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...a dny se začínají prodlužovat. 

Prožijme je ve zdraví a radosti. 
Šťastný rok 2012!



Zprávy z úřadu

Slovo 
starosty
Miroslav Malina
Dnes se budu věnovat záležitosti, která se 
bezprostředně dotýká každého z nás, obyva-
tel Dolních Chaber, bez výjimky. 

Začala celkem nenápadně, v září letošního 
roku, kdy primátor hlavního města Prahy vyzval 
starosty městských částí, aby zasílali své pod-

něty k zefektivnění řízení města. Termín pro předání podnětů stanovil na 
31.10.2011. Zpracovali jsme pro tento podnět obecnou zprávu v duchu 
posílení pravomocí úřadů především malých městských částí, což by zjed-
nodušilo a zrychlilo jednání občanů s úřady. Na počátku října se objevila 
neofi ciální informace, že MČ Praha 6 ve svých připomínkách navrhuje pro 
zlepšení řízení města sloučení menších částí města do velkých celků v po-
čtu cca 18. Starostové městských částí 23-57 reagovali dne 7.10.2011 
společnou žádostí o pracovní schůzku s primátorem HMP. Náplní mělo být 
vzájemné předání informací k danému tématu a zlepšení spolupráce ma-
gistrátu HMP s městskými částmi. Pan primátor určil prostor pro pracovní 
setkání na první polovinu listopadu. Z důvodu pracovního zaneprázdnění 
pana primátora se však neuskutečnilo. Proto jsme společně svůj návrh 
na setkání v listopadu zopakovali. Termín byl tentokrát kanceláří primáto-
ra přesunut do měsíce ledna 2012. Nyní je pro setkání stanoveno datum 
31.1.2012 ve 14 hodin. Za MHMP se zúčastní také pan radní Manhart, 
pověřený touto problematikou. Tolik tedy sled událostí v průběhu posled-
ních tří měsíců. 

Záměrem magistrátu HMP je, podle vyjádření pana radního Manharta, 
zjistit, zda se dá lépe zorganizovat státní správa, případně někde ušetřit 
fi nanční prostředky. Vzorem pro zmenšení počtu městských částí by měla 
být i některá evropská velkoměsta. 

Proč s tímto návrhem nesouhlasíme? 
Tzv. malé městské části byly násilně připojeny k hlavnímu městu v roce 
1974. Nedobrovolně, aniž se obyvatel kdokoliv ptal. Do té doby samostat-
né a svébytné obce se staletou historií se najednou staly součástí hlavního 
města. Mnozí obyvatelé se ale dodnes cítí součástí především „své obce“, 
ačkoli z hlediska zákona je obcí pouze Praha. Počet městských částí je 
v Praze sice vysoký, ale v českých podmínkách zcela obvyklý - například 
Brno má 29 městských částí.

Zmenšení počtu městských částí by mělo zjednodušit výkon státní správy. 
Veškerá agenda vyřizovaná na úřadech malých MČ by se tedy přesunu-
la. Evidence obyvatel, zábory veřejných prostranství, ověřování, evidence 

psů a další, vše by se vyřizovalo na úřadech velkých MČ. 
Opticky tedy jednodušeji. Nicméně je krajně nepravděpo-
dobné, že by s tímto řešením byli občané spokojeni. Za-
tímco nyní si alespoň část agend mohou vyřídit v místě 
bydliště, po sloučení by za vším museli cestovat na Pra-
hu 8. Dnes si mohou vyřídit přímo na místním úřadě, který je v obci, např. 
ověření listin, zaregistrovat si trvalý pobyt a vyřídit vše, co poskytuje Czech 
point, tedy výpisy z katastru, z obchodního rejstříku, z trestního rejstříku 
atd. Do vybavení pracovišť i do školení personálu investovaly stát i město 
značné množství fi nančních prostředků, které by nyní přišly nazmar. 

Kromě toho ale poskytuje svým občanům výhodu blízkosti samosprávy, 
přesně v souladu a Evropskou chartou místní samosprávy, k níž se naše 
republika přihlásila. V malé městské části není pro žádného občana pro-
blém jít si promluvit přímo se starostou, což je ve velké MČ téměř vylou-
čené. Na rozdíl od často netečných úředníků velkých MČ se místní samo-
správa musí snažit problémy rychle a efektivně řešit. Sledují to zblízka její 
voliči. Samospráva je v malých MČ (stejně jako v malých obcích) hybate-
lem společenského a kulturního dění, které vychází z místních tradic. Bez 
tohoto dění by se z malých MČ staly jen noclehárny pro Prahu, jak se to 
stalo na mnohých velkých sídlištích. Pro občany je kulturní a společen-
ský život něco, co dokáže zvýšit kvalitu života v obci, podněcuje to jejich 
aktivitu a vede k aktivnímu trávení volného času. Proto je správné místní 
samosprávy zachovat.

Dalším důvodem pro sloučení MČ by měla být úspora fi nančních prostřed-
ků. Dosud uváděná čísla se liší o několik řádů a není vůbec jasné, kde se 
k nim přišlo. Nepochybně by se ušetřilo na platech starostů a zastupitelů. 
Analýza provedená na modelovém příkladu srovnání počtu zaměstnanců 
a zastupitelů v MČ Slivenec a velké MČ Praha 5 ale jednoznačně ukazu-
je, že malá MČ hospodaří se svěřenými fi nančními prostředky mnohem 
efektivněji než velká. Lze tedy důvodně očekávat, že úspory dosažené 
zrušením postu starosty a zastupitelů by byly více než „kompenzovány“ vý-
razným zvýšením počtu úředníků, kteří by se o území i agendy po sloučení 
starali. Výrazné úspory v odhadovaném objemu přibližně jedné miliardy by 
se dalo docílit pouze v případě, že by se zastavily jakékoliv investice do 
malých MČ. Vzhledem k tomu, že z většiny těchto prostředků se zajišťuje 
rekonstrukce komunikací, výstavby škol a školek, je zastavení těchto in-
vestičních prostředků jen těžko představitelné.

Závěrem lze konstatovat: Praha má počet městských částí srovnatelný 
s jinými velkými městy v ČR. Stávající systém veřejné správy poskytuje 
obyvatelům větší komfort než při sloučení, protože si část agend vyřizují 
v místě bydliště. Malé městské části pracují v úzkém sepětí s občany, tedy 
efektivněji. Malé MČ hospodaří s fi nancemi výrazně úsporněji než velké. 
Lze očekávat, že sloučením by se tedy náklady paradoxně zvýšily.

Představujeme 
členy zastupitelstva 
Dolních Chaber
PhDr. Věra Doušová 
nezávislá kandidátka za TOP09

Zkuste se stručně 
představit.
Pro ty, kteří mne ne-
znají, se ráda trochu 
představím. Ale vzhle-
dem k tomu, že jsem 
bych a v Chabrech asi 
12 let místostarostkou 
a následující 4 roky 
jsem členkou zastupi-
telstva, mne asi většina 
lidí v Chabrech zná a já 
znám je. Vždycky jsem 

měla na starosti buď oblast sociální, zdravotní, 
školskou, nebo kulturní, protože to jsou oblasti, ji-
miž se zabývám také profesionálně a mám k nim 
blízko . Vystudovala jsem sociální psychologii 
a fi losofi i na FFUK a celý život se této oblasti vě-
nuji i ve své práci. V současné době řídím Olivovu 
nadaci, která podporuje děti se zdravotními a so-
ciálními problémy a mezi tím se vždycky najde 
příležitost k tomu, abych k některému z témat, 
které mne právě zajímají, mohla napsat scénář 
a natočit dokumentární fi lm (mám jich již za se-
bou cca 10-15), nebo uspořádat nějakou kulturní 
akci (již 5 let organizuji Mezinárodní krajanský 
festival, v Olivově nadaci jsem založila festiválek 

Olivovy Říčanské slavnosti). Někdo z vás si pře-
čte tyhle řádky a řekne si, že nepracuji, ale že 
si spíše hraji. Také to tak často cítím a právě to 
potěšení z toho, že si mohu hrát, bavit se a ještě 
někomu tím přinášet užitek, mi dává energii stih-
nout tolik práce a ještě mít z toho radost. 
To všechno by samozřejmě nebylo možné, kdy-
bych neměla dobré rodinné zázemí. Můj muž je 
po celá léta pro mne mým prvním a největším 
kritikem, ale také mou oporou a pomocí. V 90. 
letech jsem organizovala jako zástupce ČR pře-
sídlení českých krajanů z oblastí zamořených 
Černobylskou havárií a žila jsem 2 roky v této 
oblasti, domů jsem jezdila jen na krátký čas 
a doma vše fungovalo. Když jsem po příjezdu 
z akce nastěhovala do našeho domu krajanský 
manželský pár s hendikepovanou holčičkou, ro-
dinu, která neměla nárok na výhody přesídlenců, 
protože bydlela dál od zamořených oblastí, ale 
potřebovala pomoc, neboť holčička neměla ve 
své zemi nejen nárok na péči, ale ani na základní 
školní vzdělání, můj muž to nejen těch několik let, 
kdy s námi bydleli, zcela akceptoval, ale dokonce 
i podporoval. Chci tím říci, že moje povaha mne 
nutí občas dělat věci, které by asi jiný manžel 
a jiné děti, než ty mé, těžko akceptovali. Jsem jim 
za to vděčná ,že mohu být sama sebou a sou-
časně vědět, že je tím netrápím.
Jaký je váš vztah k Chabrům?
Chabry mám ráda, žiji zde již více než 25 let a tak 
už mám k mnoha lidem a k mnoha místům blízký 
vztah. Je to můj domov. Ale stejně tak považuji 
za svůj domov Českou republiku, Evropu a ce-
lou planetu Zemi. Což znamená, že jsem ráda, 
že jsem tady, že tu žiji, mám tu svůj domov, ale 

stejně ráda si užívám, když z pracovních důvodů, 
nebo na dovolenou, cestuji do blízkých i vzdále-
ných koutů světa. Dělám to často a moc si to uží-
vám a když se blíží čas návratu, zase se moc 
těším domů. Chabry jsem si před léty vybrala 
k životu proto, že je tu hodně zeleně, domky se 
zahrádkami a  že zde ještě existují sousedské 
vztahy, jaké bychom asi někde na sídlišti těžko 
hledali.
Co byste jako zastupitel chtěla změnit v tom-
to volebním období?
Jak už jsem se přiznala, jsem v Chabrech za-
stupitelkou již pěknou řádku let. Ačkoli jsem léta 
otrávená z t.zv. velké politiky, jsem přesvědčená, 
že komunální politika v malých obcích a měst-
ských částech je průzračná a může být tedy 
smysluplná. Ačkoli to tak během voleb nevypadá, 
ve skutečnosti se na malých městských částech 
.jako jsou Chabry neprosazují politické strany, 
ale lidé. Nakonec vždycky po bouřlivých voleb-
ních bitkách se ustanoví zastupitelstvo a všichni 
táhnou za jeden provaz, protože mají společný 
zájem, udělat pro obec maximum užitečných 
věcí. Já se samozřejmě ráda do tohoto programu 
zapojuji. Je velkou výhodou, že tady se všichni 
znají a pokud zastupitel pracuje tak, či onak, je 
to hned vidět. To, co jsem si přála změnit v Cha-
brech pro sebe, je založit rybník.

Všem občanům přejí příjemné prožití 
Vánoc a spokojený rok 2012
starosta, rada a členové zastupitelstva 
MČ Dolní Chabry.
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Nová barva v třídění odpadů je červená
Od prosince je v ulici Dvorní umístěn červený stacionární kontejner 
určený pro sběr drobných vysloužilých elektrospotřebičů a baterií. 
Ke žlutému, modrému a zelenému kontejneru tak nyní přibyla nová nádo-
ba na tříděný odpad. Červený kontejner byl v Dolních Chabrech instalován 
díky spolupráci Magistrátu hlavního města Prahy a neziskové společnosti 
ASEKOL zabývající se zpětným odběrem elektrozařízení. V Praze je cel-
kem 122 červených kontejnerů, po celé republice téměř 1 500.

     Zprávy z úřadu

Ze zasedání RMČ ze dne 23.11.2011
Rada schválila

  rozpočtové opatření č. 4 v roce 2011
  rozpočtové provizorium na rok 2012
  zrušení organizační složky kulturního centra CHD

Všechny tyto projednávané body uložila starostovi předložit na 
prosincové zasedání ZMČ.
Rada projednala

  projekt rozvoje a zkvalitnění volnočasových aktivit dětí a mlá-
deže záštitu MČ nad příměstskými tábory, které představila Ing. 
Nigrinová společně s autory projektů. Vzhledem k nejasným pod-
mínkám spolupráce a nedostačující časový prostor rada projekt za-
mítla. Současně rada souhlasila se záštitou MČ v případě projektu 
příměstských táborů.

Vybíráme 
ze zasedání ZMČ
ze dne 7. prosince 2011

Vážení spoluobčané,
přeji vám krásné prožití Vánoc, dětem hodně dárků a rodičům 
ten nejkrásnější dárek, rozzářené dětské oči. Přeji vám, aby jste 
v nadcházejícím nelehkém roce měli kolem sebe jen upřímné 
a milující lidi. Jaroslava Plevová, zastupitelka MČ Praha-Dolní 
Chabry za TOP 09

Poděkování
Ráda bych touto 
cestou poděkovala 
členům komise život-
ního prostředí, jejich 
rodinným příslušní-
kům a všem kamará-
dům, kteří se podílejí 
na revitalizaci krajiny 
vedle chaberského 
hřbitova. 
Zejména bych chtěla 
vyjádřit dík panu Jose-
fu Kalendovi, který této 
akci věnuje veškerý 
svůj volný čas a posky-
tuje nezbytnou techni-
ku. Dále bych chtěla 
informovat o nákupu košů na odpad, které budou 
v příštím roce instalovány k dětským hřištím. 
Hana Hronková, 
předsedkyně komise životního prostředí. 

Knížecí adventní trhy na Křivoklátě
Atmosféra Vánoc nás doslova obklopovala ze všech 
stran, reklamy se na nás řítily, a nás čekal poslední vý-
let v r. 2011. Hrad Křivoklát, i tak kouzelný, se oděl do 
vánočního šatu a přivítal nás knížecí, adventní atmosfé-
rou. Pochoutky všeho druhu, kejklíři, herci a prodejci, 
kteří nabízeli vše, na co si jen jeden pomyslel. I slunce 
se přišlo podívat. A my si 1. adventní sobotu skutečně 
užili. Vánoce za námi, nový rok 2012 se rozbíhá a já 
vám k tomu všem přeji hodně zdraví, štěstí a energie. 
PF 2012 Zdeněk Šír, organizátor výletů za kulturní a so-
ciální komisi

Zastupitelstvo schválilo:
  opravu Jednacího řádu ZMČ dle úprav požadovaných legisla-

tivním odborem MHMP.
  rozpočtové opatření č. 4 v roce 2011 dle předložené přílohy.
  rozpočtové provizorium na rok 2012 dle Zásad hospodaření 

v období rozpočtového provizoria.
Zastupitelstvo stanovilo

  termíny zasedání v roce 2012 na 21.3., 13.6., 19.9. 
a 12.12.2012, vždy ve středu v 18:00 hod. v obřadním sále ÚMČ.
Zastupitelstvo přijalo usnesení 

  na pojmenování dvou nově vzniklých ulic v lokalitě nad školou 
– Ulice Jana Marka pojmenovaná po tragicky zesnulém hokejistovi 
a ul. Nad Školou pojmenovaná místopisně.
Zastupitelstvo souhlasilo

  s odpisem nedobytných pohledávek z důvodu velkých fi nanč-
ních nákladů na jejich vymáhání soudní cestou a to ve výši 1.200,- 
Kč a 4.295,- Kč.

  s odstoupením od smlouvy o poskytování právních služeb 
uzavřených s Advokátní kanceláří Pejchal. Důvodem jsou vysoké 
náklady spojené se zastupováním MČ.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí

  zprávu o provedených kontrolách příspěvkových organizací 
za rok 2010 a zprávu o provedené kontrole plnění usnesení RMČ 
a ZMČ za rok 2011.
Zastupitelstvo zrušilo

  organizační složku kulturního centra CHD a nahradilo jí kulturní 
sekcí ÚMČ, jejímž metodickým vedením je pověřena Ing. Nigrinová.
Zastupitelstvo souhlasilo

  s návrhem na zrušení povolení provozování herních automatů 
v hostinci „ U Kulhánků“.

  s návrhem na změnu obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 
Sb., kterou se vydává Statut hlavního města Prahy. Změna spočívá 
v opětovném zřízení sněmu starostů MČ.

Svoz odpadu během vánočních svátků
Jako každý rok bude zajištěn standardní svoz směsného 
i tříděného odpadu v období vánočních a novoročních 
svátků na území hl. m. Prahy. Program svozu bude zor-
ganizován tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a ne-
vznikal kolem nich nepořádek. 
Na Štědrý den a na Silvestra bude svoz odpadu zajištěn dle 
sobotních programů. Od 25. 12. do 31. 12. 2011 již bude zajištěna normální pra-
covní směna a odvoz směsného odpadu bude probíhat dle příslušných svozo-
vých programů, tedy jako v běžných všedních dnech. Na Nový rok bude zajištěn 
nadstandardní svoz odpadu z kritických míst vysoké zástavby (sídliště). U třídě-
ného odpadu bude ve dnech 19.-31. 12. 2011 proveden mimořádný svoz skla 
a jinak bude vše probíhat také dle příslušných svozových programů.
Svoz směsného odpadu:
24. 12. 2011 normální svoz odpadu dle sobotních programů
25. 12. 2011 normální svoz dle nedělních programů
26. 12. 2011 normální svoz dle pondělních programů
27. - 30. 12. 2011 normální pracovní směny, svoz dle příslušných svozových 
  programů 
31. 12. 2011 normální svoz odpadu dle sobotních programů
1. 1. 2012         normální svoz dle nedělních programů
Svoz tříděného odpadu:
24. 12. 2011 normální svoz v rozsahu sobotních programů
25. 12. 2011 normální svoz v rozsahu nedělních programů
26. 12. 2011 normální svoz v rozsahu pondělních programů
19. - 31. 12. 2011 mimořádný svoz skla (1 odvoz navíc), jinak odvoz dle
  příslušných svozových programů
1. 1. 2012         normální svoz dle nedělních programů 
Svoz vánočních stromků
Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem 
budou odváženy při pravidelném svozu od 25. 12. 2011 do 28. 2. 2012. Prosíme 
občany, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob na směsný komunální od-
pad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. 
Vánoční stromky nepatří na stanoviště separovaného odpadu ani na stanoviště 
nádob směsného komunálního odpadu umístěných v domech, popřípadě vnitro-
blocích, kde se provádí vynáška nádob přes prostory objektu. V tomto případě 
odkládejte vánoční stromky před objekt, na místo přistavení nádob k výsypu.

Rekonstrukce nádvoří Chaberského dvora
Po vleklém a neúspěšném jednání 
s projektantem a dodavatelem ob-
jektu CHD o nápravu, jsme přistou-
pili k celkové přestavbě. 
Podle vyjádření obou účastníků reali-
zace stavby se žádný z nich nedopustil 
chyby. Přesto se nádvoří po každém 
dešti měnilo v rybník a opakovaně se 
voda rozšířila i do přilehlých ordinací 
lékařů a dalších prostor. O dláždění 
vstupu na úřad se dokonce rozšířila 
pověst, že je tak provedené proto, aby 
se dovnitř nikdo nedostal. Osvětlení dvora také zapadlo do této kvality. Zemní 
svítidla nevalné kvality přestala fungovat poté, co do nich překvapivě zatekla voda 
a celá soustava vyhořela. Nadzemní osvětlení nemělo o moc delší trvání. Plastové 
kryty svítidel zkřehly a popraskaly, většina sloupků pod svítidly skončila vylomena 
dětskými návštěvníky. Na omluvu dětí je třeba dodat, že to nevyžadovalo vůbec 
žádnou námahu. Prozatím byla provedena část oprav. Dokončení bude podřízeno 
především vývoji počasí.                    Rada MČ
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Chaberský dvůr

Přednáška

Severoameriční indiáni
26. 1. čtvrtek 17 h
Vstupné Kč 30,-

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

Pražský hrad na úsvitu dějin    
Nejnovější poznatky z archeologických výzkumů   

Kulturní centrum Chaberský dvůr 

   Cyklus přednášek s předními odborníky Pražského hradu v roce 2012
Pro CHD připravilo OS na ochranu památek v Dolních Chabrech 

12. ledna 17 h Počátky Pražského hradu jako centra české státnosti
PhDr. Jan Frolík, CSc.

9. února 17 h Kosmas a Pražský hrad
PhDr. Jan Frolík, CSc.

22. března 17 h Pohřbívání na Pražském hradě ve středověku
PhDr. Jan Frolík, CSc.

12. dubna 17 h Život skrovný a život v luxusu na Pražském hradě -
svědectví archeologie
Mgr. Gabriela Blažková, PhD.

10. května 17 h Zlatá ulička – archeologický výzkum v roce 2010
Josef Matiášek

14. června 17 h Suchá historie pod podlahou 
Vladislavský sál – archeologický výzkum v roce 2009
Josef Matiášek

Kulturní centrum Chaberský dvůr, Hrušovanské náměstí 253/5, 
Praha 8 - Dolní Chabry, mob: 604 976 653, tel: 283 852 858,

e-mail: chaberskydvur@dchabry.cz, www.dchabry.eu

Divadelní ochotníci chaberští

DIVOCH
Na zkouškách pracuje soubor nejen pilně, 
ale i úspěšně.

Určitě se máme na co těšit.

Premiéra je očekávána na jaře 2012!

Fotografi e z vernisáže
V prosinci 2011 se uskutečnila v galerii CHD VÝSTAVA DESKOVÝCH 
OBRAZŮ Jarmily Haldové.

Na vernisáž vážili cestu mezi jinými i fi lmový režisér Jan Schmidt, dlouho-
letý principál loutkového divadla Jiskra pan Dr. Slunečko a mnoho dalších 
osobností. Kdo expozici neviděl, má proč litovat. Šíře tvorby Jarmily Hal-
dové i v dalších oblastech výtvarného umění nám dává šanci se s jejím 
dílem v budoucnosti ještě setkat. Doufám, že se do Chaber vrátí.

Miroslav Malina

Výstava

KRAJINA A  JEJÍ PODOBA
SKUPINA „ STARŠÍ 4 „ 
 
 Bohunka Lochmanová
 Antonín Drbohlav
 František Oplištil
 Miroslav Vodička

Vás zve do galerie Chaberského dvora na výstavu obrazů a kera-
miky.

Vernisáž výstavy se koná 5.1.2012 v 17.hodin
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   Chaberský dvůr

LEDEN 2012
leden
Výstava: Mistři krajinné malby
P. Vodička s přáteli-malíři. Vernisáž 5. 1. 2012 od 17 h
Vstupné Kč 40,-/30,-

4. 1. středa 15. 30 - 17. 30 h
Kavárnička IV.
aneb „přijďte jen tak pobejt“
Vstup volný - pro všechny věkové kategorie

12. 1. čtvrtek 9 h a 10. 30 h
Jak se správně chovat mezi lidmi
Představení pro mateřské školy a maminky na mateřské
Vstupné Kč 50,- /osobu

12. 1. čtvrtek 17 h
Počátky Pražského hradu jako centra státnosti
Oblíbený cyklus historických přednášek organizovaných J. Snížko-
vou pokračuje
Vstupné Kč 30,-

13. 1. pátek 10.30 h
Dýchat znamená žít
Multimediální pořad pro základní školu Dolní Chabry
Uzavřené představení

17. 1. úterý 19 h
Novoroční koncert rockové legendy
Vladimír Mišík
Dále hrají Olin Nejezchleba a Pavel Skála.
Vstupné Kč 200,-/100,-

18. 1. středa 15.30 - 17.30 h
Kavárnička V.
aneb „přijďte jen tak pobejt“
Vstup volný - pro všechny věkové kategorie

19. 1. čtvrtek 18 h
Investice do drahých kovů
Přijďte se poradit, kam investovat své peníze…Odborná přednáška
Vstupné Kč 30,-

26. 1. čtvrtek 17 h
Severoameričtí Indiáni
Cestopisná beseda p. Wagnerové o sjezdu 50 kmenů USA s pro-
mítáním
Vstupné Kč 30,-

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

Novoroční koncert v CHD 17. 1. 2011
VLADIMÍR MIŠÍK 
Český rockový zpěvák, skla-
datel, textař, svými spolu-
hráči a přáteli už léta mírně 
ironicky, avšak právem pře-
zdívaný „Legenda“.

Po krátké epizodě u Komet 
spoluzakládal jednu z nejslav-
nějších českých kapel 60. let 
Matadors, v jejichž čele se za-
čal hudbou zabývat profesio-
nálně. Dále prošel Orchestrem 
Karla Duby, založil první vlast-
ní kapelu New Force, se kterou 
odehrál jediný koncert v srpnu 
1968, posléze byl krátkodobě 
angažován jako sólový kytaris-
ta v George & Beatovens Petra 
Nováka. V zimě 1968 s býva-
lým kolegou z Komet a Mata-
dors, kytaristou Radimem Hla-
díkem, založil Blue Effect. S ním se Mišík prezentoval na první dlouhohrající 
desce Meditace. Po jejím vydání byl ze souboru vyhozen, vzápětí jej bubeník 
Jaroslav ´Erno´ Šedivý pozval do další slavné kapely tehdejší doby, Flamen-
ga. S ním natočil Vladimír Mišík dodnes nesmrtelné album Kuře v hodinkách 
na texty Josefa Kainara. Dříve než album stačilo vyjít, Flamengo se rozpadlo 
a Mišík založil epizodní soubor Formace. 

Ke konci první poloviny sedmdesátých let 
založil skupinu ETC..., se kterou - přes 
mnohé personální změny a dvouletý zákaz 
činnosti v 80. letech - koncertuje dodnes. 
Zároveň se začal věnovat vedlejšímu 
akustičtějšímu sdružení Čunderground 
(původně s Vladimírem Mertou, Petrem 
Kalandrou ad., dnes vesměs se členy 
ETC...). 

Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších 
osobností české populární hudby již od 60. 
let 20. století. Svou tvorbou ovlivnil celou 
řadu umělců ať už z hudebního, výtvarné-
ho či literárního prostředí. 

Sestava na 17.1. Vladimír Mišík / J. Olin Nejezchleba / Pavel Skála
Vstupné Kč 200,-/100,-

Přednáška

Investice do drahých kovů
Ing. Jarmila Hla Shwe, M. B. A.

Jarmila Hla Shwe má za sebou bohatou praxi 
v oblasti bankovnictví, managementu a marke-
tingu. 

V současné době pracuje pro  evropskou jed-
ničku nezávislého private bankingu - německo-
švýcarský holding AWD, kde se stará o správu 
fi nančního portfolia VIP klientů z řad vysokých 
manažerů, členů profesních komor, či špičko-
vých sportovců. 

V této turbulentní době umí poradit, jak lze po-
mocí alternativních investic mimo fi nanční trhy ochránit naše peníze proti 
možným dopadům fi nanční a dluhové krize.

Paní Hla Shwe žije v Dolních Chabrech 8. rokem a ráda se s Vámi příjde 
podělit o své profesní zkušenosti.

19. 1. čtvrtek 18 h
Vstupné Kč 30,-

Jarmila Hla Shwe má za sebou bohatou praxi 
v oblasti bankovnictví, managementu a marke-
tingu. 

V současné době pracuje pro  evropskou jed-
ničku nezávislého private bankingu - německo-
švýcarský holding AWD, kde se stará o správu 
fi nančního portfolia VIP klientů z řad vysokých 
manažerů, členů profesních komor, či špičko-
vých sportovců. 

V této turbulentní době umí poradit, jak lze po-
mocí alternativních investic mimo fi nanční trhy ochránit naše peníze proti 

Ke konci první poloviny sedmdesátých let 
založil skupinu ETC..., se kterou - přes 
mnohé personální změny a dvouletý zákaz 
činnosti v 80. letech - koncertuje dodnes. 
Zároveň se začal věnovat vedlejšímu 
akustičtějšímu sdružení Čunderground 
(původně s Vladimírem Mertou, Petrem 
Kalandrou ad., dnes vesměs se členy 
ETC...). 

Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších 
osobností české populární hudby již od 60. 
let 20. století. Svou tvorbou ovlivnil celou 
řadu umělců ať už z hudebního, výtvarné-
ho či literárního prostředí. 
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Školy, sdružení

Základní škola Praha Dolní Chabry 
Spořická 34/400, Praha 8 – Dolní Chabry

pořádá 

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD 
pro školní rok 2012-2013 

ve čtvrtek 26.ledna 2012 od 13 do 17 hodin 
a ve středu 1.února 2012 od 13 do 17 hodin 

K zápisu se dostavte s budoucím prvňáčkem, jeho rodným listem, 
s vlastním občanským průkazem a vyplněným zápisním listem. 

Pokud budoucí prvňáček chodí do MŠ v Dolních Chabrech, budou zápisní listy 
k dispozici ve školkách. Ostatní rodiče je vyplní při zápisu nebo si formulář zápisního 

listu mohou stáhnout z webových stránek školy  

Pokud budete žádat o odklad školní docházky pro své dítě, je třeba si u zápisu   
vyzvednout žádost o odklad a informaci o postupu a příslušných dokladech 

k žádosti. 

Bližší informace o škole, školním vzdělávacím programu, školní 
družině a zájmové činnosti získáte na  
www.zschabry nebo na tel. 233544562 

a na třídních schůzkách budoucích 1. tříd ve středu 6.6.2012  
v 17 hodin v jídelně školy 

Případné dotazy k zápisu do prvních tříd vám zodpoví pan učitel  
Mgr. Jakub Linhart, který je pověřen řízením zápisu. 

Chaberské děti se dostaly do Parlamentu
Praha, 28. listopadu 2011 – Přibližně sto pa-
desát dětí, rodičů a pedagogů volného času 
z celé republiky se sešlo v atriu Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR na vernisáži 1. 
ročníku fotografi cké soutěže Život kolem 
nás. Tu pro děti ze školních klubů, středisek 
volného času, nestátních neziskových orga-
nizací pro děti a mládež a školních družin 
uspořádal Národní institut dětí a mládeže.
Z téměř tří set padesáti fotografi í byly vyhodno-
ceny čtyřicet čtyři práce. Ceny předávali ředitel 
Odboru pro mládež MŠMT Michal Urban, ředi-
tel NIDM Jiří Veverka a patroni soutěže - pěti-

násobná mistryně světa v putting golfu Olivia Prokopová, paralympionik a šestinásobný mistr 
světa Jiří Ježek a herečka a moderátorka Táňa Fischerová. Oceněni byli také pedagogové, 
kteří děti v jejich práci vedli. (Zdroj: tisková zpráva NIDM)
Z naší školní družiny se zúčastnilo 12 dětí, z toho pět jich získalo ocenění. V kategorii ŠD na 
téma „ Zvířátka a lidé“ se na prvním místě umístil Vojta Vích, na druhém místě Jan Michálek. 
V tématu „Svět našima očima“ se na druhém místě umístili Natálka Černá a Mikuláš Asingr, 
v tématu „Bezpečí domova“ se na třetím místě umístila Vanda Knížková.
Dětské oči vidí svět zajímavější, krásnější a zejména ho vidí z jiné perspektivy než dospělý 
člověk. Zkusme se na něj 
z jiného úhlu pohledu ob-
čas podívat i my dospělí.
Vítězové fotografi cké sou-
těže, “Život kolem nás“ 
Vojta Vích, Jan Michálek 
a Vanda Knížková, byli 
také pozváni do pražské 
televize Metropol, kde se 
v pořadu „Supermáma“ zú-
častnili rozhovoru redaktor-
ky Moniky Valentové s ko-
ordinátorkou soutěže Mgr. 
Danuší Netolickou. Děti 
zde hovořily o svém vztahu 
k fotografování.

Mikuláš
V úterý 6.12. dopoledne procházel naší školou Mi-
kuláš s anděly a celým hejnem čertů. Podíval se do 
všech tříd, aby některé děti pochválil, jiné pokáral 
za jejich chování. Všichni slíbili, že se polepší, a tak 
nakonec Mikuláš mohl každého žáka odměnit malou 
sladkostí. 

Fotosoutěž na téma „CHABRY I V KRAJINĚ“
Soutěž potrvá od 1. ledna do 31. října 2012

Vyhlašujeme FOTOSOUTĚŽ pro všechny 
věkové kategorie o Dolních Chabrech. Sou-
těž je součástí Projektu o hledání minulosti 
naší obce, kterou pořádá Občanské sdružení 
na ochranu památek v Dolních Chabrech. 
Zaznamenejte naší ves a život v ní v souvis-

losti s okolní krajinou a přírodou, zachyťte památky nebo 
detaily historických objektů novým pohledem. Lze se zú-
častnit v libovolném tématu, každý účastník soutěže může 
zaslat maximálně 10 fotografi í.
Soutěžní témata:
1 - PROMĚNY V ČASE
Srovnávací fotografi e minulosti a současnosti. Znáte pů-
vodní fotografi e historických objektů nebo fotografi e Chaber 
v krajině? Zachyťte je v současném kontextu. 
2 - ZE ŽIVOTA V OBCI
Zaznamenejte společenské události a současný život oby-
vatel obce na pozadí krajiny.
3 - ZAJÍMAVÝ DETAIL
Zajímavé detaily staveb nebo krajiny, detaily naší historické 
a zemědělské vsi. Nejlepší fotografi e vyhodnotí nezávislá odborná porota. Vítězné fotografi e 
budou veřejně vyhlášeny v tisku a na webových stránkách OSOP. Fotografi e budou otištěny 
v připravované publikaci o Chabrech a vystaveny. Fotografi e odesílejte na adresu foto@osop-
chabry.cz. Podrobnosti a soutěžní podmínky na www.osop-chabry.cz.

Pracovní činnosti trochu jinak
zažila 2.A 31.11. 2011 v MUZEU LEGA. Prohlédli jsme 
si vystavené modely a některé z exponátů měly dokonce 
zabudovaný elektro-
motůrek. Po zmáčknutí 
tlačítka začaly vlaky 
jezdit. Jiné modely 
(hrady, lodě, letadla..) 
byly zase skutečně de-
tailně propracované. 
Nakonec jsme si v pra-
covním koutku zkoušeli 
také nějaký sestavit. 
Moc se nám tam líbilo.

Prvňáčci se těší na Vánoce
Už od začátku adventu probíhá v prvních třídách pečlivá 
příprava na vánoční svátky. Společně jsme si (s pomo-
cí rodičů a prarodičů, bez kterých by realizace nebyla 
vůbec možná) 24. listopadu vyrobili adventní věnce, 7. 
a 9. prosince upekli a nazdobili perníčky. Během celé 
této doby si zdobíme třídy a chystáme dárky na vánoční 
jarmark. Čerta a Mikuláše jsme potkali hned dvakrát: jed-
nou na výletě v Hrusicích, podruhé přímo ve škole. Na 
Ježíška si ještě musíme počkat. A jak si ho naši prvňáčci 
představují, si o vánočním jarmarku budeme moci prohlédnout ve škole na nástěnce mezi 
prvními třídami: jako velkého ježka, miminko s křídly, andělíčka, miminko v jesličkách nebo 
postaršího dědu v hnědém kabátě. Na žádném výkresu se, navzdory komerci a masáži 
médií, neobjevil ani jeden Santa Claus. V Chabrech jsou naštěstí v „kurzu“ české Vánoce.
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Mikuláš v sokole
Mikuláš s andělem a čerty přišli opět do naší 
sokolovny v neděli 4.12. Děvčata z oddílu 
sportovní gymnastiky předvedly divákům, 
co se naučily na tréninkách a moc se jim vy-
stoupení povedlo. Diváci je odměnili velkým 
potleskem.
Pak si všechny děti zatancovaly a zacvičily na 
nářadích. Mikulášské besídky se zúčastnilo oko-
lo 90 dětí v doprovodu svých rodičů, babiček, 
dědečků, tetiček,...
Moc nás těší velká účast hlavně nejmenších so-
kolíků a těšíme se na další setkání například na 
dětském karnevalu 25. února.  Lenka Mikotová

Krásné prožití Vánočních svátků, šťastný 
a úspěšný rok 2012 přeje všem příznivcům 
sportu Sokol Dolní Chabry.

Fotbalové turnaje naší mládeže
Naše mládežnické týmy se v rámci zimní přípravy na jarní sezónu účastní několika turnajů, 
kde sklízí úspěchy. 
Nejlépe si zatím vedl tým mladších žáků, který ve svém prvním letošním halovém turnaji na Žižko-
vě získal zlatou medaili, když ve fi nále zdolal na penalty odvěkého silného soupeře Junior!

Pozadu nezůstává ani tým starší přípravky, který v halovém turnaji v Neratovicích obsadil pěkné 
třetí místo a nechal za sebou i ambiciózního souseda z Kobylis Admiru.

Slovo předsedy
Milí chaberáci!
Zdravím vás v novém roce. Věřím, že 
tento rok bude pro nás chaberáky úspěš-
ný jak v osobním životě, tak i v tom na-
šem fotbalovém. Tento rok začneme ob-
novenou premiérou fotbalového plesu, 
na který se moc těším a chtěl bych vás na něj tímto 
pozvat. Dokonce na něm bude zvolena MISS FANYN-
KA SK DOLNÍ CHABRY pro rok 2012. Závěrem vám 
chci popřát, aby se vám splnily vaše sny či cíle, které 
jste si pro tento rok vytyčili.             Vladimír Šmicer

           Sport

Soutěž 
Tak jak jsme psali v minulém Zpravodaji, stále se mů-
žete přihlásit do soutěže MISS FANYNKA SK DOLNÍ 
CHABRY, pište a fotografi e posílejte na e-mail: miss-
fch@seznam.cz. Více na: www.skchabry.cz

Srdečně zveme milovníky hudby, tance a dobré 
zábavy na tradiční 

SOKOLSKÝ PLES
který se koná 21. ledna 2012 

od 20 hodin v sokolovně
• V průběhu večera vystoupí světoznámý Vycpálkův soubor písní a tanců. 
• K tanci a poslechu hraje orchestr Tonik. 
• Těšit se můžete také na bohatou tombolu a občerstvení. 
• Nezapomeňte společenský oděv. 
• Vstupenky budou k zakoupení na místě. 

Úspěchy malých tenistů z Chaber
V sobotu 26.11.2011 proběhl v tenisové hale LOB Slovanu Bohnice dětský tenisový oddílový 
turnaj, který pořádal SK Meteor Praha ve spolupráci se sportovním klubem 2.P.S.K. Dolní 
Chabry.
Turnaje se zúčastnilo 58 dětí, ve věku 5-12 
let, které byly rozděleny do 6 věkových ka-
tegorií. Všechny děti podaly krásné a bojov-
né výkony a za to byly odměněny pěknými 
cenami a vítězové jednotlivých kategorií si 
domů i krásné poháry. Chaberské děti suve-
rénně ovládly kategorii minitenis a přípravku 
a potvrdily tak, že loni zde vytvořená trénin-
ková skupina má vysokou úroveň.
Minitenis: 1. místo zaslouženě vybojoval 
s velkou převahou bez jediné prohry Michal 
Mlynár (Chabry), 2. místo Daniel Bien (Su-
chdol), 3.místo Ben Florian (Chabry).
Přípravka: Chlapci: 1. Tobiáš Holzel(Su-
chdol),2. Petr Franc (Chabry),3. Kryštof Schovánek (Chabry). Dívky: 1. Anna Jiřičná (Chabry),2. 
Danielka Mlynárová (Chabry),3. Inka Floriánová (Chabry). Open: 1. Tobiáš Brož ,2. Lucie Havlíč-
ková,3. Bára Heřmanová,4. Filip Drbal(Chaberák)
Ml. žactvo team B: 1.místo Jakub Tomka (Libeň),2.místo Julie Stránská(Libeň),3.místo Matyáš 
Holzel (Suchdol). Nejlepším Chaberákem zde byl Alex Bárta na 5.-8.místě.
Ml. žactvo team A: 1.místo Matyáš Krajíček (Libeň), 2.místo Martin Žihla (Libeň),3.místo Matěj Vl-
ček (Libeň). Zde za Chabry hrál pouze Frederik Bušek, který nakonec po bojovném výkonu skončil 
na krásném 4.místě.
Všem malým tenistům z Chaber gratulujeme a děkujeme za předvedené výkony. Když uvážíme, 
že dětská chaberská tréninková skupina vznikla teprve loni na podzim a děti trénují 1x až 2x týdně, 
tak je zde vidět opravdu velký kus práce. Pokud chcete někdy vidět malé chaberské tenisty v akci, 
můžete se přijít podívat na některý z tréninků, které probíhají každé úterý a čtvrtek v tenisových 
halách Slovanu Bohnice.       -ata-

Věřte nevěřte
Postupem na fotbalové ME se zkomplikovala situace 
pro náš fotbalový klub. Po odchodu Luďka Klusáčka 
z místa reprezentačního asistenta Michal Bílek hledal 
náhradu. Bohužel (bohudík) ukázal na našeho Mílu 
Balouna. Předseda SK Dolní Chabry má radost, ale 
reprezentační manažer je proti!

srdečně zve děti i dospělé na tradiční 

DĚTSKÝ
KARNEVAL

který se koná v SOBOTU 25. února 2012 
od 15:00 hodin v sokolovně

• Můžete se těšit na různé hry, soutěže, přehlídku masek i 
tanečky pro nejmenší i větší děti. 

• Je pamatováno také na občerstvení. 
• Děti se přezují do cvičební obuvi. 
• Vstupné dobrovolné. 

	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

SK	  DOLNÍ	  CHABRY	  VÁS	  ZVE	  NA:	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

TRADIČNÍ	  FOTBALOVÝ	  PLES	  
	  KTERÝ	  SE	  KONÁ	  4.2.2012	  	  
	  

OD	  20:00	  HODIN	  V	  SOKOLOVNĚ	  

	   Hraje	  orchestr	  Jardy	  Kleina.	  
	  

Atraktivní	  tombola	  (1.místo	  dva	  lístky	  na	  utkání	  ME	  Rusko:Česko).	  
Dražba	  dresu	  českých	  fotbalových	  reprezentantů	  s	  jejich	  podpisy.	  

Vyhlášení	  MISS	  FANYNKA	  SK	  DOLNÍ	  CHABRY.	  
Společenský	  oděv	  nutný.	  
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Vítání občánků
Celkem 17 úžasných malých Chaberáčků se 
sešlo v Chaberském dvoře, aby byli oficiálně 
přivítáni do naší „vesničky střediskové“. Pan 
starosta jim dal požehnání do života a komise 
kulturní a sociální malý dárek. Za chvíli je vyfo-
tíme „Loučíme se s deváťáky“ no a nebude to 
dlouho trvat a pozveme je na „setkání se senio-
ry“. Inu, život letí...

Fotostřípek
Přástky svaté Lucie v Chabrech 2011 
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Střípky z Chaber

Hledáme aktivní redaktory Zpravodaje!

Výlety „Nordic Walking“
Vážení přátelé, chtěl bych Vám na příští rok 
připravit pár výletů, či procházek s holemi na 
NORDIC WALKING, které jsou velmi prospěš-
né pro zdravou a kvalitní chůzi.

Severská chůze neboli Nordic Walking je dyna-
mická chůze s holemi k tomu určenými s cílem 
zlepšení kondice. Pochází z Finska. Přináší nám 
„NOVÝ ROZMĚR CHŮZE“ a radosti s ní (je to víc 
než jen co se říká a píše: rozpohybování celého 
těla, úprava držení těla, odlehčení, zvýšení kon-
dice, „spalujeme“ kalorie, má příznivý vliv na naši 
mysl). Potřebujeme správné hole, vhodnou obuv 
i oblečení. Je vhodná téměř pro všechny věkové 
a výkonnostní skupiny. Terény si můžete vybírat 
podle vaší potřeby. 
Nordic Walking  se řadí mezi rekreační sporty a zdravotní prevenci. Nordic Walking lze provozovat 
v každém věku bez rozdílu fyzické zdatnosti. Začali bychom podle počasí v březnu či dubnu, a do-
kud bude zájem a přijatelné počasí tak můžeme chodit pravidelně každý měsíc až do napadnutí 
sněhu. Informace budou k dispozici v Chaberském zpravodaji. Přihlášky a návrhy na výlety jsou 
vítány na e-mail: slutom@seznam.cz

Krásné vánoční svátky a hodně zdraví v roce 2012 a nashledanou s holemi se těší
Tomáš Slušný a o.s. SEDM PAPRSKŮ 

Nový rok 2012 je tu!
Pro jistotu jsme Vám zajistili dva kominíky pro 
štěstí: chytněte se s námi za knoflík... 
Hodně VNITŘNÍ radosti Vám přeje Alena Nigri-
nová - šéfredaktorka Zpravodaje a celá redakč-
ní rada. 
(Pište - pište - pište. A to si pište, že Vám to 
otiskneme).

inzerce
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