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Jak byste charakterizovala sama sebe?
Maminka mi říká „akcionářka“, tj. samá akce.
Učím na plný úvazek na vysoké škole, pracuji
pro obec, mám 2 děti, jsem podnikatelka
(trochu), manželka (zcela) a také chci mít čas
jen pro sebe. Věčně v pohybu,  podle přátel „ta,
co ráda tahá tygry za ocas ☺“. Hodně cestujeme
po světě, sportujeme, to mi dává energii.
Neumím žít pasivně. (A neumím vařit).

Jaký je Váš vztah k Chabrům a co byste
ráda změnila za své funkční období?
Žijeme v Chabrech skoro 12 let, 9 let pracuji pro
obec. Neskromně se považuji za „matku“
kulturního dění v Chaberském dvoře (CHD). Ten
objekt je pro mě centrem naší městské části.
Vždy jsem usilovala o to, aby žil a nebyl to jen
„mrtvý“ dům s honosnými kancelářemi. Chci
i nadále prosazovat koncerty, divadla a výstavy.
Mimochodem  návštěvnost akcí je při totožné
propagaci nevyzpytatelná - někdy přijde na
báječný koncert 20 lidí, jindy 70… Obec dotuje
kulturní činnost nemalými částkami a nízká
návštěvnost vždy bolí mě i rozpočet. Mimořádné
pozornosti veřejnosti se těší např. výstava
loutek M. Klimtové a to i z jiných částí Prahy,
čímž se celkově Chabry zviditelňují. 
V rámci naší koalice nezávislých sdružení
prosazujeme variantu „S“ dálničního obchvatu,

nejsme příznivci zatěžování Chaber dalšími
letadly. Hlavní priorita koalice je optimalizace
kapacity základní školy, což bude problematické
z hlediska finančních zdrojů. 
Pozdě (ale přece) začínáme demografickou
studií, která má napovědět, jak velkou
rekonstrukci škola potřebuje. Podpora místních
zájmových, sportovních a kulturních  sdružení
bude pokračovat.
V rámci kulturní a sociální komise, kterou vedu,
budou probíhat i nadále oblíbené výlety za
krásami Čech vedené Z. Šírem.
Já mám svou osobní prioritu pro rok 2011
prosazovat Naučnou stezku v D. Chabrech
s názvem „Brána do pravěku Prahy“, na které
pracuje tým v čele s M. Mrňavou. Jde
o nadčasový projekt, který ocení hlavně další
generace. Historie Chaber je výjimečně bohatá
a my ji musíme někde zachytit. Tato stezka
vyzdvihne to nejdůležitější, co je na Chabrech
významného, jistě posílí příliv turistů-pěších
i cyklistů. Nejde jen o cedule, ale interaktivní
komunikaci s občany, dětmi školy, které by se
pod vedením P. Svárovské na projektu podílely.
Vzniknou zajímavá místa odpočívadel, stezek,
mapky, informace... Jsem do toho projektu
nadšená a věřím, že i ostatní zastupitelé uvěří,
že tímto směrem je účelné vynakládat peníze

i čas. I CHD sám si zaslouží ve svých zdech
uchovat informace o své historii a rekonstrukci,
na tom chci spolupracovat s arch. Veselým. Tyto
duševní věci jsou neméně důležité, než např.
údržba chodníků (teď mě určitě ukamenují
všichni Chaberáci, kteří po zimě obcházejí ve vsi
neúspěšně psí hromádky… silné materiální
téma).

Prozradíte nám ještě něco na závěr?
Mám ráda PŘÍMÉ jednání, které očekávám
hlavně mezi členy Rady MČ.
(Jen se mě PŘÍMO neptejte, co si o mém
„politickém“ angažování v obci myslí můj muž ☺.
Jinak na sebe nic nového neprozradím, aby
čtenáři nezneklidněli, koho si to zvolili. 
Raději zakončím toto povídání krátkou povídkou:

Dva lovci, tygr. Lovec a tygr. Tygr.
Snad po tomto volebním období zůstanou
oba lovci celí.

(Tím myslí Malinu a Nigrinovou? ☺).

Pfiedstavujeme ãleny zastupitelstva Dolních Chaber 
IInngg..  AAlleennaa  NNiiggrriinnoovváá,,  mmííssttoossttaarroossttkkaa
(jinak též šéfredaktorka Chaberského zpravodaje a předsedkyně kulturní a sociální komise)
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Slovo starosty
Dva mûsíce v Chaberském dvofie.
Svůj úvodník začínám úmyslně v Chaberském dvoře, protože ten mi prozatím přinesl nejvíce problémů. Samozřejmě v souvi-
slosti se zimou.
První dojem při pohledu z náměstí je velmi příjemný a architektura zajímavá. Ten dojem přetrvává i při vstupu do objektu.
Ovšem jen do chvíle, kdy převládne jiný pocit, a to je zima. Pokud vstoupíte do výstavních prostor nebo zázemí detašované
třídy MŠ, téměř mráz. 
Příčin neutěšené situace bylo několik. Počínaje zjevnými rozdíly mezi projektovou dokumentací a skutečným provedením vytápění,
chybami při provádění stavebních prací v euroinfosálu a především u zázemí třídy MŠ, až po nedostatky  projektu.
Důsledky byly téměř ničivé. V prostorách úřadu se teplota dala snášet v příslušném zimním oblečení, v euroinfosálu bylo + 8
C a děti do třídy MŠ procházely závějí sněhu za vstupními dveřmi. Dětem byly omezeny vycházky, aby nemusely podstupovat
pobyt v inkarnační šatně, výstavní sály jsme uzavřeli.

Topení podstoupilo ozdravnou proceduru, která nebyla zřejmě poslední a nebyla zadarmo. Doufám, že podobných překvapení nebude příliš. 

Přesto  anebo právě  proto se  připravuji na jejich zdárné vyřešení. Miroslav Malina, starosta

Vybíráme ze zasedání Rady Mâ ze dne 10. 1. 2011

Rada schválila:
◆ členy komise životního prostředí : Josef Kalenda, Václav Šperl, Jiří
Hronek, Eva Hofmanová (předseda  Hana Hronková) a doplnila komisi
školskou a sportovní o členy: Jaroslav Vokáč a Miroslav Pospíšil.
◆ Dodatek č. 6 ke smlouvě o správě počítačové sítě, kterým se prodlužuje
platnost smlouvy uzavřené s firmou Dataco do 30. 6. 2011 za stejných podmínek.

Rada nesouhlasila:
◆ s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 27 z důvodu
nedodržení podmínky, že uvedený  pozemek nelze oplotit.

Rada souhlasila:
◆ s ukončením nájemní smlouvy PN/9/2004 na pronájem nebytových
prostor v ZŠ Spořická ke dni 31.1.2011  a současně odsouhlasila vypsání
záměru na pronájem těchto nebytových prostor.

◆ s prodloužením smlouvy na  výstavu  „Pohádková země“ do 28.2.2011
z důvodu velkého zájmu veřejnosti. 
◆ se záměrem vybrat tvůrce webových stránek  MČ, vyplývajícím z nízké
úrovně současných webových stránek MČ, které jsou terčem neustálé
kritiky občanů.
◆ se záměrem vybudování naučné stezky v Dolních Chabrech „Brána do
pravěku Prahy“ dle přílohy čl. C - postup od přípravy k realizaci, bod 1-5
bez nároku na finanční podporu  MČ.

Rada pověřila:
◆ starostu jednáním směřujícím k řešení dopravní situace před ZŠ
z důvodu bezpečnosti žáků, kteří školu navštěvují.
◆ starostu zabezpečením havarijního stavu vytápění vstupních prostor
detašované třídy MŠ v objektu CHD. Bylo zjištěno, že instalované topení je
špatně vyprojektováno a že v uvedeném prostoru není funkční.

26. 4. út 1.  křižovatka ul. Ulčova - Ústecká 15,00 - 15,20
26. 7. út   2.  Hrušovanské nám.   15,30 - 15,50
25.10. út   3.  Bílenecké nám.   16,00 - 16,20

Praha-Dolní Chabry
Svoz nebezpeãného 
odpadu 2011
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ODPOVÍDÁME:

Dobrý den,
v současné době, kdy nám z chodníků

a konečně i z ulic slezl sníh, je cesta po
Chabrech vysloveně překážkovou dráhou mezi
psími hromádkami.

Ještě mnohem horší situace je, když se jede
dětským kočárkem anebo při cestě s malým
dítětem. Po každé takové procházce je nutné
hadicí omýt kolečka a očistit dítěti i sobě boty. 
Díky absolutní bezohlednosti lidí, kteří používají
chodníky a silnice jako psí záchod a evidentně
po nich neuklízí, se na Vás obracím se stížností
na tento velmi odpuzující stav. 

Prosím o sdělení, kdo je v současné době od-
povědný za úklid takto znečištěných chodníků.

S pozdravem …

Odpověď na Vaši otázku, kdo je v současné
době odpovědný za úklid znečištěných chod-
níků, zní - městská část.

Stav, na který upozorňujete, je setrvalý, a řešilo
jej i bývalé vedení MČ,  a jak známo, nepříliš
úspěšně. Problém, na který jste upozornila, je
nutno vidět z několika aspektů :

● finančních možností MČ, která má na úklid 
vyčleněny určité prostředky

● spolupráci občanů, majitelů psů, kteří by po 
svém čtyřnohém příteli měli uklízet

● a spolupráci s městskou policií, která by měla
neukázněné majitele psů řešit blokovou 
pokutou na místě.

Z pohledu MČ jsou finanční prostředky
omezené, proto nelze očekávat, že úklid
v podobném případě plně zajistí. Kromě 1
zaměstnance úklidu, jenž rozhodně nepokryje
úklid celé MČ v průběhu dne, MČ každoročně
oslovuje zjara firmu, která úklid obstará a vzhled
obce jednorázově vylepší. Na pravidelnou údrž-
bu podobného typu však finanční prostředky nestačí.

Z pohledu majitelů psů, kteří mají morální
povinnost po svých společnících uklízet, dopo-
sud MČ nezajistila základ běžný v civilizované
společnosti - koše na psí exkrementy, které jsou
v jiných MČ. S tímto argumentem se potýká při
své pochůzkové činnosti také hlídka místní
policie, která by pokuty měla vymáhat.

Názory všech zúčastněných se různí. Ti, kteří psi
nevlastní, apelují, aby MČ zvýšila poplatky za
psy, z nichž by pak hradila náklady na úklid.

Majitelé psů se brání, že uklízet budou, když jim
MČ již zmíněné koše zajistí. Řešení, které
navrhujeme, je následující :
● MČ zajistí na nejfrekventovanější místa koše 

na psí exkrementy
● hlídka městské policie bude  důrazněji přistu-

povat k postihům za znečištění veřejného 
prostranství a tento nešvar sankcionovat.

Spolupráce občanů pak tkví ve 2 rovinách, kdy
majitel psa by měl psí exkrementy uklízet a kaž-
dý občan spolupracovat při úklidu obce. Nelze
nikoho nutit, ale pokud se už stane, že na chodní-
ku před domem ponechá pes a jeho pán neváb-
nou vizitku, nebudu čekat na to, až pracovník
úklidu v rámci plánu práce navštíví mou ulici a
o úklid se postarám sám. Jinak je velice pravdě-
podobné, že i poté se na podrážkách bot, koleč-
kách kočárků a jiných dětských posouvadel bude
ono nevábné pečetidlo vyskytovat a provázet nás.

I když se domnívám, že předložený návrh
nevyřeší překážkovou dráhu mezi voňavými
hromádkami, domnívám se, že v rámci
kooperace se všemi zmíněnými složkami,
bychom mohli slavit alespoň částečný úspěch. 

V současnosti MČ sestavuje návrh rozpočtu na
rok 2011 a požadavek na pořízení košů pro
pejskaře, který byl v několika předcházejících
letech zamítnut, bychom do něj rádi zařadili.
Důležité jsou však opět 2 momenty - finanční
a moment odsouhlasení.

Za sebe mohu přislíbit, že jej budu podporovat.

Miroslav Malina, starosta

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSÒ ZA ROK 2011 
JE SPLATN¯ DO 31. 3. 2011

DrÏitelÛm psÛ oznaãen˘ch tetováním se v˘‰e místního poplatku nemûní.

Majitelé psů, kteří nečerpají dvouletou úlevu poskytnutou za označení psa čipem a jeho následné přihlášení 
do registru vedeného Magistrátem hl.m. Prahy, zaplatí poplatek ve stejné výši jako v předchozím roce. 
Sazby poplatků se nemění a dle vyhlášky č. 18/2004 Sb.hl.m. Prahy jsou následující:

300,- Kč za jednoho psa chovaného v rodinném domě
600,- Kč za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinném domě
200,- Kč za jednoho psa chovaného v rodinném domě, je-li držitel psa poživatel invalidního, starobního, 

sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů
300,- Kč za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinném domě, je-li držitel psa poživatel invalidního, 

starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů
1500,- Kč za jednoho psa chovaného v bytovém domě
2250,- Kč za druhého a každého dalšího psa chovaného v bytovém domě
600,- Kč za jednoho chovaného psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň 

vlastníkem hlídaného objektu
900,- Kč za druhého a každého dalšího chovaného psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitel je právnická osoba, 

která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu

Poplatky je možné zaplatit v úřední dny (Po, St  7:30-12, 13-18 hod) na ÚMČ Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, Praha 8 nebo bankovním
převodem na účet č. 2000704349/0800, KS 0379, VS 1341 a SS - popisné číslo domu.

Povinnost chovatelů ● přihlásit psa do registru chovatelů psů má každý do 30ti dnů od označení psa čipem, tetováním
● v případě ukončení chovu nebo uhynutí psa odhlásit z evidence do 30ti dnů, dokládá se potvrzením od zvěrolékaře
/pokud jste tak dosud neučinili, informujte prosím příslušný odbor i dodatečně/

Adresy registrů:

ÚMČ Praha - Dolní Chabry Referát daní a poplatků  Hrušovanské nám. 253/5, 184 00  Praha 8, Tel.: 283 851 272   

MHMP Registrace chovatelů psů (přihlašování, odhlašování a hlášení změn) bude od 1. září 2010 v náplni činnosti oddělení sekretariátu
a živnostenského rejstříku (odbor živnostenský a občanskosprávní MHMP) 
Vedením evidence bude pověřena Klára Nováková, telefon 236 00 2257, e-mail klara.novakova@cityofprague.cz, kancelář č. 110 v 1. patře Škodova
paláce (Jungmannova 29, Praha 1) a Dana Šachová, telefon 236 00 4638, e-mail dana.sachova@cityofprague.cz, přepážka č. 19 v přízemí Škodova
paláce (viz plánek). Návštěvní doba zůstává nezměněna - pondělí 12:00 - 17:00, středa 8:00 - 18:00.

Dne 1. 1. 2009 vešlo v platnost stanovisko Ministerstva financí - ustanovení § 11a zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii - jedná se o oprávnění
obecní policie vyžadovat poskytnutí údajů od obecního úřadu o psech přihlášených u správce místního poplatku ze psa, o jejích držitelích a o uhrazení
místního poplatku ze psa v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze psů.

G. Chamrová, referent ÚMČ  
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Milí Chaberáci!

Každou zimu, když se začne brzy stmívat, napadne sníh a noci se
prodlouží, sedám k počítači a píšu dopisy na úřady. Třeba takové jako je
ten o strašidelném chodníku do Čimic…a mnoho dalších. 
Vždycky jsem psala o tom, co mě tady pálí, co mi leží na srdci - nebo v žalud-
ku. Tak jak je právem každého občana - ozvat se, pokud mě daná věc zají-
má nebo se mě nějak dotýká. A ač je boj s úředními mlýny dlouhý a úmorný,
občas lze prorazit i brněním byrokracie a dosáhnout něčeho smysluplného.
Jsem ráda, že mám tu čest být zastupitelem Dolnich Chaber, a mohu
tyto problémy řesit dál, znovu, z jiného úhlu a s větší kompetencí.
Snažím se být tím, kým jsem si vždycky myslela, že má zastupitel být -
obhajovat co nejlépe zájmy těch, které zastupuje. 
Všichni se nyní s plnou vervou nového roku i nového volebního období
snažíme řešit problémy, které tu jsou, které nás tlačí, o kterých víme.
Jsou ale další, které se teprve objevují nebo takové, které nejsou obecně
zřejmé. Co jeden ani nevnímá, je pro druhého velmi důležité. 
Dejte nám vědět, jaký je váš názor, napište nám. Napište, co vás trápí,
co vám vadí. Ale klidně také i o tom, co se vám líbí, ať se všichni
můžeme inspirovat. Vytvořme společně takový domov a takovou
komunální politiku, jakou skutečně chceme.
Celý text dopisu pro starostu Prahy 8 je na www.ichabry.cz
Přeji vám krásnou zimu a pevné zdraví

Barbora Floriánová, členka zastupitelstva

Pûveck˘ sbor Camera Chabra 
se rozlouãil se sezónou 2010

adventními koncerty
v Libčicích nad Vltavou,
koncerty v kostele sv.
Václava v Bohnicích,
v Kounicích a v Dolních
Chabrech. 
Štědrovečerní zpívanou
bohoslužbou s tradiční
Českou vánoční mší 

J. J. Ryby a Kyptovou vánoční mší se rozloučil pěvecký sbor s chaber-
skými posluchači  a rokem 2010 v kostele Stětí sv.Jana Křtitele. Na
posledním z loňských koncertů byl mezi diváky také vzácný host,
starosta Dolních Chaber, pan Miloslav Malina.
Pro rok 2011 má sbor již mnoho plánů pro koncerty v Čechách
i v zahraničí. Na měsíc červen je soubor pozván k vystoupením v New
Yorku, v červenci chystá cestu za krajany do některé z blízkých
zahraničních destinací a samozřejmě počítá také s vystoupeními na
domovské scéně v Chabrech. Těšíme se na setkání s vámi na velikonočním
koncertě.
O chaberském pěveckém sboru se píše i v zahraničí. Historii
i současnosti sboru Camera Chabra je věnována celá stránka časopisu
Český dialog, který vydává Mezinárodní český klub pro naše krajany
žijící v zahraničí. 

Věra Doušová, Hanka Řepková
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CHABERSK¯ MASOPUST
POJEDENÁCTÉ
Velevážení sousedé, rok s rokem se sešel a my
vás opět srdečně  zveme na masopustní veselí,
které vypukne v sobotu 5. března v Dolních Chabrech.
Maškary se sejdou ve 14 hodin na hřišti základní
školy, kde se k nim připojí dechový orchestr Pralinka.
Po slavnostním předání práva masopustu
z rukou pana starosty se maškary v čele s kape-
lou vydají ulicí U Václava na Bílenecké náměstí.
Odtud půjde průvod ulicí Měděneckou kolem
Sokolovny, Oseckou kolem fotbalového hřiště
a Spořickou kolem cukrárničky Na Pěšině dojde
na Hrušovanské náměstí a odtud na nádvoří
restaurace U Karla.
Tady už bude čekat bohaté občerstvení, tombola
a kejklíři. Přijďte se pobavit, zatancovat si a také
něco vyhrát. 
Milé hospodyňky, milí sousedé, pokud něco
dobrého upečete a budete se chtít podělit, při-
neste své výtvory v pátek do Chaberského dvora
nebo v sobotu dopoledne do restaurace U Karla. 
Kolem páté hodiny pohřbíme basu a s maso-
pustem se rozloučíme. Masopust bude doprovázen
výstavou kostýmů a fotografií v přízemí Chaber-
ského dvora. 
Těšíme se, čím své sousedy i nás překvapíte
tentokrát. 
Vaše kulturní 
a sociální komise 

KU¤ÁTKA S KVOâNOU 
PO JEDENÁCTI LETECH
Skončil krásný vánoční čas a než nastane další
významný křesťanský svátek, Velikonoce, bude
podle liturgického kalendáře čtyřicetidenní
období půstu. Půsty dnes nahradily diety, ale
masopust, doba nespoutaného veselí, kdy si lidé
dokážou sami ze sebe dělat legraci, naštěstí
z našeho kalendáře nezmizel, respektive se do
něj před jedenácti lety vrátil. Pomozte nám zmapovat tuto novodobou chaberskou tradici

a zapůjčte fotografie, videa či dochované
kostýmy a masopustní rekvizity, abychom příští
rok mohli udělat opravdu velkolepou výstavu. 

Těší se kurátorka výstavy  Hanka Řepková

MASOPUSTNÍ TOMBOLA
Stejně jako v předchozích letech proběhne po
ukončení masopustního průvodu dětmi velmi
oblíbená tombola. 
Budeme rádi, pokud přispějete předměty
vhodnými pro tuto příležitost. 
Předměty do tomboly můžete nosit do
Euroinfosálu Chaberského dvora od soboty 26.
února do pátku 4. března (So, Ne 14-18 hodin,
Po-Pá 10-12 a 13-18 hodin), v pátek nejpozději
do 16 hodin. 
Tombolu pořádá Spolek přátel chaberské školy
a výtěžek bude věnován základní škole. 

Kontakt: Petra Šmídová 
tel.: 723 455 209

5. bfiezna 2011 sobota 14 hodin5. bfiezna 2011 sobota 14 hodin

MASOPUST 2011 5. bfiezna (sobota) 14 hodin 

v˘chod prÛvodu od ‰koly smûr nádvofií KAREL. 

·OKUJTE svou skvûlou maskou :-) ve stylu Ródrovci!
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CHABERSKÝ DVŮR, Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry, 184 00  Praha 8
Kontakt:  604 976 653    283 852 858     chaberskydvur@dchabry.cz     www.dchabry.eu

Pro mimořádný zájem malých
i velkých návštěvníků  v Chaberském
dvoře, je výstava loutek Vítězslavy

Klimtové  „Pojďte s námi do
pohádky“

prodloužena do 27. února 2011
Více informací na 

www.dchabry.eu

P¤EDNÁ·KY O V¯VOJI HISTORIE A UMùNÍ
Kunsthistorik Mgr Jakub Synecký z Karlovy university pro velký
zájem opět přednáší v Chaberském dvoře o vývoji historie a umění.Téma
první přednášky s promítáním je „Římská kultura ve vztahu
k českým zemím“, uskuteční se 17. února 2011 v 17 hodin
v Chaberském dvoře.

vstupné  30,- Kč
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Na slovíãko s …

Pavlem Budsk˘m,
rektorem kostela Stûtí sv. Jana
Kfititele v Dolních Chabrech.

Tento mladý, sympatický čtyřicátník, co vypadá
na třicet, vyrůstal v křesťanské rodině a někde
tam hledejme kořeny jeho rozhodnutí pro
dráhu kněze. 
Kromě teologie vystudoval též dálkově i peda-
gogiku, která ho zajímá z doby, kdy pracoval
jako vedoucí skautského oddílu a později jako
školní kaplan.
Od listopadu 2010 slouží  pravidelně
každou neděli v našem kostelíku od 11
hodin bohoslužby.
16. ledna jsem se na jeho mši byla podívat.
Přišla jsem později, dveře kostela byly
pootevřené, dovnitř prosvítaly na leden
neobvykle silné paprsky slunce. Vevnitř bylo
celkem 13 poměrně mladých lidí a ve mně byl
velmi krásný pocit. Ze slunce, historické
hloubky kostelíka a z nové vlny, která,
doufejme, s Pavlem Budským do Chaber

přichází. Už jen ten pozitivní fakt, že boho-
služby jsou KAŽDOU neděli …
Požádala jsem pana Budského o krátký
rozhovor:

Žijete v Čakovicích a nově působíte
v Chabrech. Jak na Vás působí naše
„vesnička“, jaké pocity ve Vás převláda-
ly, když jste přišel poprvé do kostelíka?
Tak první dojem byl spjat s upraveností
komunikací, staveb, hlavně rodinných domků
v Chabrech. Když jsem vyřešil nečekaný problém,
kde najít klíče od kostela a prohlédl si ho detailně,
převládl pocit útulného kostelíka s obrovským
historickým potenciálem. Je mi jasné, že kromě
duchovních pocitů musí majitel, tj.
římskokatolická církev, též řešit věci stavební.
Úspěšně se zrealizoval grant ve výši 500 000,- na
opravu krovů. Paní Kabátová ze stavebního
odboru Arcibiskupství pražského, která má po
stavební stránce tuto památku na starosti, teď
bude neméně usilovat o další grant v souvislosti
s narušenou statikou kostelíka. Žádosti o granty
jsou adresovány na Magistrát (odbor památkové
péče) a také na Ministerstvo kultury, tak uvidíme.
Tím, že jsme již dostali grant na krovy, jsme si našli
doufám cestu, jak získat další finanční pomoc.
V každém případě se na jaře zřejmě odstraní
betonový kruh okolo kostela aby se zjistilo, zda je
stěny nutné stahovat ocelovými táhly.
Hlavně díky Občanskému sdružení na
ochranu památek v D. Chabrech se stále
kostelík připomíná různými hudebními,
archeologickými či jinými akcemi pro
veřejnost. Budete tyto aktivity osobně
podporovat?
Samozřejmě důstojné akce vhodné do kostela
podpořím, například duchovní hudbu, koncerty

v souvislosti s vánocemi či velikonocemi, vše je
na dohodě a určení pravidel se sdružením
a obcí.
Rád bych i já třeba v rámci místní školy měl
v budoucnu možnost více dětem vysvětlit
pravý smysl například křesťanských svátků,
což s úspěchem v jiných školách činím. 
Vím, že zde na základní škole probíhá
nepovinná výuka náboženství. Paní
učitelka „Janina“ je u dětí velmi oblíbená
a berou ji jako bezchybnou bytost. Jste
takový i Vy?
(Usmívá se) Nikdo není bezchybný. A pro toho,
kdo k někomu takto vzhlíží, může být velké
zklamání, když zjistí, že jeho idol je také jen
obyčejný člověk. Musím řešit jako kdokoliv jiný
normální situace - například dnes mi pokladní
v supermarketu naúčtovala velký ananas a já
se ohradil, že byl označen jako „malý“ a že mi
naúčtovala neoprávněně vyšší cenu. 
Předpokládám, že dohadování s ní ne-
skončilo tak, že jste ji poslal kamsi …
Ne, jen jsem si s ní ostřeji vyměnil názor na
velikost toho ananasu. Úspěšně.
Na jaké zájmy kromě církevních povin-
ností Vám zbývá čas?
(Po dlouhém přemýšlení) Zaujala mě například
výstava v pražském Mánesu od Petra Nikla
s názvem PLAY, kam mě pozvali přátelé.
Příjemně si tam pohrají děti i dospělí - člověk
při tom tvoření pocítí radost. Výstava trvá do
20. února.
Ať se Vám v Chabrech líbí nejen v době
nedělních mší a těším se na spolupráci
s Vámi.

Alena Nigrinová

Zprávy 
z TJ Sokol 
Dolní Chabry
Blíží se doba, kdy tradičně pro všechny děti v Chabrech
a širokém okolí pořádáme „karneval“. Ten se nemůže
obejít bez masek a je tedy na fantasii hlavně rodičů,
dědů i babiček, jak své svěčence představí.
Program bude bohatý. Tanečky, hry a soutěžení na
náředí, za výkony bude každý odměněn žetonky, za které
bude možno získat v našem supermarketu vybrané zboží.
My, kteří tuto zábavu zajišťujeme, se na Vás budeme těšit.
Začínáme v 15,00 hod 19. února.
Vstup dobrovolný.

Za TJ Sokol starosta Miroslav Pospíši

Nov˘ oddíl 
SPORTOVNÍ GYMNASTIKY
s taneãní prÛpravou a hrami
Zápis do oddílu sportovní gymnastiky:
čtvrtek 24. 2. v 15:30 v sokolovně Dolní Chabry (s sebou
sportovní obuv a oblečení) 
Cvičení je určeno pro  dívky a chlapce od 5 do 8 let 
Setkávat se budeme od března do června každý čtvrtek
od 15:30 - 17:00 
Náplň cvičení navazuje na průpravu ze cvičení
předškolních žáků, které náš Sokol také organizuje.
Průprava však není podmínkou pro návštěvu našich hodin.
Budeme kombinovat cvičení na nářadí s taneční
průpravou a hrami. 
Děti se budou učit základní gymnastické prvky (hvězda,
stojkotoul, různé skoky, výmyk na bradlech atd.), pohybo-
vat se na hudbu a závěr hodiny bude vždy patřit posilování.
Budeme cvičit na: koberci, hrazdě, kruzích, malé
trampolíně, kladině atd. 
Výsledky naší práce bychom chtěli prezentovat formou
„předtančení“ na sokolských akcích v naší tělocvičně. 

Těší se na vás trenérky 
Lenka Mikotová a Monika Klemperová

5. B na Benecku
Benecko začátkem ledna již tradičně
přivítalo žáky 5. B, řadu jejich rodičů
a hned 2 třídní učitelky na lyžařský
víkend. Netradiční počasí (mlha, déšť,
i noční teploty hodně nad nulou) sice
lyžování moc nepřálo, přesto si většina
výpravy lyžování užila, a ještě zbylo
dost sil na posezení s kytarou a další hry.
Samozřejmě nejvíce sil zbylo dětem :-)
Lyžařský závod se tentokrát neusku-
tečnil, protože závodníky by v mlze
nikdo neviděl. Namísto něj proběhla
tombola se spoustou originálních cen, a všichni byli spokojeni. Určitě i majitelé hotelu,
kterým jsme kromě keramického květináče nic jiného nerozbili.
Děkujeme hlavním organizátorkám Evě Černíkové a Zuzce Dvořáčkové, i bývalé třídní
Pavle Králové a současné třídní Petře Brožkové za aktivní účast! Teď už jen budeme
s napětím očekávat, jestli se i příští rok na druhém stupni podaří oblíbenou výpravu na
Benecko zorganizovat.

Jiří Šmíd

66

V˘stava PLAY 
aneb jak smysluplnû trávit ãas (nejen) s dûtmi
Prostor Mánesu má 2 patra - v přízemí jsou rozprostřeny různé předměty jako dříví,
krychle z polystyrenu apod., z kterých si můžete složit svůj objekt. Na stěnách jsou
dřevěné nástěnky, které dozdobíte hřebíky, provázky. Pohrajete si v buňce
z plastových lahví. Přes papírový tunel se dostanete do suterénu, kde Vás čekají
technicky zajímavé předměty, ale i výtvarná kavárna atd. (Jde o nejnavštěvovanější
výstavu v současnosti v Praze společně s Galerií Rudolfinum,kde probíhá výstava
Decadence Now! Také je zajímavá výstava Monet-Warhol ve Veletržním paláci. Tyto
dvě zmiňované výstavy však pro malé děti příliš vhodné nejsou).
Výstava PLAY kontakty: www.galeriemanes.cz, tel.: 224 930 754, info@ncvu.cz
Vstupné dospělí Kč 150,-, děti Kč 90,-, rodinné vstupné Kč 300,-.
(kolektivy dětí Kč 60,-). Otevřeno denně do 20. února 10-19 hodin kromě pondělí.    

Doporučuje vřele Alena Nigrinová

Petra Brožková, Pavla Králová
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Slovo pfiedsedy
Přestože měsíc leden svádí k dojmu, že se v našem klubu nic neděje, opak je pravdou. Skvěle se nám podařilo
zvládnout oslavu šedesátých narozenin člena výboru pana Václava Šperla, jemuž chci touto cestou pogratulovat
a poděkovat za práci, kterou dělá pro fotbalové Chabry. Velice mě těší účast našich mladých fotbalistů na turnajích
po celé Praze a v této souvislosti děkuji všem rodičům za časné vstávání a doprovázení dětí na tyto akce.
Na rozdíl od mládeže, naše dospělá mužstva v lednu spí zimním spánkem a po tak dlouhé pauze jsou zcela jistě
natěšená na zimní přípravu, která se rozběhne v únoru.                                                     

Vladimír Šmicer

P¤EDSTAVUJEME
T˘m mlad‰ího
dorostu

Horní řada: Libor Kotek, Jan Gorner, David
Červenka, Aleš Svárovský, Jakub Štercl, Ondřej
Štěpánský, Jan Kopeček, Petr Nekola
Dolní řada: Martin Bárta, Tomáš Pfoferle, Vladimír
Nesvadba, Mirek Šroubek

Mladší přípravka po zisku stříbra na turnaji na
Žižkově.
Zleva stojící trenéři: Honza Jiroušek, Pavel Bohm,
děti: Kryštof Latka, Lukáš Bohm, Adam Fidra, Jirka
Šmicer, Matěj Horáček, ležící: Vojta Vyšín.

Starší přípravka na turnaji v Běchovicích - po
vítězném utkání s týmem Český Brod
v poměru 6:1.
Zleva stojící: Tomáš Cranford, Marek Tomšů,
Natálka Šmicerová, sedící: Martin Škurek, Jiří
Šmicer, Josef Švehlík, ležící: Martin Pohůnek.

Na podzim 2010 jsme přestoupili z kategorie starších žáků do mladšího dorostu. Ano,
bylo to těžké, protože z jedné poloviny máme v týmu hráče z kategorie starších žáků.
Proto můžeme být s ukončenou polovinou sezóny spokojeni. Ukázali jsme a sami sobě
potvrdili, že dokážeme a umíme hrát se soupeři, kteří nastoupili s hráči o dva roky
staršími. Jejich fyzickou převahu jsme úspěšně kompenzovali silou našeho kolektivu.
Není nás mnoho, ale jsme prostě parta, která táhne za jeden provaz. Je pravdou, že
některé zápasy se úplně nepovedly, ale i to k fotbalu patří. Na druhé straně jsme
předvedli pěkný výkon a bojovnost v zápasech s Podolím, Infernem a Újezdem nad Lesy.
Zápasy, které jsme prohráli byly především o tom, že nedokážeme proměnit příležitost
ke skórování. Věříme, že na jaře budeme skórovat častěji.
S čím můžeme být spokojeni, je stabilizace celého mužstva. Obranná řada byla sice často
přetížena, ale podávala stabilně velmi dobré výkony. Záložní řada složená z bojovníků
i tvůrců hry dělala, co mohla a velmi často se blýskla chytrou akcí. Útočníci se naučili
nevypouštět žádnou možnost potrápit soupeřovu defenzívu a odměnou jim bylo několik
parádních gólů v soupeřových sítích. A náš kapitán a brankář nás ve většině zápasů
podržel a celý podzim neúnavně stmeloval mužstvo.
Přes pozitivní hodnocení je nutné také uvést, že se máme v čem zlepšovat. A na tom
musíme zapracovat v tréninku. Právě proto je fotbal tak fajn, dokonalost neexistuje
a vyhrát se dá nad každým. A my se o to na jaře pokusíme v každém zápase.

Honza Kolář a Vladimír Nesvadba - trenéři

Vánoãní turnaj mlad˘ch fot-
balistÛ a jejich rodiãÛ
Dne 28. 12. jsme uspořádali již tradiční turnaj
v místní školní tělocvičně pro mladé fotbalisty
a jejich rodiče. 
Děti byli rozděleni do dvou kategorií - 
1) starší: mladší žáci a starší přípravka a
2) mladší: mladší přípravka.

V kategorii starší vyhrála trojice:
Jan Škurek, Matěj Horáček, Petr Valenta 
V kategorii mladší vyhráli:
Míša Tuan, Martin Škurek, Kryštof Rejka.

Vrchol dne byl turnaj rodičů s dětmi, každý tým
musel mít toto složení: dítě do dvanácti let, ta-
tínek (nebo dědeček, strýc, bratr), maminka
(nebo babička, teta, sestra). Při všech zápasech
byla na všech přítomných vidět vánoční atmo-
sféra plná úsměvů a pohody. Tímto chci poděko-
vat všem účastníkům, a to zejména maminkám,
u kterých bylo vidět, že své děti opravdu milují,
když podstoupili tuto oběť. Vítězem této
soutěže se stala rodina Červenkových.
Závěrem děkuji i všem organizátorům a také
vedení školy za zapůjčení tělocvičny za
sníženou cenu.  Vlastimil Tomšů

Kde mÛÏete v únoru vidût na‰e
mladé hvûzdy:
Mladší přípravka: turnaj Žižkov 6. 2. dop.,
13. 2. dopoledne, 20. 2. dopoledne.
Starší přípravka: turnaj Žižkov 6. 2. odpo-
ledne, 20. 2. odpoledne turnaj Běchovice
20.2. od 16:30
Mladší žáci: turnaj Strašnice 13. 2. od 8:45
(soupeř Tempo), 27. 2. od 12:30 (soupeř
Český Brod)

Zimní pfiíprava mládeÏe
Mladší přípravka se účastní turnajů na Žiž-
kově, kde pravidelně obsazuje přední místa.
Starší přípravka jezdí na turnaje na Žižkov
a do Běchovic, kde se velmi snaží, zatím se
střídavými úspěchy.
Mladší žáci hrají zimní ligu ve Strašnicích
a na Bráníku. Ve Strašnicích hrají proti o rok
starším klukům a na Bráníku pravidelně
nastupují proti absolutně nejvyšší špičce
českého fotbalu v této kategorii (Sparta
Praha, Bráník…). Drží se statečně a zápasy
jsou velice vyrovnané.

Vlastimil Tomšů
Vûfite, nevûfite
Na sekretariát našeho klubu neočekávaně
přišla nabídka na zimní přípravu pro
A mužstvo z dalekých Spojených Arabských
Emirátů ( později se zjistilo, že v tom má
prsty náš hráč Ivan Hašek, který v těchto
končinách trénoval místní mužstvo), ale
museli jsme tuto nabídku odmítnout
z několika důvodů - máme již domluvené tři
přípravné zápasy na Chodově a hlavně se
nechal slyšet náš hlavní trenér, že takové
podmínky k přípravě, jaké nabízí Draháňské
údolí, nic nenahradí, a to ani plně vybavené
tréninkové centrum v Šagá Arabu, kam jsme
měli odletět.

Vladimír Šmicer

HospÛdka na fotbalovém
hfii‰ti vás zve na tyto akce:
4. - 5. 2. Haniččina noc
11. 2. Absolut párty
12. 2. Pingpongový turnaj + šipky
- od 15 hodin - zápisné na osobu 30,-Kč,
účast nahlásit do 6. 2. v hospůdce nebo
na tel.: 777 006 533
18. - 19. 2. Skotská noc
25. 2. Tuzemská párty
26. 2. Diskotéka
5. 3. Masopustní zabijačka 

(jitrničky, ovárek,…) od 11 hodin
11. - 12. 3. Irská noc

77
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Mûstská ãást Praha-Dolní Chabry - Úfiad mûstské ãásti Praha-Dolní Chabry

OZNAMUJE
ve smyslu §36 odst.1 zákona o hlavním mûstû Praze 

(zákon ã.131/2000 Sb.) v platném znûní
a usnesení Rady Mâ ã. 600/2010  RMâ ze dne 20. 9. 2010

ZÁMùR
Pronajmout  nebytové prostory

v budovû b˘valého Úfiadu Mâ Praha Dolní Chabry, Spofiická 314/42.

Více na úfiední desce nebo na www.dchabry.cz.

ADRESÁ¤ FIREM
Vyzýváme firmy všeho druhu
sídlící či podnikající v Chabrech,
aby do 

15. února
napsali s heslem ADRESÁŘ
název firmy, předmět podni-
kání, webovky, telefon a mail
na mailovou adresu
alena.nigrinova@dchabry.cz
bez dalšího textu, fotek či
reklamy. 

V březnovém čísle zveřej-
níme seznam těchto firem
pro potřeby občanů. 

V případě dotazů volejte 
Ing. Nigrinovou 
6 0 7  6 3 3  5 51

Došlé příspěvky vedu v patr-
nosti.

NOVÁ OTEVÍRACÍ
DOBA V KNIHOVNù

Út 14,00 – 18,00

Čt 11,00 – 15,00
15,30 – 19,00

Pá 11,00 – 15,00
15,30 – 17,00
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