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Je léto. A prší.Na to 
už si začínáme zvykat, 
zřejmě si nezvykneme 
na to , co teď často ná-
sleduje. Už ve střední 
části obce je po kaž-

dém dešti k vidění rozsáhlé jezero v zatope-
ném podjezdu na Spořické. Směrem dolů se 
situace logicky zhoršuje. Nad horním rybní-
kem v Krbické zvedl tlak vody v kanalizaci 
poklop revizní šachty i se širokým okolím 
zámkové dlažby, rybník, který by měl být 
retenční nádrží pro zachycení právě těchto 
srážek přetékal nejen přelivem, ale po celé 
délce hráze. Na dalších místech nadzvedla 
voda poklopy kanalizace, v ulici Měděnecká 
i s kusem živičné vozovky. U hřbitova je opět 
vrstva bláta a voda z okolních polí na zahra-
dách domů. Důvody jsou různé. Kapacita 
dešťové kanalizace už v oblasti horního ryb-
níka zjevně nestačí. Proto dochází ke zved-
nutí poklopů na šachtách. Rybník jako zá-
chytná nádrž se příliš neosvědčil. Navíc se 
díky vodě z komunikací, často smíšenou se 

splašky stal vlastně hnijící louží. V dolní části 
Chaber jsou problémy s dešťovou vodou již 
letitou historií. Co se s tím dá dělat? Komu-
nikace kolem hřbitova je zřejmě nejsnáze 
řešitelná. Zde byla letos vybudována nová 
dešťová kanalizace. Ta měla odstranit zdejší 
problémy. Kupodivu se tak nestalo. Někdo 
zjevně zapomněl osadit do komunikace.
nad hřbitovem kapacitně dostačující vpust, 
která by zachytila přívaly vody z okolí. To se 
dá stavebně napravit. Bude to ovšem stát 
zbytečně mnoho peněz. Co dělat nedosta-
tečnou kapacitou kanalizace v dalších čás-
tech Chaber se neodvažuji ani hádat. S tím, 
že občas hodně prší asi nepohneme, zpev-
něných ploch, ze kterých se voda sbírá asi 
také neubude.
Jediným řešením je tedy zvětšení průtoků 
kanalizace. Co by to stavebně znamenalo 
si umíme představit všichni, kde sehnat 
finanční prostředky naopak asi nikdo. 
Závěr by měl být šťastný a dávat naději 
do budoucna. V tuto chvíli mě žádný ta-
kový nenapadá.

Hana Hronková 
44 let, členka zastupitelstva, 
Volba pro Chabry

Na úvod se zkuste sama 
představit:
Narodila jsem se v roce 1965. Jsem vdaná 
a mám tři děti.
Po základní škole jsem se vyučila proda-
vačkou, ale posledních třináct let jsem 
pracovala zde v obci, jako poštovní doru-
čovatelka.
 
Jaký je váš vztah k Chabrům?
 Pocházím z blízké vesnice a v Chabrech 
trvale žiji již přes třicet let. Moje maminka 
je rodilá chaberačka, stejně jako můj man-
žel. Bydlíme v původní části vesnice, znám 
mnoho obyvatel a tak se v Chabrech cítím 
skutečně doma.
 
Řekněte něco o své práci  
v zastupitelstvu:
Nejsem členkou žádné politické strany. 
Jako členka samosprávy obce jsem již v mi-
nulosti pracovala. Ráda bych i nyní přispě-

la k rozvoji Chaber. 
Je mi blízká příroda,  
a proto jsem souhla-
sila s funkcí předsedy 
Komise životního pro-
středí. Úkolů a problé-
mů v této oblasti je celá řada. V současné 
době řešíme především údržbu a obnovu 
zeleně na veřejných prostranstvích. Samo-
zřejmě podporuji hlavní záměry tohoto za-
stupitelstva, tedy nedovolit další dopravní 
zátěž obce a realizovat dostavbu budovy 
základní školy.
 
Vaše koníčky a záliby?
Tím hlavním koníčkem je rodina. Tři děti 
a manžel je záliba nejen radostná, ale také 
zavazující. K tomu rodinný dům se zahra-
dou. Ten vydá za velkého ,,koně“.
Celá rodina se věnuje fotbalu. Tak že i já 
jsem častým hostem na fotbalovém hřišti.
Mám i svoje sportovní aktivity a velmi ráda 
mám blízkou i cizokrajnou přírodu.
 
Něco na závěr?
Ráda bych poděkovala všem voličům, kteří 
mě svým hlasem podpořili.

Rada vydala zamítavé  
stanovisko
 k dodatečnému povolení přístavby 
a nástavby  RD č.p. 16 v ul. Jirkovská 
z důvodu přetrvávajících nedořešených 
majetko-právních vztahů k pozemkům 
parc.č. 27 a 1413/1, k.ú. Dolní Chabry. 
Stavební úpravy nemovitosti byly prove-
deny bez souhlasu MČ, která je vlastní-
kem výše uvedených pozemků, na nichž 
vlastník nemovitosti ukotvil ocelové vál-
cované profily.

Rada souhlasila 
 s navrženým stavebně 
technickým řešením veřejné-
ho prostoru v okolí MŠ v ulici Jirkovská 
a pověřila starostu zajištěním realizace 
opatření v termínu do 30.09.2011.
 s pověřením starosty jednat o těchto 
opatřeních na místních komunikacích: 
osazení zrcadla na křižovatce Ulčova/
Ledčická a na křižovatce Obslužná/Bo-
lebořská, osazení dopravního značení 

Slovo starosty 
Miroslav Malina

Představujeme
členy zastupitelstva Dolních Chaber

Vybíráme ze zasedání rady MČ č. 12:
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s názvem obce na komunikaci Ústecká ve smě-
ru od Zdib před Triocamp, odstranění zpomalo-
vacího prahu v ul. Kobyliská, zřízení parkovacího 
zálivu před místní cukrárnou, dobudování horské 
vpusti před hřbitovem, opravy drobných poruch 
povrchů v ulicích Ládevská a Kobyliská, osazení 
dopravní značky s omezením rychlosti na 50 km/h 
na komunikaci Spořická ve směru od Ďáblic k za-
stávce MHD „Skládka Chabry“ a dopravní opat-
ření před ZŠ.
 s opravou kamerového systému CHD, který 
byl poškozen následkem úderu blesku. Součas-
ně bude kamerový systém doplněn o 4. kameru 
v zadní části traktu z důvodu opakujících se krá-
deží. 
 s uspořádáním vystoupení folklórních souborů 
v CHD pod záštitou starosty MČ v rámci 5. mezi-
národního krajanského festivalu v Praze v termínu 
27.8.2011 v čase od 14:00 do 16:00 hod. Pověřila 
starostu řízením organizace setkání ve spolupráci 
s kulturní a sociální komisí a dalšími spolky půso-
bícími na území MČ.
 se změnou územního plánu u pozemků parc.č. 
1308/17, 345/3 a 1316/22  na stavební pozemek, 
pozemků parc.č. 291/3, 291/28 a 291/29 na plo-
chu určenou k zastavění pro bydlení a drobné služ-
by, pozemků  parc.č. 1374/56, 1405/1 a 1373/16 
na komunikaci v obecním zájmu, pozemků parc.č. 
1494/1 a 1438/1 komunikaci Ústecká na díl tram-
vajového tělesa. Dále Rada souhlasila, aby byl 
z územního plánu vypuštěn Pražský okruh, úsek 
519 Suchdol-Březiněves.

Rada se seznámila
 s peticí občanů proti výstavbě BD mezi ulicemi 
Spořická, Citolibská a Pod Václavem. Konstato-
vala, že v současné době je pro zmíněnou lokalitu 
platný územní plán, který určuje formu zástavby. 
Úřadu MČ nebyl prozatím  předložen žádný ná-
vrh změny ÚP na uvedených pozemcích, proto se 
Rada k této problematice nemůže vyjádřit. 

Rada vzala na vědomí
 zahájení jednání o výběru zástupce MČ, který 
se bude zabývat vymáháním odstranění vad a ne-
dodělků stavby  objektu ÚMČ na Hrušovanském 
náměstí. Na příštím zasedání Rady budou předlo-
ženy podmínky zastupování.
 poskytnutí účelové investiční dotace ve výši  
2 mil. Kč na akci ZŠ Dolní Chabry-navýšení ka-
pacity. Ukládá starostovi předložit na zasedání 
Zastupitelstva.
 vrácení 100% podílu MČ na celkové daňové po-
vinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických 
osob za zdaňovací období r. 2010 formou nein-
vestiční dotace ve výši 345.200,- Kč, o něž  bude 
upraven rozpočet MČ na rok 2011. Uložila staros-
tovi předložit na zasedání Zastupitelstva.
 přehled finančních darů základní škole za  
2. čtvrtletí r. 2011, který předložila ředitelka ZŠ.

Rada pověřila
 starostu, aby prostřednictvím advokátní kan-
celáře  zastupující MČ prověřil vydržení pozemků 
parc.č. 1278/2, 473/1, 1278/7 a 1278/3 ve správě 
MČ, na kterých stojí stavba soukromého vlastní-
ka. Následně bude rozhodnuto o dalším postupu.

Rada projednala
 žádost o stanovisko ve věci vydání ÚR pro 
stavbu RD „Stavba RD na pozemku parc.č. 72/6, 
k.ú. Dolní Chabry.“ Nesouhlasí se s předloženým 
záměrem z důvodu, že navrhovaná stavba není 
v souladu s vydanou územně plánovací dokumen-
tací a  konstatuje, že stavební parcela je součás-
tí dochovaného historického jádra a předložený 
návrh nerespektuje sousedství kulturní památky 
kostela Stětí sv. Jana Křtitele, pro kterou je územ-
ním plánem navržena památková zóna. Rada po-
žaduje, aby navrhovaná stavba odpovídal charak-
teristice daného území a aby druhé podlaží bylo 
řešeno jako obytné podkroví zastřešené odpoví-
dající sedlovou střechou.
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Přistavení  
velkoobjemových kontejnerů  
na 2. pololetí roku 2011
Přistavení velkoobjemových kontejnerů dne 25. 09. 
a 27. 11. 2011, tj. v neděli, na těchto stanovištích:
Ul. V Kratinách (u větrolamu)
Bíleneckého náměstí
Ul. Tušimická
Ul. Dvorní
Ul. Na Pěšině (ul. Prunéřovská)
Ul. Pod Křížem (mezi ul. Kobyliskou a Ústeckou)
Ul. Pod Křížem (u větrolamu)
Ul. Ulčova (na místě bývalé TS)

Pro občany bydlící u konečné autobusu č. 162 bude 
k dispozici kontejner stabilně umístěný u hřbitova. Ten-
to bude předem vyvezen a připraven ve stanovený den 
prázdný. Další možností pro pražské občany je bezplat-
né odevzdání objemného odpadu v 10 sběrných dvo-
rech hl. m. Prahy po prokázání trvalého bydliště.

Projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) posky-
tuje občanům možnost získat ověřené výstupy z níže uvedených registrů, umožňuje 
také přijetí podání podle živnostenského zákona. 

1. KATASTR NEMOVITOSTÍ
2. OBCHODNÍ REJSTŘÍK
3. ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK
4. REJSTŘÍK TRESTŮ
5. BODOVÉ HODNOCENÍ OSOBY Z CENTRÁLNÍHO REGISTRU ŘIDIČŮ 
6. SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ Z INFORMAČNÍHO SYSTÉMU  
    O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 
7. REGISTR ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MA ISOH 
    („Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospod.“) 
8. VÝPIS Z INSOLVENČNÍHO REJSTŘÍKU
9. AUTORIZOVANÁ KONVERZE DOKUMENTŮ
10. DATOVÉ SCHRÁNKY

Ověřený výstup je vydán na počkání po zaplacení správního poplatku, platí se na místě 
v hotovosti. Pracoviště CzechPOINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze 
k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku. Tento ověřený výstup se stává 
veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. 
ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů). Žadatel musí znát určité identifikační úda-
je o subjektu, ke kterému chce získat výstup.  viz. stránky úřadu www.dchabry.cz

Granty  
na opravu památek 2012
Do 30. 11. 2011 je možné podat žádost o grant 
na opravu významných památek na území hlav-
ního města Prahy a to včetně církevních. Zása-
dy, vzorová žádost, smlouva a časový harmono-
gram grantového řízeni je možné mimo jiné najit 
na http://pamatky.praha-mesto.cz.

Mnozí lidé se mě ptají, proč naše městská část ne-
žádá o granty na opravu chaberského kostelíka. Od-
pověď je jednoduchá: kostel Stětí Sv. Jana Křtitele 
v Dolních Chabrech je v majetku církve a tudíž ona 
musí svým jménem o granty tohoto typu požádat. 
O termínu grantu jsem informovala pana Budského, 
který vede u nás nedělní bohoslužby a informovala 
jsem též Sdruženi na ochranu chaberských památek. 
Pan Budský se ke grantu vyjádřil emailem. „V loň-
ském roce byla z havarijního programu Ministerstva 
kultury provedena poměrně rozsáhlá rekonstrukce 
krovu, včetně výměny některých trámů. Střecha by 
tedy měla být „zdravá“. V letošním roce jednak už 
bylo provedeno odstranění betonových bloků kolem 
kostela, které místo zpevňování jej spíš staticky na-
rušovaly. To bylo z grantu vyhlášeného T-mobilem. 
A pak ještě na podzim by z grantu magistrátního 
měli restaurátoři provést fixaci fresek v presbytá-
ři kostela. S podáním žádostí o grant na příští rok 
se také počítá. Ještě uvidíme, na co konkrétního se 
tentokrát zacílí.
Také jsem byl na konzultaci u vedoucího našeho pa-
mátkového pracoviště P. Kellnara. Vyšlo z toho něko-
lik podnětných návrhů. Třeba to, že do budoucna by 
se mělo uvažovat o obnovení fasády kostela. Opuka 
se totiž povětrnostními vlivy rozpadá. A navíc podle 
historických pramenů kostel nepochybně omítnut byl. 
Tak zřejmě začneme od západní stěny, která je nejvíc 
namáhána.“ Děkuji za jeho vyjádření a podotýkám, že 
za naší městskou část se nyní pokusíme získat pro-
středky na kulturně sociální činnost v projektu Obec 
přátelská rodině- vyhlašuje ministerstvo práce a soci-
álních věcí, pokud uspějeme, budeme Vás o tom v zá-
věru roku ve zpravodaji informovat.                      -nig-

Lékárna 
v Dolních Chabrech
 

Po ukončení rekonstrukce a mo-
dernizace prostor  bude lékárna 
na Ústecké ulici opět otevřena. 
Předpokládaný termín zahájení 
provozu je začátek září 2011.

Upozornění pro občany:
22. 8. 2011 došlo zhruba 500 m od čističky v Dolních Chabrech k loupežnému  
přepadení starší paní.
Policie zadržela podezřelého mladíka, věc je nyní ve fázi vyšetřování. Jak bylo redakční 
radě sděleno nadpor. Fuskem, více informací zatím policie nemůže poskytnout. V kaž-
dém případě platí, že v případě nouze mohou občané volat kromě čísla 158 též přímo 
policii na Kobylisích - tel. 284 680 024, pod kterou Chabry spadají.

Dny evropského dědictví
Dolní Chabry sobota 17. září 10 - 17 h

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Odkrytí podzemí  a zpřístupnění zvonice
10 - 12 h přednáška prof. Royta (Univerzita Karlova) o ikonografii románských 
maleb v apsidě kostela
13 - 15 h chaberský kostelík z pohledu historie a archeologie - PhDr. Tryml  
a PhDr. Dragoun z Národního památkového ústavu Praha   

Knorův statek
Výstava „Románské umění v Čechách“ - keramické dlaždice z Chaber a jejich 
restaurování (Národní památkový ústav Praha)

Prezentace připravované chaberské naučné stezky „Brána do pravěku Chaber“

Zajímavé soutěže a programy pro děti na téma „Doba ledová“
Občerstvení a burčák na místě

Srdečně Vás zve Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech
www.osop-chabry.cz

Další případ  
vandalismu
V ulici U Václava hořelo. 
Nedopalek cigarety vho-
zený do tohoto prostoru 
mohl způsobit daleko 
strašnější věci - v domě 
nad tímto místem je 
plynová kotelna.
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Provozní doba Kultruního centra 
Chaberského dvora je:
pondělí, úterý, čtvrtek 10 -12,  
13 - 18 h
středa, pátek 10 - 12, 13 - 20 h
sobota 14 - 18 h

Kontakt: 607 633 551 / 283 852 858
chaberskydvur@dchabry.cz
www.dchabry.cz

Prostory k pronájmu

Soukromé oslavy - firemní akce

Divadlo: Bílé noci
Romantický příběh dvou lidí – Nastěnky a Snílka, který se ode-
hrává během několika večerů za bílých nocí. Nocí, které mohou 
nastat jen když jsme mladí.
Tereza Kostková a Radek Valenta v příběhu F. M. Dostojevského. 

Výtvarná díla: 
Skleněný šperk
Pozvánka na výtvarnou dílnu do Chaberského dvora,která se 
koná ve čtvrtek dne 29.9.2011 od 16 do 18 hodin. 
Na výrobu šperku stačí i 15 minut, dle složitosti námětu. Pro 
úplné malé děti bude souběžně probíhat výtvarná dílnička tak, aby 
maminky měly klid na vlastní tvorbu. Cena komplet za šperk 70 Kč. 
Cena za dětskou dílničku 5 Kč. 
Na všechny malé i velké výtvarníky se těší lektorka Martina Průšová. 
Prosím o tel. rezervaci na číslo 737 102 128 do 25.9. Děkuji.

Divadlo pro děti: Pinocchio
Určitě znáte panáčka Pinoccio. Přijede do Chaber 11. 9. v neděli 
společně s herci divadélka „Já to jsem“ z jižních Čech. 
Přijďte se s ním děti potěšit! 
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Výstava: 
Milan Ďuriš – obrazy
Výstava v Chaberském dvoře 5. 9. – 30. 9. Milan Ďuriš si právem 
vybudoval své místo mezi výtvarnou elitou. Jeho obrazy jsou 
založeny na bázi UV barev. Hra světel, barev a nálad je u abs-
traktních obrazů tohoto autora fascinující.

Autor je přitom přijímán nejen odborníky, ale i laickou veřejností, 
což bývá výjimečné. Při práci využívá standardních akrylových 
barev, fluorescentních a fosforových barev, kde překrýváním 
různých typů barev získává velmi živou výslednou plochu. Obrazy 
jsou komponovány až do tří světelných dimenzí (normální světlo, 
UV světlo a tma). Při různém osvětlení vzniká iluze plastického pro-
storu, kdy jsme přímo vtahováni do děje. Výstava Milana Ďuriše je 
krásným zážitkem moderního člověka, potěšením oka i ducha. Více 
na www.milanduris.cz.
Srdečně Vás zve Alena Nigrinová



Prázdniny utekly jako voda, ale ve škole se 
ani během nich nezahálelo. Zatímco žáci 
i učitelé odpočívali a užívali si zaslouženého 
volna, v budově školy probíhal po celé dva 
měsíce čilý stavební ruch.
Počet žáků v naší škole se rok od roku neu-
stále zvyšuje, a tak jsme především museli 
vyřešit nedostatek prostoru pro výuku i od-
polední činnosti školy.

O prázdninách proto vznikla nová učebna 2. 
stupně, bývalé kanceláře v přístavbě školy 
jsme upravili pro školní klub, v dalších místnos-
tech vznikl kabinet pro učitele přírodovědných 
předmětů a sklad učebních pomůcek. Některé 
prostory jsme vymalovali, dvě třídy byly vyba-
veny novým nábytkem.
Nic z toho by se nám ale nepodařilo realizo-
vat bez vstřícného přístupu našeho zřizova-
tele, který nám uvolnil místnosti v přístavbě 
školy a také nám pomohl finančně s realizací 
úprav.

Za to patří dík celému zastupitelstvu, a ze-
jména panu starostovi Miroslavu Malinovi.
V nastávajícím školním roce nás čeká opět 
spousta práce, protože se snažíme podmínky 
pro naši činnost neustále zlepšovat. Ve škole 
například v dohledné době přibude díky pří-
spěvku Nadačního fondu Slunce pro všechny, 
který se nám podařilo získat, druhá interak-
tivní tabule. Sloužit bude především pro práci 
s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 
A hlavně budeme společně se zřizovatelem 
a architekty připravovat novou přístavbu ško-
ly, která je vzhledem k nárůstu počtu obyvatel 
Dolních Chaber naprosto nezbytná.
Do nového školního roku přeji všem žákům a  
pracovníkům školy, aby se jim dobře pracova-
lo v příjemném prostředí, přeji jim hodně štěstí, 
úspěchů a hlavně pevné zdraví. Rodičům přeji 
radost z výsledků jejich dětí a spokojenost 
s prací naší školy. Přeji všem úspěšný školní 
rok 2011/2012.

Zdenka Chaloupecká, ředitelka školy

Předškolní děti ( od 4 let)
Kdo si s námi zacvičí, všechny smutky vyléčí !
Potřeba pohybu je v předškolním věku jednou 
ze základních biologických potřeb dítěte. Čás-
tečně ji může dítě uspokojovat formou cíleného 
a řízeného cvičení.Děti cvičí samostatně, bez ro-
dičů, Neprobíhá žádný výběr podle výkonnosti 
a talentu. Cvičení je přístupné i méně obratným, 
úzkostným či hyperaktivním dětem, protože se 
přizpůsobuje jejich schopnostem a možnostem. 

Úvod cvičení je věnován rozvoji přirozených po-
hybů s použitím vhodné motivace, dále se pro-
cvičují všechny svalové partie formou zdravot-
ních cviků převážně s využitím náčiní, pokračuje 
se cvičením na nářadí a jeho různých sestavách 
s dopomocí cvičitele a závěr hodiny patří pohy-
bovým hrám a soutěžím. Zúčastňujeme se praž-
ských soutěží ( 2. místo v Pražském míčovém 
trojboji). Nezapomínáme ani na “sváteční hodi-
ny” (mikulášská, Den dětí). Přijďte poznat nové 
kamarády a protáhnout si tělíčka!
Začátek cvičebních hodin 13. září 2011 
od 16:00 hod. v tělocvičně ZŠ Dolní Chabry
Cvičí se ve cvičebním úboru a cvičební obu-
vi. Přijďte mezi nás!

Mladší žáci a žákyně (1.- 3. tř.)
Kdo si s námi zacvičí - a rád - ten je náš 
nejlepší kamarád!
V období mladšího školního věku vlivem změny 
v režimu dne dojde k poklesu délky pohybové 
aktivity dětí až na 0,5 hodiny denně! Negativ-
ní důsledky této změny se projevují na zdraví 
i pracovní výkonnosti dětí. Cílem cvičení je 

poskytnutí co nejvíce pohybových podnětů, 
podpora a soustavné rozvíjení jejich přirozené 
pohyblivosti. Cvičení mladších žáků je zaměře-
no na další rozvoj přirozených pohybů, upev-
ňování návyku správného držení těla, zdravotní 
cvičení z náčiním, rozvoj pohybových doved-
ností při cvičení na nářadí i sociálního cítění při 
využití pohybových her. 
Začátek cvičebních hodin 13. září 2011 
od 17:00 hod. v tělocvičně ZŠ Dolní Chabry
Cvičí se ve cvičebním úboru a cvičební obu-
vi. Přijďte mezi nás!

Jaroslav Vokáč

Kdo v letních měsících procházel kolem 
chaberského kostelíka, jistě si povšiml, že 
je zde čilý stavební ruch. To proto, že v bez-
prostřední blízkosti kostela byly odstraňová-
ny betonové panely, jež kostel nejen hyzdily, 
ale především poškozovaly jeho statiku. 

Následně zde odborníci prováděli sondy k zá-
kladům stavby a zjišťovali jejich stav. Finanční 
prostředky na tyto záchranné práce se podařilo 
chaberskému Občanskému sdružení na ochra-
nu památek v Dolních Chabrech (OSOP) získat 
z letošního grantového řízení Fondu T-Mobile 
pro zaměstnance. Věříme, že se kostelu nejen 
uleví od betonové tíhy ze 70. let, ale také se 
snad zamezí postupujícímu praskání zdí a okolí 
stavby bude bez panelů krásnější a důstojnější.
Děkujeme Fondu T-Mobile pro zaměstnan-
ce a speciálně Kristýně Fryšové za získání 
těchto prostředků. 

Za OSOP Martina Mrňavá

Miniškolka  
Pod Smrkem 
začíná v pondělí 
5.9. a kroužky - 
keramika, balet, 
hudební škola 
Yamaha, výtvar-
ka a angličtina 
začínají v řiínu, 
přihlašová-
ní proběhne 
v říjnu.

Začíná nový školní rok

Cvičte s TJ ZŠ Dolní Chabry

Co se děje 
Pod Smrkem?

Získání finančních prostředků na chaberskou 
památku - kostel Stětí sv. Jana Křtitele

6    Školy, sdružení



Fotbal - Nová sezóna:
Sport    7

Program 
Pátek, 2. září
 17:00  Žáci-A:Chabry - Stodůlky

Sobota, 3. září
 10:30  A-tým:PSK Union - Chabry
 10:30  B-tým:Rapid - Chabry B
 10:30  St.př.:Chabry - Újezd nad Lesy                                                             

Neděle, 4. září
 15:30  Ml.př.:Bohemians Praha - Chabry
 17:00  Žáci-B:Nusle - Chabry B

Středa, 7. září
 17:00  St.př.:Chabry - GORDIC Kačerov

Pátek, 9. září
 17:00 Žáci-A:Chabry - Suchdol

Sobota, 10. září
 17:00  A-tým:Chabry - Dolní Počernice

Neděle, 11. září
 13:30  Ml.př.:Chabry - Třeboradice
 14:00  St.př.:Zličín - Chabry
 15:00  Žáci-B:Chabry B - Property
 17:00  B-tým:Chabry B - Kbely B

Pátek, 16. září
 17:30  Žáci-A:Nebušice - Chabry

Sobota, 17. září
 10:30  St.př.:Chabry - Bohemians Praha

Neděle, 18. září
 09:00  Ml.př.:CU Bohemians - Chabry
 16:30  A-tým:Hostivař - Chabry
 16:30  B-tým:Běchovice - Chabry B

Úterý, 20. září
 17:00  St.př.:Praga - Chabry

Pátek, 23. září
 17:00  Žáci-A:Chabry - Ďáblice

Sobota, 24. září
09:00  St.př.:Vršovice - Chabry
16:30  A-tým:Chabry - Junior

Neděle, 25. září
 13:00  Ml.př.:Chabry - King
 14:30  Žáci-B:Chabry B - Točná B
 16:30  B-tým:Chabry B - Ďáblice B
 

Více na: www.skchabry.cz

V letošní sezóně posílá chaberský fotbal do bojů tyto týmy:
Předpřípravka, Mladší přípravka, Starší přípravka, Mladší žáci A, 
Mladší žáci B, Stará garda, Muži A, Muži B. Těchto osm týmů vstu-
puje do sezóny s různými ambicemi. Základní myšlenku mají ovšem 
všichni stejnou – hrát pro radost ze hry, pro sebe samé,  fanoušky 
a fanynky. 

Myslím, že se nám daří zachovávat tohoto ducha chaberských týmů, 
kde jeden z hlavních důkazů jsou výkony A-týmu, který ve svých zá-
pasech pravidelně baví až 300diváků za zápas, což je na I.A třídu 
rekordní počet.
Chaberská mužstva mají v součtu cca 130hráčů a to je na jedno hřiště 
opravdu mnoho. Snažíme se tuto situaci řešit. Máme projekt na nový 
sportovní areál s novými kabinami, jedním hřištěm travnatým a jedním 
s umělou trávou. Pokoušíme se na tento záměr sehnat peníze a je to 
opravdu neskutečně těžká věc. Pokud byste nám v tomto odvážném 
projektu mohli pomoci, určitě budeme rádi. Je to zcela jistě investice 
do budoucna a hlavně do našich dětí.

Vlastimil Tomšů

Slovo předsedy
Prázdniny utekly jako voda a už nám začala dal-
ší fotbalová sezóna. Letos bude reprezentovat 
Chabry 8 mužstev, což znamená, že fanoušci 
chaberského fotbalu se mají na co těšit. Také 
bych byl rád, kdyby se nám povedlo pohnout 
s naším dlouhodobým záměrem přestavby naše-
ho sportovního areálu. Držte nám palce! 

Vladimír Šmicer

Věřte, nevěřte:
Odstoupení Ivana Haška z funkce předsedy ČMFS a jeho nástup 
na trenérský post do dubajského klubu AL AHLÍ zaskočil širokou ve-
řejnost, ale ne výbor SK Dolní Chabry. Na mimořádném zasedání se 
výbor dohodl, že Ivan Hašek bude mít k dispozici letadlo, aby se mohl 
účastnit našich mistrovských utkání.
Jsme rádi, že tak nepřijdete o naši fotbalovou legendu!

TJ Sokol   Co pro nás připravil Sokol?

Je konec prázdnin, dovolených a je třeba uvažovat, 
jak naložit s časem, který nám zbývá po povinnostech 
a úkolech, které máme.
TJ Sokol Dolní Chabry zahajuje cvičební rok zápisem dětí do teniso-
vé školičky 7.9. 2011 v 17:00 hod v sokolovně. Těšíme se na ty, co 
budou pokračovat i na nově příchozí.

13.9.2011  začíná cvičení dospělých  17:00-18:00
  kondiční cvičení dospělých  18:30-19:30
15.9.2011  pokračuje cvičení oddílu 
  gymnastiky dětí od 7-12 let 15:30-17:00
15.9.2011  začíná také cvičení předškoláků
  a rodičů s dětmi  17:00-18:00
Pro oddíl gymnastiky bychom rádi přijali cvičitelku. Náš záměr je toto 
cvičení zkvalitnit. Věříme, že budemem úspěšně pokračovat jako v mi-
nulých letech a budeme si odnášet ze cvičení dobré pocity a dobrou 
pohodu. Případní dotazy na tel. 739 997 911

Miroslav Pospíšil, starosta Sokola



8    Střípky z Chaber
Kdysi jsme ve Zpravodajích tiskli krátké zprávy, zajímavosti, postřehy… Vždyť Zpravodaj nemusí být jen o věcech úředních. Zkusme 
v tom pokračovat. Vaše Střípky do říjnového Zpravodaje jsou vítány na zpravodaj@dchabry.cz.

Alena Nigrinová

Divadlo  
v Chabrech žije
Tento milý leták, hledající muže 
do nově vznikajícího souboru, 
jsem zaregistrovala na několika 
místech v Chabrech. Pánové, 
neváhejte! Napište na e-mail 
zpravodaje. Třeba ve Vás spí nový 
Vladimír Menšík nebo Olda Kaiser.

Oslavenkyně
Paní Marie Volfová se letos dožívá 90 let. Pracovala jako proda-
vačka v kantýně Ministerstva zahraničí, kde se seznámila se svým 
manželem a procestovala s ním svět. Přes občasné zdravotní kom-
plikace neztrácí humor, chutnají jí omáčky, občas si dá panáčka 
a baví jí televizní seriály. Děda p. Volfové se dožil 99 let a babička 
96 let. Inu, genetika.
Miluje vnučku Lucinku a psa Beníčka. Její dcera, p. Nuncová se 
o ni s láskou stará.

Fotbalové Chabry
Na našem hřišti - zdá se mi - pře-
vládají Sparťané. Slávista ze Spořic-
ké ulice je však originální: přímo 
na fasádě má klub svého srdce.

Vietnamský  
tahák
Milí manželé z Vietnamu, co pro-
vozují večerku naproti škole, mají 
za dveřmi úsměvný tahák: Názvy 
zemí v češtině, angličtině a vietnam-
štině pro označování země původu 
zboží. Myslím, že i přes horší češti-
nu, si s Chaberáky rozumí. Brzy se 
jim narodí miminko, držíme palce. 

CAMP BAR / otevřeno denně

Obslužná 33, u Triocampu (vchod i z ul. Na Šubě)
Praha – D. Chabry
tel.: 284689328 / mobil: 603942601
campbar@seznam.cz

Při Vašich procházkách nebo v cíli výletů naleznete velký výběr 
nápojů, zmrzlin, laskomin i teplých jídel. V teplíčku nebo 
pod širou oblohou uprostřed zeleně, 

Zajistíme pro Vás rodinná i společenská setkání 
a oslavy, dle Vašich představ i s možností přespání, 
bezpečným pohybem pro děti a parkováním v uzavřeném 
bezbariérovém areálu.

Venkovní trampolína 15m2 pro celou rodinu!

CHABERSKÝ ZPRAVODAJ, vydává městská část Praha-Dolní Chabry  184 00, Hrušovanské náměstí 253/5, tel.: 283 851272, e-mail: zpravodaj@dchabry.cz, 
www.dchabry.cz. Šéfredaktor: Ing. Alena Nigrinová. Redakční rada: Hana Francová, Karel Novotný, Vlastimil Tomšů. Tisk: Clio. Nevyžádané rukopisy, fotografie 
apod. se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Příspěvky nejsou upravovány, za obsahovou správnost nesou odpovědnost autoři. Omluva: pro 
absenci odborné korektury může dojít - při nutném zkracování a zahuštování textů - k přehlédnutí takto vzniklých chyb. Veškeré příspěvky publikované v Chaberském 
zpravodaji lze přejímat pouze s předchozím písemným souhlasem vydavatele MČ Praha-Dolní Chabry. Autorem nepodepsaných příspěvků je redakce. Příští uzávěr-
ka: 15. 9. 2011 (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na CD disku, Flashdisku, případně poslané e-mailem).

inzerce

inzerce


