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Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina, 
starosta MČ

Nový rok bývá časem dobrých 
předsevzatí. Možná, že 
i Chaberský zpravodaj by 
potřeboval určité nové impulzy. 
Jsem rád, že chaberští občané 
Zpravodaj čtou. Ohlasy ukazují, že 
základní informační servis 
o dění na Úřadu MČ považují 
čtenáři za důležitý a samozřejmý 

zdroj informací. Také mě velmi těší kladné reakce na větší 
prostor pro zprávy z občanského a kulturního života obce. V této 
oblasti se náš Zpravodaj v posledních číslech zlepšil a já věřím, 
že i v tomto roce bude v nastoleném trendu pokračovat.
   Na základě reakcí, které dostáváme od občanů, jsem také rád, 
že čtenáři nejsou příliš zvědavi na žabomyší polemiky, které se 
na stránkách Zpravodaje v posledních měsících dokola opakují. 
Tyto záležitosti zjevně patří na politickou úroveň, kam je také 
budeme odkazovat. První kroky v roce 2018 jsme již udělali. 
   Dovolte mi popřát vám, všem obyvatelům Dolních Chaber, aby 
všechny vaše kroky byly v roce 2018 úspěšné. Na závěr si přece 
jenom jedno předsevzetí do nového roku dovolím: 
Budu moc rád, pokud se i nadále podaří realizovat ideu, že 
Zpravodaj neděláme pro sebe, ale pro vás.

Výběr ze zasedání Rady 
27. listopadu 2017
Rada projednala

 � odměny členům komisí a výborů za celoroční 
práci. V souladu s § 89 zák. č. 131/2000 Sb., 
o hl. m. Praze souhlasila s uzavřením darovacích 
smluv fyzickým osobám dle návrhů, které 
předložili jejich předsedové.

schválila
 � prodloužení nájemní smlouvy společnosti Jiří 

Toman na dobu určitou a to od 1. 1. 2018 do 
31. 12. 2019 za podmínky navýšení ceny nájmu 
o 3 %. Zmocnila starostu k podpisu dodatku č. 12.

 � žádost OS Na ochranu památek, z.s. o fi nanční 
příspěvek na Vánoční slavnost a jubileum 350 let 
od znovuvzkříšení kostele v Dolních Chabrech 
ve výši 8.000,-Kč. Zmocnila starostu k podpisu 
darovací smlouvy.

revokovala 
 � usn. č. 511/17/ RMČ ze dne 27. 2. 2017 a 

souhlasila se zpracováním studie a podáním 
žádosti o dotaci MHMP na podporu sociálního 
bydlení na přestavbu a rozšíření BD na Spořické 
ul. v blízkosti kravína.

nesouhlasila
 � se zápisem práva nájmu do KN části pozemku 

parc. č. 622/2 o výměře 342 m2 žadateli, který 
má na výše uvedený pozemek nájemní smlouvu. 
Důvodem nesouhlasu jsou nepovolené stavby 
na předmětném pozemku a nevyrovnané 
majetkoprávní vztahy k předmětné nemovitosti. 
Rada doporučuje tuto část pozemku k odprodeji.

projednala
 � stavební záměr „Rodinné dvojdomy Dolní 

Chabry“ na pozemcích parc. č. 1374/154, 
1374/171-177, 1374/178 a 1374/179, který 
v rámci sloučeného řízení (územní rozhodnutí a 
stavební povolení (vypracovala architektonická 
a projektová kancelář STUDIO MIJA, spol. s r.o. 
K záměru nemá připomínky a odsouhlasila jej.

 � architektonickou studii „Bytový dům Dolní 
Chabry, ulice Do Rybníčků“ na pozemcích parc. 
č. 387/1, 388/2, 389/2, 393/1, 1429/1 a 1279/54. 
Rada s předloženým návrhem souhlasí.

 � prodej části pozemku parc. č. 1426/1 o výměře 
120 m2. Navrhuje pozemek prodat dle aktuální 
cenové mapy, tj. za 6.610,-Kč/m2 za podmínky, 
že kupující nechá zhotovit na své náklady 
geometrický plán a kupní smlouvu. Ukládá 
starostovi předložit na příštím zasedání ZMČ.

vzala na vědomí
 � přesvěření pozemku parc. č. 552/2 o výměře 378 

m2 z majetku hl. m. Prahy do majetku MČ.

Pojďte se starostou na novoroční pivo
Vážení spoluobčané,
v nedávné době proběhla naší obcí informace, že starosta zakazuje 
lidem chodit na pivo a hrozí jim za to pokutami. Tak tomu samozřejmě 
není. Starosta je zde mimo jiné také od toho, aby jednal dle zákona, a 
toto vyžaduje i od ostatních. Určitá skupina osob porušovala zákon tím, 
že svolávala neurčitou skupinu osob k projednávání věcí veřejných. 
V takovémto případě musí úřad MČ (jakýkoli úřad!) konat podle zákona, 
a protože tyto osoby nesplnily svou zákonnou povinnost, byli úřadem 
vyzváni k nápravě. Zákon říká: 
„Svolavatel je povinen shromáždění oznámit úřadu tak, aby úřad 
oznámení obdržel alespoň 5 dnů předem. Úřad může 
v odůvodněných případech přijmout oznámení i v kratší lhůtě. Za 
právnickou osobu podá oznámení ten, kdo ji v této věci zastupuje“ 
(§ 5, odst. 1 - Shromažďovacího zákona).         
   Nejedná se tak o žádný výmysl starosty. Jedná se naopak o povinnost 
starosty dbát na dodržování zákona zejména z bezpečnostních důvodů. 
Jsem rád, že po písemné výzvě si daná skupina osob vzala ponaučení 
z porušování zákona, danou věc napravila a začala se podle zákona 
chovat.
   A protože se rok s rokem sešel a máme tu nový rok 2018, dovolte mi, 
abych Vás touto cestou pozval na novoroční přípitek do restaurace 
U trumpety na večer 5. ledna 2018. 
Těším se na Vás.               Váš starosta

Výběr ze zasedání Rady 
4. prosince 2017
Rada vzala na vědomí

 � abdikaci p. Jaroslava Vokáče, který se vzdal 
mandátu ke dni 1. 12. 2017. 

 � prohlášení náhradníka dalšího v pořadí, že 
nabídnutý mandát odmítá ze zdravotních 
důvodů. V souladu s § 94 písm. e), zák. 
č. 131/2000 Sb., za odstoupivšího J. Vokáče 
se dalším náhradníkem v pořadí, u něhož není 
překážka volitelnosti, stala PhDr. Věra Doušová.

OTEVŘENÉ DVEŘE
Pro všechny občany Dolních Chaber je připravena možnost 

získat veškeré informace k dění v naší městské části.
Individuální setkání se starostou MČ lze dojednat 

email: miroslav.malina@dchabry.cz,  tel.: 283 851 272

UPOZORNĚNÍ – SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

V pondělí 1. 1. 2018 nebude proveden svoz komunálního odpadu.

Náhradní termín svozu = neděle 31. 12. 2017 a úterý 2. 1. 2018. Žádáme 
občany, aby nechali nádoby před domy, dokud nebudou vyprázdněny.
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Zprávy z úřadu

Místní poplatek ze psů za rok 2018
Splatnost do 31. 3. 2018

Majitelé psů s trvalým pobytem na území MČ Praha-
Dolní Chabry, kteří nečerpají dvouletou úlevu do 
výše 350,- Kč/rok za označení psa mikročipem po 
přihlášení do registru Magistrátu hl. m. Prahy, zaplatí 
poplatek ve stejné výši jako v předchozím roce. Sazby 
poplatků se nemění a dle vyhlášky č. 23/2003 Sb. 
hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění 
pozdějších předpisů (18/2004 a 8/2011 Sb. hl. m. 

Prahy) jsou následující:
• 300,- Kč za jednoho psa chovaného v rodinném domě
• 600,- Kč za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinném 
domě
• 200,- Kč za jednoho psa chovaného v rodinném domě, je-li držitel psa 
poživatel invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého 
důchodu, který je jediným zdrojem příjmů
• 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinném 
domě, je-li držitel psa poživatel invalidního, starobního, sirotčího, 
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmů
• 1.500,- Kč za jednoho psa chovaného v bytovém domě
• 2.250,- Kč za druhého a každého dalšího psa chovaného v bytovém 
domě
• 600,- Kč za jednoho chovaného psa určeného a užívaného k hlídání 
objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem 
hlídaného objektu
• 900,- Kč za druhého a každého dalšího psa určeného a užívaného 
k hlídání objektů, jehož držitel je právnická osoba, která je zároveň 
vlastníkem hlídaného objektu.
Poplatky lze zaplatit po, st 7.45-12, 13-17.45 hod na podatelně ÚMČ 
Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, nebo bankovním převodem, 
účet č. 2000704349/0800, KS 0379, VS 1341 a SS – popisné číslo domu 
(červené).
Povinnost chovatelů
• ohlásit psa staršího třech měsíců do evidence MČ Praha-Dolní Chabry
• přihlásit psa do registru chovatelů psů MHMP do 30 dnů od označení 
psa čipem, tetováním, www.praha.eu
• v případě ukončení chovu nebo uhynutí psa odhlásit z evidence do 30ti 
dnů, dokládá se potvrzením od zvěrolékaře nebo čestným prohlášením 
(pokud jste tak dosud neučinili, informujte příslušný odbor dodatečně). 
Vzory tiskopisů jsou k dispozici na www.dchabry.cz http://www.dchabry.cz/
dchabry/3-URAD-MC/19-FORMULARE-A-ZADOSTI
Adresy registrů: ÚMČ Praha – Dolní Chabry Referát daní a poplatků, 
Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8, Tel: 283 851 272, e-mail: 
gabriela.chamrova@dchabry.cz.
MHMP Registrace chovatelů psů (přihlašování, odhlašování a hlášení 
změn) je v náplni činnosti odd. sekret. a živnost. rejstříku (odbor 
živnostenský a občansko-správní MHMP) Klára Nováková, referentka ŽR, 
tel: 236 00 2257, e-mail: Klara.Novakova@praha.eu.
MHMP místn. č. dv. 234, 231a, 231b, II. patro Škodova paláce, 
Jungmannova 35/29, Pha 1, 
Dne 1. 1. 2009 vešlo v platnost stanovisko Ministerstva financí, ustanovení 
§ 11a zákona č.553/1991 Sb. o obecní policii: oprávnění obecní policie 
může vyžadovat poskytnutí údajů od obecního úřadu o psech přihlášených 
u správce místního poplatku ze psa, o jejich držitelích a uhrazení místního 
poplatku ze psa v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování 
obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze psů.
Volný pohyb psů
MČ Praha-Dolní Chabry nemá určená místa pro volný pohyb psů. Každý 
vlastník a chovatel psa je povinen dodržovat tyto právní předpisy:
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, § 24 odst. 2, ve 
znění poz. předp. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1012 - 1018, 
ve znění poz. Předp. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, § 60, ve znění poz. předp. Obecně závazná vyhláška Hl. m. 
Prahy č. 6/2001, o ochraně veřejné zeleně, § 2 písm. c), § 3 odst. 1 písm. 
g), § 3 odst. 2, ve znění pozd. předp.         G. Chamrová, referent ÚMČ

Výběr ze zasedání Zastupitelstva   
4. prosince 2017
Zastupitelstvo vzalo na vědomí

 � abdikaci p. Jaroslava Vokáče, který se vzdal 
mandátu ke dni 1. 12. 2017.

 � zprávu KV z kontroly plnění usnesení RMČ a 
ZMČ za rok 2016.

 � rezignaci Ing. B. Floriánové na členství v KV.
zvolilo

 � na uvolněný post třetího radního PhDr. Věru 
Doušovou, která se stala také předsedou FV.

schválilo
 � finanční dar starostovi MČ za mimořádné 

osobní i pracovní úsilí v souvislosti s organizací, 
výstavbou a otevřením nové MŠ.

 � ponechání měsíčních odměn pro neuvolněné 
členy ZMČ v jejich současné výši do konce 
volebního období, tj. do podzimních regionálních 
voleb 2018.

 � rozpočtové opatření č. 6 v roce 2017.
 � rozpočtové opatření č. 7 v roce 2017.
 � rozpočtové provizorium na rok 2018.

pověřilo
 � KV provedením kontroly darovacích smluv za rok 

2017.
 � FV provedením kontroly příspěvkových 

organizací za rok 2017.

Novoroční přání 
Milí přátelé.
Se začátkem roku 2018 vám chci popřát všechno 
dobré a hodně lásky. Tento rok  si připomeneme  
100. výročí založení samostatného Československa, 
a nás shodou okolností čekají v témže roce 
prezidentské, senátní i komunální volby. 
   Dovolte, abych s vámi sdílela novoroční přání, které 
mě před několika dny oslovilo z nástěnky jednoho 
pražského gymnázia.

Přeji šťastné vykročení do roku 2018 a otevřenou 
mysl.      
Barbora Floriánová, zastupitelka MČ, členka Komise 
pro sociální věci a Národnostní menšiny pro P8

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
ZBIGNIEWA CZENDLIKA

(Abych někoho neurazil, nepřeji lidem, nýbrž 
postavičkám z Betléma.)
• Přeji volům, aby neřvali z plna hrdla na 

všechny kolem sebe
• Oslům, aby nebyli paličatí a tupí
• Ovečkám, aby nešly slepě za prvním lepším 

pastýřem
• Pastýřům, aby si nemysleli, že ty ovečky jsou 

tak tupé, jak vypadají
• Andělům, aby méně lítali a víc chodili po zemi 

mezi lidmi
• Králům, aby nezůstali nazí jen s korunou na 

hlavě
• A Svaté rodině, aby našla teplé místo  

v srdcích lidí
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Volba prezidenta republiky
Rozhodnutím Předsedy Senátu Parlamentu České republiky ze dne 23. srpna 2017, zveřejněném 
28. srpna 2017 ve Sbírce zákonů č. 275/2017, částka 96, byla vyhlášena volba prezidenta republiky, 
která byla stanovena na tyto dny:

 pátek 12. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin
 sobota 13. ledna 2018  od 08.00 do 14.00 hodin

Případné druhé kolo volby prezidenta se bude konat:
 pátek 26. ledna 2018  od 14.00 do 22.00 hodin
 sobota 27. ledna 2018  od 08.00 do 14.00 hodin

Stálý seznam voličů – voličský průkaz
Úřad městské části Praha–Dolní Chabry, referát evidence obyvatel vede stálý seznam voličů pro voliče, státní občany České 
republiky, kteří mají trvalý pobyt na území městské části Praha–Dolní Chabry. Každý volič si může v úředních hodinách na tomto 
odboru ověřit, zda je ve stálém seznamu voličů zapsán.
   Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku 18 let, a nenastala u něj překážka  
v právu volit. Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může 
hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 272/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon  
o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České 
republiky nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Vydávání voličského průkazu
Žádost o vydání voličského průkazu musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a způsob 
doručení voličského průkazu. Požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán. V případě, že volič 
výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, bude mu vydán voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první 
a druhý pro druhé kolo).

Žádost o vydání voličského průkazu lze podávat několika způsoby:
• žádost v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče*)
• žádost v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Žádost v těchto podobách musí být doručena Úřadu 

městské části Praha–Dolní Chabry nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 5. ledna 2018.
• osobně: v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť ÚMČ Praha–Dolní Chabry o žádosti po prokázání totožnosti 

voliče učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede

O vydání voličského průkazu lze osobně požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin.
Pozn.: Při osobní žádosti v období od 28. prosince 2017 do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin si volič vyhotovený voličský průkaz také 
vyzvedne.

*) Dle § 8 odst. 2 písm. f)  zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je toto ověření u správních 
úřadů osvobozeno od správního poplatku

ÚMČ Praha–Dolní Chabry voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 28. prosince 2017, předá osobně voliči nebo osobě, 
která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu, nebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu 
do vlastních rukou. O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. 
ÚMČ Praha–Dolní Chabry může v této době vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém 
kole volby, tj. do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin.

Pro volbu prezidenta stanovuje starosta MČ Praha – Dolní Chabry dva volební okrsky: 

VOLEBNÍ OKRSEK č. 28001: Euroinfosál  budovy ÚMČ Praha – Dolní Chabry 
Seznam ulic: Cítovská, Dopraváků, K Beranovu, K Ďáblicům, Klášterecká, Kobyliská, Kozomínská, Křimovská, 
Ládevská, Ledčická, Libědická, Liboňovská, Pešova, Ploskovická, Počeradská, Pod Křížem, Pod Větrolamem, 
Poštova, Protilehlá, Prunéřovská, U Traktorky, U Váhy, U Větrolamu, Ulčova, Ústecká, Za Pískovnou, Žďárská

VOLEBNÍ OKRSEK č. 28002: Obřadní sál budovy ÚMČ Praha–Dolní Chabry 
Seznam ulic: Bílenecké nám., Bolebořská, Budyšínská, Citolibská, Do Rybníčků, Doksanská, Domašínská, 
Doubická, Dvorní,  Dvořákova, Hrušovanské nám., Jana Marka, Jirkovská, Josefa Vašíčka, K Brnkám,  
K Draháni, Kadaňská, Karla Rachůnka,  Krbická, Libochovická, Litická, Měděnecká, Milana Kadlece, Na Dolíku, 
Na Pěšině, Na Šubě, Nad Úvozem, Nová, Obslužná, Osecká, Perštejnská, Pihelská, Pod Hrází, Pod Václavem, 
Pod Zámečkem, Podhořská, Před Sokolovnou, Spořická, Sumova, Tušimická, U Jirkovské, U Jízdárny,  
U Rybníčka, U Václava, Údlická, V Americe, V Kratinách, Velemínská, Vernéřovská.        Pisingerová Daniela

Inzerce v Chaberském zpravodaji
Prosíme inzerenty,  aby inzeráty posílali 

na emailovou adresu: 

inzerce@dchabry.cz

   nejpozději do  15. dne  

v měsíci.      redakce 

Volby

DĚTSKÝ LÉKAŘ – ZMĚNY platné od 1. 1. 2018
Lékař: MUDr. Hamáčková ukončila činnost ke dni 31. 12. 2017.
Noví lékaři: MUDr. Gabriela Štádlerová a MUDr. Jakub Štádler 
Sestra: Bc. Šárka Maurová
Změna ordinačních hodin 
po 07.30-11.00 pro nemocné,   12.00-15.00 - preventivní prohlídky 
út 13.00-15.30 pro nemocné,  16.00-18.00 - preventivní prohlídky
st 07.30-10.00 pro nemocné,  10.30-12.00 - preventivní prohlídky
čt 07.30-10.00 pro nemocné,  11.00-13.30 - preventivní prohlídky
pá 07.30-10.00 pro nemocné,  11.00-13.30 - preventivní prohlídky
Za Medicago s.r.o.: jednatel společnosti: MUDr. Jakub Štádler   
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Doprava

Opravy komunikací mimo intravilán
V souladu s požadavky Stavebního úřadu Praha 8 pokračovaly 
v listopadu a prosinci udržovací práce na komunikacích mimo 
intravilán městské části Dolní Chabry.
 Severní pokračování ulice Pod Zámečkem se přes náš nesouhlas 
stalo regulérní komunikací, využívanou jak obyvateli přilehlých 
oblastí Zdib a Veltěže, ale i mnohem 
vzdálenějších lokalit. Především  
v době ranní špičky je zde narůstající 
provoz.
 Je samozřejmé, že tato nová 
dopravní zátěž, která se v současné 
době promítá prakticky do celé 
oblasti Dolních Chaber, je pro nás 
nepřijatelná. Za hranici únosnosti 
se už dostala doprava v úsecích 
zúžení Pod Zámečkem, v ulicích 
pod základní školou, na křižovatce 
Spořická x Osecká a v pokračování 
v Prunéřovské. Jednání o možnosti 
limitovat průjezdy dopravním 
opatřením naráží na nesouhlas samosprávních orgánů Zdib. 
Polní cesta je oficiálně komunikací spojující dva samosprávní 
kraje: Středočeský a Praha. Pro jakoukoliv úpravu dopravních 
opatření je nutný souhlas obou partnerů.
 Na základě nařízení Stavebního úřadu byly již proto v loňském 
roce provedeny úpravy povrchu severně od úvozu za hřbitovem. 

Vozovka byla zpevněna a bylo instalováno odvodňovací 
zařízení, které brání poškozování povrchu dešťovými srážkami. 
Aktuálně bylo dokončeno další protierozivní dílo na horní hraně 
úvozu s odvodněním do prostor bývalé třešňovky. K dokonání 
proměny této cesty na dvoupruhou komunikaci naštěstí brání 
část v zářezu bezprostředně za hřbitovem. V minulých letech 

se už kdosi za použití těžkého 
stavebního stroje pokusil rozšířit 
profil úvozu. Naše trestní oznámení 
na neznámého pachatele bylo 
Policií ČR posléze odloženo. Na 
náklady MČ bylo realizováno 
doplnění odtěženého svahu úvozu 
makadamem. Žádné další pokusy 
o rozšíření této části vedení MČ 
nepřipustí. 
 Dopravní zátěž z této lokality do 
vnitřní části Chaber bychom chtěli 
vytěsnit na západní obchvat obce. 
Panelová komunikace zřízená pro 
obsluhu dolní části obce v době 
budování kanalizace by zásadním 

způsobem odvedla dopravu mimo přetížené oblasti a snížila by 
tlak na Ústeckou ulici. O možnosti realizace této úpravy nyní 
jednáme s dopravními odborníky.
 Bylo upraveno i jižní pokračování historické příjezdové trasy do 
Prahy, a to vjezd do pokračování ulice V Kratinách.    
         Miroslav Malina, starosta

Komise

Kulturní a sociální komise v prosinci
Závěr letošního roku byl bohatý na nabídku 
programů. Po zájezdu do Drážďan na 
vánoční trhy jsme uspořádali tradiční vánoční 
besídku pro seniory s kulturním programem 
a pohoštěním. Sokol Chabry nabídl pro 
tuto akci bezplatně pronájem sálu, rodina 
Němcova se postarala o skvělé pohoštění a 
vánoční náladu zajistila sopranistka Markéta 
Fassati za doprovodu harfy v podání Hedviky 
Mous Bacha. Další z prosincových akcí 
komise bylo společné předvánoční zpívání se 
souborem Camera Chabra a občerstvením  
v Chaberském dvoře. Na Štědrý den 
připravila Camera Chabra v kostele Stětí 
sv.Jana Křtitele oblíbenou a obvykle hojně 
navštěvovanou Českou mši vánoční od 
J.J.Ryby a na svátek sv.Štěpána pak 
odpolední koncert vánoční duchovní hudby 
s doprovodem varhan a hoboje. Všechny 

prosincové akce  měly velkou návštěvnost a věříme, že se líbily. Za kulturní a sociální 
komisi přeji všem čtenářům Zpravodaje mnoho zdraví, vánoční pohody a do Nového 
roku 2018 především mnoho dobré vůle.                  Věra Doušová, předsedkyně komise

Program na leden 2018
V lednu se sejdeme v  Kavárničce  
v Chaberském dvoře  
ve středu 3.1. a 17.1. v 15.30 hod. 
Přijďte si popovídat o tom, co by vás 
zajímalo v tomto roce, které umělce 
bychom měli pozvat, kam bychom 
se mohli podívat a čím náš program 
obohatit.                         Věra Doušová
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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.

Pohádka „SNĚHOVÁ KRÁLOVNA“ 
20. 1. od 15.00 hod.
(Na motivy jednoho z největších 
světových pohádkářů 
H. CH. Andersena.)
Jedná se o volný sled poetických 
i humorných scénických obrazů, 
jež jsou plny pokušení, kterými 
musí projít dívka Gerda, aby 
opět našla svého Káje. Gerda 
ztvárněná loutkou nebo herečkou se postupně v různých prostředích 
setkává se symbolickými postavami, s Dobrem i Zlem, Květinami jako 
lidskými charaktery, legračními Vránami a nakonec s Loupežnicí, která 
se poznáním dobra proměňuje v přítelkyni. Celou pohádku provází 
autorské písně v doprovodu živé hudby (zpěv a housle).

Divadlo Žlutý kopec

LEDEN 2018
3. 1. st 15.30 – 17.30 h., Kavárnička Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje, 
pořádá Kulturní a sociální komise

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

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

17. 1. st 15.30 – 17.30 h., Kavárnička Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje
pořádá Kulturní a sociální komise

20. 1. so 15.00 h., Sněhová královna
Divadelní pohádka pro děti 
Vstupné 50 Kč, Velký sál

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

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

Upozornění: 
Ve dnech 12. a 13. 1., 26. a 27. 1. bude KC CHD 

včetně knihovny uzavřeno z důvodu konání voleb.

Galerie Chaberského dvora 
V loňském roce jste měli 
možnost vidět v Chaberském 
dvoře zajímavé výstavy. Začaly 
Dobou ledovou v režii OSOP, 
pokračovaly veselou výstavou 
Cik Cak pana Hojného, naivní 
výstavou Alexandry Dětínské, 
zajímavou výstavou malíře 
Miroslava Pangráce, již 3. 
letní výstavou Chaberáků a na 
podzim přijeli Dráteníci. Všem 
děkujeme za milé osvěžení 
naší galerie. Školní družině i mateřské školce děkujeme za příjemnou 
spolupráci. Šikovné děti dotvořily vánoční atmosféru chaberského 
dvora svými výrobky, obrázky a ozdobami, venku nazdobily 
stromeček. Těší nás, že mnozí z vás si prohlédli, jak knihovna zářila 

před vánoci a krásná je 
ještě i teď. Kromě betlémů 
od Jarmily Haldové a 
prodejní výstavy předmětů 
zhotovených v dílnách 
psychiatrické nemocnice 
Bohnice jsme se kochali 
i výrobky šikovných 
chaberských dětí. 
V novém roce plánujeme 
sérii výstav, máte se na co 
těšit.           Vaše KC CHD

Prosincový Dvoreček 
První prosincové úterý přišel na Dvoreček Mikuláš, čert a anděl. Účast dětí 
byla vysoká, a protože byly v přesile, nebály se, byly statečné a šikovné. 
K radosti všech byl Mikuláš dobře vybaven dárečky a nadílku si odnesl 
každý návštěvník tohoto výjimečného setkání na Dvorečku. Všechny další 
prosincové Dvorečky se nesly také v duchu blížících se Vánoc. Děti si 
zazpívaly vánoční koledy a vyrobily krásné, originální dárečky.

Do nového roku 
přejeme všem 
dětem a rodičům 
hodně zdraví, štěstí 
a spoustu krásných 
zážitků prožitých 
nejen na našem 
Dvorečku. Těšíme se 
na Vás v novém roce 
2018 od 9. ledna.
za Dvorečkovský tým 
Dana Ondráčková

Chaberský dvůr – Kulturní centrum
můžete sledovat na FB 
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1. ročník Dne rodiny

Knižní novinky

Novinky pro děti
Vietnam s vůní koriandru 
Křest této knihy a knihy 
Kouzelný les proběhl v naší 
knihovně v měsíci prosinci. Na 
besedu k nám přijela autorka, 
fotografka a cestovatelka 
Magda Radostová a věnovala 
nám svou další knihu 
s lahodným názvem Vietnam 
s vůní koriandru. Další křest 
byl zážitkem především pro 
naše dětské čtenáře. Jednalo 
se o krásně ilustrovanou 
knihu Kouzelný les autorky Vlaďky Makové S., kterou 
doprovázel muzikant Jiří Březík. Předvánoční pohodu si 
umíme v knihovně užít.                               Bára Šedová

Připravujeme: 21. 2. od 19.00 

Nové časopisy v knihovně 
V novém roce se čtenáři mohou těšit kromě nových 
knih na nové CD, stolní hry a také na periodika:
•     Bydlení  • Dům a zahrada
•     National Geographic • Svět na dlani
•     21. století •  21. století Junior

Chaberský kostel opět vyplenili 
Švédové
Program sobotního odpoledne v polovině prosince 
připravený sdružením OSOP pod patronací 
starosty MČ a za fi nanční podpory městské části 
se mimořádně vydařil. Divácká účast předčila 
veškerá očekávání. Jediný problém podvečerního 
vystoupení byl ve zcela vyčerpané kapacitě 
hlediště v areálu kostela. 

Přítomní zhlédli 
nápadité představení 
divadelního spolku 
DIVOCH a jeho hostů 
plné akčních scén a 
nezvyklých vizuálních 
efektů Milana Pavýzy 
a Martiny Mrňavé. Živé 
promítání na zdi kostela 
v kombinaci 
s vystoupením skupiny 
švédských dobyvatel 
historických bojovníků Benedictus Flatus včetně střelby z děla ocenili 
diváci dlouhým potleskem. Příjemnou atmosféru dotvořili převážně 
místní prodejci, dudák na Jarmarku, Ilegumova společnost a koncert 

ZUŠ Bajkalská 
a Český Brod. 

Úvod do 
vánoční 
atmosféry 
byl v Dolních 
Chabrech 
jednoznačně 
úspěšný.

OSOP, MČ, 
spolek DIVOCH

DIV
OCH

2018
PF

Přejeme Vám do nového roku
samé krásné DIVadelní zážitky!YDIVYDIVadelní zážitky!Yadelní zážitky!

DIV

Vlaďka Maková, moderátorka Jana Schillerová, 
muzikant a textař Jiří Březík  
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8   Zprávy z okolí

Rodina z Chaber hledá 
milou a spolehlivou 
hospodyni, která by 
nám pomohla 2 - 3x 

týdně s úklidem, 
žehlením, vařením, 

nákupem, příp. 
rozvozem dětí na 

kroužky. Více informací 
na tel.: 775 180 208 nebo 

na verdvo@email.cz. 

Malá mořská víla 
27. 1. 2018 od 14 a 16 hodin 
Sobota 27. ledna bude v kavárně Pod pavlačí patřit 

loutkovému divadlu. 
Konečně se do Prahy 
vrátila výprava k pohádce 
Malá mořská víla (nedávno 
strávila několik měsíců 
na výstavě v Lomnici 
nad Popelkou), a tak se 
můžete opět těšit na jedno 
z našich nejpoetičtějších a 
nejkrásnějších představení. 
Pohádka je vhodná pro 

všechny od 3 do 99 let a po jejím skončení bude následovat 
výtvarná dílna, kde si budete moci vytvořit loutku Malé mořské 
víly nebo některého z jejích kamarádů.           
                            Jakub Hojka, Ilegumova divadelní společnost

KLUZIŠTĚ PRO VEŘEJNOST 
na hřišti  u ZŠ Glowackého
Chaberské děti s radostí uvítaly možnost bruslení na nově 
otevřeném kluzišti v Bohnicích. 
Provozní doba kluziště je:
všední dny        
13.00 – 21.00 hod. 
víkendy a svátky
09.00 – 21.00 hod.
Děti do 150 cm mají vstup 
zdarma, děti nad 150 cm 
30 Kč/150 minut, dospělí 40 
Kč/150 minut. 
Děti mají mít helmy a rukavice. Brusle, helmy a rukavice lze za 
poplatek zapůjčit.                                                 Hana Francová

         dopoledne 9–11:30           odpoledne 15–18 večer

PO    Prostor pro Vaši aktivitu    16:30 hudba v rodině 19:00–20:00 Jóga se zaměřením
                                                           (1x měsíčně) na správné držení těla                                                            

Út    Prostor pro Vaši aktivitu    16:00–18:00 výtvarný kroužek 18:15 Ashtanga jóga (kačka)
                                                           pro menší děti 19:30 Skupina – rosteme společně         
St     9–11:00 herna pro děti /    17–18:00 Zelenina pro bohnice 17:30 há-tha jóga (Lucie)
         společnost pro dospělé        (1x za 14 dní) 19:00 há-tha jóga (Petra Z.)                                                         

PÁ     9:30–12:30 na kopečku – říkadla, zpívání a tvoření (1x za 14 dní)

NE                                                      19:00–20:30 Francouzština pro začátečníky (1x za 14 dní)PR
av

iD
El

N
ý

R
O

zv
R

h
 

pondělí 
19:00–20:00
Jóga SE zaMĚřENÍM Na
SPRÁvNé DRŽENÍ tĚla
Jóga v mírném, plynulém tem -
pu s důrazem na správné na -
stavení a uvědomění si středu
těla. Lektorka mgr. Petra Za jíč -
ková. kurz je obsazen.

úterý
16:00–17:00 výtvaRNý
KROUŽEK PRO MENšÍ DĚti
Přidejte se!

18:15–19:15 aShtaNga Jóga
Lekce jógy s kateřinou Pu di -
lovou. VoLnÁ míStA! rezer-
vace na  tel. 777 257 474 .

19:30  SKUPiNa – ROStEME
SPOlEčNĚ                                  
Zážitkový sociálně-psycholo-
gický program zaměřený na na
komunikaci a vztahy. Účast limi-
tována, rezervace na e-mailu
bohnice.ziji@gmail.com.

středa
9:00–11:00 hERNa PRO DĚti
/SPOlEčNOSt PRO DOSPĚlé
Přijďte si posedět, pohrát si a
popovídat. 

17:30–19:00 hÁ-tha Jóga s
Lucii Groh manovou – kurz je
obsazen.

19:00–20:20 hÁ-tha Jóga 
v mírném, plynulém tem pu s dů-
razem na správné nastavení 

a uvědomění si středu těla. Lek-
torka mgr. Petra Zajíčková. kurz
je obsazen. 

pátek 9:30–12:00

Na KOPEčKU – KlUb PRO
MaMiNKy S DĚtMi OD 1,5
ROKU DO 5 lEt
rozpohybovaná říkadla a pís-
ničky, tvoření z přírodních ma-
teriálů,  svačinka a pohádky... 
(inspirováno waldorfskou peda-
gogikou.) info a přihlášky
gabina.jagerova@gmail.com.
                                            
neděle 19:00–20:30

FRaNcOUzštiNa PRO
za  čÁtEčNÍKy S RODilOU
MlUvčÍ 
(podle programu na stránkách)
otevřeno pro nové zájemce.

StatEK vRaNých – bOhNicKé SOUSEDSKé = KOMUNitNÍ cENtRUM 
najdete na adrese bohnická 1/36, Praha 8 (na starobohnické návsi).

tel. program a rezervace Petra 608 157 835 --- bohnice.ziji@gmail.com --- www.bohniceziji.cz

StatEK 
vRaNých

bohnické 
komunitní 
centrum

pravidelné akce

leden 2018

DĚKUJEME, ŽE NÁS PODPORUJÍ:

pro gram
inzerce

Kuchař Josef Vysušil
z restaurace u Karla
 hledá v Chabrech 

podnájem nebo 
pronájem do 10.000,- 

tel.: 720 110 743

inzerce



PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM 
Pomoc pro naši nejstarší 
památku kostela Stětí sv. 
Jana Křtitele se 
v roce 2017 zaměřila na 
restaurování zničeného 
obrazu „Křest Ježíše 
Krista Janem Křtitelem“. 
Finanční dary občanů 
na konci loňského roku 
činily 65. tisíc korun 
(konto OSOP). Tato 
částka poslouží na opravu 
poškozené malby. Věříme, 
že během letošního jara se podaří z této částky zrestaurovat 
starý obraz i s rámem a v červnu na Svatojánské slavnosti 
bude slavnostně posvěcen a umístěn v kostele. Díky všem 
občanům, kteří zaslali své příspěvky či poskytli vstupné na 
pořádaných koncertech, se budeme moci těšit obrazem 
patrona kostela, který bude zdobit náš svatostánek. Děkujeme 
všem, kteří dokáží pomáhat i za prahem svých domovů!

Jana S. a Martina M. 
Do nového roku 2018 přejeme radost z dobrých činů, hodně 
zdraví a pohodu. 

Kostel Stětí sv. Jana 
Křtitele si naši péči 
zaslouží 
O statických problémech 
stavby a špatném stavu 
ohradní zdi areálu víme dlouho. 
Smyslem společné schůzky 
s experty bylo více aktivovat 
a přimět vlastníka stavby, 
církev, aby začala s přípravami 
projektu na opravy a hlavně 
s žádostmi o granty. Šetření 
proběhlo začátkem listopadu 
loňského roku.

   Odborníci zjistili pokračující nárůst prasklin (rozvoj poruch 
statiky) kostela i ohradní zdi areálu. Na místě byl naplánován 
postup záchrany rozpadající se ohradní zdi, kdy bude využito 
závazné stanovisko na opravu havarijního úseku, aby bylo 
možno záchranu realizovat již v tomto roce. Projektanti připraví 
návrh v souladu s cenovou nabídkou na projektovou přípravu 
v termínu jednoho 
měsíce. Ing. Arch. 
David Dlabal projedná 
s farností podání 
žádosti nejpozději do 
konce ledna 2018.
   Součástí záchrany 
je příprava koncepce 
statického zajištění 
kostela. Statik nás 
seznámil se způsobem 
použití nerezové 
výztuže do předem 
odhalených ložných 
spár zdiva na vnitřním i 
venkovním líci kostela. 
Všechny práce budou 
konzultovány 
s památkáři s ohledem 
na vzácné malby na 
stěnách kostela. 
Projednávány byly také dokončovací práce v kostele včetně 
nového řešení podlahy s prezentací románské patky. 
Pevně věříme, že záchranné práce v areálu chaberského 
kostela půjdou podle plánu a rozběhnou se již v příštím roce 
2018. Kostel Stětí sv. Jana Křtitele si naši péči rozhodně 
zaslouží.                       Jana Snížková

KADEŘNICTVÍ
KOSMETIKA
MANIKÚRA
PEDIKÚRA 
MASÁŽE 
DEPILACE

PRÁVĚ OTVÍRÁME 
V DOLNÍCH 
CHABRECH

Objednejte se na telefonu

777 21 21 06
OC BILLA – 1. patro

K Ďáblicům 1 
Dolní Chabry, Praha 8

Nabízíme pronájem volných kadeřnických křesel.

info@apriorisalon.cz
www.apriorisalon.cz

PF 

20
18

inzerce

Sdružení           9



10   Školy

Vánoční besídky v MŠ Beranov 
V prosincový podvečer v nádherném adventním čase dětičky  
z naší mateřské školy předvedly všem přítomným svoje vánoční 

vystoupení.  
I přes znatelnou 
trému všichni 
účinkující 
zvládli svoje 
vystoupení na 
jedničku a  
v nejednom oku 
přihlížejících 
diváků, 
převážně rodičů 
a prarodičů, 
se zaleskla 
slzička dojetí. 
Účast na akci 
byla velká a my 

děkujeme všem za účast i podporu během celého roku a věříme 
v další příjemná setkání v roce 2018.  Přejeme všem šťastné a 
požehnané Vánoce a v novém roce 2018 hodně zdraví, rodinné 
pohody a radosti v dětských očích.

Mgr. Dana Antošová, ředitelka

Předvánoční setkání na nádvoří v 
Chaberském dvoře 
Stalo se pro nás všechny již milou tradicí, kdy jsme společně 
s rodiči formou milého a neformálního podvečerního setkání 
oslavili 
adventní čas. 
Domů jsme 
se rozcházeli 
s příjemnou 
předvánoční 
náladou. 
   Přejeme 
všem krásné 
a pokojné 
prožití 
vánočních 
svátků, pevné 
zdraví a 
mnoho štěstí 
do nového 
roku 2018.

Za kolektiv MŠ Bílenecké náměstí Lenka Nikodýmová

Chaberáček na výstavě betlémů 
Adventní čas ve školce je již tradičně spojen s návštěvou 
výstavy betlémů. V rámci projektu „Chaberáček v knihovně“ 
děti z mateřské školy navštívily na začátku adventu překrásnou 

Výstavu 
betlémů  
v Knihovně   
v Chaberském 
Dvoře. Na 
výstavu se 
vypravily 
všechny tři 
třídy mateřské 
školy, i ti 
nejmenší. 
Největšímu 
zájmu se 
těšil speciální 
betlém 
skříňkový, 

několikapatrový s miniaturními postavičkami až z daleké 
Bolívie. Ale i další betlémy: vlněné, vyřezávané, skleněné, 
dokonce i korálkové pozorovaly dychtivé dětské oči a 
sledovaly, zda někde náhodou nechybí ježíšek. Příjemnou 
atmosféru doplňovaly výtvarné práce žáků základní školy. 
Děti obdivovaly i výrobky pacientů z terapeutických dílen 
Psychiatrické léčebny v Bohnicích. Děti odcházely příjemně 
naladěny na tu pravou vánoční atmosféru. Výstava betlémů 
všem připomněla, že se Vánoce nezadržitelně blížily.

Marcela Fárková

Školní Jarmark 
Stalo se velmi milou a hezkou tradicí, že naše základní škola 
pořádá v prosinci Vánoční jarmark. Žáci a učitelé chaberské 
základky zvou v tomto předvánočním čase své blízké, známé  
i přátele školy na 
školní jarmark, 
aby se na chvilku 
zastavili a 
prožili společně 
příjemné 
odpoledne. 
Podívat se přišli 
i bývalí žáci, 
z čehož měli 
největší radost 
učitelé. Žáci 
pod vedením 
pedagogů 
každoročně 
vyrábějí 
nejrozmanitější 
vánoční 
ozdoby, přáníčka a dárečky, které na jarmarku prodávají. Pro 
zpříjemnění svátečních chvil děti s učiteli připravili zajímavý 
program s vánoční tématikou. 
Bavili se všichni. A kdo byl při chuti, okusil spoustu vánočních 
dobrot a „dospěláci nad 18 let“ měli příležitost ochutnat  
i svařené víno. Všichni si užívali atmosféru podbarvenou 
melodiemi koled, vůní vánočního cukroví a zářícíma dětskýma 
očima. Těšíme se za rok na viděnou.                   Martin Cutych
Mnoho štěstí v novém roce přejí žáci a učitelé ZŠ.  

MIKULÁŠ ČERT I ANDĚL 
Rok s rokem se sešel a v TJ ZŠ Chabry jsme ve spolupráci s místní 
základní školou opět přivítali Mikuláše, nebesky andělské bytosti a 
neposedného čertíka. Děti soutěžily, zpívaly písničky, přednášely 
básničky. A protože byly všechny děti hodné, čert je neodnesl do 
pekla. Naopak. Děti si odnesly balíček dobrot a dobrou náladu! 
Fota z Mikulášské besídky jsou k vidění na  
http://tjzschabry.rajce.idnes.cz.                
     Ivana Rakovská



Inzerce

www.novechabry.cz

Komerční centrum Nové Chabry
Vás zve do nové restaurace a fitness centra

800 810 100

Nový rok přinesl zajisté spoustu novinek, a to i do Nových Chaber! Pozvěte přátele na oběd nebo rodinu na novoroční večeři 
do nové restaurace Dream Food Bistro. 

A pokud jste o svátcích hřešili, tak Vám v návratu do formy pomůže návštěva nového fitness centra Dream Fit Chabry.  
Po cvičení můžete navštívit vířivku nebo saunu. Přejeme Vám dobrou chuť a pěkné cvičení ;-)
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Evidenční číslo MK ČR E 23080

Fittnes aerobic 
Veronika Vítková, rodilá 
Chaberačka, závodící za 
klub Fitness Center Báry a 
Hanky Šulcové na loňském 
MS v Holandsku obhájila 
titul mistryně světa ve 
fitness aerobiku a stala se 
více mistryní ve sportovním 
aerobiku. 
Gratulujeme a těšíme se na 
stejně krásné úspěchy.

Jan Ševčík

 

Tělocvičná jednota Sokol Dolní Chabry 
pořádá v sobotu 20. ledna 2018 od 19:00 v Sokolovně 

na adrese Měděnecká 17, Praha – Dolní Chabry 

Sokolský ples 
▪ jednotné vstupné 120,- Kč k zakoupení na místě 
▪ k tanci bude od 20:00 hrát skupina Druhej dech 
▪ těšit se můžete na domácí občerstvení, bar i tombolu 
▪ prosíme o společenský oděv 

 

 

Florbalový turnaj Kids Floorball League
Uskutečnil se již podruhé v domácí hale klubu BLACK ANGELS 
v Letňanech. ZŠ Dolní Chabry tentokrát vyslala dva týmy, a to do 
kategorií Přípravky a Elévů. Soupeři byli tentokrát silnější. 
V kategorii elévů Chabry obsadily 6. místo. V kategorii přípravek 
prohráli v zápase o bronz se zástupci ZŠ Fryčovická poměrem 
2:7 a obsadili čtvrté místo. Další turnaj se hraje již tento měsíc, 
a to 28. ledna. Děti z Chaber mají šanci ukázat, že stupně vítězů 
jsou jejich.                    Jiří Patočka

CHABERSKÉ FOTBALOVÉ TÝMY 
Hodnocení podzimní části soutěží
Naše předpřípravka (ročník 2011 a mladší) ještě nemůže hrát 
mistrovské zápasy, přesto, nebo právě proto, je na trénincích 
plno. S mateřskou péčí se o náš fotbalový potěr stará Lydie a 
Arnoštka, dámy se zkušenostmi z velkého fotbalu. Kluci dělají 
velké pokroky a my se těšíme, až je uvidíme příští sezonu  
v chaberských dresech při fotbalovém utkání. 
Mladší přípravka (ročník 2009 - 10) pod 
vedením trenérského tandemu Roman 
Kolín a Lukáš Stříteský odvedli vynikající 
práci. Nadějní fotbalisté pod jejich 
vedením výkonnostně rostou. Zaslouženě 
jim patří 4. místo a 98 vstřelených branek 
v devíti zápasech hovoří za vše. 
Starší přípravka (ročník 2007 - 08), tým, 
který se musel vypořádat s odchodem 
čtyř klíčových hráčů, byl pro nás 
velkou neznámou. Kdosi prorokoval, 
že nepostavíme ani tým. Trenér Honza 
Škurek doplnil kádr o nové hráče, kteří 
zapadli do týmu. Prakticky všechny zápasy byly vyrovnané a 
děti si je užívaly. Tým je aktuálně na 8. místě s 84 vstřelenými 
brankami z 10 zápasů.
Mladší žáci. Je to náš nejúspěšnější tým. Pod vedením 
náročných trenérů Ládi Chaloupky a Jirky Vajnara se jim daří 
herně i výsledkově. Se skóre 92:12 vedou svoji skupinu a 
za sebou nechali i takové týmy, jako je třeba Admira Praha. 
Protože trenéři mají v kádru téměř 30 dětí, hrají Chabry ještě 
další dvě „nemistrovské“ soutěže, aby si všichni zahráli.  
Mladší dorost. Tým je tvořen mixem ročníků 2004 - 2001. 
Trenéři Šimon Jírovec a Jáchym Červenka jsou hráči staršího 
dorostu a jsou asi nejmladší trenérskou dvojicí v Praze. 
Vzhledem k tomu, že hrajeme zpravidla proti starším hráčům, 
lze hodnotit 10. místo a 8 nasbíraných bodů jako úspěch. 
Mladší kluci (věkově ještě žáci) se už zařadili do dorostenecké 
soutěže a vybraní hráči ročníku 2002 a 2001 již pomáhají 
staršímu dorostu. 
Starší dorost. Tato kategorie splnila naše očekávání. Aktuálně 
jsou kluci na 3. místě se 45 vstřelenými brankami (nejvíce 

ze všech týmů ve své 
soutěži). Poté, co se 
vrátili zpět do Chaber z 
jiných týmů, rozdávají na 
hřišti fotbalovou radost 
a někteří po zásluze 
nakukují do áčka mužů. 
Pod vedením zkušených 
trenérů Honzy Jirouška, 
Romana Zahrádky a 
Petra Závitkovského jde 
celý tým herně nahoru a 
letos na jaře bude určitě 
atakovat nejvyšší příčky.

Muži A. Naše áčko zvládlo úspěšně podzimní část sezóny a 
v současné době se pohybuje na krásném desátém místě. Po 
počátečních obavách, že se budeme v přeboru trápit na chvostu 
tabulky, se ukázalo, že máme kvalitní tým, který může zvítězit s 
jakýmkoli soupeřem.                     Jan Škurek a Vlastimil Tomšů

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


