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2 Zprávy z úřadu

Úvodní slovo

Základní škola je již za hranicí své kapacity. Přes veškeré možné stavební
úpravy je nutné zásadní řešení. Proto byla zpracována Studie na dostavbu
Miroslav Malina,
a přístavbu základní školy a Zastupitelstvo na svém mimořádném zasestarosta MČ
dání dne 19.11.2012 ukončilo výběrové řízení na dodavatele projektové
dokumentace. Byla podepsána smlouva s ﬁrmou Valbek spol.s.r.o. Na
Současné dění v obci
vypracování dokumentace se budou ﬁnančně spolupodílet Magistrát hl.
m. Prahy a společnost CHABRY Development. Část ﬁnančního daru deV posledním období se obecní záležitosveloperské ﬁrmy umožní také zásadní změnu ve vybavení školní kuchyně,
ti odehrávají v tempu téměř hektickém.
která je nezbytnou podmínkou pro alespoň dílčí zvýšení kapacity.
Není to na pohled příliš patrné, protože většina aktivit se prozatím odehrává
Zajištění míst pro děti v základní škole je pro nás naprostou prioritou. Přiv jednacích prostorách.
vítal jsem proto většinovou podporu členů Zastupitelstva MČ v záměru pokračovat v úsilí k realizaci dostavby naší Základní školy.
Dvě nejdůležitější současná témata spolu
i souvisí. První je výstavba lokality Beranov.
Probíhají jednání i o dalších projektech významných pro naše občany.
Ve ﬁnální podobě prostor pro život téměř tří
Městský investor pracuje na podkladech pro realizaci okružní křižovatky
tisíc obyvatel. To se samozřejmě musí proza podjezdem na Spořické ulici a na vybudování chodníku do Čimic.
jevit i na životních podmínkách části původních obyvatel Dolních Chaber.
Městská část podporuje záměr oddílu kopané na přebudování areálu hřiště. Na základě výsledků práce, především s mládežnickými družstvy, si
Proto jsme se snažili dohodnout s developerem pokud možno únosné podlepší zázemí určitě zaslouží.
mínky. Naše pozice pro vyjednávání byla ovšem velmi ztížena již existujícími smlouvami, které nebyly pro Dolní Chabry příznivé. Přesto se podařilo
Stále probíhají jednání s dodavatelem stavby Chaberského dvora. V zázakotvit v Dodatku smlouvy o spolupráci povinnost investora vybudovat
sadních oblastech se nedaří nalézt dohodu. Proto přistoupila Rada MČ
a především převést do vlastnictví obce mateřskou školu, povinnost vybuk realizaci nejnutnějších úprav hrazených z jistiny dodavatele. Bylo prodovat staveništní komunikaci s připojením jihozápadním směrem do ulice
vedeno zateplení západního štítu objektu. Bohužel stavba má ještě další
K Ládví s následným ponecháním pro občanské využití a změnit výši ﬁvážné nedostatky.
nančního daru pro účely základní školy z 200.000,– na 2.000.000,–Kč.
A tady je spojitost s druhým nejdůležitějším problémem současnosti.
Samozřejmě všude okolo je ještě spousta dalších záležitostí k řešení.

Vánoční přání
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám všem popřál klidné a příjemné Vánoce a do Nového roku především štěstí a tím i zdraví
a spokojenost. Ať se Vám v roce 2013 daří co nejlépe.
Miroslav Malina,
starosta MČ Dolní Chabry

Nově pojmenované ulice v Dolních
Chabrech

Geologický průzkum v trase „J“
Pražského silničního okruhu

Iniciativa na pojmenování nových ulic v Dolních Chabrech byla spontánní
reakcí na loňskou tragickou nehodu hokejového týmu v Rusku.
Jan Marek se rozhodl žít s rodinou v naší MČ a především jeho přátelé
z místního oddílu kopané v čele s Mílou Hofmanem stáli u nápadu tímto
způsobem uctít jejich památku.
Ulice Jana Marka, Karla Rachůnka a Josefa Vašíčka naleznete v jihozápadní části obce, v nové zástavbě za základní školou.

Městská část DOLNÍ CHABRY se k žádosti ﬁrmy provádějící geologický
průzkum v trasování varianty „J“ pražského silničního okruhu vyjádřila zamítavě. Přesto se v okolí objevily vrtné soupravy. Pohybují se na pozemcích, které nejsou ve správě naší MČ.
Podle dostupných informací ostatní soukromí vlastníci pozemků v plánované trase okruhu v katastru Dolních Chaber odmítli, stejně jako Úřad MČ,
vstup na své pozemky povolit.

Zprávy z úřadu

Vybíráme z mimořádného
zasedání Zastupitelstva MČ
dne 19.11.2012
Zastupitelstvo schválilo
 smlouvu mezi MČ a dodavatelem projektové dokumentace na dostavbu budovy ZŠ ﬁrmou Valbek spol. s.r.o., která vzešla jako vítěz z výběrového řízení, jehož organizací byla pověřena ﬁrma AAA zakázky, s.r.o. Pověřilo
starostu podpisem výše uvedené smlouvy;

Provozní a organizační
prohlášení
Vzhledem k tomu, že místostarostka ÚMČ, Ing. Alena Nigrinová je dlouhodobě hospitalizována po vážné dopravní nehodě, kompetence vyplývající z její funkce předsedkyně SKK a vedení Zpravodaje přechází
dočasně na starostu MČ. Problematiku související s agendou KC CHD
prozatím řeší tajemnice ve spolupráci s pracovnicemi kulturního centra.
Všichni jí držíme palce a přejeme uzdravení!

 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 29.4.2009, uzavřené
mezi MČ a investorem Chabry Development s.r.o. Předmětem dodatku
jsou vztahy, práva a povinnosti obou zúčastněných subjektů související
s výstavbou a vlastnictvím MŠ, ﬁnanční dar na dostavbu ZŠ a podmínky
realizace západního připojení v přímé vazbě na jednotlivé fáze výstavby.
Zastupitelstvo pověřilo starostu k podpisu tohoto dodatku;
 novelizovaný knihovní řád místní knihovny. Jeho úprava vyplývá ze začlenění knihovny do KC CHD a změn knihovního zákona. Upravené znění
bylo konzultováno s metodikem pro regionální funkce městské knihovny
v Praze, jemuž místní knihovna metodicky podléhá.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí
 informaci, kterou předložil starosta, že k ﬁnancování instalace sněhových zábran v objektu CHD bude použita jistina, která byla složena dodavatelskou ﬁrmou jako záruka na předmětnou stavbu.

Pražské služby udělají vše pro čisté vánoční svátky

Jako každý rok bude zajištěn standardní svoz směsného i tříděného
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KONTEJNERY
MIMOŘÁDNÉ PŘISTAVENÍ

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou rozmístěny dne 16.12.2012,
t.j. v neděli a odvezeny budou v pondělí 17.12.2012 v obvyklém režimu.
Kontejnery jsou plně hrazeny MČ, ale vzhledem k omezeným ﬁnančním
prostředkům nebudou vyměněny ani přistaveny další.
Umístění:


ul. V Kratinách (u větrolamu)



Bílenecké náměstí



ul. Jirkovská



ul. Tušimická



ul. Dvorní



ul. Na Pěšině (ul. Prunéřovská)



ul. Pod Křížem (mezi ul. Kobyliskou a Ústeckou)



ul. Pod Křížem (u větrolamu)



ul. Ulčova (na místě bývalé TS)

odpadu v období vánočních a novoročních svátků na území hl. m.
Prahy. Program svozu bude zorganizován tak, aby nedocházelo k
přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek.
Od Štědrého dne až do Silvestra budou zajištěny normální pracovní směny jako
v běžných pracovních dnech. Na Nový rok bude z kritických míst vysoké
zástavby (sídliště) zajištěn nadstandardní svoz odpadu. Co se týká tříděného
odpadu, tak se bude provádět v termínu 17. – 31. 12. 2012 mimořádný svoz
skla v kritických oblastech.

Svoz směsného odpadu:
22. – 31. 12.
2012

normální svoz dle příslušných programů

1. 1. 2013

svoz neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech

2. 1. – 5. 1. 2013

bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1
den)

Svoz tříděného odpadu:
22. – 31. 12.
2012

normální svoz dle příslušných programů

17. - 31. 12.
2012

mimořádný svoz skla (1 odvoz navíc), jinak odvoz dle příslušných
svozových programů

1. 1. 2013

svoz neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech

2. 1. – 5. 1. 2013

bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1
den)

Současně upozorňujeme občany, že zde není možné odložit živnostenský odpad, nebezpečný odpad (autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), stavební odpad, ani pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizory, pc monitory, počítače, lednice, mrazáky
a sporáky.
DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME, ŽE TYTO KONTEJNERY NEJSOU
URČENY PRO BIOODPAD.
Odkládat je možné starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, vany
a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Svoz vánočních stromků
Prosíme občany, aby vánoční stromky
odkládali vedle nádob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní
odpad.

Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem budou odváženy při pravidelném svozu od 25. 12. 2012 do 28.
2. 2013. Vánoční stromky nepatří na stanoviště separovaného odpadu
ani na stanoviště nádob směsného komunálního odpadu umístěných
v domech, popřípadě vnitroblocích, kde se provádí vynáška nádob přes
prostory objektu.
V tomto případě odkládejte vánoční stromky před objekt, na místo přistavení nádob k výsypu.

Pražské služby, a.s.
Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9, tel.: + 420 284 091 103

V Praze dne 16.11.2012 Mgr. Julian Záhorovský, Tiskový mluvčí

4 Chaberský dvůr
Provozní doba Kulturního centra
Chaberského dvora:

Zprávy z knihovny

pondělí – pátek
10 – 18 h
sobota
10 – 18 h
(polední přestávky 12 – 13 h)
Kontakt:
604 976 653 / 283 852 858
chaberskydvur@dchabry.cz
www.dchabry.eu

Místní veřejná knihovna v Praze-Dolních Chabrech pravidelně odebírá
tyto časopisy:
 Přehled kulturních pořadů v Praze
 National Geographic
 Praktická žena
 Bydlení
 Čtenář
Od nového roku 2013 časopis Praktická žena nahradí časopis Maminka a
Sluníčko. Časopisy jsou určené k prezenčnímu čtení v knihovně a čajovně
KC CHD.
Klára Zuzáková

Prostory k pronájmu
Soukromé oslavy – ﬁremní akce
Divadlo pro děti

Kouzelné jablíčko

Srdečně Vás zveme na divadelní pohádku pro
nejmenší děti.
8. 12. so 15 h
Vstupné Kč 50,–

Vyhodnocení soutěže
pro pozorné LEGO

Výstava Lego Hrady a Piráti se těšila velkému zájmu
nejen malých návštěvníků. Soutěž pro pozorné vyplnilo celkem 83 účastníků. Správné odpovědi dle
autora výstavy Františka Bárty jsou:
A – Do každé expozice se dostal nezvaný host z jiné
doby. Najděte ho a napište jeho profesi:
A – kosmonaut, pirát, dělník, hasič
B – Obchodník přivezl z exotických krajin čtyři vzácná
zvířata, která se mu zatoulala. Napiš, která to jsou:
B – opice, papoušek, had, žába
C – V každé epozici přes noc vyrostla vzácná bylina se třemi květy. Najdi jí a napiš barvu jejích
květů:
C – červená, bílá, žlutá, modrá
D – Království vyhlásilo sčítání lidu. Spočítej a napiš, kolik jsi našel v každé expozici ﬁgurek:
D – vskutku překladatelský oříšek
Výhercem naší soutěže se stává: Martin Děvěr, Zdiby
Odměna v podobě lega Pirates of the Caribbean na výherce čeká v KC CHD.
Gratulujeme!

Jan Vízner a Lucie Palonciová
v hudebně zábavném pořadu

S vánočním kouzlem
jdeme k Vám

Ve čtvrtek 13.prosince 2012 budou v Dolních Chabrech bíle
oblečené děti připomínat
svátek svaté LUCIE

Veselé i poetické vánoční povídání, které
vás nejen pobaví neuvěřitelnými historkami vánočního času, ale též nechá nahlédnout pod pokličku zajímavostí kol těchto
svátků u nás i v cizině, o nichž jste neměli
ani tušení.
Budete se divit i smát a můžete si s námi
zazpívat. My se vás budeme snažit bavit
vánočními písničkami, z minulosti i současnosti a zazní též trocha tradiční klasiky
pro trubku, ﬂétnu a orchestrální doprovod.
Dekorace: vánoční motivy
Délka pořadu cca 70 min

Kulturní a sociální komise srdečně zve děvčátka i kluky na

OBCHŮZKY SV.LUCIE
Sraz v 17:30 h před Chaberským dvorem
bílé oblečení a stříbrné snítky či košťátka s sebou. Děvčátka
mohou
mít oděv přepásaný tradičně vínovou či červenou stužkou.
Kluci mohou být v bílém s dlouhými papírovými nosy (zobáky).
Nejdeme koledovat, jdeme sousedům v předvánočním čase
připomenout jednu z krásných českých tradic.
Aby všichni věděli, co jsme zač, naučíme se část říkanky o sv.Lucii:
My k vám všichni přicházíme se svatou Lucií,
co ona zkusit musela, to snad každý ví.
Nechtěla si krále vzít, raději volila umřít,
než by víru v Krista Pána měla zapřít.
Paní mámo a pantáto, my vás prosíme,
nechte nás tu pokliditi ve vašem domě.
My vám všechny děkujem,
štěstí, zdraví vinšujem,
v nebeském království
všichni se sejdem.
Těší se na vás Hanka Řepková

Zpěv, mluvené slovo a hru na trubku, provází studiový orchestrální playback
15.12. so 14 – 17 h

„Přijďte pobejt”
prosinec 2012
5. prosince

15:30 - 17:30 h

kavárnička Chaberský dvůr

12. prosince Trhy v Berouně

Sraz 7:35 h konečná zastávka bus č. 162
Kobylisy („M“)

Změna programu v závislosti na počasí vyhrazena.

Informace:

M. Knížková, tel.: 739 750 685
kulturní a sociální komise

Chaberský dvůr
Vánoce

Slavnostní vánoční večer
Staročeské Vánoce, aneb jak to bylo …
Vstávajte pastieri
Vánoční mozaika staročeských zvyků a nádherných českých a moravských koled v podání chaberského divadelního souboru Divoch a hudební
skupiny DAD Kvintet.
20.12. čt 20 h
Vstupné Kč 150,–/100,–

PROSINEC 2012
Výstava Betlémy 1.12. – 5.1.2013
Expozice betlémů ze sbírky řezbářky Jarmily Haldové
Vernisáž 1. 12. so 14 h
Vstupné Kč 30,–
Vánoční výzdoba galerie Chaberského dvora ve spolupráci s ﬂoristkou Vlastou Černou Rypáčkovou, dětmi MŠ Chaberáček a dalšími
milými a zručnými Chaberáky
4.12. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček
dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné Kč 30,–

5.12. st 15:30 – 17:30 h Kavárnička aneb „přijďte jen tak pobejt“
Vstup volný
8. 12. so 15 h Kouzelné jablíčko
divadelní pohádka pro nejmenší
Vstupné Kč 50,–
8.12. so 14 – 17:30 h Kurz vitráží Tiffany
předvánoční dílna pro dospělé pod vedením lektorky Anny Wagnerové
Vstupné Kč 600,–

11.12. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček
dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné Kč 30,–

13.12. čt 15:30 – 17:30 h Adventní zdobení vánočních perníčků
předvánoční dílna pro děti pod vedením lektorky Jitky Ferstové
Vstupné Kč 30,–

13.12. čt 17:30 h Obchůzky svaté Lucie
sraz před CHD v bílém oblečení
15.12. so 14 – 17 h Vánoční setkání se seniory
kulturní odpoledne pro naše seniory připravuje Kulturní a sociální
komise

Kurz

Kurz vitráží
Tiffany
8.12. so
Milé maminky, zveme vás na
předvánoční worshop – překvapte své drahé vlastnoručně vyrobeným dárkem,
zhotoveným technikou vitráže
tiffany.
V ceně 600,– kurzovného je
obsažen i základní materiál /
barevné vitrážové sklo, měděná páska, letovací voda,
cín, patina, drátky, očka/.
Nutná rezervace na mailové
adrese:ANAWA@seznam.cz
či telefonem na 604 976 653

18.12. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček
dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné Kč 30,–

20.12. čt 20 h Slavnostní vánoční večer
Staročeské Vánoce, aneb jak to bylo …
Vstávajte pastieri
Vánoční mozaika staročeských zvyků a nádherných českých a moravských koled v podání chaberského divadelního souboru Divoch
a hudební skupiny DAD Kvintet
Vstupné Kč 120,–

Po-Pá: 10–12 13–18, So: 10–18
Kontakt: 283 852 858 604 976 653
Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry

www.dchabry.eu

Předprodej vstupenek v Kulturním centru CHD
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6 Školy, sdružení

Družina má talent

I letos uspořádali pro děti školní družiny žáci 9. třídy soutěž
v tanci, zpěvu, recitace a volných disciplín.
S diplomy v ruce tak děkujeme Kamile R., Alexe T.
a Anetě Š.!
Soutěž se podařila, další fotograﬁe najdete na webu
ZŠ.

Tesařík napadl
krovy kostela

Spoluobčané se zajímají, jak pokračují opravy v naší nejstarší chaberské památce. Pokusím se v krátkosti
odpovědět.
V roce 2008 byly odborníkem prohlédnuty krovy kostela se zjištěním
dlouhodobého napadení a poškození dřeva biologickým škůdcem – tesaříkem větším. Největší poškození
bylo odhaleno v patní části krovu
a také ve spodní části věže.
V roce 2011 se započalo s opravami
poškozených krovů a s jejich částeč-

Fotohádanka na prosinec

Po celý rok jsme se setkávali nad hádankami,
vždy s jednou fotograﬁí současnou a druhou
z let minulých. Věříme, že vás hádanky po celý
rok těšily stejně jako nás. V čase adventu vám
přejeme prožití pokojných a šťastných vánočních svátků.
K našim zimním hádankám:

1. Poznáte tyto zasněžené štíty významného objektu v centru naší obce, bývalého statku? Znáte
tuto stavbu a místo, kde se nachází? Víte, kterému majiteli patřil statek v minulosti?

SETKÁNÍ(V(ADVENTNÍM(ČASE(
V"DOLNÍCH"CHABRECH"

přijďte"načerpat"vánoční"atmosféru"
v"sobotu"8."prosince"2012"
od"10"do"17"hod"
!
Kostel(Stětí(sv.(Jana(Křtitele(

"otevřen"po"celý"den"pro"veřejnost(
adventní"vystoupení"žáků"ZŠ"Spořická"od"11"do"15"hod"
(

Knorův(barokní(statek(

vánoční"trhy,"teplé"a"voňavé"občerstvení"
dětské"dílny"Y"zdobení"perníčků,"výroba"vánočních"přáníček"
"

nou výměnou. Snaha byla provést
práce s řemeslnou dovedností a zachovat autentický vzhled historické
konstrukce. Dodnes totiž nesou znaky gotických konstrukcí a v průběhu
let prošly dalšími přestavbami. Krov
je zhotoven jako hambalková konstrukce se středovou stolicí z ručně
tesaných trámů.
Koncem letošního roku se uskutečnila další fáze oprav, tentokrát pod
podlahou půdních prostor. Odklopeny byly dvě nad sebou položené zničené prkenné podlahy, odstraněna
suť, izolace a další nečistoty až k původním trámům. Krovy byly nakonec

2. Svátek Tří králů
je dvanáctým dnem
Vánoc a svátky jím
vrcholí a končí. Tři
králové jsou lidovým
označením
pro mudrce, kteří
navštívili
Ježíše
krátce po jeho narození v Betlémě.
V minulosti byl tento den v naší obci
oblíben a slaven.
Znáte jména všech
Tří králů? Pamětníci, poznali byste
děti v maskách Tří
králů na fotograﬁi?
Odpovědi na minulé hádanky:
1. Domeček s muškáty je součástí hodnotného
souboru drobných staveb z 30. let
20. století, zvaného dělnické domky, stojícího na
jižní stráni v ulici Pod Zámečkem. 2. Obchod se
smíšeným zbožím patřil rodině Svobodů, dům
stojí dodnes na rohu Jirkovské a Doksanské.
Hádanky a odpovědi na ně naleznete také na
www.osop-chabry.cz.
Za OSOP připravila Pavla Zimová
Tělovýchovná jednota ZŠ Chabry

v sobotu 29. prosince 2012

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.

VÁNOČNÍ JARMARK

s nabídkou výrobků žáků naší školy.
Přijďte se nadechnout vánoční atmosféry,
vybrat si drobné dárky i vánoční ozdoby,
zhlédnout vystoupení našich žáků
a ochutnat vánoční občerstvení.
Na Vaši návštěvu se těší žáci, zaměstnanci školy
a zástupci SPCHŠ

od 16.30 hodin
na

Soutěžení
s

MIKULÁŠEM

___________________________________________________

v tělocvičně školy

Startovné 100.- Kč bude hrazeno při prezentaci
Hraje se o poháry a diplomy.
Občerstvení zajištěno.
pořádá:""ZŠ"Spořická,"Praha"8"Y""Dolní"Chabry"
a"Občanské"sdružení"na"ochranu"památek"
v"Dolních"Chabrech"(www.osopYchabry.cz)"

ve středu 12.12.2011 od 16 do 18 hodin

v úterý 4. prosince 2012

do pátku 21. prosince 2012!!

"
"
"

Základní škola Praha - Dolní Chabry
pořádá

Vás zve

od 9 hodin
v tělocvičně ZŠ Spořická 400

V případě, že můžete až v pozdější hodinu, sdělte tuto skutečnost při
přihlašování, pořadatel bude hrací plán časově přizpůsobovat.

"
"
"

Jana Snížková
předseda OSOP

Tělovýchovná jednota ZŠ Chabry
a
ZŠ Spořická, Dolní Chabry

pořádá

Přihlášky písemně na adresu Vokáč Jaroslav, Dvorní 537 Praha 8-Dolní
Chabry nebo na tel. 233 544 532, mob.723 127 130 (pan Vokáč-řed. tur.
E-mail : jaroslav.vokac@iex.cz

Kostel"Stětí"sv."Jana"Křtitele,""Knorův"statek""
Bílenecké"náměstí,"Praha"8"Y"Dolní"Chabry" "
Spojení:"Kobylisy"metro"C,"autobus"162"
"
"
"
"
"
"
"

napuštěny látkou proti dřevokaznému hmyzu.
Letošní opravy se uskutečnily za ﬁnanční podpory Ministerstva kultury
z fondu havarijních oprav.
K dokončení komplikované renovace dojde po získání dalšího grantu,
budeme se tedy těšit snad v příštím
roce 2013.
Přeji Vám všem požehnané vánoce,
v pohodě a radosti se svými blízkými.

Vstupenky v hodnotě 30 .- Kč (na dárek od Mikuláše) je nutné zakoupit
v kanceláři základní školy, v MŠ a ve cvičebních hodinách TJ
do pátku 23. listopadu 2012.
Na tuto akci připomínáme nutnost přezutí v šatnách školy.

Jaroslav Vokáč
ředitel turnaje

Vokáč Jaroslav
Předseda TJ

		
Představujeme:

Kapitána A mužstva Tomáše Linka
Začneme jako obvykle.
Co bys o sobě chtěl prozradit našim čtenářům?
Je mi 36 let, jsem ženatý a mám dvě děti. Jsem
chaberský rodák tak myslím, že se nemusím moc
představovat.
Jaký je tvůj vztah k fotbalovým Chabrům?
Vzhledem k tomu, že
v Chabrech hraji od mládí
a nikdy jsem neměl chuť
a ani důvod někam odcházet, tak můj vztah je jednoznačně kladný. Mám to tady rád a svoji chaberskou
kariéru tady určitě zakončím.
Jaké byly tvoje fotbalové začátky?
S fotbalem jsem začal docela pozdě. Nejdřív jsem zkoušel atletiku a v zimě
hokej. Asi ve čtvrté třídě mně spolužáci přemluvili, abych si šel s nimi zahrát
fotbal a už jsem u toho zůstal.
Jaký je tvůj největší fotbalový úspěch a nejdůležitější gól?
Největší úspěch se váže k r. 2001, kdy jsme postoupili do Pražského přeboru
a vyhráli jsme pohár PFS. Odměnou pro nás bylo, že k nám přijela ve druhém
kole poháhu ČMFS pražská Sparta. Utkání jsme sice prohráli 8:1, ale já dal
jediný gól Chaber. Důležitý moc nebyl, ale já si ho cením asi nejvíc.
Od kdy jsi kapitánem našeho A-mužstva?
To už nějaký pátek bude, přesně si to ale nepamatuji. Mám dojem, že to je asi
7 let. Už bych to měl předat mladším, ale moc jich v týmu bohužel nemáme.
Jak se ti hraje s fotbalovými celebritami českého a mezinárodního fotbalu?
Když se sejdou opravdu všechny hvězdy, které v mužstvu máme, tak je to super být s nimi na hřišti. Mockrát se to sice nepovede, ale pokaždé aspoň nějaká
hvězda dorazí a myslím, že je na co koukat.
Jaké ambice má A-mužstvo, je cílem krajský přebor nebo klid v A třídě?
Potom, co se nám posledních pár zápasů podzimu docela povedlo, zaslechl
jsem v kabině něco o Pražském přeboru. Mluvil o tom hlavně věčně mladý
Láďa Vízek, který by si přebor určitě rád zahrál. Nám ostatním bohatě stačí
A třída, kde chceme skončit vždy co nejvýš.
Máš doma malého fotbalistu. Zvažuješ kariéru trenéra mládeže?
Ještě jsem o tom nepřemýšlel, protože syn je ještě malý a zatím má radši
hokejku, takže trenéra bude asi dělat Filípkův děda, bohužel hokejového. Tak
uvidíme.
Co bys přál chaberskému fotbalu?
Chaberskému fotbalu bych přál lepší fotbalové zázemí. Vím, že se na tom už
pracuje, tak ať se to co nejdříve povede. Chabry by si to určitě zasloužily už
pro to, že tady máme spoustu mládežnických týmů a v nich hodně dobrých
fotbalistů.
Děkujeme za rozhovor.

			

Martina Tomšů

Sport

SPORT

Tabulkové výsledky chaberských
týmů po podzimní části soutěží
Mladší přípravka

Mladší žáci A

H3I – 97 MPŘ (2HP)

F2A – I. třída – skupina A

Pro tuto soutěž nejsou výsledky k dispozici.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Starší přípravka
G3I – 87 SPŘ (2HP)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Název klubu Z V R P Skóre
B
Vršovice A
10 10 0 0 326 : 42 30
Aritma A
11 10 0 1 302 : 92 30
Újezd nad Lesy 11 9 0 2 182 : 110 27
Slavoj Podolí 11 8 0 3 221 : 119 24
Kyje
11 7 0 4 185 : 130 21
Loko. Vltavín 11 5 0 6 183 : 234 15
Kbely
11 3 0 8 126 : 190 9
Př.Kopanina 10 3 0 7 119 : 190 9
Aritma B
11 3 0 8 162 : 242 9
Chabry
10 3 0 7 122 : 213 9
Vršovice B
9 2 0 7 90 : 211 6
Zličín B

Mladší žáci B
F3A – II. třída – skupina A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vršovice B
Háje B
Aritma B
Praga
Př.Kopanina B
ČAFC B
Uhelné sklady
Třeboradice B
Chabry B
Suchdol
Nebušice

10
10
10
10
10
10
9
10
10
10
9

10
9
7
6
5
4
4
3
2
1
0

0
0
0
1
1
3
1
0
0
0
0

0 79 : 12
1 58 : 22
3 61 : 21
3 75 : 16
4 53 : 30
3 35 : 34
4 35 : 33
7 37 : 67
8 32 : 69
9 22 : 54
9 6 : 135

30
27
21
19
16
15
13
9
6
3
0

Braník B
11 9 0 2 61 : 28 27
Zbraslav
11 8 1 2 42 : 21 25
Zličín
11 7 1 3 47 : 18 22
PSK Union 11 7 1 3 36 : 18 22
Tempo B
10 6 1 3 44 : 24 19
H.Měcholupy 11 6 1 4 50 : 31 19
Chabry
11 6 1 4 41 : 25 19
Kyje
11 5 1 5 29 : 22 16
Libuš
11 3 1 7 38 : 50 10
Junior
11 2 0 9 27 : 54 6
Újezd P-4
11 1 0 10 20 : 79 3
Radotín
10 1 0 9 14 : 79 3

Starší žáci
E3A – II. Třída
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Aritma B
12 10 0 2 55 : 12 30
Chabry
12 10 0 2 38 : 14 30
Řeporyje
11 9 0 2 50 : 19 27
PSK Union
12 8 0 4 45 : 26 24
Dolní Měcholupy 12 7 0 5 42 : 33 21
Čechie Smíchov 12 6 1 5 32 : 31 19
Kunratice
12 6 0 6 44 : 33 18
Štěrboholy
11 5 0 6 34 : 27 15
Újezd P-4 B
12 4 1 7 38 : 46 13
Radotín
12 4 0 8 28 : 39 12
Nusle
12 2 1 9 17 : 78 7
Dubeč
11 2 0 9 17 : 35 6
Slivenec
11 0 3 8 18 : 65 3
VOLNÉ
0 0 000:0 0

Muži B

Muži A

A4B – II. třída – skupina B

A2A – I.A třída – skupina A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Březiněves 9 9 0 0 43 : 9 27
Satalice
10 8 0 2 40 : 18 24
Bohnice 10 7 1 2 27 : 11 22
King
11 5 2 4 31 : 22 17
Miškovice 10 5 2 3 23 : 16 17
Klánovice 10 5 1 4 20 : 17 16
Hloubětín 10 4 2 4 22 : 20 14
Vinoř
10 4 1 5 18 : 24 13
Troja B 11 2 3 6 16 : 36 9
Chabry B 10 1 3 6 18 : 30 6
Rapid
10 2 0 8 20 : 43 6
Běchovice 11 1 1 9 13 : 45 4

Dubeč
13 9 2 2 39 : 21 29
Ďáblice
13 7 3 3 35 : 22 24
Újezd nad Lesy 13 7 3 3 18 : 14 24
Chabry
13 7 2 4 37 : 31 23
Admira B
13 6 4 3 30 : 18 22
Štěrboholy
13 6 3 4 25 : 17 21
Kbely
13 7 0 6 37 : 33 21
Praga
13 6 2 5 24 : 24 20
Kyje
13 5 3 5 22 : 27 18
PSK Union
13 4 2 7 26 : 32 14
Loko. Vltavín B 13 4 1 8 19 : 26 13
Vyšehrad B
13 3 2 8 20 : 34 11
Dolní Počernice 13 3 2 8 18 : 34 11
Hostivař
13 2 1 10 13 : 30 7

Další informace na:
www.skchabry.cz

Stará garda
Jako každý rok vzorně reprezentovala
chaberský fotbal. Jejich program v letošní sezóně:
 Osm domácích zápasů.
 Sedm utkání venku.
 Pět turnajů.
Tato vytíženost vypovídá o jejich výborné
kondici a vzhledem k tomu, že většině je
více než padesát let je to opravdu obdivuhodné!
Fotbalisté ze staré gardy ukončili sezónu
(kalendářní rok), zápasem proti dívčímu
týmu SK Všestudy.

7

8 Akce, inzerce
SVATÝ MARTIN

V neděli 11.11. se na Hrušovanském náměstí zase po roce objevil sv. Martin. Děti
putovaly po jeho stopách od kapličky až ke
kostelu. Při třech zastaveních se dozvěděly
to nejdůležitější ze svatomartinské legendy.
Objevil se tu i otrhaný žebrák, který s dřevěnou miskou prosil o milodary. Svatý Martin se s ním neváhal rozdělit o svůj krásný
červený plášť. Také děti se snažily podělit
o něco, na čem jim záleželo. Martin tentokrát přijel na krásném bílém koni, ale sníh
zatím nepřivolal. Asi si všiml, že jsme ještě
nestačili uklidit všechno listí. Sníh jsme si
připomněli marcipánovými vločkami s cukrovou polevou. Podobně jako sněhové vločky se jen rozplývaly na jazyku.
Hanka Řepková

CHABERSKÉ DÝŃOHRANÍ

Že se koncem
října
něco strhne,
naznačovali
už nějakou
dobu netopýři, poletující
kolem Chaberského
dvora. Šikovných malých
i větších řezbářů se na třetím ročníku chaberského
dýňohraní sešlo neočekávaně mnoho. Pilně vytvářeli krásné lucerny a jejich výstavka zabrala všechny
lavičky i stoly, co jich před Chaberským dvorem bylo.
Všichni si zaloužili pochvalu a obdiv a tak bylo vybírání těch nejzdařilejších mimořádně těžké. Tři tvůrci
dostali diplom – jako nejkrásnější byla jednomyslně
zvolena kočka, jako nejoriginálnější hrad s netopýrem jako nejstrašidelnější lucerna ta ze všech nejděsivější. Nápady a zručnost byly oceněny i u dalších
tvůrců, kteří si odnesli malé ceny. Dýňové lucerny
pak rozsvítily mnoho chaberských zahrad. S dětmi
jsme si ještě zopakovali strašidelný bonton – co
všechno má správné strašidlo umět, jak se může
obléci a co všechno by mělo mít s sebou. A pak už
jsme se jen těšili na předvečer svátku Všech svatých
neboli All Hallows Evening.

CHABERSKÉ PODZIMNÍ STRAŠENÍ

Pěkně kostýmovaná strašidla se sešla v Chaberském dvoře, některá si ještě nechala doplnit
make-up o pár pavouků. Strašidla byla vybavena
nejen lucernami a košíčky na koledu, ale také
mnoha dárečky (vlastnoručně vyrobenými památečními košťátky, zapichovacími dýničkami,
apod.). Těmi na výraz díků obdarovávají hodné
sousedy, kteří pro ně mají dle dávných keltských
obyčejů nachystané v tento magický večer nějaké dobroty. Strašení jsme začali malou přehlídkou a malou zkouškou. Nejpůsobivější a přitom
jednoduchý, doma vyrobený kostým měla Karolínka, podzimní koledy se nejlépe naučila Verunka a strašidlem s nejlepším srdcem se stala
Mia – měla v košíčku nachystáno nejvíc dárečků
pro většinou neznámé lidi, u kterých jsme ten večer s koledou na rtech zazvonili. Někteří sousedé měli nachystané ošatky bonbónů, někteří na
děti vůbec nemysleli a jiní pohotově zaimprovizovali. Nejvíc nás potěšila paní, která se s dětmi rozdělila o snítku omytých hroznů a načatý
balíček lineckého pečiva. Bylo vidět, že má děti
ráda a ví, jak jim udělat radost, i když stejně jako
mnozí jeden z nejvýznamnějších keltských svátků neslaví. Nám však chaberský menhir připadá
dodnesinspirující a víme, že zvyk dávat do oken
vydlabané lucerny na našem území nikdy zcela
nezanikl. Zase napřesrok se těší Vaše matka
Hanka Řepková
strašidel

Šablona pro výpočet ceny inzerce

Šablonu pro výpočet ceny inzerce v Chaberském zpravodaji v pdf formátu naleznete na internetových stránkách MČ Praha-Dolní Chabry
(www.dchabry.cz), v sekci Chaberský zpravodaj.
Formát inzerce může být otočen o 90o, případně rozměry (poměr stran) upraveny, ale výsledná plocha inzerátu zůstává zachována.
-redKADEŘNICTVÍ
DANA KINDLOVÁ

Ulčova 652, Dolní Chabry, Praha 8

Pracovní doba:
Objednávky:
Po, St
8 – 14
Út, Čt
12 – 19
Pá
8 – 12
BUS 162, 169, Zastávka Počeradská

739030108
284689721

DAŇOVÁ A ÚČETNÍ KANCELÁŘ
nabízí své služby.
Tel. 774204549
Vaše úřední, organizační či
administrativní záležitosti
vyřídím za Vás
bez ztráty času, komfortně a s odbornou péčí,
ﬁrmám i soukromým osobám

www.uradysnadno.cz
email: kroblova@gmail.com

tel. 602933714
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