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Vztah k Chabrům:

Velmi pozitivní! Před 10 lety jsme se přistěhovali
- já původně ze Západních Čech, manželka až
z Bohnic. Během první noci jsme se v naší nové
půlce dvojdomku zabydleli a od té doby
nepřestáváme být nadšeni z polohy Chaber
a možností, které nabízejí. Stále ještě poměrně
poklidný vesnický charakter obce, přitom velmi
dobrá dostupnost Prahy, kousek k řece, řada
možných výletních cílů v nejbližším okolí,
zoologická i botanická zahrada „pod nosem“ -
myslím, že podobných míst mnoho není. Často
když jedeme okolo „vyhlášených adres“, jako je
třeba Řitka nebo různé populární části Prahy, si
říkáme, o co lépe jsou na tom Chabry!
Máme rádi místní akce - masopust, akce
pořádané školami, setkávání s přáteli při
trénincích i zápasech na fotbalovém hřišti,
i různé vánoční akce, které jsou vždy oblíbené.
Kapitola sama o sobě jsou naši sousedé
a kamarádi. Máme veliké štěstí na řadu našich
sousedů - naše „Přípotoční“, tj. domečky podél
potoka v Kadaňské, nám díky neustálému
podnikání společných akcí perfektně dobíjejí
naše baterky. Také tady máme dobré kamarády
(ti obvykle bývají buď „přes psy“ nebo „přes
děti“ - ti naši jsou přes děti), zkrátka je nám
tady dobře.

Mé cíle v tomto volebním období: 

Nemám rád politiku jako takovou, a proto budu

rád nápomocen tomu, aby se o Chabrech v co
nejvyšší míře rozhodovalo na chaberské radnici.
A ne v sekretariátech politických stran, pro které
už bohužel začínáme být zajímaví... Jsem velmi
rád, že alespoň poměrem 8:7 ve volbách
zvítězila nestranická sdružení nad politickými
stranami! Teď je na nás zastupitelích, abychom
dokázali, že je to pro Chabry opravdu výhodou.
Jak už jsem uvedl, ve své práci se věnuji hlavně
ekonomice, rozpočtům a financování. Z toho
vyplývají i mé skromné cíle pro práci v Radě
a Zastupitelstvu: chci napomáhat sestavení
zdravých rozpočtů Chaber, udržení běžných
výdajů v rozumné výši, a zajištění financování
pro nezbytné rozvojové projekty - ať už jde
o prioritní projekt rozšíření chaberské školy,
nebo o různé „drobnosti“ jako naučná stezka,
řešení některých dopravních problémů a další.
Samozřejmostí je snaha o zamezení negativních
důsledků tří hlavních staveb v okolí - obchvatu
i obou letišť. Tady jsme s většinou zastupitelů
zajedno, určitě tedy uděláme vše, co bude
v našich silách.
Nebudu uvádět žádné své další vznešené cíle.
Jsem přesvědčen, že kdyby podobně skromné
cíle měli i lidé ve „velké“ politice, ušetřil by náš
státní rozpočet ročně alespoň 100 miliard Kč -
a za to by se dalo pořídit opravdu hodně
potřebných věcí! 
Na závěr děkuji všem, kteří sdružení Naše
Chabry a mne ve volbách podpořili - a slibuji, že
se budu snažit naplnit uvedené cíle co nejlépe.

Manželka Petra
a 2 synové, oba
žáci chaberské
školy. Celý svůj
profesní život
pracuji na růz-
ných ekonomic-
kých pozicích,
z toho 9 let v bankovnictví a 9 let v podnikové
sféře. Aktuálně jsem již šestým rokem finančním
ředitelem a prokuristou společnosti AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o., která se - jak
název napovídá - věnuje hlavně různým formám
nakládání s odpady. Kromě toho poskytuje řadu
dalších služeb zejména obcím. Roční obrat
společnosti přesahuje 3 miliardy Kč. Během mého
působení jsme převzali asi 20 konkurenčních
společností, zhruba polovinu z nich jsme fúzovali
a ostatní spravujeme jako dceřiné společnosti,
takže se na své pozici nikdy nenudím.
Mými koníčky jsou hlavně sport, rodina, občas
přiměřené zahradničení... Sport jsem provozoval
donedávna hlavně jako divák, občas si zahraji
tenis a v zimě rád jezdím na běžkách (i tento
článek vznikl na Šumavě). V posledních dvou
letech jsem se začal věnovat golfu (příjemně
strávený čas v přírodě s příjemnými lidmi)
a běhání. Mým aktuálním cílem je začátkem
dubna přežít Pražský půlmaratón. Protože jsem
až do svých 40 let určitě nikdy neuběhl víc než
2 kilometry najednou, je to pro mne opravdu
zajímavý cíl :-)

Pfiedstavujeme ãleny zastupitelstva Dolních Chaber 
MMggrr..  JJiififiíí  ··mmíídd,,  rraaddnníí
42 let, kandidát sdruÏení Na‰e Chabry, pfiedseda finanãního v˘boru.
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Slovo starosty

Místní knihovna.
Informace pro občany a čtenáře, kteří navštěvují místní knihovnu. Především omluva všem
čtenářům. Knihovna je z důvodů reorganizace a stěhování do prostor Chaberského dvora
dočasně uzavřena. Lhůta pro vrácení knih se automaticky prodlužuje. Předpokládaný termín
znovuotevření v prostorách budovy MÚ na Hrušovanském náměstí je v polovině měsíce
března.
Děkuji za pochopení.

Miroslav Malina, starosta

Vybíráme ze zasedání Rady Mâ ze dne 31. 1. 2011

Rada vydala:
◆ zamítavé stanovisko ke studii zástavby investora p. Peršla. Předložený
návrh nezohledňuje problémy v dané lokalitě.

Rada souhlasila:
◆ s ukončením nájemní smlouvy s p. Jakubínským ke dni 31. 1. 2011
z důvodu nízkého výdělku a stanovila splátkový kalendář, kterým nájemce
postupně  uhradí dlužnou částku za nájem nebytových prostor  v CHD.
Současně rada odsouhlasila vypsání záměru na pronájem prostor dalším
zájemcům o zdravotnickou praxi. 

Rada pověřila:
◆ starostu zahájením jednání  ve věci vybudování chodníku Dolní Chabry
- Čimice.

Rada rozhodla
◆ o zrušení souhlasu se sbírkou na opravu kostela. Realizaci sbírky
převezme občanské sdružení, které ji iniciovalo.

Rada vzala na vědomí
◆ novelizovanou výši odměn pro neuvolněné členy ZMČ, která byla
stanovena od 1. 1 . 2011 nařízením vlády č.37/2000Sb. dle přílohy č. 1.
Uložila starostovi projednat na nejbližším zasedání ZMČ.  

Rada projednávala
◆ nesouhlasné stanovisko p. O. Fanty k usnesení č. 039/11/ RMČ. Rada
vydané usnesení potvrdila, její stanovisko zůstává neměnné.

Rada stanovila 
◆ podmínky pro přijímání dětí do mateřské a základní školy. 

5. bfiezna (sobota), ve 14 h.5. bfiezna (sobota), ve 14 h. v˘chod prÛvodu masek od základní ‰koly, v˘chod prÛvodu masek od základní ‰koly, 
masopustní veselí Umasopustní veselí U KARLA - tombola, ‰ermífii, hasiãi, polykaã ohÀÛ!KARLA - tombola, ‰ermífii, hasiãi, polykaã ohÀÛ!
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Nejvyšší správní soud zrušil 2. 2. 2011 část
zásad územního rozvoje hl. města Prahy,
která se týkala nové vzletové a přistávací
dráhy letiště Ruzyně. Magistrát chyboval prý
tím, že zásady územního rozvoje popsal
nekonkrétně - s nejasnými hlukovými dopady
na dotčené obce. Dále není podle soudu
dostatečně objasněna kumulace syner-
gických vlivů letiště Ruzyně a silničního
okruhu. Zkrátka: Magistrát nyní musí připra-
vit nové zásady územního rozvoje, vybrat
novou firmu, která má znovu objektivně
vyhodnotit vliv záměru na udrž-itelný rozvoj.
Výstavba nové ranveje se pro tuto chvíli
odkládá naneurčito.

Ministerstvo dopravy vydalo materiál Strategie
dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje ČR
do r. 2025. Tento materiál počítá se zpro-
vozněním severní části pražského okruhu
nejdříve v r. 2025. Všichni víme, že Praha,
speciálně Praha 8, je extrémně zatížena
tranzitní dopravou. Obchvat je nutný. Důležité
je, která varianta obchvatu ale zvítězí.
Současné vedení Magistrátu, zdá se, je více

nakloněno variantě "S", tj. vzdálenější od
Chaber.
V tuto chvíli je tedy problematika obchvatu
Prahy odsunuta do „daleké“ budoucnosti.

Kromě těchto maxi-témat je  „na stole“ další
dáreček: plánovaná plynová elektrárna
u Čimického háje. Zástupci radnice Prahy 8,
občané, zástupce Pražské energetiky se sešli
v Grabově vile na téma této nežádoucí stavby.
I přes odpor občanů a radnice zástupci Pražské
energetiky potvrdili, že čekají na stanovisko
k územnímu řízení z Magistrátu. Pokud bude
kladné, hodlají ve stavbě pokračovat.

Na základě informací v Lidových novinách 
7. 2. a Osmičce zpracovala Alena Nigrinová

KRITERIA  
pro pfiijímání dûtí do matefiské ‰koly pro ‰kolní rok 2011/12

PRIORITY PŘIJÍMÁNÍ

I. děti v posledním roce před školní docházkou a děti s povoleným odkladem školní docházky s trvalým bydlištěm
na území Praha 8 - Dolní Chabry

II. děti zaměstnaných matek -dovršující v daném kalendářním roce 3 roky  věku, podle následujících kritérií řazených 
dle priorit:

1. děti s trvalým bydlištěm na území Praha 8 - Dolní Chabry 
2. děti, které mají v téže mateřské škole sourozence
3. děti samoživitelů
4. děti doporučené pedagogicko-psychologickou poradnou a lékařem
5. děti matek (otců) v invalidním důchodu
6. děti zaměstnanců mateřských a základních škol Praha 8 - Dolní Chabry
7. další případy po individuálním jednání - např. děti, které navštěvovaly jesle, 

dva sourozenci současně do přijímacího řízení

III. děti nezaměstnaných matek, dovršující v daném kalendářním roce 3 roky věku 
s trvalým bydlištěm v Dolních Chabrech podle následujících kritérií 
řazených dle priorit:

1. děti, jejichž matky nastoupí po dovršení 3 let do zaměstnání
2. děti matek (otců) v invalidním důchodu
3. děti doporučené pedagogickou poradnou a lékařem
4. děti, které mají v MŠ sourozence, věk, lokalita
5. další případ po individuálním projednání / rodina s více dětmi, sociálně slabá rodina… atd.

IV. dále děti,které v souladu se zákonem č. 204/2005 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, jsou přihlášeny
do MŠ na pravidelnou docházku na 4 hodiny denně / na 5 dní v měsíci / - na doplnění počtu dětí ve třídě.

Podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok do obou mateřských škol  (MŠ Chaberáček a MŠ Bílenecké náměstí)
proběhne dne 19. 4. 2011 v prostorách obřadního sálu Chaberského dvora od 15,00  do 18,00 hodin.
Při zápisu je nutné předložit rodný list dítěte a doklad o trvalém pobytu dítěte  a zákonného zástupce přijímaného dítěte. 

V jaké fázi jsou
témata

RANVEJ RUZYNù 
a PRAÎSK¯ OKRUH?

Mûstská policie Praha
by chtěla požádat občany

Dolních Chaber, aby si
více všímali svého
okolí,  neznámých lidí
a vozidel, zvláště pak 
ve večerních a nočních
hodinách. V případě,

že se Vám bude zdát
něco v nepořádku, volej-

te bezplatně linku 156.
V poslední době zde roste počet krádeží
a dokonce zde došlo k přepadení místní
občanky neznámým útočníkem, proto bychom
Vás chtěli upozornit na zvýšené nebezpečí ve
večerních a nočních hodinách v okrajových
částech Dolních Chaber. V nočních hodinách
zajišťuje kontroly motorizovaná hlídka státní
policie. V blízké budoucnosti by se měla situace

zlepšit a to tak, že bude navýšen počet
strážníků - okrskářů. Proto nebuďte lhostejní
ke svému okolí a volejte 156.

strážníci - okrskáři Praha - Dolní Chabry

Pozor! Varování!
Naše Chabry už bohužel nejsou tak bezpečné,
jako dříve. V minulých dnech v podvečerních
hodinách (kolem 19. hodiny) jsem byla v dolní
části Chaber v běžné zástavbě přepadena.
Násilník mě napadl zezadu, tloukl mě do
obličeje a hlavy a poté mě povalili na zem.
Vzhledem k tomu, že jsem volala intenzivně
o pomoc, pachatel utekl.

Z pochopitelných důvodů si dotyčná nepřeje
být jmenována.

Informace 
pro zamûstnané
maminky

Víte, že je možné využít služby
BABYSITTINGU v jeslích v Kobylisích, kte-
ré jsou blízko Chabrům? 
Informace na tel.: čísle 284 685 087
(ředitelka p. Čížková). 
Provozní doba je 6.30 – 17.30 hod., úhrada
hodinová či celodenní. Jesle jsou obecní.

Alena Nigrinová
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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

KDO ÎIL V DOBÁCH PRAVùK¯CH 
NA MÍSTECH NA·EHO DOMOVA?

Tak jsem nazvala soubor přednášek pro milovníky historie, o záchranném
archeologickém průzkumu prováděným před zástavbou  satelitních městeček
na území Dolních Chaber. Máte chuť se dozvědět před kolika tisíci lety na
vašem pozemku již žili lidé? Jaká kultura zde pobývala a jak velká byla jejich
obydlí? Co vše se v těchto zaniklých objektech našlo, jak tito lidé žili, čím se
živili nebo jak pohřbívali své zesnulé?

Přednášku s promítáním tentokrát z obytného souboru „K Ďáblickému
háji“, povede Mgr. Vojtěch Kašpar ze společnosti ARCHAIA.
K prohlédnutí budou také nálezy keramiky a pazourkových zbraní ze
zahloubených objektů, z doby kamenné a bronzové. Z prozkoumaných objektů
bylo získáno 13.635 kusů hmotných archeologických  nálezů. Přednáška se
bude konat v prostorách Chabeského dvora, 15. března  od 17. hod.

Jana Snížková

Josef Klíma:

Kauza, která
mi nedá spát

Patří mezi špičky investi-
gativní žurnalistiky, jak by
také ne, právě Josef Klíma
stál u jejího zrodu. Do
podvědomí veřejnosti vstou-
pil díky pořadu Na vlastní
oči, jehož reportéři pomohli
k odhalení množství kauz.
Za všechny uveďme případ
Berdychova gangu či případ
Kajínek. Jsme velmi rádi, že právě spisovatel, dramatik
a publicista  Josef Klíma přijal pozvání do Chaberského dvora.
Poutavému vypravěči s příjemným hlubokým hlasem jsme před
jeho chystanou besedou položili pár otázek.

Po filmu Kajínek se opět oživila diskuze o jeho vině či
nevině. Stále je to případ, který Vám teď nedá spát?
Samozřejmě je to případ Kajínek, ale pak je tu ještě jedna vražda,
kdy v domě v Protivíně bývalý manžel majitelky zastřelil při
potyčce  policisty a pak i sebe. Že střílel on, o tom není pochyb.
Ale stále mám podezření, že dramatické události té noci proběhly
jinak, než jak byly oficiálně uzavřeny a že na nich majitelka domu
měla větší podíl, než tvrdila.

Svoje zážitky a zkušenosti přetváříte také do poutavých
scénářů a knih. Čtete sám rád detektivky?
Čtu. Hlavně špionážně-politické thrillery typu Frederika Forsytha.
Toho mám přečteného komplet, protože se tam člověk dozví
spoustu faktického materiálu. Stejně tak jsem teď v poslední době
s chutí přečetl trilogii od švédského spisovatele Stiega Larssona.

Knižní zloduch je často vykreslen jako elegantní muž
uhlazených způsobů, je takové možné vidět i na naší
„krimiscéně“?
Je jich pořád dost. Skoro se dá říct, že všichni zločinci z vysoké
ekonomické kriminality jsou vybraní, elegantní a leckdy i vtipní lidé.

K hudbě máte také blízko. Můžeme se těšit na nějaké
Vaše autorské písně a texty?
Jistě. Mé vystoupení je vlastně pokaždé  originál, protože nikdy
nevím, na co se lidé budou ptát.A protože ho prokládám vlastními
písničkami, nikdy dopředu nevím, kolik jich zahraju a zazpívám.
Všechny jsou moje, jak hudba, tak text. Ještě víc mě ale baví
koncertovat s triem Klima-band, což jsou navíc mí dva dlouholetí
kamarádi, bývalí rockeři Pavel Puta a Andy Seidl. I oni mají své
písničky, takže repertoár je vyloženě původní.

Děkujeme za rozhovor a budeme se těšit na Vaše poutavé
a vyprávění ze zákulisí české investigativní žurnalistiky.

Adéla Švecová
beseda 3. 3. čtvrtek, 17 h CHD

zdroj:www.iprima.cz
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TRUHLÁŘSTVÍ FOREJT
výroba nábytku na zakázku
tel.: 731 941 076
maf.forejt@seznam.cz
martinforejt.blog.cz

Profesionální masérka Lenka Přibylová
tel.: 725 606 412

ECOTONER
renovace tisk. kazet a spotřebný materiál pro tisk
tel.: 283 921 521
www.ecotoner.cz

iCHABRY.cz
webový portál se zprávami z Chaber a okolí,
internetové noviny MENHIR
tel.: 605 473 483
ichabry@ichabry.cz 
www.ichabry.cz 

AGV Interiéry s.r.o.
truhlářské práce
Na dolíku 14, 184 00 Praha 8
agv.interier@seznam.cz

Kosmetický salón K.
kosmetické služby
tel.: 602 853 497
caroline.h@email.cz 
www.kosmetika-permanentnimakeup.cz 

POJIŠTĚNÍ A-Z
Karel Schimmerling
M:   603 554 193
T/F: 283 852 054
karel_schimmerling@generali.cz 
www.generali.cz/pobocky/11011954

Advokátní kancelář JUDr. Pavel Zima
advokacie
tel.: 721 243 758
p.a.v.e.l.z@seznam.cz

SKODAHOME.cz
Vše o vozech Škoda 
e-shop, informace, poradenství, diskuzní fórum
tel.: 775 392 226 
olin@skodahome.cz
www.skodahome.cz 

Pension U Knížků
ubytování v soukromí
Doksanská 20/7, Praha 8
tel.: 603 917 545

284 689 152
ubytovani@uknizku.cz 
www.uknizku.cz 

Autolakýrník
Petr Pleva
tel.: 606 242 145

284 689 107

Truhlářství
výroba nábytku a zařízení
tel.: 776 309 172

Martina Průšová - Umění pro malé i velké
Kompletní návrhy a realizace dětských pokojů,
výtvarné dílny, malba obrazů
tel.: 737 102 128
markamilka@seznam.cz
www.vyzdoba-pokoju.cz

NatrucDesign
Daniel Hoffmann 
reklamní činnost všeho druhu
U Jízdárny 12, 184 00  Praha 8-Dolní Chabry
tel.: 603 570 771
www.natrucdesign.cz

Opravy oděvů a drobné šití
– Bohumila Kubíková
Osecká 622 
tel.: 776 095 018

KAREL Hrušovanské nám.
www.centrumkarel.cz 
restaurace, oslavy, česká jídla, pizza
tel.: 733 710 400

731 447 715
bowling
tel.: 775 907 908
fitness
tel.: 725 606 412
kadeřnictví
tel.: 608 029 859

STUDIO LODIČKA, plavání dětí
Plavání kojenců, batolat a předškolních dětí
Mgr. Milada Frantíková
tel.: 737 937 122
info@studio-lodicka.cz
www.studio-lodicka.cz

JUDr. Marilla Kokešová, advokátka
pobočka advokátní kanceláře
poskytování právních služeb 
Velemínská 857/5, Praha 8, Dolní Chabry
PSČ 184 00 
mobil: 603 156 623
tel.:    283 853 382, 222 780 336
kokesova.advokat@volny.cz
kokesova@masekadvokati.cz
www.masekadvokati.cz 

PhDr. Martina Trojanová
psycholog, homeopat
psychologická a homeopatická poradna
tel.: 777 552 206 
martina.trojanova@email.cz
www.abc-homeopatie.cz 
www.psycholog-trojanova.cz 

Projesle - Soukromá školka a jesle
Jesle a školka, hlídání dětí
tel: 775 113 333
info@projesle.cz
www.projesle.cz

Lignum H&J s.r.o.
Zakázková výroba interiérů, výroba z lamina.
Na Dolíku 14
184 00 Praha 8 - Dolní Chabry 
tel.: 233 544 434
lignum@lignum.cz
www.lignum.cz

Gy-nek  s.r.o.
Gynekologie  a rehabilitace
Hrušovanské nám. 5  /objekt radnice/
Praha 8 - Dolní Chabry
tel.: 266 310 087
www.gy-nek.cz 

Pension Tripcar - Zdeněk Šír
levné ubytování v Dolních Chabrech, 
možnost i dlouhodobého pobytu
U Václava 89/4, Praha 8 
tel.: 603 522 073

283 853 740
tripcar@tripcar.cz 
www.tripcar.cz  

Ing. Jitka Kakosová
daňový poradce, vedení účetnictví, 
zpracování mezd
Kadaňská 58, Praha Dolní Chabry
tel.: 602 377 437
ji2421@seznam.cz

Antonín Nikodým
Instalatér, topenář (voda, topení, plyn)
tel.: 602 343 135
antoninnikodym@seznam.cz

Štěpánka Venzlová
výživové poradenství 
tel: 739 787 943
nutri-poradna@email.cz
www.nutri-poradna.cz

Ing. Miroslav RUSIŇÁK s.r.o.
hardware a software, obchod s počítači
tel.: 283 871 416, 283 871 516, 283 871 517
fax: 283 871 518
mobil: 603 440 833
Signmaking - počítačová a samolepící grafika
www.e-4u.cz
konstrukční činnost
www.rusinak.cz
měřící přístroje
www.cadlaser.com
CAx řešení 
www.solidcad.cz
lodní příslušenství, lodě a charter lodí
reklamní textil, strojní vyšívání
www.marine4u.cz

Krejčovský atelier VLNAX.CZ
výroba a opravy oděvů, kožešin a kožených
výrobků, půjčovna maškarních obleků,
čalounictví, závěsy, potahy a jiné služby
Havlíčková Natalia, Bolebořská 486/1
tel.: 233 544 944, 608 484 968
vlnax@centrum.cz
www.vlnax.cz  (pracuje se na nové grafice). 

Jaroslav Kunt - Autoškola SANTO
školení řidičů referentských vozidel 
dle 262/2006 Sb.
školení řidičů profesionálů „C a D“ 
tel.: 602 232 617
kuntak@volny.cz

Krmivo pro zvířata - Jan Kubík
Osecká 622
tel. 776 095 018

Kadeřnictví Dana Kindlová
dámské, pánské, dětské
Ulčova 652, Praha 8, Dolní Chabry
tel.: 284 689 721

739 030 108
danakindlova@seznam.cz

I.O.B., spol. s r.o.
Rychloservis - výměna motorového oleje na
počkání + drobné servisní práce bez objednání
tel.: 602 274 959
servis@iob.cz
www.iob.cz

ADRESÁ¤ FIREM MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA
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Otevírací doba: 
po - pá: 10 - 12 h      13 - 18 h    
so - ne: 14 - 18 h

Předprodej vstupenek v CHD od 1. dne v měsíci.
Rezervace vstupenek (včetně platby) do 10. dne v měsíci.

PPrrvvnníí  ddfifieevvûûnnéé  ssttfifieelleecckkéé  tteerrããee
ssee  oobbjjeevvuujjíí  jjiiÏÏ  vv ppoolloovviinnûû  1155
ssttooll..  aa ppoouuÏÏíívvaajjíí  ssee  hhllaavvnnûû  ppfifiii
ssllaavvnnoossttnníícchh  ssttfifieellbbáácchh  aa ssoouu--
ttûûÏÏíícchh..  VV pprrÛÛbbûûhhuu  ããaassuu  ssee
jjee‰‰ttûû  vvyylleepp‰‰uujjíí  kkrráássnn˘̆mmii  mmaallbbaa--
mmii..  UUmmûûlleecckk˘̆  aa ooddbboorrnn˘̆  pprrooffiill
tteehhddeejj‰‰íícchh    mmaallíífifiÛÛ  bbyyll  rroozzmmaannii--
tt˘̆,,  ããaassttoo  jjiimmii  bbyyllii  ddiilleettaannttii,,
ddeekkoorraattééfifiii  nneebboo  zzddaattnnûûjj‰‰íí  mmaallíífifiii
ppookkoojjÛÛ,,  pprroottoo  jjee  nnáárrooããnnoosstt
aa vv˘̆ttvvaarrnnáá  kkvvaalliittaa  vveellmmii  rroozz--
ddííllnnáá..  ZZáálliibbaa  vvee  ssttfifieellbbûû  bbyyllaa
ttééÏÏ  zzáálleeÏÏiittoossttíí  ‰‰lleecchhttyy,,  nnaappfifi..
nnaa  ppfifieelloommuu  1177..  aa 1188..  ssttoolleettíí,,
hhrraabbûû  ··ppoorrkk,,  nnaa  KKuukkssuu  pprrooppaaddll
vváá‰‰nnii  ssttfifieellbbyy  nnaa  tteerrãã..  ZZ ttééttoo
ddoobbyy  ssee  ddoocchhoovvaallyy  tteerrããee  ppaammûû--
ttnníí,,  ssvvaatteebbnníí,,  hhoollddoovvaaccíí,,  tteerrããee
ss kkrraajjiinnaammii  aa lloovveecckkéé  ssee  zzvvíí--
fifiaattyy,,  ttaakkéé  tteerrããee  mmiilloossttnnéé
aa ss mmyyttoollooggiicckk˘̆mmii  ssccéénnaammii..
JJaakk  rroozzmmaanniittéé  mmaallbbyy  nnaa  tteerr--
ããíícchh  mmoohhllyy  vvzznniikknnoouutt  ssee  mmÛÛÏÏee--
ttee  ssaammii  ppfifieessvvûûddããiitt  ppfifiii  nnáávv‰‰ttûû--
vvûû  ggaalleerriiee  vv  CChhaabbeerrsskkéémm  ddvvoofifiee
oodd  88..  ddoo  3311..  bbfifieezznnaa..  RReepplliikkyy
ssttfifieelleecckk˘̆cchh  tteerrããÛÛ  mmaalloovvaann˘̆cchh
nnaa  ddfifieevvûû  ssii  ttaakkéé  vvyy  mmÛÛÏÏeettee
pprroohhllééddnnoouutt  tteennttookkrráátt  vv ppooddáánníí
zznnáámméé  rreessttaauurrááttoorrkkyy  DDaaggmmaarr
LLeebbeennhhaarrttoovvéé..

JJaannaa  SSnnííÏÏkkoovváá

VV¯̄SSTTAAVVAA  VV¯̄SSTTAAVVAA  
DD¤¤EEVVùùNN¯̄CCHHDD¤¤EEVVùùNN¯̄CCHH
MMAALLOOVVAANN¯̄CCHHMMAALLOOVVAANN¯̄CCHH
TTEERRââÒÒ  VVTTEERRââÒÒ  VV CCHHDDCCHHDD
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1.A. Naši prvňáčci už mají 1 pololetí školního roku za
sebou. Ve škole se jim moc líbí.Rádi počítají a čtou už
celé věty. Také jsme to slavnostně oslavili v cukrárničce
Na Pěšině. Protože jsme se hezky chovali, přidali nám
tam pro radost ještě každému lízátko. Mňam...

Co se dûje v 1.B?
V září jsme se zabydlovali v novém prostředí. Od října hrajeme na zobcové sopránové
flétny. V listopadu jsme podnikli exkurzi do svíčkárny Šestajovice. V prosinci jsme se
kochali výstavou  pohádkových
bytostí V. Klimtové, pekli jsme
ve třídě perníčky na vánoční
trhy a vyrazili jsme na výstavu
betlémů do Betlémské kaple.
V lednu jsme prošli výs-tavu
Staré pověsti české i stálé
expozice Národního muzea. Od
února naší třídě zpestřuje
každý týden hodinu prvouky
lektorka Laura, jejíž rodný
jazyk je angličtina. V březnu
nás čeká návštěva ZOO.

ZEMù 
- 400 jedineãn˘ch míst na‰í planety
Vydejte se na putování po jedinečných místech naší planety! Obrazová
publikace Země vám představí prostřednictvím překrásných snímků
a faktograficky nabitého textu, výběr přírodních, historických
a kulturních lokalit naší planety. Naleznete zde i mapy a odkazy na
všechny lokality světového dědictví a stručné dějiny programu
UNESCO. Patříte mezi fanoušky historie, nebo rádi cestujete ve svém
pohodlném křesle? ZEMĚ je stvořena právě pro vás.
260x335 mm, váz., 400 str., 999 Kč

Staré povûsti ãeské
Od praotce Čecha přes Horymíra a Šemíka až k legendě o propasti
Macocha.
Celkem 21 pověstí, které zná každý správný Čech, je připraveno pro
další generaci.
Staré pověsti české jsou převyprávěný tak, aby mu s pomocí krásných
ilustrací porozuměly i malé děti.
216x276 mm, váz., 48 str., 199 Kč

Komise Ïivotního
prostfiedí informuje

Dne 6. 1. 2011  zahájila svou činnost komise
životního prostředí v tomto složení: předsed-
kyně Hana Hronková, členové - Václav Šperl,
Eva Hofmanová, Jiří Hronek a Josef Kalenda.
Zasedání se zúčastnil jako host také  starosta
MČ - pan Miroslav Malina.
Účelem setkání bylo projednat záměry v oblasti
životního prostředí, které chce  komise  realizo-
vat ve spolupráci s občany MČ a dalšími organiza-
cemi či sdruženími činnými v Dolních Chabrech.
Jsme si vědomi, že životní prostředí je v sou-
časnosti jednou z nepreferovanějších  oblastí,
na kterou bychom se všichni měli zaměřit,
protože uspěchaná doba plná technologických
vymožeností a elektronického světa  na tuto
oblast zapomíná. Životní prostředí, které si
vytvoříme, nám může dopřát kvalitní a aktivní
odpočinek, který nám umožní  se v uspěchané
době odreagovat.
I když současná ekonomická situace nedovolí
uskutečnit všechny záměry tak, jak bychom si
přáli, budeme se snažit získat maximální
finanční podporu a zapojit do spolupráce
nejen představitele obce, ale také řadové
občany. Už dnes můžeme poděkovat  některým
z Vás za aktivní přístup a spolupráci, ze které
jsme měli prospěch všichni. Také první
sněhová kalamita této zimy ukázala komu, na
čem a jak záleží. Mnozí z nás tak mohli potkat
starostu a jeho syna s hrablem a lopatou nebo
syna pana Malého na traktoru, který zajišťoval
schůdnost nefrekventovanějších chodníků bez

nároků na odměnu. V době, kdy se mnozí z nás
potýkali se sněhovou nadílkou u svých domů,
starosta Malina a radní Malý, kontrolovali stav
komunikací a chodníků a operativně zajišťovali
jejich sjízdnost a schůdnost v rozsahu, nebýva-
lém v blízké minulosti. 
Tuto skutečnost s povděkem kvitovali pře-
devším občané v ulicích, na které se léta štěstí
neusmálo, přičemž právě tam, bylo možné
hodnotit stav jako nejkritičtější. 
Rádi bychom touto cestou poděkovali panu
Stanislavu Hlouškovi a Martinu Knížkovi za
vyčištění prostředního rybníka od rákosí
a následné přípravy plochy na bruslení, které
dospělým i dětem umožnilo aktivní odpočinek.
A stále je ještě spoustu věcí, které je třeba
udělat a na nichž se  může podílet každý z vás.
Závěrem bychom Vás už jen seznámili se
záměry komise životního prostředí do
budoucna, které bychom rádi realizovali:
- instalace laviček a odpadkových košů
u prostředního rybníka a osázení jeho okolí keři  
- úprava dětského hřiště pod školou -  vykácení
současných přerostlých křovin a uschlých
stromů, oprava oplocení, revize dětského hřiště
před zahájením nové sezóny včetně výměny
písku, instalace  nových laviček v jeho blízkosti
a instalace odpadkového koše, úprava keřového
porostu a doplnění o novou výsadbu u laviček
- v rámci Chaber doplnit další odpadkové koše
a koše na psí exkrementy 
- rekultivace třešňovky (pozemky ve správě MČ
v lokalitě za hřbitovem)- vykácet uschlé
a plevelné stromy, provést návrh na nové
osázení tak, aby zde vznikl do budoucna
lesopark  s vycházkovými stezkami 

- pod fotbalovým hřištěm u retenční nádrže
zajistit výsadbu nových stromů za vykácené lípy
- ve spolupráci s PVK a MČ pokusit se zamezit
vypouštění septiků do potoka 
V současnosti již byla započata úprava
dětského hřiště v parku pod školou. O svých
dalších krocích bychom Vás rádi pravidelně
informovali prostřednictvím Zpravodaje, kde
budeme průběžně seznamovat veřejnost
s dalšími záměry komise životního prostředí.
Zároveň bychom Vás všechny  touto cestou
chtěli požádat o údržbu keřů a stromů u Vašich
objektů, všude tam, kde přerůstají na chodníky
a do  vozovky. Současně apelujeme na majitele
psů, aby po svých miláčcích uklízeli. 
Věříme, že nám všem záleží na prostředí, ve
kterém žijeme, a proto se budeme  všichni
aktivně podílet na jeho vylepšení. Rádi
uvítáme nejen Vaše další  návrhy, ale také Vaši
pomoc.

Komise životního prostředí 

88

V˘lety za hranice
Chaber
Sociální a kulturní komise MČ Praha-Dolní
Chabry pro Vás připravila již tradiční 

výlet do Litoměřic - Tržnice zahrady Čech.
Odjezd je ve čtvrtek, 7. dubna 2011 
v 8 hodin od ÚMČ, Hrušovanské nám.

Přihlášky v Chaberském dvoře, cena 200,- Kč
dospělí, děti zdarma. Vstup si hradí každý sám
(dospělí 60,- Kč, důchodci 40,- Kč, děti 20,- Kč).

Máme pro Vás novinku. Na každém výletě
proběhne losování z řad dospělých a dětí
o hodnotnou knihu. Ceny nám věnovalo nakla-
datelství Fragment. Pozorně čtěte náš zpra-
vodaj, kde u každé nabídky výletu uvedeme
losované knihy. 
Sdečně zvu všechny na výlety, těším se na Vás
a doufám, že s překvapeními není konec…

Zdeněk Šír, sociální a kulturní komise
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Slovo pfiedsedy
V měsíci únoru oslavil padesáté narozeniny člen výboru a dlouholetý hráč
našeho klubu Jiří Hronek. Tímto mu chci pogratulovat a poděkovat za
všechno, co pro chaberský fotbal udělal a dělá. 
Do zimní přípravy se zapojila všechna naše mužstva natěšená na jarní sezónu.
Do týmů se snažíme začlenit nové hráče a hlavně omladit A-tým. Věřím, že
budete mile překvapeni.                                                 

Vladimír Šmicer

P¤EDSTAVUJEME
T˘m mlad‰í pfiípravky - nejúspû‰nûj‰í  chaberské muÏstvo
podzimní ãásti sezóny:

zleva: trenéři Honza Jiroušek, Pavel Böhm, horní řada:
Kryštof Latka, Jirka Šmicer, Lukáš Böhm, Kryštof Rejka,
Martin Švehlík, Matěj Horáček, prostřední řada: Adam
Fidra, Alex Bárta, Ondra Kadavý, Míra Kubeš, dole: Vojta
Vyšín - brankář, mimo tyto hráče dále nastupují: Matěj
Zářecký, Ondra Štika, Péťa Šimeček, Kája Hubička, Adámek
Vašíř a Zdenda Jakubínský

Starší přípravka zabrala a veze v neděli
6.2.2011 z turnaje na Žižkově  bronz!!! 
Zleva stojící: Vlastimil Tomšů, Natálka Šmicerová,
Marek Tomšů, Tomáš Cranford, dole: Lukáš Bohm,
Jiří Šmicer, ležící: Martin Pohůnek.

Vûfite, nevûfite
Zimní přestávka je důležitá i z hlediska
přestupní politiky. Podle našich zdrojů se
podařilo podepsat dlouhodobé smlouvy se
zvláště perspektivními hráči jako je například
Láďa Vízek a Ivan Hašek. Tímto je budou-
cnost A i B týmů na dlouhou dobu zajištěna…

Klapzubova, teda vlastně Böhmova jedenáctka
Když nejmladší chaberský tým hrající pražské mistrovské soutěže minulý rok vybojoval postup
z 2. do 1. třídy pražského fotbalu, panovaly určité obavy, jestli se postupu nemáme zřeknout
a radši hrát v nižší soutěži s vyrovnanějšími soupeři. Naštěstí se to nestalo, a tak tým fotbalistů
složený z ročníků 2002 a mladších nastoupil začátkem září ke svému prvnímu utkání, které mělo
ukázat pravou sílu týmu. Výsledek zápasu i předvedená hra předčily všechna očekávání
a soupeř si odvážel výprask 14:0. Nastavenou metu poté udrželi kluci i v dalších utkáních
a trenérům, rodičům i dalším fanouškům ukazovali každý zápas obrovskou bojovnost, týmovou
hru a víru ve vlastní sílu. Všechny zápasy nebyly tak jednoznačné, jako ten první, hráči svedli
i vyrovnané souboje s těžkými soupeři, ale o to víc je cenná konečná bilance podzimní části
soutěže, kdy všech 11 zápasů vyhráli při celkovém skóre 76:7.
To je v našich amatérských podmínkách, které jsou nesrovnatelné s těmi, které mají naši
největší soupeři, malý zázrak. Velká škoda, že je tento rok přelomový, kdy se mění pravidla
mládežnických soutěží a tým tedy nemůže postoupit do nejvyšší pražské soutěže. Ve velkém
stylu hraje mladší přípravka i každotýdenní přípravné zimní halové turnaje, ze kterých
pravidelně vozí medaile.
Za výsledky jistě mladší přípravka vděčí i trenérům Pavlovi Böhmovi a Honzovi Jirouškovi, kteří
zadarmo a ve svém volném čase kluky učí hrát pohledný technický fotbal s důrazem na týmovou
hru. Nakonec můžete se podívat sami. Na www.skchabry.cz najdete video sestřihy i reportáže
ze všech zápasů mladší přípravky.  

Iva a Robert Horáčkovi

ZZiimmnníí  ppfifiíípprraavvaa

Kde můžete v březnu vidět hrát
naše fotbalové týmy:

A tým: 
27. 3. 2011, 15:00, Dolní Chabry - Třeboradice
(hraje se v Třeboradicích)

B tým: 
27. 3. 2011, 15:00, Dolní Chabry - Rapid

Starší přípravka: 
27. 3. 2011, 13:30, Dolní Chabry - Vyšehrad

Mladší přípravka:
26. 3. 2011, 10:30, King - Dolní Chabry

Vlastimil Tomšů

Mladší žáci na turnaji v Braníku 13. 2. 2011
po zápase Braník: Dolní Chabry 1:1
Zleva stojící: Petr Klouček st., Alex Zorea, Filip
Lipovský, Vasyl Olashyn, Jáchym Červenka, Šimon
Jírovec, Jan Škurek, Petr Závitkovský
Dole: Marek Tomšů, Petr Klouček ml., Michal Lipovský,
Petr Valenta, Jára Štemberk

Dal‰í informace 
na:  

www.skchabry.cz

HospÛdka na fotbalovém
hfii‰ti vás zve na tyto akce:

5. 3. Masopustní zabijačka - jitrničky, 
jelítka, ovárek, atd ....  od 11h

11. 3. Irská Noc
12. 3. Irská Noc
19. 3. Diskotéka 80. léta - Black end Weit

noc (oblečení černobílé)
27. 3. první zápas B těšíme se na Vás

99

Umístění Klub Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. Chabry 11 11 0 0 76:7 33
2. Bohemians 1905 11 8 1 2 65:27 25
3. Admira 11 8 1 2 37:17 25

Náhled tabulky po podzimní části soutěže:

Jiří Hronek
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Na slovíãko s …

Mgr. Petrou Svárovskou,
uãitelkou základní ‰koly v Chabrech

Proč jste si vybrala práci právě učitelky
základní školy?
Pocházím z učitelské rodiny, proto jsem o své
budoucí profesi měla jasno poměrně záhy.
Učím už 25 let a za tu dobu jsem prošla
různými typy vzdělávacích zařízení, od školy
mateřské až po školu střední. Nejvíce mě však
naplňuje práce s dětmi právě na základní
škole. 

Co podle Vás děti nejvíce na učiteli ocení
a jaké děti máte naopak ráda Vy?
Mám ráda děti zvídavé, živé a bezprostřední,
přestože práce s nimi je mnohem náročnější
než s takzvaně „hodnými“ dětmi. Mám ráda
děti, které se ptají, protože pak vím, že je látka
zajímá a že chtějí sami přijít na řešení.
A co oceňují děti na učiteli? Mám na to svůj
vlastní termín - laskavá přísnost. To znamená,
že učitel je k dětem náročný, ale uvědomuje si
meze jejich možností a oceňuje snahu dětí
stejnou měrou jako jejich výsledky v písemce.
A především musí být upřímný a umět přiznat,
že nikdo není dokonalý.

Zavedla jste ve škole populární soutěž
„Come and show“, uvidíme ji též v tomto
školním roce?
Samozřejmě, už se další ročník soutěže moc
těším. Když jsem s nápadem na uspořádání
této soutěže před několika lety přišla, vůbec
mě nenapadlo, jak moc se stane mezi dětmi
Prahy 8 populární. A každý rok mě mile
překvapí výkony soutěžících, které jsou
opravdu obdivuhodné.

Podílela jste se též na instalaci výstavy p.
Klimtové, spoluvytváříte Naučnou stezku
pro Chabry.... Kde na to berete čas a co
mimo aktivity ve škole a v Chaberském
dvoře ráda děláte?
Čas… To je moje největší noční můra. Každé
moje novoroční předsevzetí začíná - konečně si
udělám víc času na rodinu a na svoje zájmy,
trochu zvolním… a najednou je rok pryč a já
zjišťuji, že jsem si zase nedokázala odpustit to
i ono. Naštěstí mě to opravdu baví. A když
potřebuji „dobít baterky“, zničím se fyzicky
prací na zahradě. Bez laskavého pochopení
(byť s častými komentáři) mého muže a syna
by to ovšem určitě nešlo.

Řekněte nám více o zapojení dětí školy
do plánované Naučné stezky Chaber.
Tak na to se skutečně velice těším. Děti mají
jedinečnou možnost přispět k ochraně přírody
a kulturních památek naší obce, kterých je tu
opravdu hodně. Budou pracovat na výtvarné
stránce jednotlivých zastavení, ráda bych, aby
dokázaly navrhnout postavu maskota, který
bude celou naučnou stezku návštěvníky
provázet. Ale především by měly přispět
k obohacení stezky o interaktivní složku, která

zatraktivní a ozvláštní naši stezku oproti jiným
naučným stezkám v Praze.  

V minulém Zpravodaji jsem
doporučovala rodičům a dětem výstavu
v Mánesu PLAY. Kam byste doporučila jít
rodičům a jejich dětem Vy, případně jaké
místo máte v Praze ráda?
Mně osobně se nejvíc líbí Chabry. Už když jsem
sem přišla před mnoha lety poprvé, genius
locci tohoto místa mi učaroval. A když se po
několika letech objevila možnost usadit se zde,
ani okamžik jsem neváhala. Druhé místo, které
na mně působí podobnou energií, je Vyšehrad.

Je něco dalšího, co byste ráda sdělila
čtenářům našeho Zpravodaje?
Chabry díky své poloze na okraji Prahy byly
neprávem zařazeny mezi takzvané „satelity“.
To jsou místa, kde se přes den nic moc neděje,
nemají svou historii ani kulturu, a domy jsou si
víceméně podobné. Obyvatelé se dělí na
„starousedlíky“ a „náplavy“, jedni pomlouvají
druhé a přitom nikdo nemá zájem pro svou
obec něco dělat. To si v žádném případě
nemyslím.
Přišla jsem a usadila jsem se v Chabrech jako
dospělá osoba. I když jsem v Chabrech
„náplava“, mám k nim opravdu důvěrný vztah.
Není divu - můj tchán na zdejší škole řadu let
učil, můj manžel a jeho bratr tu chodili do
školy, stejně jako můj syn.  Často poslouchám
historky z nedávné minulosti Chaber a jsem
ráda, že mám možnost účastnit se na zdejším
dění. A moc mě těší, že stejný zájem o Chabry
mají i naše děti. To totiž odlišuje naši městskou
část od jiných „satelitů“, kam chodí jejich
obyvatelé jen přespat.

Děkuji za rozhovor
Alena Nigrinová

Trocha od koní
Nový rok vítáme v naší stáji tradičně - skokem do
Nového roku. Všichni členové si první lednový den
symbolicky přeskočí nebo aspoň překročí malý
skůček. Ti hodně společensky unavení či začínající
jezdci mají povoleno skok překonat po vlastních
nožkách s koněm vedle sebe. Tuto hezkou tradici
jsme převzali z doby, kdy v Chabrech ještě fungoval
pětibojařský jezdecký oddíl. 
Doufala jsem, že jsme do tohoto roku skočili všichni
dobře a že všechnu smůlu, která nás loni potkala,
jsme zanechali v roce minulém. Smůla nás snad
opustila, zato nás ale navštívil zloděj. Ukradl nám
celou „cestu do výběhů“, kudy každý den pouštíme
koně. Ustříhal vodící pásky, sebral všechny plastové
tyčky a vstupní branku se zavíráním. Zřejmě si
budoval svůj vlastní výběh a bylo mu líto dát pár
korun ze svého a tak se obsloužil zadarmo u nás.
Nemám slov pro tohoto jedince. 
Jak už si někteří při návštěvě stájí všimli, máme nové
přírůstky - tři krásné poníčky různých velikostí. Děti na nich mohou jet na procházku nebo se i učit jezdit. Loňský rok jsme absolovovali mnoho startů
v dresurních, parkurových, military soutěžích a nově i v enduranci /vytrvalostní disciplina/. A to i na mezinárodních závodech.
Naše jezdkyně si z Polska přivezla krásné druhé místo z military. 
V květnu plánujeme pro velký úspěch druhý ročník „Chaberského mistrovství světa“. Na jaře začne být ve stáji opět rušno. Začne se trénovat na
zkoušky či závody nebo se jen tak pro radost projíždět zbytkem přírody. A na to se my všichni koňmi poznamenaní moc těšíme.

Ivana Kodrasová
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