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Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina, 
starosta MČ

6. Mezinárodní krajanský festival v Praze

Významná a zajímavá akce pořádaná kaž-
doročně v našem hlavním městě. Záštitu 
nad letošním festivalem převzali: prezident 
ČR Václav Klaus a ministr zahraničních 
věcí Karel Schwarzenberg.

Dolní Chabry se staly už tradičně jedním 
z míst, kde vybrané soubory vystupují. A mohu 
konstatovat, že taneční program především 
krajanů z Brazílie určitě stál za vidění. 

Dnes bych se ale rád věnoval především přípravě a organizaci tohoto 
vystoupení. Počet účastníků se tentokrát přiblížil číslu 150. MČ zajišťuje 
zázemí pro všechny účinkující – tedy šatny a sociální zařízení, stravování 
v rozsahu jednoho hlavního jídla, studeného bufetu a zákusků, ale také 
krátký program z chaberské historie – letos konkrétně vycházku do kostela 
Stětí Sv. Jana Křtitele.
Přípravou všech těchto aktivit byla již potřetí pověřena tajemnice úřadu, 
paní Bronislava Kukurová. Práce na realizaci vystoupení tohoto rozsahu 
trvají několik týdnů a ve fi nále se do nich zapojili prakticky všichni zaměst-
nanci úřadu. Snažíme se omezit fi nanční náklady na únosnou míru, a tak 
zaměstnanci, dobrovolníci z komisí úřadu, členové Sokola i pěveckého 
sdružení Camera Chabra pracují za symbolické odměny nebo zcela zdar-
ma.
Není to obvyklé, ale dovolím si alespoň některé pomocníky jmenovat. Tým 
členek Sokola ve složení: paní Klocperková, Vítězníková,Jiroušková, Mě-
kutová, Hojková a Eichlerová je už osvědčeným dodavatelem studeného 
bufetu a sladkostí. Jejich výkon mě vždy znovu ohromí. Děkuji.
Přípravu prostor a vlastní organizaci programu měli na svých bedrech pra-
covníci úřadu. I tady si dovolím jmenovat: paní Kukurová, Dvořáčková, 
Knoblochová, Zubáková, Pisingerová, Chamrová, Zuzáková a jediný muž 
v našem týmu, Zdeněk Šír. Rovněž jim patří můj dík.
Zajištění logistiky a doprovodných akcí podporovaly členky kulturní a so-
ciální komise úřadu a také pěveckého sdružení Camera Chabra. Součástí 
programu pro účinkující byla i vycházka po Chabrech spojená s prohlídkou 
kostela. Výborný nápad paní tajemnice a realizace paní Snížkové a Sdru-
žení na ochranu památek v Dolních Chabrech. Tady se navíc výrazně po-
dílela jako průvodkyně jednotlivých souborů paní učitelka Svárovská.
Všem, i těm, které jsem nejmenoval, děkuji.

Nevyhnuli jsme se ani problémům a kritickým připomínkám. Už termín 
28.9.2012, tedy na státní svátek v době dlouhého víkendu vyvolával nesou-
hlas. Bohužel byl dán organizátory festivalu, stejně jako pozdně odpoled-
ní hodina vystoupení. Tady mne jedna chyba mrzí. Na žádost brazilských 
souborů bylo zahájení programu posunuto na 16.30 hodin. Důvodem byla 
jejich účast na večerním představení v Národním divadle. 
To byl tedy 6. ročník Krajanského festivalu v Dolních Chabrech.

Svaz městských částí 
Hlavního města Prahy

Svaz městských částí Hlavního města Pra-
hy na svém zasedání v Praze-Šeberově 
11.10.2012 přijal nové členy: městské části 
Benice, Ďáblice, Královice a Řeporyje. Cel-
kem už má svaz čtrnáct členů.

Svaz se stal ofi ciálním partnerem pro Úřad 
vlády ČR, stejně jako Svaz měst a obcí.

Tím se otevírá možnost, aby se svými při-
pomínkami podílel na návrzích zákonů, 
včetně těch ekonomických, které jsou pro 
městské části mimořádně důležité.

Veřejná zeleň na Ústecké
Dlouhý a nerovný souboj tajemnice Úřadu MČ se správcem 
Ústecké ulice přinesl nakonec kladný výsledek. Zcela přebu-
dované porosty podél silnice byly po letech bezvládí odborně 
ošetřeny. 
Doufejme, že tato první vlaštovka nebude současně i posled-
ní.

2



  Zprávy z úřadu

Lokalita u bývalé 
skládky TKO
S radostí mohu konstatovat, že za maximální 
možné podpory MČ Dolní Chabry, se majiteli ne-
movitosti u vjezdu na bývalou skládku komunál-
ního odpadu podařilo překonat všechna úskalí 
a zahájil práce na přestavbě této lokality. Nejvý-
znamnější ubytovací kapacita bezdomovců v naší 
obci se tak stala minulostí.

Ještě jednou odpadkové koše 
a my

Zdánlivě okrajové téma, které se však v mnoha dotazech a připomínkách 
občanů stále opakuje. Proč je jich tak málo, proč nejsou psí koše na více 
místech, proč je jiné obce mají a my nikoliv? V nedaleké minulosti byly 
v Chabrech rozmístěny koše v ozdobných, keramických nádobách, podob-
ných těm ve vnitřní Praze. Jejich osud nebudu příliš rozebírat. Poslední 
dva Mohykáni se nalézají v areálu Chaberského dvora. Také koše na psí 
exkrementy byly již v obci instalovány. Ani ty však neměly dlouhého trvá-
ní. Jejich trosky byly posléze odstraněny. Nyní se pokoušíme o navrácení 
obou typů do našich ulic. Není to úplně levná záležitost. Smaltovaný koš 
na stojanu se stříškou přijde s osazením na přibližně 9.000,–. Samozřej-
mě, nic není zadarmo a jedná se o potřebnou věc. O moc horší je zjiště-
ní, že celkem pravidelně jsou koše poničené, nebo z nich zmizí sběrná 
nádoba. Zaznamenali jsme i pokusy odnést celou konstrukci koše. Tento 
přístup některých lidí nás spolehlivě odrazuje od masivního osazení košů 
v obci. A ještě jedna okolnost brzdí prozatím naše odhodlání. Například 
pod fotbalovým hřištěm u horního rybníku je v zeleném pásu koš na psí 
exkrementy. Přesto se v nejbližším okolí prakticky nedá bez kolize se psí-
mi výkaly projít. Zdá se, že chyba není jen v malém počtu košů, ale v nás. 
Nicméně budeme v příštím roce v navyšování stavu odpadkových košů 
pokračovat.

Doplním ještě o příbuzné téma. Kontejner u hřbitova. Ten je zde umístěn 
trvale, celkem logicky na odkládání odpadu ze zdejšího areálu. Přesto se 
zde objevují věci nevídané a někdy i nepochopitelné. Rozhodně sem ne-
patří pneumatiky, lednice ani sedačky z auta, ale už vůbec nerozumím 
tomu, proč se tady objevuje v podstatě vytříděný odpad. Pytel plný plastů 
může dost zásadním způsobem ovlivnit cenu odváženého kontejneru.

Výroba adventních věnců

Zveme již tradičně děti i jejich maminky do 
Chaberského dvora, kde budeme v

pátek 30. listopadu
vyrábět adventní věnce. 

Přineste si pomůcky, které budete k výrobě věnců 
potřebovat (jejich seznam najdete níže). 

Případně si některé drobnosti k výzdobě můžete 
zakoupit přímo na místě. 

Vstup volný.
Těšíme se na vás odpoledne 

od 15 do 17:30 hodin
Věci nutné: duši na věnec (polystyrénovou nebo slaměnou – koupíte v květinářství nebo obchodech 
pro kutily - Obi, Bauhaus ...), 4 svíčky na adventní věnec (spíše nižší a silnější), chvojí z různých 
jehličnanů, špendlíky nebo ohýbané drátky na upevnění drobných přízdob, bodce s mističkou na 
upevnění svíček (koupíte tam, co duše), štípací nebo kombinační kleště, vázací drátek nebo 
režnou nit a věci na přízdobu – viz. níže věci doporučené .
Věci doporučené (inspirace): mašle a stuhy  různé šíře a barvy, umělé ozdoby na věnce – zvonky, 
rolničky, mašličky, těstoviny, ozdobné vázací drátky, lýko, apod., přírodní ozdoby - celá skořice, 
celý badyán, hřebíček  či další koření, šišky, bukvice, sušené květiny, makovice, šípky, žaludy, 
sušené ovoce – pomeranče, citrony, ... a další, co se vám bude líbit na věnci, zahradnické nůžky, 
zlatý a stříbrný či jinak barevný vázací drátek. Doporučujeme vše sladit do barvy plánované 
adventní (vánoční) výzdoby. Při výběru ozdob a přízdob na věnec nezapomínejte na to, že všeho 
moc může škodit. 

Představujeme logo naučné stezky

Dovolte mi, abych Vám stručně popsala logo naučné stezky. 

Nejprve k názvosloví: Proč právě „Brána do pravěku Prahy“. Přišlo nám 
zajímavé poukázat na nepříliš známé, ale neobyčejně zajímavé nálezy 
pravěké, kterých je v Dolních Chabrech velké množství a jen málo kdo 
o nich ví. Chabry, které povstaly na křižovatce dálkových obchodních 
cest, jsou pro svou polohu u hlavního města skutečně jakousi pomysl-
nou bránou. 
Ve vítězném logu (návrhů bylo několik) dochází k propojení názvu obce, 
stezky a symbolu cesty, motivu, který nás může povzbudit k příjemné 
procházce po naučné stezce a zároveň cestě poznání naší obce. 
Ať se i Vám logo zalíbí a na toulkách po našem krásném kraji je Vám 
dobře.
Za Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech
Martina Mrňavá

Pomůcky pro výrobu věnců
Věci nutné: duši na věnec (polystyrénovou nebo slaměnou – koupíte v květinářství nebo obchodech pro kutily - Obi, Bauhaus ...), 4 svíčky na adventní 
věnec (spíše nižší a silnější), chvojí z různých jehličnanů, špendlíky nebo ohýbané drátky na upevnění drobných přízdob, bodce s mističkou na upev-
nění svíček (koupíte tam, co duše :), štípací nebo kombinační kleště, vázací drátek nebo režnou nit a věci na přízdobu – viz. níže věci doporučené .

Věci doporučené (inspirace): mašle a stuhy  různé šíře a barvy, umělé ozdoby na věnce – zvonky, rolničky, mašličky, těstoviny, ozdobné vázací drátky, 
lýko, apod., přírodní ozdoby - celá skořice, celý badyán, hřebíček  či další koření, šišky, bukvice, sušené květiny, makovice, šípky, žaludy, sušené 
ovoce – pomeranče, citrony, ... a další, co se vám bude líbit na věnci, zahradnické nůžky, zlatý a stříbrný či jinak barevný vázací drátek. Doporučujeme 
vše sladit do barvy plánované adventní (vánoční) výzdoby. Při výběru ozdob a přízdob na věnec nezapomínejte na to, že všeho moc může škodit :).
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Chaberský dvůr

Novinky z knihovny
Do Místní knihovny Praha – Dolní 
Chabry byl zakoupen modul EMVS. 
Tento systém díky emailové komuni-
kaci naší knihovně zjednoduší a zlevní 
posílání oznámení o připravenosti re-
zervovaného dokumentu, upozorňuje 
s předstihem na blížící se konec vý-
půjční doby a také posílá čtenáři upo-

mínky z prodlení. Podmínkou pro správné fungování je samozřejmě znalost 
emailové adresy čtenáře. Z tohoto důvodu Vás prosím o aktualizaci Vašich 
kontaktních údajů v evidenci čtenářů v knihovně. Výše popsaný modul 
nám všem usnadní komunikaci, pomůže předejít možným nedorozuměním 
a především poskytne lepší služby pro Vás, naše čtenáře. 
Dalším důležitým sdělením je to, že do konce roku 2012 budou upomín-
ky promíjeny. Všichni tedy mají možnost ještě dva měsíce vracet knihy po 
uplynutí výpůjční doby bez sankce. Po 1. 1. 2013 se tomu tak již dít nebude 
moci.
V případě ztráty knihy je nejlepší po dohodě s knihovnicí obstarat knihu 
novou, ideálně však stejný titul. Dále je také možná fi nanční náhrada v hod-
notě ztracené knihy.
Emailová adresa do knihovny, kterou můžete využít pro komunikaci s kni-
hovnicí je: knihovna@dchabry.cz, telefon pak 604 976 653.

Klára Zuzáková

Prostory k pronájmu

Soukromé oslavy – fi remní akce

     
                                                  Milé děti, 

Kulturní centrum Chaberského dvora pro Vás od října připravuje 
pravidelná setkávání na „Dvorečku“. Dopolední program je určen 
pro nejmenší děti (2–4 roky) a maminky (nebo tatínky) na 
rodičovské. Je připraven pestrý program plný pohádek a her 
spojený s tvořením, zpíváním a recitováním. 

 Na „Dvorečku“ si hrajeme každé úterý od 9:30 do 11:30 hodin  

Divadlo pro děti 

Mísa plná ovoce
Srdečně Vás zveme na divadelní pohádku pro nejmenší děti plnou 
písniček, které vtipně představí jednotlivé druhy ovoce.
24. 11. so 15h
Vstupné Kč 50,–

Provozní doba Kulturního centra 
Chaberského dvora: 

pondělí – pátek  10 – 18 h
sobota   10 – 18 h 
(polední přestávky  12 – 13 h)
Kontakt: 
604 976 653 / 283 852 858
chaberskydvur@dchabry.cz
www.dchabry.eu

SVATOMARTINSKÁ  LEGENDA  OŽIJE

Svatomartinská dílnička
ve čtvrtek 8. 11. 2012 od 16 – 1730 
v Chaberském dvoře

Přečteme si příběhy o svatém Martinovi, vyrobíte si 
Martinova bílého koníčka nebo svatomartinskou bílou 
husičku, dozvíte se, jaká pořekadla a pranostiky se pojí 
se sv. Martinem a proč je jeho symbolem právě husa.  

PUTOVÁNÍ 
SE SVATÝM 
MARTINEM
Přijďte si ve svátek svatého Martina 
připomenout svatomartinskou 
legendu. Vydáme se v Martinových 
stopách od kapličky ke kostelu 
(z Hrušovanského náměstí na 
Bílenecké) a cestou si při 
zastaveních ukážeme důležité 
události Martinova života. Kdo byl 
Martin a čím se zapsal do historie, 
se dozvíte v neděli 11. 11. 
2012 od 16 hodin 
na Hrušovanském náměstí.

S sebou můžete vzít světélka, abyste na Martina lépe viděli a něco, o co se 
s druhými chcete podělit. 

Za kulturní komisi a sociální komisi srdečně zve 
Hanka Řepková 
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Přeložili: Milena a Josef Tomáškovi

DIVADELNÍ OCHOTNÍCI CHABERŠTÍ

„ N o s i t e l e  a u t o r s k ý c h  p r á v  k  d í l u  z a s t u p u j e  D I L I A ,  d i v a d e l n í ,  l i t e r á r n í ,  a u d i o v i z u á l n í  a g e n t u r a ,  o b č a n s k é  s d r u ž e n í ,  K r á t k é h o  1 ,  P r a h a  9 “

Chaberský dvůr, Praha 8-Dolní Chabry29.11.2012v 19:00 hodin
vstupné 120 Kč

Režie: Alena Borhyová

Scéna a kostýmy: Jakub Hojka

Nápověda: Danuše Metelcová
Technické zázemí: Jan Fuchs

Dramaturgie: Pavel Douša

Inspicient: Eliška Radinová

Hudba: František Táborský

Divoch_letak_Osm_zen_A4_29_11_2012.pdf   1   10.10.12   14:36

 
 
 
 
 
 
 
14. listopadu   Okolo Rokytky  

Trasa cca 4 km. 
      Sraz 12:45 h 

 
 
 
 
 
 
28. listopadu            Bowling v restauraci U Karla 

Sraz  15:00 h
 

 
Sraz 14. 11.  na konečné zastávce bus č. 162 
Kobylisy(„M“) 

 
 
 

Informace:  
M. Knížková, tel.: 739 750 685 

kulturní a sociální komise 

21. listopadu   15:30 - 17:30 h   kavárnička Chaberský dvůr 
          

„Přijďte pobejt” 
 

listopad 2012 

7. listopadu  15:30 - 17:30 h kavárnička Chaberský dvůr 

Vánoční přípravy
Chaberský dvůr chystá pro Vás, naše Chaberáky, vánoční výstavu v Ga-
lerii Chaberského dvora. Obsah výstavy neprozradíme, ale Ti z Vás, kte-
ří se chtějí na výstavě podílet, prosíme o přinesení vzorků cukroví do 
kulturního centra Chaberského Dvora. Pomůžete nám tak pro ostatní 
zdokumentovat voňavou tradici „Jak se peče v Chabrech“.
Děkujeme.
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   Chaberský dvůr

LISTOPAD 2012
Výstava: Bílá něžná krása 3. – 24. 11.
Dědictví našich šikovných babiček 
Krajky paní Heleny Bucharové
Vernisáž 3. 11. so 14 h
Vstupné Kč 30,–

6. 11. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček
Dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné Kč 30,–

7. 11. st 15.30 – 17. 30 h Kavárnička aneb „přijďte jen tak pobejt“
Vstup volný

8. 11. čt 16 – 17. 30 h
Svatomartinská dílnička a předčítání o sv. Martinovi
Vstupné Kč 30,–

11. 11. ne 16 h Putování se svatým Martinem
Sraz na Hrušovanském náměstí před CHD

13. 11. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček
Dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné Kč 30,–

20. 11. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček
Dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné Kč 30,–

21. 11. st 15.30 – 17.30 h Kavárnička aneb „přijďte jen tak po-
bejt“
Vstup volný 

22. 11. čt 17 h Vítání občánků
Kulturní a sociální komise vítá nové Chaberáčky
Vstup volný

24. 11. so 15 h Mísa plná ovoce
Divadelní pohádka pro nejmenší
Vstupné Kč 50,–

27. 11. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček
Dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné Kč 30,–

27. 11. út 19 h Jan Spálený a kapela ASPM
Folkový koncert skvělých muzikantů
Vstupné Kč 150,–/100,–

29. 11. čt 19 h Osm žen
Repríza úspěšného divadla DIVOCH
Vstupné Kč 120,–

30.11. pá 15 – 17:30 h Výroba adventních věnců 
Vstup volný

Po-
Pá: 10–12 13–18, So: 10–18 

Kontakt: 283 852 858 604 976 653
Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry

 www.dchabry.eu
Předprodej vstupenek v Kulturním centru CHD

Koncert

Jan Spálený a kapela ASPM
Kulturní centrum Chaberský dvůr Vás co nejsrdečněji zve na folkový kon-
cert skvělých muzikantů Jana Spáleného a kapely ASPM.
27. 11. út 19 h
Vstupné Kč 150,–/100,–

Jan Spálený (* 4. prosince 1942, Praha) je český multiinstrumentalista, 
skladatel a textař. Vystudoval Pražskou konzervatoř jako tubista u prof. 
Hozy. Od roku 1984 hraje se skupinou ASPM, kterou založil spolu s Pe-
trem Kalandrou. Jeho jméno je také spojeno s Českým rozhlasem, kde 
pracuje jako hudební dramaturg a moderátor.

Jan Spálený (* 4. prosince 1942, Praha) je český multiinstrumentalista, 

Výstava
Bílá něžná krása
Přijďte se podívat do galerie Chaberského dvora na výstavu „Bílá něžná 
krása“ paní Heleny Bucharové, která pro Vás připravila k nahlédnutí její 
vzácnou sbírku nejrůznějších druhů krajek. Výstava potrvá 3. -- 24. 11.
Vstupné Kč 30,–. 
Vernisáž 3. 11. so 14 h
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Školy, sdružení

Fotohádanka na listopad
K našim podzimním hádankám:

1. Domeček s muškáty s příjemnou atmosférou jižních 
zemí je součástí hodnotného souboru staveb. Toto mís-
to v Chabrech je velmi malebné, snad Vás osloví svou 
krásou během podzimních procházek. Víte kde se tato 
stavba nachází a jak se těmto domečkům říká?

2. V době před válkou bylo v Chabrech mnoho obchodů, 
řemeslníků a služeb. 
I tento obchod byl proslulý jako mnoho dalších, pamětníci 
jistě poznají, kde tento obchod se smíšeným zbožím byl 
a komu patřil?
Odpovědi na minulé hádanky:
1. Domek se nachází v ulici Doksanská č.p. 27, vznikl 
okolo roku 1785, přestaven byl v roce 1857. Je tradiční 
zástavbou v jádru vsi.
2. Obchod se smíšeným zbožím U Fantů již nenajdete, 
býval v ulici Jirkovská za dnešní Mateřskou školou. Dům 
byl postaven před rokem 1770, poté opraven po požáru 
1929, v posledních letech ustoupil nové výstavbě. Hádan-
ky a odpovědi na ně naleznete také na www.osop-chabry.
cz.     Za OSOP připravila Pavla Zimová

Krajánci v Chabrech a večerní koncert 
V den svátku svatého Václava, 28. září, kdy se konaly v obci slavnosti Krajánků, byl 
příležitostně otevřen také kostel Stětí svatého Jana Křtitele. Přivítání bylo vskutku 
sváteční i s výborným burčákem. Návštěvníci v krojích si zvědavě prohlédli naši 
nejstarší památku i s přilehlou zvonicí. 

Ve večerních hodinách se kostel naplnil milov-
níky barokní hudby se slavnými mistry v podání 
skupiny „Musica organum“. Příjemnou atmosféru 
celého večera doladilo ještě osvětlení při svíč-
kách.
Děkujeme všem za dobrovolný příspěvek na 
kostel, který bude použit na plánovanou opravu 
vzácných varhan.
Více fotek si můžete prohlédnout na www.osop-
chabry.cz – aktuality – akce – 28. září.
Předsedkyně OSOP, Jana Snížková

Co se u nás děje – nový školní rok 
v naší školičce
Jak všichni víte, naše školička stojí 
v bezprostřední blízkosti chaberského 
historického skvostu, kterým je kostel 
Stětí sv. Jana Křtitele. Přemýšleli jsme, 
jak hravou a zábavnou formou vypěsto-
vat u dětí osobní vztah k tomuto místu a 
proto jsme pro letošní školní rok připra-
vili projekt ,,Pojďme děti do pohádky“. 
Využíváme toto krásné a pro děti trochu 
tajemné místo pro naplňování našeho 
programu.
Hned počátkem září nás u brány kostelíka 
přivítala ,,Beruška“, trochu nás s kostelíkem seznámila a přinesla nám pohádku pro první 
měsíc. Nebylo to však jen tak jednoduché. Museli jsme splnit několik úkolů, abychom našli 
,,Ferdu“ a jeho kamarády (a taky malinkou sladkou odměnu). Šikovný mraveneček nás pak 
seznamoval jak to ve školičce chodí a společně i s jeho pomocníky jsme prožili krásné babí 
léto. V návaznosti jsme také navštívili obřadní sál Chaberského dvora, kde jsme shlédli 
veselé divadelní představení Ferda Mravenec. 

Začátkem října zavítalo opět do školky po-
hádkové školičkové strašidlo a přineslo další 
zprávu, že se máme vypravit ke kouzelné věži 
(kostelní zvoničce). Jaké bylo překvapení, když 
na nás na kopečku za kostelem čekala ,,Po-
hádková babička“. Tou byla, (tak jako před tím 
Beruškou), kouzelně namaskovaná paní Mar-
tina Mrňavá, která nám vydatně pomáhá naše 
nápady realizovat! Tímto ji chceme vyjádřit 
velký dík !!! Opět nás neminuly úkoly, hledání 
a pozorování, ale vše dobře dopadlo. Vše jsme 
zvládli a uhádli pohádku
 ,,O veliké řepě“, která nás bude provázet celým 
měsícem. Ač je teprve začátek školního roku 
a někteří si zatím teprve zvykáme na odloučení 
od maminek, máme již plno zážitků. Mimo náš 
program, nám 27.9. připravili v Základní škole 
krásné sportovní dopoledne. Vždy obětavý pan 
Vokáč nezklamal, opět velmi pečlivě nachystal 
disciplíny, starší žákyně školy pomáhaly dětem 
při překonávání úkolů a na závěr sportovního 
klání rozdávala dětem ocenění a odměny sama 

paní ředitelka školy. Bylo to moc hezké dopoledne, za které touto cestou také všem srdeč-
ně děkujeme!
Začátek školního roku byl slunečný, pohádkový a jen některým z nás proteklo pár slziček 
při stýskání po mamince. Teď už si jen přejeme, aby nám další pohádky zpříjemnily nadchá-
zející měsíce v pohádkové školičce a těšíme se, čím nás kouzelný kostelík ještě překvapí. 

Všichni z naší školky

Tradiční vánoční setkání
Předvánočně naladit se můžete druhou adventní sobotu 8. pro-
since 2012 v chaberském kostelíku společně s dětmi ze ZŠ Spo-
řická a jejich vystoupením. 
Vánoční program bude probíhat také v sousedním Knorově statku 
s vánočním trhem, dílnami pro děti a občerstvením.
V době adventního času se na vás těší:
Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech a Zá-
kladní škola Spořická
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Starší žáci – neuvěřitelná jízda

Tým který minulý rok vykopal postup do I.třídy mladších žáků letos nastupuje v soutěži starších 
žáků a opět řádí. Jsou to chlapci v 90% narození v roce 1999 a bojují proti fotbalistům o rok star-
ším. Jak vidno, vůbec jim to nevadí a důkazem toho je osm vítězství v osmi zápasech. I když 
tito fotbalisté vstupují do nebezpečných let, věříme, že tato skvělá parta se udrží pohromadě 
a v budoucnu se začlení do našich dospělých mužstev.    

Vlastimil Tomšů

Tým starších žáků s trenérem Petrem Kloučkem a fanynkou Beátkou.

S P O R T
FOTBAL – LISTOPAD 2012
Sobota, 3. listopad

10:00  Ml.žáci B:Chabry B – Uhelné sklady
10:30  St.žáci:Čechie Smíchov – Chabry
10:45  B-tým:Troja  B – Chabry  B
11:15  2005 Ml.přípravka:
           Třeboradice B – Chabry
14:00  A-tým:Chabry – Dubeč

Neděle, 4. listopad

13:00  St.přípravka:Chabry – Př. Kopanina
14:30  Ml.žáci A:Chabry – Zličín

Sobota, 10. listopad

12:00  Ml.žáci A:Radotín – Chabry

Neděle, 11. listopad

10:30  2005 Ml.přípravka:Chabry – Praga
12:00  St.přípravka:Chabry – Kyje
14:00  A-tým:Újezd nad Lesy – Chabry
14:00  B-tým:Chabry  B – Hloubětín
14:00  Ml.žáci B:Nebušice – Chabry B

Sobota, 17. listopad

08:30  2005 Ml.přípravka:Satalice – Chabry
10:00  Ml.žáci B:Chabry B – Př. Kopanina B
10:30  B-tým:Bohnice – Chabry  B
12:00  St.žáci:Radotín – Chabry
13:30  A-tým:Chabry – Vyšehrad B

Neděle, 18. listopad

10:00  St.přípravka:Zličín B – Chabry
13:30  Ml.žáci A:Chabry – Zbraslav

Další informace na:
www.skchabry.cz

Představujeme:

Trenéra B týmu mužů 
Romana Zahrádku
Co bys o sobě chtěl prozradit? Představ se, 
prosím, našim čtenářům. 
Jmenuji se Roman Zahrádka a v Chabrech  
žiji téměř 48 let . Od mala hraji v chaberském 
klubu a tak není třeba mne nijak zvlášť před-
stavovat.

Jak dlouho jsi v pozici trenéra B-týmu mužů 
fotbalového klubu SK Dolní Chabry?
Na jaře letošního roku jsem ukončil fotbalo-
vou kariéru a věnuji se hráčům chaberského 
B mužstva.
 
Co Tě na Tvé funkci baví?
Jsem stále ve sportovním prostředí a mezi par-
tou kluků, kteří mají rádi fotbal. 

A s čím naopak spokojen nejsi?
Nebaví mne, abych pár minut před začátkem 
utkání sháněl hráče, aby nás bylo alespoň 11. 
Někteří hráči, když mají chuť, tak si jdou zahrát 
a když chuť není, tak prostě nejdou, ale neu-

vědomují si, že nechají na holičkách ostatní.

Jak hodnotíš z pozice trenéra a hráče uply-
nulou sezónu?
Uplynulá sezóna se vyvíjela stejně jako ty 
předchozí – B mužstvo hraje už řadu let střed 
tabulky, takže na sestup ani na postup to není.

Co očekáváš od nové fotbalové sezóny?
Čekají nás asi velké problémy. Po prvním zá-
pase kdy se vyhrálo, přišla řada pěti zápasů, 
kdy mužstvo získalo pouhé tři body, a to je 
málo.

Jak probíhají tréninky mužů?
Ty probíhají společně s A mužstvem a jsou 
plně v kompetenci trenéra A mužstva.

Plánují se nějaké změny v kádru?
Změny určitě nebudou, peníze na hráče ne-
jsou, dorost zde není a tak musíme prosit kluky 
z A mužstva, kteří nám občas pomohou. Příkla-
dem jsou Jindra Pěnek, Tomáš Linek a Tomáš 
Vajnar, kluci moc dík.
 
Jaký je Tvůj nejhezčí fotbalový zážitek?
Určitě ten, kdy jako kapitán A mužstva jsem při-
vedl mužstvo k postupu do pražského přeboru, 
vítězství poháru PFS a následně vyřazení Mo-
torletu a Admiry Kobylisy, kde nám bylo umož-
něno změřit síly s prvoligovou Spartou Praha, 
to byl nádherný zážitek, na který nezapomenu. 

Co je pravdy na tom, že děláš rozhodčího?
Ano, letos v srpnu jsem složil úspěšně zkouš-
ky na rozhodčího a tak jsem se stal rozhod-
čím OFS – Praha-východ, je to jiná zkušenost 
oproti funkci trenéra a hráče.

Děkujeme za rozhovor.
Martina Tomšů
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Vaše úřední, organizační či 
administrativní záležitosti

vyřídím za Vás

bez ztráty času, komfortně a s odbornou péčí,
fi rmám i soukromým osobám

www.uradysnadno.cz
   

email: kroblova@gmail.com       tel. 602933714

Neurologie Chaberský dvůr
Hrušovanské nám.253/5, Praha 8, Dolní Chabry

od 15.10. 2012 uzavřena smlouva se zdravotní pojišťovnou 
Ministerstva vnitra 211 a ZPŠ 209

Náplň činnosti: všeobecná neurologie, léčba bolesti zad, pohybového ústrojí, hlavy a 
chronických bolestí
V léčbě  pohybového ústrojí, zejména onemocnění meziobratlových plotének a 
velkých kloubů užíváme velmi účinnou metodu Mc.Kenzie. Jedná se o soubor 
jednoduchých, snadno proveditelných cviků.
U akutní bolesti ošetření po domluvě kdykoli i mimo ordinační dobu.

Vyšetření u klientů ZP, které neuzavřely smlouvu, oprava pohybových návyků a léčba 
metodou Mc.Kenzie 45 min…………………………………………………...250 Kč
důchodci a mladiství do 18 let………………………………………………………150 Kč
obstřik kloubu nebo páteře…………………………………………………………..100 Kč
vyšetření mimo ordinační dobu……………………………………………………..100 Kč

Dopravní spojení:
metro C- stanice Kobylisy, bus 162, 169- stanice Osecká

Těším se na spolupráci
MUDr. Dana Halbichová, e-mail: dana.halb@seznam.cz
objednávky na tel. 777 721 514

vyšetření mimo ordinační dobu……………………………………………………..100 Kč

Šablona pro výpočet ceny inzerce

Šablonu pro výpočet ceny inzerce v Chaberském zpravodaji v pdf formátu 
naleznete také na internetových stránkách MČ Praha-Dolní Chabry (www.
dchabry.cz), v sekci Chaberský zpravodaj. Formát inzerce může být otočen 
o 90o, případně rozměry (poměr stran) upraveny, ale výsledná plocha inzerátu 
zůstává zachována.
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