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Sbírka na pomoc 
napadené rodiny
Městská část zřídila finanční sbírku na 
pomoc rodině, která byla letos v  dubnu 
v  Dolních Chabrech napadena. Po násil-
ném činu mají matka a syn trvalé následky. 
Účelem sbírky je finanční výpomoc rodině 
zejména s náklady na léčení, rekonvales-
cenci a  rehabilitaci a  překonávání post-
traumatického zážitku, s náklady na výpo-
moc při běžných činnostech každodenní-
ho života, které trvalé zdravotní následky 
značně omezují. Matka žije se třemi dět-
mi a svým otcem. Rada městské části pro-
to na zářijovém zasedání schválila založe-
ní charitativní sbírky pro její rodinu.

Pomoct můžete zasláním libovolné fi-
nanční částky přímo na transparentní účet 
6133638339/0800 vedený u České spořitel-
ny.
V čem konkrétně sbírka pomůže:

Charitativní sbírka poběží od 15.  lis-
topadu  2021 do poloviny května příštího 

roku a vybrané finanční prostředky budou 
využity zejména na pomoc v těchto oblas-
tech:
�náklady léčení, rekonvalescence a  re-
habilitace (zejm. léky, zdravotní pomůcky, 
náklady na dopravu v souvislosti s léčením 
a rehabilitací),
�náklady na překonávání posttraumatic-
kého zážitku (zejm. léky, zdravotní pomůc-
ky, náklady odborné psychologické po-
radenské pomoci a  náklady na dopravu 
v souvislosti s touto pomocí),

�náklady na výpomoc při běžných činnos-
tech každodenního života, v nichž brání tr-
valé zdravotní následky násilného činu,
�kompenzace ušlého výdělku matky, kte-
rá žije s dětmi bez manžela.

Budeme rádi, když se s  námi připojíte 
a  podpoříte chaberskou rodinu, která se 
následky násilného napadení ocitla v těž-
ké životní situaci. Děkujeme, že s námi po-
máháte.

Transparentní účet: 6133638339/0800
redakce, foto: Robert Klejch

Úvodní 
slovo
Kateřina 
Šilhová 
Šafránková
starostKa MČ
Milí chaberští,

prosincové dny jsou krátké, a tak nejed-
no místo už září výzdobou symbolizující 
blížící se svátky, pro mnohé nejoblíbenější 
část roku. Také v Dolních Chabrech máme 
vánoční strom, který jsme koncem listopa-
du slavnostně rozsvítili na Hrušovanském 
náměstí. Svolávám tímto všechny děti, kte-
ré se na něj ještě nepřišly podívat, aby vy-
robily co nejoriginálnější ozdoby a  po-
mohly nám stromek nastrojit. Spodní pat-
ra jsou jen vaše a Ježíšek se dívá.

Předvánoční čas je ale také prostorem 
pro zamyšlení a  pomoc druhým. Zřídili 
jsme charitativní sbírku na pomoc rodině, 
která byla v létě napadena ve svém domě. 
Rodina má po incidentu trvalé násled-
ky, a to nejen fyzické. Pomozte jim s námi, 
i  malý peníz potěší. Více píšeme v  tomto 

čísle Zpravodaje.
Když už jsme u té pomoci, nerada bych 

zapomněla ani na novou sociální pracov-
nici, kterou tímto vítám v našem týmu na 
chaberském úřadě. Věřím, že se jí u  nás 
bude líbit a o její služby bude zájem.

A  protože špatných zpráv a  neradost-
ných perspektiv budoucích věcí jsme si 
užili dost, pro svůj poslední sloupek toho-
to roku uvádím několik pozitiv, která jsme 
spolu v roce 2021 ve veřejném prostoru za-
žili. V  letošním – téměř uplynulém – roce 
se nám podařilo především dokončit do-
stavbu základní školy. Jde o významný mil-
ník, který bude určitě ještě nějaký čas re-
zonovat Dolními Chabry. Také jsme téměř 
dokončili Dlouhodobý plán rozvoje měst-
ské části, bojovali za rozumnou variantu 
okruhu kolem Prahy, zlepšili péči o veřej-
ný prostor jako celek nebo jednali ohled-
ně vedení vysokého napětí kolem Cha-
ber. Jako nová se může jevit lokalita třeš-
ňovky za hřbitovem, která letos celá pro-
šla důkladnou revitalizací a další kroky bu-
dou navazovat v příštím roce. V rámci ka-
tastru Chaber jsme vysázeli několik stro-
mů a velmi pěkně se klube i oprava Horní-
ho rybníku. Postupně také modernizujeme 
na našem úřadě: už zde pár měsíců zapla-
títe kartou, elektronizujeme státní správu 

a  aktualizujeme nezbytné vnitřní postu-
py. V  létě vás potěšila letní kina v novém 
areálu fotbalového klubu a  přes nevlíd-
nou dobu a všelijaká omezení také spous-
ta akcí zde v Chaberském dvoře nebo naší 
knihovně.

Během roku se mi podařilo pro ty nej-
potřebnější opakovaně zajistit očkování 
přímo v  Chabrech. Mezi pražskými měst-
skými částmi patří ta naše mezi nejvíc pro-
očkované v  hlavním městě a  ráda bych 
i touto cestou poděkovala MUDr. Filipkové 
a její ordinaci za spolupráci. V tomto ohle-
du bych nám k Ježíšku přála více tolerance 
a pospolitosti a méně agrese. O té nemo-
ci stále mnoho nevíme, pojďme tedy kaž-
dou novou znalost o ní brát jako další díl 
do skládačky jejího poznání. Nenechme 
se rozdělovat na očkované a neočkované. 
Místo podněcování agrese mezi jednotli-
vými skupinami se zkusme vzájemně chá-
pat, pomáhat si a zodpovědným přístupem 
chránit sebe i druhé.

Přeji vám všem, abyste si náležitě užili 
i ty poslední události tohoto roku, a ráda 
bych vás pozvala na tradiční vánoční kon-
certy v  našem kostele. Krásný adventní 
čas, požehnané Vánoce, do nového roku 
vše dobré a držme se zdraví a optimističtí!

Vaše KŠŠ

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

Starostka Mgr. Kateřina Šilhová 
Šafránková
�tel.: 702 222 932
�e-mail:
katerina.silhova.safrankova@dchabry.cz
1. místostarosta JUDr. Milan Golas
�tel.: 702 141 288
�e-mail: milan.golas@dchabry.cz
místostarosta Jan Vokurka
�tel.: 602 306 029
�e-mail: jan.vokurka@dchabry.cz

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

POMOc S REGISTRAcÍ
NA OČKOVÁNÍ
infolinka MČ Praha-Dolní Chabry: 
702 192 330
v provozní době knihovny

KONTAKTy
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Výběr ze zasedání Rady 
11. a 25. října
schválila
�změnu Statutu redakční rady, pravi-
del pro přípravu a vydávání Chaberského 
zpravodaje,
�uzavření smlouvy s firmou ENERGOCEN-
TRUM PLUS s.r.o. za cenu 133 457 Kč bez 
DPH/rok,
�Směrnici o oběhu účetních dokladů,
�odměny ředitelkám příspěvkových orga-
nizací zřízených MČ ve 3. čtvrtletí 2021,
�na základě doporučení KSaD podání 
podnětu správci komunikace TSK hl. m. 
Praha k úpravě dopravního režimu a umís-
tění dopravního značení na snížení rych-
losti na 30 km/hod., směrem z katastrální-
ho území Čimice do Dolních Chaber, před 
zastávku MHD Dvořákova a opačným smě-
rem umístění dopravního značení na sní-
žení rychlosti 30 km/hod. na křížení ulic 
Spořická a Dvořákova,
�revokaci usnesení č. 752/21/RMČ ze dne 
13. září 2021, kterým RMČ schválila založe-
ní sbírky pro paní Š. N. přes organizátora 
sbírek darujme.cz, a schválila konání sbír-
ky městskou částí,
�prodej trvale nepotřebného majetku  – 
vybavení školní kuchyně ZŠ, pořízeného 
v průběhu let 1998–2017, který je po rekon-
strukci ZŠ neupotřebitelný (drobný dlou-
hodobý hmotný majetek ve výši 24 794,40 
Kč a  samostatný hmotný majetek ve výši 
325 673,30 Kč),

souhlasila
�na základě žádosti vlastníka pozemku 
v ulici Žďárská č. p. 581/6 s projektovou do-
kumentací „Situace rozšíření připojení na 
pozemní komunikaci“ pro účely stavební-
ho řízení,
�se „Žádostí o  převzetí komunikací na 
pozemku: 1234/3, 1235/36 a  1235/41 v  k. 
ú. Dolní Chabry“, Předávacím protokolem 
a s návrhem Darovací smlouvy,
�na základě zprávy administrátora veřej-
né zakázky s výběrem dodavatele Interié-
rového vybavení ZŠ Dolní Chabry společ-
ností VIVA school s. r. o. za celkovou cenu 
3 388 451 Kč bez DPH,

vzala na vědomí
�výzvu k doplnění žádosti týkající se sta-
vebních úprav křižovatky u  ZŠ a  rozšířila 
objednávku Ing. Musila o doplnění hluko-
vé studie a posouzení navrženého řešení 
s umístěním světelné signalizace a dalších 
alternativ dle usnesení ZMČ č. 159/21/ZMČ,
�zjištění o  nedostačující kapacitě splaš-
kové kanalizace v  místě křížení ulic Pod 
Zámečkem a Doksanská, k. ú. Dolní Chab-
ry, a další informace a souhlasila se zaslá-
ním požadavku PVK a.s., jako správci ma-
jetku hl. m. Prahy, o investici v rámci plá-
nované rekonstrukce splaškové kanalizač-
ní sítě, o navýšení kapacity potrubí splaš-
kové kanalizace ve zmíněném úseku.

Využili byste dotaci 
na ekologické vytápění?
Ministerstvo životního prostředí ČR ve 
spolupráci se SFŽP ČR připravuje na za-
čátek roku 2022 vyhlášení již čtvrté výzvy 
k  pořízení ekologického vytápění v  do-
mácnostech. Zaměřena bude na výměnu 
kotlů 1. a  2. emisní třídy, které budou od 
září  2022 zakázané, a  týkat se bude soci-
álně slabých domácností, tedy těch s prů-
měrným ročním čistým příjem na člena 
domácnosti žadatele do 170 900 Kč za rok 
2020. Nízkopříjmové domácnosti by moh-
ly čerpat dotaci z prostředků EU až do výše 
95 % ceny nového kotle.

Než MŽP dotační výzvu v  Praze vyhlá-
sí, zjišťuje prostřednictvím městských čás-
tí předběžný zájem potenciálních žadate-

lů. Pokud byste měli o využití čtvrté výzvy 
na pořízení ekologického kotle k vytápění 
zájem, kontaktujte nás prosím do 15. pro-
since  2021 na referátu životního prostře-
dí: Daniela Pisingerová, tel.: 722 974 794, e-
mail: daniela.pisingerova@dchabry.cz.

Předmětem podpory bude náhrada kot-
le na pevná paliva s ručním přikládáním za 
tepelné čerpadlo, kotel na biomasu nebo 
plynový kondenzační kotel. Výčet podpo-
rovaných zařízení bude uveden na strán-
kách SFŽP ČR.

Nynější přihlášení s  uvedením adresy 
a kontaktu je pouze předběžné a nezávaz-
né. V tuto chvíli seznamy potenciálních ža-
datelů poslouží pro účely alokace dosta-
tečného množství finančních prostředků 
pro vyhlášení výzvy.

redakce

Radní vybrali vybavení tříd 
prvního stupně ZŠ
Prvostupňové třídy nově zrekonstruova-
né chaberské základní školy budou mít 
brzy také kompletně nové vybavení. Radní 
městské části vybrali v  říjnu prostřednic-
tvím veřejné zakázky dodavatele nových 
židlí, lavic, úložných stěn nebo relaxač-
ních koutků a dalšího interiérového vyba-
vení. To pro jedenáct tříd dodá společnost 
VIVA school s.r.o v celkové ceně 3 388 451 Kč 
bez DPH.

Pro malou městskou část, kterou Dolní 
Chabry jsou, jde o významný výdaj, finan-
ce proto radnice sháněla prostřednictvím 
starostkou podané žádosti u dotačních ti-
tulů na pražském magistrátu. Dotaci na in-

teriérové vybavení prvostupňových tříd ve 
výši 4,5 milionu korun Zastupitelstvo hl. 
m. Prahy ve čtvrtek 11. listopadu schválilo 
a městská část díky tomu může začít s mo-
dernizací vybavení základní školy.

Klíčovým podkladem plánování je Ná-
vrh interiérového vybavení a orientačního 
systému Základní školy Praha-Dolní Chab-
ry, který si městská část nechala vyhotovit 
letos na jaře. Do otevření dostavěné a zre-
konstruované školy, jejíž součástí neby-
la nová vnitřní vybavenost, již radnice ne-
chala dle projektové dokumentace reali-
zovat kompletní jednotný orientační sys-
tém. V těchto dnech jsou na základě pro-
jektu z jara řešeny již také nové prvostup-
ňové třídy a další interiéry budou brzy na-
vazovat.                                           redakce
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chaberáci opět bodovali 
ve výzvě 10 000 kroků
Skončila říjnová výzva 10 000 kroků, do 
které se celorepublikově přihlásilo více 
než deset tisíc účastníků, kteří nechali 
svá auta zaparkovaná doma a přirozeným 
pohybem posilovali tělo i  mysl. Od 1. do 
31. října se aktivně zapojilo také 28 Chabe-
ráků, kteří zaujali jak individuálními výko-
ny, tak těmi skupinovými v rámci třech vy-
tvořených týmů. Dohromady zdejší chodci 
a běžci nasbírali téměř šest tisíc bodů za 
6 721 kilometrů. Městská část ocení nejlep-
ší soutěžící v kategorii mužů a žen i týmů.

V Dolních Chabrech vybojoval první po-
zici stejně jako v dubnové výzvě Josef Do-
ležal s 751 body za 715 kilometrů chůze, ce-
lorepublikově byl na skvělém 60. místě. Za 
chaberské ženy zvítězila tentokrát Klára 
Škurková s  365 body za 563 nachozených 
kilometrů, v kompletním pořadí 683. mezi 
jednotlivci. V týmové kategorii dominova-
la skupina „Společně proti dálnici Prahou 
@ Dolní Chabry“ s 322 body za 3 284 kilo-
metrů, celorepublikově obsadili 101. místo 
ze 721 přihlášených uskupení. Další pořadí 
dle kategorií níže:

Kategorie jednotlivci – muži:
1. Josef Doležal – 751 bodů za 715 kilometrů,
2. Petr Rakovský – 323 bodů za 385 kilome-
trů,
3. Tomáš Nachtmann – 300 bodů za 285 ki-
lometrů.

Kategorie jednotlivci – ženy:
1. Klára Škurková – 365 bodů za 563 kilo-
metrů,
2. Radoslava Nemčeková – 318 bodů za 350 

kilometrů,
3. Andrea Hora Krausová – 289 bodů za 385 
kilometrů.

Kategorie týmy:
1. Společně proti dálnici Prahou @ Dolní 
Chabry – 322 bodů za 3 284 kilometrů,
2. Vstaň a  choď  – Nordic Walking  – 251 
bodů za 2 462 kilometrů,
3. Chaberské matky – 151 bodů za 592 ki-
lometrů.

Oceněným gratulujeme za skvělé výko-
ny a všem zúčastněným děkujeme za skvě-
lou reprezentaci Dolních Chaber. Na další 
výsledky Chaberáků se můžete podívat na 
webu 10 000 kroků.

Vůbec nejvíc bodů (1 746) získal celo-
republikově Nordic walking chodec s  ná-

zvem DRTIKOL, který během října nachodil 
neuvěřitelných 1 496 kilometrů. Skupinám 
dominoval čtyřčlenný Baby team z Uničova 
s 1 030 body za dohromady 4 120 kilomet-
rů. Všichni účastníci výzvy společně zdola-
li bezmála jeden a půl milionu kilometrů, 
což znamenalo, že denně v průměru pře-
konali délku rovníku.

Výzva 10 000 kroků, pracuje s magickou 
hranicí deseti tisíc, což je zhruba 7,5 km. Ve 
skutečnosti však stačí mnohem méně kro-
ků, aby byl organismus odolnější. Věříme, 
že mnoho z účastníků u každodenní chů-
ze zůstane i  po skončení výzvy. Pravidel-
ný pohyb je tou nejjednodušší cestou ke 
zdraví. Další výzva se bude konat už na jaře 
2022.

redakce

Přechod k bille
odložila TSK na jaro
Realizace přechodu pro chodce a  úpravy 
chodníků v ulici K Ďáblicům směrem k ob-
chodnímu centru Billa odložil správce ko-
munikace TSK a. s. oproti původnímu plá-
nu z letošního podzimu na březen 2022.

Stavba má v  současné době již vyda-
né pravomocné stavební povolení a správ-
ce komunikace vybírá zhotovitele. O  vy-
budování přechodu rozhodla Rada měst-
ské části v lednu kvůli zvýšení bezpečnosti 
chodců v okolí supermarketu.

4 Z městské části



Milostivé léto 
jen do 28. ledna
Pokud máte nesplacené dluhy, můžete od 28.  října  2021 využít 
tzv. Milostivé léto. Akce vyhlášená státem umožní zbavit se vyso-
kých exekučních poplatků, sankcí a úroků, které navýšily původ-
ní dluh a komplikují tak jeho splácení. Milostivé léto poběží pou-
ze do 28. ledna 2022, jedná se o ojedinělou akci, která se dle vyjá-
dření politiků nebude opakovat.

V případě potřeby pomoci zorientování se v problematice, mů-
žete se obracet na naši sociální pracovnici Marianu Kaliankovou 
(tel.: 725 010 084, e-mail: socialni@dchabry.cz). Bližší informa-
ce naleznete také např. na stránkách https://nedluzimstatu.cz/ 
nebo webu pražského magistrátu, který k tématu spustil bezplat-
nou infolinku 800 100 000 a společně s organizací Člověk v  tísni 
vydal informační leták.

redakce

Představení nové 
sociální pracovnice
Milí chaberští,

jak jste již byli informováni, městská 
část Praha-Dolní Chabry nabízí od břez-
na 2020 služby sociálního pracovníka, je-
hož pozice byla vytvořena v rámci projek-
tu „Sociální pracovník na MČ Praha-Ďábli-
ce a MČ Praha-Dolní Chabry“, který je spo-
lufinancován Evropskou unií z  Operační-
ho programu Zaměstnanost. Touto ces-
tou bych se vám ráda představila a nabíd-
la vám své služby.

Jmenuji se Mariana Kalianková a  na 
pozici sociální pracovnice v  Dolních Cha-
brech jsem začala pracovat od listopa-
du  2021. Sociální oblast je mi velmi blíz-
ká. Základem mé „práce“ je pomáhat li-
dem řešit jejich problémy a vést je k  vě-
domí vlastní odpovědnosti. Velice mě těší, 
že se této činnosti mohu věnovat i zde. So-
ciální služby poskytuji především v rovině 
informační, poradenské a  zprostředkova-
telské. Nabízím vám jak jednorázovou, tak 
dlouhodobější pomoc.

Z  nejčastěji poskytovaných služeb 
mohu zmínit např.:
�poskytnutí informací o  nárocích, služ-
bách a  možnostech přispívající k  řešení 
vaší obtížné situace,
�poradenství v oblastech sociálních slu-

žeb a  sociálních dávek, bydlení, dluhů 
a exekucí, zaměstnání ad.,
�podpora při jednání na úřadech a jiných 
institucích (v  individuálních případech je 
možný i doprovod),
�odkázání na další návazné služby, od-
borná pracoviště, event. zprostředkování 
takové služby,
�pomoc s vyřizováním běžných záležitos-
tí - např. vyřizování osobních dokladů, so-
ciálních dávek, průkazu osoby se zdravot-
ním postižením aj.,
�zhotovování různých písemností, pomoc 
při vyplňování žádostí, formulářů atd.,
a další záležitosti spojené s  řešením vaší 
životní situace.

Pokud jste se ocitli v  tíživé životní si-
tuaci a potřebujete pomoci, neváhejte mě 
kontaktovat.

Své služby nyní nabízím v budově úřadu 
městské části v 2. patře v místnosti Obřad-
ní síň – galerie (pondělí 14:30–16:30) a dále 
dle individuální domluvy. V  případě po-
třeby mě proto můžete kdykoliv kontakto-
vat pomocí telefonátu či napsat na e-mail 
a  s  ohledem na vaši konkrétní žádost se 
poté domluvíme na dalším postupu.

Vztah mezi klientem a  sociálním pra-
covníkem je založen zcela na dobrovolnos-
ti a veškeré služby jsou vám poskytovány 
bezplatně. Nicméně při osobním kontak-
tu a jednání je vyžadováno poskytnutí zá-

kladních identifikačních údajů.
Telefonní číslo: 725 010 084, e-mail: 
socialni@dchabry.cz.

Projekt: Sociální pracovník na MČ Praha 
Ďáblice a Dolní Chabry.
Registrační číslo projektu: CZ.03.  2. 
X/0.0/0.0/18_095/0011309.

Mariana Kalianková
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Spokojená Chaberačka?
Taky se vám zdá, že se ve spojení s úspě-
chy propírá často spíše zákulisní špína 
a neshody? Že slyšíte a vidíte více kritiky 
než pochvaly a ocenění? A přitom, když se 
rozhlédnu kolem sebe, tak vidím většinou 
spokojené lidi, za rouškou spokojené Cha-
beráky.

Patří vážně okopávání kotníků po vítěz-
ném utkání mezi naše nové národní spor-
ty? Já se řadím mezi optimisty a nechci se 
s  tím smířit. Jsem nejen od narození po-
zitivní Pražanda, ale už několik let i hrdá 
obyvatelka Dolních Chaber. A  proto chci 
ze svého pohledu popsat vše hezké, co si 
s tímto chaberským rokem spojuji.

Přestože rok 2021 začal opět ve znamení 
covidu a očkování, je to za mě pro Chabe-
ráky rok růstu. Ten můžeme hodnotit po-
hledem kvantity  – narodilo se zde mno-
ho malých Chaberáčků a nejen do Nových 
Chaber se stěhují rodiny, které si s  tím-
to místem spojují svou budoucnost. A pro 
kvalitu života nám před okny začínají růst 
i  čerstvě zasazené stromy, vedle domů 
máme pro lepší život i komunitní centrum, 

na které jsme všichni zvědaví… A naše nej-
větší pýcha? Rekonstrukce a dostavba ZŠ. 
Celá budova se povedla nejen zvenku, ale 
i zevnitř. Chválí ji dospělí i děti.

Že to ještě není všechno? Ano, máte 
pravdu. V  areálu SK Dolní Chabry vyrost-
lo centrum volného času Chaberská per-
gola s  plážovým volejbalem, trampolína-
mi a občerstvením, vyměnila se restaurace 
v komerčním centru NCH, vychutnali jsme 
si rybobraní, proběhlo mnoho sportovních 
i kulturních akcí, tradičně jsme si dali bur-
čák během dne Zažít město jinak. Během 
tohoto roku se také posunuly některé vět-
ší projekty jako golfové hřiště nebo strate-
gický plán naší MČ.

No prostě dobrých věcí se tu stalo dost 
a dost. A za to se sluší poděkovat. A pro-
to děkuji všem, kteří jsou zodpovědní za 
to, že se nám v  Dolních Chabrech dobře 
žije. Zkusme si tento pohled udržet nejen 
v čase adventu, kdy nás tradice přímo vy-
zývají ke zklidnění, naději a vztahu k dru-
hým. Podaří se nám to?

Spokojená a hrdá obyvatelka 
Dolních Chaber Helena Mahelová

Reakce na příspěvek
paní Šušákové na str. 7
Vážená paní Šušáková,

o  zveřejnění příspěvků ve zpravodaji 
rozhoduje redakční rada, viz její vyjádření. 
Nikoho tedy necenzurujeme.

Výstavba domu pro seniory ze strany 
MČ opravdu je dlouhodobý a finančně ná-
ročný proces, a proto jsou za nás v Cha-
brech vítány i projekty komerční. MČ nic-
méně aktuálně pracuje na změně územní-
ho plánu pozemku v jejím vlastnictví, který 
by byl pro dům pro seniory vhodný.

Píšete, že obec vedená VpCh z  nezná-
mých důvodů pozemky za školou nekou-
pila. Tyto důvody nejsou neznámé, MČ na 
to prostě neměla peníze. Z  toho důvodu 
se škola umístila pouze na pozemek MČ. 
Nikdo totiž nemůže stavět na soukromém 
pozemku bez souhlasu vlastníka, to se 
mohlo leda za minulého režimu.

„Pozemek pro školu“, o  kterém píše-
te, je pozemek v  soukromém vlastnictví. 
Územní plán jej určuje pro veřejnou vy-
bavenost, to ale neznamená, že tam musí 
stát škola. O  tom, co na soukromém po-
zemku bude stát, rozhoduje jeho vlastník, 
stejně jako o jeho případném prodeji MČ. 
V opačném případě bychom se zase vrace-
li do dob komunismu. Jedná se navíc o po-
měrně rozsáhlou plochu, na kterou se pří-
padně vejde objektů i více.

Co se týče dodatku s  developerem  – 
kdyby zastupitelstvo s  obsahem dodatku 
nesouhlasilo, neodhlasovalo by jeho uza-
vření. Závazek developera postavit dům 
pro seniory byl zcela neurčitý a nevyma-
hatelný, byl proto nahrazen jinými závaz-
ky developera.

Paní Šušáková, prosím, vyvarujte se pro 
příště šíření zavádějících a  nepravdivých 
tvrzení, děkujeme.

Martin Knížek, VpCH

Příspěvky občanů
Rád bych touto svou poznámkou vyjádřil 
vděk kulturní a  sociální komisi za blaho-
přání k mému životnímu jubileu. Je dobře, 
že už přes dvacet let přetrvává tato forma 
poděkování chaberským seniorům za je-
jich dřívější činnost.

Zároveň přeji našim zastupitelům, za-
městnancům úřadu i dalším spolupracov-
níkům hodně úspěchů ve snaze o zvelebo-
vání naší městské části. Od doby mé aktiv-
ní činnosti ve vedení obce se hodně změ-
nilo. Přeji dobrou shodu a vzájemné poro-
zumění, což není vůbec jednoduché.

Miloslav Marek, bývalý starosta

Telegraficky
Stanovení přechodné úpravy provozu 
Obslužná

V  termínu 1. do 29.  prosince  2021 dojde 
k  menšímu dopravnímu omezení v  uli-
ci Obslužná. Přechodné dopravní značení 
je stanoveno z důvodu provádění výkopo-
vých prací pro plynovou přípojku. Podrob-
nější informace na webu MČ.

Milí Chaberáci, blíží se Vánoce 
a čas, kdy jsou si lidé o něco blíže, 
a tak jsme se rozhodli založit pro 
Chaberáky na Facebooku skupi-
nu Chaberská parta, kde si mů-
žeme radit, pomáhat, sdílet a po-
řádat různé akce, prostě místo, 
kde můžeme být všichni Chabe-
ráci jedna velká parta. Je jedno, jestli jste 
Chaberákem už dlouho, nebo jestli jste tu 

noví, jestli jste chaberský podnik, 
nebo máte jen Chabry rádi… A tře-
ba vám Chaberská parta pomů-
že, až budete hledat zatoulaného 
psa nebo kočičku, shánět doučo-
vání, či jinou pomoc… Naskenujte 
si QR kód, nebo si na Facebooku 
zadejte jméno „Chaberská parta“ 

a pojďme se přátelit. S přáním klidných vá-
nočních svátků,            Pavla Procházková

Tříkrálová sbírka 2022

V  prvním lednovém týdnu proběhne již 
tradičně Tříkrálová sbírka Charity ČR také 
u nás v Dolních Chabrech. I přesto, že loň-
ská situace nedovolila koledovat po do-
mech a  mohli jsme rozmístit jen zapeče-
těné kasičky (v Kavárně pod Pavlačí, kan-
celáři paní starostky a v potravinách v No-
vých Chabrech), vybralo se krásných 10 562 
Kč. Tradiční koleda v  roce 2020 přinesla 
15 295 Kč. Posláním sbírky není jen nashro-
máždit prostředky pro lidi v nouzi, ale pře-
devším předání radosti a  příležitost pro 
lidskou solidaritu.

Děkujeme všem, kteří do minulých sbí-
rek přispěli a těšíme se na setkání s vámi 
znovu po Novém roce.
E-mail: trikralovasbirka.chabry@seznam.cz. 
Za malé i velké chaberské koledníky

Věra Novotná

Komentář k příspěvku 
paní Šušákové na str. 7
Jako zástupce redakční rady považuji za 
nutné ohradit se proti tvrzení o  cenzuře 
v Chaberském zpravodaji. O obsahu Zpra-
vodaje rozhoduje na základě písemných 
pravidel redakční rada. Příspěvek Ing. Šu-
šáka obsahoval tvrzení v  rozporu se sku-
tečností, která byla na základě veřejného 
záznamu z posledního zasedání ZMČ jed-
noduše ověřitelná. Takový příspěvek není 
možné na stránkách Zpravodaje otisknout.

Tomáš Trenkler, šéfredaktor
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Milí Chaberáci,
Srdečně zdravím v  adventním čase. 

Dnes je 10.11 a až nyní nám přišel říjnový 
Zpravodaj. Trochu pozdě, jako vždy. Ško-
da. Besedu ani kontejnery už asi nestih-
nu. Zjišťuji také, že některé rubriky se na-
hodile stěhují sem a tam. Celé to jen pod-
trhuje chaos, který panuje na naší radnici, 
kde nekonečné hádky koalice jsou už nud-
ný evergreen. Termíny jednání zastupitel-
stva vedení ani vůbec nestanoví, dozvídá-
me se je na poslední chvíli.

Zmatený článek pana Doležela, jak 
o stavbě školy NIC NEVEDĚL a pak zase JAK 
VĚDĚL, že je stavba nepřipravená. Tak snad 
naposledy – nechtěli jste o škole vědět nic 
a chtěli jste jet hlavně na dovolenou, milá 

18400, a už si tu ztrátu paměti začněte lé-
čit. Jestli to správně chápu, dokonce i při-
pomínky k  další velké výstavbě v  Nových 
Chabrech, váš volební tahák, iniciovala až 
VPCH? Bravo. Ptám se úplně vážně  – co 
funkčního koalice dělá? Domov pro senio-
ry jste zadupali, okruh je nyní mrtvé téma, 
dotace pro sport jste úplně minuli, pořád-
né sportoviště je mimo, vysoké vedení ti-
cho, tramvaj katastrofa (viz dále)! Dlouho-
dobý plán rozvoje Chaber je úplně špat-
ný vtip, po roce od zadání NIC, jen snaha 
o křečovité PR.

Důkaz skutečného diletantství je ale 
článek Než tramvaj zazvoní. Jako starost-
ka jsem strávila desítky jednání tím, abych 
vyjednala pro Chabry co nejrozumněj-

ší podmínky v  případě zavedení tramva-
je. Ohledně autobusů jsme jednali také 
a v době mého odchodu byla diskuse stále 
otevřená, nic se rozhodně nerušilo! V člán-
ku stojí, že “mají být zrušeny linky 162 a 169 
v  dnešních trasách“. To snad ne! Občané 
bohužel/naštěstí nevidí, co bylo možné 
v tomto období vykonat, a co vzalo za své 
s novým vedením radnice. Škola byla na-
štěstí zachráněná už před vznikem nové 
koalice, ale takhle se stavět k nezbytným 
občanským potřebám, je příliš! Jak bu-
dou děti jezdit do školy a senioři k úřadu?! 
Jsem opozice a mám zde bohužel jen 2000 
znaků. A tak prosím občany, kterým to není 
lhostejné, postavme se nesmyslu společ-
ně. Krásné Vánoce.                      Floriánová

Horní rybník
Mnozí z vás si pravděpodobně povšim-

li, že dokončením přestavby základní školy 
stavební činnost v centru Chaber neskon-
čila.

Horní rybník prošel za dobu své exis-
tence rozkvětem i  naprostým úpadkem. 
Rozlohou je sice nevelký, přesto ale hrál 
v životě obce důležitou roli. Sloužil k chovu 
ryb, plavení koní, jako zdroj ledu pro míst-
ní hostince i jako hasičská nádrž. V létě se 
zde mládež běžně koupala. Napájen byl 
z  prameniště pod areálem současného 
úřadu MČ. Voda byla absolutně čistá. Jako 
indikátor její kvality zde žily i koljušky.

V  sedmdesátých letech minulého sto-
letí zde státní rybářství dokonce pořáda-

lo regulérní výlovy s prodejem ryb na praž-
ském vánočním trhu. Potom nastalo ob-
dobí zmaru. Stavba splaškové kanalizace 
odvedla přítok vody a rybník zcela zpustl. 
Následující pokus o obnovu se tak doce-
la nepovedl. Do rybníku byla nově zústěna 
dešťová kanalizace z horní oblasti Chaber. 
Jako retenční nádrž to fungovalo, ale zcela 
to zničilo kvalitu vody. Také stavební úpra-
vy hrází nebyly z nejpovedenějších.

Více než deset let jsme se snažili do-
jednat se správcem rybníků v Praze zlep-
šení. Místostarosta Jan Vokurka, pověřený 
oblastí životního prostředí v Chabrech, by 
o  tom mohl obšírně vyprávět. Ze součas-
ného stavu prací už si ale můžete udělat 
reálnou představu o budoucí podobě ryb-

níku. A věřte, že to bude paráda.
Miroslav Malina

Příspěvky zastupitelŮ

Letitá cenzura ve zpravodaji se stala ofici-
ální. Rada MČ s převahou VpCh a ODS změ-
nila Statut zpravodaje a nyní rozhoduje, co 
v  něm smí vyjít. Kritické příspěvky obča-
nů jsou odmítány. Článek Ing. Šušáka ne-
byl zveřejněn v minulých 2 číslech. Souhla-
sím s ním a zveřejňuji ho za sebe:

Na jednání ZMČ vznesla paní Klocper-
ková dotaz na dům seniorů. Zmínila před-
volební brožuru VpCh z roku 2018 a chtě-
la vědět, co z uvedených slibů už bylo kon-
krétně realizováno.

Starostka reagovala, že MČ zatím nemá 
ani projekt ani pozemek. Zastupitelé Malý, 
Kasa a Kunešová se vzájemně podporova-
li, že jde o dlouhodobý proces, prioritních 
věcí je hodně a dům seniorů je velmi dra-

há investice, na kterou obec nemá finan-
ce. P. Malý překvapivě přiznal, že se v bro-
žuře mluví o  komerčním projektu jejich 
rodiny. VpCh ho však občanům slibovala 
jako projekt veřejný, dostupný všem. Služ-
by komerčních zařízení jsou pro většinu 
seniorů finančně nedostupné, jak vyply-
nulo i z diskuze zastupitelů. P. Malý uvedl, 
že jeho výstavbu chystají na pozemcích za 
školou, ty jsou ale územním plánem už de-
sítky let určeny pro školu. Neznámo proč 
obec, v té době vedená VpCh, tyto pozem-
ky pro novou moderní školu se sportoviš-
těm od tehdejšího radního J. Malého ne-
koupila. Nezbytná dostavba školy se pro-
to musela vtěsnat na stávající školní po-
zemek, na úkor školního hřiště, jehož vět-

ší část zmizela bez náhrady. A na „pozem-
ku pro školu“ se chystá soukromý komerč-
ní projekt. S  problémem domu seniorů 
souvisí i dodatek smlouvy s developerem 
NCh. Ten předložil ke schválení ZMČ v roce 
2019 zastupitel P. Malý, který ho bez pově-
ření od RMČ nebo ZMČ s developerem při-
pravil. Dodatkem byl zcela nepochopitelně 
zrušen závazek developera na své nákla-
dy pro Chabry dům seniorů postavit. Obec 
se dobrovolně domu seniorů vzdala, ačko-
li sama má problém ho postavit. A tak za-
stupitelé paní Klocperkové pouze vysvět-
lovali, proč v Chabrech tolik potřebné zaří-
zení ještě dlouho stát nebude.

M. Šušáková

Vážení spoluobčané,
blížící se konec roku 2021 svádí k  jeho 

rekapitulaci. Přesto, že se i tento rok přes 
veškerý optimismus nesl ve znamení covi-
du, povedlo se toho i tak spoustu dobrého. 
První půlku roku máme již neodmyslitelně 
spojenou s  finalizací přestavby ZŠ, která 
byla k naší velké radosti dokončena v srp-
nu. Děti tak mohly po prázdninách nastou-
pit do krásných nových prostor, škola se 
rozšířila o celé nové křídlo a rekonstrukce 
se dočkala i původní budova.

Dařilo se také na poli chaberské zábavy, 
a  to především přes léto, kdy nás všech-
ny zásobovala všemožnými koncerty a  ji-
nými akcemi Chaberská pergola a celý are-
ál fotbalového hřiště. MČ navázala na naši 

tradici a uspořádala dokonce tři letní kina, 
společně s tím naším jsme si tedy užili čty-
ři kvalitní filmy. Děti se mohly vyřádit na 
skákadlech a  bylo zprovozněno nové be-
achvolejbalové hřiště. Fotbalisté ale také 
nepřijdou zkrátka  – na jaře bude hotová 
nová tréninková plocha pro mladší hráče. 
Díky tomu budou mít ti starší velké fotba-
lové hřiště jen pro sebe.

Aktuálně se také finalizuje strategický 
plán rozvoje Chaber, ve kterém se MČ na-
opak zaměřuje na budoucnost, a  to i po-
měrně dalekou. Jde o dokument vypraco-
vaný na základě odborného posouzení ar-
chitektů, našich zkušeností, ale i  Vašich 
připomínek, který zachycuje možnou bu-
doucí podobu Chaber. Na jeho základě MČ 

zadala zpracování několika změn územní-
ho plánu na svých pozemcích, díky kterým 
se v  daných rozvojových lokalitách bude 
moci postavit veřejná vybavenost (jako 
např. dlouhodobě připravovaný dům pro 
seniory či MŠ) a  rozšířit areál fotbalové-
ho hřiště.

Věříme, že Vás tato a  mnohá další vy-
lepšení Chaber potěšila stejně jako nás. 
Vynasnažíme se, abychom v  podobném 
duchu pokračovali v práci i příští rok a na 
jeho konci se mohli ohlédnout za ještě pří-
jemnějšími výsledky.

Tímto bychom Vám chtěli popřát krás-
ný adventní čas a také vše nejlepší do no-
vého roku.

Volba pro Chabry
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Lovci perel
11. 12. so
Zveme účastníky dět-
ské čtenářské soutě-
že Lovci perel na kni-
hovnický jarmark, kte-
rý se koná v  sobotu 
11.  prosince  2021 po 
celou otevírací dobu 
knihovny. Přijďte si vyzvednout své sesbírané perličky a na-
koupit za „chabgroše“ drobné zboží. Předány budou odměny 
vítězům za celoroční čtenářské úsilí. Těšíme se na vás!

Výtvarná soutěž
Knihovna vyhlašuje 3. ročník výtvarné soutěže KNIHA MÉHO 
SRDCE. Čtete rádi? Chodíte do knihovny naší nebo jiné? Ane-
bo si knihy raději kupujete? Máte svou oblíbenou knihu, která 
vás chytila za srdce a při vzpomínce na její četbu máte ve své 
fantazii zcela jasný obrázek? Nebo obdivujete literární posta-
vu, kterou byste si přáli zvěčnit? Budeme rádi, když se s námi 
o své fantazie podělíte. Soutěžní obrázky vystavíme v Chaber-
ském dvoře a hlasovat může každý návštěvník. Vítěz se může 
jako každý rok těšit na pěknou cenu.

Lampiony
Dětem, které se účastnily říjnové venkovní hry připomínáme, 
že v knihovně jsou výměnou za vouchery k vyzvednutí lampi-
ony. Bohužel se plánovaný lampionový průvod nakonec neu-
skuteční. Přesto vás vyzýváme, zavěste lampiony třeba na za-
hradu, balkon nebo do okna umístěte lucerničku a v podvečer 
17. prosince rozsviťte. Připojme se tak individuálně k tradič-
ní oslavě, kdy si příznivci Jaroslava Foglara každoročně v ten-
to den připomínají na mnoha místech ČR vydání prvních pří-
běhů Rychlých šípů v časopisu Mladý hlasatel (r. 1938). Udě-
lejme tím tečku za letošním foglarovským rokem v knihovně.

P R O S I N E c  2 0 2 1

Zrušené akce Sociální komise
Prosincové akce pod patronací Sociální komise jako jsou 
Kavárničky nebo plánovaný pořad Krása zralého věku, se bohužel 
kvůli epidemické situaci neuskuteční. Všem zájemcům se 
omlouváme, a to i za zrušenou KZV v měsíci listopadu ze stejných 
důvodů. Děkujeme za pochopení a přejeme pěkné adventní dny.

Výstava: Alena Vondrová Prodejní výstava keramiky
Prodlouženo do 30. 12.

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

11. 12. so JARMARK A ODMĚNy VÍTĚZŮM
Knihovna, vyhodnocení dětské čtenářské soutěže

14. 12. út 19:30 hod. Studio DivOch: Na správné adrese
Divadelní hra Marca Camolettiho
Vstupenky 120 Kč v prodeji v KC Chaberský dvůr

K o n t a k t
283 852 858 | 604 976 653 | www.kulturachaberskydvur.cz 

chaberskydvur@dchabry.cz | knihovna@dchabry.cz.

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

během akcí se mohou pořizovat zvukové a obrazové záznamy určené k propagaci knihovny.

Foglarovky se našly!
Máme radost ze 68 dětských hledačů, kteří se úspěšně zúčast-
nili podzimní venkovní hry. Nakonec jsme mohli všechny obda-
rovat pár drobnostmi s rychlošípáckou tématikou a především 
hodnotnou knihou od nakladatelství Slovart, kterému za jejich 
dar děkujeme. Samozřejmě, že nezahálíme a již se pilně připra-
vujeme na akce spojené s novým tématem v knihovně na příš-
tí rok. Venkovní hra rozhodně chybět nebude! Téma prozradí-
me v lednovém vydání.

8
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V rámci regionálních služeb, které pro naši 
knihovnu vykonává MK Praha, jsme získali 
zdarma k užívání čtyři nové kompletní sady 
PC a tiskárnu. Nyní je tedy v 1. patře knihov-
ny pro návštěvníky k  dispozici již šest no-
vých PC stanic včetně tiskárny, která umožní 
samoobslužný tisk. Vycházíme tak vstříc po-
třebám a požadavkům našich uživatelů.

Radostné a klidné Vánoce a na kulturní a čtenářské zážitky štědrý celý příští rok přeje svým návštěvníků  
tým knihovny a Kulturního centra Alena Wachtlová a Jitka Goldsteinová.

Pro zájemce o  novodobou historii je nově 
zařazen do fondu časopis Paměť a  dějiny. 
Popularizační čtvrtletník je zaměřen na dě-
jiny totalitních režimů ve dvacátém stole-
tí na území Československa. Součástí peri-
odika je také množství fotografií, leckdy ve-
lice unikátních, jinde doposud nepublikova-
ných. Podařilo se nám domluvit s vydavate-
lem ÚSTR na bezplatném odběru a doplnit 
ještě o kompletní ročníky od roku 2017.

Nejúspěšnější česká spisovatelka součas-
nosti přijala pozvání na besedu do Chaber-
ského dvora. Ve Velkém sále se v  pondělí 
8. listopadu 2021 setkala s nadšenými čte-
nářkami a čtenáři. Dozvěděli jsme se nejen 
více o námětech a pozadí vzniku již vyda-
ných knih, ale také o tom, co nového chystá. 

Můžeme snad prozradit, že v přípravě jsou 
například dvě dětské knížky. Autorka vyprá-
věla také o  tom, že zimu tráví ráda v Pra-
ze a na léto se odebírá zpět na rodné Va-
lašsko. Paní Mornštajnová přesvědčila, že 
dokáže zaujmout nejen psaným projevem, 
ale i  charismatem a  vypravěčským nadá-

ním. Velmi si její návštěvy v  Dolních Cha-
brech vážíme a doufáme, že se k nám ně-
kdy za čas opět podívá. Děkujeme také pu-
bliku za pozitivní reakce a disciplinovanost 
při dodržování mimořádných hygienických 
opatření.

OTEVÍRAcÍ DObA

P O  Z AV Ř E N O
Ú T  1 1 . 0 0 - 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 - 1 8 . 0 0
S T  1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 - 1 8 . 0 0

Č T  1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 - 1 8 : 0 0
PÁ  0 8 . 0 0 - 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 - 1 6 : 0 0
S O  1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 - 1 8 : 0 0
N E  Z AV Ř E N O

chAbERSKÁ KNIhOVNA

VÝbĚR Z Knižních novinEk VÝbĚR Z NovinEK pro děti

Alena Mornštajnová v chabrech

Nové Pc soupravy

Paměť a dějiny
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Štafetový kolík – tři otázky 
pro Miluši Dufkovou
Jako další se v naší putovní rubrice před-
staví 88letá Chaberačka věnující se dlou-
há léta osvětě mezi ženami v problemati-
ce rakoviny prsu. Miluše Dufková je člen-
kou sdružení ŽAP, za které přebírá štafeto-
vý kolík. Nominovala ji v minulém čísle Te-
reza Heinrichová.
Dlouhodobě pracujete v zajímavé humani-
tární organizaci, jaké je její poslání?
Štafetový kolík přebírám za Klub ŽAP  – 
ženy po ablaci prsu, ve kterém třetinu ži-
vota aktivně působím. Ve 45 letech jsem 
v prsu objevila malou bulku a bez odklá-
dání vyhledala lékaře. Chirurg mi po ope-
raci řekl: „Lékařům neděkujte, vy jste se 
zachránila sama.“

Klub ŽAP jako samostatné neziskové 
humanitární sdružení vznikl na podzim 
roku 1993 na podnět tehdejšího předse-
dy Ligy proti rakovině prof. MUDr. Zdeňka 
Dienstbiera, DrSc. K vedení obdobných or-
ganizací chyběly zkušenosti, neziskové or-
ganizace teprve vznikaly, proto byly začát-
ky velmi složité. Vzhledem k tomu, že v té 
době rakovina byla jakési tabu, o sdružo-
vání se byl mezi nemocnými ženami vel-
ký zájem. Vítaly příležitost o nemoci hovo-
řit otevřeně, i lékaři s námi rádi spolupra-
covali. Důležité bylo, že onkologičtí paci-
enti tehdy splňovali předpisy pro přizná-
ní invalidního důchodu, měli proto mož-
nost věnovat se práci v humanitárních or-
ganizacích. Současná situace je jiná. On-
kologických onemocnění sice přibývá, ale 
lékařská věda pokročila a  lidé se mohou 
po léčbě vracet do práce. Podle našich no-
vých, upravených stanov se členem klubu 
může stát i  neonkologicky nemocný, ten, 
kdo se podílí na činnosti organizace a zají-
má se o prevenci.
Jakou pomoc těmto ženám dokáže Klub 
ŽAP poskytnout, co vše jim nabízíte?
Jsme neziskovka, ale nemůžeme spoléhat 
jen na sponzory, kteří ubývají a chudnou. 
Součástí léčby je ergoterapie, vyrábíme 
drobné předměty a prodáváme je v chari-
tativních stáncích na velikonočních a  vá-

nočních trzích nebo na jiných příležitost-
ných akcích. Od Ligy proti rakovině dostá-
váme určitý finanční podíl za květinky, kte-
ré jsme prodaly na Českém dnu proti ra-
kovině. Fyzickou a psychickou kondici čle-
nek a kvalitu jejich života zlepšujeme pře-
devším zajištěním rekondičních pobytů. 
Jejich částečnou úhradu nám pomáhá za-
jistit grant Magistrátu hl. m. Prahy, jinak 
by byla jejich cena nedostupná. Dotujeme 
plavání a cvičení v bazénu, návštěvy diva-
del, koncertů a  výstav, organizujeme vy-
cházky do přírody, schůzky se zajímavými 
přednášejícími, klubová setkání, vydává-
me informační časopis, kalendář, k dispo-
zici máme brožury a  odbornou literaturu 
k  onkologickým onemocněním, věnujeme 
se nácviku samovyšetřování. Za dobu své 
existence jsme získaly řadu ocenění, např. 
plaketu WALD PRESS AWORD s  portrétem 
prof. Františka Walda a nápisem „Šel jsem 
po celý život se slabšími“, ocenění Národ-
ním dobrovolnickým centrem Hestia ce-
nou „Křesadlo“, „Cenu Ligy proti rakovině“ 
za první místo v počtu prodaných kytiček 
a za nejvyšší výtěžek získaný během Čes-
kého dne proti rakovině a Zlatý odznak vý-

boru Ligy proti rakovině jako projev uzná-
ní za spolupráci a  zásluhy o  rozvoj orga-
nizace.
Jaký je cíl vašeho klubu?
Především je to pomoc onkologicky ne-
mocným, osvěta a zájem o prevenci. V pre-
venci rakoviny prsu edukujeme ve školách, 
rodinných a  mateřských centrech, seni-
orských klubech a na Dnech zdraví, pořá-
daných LPR a  některými městskými část-
mi Prahy. Na silikonové maketě prsu učí-
me, jak svému tělu porozumět, jak prová-
dět samovyšetřování. Zájem o ně roste, za-
jímavý je i zájem mužů. U mužů není toto 
onemocnění časté, ale i pro ně je samovy-
šetření důležité. Jsme ochotné při někte-
ré akci pořádané chaberskou sociální ko-
misí samovyšetřování předvést a  na sili-
konovém modelu ženy naučit, že v poho-
dě domova může každá dělat něco pro své 
zdraví.
Kontakt: Klub ŽAP  – ženy s  nádorovým 
onemocněním, z. s., Světova 8, 180 00 Pra-
ha 8 – Libeň, www.klubzap.cz; e-mail: klub.
zap@seznam.cz.

Nominace do příštího čísla:
Hana Pištorová.
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Ateliér  Markamilka

 

N A B Í D K A   V Á N OČN Í C H   W O R K S H O PŮ
 +  O T E VŘE N Ý  V Á N OČN Í  O B C HŮD E K .

O T E V Í R A C Í  D O B A  O D  5 . 1 2 .  
K AŽD O U  N E DĚL I  A  S TŘE D U  O D  1 5 - 1 8  H O D I N

.  
 

 

www.markamilka.cz
markamilka@seznam.cz

workshopy v sobotu - nebo 
 během týdne dle dohody -

info vývěska u ateliéru, www

  tel: 737 102 128
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Jak se v chabrech kdysi žilo
Výstava, kterou plánujeme uskutečnit za-
čátkem ledna 2022 v KC Chaberský dvůr, by 
měla přiblížit život v naší obci v první po-
lovině 20. století. Proto jsme ji nazvali „Jak 
se v Chabrech kdysi žilo“.

Vystavené fotografie, jež jste nám v prů-
běhu let zapůjčili ke skenování a  ulože-
ní do našeho archivu, pocházejí většinou 
z  vašich rodinných alb, a  za to vám moc 
děkujeme. Snímky jsme podle možností 
zvětšili a tematicky rozdělili. Doplněny bu-
dou o artefakty, které doladí dobovou at-
mosféru obce.

Jestli se u  vás doma nacházejí nějaké 
další zajímavosti pro zpestření a obohace-
ní výstavy a budete mít zájem je pro tyto 
účely zapůjčit, prosím ozvěte se na můj te-
lefon: 605 050 986 nebo přes stránky FB či 
Messenger (Jana Snížková).

Jana Snížková, za OSOP

Mami, tati,
mám depku
Deprese postihuje lidi v každém věku a ne-
vyhýbá se ani dětem. Otázek na toto téma 
je mnoho. Jaké jsou příčiny vzniku deprese 
u dětí? Kdy být jako rodič na pozoru? Jaké 
jsou výrazné signály, kterých si všímat? Na 
tyto otázky odpovídá psycholožka a krizo-
vá interventka Mgr. Zuzana Karásková Ul-
bertová z Linky bezpečí, která sídlí v neda-
leké Psychiatrické nemocnici v Bohnicích.
Příčinou může být například nezpracova-
né trauma, jako je dlouhodobě náročná si-
tuace v rodině, vážná nemoc blízké osoby 
nebo šikana. Vliv má také dědičnost a dis-
pozice k depresi. U dospívajících může být 
depresivita častěji spojena s hormonální-
mi změnami v pubertě a nejistotou, zmat-
kem či ztrátou smyslu a hledání sebe sama 
v průběhu dospívání.
Kdy by měli být rodiče na pozoru?
�Nastane-li trvalá změna chování, ztráta 
zájmu o koníčky, poruchy spánku, nechuť 
k jídlu, apatie, sebepoškozování, sebevra-
žedné myšlenky, slova o tom, že nic nemá 
smysl.
Jak tedy mohou nejlépe pomoci sami ro-
diče?
�Nebagatelizovat a  nezaměňovat napří-

klad ztrátu zájmu za lenost.
�Vyslechnout, nabízet opakovaně poví-
dání, vyjádřit pochopení.
�Ujistit děti o podpoře a pomoci, „spolu 
to zvládneme“, „najdeme řešení“.
�Nabídnout návštěvu psychologa a  nor-
malizovat ji třeba takto: „Stejně jako jde-
me se zlomenou rukou k lékaři, je na místě 
jít se zlomenou a bolavou duší k psycho-
logovi.“

Pokud po několika týdnech až měsících, 
kdy se aktivně snažíme dítě podpořit a po-
moci mu, úleva nepřichází, pak je na čase 
navštívit psychologa. Stejně tak, když dítě 

mluví o sebevraždě či se dlouhodobě se-
bepoškozuje.

Rozhodně tedy není radno dětskou duši 
podceňovat. Ať se vám i vašim dětem špat-
ná nálada vyhýbá a užijete si pohodovou 
vánoční atmosféru.

Zaujal Vás tento článek? Chystáme pro 
vás další témata, která jsou v  současné 
době aktuální a týkají se dětské psychiky. 
Chcete podpořit práci odborníků a provoz 
Linky bezpečí, která už více než 27 let na 
čísle 116 111 pomáhá dětem a mladým do-
spělým do 26 let?

Linka bezpečí, z. s.

KNIHA – VÁNOČNÍ DÁREK 
Vánočně balenou knihu „Dolní Chabry 
pamětihodnosti a usedlosti na historických fotogra�ích“ 
můžete koupit na Adventním setkání u kostela 
Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech 4. prosince 2021 

nebo dále na adresách:
Kavárna Pod pavlačí, Bílenecké nám. 15/11
Hostinec U Míšků, Bílenecké nám. 37 

a u členů OSOP:
Božena Veselá, Prunéřovská 304/5, mobil: 723 939 753
Stanislav Vyšín, Kobyliská 682/6, mobil: 731 055 288

Koupí knížky přispíváte na restaurování barokního obrazu 
z kostela s výjevem Neposkvrněného početí Panny Marie
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Vážení fanoušci divadla a souboru DIVOCH,
děkujeme vám za vaši úžasnou pod-

poru. Po dlouhé a  dlouhé měsíce „loc-
kdownu“, omezení vystupovaní a  karan-
tén jsme nepolevili a  zkoušeli v  omeze-
ném počtu nebo dokonce přes různé ko-
munikační platformy a doufali, že se opět 
brzy sejdeme na divadelních prknech. Do-
čkali jsme se a koncem října si užili dlou-
ho odkládanou premiéru hry Jakuba Hoj-
ky Sisi na titulní straně. Tréma byla po tak 
dlouhé přestávce větší než obvykle, a o to 
více dal celý soubor do představení ener-
gie. Máme velkou radost, že vy, diváci, jste 
na nás, hercích, tu energii vrátit do Chaber 

divadlo, poznali a  vyjádřili nám to dlou-
hým aplausem a  krásnými recenzemi po 
našem představení. Děkujeme vám, že jste 
i přes všechna omezení na naše předsta-
vení dorazili a jsme nadšení, že s námi ži-
jete naše divadlo! Před sebou máme další 
reprízy Sisi na titulní straně, Setkání, Sbo-
rovny i nově připravované hry Víkend oblí-
beného auta Ivana Krause.

Přejeme vám krásné a požehnané svát-
ky, pevné zdraví, hodně pohody a optimis-
mu a těšíme se na vás na našich předsta-
veních!

Žijte s námi naše divadlo!
Váš DIVOCH, divadelní ochotníci chaberští

102 let
paní Rybníčkové
Nejstarší občanka Dolních Chaber paní 
Bohumila Rybníčková oslavila nádherných 
102 let. Za městskou část jí osobně blaho-
přála starostka Kateřina Šilhová Šafránko-
vá a předala jí kytici. Přejeme paní Rybníč-
kové pevné zdraví, spoustu radosti a štěstí 
v rodině a ať se má co nejlépe.

redakce

ADVENTNÍ SETKÁNÍ
ZPĚVY A TRADICE
Sobota 4. 12. 2021 
od 14 do 18 hodin

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Dolní Chabry, Bílenecké nám.

VÁNOČNÍ JARMARK U KOSTELA 
Koledy a zpěvy před kostelem
Vánoční dekorace, ruční práce, věnce, 
keramika, med, povidla, teplé občerstvení,
vánoční punč, svařák...

Pořádá Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, z.s. 
www.osop-chabry.cz, za finanční podpory MČ Praha-Dolní Chabry

15 hodin
Sboreček 
ZŠ Praha-Dolní Chabry
16 hodin
Vánoční koledy 
Lanpovy kapely - Koledaband

17 hodin 
Koncert v kostele
Pěvecký sbor Valeriana 

Vstupné dobrovolné 
Výtěžek je určen na opravy kostela
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Myslivost
Svatohubertská mše
Po roční přestávce zaviněné epidemií ko-
ronaviru se letos uskutečnila tradiční, již 
pátá svatohubertská mše. Konala se v so-
botu 13.  listopadu v  klecanském kostele 
Nanebevzetí Panny Marie pod patronací 
města Klecan.

Každoročně se počátkem listopadu ko-
lem svátku svatého Huberta konají akce 
k  uctění památky tohoto patrona mysliv-
ců. Jedná se o  hubertské jízdy na koních 
či s kočáry, soutěže ve vábení jelenů nebo 
v přednesu skladeb s mysliveckou témati-
kou. Jednou z  nejvýznačnějších akcí bývá 
svatohubertská mše, což je mše svatá pro-
vázená sborovým zpěvem a hrou na lovec-
ké dechové nástroje. Známe tři česká pro-
vedení, z  nichž nejznámější je Hubertská 
mše B dur od autorů Petra Vacka a Josefa 
Selementa. Další mší je Hubertská mše Es 
dur od stejných autorů, která byla věnová-
na Řádu svatého Huberta. Třetí českou mší 
je Hranická hubertská mše B dur od Pet-
ra Vacka a Vladimíra Vyhlídala. Byla zkom-
ponována v  roce 2009 a věnována truba-
čům Střední lesnické školy v Hranicích na 
Moravě. Právě tuto mši předvedlo Lovecké 
trio Praha se svým hostem. Umělecký do-
jem z přednesu mše upravené pro tři lesni-
ce a borlici byl umocněn tím, že mezi účin-
kujícími vynikajícími hudebníky byli i  au-
tor hudby dr. Petr Vacek a člen České fil-
harmonie pan Petr Duda. Před zahájením 
mše uspořádali hudebníci na prostranství 
před kostelem malý uvítací koncert, na 
němž přednesli fanfáry od prof. Dyka a Jo-

sefa Selementa.
V  jedenáct hodin vyšel průvod, v  je-

hož čele šel člen Řádu svatého Huberta 
ve slavnostním řádovém úboru následo-
vaný klecanským farářem P. Pavlem Kune-
šem. Myslivci v uniformách nesli obětiny, 
což byli bažanti, divoké kachny a sele di-
vočáka. Průvod vešel do chvojím vyzdobe-
ného kostela, kde před oltářem spočívaly 
krásné jelení parohy. Pak byla odslouže-
na mše, kterou celebroval P. Pavel Kuneš. 
O zpěv se postaral jako vždy skvělý ženský 
sbor Klenota a o hudbu již zmínění hudeb-
níci z Loveckého tria Praha. Součástí mše 
bylo čtení z Bible, přímluvy k Bohu a káza-
ní pana faráře, ve kterém se zmínil o svato-
hubertské legendě, přínosu hraběte Špor-
ka k mysliveckým tradicím, významu mysli-
vosti v historii i současnosti a o přírodním 
prostředí a potřebě jeho zvýšené ochrany.

Po skončení mše uspořádali hudební-
ci před kostelem ukázky loveckých fan-
fár a  troubených signálů používaných při 
honech od prof. Dyka. Letošní hubertská 
mše byla zážitkem jak pro věřící, tak pro 
ty, kteří si přišli poslechnout pěknou hud-
bu a zpěv. Poděkování patří všem těm, kte-
ří se na důstojném průběhu mše podíleli.
Myslivecký ples 2022

Vzhledem ke stále se zhoršující epide-
miologické situaci, očekávaným restrikcím 
a s tím spojenými organizačními problémy 
jsme se rozhodli v  lednu 2022 myslivecký 
ples nepořádat. Omlouváme se všem příz-
nivcům našich plesů a doufáme, že v led-
nu 2023 se zase společně setkáme na tra-
dičním plesu našeho Mysliveckého spolku 
Zdiby – Klecany.

Jindřich Trpák

Provoz mateřských škol 
přes Vánoce
V  mateřských školách Beranov, Bílenecké 
náměstí a Chaberáček budou mít ve dnech 
27. až 31.  prosince  2021 přerušen provoz. 
Provoz školek bude opět obnoven po svá-
tečním mezidobí v pondělí 3. ledna 2022.

redakce

Namalujte nám titulku!
Stále dáváme na titulní straně Zpravoda-
je prostor vám, čtenářům. Namalujte nám 
titulku s libovolnými motivy od nastupují-
cího podzimu po dění v Dolních Chabrech. 
Pro některý z  dalších výtisků vybereme 
z  doručených obrázků právě jeden, kte-
rý zveřejníme jako originální titulní stranu 
Chaberského zpravodaje.

Pošlete nám vyfotografovaný nebo na-
skenovaný obrázek v  dostatečné kvali-
tě pro tisk do 15. dne v měsíci na adresu 
zpravodaj@dchabry.cz. V  případě, že ne-
máte možnost obrázek doručit elektronic-
ky, můžete jej odevzdat v místní knihovně. 
Těšíme se na vaše obrázky.

redakce
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Podzimní tvoření 
v MŠ chaberáček
Babí léto jsme s  radostí přivítali i  v  naší 
mateřské škole a plně využili jeho posled-
ní sluneční paprsky lákající na vycházky do 
přírody. Děti potěšilo padající listí, barev-
ný koberec pod nohama i mnoho podzim-
ních plodů. Z těchto přírodnin pak tvořily 
děti nejen ve školce, ale dokonce i doma.

Přizvali jsme k tvoření z darů podzimu 
i  šikovné rodiče, kteří podpořili své děti 
a  pomohli jim doma vyrobit krásné pod-

zimní dekorace. Z  donesených výtvorů 
jsme udělali u vstupu do budovy pěknou 
výzdobu. Nejrůznější skřítci, panáčci a zví-
řátka potěšila každého, kdo šatnou prošel.

Děkujeme za hojnou účast tvořivých 
týmů při této akci. Podpora ze strany rodi-
čů nás potěšila. Posuďte sami, jak se dílo 
podařilo.

Za MŠ Chaberáček přejeme klidné ad-
ventní dny. Dětem přejeme, aby byly letos 
Vánoce na sněhu.

Alena Sýsová

Martinská tradice a vánoční 
přání z MŠ beranov
Na svátek sv. Martina děti v MŠ Beranov pl-
nily úkoly na zahradě školy. Typickým úko-
lem byla jízda na koni nebo hledání mar-
tinských podkoviček. Na závěr děti čekala 
sladká odměna v podobě pokladu pro kaž-
dou třídu. Den s Martinem si děti opravdu 
plně užily, připomněli jsme si také martin-
skou legendu a některé pranostiky, chyběl 
bohužel už jen ten první padající sníh.

Přejeme všem bohatou sněhovou na-
dílku a klidné prožití vánočních svátků.

Děti a zaměstnanci
z mateřské školy Beranov
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První turnaj KFL 
po dlouhé pauze
V sobotu 23. října 2021 se uskutečnil prv-
ní florbalový zápas v novém školním roce 
a  první zápas po dlouhé koronavirové 
pauze. Na turnaji jsme přivítali hned 130 
účastníků, žáků nejenom z pražských škol, 
ale také ze škol ze Středočeského kraje 
a hráče klubu BLACK ANGELS. Turnaj probí-
hal v odpoledních hodinách a hrálo se té-
měř šest hodin. Nejprve zápasili žáci čtvr-
tých až šestých tříd. Po nich se o medai-
le utkali zástupci mladších ročníků z prv-
ního stupně.

Dobíhající pandemie ale ovlivnila zá-
jem dětí o turnaj, aby si tak mohli všichni 
zájemci zahrát, vytvořili se speciální týmy. 
Tým Červených se skládal z žáků škol Troj-
ská, Tupolevova, Fryčovická a Veleň. Mod-
rý tým pak tvořili žáci ze ZŠ Libčická, Ukra-
jinská a Glowackého. Žlutý tým byl složen 
ze žáků ZŠ U Parkánu, Bratří Venclíků, Ho-
vorčovice a Albrechtická. Samostatné týmy 
pak tvořily školy ZŠ Čakovice, ZŠ Žernosec-
ká a klub BLACK ANGELS. Po velkých bojích 

ve skupinách a  následně v  play-off byli 
známi vítězové prvního KFL v sezoně 21/22. 
Na prvním místě se umístil Žlutý tým, krás-
né druhé místo vybojovala ZŠ Žernosecká, 
na třetím místě jsme pogratulovali klubu 
BLACK ANGELS, bramborové medaile vybo-
jovala ZŠ Čakovice.

Mladších účastníků bylo o  něco více, 
tvořili celkem sedm týmů. Dodrženo ne-
bylo ani stejné rozdělení jednotlivých škol 
do týmů. V pozdějším odpoledni se skládal 
Žlutý tým ze ZŠ Albrechtická a Žernosecká. 
Modrý tým tvořili žáci ze ZŠ Veleň, Ukra-
jinská a  Chabry. V  týmu Červených bylo 
škol nejvíce, a to ZŠ U Parkánu, Glowacké-
ho, Hovorčovice a  Tupolevova. Ze ZŠ Fry-

čovická bylo přihlášeno nejvíce dětí, takže 
školu reprezentovali dokonce dva samo-
statné týmy. Samostatný tým složila také 
ZŠ Čakovice a  poslední tým byl z  klubu 
BLACK ANGELS. Zlaté medaile si domů od-
nesl Modrý tým, na druhém místě se umís-
til tým Žlutý, bronzovou pozici zaujal klub 
BLACK ANGELS, čtvrté místo získala, stejně 
jako u starších dětí, tým ZŠ Čakovice.

Vítězům říjnového turnaje patří vel-
ká gratulace, turnaj byl opravdu vydařený 
a napínavý až do konce a všichni účastní-
ci si jej moc užili. V tomto školním roce nás 
jich čeká ještě několik. Příště se budeme 
těšit v sobotu 22. ledna 2022.

Lucie Hadžiosmanovičová

Podzim kam se podíváš aneb 
strašidel se nebojíme
Hned na úvod měsíce listopadu jsme s ra-
dostí odměnili děti za jejich kreativní hrát-
ky s přírodninami, které vytvořily doma se 
svými nejbližšími a přinesly je plné nadše-
ní do školičky. A že to byla krása!

Venku pomalu ale jistě opadává ba-
revné listí a  u  nás se Pohádková školič-
ka na jeden den proměnila ve strašidelný 
dům, ve kterém byla zaznamenána straši-
dla vzdychající, kvílející a chechtající. Ne-
řinčela sice řetězy, nepohybovala záclona-
mi nebo nepostrkovala nábytkem, ale ve-
sele si užívala strašidlácké výzdoby plné 
kamarádských duchů, pavouků a pavučin, 
netopýrů a  dalších potvůrek v  nejrůzněj-
ších temných zákoutích. Společně si stra-
šidélka zatancovala, předvedla své masky 
a splnila několik veselých úkolů. Spokoje-
ná strašidélka se po celou dobu velice ba-
vila a odnášela si domů barevné kornout-
ky plné odměn.

Jak již mezi tradice a zvyky v naší školič-
ce patří, pohádkové plamínky v očích roz-

svěcuje dětem i dospělým Martin na bílém 
koni. Několikadenní oslava tohoto svátku 
plná pečení martinských podkoviček, tvo-
ření barevných lampionů, nejrůznějších 
koní a  Martinů, vyvrcholila 11.  listopadu 
setkáním s lampiony u Chaberského hřbi-
tova. Zde vládla pomocí plamínků tajupl-
ná pohádková atmosféra. Všemi očekáva-
ný Martin nakonec na koni přijel a nebyl 
sám. Měl s sebou i svoji dámu v bílém na 
druhém koni. Společně nás v čele lampi-
onového průvodu doprovodili ke Knorovu 
statku. Děti zde Martinovi zazpívaly písnič-
ku „Už Martin na bílém koni…“ a poděko-

valy mu, že za námi vážil dalekou cestu. 
Po hezkém rozloučení pokračoval průvod 
s lampiony přímo na dvůr Knorova statku, 
kde nás již vítala vůně svařáku a  dalších 
voňavých dobrůtek. Děti tu byly obdarová-
ny čokoládovou podkovou a pochutnaly si 
na martinských podkovičkách, které si ve 
školičce samy napekly.

Svatý Martin, který má symbolicky při-
vážet zimu, nám sníh sice nepřivezl, ale 
nevadí. Kdo si počká, ten se dočká, a my si 
ještě raději počkáme.

Kolektiv Pohádkové školičky

Od sv. Martina k Ježíškovi
Listopadová nálada se nesla ve veselých 
barvách podzimu, ale i  v  mlze a  ubývají-
cím světle a teple. Se slovy Martinské pís-
ně Už šeří se a  stmívá a  dalšími písněmi 
prošly děti s  rodiči průvodem sv. Marti-
na. Každý pro světlo do své lucerničky, srd-
ce, domova… V duchu martinského příbě-
hu jsme čerpali světlo pro následující mě-
síce, aby nás zevnitř prohřálo a měli jsme 
sílu se dělit o  to dobré s  ostatními. Děti 
se ve sváteční podvečer podělily o  vlast-
noručně upečené rohlíčky se svými rodi-
či a sourozenci.

Právě jsme vešli do adventní doby, kte-
rou s dětmi prožíváme skrze tvoření, obra-
zy, písně a hry. V jurtě děti na vyřezávaném 
Betlému sledují cestu Marie a  Josefa den 
po dni až k narození Ježíška.

Pokud byste někdo chtěl během vánoč-
ních prázdnin chodit krmit zvířátka, kon-
krétně tedy kozy, prasátka, králíky, morča-
ta a kočičky, ozvěte se, budeme moc rádi. 
Krmení mají ve všední dny na starost děti 
s průvodci. O víkendech a prázdninách se 
zapojují i rodiče či přátelé Jaaty.

Klidný adventní čas a kouzelné Vánoce 
přejí děti i průvodci z Jaaty.
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TJ ZŠ chabry 
chůzí ke zdraví
Náš nový oddíl Vstaň a choď – 

Nordic Walking se hned v úvodu své exis-
tence přihlásil do soutěže a šli jsme ces-
tou ke zdraví s říjnovou výzvou 10 000 kro-
ků. A vůbec jsme si nevedli špatně.

Podpořili jsme v  této soutěži naši MČ 
Praha-Dolní Chabry a  byli jsme parťáci 
a soupeři týmů Společně proti dálnici Pra-
hou @ Dolní Chabry a Chaberské matky.

Trocha čísel: počet aktivních soutěží-
cích týmů bylo 505, Vstaň a choď – Nordic 
Walking obsadilo 197. místo, Společně pro-
ti dálnici Prahou @ Dolní Chabry 101. mís-
to a 383. místo patří týmu Chaberské mat-
ky.

Za podpory všech tří týmů se Dolní 
Chabry umístily na 43. místě z 252. přihlá-
šených aktivních měst a obcí.

Gratulujeme týmům k  jejich předvede-
ným výkonům a přejeme jim další pohodo-
vě našlapané kilometry!

Motto našeho oddílu Vstaň a  choď  – 
Nordic Walking: „Chodíme pro radost, pro 
zdraví a rádi se potkáváme.“

Ivana Rakovská,
TJ ZŠ Chabry

Konec podzimní 
části sezony
Podzimní část naší fotbalo-
vé sezony nám zdárně skon-
čila a už klepe na dveře zimní 

příprava. Většina našich týmů plánuje hrát 
zimní ligy a halové turnaje, aby zimní pří-
prava byla okořeněna i soutěžními zápasy.

Ještě malé ohlédnutí za uplynulou pod-
zimní částí, ze které vybrali pár zajímavos-
tí a perliček:

Nejvyšší vítězství: mladší přípravka v utká-
ní Chabry × Cholupice 42:1 (21:0), na velkém 
hřišti naši starší žáci: Bílá Hora × Chabry 
1:20 a Chabry × Březiněves 19:0.
Nejmladší hráč: Vlastimil Tichý (r. 2014).
Nestarší hráč: David Hradil, hrající trenér 
„B“ týmu (r. 1976).
Nejlepší střelci: Pavel Falešník (24 branek), 
Michal Škurek (22), Aleš Chaloupka (17).
Nejmladší hráč skórující za „A“ tým: Jiří 
Šmicer (r. 2003).
Nestarší hráč skórující za „A“ tým: Jaroslav 

Černý (r. 1979).
Nejlepší brankář (vychytané nuly): Mak-
sym Dikusar (4, muži „A“), Lukáš Stříteský 
(3, ml. žáci), Josef Massadila (2, ml. dorost).
Nejvíce hráčů za Chabry v jednom utkání: 
29 hráčů (naše starší přípravka v D. Počer-
nicích).

Více na www.skchabry.cz.
Jan Škurek
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Inzerce
 

Prosíme inzerenty,

aby inzeráty posílali

na adresu

inzerce@dchabry.cz
 

nejpozději do 15. dne v měsíci.

redakce
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