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Představujeme 
zajímavé osobnosti, organizace, sdružení
Bronislava Kukurová
tajemnice ÚMČ

1. Jaký je Váš vztah k Dolním Chabrům? 
Kladný. 
Co považujete jako občanka za nejdůležitější?
Z pohledu občana všechno, z pohledu úředníka mám jasně stanovené 
priority: funkční úřad-kvalitní služby pro veřejnost-vstřícnost v mezích zá-
kona-kreativní přístup a schopnost komunikace všech složek zúčastňují-
cích se na řízení obce.
Co se podle Vás naopak už podařilo zlepšit za poslední čas? 
Defi nujte poslední čas... Od podzimu roku 2004, kdy jsem na úřad na-
stoupila, se změnilo mnohé. Každá změna je svým způsobem přínosná, 
byť jen v tom, že jsme se poučili na vlastních chybách. Není těch, kdo by 
nechybovali, je však mnoho takových, kteří jsou přesvědčeni, že by věci 
řešili jinak nebo lépe. Co se zlepšilo ? Výčtem hmatatelných věcí se za-
bývat nehodlám. Zlepšil se vztah veřejnosti k úřadu, to vnímám pozitivně, 
zlepšilo se interní klima, což prospívá kreativitě zaměstnanců, to vysoce 
hodnotím, zlepšil se přístup mnoha dalších orgánů, s nimiž spolupracu-
jeme: namátkou policie, odborů ÚMČ Prahy 8 nebo některých odborů 
Magistrátu. Na standardní úrovni zůstaly zachovány vztahy, které vybu-
dovalo předcházející vedení. V tomto případě se nekonalo žádné pálení 
mostů, což považuji za věc zcela zásadní. Stavby na starých základech 
stojí většinou pevně a není potřeba je za každou cenu srovnat se zemí.

2. Jaké nároky vyžaduje pozice tajemníka úřadu městské části a co 
je Vaší hlavní pracovní náplní?
Na položenou otázku najdete odpověď v každém výběrovém řízeni na 
tuto pozici. Rozsah pracovní náplně tajemníka by běžného čtenáře unudil 
k smrti. Stručně – zodpovídám za chod úřadu.

3. Jaký servis tu občan D. Chaber na úřadu najde? (Někteří lidé neví, 
s čím se mohou obracet na místní úřad a kdy naopak musí na úřad 
Prahy 8...) 
Máme funkční webové stránky, pravidelně aktualizujeme, jedním kliknu-
tím na správnou ikonu je možné se dovědět o nás vše. A pro toho, kdo 
je nepřítelem podobných technických vymožeností, jsou tu zaměstnanci, 
mne nevyjímaje, kteří dotazy ochotně zodpoví.

4. Jaké novinky, zlepšení se na úřadě realizují a naopak jaké problé-
my z hlediska úřadu Vás trápí? 
Vždy je co zlepšovat, proto zlepšujeme průběžně a baví nás to. Je málo 
dní, kdy nás nic netrápí, podstatné je nenechat se utrápit a najít řešení, 
jak se z problémů dostat ven.

5. Jaký je Váš osobní názor na to, že by se měly úřady městských 
částí sdružovat do větších celků z hlediska úspory nákladů na státní 
správu? 
Z pohledu zefektivnění práce a kvality služeb pro veřejnost to považuji 
za krok zpět a vyhozené peníze na systém budovaný několik let. Snížit 
náklady lze, nikoliv však u nejmenších a posledních článků státní chobot-
nice, pokud aparát ve středních a vyšších patrech neuplatní program „fi t 
and slim“ (ozdravení a zeštíhlení) především sám na sobě. My tady „dole“ 
jsme univerzální úředníci 3 v 1, nechápu opačný model náměstků a na 
ně navázaných vedoucích sekretariátů a dalších asistentů a sekretářek, 
uměle vytvářenou selekci vybraných odborů, která je v přímém rozporu 
se slučováním jiných. Plat vyššího úředníka je nejen odrazem funkce, ale 
především práce, kterou odvádí, a i když je jeho součástí příplatek za 
vedení, nepovažuji vždy za efektivní velení armádě podřízených. K otáz-
ce kumulace úřadů do větších celků – v případě infrastruktury, z níž vy-
škrtnete úřad, poštu, lékárnu nebo zrušíte jiné služby, pro které si občan 
danou lokalitu zvolil k životu, to jako „občan“ budu vnímat negativně. To 
jsem jako občan mohla postavit dům na samotě u lesa a jednou za měsíc 
vyrazit do velkého světa za úředním šimlem s razítkem. A s tím se oprav-
du neztotožňuji.

Děkuji za rozhovor. Alena Nigrinová

Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina, starosta MČ

Zásadní problémy, 
které mohou ovliv-
nit život v obci, tedy 
jednání o územním 
plánu a způsobu ří-
zení hlavního měs-
ta trvají. Dnes bych 
se ale rád věnoval 
i dalším oblastem 
dění v Chabrech. 
Pokusím se, projít 
jich v rychlosti co 
nejvíce. 

Komunikace v obci. Už jsem popisoval, že růz-
né kategorie silnic spravují různé organizace. 
Konkrétně Ústecká ulice. Ta je mimo naši správu. 
Hlavní město naplánovalo na letošní rok generál-
ní opravu povrchu. Realizace teď záleží na stavu 
fi nančních prostředků. Změnu dopravního zna-
čení, kterou iniciovali občané se po dlouhé a tr-
nité cestě podaří uskutečnit v nejbližších dnech. 
Hranice obce bude dopravními značkami vyme-
zena nad Triocampem s předsunutým snížením 
rychlosti. Opravy komunikací ve správě TSK se 
daří realizovat se střídavými úspěchy. Například 
poničené obrubníky v zatáčce ulice Měďěnecké 
už opraveny byly. V současnosti opravu opako-
vaně reklamujeme. Stejně jsme žádali o opravu 
obrubníků na zastávce autobusů Počeradská. 
Na našich místních komunikacích se některé 
vady podařilo odstranit – například v Kobyliské 
ulici. Vím, že další čekají – v Perštejnské a dal-
ších. V rámci fi nančních možností by mělo dojít 
i na ně. 

Zaznamenal jsem dotazy na odpadkové koše 
a koše na psí exkrementy. Doufám, že jste již 
zaznamenali dílčí pokrok v této oblasti. Několik 
košů bylo už v obci instalováno. Tady si dovolím 
poznámku. Zřejmě jsou lidé, kterým ani koše na 
odpadky nedají v klidu spát. Anabázi s osazením 
toho prvního v Ulčově ulici jsem popisoval. Do-
mníval jsem se, že jsme zvítězili. Omyl. Nádoba 
koše byla vylomena z držáku a zůstala ležet na 
zemi. Alespoň zůstala na místě. Byla totiž zajiš-
těna lankovým zámkem. 

Základní škola. Pokračujeme v práci na zámě-
ru dostavby ZŠ. 3.5.2012 se uskutečnila veřej-
ná prezentace studie. Všichni obyvatelé, kteří 
se představení studie zúčastnili, ji přijali kladně. 
V současné době probíhají jednání k zajištění 
fi nančního krytí projektové dokumentace. Magis-
trát hlavního města naší MČ prostředky na dokry-
tí nákladů neposkytl.

Vzhled obce dokáží ovlivnit i soukromé aktivity. 
Příkladem je práce pana Kalendy na obnovení 
rybníku Pod Zámečkem. Přilehlé údolí už dostalo 
díky jeho práci a také přičiněním jeho přátel no-
vou, a mohu konstatovat že lepší, podobu. Dou-
fám, že se podaří realizovat i rybník. 

Černé skládky. Hrozná věc, na kterou si také ne-
málo občanů ztěžuje. U vjezdu na bývalou sklád-
ku TKO se snad v dohledné době vše radikálně 
změní. Soukromý investor má již v běhu stavební 
povolení na autoservis. Tím by se celá tato loka-
lita upravila. Další místa v okolí obce se postupně 
na náklady MČ snažíme likvidovat.

Zloději všeho druhu. Ani zvýšenou aktivitou re-
publikových policistů a dalšího strážníka Městské 
policie se nedaří eliminovat výskyt krádeží všeho 
druhu. Od benzinu ze zaparkovaných aut, až po 

vykradené byty. Domnívám se, 
že asi pomůže jen větší pospo-
litost obyvatel. A tady si dovolím 
poprosit všechny, při jakémkoliv 
nezvyklém dění volejte policii.

Restaurace na Hrušovanském náměstí. Slyšel 
jsem také otázky, proč jsme nechali zavřít hos-
tinec U Kulhánků. To je omyl. Rada a posléze 
i Zastupitelstvo MČ nesouhlasilo s významným 
rozšířením hracích přístrojů . Restauraci uzavřel 
provozovatel se zdůvodněním, že pohostinství jej 
neuživí.

Této lokality, i když z jiného úhlu pohledu, se 
týká i další problém. Skupina obyvatel předložila 
požadavek na provedení úprav ke zvýšení bez-
pečnosti chodců právě v tomto nejužším místě 
Spořické ulice. Tento prostor je při současném 
provozu skutečně kritickým místem na cestě dětí 
do školy. Možnosti, jak zde provoz upravit, jsou 
ale mizivé. Zkoušíme dohodnout nějaké reálné 
řešení s Odborem dopravy Prahy 8.

Divadlo Divoch. Divadlo žije a sílí. Soubor již 
začal zkoušet další představení. Předpokládám, 
že pro velký zájem se na podzim dočkáme ještě 
dalších repríz představení Osm žen. Kdo zatím 
neviděl, může litovat.

Kostel v Dolních Chabrech. Rádi bychom, 
aby se opět stal přirozenou dominantou obce. 
Den svěcení maleb a další doprovodné akce se 
opravdu vydařily. Snažíme se získat sponzora na 
vybudování vnějšího nasvícení areálu.

A na závěr jedna aktualita. Výstava dresů Vladi-
míra Šmicera v galerii Chaberského dvora. Výji-
mečná záležitost realizovaná právě u nás. Přijďte 
se podívat. 
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VÝLETY ZA HRANICE CHABER 
Výlet do ráje (Českého)

První zastávka byla u sta-
rého, ale fungujícího mlý-
na v Bakově nad Jizerou. 
Obdivovala jsem staršího, 
ale přitom velmi čilého 
mlynáře, který nás při-
vítal zajímavou exkurzí. 
Byl moc chytrý, slušný, 
moudrý a samostatný. Vi-
děla jsem např. starobylé, 
ale fungující přístroje, kte-
ré byly poháněny vodou. 
Byla jsem až překvapená, 
jak si s přístroji a výrobou 

mouky a jiných surovin uměl mlynář poradit. Všichni byli nadšeni 
z nízké ceny bio výrobků. A tak nakupovali a nakupovali... Cestou 
jsme měli problémy s vytočením autobusu do zatáčky, ale vše jsme 
zvládli, protože máme šikovného řidiče. Po výborné svíčkové, co 
jsem měla k obědu, jsem se vyšplhala na zříceninu hradu Trosky. 
I přesto, že byla zima a fučel vítr, byl nádherný rozhled. Slyšela 
jsem, že České republice se vlastně říká ,,žlutá země“. Sama jsem 
se přesvědčila. Říká se to proto, že se u nás skoro nejvíce pěstuje 
řepka olejka. Díky tomu, že se počasí náhle zlepšilo a měli jsme 
ještě hodně času, jeli jsme na pískovcovou zříceninu hradu Vale-
čov. Bylo to super. Bylo tam velmi mnoho výklenků, kde se dalo 
dobře fotit a také jsme měli podrobný výklad. Celé se mi to moc 
líbilo, ale přece jenom nejvíce Trosky s krásným výhledem. 

Lucie Zahradníková (13 let)
Červnové výlety:
09.06.2012 – Český ráj na raftech 
16.06.2012 – lodí po Orlické přehradě

Losované knihy od nakladatelství Frag-
ment: Potkala jsem Sicílii, Inheritance

Výstava dresů Vladimíra Šmicera
Nebývá zvykem, aby na této stránce byly zprávy ze sportu. Ale výjimečná 
příležitost vyžaduje výjimečné činy. Ostatně událost, které se chci věnovat, 
má velký význam především společenský.

S potěšením jsem se zapojil do příprav výstavy dresů Vladimíra Šmicera. O tom, 
že tato expozice jako první z realizací v CHD dosahuje opravdu celorepubliko-
vého významu, svědčí rozsáhlé referáty ve všech veřejných médiích. Jsem rád, 
že ústřední postavou je Chaberský občan. Uvádět zde sportovní úspěchy Vládi 
Šmicera asi není potřeba. Dovolím si ale zdůraznit jeho obrovský vliv na mládež 
a dění v obci. Díky jeho otevřené, vstřícné povaze a ochotě pracovat pro místní 
fotbal, má náš oddíl počet mládežnických mužstev srovnatelný s ligovými kluby.
Přiznávám velkou radost z pohledu na hřiště, denně zaplněné mládežnickými 
družstvy. Děkuji za MČ Dolní Chabry všem, kteří se podíleli na organizaci výsta-
vy, všem sponzorům a především Vláďovi, za zapůjčení exponátů.

Starosta MČ

  Zprávy z úřadu

Rada schválila
  výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace na 

dostavbu školy.

Rada pověřila
  starostu uzavřením smlouvy o dílo s vítězem výběrového říze-

ní na údržbu městské zeleně, kterým se stala fi rma IRIS Španihel.

Rada souhlasila
  s uzavřením darovací smlouvy, kterou dárce AVE CZ, s.r.o. 

darovala ZŠ 10 ks PC sestavy v celkové hodnotě 5.000,– Kč. 

  s úpravou stávajícího sociálního zařízení v MŠ Chaberáček 
za podmínky, že úpravy budou fi nancovány z rozpočtu MŠ.

  s vybudováním závlahového systému na zahradě MŠ Cha-
beráček. Náklady na závlahový systém budou hrazeny formou 
sponzorského daru. 

  s předloženou PD a novostavbou víceúčelové haly na pozem-
cích parc. č. 1264/27, 1255/2-4, 1442/1, 1233/95 a 1251, v k.ú. 
Dolní Chabry, na ulici Spořická v prostoru bývalé skládky.

Rada schválila
  postup při vymáhání vad a nedodělků v objektu Chaberského 

dvora. Vzala na vědomí dosavadní výsledky jednání právních zá-
stupců MČ, které starosta předložil, a pověřila jej, aby pokračoval 
ve spolupráci a jednání s právní fi rmou, která tyto kroky započala.

  odvodnění cesty kolem hřbitova dle navržených úprav.

  rozpočtové opatření č. 1 v roce 2012, kterým byl navýšen roz-
počet MČ o částku 1.940 tis. Kč na přestavbu ZŠ – navýšení ka-
pacity, a o částku 40 tis. Kč, která je určena na přípravu a zkoušky 
zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců ÚMČ. 

vzala na vědomí
  oznámení o přerušení provozu mateřských škol v době letních 

prázdnin. Obě MŠ budou v době od 16.7. do 31.8.2012 uzavřeny. 

Vybíráme 
ze zasedání Rady MČ 
ze dne 20. dubna 2012

Ze zasedání Rady MČ ze dne 
14. května 2012

Ze zahájení výstavy dresů Vladimíra Šmicera v CHD

Zlaté míče na půdě 
Chaberského dvora
Poznejte 100 dresů Vladimíra Šmic-
ra. Tak se nazývá výstava v síni are-
álu Chaberského dvora, kde Vladi-
mír Šmicer , vicemistr Evropy 1996 
a vítěz Ligy mistrů v týmu Liverpoo-
lu 2005, představuje svou bohatou 
sbírku úlovků. 

Výběr stovky dresů na výstavu byl slo-
žitý. „Mám jich přes 180,“ prozrazuje. 
Nejcennější zařadil rovnou, s ostatními 
mu museli pomoci nejbližší, osvědče-
ní estéti. „Aby to také barevně ladilo,“ 
myslí rovněž na oko návštěvníků. A je 
na co koukat. 

Za nejdražší považuje podepsaný dres 
Liverpoolu se všemi osmnácti vítězi 
Ligy mistrů 2005. „Kdybych ho dal na 
ebay na nějakou aukci, deset tisíc liber, 
tedy téměř půl milionů korun, by za to 
padlo jako nic,“ tvrdí. Osobně si víc cení 
z debutu v reprezentaci do 21 let ještě 
za federální doby nebo dresu, který byl 
připraven k triumfu na EURu 1996 v An-
glii. „Pak nám dal v prodloužení Bierhoff 

gól a zůstaly jen jako rarita,“ vzdychá 
za největším úspěchem v kariéře. Rád 
vzpomíná na další. „Třeba Brazílie. To 
je vždycky něco výjimečného,“ říká. 

Ve sbírce má dva Pavla Nedvěda, dr-
žitele Zlatého míče 2003 a také Fabia 
Cannavara, jenž získal cenu o tři roky 
později. V evropských pohárech si hod-
ně měnil dres s českými protihráči. 

Návštěvníky však nečekají jen látkové 
skvosty, obdivovat mohou i různé tro-
feje: fotografi e, vlaječky, šály, stříbrná 
kopačka z Poháru FIFA 1997. Video-
záznam pak přibližuje slavný penaltový 
rozstřel z fi nále Ligy mistrů v roce 2005, 
kdy vstřelil rozhodující gól. 

První návštěvníci měli co obdivovat. 
„Já takovou sbírku nemám,“ přiznává 
tchán sběratele Ladislav Vízek, bývalý 
československý internacionál. „Za nás 
se měnit nesměly, kdo to přes zákaz 
udělal, musel zaplatit celou sadu. Do-
stali jsme na památku jen dres ze zlaté 
olympiády 1980 v Moskvě. Dal jsem ho 
do hospody, ale někde zmizel,“ přibližu-
je svou dobu. 

Až výstava skončí, půjdou Šmicrovy 
dresy opět do krabic. „Vlastně do tašek, 
tahle skrýš se teď moc nehodí,“ smě-
je se. „Pět luxusních kousků mám za-
sklených, ty si dám aspoň do garáže,“ 
nachází pro nejcennější odpovídající 
prostor.    

Stanislav Hrabě 
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Chaberský dvůr

Barča a Samuel si k jaru pořídili 
nový vůz aneb parádní jízda uli-
cí V Americe.

Provozní doba Kulturního centra 
Chaberského dvora v červnu: 

pracovní dny  10–18
sobota     14–18 

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

Prostory k pronájmu

Soukromé oslavy – fi remní akce

Divadlo pro děti

Nebojsa
Rozpustilá pohádka s živými herci a velkými marionetami na motivy 
Boženy Němcové „O junákovi, který se nebál“.
Pro děti od 5 do 10 let.
16. 6. so 15 h, vstupné Kč 50,–

Letní provoz Kulturního centra Chaberský dvůr bude zajištěn 
v červenci a srpnu v pracovní dny 10 – 18 hodin.

Dana Zátopková v Chaberském dvoře
V září jí bude 90 let. Pamatuje si vše, záživně vypráví o svém životě s Emi-
lem Zátopkem a moc jí chutnaly buchty p. Knížkové. Setkat se s olympijskou 
vítězkou v hodu oštěpem z Helsinek 1952 byl pro mě velký zážitek. Hlavně 
lidský.
Skromná, příjemná, optimistická paní. Bydlí v Troji a když jsem jí vezla domů 
z besedy, potutelně se usmála a řekla mimo jiné toto: „Zastavte mi prosím u 
obchůdku, koupím si párky, mám na ně velkou chuť... A víte, jaký den bych si 
ještě jednou přála zažít? Takovej v plným tréninku. Moc  bych si chtěla ještě 
hodit oštěpem.“                   Alena Nigrinová

I takovéhle mazlíčky můžeme v Chabrech 
potkat :)

Drak, co chtěl létat jak oceloví 
ptáci nad Draháňským údolím...

Fotostřípky z Chaber aneb co se nevešlo na str. 8

Poděkování 
Chtěla bych poděkovat kulturní a sociální komisi za její práci. Výstavy, 
koncerty, div.představení nebo přednášky mají velmi dobrou úroveň. 
Jmenovitě bych ocenila p. Knížkovou. Vážím si také práce a zkuše-
ností p. Šíra. 
O výlety je zájem a byla by škoda rušit něco co dobře funguje a stme-
luje občany.

Jarmila Eichlerova
Reakce Ing. Nigrinové, předsedkyně komise: Děkujeme za pochvalu, 
nic rušit nehodláme.

6. června Okolo Hostivařské přehrady 
Velmi nenáročná trasa 
sraz  14:15 h 

 
 
 

 
 
20. června Lomy u Karlštejna 

Svačinu s sebou, protože občerstvení je možné 
až na konci cesty. Trasa cca 8 km. 
sraz 9:00 h 

 
 
 
 
12. července Květy 2012  Lysá nad Labem 

16.celostátní výstava květin a zahradnické trhy 
sraz 9:15 h 

 
Sraz je vždy na konečné zastávce bus č. 162 Kobylisy 

Informace:  
M. Knížková, tel.: 739 750 685 
kulturní a sociální komise 

13. června 15:30 - 17:30 h kavárnička Chaberský dvůr 
16:00 h  Jak stárnout s úsměvem - divadelní pásmo 

27. června 15:30 - 17:30 h kavárnička Chaberský dvůr 

„Přijďte pobejt” 
 

červen - červenec

V chaberské kočičí anketě „O nejchutnější myš“ vyhrála ta ze zahrady 
hokejisty Richtera.        Střípky připravily A.Nigrinová a H. Francová
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   Chaberský dvůr

ČERVEN 2012
Výstava 
21. 5. – 1. 7. 2012
Poznejte 100 dresů Vladimíra Šmicera!
Vstupné Kč 30,–

Fotbalové dresy vynikajícího českého internacionála
.

7. 6. čt 15 h  – 18 h 
Panenková dílna ke Dni dětí. Vyrobte panenku! 
Vstup volný

Výtěžek z výrobků UNICEF je určen na očkování dětí v Africe

7. 6. čt 16 h
Vystoupení hudební školy Yamaha
Vstup volný
Vystoupení všech kurzů hudební školy z DC Pod Smrkem 

12. 6. út 19 h
Velký šváb na Facebooku   
Vstupné Kč 150,–/100,–

Divadelní komedie (nebo tragédie?) – na téma sociálních sítí. Hraje 
divadelní spolek „Žízeň po divadle“ – konečně legrace!!!

13. 6. st 15.30 – 17.30 h
Kavárnička XVI.
aneb „přijďte jen tak pobejt“

Vstup volný – pro všechny věkové kategorie

14. 6. čt 17 h
Zlatá ulička – archeologický výzkum 2010
Vstupné Kč 30,–

Přednáší J. Matiášek. Cyklus besed o Pražském hradě

16. 6. so 15 h
Nebojsa
Vstupné Kč 50,– 

Veselá divadelní pohádka pro děti a jejich rodiče 

23. 6. so 14 – 18 h
Svatojánské slavnosti v Chaberském dvoře
Vstup volný

Odpoledne s muzikou, programem a stánky pro všechny Chabe-
ráky

27. 6. st 15.30 – 17.30 h
Kavárnička XVII.
aneb „přijďte jen tak pobejt“

Vstup volný – pro všechny věkové kategorie

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

Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry

 www.dchabry.eu
Předprodej vstupenek v Kulturním centru CHD

Divadlo

Mladistvé divadlo o Facebooku aneb 
přijďte se zasmát!
12. 6. út 19 h
Pozvala jsem do Chaberského dvora mladý divadelní soubor, který Vás jistě 
zaujme. Dělají si legraci ze závislosti na sociálních sítích, ale představení si 
představení všímá i povrchnosti téhle moderní komunikace. Moc pěkně se 
hra dotýká i dnešních problémů mladých lidí například při hledání práce či 
v partnerských vztazích. Nebudete litovat času, uvidíte. Více na www.dchabry.
eu.          Srdečně Vás zve Alena Nigrinová

Ke dni dětí se ve čtvrtek 7.června od 15 do 18 hodin v Chaberském dvoře koná charitativní akce 

PANENKOVÁ DÍLNA  
vstup zdarma  
 
za kulturní a sociální komisi připravila Hanka Řepková  
ve spolupráci s Dětským fondem OSN – UNICEF  
 

Tentokrát spolu ušijeme PRINCEZNY A PRINCE, dáme jim jméno  
a pošleme je do světa, aby pomáhali dětem. Princátka, která ušijeme, 
budou nabízena k adopci na středočeských hradech a zámcích. 
  

Veškeré materiály i střihy budou připraveny, dobrovolnosti se však  
meze nekladou, když s sebou přinesete vlastní látky, vlny a jiné pomůcky, 
můžete vyrobit princeznu či prince ještě více podle svého vkusu. 
 
Kvůli zabezpečení dostatku materiálu potvrďte prosím účast  
na repkovi@tiscali.cz nebo na tel.605 421 757  

 

 
 
 

Svatojánské slavnosti v Chaberském 
dvoře 23. 6. (sobota) 
ve 13.30 h se rozezní zvon v kostele sv. Jana Křtitele na počest dne Sva-
tojánských slavností...
14 – 18 hodin Vás srdečně zveme na Svatojánské slavnosti do Chaberské-
ho dvora. Hudební vystoupení na venkovním pódiu, stánky, občerstvení, 
zábava. Více na plakátech v nástěnkách.
Za celou kulturní a sociální komisi Vás srdečně zve Alena Nigrinová
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Projektové dny 2012
Tři květnové dny byly v naší základní škole již 
druhým rokem věnovány projektům. 

Žáci 1. – 4. tříd pracovali na společném téma-
tu se svými třídními učiteli, žáci z vyšších tříd 
utvořili skupiny napříč ročníky, témata si vybí-
rali podle svých zájmů. Všichni opustili alespoň 
na jeden den budovu školy a vydali se získávat 
nové poznatky a zkušenosti ven, do města i do 
přírody. Krásy vodáctví poznávali žáci na raftech 
na Sázavě, s projektem Ťápoty do 21. století si 
zase vyšlápli na kolech přes Vltavu do Úholiček, 
čtvrťáci vyrazili za Babičkou Boženy Němcové do 

Ratibořic. Další se seznámili se životem hmyzu, 
s chovem koní, s hlubinami lidského těla, s pěs-
továním bylinek nebo se životem našich nejbliž-
ších sousedů. 
Prvňáci se na chvíli stali Robinsonem Crusoem, 
druháci pro změnu zahradníky, ti starší si zase 
vyzkoušeli, jak se dělá divadlo. 
Někteří se dozvěděli, jak vypa-
dal život Keltů, kteří sídlili kdysi 
dávno i v Dolních Chabrech, jiní 
si vyzkoušeli, jak se vyrábí pa-
pír a inkoust. S výsledky práce 
jednotlivých projektů jsme se 
seznámili během prezentace 
v tělocvičně školy. A tak jsme 
mohli zhlédnout divadelní i ta-
neční představení, společně 
jsme se také podívali na krátký fi lm, další projek-
ty zachytily svůj průběh na plakátech. 
A první ohlasy?
 – Super. Pěkný. Hlavně jízda na kole. 
Akorát bylo hloupý, že David píchnul. 
Rozhodně nelituju toho, že jsem tam 
byl☺
 – Zajímavá akce, zábava, nejvíc se 
mi líbilo vyrábění papíru a inkoustu.
 – Zábava. Bylo tam hodně lidí, se kte-
rými byla sranda. Papír – nejlepší na 
papíru bylo jeho rozmixování.

 – Stříkání vodou – začal pan 
učitel Sládek. Vidět pana učitele 
na malinkatém kole☺ 
A celkově – pohoda, zábavy, 
krásné okolí…

Školy, sdružení

Miniházená
27. dubna uspořádal kobyliský Sokol opět tradiční turnaj 
v miniházené. Letos se zúčastnila i družstva z Mělníka 
a účast byla opravdu velká. Družstvo naší 5. A ovšem 
obstálo i v takové konkurenci a vybojovalo 1. místo bez 
ztráty jediného bodu. Za výborný výkon zaslouží po-
chvalu především Luboš Seif, který zaskočil v brance za 
Martina Škurka (chytal v ten samý den fotbal) a předvedl 
skvělý výkon.

Interaktivní tabule
V Základní škole Praha - Dolní Chabry byl slavnostně za-
hájen provoz nové interaktivní tabule Activboard. Žáci 6. 
třídy spolu s paní učitelkou Mgr. Petrou Svárovskou bě-
hem ukázkové hodiny předvedli, jak tabule dokáže zpestřit 
výuku anglického jazyka. Na všech bylo poznat, že práce 
s novou pomůckou je baví a dokáže přitáhnout jejich po-
zornost.
Tuto interaktivní tabuli získala Základní škola Praha - Dol-
ní Chabry především díky fi nančnímu příspěvku Dobro-
činného fondu PHILIP MORRIS ČR a Nadačního fondu 
„Slunce pro všechny“ v rámci projektu „Vzdělání boří bari-
éry“ a slouží k výuce všech žáků naší základní školy.

Fotohádanka 
na červen
Připomínáme všem soutěžícím, že od 
1. 1. do 31. 10. 2012 probíhá fotosoutěž 
na téma „Chabry i v krajině“. Těšíme se 
na Vaše zajímavé a originální snímky. 
Téma soutěže a podmínky naleznete na 
www.osop-chabry.cz. 

Nyní k našim HÁDANKÁM:
1. Naposledy se zabýváme tématem věží 
a věžiček v naší obci. Určitě nezaváháte, 
která stavba je zachycena na fotografi i. 

2. Plavení koní je častým žánrovým mo-
tivem dobových fotografi í, koně byly sou-
částí života několika generací chaberských 
sedláků. Na jakém chaberském rybníku 
jsou plaveni tyto koně?

Odpovědi na květnovou hádanku: 
1. Na fotografi i je věžička márnice na cha-
berském hřbitově.
2. Fotografi e zachycuje ulici U rybníčku 
směrem k Hrušovanskému náměstí, vpra-
vo je stavba nynějšího Chaberského dvo-
ra. Hádanky a odpovědi naleznete také na 
www.osop-chabry.cz. 

za OSOP Pavla Zimová

Požehnání maleb 
Sobota 28. dubna 2012 byla slavnostním dnem pro všechny cha-
berské farníky i přátele a podporovatele kostela Stětí sv. Jana 
Křtitele. 

Světící pražský biskup Karel 
Herbst požehnal nově zrestau-
rované románské malby v apsidě 

kostela. Po celý den se konal bohatý program v kos-
tele i v přilehlém Knorově statku. Program připravilo 
Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních 
Chabrech. Srdečně děkujeme všem, kteří se na pro-
gramu podíleli, ať už sponzorsky či svou nezištnou 
pomocí! Zvláštní dík patří rodině Němcových, která 
opět ochotně a zdarma poskytla k celé akci prosto-
ry Knorova statku a postarala se také o občerstvení. 
Více fotografi í na www.osop-chabry.cz
Kdo si nestihl unikátní románské malby prohlédnout, 
bude mít další příležitost v pátek 1. června 2012, kdy 
se dveře kostela opět otevřou, tentokrát u příležitosti 
celostátní Noci kostelů. V 18 h si návštěvníci vyslech-
nou stručnou přednášku o historii kostela, poté bude 
kostel otevřen k individuální prohlídce i tiché meditaci 
až do 22 h.
Za Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, Hana Pištorová 

Bazárek dětských věcí 
v DC Pod smrkem 
14.6. 10-12 h a 16-18 h.

6



Úspěch našich 
hráčů 
v Kuala Lumpur
Naši hráči Vláďa Šmicer a Patrik 
Berger se zúčastnili mezinárodní-
ho turnaje v Kuala Lumpur v bar-
vách Liverpoolu a získali pohár za 
vítězství v silně obsazeném turnaji, 
kde ve fi nále porazili Manchester 
United na penalty, naši borci byli 
vybráni jako exekutoři těchto kopů 
a oba proměnili!!! 
Gratulujeme.

Slovo předsedy
V dnešním slovu předsedy bych se 
rád zaměřil na naše týmy. Musím 
říci, že naše mužstva si vedou ve-
lice dobře a drží se v horních čás-
tech svých tabulek. Těší mě nejen 
výsledky, ale hlavně předváděná 
hra a to především mládeže, kde 
jsou vidět skvělé individuální výko-
ny. Bylo by skvělé, a je to naším 
snem, vychovat ligového fotbalis-
tu, nebo dokonce reprezentanta.

Vladimír Šmicer

Věřte nevěřte
Jistě jste si všimli nominace na EURO 2012. V Chabrech na-
stalo velké zklamání, protože naši TOP hráči Vízek, Vrabec, 
Vosátka (alias VVV) se nakonec do nominace nevešli a to 
i přes to, že reprezentační manažer Šmicer si ověřil jejich 
výkonnost, osobně, v zápase s Ďáblicemi a jejich oprávněné 

ambice zařazení do národního týmu podpořil. 

I tak budeme přát našim reprezentantům hodně 
štěstí a úspěchů a naši véčkaři si počkají až do-
zrají a MS 2014 je už jistě nemine!!!

Naše áčko válí !!!
Náš A tým je v průběžné tabulce 1. A třídy na krásném třetím místě a poráží jeden tým za 
druhým. V nedělním zápase 13. května naši fotbalisté změřili síly se sousedy z Ďáblic. 
Byl to úžasný zápas při vysokém tempu. Nejen toto ovšem bylo ozdobou tohoto zápasu, 
ale některé fotbalové akce snesly to nejvyšší fotbalové měřítko. Naši hrdinové vedli po 
prvním poločase 1:0 a poté co zvýšili v druhé půli na 2:0 (obě branky dal Robin Dej-

mek), zdálo se být vyhráno, ale Ďáblové zabrali a chvíli před koncem dvakrát skórovali 
a vyrovnali stav na 2:2. Jenže tento zápas za předvedený výkon musely Chabry vyhrát 
a odpovědnost k tomuto kroku vzal na sebe Honza Bauer a krásnou střelou rozhodl 
těsně před koncem o zaslouženém vítězství Chaber. Na takový fotbal opravdu stojí za 
to chodit, a tak chaberáci neváhejte a přijďte se podívat na pořádnou kopanou, máte to 
doma a nebude to trvat věčně.

   Sport

S P O R T
FOTBAL – ČERVEN 2012

Pátek, 1. červen
17:00 Žáci-A: Chabry – Slivenec

Sobota, 2. červen
10:30 St.př.: Chabry – Vršovice B

Neděle, 3. červen
10:45 Žáci-B: Př. Kopanina B – Chabry B
13:30 Ml.př.: Chabry – Praga
17:00 A-tým: Dubeč – Chabry
17:00 B-tým: Chabry B – Ruzyně

Pátek, 8. červen
16:30 Ml.př.: Újezd nad Lesy – Chabry
17:30 St.př.: GORDIC Kačerov – Chabry

Sobota, 9. červen
17:00 A-tým: Chabry – Bohnice

Úterý, 12. červen
17:00 St.př. 7+1 Dubeč – Dolní Chabry

Sobota, 16. červen
17:00 A-tým:Vyšehrad B – Chabry

Neděle, 17. červen
09:30 Ml.př.: Chabry – Zličín B
11:00 St.př.: Chabry – Praga
13:00 St.př. 7+1 Dolní Chabry 

Další informace na:
www.skchabry.cz

 
 
 

POŘÁDÁ  
 

TENISOVÝ TURNAJ 
MIROSLAVA POSPÍŠILA 

 
 

který se koná v sobotu 23. června 2012 
 

Kategorie mladší od 9:30 
Kategorie starší od 13:00 

 
 
 

• Přihlášky na místě 
v den konání 

• O zařazení do 
kategorie rozhodne 
trenér tenisové školy 

• Za organizátory se na 
všechny děti a 
diváky těší trenér 
Martin Langer   
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Placená inzerce

CHABERSKÝ ZPRAVODAJ, vydává městská část Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, tel.: 283 852 858, e-mail: zpravodaj@
dchabry.cz, www.dchabry.cz. Šéfredaktor: Ing. Alena Nigrinová. Redakční rada: Hana Francová, Pavla Králová, Vlastimil Tomšů, Milan Zahradník. Grafi ka: Hana Francová. 
Tisk: Clio. Nevyžádané rukopisy, fotografi e 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 zahušťování 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 uzávěrka: 15. 6. 2012 (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na CD disku, Flashdisku, případně poslané e-mailem).

Neurologie  Chaberský  dvůr  
Hrušovanské  nám.253/5,  Praha  8,  Dolní  Chabry  
  
Od  1.6.2012  nově  otevřena  neurologická  ambulance    
zaměření  na  léčbu  bolesti  pohybového  ústrojí  a  bolestí  hlavy  
  
Zaváděcí  ceny:    
Vyšetření,  oprava  pohybových  návyků  a  léčba  metodou  Mc.Kenzie  45  min…..250  Kč  
důchodci  a  mladiství  do  18  let………………………………………………………150  Kč  
Kontrolní  vyšetření  30  min…………………………………………………………..200  Kč  
důchodci  a  mladiství  do  18  let………………………………………………………100  Kč  
Plně  hrazená  péče  klientů  ZP  209  a  217,  smlouvy  s  ostatními  pojišťovnami  v  jednání  
  
Dne  6.  6.  a  19.  7.  2012  Dny  otevřených  dveří  a  Dny  prevence  bolestí  pohybového  
ústrojí  i  cévních  onemocnění  mozku,  dobrovolný  poplatek  50Kč  
  
objednávky  na  tel.  777  721  514  
  
Těším  se  na  další  spolupráci  
MUDr.  Dana  Halbichová,  e-‐‑mail:  dana.halb@seznam.cz	

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

www.dchabry.cz.

ÚDRŽBA	  ÚPRAVA	  TRÁVNÍKŮ	  	  
plotů	  a	  bazénů	  

Nabízím	  pravidelnou	  údržbu	  a	  úpravu	  
trávníků	  ,	  na9rání	  plotů	  a	  čištění	  bazénů	  

Dále	  nabízím	  zimní	  údržbu	  pozemků	  a	  chodníků	  	  
Přijedu	  –	  zařídím	  –	  odklidím	  

Ceny	  dohodou	  dle	  rozsahu	  práce	  
Kontakt	  :	  mobil	  737353102	  	  	  email	  :	  ja.do@atlas.cz	  
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