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Pfiedstavujeme ãleny zastupitelstva 
Dolních Chaber 

MMaarrttiinn  CCuuttyycchh,,  rraaddnníí
kandidát Volby pro Chabry.

22

Slovo starosty
Čas se pohnul a s ním přišel definitivní rozpočet MHMP. Naše představy a požadavky na
investice v oblasti školství se tam nevejdou. Proto žádáme MHMP o účelovou investiční dotaci
na  vypracování projektové dokumentace přístavby budovy ZŠ. Demografická studie potřebu
rozšíření školy potvrdila.
Kritický nedostatek prostor ZŠ je důvodem i pro současné aktivity kolem přestěhování
knihovny. Domnívám se, že její umístění do galerie CHD bude prospěšné. Čtenáři mohou spojit
návštěvu knihovny s prohlídkou výstavních prostor. Snad najdou různé druhy kultury společnou
řeč. Termín znovuotevření knihovny byl stanoven na pátek 1. 4. 2011. V souvislosti s novou instalací knižního fondu bych rád
vyzdvihl práci pana Zdeňka Šíra a paní Bronislavy Kukurové. Především jejich zásluhou se podařilo celou akci realizovat.
Dovolím si pozvat současné, ale i nové čtenáře. Přijďte.                                                         Miroslav Malina, starosta

Vybíráme ze zasedání Rady Mâ
ze dne 21. 2. 2011

Rada schválila:
◆ záměr na výběr firmy pro údržbu veřejné zeleně
Rada se seznámila:
◆ s výzvou k doplnění údajů pro stavbu Obytného
souboru Beranov týkající se dočasné staveništní
komunikace, kterou MČ obdržela od odboru výstavby
Prahy 8 a pověřila starostu a předsedu stavební
komise jednáním o úpravě Plánovací smlouvy.
Rada souhlasila:
◆ s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem 1
kanceláře v přístavbě ZŠ Spořická s firmou
Partech Machinery, s.r.o. od 1. 3. 2011

◆ s připojením objektu CHD na poplachový
monitorovací systém Městské policie hlavního
města Prahy
◆ s odkladem termínu ve věci úhrady dlužného
nájmu do 31. 3. 2011, o které požádalo Občanské
sdružení Sedm paprsků.
◆ se záměrem zřídit na pozemku parc. č. 1374/42
zařízení ke sběru a výkupu papíru, lepenky, plastů
a plastových obalů s přístupem z ul. K Ládví
Rada pověřila:
◆ starostu k zahájení jednání ve věci zabez-
pečení dlouhodobého práva průchodu a chůze
přes soukro-mé pozemky parc. č. 542/13 a 542/
14 (lávka přes potok - průchod z ul. Podhořská
do ul. Krbická)

Na zasedání zastupitelstva 23. 3. 2011 byl schválen rozpoãet Mâ Praha-Dolní Chabry
na rok 2011. Konãí tak období rozpoãtového provizoria. 

Podrobnûj‰í informace pfiineseme v pfií‰tím vydání Chaberského Zpravodaje.

Již sedmnáctým rokem učím v chaberské
základní škole, kde také vykonávám funkci
zástupce ředitele. S mnohými z Vás se znám
jako s bývalými spolužáky ze školních let,
s dalšími jako s rodiči školou povinných dětí
a nemálo z vás mě zná ze školy jako svého
dřívějšího či současného učitele. Ti z Vás, kteří
nepřišli s chaberskou základkou do styku si mě
možná vybaví jako principála při našich
masopustních průvodech. Přesto, kdo tedy
jsem? Jsem šťastně ženatý, mám dvě dospělé
dcery a dva dospělé kocoury. Navzdory tomu, že
mě každodenní kontakt s mládeží ve stárnutí
brzdí, mohu snad konstatovat, že i já jsem již
dospělý. Většinu aktivního času trávím prací ve
škole a nyní i v obecní radě. Pokud si vyšetřím
nějaké volno, věnuji ho své rodině a svým
zájmům; práci na zahradě, kultuře, v létě
turistice a „motorkaření“, v zimě lyžování.
V názorech jsem spíše konzervativní. Nerad
měním to, co dobře funguje. Preferuji pozvolné
evoluční změny se stabilním potenciálem před
prudkými revolučními zvraty, které často mívají
jen jepičí život. To však neznamená, že bych byl
odpůrcem všeho nového; jen už se mi nechce
plýtvat energií a drahocenným časem na různé
módní pokusy, které se pak v praxi mnohdy
neosvědčí. Pokud se do něčeho nového o své
vůli pouštím, chci mít alespoň částečnou jistotu,
že to bude k něčemu dobré a že to nebude jen
další z hlasitých výkřiků do prázdna. Teď mám
na mysli především školskou problematiku,
která je mojí prioritou. Již dlouhá léta sledujeme 
v oblasti školství nejrůznější reformní snahy.
A jaký je výsledek? Snižující se úroveň vzdělání.
Čili, změny ano, ale s rozmyslem!

Cíle na radnici:
O kandidatuře do chaberského zastupitelstva
mě především přesvědčil kritický stav chaberské
školy. Již několik let jsme upozorňovali na hrozící
kapacitní nedostatečnost objektu. Nyní se tato
hrozba stává skutečností. Mojí prioritou je tedy
dostavba školy. Je to úkol nelehký, jehož splnění
si jistě vyžádá celé toto volební období. Usiluji
o to, aby se na realizaci svými podněty
a praktickými připomínkami výrazně podíleli
pracovníci školy.
Jen tak, myslím, lze vybudovat školu, která bude
splňovat potřebné podmínky a předpoklady pro
fungování moderního vyučovacího procesu. Je
pozitivní a velmi důležité, že současné
zastupitelstvo dostavbu podporuje a považuje ji
za jednu z opravdových priorit. Školská
problematika v naší obci se tak po letech
dostává na hlavní kolej. Velmi si vážím toho, že
jste svou volbou v podzimních volbách podpořili
právě toto směřování. Chaberské školy (ZŠ
a MŠ) by se díky Vám mohly stát jakousi
výkladní skříní obce, což považuji za správné
a pro budoucnost nedocenitelné. Pokud se
v tomto volebním období podaří tento projekt
realizovat, budu považovat své hlavní poslání za
splněné a budu spokojen. Obsahem našeho
volebního programu bylo ještě několik zásadních
bodů. Možná ne všechny se podaří naplnit,
přesto splnění každého z nich bude úspěchem.

Vztah k Chabrům:
Jednoduše, kladný a velmi silný. V Chabrech
a prací pro Chabry trávím drtivou většinu svého
aktivního času. Snad žádnou jinou lokalitu
neznám tak důkladně. Už jako kluk jsem
s kamarády, spolužáky z chaberské školy,
proháněl kolo ulicemi, podnikal výpravy do
Draháně a na Brnky, prožíval dobrodružství
v okolních pískovnách. Sledoval jsem, jak se
blátivé cesty měnily v čisté asfaltové ulice. Jak
dým z komínů, halící v zimě celé údolí, zmizel.
Jak se z vesnice na periferii Prahy stává obec
s moderní infrastrukturou, se všemi klady
a zápory, které s tím souvisejí. Dnes vidím obec
moderní, dynamicky se rozvíjející, přesto někde
v mém srdci leží vzpomínka na Chabry mého
dětství. Chabry jsou součástí mého já. A tak už
to asi zůstane.

MÍSTNÍ POPLATEK 
ZE PSA

Vážení poplatníci místního
poplatku ze psů, 
rádi bychom Vás
upozornili na úhra-
du místního poplatku
ze psu se splatností do 
31. 3. 2011.
Zároveň Vás informujeme o tom, že od
1. 1. 2011 vešel v platnost nový zákon 
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ustanovení
tohoto zákona dává správci daně -
poplatku pravomoc po nezaplacení
poplatku včas a ve správné výši vydat
platební výměr a v případě nezaplacení
ani na základě platebního výměru, může
správce bez dalšího provést exekuci.
Referát daní a poplatku ÚMČ Praha-Dolní
Chabry.

Podání Ïádostí o pfiijetí dítûte k pfied‰kolnímu vzdûlávání pro následující ‰kolní rok do
obou matefisk˘ch ‰kol probûhne dne 19. 4. 2011 v prostorách obfiadního sálu

Chaberského dvora od 15,00 do 18,00 hodin. Pfii zápisu je nutné pfiedloÏit rodn˘ list
dítûte a doklad o trvalém pobytu dítûte a zákonného zástupce pfiijímaného dítûte. 
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Jaký byl? Slunečný, s bohatším programem než loni. Své umění
předvedli šermíři a polykač ohňů. Zpestřením byla i výstava Hanky
Řepkové. Snad jen mohlo být víc masek - určitě je fajn, když učitelé
dokáží svou třídu "vyhecovat" k masce kolektivní. Bylo krásné
pozorovat sněhuláčky školky Bílenecké náměstí a kolektivy tříd ZŠ
Spořická. Osvědčený principál Martin Cutych, dechovka s panem
učitelem Linhartem, napínavá tombola s vyvolávačem pirátem Jirkou
Šmídem a více než sedm set lidí na dvoře Centra Karel. Zastávky
průvodu občerstvením zajistili - MŠ Bílenecké náměstí, Sokolové,
hospůdka Na hřišti, Cukrárnička Na Pěšině Zvláštní poděkování za
výzdobu a tombolu Spolku přátel chaberské školy, zvláště pak Petře
Šmídové. Poděkování za pomoc všeho druhu na místě Jardovi
Vokáčovi a všem členům kulturní a sociální komise. Též poděkování
všem pečícím ženám, které svými výrobky anonymně přispěly k tomu,
že Masopust byl příjemně sladký. Co si přát víc? Kéž by se vyvedl i ten
příští, dvanáctý Masopust 2012 alespoň jako ten letošní.

Za všechny organizátory Alena Nigrinová

Masopust zafinancovala a připravila kulturní a sociální komise ÚMČ Praha-Dolní Chabry ve spolupráci se SPCHŠ. 
Generální sponzor Masopustu: Cukrárnička Na Pěšině. 

Sponzoři: Potraviny Vomáčková, Centrum KAREL, restaurace U Kulhánků, Sparťan, U Míšků, p. Doušová.

P¤ISTAVENÍ VELKOOBJEMOV¯CH KONTEJNERÒ NA 1. POLOLETÍ ROKU 2011
Přistavení velkoobjemových kontejnerů dne 17. 4.2011, tj. v neděli,  na těchto stanovištích: 

ul. V Kratinách (u větrolamu)
Bílenecké náměstí
ul. Jirkovská
ul. Tušimická
ul. Dvorní
ul. Na Pěšině (ul. Prunéřovská)
ul. Pod Křížem (mezi ul. Kobyliskou a Ústeckou)
ul. Pod Křížem (u větrolamu)
ul. Ulčova  (na místě bývalé TS)

Pro občany bydlící u konečné autobusu č. 162 bude k dispozici kontejner stabilně umístěný u hřbitova. Ten bude
předem vyvezen a připraven ve stanovený den prázdný. 
Další možností  pro pražské občany je bezplatné odevzdaní objemného odpadu v 10 sběrných dvorech hl.m. Prahy
po prokázání trvalého bydliště.

Kontakt: referát životního prostředí, Bronislava Kukurová, tel. č.: 283 85 12 77, 283 85 12 72

Gratulujeme 
paní Lence Nikodýmové 
k významnému
životnímu jubileu.

DDnnee  1188..  bbfifieezznnaa  22001111  oossllaavviillii  EEvvaa  aa VVááccllaavv  DDoobbrr˘̆cchh  

5500  lleett  ssppoolleeããnnééhhoo  ÏÏiivvoottaa..  GGrraattuulluujjeemmee..

MM AA SS OO PP UU SS TT   22 00 11 11

Praha - Dolní Chabry - Svoz nebezpeãného odpadu 2011

26. 4. út                              26. 7. út                             25.10. út

1.  křižovatka ul. Ulčova - Ústecká 15.00 - 15.20
2.  Hrušovanské nám. 15.30 - 15.50
3.  Bílenecké nám. 16.00 - 16.20
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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

MÍSTNÍ KNIHOVNA
NOVù V CHABERSKÉM DVO¤E

Nově začíná fungovat knihovna v Chaberském dvoře. Důvodem je
uvolnění prostoru pro předimenzovanou budovu základní školy,
sjednocení „kulturního stánku“ pod jednu střechu a v neposlední
řadě tu jsou důvody ekonomické a personální. Věříme, že si i sem
čtenáři najdou cestu a knihy se stanou přirozenou součástí aktivit
Chaberského dvora. Navíc návštěvníci knihovny budou moci využít
počítače s připojení na internet. Počítáme i s pravidelným čtením
pro malé i velké posluchače a představením zajímavých knižních
titulů a novinek ze světa literatury. Rozsah výstavní činnosti to
neovlivní, bude pokračovat v neomezeném rozsahu.                    

Alena Nigrinová

DIVADELNÍ P¤EDSTAVENÍ 
13. 4. 2011

HODNù SMÍCHU A PÁR SLZ
ANEB 

CO ÎIVOT DAL A VZAL BETTY MCDONALDOVÉ

Úspěšná divadelní inscenace v podání Carmen Mayerové
a její dcery Terezy Kostkové o životním optimismu a kouze-
lném nadhledu oblíbené spisovatelky Betty McDonaldové.

Laskavost, moudrost, vtip, který pomůže překonat překážky
a nástrahy, nekonvenční přístup k životu a hlavně nezdolná chuť
do života - tak by se dal charakterizovat životní příběh autorky
bestselleru Vejce a já, Betty MacDonaldové. Příběh divákům nastíní
nejen zázemí spisovatelčiny originální rodiny, budete svědky i mno-
ha převratných událostí, které ovlivnily její tvorbu.

Režie: Jaromír Pleskot
Scénář: Jiřina Tejkalová, s použitím knihy Blanche Caffierové 

„Hodně smíchu a pár slz“ v překladu Evy Marxové, 
Hrají: T. Kostková, C. Mayerová

Alena Švecová

ROZLOUâENÍ A PODùKOVÁNÍ
Půvabné loutky pohádkových bytostí, jejichž autorkou je známá výtvarnice,
spisovatelka a strašidloložka Vítězslava Klimtová, našly na tři zimní měsíce druhý
domov v prostorách Chaberského dvora. Za tu dobu se na ně přišlo podívat
a potěšit se s nimi neuvěřitelných 2259 malých i velkých návštěvníků. 
Vše však musí jednou skončit a tak se nachýlil i čas pro návrat loutek do jejich
pravého domova. Skřítci, rusalky i vodníci se teď stěhují z galerie v Chaberském dvoře
zpátky do pohádkové země poblíž Příbrami. Děkujeme paní Klimtové za jejich
zapůjčení. Neloučíme se ale na dlouho - paní Klimtová nás již 28. března přijede
potěšit se svým pořadem pro děti, plným písniček, vyprávění a krásných kreseb.
Když se teď ohlížíme zpátky na uplynulé měsíce a vzpomínáme na to, jak výstava
vznikala, uvědomujeme si, že bez ochotné a nezištné pomoci mnoha lidí by se nám
to nepodařilo. A těm všem chceme poděkovat.
Především dětem chaberské základní školy za skvělou pomoc při realizaci výstavy.
Dále děkujeme panu Janu Vokurkovi, paní Jiřince Novákové, Milanu Plhoňovi,
Vladimíru Přádovi, Miroslavu Stejskalovi a řadě dalších chaberských občanů, bez
kterých by se výstava neuskutečnila.
Kdysi jeden moudrý člověk řekl, že největší odměnou za lidské konání je dětský
úsměv. Na této výstavě jste dětské úsměvy a rozzářené oči mohli vidět neustále.
Díky!

Za realizační tým:  Petra Svárovská, Martina Mrňavá, Jana Snížková 

COME AND SHOW
RECITAâNÍ SOUTùÎ  19. 4. a 20. 4. 2011
Základní škola Dolní Chabry vyhlašuje již pátý ročník recitační soutěže v angličtině
Come and Show, která se bude konat v obřadním sále Chaberského dvora. Soutěž
je určena pro žáky základních škol Prahy 8. Bližší informace najdete na webových
stránkách školy www.zschabry.cz. Zároveň hledáme případné zájemce o sponzoro-
vání cen do této soutěže a o další spolupráci se školou. 
Kontaktujte vedení školy na reditelna@zschabry.cz

Děkujeme. Petra Svárovská
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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.
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NNÁÁVV··TTùùVVAA  ZZOOOO  PPRRAAHHAA
Studených zimních dnů pomalu ubývá a jednotlivé třídy začínají opět využívat permanentky do
pražské zoologické zahrady. V prvních teplých březnových dnech navštívily ZOO i obě třídy pátého
ročníku. Děti zde měly možnost na vlastní oči pozorovat živočichy z různých podnebných pásů.
Zopakovaly a prohloubily si tak právě probrané učivo z přírodovědy - samozřejmě prostřednictvím
pracovních listů. Největším zážitkem byli pro děti lední medvědi, kteří se před našimi zraky doslova
servali (naštěstí jen jako) a skupinka slonů přecházející přes cestu bez jakýchkoli řetězů.

NNOOVV¯̄  ââLLEENN  TT¤¤ÍÍDDYY  55..BB

Začátkem února si třída V. B za peníze utržené
z vánočního jarmarku pořídila zvířátko.

A ne tak ledajaké. Děti toužily mít něco
neobvyklého, malého a dobře ochočitelného.
To vše splňuje právě agama vousatá, úžasný
pouštní tvoreček, jehož šestiměsíční
exemplář obdivuje každý den třiadvacet
párů dětských očí. Ágo je u nás už měsíc. Za
tu dobu hodně povyrostl. Aby ne, zbaští i
šestnáct cvrčků za den. Jeho nejoblí-
benějším předmětem je matematika - když
děti počítají, stojí na zadních přilepený na
skle a pozoruje závody v dělení. Na děti si
zvyká rychle, žere z ruky a rád se nechá
hladit. Nejoblíbenější částí školního dne naší
třídy je tak krmení živými cvrčky (žáci se
sázejí, který cvrček běhající po teráriu vydrží
nejdéle) nebo chvilky, kdy se náš Ágo nechá
drbat na bradičce nebo na zádech.

PPRRAAÎÎSSKKÉÉ  

PPOOEETTIICCKKÉÉ

SSEETTKKÁÁNNÍÍ

V úterý 8. března se sál Chaberského dvora
zaplnil nadějnými recitátory. Proběhlo zde totiž
školní kolo Pražského poetického setkání -
celopražské recitační přehlídky. Účast byla
vskutku hojná. Potěšilo nás, že se zúčastnili
zástupci všech ročníků - od prvňáčků po
deváťáky. A měli velký úspěch! Potlesk pro
malé i starší účinkující byl toho důkazem. Ti,
kteří porotu zaujali nejvíce, následně
reprezentovali školu v obvodním kole přehlídky.
Gratulujeme. 

··KKOOLLNNÍÍ  DDRRUUÎÎIINNAA

Každý měsíc se děti ve školní družině mohou
zapojit do vyhlášené soutěže. Tentokrát to byla
,,Nejlepší papírová maska".Všichni soutěžící
obdrželi odměnu a ti nejlepší i diplom. Příště
nás pro změnu čekají čarodějnice!

Žáci Základní školy Spořická adopto-
vali surikatu z pražské Zoo. Surikata
je malý savec žijící na jihoafrických
stepích a ve skalnatých oblastech.
Dosahuje výšky 15 centimetrů a váhy
necelého 1 kilogramu. Žije ve skupi-
nách po třiceti zvířatech a loví hmyz.
Peníze na adopci jsme získali z vý-
těžku vánočního jarmarku, který na
škole proběhl. Úsilí žáků se vyplatilo,
škola vybrala 6 885 Kč. Adopce stála 
5 000 Kč, zbytek peněz škola pošle do
chudších oblastí Afriky na koupi
domácího zvířete do rodin.
Zoo nám jako projev své vděčnosti

poslala několik dárkových předmětů.
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··KKOOLLNNÍÍ  PPOOZZNNÁÁVVAACCÍÍ  

ZZÁÁJJEEZZDD  DDOO  AANNGGLLIIEE

Koncem února vyrazili zástupci žáků pátých až
devátých tříd naší školy na poznávací zájezd
do Anglie. Že to byl podařený výlet a dětem se
moc líbil, o tom svědčí následující řádky.

Už ji vidím! Co toje?
To je naše Anglie.
Do Londýna razíme, 
krásné věci vidíme.
Tower, Big Ben, Tower Bridge,
už jedeme zase pryč.
Oxford, Stratford, Liverpool,
za námi je cesty půl.
Chester velmi krásné město bylo,
však pár vzpomínek nám na něj zbylo.
V Londýně pak do Greenwich 
a už jedem zase pryč.
Teď jsem doma, tam se myji,
vzpomínám já na Anglii.
Už jsem od ní velký krok,
tak snad zase příští rok.

Lukáš Vích

ZZEE  ··KKOOLLYY

MMAATTEEMMAATTIICCKKÁÁ  SSOOUUTTùùÎÎ
I když to někomu může připadat zvláštní, matematika je mezi páťáky
jedním z nejoblíbenějších předmětů. Proto se není čemu divit, že jakmile
měly děti možnost zúčastnit se matematických soutěží, neváhaly.
A příležitosti měly hned dvě - Matematickou olympiádu a Pythagoriádu.
Źáci nejdříve změřili své síly ve školních kolech, úspěšní řešitelé pak
postoupili do kol obvodních. Za své výkony se ve srovnání s žáky
ostatních škol rozhodně nemusejí stydět. 

DDùùTTII  MMAAJJÍÍ  NNOOVVÉÉHHOO  CCHHRRÁÁNNùùNNCCEE

DUBEN 11  31.3.2011 9:24  Stránka 6



Slovo pfiedsedy
Skončilo přípravné období všem týmům. Celou zimu byla všechna naše
mužstva aktivní a zodpovědně se připravovala na jarní část sezóny. 
Přes zimu se nám podařilo získat řadu nových  partnerů, díky kterým se
nám daří vytvářet lepší podmínky, zejména pro mládež. Tímto bych
chtěl všem poděkovat a pozvat je na mistrovská utkání.

Vladimír Šmicer

P¤EDSTAVUJEME       T˘m star‰í pfiípravky:

Nahoře zleva: Martin Škurek, Marek Tomšů, Tereza Balonová,
Tomáš Cranford, David Klapka, Martin Kvapil, trenér Vlastimil
Tomšů. Dole: Josef  Švehlík, Matěj Puchinger, Filip Kulda, Ondra
Kadlec, Emil Prchal, Martin Švehlík. Ležící: Martin Pohůnek. 
Na fotografii chybí: Natálka Šmicerová, Bořek Tupý, Jiří Šmicer,
Jakub Karban, trenér Jan Škurek

Starší přípravka po vítězství v turnaji na Žižkově
Zleva nahoře: trenéři Vlastimil Tomšů a Jan Škurek. 
Dole: Marek Tomšů, Bořek Tupý, Martin Škurek, 
Natálka Šmicerová. 
Ležící: Jakub Karban, na fotografii chybí Tomáš Cranford.

Starší přípravka čelí celou sezonu výzvě týmu Petra Kloučka a jeho mužstva, které vykopalo
postup do I.třídy a odešlo do mladších žáků. Naši fotbalisté tak ze soutěže mladších
přípravek rovnýma nohama skočili do 2. nejvyšší soutěže v kategorii starších přípravek.
Zdvižená rukavice nového týmu starší přípravky se projevuje nelítostným bojem proti
výběrům několikatisícových oblastí a částí Prahy. Protože my síto na naše fotbalisty prakticky
nemáme a držíme se zásad Miroslava Tyrše, náš boj je mnohokráte marný. Tím ovšem
nechceme snižovat kvalitu našich hráčů, někteří by byli určitě platnými i ve vyšších soutěžích.
Všichni hráči starší přípravky jsou velcí bojovníci a jen díky horší koncovce se nám nepodařilo
dotáhnout několik podzimních zápasů do vítězného konce. Na rozdíl od našich soupeřů
máme velice mladý tým. Většina kluků ve starší přípravce hraje proti o 1 až 2 roky starším
soupeřům, což je sice naším stávajícím handicapem, avšak velkým příslibem do budoucna.
Každopádně jsme na naše bojovné fotbalisty pyšní. Na všech hráčích je vidět, že je fotbal
opravdu baví a postupně se zlepšují. Kluci a holky prošli náročnou, avšak úspěšnou zimní
přípravou. V některých turnajích v zimních měsících získali několik medailí a dokonce dvě
zlaté a současně  obdrželi i individuální ceny pro nejlepšího hráče nebo brankáře. Během
zimní přestávky jsme také posílili tým starší přípravky o kvalitní nové hráče, takže se
nezbývá než těšit na zlepšené výkony a výsledky v jarní části soutěže. 
Náš hlavní cíl je děti dostat od počítačů na hřiště a v neposlední řadě vychovat několik
hvězd, tak abychom zahltili našimi hráči základní sestavu Liverpoolu  nebo Barcelony a za
utržené peníze postavili nový fotbalový areál u nás v Chabrech.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť.

Trenéři Vlastimil Tomšů a Honza Škurek.

Vûfite, nevûfite
Na soustředění našeho A týmu ve Špindlerově Mlýně byl
nařčen náš hráč Tomáš Vajner, že po náročných
tréninkových dávkách sáhl po dopingu. Po prvním dnu
náročné přípravy se dostavil na večeři napojen na kapačky
a pravil: „Věřte, nevěřte - tímto způsobem si okysličuji krev,
protože v Kouřimi, kde jsem byl rok na hostování nebyly tak
tvrdé podmínky jako v Chabrech.“
Věříme, nevěříme, jen doufáme, že Tomáš si u nás brzy
zvykne...

77

Kde mÛÏete v dubnu vidût 
hrát na‰e fotbalové t˘my:

Sobota, 2. duben
09:00  Ml.př. Praga - Chabry (Praga  T.)
13:00  St.př. Uhřiněves - Chabry (Uhřiněves   UMT.)

Neděle, 3. duben
16:30  A-tým Šeberov - Chabry (Šeberov   UMT.)
16:30  B-tým Kbely  B - Chabry  B (Kbely   T.)
16:30  Ml.Dorost Chabry - Ďáblice (Chabry  T.)

Sobota, 9. duben
09:30  Ml.př. Chabry - PSK Union (Chabry  T.)
10:00  Ml.žáci Třeboradice - Chabry (Třeboradice  T.)
16:30  A-tým Chabry - PSK Union (Chabry  T.)

Neděle, 10. duben
15:00  Ml.Dorost Čechie Smíchov - Chabry (Čechie
Smíchov  T.)
15:00  St.př. Chabry - Zbraslav (Chabry  T.)
16:30  B-tým Chabry  B - Běchovice (Chabry  T.)

Sobota, 16. duben
11:00  Ml.žáci Čechie Smíchov - Chabry (Čechie
Smíchov  T.)
11:30  St.př. Libuš - Chabry (Libuš  T.)
12:30  Ml.Dorost Tempo  B - Chabry (Tempo   T.)
17:00 B-tým Třeboradice  B - Chabry  B (Třeboradice  T.)

Neděle, 17. duben
09:00  Ml.př. Lipence - Chabry (Lipence  T.)
14:00  A-tým Vyšehrad  B - Chabry (Vyšehrad   UMT.)

Úterý, 19. duben
17:00  Ml. žáci Chabry - Nebušice (Chabry  T.)

Středa, 20. duben
16:15  Ml.př. Chabry - Klánovice (Chabry  T.)
17:30  St.př. Chabry - Braník  B (Chabry  T.)

Sobota, 23. duben
17:00  A-tým Chabry - Královice (Chabry  T.)

Neděle, 24. duben
17:00  B-tým Chabry  B - Březiněves (Chabry  T.)

Pátek, 29. duben
17:00  St.př. Tempo  B - Chabry (Tempo   T.)

Sobota, 30. duben
10:00  Ml.př. Inferno - Chabry (ZŠ Mikulova P-11  UMT.)
10:30  A-tým Junior - Chabry (V Úžlabině UMT.)
10:30  Ml.žáci Zbraslav - Chabry (Zbraslav)

Dal‰í informace na:
www.skchabry.cz

Mladší přípravka po vítězství v turnaji na Žižkově
Nahoře: trenér Pavel Bohm. Níže zleva: Matěj Horáček,

Lukáš Bohm, Kryštof Latka. Dole: Adam Fidra, Jirka Šmicer.
Ležící: Vojta Vyšín.

Soustředění A týmu ve Špindlu
Zleva: Jindra Pěnek, Martin Knížek,

Petr Klouček, Vláďa Šmicer, Milan
Balon, Láďa Vízek ml., Jan Bauer.

Vepředu: Láďa Vízek st.

DUBEN 11  31.3.2011 9:24  Stránka 7



88

CHABERSKÝ ZPRAVODAJ, vydává  městská část Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, tel.: 283 851 272, 
e-mail: zpravodaj@dchabry.cz, www.dchabry.cz. Toto číslo Chaberského zpravodaje připravila Rada MČ. Grafika: Zdeněk Šír. Tisk: studio Refos. Nevyžádané
rukopisy, fotografie apod. se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Příspěvky nejsou upravovány, za obsahovou správnost nesou odpovědnost autoři.
Omluva: pro absenci odborné korektury může dojít - při nutném zkracování a zahušťování textů - k přehlédnutí takto vzniklých chyb. Veškeré příspěvky publikované
v Chaberském zpravodaji lze přejímat pouze s předchozím písemným souhlasem vydavatele MČ Praha-Dolní Chabry. Autorem nepodepsaných příspěvků je redakce. 
Příští uzávěrka: 15. 4. 2011 (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na CD disku, Flashdisku, případně poslané e-mailem).

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 ãást  nebytov˘ch prostor „ordinace“ o v˘mûfie 98,5 m2

v objektu Chaberského dvora, Hru‰ovanské nám. 253/5, Praha 8 - Dolní Chabry, kter˘ je majetkem Mâ Praha - Dolní Chabry.
VyuÏití v souladu s kolaudaãním rozhodnutím a dle vyhlá‰ky ministerstva zdravotnictví ã. 49/1993 Sb., pro úãely provozování

lékafiské praxe. Prostory nejsou vhodné pro v‰echny zdravotnické specializace, pfiednost má souãasné vyuÏití - masáÏe.

Cena za pronájem min. 900,- Kã za m2 a rok + náklady na energie.
BliÏ‰í informace a prohlídky je moÏné dohodnout na tel.: 283 851 272

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

OS na ochranu památek v Dolních Chabrech a Mladí
ochránci přírody Sůvy

zvou všechny nadšence v úterý 5. 4. 2011 na

P¤EDVELIKONOâNÍ 
JARNÍ BRIGÁDU
začínáme v 16.00 u kostela přineste si vlastní pracovní
nástroje (hrábě, rukavice, košťata, košťátka...) čeká na
nás úklid kostelní zahrady i vnitřku kostela. 
Těšíme se na Vás!!!

POZVÁNKA 

NA 15. ROâNÍK VELKÉ CENY 
GUSTY PE·I

Tělocvičná jednota Sokol Dolní Chabry zve na 15.
ročník Velké ceny Gusty Peši všechny, kteří mají chuť
se proběhnout v krásném prostředí Drahaňského údolí.
Závod se koná v sobotu 16. dubna 2011 na tratích od
100 m pro nejmenší děti až po 4,5 km pro dospělé.

Pořad 15. ročníku Velké ceny Gusty Peši 

Dopoledne: závody dětí

Předškolní chlapci a dívky: 2x 50 m
l. - 4. třída, chlapci a dívky: 2x 150 m
5. - 9. třída, chlapci a dívky: 2x 300 m
Přihlášky: v místě startu
Start: v 10:00 hod.
na konečné autobusu 162 - Dolní Chabry

Odpoledne: závody dospělých

Dospělí muži a ženy všech kategorií: 4 500 m
Šatny: v Sokolovně v Měděnecké 17
Přihlášky: v Sokolovně do 13:30 hod.
Start: ve 14:00 hod.
na konečné autobusu 162 - Dolní Chabry

Startovné 30 Kč

Po skončení závodu se v Sokolovně koná tradiční
přátelské posezení spojené s předáním cen a pohoštěním
pro všechny účastníky.

Více informací podá: 
Miroslav Pospíšil na tel.: 212 281 439

VELIKONOâNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

Tělovýchovná jednota ZŠ Chabry ve spolupráci se ZŠ Dolní Chabry pořádá

XVII. ročník Velikonočního turnaje ve stolním tenisu.
pátek 15. 4. – 12 hod. děti 1 až 3 třídy
pátek 15. 4. – 12 hod. žáků a žákyň 4 až 9 tř
sobotu 16. 4. – 9 hod. ženy a muži od 15 let

Účastnit se mohou hráči, kteří nejsou registrováni v oddílech stolního tenisu. Hraje se
podle platných pravidel stolního tenisu. Přihlášky podává žactvo do ředitelny ZŠ do
pátku 1.4. do 14 hodin. Ostatní zájemci na email: jaroslav.vokac@iex.cz nebo
telefonicky na číslo 233 544 532 nebo 723 127 130 u pana Vokáče. První tři v každé
kategorii získají diplom a pohár, vítězové putovní poháry TJ ZŠ Chabry.

CVIâENÍ PRO SENIORY
TJ ZŠ Chabry zahájila každé úterý od 19.00 do 20.00 cvičení pro seniory ženy i muže.
Mohou přijít i mladší cvičenci, kteří se z jakýchkoli důvodů nemohou účastnit cvičení
v hodinách žen a mužů. Přijďte se nezávazně podívat a bude-li se Vám cvičení líbit
přihlásíte se. Za výbor TJ ZŠ Chabry J. Vokáč - 723 127 130

Centrum KAREL
Hru‰ovanské námûstí - Dolní Chabry

nabízí pronájem

180 m2 FITNESS | SAUNA 
SOLÁRKO | MASÁÎE

ve 3. patfie objektu - nejvy‰‰í nabídce.

MoÏnost pronajmout i pro jiné úãely.

Kontakt: 
607 633 551, www.centrumkarel.cz

ZÁJEMCI O AMATÉRSKÉ DIVADLO, HLA·TE SE!
Počátky amatérského divadla v Chabrech sahají až do roku 1925. V roce 1960 byla
bohužel ukončena. Sešlo se pár nadšenců a rádi by navázali na ochotnickou tradici.
Zájemci pište na adresu: Jaromír Schütz, U Jirkovské 18, 184 00 Praha-Dolní Chabry.
Na dopis napište značku DIVADLO. Určitě dáme dohromady partu. Přihlášky zasílejte co nejdříve!

Jaromír Schütz
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