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Vážení občané

Dne 20. 5. 2010 zrušil Nejvyšší správní soud opatření obecné povahy č.8/2009, kterým se vydávají Zásady
územního rozvoje hl.m. Prahy, schválené usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č.32/59 ze dne 17. 12. 2009,
v části vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšné stavby uvedené jako stavba číslo s označením „Pražský
okruh (SOKP), úsek Ruzyně – Březiněves“. Sice to neznamená, že by se někdo mocný vzdal myšlenky na
vybudování Transevropské Magistrály, nazývané Pražský okruh, přes naše území, ale  znamená to, že pokud
se tak někdy v budoucnu  stane, bude se muset přihlížet k vyhodnocení dopadu této stavby na životní
prostředí. Konečně někdo musí hrát s lidmi, kteří v dotčeném území žijí. A o tom byl od začátku hovor. 

Když jsem jela 13. 5. s panem starostou Hejlem ze Suchdola a dalšími  účastníky do Brna k soudu, říkala
jsem si, že je sice 13, ale neměla jsem pocit neúspěchu. Ve chvíli, kdy nám bylo sděleno, že soud je odročen
na 20.5.2010,  jsme to celkem v klidu přijali. Možná uvnitř to všichni tak klidně neprožívali, hlavně pan starosta Hejl, protože za tu dlouhou
dobu, kdy bojuje o vedení okruhu jinou trasou, do toho dal daleko víc sil než já. Je to hlavně jeho zásluhou a také zásluhou Ing. Korfa, paní
Francové a dalších občanů zapojených ve Sdružení Nad Drahaňským údolím i občanských sdružení v Suchdole..

Dnes t.j. 20. 5, kdy bylo vydáno rozhodnutí  Nejvyššího správního soudu jsme se z časových důvodů ani já, ani pan starosta Hejl osobně
k soudu nemohli dostavit Tu dlouhou cestu za nás absolvoval pan Ing. Korf a když jsem se ho ptala jaký to byl pocit vyslechnout pro nás tak
příjemné rozhodnutí  odpověděl mi „Báječný“.  Přeji to jemu i nám všem.

Možná by se nyní dalo připomenout, že věci se  dějí tak, jak je připustíme. A my můžeme nyní při volbách ovlivnit dění. Ve chvíli, kdy píši
tento článek je před Parlamentními volbami, až budete mít v rukou  vydání  Zpravodaje, budeme znát výsledky voleb. Budeme všichni vědět
co jsme připustili. Není to jednoduché v současné složité ekonomické i politické situaci. Chceme, aby za nás rozhodoval ten doleva, nebo
doprava, ten zelený, nebo červený, charakterní, nebo bezcharakterní?  Rozhodnout se je stále těžší. Pokud jsou mezi námi občané kteří chtějí
za každou cenu změnu a třeba i k horšímu, protože se jim zdá, že je někdo příliš dlouho vidět, je i tak možné chápat přístup k občanskému
právu. Já osobně bych volila vícebarevné obsazení Parlamentu, lidí schopných a takových, kteří dokáží hájit zájmy  široké veřejnosti a ne
úzké skupiny lidí. Doufám, že to tak někdy dopadne. Ostatně již staří Římané hlásali „Kdo je nejlepší, ať slouží“. 

Další odstavec mého dlouhého článku bych ráda věnovala změně ve vedení školy. V lednu t.r. oznámil  dosavadní ředitel základní školy
Mgr. Jiří Kubelka, že odchází do důchodu. Všichni víme, že pan ředitel se v poslední době potýkal se zdravotními problémy a proto MČ jako
zřizovatel jeho oznámení vzala na vědomí a vypsali jsme výběrové řízení na nového ředitele/lku školy.  

Pan ředitel Kubelka působí na zdejší škole 30 let, z toho je 20 let ředitelem školy. Začátky jeho „učitelování"  znám pouze z doslechu
a v době před těmi mnoha lety jsem slýchala velice kladnou odezvu na jeho práci. Pan Kubelka učil mnoho zdejších dětí, byl ředitelem, když
chodila do zdejší školy moje dcera. Tak, jako každý učitel se nesmazatelně zapsal do vědomí svých žáků. Každý z nás vzpomíná na toho svého
učitele  s láskou, v dospělém věku s nostalgií. Právě tak bude vzpomínáno na pana učitele, ale i ředitele Kubelku. Pan Kubelka  se však, kromě
vzdělávání dětí, zasloužil  spolu s Martinem Machytkou o vybudování tělocvičny, ve spolupráci s paní Doušovou  o vybudování hřiště u školy.
Snaží se ze všech sil zajistit pro „své děti" optimální podmínky pro výuku pořízením moderních vyučovacích pomůcek a další a další věci z té
nekonečné práce ředitele.  Všechno co udělal pro občany Dolních Chaber  se nedá finančně ohodnotit. Já mohu pouze za sebe panu řediteli
poděkovat za  to, že nám „chaberákům“ věnoval kus svého života a věřím, že se ke mě mnozí připojíte. 

Pane řediteli Kubelko, DĚKUJI  za lásku k dětem, které jste učil a připravoval pro život, DĚKUJI  za mládí, které jste jim věnoval, DĚKUJI
za zdraví, které jste do toho vložil a DĚKUJI  za čas. Možná, že je málo jedno poděkování a jedno navíc  za deset let, ale jsou dávaná od srdce
a možná  Vám udělají radost. 

Samozřejmě, že se odchod na odpočinek pana ředitele Kubelky neodbude pouze tímto poděkováním,  závěrečné vysvědčení od nás –
zřizovatele, dostane pan Kubelka na slavnostním předání vysvědčení žáků 9 třídy a možná i něco navíc. 

Když už jsem zmínila odchod pana ředitele, musím zmínit také to, co hýbe v současné době Dolními Chabry. Je to nástup nové ředitelky
na místo ředitele základní školy. Chci se k tomuto tématu vyjádřit. 

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele školy bylo vypsáno dle platné legislativy a přihlásit se mohl každý kdo splňoval podmínky
dané zákonem. Bylo doručeno 8 přihlášek. Konkurzní komise v počtu 7 osob,  z toho byli dva členové za zřizovatele, jeden z jiné školy, jeden
za Českou školní inspekci, jeden za pedagogické pracovníky, jeden za odbor školství MHMP a jeden za školskou Radu, měla na každého
uchazeče 30 min. a posuzovala jejich vhodnost z pozice dosaženého vzdělání a praxe i koncepce rozvoje školy. Z pozvaných 7 uchazečů (
jeden nesplnil podmínky) byli  jednotlivými členy  komise  tajně uchazeči hodnoceni. Pro obsazení pozice ředitele základní školy byli
vyhodnoceni 4 uchazeči a doporučeni radě MČ  k dalšímu hodnocení. Na prvním místě komise vyhodnotila paní Mgr. Zdeňku Chaloupeckou. 

Rada MČ na mimořádném zasedání posuzovala uchazeče dle svého nejlepšího vědomí a svědomí a potvrdila závěr komise. Jmenovala
Mgr. Zdenku Chaloupeckou do pozice nové ředitelky Základní školy v Dolních Chabrech.. Zápis z jednání rady MČ byl zveřejněn, zvukový
záznam byl pořízen. Jak se nová ředitelka osvědčí nemůžeme vědět. Ale to bohužel nemůžeme vědět o nikom. Pokud je v současné době
kandidát na pozici ředitele učitelem, nevíme, jak se osvědčí ve vedoucí funkci. 

Vím, že každá změna přináší reakci. Projevy nesouhlasu , nebo naopak. To, že do funkce ředitele školy nebyl vybrán zdejší kandidát
neznamená, že bychom nevnímali dobrou práci, kterou škola odvádí. Velice si vážím toho, co zdejší učitelé pro žáky dělají. Vím, že to není
lehká práce. Zvlášť v současné době, kdy  stoupá agresivita dětí a také někteří rodiče nechtějí připustit že je nutné děti vychovávat.  Učitelé
si vybrali nelehké povolání, ale z mého pohledu krásné.

Dozvěděla jsem se v této souvislosti o petici, která Chabry obíhá, že prý rada rozhodla špatně. Je to podle mého názoru účelově
vyvolávaná kauza pro zviditelnění některých lidí v Chabrech. 

Prosím, utišme emoce a nechme věcem volný průběh. Pokud se ukáže, že paní Chaloupecká je právě tou osobou, která posune zdejší
školu dál, budeme vědět, že rozhodnutí Rady bylo správné, pokud ne,  musí se k tím opět zabývat zřizovatel. 

Nyní trochu z jiné strany, ale přece jen u školství. 20. května zahájila firma KOHOS práce na stavbě detašované třídy  MŠ v Chaberském
dvoře a tím je dán předpoklad, že od září 2010 budeme moci přijmout do Mateřské školy na Bíleneckém náměstí  o 26 dětí víc. Sice budou
chodit do třídy na Hrušovanském náměstí, ale patřit budou pod paní ředitelku Nikodýmovou.

Rekonstrukce  MŠ Chaberáček bude zahájena v červenci. Tím zajistíme pro tuto školku kapacitu 65 dětí. Pokud bychom rekonstrukci
neprovedli, mohlo by chodit do školky v Protilehlé ulici pouze 52 dětí. 

V průběhu měsíce července plánujeme provést úpravu lipové aleje na hřbitově. Byl zpracován dendrologický posudek aleje a zjištěn stav
nutného zásahu do korun a v některých případech i kmenů stromů. V rozpočtu MČ bylo vyčleněno na tyto práce 100 tis. Kč, ale v rozsahu,
který byl  určen dendrologickým posudkem tato částka nestačí. Pokud zastupitelstvo MČ uvolní další prostředky do rozpočtu, bude proveden
celý navrhovaný prořez, pokud ne, budou provedeny pouze nezbytné práce. 

Možná, že jste si již někdo z Vás všiml, že pan knihovník Pavel Sladký v knihovně skončil ( na vlastní žádost) a na jeho místo byla přijata
nová knihovnice. Jedná o moji dceru, která se přihlásila do konkurzu a vyhrála jej. Kdyby měl uchazeč, který měl větší zkušenosti s vedením
knihovny možnost okamžitého nástupu, byl by vybrán on.  Nebyla jsem v komisi, která uchazeče vybírala a nezasahovala jsem do jejich
rozhodnutí.  Pokud  si bude někdo myslet opak, je to jeho věc.  Do doby, než  nová knihovnice složí zkoušky na ověřování,se zatím v knihovně
nebude ověřovat, proto prosím o pochopení.  A ještě poděkování panu  Sladkému za to, že  čtyři roky vedl knihovnu k Vaší spokojenosti.   

Další změnou, která se týká  zastupitelstva je to, že JuDr. Petra Vostřáková
(kandidovala na kandidátce ODS) se vzdala mandátu zastupitele a na její místo nastupuje náhradník ze stejné kandidátky u kterého není
překážka volitelnosti. Tím je pan Jiří Škrabánek. 

Na závěr chci poděkovat za přání k narozeninám, které jste mi sdělovali i poslali. Kdybych mohla, pozvala bych Vás všechny na oslavu,
ale je Vás 3660. Tak snad to za Vás zvládnou členové zastupitelstva, ředitelé příspěvkových organizací a pár dalších pozvaných hostů, kteří se
sejdou na malou oslavu v pondělí 31.května.  

Děkuji
starostka
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Ve středu 19. května 2010 od 19 hodin se v příjemném prostředí Chaber-
ského dvora konalo setkání občanů s pražskou zastupitelku Ing. Zuzanu Dr-
hovou a starostu MČ Suchdol Ing. Petrem Hejlem. V diskuzi vystoupila také
starostka Dolních Chaber Jaroslava Plevová a Ing. Jaroslav Korf či Petr Vilgus,
oba zastupitelé v Praze 8. Debata mimo jiné byla o Silničním okruhu na seve-
ru Prahy, o nové paralelní dráze či plynové elektrárně v Čimicích a konceptu
územního plánu.

A také o ZUR. Záhadná zkratka znamená Zásady územního rozvoje hl.
Města Prahy a tento dokument má zásadní význam pro přípravu územního plánu.
A právě následující den po besedě v Chaberském dvoře Nejvyšší správní soud
zrušil opatření obecné povahy č. 8/2009, kterým se vydávají Zásady územního
rozvoje hlavního města Prahy, v části vymezení ploch a koridorů veřejně pro-
spěšné stavby uvedené jako stavba číslo s označením „Pražský okruh (SOKP),
úsek Ruzyně – Březiněves“.

Návrh na zrušení ZUR podaly společně MČ Praha-Suchdol a Praha-Dolní
Chabry, přidalo se i několik fyzických osob dotčených stavbou. Soud shledal
např. pochybení v chybějícím posouzení vlivu ZUR na evropsky významnou lo-
kalitu Kaňon Vltavy u Sedlce či chybějícím posouzení kumulativních a syner-
gických vlivů SOKP a letiště Praha – Ruzyně. 

Více informací naleznete na stránkách www.drahan.chabry.cz.

Hana Francová, O.s. Nad Drahaňským údolím

HOVORY O NAŠÍ PRAZE V DOLNÍCH CHABRECH A ZUR

V neděli 25. dubna se v Dolních Chabrech slavil Mezinárodní den památek,
opět společně s Dnem Země. A jelikož téma letošní akce znělo „zemědělská
kultura", slavilo se jako na správném statku. Rodina Němcova totiž zapůjčila
svůj krásný barokní „Knorův“ statek. 

Vítalo se pěkně po staročesku chlebem a solí, napekly se koláče. Pod stře-
chou byla k vidění výstava, uspořádaná OS na ochranu památek Dolních Cha-
ber. Vypovídala o životě a práci našich předků. Fotky starých Chaber všem při-
blížily, jak obec žila a její sedláci na svých gruntech kdysi hospodařili. 

Čestné místo výstavky zaujímal základní kámen Fantovy kapličky, i se svým
skoro 200 let starým nápisem. Naučným programem byly hezky zpracované ná-
zorné nástěnky o baroku v okolních obcích. Zpestření pod otevřeným nebem u-
spořádali Ochránci přírody „Sůvy“ se svými zvířátky a dalšími akcemi.

Otevřena byla také druhá chaberská památka, kostel Stětí sv. Jana Křtitele.
Návštěvníky hned po ránu čekalo milé přivítání v podobě koncertu dívčí vokál-
ní skupiny G*peels. 

Po celé odpoledne pro milovníky historie přednášel archeolog PhDr. Michal Tryml, který promítal a vyprávěl o svých vykopávkách
v kostele v roce 1973. Stranou zájmu nezůstala ani zvonice, do níž vyšplhali spousty zvědavců. Ze širokého okolí přišlo obdivovat obě
památky přes 700 milovníků historie. K tomu, že se celý den vydařil, přispělo i krásné počasí.

Poděkování za pomoc při akci náleží chaberákům za zapůjčení starých exponátů k výstavě, rodině Němcových za zapůjčení ob-
jektu, Cukrárničce Na pěšině a samoobsluze V+R za sladkosti a MÚ Dolní Chabry za finanční pomoc. Děkujeme rovněž všem za přís-
pěvky na kostel, které činily 6000 Kč a budou použity na plánované opravy kostela.

Za Os na ochranu památek v Dolních Chabrech, Jana Snížková

RMČ ze dne 30. 4. 2010 

Předmětem mimořádného zasedání bylo II. Kolo
výběrového řízení na funkci ředitele ZŠ, do
kterého postoupili 4 kandidáti. Na základě
stanovených kriterií a osobních pohovorů Rada
s účinností od 1.7.2010 jmenovala usnesením č.
512/10 RMČ na pozici ředitele ZŠ Mgr.
Chaloupeckou.

RMČ ze dne ze dne 10. 5. 2010

Rada
◆ souhlasila s prominutím pronájmu za použití
obřadního sálu Chaberského dvora Občanskému
sdružení  Nad Drahaňským údolím, které  zde
bude dne 19.5.2010 v čase 18:00-21:00 hod.
pořádat Valnou hromadu s následnou besedou
s občany.
◆ seznámila se vyúčtováním daru na činnost
pěveckého souboru Camera Chabra za rok 2009
a žádostí o příspěvek na činnost na rok 2010.
Současně schválila darovací smlouvu OS Sedm
paprsků na poskytnutí daru ve výši 15.000,- Kč
z prostředků sociální a kulturní komise. Finance jsou
příspěvkem na činnost pěveckého sboru v roce 2010.
◆ seznámila se s vyúčtováním daru SK Dolní
Chabry za rok 2009 a žádostí o finanční příspěvek
na rok 2010. Na rok 2010 byl sportovnímu klubu
poskytnut příspěvek ve stejné výši jako v minulém
roce, tj. ve výši 30.000,- Kč.
◆ prohlásila v souladu s § 94 písmene e zákona
131/2000 Sb., za člena ZMČ Praha-Dolní Chabry za
odstoupivší JUDr. Vostřákovou dalšího náhrad-
níka, který se umístil na listině strany ODS a u kte-
rého není překážka volitelnosti, pana Daniela
Dvorského, bytem U Jízdárny 999/12.
◆ seznámila se s výsledky výběrového řízení na
zhotovitele detašované třídy MŠ v Chaberském
dvoře, které se konalo dne 6. 5. 2010, a s vyhodno-
cením, které předložila výběrová komise. Vítězem se
stala zvítězila firma KOHOS, a.s., se kterou bude
zahájeno jednání o uzavření smlouvy.
◆ souhlasila s pronájmem prostorů Euroinfosálu
pro Hudební Akademii Praha za 25.000,- Kč na
dobu 1 školního roku 210/2011 na 1 den v týdnu
po 2 hodinách s podmínkou 2 představení ve
prospěch MČ bez nároku na honorář.
◆ souhlasila s uzavřením MŠ Chaberáček od 11.
6. 2010 za předpokladu, že bude zájemcům ze
strany rodičů zajištěno náhradní umístění dítěte
do předškolního zařízení do 30. 6. 2010. 
◆ souhlasila s nákupem zařízení pro 1 třídu MŠ Cha-
beráček ve výši 238.320,- Kč dle cenové nabídky,
kterou předložila ředitelka MŠ, PhDr. Kalábová.
◆ souhlasila s uvolněním finančních prostředků
z RF ZŠ ve výši 100.000,-Kč, které budou použity
na stavební úpravy prostoru bývalé školní
kuchyně na třídu pro navýšení kapacity v roce
2010/2011.

více na stránkách MČ    www.dchabry.cz

V KNOROVĚ STATKU SE VÍTALO CHLEBEM A SOLÍ

VYBÍRÁME ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ
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VERNISÁÎ V¯STAVY OBRAZÒ

4. 5. 2010 se konala v Chaberském dvoře slavnostní vernisáž k zahájení
prodejní výstavy obrazů Alfréda Kindlera a Petry Kadlečkové. Vernisáž
nalákala velké množství lidí nejen z Prahy, ale i obdivovatelů A. Kindlera
z jižních Čech. Příjemnou atmosféru tohoto večera obohatil zpěv slečny
Magdy Havlíčkové z Chaber. Všichni návštěvníci výstavy byli velmi
nadšeni nejen z obrazů, ale také z krásných výstavních prostor
Chaberského dvora. Lidé mohli vidět i dřevěné plastiky A. Kindlera
a keramiku obou výtvarníků. Nejměnším návštěvníkům se nejvíce líbilo
v podkroví, kde ne ně čekaly pestrobarevné obrázky zvířat nebo
cirkusových klaunů. Celá výstava byla velmi úspěšná a já pevně věřím, že
k nám jihočeský malíř Alfréd Kindler opět někdy zavítá.

Petra Kadlečková

CHINASKI V CHABRECH
Slavní a přitom pohodoví kluci (spíš mladí pánové) z kapely
Chinaski zazpívali pro 1. stupeň ZŠ v Chaberském dvoře 14. 5. 2010.
Koncert se uskutečnil díky vstřícným podmínkám člena skupiny
Františka Táborského, který má v Chabrech trvalé bydliště.

Podstatná část koncertu byla formou Autopohádky O Plivníkovi
(Autopohádky můžete pro děti zakoupit na CD v hudebninách). 
Na závěr zazpívali Chinaski na přání dětí pár známých písní jako
Pohoda, klídek, tabáček…Velitel atd. Atmosféra z fotografíí
napovídá, že to bylo fajn dopoledne.

Před koncertem jsem se Michala Malátného zeptala na pár otázek:

Proč se Michale jmenujete  Chinaski?
Henry Chinaski je postava z knih amerického spisovatele, který se
jmenoval Charles Bukowski.(beat generation). Byl to v podstatě
takovej ožrala a děvkař…(úsměv). Jinak my jako Chinasci
existujeme už 16 let, natočili jsme 7 desek a osmá je na cestě.
Poznámka: většina dětí v sále si myslela, že Chinaski znamená
„čínské lyže“.
A jak teď Chinaski žijete?
Dobrý, pracujeme na desce „Není na co čekat“, výjde v září. V rádiu
můžete slyšet náš nový singl Spáč. Jinak přes léto objíždíme
festivaly a v říjnu chystáme turné na 6 místech Čech, z toho jedno
vystoupení bude v říjnu v Praze. Teď jsme se vrátili z třítýdenní
cesty po USA. V roce 2009 jsme absolvovali 100 koncertů.
Takže koncertujeme, natáčíme desky…U autopohádek si odpoči-
neme, což neznamená, že je to méně náročné. 
Jako otcové teď máte v kapele celkem 8 malých dětí, kolik hodin
jste v týdnu doma?
Asi tak tři hodiny jsme doma a z toho 2,5 hodiny spíme (úsměv). 
No snadný to pro nás není - zamáváme rodince a pak nejsme
dvacet dní doma. (Poznámka: Michal dostal jako dárek po koncertě
od dětí medvídka a těšil se, až ho dá své devítiměsíční dceři).
Jaký jste zažil super kulturní zážitek jako divák?
Asi návštěva koncertů Faith no more a Prodigy.
A co parlamentní volby? Řešíte to v kapele?
Určitě bychom měli jít volit. Já zatím nevím… asi to bude pan kníže.

Ať se Vám daří a děkujeme za skvělý zážitek. Alena Nigrinová

DIVADLO KA·PAR Z CELETNÉ

Jakub Špalek a Eva Elznerová ve Smíšených dvouhrách nás
zavedli do „manželství po anglicku“. Po třech humorných
scénkách z manželského života následovalo představení hry
Václava Havla z roku 1975 Audience.
V roli pana Vaňka jsme obdivovali J. Potměšila a v roli skvělého
sládka T. Kargera. Vyrovnané herecké výkony  korunovaly  večer
v kulturním sále Chaberského dvora, stejně jako profesionalita,
s jakou divadlo vystupovalo.
Za zmínku stojí chování mimo jeviště Jana Potměšila, který je
nesmírně usměvavý, vstřícný a příjemný člověk.
Nepříjemnou událostí večera byly časté bolesti Jakuba Špalka na
hrudi. Nemohl dýchat a po představení, kde na sobě nenechal nic
znát, ihned utekl na pohotovost. Tam mu zjistili zlomené žebro
(spadl před pár dny v nějakém představení z římsy).Neboli celé
představení v Chabrech odehrál chudák se zlomeným žebrem! 
Děkujeme hercům za nádherný večer.

Alena Nigrinová

CHABERSKÝ DVŮR, Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8                                   
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CHVÁLÍME A DùKUJEME
V úterý 11. května jsme měli možnost vyslechnout si v Chaberském dvoře
další z přednášek Mgr. Jakuba Syneckého o vývoji umění, tentokrát na
téma gotického umění.
Žáci naší školy mají jedinečnou příležitost účastnit se na tomto cyklu svými
vlastními pracemi v rámci projektu „Chaberský beránek“. Již jsme vyráběli
sošky slovanského boha Svantovíta, repliky románských dlaždic z našeho
kostela Stětí Sv. Jana Křtitele, modely románských oken či vitráže
gotických oken. Díky tomu se „vlastnoručně“ seznamujeme s jednotlivými
architektonickými slohy a uměleckými styly a zároveň si uvědomujeme, že
v našem blízkém okolí jsou vzácné památky našich dějin.
Velmi nás těší uznání, kterého se našim pracem dostává. Repliky
románských dlaždic byly vysoce oceněny archeologem prof. Trymlem
(v pořadu ČT 1 „Z metropole“). Sám přednášející, Mgr. Jakub Synecký, při
poslední přednášce vyzdvihl dětské práce jako „jednu z nejhezčích
a nejpovedenějších prací s dětmi“. Chvála odborníků nás samozřejmě
velmi těší a již teď se těšíme na další práci.
Ráda bych na tomto místě poděkovala lidem, díky nimž se cyklus
přednášek uskutečnil. A to jmenovitě paní Janě Snížkové za skvělý nápad
a panu Zdeňku Šírovi a jeho komisi za podporu celého projektu. Doufám,
že díky této spolupráci budou mít děti naší školy nadále možnost
„osahat“ si dějiny a zblízka poznat památky naší obce.

Petra Svárovská

                      tel.: 283 852 858,  mobil: 604 976 653, e-mail: chaberskydvur@dchabry.cz, www.dchabry.eu

V¯VOJ UMùNÍ 
V âESK¯CH ZEMÍCH 

VE VZTAHU K DOLNÍM CHABRÒM 
A OKOLÍ

Cyklus přednášek s promítáním o vývoji 
historie a umění 

s Mgr. Jakubem Syneckým 
kunsthistorikem z Karlovy univerzity 

Přednášky v Chaberském dvoře:

8. června 17 h – Renesance – baroko 

Vstupné 30,-  Kč

Případné změny v termínech přednášek 
najdete v programu 

akcí na jednotlivé měsíce.

PRÁZDNINOVÉ ÚTERKY
V CHABERSKÉM DOMĚ
Cyklus malých dílniček pro vás připravil
Chaberský dvůr ve spolupráci se Sociální
a kulturní komisí.

Vždy od 15 hodin

20. 7. módní korálkové doplňky 6-15 let
Katka Hanáková

27. 7. malování na kameny 8-15 let
Petra Kadlečková

3. 8. kosmetika - líčení a péče o pleť
Ingrid Hauková

10. 8. letní malování   6-15 let
Petra Kadlečková

17. 8. kresba na trika  6-15 let
Martina Průšová

24. 8. kosmetika - líčení a péče o pleť
Ingrid Hauková

31. 8. hrajeme si se zvířátky
Radka Horčíková

Zdeněk Šír, sociální a kulturní komise

PP¤¤EEDDNNÁÁ··KKAA
SSRRÍÍLLAANNKKAA  AA  MMAALLEEDDIIVVYY

15. června (úterý) od 18 h se přijďte
vykoupat na romantické Maledivy a
objevit krásy Srílanky s výjimečným
průvodcem z CK Sen Štěpánem Zikou.
Bude to báječný večer plný slunce,
kterého jsme si zatím moc neužili.
Zastavte se na chvíli u nás - to statní
Vám neuteče!

Těší se na Vás Alena Nigrinová
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Již známý styl pozvánky, vyvěšený ve vývěskách, zval „chaberáky“ na
výlet pořádaný kulturní a sociální komisí. Tentokrát na Dobříš, Skalku
a Mníšek pod Brdy a také na malé překvapení. 

Vycházelo všechno parádně (jako ostatně vždycky, ehm…), jen těch
překvapení bylo víc. Skoro by se dalo říct, že jsme nevycházeli z údivu. Snad
jen jedno jediné překvapení bylo nemilé: když jsem v autobusu
přepočítávala účastníky zájezdu, pro které jsem měla připravené čtení
o místech našich zastávek. Pětačtyřicetkrát  čtení o Dobříši, pětačtyřicetkrát
čtení o Skalce atd. Ale jelo nás jenom pětadvacet. Tak snad příště, další
výletní ochutnávka se již připravuje.

První naše zastavení a také posledních pár dešťových kapek spadlo na
zámku Dobříš.

Naši pozornost v pánském salonu upoutala lovecká tapeta a na zdi
namalovaný zámek s dřívější bílou fasádou. Dnešní vzhled zámku s jeho
cihlově červenou barvou kontrastuje se zahradou ve francouzském stylu.
Děti nepřekvapila otázka, jak že se přikládalo do kamen. Z předchozích
výletů si již dobře pamatovaly, že do těch velikých kachlových kamen se
v zámcích většinou přikládalo zvenku z chodby. Snad za odměnu pak směly
rozbalit jeden velmi starodávný dopis - svitek papíru umístěný na paravanu
mezi pánskou a dámskou komnatou. Tak trochu „pošta pro tebe“, pomyslela
jsem si a zvědavě nakukovala, až Lucka ukáže obsah dopisu všem: místo
textu jen veliké červené srdce přes celou stránku! Škoda, že autor zapomněl
napsat, komu byl takový výmluvný dopis adresován. To bylo milé překvapení
a možná, že bychom si z něho mohli vzít příklad. Schválně, jak byste se
tvářili, kdybyste dostávali alespoň občas takovéhle „psaní“. No nic, to asi ten
květen. Lásky není nikdy dost… Ale o tom jsme se mohli dozvědět také ze
vzpomínek  pana Jana Šťastného, milovníka mníšecké přírody a příbuzného
rodiny Šírových. Začíst se v nich můžete na našem dalším zastavení na
poutním místě Skalka. Zde jsme se mohli kochat pohledem na Mníšek pod
Brdy. Městečko zalité odpoledním sluncem jsme si zkoumavě prohlíželi
z oblíbené vyhlídky. Těšili jsme se na poslední dnešní zastávku - zámek teprve
nedávno zpřístupněný veřejnosti. 

Měli jsme ale ještě dostatek času projít Křížovou cestu na Skalce
a vyhýbat se přitom cyklistům a turistům. Skalka se totiž stala vyhledávaným
turistickým cílem již v roce 1889, kdy sem byla vyznačena třetí česká značená
cesta pro turisty. My jsme se sem sice nechali vyvézt autobusem, ale radost
z takového „kousku“, kdy se veliký autobus vešel do zatáčky mezi auta
s popojížděním po centimetrech, odměněná potleskem,  v nás pak i díky
kouzelnému a působivému místu zůstávala po celý zbytek odpoledne.
Nechali jsme se hladit jarním sluncem a zkoušeli jsme jen tak být. Odložit
starosti, obdivovat bezmračné modré nebe, bílé květy stromů a poslouchat
zvuky přírody. Na louce plné pampelišek (a asi i klíšťat) děti běhaly, cvičily
a zkoušely všelijaké cviky. Ta kombinace barev, prostá a zároveň uchvacující,
vybízela k zachycení. Do paměti, do srdce, do fotoaparátů. A bezmezná
dětská radost a vynalézavost strhla nakonec i nás dospěláky. A tak možná
i k překvapení samotného pana vedoucího zájezdu byla Skalka svědkem
pokusu o jeden zajímavý most. Tento kousek jsme pak společně oslavili
posezením v cukrárně. Nádherné odpoledne jsme si užili ještě v zámeckém
parku u rozkvetlé magnolie. Na náměstí na jakési místní slavnosti si děti
stihly zaskákat v nafukovacím hradu, vyzkoušely chůzi na chůdách a ze
skluzavky hurá do zámku. Tady nás čekalo poslední překvapení v podobě
večerní procházky. Cesta k bráně byla lemovaná rozsvícenými loučemi.
Začátek prohlídky: 400 let staré brnění, obrazy rytířů ve vstupní hale,
rozdávání lucerniček s rozsvícenými svíčkami, zaťukání na dveře a tajemné
naslouchání. „Děti, poslouchejte, až uslyšíte hudbu, pak můžete vstoupit.“ -
„Počkejte, pane Dobiš, říkala, že děti mají vstoupit!“ Jako bychom se všichni
vrátili do dětství a nechali se pohltit tajemstvím a překvapením. Dveře se
otevřely a už jsme všichni nakukovali do osvětlené věže, ve které klečel živý
anděl. Vyprávěl o dávné historii barokního zámku i o tom, že majitel se
dobře choval k poddaným. Jako by tahle věta umocňovala vzácnost
okamžiku. Poslední foto jsme si mohli pořídit u čerta, který se prý podle
vyprávění postaral o to, že zámku chybí čtvrtá věž. Možná to byl čertův
nepovedený žert, kdo ví. Prý se z něho stal hodný čert a v Mníšku mu říkají
Brdeček. V poslední věži jsme si lucerničkami posvítili na čertovo rohaté
křeslo, na kterém prý dodnes sedává. 

Parádní prohlídka, parádní počasí, parádní oběd, zajímavé informace
(třeba o tom, kde  se točila Princezna ze mlejna  - na Mníšku ani na Skalce
to nebylo…) Prostě parádní výlet. 
Příště můžete jet i vy!           

Za kulturní a sociální komisi  J. Zahradníková

6

PARÁDNÍ VÝLET ANEB JARNÍ RADOVÁNKY
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Právě v době redakční uzávěrky tohoto
vydání Chaberského zpravodaje se třída
4.A vypravila na svoji třetí školu v přírodě.
Tentokrát jsme si jako místo svého pobytu
vybrali Krušné hory. (Po Jizerských horách
a Šumavě by se téměř dalo říci, že všechny
naše školy v přírodě probíhají v duchu
„poznej všechna naše pohoří“.) Co jsme si
bohužel vybrat nemohli, bylo počasí. A tak
se nejdůležitější součástí vybavení staly
pláštěnky a holinky, které jsme hned
odpoledne provětrali při obhlídce okolí.

Děti se ocitly nejen v Krušných horách, ale
také o stovky tisíc let zpátky. Jejich úkolem
během týdenního pobytu bude úspěšně
projít  všemi pravěkými vývojovými stadii
člověka od počátků druhu až do jeho téměř
současné podoby. Rodiče tedy mohou
doufat, že se jim domů vrátí plnohodnotný
Homo Sapiens…                      

Jana Vávrová

27. dubna se konal již čtvrtý ročník recitační soutěže v angličtině Come and Show.
Každý ročník přinesl něco nového, a ani ten letošní nebyl výjimkou. Poprvé jsme totiž
překročili hranici dvou set soutěžících  - letos se v Chaberském dvoře sešlo a soutěžilo
téměř 240 dětí z deseti škol Prahy 8. Děkujeme tímto všem sponzorům za věcné dary,
Spolku přátel chaberské školy a Sociální a kulturní komisi RMČ, bez jejichž pomoci
bychom tuto krásnou akci nemohli uspořádat.                                   

Petra Svárovská

Jsou nový tým TJ Sokola Prosek, který trénuje jen
pár minut cesty z Dolních Chaber. Ačkoli se jedná
o skupinu mažoretek, děvčata rozhodně
nepochodují v uniformách na dechovku.
Podstatou jejich choreografií je tanec na
současnou populární hudbu, okořeněný
neustálou efektní prací s twirlingovou hůlkou.
Některá čísla zpestřují i speciální rekvizity
a tematické kostýmy. Exploze cvičí pod vedením
zkušené trenérky, ověnčené řadou titulů v tomto
sportu, mj. Mistr ČR 2009. Na svůj vlastní úspěch
ale skupina zatím čeká - funguje teprve půl roku
a do první soutěže nastoupí až v novém školním
roce. Nyní však pořádá nábor nových členek na
příští sezónu. Šanci dostane každá slečna či žena
12-30 let, která se přihlásí do konce tohoto
měsíce. Máte pocit, že byste jejich umění
nesvedly? Pak Vás možná jejich trenérka překvapí:
„Náš sport je úžasný v tom, že ho zvládnou
i jedinci bez výjimečných schopností a dovedností.
90% úspěchu tvoří snaha a poctivý trénink.“ Na
závěr povzbudivě dodává: „Já bývala na škole na
tělocviku největší dřevo ze všech. A kam jsem to
v mažoretkovém sportu dotáhla…“ 

Máte-li tedy chuť tento sport vyzkoušet,
přihlaste se na showteam@centrum.cz 
Více informací získáte na
www.showteam.estranky.cz

Lenka Kotvová

COME AND SHOW

MAŽORETKY EXPLOZE

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 4.A
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Uprostřed náměstí původních starých Horních Chaber,(dnešní
Hrušovanské náměstí), stával kdysi velký dřevěný kříž. V tu dobu
žila na statku č. 11(dnešní Chaberský dvůr ) rodina Napravilů, ta
nechala v roce 1822 postavit u dnešní školy sochu sv. Václava. Po
smrti pana Napravila koupili v roce 1886 statek manželé Antonín
a Marie  Stejskalovi, kteří do Horních Chaber přišli z Chodouně.
Stejskalovi byli velice podnikaví a pracovití, hospodářství jim
vzkvétalo, také oni nechali postavit sakrální stavbu. Na místě
dřevěného kříže, na náměstí před svým obydlím, nechali v roce
1902 postavit hezkou zvoničku. Zasvětili ji Panně Marii, která byla vyobrazena v prostředním
ze tří výklenků. Ještě dnes si můžeme pod štítem přečíst nápis „Pros za nás o Maria“, po obou
stranách byly malby andělů - ochránců. Pamětníci chaberští ještě dnes vzpomínají, jak na
zvonek ve zvoničce zvonila paní Fišmistrová. Po vsi se klinkání rozléhalo 3x denně a to ráno v 7
hodin, v poledne a v 6 hodin večer zaznívalo klekání. Za druhé světové války se zvon odmlčel,
když byl i se zvony kostelními sundán a odvezen na zbrojní výrobu. Kostelní zvony však měly
větší štěstí, ty se po válce našly na Štvanici, do zvoničky si chaberáci nechali odlít zvonek nový.
Komunistická doba však sakrálním stavbám nepřála, zvonička přešla do správy obce, dokonce
se v padesátých letech plánovalo její zrušení. Stavba však byla v mapách značena jako
významný orientační bod a tak k radosti většiny občanů, stará „Stejskalova zvonička“ přežila
až do dnešních dob. Starý pan Miroslav Stejskal byl velice pyšný , že už v dobách hluboké
totality se mu podařilo zvoničku na své náklady opravit .Po roce 1989 byla opět opravena
rodinou Stejskalů, jim také vděčí za svůj půvabný vzhled. Již přes 100 let se uprostřed
Hrušovanského náměstí tyčí zvonice, která nám připomíná vesnickou atmosféru v 19 století.
Dotváří tak malebnost náměstí, které se podařilo z větší části zachovat v původním rázu.
V minulosti zde bylo centrum vesnice a v současné době se začíná zapisovat další etapa do
historie Dolních Chaber.

Jana Snížková

Záchranný archeologický výzkum, zahájený 12. dubna 2010, v ulici Do rybníčků byl vyvolán
záměrem firmy Central Group vystavět zde kolonii rodinných domků, a s ní spojené inženýrské sítě
a komunikace.
Hned po skrývce ornice bylo zřejmé, že se v lokalitě nachází značné množství pozůstatků pravěkého
osídlení. Na základě doposud získaných artefaktů lze zdejší osídlení zařadit do dvou hlavních
období. Starší fáze lokality spadá do mladší doby bronzové (knovízská kultura) a mladší do starší
doby železné, resp. halštatské.
Do dnešního dne se podařilo zachytit několik set archeologických objektů převážně sídlištního
charakteru. Jedná se zejména o sídlištní jámy, zásobnice, zahloubené chaty a kůlové jamky tvořící
v některých případech půdorysy konstrukcí nadzemních obytných staveb.
Krom sídlištních komponent se v lokalitě podařilo nalézt také několik hrobů. V současné fázi
průzkumu se jedná o tři kostrové hroby a relikt hrobu žárového.
Mezi nejzajímavější objevy patří například tzv. stavební obětina. Jednalo se o zřejmě masitý milodar
pietně uložený v těsné blízkosti zahloubené chaty se vstupní šíjí. Další zajímavostí je hluboký
příkop, zatím neznámého stáří, uzavírající východní část zkoumané plochy. Neobvyklé je rovněž
zachování kulturní vrstvy, která bude předmětem podrobnějšího zkoumání a mnoha dalších analýz. 
Zcela mimořádný je nález keramické sekerky, která zřejmě sloužila jako model pro vytvoření
odlévací formy (kadlubu) pro výrobu bronzových seker.

Mezi další výrazné artefakty lze zahrnout dvě
bronzová jehlice, kostěná rydélka a dlátka
(velmi jemně opracovaná) a relativně velké množství pazourkových nástrojů. Bohatý soubor
keramických přeslenů a ojedinělé nálezy keramických a kamenných závaží svědčí o tom, že se
někdejší obyvatelé věnovali, krom jiného, spřádání přízí a tkaní látek.
Ačkoliv je archeologický výzkum teprve v počátcích, lze již nyní konstatovat, že jeho výsledky
poskytnou další cenné dílky do mozaiky poznání pravěkého osídlení nejen Dolních Chaber, ale
i Prahy jako takové.

PhDr. Jan Frolík, Mgr. Michaela Mácalová, Mgr. Jiří Hrubý  
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Ve starších Zpravodajích jsme vždy měli nějaké veselé příspěvky.
Teď se nějak vytratily a já myslím, že je to škoda. Tak jeden jarně
veselý přidávám do tohoto červnového Zpravodaje: Minicooper Mr.
Beana je občas k vidění v naší vesničce střediskové. Patří  Lence
Zemanové, která se s ním zúčastňuje srazů milovníků těchto vozů
a pokud by Vás zajímaly podrobnosti, nalistujte si www.minipraha.cz. 

Ať žije Mr. Bean!                                 Alena Nigrinová

Jezdecká sezona je již v plném proudu, pilně se trénuje a jezdí na závody.
Ne každý ale má tu možnost vyrazit na kolbiště. Je to časově i finančně
velmi náročné. A tak se zrodil nápad uspořádat domácí závody pro naše
členy. Příprava byla důkladná, zapojilo se do ní mnoho lidiček ze stáje
a výsledek byl dokonalý.  Pro dresuru se na jízdárně pečlivě vyměřil
korektní dresurní obdélník 20 x 40m a vyrobila se dresurní písmena.
Pro parkur se nově natřely všechny překážky a to pěkně barevně. Pro
jezdce byly připraveny krásné kokardy, pro koníky pamlsky a v ošatce oves.
Přítomen byl i rozhodčí. Zkrátka vše jako na oficiálních závodech.
A netroškařili jsme - rovnou jsme tuto akci nazvali „Chaberské mistrovství
světa“.
V dresuře startovalo 7 dvojic, v parkuru 12. Mistrovství světa byl přesný
název pro toto soutěžení, závodníci bojovali s obrovskou vervou
a nadšením za podpory diváků - rodičů, přátel a dětí. Víc lidiček se do
našeho mrňavého areálu bohužel nevešlo, přesto atmosféra byla úžasná.
A kdo že to vlastně vyhrál? No přece úplně všichni!
A protože se závody vydařily, příští rok si je v druhém ročníku určitě
zopakujeme.

Ivana Kodrasová

10

1. ROČNÍK „CHABERSKÉHO MISTROVSTVÍ SVĚTA“

MR. BEAN V DOLNÍCH CHABRECH! 

Školní rok se nezadržitelně chýlí ke konci a věřím, že všichni už se
těšíme na léto, a děti a učitelé navíc určitě i na prázdniny. 
Dětské centrum Pod Smrkem má za sebou třetí rok existence,
první rok v trochu jiném kabátě. Na konci tohoto prvního roku si
tedy dovolím malé shrnutí a úvahu. 
Dětským centrem Pod Smrkem v tomto roce prošlo v tomto roce -
věřte nebo ne - přes 170 žáčků, z toho stálých žáčků, kteří jej
navštěvovali nejméně jedno pololetí je přibližně 140. Kdo zná
skromné poměry, ve kterých DC funguje, asi žasne stejně jako já.
Výtvarný ateliér se mění v baletní sálek, aby se v minutách přerodil
v keramickou dílnu a další odpoledne na hudební workshop na
celé odpoledne, také přednášky, dílny, návštěvy divadel…o stále
se rozšiřující školičce nemluvě.  Ne, není to snadné, ale když věříte
v dobrou věc, jde to. Jsem hrdá na to, že jsme si  jak v Chabrech
tak v okolních městských částech dokázali vybudovat pověst
zajímavého fungujícího centra s celým spektrem aktivit pro
nejmenší děti. Doufám tedy, že i v ústředí místního zastupitelstva
roztají ledy a přijme projekt dětského centra takový jaký je - tedy
zejména jako službu občanům, v tomto případě i občánkům.
Dělejme to pro sebe, pro nás.
Chci tímto poděkovat všem svým báječným spolupracovníkům,
bez kterých bych nemohla vůbec napsat to předcházející -
Ivetě,Markétě, Martince, Dáše, Kláře, Katce, Mirce a také Hance
Řepkové, Martině Trojanové a Šárce Bohinové. Díky všem prima
malým školáčkům, hudebníkům, baletkám, výtvarníkům,
keramikům, pro něž to všechno je. A děkuji hlavně všem rodičům
a prarodičům, tetičkám, strýčkům.  Díky za to, že víte, proč tady
jsme, díky za skvělou spolupráci, za to, že vám na vašich dětech
záleží. A velký dík mému muži a dětem, protože práce s dětmi
nikdy nekončí odchodem domů, to si nesete pořád všude s sebou.
A nakonec malá pozvánka. Malé vystoupení baletního
a hudebního kroužku z DC Pod Smrkem se uskuteční ve čtvrtek
10. 6. 2010 v 16,00 v Chaberském dvoře. Děkuji tím také místnímu
zastupitelstvu a kulturní komisi, za tuto možnost, pro mnohé malé
účinkující vůbec první v životě, vystoupit  před publikem na
důstojné scéně. Těšíme se na vás!
Léto budiž pochváleno….budeme se těšit na ty, kteří s námi
budou i v létě ve školičce a s ostatními - nashledanou v příštím
školním roce!

Barbora Floriánová

KRÁSNÉ LÉTO!
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PLACENÁ INZERCE

CHABERSKÝ 
DVŮR

OSLAVY PRO 

DĚTI - DOSPĚLÉ - FIRMY 
SVATBY - NAROZENINY 

- FIREMNÍ AKCE

Chaberský dvůr
Hrušovanské nám. 253/5, 

Dolní Chabry, 184 00  Praha 8

604 976 653   283 852 858
chaberskydvur@dchabry.cz

www.dchabry.eu 

GGEEOODDEETTIICCKKÉÉ  PPRRÁÁCCEE
iinngg..  PPeettrraa  KKaallááttoovváá
JJiififiíí  KKaalláátt

** zzaammûûfifioovváánníí  ssttaavveebb
** ddûûlleenníí  ppoozzeemmkkÛÛ
** vvûûccnnáá  bbfifieemmeennaa
** vvyyttyyããoovváánníí  hhrraanniicc
** ããiinnnnoossttii  ssppoojjeennéé  

ss kkaattaassttrreemm  nneemmoovviittoossttíí

tteell..//ffaaxx::  228833  885500  339911
mmoobbiill::  660044  117711  880000
ee--mmaaiill::  ppkkaallaattoovvaa@sseezznnaamm..cczz

VVeelleemmíínnsskkáá  886655//2211
DDoollnníí  CChhaabbrryy
118844  0000    PPrraahhaa  88
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Tisk: studio REFOS. Nevyžádané rukopisy, fotografie apod. se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Příspěvky nejsou upravovány, 
za obsahovou správnost nesou odpovědnost autoři. Veškeré příspěvky publikované v Chaberském zpravodaji lze přejímat pouze 

s předchozím písemným souhlasem vydavatele MČ Praha-Dolní Chabry.
Příští uzávěrka 15.  8.  2010 do 12 hodin (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na disketě nebo CD, Flashdisku, případně poslané e-mailem).

Placená inzerce na této straně 
byla po uzávěrce zpravodaje stažena. 
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