro kritiku vedení naší obce.
   Za lepší Dolní Chabry usiluje vedení obce v současném složení 
už sedm let. A myslím, že úspěšně. Krom běžného, spořádaného 
vedení naší obce byla otevřena nová MŠ Beranov, která nám 
již velice citelně chyběla, byla provedena rekonstrukce vytápění 
Základní školy, vybudována nová dětská hřiště a výrazně posílena 
autobusová doprava. Bezpochyby by se dala zmínit ještě další 
zlepšení, která mě aktuálně nenapadají. Shrnuto a podtrženo 
- věřím, že naše obec je vedena skvěle a vyjadřuji svoje silné 
znepokojení nad výše mnou popsanými praktikami, nad záměrným 
šířením dezinformací, které už delší dobu pozoruji. I proto se ptám: 
Co je skutečným důvodem výpadů a kritiky starosty a našich 
radních? Že by skutečným podnětem byly především osobní 
ambice?                       Eva Horáková

Zprávy z okolí

Informace redakce 
  Vážení občané,
pan Stanislav Vyšín byl dopisem dne 22. 11. 2017 informován o povinnostech spolku ve smyslu Zákona o právu 
shromažďovacím a vyzván k nápravě.
Všechna námi vyslovená stanoviska stále platí.                  Starosta MČ Miroslav Malina

Info redakce: z textu byly odstraněny odkazy reklamního charakteru
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DIVOCH ZVE

kontakt: 283 852 858, 604 976 653  www.dchabry.eu 
chaberskydvur@dchabry.cz,  knihovna@dchabry.cz . 

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

Krkonošské pohádky  
so 16. 12. 15.00 h.
Představení nabídne 4 příběhy, a to 
Jak Trautemberk topil Krakonošovým 
dřevem, Jak Trautemberk chytal ptáčky 
zpěváčky, Jak šel Trautemberk do hor 
pro poklad a Jak Trautemberk škodil 
Krakonošovi v revíru a písničky podle 
večerníčkové předlohy. 

PROSINEC 2017
28. 11. 2017 –  26. 12. 2017                                                                     
Vánoční výstava betlémů 
Výstava betlémů ze sbírky řezbářky Jarmily Haldové 

Vánoční prodejní výstava 
Výstava a prodej předmětů zhotovených v terapeutických dílnách 
Psychiatrické nemocnice Bohnice

5. 12. út 9.30 – 11.00 h., Mikulášský Dvoreček  
Nadílka s písničkami a básničkami pro hodné děti 
Vstupné 50 Kč

6. 12. st 16.00 - 17.30 a 17.30 -19.00 Dílna - Adventní svícny                                                                                  
Vstupné 30 Kč

7. 12. čt 18.00 h., Koncert Jany Rychterové a spol.
Vstupné 70/90 Kč

12. 12. út 9.30 – 11.00 h., Dvoreček  
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč

12. 12. út 16.00 - 17.30 a 17.30 -19.00 
Dílna - Adventní korálkování
Vstupné 30 Kč

13. 12. st 18.00h., Beseda a křest knihy M. Radostové  
Vietnam s vůní koriandru
Vstupné 30Kč

14. 12. čt 19.30 h., Když se zhasne
Tak trochu mrazivě laděná vánoční komedie divadla DIVOCH
Vstupné 120 Kč, Velký sál

16. 12. so 15.00 h., Krkonošské pohádky
Divadelní pohádka pro děti 
Vstupné 50 Kč, Velký sál

16. 12. so 16.30 h., Křest dětské knihy Kouzelný les 
společně pokřtíme novou dětskou knihu pro předškoláky

19. 12. út 9.30 – 11.00 h., Vánoční Dvoreček  
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč

Vánoční výstava betlémů 
28. 11. 2017 -  26. 12. 2017
Výstava betlémů ze sbírky řezbářky Jarmily Haldové

Vánoční 
prodejní výstava 
28. 11. 2017 – 26. 12. 2017

Výstava a prodej předmětů 
zhotovených v terapeutických dílnách 
Psychiatrické nemocnice Bohnice
Vánoční výzdoba Chaberského dvora 
ve spolupráci s dětmi školní družiny 
ZŠ Dolní Chabry a dalšími milými a 
zručnými Chaberáky.
Těšíme se na vaši návštěvu.

26.12.2017

Beseda a křest knihy Magdalény Radostové: 
Vietnam s vůní koriandru  13. 12. st 18.00h.
VIETNAM - Tết na vlastní kůži  (oslavy Nového roku)
Tết je absolutně nejdůležitějším svátkem ve Vietnamu. Až na malé 
výjimky oslavy připadají na stejný den jako čínský Nový rok. 
Přípravné práce propukají již asi dva týdny před správným datem 
a pobývat tou dobou v zemi je nezapomenutelný zážitek. Pokud jste 
ochotni akceptovat jisté 
nepohodlí, vydejte se do Asie 
a vyzkoušejte to, o čem si dnes 
budeme vyprávět. Společně 
navštívíme květinové trhy, 
dozvíte se, jak se připravuje 
největší novoroční specialita 
Bánh chưng ale i jiné tradiční 
pokrmy. Mají Vietnamci vánoční 
stromek, dávají si klasické dárky 
jako my? Jak probíhá „silvestr“, 
jaké zvyky dodržují během svátků? Podělím se s vámi o své zážitky.

30. 12. ZAVŘENO

Křest dětské knihy Kouzelný 
les so 16. 12. 16.30 h.
V chaberské knihovně uvítáme malířku, 
ilustrátorku a spisovatelku Vlaďku 
Makovou S. a společně pokřtíme její 
novou dětskou knihu pro předškoláky 
i školáky.
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ník Dne 
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ny

Knižní novinky

Novinky pro děti

DIVADELNÍ OCHOTNÍCI CHABERŠTÍ

Nositele autorských práv zastupuje: 
DILIA, divadelní, literární a audiovizuální agentura z.s. Krátkého 1, Praha 9

OSA, ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, Československé armády 786/20, Praha 6

AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA

Scéna divadla Divoch | Chaberský dvůr | Hrušovanské nám. 253/5  | pRAHA 8 - DOLNÍ CHABRY
KONTAKT: 283 852 858, 604 976 653

autor hry:  Michaela Doleželová A Roman Vencl

divadlo divoch uvádí

ZAČÁTEK PŘEDSTAVENÍ V 19:30

Imelda: Lucie Hrdličková | Artur: Jan Fuchs | Nina: Božena hrdliČKOVÁ | TREVOR: JIŘÍ CHYTRÝ

Dva manželské páry, jeden rozvod, vánoční večírek  
a nečekané pŘEKVAPENÍ VE SVIŽNÉ KONVERZAČNÍ KOMEDII.

14. 12. 2017

„ „

Koncert Jany Rychterové 7. 12. od 18.00 
Jana Rychterová je písničkářka 
s kytarou, skládá písně na 
pomezí šansonu, folku a blues. 
Její texty jsou chytré, mají  
v sobě humor i zamyšlení, 
jsou o jídle i lidech, o radosti 
i smutku, zkrátka o světě a  
o životě. Ve vánočně laděném 
večeru zazní i poetičtější písně a 
koledy v doprovodu kouzelného 
kontrabasu Evy Šašinkové a 
skvělých houslí a violy Michala 
Žáry.  

Na Dvoreček přijde Mikuláš  
i Ježíšek 
V úterý 5. 12. od 9.30 hod. pořádá Dvoreček Mikulášské 
dopoledne. Naučíme se nové básničky a písničky nejen  
o Mikuláši a přivítáme u nás Mikuláše, Čerta a Anděla. Vánoční 
Dvoreček se bude konat v úterý 19. 12. od 9.30 hod. Letošní 
rok zakončíme s dětmi výrobou vánočních ozdob, koledou a 
dárečkem.
Rezervace nutná v knihovně nebo na úterním Dvorečku. 
Všem rodičům i dětem přejeme krásný a pohodový
adventní čas.             Za Dvorečkovský tým Dana Ondráčková

Dýňování v knihovně 
Po roce jsme společně zase vydlabali a rozsvítili 40 dýní. 
Soutěž o nejhezčí dýni vyhrály všechny děti. Těšíme se zase 
za rok!                        BŠ

Adventní Dílny
Adventní svícny     6. 12. 16.00 – 19.00 hod.
Adventní korálkování   12. 12. 16.00 – 19.00 hod.
Lektorka Martina Průšová. Rezervace k zajištění materiálu v KC CHD.

Tenisáky nejen pro pejskaře 
Také máte aportovacího pejska, který 
nejraději nosí tenisové míčky? Přijďte si do 
místní knihovny v Chaberském dvoře zdarma 
vyzvednout pár použitých ohraných tenisáků! 
Dva koše míčků zde budou pro zájemce 
připraveny až do konce prosince. Za míčky 
děkujeme Atě Klofáčové, trenérce tenisového 
klubu 2 P.S.K.                         Hana Francová

Chaberský dvůr              7



PRONÁJEM GARÁŽE
Pronajmu celoročně 

garážové stání 
Ulice Do Rybníčků 5 A/981 

(žlutý bytový dům)
Kontakt: paní Horáčková, 

mobil: 737 838 629. 

8   Rozhovor

inzerce

Jaké byly vaše začátky? 

Původně jsme přemýšleli o obnově rybníka, který jsme chtěli 
zároveň využívat pro sportovní rybolov. To, že začneme prodávat a 
chovat ryby, nás spontánně napadlo na Vánoce 2014. Od počátku 
nám pomáhali sousedé, nejvíce Hronkovi. Společně jsme začali 
prodávat vánoční kapry. Až později jsme zjistili, že bychom mohli 
prodávat  ryby po celý rok. Prodej živých ryb se postupně rozvíjel a 
zákazníci měli zájem i o ryby uzené, které jsme udili jen pro známé, 
a také o grilované. Stále více žádali i posezení s občerstvením, 
a tak jsme provoz v provizorních podmínkách spustili v květnu 
2016. Stěžejní činnost našeho podnikání je stále postavena na 
celoročním prodeji čerstvých ryb. 

Které ryby nabízíte? 

Naší snahou je nabízet ryby především z našich vod, jako jsou 
kapři, pstruzi duhoví a losoví, candáti, sumci, líni, štiky, okouni 
a další.  Máme dvě vnitřní velkoobjemové sádky na pstruhovité 
ryby, pět menších venkovních sádek a větší nádrž vpravo za 
bistrem, kde se můžete kochat pohledem i na větší ryby jako je 
třeba Jeseter Sibiřský. Ryby si sami vybíráme u osvědčených 
dodavatelů a volíme pokud možno nejpřírodnější cestu, čili ryby 

chované na prvním prameni. Dodržujeme i důležité faktory jako je 
krmení a dobré podmínky pro život.

A co letošní rybobraní?

Poslední rybobraní hodnotíme velice úspěšně, přišlo hodně 
zákazníků. Ve spolupráci s jednou cateringovou společností  se 
podařilo sladkovodní ryby posunout na přední místa jídelníčku, 
kam rozhodně patří. Ze vstupného jsme mohli pomoci mateřské 
školce Bílenecké náměstí s příspěvkem na nákup potřebných 
věci, což nás hodně těší. Akci plánujeme realizovat každoročně. 
Přemýšlíme, že bychom uspořádali i podobnou jarní akci.

Určitě máte plány i do budoucna. 

Máme, ale v tuto chvíli nechceme nic moc prozrazovat, abychom 
předešli dotazování, kdy co bude. Naším cílem je celková 
rekultivace dolního rybníka, možnost sportovního rybolovu 
spojeného s restaurací, relaxační vyžití spojené se zábavným 
edukativním systémem pro děti s celkovou osvětou a propagací 
sladkovodních ryb a zdravého životního stylu. Teď se právě 
připravujeme na vánoční prodej. Chceme, aby si lidé nákup ryb užili 
bez zbytečného stresu a v pohodě. Samozřejmostí je občerstvení, 
budou se hrát i koledy. O prodej se postará celý náš tým včetně 
prvoligového fotbalisty Petra Hronka, který bude zase vše obíhat. 

Doporučte nám vybranou rybí specialitu na Vánoce. 

Ryby by se měly dělat co nejvíce přírodně. Každá ryba má svoji 
chuť, proto ji zbytečně nenakládáme. Z koření volíme klasiku: sůl, 
kmín a tymián, případně vhodnou bylinku. 

                                                      Za rozhovor děkuje Bára Šedová

Koho máme ještě vyzpovídat? Své tipy na chaberské rozhovory posílejte na adresu redakce:  zpravodaj@dchabry.cz

Chabrybárna rodiny Kalendovy Chabrybárna rodiny Kalendovy 

inzerce
Základní škola  

Praha – Dolní Chabry 
přijme 

od 1. 12. 2017 
samostatnou kuchařku 

s praxí. 
Nabízíme příjemné 
pracovní prostředí 

a zaměstnanecké benefi ty 
FKSP. Pracovní doba 

6:30 – 15:00. 

Nabídky zasílejte na email:  
jidelna@zschabry.cz nebo 

na tel.: 604 748 525.

Opravy místních komunikací
Poničené místní komunikace jsou věcí, která 
trápí většinu obyvatel. V případě městských částí 
hlavního města jsou místní komunikace rozděleny 
do správy TSK a místní samosprávy. Ulice 
s provozem městských autobusů hromadné 
dopravy udržuje Technická správa komunikací. 
Místní Úřad MČ má v tomto případě právo pouze na 

návrhy a žádosti. (Aktuální žádost ze dne 10. 10. 2017.) A právě tyto 
komunikace by potřebovaly nejvíce péče. V současnosti řešíme 
se správcem několik problémů. Nesprávné spádování povrchů 
(vznik velkých kaluží) v ulici Osecká a Pod Zámečkem, které 
v době deště prakticky znemožňují pohyb chodců po přilehlých 
chodnících. Opakovaně narušený povrch zpomalovacího prahu na 
Kovárně, rozsáhlé poklesy povrchu komunikace v místě zastávky 
MHD u kostela, opakovaný výtluk kolem kanalizační šachty ve 
stoupání ulice Kobyliská a další drobnější vady povrchů. Toto vše 
znepříjemňuje život všech řidičů. Se správcem těchto komunikací 
budeme dál jednat o nápravě.                                       Rada MČ



Multifunkční hřiště
Obec hřiště u základní školy převzala k užívání v listopadu.
Práce provedla fi rma 4soft, která vzešla z řádného výběrového 
řízení. Celý areál splňuje nejpřísnější bezpečnostní normy. Nové 
hřiště bylo vybudováno na místě starého a již nevyhovujícího 
„hokejového“ hřiště. Je obehnáno kvalitními plastovými 
bezúdržbovými mantinely, po všech stranách je opatřeno sítěmi 
zabraňujícími zakopávání míčů, plocha je potažena novým 
umělým povrchem 4soft, který je měkčí než původní asfalt, 
tudíž komfortnější na došlap a bezpečnější v případě pádu. 
Hřiště umožňuje hru většiny běžných kolektivních her a je za 
tímto účelem příslušně nalajnováno. Je v něm integrován i malý 
běžecký oválek o dvou drahách pro děti. Dětem jsou určeny i 
skákací panák  a stanoviště pro skok z místa; oboje barevně 
zakomponovány v protilehlých stranách hřiště. Nedílnou součástí 
sportoviště jsou vyjímatelné sloupky pro napínání sítě. Podél 
vnější strany hřiště bylo vybudováno doskočiště s rozběhovou 

drahou, po kterém škola už dlouho volala. 
Nepříznivé počasí 
v uplynulých dnech 
zabránilo dokončení 
a předání stavby. 
Lajnování je možné 
provádět pouze na 
zcela suchý povrch. 
Nezbývá než počkat 
na pár slunečných 
dní, aby se práce 
dotáhly do zdárného 
konce a hřiště 
mohlo být předáno k 
užívání. Věříme, že 
nové chaberské sportoviště uspokojí nejen žáky ZŠ při hodinách 
tělesné výchovy, ale i veřejnost, které je rovněž určen k užívání.                                                     
             Martin Cutych

Veselý říjen v MŠ Chaberáček 
začal „Týdnem jablíček“ a skončil stejně 
vesele „ Týdnem dýní“.
Na začátku října se děti hravou 
a zábavnou formou naučily, jak si vyrobit 
vlastní jablečný mošt: zkusily si jablíčka 
nakrájet, drtit v drtičce i vymačkat lisem 
sladkou šťávu. Jablíčka byla tématem 
celého týdne. Děti nejen vlastnoručně 
vyrobily mošt, ale také upekly štrúdl 
a sušily jablka na křížaly, které rychle 
mizely v dětských pusinkách.
Konec října skončil stejně vesele, jako 

začal: již tradičním „dýňováním“ a Helloweeinským karnevalem. 
V den karnevalu se školkou potulovali duchové, strašidla, 
čarodějnice, piráti a jiné příšery. Tančili strašidelné tance, balili se 
do mumií, soutěžili, závodili, strašili a přitom se učili. Strašidelné 
dýně se dlabaly všude; doma i ve školce, aby nakonec ozdobily 
celou školku.
Veselé „jablíčkování“ i „dýňování“ se uskutečnilo díky rodičům, 
kteří dodali jablka a připravili dětem nápadité kostýmy. 
Poděkování patří také pedagogům, kteří připravovali akce 
a sponzorům, kteří přispěli dýněmi.                   Marcela Fárková

V LETOŠNÍM ROCE UPLYNE 
925 LET OD NEJSTARŠÍHO 
ZÁZNAMU O VSI CHRABERCYH

Pokud starý zápis o vsi „villa Chrarbercyh“ náleží Dolním 
Chabrům, slavíme letos 925 let od první zmínky o obci.
   Nevíme přesně, jak je naše obec Dolní Chabry stará, ale za 
nejstarší stavbu v Chabrech považujeme kostel Stětí sv. Jana 
Křtitele a jeho tři starší předchůdkyně objevené pod současným 
kostelem. Nejstarší svatostánek je možné datovat až do konce 10. 
století. Ani zde se nedochoval písemný doklad.
   Při pátrání v pražských archivech o nejstarší historii obce byl 
objeven odkaz na pozoruhodnou listinu uloženou v třeboňském 
archivu, kam jsme vyrazili se Zdeňkem Šírem za bádáním. Jaro 
2006 bylo ve znamení velkých záplav, a tak cesta do Jižních Čech 
nebyla jednoduchá. Archiv naštěstí svůj provoz nepřerušil, a když 
nám do studovny přinesli historickou listinu, měli jsme radost. 
Listina měla patinu starých dob, byla prostě úžasná. Nečekaný 
problém nastal při focení historického dokumentu o velikosti 
asi 80 x 80 cm! Focení jsme nakonec zvládli, až na pečeť krále 
Přemysla Otakara l., která měla viset na listině, ale neodolala 
nenechavcům, chyběla. V latinském textu jsme si moc nepočetli, 
a tak jsme si jej nechali přeložit.

CO STÁLO V LATINSKY PSANÉM DOKUMENTU Z ROKU 1092 
O CHABRECH?
„Po smrti Vratislava, krále českého blahé paměti, se stal knížetem 
jeho bratr Konrád a ten pro dosažení věčného pokoje věnoval 
Bohu a sv. Janu Křtiteli na Ostrově tato obročí: Kravsko v kraji 
Znojemském, kde mají půdy pro více než čtyřicet oradel a k tomu 
les, a v Čechách pak statek Zahorejevice a ves Chrabercyh“.  

   Konrád Brněnský vládl v Čechách pouze krátké období od 
ledna do září roku 1092. Jak dlouho zůstaly Chabry majetkem 
Ostrovského kláštera, prameny již neudávají.          Jana Snížková

Výřez listiny se zápisem o vsi Chrabercyh, zapsané v roce 1092.

Vítání sv. Martina v MŠ Bílenecké náměstí 
V naší mateřské škole se snažíme dětem přibližovat tradice 
a staré obyčeje. Proto se každoročně scházíme s dětmi, rodiči a 
dalšími přáteli naší pohádkové školičky na lampionovém průvodu, 
kde světýlky prozáříme cestu sv. Martinovi na bílém koni. Během 
týdne jsme s dětmi napekli podkovičky a naučili jsme se písničku 
„Už Martin na bílém 
koni“. 
V očekávaný den se 
nám podařilo k velkému 
překvapení všech za 
pomoci rozsvícených 
lampionků, že si 
k nám sv. Martin 
našel cestu. Děti se 
písničkou o svatém 
Martinovi s naším 
milým hostem přivítaly 
a v průvodu došly ke Knorovu statku, kde se s námi sv. Martin 
rozloučil a zanechal dětem malou upomínku v podobě zlaté 
podkůvky a pamětního penízku. Všichni jsme měli radost 
z krásně prožitého podzimního podvečeru.
Děkujeme I. Kodrasové, že nám již řadu let na tuto akci zapůjčuje 
koně a jako sv. Martin je hlavní osobou našeho průvodu.

Školy a sdružení           9
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Turnaj ve stolním tenisu 
Turnaj se konal dne 3. 11. 2017 a uspořádal ho oddíl Slavoj 
Břevnov na Praze 6 pro neprofesionální hráčky a hráče kategorie 
dorost - dospělí. 
Hrálo nás celkem 16, z toho 4 ženy. Účastníci bojovali ve 
čtyřčlenných skupinách dle rozlosování, v každé skupině jedna 
žena. Jestli se někdo domnívá, že zápas se zástupkyní něžného 
pohlaví je snadná záležitost, mýlí se! Za léta u zeleného stolu 
vím, o čem píši. Postup z fi nálové skupiny mi překazil domácí 
hráč V. Čejka, pozdější vítěz turnaje. Sportovně přiznávám, vyhrál 
zaslouženě. O třetí místo jsem si zahrál s mladším soupeřem, 
kterého jsem porazil ve vyrovnaném zápase o pouhé dva míčky. 
Jsem rád, že jsem pohár i diplom pro naše barvy získal. Rád 
bych poděkoval všem, kteří náš sport v Chabrech podporují 

a umožňují nám trénovat tak, 
jak potřebujeme.
Antonín Matějka, 73 let

Zleva: A. Matějka, Sokol 
Chabry, V. Čejka, Slavoj 
Břevnov a J. Pastorek, Club 
Řepy

Softballové medaile putují i do Chaber
Softballový klub Joudrs Praha patří mezi nejúspěšnější v České 
republice. Šestinásobný mistr v nejvyšší české soutěži se přitom 
soustředí také na práci s dětmi. Softballu se věnují dívky a 
chlapci už od šesti let. Právě v nejmladší kategorii do devíti let 
se oranžoví hráči dočkali stříbrných medailí z mistrovství ČR; 
mezi medailisty byli i chaberští Daniel Šeda a Tobiáš Hoffmann, 
kteří přivezli také zlaté medaile z prázdninového turnaje v Itálii. 
O dva roky starší sportovci vybojovali bronz, a třináctiletí se stali 
dokonce mistry České republiky. Jednou z posil mistrovského 
týmu byl také Martin Kubeš z Chaber. 
   Softballová sezona sice v říjnu skončila, ale všichni už začali 
zimní přípravu v bohnické nafukovací hale a tělocvičně při ZŠ 
Dolákova. Helena Nováková, trenérka nejmladších avizuje ještě 
několik volných míst v týmu: „Uvítáme holčičky i kluky od 6 do 9 
let, soustředíme se na všeobecnou sportovní přípravu, kdy se děti 
naučí házet, chytat, odpalovat a takticky přemýšlet. Za rok jsme 
nasbírali spoustu 
zážitků a už teď se 
těšíme na další.“                               

Helena Novotná 
foto: Martina Macháčková    

Míčový trojboj             ZLATO, STŘÍBRO, BRONZ
Pražské sdružení Sport pro všechny 
a Pražské župy ČOS PRAHA – OPEN 2017 
Ve slavnostní den 17. listopadu, kdy si 
připomínáme události české historie, jsme jako 
každý rok vyjeli s dětmi změřit síly a dovednosti 

a sportovní um 
s dětmi ostatních 
částí Prahy do
sokolovny 
v Karlíně.
Měli jsme skupinu malých závodníků 
s rodiči, kteří obsadili krásné 2. místo. 
Gratulace patří Ann Schneiderové, 
Adélce Trpoškové a Julince Kurkové 
a jejich maminkám, které s nimi 
závodily. Velmi úspěšné bylo i druhé 
družstvo, které nás reprezentovalo 
v kategorii mladších předškoláků. 
Celé družstvo obsadilo 3. místo. 
1. místo v soutěži děvčat získala 
Josefínka Kurková a 2. místo Dita 
Pilařová. Gratulace patří i Matěji 
Smutnému, Tomáškovi Foitovi, 
Aničce Trpoškové a Sofi nce 
Roubalové. Děkuji za skvělou 
atmosféru a rodičům, že si udělali čas. 

Fota si můžete prohlédnout na https://tjzschabry.rajce.idnes.cz/ 
                                                     Ivana Rakovská   TJ ZŠ Chabry
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Chaberští šermíři
Chaberská šermířka Zuzka 
Závitkovská z naší ZŠ vybojovala 
12. 11. 2017 krásné druhé místo 
v celorepublikovém turnaji USK Praha 
v Letňanech, kterého se zúčastnily 
i šermířky z Polska. Blahopřejeme.                                                                            
Marie Závitkovská

Zuzana Závitkovská s Martinem 
Čapkem, trenérem klubu SC Praha 

a zároveň reprezentantem České 
republiky ve sportovním šermu.

Fotbal - zimní příprava mládeže
Podzimní mistrovská část se pomalu chýlí ke konci, 
ale to neznamená, že se naši mladí fotbalisté uložili 
k zimnímu spánku. Čeká je pestrá herní příprava na 
jaro. Už v listopadu startuje zimní liga na Meteoru 
pro starší přípravku. Na naše mladší žáky se těší 

v Třeboradicích na zimní lize, kam vysíláme dva týmy. Dorost 
čekají přípravné zápasy. Trénovat se bude na umělé trávě 
u ZŠ Burešova a u Selesiánů, naši žáčci a přípravka využijí 
i tělocvičnu v ZŠ Spořická.
Několik „nej“ z chaberských podzimních mistrovských soutěží:
Nejmladší hráč: Pražák Eduard 
(květen 2010)
Nejstarší hráč: Šmicer Vladimír 
(květen 1971)
Nejmladší hráč, který nastoupil za 
muže: Šimon Jírovec (prosinec 
1999)
Nejlepší střelec: Aleš Chaloupka 
(32 branek), mladší žáci
Nejlepší střelec za muže: Zeman Michal (13 branek)
Nejmladší střelec za muže: Šimon Jírovec (r. 1999)
Nejproduktivnější tým: (98 branek), mladší přípravka
Nejvíce odehraných minut a zápasů: Filip Pavlovič, mladší 
a starší dorost (1298 min. a 17 zápasů)
Nejvíce dívek v týmu: Jitka a Naty (starší přípravka 2)

K družstvu mladšího dorostu hledáme trenéra (licence není 
podmínkou). V případě zájmu volejte na tel. 602 166 011. 
Více na: www.skchabry.cz



Inzerce

Rádi bychom Vám popřáli příjemné prožití vánočních svátků, mnoho krásných chvil a řadu 
nezapomenutelných zážitků se svými blízkými. Budete-li si chtít advent a vánoční svátky zpříjemnit, 
doporučujeme Vám navštívit nové Komerční centrum Nové Chabry. 

S přáteli či rodinou zajisté oceníte služby nové restaurace v místě bydliště. V novém fitness se snadno 
přesvědčíte, že do formy se nedostává jen cukroví. Nezapomeňte navštívit vinotéku s bohatou nabídkou 
vín, delikates a kvalitních doutníků. Drobné i větší pohoštění třeba na poslední chvíli snadno nakoupíte 
v prodejně potravin v Komerčním centru Nové Chabry. 

Přejeme Vám mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém roce. 

Šťastné a veselé Vánoce
a do nového roku klidně s KC Nové Chabry

www.novechabry.cz 800 810 100



 

12   Advent

CHABERSKÝ ZPRAVODAJ, vydává a schvaluje Městská část Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, tel.: 283 852 858, 
www.dchabry.cz. Šéfredaktorka: Mgr. Hana Marie Kunešová. Redakční rada: Mgr. Barbora Šedová, Hana Francová, Vlastimil Tomšů, Miroslav Malina. 
Grafi ka: Rcom.cz s.r.o. Nevyžádané rukopisy a další podklady se nevracejí. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele a redakční rady. 
Za věcnou a jazykovou správnost textů odpovídají autoři, za obsah inzerátů odpovídají výhradně inzerenti. Redakce si vyhrazuje právo rukopisy přizpůsobit tisku. 
Příjem příspěvků: zpravodaj@dchabry.cz, příjem inzerce: inzerce@dchabry.cz, 604 976 653.  Příští uzávěrka: 15. 12. 2017

Pod pavlačí
kavárna

Tělovýchovná jednota ZŠ Chabry 
 
 

                    pořádá 
 

v sobotu 30. prosince 2017 
 
 

od 9 hodin v tělocvičně ZŠ Spořická 
 
 
 
 

Vánoční turnaj ve stolním tenisu 
            kategorie muži, ženy - bez omezení 
 
Systém turnaje: 4 skupiny 
                           první dva postup do pavouka  
                            o 3. místo finále 
Délka a počet setů budou určeny podle počtu došlých přihlášek. 
 
Přihlášky písemně na adresu - Vokáč Jaroslav, Dvorní 537 Praha 8-Dolní 
Chabry nebo na mobil 723 127 130  
e-mail: jaroslav.vokac2@seznam.cz 
 
                                 do úterý 19. prosince 2017!! 
 
V případě, že můžete až v pozdější hodinu, sdělte tuto skutečnost při 
přihlašování, pořadatel bude hrací plán časově přizpůsobovat. 
 
Startovné 100,- Kč  bude hrazeno při prezentaci 
Hraje se o poháry a diplomy. 
Občerstvení zajištěno. 
                                                                                                   Jaroslav Vokáč 
                                                                                                                      ředitel turnaje 

SK Chabry
Tento rok se nesmazatelně zapíše do historie chaberského 
fotbalu. Tým mužů se po několika letech vrátil do Pražského 
přeboru a nevede si vůbec špatně. Hmatatelnou změnu uvidíte 
už v areálu hřiště. 

Po dlouhých letech tápání a provizorií se staly skutečností nové 
kabiny. Objekt odpovídá současným požadavkům sportovního 
zázemí fotbalového hřiště. Jeho součástí je i klubová místnost a 
samozřejmě technické zázemí. Přejeme všem našim fotbalistům, 
aby v nových prostorách prožívali co nejvíce radostných 
sportovních okamžiků.

Inzerce v Chaberském zpravodaji
Prosíme inzerenty,  aby inzeráty posílali na 

emailovou adresu: inzerce@dchabry.cz
   nejpozději do  15. dne  v měsíci.     - redakce -

Zmrzlíkův sněhulák
10. 12. od 14:00 a 16:00 v Kavárně pod pavlačí

Poslední loutkové odpoledne v tomto roce 
bude patřičně prodchnuto vánoční atmosférou, 
Ilegumova divadelní společnost doveze 
inscenaci Zmrzlíkův sněhulák, oblíbené 
představení pro nejmenší, které posbíralo řadu 
cen na loutkářských festivalech (například  za 
mimořádný herecký výkon Jakuba Hojky a 

také za dramaturgicko-režijní koncepci). Společně s hlavním 
hrdinou, čokoládovým nanukem Zmrzlíkem si zalyžujeme, 
vyzdobíme byt, dáme si Štědrovečerní večeři a potom už 
budeme jenom čekat na Ježíška. Jestli bude pod stromečkem 
čekat dáreček i pro Zmrzlíka se dozvíte v našem představení.  
Hrají Jakub Hojka a Natálie Rejková/Lucie Jankolová, režie a výprava: Jakub Hojka

Tělocvičná jednota Sokol Dolní Chabry
pořádá pro všechny děti
Mikulášskou nadílku

ve čtvrtek 7. 12. 2017 od 17 hodin
v naší Sokolovně (Měděnecká 17)

Děti si zacvičí, zahrají hry a celý program bude zakončen
cca v 18:00 příchodem Mikuláše s nadílkou pro každé dítě.
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Vstupné dobrovolné. Podrobnější informace podá Renáta Jiránková na tel. 724 435 056 
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