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RMČ ze dne 1. 6. 2009 
� Rada projednala návrh obecně závazné vyhlášky hl. m.
Prahy pro stanovení místního koeficientu pro výpočet daně
z nemovitosti, který  byl Magistrátem hl. m. Prahy zaslán MČ
k posouzení a připomínkování. Rada v souladu s čl. 3 Pravidel
pro přípravu návrhů obecně závazných vyhlášek, v rámci
připomínkového řízení požaduje stanovení místního
koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí v nejnižší
variantě A, tj. ve výši koeficientu 2.
� Rada schválila znění smlouvy uzavřené mezi MČ Praha-
Dolní Chabry a společností TACOMA Auditing s.r.o., jejímž
předmětem je provedení posouzení vyúčtování provozní
dotace pro ZŠ Spořická za roky 2006 - 2008 a provedení
prověrky inventarizace rozvahových účtů souvisejících se
zaúčtováním provozních dotací k 31.12.2008. 

RMČ ze dne 8. 6. 2009
� Rada souhlasí s poskytnutí daru Fondu ohrožených dětí
ve výši 2.000,- Kč.
� Rada souhlasí s uzavřením smlouvy na pronájem
nebytových prostor v Ulčově ulici Ing. Barboře Floriánové,
bytem Libochovická 4, Praha 8 - Dolní Chabry, která jako
jediná projevila zájem, pro účely dětského klubu. 
� Rada vydala nesouhlasné stanovisko k návrhu celoměstsky
významných změn, které se týkaly rozšíření skládky v Ďáblicích.
� Rada zmocnila Ing. Nigrinovou k podpisu krátkodobých
smluv  vyplývajících z pronájmu Chaberského dvora.

RMČ ze dne 29. 6. 2009
� Rada schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na umístění kabelového vedení kW do
pozemku parc.č. 1401, v ulici Nad Úvozem.
� Rada souhlasí se zřízením věcného břemene pro účely již
vybudované podzemní sítě v pozemku parc. č. 1408/1. 
� Rada nemá námitky k umístění sídla společnosti CI5
Music s.r.o., založené p. Táborským na adrese Hrušovanské
náměstí 253/5, Praha - Dolní Chabry.
� Na základě zpracované dopravní studie Rada souhlasí
s připojením novostavby řadového domu A na pozemku
parc.č. 1028 a novostavby rodinného domu B na tomtéž
pozemku na tuto nově  vybudovanou komunikaci.

� Rada nemá připomínky k projektové dokumentaci stavby
rodinných domů na pozemku parc.č. 1028 v ulici Protilehlá,
na kterou se umísťují dva rodinné domy. 
� Z předložené PD zpracované pro územní rozhodnutí, kterou
předložila firma GENIUS vyplývá, že přístavba a nástavba objektu
bude sloužit pro využití obchodu a služeb. Rada konstatovala, že
současný vjezd do areálu je nevyhovující, neboť je umístěný šikmo
do křižovatky ulic Ústecká a Kobyliská. S ohledem na tuto
skutečnost a s přihlédnutím na budoucí enormní dopravní zatížení
této křižovatky v souvislosti s výstavbou lokality Beranov Rada
požaduje vybudování dalšího dopravního napojení celého areálu.

ZMČ ze dne 24. 6. 2009
� Starostka seznámila přítomné s výsledkem finančního
auditu MČ za rok 2008, který byl proveden kontrolní skupinou
MHMP. Celá zpráva o provedené auditu je k nahlédnutí
u tajemnice ÚMČ. Zastupitelstvo vzalo zprávu o provedeném
auditu hospodaření MČ za rok 2008 na vědomí.
� ZMČ schválilo návrh předsedy kontrolního výboru
a schválilo nové členy kontrolního výboru paní Věra
Sládkovou a paní Marii Bazalovou
� ZMČ schválilo předloženou zprávu o provedení inventa-
rizace za rok 2008. 
� ZMČ schválilo Rozpočtové opatření č. 1, které již bylo
projednáno finančním výborem. 
� ZMČ schválilo výsledky hospodaření za rok 2008. 
� Na základě zprávy o hospodaření příspěvkové organizace
ZŠ Spořická za rok 2006 - 2008 ZMČ schválilo použití celé
částky zlepšeného hospodářského výsledku z doplňkové
činnosti za rok 2008 ve výši 53.132, 74 Kč na úhradu schodku
ZŠ Spořická. Další část schodku ve výši 106.304,44 Kč bude
uhrazena z rezervního fondu této organizace.
� ZMČ vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru
o kontrole příspěvkových organizací a kontrole na ÚMČ, kde
bylo předmětem kontroly plnění usnesení.
� ZMČ nepřijalo usnesení o zpracování PD na přestavbu MŠ
Protilehlá. Na základě nevyjasněného financování a legislativy
uložilo starostce zajistit přesnější informace o možné
přestavbě, zejména vyjádření dotčených osob (sousedů).

VYBÍRÁME ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ 

Vážení spoluobčané.
Děkuji vám za účast v červnových volbách do Evropského
parlamentu. Vzhledem k tomu, že tyto volby nejsou občany
příliš „oblíbené“, byla vaše účast poměrně vysoká. Doufám,
že na podzim, až se bude volit nová vláda, se opět sejdeme
u volebních uren a možná ještě v daleko větším počtu.
Ale nepředbíhejme událostem. Myslím si, že by na mě byli
naštvané hlavně děti, kdybych přeskočila pro ně nejhezčí období školního roku -
prázdniny. Podle meteorologů nás v červenci nečeká žádné zvláštní počasí, má být
poměrně chladno, ale prázdniny jsou prázdniny,  i kdyby padaly trakaře.     
Povinnou školní docházku v chaberské škole absolvovalo 17 dětí. Vlastně už ne dětí, ale
mladých lidí.  Někteří  půjdou  dále studovat, někteří budou „studovat řemeslo“. Ať už
budou dělat cokoli, je ukončení základní školy významný krok v jejich životě. Chtěla
jsem jim trochu osladit ten vstup do života. V minulých letech dostávaly děti po
ukončení školy v Dolních Chabrech pamětní list. Všechny. I ty které odcházely z páté
třídy na gymnázia. Letos je to jinak. Dětem z deváté třídy bylo slavnostně předáno
vysvědčení v Chaberském dvoře.  Možná, že víc než slova, hovoří fotografie z předání
vysvědčení.  Upřímně přeji všem, ať se na vás život vždycky usmívá. 
V srpnu t. r. by se měla konat v Chaberském dvoře první svatba. Je to významná událost
pro všechny zúčastněné. Hlavně obřadní sál projde zatěžkávací zkouškou. Chceme, aby
vstup do společného života dvou lidí měl počátek v hezkém a slavnostním prostředí.

Zvlášť proto, že se bude vdávat dcera paní ředitelky Nikodýmové z MŠ na Bíleneckém náměstí a také proto, že její rodina patří
k těm, které mají hluboké kořeny v naší obci. Tím nechci říct, že k občanům, kteří zde bydlí krátce, bychom se chovali jinak. 
V době prázdnin a dovolených nebude program Chaberského dvora tak bohatý jako byl v červnu, ale všechny, i venkovní
prostory, jsou Vám k dispozici. Dětem pro radost vodní meandr, ostatním lavičky pro posezení, Eurionfosál pro zábavu
i poučení. Můžete přijít na PC na internet, na výstavu nebo na čaj, pokud se nám podaří konečně vybavit čajovnu. Můžete
využívat služeb masérů a pedikérky v nově otevřené provozovně, dámy mohou navštívit paní doktorku v ordinaci a kdo by
měl potřebu uvolnit emoce, může přijít štípat třeba dříví. Rodinná oslava při lampionech by také nemusela být k zahození.
Chceme, aby objekt sloužil Vám, občanům. Zatím mám dojem, že se ostýcháte využívat to, co bylo budované hlavně pro Vás.  
Na závěr přeji všem krásnou dovolenou, hezké počasí a plno nevšedních zážitků, na které budete rádi vzpomínat. 

Vaše starostka

SLOVO STAROSTKY
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DATUM LOKALITA  –  ZASTÁVKA DOBA STÁNÍ
28. 7. 2009  křižovatka Ulčova / Ústecká         15,00 – 15,20
úterý     Hrušovanské náměstí                  15,30 – 15,50

Bílenecké náměstí 16,00 – 16,20

AKTUÁLNÍ INFORMACE

týkající se sběru nebezpečného odpadu na území hl. m. Prahy
lze nalézt na internetových adresách 
www.praha-město.cz   •   www.asa-cz.cz   •   www.imp-servis.cz.

NEJBLIŽŠÍ STABILNÍ SBĚRNY NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Voctářova, Praha 8, tel.: 266 007 299
Pod Šancemi 444/1, Praha 9, tel.: 284 098 581

Bronislava Kukurová, ÚMČ, životní prostředí

MOBILNÍ SBĚR NSKO (nebezpečné složky komunálního odpadu)

ÚMČ PRAHA – DOLNÍ CHABRY
PŘIJME

ZAMĚSTNANCE NA ÚKLID OBCE.
TERMÍN NÁSTUPU DOHODOU.

V DOBĚ ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN 
PŘIJMEME

BRIGÁDNÍKA NA ÚKLID OBCE.

Informace na tel.: 
283 851 272 nebo 283 851 277

u tajemnice ÚMČ

ÚKLID OBCE

INTERNET V CHABERSKÉM DVOŘE ZDARMA

UPOZORNĚNÍ
PRO OBČANY DOLNÍCH CHABER, KTEŘÍ DOSUD
NEZAPLATILI MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ SPLATNÝ
DO 31. 3. 2009.  

VYMĚŘENÍ  NEDOPLATKU PLATEBNÍM VÝMĚREM 
MŮŽE BÝT ZE ZÁKONA NAVÝŠENO AŽ NA 

TROJNÁSOBEK!! !
Gabriela Chamrová, ÚMČ, referát daní a poplatků

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

Sociální a kulturní komise 
MČ Praha-Dolní Chabry připravila pro Vás Vítání občánků Chaber

Dovolujeme si pozvat rodiče dětí narozených v roce 2008 a 2009, trvale hlášených v MČ Praha -
Dolní Chabry, na slavnostní vítání občánků, které proběhne dne 22. října 2009 v obřadním sále
Chaberského dvora.
Prosíme rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se, aby se přihlásili nejpozději do 10. září 2009 na ÚMČ
Praha - Dolní Chabry u paní Vostřákové (tel.: 283 851 272, jitka.vostrakova@dchabry.cz).
Vzhledem k platnosti zákona č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů nelze získat ani
zveřejňovat informace o narození dítěte bez souhlasu rodičů.   

Zdeněk Šír, předseda komise

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ CHABER

BOJÍTE SE INTERNETU? 
CHCETE POSLAT E-MAIL DĚTEM NA PRÁZDNINY? 

NEVÍTE JAK? 
NEVADÍ. 

DOMLUVTE SI S NÁMI KRÁTKÉ ŠKOLENÍ A INTERNET PRO VÁS BUDE HROU. 
STEJNĚ JAKO DŘÍVE V CHABERSKÉ KNIHOVNĚ, TAK I V NOVĚ OTEVŘENÉM

CHABERSKÉM DVOŘE JE SLUŽBA INTERNETU PRO VEŘEJNOST ZDARMA.

TĚŠÍME SE NA VÁS, KONTAKT: 604 976 653 
Zdeněk Šír

STROJOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ 
Ve dnech 20. a 21. 07. 2009, t.j. v pondělí a v úterý, proběhne na území MČ strojové čištění těchto komunikací:
Hrušovanské náměstí, ulice Do Rybníčků, Krbická, Na Dolíku,  Dvorní,  Na Pěšině včetně parkoviště u cukrárny,
Doksanská, Jirkovská, V Americe, Tušimická, Na Šubě, Obslužná, Ulčova, Protilehlá, U Větrolamu, Ládevská, 
V Kratinách, Vernéřovská, Litická, Budyšínská, Citolibská.
Žádáme občany, aby v uvedeném termínu svá vozidla zaparkovali takovým způsobem, aby v údržbě nepřekážela.

Bronislava Kukurová, ÚMČ, životní prostředí

ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ
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Dne 25. 6. jste mohli být v Chaberském dvoře svědky
divadelního představení Růžový Šampaňský režisérky
Alice Nellis. Ve hře, jejíž velká část se odehrává v koupel-
ně domu tří svobodných žen, hlavní roli ztvárnily Martha
Issová, Adéla Kačerová a Marie Randová. Dovolila jsem si
položit herečkám pár otázek souvisejících s jejich rolemi
i s představením:

Růžový Šampaňský je hra určená spíše ženám. Co myslíte,
že muže přivede na představení tohoto typu?
Martha: Myslím, že není určená jenom ženám. I přísluš-
nice něžného pohlaví se koukají na mužské hry, kde jsou
3 chlapi na jevišti a za celou dobu se neukáže jediná dáma.
Adéla: Muži se nechají vytáhnout od manželek. A pak
určitě nejsou zklamaní.

Tato inscenace pojednává o celkem všedních záleži-
tostech v životě, dokážete se se svou rolí ztotožnit?
Martha: Vždy se člověk tak nějak ztotožní. To co máte
k dispozici jste jen vy sám a role. Zkrátka musíte spolu
nějak splynout. Mně je blízká hlavně filosofie tohoto díla.
Adéla: Já se určitě ztotožňuji se svou rolí. Přeci jenom, jsou
to každodenní problémy, jako je postava a líčení, to jak
vypadáte a co máte na sobě. Naštěstí, já mám oproti své
hrdince manžela a dítě, tudíž na tom nejsem tam špatně.
Marie: Spíše mi jsou blízké role mých kolegyň než ta moje.

Patří toto představení k vašim oblíbeným?
Martha: Ano, mám tuto hru velmi ráda.
Marie: Já také, hlavně, kvůli mým kolegyním, vždy se na
sebe moc těšíme.
Martha: Celý děj, všechny ty novinky a „babské“ drby, se
odehrají nejdříve v šatně a pak to jde na scénu (smích).
Adéla: Ne, nepatří. 

Jak se vám líbíla atmosféra v Chaberském dvoře, jak se
vám hrálo?
Martha: Máte to tady krásné. Divadlo má nějaké
zákonitosti a aby vše fungovalo, musí být dobrý
a sjednocený kolektiv. Jakmile člověk vyrazí jinam, kde
je všechno jinak, než jak je zvyklý, tak je trochu mimo.
Měli jsme tady pár problémů, hlavně technických, ale
jinak se mi tu hrálo dobře.
Marie: Přidávám se k Marthě. A navíc mě překvapilo, že
přišlo tolik lidí.
Adéla: Hrálo se mi dobře. A atmosféra byla moc příjemná.

Děkuji za rozhovor.  Anna Dvořáková

V sobotu 27. června, se uskutečnilo již druhé setkání nadšenců,
které očaroval fenomén jménem poker.
Krásné prostory Chaberské Dvora  se staly na krátký čas zázemím
pro setkání mladých lidí, které jsou pro takovou společensko-
kulturní akci jako stvořené. 
V Dolních Chabrech již jedno takové sdružení vzniklo a jmenuje se
„Diamond's poker club, o.s.“. Nejen o pokeru je následující
rozhovor s předsedou sdružení Vojtěchem Pavlíkem.

Dobrý den, prosím představte Vaše občanské sdružení, za jakým
účelem vzniklo a kdo může využít Vaše služby?
Dobrý den, Diamond's poker club je dobrovolným občanským
sdružením občanů, kteří mají zájem se aktivně podílet na rozvoji
pokerové kultury. Vstoupit do o.s. může kdokoliv, kdo dovršil 18 let.
Samo sdružení má ve svých stanovách dané určité cíle, které se
bude snažit plnit. Pro příklad uvedu pořádání zájmových akcí
v oblasti pokeru pro členy klubu, rozvoj pokerové kultury v ČR,
osvěta a přednášky s tématikou pokeru atd.

Pane Pavlíku, mohl  byste vysvětlit co to poker vůbec je?
Poker je v současnosti nejpopulárnější karetní hra na světě. Oficiálně
byl dokonce povýšen z obyčejné hazardní hry na profesionální sport,
ve kterém se konají mistrovství světa a mnoho dalších turnajů. Počet
hráčů roste téměř geometrickou řadou zvláště proto, že se čím dál
více dostává do televize. Výhodou pokeru jsou určitě oproti jiným
karetním hrám jednoduchá pravidla, ale co většinu lidí na pokeru
přitahuje je především akčnost této hry, kde sice teďka můžete
prohrát, ale za dvě minuty máte dvojnásobek toho, co jste prohráli.

Proč jste se rozhodl pro pořádání akcí zrovna v Chaberském dvoře?
Jsem rodilý chaberák, koukám co se děje v naší obci. Když mi Filip
Šír nabídl prohlídku Chaberského dvora, neváhal jsem a byl jsem
velice překvapen zdařilou rekonstrukcí chatrného starého statku.
Prostory euroinfosálu jsou pro konání takových společensko-
kulturních akcí více než vhodné. Podařilo se nám přilákat spousty
přátel nejen z Prahy a veřte, že se jim u nás, v Chabrech, líbilo.

Co tedy Vaše sdružení nabízí za služby?
Diamond's poker club se snaží jakkoliv propagovat tuto karetní
hru jako sportovně-společensko-kulturní akci. Naše nabídka
služeb okolo pokeru je překvapivě široká. Nabízíme možnosti
pronájmu veškerého nutného vybavení, ale tak i kompletní službu
„poker večírek“, kterou vždy zájemcům připravíme „na míru“.
Mezi naše aktivity patří, turnaje sérií Diamond's poker clubu,
pořádání menších turnajů jako doprovodného programu na
kulturních akcích, narozeninové turnaje, teambuldingové turnaje
pro firmy, přednášky na téma „Fenomén jménem poker“, atd.

Děkuji za rozhovor.  Jana Snížková

RŮŽOVÝ ŠAMPAŇSKÝ

POKROVÉ VEČÍRKY V CHABERSKÉM DVOŘE

ČERVENEC 09  9.7.2009 10:12  Stránka 4



Ve středu 17. června proběhla pro
děti školní družiny koktejlová párty.
Všechny děti si tak mohly vybrat
z mnoha různých míchaných nápojů
jako KOKOLÁDA, ČERNÁ VODA,
BOBULE, MRKY MRK, KYSELÁ
HUBA nebo PRVNÍ LÁSKA. Nápoje
připravovala žlutá koktejlová víla
paní Bušková, které touto cestou
děkujeme!

Poslední víkend před koncem školního roku jsme slavili letní slunovrat -
astronomický počátek léta a s ním spojený nejdelší den a nejkratší noc roku.
Naši předci si v tuto dobu vždy také připomínali svátek narození svatého Jana
Křtitele, takzvanou svatojánskou noc. Noc plnou pověr, mýtů a kouzel, kdy prý
můžete najít nejen svého milovaného, ale i tajemný poklad. V nás dětech tento
svátek probouzí fantazii a rádi jsme ho letos oslavili krátkým pásmem vyprávění,
říkadel a písniček. Počasí nám moc nepřálo, drobně pršelo, o to přátelštěji však nás
přichýlil náš chaberský kostelík, příhodně zasvěcený svatému Janu Křtiteli. Za rok
nashledanou, tajemná svatojánská noci!

Naše škola v přírodě byla úžasná a plná dojmů. Budeme dlouho vzpomínat,
protože jsme zažili hodně „adrenalinu“, ale i hodně legrace. Snad to poznáte
i z tohoto díla, které jsme na „školandě“ vytvořili:

ŠKOLANDA - aneb co jsme zažili na škole v přírodě v tvrzi Holešice na Orlíku.

5

ZÁŽITKY ZE ŠKOLY V PŘÍRODĚ

V úterý 9. června jsme byli na diskotéce v Chaberském dvoře. Já jsem
tam potkala mé kamarádky. Kluků bylo nejdřív málo, ale brzy
dorazili a bylo to prima. Hráli jsme různé hry, tancovali na písničky
a vyhrávali různé ceny a sladkosti. Dobře jsme si diskotéku užili. Byla
tam také velká cena - bonboniera. Tu mohla vyhrát jen jedna holka,
a to za to, že hezky tancovala. Holky z naší třídy tam předvedly
sestavu, kterou jsme se naučily na aerobiku. Pak jsme šli domů
s plnými kapsami dobrot.

Anička Linková, 5. třída

DISKOTÉKA

Bylo hnusně, pršelo,
nikam se nám nechtělo.
Když se slunce rozsvítilo,
hned se nám všem
někam chtělo.
Počasí je prima,
večer je tu zima.

Maj tu drahý pití,
těžký je tu žití.
Orbitky maj za dvacku,
správce, ten je na facku.

Orlík, Zvíkov, Tvrz,
kdekdo tady zmrz.
Nabalený celou noc,
přímotopy na pomoc;
chtěli jsme jen trochu
tepla,
elektrika nám však
klekla.

Na vodě je molo,
Tomík tuní kolo.
Jezdí tu s ním okolo,
dojel s ním až na molo.

A když venku prší,
filmy nás tu těší.

Učení nás nebaví,
Kubi, ten nás zabaví.
Je to šašek největší,
jeho hry nás potěší.

Anička nám odjela,
postel se pod ní rozjela.
Možná si ji nařízla,
proto pod ní uvízla.

Krček, ten jí zabolel
a náš šerif zavelel:
„Mazej domů, Aničko,
už nám nechoď na víčko!“
Tato báseň končí hezky,
z i-podu nám hrajou
pecky.

Děti z 6., 7. a 8. třídy, 
tvrz Holešice,

25. 5. - 5. 6. 2009

Věřte, nebo nevěřte, ale o jednom červnovém pátku
jsme se přenesli do středověku. Díky skupině
historického šermu Renegáti jsme se ocitli mezi husity
a křižáky. Ukryti ve vozové hradbě jsme statečně
odrazili útok obrněného rytíře, kterého jsme poté
zahnali na panický útěk. Předtím jsme se ale museli
seznámit s dobovými zbraněmi a taktikou boje
husitů. Osvěžili jsme si také své dějepisné znalosti. Na
závěr někteří z nás oblékli středověkou plátovou
zbroj. Pravda, lehké to ti rytíři opravdu neměli!

STROJ ČASU

KOKTEJLOVÝ DEN

SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI                                HEJ, JANO! JANO! 

Nepodepsané příspěvky jsou od učitelů a pedagogických pracovníků ZŠ Spořická.

Bylo to super!

Nadšení cestovatelé z 1. a 3. B bě-
hem svého osmidenní pobytu na
Šumavě projeli „Křížem krážem“
velký kus Evropy. Mezi nezapo-
menutelné zážitky jistě patří
návštěva sousedního Rakouska
při výstupu na nejvyšší horu Šu-
mavy Plechý, francouzská módní
přehlídka, španělská rajčatová
bitva, maďarské křížovky, sloven-
ské štafety se syrovými vajíčky,
audience u britské královny…

ČERVENEC 09  9.7.2009 10:13  Stránka 5



6

Český ráj patří po mnoho desetiletí mezi nejvíce vyhledávané
turistické oblasti u nás. Tato krajina nabízí návštěvníkům souhrn
všech krás a zajímavostí. Krásy přírody, staré hrady a zámky, půvabná
lidová architektura, kouzlo lesů a skal, klidná zákoutí rybníků, dávná
historie měst. Tím vším si tato oblast získává své obdivovatele.
Poslední květnovou sobotu jsme se s kulturní a sociální komisí
vydali na výlet obdivovat hrad Kost, Valečov, zámek Humprecht
a Drábské světničky.
Obavy z unavujícího vedra počátkem týdne se mění v obavy
z nepřetržitého deště den před odjezdem. V sobotu ráno
zkoumáme oblohu plnou šedých mraků s nadějí, že snad už pršet
nebude a odevzdaně hledáme svoje místo v autobusu. Jen v batohu
máme místo slunečních brýlí deštníky a pláštěnky.
„Vítám Vás na dnešním výletu…“ znějí v mikrofonu informace
pana Šíra, který s optimismem sděluje v 7.30 hod.: „vlevo jsou
vidět Trosky a vpravo mezi mraky vykukuje slunce. A bude nás
provázet celý den.“ Znělo to slibně a přesvědčivě. Z hlubin autobusu se sice ozvalo cosi jako: „nechval dne před  večerem“, ale většinu
z nás provázel celý den optimismus, zájem, nadšení a skrytá naděje, že počasí nám dnes bude přát.
Po deváté hodině už statečně „lyžujeme“ v papučích na hradu Kost. Děti zkoumají, jak se otevírá truhla na peníze a dozvídáme se, jak
vlastně přišel hrad Kost ke svému názvu. Vysvětlení je tak prosté, že se člověk nerad loučí s přesvědčivou, ale vymyšlenou povídkou
o Janu Žižkovi, který prý při dobývání hradu tvrdil, že hrad je tvrdý jako kost. Tedy pro připomenutí: prvním majitelem hradu byl Beneš
z Vartenberka, který si nechával říkat Benesius di Costi. Přídomek jeho jména znamená něco jako „pevný, tvrdý, kamenný“. Ve 14. století
se většina panských hrádků a tvrzí stavěla ze dřeva. Kost byla výjimkou a ve jméně jí to zůstalo.
Před obědem jsme se vydali ještě na barokní zámek Humprecht. Zde nás zaujal 16 m vysoký akustický sál, kde rozléhající se tóny se vracejí zpět
po šesti až osmi vteřinách. Sál má tvar elipsy a konají se zde koncerty a svatby. V dalších místnostech jsme zkoušeli mládnout při pohledu do
kouzelného zrcadla (až na nejmladší Vandu, která chtěla být „tak akorát“). Viděli jsme cestovní truhlu na šaty, která prázdná váží 50 kg. Jedny
šaty tehdy vážily „pouhých“ 20 kg. Za zmínku stojí obraz Markéty Tyrolské Korutanské - švagrové Karla IV., nejošklivější ženy, která však byla první
ženou pracující v diplomatických službách. Více se můžeme dozvědět např. v knize L. Feuchtwangera: Ošklivá vévodkyně. Děti se v další místnosti
zajímaly o vesele zbarvené papoušky rodu Neofema umístěné v rokokové kleci. Obdiv a úctu k historii na chvíli vystřídalo pobavení nad tehdejším
výkladem hygieny v toaletní místnosti zámku: „špína prý zabraňuje nemocem vstoupit do těla“. Kdo ví, jak účinné byly rozmanité dózy s vonnými
oleji. Vydáváme se na ochoz po 72 metrovém obvodu zámecké zdi. Pochvalujeme si, že neprší a fotíme vyhlídky do Českého ráje.
„Počasí drží, snažím se.“ - oznamuje do mikrofonu vesele a přesvědčivě pan Šír, když míříme na oběd. V restauraci „Na Zlaté vyhlídce“
se nenudíme ani při čekání na jídlo. Někteří - zejména děti - vybarvují mandaly, někteří pročítají informace o tom, kam jít na výstavu
a někteří obdivují krásnou vyhlídku do dalekých krajů z okna u stolu. Jenomže zatažená obloha nedbá na přání nás všech, abychom se
bez deštníků mohli odpoledne vydat na Drábské světničky. Cíl máme skoro na dosah - už jen ujít dva kilometry a na závěr ještě kus
lesem do kopce na hrad Valečov. Představy o dokonalé organizaci dnešního výletu a blížící se mraky dovedou hlavního organizátora
k tomu, že si během oběda sundá svoje imaginární růžové brýle a nasazuje si brýle sluneční. Člověk by se ustrnul, určitě. Zmáčknul by

někde nějaké tlačítko a rázem by bylo slunečno. Ale na počasí žádné takové
triky a rituály neplatí, tlačítko neexistuje. Dalo se do deště. Vymýšlíme
operativně „plán B“ a po dohodě vyrážíme na zámek Mnichovo Hradiště.
Za zmínku stojí např. zobrazená rodinná galerie Valdštejnů - vyobrazeno je
zde 7 generací, dále trochu tajemný obraz černého rytíře, který nosil černé
brnění a když jsme u barev, tak nezapomenutelná byla modrá ložnice paní
hraběnky s modrými květovanými tapetami na zdi. Na tmavěmodrém
potahu přes postel leží šaty, které vypadají jako pro panenky. V pase mají
totiž jen 30 cm. Ženy si v té době prý dávaly vyoperovat dvě žebra, aby se
do těchto rozměrů vešly. Podruhé dnes úcta k dávným časům trochu
zakolísala… Po 300 let staré vrzající podlaze procházíme místnostmi bohatě
vyzdobenými malbami na stěnách do 110 m2 velikého společenského
pokoje. V paměti nám možná zůstane spinet s obráceně barevnou
klávesnicí (aby prý bělostné prstíky dam na černých klávesách lépe vynikly).
A na závěr: zazvonil zvonec a výletu byl konec… Opravdu mají na zámku
v Mnichovu Hradišti u posledních dveří veliký zvon a komu prý jednou
cinkne, tomu se splní jeho přání. Dětem se splní zcela jistě. Cink! A počasí?
To nám dnes opravdu přálo a přesně potvrdilo rčení, že všechno zlé je
k něčemu dobré. Cestou ze zámku se ozývaly spokojené hlasy: „ještě že
pršelo, tady bylo na co koukat!“ 
Po závěrečném společném focení mezi kapkami nového deště pak
najíždíme na dálnici, kde se od aut práší voda z mokré silnice.Teď už může
klidně pršet. Je konec výletu.                                     

Jana Zahradníková

Sama jsem maminkou dvou malých dětí. Vím, jak je
mnohdy těžké „ukrást“ trochu toho času sama pro
sebe. Doufala jsem, že povídání o kosmetice na téma
„Jak připravit na léto sebe a své děti“ pro vás bude
zajímavým zpestřením dne. Bohužel si 26. 5. 2009 od
18 h našla čas jen doslova hrstka z vás a přišla se do
prostor chaberského euroinfosálu příjemně odrea-
govat od každodenních povinností.

Opravdu zajímavé a poučné povídání pro nás
v „úzkém kruhu rodinném“ zprostředkovala paní
Milena Votavová, která v oboru kosmetiky pracuje již
18 let. Dozvěděly jsme se několik cenných rad
a informací - jak si vybrat vhodný ochranný přípravek
na léto, co všechno dokáže pudr na tělo, kam všude
s deodoračním sprejem na nohy… Na závěr všechny
dámy potěšila praktickým kosmetickým dárkem. 
Nás ale nízká účast neodradila a na podzimní období
plánujeme další podobnou akci uspořádat. Snad si
tentokrát uděláte čas. O podrobnostech konání
budete informovány rovněž v Chaberském zpravodaji.  

Kamila Matoušková

MAMINKY, ŠKODA, ŽE VÁS NEPŘIŠLO VÍC!

CAMERA CHABRA A SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI V KOSTELE STĚTÍ SV. JANA KŘTITELE

VÝLET DO ČESKÉHO RÁJE aneb jak jsme hráli šachy s počasím a kdo komu dal vlastně mat.
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Jako každý rok vyhlašuje školská a sportovní komise v rámci základní školy Spořická soutěž nazvanou FAIR PLAY. Klade si za cíl
ocenit dobrý počin, smysl pro spravedlnost, nezištnou pomoc nebo jen připomenout  lidi, kteří sice nic výjimečného nevykovali,
ale žijí slušně a jejich okolí je vnímá jaké férové.

Je jasné, že tyto věci nelze „měřit“ a „soutěžit v nich“. Nicméně z došlých návrhů do letošní
soutěže naše komise rozhodla takto:

1. místo Putovní pohár a cenu dle vlastního výběru v hodnotě Kč 500,- získává:
A l ž b ě t a K a l e n d o v á
Je žákyní 8. třídy a všichni ji mají rádi pro její přátelskou povahu. Pomáhá nejen spolužákům, ale
i dětem z nižších tříd a učitelům. V lednu založila se spolužákem a třídní učitelkou Petrou
Svárovskou divadelní kroužek, se kterým nacvičili úspěšnou Velikonoční pohádku. To vše dělá bez
vypočítavosti a kalkulu. Kromě aktivit ve škole nezahálí ani mimo vyučování. Navštěvuje taneční
skupinu, se kterou dosáhla v květnu 2009 mimořádného úspěchu. Na mistrovství Evropy
v kategorii „Street dance“ se umístili na 1. místě a tak je z Bětky mistryně Evropy. Ani tento úspěch
však neovlivnil její chování, které zůstává skromné, radostné a fair. 

2. místo Cenu dle vlastního výběru v hodnotě Kč 300,- získává:
T o m á š K u b i č k a
Bývalý žák ZŠ Spořická pomohl ve svízelné situaci, kdy nezištně přijel pomoci jako vychovatel na
školu v přírodě. Cestovní kancelář, která připravila pobyt na škole
v přírodě, selhala, když nedodala patřičný počet a kvalitu lidí, kteří měli
zajišťovat tuto funkci. Tomáš pracuje s dětmi na letních táborech. Na
vlastní náklady přijel téměř „okamžitě“ na Orlík a zachránil tak podstav
vychovatelů i přesto, že měl ve škole období závěrečné klasifikace
a zkoušek. Stal se pak jedním z nejlepších vychovatelů, vedl přednášky
první pomoci a děti zaujal nejen svými znalostmi, ale i přístupem.
Seznámil děti zábavnou formou s nebezpečnými situacemi, které
mohou nastat v našem životě. I díky Tomášovi se celý kolektiv dětí
i učitelů vracel ze školy v přírodě nadšený.

3. místo Cenu dle vlastního výběru v hodnotě Kč 200,- získává:
D a n i e l N á d r a s k ý
Žák 8. třídy. Intenzivně  a velmi úspěšně hraje od 2. třídy hokej. Se
svým týmem Letci - Letňany se opakovaně zúčastňuje mistrovství
republiky, kde patří mezi nejlepší střelce svého týmu. Dan skoro každý
den v týdnu trénuje nebo hraje zápas. To se absolutně neprojevuje na
jeho přípravě do školy. Má stále vynikající prospěch, ale co je
nejdůležitější: zůstává skromný, milý, přátelský ve škole i mimo ni. Je
důkazem, že pracovití a úspěšní lidé jsou zpravidla skromní a féroví.

Jménem školské a sportovní komise při ÚMČ Dolní Chabry blahopřeje

Ing. Alena Nigrinová, předsedkyně komise

Celý školní rok 2008 - 09 se předškolní děti všestranně rozvíjely - nováčci se naučili a stálice vypilovaly techniku hodu, běhu,
šplhu, kotoulu…, to vše jsme prokládali velkým množstvím her zaměřených na rozvoj motoriky a zdravého soutěžení.
Tuto roční práci jsme zakončili dvěma akcemi: atletickými závody, kde se soutěžilo v běhu, hodu do dálky a skoku do dálky, ve třech
věkových kategoriích od čtyřletých závodníků po sedmileté. Děti do závodění šly s plným nasazením a odměnou jim byly i medaile.

Druhá akce byla oslavou DNE DĚTÍ, který probíhal tradičně sportovními disciplínami ve kterých se získávaly pamlsky.

Cvičit v novém školním roce začínáme 15.9.2009, tj. každé úterý od 16:00 hod.-předškolní děti a školáci od 17:00 hod.
Všichni jste srdečně zváni a těšíme se na Vás                                                            

cvičitelé Jaroslav Vokáč a Ivana Kindlová
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TJ ZŠ CHABRY – CVIČENÍ S DĚTMI

KOSTEL STĚTÍ SV. JANA KŘTITELE V DOLNÍCH CHABRECH 
JE PRO VEŘEJNOST OTEVŘEN DRUHOU SOBOTU V MĚSÍCI SRPNU

8. SRPNA 2009 OD 10 DO 17 HODIN.
Jana Snížková

Dětské centrum Racek Jonatán, které otevírá svůj provoz
od 1. 9. v budově bývalého úřadu městské části Praha-
Dolní Chabry, Spořická 314, zahájilo od začátku července
rekonstrukci, tak, aby děti přišli do nového, čistého
a příjemného prostředí. Z Chaberských dětí se přihlásilo
13 zájemců, několik dětí je přihlášených z Ďáblic
a několik ze Zdib, avšak stále ještě je několik volných
míst. Dříve, než nabídneme tato místa zájemcům z Prahy
8, nabízíme ještě aby využili tuto možnost ti Chaberáci,
jejichž děti se nedostaly do mateřských škol.
Naše centrum bude mít provozní dobu od pondělí do
pátku od 7 do 17 hodin, ale rodiče budou moci
přivádět své děti ráno až do 10 hodin. Strava bude
3x denně, děti se mohou zúčastňovat kroužků
angličtiny, pohybové výchovy, hry na flétnu, do centra
bude také docházet logoped. Součástí objektu je dvůr
s pískovištěm i zahrada, děti se budou také účastnit
kulturních pořadů, které připravují dramaturgové
Chaberského dvora.  Měsíční poplatek za dítě je 7000.-
Kč, při zápisu hradí rodiče zálohu 3000.- Kč, kterou jim
odečteme z první platby. Přihlášky do centra je možné
si vyzvednout v Euroinfosálu Chaberského dvora
u pana Zdeňka Šíra, odevzdat přihlášku a získat další
informace můžete po telefonické dohodě na tel. č.:
731520262 (PhDr.Věra Doušová). 

PhDr. Věra Doušová

DĚTSKÉ CENTRUM RACEK JONATÁN

CENA FAIR PLAY PRO ŠKOLNÍ ROK 2008/2009
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PLACENÁ INZERCE

CHABERSKÝ ZPRAVODAJ, vydává  městská část Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské náměstí 253/5, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry, www.dchabry.cz. 
Redakční rada: Alena Nigrinová, Hana Řepková, Zdeněk Šír. Kontakt: tel.: 283 852 858, mobil: 603 522 073, e-mail: zpravodaj@dchabry.cz Tisk: Flora s.r.o.,
Nevyžádané rukopisy, fotografie apod. se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Příspěvky nejsou upravovány, za obsahovou správnost nesou
odpovědnost autoři. Veškeré příspěvky publikované v Chaberském zpravodaji lze přejímat pouze s předchozím písemným souhlasem vydavatele MČ Praha-Dolní Chabry.

Příští uzávěrka 15.  8.  2009 do 12 hodin (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na disketě nebo CD, Flashdisku,případně poslané e-mailem).
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