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Městská policie 
hl. m. Prahy

Mám příležitost vám představit 
nového člena Městské policie 
Prahy 8, který působí na území 
naší městské části. 

Je jím pan Pavel NOVÁK.

Zprávy z úřadu

Slovo 
starosty
Miroslav Malina

Dnes bych se chtěl 
věnovat dvěma zcela 
rozdílným tématům.

První je zásadní, důle-
žitý nejen pro obyva-
tele Chaber. Problém 
jménem silniční okruh. 

Vracím se k němu opakovaně, nerad, ale není 
vyhnutí.

V současné době se jeho aktuálnost ještě zvý-
šila, protože na magistrátu HMP fi nišují přípra-
vy na projednání a schválení varianty J. Že to 
není problém pouze naší MČ dokládá fakt, že 
ve snaze vyvolat jednání o tzv. regionální vari-
antě okruhu s představiteli středočeského kraje 
se sdružilo 12 městských částí Prahy a přileh-
lých  obcí. Domnívám se, že způsob jakým v 
současnosti probíhají jednání v této oblasti není 
dostačující. Všechny souvislosti je třeba posou-
dit z dnešního pohledu. Zvážit nové požadavky 

na kapacitu okruhu, změněné podmínky v pří-
slušných lokalitách a také dopad předpisů EU, 
které pro vybudování varianty ,, J“ nedovolují 
použít prostředky z jejích fondů.Důvodem je to, 
že tato varianta nesplňuje kritéria tranzitního 
okruhu. To vše by mělo být vyhodnoceno od-
borným posudkem. Teprve následně bude čas 
pro politické rozhodnutí. Proto žádáme MHMP 
o další jednání.

Druhé téma je už odpočinkové. Váže se k podzi-
mu a údržbě zeleně v naší obci. V průběhu roku 
se nedařilo provádět práce úplně podle našich 
představ. Spolupráce s pověřenou zahradnickou 
fi rmou místy dost vázla. Nyní je čas na údržbu 
dřevin. V této souvislosti bych vás rád informo-
val o záměru zásadním způsobem upravit zeleň 
v okolí kostela. Výsledkem by měl být pohled 
na kostel jako dominantu obce. Z toho důvodu 
budou některé dřeviny odstraněny. Stejně tak 
stromy, které poškozují stavby v areálu kostela. 
Dendrolog nyní zpracovává odborný posudek a 
studii na výsledný tvar zeleně v této lokalitě.

Věřím, že výsledek prospěje technickému stavu 
kostela, ale také potěší obyvatele i návštěvníky 
Chaber.

Představujeme 
členy zastupitelstva 
Dolních Chaber

Ing. Barbora Floriánová 
37 let, nezávislá kandidátka „Chabry - místo 
pro život“ za ODS
Jmenuji se Barbora Floriánová, je mi 37 let, 
jsem vdaná, můj muž se jmenuje Roman a mám 
2 děti – Bena (6 let) a Inku (7let). Původně jsem 
z Kobylis, stejně jako můj manžel, a tak jsme 
před 10 lety koupili v Chabrech pozemek, bydlí-
me tu již šestým rokem, cítíme se tu jako doma 
a jsme tu moc a moc spokojení. 
K veřejné správě jsem vlastně směřovala už 
během studií. Po matematickém gymnáziu jsem 
vystudovala VŠE, obor Finance a Veřejná Sprá-
va a pokračovala jsem v doktorandském studiu 
a k tomu jsem si přidala ještě na Karlově Univer-
zitě Veřejnou a Sociální politiku. Do výčtu mých 
škol ještě patří studium Logiky na FF UK v ba-
kalářském studiu. Při rodinných výdajích se tedy 
hájím, že jsem odborník na rozdělování peněz a 
navíc ještě na to jdu logicky…
Ještě na vysoké škole jsem začala pracovat 
jako překladatelka a tlumočnice odborných 
textů v angličtině, pět let jsem poté pracovala 
jako produkční pro zahraniční fi lmové produk-

ce, v letech 1996-97 
a 2002-2003 jsem 
žila v zahraničí. 
Jsem členem Men-
sy a mám ráda čís-
la, statistiky, kvízy, 
hádanky a karetní 
hru bridge a mari-
áš. Ráda sportuji, 
od malička hraju 
tenis, ještě dnes i 
pražskou soutěž 
družstev, a snažím 
se dosáhnout toho, 

abychom u nás mohli založit vlastní Chaberský 
tenisový klub - tenisti, hlaste se! Celá rodina rádi 
cestujeme, máme rádi hudbu, divadlo.
Mám ráda, když se řeči převádějí v činy, proto 
vlastně dnes vedu Dětské centrum Pod smr-
kem, které vyplňovala mezeru v nabídce pro 
předškolní děti a jejich rodiče. Začala jsem ho 
provozovat na mateřské dovolené, založila jsem 
také neziskovou organizaci Floriánek, která 
podporuje projekty pro rodiče a děti mimo ško-
lu. Beru za své motto panovníka Jana Lucem-
burského „Ich diene“ -„Sloužím“, které z úcty 
k němu převzala i britská panovnická dynastie 
a myslím, že obecně ti, kteří se starají o věci 
veřejné, by na pokoru neměli zapomínat.
Jsem ráda, že jsem členkou současného zastu-

pitelstva, děkuji všem, kdo mi dali svou důvěru. 
Uspořádání koalice bylo pro mě sice velkým 
překvapením loňských voleb, zejména díky 
tomu, co předcházelo – osobní spory, zvláštní 
vydání novin…ale jsem ráda, že se nám i tak 
podařilo vytvořit v podstatě fungující tým, že 
se snažíme poctivě hledat řešení a udělat pro 
Chabry to nejlepší, co je v našich možnostech, 
ať už jsme papírově rozděleni jakkoliv.
Jsem pragmatik a tak se v Chabrech snažím an-
gažovat v tom, co vidím jako potřebné a zároveň 
realizovatelné, už když jak jsme se do Chaber 
přistěhovali, začala jsem jako ještě jako řadový 
občan „bombardovat“ dopisy příslušné úřady, 
každý krok kupředu vidím jako vítězství zdra-
vého rozumu nad úředním šimlem. Prioritou je 
pro mě dlouhodobě boj s okruhem (viz článek 
Co o okruhu možná nevíte-rok 2006),  krátko- 
a střednědobě pak dopravní řešení Chaber – 
chodník do Čimic, křižovatky na Spořické a op-
timalizace autobusového spojení, bezpečnost v 
ulicích. Velmi mě těší, že na těchto bodech už 
reálně pracujeme už nyní.  Dále samozřejmě 
infrastruktura pro děti a hlavně pro mládež, vy-
budování veřejného sportoviště (ideálně i haly) 
a za zřízení jednoduchých zdravotních cvičeb-
ních přístrojů na veřejných prostranstvích, která 
jsou ve světě velmi oblíbená - v Čechách se na 
kondici dospělých  a seniorů bohužel často za-
pomíná.

Vybíráme 
ze zasedání RMČ
ze dne 12. 9. a 3.10.2011
Rada schválila:

  úpravu Pravidel pro stanovení výše pří-
platku za vedení a poskytování osobního a 
zvláštního příplatku ředitelům  mateřských a 
základních škol přijatých usnesením RMČ  č. 
086/11 dne 9.5.2011.  Úpravy jsou specifi ková-
ny v příloze usnesení.

  stanovení příplatků za vedení a osobních 
příplatků ředitelkám MŠ a ZŠ v souladu s Pra-
vidly pro stanovení výše příplatků za vedení a 
poskytování osobního a zvláštního jsou stano-
veny na dobu jednoho roku, tj. do 31.10.2012.
Rada odsouhlasila

  přemístění  budoucí trafostanice v lokalitě 
Beranov. Předmětná dokumentace, jejíž sou-
částí trafostanice byla,  byla  projednávána na 
jaře tohoto roku. MČ dokumentaci připomín-
kovala a požadovala přemístění trafostanice 
umístěné v blízkosti mateřské školky. Tímto 
byla podmínka splněna a  Rada  s novým návr-
hem na umístění trafostanice souhlasila.

ze zasedání RMČ

K činnosti strážníků 
Městské policie
v Dolních Chabrech

Hlavní problém, který se 
ve spolupráci s Měst-
skou policií snažíme 
řešit, je zvýšený počet 
lidí bez domova, kteří se 
během léta v našem ka-
tastru usídlili. 

Okrskoví strážníci se na monitorování a další řešení 
situace zaměřili. Výsledkem je zjištění, že závadové 
osoby se uchylují především na nezabezpečené sou-
kromé objekty. Tady považuji za důležité upozornit na 
povinnost majitelů objektu svůj majetek zajistit. Stráž-
níci tam mohou dle Zákona č.553/1991 Sb., o Obecní 
policii vstupovat jen v zákonem vymezených důvo-
dech, mezi něž nepatří sa motný pobyt závadných 
osob. 

Strážníci mohou zakročit pouze na žádost majitele po-
zemku či objektu, který o to může požádat Policii ČR, 
nebo Městskou policii. Pokud se jedná o dlouhodobý 
problém, lze požádat o kontrolu konkrétního objektu 
žádostí písemného charakteru. 

Na základě kontrol bylo zjištěno nejvíce problémové 
místo. Tím je areál bývalé skládky TKO na Spořické. 
Tady problém již strážníci v minulosti řešili, bohužel 
však přetrvává. V severozápadní části skládky a v 
technickém zázemí bylo zkontrolováno více osob, byla 
zjištěna jejich totožnost a byly opakovaně vykázány.  V 
oblasti Drahaňského údolí byla z prostor bývalého dět-
ského tábora vykázána jedna osoba. Majitelka objektu 
nyní pracuje na zabezpečení stavby. 

Výrazným výsledkem kontrolní činnosti strážníků MP 
bylo zadržení celostátně hledané osoby. Pevně vě-
řím, posílení hlídek MP se kladně projeví na větším 
bezpečí obyvatel Dolních Chaber i na ochraně jejich 
majetku.

Miroslav Malina, starosta MČ Dolní Chabry
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Milí občané,

pokud nenalézáte pravidelně Chaberský zpravodaj ve schránce, prosím 
napište nám to na e-mail alena.nigrinova@dchabry.cz. Budeme se snažit 
sjednat v roznášce nápravu další měsíc.

Děkujeme za Vaše upozornění, Alena Nigrinová šéfredaktorka

Sociální a kulturní komise MČ Praha-Dol-
ní Chabry pokračovala i v září v dobývání 
západní části Čech. V sobotu 24. září 2011 
pořádala výlet na zámek Kozel, do pivova-
ru Plzeň Černice s parádní ochutnávkou 
piva. Po náročném přesunu jsme navštívili 
naučnou stezku SOOS a v pozdním odpo-
ledni se přesunuli na hrad Vildštejn. Nároč-
ný výlet, ale myslím, že se každému líbil a 
nevadil ani pozdní návrat. 

Nechybělo ani, již tradiční, losování knih z nakladatelství Fragment:

České památky UNESCO
Poznejte krásy kulturního dědictví České republiky! Foto-
grafi cká publikace vás provede po památkách zapsaných 
do seznamu UNESCO. Navštivte zajímavá místa,  jako 
jsou vila Tugendhat v Brně,  historické jádro Českého 
Krumlova, Lednicko-valtický areál zámeckých zahrad,  
zámek v Kroměříži a další unikátní architektonické pa-
mátky.
216x276 mm, váz., 160 str., 449 Kč 

Rumcajs – R. Pilař, V. Čtvrtek
Pohádkové příběhy o loupežníku Rumcajsovi - jedné z 
nejznámějších postav Václava Čtvrtka a ilustrátora Rad-
ka Pilaře, kterou děti dobře znají i z televize. Rumcajs je 
prvním z dílů známé trilogie Rumcajs - Manka - Cipísek. 
V prvním díle se děti dozvědí, jak se stal Rumcajs loupež-
níkem, jak utopil draka, jak vysadil duhu na nebe a ještě 
mnoho krásných příběhů.
216x276 mm, váz., 104 str., 299 Kč 

vydává Nakladatelství Fragment, www.fragment.cz   

Na 3. prosince 2011 je plánován výlet pod názvem 
„KNÍŽECÍ ADVENT NA KŘIVOKLÁTĚ“. 

Prohlídka místního jarmarku 
a prohlídka hradu. Vzhledem 
k očekávané vysoké účasti 
prosím jenom o pevné objed-
návky. 

Objednávat se můžete v Cha-
berském dvoře (Hrušovanské 
nám. 253/5 Dolní Chabry, tele-
fony v pracovní době: 604 976 
653, 283 851 272 nebo můj 
mobil 603 522 073) ihned po 
přečtení Zpravodaje. 

Samozřejmě se můžete těšit 
na tradiční losování knih od 
nakladatelství Fragment. 

Těší se na Vás Zdeněk Šír, 
organizátor výletů za kulturní a 
sociální komisi.

Lékárna 
na Ústecké
Provozní doba: 
Po 8-17 hod
Út 8-18 hod
St 8-17 hod
Čt 8-18 hod
Pá 8-14 hod

Výlety za hranice Chaber

     Zprávy z úřadu

Vybíráme 
ze zasedání ZMČ
ze dne 21. 9. 2011

Zastupitelstvo schválilo:
  zřízení organizační složky Kulturního centra CHD a jmenování ve-

doucího této organizační složky, kterým bude od 1.10.2011 Ing. Nigrinová.
  legislativní úpravy Jednacího řádu ZMČ. Na základě pokynu ředitele 

MHMP a podrobného právního rozboru Jednacího řádu  ZMČ z hlediska 
souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů a metodickými doporučeními Ministerstva vnitra, od-
boru dozoru a kontroly veřejné správy byl Jednací řád ZMČ Praha-Dolní 
Chabry upraven v bodech, v nichž byl shledán v rozporu s platnou legis-
lativou.

  požadavky MČ na investice v oblasti infrastruktury pro rok 2012. MČ 
požaduje: vybudování kruhového objezdu na křížení ulic Spořické a K Ďá-
blicím, propojení ulic Ústecká a Protilehlá v západní části v souvislosti  
s řešením dopravní obslužnosti budoucího bytového komplexu v lokalitě 
Beranov, dokončení rekonstrukce ulice Pod Zámečkem včetně výkupu 
pozemku p. Hronka, vybudování chodníku po zastávku MHD „Skládka 
Chabry“ na Spořické ulici včetně osvětlení pro nový komplex RD v lokalitě 
K Ďáblicům a vybudování chodníku od Dvořákovy ulice ke smyčce auto-
busů v Čimicích po severní straně ulice Spořická včetně osvětlení..
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:

  rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření příspěv-
kových organizací MŠ a ZŠ. Zlepšený výsledek hospodaření bude rozdě-
len do rezervních fondů a fondů odměn v souladu s předloženými návrhy 
a v souladu se zněním § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů dle přílohy.

  záměr opravy a odbahnění rybníka – vodní nádrže Pod Zámečkem, 
který bude realizován vlastníkem a investorem předmětného rybníka na 
vlastní náklady. Součástí revitalizace jsou stavby, které s ní přímo souvisí, 
avšak  leží  na pozemcích ve vlastnictví MČ. Proto byl nezbytný souhlas 
MČ. Investor stavby vybuduje na vlastní náklady, jejich umístění  bude 
řešeno formou věcného břemene nebo jinou formou, přičemž pozemky 
zůstanou ve vlastnictví MČ. 

  rozpočtové opatření č. 3 v roce 2011.
Zastupitelstvo souhlasilo

  s návrhem likvidační komise na vyřazení a likvidaci majetku z inven-
táře MČ dle seznamu zpracovaného likvidační komisí.
Zastupitelstvo projednalo

  návrhy změn územního plánu a podněty MČ k pořizování další vlny 
celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl.m. 
Prahy. které se týkaly:
a) pozemků 1374/56, 1405/1, 1373/15 a 1373/16 v současnosti stabilizo-
vaných v kategorii ZMK a změnit tuto kategorii tak, aby mohly být využity 
pro dopravní infrastrukturu – komunikaci.
b) pozemků 1494/1 a 1438/1 stabilizovaném jako komunikace Ústecká 
tak, aby bylo možné na ní umístit tramvajové těleso.
c) vypuštění  z územního plánu z části textové i grafi cké plochy veřejně 
prospěšné stavby – Pražský silniční okruh v úseku 519 Suchodol-Březi-
něves se všemi souvisejícími objekty a stavbami včetně mimoúrovňových 
křižovatek
d) pozemků parc.č. 345/3, 1316/22 stabilizovaných v kategorii VOP, změ-
nit kategorii na OB a vyjmout tyto pozemky z biokoridoru.
e) pozemku č. 1308/17  nyní stabilizovaného v kategorii ZMK. MČ navr-
huje změnu kategorie na OB.
f) u pozemků č. 291/3, 291/28 a 291/29 stabilizovaných v kategorii ZMK 
změnit kategorii na OB.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí

  poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 2 mil. Kč, na projektovou 
dokumentaci přístavby ZŠ

  vrácení 100% podílu MČ na celkové daňové povinnosti hlavního 
města Prahy na dani z příjmů PO za zdaňovací období roku 2010 formou 
neinvestiční dotace ve výši 345.200,- Kč.

Miroslav Pospíšil  († 16. října 2011)
Dne 16. října 2011 zemřel náhle ve věku 79 let dlouholetý starosta jed-
noty SOKOL v Dolních Chabrech pan Miroslav Pospíšil. Poslední roz-
loučení se konalo 25. 10. 2011 v obřadní síni krematoria ve Strašnicích.
Výrazným způsobem se podílel na obnovení činnosti jednoty v obci. 
Bude nám v Chabrech chybět.

Za úřad MČ  Miroslav Malina, starosta
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Chaberský dvůr

CHCETE NA 
VLASTNÍ OČI 
SPATŘIT PŘÍJEZD 
SVATÉHO 
MARTINA? 
Víte, jakého má koně? Víte, proč se říká 
„martinská husa“? Víte, že svatý Martin 
byl voják, který se dokázal rozdělit 
s někým, kdo to hodně potřeboval? Kdo  
byl Martin a čím se zapsal do historie, se dozvíte  

ve čtvrtek 10.11. 2011 v 17 hodin  
na Hrušovanském náměstí  
Přijďte si na něj posvítit a popřemýšlejte o tom,  
zda dokážete také pomáhat a rozdělit se o něco,  
co máte rádi. 

SVATOMARTINSKÁ DÍLNA  

v pátek 11.11.2011  
16 – 1730 hodin v Chaberském dvoře 
Vyrobíte si Martinova bílého koníčka nebo martinskou 
bílou husičku, dozvíte se, jaká pořekadla a pranostiky 
se pojí se sv.Martinem a proč je jeho symbolem husa.   

Za kulturní komisi srdečně zve  
Hanka Řepková a Jana Zahradníková

Kdo je Zuzana Kronerová?
Slovenská herečka. Narodila se v Martině jako jediná dcera jed-
noho z nejuznávanějších slovenských herců Jozefa Krónera. 
Vystudovala VŠMU v Bratislavě, působila ve slovenském Ná-
rodním divadle a od 90. let je stálou členkou souboru bratislav-
ského Divadla Astorka.  

Známe ji z řady  českých fi lmů: Divoké včely (2001, r. Bohdan Slá-
ma), Pupendo (2003, r. Jan Hřebejk), Štěstí (2005, r. Bohdan Slá-
ma), Václav (2007, r. Jiří Vejdělek) a Venkovský učitel (2008, r. Boh-
dan Sláma). Česká fi lmová a televizní akademie její talent ocenila 
jednou soškou Českého lva (2001) a jednou nominací (2008). Zuza-

na Krónerová se také věnuje zpěvu, má ráda šanson a jazz. V po-
slední době jsme ji mohli vidět například ve fi lmu Habermanův mlýn.

Uvidíme ji v Chaberském dvoře 14. 11. 2011 od 19 hodin v komedii 
o citovém životě fotbalového rozhodčího ve hře SlovenskoČeské 
tango.

Divadlo

SlovenskoČeské tango
O citovém životě fotbalového rozhodčího. Hra SlovenskoČeské tango 
má poetiku Radošinského naivného divadla. Zabývá se, svou typic-
kou komediální formou a ironickým nadhledem tématem prázdnoty, 
zevšedněním lidských vztahů, tématy bolestné nenaplněnosti a ste-
reotypů života ...

Hra je autorem aktualizována do současných poměrů. Stanislav Štěpka 
a Zuzana Kronerová se setkají u této retro-komedii opět po 30-ti letech. 
Ve své době byla uváděna s velikým úspěchem a patří do zlatého fondu  
divadla. Vše o čem se v ní mluví zůstává aktuální i když se doba i prostředí 
mění! V tom je její síla a humor.

Zuzana Kronerová, dcera vynikajícího slovenského herce, společně se 
svým kolegou předvedou svůj herecký koncert v Chaberském dvoře 14. 
listopadu 2011 od 19 h. Po vážně pojatých divadelních představeních Bílé 
noci a Noc po rozvodu to bude, byť hořká, vynikající komedie o našich 
životech.

Srdečně Vás zve Alena Nigrinová 

Divadelní představení 14. 11. 2011 (pondělí) v Chaberském dvoře
200,-/150,-

Provozní doba Kulturního centra 
Chaberského dvora: 

pondělí, úterý, čtvrtek 10 - 12 13 - 18
středa, pátek        10 - 12 13 - 20
sobota          14 - 18 

Kontakt: 
604 976 653 / 283 852 858
chaberskydvur@dchabry.cz
www.dchabry.eu

Prostory k pronájmu

Soukromé oslavy - fi remní akce

na Krónerová se také věnuje zpěvu, má ráda šanson a jazz. V po-

KAVÁRNIČKY
Kulturní a sociální komise pod záštitou 
paní Knížkové pro Vás připravuje v liché 
středy KAVÁRNIČKY v prostorách ku-
chyňky v rámci galerie Chaberského dvo-
ra. Přijďte „jen tak pobejt“, dát si kávu, čaj 
a popovídat si se zpřízněnými dušemi...
Nejen v čase 15.30 - 17.30 h jste u nás 
srdečně vítáni v Chaberském dvoře. 

Kavárničky do konce kalendářního roku budou ve středu 9.11., 23. 
11. a 7.12. 2011. Uvidíme, zda se z tohoto nápadu stane tradice a  
budeme v ní pokračovat i příští rok... Zkrátka „přijďte pobejt“.

Srdečně Vás zve

Alena Nigrinová, předsedkyně kulturní a sociální komise

4



   Chaberský dvůr

Knihovna v Chaberském dvoře 
Služby knihovny pro registrované čtenáře:

  půjčování knih
  ONLINE katalog
  rezervování titulů včetně možnosti spolurozhodovat o jejich nákupu
  kulturní a vzdělávací akce
  přístup na Internet
  pro nejmenší čtenáře dětský koutek

Provozní doba knihovníka, který se Vám bude odborně věnovat:
ST 13:00 – 20:00
PÁ 13:00 – 20:00
SO 14:00 – 18:00
Výdej a příjem knih je možný kdykoliv po dobu provozu Kulturního centra CHD.

Kontakt
Místní knihovna    mob.:  604 976 653
MČ Praha-Dolní Chabry  tel.:  283 852 858
Hrušovanské náměstí 253/5  e-mail:  knihovna@dchabry.cz
184 00 Praha - Dolní Chabry  www.dchabry.eu/knihovna

Kurz

Umělecké vitráže
Zveme Vás na výjimečný kurz tvor-
by vitráží 26. 11.(sobota) 2011 od 
14 h.

NUTNÁ rezervace a informace na 
tel. 724 533 212.

Pro děti i dospělé.

LISTOPAD 2011

4. 11. - 28. 12. 2011
Výstava: Nakladatelství Meander
Knihy a ilustrace z vlastní produkce 
aneb „Krásné knihy chytrým dětem a jejich rodičům!“
Kč 40,-/30,-

4. 11. pátek v 18 h
Vernisáž výstavy
Vstup volný

9. 11. středa 15.30 - 17.30 h
KAVÁRNIČKA I.
aneb „přijďte jen tak pobejt…“
Posezení v Chaberském dvoře s p. Knížkovou nad šálkem čaje 
či kávy 

10. 11. čtvrtek 17 h
Přijede svatý Martin?
Na Hrušovanském náměstí čekáme Martina na bílém koni…

11. 11. pátek 16 - 17.30 h
Svatomartinská dílnička
Vyrobíme Martinova bílého koníčka…
Vstupné Kč 30,-
Organizátor akcí sv. Martina  Hanka Řepková tel. 605 421 757

14. 11. pondělí 19 h
SlovenskoČeské tango
Divadelní představení se Zuzanou Kronerovou v hlavní roli. Hořká 
komedie o citovém životě fotbalového rozhodčího.
Kč 200,-/150,-

23. 11. středa 15.30 - 17.30 h 
KAVÁRNIČKA II.
aneb „přijďte jen tak pobejt…“

25. 11. pátek 15 - 17.30 h
Výroba adventních věnců a vánočních dekorací
Vstup volný, na místě nutno uhradit materiál
Organizátor akce: Petra Svárovská tel. 602 435 851

26. 11. sobota 14 - 18 h
Umělecké vitráže  
Kurz výroby pro všechny věkové kategorie
Vstup volný, informace a nutná rezervace p. Wagnerová,
tel. 724 533 212

Přijďte si vyrobit hodnotný dárek k vánocům!

Dolní Chabry, Praha 8,  Hrušovanské náměstí 253/5, 
Po, Út, Čt: 10-12 13-18, St, Pá: 10-12 13-20, So: 14 - 18 

Kontakt: 283 852 858 604 976 653, www.dchabry.eu
Předprodej vstupenek v Kulturním centru CHD

Zveme Vás na výjimečný kurz tvor-
by vitráží 26. 11.(sobota) 2011 od 
14 h.

NUTNÁ rezervace a informace na 
tel. 724 533 212.

Pro děti i dospělé.

Nastěnka a snílek
Sympatická Tereza Kostková a herecky vynikající Ra-
dek Valenta po představení Bílé noci v Chaberském 
dvoře.

Mimochodem R. Valenta připomíná svým hereckým 
projevem Chaberáka Jana Hartla, kterého - doufám - 
přivítáme též někdy v Chaberském dvoře na „prknech, 
která znamenají svět“. 

Moc se na Vás těšíme, pane Hartle.
Alena Nigrinová
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Školy, sdružení

Sportovní den 
pro mateřské školy
V úterý 27.9. se na školním hřišti sešli předško-
láci z obou chaberských mateřských škol, aby 
si společně zasportovali. 
Žáci 9. třídy pro ně připravili ve spolupráci s pa-
nem Vokáčem z TJ ZŠ Chabry šest disciplín. Malí 
sportovci mohli prokázat své dovednosti ve skoku 
z místa, v hodu do dálky, do koše i na terč, zkusili 
si chůzi na chůdách a proběhli překážkovou dráhu. 
Všichni splnili své úkoly úspěšně, a tak si nejen za 
sportovní nadšení, ale i za nádherné fandění kama-
rádům zasloužili medaili a sladkou odměnu. Velký 
dík za příjemné dopoledne patří především organi-
zátorům.    Zdenka Chalupecká

Dny Evropského dědictví v Dolních Chabrech a 
křest publikace o kostele
Dny evropského dědictví, jehož se 
Občanské sdružení na ochranu pa-
mátek v Dolních Chabrech (OSOP) již 
tradičně účastní, přilákaly 17. září do 
Dolních Chaber na čtyři sta návštěv-
níků. Asi největším lákadlem byly 
působivé přednášky J. Royta z Uni-
verzity Karlovy, který vyzdvihl kvalitu 
a jedinečnost středověkých nástěn-
ných maleb v kostele Stětí sv. Jana 
Křtitele. Neméně navštěvované byly i 
přednášky Z. Dragouna, jenž odhalo-
val tajemství středověkého nápisu na 
kostele i zajímavosti podzemí stavby. 

Barokní Knorův statek se snahou členů OSOP a především díky šlechetnosti rodiny Němco-
vých, která statek zapůjčila, proměnil na pár dní v malé muzeum. Byla zde k vidění nejen výstava 
o restaurování 800 let starých dlaždic z chaberského kostela se samotnými originály dlaždic a 
archeologickými nálezy, ale návštěvník si mohl ve vedlejší místnosti prohlédnout i prezentaci 
připravované naučné stezky s názvem „Dolní Chabry - Brána do pravěku Prahy“. Veliký malo-
vaný mamut doprovázel celodenní program pro děti, který se nesl v duchu doby ledové a spolu 
s OSOP jej připravili Mladí ochránci přírody „Sůvy“. Na projektu naučné stezky však pracujeme 
nejen my a ochránci přírody, ale také žáci ze ZŠ Spořická, kteří se na výstavu a své obrázky 
přišli se svými učiteli podívat v pracovní den. Výstavu navštívily i děti z mateřské školky na Bíle-
neckém náměstí a odnesly si nejen obrázek mamuta, ale i talisman v podobě pazourku.

17. září byla v barokním Knorově statku v pravé poledne také slavnostně pokřtěna nová publi-
kace o chaberském kostele, která v sobě shrnuje výsledky dosavadního výzkumu. Vedle členů 
občanského sdružení se na jejím vzniku podílela především řada odborníků, jako prof. J. Royt, 
PhDr. Z. Dragoun, PhDr. M. Tryml a PhDr. T. Chvátal. Je pro nás velikou ctí, že publikaci opatřil 
svou předmluvou pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka. Kmotrou brožury se stala chaberská 
rodačka a bývalá ředitelka mateřské školky v Dolních Chabrech Marie Ševčíková. Aktu prezen-
tace knížky byli vedle většiny autorů přítomni i jiní vzácní hosté, například archeologové z Ná-
rodního památkového ústavu, pracovníci Archeologického ústavu z oddělení Pražského hradu 
a staří rodáci z Chaber. 

K podzimní době patří i vinobraní, a tak byla na dvoře statku přichystána Vinárnou U sv. Anežky 
ochutnávka burčáku a vína. Výtěžek z jejich prodeje byl rodinnou vinárnou věnován na opravu 
kostela a velice za něj děkujeme. Velké díky patří také sponzorům akce Po-
travinám V + R, Cukrárně Na Pěšině a všem ostatním, kteří se na přípravě a 
uskutečnění Dne evropského dědictví v Dolních Chabrech podíleli. Poděkování 
patří také Vám všem, kteří jste svými dary přispěli do fondu oprav kostela.

Za OSOP
Martina Mrňavá

Chaberský fotbal slaví 
úspěchy
Družstvo kluků ze šesté třídy se utkalo se dva-
nácti soupeři z Prahy 8 o pohár mladších chlap-
ců v malé kopané. 

Po úspěšném postupu ze skupiny, která se hrála 4. 
října, je 6. října čekala náročná finálová utkání. Naši 
kluci hráli disciplinovaně a s plným nasazením, což 
jim nakonec vyneslo finálové vítězství a postup do 
krajského kola. 
K tomuto úspěchu nepochybně přispěla dlouhodo-
bá příprava našich v SK Dolní Chabry. Za zmínku 
také stojí, že druhé místo obsadilo družstvo Gym-
názia Ústavní, jehož značnou část tvořili bývalí 
žáci chaberské školy, a tedy rovněž hráči SK Dolní 
Chabry. To jen potvrzuje, že v Chabrech se hraje 
opravdu dobrý fotbal.

Ze školní družiny
„Kolečkový den“
Ve středu 5. 10. 2011 si děti ze  2.B.  
přinesly do družiny kolečkové brusle, 
helmy, koloběžky a skateboardy. 

Na školním hřišti mohly na připravené 
dráze trénovat svou obratnost v zatáče-
ní, brždění i couvání.  

Byla to inspirace nejen pro ostatní děti, 
ale i pro jejich rodiče!  

KURZ VAZBY 
ADVENTNÍCH VĚNCŮ

čtvrtek 24. listopadu 2011  
18.00 – 20.30 hod 

MC Pod Smrkem, Ulčova 652,  
P8 – Dolní Chabry 

Cena: 290,- KČ včetně veškerého materiálu 
Počet účastníků: max. 10 osob (bez dětí) 
Rezervujte se, prosím, nejpozději do pátku 18. listopadu,  
Kontakt pro rezervace:
Email:  lenkamarsalkova@volny.cz
Mobil: 602 888 897 (L. Maršálková) 
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Věřte nevěřte
Do jarní sezóny pro vás připravuje-
me novinku v podobě rozhlasového 
ozvučení našeho areálu. 

Na jarní premiérové vysílání se nám 
podařilo získat věhlasnou dvojici HE-
ZUCKÝ – MAREŠ. I na tomto přípa-
dě můžete vidět jak chaberský fotbal 
vzkvétá.

Představujeme mladší přípravku
Mladší přípravka zahájila letošní 
ročník každoroční obměnou krve 
odchodem nejstarších (a i většinou 
nejlepších) hráčů do starší příprav-
ky. 

Navíc tento rok je specifi cký v tom, 
že se přechází na nová pravidla hry. 
Bývalý systém 7+1 se změnil na 4+1, 
paralelně hraný na dvou hřištích, při-
čemž výsledky z obou hřišť se sčítají. 
Počítá se pouze skóre, oproti předcho-
zím ročníkům se tabulka nesleduje. 
Důvodem této změny bylo především 
to, aby děti hrály fotbal hlavně pro radost a výsledek nebyl důležitější než předvedená 
hra. Přes tyto změny má mladší přípravka v ročníku 2011/12 co nabídnout.

Trenér Honza Jiroušek dal dohromady kvalitní tým. Jsou zde především hráči ročniku 
2003, hrající i za starší přípravku, Adam Fidra, Jirka Šmicer a Kryštof Latka, kteří tvoří 
zdravé jádro mužstva a přinášejí do mužstva zkušenosti, spolehlivost a jistotu . Dále 
z ročníku 2003 se můžeme opřít o Ondru Kadavého, Zdendu Jakubínského, Péťu Ši-
mečka a v brance Míru Kubeše. Jak vidno, s hráči tohoto ročníku bychom si nevystačili. 
Naštěstí máme v Chabrech čerstvý fotbalový vzduch v podobě Adama Vašíře a Káji Hu-
bičky (ročník 2004). Oba tito borci úspěšně reprezentují mladší přípravku druhým rokem 
a letos se pravidelně zapisují do střelecké listiny. Ale všichni hráči, kteří loni soutěžní 
zápasy okusili, své zkušenosti zúročují maximálně. Dále se podařil přechod hráčů z
předpřípravky, a to hlavně Honzíka Plesníka a Patrika Vlčka, kteří již mají taktéž pár zá-
řezů na střelecké pažbě, což především v podání Patrika (ročník 2005) je skvělý počin 
do budoucna. V brance máme také zdravou konkurenci, protože kromě již zmíněného 
Míry se velice slibně ukazují Mario Sevček a Dan Ginzel. 

Protože na tréninky chodí v ideálních případech až 20 hráčů širšího kádru mladší pří-
pravky, někteří na svoji šanci v soutěžním utkání ještě čekají. Sezóna je ale dlouhá, 
proto se nemusí nikdo bát. Každopádně bych řekl, že o budoucnost chaberského mládí 
nemusíme mít obavy!!!

Karel Hubička

S P O R T
FOTBAL - LISTOPAD 2011

Pátek, 4. listopad
15:30 St.př. 7+1 Dubeč - Chabry

Sobota, 5. listopad
10:30 St.př.:Chabry - Př.Kopanina
14:00 Žáci-B:Třeboradice B - Chabry B

Neděle, 6. listopad
12:00  Ml.př.:Chabry - Újezd nad Lesy
14:00 A-tým:Bohnice - Chabry
14:00  B-tým:Chabry B - Hloubětín

Sobota, 12. listopad
13:00  St.př.:Vršovice B - Chabry
14:00  A-tým:Chabry - Vyšehrad B
14:30  Ml.př.:Zličín B - Chabry

Neděle, 13. listopad
10:30  Žáci-B:Chabry B - Př.Kopanina B
14:00  B-tým:Ruzyně - Chabry B

Sobota, 19. listopad
10:30 St.př.:Chabry - Radotín

OZNÁMENÍ:

Dne 18.11.2011 v pátek od 19:00 proběhne na hřišti 
v místní klubovně valná hromada. Účast všech členů SK 
Dolní Chabry nutná.

Další informace na:

www.skchabry.cz

Slovo předsedy
Vážení fandové a fanynky chaberského fotbalu. Podzimní sezóna je 
v druhé polovině a řada mužstev nám dělá radost. Jedná se hlavně 
o mládežnická mužstva mladší a starší přípravky a mladších žáků, 
kde mě těší zejména předváděná hra a zájem diváků. Naopak už 
méně radosti nám dělá naše A mužstvo, kterému se na podzim 
tradičně nedaří. Věřme, že do konce podzimu získá ještě několik 
cenných bodů a na jaře podstatně přidá a nebude mít problém se 
záchranou. Každopádně při našich zápasech padá hodně branek, 
bohužel většinou do naší sítě.
Vladimír Šmicer

           Sport

Psi na hřišti!
Po dlouhodobém problému s psími výkaly na našem hřišti, se výbor SK Dolní Chabry 
rozhodl zakázat volný pohyb psů ve sportovním areálu. To, že si každý majitel po svém 
psovi uklidí případný exkrement bereme jako samozřejmost. Je pravda, že tento zákaz 
ani nařízení nemůže fungovat bez podpory a odpovědnosti vás pejskařů a bez podpory 
občanů. V našem areálu se pohybují zejména děti a v dnešní době, kdy každé druhé 
dítě je alergické, je od nás krajně nezodpovědné nechat je dýchat při sportu zápach 
těchto výkalů, nemluvě o vyšlápnutých blátíčkách a jejich odstraňování mezi špunty 
kopaček (několikanásobná osobní zkušenost).

Nechceme být bojovníci proti psům, jsme bojovníci proti nezodpovědným pejskařům a 
bojovníci za čistý a bezpečný fotbalový areál.

Za výbor SK Dolní Chabry Vlastimil Tomšů

4. 12. 2011 přijde do SOKOLA 
Mikuláš!

Zveme srdečně všechny děti, rodi-
če, prarodiče a příznivce SOKOLA 
na Mikulášskou besídku, která se 
bude konat 

v neděli 4. 12. od 15 hodin 
v místní sokolovně. 

Kromě vystoupení děvčat z oddí-
lu sportovní gymnastiky čeká ná-
vštěvníky osvědčená ochutnávka 
zákusků a jiných pamlsků. 

Děti si budou moci zacvičit na různých nářadích a 
od Mikuláše dostanou balíček dobrot. 

Vstupné dobrovolné. 

Nezapomeňte přezůvky.
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15. České námořní rallye Murter,
Chorvatsko, 1. - 8. říjen 2011
Michal Šimek a Tomáš Samek, Chaberáci, kte-
ří vyhráli Českou námořní rallye!
Česká největší a nejstarší regata v jachtingu se 
opět jela v Chorvatsku. V maríně Hramina na 
Murteru byl 1. října 2011 slavnostně zahájen 15. 
ročník České námořní rallye, nejstarší a nejlé-
pe obsazené české námořní regaty. Na start se 
postavilo 20 týmů (120 jachtařů) na závodních 
one design jachtách Elan 340. Mezi jachtaři byli 
stříbrní medailisté z MS ORC, vynikající okruho-
vá jachtařka Veronika Fenclová, připravující se 
na olympiádu v Londýně, medailisté z minulých 
ročníků.
Střední Dalmácie patří mezi oblíbené destinace 
českých turistů. Účastníky tradiční regaty ale místo dovolené čekalo prestižní 
pětidenní soupeření na desetimetrových plachetnicích.
15. ročník České námořní rallye vyhrála jachta India Michala Šimka, 2.místo 
patřilo týmu Cleverlance Víta Červinky a bronz bral tým Hyveco Ladislava 
Smutného.

Zdeněk Šír, zdroj: ČT4, internet
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Střípky z Chaber

Divadlo v Chabrech žije a bude to 
pořádný DIVOCH!
Na slovíčko s vedoucí souboru „Divoch“ Alenou Borhyovou:

Když nedávno oslovoval ve Zpravodaji Chaberáky pan Jaromír Schűtz 
(ročník 1924!) s přáním obnovit tradici ochotnického divadla v Dolních 
Chabrech, shovívavě jsem se usmívala a moc nadějí na obnovu di-
vadla jsem mu nedávala. Mýlila jsem se citelně. Za pár měsíců se 
zrodil soubor 13 lidí plných energie, nápadů a talentu, který nás brzy 
překvapí svou první celovečerní divadelní hrou v Chaberském dvoře. 
Tahounkou a spoluzakladatelkou je vedoucí vznikajícího souboru Ale-
na Borhyová, které jsem se zeptala:

Proč zrovna název Divoch?
To je velmi jednoduché, je to zkratka „Divadelní  ochotníci chaberští“.

V čem vidíš, Aleno, smysl ochotnického divadla v Chabrech, co 
nám Divoch přinese?
Především navazujeme na ochotnickou tradici, která  tady v Chabrech  
byla kam až paměť sahá a skončila v roce 1962. Naší činností bychom 
chtěli podpořit kulturní rozvoj obce, dát příležitost lidem odpoutat se od 
každodenních starostí, potkávat se a prožívat skvělé chvíle. Ukázat i 
mladým lidem, že se dá smysluplně trávit čas. Mám velkou radost, 
že se to daří už teď v začátcích, a že mezi námi jsou velmi šikovní 
mlaďoši. 
Přeji si, aby Chaberští jednou mohli říct, že jsou hrdí na své skvělé 
ochotníky.

Jak takový soubor „v plenkách“ začal tvořit, na čem pracujete?
Na úplném začátku stály dvě ženy, náhodou obě rodačky z Ďáblic.
Myslím tím moment, kdy se začala rodit myšlenka uvést Divocha do 
reálného života. Když jsme soubor založili 9. 5. 2011 bylo nás šest, ale 
nadšení pro to obrovské. Až na pana Schűtze jsme byly samé ženy. 
Při hledání titulu, který bychom mohli uvést jsem natrefila na hru Ro-
berta Thomase Osm žen. Je to detektivní komedie a všem se moc líbi-
la. Rozhodli jsme, že hru nastudujeme. Naštěstí se náš soubor rozrostl 
a tak jsem  bez problémů mohla obsadit všechny role. Dneska máme 
zhruba 13 členů včetně mužů, a připraveny dva komediální scénáře, 
kde se uplatní mužská část souboru. 

Jaká pomoc by byla ve Vašem souboru žádaná, hledáte ještě her-
ce, kulisáky apod.?
Samozřejmě, hledáme stále ochotnické nadšence, herce nebo koho-
koliv kdo by rád pomohl s technickým zázemím, nápovědu, výroba 
kulis, ale je vítaná i odborná pomoc mluveného slova, pohybu, scé-
nografie apod.   
Nemohu opomenout, že se nám dostává obrovské podpory a pomoci 
ze strany místního Chaberského úřadu, velice si toho vážíme. 

Bude se Vaše tvorba zaměřovat na dospělé nebo i na děti? Jak 
často předpokládáte, že budete v Chabrech vystupovat?
Jsme na startovní čáře a vše ukáže i zájem obyvatel Chaber o ochot-
nické divadlo. Určitě počítáme i s uvedením pohádek pro děti, to je 
publikum nejvděčnější, na to se těšíme. 

Foto: zkouška hry Osm žen

Držíme palce a těšíme se na první premiéru.
Alena Nigrinová

I Favoritům jednou doslouží zdraví.


 z

 
 z

  

z 
  zzz

z zz 
zz


z

 
z



 
z

Podzim přijíždí 
do Chaber... 
nebo přilétá? :-)

Na Ústecké

Hledáme aktivní redaktory Zpravodaje!
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