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

Dovolujeme si pozvat rodiče dětí
narozených v roce 2009 a 2010, trvale
hlášených v MČ Praha-Dolní Chabry, na
slavnostní vítání občánků, které
proběhne na začátku října 2010
v obřadním sále Chaberského dvora
(upřesnění v zářijovém čísle zpravodaje).
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

Vážení spoluobčané,

nejprve Vám chci poděkovat za účast v parlamentních volbách, které v květnu proběhly. Jak dopadly volby
v naší MČ bylo zveřejněno na stránkách Dolních Chaber a ve vývěskách.
V tomto roce nás čekají ještě volby na podzim. 
Zaznamenala jsem v této souvislosti již aktivitu ze strany některých zdejších občanů.
Zachovejte prosím, v případě volebního „boje“ slušnost i vůči svým protikandidátům.
Protože toto volební období pomalu končí, dovolte mi trochu bilancování. Nejprve v krátkosti to příjemnější; 
co se podařilo:
Dokončit rekonstrukci statku na Hrušovanském náměstí.
Připadá mi to déle než rok a půl, kdy sídlíme v Chaberském dvoře. Stalo se to natolik mojí součástí, že si čas
téměř neuvědomuji. Víc mě ale těší, že se tyto prostory stávají samozřejmostí i pro Vás. Někteří zdejší občané si je vybrali dokonce pro
uzavření manželství. Letos to budou již tři svatby, které se zde konaly, nebo budou konat. 
Probíhají zde různé akce pořádané některou z komisí, výstavy, koncerty, přednášky, nebo divadlo. Dle možností poskytujeme prostory
některé naší příspěvkové organizaci, vzniká pěkná tradice předávání vysvědčení žákům devátých tříd. Vzpomínám si i na pěknou akci  vítání
občánků a věřím, že v tomto duchu se bude i nadále pokračovat. 
Mnoho maminek se v ordinaci zdejší paní doktorky dozvědělo radostnou novinu a mnozí z nás si mohou nechat „zmasírovat“ tělo
v rehabilitaci, či u pana maséra. Až bude od září fungovat i školka a dvůr se rozezní dětskými hlasy, bude tu ještě veseleji. A doufejme, že se
konečně otevře i čajovna pro občerstvení a posezení.
Kapacity Chaberského dvora nejsou zdaleka vyčerpány a tak doufám, že se dočkáme ještě dalších příjemných chvil. 
Vybudovaly se další kilometry nových chodníků a podařilo se ve spolupráci se Suchdolem vyhrát soudní spor o zrušení Zásad územního
rozvoje hl.m.Prahy v části textového i grafického vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšné stavby uvedené v části 10.1.1 jako stavba číslo
Z/502 s označením „Pražský okruh (SOKP), úsek Ruzyně-Březiněves“. 
A co se nepodařilo: Chodník v západní části ulice Pod Zámečkem od rybníka po hřbitov. Zde stále čekáme na vyřešení majetkových vztahů
k pozemku, což je už téměř nekonečná causa a na vině není majitel pozemku. Neuskuteční se zatím, z důvodu stavební uzávěry ani chodník
v severní části ulice Spořická, třebaže je projekt připraven. Rovněž je zpracován projekt na okružní křižovatku v místě napojení ulice Spořická-
K Ďáblicím, ale opět z důvodu majetkového uspořádání se zatím stavět nemůže. V neposlední řadě se nepodařilo uskutečnit zpracovaný
projekt na propojení severní části Chaber na Ústeckou ulici a to rovněž z důvodu majetkových. Dlouhodobě se nám nedaří optimalizovat
dopravní zatížení  a to nejen v souvislosti s přibývajícími občany  naší městské části, ale i okolních obcí, kteří si přes nás zkracují cestu do centra.
Snažila jsem se vám v krátkosti sdělit to podstatné. Možná se můj sloh mnohým z Vás nelíbí, ale s tím už nic neudělám, alespoň víte, že vše
píši sama. A ještě prohlášení k tomu, co jsem si přečetla ve Svobodném Zpravodaji Dolních Chaber a na stránkách Sdružení nezávislých
kandidátů Chabry pro život. Neporušila jsem ani zákon, ani morálku, o tom, zda škodím Dolním Chabrům nemohu soudit, ale důrazně se
ohrazuji proti tvrzení, že zneužívám své postavení. Mohu souhlasit s tím, že jsem hloupá, ale to jenom proto, že jsem věřila lidem kolem sebe

Protože je před námi léto, dovolené a prázdniny, přeji Vám všem, abyste si volno užili podle svých představ a kdyby to počasí přece jen tak
nepřálo jak byste chtěli, nezlobte se na něj. Zlost je špatný rádce.
Doufám, že se v září opět sejdeme odpočatí a v plné polní.                                                                                 Jaroslava Plevová, starostka
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SLOVO STAROSTKY

Rada
◆ schválila převod finančních prostředků z rozpočtu školské a sportovní komise na dary
tělovýchovným jednotám:  TJ ZŠ Dolní Chabry ve výši 20.000,- Kč,  TJ SOKOL  ve výši 15.000,- Kč a SK
Chabry  ve výši 15.000,- Kč. Finance budou použity na činnost v roce 2010. 
◆ souhlasila s uzavřením smlouvy na výkon autorského dozoru a technického dozoru stavby
„Detašovaná třída MŠ v CHD.“ 
◆ vzala na vědomí oznámení ředitelky MŠ Bílenecké náměstí o provozu v době letních prázdnin
dle předloženého rozpisu. Rozpis byl stanoven na základě dohody s ředitelkou MŠ Chaberáček takto:

provoz MŠ v termínu 1. 7. – 9. 7. 2010 pro obě mateřské školy
uzavření obou MŠ v termínu 12. 7. – 31. 8. 2010.

Rodiče mají možnost přihlásit  děti v případě zájmu do mateřských škol obvodu Prahy 8, dle rozpisu
otevřených MŠ. Školní rok v MŠ Bílenecké náměstí bude zahájen dne 1. 9. 2010. 
◆ souhlasila s nákupem věcného daru pro ředitele ZŠ, Mgr. Jiřího Kubelku v souvislosti s odchodem
do důchodu. 
◆ projednávala žádost o svěření pozemku parc.č. 551/1 a 552/2, na kterém je vybudována
komunikace Kadaňská, z majetku hlavního města Prahy do správy MČ, a uložila starostce předložit
k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva.
◆ souhlasila s vypsáním záměru na pronájem pozemku parc.č. 348/1, pozemek na skále v ulici Pod
Zámečkem, o který požádali majitelé sousedních pozemků k zahrádkářským účelům a rekreaci.
Přesná výměra bude určena geometrickým plánem.
◆ revokovala usnesení č. 518/10 RMČ z 10. května 2010, kterým byl členem ZMČ za odstoupivší
JUDr. Petru Vostřákovou prohlášen pan Daniel Dvorský, který dle evidence obyvatel měl  v době
prohlášení uveden na území MČ. Chybou úřadu Prahy 8, který nesdělil referátu evidence obyvatel
MČ, že pan Daniel  Dvorský má již od ledna 2008 trvalý pobyt  v jiné MČ, byl výše uvedený prohlášen
v pořadí dalším náhradníkem  strany ODS. Z těchto důvodu byl jako následující v pořadí mandát  za
ODS  postoupen panu Jiřímu Škrabánkovi.
◆ souhlasila s vypsáním záměru na prodej části pozemku se studnou parc.č. 1572 o výměře 5 m2.
Přesná výměra bude určena geometrickým plánem, který bude zhotoven na náklady kupujícího.
Dále bude na náklady kupujícího vyhotoven znalecký posudek na ocenění studny nacházející se na
uvedeném pozemku.
◆ souhlasila s podáním odvolání ve věci nařízených udržovacích prací části úvozové cesty ulice Pod
Zámečkem, které nařídil stavební úřad Prahy 8.                 

více na stránkách MČ    www.dchabry.cz

Komise životního prostředí by ráda poděkovala občanskému sdružení Na ochranu památek a Sůvy za uspořádání zábavnéhi i poučného  Dne
země. Současně bychom rádi poděkovali za aktivní přístup a jedno dílčí vítězství při obhajobě jižní varianty dálničního okruhu všem, kteří
této problematice věnovali tolik času a energie. Je to především paní Ing.Hana Francová a její sdružení Nad Draháňským údolím, paní
starostka Jaroslava Plevová, zastupitel Prahy 8, pan Ing.Korf a pan starosta a mnozí radní ze Suchdola. Těm všem patří náš dík za oddálení
a možná i úplné odsunutí hrozby , že by přes Chabry vedl šestiproudý dálniční přivaděč, který by spojoval kamionovou dopravu mezi severem
a jihem Evropy. Jsme si jisti, že nikdo z obyvatel dolních Chaber si nepřeje tak výrazně zhoršit životní prostředí, jak nabízela severní varianta.

PhDr. Věra Doušová

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ CHABER

VYBÍRÁME ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ ZE DNE 2. 6. 2010
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TUTO KLOUZAČKU NEDÁVNO NECHALA 
MĚSTSKÁ ČÁST OPRAVIT ČÁSTKOU 11 000,- KČ.
BOHUŽEL SE NĚKOMU TAK LÍBILA, 
ŽE SI JI VZAL DOMŮ. 
A MÍSTO NÍ JE TEĎ NA HŘIŠTI V ULČOVĚ ULICI 
JEN PRÁZDNÉ MÍSTO.
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Mgr. ZDENKA CHALOUPECKÁ
nově jmenovaná ředitelka ZŠ Spořická v Dolních Chabrech

Milí občané Dolních Chaber,
ráda bych se Vám v Chaberském zpravodaji představila. 
V roce 1994 jsem dokončila Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Většinu své profesní
dráhy působím v základním školství. Jsem vdaná, mám 3 syny a bydlím v malé vesnici blízko Chaber.
Vítězství v konkurzu beru jako možnost zhodnocení svých profesních zkušeností.
Chci navázat na dosavadní práci pana ředitele Kubelky, kterému se podařilo vybudovat školu
s přátelskou, téměř rodinnou atmosférou. Na těchto základech bych ráda dále stavěla moderní
školu s novými metodami výuky, kvalitním školním vzdělávacím programem a odpovídajícím
materiálním zázemím.

Naši žáci se musí ve škole dobře cítit a zároveň musí být dobře připraveni pro další
vzdělávání a život.
Nejdříve chci detailně poznat systém fungování školy zevnitř po stránce organizační,
ekonomické, pedagogické a materiální. I já se samozřejmě budu učit nové věci a totéž
očekávám od pedagogického sboru. Musím blíže poznat metody výuky jednotlivých
učitelů, silné a slabé stránky školy. 
Chci řešit otázku přiměřené kapacity učeben podle předpokládaného vývoje počtu
obyvatel, zlepšit zázemí učitelů vybudováním kabinetů, zvýšit spokojenost rodičů
s fungováním školní jídelny i vrátit se k tématu nové nářaďovny u tělocvičny.
Všechny své priority a pozitivní změny bych ráda představila po obecních volbách, které
proběhnou na podzim letošního roku. Složení zastupitelstva může být odlišné a já musím
získat souhlasné stanovisko zřizovatele s mými návrhy. 
Také předpokládám, že se do té doby zklidní napětí v obci i v pedagogickém sboru. Učitelé
a někteří občané Chaber si přáli místního kandidáta, což je pochopitelné. Každá změna
přináší nejistotu a obavy. Nepřišla jsem do Chaber provádět organizační či personální
zemětřesení, chci navázat na to dobré, co se podařilo předchozímu řediteli vybudovat.  

Je nutné se vzájemně poznat. Budu potřebovat podporu a loajalitu pedagogického sboru, důležitá bude kvalita spolupráce s mým
zástupcem Martinem Cutychem. 
Jsme teprve na začátku. Nechme teď prosím v klidu rozběhnout nový školní rok 2010/2011. 
Pěkné léto Vám všem přeje Zdenka Chaloupecká

Ve čtvrtek 10. 6. proběhlo v divadelním sále Chaberského dvora vystoupení
baletního kroužku a hudebního kroužku Yamaha z chaberského Dětského
centra Pod Smrkem. V jednom baletní a ve dvou hudebních číslech celkem
vystoupilo přes 40 malých účinkujících - baletek, zpěváčků, flétnistů
a tanečníků, kteří přišli ukázat, co nového se za školní rok naučili. Těm
mohutně tleskalo báječné obrovské publikum, rodičů, prarodičů a kamarádů
a známých, kteří se zázračně dokázali směstnat do prostorů sálu, který
zmíněné odpoledne doslova praskal ve švech… o tropických vedrech venku
nemluvě. Veliký obdiv tak patří nejen hvězdám podia, ale i skvělému
a nadšenému příznivcům v hledišti, jejichž aplaus a resistence vůči
stoupajícímu dusnu tropického odpoledne a bezvadná atmosféra
„vyhecovaly“ malé umělce k hvězdným výkonům. Sál slavnostně ozdobily
obrázky dětí z výtvarného kroužku, pro tuto slavnostní příležitost děti vytvořili i krásnou koláž našeho loga. Bylo to krásné zakončení
školního roku v důstojném prostředí.
Děkuji Dáše Duchkové (Yamaha), Mgr. Katce Jindrové (balet), Kláře Hiczové (výtvarný kroužek) a Martince Jelínkové.
Zvlášt veliký dík patří sociální a kulturní komisi vedenou p. Šírem, pod kterou celá akce proběhla. Díky za ochotu, spolupráci
a technickou pomoc. Budeme se těšit příště!                                                                                                       

Barbora Floriánová

VYSTOUPENÍ BALETNÍHO A HUDEBNÍHO KROUŽKU Z CENTRA POD SMRKEM

NOVÁ ŘEDITELKA ZŠ

BEZ KOMENTÁŘE
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Koukám, jak ten ãas letí ...

S fieditelem Kubelkou, dnes uÏ dávno Jirkou, jsem se poprvé setkal v roce 1994. Pfiijal mû tehdy jako uãitele ãe‰tiny

do své ‰koly. Vytrhli jsme si tenkrát vzájemnû trny z pat, jak se fiíká, neboÈ já tehdy naléhavû hledal místo a on

stejnû naléhavû ãe‰tináfie. Skoro to vypadalo jako fiízení osudu. Asi po roce mû poÏádal, abych mu dûlal zástupce.

Já nabídku pfiijal a od té doby jsem mu stál po boku. Byl jsem svûdkem mnoha nároãn˘ch situací, kter˘m musel

ãelit (a Ïe jich vskutku nebylo málo), sledoval jsem, jak si dokázal poradit s rÛzn˘mi zapeklitostmi a líbilo se mi,

Ïe aã se nechoval jako „velk˘ ‰éf“,  dokázal si získat respekt dûtí i dospûl˘ch. Bûhem tûch mnoha let jsem si stále

více uvûdomoval, jak je práce fieditele ‰koly nároãná , odpovûdná a bohuÏel také velmi, velmi vyãerpávající. 

Vzpomínám na pohodová devadesátá léta, kdy star˘ byrokratick˘ ‰iml pfied nedávnem zdechl a ten mlad˘ teprve

nabíral dech. ·kola hladce fungovala, stíhali jsme práci a zbyla i trocha ãasu a energie na vûci, které nás bavily.

Tfieba kdyÏ jsme, je‰tû nesvázáni pfiísn˘mi úfiedními pfiedpisy, vzali Ïáky a vyrazili s nimi k mofii do jiÏní Francie.

Dokonce dvakrát! Bylo to úÏasné a nezapomenutelné. Stále vidím Jirku, jak ve stínu autobusu, ukryt pfied

spalujícím sluncem, maÏe dûtem na francouzskou bagetu ãeskou pa‰tiku, kterou s dal‰ími mraÏen˘mi potravinami

stateãnû propa‰oval pfiímo pfied nosem ostraÏit˘ch ‰v˘carsk˘ch celníkÛ. Vidím ho, jak ustaranû sleduje ‰lehající blesky

a stoupající hladinu vody, která zaplavuje ná‰ kemp tûsnû pfied tím, neÏ nás v‰echny evakuovali na nedaleké kopce.

A mohl bych pokraãovat. Bylo to fajn, ale je to pryã.

Pak zaãalo pfiituhovat. Pfiechod do právní suverenity. Hromady nov˘ch úkolÛ, které ho zavalily takfika ze dne na

den. Úkoly pro manaÏery, právníky, ekonomy a dal‰í odborné profese musel najednou zaãít fie‰it vystudovan˘

pedagog. Zvládl to. Ale uÏ to nebyla taková pohoda. Zaãaly pfiib˘vat vrásky. Nadfiízené úfiady postupnû pfiecházely

na elektronickou po‰tu, a na ‰kolu se tak v dosud neb˘valé mífie zaãaly valit nejrÛznûj‰í v˘kazy, dotazníky, ‰etfiení,

nabídky a v˘zvy. A vrásky dál pfiib˘valy. 

A pak uÏ toho jednou bylo pfiíli‰ a tûlo fieklo dost. Jirka se ‰el léãit a na pár mûsícÛ nás opustil. Ale dobfie pfiipravená

loì plula dál a proplula i touto boufií bez vût‰ích ‰rámÛ. Její kapitán se na‰tûstí vrátil zdráv,  jeho ‰rámy ale uÏ

tak malé nebyly. Není tedy divu, Ïe se rozhodl odejít na zaslouÏen˘ odpoãinek. ZaslouÏen˘ do slova a do písmene.

KdyÏ najde odvahu a ohlédne se, uvidí za sebou dlouhou, hlubokou a tûÏko smazatelnou ãáru. 

Z celého srdce mu pfieji  dlouh˘ a spokojen˘ dÛchod v kruhu nejbliÏ‰ích a v pamûti jen ty hezké vzpomínky na ãasy

strávené v na‰í a vlastnû jeho ‰kole. Jeden mÛj b˘val˘ kolega kdysi fiekl, Ïe muÏ zaãíná Ïít aÏ po ‰edesátce. Tedy

vzhÛru do Ïivota!!!                                                                                        
Martin Cutych
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Konec školního roku přináší naší škole řadu změn. Odchází dlouholetý ředitel,
pan Jiří Kubelka, který působil v chaberské škole dlouhých třicet let. Spolu
s ním se s naší školou rozloučí i člověk, který se nesmazatelně vryl do našich
vzpomínek, paní VLASTIČKA ZIKOVÁ. Stále usměvavá, stále v pohybu, s energií
a elánem na rozdávání, se za léta svého působení stala živoucím maskotem
naší školy. O všem ví, se vším nám ráda poradí a pomůže, i po dlouhých letech
si pamatuje jména bývalých žáků či našich kolegů. Mladá generace jí může
závidět tempo a elán, kterým mockrát za den vyběhne po strmých schodech
školy, my dříve narození si tiše přejeme, aby nám to myslelo aspoň zčásti tak
dobře a rychle, jako jí. 

Život se s ní nemazlil, přesto (nebo snad právě proto?) je stále dobře
naladěná. Kdykoliv ji potkám nebo ji vidím aspoň zdáli, mám pocit, že jsem se
právě potkala s andělem, s pohádkovou babičkou. A tento pocit mi po jejím
odchodu už nic a nikdo nenahradí. Vlastičko, děkuji za krásných pár let, které
jsem měla čest strávit spolu s Tebou v naší škole.

Jménem všech kolegů a kolegyň, jménem žáků bývalých i současných Ti
děkujeme za vše, co jsi pro tuto školu udělala. Přejeme Ti hodně štěstí na
zaslouženém odpočinku a těšíme se brzy nashledanou ….

Voláme nashledanou, nashledanou,
nashledanou, milá Vlastičko.
Voláme nashledanou, nashledanou,
splnilas nám každé přáníčko…

Petra Svárovská, učitelé a žáci ZŠ Spořická

Hola, hola,
Škola volá!
Smutně i vesele
Pana ředitele:

Zlobili jsme častokrát,
Brnkali na nervy,
Přesto nás měl rád,
Měl na to rezervy.
Že nebral nás palicí
Svatá pravda jest.
Díky, pane řídící,
Za to vám sláva a čest!
Je hodně pádných důvodů
Proč zdraví, štěstí přát.
Vy zas ředitelského důchodu
Hleďte na jedničku užívat!

Zuzka Stoklásková z 9. třídy

ředitelem základní školy Spořická 
v Dolních Chabrech

Pane řediteli, nejdříve mi dovolte poděkovat Vám za spolupráci 
se školskou a sportovní komisí v Chabrech.

Pane řediteli, proč jste si zvolil kantořinu jako své povolání?
Jsem z učitelského prostředí - táta byl učitel, sestra zástupkyně
školy a máma školnice. Bydleli jsme  ve školnickém bytě a po
odchodu mámy do penze nám byl přidělen byt v Čimicích. Kvůli
dlouhému dojíždění jsem opustil školu Na Smetance v Praze 2, kde
jsem učil 10 let. Požádal jsem o umístění na obvodu Praha 8
a zároveň jsem požádal o byt. Bylo mi nabídnuto místo v Chabrech
a byt v Bohnicích. 

Jak vzpomínáte na své začátky ve funkci ředitele?
Revoluční rok 1989, všude to vřelo… Byl jsem přemluven kolegy
učiteli, ať do té funkce jdu. Nevěděl jsem, co mě čeká, raději bych
učil (aprobace tělesná výchova, ruština), ale nakonec jsem se
přemluvit nechal. Jsem ve funkci od 1. 7. 1990. Porevoluční doba
byla hektická, dějepis začal být úplně o něčem jiném, nové
zákony…S kolegy kantory jsem vždy vycházel dobře a tak to snad
zůstalo dodnes. 

Vaši hlavní zásluhu vidím ve vybudované tělocvičně, jídelně
a nových šatnách. To jsou materiální věci. V duševní sféře pak je
s Vámi spojováno vytvoření přátelské a rodinné atmosféry ve
škole. Je ještě něco, na co jste pyšný?
(dlouho skromně mlčí) No, asi mě nejvíc těší, že se o chaberské škole
mluví z 90 % dobře.
Všichni se tu znají (15 učitelů, cca 240 dětí). Jsem  rád, že tu máme
6 chlapů a pedagogický sbor je vyvážený.

Co byly Vaše nejtěžší profesní chvíle?
Hodně těžce jsem nesl úsporné balíčky V. Klause, které zasáhly
i školství a které mne odradily od vstupu do právní subjektivity.
Složité bylo po právní stránce období roku 2002, kdy jsme do právní
subjektivity vstoupili. 
Přiznám se, že je pro mě teď velkým zklamáním nezvolení mého
nástupce z řad mých kolegů, o kterých jsem přesvědčen, že by byli
na svém místě.

Jak byste se charakterizoval?
Byl jsem vždy nadšenec do tělocviku a branné výchovy. Se staršími
žáky jsme třeba cvičili v první řadě na Strahově spartakiádu, což byl
pro kluky  zážitek.  
Jako ředitel bych se označil spíše za demokrata,  co se například týká
metod výuky. Každý kantor ať používá metody, které jsou mu
nejbližší. Více či méně „moderní“, nechávám to opravdu na učitelích.

Co byste do budoucna zlepšil ve vztahu obce a školy?
Asi bych přivítal více komunikace mezi vedením školy a představiteli
obce, větší provázanost s činností školy.

Jsou patrné změny na žákovi z roku 1990 a 2010?
Tak určitě. Žáci jsou daleko více otevření než dříve. Také vztah
s učiteli je více demokratický, důvěrnější. Celkově se na žácích čím
dál více podepisuje vliv kantorů. To víte, že jsou občas drzí, ale to
bylo vždycky. Teď už ale naštěstí nemáme výbory KSČ, které  řešily
kázeňské prohřešky. Se žáky jsem nikdy neměl problém, vše jsme
dokázali vyřešit rozumně.

Nejtěžší chvíle v komunikaci se žákem?
Asi když jsem na škole v přírodě musel sdělit svému žákovi, že si pro
něj jede maminka, protože se mu zabil táta. Ale to je smutná věc.
Raději vzpomínám na příjemné chvíle se svými žáky, například jejich
zapálení do sportu. Nechají se pozitivně strhnout, nejdřív nad vším
„ofrňují“ a pak jsou nadšení, plní energie. To je na té práci krásné.

Co očekáváte od nové vlády ve vztahu ke školství?
Dodržení slibů - že mají školství jako prioritu a zlepšení finanční
situace učitelů (poznámka: průměrný čistý plat chaberského učitele
je nyní cca 19 000,-Kč).

Mělo by se podle Vás něco změnit zevnitř školy?
Asi bude nutná přístavba školy, kabinety učitelů … ale to už je věc
nového vedení. Líbí se mi soutěž Come and Show. Velké výhrady
mám k tvorbě školních vzdělávacích programů, že si to mají dělat
školy samy. Dokument o 500 stránkách, kantoři je vytvářeli ve svém
volnu bez odměny. Mimochodem nesouhlasím ani se státními
maturitami.

Co budete dělat po odchodu do důchodu? Určitě se vrátíte učit
alespoň na pár hodin…
To teď úplně vylučuji. Musím se zdravotně šetřit, budu chalupařit
a věnovat se svému vnukovi Adamovi.  Přijdu ale rád občas „na kus řeči“.
Do budoucna věřím, že si škola zachová svou úroveň - letos se
dostalo 6 dětí z 12 přihlášených na gymnázium z 5. třídy (celkem je
v 5. třídě 21 žáků), celostátní průměr dle Lidových novin je 10 %
přijatých z přihlášených. Z devátých tříd, kde bylo 19 žáků se  2
dostali na gymnázium, 13 žáků na odbornou školu a 4 žáci na
odborné učiliště. To určitě nejsou špatná čísla.

Děkuji za rozhovor a přeji Vám, ať se vše daří po stránce tělesné
i duševní, jak si přejete. Myslím, že by si každý z nás přál, aby se
o něm mluvilo při odchodu do důchodu tak hezky, jako o Vás.
A o Vás se mluví hezky i neveřejně:!
…pak jsme si s panem ředitelem v jeho malé kanceláři ještě dlouho
povídali. Třeba o svých rozdílných názorech na volbu ředitele,
o řešení nevyhovujících prostor ve škole, o jídelně… 
Pan Kubelka je opravdu legenda této školy, vážím si ho. A to
neznamená, že spolu musíme ve všem souhlasit. Nakonec jsem si ho
vyfotila náhodně před věšákem, který stojí v jeho kanceláři. Myslím
na to, že to pro něj musí být těžká chvíle - naposledy sejmout
bundu z věšáku a odejít po tak dlouhé době z práce, kterou má rád.
Čeká nás to všechny a bolí to.
Neméně těžké bude zavěšení nového kabátu - Mgr. Chaloupecké
na tento symbolický věšák. Dejme jí prosím čas a netrhejme jí
předčasně poutko.

Alena Nigrinová

ROZHOVOR S MGR. JIŘÍM KUBELKOU

Náš milý pane řediteli,

přišla chvíle našeho rozloučení, chvíle, kdy se naše společná cesta rozdělí.
Ale ještě než zavřete naposledy dveře naší školy, chtěli bychom, abyste věděl,
že sice odcházíte, ale Vaše stopa zůstane i nadále nejen v naší škole, ale
i v našich srdcích. Věříme však, že svou školu budete i nadále sledovat,
protože její dveře zůstanou pro Vás vždy otevřené…..

My, kteří zůstaneme, budeme pokračovat v tom, čemu jste nás naučil, budeme
pracovat poctivě a co nejlépe s našimi dětmi, budeme pracovat s optimismem
a chutí, s přátelským přístupem nejen k dětem, ale i ke svým kolegům.

Jsme zvyklí Vás denně potkávat, zhlédnout Váš letmý úsměv na tváři, který
nám naznačí, že je vše v pořádku. Není třeba slov, stačí toto uklidňující gesto,
a každý máme chuť do práce, protože z Vás cítíme pohodu, klid a pocit bezpečí.

My všichni Vám nyní přejeme krásné nadcházející dny, aby byly plné rodinné
pohody, zdraví, hezkých zážitků s rodinou a vnoučaty i s Vašimi zálibami
a koníčky, na které jste dosud neměl čas. A jistě si splníte i svá tajná přání…

Po celý čas naší spolupráce jste byl naším vzorem, příkladem morálního,
seriózního, tolerantního a pracovitého člověka s velkým, otevřeným srdcem,
příkladem člověka velmi  chápajícího druhé…. 

Vykročíme teď už sami, ale všechno to dobré, co v nás zanecháváte,
budeme předávat našim dětem a těšit se z jejich radosti a úspěchů. Za
všechno, co jste nás naučil a předal nám, za to všechno Vám velký dík, náš
milý pane řediteli, šťastnou novou cestu Vám přejí     

Vaši  kolegové

kresba: Míša Vintrová
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Hokejista Jan Marek, člen zlatého týmu z mistrovství světa v hokeji 2010,
navštívil naši školu a nechal si „ošahat“ svou medaili všemi přítomnými
dětmi včetně reprezentačního dresu. Mimochodem je autorem dvou
úspěšných branek ze samostatných nájezdů proti Finsku a Švédsku. Při
dotyku medaile si děti mohly přát, co by v životě chtěly dokázat.
Příjemné setkání se skromným hokejistou, který teď míří hrát hokej do
Moskvy.
Hodně stěstí a díky za skvělou reprezentaci Honzo!

Alena Nigrinová

V sobotu 5. 6. 2010 se na fotbalovém hřišti odehrál velký zápas, šlo o 1.místo
v soutěži. Chlapci z družstva starší přípravky ve složení Martin Dvořák,
Michal Lipovský, Filip Lipovský, Petr Valenta, Jarda Štemberk, Vasil Olashyn,
Ondra Mareček, Petr Závitkovský, Jáchym Červenka, Matyáš Barotek, Marek
Tomšů, Šimon Jírovec, Tomáš Cranford, Honza Škurek, Petr Klouček v čele
s trenérem Petrem Kloučkem st. a asistenty Honzou Škurkem st. a Vlastou
Tomšů, museli vyhrát nebo remízovat, aby vybojovali titul. Po počátečních
nervózních minutách bylo jasné, že se bude slavit. Malí fotbalisté porazili
Střešovice 10:0 a po vydařené sezóně, kdy na jaře všechny zápasy vyhráli,
mohlo začít znít We are the Champions. Předávali se medaile, trička
s nápisem vítěz ll. třídy, teklo dětské šampaňské. Největší odměnou byla
projížďka nablýskanou limuzínou. Všichni se radovali, kluci, rodiče, trenér
a ti, co chlapce celou sezónu podporovali. Kluci jen tak dál, aby takových
krásných chvil bylo ještě více. Více na SK Dolní Chabry.

Adéla Kloučková

6

VELKÝ ÚSPĚCH CHABERSKÉHO FOTBALU

CHABERSKÝ MISTR SVĚTA
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Pavel Dobeš odvedl na svém koncertě v Chabrech maximum, tak, jak jej známe.
Písničky, při kterých Vás mrazí nebo je Vám při nich hezky či veselo. Bohužel, kvalita
zvuku nedovolila stoprocentní zážitek, na který máte za své drahé vstupné nárok.
Chyba je na mé, nikoliv zvukařově straně. Současný stav zvukové techniky v sále
neodpovídá profesionálním nárokům umělců, ať už se jedná o divadlo či hudbu. Stále
se tento fakt snažím nějak řešit, záplatuji vzniklé situace, ale to mě neomlouvá. Na
druhé straně jsme mohli koncert kvůli technickým problémům zrušit úplně a to mi bylo líto.
V září u nás vystoupí Wabi Daněk a přiveze si komplet svou techniku i svého zvukaře.
Doufám, že mi dáte šanci napravit Dobeše (kterému se též na dálku omlouvám)
a příjdete. Slibuji, že zvuk už bude perfektní.                                     

Alena Nigrinová

KONCERT 27. 8. 2010 PÁTEK 17. HODIN

Nenechte si ujít jedinečnou atmosféru Chaberského románského kostela, kde si můžete
poslechnout koncert gregoriánské hudby v podání skupiny „Musika Poetika“, která se
zabývá  hudbou z románských dob. Kostel i zvonice budou pro milovníky starých staveb
otevřeny již od 15.hod.

Památku ke dni stětí svatého Jana Křtitele v Dolních Chabrech uvede slavnostní řečí děkan
ThDr. Stanislav Prokop.

srdečně vás zve Os na ochranu památek v Dolních Chabrech 

LITURGICKÁ HUDBA V ROMÁNSKÉM KOSTELE

KONCERT PAVLA DOBEŠE

7
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PRONAJMU
V RESTAURACI U KARLA 

VE 3. PAT¤E 
(HRU·OVANSKÉ NÁM., D. CHABRY)

MÍSTNOST VHODNOU NA 
MASÁÎE, MANIKÚRU, PEDIKÚRU,

KOSMETIKU APOD. 
(NENÍ PODMÍNKOU) 

MùSÍâNù 4 500,-Kâ 
+ PAU·ÁL NA ENERGIE  500,-Kâ

VOLEJTE 607 633 551
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CHABERSKÝ ZPRAVODAJ, vydává  městská část Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské náměstí 253/5, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry, www.dchabry.cz. 
Redakční rada: Zdeněk Šír, Alena Nigrinová, Hana Řepková. Kontakt: tel.: 283 852 858, 283 851 272, mobil: 603 522 073, e-mail: zpravodaj@dchabry.cz 

Tisk: studio REFOS. 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.  2010 do 12 hodin (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na disketě nebo CD, Flashdisku, případně poslané e-mailem).

VÝPOMOC
V DOMÁCNOSTI

Otec se 3 dcerami hledá
výpomoc v domácnosti 

v Dolních Chabrech. 

Auto vítáno.

mobil: 774 602 061

„ZEBRA“ 
SE ZA TEBE  NEROZHLÉDNE

V rámci celopražské dopravně  bezpečnostní
akce s názvem „Zebra“ se za tebe nerozhlédne,
se u vytypovaných základních škol na několika
místech v Praze, zaměřili policisté na jejich žáky
a jejich základní znalosti chování chodců. 

V posledním dubnovém týdnu proběhla tato
akce před základní školou v městské části Praha -
Dolní Chabry. Zde již pravidelně ve všední dny
pomáhají žákům s přecházením hlavní silnice
strážníci Městské policie, ke kterým se připojili
příslušníci Policie České republiky z Preventivně
informačního oddělení. Společně pak vysvětlo-
vali příchozím žákům základní zásady správného
přecházení vozovek a rozdávali dárky, které věnovala dětem zdravotní
pojišťovna MV.

Je s podivem, kolik z oslovených dětí mělo problémy se základní otázkou:
na kterou stranu se podívám jako první, když přecházím vozovku? Je třeba
se v tomto směru dětem věnovat a nespoléhat jen na dopravní výchovu ve
škole. A proto vážení rodiče, oprašte své znalosti z této problematiky
a zopakujte svým dětem, že hlavní zásadou bezpečného přecházení
vozovek je pořádně se rozhlédnout, a to nejprve doleva, poté doprava
a opět doleva. Až poté mohu bezpečně vstoupit do vozovky. Příjemné
a bezpečné prožití blížících se školních prázdnin Vám přejí příslušníci Policie
České republiky. 

nprap. Bc. Ondřej Penc
nprap. Jiří Havel

PLACENÁ INZERCE
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