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Výměna ve složení Zastupitelstva a Rady
V červnu ukončil své členství v Zastupitelstvu a Radě p. Mgr. Jiří Šmíd. Hodně lidí se mě 
ptá PROČ. Jirka se na základě svých nadměrných pracovních povinností a nenadálých 
okolností v jeho fi rmě rozhodl pro jiné priority, než je angažovanost v místní politice. Jiný 
důvod v tom nehledejte. Jirka je zvyklý dělat věci na 100 % a protože usoudil, že mu to 
jeho časový fond neumožňuje, uvolnil své pozice dalšímu kandidátovi z voleb p. Františku 
Křivánkovi. Mgr. Šmíd zůstává členem fi nančního výboru, aby mohl být alespoň takto ná-
pomocen.Kdo zná Jiřího Šmída ví, že je to velmi chytrý, pracovitý a hlavně čestný člověk. 
Bude mi chybět, vždy měl věcné připomínky na Radě, byl hlavním tvůrcem rozpočtu MČ 
a také mou osobní oporou za Sdružení Naše Chabry. Jeho nástupce, František Křivánek, 
je neméně kvalitní kandidát. Přeji mu hodně úspěchů v této nelehké práci. Je to Chaberák 
tělem i duší, spolehlivý a charakterní člověk - tak ho znám z mnohých jednání. Ať se Vám 
v dalších dnech daří oběma, pánové. Mimochodem p. Františka Křivánka představíme 
blíže v zářijovém čísle Chaberského zpravodaje.   Alena Nigrinová

Neurologie Chaberský dvůr

Velmi rád předávám zprávu o nově otevřené ambulanci neurologie v pro-
storách Chaberského dvora. 
Realizace byla uskutečněna za podpory Městské části Dolní Chabry. 
Od 1. června 2012 je pro vás připravena ordinace MUDr. Dany HALBI-
CHOVÉ.                  Starosta MČ

Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina, starosta MČ

SAMOSPRÁVA 
OBCE V PRAXI
 
Starosta stojí na 
vrcholu samosprá-
vy městské části. 
Složení samosprá-
vy si volí občané. 
Vybírají zastupi-
tele ze svých řad 
a ti by potom měli 
podporovat zájmy 
městské části, tedy 
jejích obyvatel. 

Princip jednoduchý a jasný. Jak může vypadat 
praktická realizace a jak problematické je prosadit 
jejich požadavky se vám pokusím ukázat. Naše 
společnost považuje za samozřejmé třídit v zá-
jmu ochrany životního prostředí veškerý odpad. 
Sběrné nádoby jsou instalovány po dohodě sa-
mosprávných orgánů MČ, policie, Dopravního od-
boru Prahy 8 a správce svozu ( v našem případě 
Pražských komunikací ). Měly by být v dostupné 
vzdálenosti pro určenou oblast obce a plnit veške-
ré požadavky na bezpečnost.
Náš konkrétní případ je v ucelené zástavbě no-

vých domů na poli proti vjezdu na bývalou skládku 
TKO. Developer, který výstavbu prováděl, dostal 
určené místo pro zřízení zpevněné plochy na 
umístění nádob na tříděný odpad. Všechny do-
tčené instituce toto místo schválily a proto bylo 
přibližně v roce 2009 osazeno sběrnými nádoba-
mi. Nevydržely na svém místě v Klášterecké ulici 
dlouho. Zde vstoupili do děje NAŠI OBČANÉ. Ně-
který z nich nechal ve své iniciativě přemístit tyto 
kontejnery, na podle jeho mínění, lepší místo. Do 
zálivu komunikace na Spořické ulici u vjezdu na 
skládku TKO. Tam, na relativně vhodném místě, 
byly nádoby poměrně dlouho. Byly tam ale bez 
legálního povolení k pobytu. Další komplikací bylo 
neustálé narůstání černé skládky v okolí. Místo 
bez přímého dozoru zjevně svádělo okolo jedoucí 

k odložení čehokoliv. Navíc se 
ukázalo, že prostor na kterém 
stojí, je soukromý pozemek. 
Tyto okolnosti s loňskými poža-
davky - opět NAŠICH OBČA-
NŮ- z okolí byly důvodem k přemístění kontej-
nerů na nově vytipované a schválené místo. Do 
vrcholu zeleného oválu v ulici Liboňovské. Opět 
na soukromý pozemek, tentokrát ale se souhla-
sem majitele. Reakce dalších NAŠICH OBČANŮ 
je zásadně odmítavá. Požadují přemístění nádob 
na separovaný odpad jinam. NĚKAM JINAM. Do-
mnívají se, že dobrým místem by byl původní, 
projektem určený prostor. 13. června 2012 jsme 
tedy požádali o souhlas příslušných institucí na 
přemístění stěhovavých kontejnerů do výchozího 
bodu.
Podle šeptaných zpráv od NAŠICH OBČANŮ 
se mi doneslo, že v případě že se tam kontejne-
ry vrátí, nechají je opět NAŠI OBČANÉ odvézt 
a zlikvidovat. K tomu si dovolím krátkou poznám-
ku. Nádoby mají svého majitele. Ten jakoukoliv 
svévolnou manipulaci považuje za nezákonnou. 
Případné zcizení kvalifi kuje jako trestný čin a řeší 
jej podáním trestního oznámení. Předpokládám, 
že až tam nebude nutné dojít. Přivítal bych pro-
jev občanské sounáležitosti. Tedy společný návrh 
NAŠICH OBČANŮ z této oblasti. Rád splním re-
álný, konsenzuální návrh.

Změny v městské 
hromadné dopravě 
Se začátkem prázdnin už pravidelně přichází 
letní provoz hromadné městské dopravy. Ani le-
tos to nebude jinak. Zásadně jinak bude ovšem 

konec prázdnin. 12. června nás náměstek primá-
tora pro dopravu pan Nosek seznámil s návrhem 
změn v MHD. Realizace navržených úsporných 
opatření se předpokládá od 1.9.2012. Změny 
spočívají ve zřízení sítě linek tzv. metropolitních 
autobusů a páteřových tratí tramvají. Tam by 
měly být maximálně zkráceny intervaly. Ostatní 
linky budou většinou nějakým způsobem omeze-

ny. Vybrané dokonce zrušeny. Tratě č.162 a 169 
provozované v Dolních Chabrech budou posti-
ženy prodloužením intervalu ve špičkách a lince 
169 navíc hrozí zkrácení večerního provozu. 
Linka 202 bude mít naopak interval zkrácený 
na polovinu. Obtíže cestujícím do Čakovic může 
přinést změna vedení trasy v této oblasti.

Starosta MČ

Chaberský dvůr
Nádvoří Chaberského dvora dostalo novou, ucelenou tvář. Byla předláž-
děna přístupová cesta do Radnice, přebudován chodník ke vstupu do tří-
dy MŠ a byly dokončeny sadovnické úpravy.

Vítání občánků Dolních 
Chaber

Kulturní a sociální komise pro Vás připravila vítání nových 
občánků naší městské části. Dovolujeme si pozvat rodiče s 
malými Chaberáčky trvale hlášených v Dolních Chabrech 
na slavnostní vítání občánků, které proběhne 22. 11. 2012 
od 17 hodin v obřadním sále Chaberského dvora. 
Prosíme rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se, aby se při-
hlásili nejpozději do 12. října 2012 do 12 hodin na ÚMČ 
Praha-Dolní Chabry u paní Dvořáčkové tel.: 283 851 272.
Vzhledem k platnosti zákona č. 101/200 Sb. o ochraně 
osobních údajů nelze získat ani zveřejňovat informace 
o narození dítěte bez souhlasu rodičů.

Odstoupení člena Rady MČ
Mgr. Jiří Šmíd odstoupil z funkcí ve vedení MČ. Jménem celé Rady mu za práci ve prospěch obce děkuji.          Starosta MČ M. Malina
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Výlety kulturní a sociální komise
Na základě vzájemné dohody mezi mnou a Zdeňkem Šírem sdě-
luji všem milovníkům výletů, že je nadále bude za naši komisi 
organizovat Zdeněk. Ten také zůstává členem této komise jako 
doposud. Myslím, že takto je to v pořádku a Vy se můžete těšit 
na další, tentokrát podzimní výjezd. Ať se Vám i nadále výlety líbí. 
Zdeněk je dělá opravdu dobře.

Alena Nigrinová, předsedkyně komise

  Zprávy z úřadu

Rada odsouhlasila fi nanční dary těmto subjektům: 
  z rozpočtu sociální a kulturní komise: OS Na Ochranu pa-

mátek v Dolních Chabrech – 20.000,– Kč, pěveckému souboru 
Camera Chabra – 15.000,– Kč, divadelnímu spolku DIVOCH – 
15.000,– Kč

  z rozpočtu školské a sportovní komise: TJ SOKOL – 15.000,– 
Kč, SK Dolní Chabry – 15.000,– Kč

  z rozpočtu MČ byl poskytnut dar SK Dolní Chabry ve výši 
30.000,– Kč.
Rada revokovala 

  usnesení č. 354/12 RMČ ze dne 14. 5. 2012 a upravila pro-
vozní dobu KC CHD v období letních dovolených a prázdnin násle-
dujícím způsobem: v pracovních dnech 10:00–18:00 hod., soboty 
v červnu 14:00–18:00 hod., červenec-srpen v sobotu zavřeno.

Zastupitelstvo souhlasilo
  s návrhem na vypsání výběrového řízení na dodavatele PD 

na dostavbu ZŠ. 
  se vstupem MČ do Svazu městských částí hlavního města 

Prahy.
  s postupem vymáhání a odstranění vad a nedodělků stavby 

CHD.
Zastupitelstvo schválilo

  rozpočtové opatření č. 2 v roce 2012 dle předložené přílohy.
  názvosloví 4 nových ulic v lokalitě „Nad Úvozem“ – ulice Nad 

Pískovnou, ul. Jana Marka, ul. Karla Rachůnka a ul. Jana Vašíčka.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí

  opětovnou žádost MČ o přesvěcení majetku hl. m. Prahy a to 
pozemků parc. č. 552/2 a 551/2 ( ul. Kadaňská a veřejná zeleň 
v ul. V Americe), která byla dříve zamítnuta. 

  zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, kterou vykonal 
na základě pověření odbor kontrolních činností MHMP.

  rezignaci člena zastupitelstva, radního a předsedy fi nančního 
výboru Mgr. Jiřího Šmída ke dni 13.6.2012.
Zastupitelstvo zvolilo

  na uvolněný post radního pana Františka Křivánka, který se 
stal rovněž předsedou fi nančního výboru po druhém kole voleb na 
uvedenou funkci.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo

  zprávu o provedení inventarizace za rok 2011.
  výsledky hospodaření za rok 2011.

Vybíráme 
ze zasedání Rady MČ 
dne 4. června 2012

Ze zasedání Zastupitelstva 
dne 13. června 2012

Z komise životního prostředí
6. června 2012 se sešli členové Komise životního 
prostředí aby vyhodnotili dosavadní činnost. Co se 
podařilo realizovat: 

Úpravy dětského hřiště U Václava
Z nejbližšího okolí byly odstraněny náletové křoviny, 
stávající oplocení bylo opraveno a celý areál byl uza-
vřen novým plůtkem na východní straně. Poničené 
hrací prvky byly opraveny a v souladu s povětrnostními 
podmínkami budou realizovány nátěry.
Odpadkové koše 
Nové odpadkové koše jsou osazeny u obou dětských 
hřišť. Tedy v Ulčově ulici a U Václava. Další jsou na 
veřejných prostranstvích U Rybníčku, v ulici Pod Zámečkem u prostředního ryb-
níku, za kostelem a u hřbitova. Zkušebně byly instalovány také dva koše na psí 
exkrementy v ulicích U Rybníčku a V Americe. V případě příznivého hodnocení 
uvažujeme o dalších. V této oblasti už jsme zaznamenali i nepochopitelné jed-
nání. Hned první osazený koš v Ulčově ulici se dočkal hned dvakrát poškození 
vandaly. 
Prostory kolem kostela Stětí Sv. Jana Křtitele
V našem programu je vybudování odpočinkové oblasti v okolí kostela. Na jiho-
západní straně byly v souladu s odborným posudkem odstraněny poškozené 
a nevhodné dřeviny a prostor byl zrekultivován. Vnikl tak krásný chráněný kout 
s výhledem na dolní část Chaber. Jsou zde umístěny dvě lavičky a také již zmíně-
ný odpadkový koš. Budeme velice rádi, když se toto místo stane součástí naučné 
stezky v Dolních Chabrech. Všichni víme, že kostel že kostel patří mezi historicky 
nejcennější a zároveň nejkrásnější objekt v naší MČ. V současné době jednají 
zástupci naší komise o možnosti nasvícení kostela ve večerních hodinách. 
Odpočinková zóna u prostředního rybníku 
Okolí tohoto rybníku přímo nabízí místa pro odpočinek. V první etapě se podařilo 
realizovat klidové místo s posezením a houpadlem pro děti. Také na protilehlé 
hrázi je nová lavička. Nádherný prostor prozatím ruší skutečnost, že neexistuje 
dohoda kdo bude provádět vlastní údržbu rybníku. A ten už volá o pomoc.
Rekultivace třešňovky u hřbitova 
Naší největší akcí v rámci obce je rekultivace třešňovky. Na podzim loňského 
roku jsme zahájili čištění prostoru. Postupně jsou odstraňovány náletové dřeviny, 
přestárlé stromy a porosty křovin. V jižní části byla doplněna zemina. Zde uvažu-
jeme o výsadbě nové třešňovky navazující na lesopark. 
Ochrana vzácných rostlin 
V rámci ochrany vzácné fl óry na skále Pod Zámečkem provedeme na podzim 
likvidaci náletových porostů. Tato opatření by měla vrátit tomuto místu původní 
vzhled. 
Závěr 
Poděkování patří všem, kteří se bez nároku na fi nanční náhradu zapojili do prací 
naší komise.            Hana Hronková

foto: M. Tomečková 

Dovolujeme si oznámit, 
že 14. července 2012 ve 14 hod., 
budou v sále Chaberského dvora
po šedesáti letech znovu oddáni 
manželé Marie a Jan Ševčíkovi.

Srdečně gratulujeme
a za jejich obětavou lásku a péči
z celého srdce děkujeme.

Děti, vnoučata a pravnoučata

Likvidace černé skládky 
na Spořické směrem k Ďáblicím
(Již za hodinu se na stejném místě objevily další pneumatiky.)

Další uzávěrka Zpravodaje je z důvodu dovolených již 
10. 8. 2012! (Zpravodaj vyjde začátkem září.)
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Chaberský dvůr

Výlety kulturní a sociální  komise
9.6.2012 Jizera na raftech
16.6.2012 Orlík

Dobrý den, pane starosto, 
ráda bych vyjádřila své nadšení ze sobotního vodácké-
ho výletu pořádaného Dolními Chabry. Jeli jsme na výlet 
poprvé a musím říct, že rozhodně ne naposledy. Výlet 
předčil naše očekávání, vše bylo perfektně naplánováno 
a zajištěno, všichni byli přátelští a usměvaví. Pan Šír ne-
zapomněl objednat ani počasí, všechno běželo jako na 
drátku, myslím, že spokojeno bylo všech 50 účastníků 
zájezdu. Moje dvě děti (7 a 3 roky) byly naprosto uchvá-
cené, nemohu napsat jinak, než že děkuji. Mějte se tak 
hezky, jako my v sobotu. 
S pozdravem Monika Tvrdíková

Představujeme 
zajímavé osobnosti, 
organizace, sdružení
Jana Snížková
Občanské sdružení na ochranu 
památek v Dolních Chabrech

1. Co je Jano hlavní poslání tohoto 
Sdružení a na čem teď pracujete?
Před pěti lety jsme v Dolních Cha-
brech založili občanské sdružení na 
ochranu památek (OSOP), které má 
dnes přes 20 členů nejen z Chaber. 
Naší snahou je zastavit neustále se 
zhoršující stav nejcennější památky 
v obci a také jedné z nejvzácnějších 
památek v celých Čechách, koste-
la Stětí sv. Jana Křtitele. Jelikož je 
stavba kulturní památkou, spolu-
pracujeme nejen s církví vlastníkem 
kostela, ale i Národním památko-
vým ústavem. S nimi se po posled-
ním průzkumu v roce 2010 podařilo 
společně připravit novou publikaci 
o pozoruhodnostech a historii celé 
stavby. Snažíme se také zdokumen-
tovat historii starých gruntů a dalších 
chaberských památek. Významná 
je také chaberská archeologie (sto-
py po životě pravěkých sídlišť a je-
jich obyvatel). Paměti obce chceme 
uchovat pro příští generace zpraco-
váním do publikací. Naší snahou je 
podchytit zájem místních obyvatel, 
hlavně dětí a mládeže v připravova-
ných programech a výstavách.
2. V jaké fázi jsou jednání týkající 
se rekonstrukce kostela Sv. Jana 
Křitele v D. Chabrech?
Po pěti letech usilovné práce na 
zviditelnění kostela se pomalu daří 
i získávání grantů na jeho opravy. 
Vlastník stavby církev, žádá hlavní 
granty na opravy stavby. V loňském 
roce se začalo s opravami krovů 
a střechy z fondu havarijních oprav 
Ministerstva kultury. Z peněz Ma-
gistrátu hl. m. Prahy byly v loňském 
roce zrestaurovány vzácné malby 
v apsidě. Stále velkým problémem 
stavby zůstává její špatná statika.
Hned na počátku založení OSOP, 
byly zabezpečeny sochy z oltáře 
převezením do depozitáře arcibis-
kupství. Dále se doplnily ukradené 
okapy, zrenovovaly se proražené 
vstupní dveře, opraveno bylo pletivo 
ve zvonici a byly natřeny lavice proti 

škůdcům (tesařík větší). Poděková-
ní zde patří také panu Malému za 
dlouhodobou pomoc a spolupráci. 
OSOP se v loňském roce podařilo 
získat peníze z grantu T-Mobile pro 
zaměstnance na odstranění beto-
nového okapového chodníku, který 
nepříznivě působil na statiku stavby 
i její vzhled. V dubnu 2012 jsme po-
dali žádost o grant na opravy varhan 
kostela a letos OSOP spolu s od-
borníky plánuje generální opravu 
zvonů ve zvonici, kterou bude hradit 
ze svého konta, z peněz sponzorů 
a dárců. Zajímavostí jistě je, že mezi 
pěti unikátními památkami v Če-
chách byl chaberský kostel, např. 
spolu s Karlštejnem, v loňském roce 
vybrán do mezinárodního projektu 
na hlídání klimatu vzácných staveb 
a je odborně monitorován.
3. Na jaké akce Sdružení se ješ-
tě můžeme těšit tento kalendářní 
rok?
V letošním roce probíhá projekt 
„Kam až paměť sahá, aneb Jak se 
lidé dříve bavili“, který vychází z na-
shromážděných fotografi í a vzpo-
mínek pamětníků. Staré fotografi e 
přinášejí lidé na naše setkávání, kte-
rá probíhají již od počátku roku. Za 
každou informaci a podklady všem 
děkujeme. Tyto cenné materiály ske-
nujeme, retušujeme a zakládáme do 
našeho datového archivu a inspiro-
valy nás k přípravě nové publikace. 
Konečná práce bude dále poskytnu-
ta do celostátní databáze „Divadel-
ních ochotnických spolků“.
Nejbližší akcí bude počátkem září, 
podvečerní koncert při svíčkách 
k připomínce svátku stětí sv. Jana 
Křtitele (29. srpna), který je patro-
nem kostela.
4. Sdružení je hlavním iniciátorem 
Naučné stezky v Dolních Cha-
brech. V čem vidíš hlavní smysl?
Naučné stezky existující po celých 
Čechách, slouží k orientaci, vypo-
vídají jak o pozoruhodnostech pří-
rodních, tak uměleckých a v Cha-
brech jich není málo. Proč naučná 
stezka právě v Chabrech? Zkuste 
odpovědět na jednoduché otázky. 
Kolik je kulturních památek v obci? 
Jaká socha stojí před školou? Kde 
v Chabrech se našly pozůstatky ži-
vota z doby ledové? Nebo je snad 
zbytečné mít vědomosti o místě, ve 
kterém žijeme? Dolní Chabry mají 
pozoruhodnou historii, tak proč se 
s ní nepochlubit? Součástí naučné 
stezky by však měly být i ukazatele 
a rozcestníky, ty v obci dodnes úplně 
chybí. Příchozí návštěvníci do Cha-
ber si stěžují na špatnou orientaci 
v obci a často se ptají, kde stojí men-
hir, kudy ke kostelu, jak do Draháně, 
kde stojí škola? Příjemným doplně-
ním by mohli být i lavičky a program 
pro děti. Samozřejmě vše souvisí 
s výší získaných fi nancí.
Děkuji všem, kteří nám na naší cestě 
pomáhají.

Provozní doba Kulturního centra 
Chaberského dvora v červenci a srpnu: 
pracovní dny 10–18 h
od 3. 9. 2012 
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

Prostory k pronájmu

Soukromé oslavy – fi remní akce

Prázdninová výstava 

„Labilní krajiny“
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   Chaberský dvůr

ČERVENEC - SRPEN 2012
Knihovna a internet

Běžně bude zajištěn provoz knihovny a internetu.

výstava
„Labilní krajiny“
V červenci i srpnu proběhne v galerii Chaberského dvora výstava 
„Labilní krajiny“ - vystavovatelem je p. Anna Wagnerová společně 
s fotografem Miroslavem Adámkem. 
Vstupné Kč 30,–

Vernisáž výstavy je 11. 7. 2012 (středa) v 17 hodin. 
Vstup volný
(více samostatná pozvánka)

Tvořivé úterky pro šikovné kluky a holčičky

17. 7., 31.7., 14. 8., 28. 8. od 14 - 18 hodin.

17. 7. Tvoření ze slámy
31. 7. Přáníčka k různým příležitostem
14. 8. Výroba květinové dekorace z papíru
28. 8. Pohlednice z prázdnin

Prázdninová pohádková čtení 
a malování pohádek ve čtvrtek

Pravidelně každý čtvrtek od 10 - 12 hodin se začátkem 12. 7.

(více k úterkům a čtvrtkům pro děti samostatná pozvánka)

29. 8. 2012 st 15.30 – 17.30 h
 
Kavárnička p. Knížkové 
aneb „Přijďte jen tak pobejt“

Vstup volný – pro všechny věkové kategorie

Zároveň je k dispozici ve všední dny 10 - 18 hodin 

Čajovna pro posezení, popovídání a malý dětský 
koutek pro děti 

s čajem a kávou zdarma.

Po, Út, Čt: 10–12 13–18, St, Pá: 10–12 13–20, So: 14–18 
Kontakt: 283 852 858 604 976 653

Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry

 www.dchabry.eu
Předprodej vstupenek v Kulturním centru CHD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obě akce jsou určeny pro děti od 4 do 10 let. Vstup zdarma. Rodiče mohou  
děti do CHD jen doprovodit a o děti bude postaráno. Těším se na Vás.              
Klára Zuzáková, KC Chaberský dvůr, tel. 283852858, www.dchabry.cz 

Jednoduché dílničky pro kluky a holčičky 
tvořivé úterky 17.7., 31.7., 14.8. a 28.8. od 14 do 16 hodin 
 

Srdečně zveme všechny děti, které rády vyrábí  pro radost, na úterní 
odpoledne do Chaberského dvora. Vyzkoušíte si své dovednosti za použití  
papíru, slámy či temper. Ukážete svým blízkým, co všechno již sami 
zvládnete. 
 

17.7. Tvoření ze slámy 
31.7.  Přáníčka k různým příležitostem 
14.8. Výroba květinové dekorace z papíru  
28.8.  Pohlednice z prázdnin 

 

Milé děti,  
Kulturní centrum Chaberského dvora  
na Hrušovanském náměstí v Praze 8  
Dolních Chabrech pro Vás připravuje:  

Prázdninová pohádková čtení s malováním pohádek 
pravidelně každý čtvrtek od 10 do 12 hodin, začínáme 12.7.  
 

Přijďte si do Chaberského dvora poslechnout krásné povídání  
o Mumíncích. Prožijte s nimi kousek svých prázdnin. Příběhy také 
namalujete a Vaší rodině je tak snadno za pomocí obrázků můžete sami 
doma převyprávět. Ty nejkrásnější pohádkové výkresy odměníme  
v zářijovém čísle Chaberského zpravodaje.  

Připravujeme 
18. 9. úterý v 19 hodin 

Folkový koncert P. Skoumal, 
O. Nejezchleba, N. Kovács - 
repertoár Petra Skoumala 
a Olina Nezchleby
Vstupné Kč 200,–, 150,–.
Kvalitní hudba - kvalitní hosté. 
Předprodej vstupenek od 3. 9. 
2012.

Fotostřípky z Chaber aneb co se nevešlo na str. 8

Vyšší forma třídění odpadu v 
Chabrech - kromě plastů, skla a 

papíru třídíme odpad na vážný a 
méně vážný :-).
(Mimochodem pamatujete si ještě z 
paneláků domovní řády, ze kterých 
se vyrábělo „domovníK řádÍ“?)

Připravila Alena Nigrinová

Chabry jsou plné fanoušků. Fot-
balových, hokejových, nadše-

ných. Je krásné umět se radovat a 
obléknout do vlajky i svého automo-
bilového miláčka.

Tato okrasná vejce na zahrady i do 
váz vytváří p. A. Formanová z Cha-
ber- a jsou celá ze skořápek!

(Při dnešní ceně vajec - to je tedy 
fi nanční ranec)

Od tohoto hesla se celá naše redak-
ce distancuje! Občas je komické, co 
vše se dá vyčíst na kapotách aut...
(Největší síla, co jsem kdy na autě 
četla byla věta: „Vaše hov.., naše sta-
rost“. ( fekální vůz). A jaký neobvyklý 

slogan na autě jste četli Vy? Vy-
foťte do střípků...

Poděkování
Vážená redakce Chaberského zpravodaje,

včera jsem navštívila Vaše divadlo v Chabrech. Byla jsem na představení 
Velký šváb na Facebooku. Byla jsem mile překvapena příjemným prostředím 
a nadšena výkonem mladých herců. Jejich herecký projev byl velmi opravdu 
velmi zdařilý a moc jsem se pobavila. Obsah hry se zajímavým způsobem 
týká všech věkových kategorií. Budu se těšit, že ještě uvidím některá další 
představení.

Se srdečným pozdravem děkuje za zážitek J. Březovská

a
a

a
a
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Memoriál 
Marie Kvapilové
Už po několikáté se děti zúčastni-
ly atletických závodů na stadionu 
Dukla Praha – Juliska. 

Závodily v kategorii Předškolní děti a nejpočetnější zastoupení bylo v kategorii Nejmladší 
žactvo. Soutěžilo se v běhu na 20 m - sprint, 100 -150 m – vytrvalostní, hod tenisovým 
míčkem a skok do dálky. V letošních atletických závodech jsme sice neprožili hezké pocity 
na stupních vítězů, ale na hřišti vládla sportovní a přitom kamarádská nálada. 

Všem závodníkům blahopřeji k dosaženým sportovním výsledkům a též děkuji všem obě-
tavým rodičům za dopravu závodníků na místo a za super atmosféru na závodech. Fotky 
ze závodu možno shlédnout na http://tjzschabry.rajce.net 

Ivana Rakovská

Celopražský OPEN turnaj v miniházené
Ve čtvrtek 14.6.2012 se žáci naší 5. A zúčastnili již podruhé OPEN 
TURNAJE základních škol v miniházené, který se konal v areálu TJ 
Astra Praha. Turnaje se účastnila většina družstev za všech praž-
ských lig + týmy, které ligu nehrají, což je i náš případ. V chaberské 
5. A je však několik šikovných kluků a holek, kteří již ve své základní 
skupině porazili všechny soupeře (Křesomyslova 9:3, Hanspauláci 
11:7, Brdičkova 8:4, Poláčkova 16:0) a tak postoupili do nadstav-
bové části jako adepti na medailové umístění . V této části jim však 
štěstí nepřálo a oba fi nálové zápasy prohráli o 1 branku. Celkově 
obsadili 4. místo z 20 týmů, což je jistě krásný výsledek. Děti si užily 
pěkný sportovní zážitek a udělaly radost nejen fanouškům z řad ro-
dičů, ale hlavně svému panu učiteli Jakubovi Linhartovi, který byl po 
celý první stupeň jejich třídním a naučil je nejen požadovanou látku, 
ale vzbudil v nich vztah k přírodě a ke sportu. Ukázal jim tak směr, který je jistě chvályhodný. Děti na zážitky 
s panem učitelem budou určitě vzpomínat celý život. 

Zahradní slavnost 
V divadelní sál se proměnil prostor školní za-
hrady mezi družinovými domečky ve středu 
13.6. 
Žáci naší školy si společně se svými učiteli při-

pravili vystoupení pro rodiče, a my všichni jsme 
tak mohli prožít báječné odpoledne a podvečer 
plný básniček, písniček, tance, hrátek s diva-
dlem, a také pohodového povídání. 
Příjemný kulturní zážitek byl doplněn i zážitkem 
kulinářským, protože jsme si díky organizáto-

rům pochutnali na grilovaném 
prasátku, domácích koláčcích, 
toustech a dalších dobrotách. 
Velký dík patří všem dětem, uči-
telům i rodičům, kteří odpolední 
slavnost připravili, a také Medardovi, že nám 
dopřál hezké počasí.

Školy, sdružení

Na horolezecké stěně
Jedno úterní dopoledne v květnu strávila třída 1. B na ho-
rolezecké stěně v Holešovicích. Děti si zkusily traverzo-
vání na boulderu i „klasickou“ lezeckou stěnu. Ač to jsou 
nejmladší děti na škole, do výšek se pustily s nadšením. 
Všechny děti byly hodné, bedlivě poslouchaly instrukce 
a také se podle nich řídily. Co je ale nejdůležitější, nikdo 
to předem nevzdal. I když třeba někdo nezvládl tolik, kolik 
chtěl, a jiný se třeba bál, každý si to zkusil. Znovu se mu-
sím sklánět nad jejich odvahou a touhou překonávat sám 
sebe a svůj vlastní strach. To je asi vlastnost, která nejlépe 
charakterizuje děti z naší třídy.

Dětský den 
Školská a sportovní komise MČ Praha – Dolní Chabry ve 
spolupráci se základní školou a Spolkem přátel chaberské 
školy připravila také letos pro předškoláky a žáky 1. stup-
ně oslavu Dětského dne. Sportovnímu dopoledni plnému 
soutěží tentokrát počasí příliš nepřálo, a tak ti nejmenší 
na školní hřiště nakonec nedorazili. Sladké odměny, kte-
ré si měli zasloužit svými sportovními výkony, pro ně vy-
zvedly paní ředitelky. Školáci si zasportovali a jen tak tak 
se stihli schovat před začínajícím deštěm. Na odměnách 
si pochutnali už v suchu ve svých třídách. Velký dík za 
dopoledne plné her a soutěží patří všem organizátorům 
– učitelům, maminkám ze SPCHŠ, žákům 6. – 9. třídy, 
a především panu Vokáčovi, který celou akci připravil.

Fotohádanka 
na prázdniny
Přejeme Vám příjemné léto a těšíme se 
na Vaše fotografi e do probíhající foto-
soutěže, jejíž témata a podmínky nalez-
nete na www.osop-chabry.cz.

K našim letním hádankám:
1. Detaily historických staveb byly prove-
deny s náležitou pečlivostí a citem. Chodí-
me kolem těchto domů a statků a přesto je 
neznáme dopodrobna. Víte, na jakém cha-
berském domě nalezneme tento detail?

2. V minulých hádankách jsme zmiňovali 
žánrový motiv plavení koní na našich ryb-
nících. Na historické fotografi i je zachycen 
chaberský rybník, poznáte který?

Odpovědi na červnovou hádanku: 

1. Na fotografi i je věžička Zvoničky na Hru-
šovanském náměstí z roku 1902 zasvě-
cena Panně Marii. Zvoneček se nadobro 
ztratil během 2. světové války, dnešní ná-
hradní je jen plechový.
2. Historická fotografi e zachycuje plavení 
koní na Horním rybníku, nedaleko ulice 
U rybníčků.

Hádanky a odpovědi naleznete také na 
www.osop-chabry.cz,
za OSOP připravila Pavla Zimová
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Skvělá fotbalová sezóna v Dolních 
Chabrech
A-tým – I.A třída muži
Naše áčko předvádělo celou sezónu kvalitní výkony a tak jejich třetí místo 
je více než zasloužené. Lví podíl na tomto úspěchu má kapitán a odchova-
nec SK Dolní Chabry, Tomáš Linek.

B-tým – II.B třída muži
Béčko s vyrovnanými výkony si odehrálo své a výsledkem je krásný střed 
tabulky.

Mladší žáci
Mladší žáci měli letos famózní sezónu. Pro velký počet hráčů jsme vytvořili 
dvě mužstva. B tým vybojoval ve své soutěži krásnou třetí příčku a A tým 
celou soutěž vyhrál zcela ojedinělým způsobem a to sedmnáct vítězství 
a jedna remíza. Soupeřům nastříleli 171 branek!!! Je to již podruhé, co 
parta kluků pod vedením Petra Kloučka vyhrála soutěž – GRATULUJE-
ME!!!  

Vlastimil Tomšů

Starší přípravka
Starší přípravka v tomto soutěžním ročníku měla poměrně náročný pro-
gram. V kádru starší přípravky máme přes 30 hráčů, takže na začátku se-
zony 2011/2012 bylo realizačním týmem rozhodnuto hrát 2 soutěže. Jed-
nak mistrovskou soutěž 2x5+1 a dále soutěž 7+1 pro vybrané týmy starší 
přípravky (Vitkorka Žižkov, Neratovice, ČAFC atd.). Nutno říci, že v obou 
soutěžích se kluci neztratili. Výsledkově se pohybujeme v obou soutěžích 
uprostřed tabulky, což s ohledem na kvalitu soupeřů a skutečnost, že chce-
me, aby si zahráli všichni hráči, není vůbec špatný výsledek. 
Nicméně v této věkové kategorii není naším prvořadým cílem umístění v 
tabulce, ale předvedená hra a rozvoj dovedností, které si děti musí osvojit 
pro další sportovní vývoj. A to se nám snad daří. Důkazem není jen předvá-
děná hra a zájem dětí o fotbal, ale i fakt, že řada chaberských hráčů starší 
přípravky již dnes hraje na tzv. střídavý start i v nejlepších mládežnických 
pražských klubech jako je např. Viktoria Žižkova, Slavie nebo Admira Pra-
ha. Současně někteří hráči ze starší přípravky si také již vyzkoušeli zahrát 
soutěž mladších žáků, když vypomáhali svým starším kamarádům a ne-
vedli si vůbec špatně. Tyto všechny aspekty (množství hráčů, jejich zájem, 
přístup k tréninkům, ale hlavně kvalitní výkony) jsou velkým příslibem bu-
doucnosti mládežnického fotbalu v Chabrech. 

Jan Škurek

Mladší přípravka
Mladší přípravka I přes velké obměnění hráčské krve odehrála dobrý roč-
ník. Na podzim jsme těžili především ze zkušeností Jirky Šmicera, Ády 
Fidry a Kryštofa Latky, nicméně na jaře jsme se často museli z různých 
důvodů obejít bez jejich pomoci, I když je pravda, že kdykoliv mohli, tak 
rádi vypomohli. Ale přesto, nebo možná I právě proto, jsme zacelili mezery 
po nich mladšími hráči. Již na podzim dal nejvíc gólů našeho týmu Adámek 
Vašíř, a úspěšně v tom pokračoval I na jaře. Co se branek týče, nejvíce se 
k němu připojil Honzík Plesník a řekl bych, kdyby se volil hráč s největším 
zlepšením za tento rok, byl by určitě horký kandidát. Další stálice týmu byli 
Péťa Šimeček v obraně, univerzál Kája Hubička, který ač v obraně či v úto-
ku bojoval jako lev a vždy odehrál své, Ondra Kadavý, Zdenda Jakubínský, 
Patrik Vlček (ročník 2005!), který dle věku může hrát za mladší přípravku 
ještě dva roky a již nyní byl členem základní sestavy. A tak bychom mohli 
pokračovat dále, kádr byl skutečně široký a díky tomu jsme přežili akce 
školy v přírodě a podobné bez úhony. A abych nezapomněl zmínit branká-
ře, Míra Kubeš i Mario Sevček odchytali všechny zápasy skvěle a tým po-
drželi.I díky nim se především ke konci ročníku na náš fotbal dobře dívalo 
a za celou sezónu musíme všechny kluky pochválit, udělali velký pokrok 
kupředu. Zásluhu na tom má především trenér Honza Jiroušek, ale i David 
Vlček a Petr Ginzel, kteří v dobách těžkých vypomohli. Prostě chaberský 
mládežnický fotbal se i díky mladší přípravce nemá za co stydět!!!

Karel Hubička
Předpřípravka
Zdravíme všechny příznivce Chaberského fotbalu a toho našeho zvlášť. 
Jsme nejmladší a nejmenší členové našeho klubu. Teprve jsme se sezna-
movali s hřištěm, míčem a hrou. Přesto jsme to vždy dělali s co největším 
úsilím „nedat svoji kůži zadarmo“. Pokud jste nás viděli, tak to můžete potvr-
dit. Nečekali a nikdy jsme nešli do zápasů s tím, abychom vyhráli za každou 
cenu, ono se to ani moc nedařilo, ale s tím abychom se něco naučili a hlav-
ně abychom si zahráli. A to se podařilo !!! Hráči nám na hřišti dělali svoji 
snahou obrov-
skou radost. 
A o to přece jde 
– radost ze hry 
a děti v pohybu. 
Děkujeme všem 
hráčům a přede-
vším jejich rodi-
čům za podporu, 
kterou nám vě-
novali a věnují. 
V neposlední 
řadě je potřeba 
poděkovat vede-
ní našeho klubu, 
že nám vytváří 
maximální pod-
mínky dle mož-
ností. DĚKUJE-
ME !!!
Nyní nás (ročník 
2005) již v pod-
zimní části čeká 
ostrý start a kon-
frontace v mis-
trovských zápa-
sech. Věříme, 
že nás přijdete 
podpořit.

Vláďa
Nesvadba

   Sport

Všem příznivcům sportu
přejeme pěkné prázdniny, 
hodně sluníčka, teplou vodu 
u moře či na koupališti, 
žádný úraz, hodně báječných 
výletů a vzrušujících 
dobrodružství, mnoho 
krásných večerů u táboráku, 
málo televize, hodně spánku, 
málo deště, hodně zážitků, no 
prostě krásné a dlouhé léto! 

Těšíme se na Vás v září 
v tělocvičně či na kurtu!  

Členové výboru
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Přihlášení:  do 30. 7. 2012 12:00 hodin
na e-mailu: jukni@centrum.cz nebo na tel. čísle: 603 831 866.

pořadatelé: Luděk Novotný, Martin Knížek

Podrobnější informace budou zveřejněny od 18. 7. 2012
na webových stránkách České golfové federace (http://cgf.cz).

Vážené golfi stky, vážení golfi sté,
srdečně si vás dovolujeme pozvat na II. Open Golf Championship Chabry 2012
pro Chaberáky a jejich přátele.

Přijďte si zahrát v sobotu 18. 8. 2012 do Golfového resortu Beřovice.
Start: od 9:00 hodin.

Kategorie: I. kat.  0 – 26  na rány s vyrovnáním
  na úpravu HCP

  II. kat. 26,1 – 54 stableford s vyrovnáním
na úpravu HCP

Podmínky: fee + startovné 1 500 Kč

POZVÁNKA NA GOLFOVÝ TURNAJPOZVÁNKA NA GOLFOVÝ TURNAJNeurologie  Chaberský  dvůr  
Hrušovanské  nám.253/5,  Praha  8,  Dolní  Chabry  
  
Od  1.6.2012  nově  otevřena  neurologická  ambulance    
léčba  bolesti  zad,  pohybového  ústrojí  a  hlavy,  konzultace  neurologických  potíží  
u  akutní  bolesti  ošetření    po  domluvě  kdykoli  ,  možno  i  mimo  ordinační  dobu  
  
Zaváděcí  ceny:    
Vyšetření,  oprava  pohybových  návyků  a  léčba  metodou  Mc.Kenzie  45  min…..250  Kč  
důchodci  a  mladiství  do  18  let………………………………………………………150  Kč  
Kontrolní  vyšetření  30  min…………………………………………………………..200  Kč  
důchodci  a  mladiství  do  18  let………………………………………………………100  Kč  
obstřik  páteře  nebo  kloubu…………………………………………………………..100  Kč  
Plně  hrazená  péče  klientů  ZP  209  a  213,  smlouvy  s  ostatními  pojišťovnami  v  jednání  
  
Dne    19.  7.  2012    od  15  -‐‑  18  hod    Prevence  bolestí  pohybového  ústrojí    
konzultace,  vyšetření,  uvolnění  svalových  blokád  a  nácvik  léčebných  cviků  zdarma,  
dobrovolný  poplatek  50  Kč  
  
Těším  se  na  spolupráci  
MUDr.  Dana  Halbichová,  e-‐‑mail:  dana.halb@seznam.cz  
objednávky  na  tel.  777  721  514,  283  882  769  
	

Ceník inzerce
Šablona pro výpočet 
ceny inzerce je k dispo-
zici na webu MČ Dolní 
Chabry:

www.dchabry.cz.

!!! HLEDÁ SE PARŤÁK/PARŤAČKA NA TENIS !!!

Najde se někdo, kdo by se mnou chodil hrát tenis tady 
v Chabrech nebo na kurty do Ládví? Téměř každý den 
mám nevyužitý čas mezi 11 - 15 hod a rád bych ho 
věnoval právě tenisu. Na věku mi nezáleží, jen úroveň 
středně pokročilá a výše prosím. Mě je 30 let, sportovní 
typ. Červen - říjen. Tel.: 777 56 81 82, ozvěte se. Martin
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