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Novoroční přání
Příští vydání našeho Zpravodaje už ponese datum 
dalšího roku. Proto mi dovolte, abych Vám všem už 
teď popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků 
a úspěšný rok 2014.

Miroslav Malina, starosta MČ Dolní Chabry



Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina, 
starosta MČ

Dovolte mi, abych se ještě krátce vrátil k tématu komunikací.

Nejprve konkrétně k polním cestám na Brnky a do Veltěže. Obracejí 
se na mne občané s dotazy, zda současná stavební činnost na komuni-
kaci za hřbitovem není v rozporu s mým prohlášením v minulém vydání 
Zpravodaje. První dojem říká, že ano. A já musím jednoznačně souhlasit. 
Důvodem udržovacích prací na této cestě je několik let staré rozhodnutí 
stavebního úřadu Prahy 8 o povinnosti naší městské části tato opatření re-
alizovat. Naše odvolání bylo MHMP zamítnuto. Jsme tedy povinni původní 
rozhodnutí respektovat. Proto vzniklo usnesení Rady MČ Dolní Chabry, 
které žádá alespoň o úpravu dopravního režimu – tedy omezení indivi-
duální automobilové dopravy. Rozhodnutí o realizaci je na orgánu státní 
správy. V tomto případě odboru dopravy Úřadu Prahy 8.
Další problémový úsek je část ulice Do Rybníčků. Tato trasa byla pů-
vodně určena pro zásobování výstavby lokality realizované společností 
Central Group. Podle dohody měl developer po skončení výstavby opatřit 
tento úsek asfaltovým povrchem. Tato úprava by byla vhodná pro další 
užívání v běžném provozu. Nemůže však obstát v těžké stavební dopravě. 

Proto byla realizace po rozprodání pozemků individuálním stavebníkům odložena. Pokoušíme se udržovat 
stav cesty alespoň v únosné podobě.
K plánované úpravě komunikace do Čimic. Tedy především výstavbě zastávek autobusů a chodní-
ku. Podařilo se dojednat s majitelem potřebného pozemku realizaci předání formou daru. Požádali jsme 
o nutné prodloužení výjimky ze stavební uzávěry pro silniční okruh. Realizace v příštím roce je závislá na 
přidělení potřebného fi nančního krytí městským investorem. Projekt i dodavatel stavby jsou připraveni.
Postupně jsou realizovány opravy místních komunikací. Proběhly práce v ulicích Obslužná, Na Šubě 
a v přilehlých úsecích. Realizují se opravy v oblasti Doubická – Podhořská a připravuje se rekonstrukce 
části ulice Ploskovická.

Vybíráme 
ze zasedání 
Rady MČ 
dne 21. října 2013

Rada souhlasila
  s žádostí o proplacení fi nančních 

prostředků za tiskové práce a prezentaci 
ve výši 2.939,– Kč za pořádání výstavy 
Zvony a zvonařství a počátky školství 
v Dolních Chabrech, které pořádalo Ob-
čanské sdružení na ochranu památek 
v Dolních Chabrech v září 2013.

  s poskytnutím fi nančního daru TJ ZŠ 
ve výši 20.000,– Kč z rozpočtu školské 
a sportovní komise MŠ pro rok 2013.

  se záměrem pojmenovat nově 
vzniknuvší ulici v lokalitě Do Rybníčků 
po čestném občanu JUDr. Antonínu Su-
movi, a to: ulice Dr. Suma. Návrh bude 
předložen příslušné komisi MHMP ke 
schválení.

   souhlasila s přijetím obecně závaz-
né vyhlášky „O stanovení pravidel pro 
pohyb psů na veřejném prostranství na 
území hlavního města Prahy“.

Rada stanovila
  osobní příplatky a příplatky za vede-

ní ředitelkám MŠ a ZŠ v souladu se sta-
novenými pravidly.

Rada projednala a odsouhlasila
  úpravu dopravního režimu na míst-

ních komunikacích K Brnkám a v části 
ulice Pod Zámečkem, kde bude osaze-
no dopravní značení zákazu vjezdu mo-
torových vozidel s dodatkovou tabulkou 
„Mimo vozidel s povolením MČ Praha-
Dolní Chabry“. Návrh byl projednán se 
zástupci Policie ČR a odborem dopravy 
ÚMČ Prahy 8. 

Rada projednala 
  předložený návrh k tvorbě Územního 

plánu hlavního města Prahy ( Metropolit-
ní plán). Připomínky a úpravy požadova-
né MČ budou předmětem mimořádného 
zasedání.

Rada vzala na vědomí
  přidělení dotace MHMP ve výši 5 mi-

liónů Kč účelově vázané na rekonstrukci 
havarijního stavu topení ZŠ Spořická. 
Současně souhlasila s realizací výběru 
dodavatele veřejné zakázky dle zákona 
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 
Zajištěním byla pověřena organizace 
AAAA ZAKÁZKY, s.r.o.

Rada souhlasila
  se záměrem pronajmout objekt č. p. 

314 v ulici Spořická ve vlastnictví MČ.

  s poskytnutím fi nančního daru ZŠ 
ve výši 8.500,– Kč z rozpočtu školské 
a sportovní komise MŠ pro rok 2013 na 
realizaci výstavy k výročí školy.

Vybíráme ze zasedání
Rady MČ 
dne 11. listopadu 2013

Rekonstrukce topení v ZŠ
Na základě havarijního výměru na 
topný systém v základní škole se 
MČ podařilo získat od MHMP úče-
lovou dotaci ve výši 5 milionů Kč na 
celkovou rekonstrukci topení.
Práce budou zahájeny ještě v tom-
to kalendářním roce. V souvislosti 
s plánovanou přístavbou základní 
školy bude nová kotelna i topná 
soustava koncipována v návaznos-
ti na další součásti komplexu. Prá-
ce musí být realizovány v souběhu 
s provozem školy.
Může tedy dojít k jeho určitým, díl-
čím úpravám. Ve spolupráci s ředi-
telstvím školy a dodavateli prací se 
snažíme určit harmonogram prací 
s ohledem na co nejmenší dopad 
na provoz školy. Současný nevyho-
vující stav je nutné řešit bezodklad-

ně.
Odměnou budou zásadně lepší podmínky ve třídách i celé budově. Zlepšení ekonomiky provozu topení je 
samozřejmou součástí projektu.          Miroslav Malina – starosta MČ

Přerušení dodávky vody
V posledních týdnech dochází 
k častému a někdy plošně roz-
sáhlému přerušení dodávky pit-
né vody.
Správce rozvodné sítě přistoupil 
ke kontrole a opravám vodovod-
ních řadů. 
Ve špatném technickém stavu 
jsou především uzávěry domov-
ních přípojek a řadová šoupata. 
Jejich výměna vyžaduje odstáv-
ky vody. 
Vzhledem k havarijnímu cha-
rakteru poruch, není ani vedení 
úřadu městské části informováno 
o výlukách s předstihem. Proto 
nedokážeme obyvatele zasaže-
ných oblastí včas upozornit.
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11. prosince     Procházka po Praze 
        Trasa bude určena v závislosti na počasí 
        sraz 12.15 h Kobylisy konečná aut. č. 162                         

 
 

       
 
              Změna programu v závislosti na počasí vyhrazena. 

Informace:  
M. Knížková, tel.: 608 599 208 
kulturní a sociální komise 

     4. prosince  15:30 - 17:30 h    kavárnička Chaberský dvůr 
          

„Přijďte pobejt” 
 

    prosinec 2013 

Zprávy z činnosti komisí

 

Aktualizace ZUR
Hlavní město opět navrhuje rozšíře-
ní letiště v Ruzyni o paralelní dráhu 
a okruhu kolem Prahy v trase přes 
Suchdol!

V aktualizaci ZUR (Zásady územního rozvoje) hlavní město navrhu-
je rozšíření letiště v Ruzyni o paralelní dráhu a okruhu kolem Prahy 
v trase přes Suchdol. Veřejné projednání se bude konat ve středu 
11.12. 2013 od 9:00 hodin ve velkém zasedacím sále MHMP na Ma-
riánském náměstí v Praze 1.
Připomínky k návrhu aktualizace může podat každý občan a to pí-
semně do 18.12. 2013 na adresu Magistrát hlavního města Prahy, 
Odbor stavební a územního plánu, Jungmannova 29, 111 21 Praha 
1.
Kompletní dokumentace je v listinné podobě připravena k nahlédnu-
tí na Magistrátu HLMP, Jungmannova ulice 29, Praha 1, (kancelář 
č. 343 a 335), v elektronické podobě je dostupná na www.praha.eu, 
sekce územní plánování a rozvoj.
Hlavní město se opět snaží umístit rozšíření letiště o paralelní dráhu 
a dálniční okruh v trase přes Suchdol a Dolní Chabry do tzv. krajské-
ho územního plánu (ZUR HLMP). Oba tyto záměry mohou mít v pří-
padě jejich realizace významný negativní vliv na život v celé seve-
rozápadní části hl. města (Ďáblice, Dolní Chabry, Čimice, Bohnice, 
Sedlec, Suchdol, Lysolaje, Nebušice) a jsou bohužel předkládány 
v podstatě ve stejné podobě, v které byly z podnětu občanů v letech 
2010 a 2011 zrušeny rozhodnutím Nejvyššího správního soudu.
S ohledem na to, že přetrvávají obavy nad negativními dopady na 
životní prostředí a zdraví obyvatel v naší městské části a i v dalších 
okolních oblastech, je vhodné věnovat zvýšenou pozornost nyní 
zveřejněnému projednání změny aktualizace ZUR HLMP.
Každý může k oběma záměrům, jejich vyhodnocení z hlediska vli-
vu na životního prostředí a zdraví obyvatel i k celé aktualizaci ZUR 
HLMP podat v termínu do 18.12. své připomínky.
Připomínky k aktualizaci ZUR vypracované ve spolupráci s dalšími 
o.s. i dotčenými městskými částmi zašle také občanské sdružení 
Nad Drahaňským údolím. Tyto připomínky budou k nahlédnutí na 
webových stránkách sdružení – www.drahan.chabry.cz. 

Za o.s. Nad Drahaňským údolím, Hana Francová

Chaberské rybníky

Určitě jste zaznamenali dění kolem chaberských rybníků. Ten nejspodnější, 
Pod Zámečkem, je v soukromém vlastnictví. A tady se projevuje pravda, že to 
je nejlepší způsob správy majetku. Rybník i jeho okolí se mění do krásy.
Prostřeďák, jak se chabersky nazývá další, byl na pokyn správce (MHMP) 
opět vypuštěn a sloven. Na naši žádost zde bylo ponecháno alespoň základní 
osazení rybami. Snad je to náznak lepších vztahů se správcem a tím i lepšího 
stavu rybníku.
Nejmenší rybník pod hřištěm byl po letošní letní eskapádě zcela vypuštěn 
a bude přes zimu ponechán prázdný. Na jaře bude vyčištěn a odbahněn. Se 
správcem hledáme technické opatření, které by odvedlo dešťové vody z kana-
lizace mimo rybník do potoka.
Tím by se odstranil hlavní důvod zarůstání rybníku. Snad se podaří dohoda 
i fi nanční krytí úprav.

Důležitá 
informace 
pro pejskaře

Ráda bych touto cestou informovala 
všechny obyvatele a majitele psů o za-
čínající epidemii psincového kašle. Je to 
onemocnění psů, na člověka nepřenosné, 
ale mezi psi rychle se šířící. Procházkou 
mezi domy v ulicích Dolních Chaber jsem 
slyšela už několik kašlajících psů, proto 
apeluji na všechny majitele, aby při se-
bemenším náznaku tohoto onemocněni, 
navštívili veterinární ordinaci a začali psa 
léčit! Příznaky jsou jednoduše rozpozna-
telné a to zprvu nechuť k jídlu a piti, po-
kašlávání a následně zvraceni, zvracení 
krve. Za zvracení může hlen, který psa 
dráždí v krku a ten se následně proti tomu 
tak brání. Buďte tedy více všímaví ke své-
mu čtyřnohému miláčkovi, navštivte veteri-
nární ordinaci a zabraňte tak zbytečnému 
přenosu na ostatní! Opravdu se to nevylé-
čí samo! Díky a přeji všem pejskům zdraví!

Tereza Heinrichova, obyvatelka Dolních 
Chaber, majitelka 4 letého psa

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Úřad MČ Dolní Chabry byl informován o aktivitách 
zástupců fi rmy nabízející zajištění individuálních do-
dávek energií na základě aukcí. MČ není účastníkem 
ani garantem této aktivity. Rozhodnutí o využití na-
bídky i smluvní vztah je záležitostí každého občana.

starosta MČ Dolní Chabry

Beranov - Nové Chabry
Lokalita Beranov, nebo také Nové Chabry, jak oblast na západ od Kobyliské 
ulice nazývá developer, byla předmětem dotazů a zájmu několika občanů. 
Budu se této problematice věnovat v nejbližším vydání Zpravodaje. 
V tuto chvíli jen základní informace. Je dokončena staveništní komunikace, 
která spojuje stavbu s ulicí K Ládví, a bude sloužit pro veškeré zásobování 
stavby. Podzemní sítě - kanalizace, voda, plyn  a elektro jsou dokončeny a re-
alizuje se výstavba místních komunikací. Pro úvodní seskupení čtyř obytných 
domů je vydáno stavební povolení a podle informace investora, bude stavba 
zahájena na jaře. Stavební povolení pro mateřskou školu a dva objekty občan-
ské vybavenosti je v jednání. Tyto tři budovy budou v nejbližším sousedství 
Kobyliské ulice.

starosta MČ Dolní Chabry
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Chaberská zima 
jako od Lady 

Setkání v předvánočním čase 
 

SOBOTA 7. PROSINCE 2013  
10 – 17 hod DOLNÍ CHABRY 

 

Spojení: Kobylisy metro C, 
autobus 162, zastávka 
Bílenecké náměstí 

Pořádá: ZŠ Spořická, Praha 8 – Dolní Chabry  
a Občanské sdružení na ochranu památek 
v Dolních Chabrech (www.osop-chabry.cz) 

Knorův barokní statek 

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele 
10.00 slavnostní zahájení v kostele a vyzvánění zvonů 
10.15 skupina Ratolesti 
11.00 žáci 7. třídy Vánoce s písničkou 
13.00 žáci 3. B Nejen české adventní rozjímání 
14.00 žáci 1. B a 2. B Vánoční sen 
15.00  Camera Chabra Missa brevis – Zdeněk Lukáš 

Vánoční dílny se školní družinou: 
zdobení perníčků, sádrových ozdob a vánočních zvonků 
J. Lada a staročeské Vánoce 
Výstava starých ozdob 
Vánoční jarmark 
Chaberský Betlém 
Teplé občerstvení a  
vánoční dobroty 

 
 

Poklad nalezený 
v archivu
Při bádání v historických prame-
nech často hraje velmi významnou 

roli náhoda. Ta zafungovala i v případě pátrání po původní podobě 
staré školy. Nejstarší události a okolnosti stavby první školní budovy 
v Chabrech jsou dobře a poměrně detailně popsány ve školních kro-
nikách a starých obecních dokumentech. Až donedávna jsme však 
neměli nejmenší tušení, jak původní škola vlastně vypadala.
V létě tohoto roku jsme však narazili v přemyšlenském archivu na 
poklad. Při prohlížení starých plánů na přestavbu školy z roku 1886 
na nás při rozložení jednoho z archů „vyjukla“ i skica, kterou vidíte 
na fotografi i. Přestože oproti jiným starým školním fotografi ím vypadá 
trochu jako Popelka, vybledlá a pomačkaná, jde o největší vzácnost 
z dobových archiválií – je to totiž nejstarší a jediný dochovaný pohled 
na přízemní budovu staré školy na Dolním náměstí, dnešním Bíle-
neckém. Když dnes půjdete kolem a pozorně si prohlédnete budovu 
současné mateřské školy, určitě najdete výraznou podobu… 

Petra S. a Jana S.

Takto vypadala původní stará škola v roce 1886 v Dolních Chabrech.

Školy, sdružení4



 
 

Základní škola Praha - Dolní Chabry 
a SPCHŠ 

pořádají ve středu 
 

11.12.2013 od 16 do 18 hodin 
 

VÁNOČNÍ JARMARK 
 

s nabídkou výrobků žáků naš í školy. 
Přijďte spolu s námi strávit  

příjemný předvánoční podvečer,  
vybrat si drobné dárky i vánoční ozdoby,  

zhlédnout vystoupení naš ich žáků 
a ochutnat vánoční občerstvení,  

které pro Vás připraví žáci naš í školy a rodiče. 
 

Na Vaš i návštěvu se těš í žáci, zaměstnanci školy 
a zástupci SPCHŠ 

 

 

Vánoční koncerty v kostele 
Stětí sv. Jana Křtitele
Na podzim se pěvecký sbor Camera Chabra vrátil z Mezinárodního festivalu pě-
veckých sborů, který se konal v Budapešti a kde jako jediný zastupoval Českou 
republiku. Z tohoto vystoupení vzniklo také 1. CD Chaberského sboru, které brzo 
nabídneme posluchačům. Přestože se soubor dlouho a pečlivě připravoval, aby 
se úspěšně prezentoval na prestižním festivalu, nezapomněl také s přípravou 
programu pro své příznivce z Dolních Chaber. Pro své posluchače připravil na 
prosinec několik tradičních koncertů. Bude to jednak Vánoční mše Jana Jakuba 
Ryby, kterou si můžete s námi přijít zazpívat do chaberského kostelíčka 24.12. 
ve 22 hodin, aby Váš Štědrý den dostal také duchovní rozměr. 
Na 2. svátek vánoční, na sv. Štěpána, zazpíváme vánoční koledy, které si může-
te přijít oživit odpoledne v 15 hodin. 

Kromě výše uvedených tradičních koncertů vystoupí pěvecký sbor také v sobotu 
7. prosince odpoledne v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v rámci akce , kterou po-
řádá Sdružení na záchranu Chaberského kostela.
Jménem pěveckého sboru Camera Chabra přejeme všem našim posluchačům 
a také všem čtenářům požehnané vánoční svátky plné rodinné pohody, klidu 
a míru.                   Věra Doušová

Tělovýchovná jednota ZŠ Chabry 
 

a 
ZŠ Spořická, Dolní Chabry 

 
Vás zvou 
 
v úterý 3. prosince 2013 
 
od 16.30 hodin 
 
na 
 
 

Soutěžení  
s MIKULÁŠEM  

___________________________________________________ 
v tělocvičně školy 

 
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 2013. 
 

Na tuto akci připomínáme nutnost přezutí v šatnách školy. 
 

 
Vokáč Jaroslav 

Předseda TJ 

Školy, sdružení 5



PROSINEC 2013
Vánoční výstava 30.11. – 4.1.2014 
Výstava betlémů ze sbírky řezbářky Jarmily Haldové 
Vernisáž 30.11. so 14 h
Vstupné 30 Kč
Vánoční výzdoba galerie Chaberského dvora ve spolupráci s dětmi 
MŠ Bílenecké nám. a Dvorečku, s dětmi školní družiny základní školy 
Spořická, s fl oristkou Vlastou Černou Rypáčkovou, s pacienty a tera-
peuty Psychiatrické nemocnice Bohnice a dalšími milými a zručnými 
Chaberáky

3.12. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček – Mikulášská nadílka
dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné 50 Kč Knihovna

5.12. čt 17 h Malý adventní koncert
Kytarový koncert Věry Kláskové, naší nejlepší interpretky lidových 
písní a tradicionálů Britských ostrovů, především irských balad. V pro-
gramu nebudou chybět evropské koledy (české, moravské, německé, 
anglické, polské a po jedné španělské a francouzské), zpívané v pů-
vodních jazycích. 
Vstupné 90/70 Kč Malý sál Klub POHODA

7.12. so 15 h Jak kašpárek zachránil Vánoce
Divadelní pohádka pro děti 
Vstupné 30 Kč Velký sál

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

12.12. čt 16 – 17:30 h Adventní zdobení vánočních perníčků
předvánoční dílna pro děti pod vedením lektorky Jitky Ferstové
Vstupné 30 Kč Knihovna

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

18.12. st 17 h Vánoční soiré s cukrovím
společenský večer v Malém sále
Vstup volný 

19.12. čt 19:30 h Vánoční zpěvohraní
pod záštitou starosty Chaber
Vánoční pásmo v podání chaberského divadelního souboru DIVOCH
a hudebního tělesa Pražský Hradčanský orchestr 
Vstupné 120 Kč Velký sál

PŘIPRAVUJEME

23.1. čt 19 h „Na prahu baroka“ – koncert vážné hudby 
                       Milan Černý – desetisborová renesanční 
                       loutna

otevírací doba: Po-So: 10-12 13-18 
kontakt: 283 852 858, 604 976 653 www.dchabry.eu

Předprodej vstupenek v Kulturním centru CHD
 Hrušovanské nám. 253/5, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8

Vánoční výzdoba galerie Chaberského dvora ve spolupráci 
s dětmi MŠ Bílenecké nám. a Dvorečku, s dětmi školní dru-
žiny základní školy Spořická, s floristkou Vlastou Černou 
Rypáčkovou, s pacienty a terapeuty Psychiatrické nemocni-
ce Bohnice a dalšími milými a zručnými Chaberáky



Vánoční dárek 
Místní veřejná knihovna v Praze – Dolních Cha-
brech pro Vás připravila vánoční dárek – spole-
čenské hry od fi rmy ALBI. Zavádíme tak novou 
a zajímavou službu našim čtenářům v podobě 
půjčování her domů.

Jedná se o těchto 6 společenských her:

DOMINION – strategická hra od 8 let pro 2 – 4 hráče
UBONGO – rodinná hra od 8 let pro 2 – 4 hráče
V KOSTCE! SVĚT – vzdělávací hra od 8 let pro 1 a více hráčů
ZLATÉ ČESKO – kvízová hra od 12 let pro 2 – 6 hráčů
OSADNÍCI Z KATANU – karetní hra od 8 let pro 2 – 4 hráče 
PÁRTY alias VELKÁ SÁZKA – párty hra od 11 let pro 4 a více hráčů

Hodně radosti při hraní her, štěstí, zdraví a pohodu v novém roce přeje
Klára Zuzáková, knihovnice 

   Chaberský dvůr   
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Sázení lípy

Ke stému výročí zalo-
žení chaberského so-
kola vysadili členové 
českou lípu.

Sport

Hodnocení podzimní části sezóny
Předpřípravka
Tento tým je velkou nadějí pro chaberský fotbal. Na podzim se zúčastnil 
soutěže: Podzimní liga Meteoru a tuto ligu vyhrál!

Mladší přípravka
Mladší přípravka hrála soutěž: H3I – 97 MPŘ (2HP), zde se nesmí výsled-
ky zveřejňovat. Dále byla účastníkem turnaje TATRANCUP III a v silné 
konkurenci si vedla statečně. 

Starší přípravka
Starší přípravka v soutěži G3C – 81 SPŘ (1HP) uhrála krásné šesté místo.
      
Mladší žáci A, B
F2A – I. třída – A
F3A – II. třída – B
Obě mužstva skončila shodně přesně ve středu tabulky, na šestém místě. 
Nutno pochválit jak áčko, tak béčko za předvedené výkony.
Starší žáci
E2B I. Třída
Naši starší žáci jako nováček této soutěže zcela bez respektu poráželi 
jednoho soupeře za druhým a výsledkem je jejich úžasné druhé místo.
Muži B
A4B – II. třída 
Chlapi z béčka se pochlapili a po jejich skvělých výkonech obsadili třetí 
místo!

Muži A
A2A – I. A třída – skupina A
Naše áčko nám dělalo radost celý podzim, hrálo atraktivní fotbal plný gólů. 
V posledním zápase podzimu porazilo doma vedoucí Tempo 3:1 a je na 
druhém místě o pouhý jeden bod! 

Nejlepší střelec chaberského áčka Robin Dejmek

Poděkování
Jménem výboru SK Dolní Chabry děkuji všem trenérům a rodičům našich 
malých fotbalistů za jejich obětavost. Děkuji také fanouškům a všem lidem, 
kteří se starají o chod našeho klubu. 
Dále děkuji Vláďovi a Magdaléně Nesvadbovým, kteří se starali o naše 
nejmenší fotbalisty. Jejich pracovní povinnosti jim dále nedovolovaly po-
kračovat v trenérské činnosti. Jak mi Vláďa sdělil, chaberský fotbal mají 
oba v srdci a jak to bude možné, rádi se vrátí, budeme se těšit.
Více na: www.skchabry.cz

Vlastimil Tomšů

Tělovýchovná jednota ZŠ Chabry

pořádá

v sobotu 28. prosince 2013

                       od 9 hodin
v tělocvičně ZŠ Spořická 400

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 tel. 222 363 427, mob.723 127 130 (pan Vokáč-řed. tur.
E-mail : jaroslav.vokac2@seznam.cz

                                 do soboty 21. prosince 2013!!

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
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Hubertova jízda
V sobotu 26.10.2013 se 18 dvo-
jic zúčastnilo prvního ročníku 
Hubertovy jízdy ve Sportovní 
stáji Golem.
Byly vyhlášeny 3 soutěže. 
První o nejsladěnější pár kůň 
a jezdec, kdy téměř všichni 
účastníci byli dokonale sladě-
ni :) 
Druhá soutěž v jízdě přes pří-
rodní skoky na limitovaný čas, 
který udával „master“ (Kuba 
Novotný), přírodní skoky měly 3 
varianty obtížnosti, ovšem žád-
ný skok nebyl vyšší jak 70 cm.
A třetí soutěž v jízdě zručnosti, 
kde si jezdci a koně prověřovali 
svoji rychlost, obratnost, správ-
nou trefu a šikovnost. 
Zvláštní skupinku tvořili nej-
mladší účastníci, kteří si Huber-
tovu jízdu užili ve zjednodušené 
podobě na ponících.
Večer pak proběhl soud, kde 
jezdci plnili úkoly za své pro-
hřešky a poté jsme si prohlédli 
fotky z krásného sobotního Hu-
berta.

Za Sportovní stáj Golem,
M. Pištěková

Chaberské tenisové hvězdičky
Psal se rok 1926, kdy si parta tenisových nadšenců vyhlédla místo nedaleko Pal-
movky Na Hájku a vystavěla zde 2. nejstarší tenisový klub v Praze – SK Meteor 
Praha (nejstarší je I.ČLTK na Štvanici).
V časech dávno minulých i pozdějších byl Meteor vždy značkou kvalitního tenisu 
a vyrostlo zde mnoho špičkových hráčů. V posledních letech začalo v oddíle SK 
Meteoru hrát mnoho dětí z Chaber, a proto jsme v roce 2010 vytvořili, hlavně pro 
mladší děti ve věku 4-10 let, tréninkové skupiny v Chabrech, aby nemusely děti 
dojíždět až do Libně. V jarních a letních měsících trénujeme na kurtu vedle Chaber-
ského dvoru (dále také v Libni a nějaké tréninky jsou i v Bohnicích) a v zimě v te-
nisových halách v Bohnicích. Děti u nás mohou hrát závodně či pouze rekreačně. 
Disponujeme závodními družstvy, které se z velké většiny skládají z chaberských 
dětí. Každoročně pořádáme pro děti několik letních tenisových kempů, o víkendech 
celostátní i oddílové turnaje a samozřejmě se věnujeme dětem celoročně na kaž-
dodenních tenisových tréninkách. 
Letos jsme vytvořili i dětské tréninkové středisko SK Meteor a děti v něm zařaze-
né se dočkaly fi nančního příspěvku na tréninky. Tvrdá práce se vyplácí a zazna-
menáváme velké úspěchy, hlavně u dětí v minitenisové kategorii, v přípravce ale 
také u žactva. V roce 2013 družstvo st. žactva postoupilo do 2. třídy Pražského 
přeboru a družstvo ml.žactva se ve 2. třídě bez problémů udrželo. Chaberáci Filip 
Drbal a Danielka Mlynárová zaznamenali velké úspěchy na celostátních turnajích 
v kategorii babytenis-přípravka, další chaberáci Tobík Klofáč a Michal Mlynár patřili 
mezi nejlepší hráče v ČR v kategorii minitenis-předpřípravka a mají na svém kontě 
mnoho vyhraných celostátních turnajů a fi nálových účastí. 
Velkým příslibem do budoucna jsou také ostatní, stále se zlepšující, chaberské děti 
z přípravky Vojta Pavelka, Sofi e Řehořová, Štěpán Mucha, Anička Šteinfeldová, 
sourozenci Matouškovi a z žactva Matěj Šilha, Frederik Bušek, sourozenci Franco-
vi, Matěj Doležal a mnoho dalších, kteří mají za sebou již také nějaké dílčí turnajové 
úspěchy.                  -ata-

Sportovní 
Stáj 
Golem

   Sport 9



Fotostřípky
Těšení na Chabry zimní :)

Hana Francová

 Kvíz, střípky, inzerce

Sportovní kvíz
Pošlete nám jména fotbalistů, které jste poznali.

Správnou odpověď na minulý kvíz zaslala Jaroslava Landsingerová: 

Stojící zleva:  Ladislav Landsinger, Emanuel Kohout, Zdeněk Josefus, Jaroslav Pavlík, 
  Karel Pavlík, Míla Hofman, Ladislav Karel, František Syrový, 
  v kabátě stojí Antonín Chmel. 

Dolní řada:  Josef Malina, Jiří Deutschman, Emil Kindl

Příspěvky 
do Zpravodaje

Vážení přispěvovatelé do 
Chaberského zpravodaje, 
vážení inzerenti, vážení čte-
náři, množí se lítosti nad tím, 
že nenacházíte ty příspěvky, 

které chcete číst, neavizujeme ty akce, 
na které chcete pozvat ostatní. 
Prosím vězte, že i pro redakční radu je 
uzávěrka Zpravodaje každého 15. v mě-
síci a komunikačním kanálem je e-mailo-
vá adresa zpravodaj@dchabry.cz. 
Pro inzerci pak prosím používejte e-mail 
inzerce@dchabry.cz. 
Pokud potřebujete pomoci převést Váš 
příspěvek do elektronické podoby, nevá-
hejte nás kontaktovat v Kulturním centru 
Chaberského dvora. 
Otevírací doba je po-so 10-12 a 13-18 h, 
telefon 604 976 653.
Příští uzávěrka je 15.12.2013
Děkujeme, 

redakce Zpravodaje

inzerce
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