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Pfiedstavujeme ãleny zastupitelstva Dolních Chaber 
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Slovo starosty

Ještě jednou problémy s komunikacemi. Tentokrát ale z jiného úhlu pohledu. Vliv dopravy na život občanů
a výhled do budoucnosti. Místní komunikace jsou po letošní zimě právem tématem mnoha stížností. 
Silnice, po kterých jsou vedeny trasy linek městské dopravy, jsou ve správě podniku TSK. Na ten
adresujeme připomínky a žádosti své i Vaše. Další dění je zcela v jeho režii.
Ostatní komunikace v obci jsou v kompetenci MÚ. Eviduji celou řadu připomínek a požadavků na opravy. Jen pro ilustraci jsou
to propadající se překopy například v ulicích Ládevské, Kobyliské, Nad úvozem a dalších.Tyto problémy jsou už pouze naše.
Snažíme se je odstraňovat, ale realizace často nesplňuje naše představy. Předpokládám, že ani Vaše. Tady ovšem záleží už
pouze na našich finančních možnostech. Hlavně těchto komunikací se týká další problém, který trvale narůstá. Mám několik
stížností občanů na ježdění popelářských vozů v protisměru.Vedle nich mám vyjádření zástupce Pražských služeb o skutečnosti,
že v důsledku špatně zaparkovaných osobních automobilů je často nemožné zajistit v těchto místech svoz komunálního odpadu
jiným způsobem. Instruoval jsem proto strážníky Městské policie, aby ve zvýšené míře sledovali tuto problematiku. Sem
samozřejmě patří i odstavené automobily případně dokonce autobus. Souhlasím s konstatováním občanů, že místní komunikace
není parkoviště pro takové vozidlo, a již jsme zahájili kroky k jeho odstranění.

Dalším tématem občanské iniciativy je zpomalovací práh v Kobyliské ulici. Požádali jsme o vyhodnocení dopravní situace v této ulici a případné odstranění
prahu. Výhled do budoucnosti optimismu rozhodně nepřidá. Ústecká ulice bývá v pracovní dny jen těžko překonatelnou překážkou. Podle mého názoru
se situace bude dále zhoršovat.Domnívám se, že již téměř dokončený obchvat Líbeznic přivede další dopravní zátěž z mělnické výpadovky k nám.
Samozřejmě sídliště Beranov. Zatím stále jednáme o únosném vyřešení dopravní obslužnosti tohoto celku. Další studie na řešení dopravy - tentokrát
v Holešovičkách. V té je navržen tunel z Pelc-Tyrolky pod Čimickým hájem ústící u vozovny v Kobylisích a navazující na Ústeckou ulici. Zvýšení dopravy,
které by to přineslo si lze jen ztěží představit.
Na závěr ještě dlouhodobé téma: městský okruh. Věc která přinese dotčeným lokalitám celou řadu negativních dopadů. Hledání optimálního řešení by
mělo být samozřejmostí, stejně tak jako možnost obyvatel se k jednotlivým variantám řešení vyjádřit. Vyjadřujte se, posílejte připomínky.

Malý doplněk na závěr. Ohňostroje.
V poslední době se dost rozmnožily a způsobily spoustu dotazů, připomínek i stížností.  Pro subjekty s oprávněním na pořádání ohňostrojů platí povinnost
akci předem nahlásit Policii ČR, Hasičskému sboru a příslušnému místnímu úřadu. Dále dodržet bezpečnostní podmínky a termín ukončení do 22.00 hodin.
Provozování pyrotechniky 1. a 2. kategorie, která je volně prodejná, je pro občany na území HM Prahy kromě několika výjimek zakázáno.

Miroslav Malina, starosta

Narodil jsem se v Chabrech v červnu 1956. Vychodil jsem
chaberskou sorbonu a po té jsem se vyučil tiskařem asi
proto, že polygrafii máme v rodině. Dále jsem vystudoval
grafickou průmyslovku. Pracoval jsem postupně ve
Svobodě, Našem vojsku, tiskárně G print a nyní jsem
v tiskárně Flora. Myslím si, že v Chabrech jsem osoba
dostatečně známá, což se projevilo v loňských volbách.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří mi dali svůj hlas.
Všechen svůj volný čas jsem věnoval práci pro chaberský

fotbal. Jelikož v naší rodině je fotbal silně zakořeněn, tak jsem
mu propadl i já. Fotbal dělal můj děda, samozřejmně můj
otec, kerý mě zaúkolovával od raného mládí. Aktivně se
fotbalu věnuji dodnes, v poslední době většinou funkcionářsky.
V klubu se nyní staráme cirka o stovku dětí a hlásí se nám
další, a protože máme k dispozici pouze jedno hřiště, tak nám
pomalu začiná být malé. Rád bych se dočkal toho, kdyby se
nám podařilo ve spolupráci s Úřadem MČ vybudovat nové
zázemí pro tyto naděje nejen chaberského fotbalu.

Rada - zasedání č. 9
schválila
◆ pravidla pro stanovení výše příplatku za vedení
a pro poskytování osobního a zvláštního příplatku
ředitelům MŠ a ZŠ s účinností od 1. června 2011
◆ pravidla tvorby a schvalování Chaberského
zpravodaje 
souhlasila
◆ s uzavřením darovací smlouvy, kterým dárce
Sdružení přátel chaberské školy daruje PO ZŠ
Spořická 34/400 finanční dar ve výši 22.530,- Kč. Dar
je určený k nákupu židlí do školní družiny.
vzala na vědomí
◆ poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši
19.011,- Kč na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
a na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
ve výši 24.040,- Kč.
zřídila
◆ likvidační komisi, jejímž účelem je vyřazení
odepsaného majetku ÚMČ ve složení: předseda
Miroslav Malina, členové: Bronislava Kukurová,
Daniela Psingerová, Ivana Maryšková, Zdeněk Šír.

Rada - zasedání č. 10
vzala na vědomí
◆ zvýšení rozpočtu na rok 2011 o neinvestiční
účelové dotace  na knihovnu ve výši 8.800,- Kč a na
protidrogovou prevenci pro ZŠ ve výši 8.000,- Kč,
které byly poskytnuty z rozpočtu hl.m. Prahy.
souhlasila
◆ s přesunem nájemníků v přístavbě školy z důvodu
nedostačující kapacity ZŠ. Nájemci budou přemístěni
do prostoru bývalé knihovny a do prostor po
detašovaném pracovišti, které ruší ÚMČ Prahy 8
(jedná se o podatelnu Prahy 8 - vyřizování OP), kam
bude přemístěna služebna městské policie. Uvolněné
prostory budou předány k užívání ZŠ bezúplatně. 

◆ s nezbytným provedením nových elektrických
rozvodů a vody v objektu bývalého ÚMČ Spořická,
který byl pronajat novému nájemci. Nájemce
provede opravy ve vlastní režii a náklady budou
hrazeny postupnými odečty z nájmu.
◆ s poskytnutím finančního daru ve výši 40.000,- Kč
na rekultivaci hrací plochy fotbalového hřiště.
◆ s dostavbou šatny MŠ Chaberáček, opravou
schodiště a realizací závlahového systému školní
zahrady ze studně na pozemku  této mateřské školy.
schválila
◆ převod finančních prostředků z rozpočtu školské
a sportovní komise na činnost tělovýchovných jednot
v roce 2011: 20.000,- Kč pro TJ ZŠ Dolní Chabry,
15.000,- Kč  TJ Sokol a 15.000,- SK Dolní Chabry.
vzala na vědomí
◆ oznámení o uzavření MŠ Bílenecké náměstí včetně
detašované třídy na Hrušovanském náměstí v době
letních prázdnin od 4. 7. do 31. 8. 2011. Provoz bude
zahájen v pondělí dne 1. 9. 2011. Současně uložila
ředitelce školky informovat rodiče o možnosti
umístění dětí do náhradního zařízení v době uzavření
MŠ.
◆ prodloužení lhůty k doplnění žádosti  týkající se
Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP), stavba 519
Suchdol-Březiněves do 30. 11. 2011.
◆ rozhodnutí Odboru dopravy MHMP, které ukládá
MČ povinnost nahradit náklady řízení a stanovuje
podmínky pro provedení udržovacích prací ve věci
komunikace Pod Zámečkem.
odsouhlasila
změnu provozní doby  v CHD od 1. 6. 2011: pondělí,
úterý, čtvrtek bude provozní doba v CHD 10:00-18:00
hod., ve středu a v pátek 10:00-20:00 hod.,
víkendový provoz 14:00-18:00 hod., s výjimkou
letních prázdnin, kdy bude provoz omezen pouze na
pracovní dny a sobotu. V neděli bude zavřeno.

pověřila
radního Josefa Malého k jednání ve věci připomínek
rekonstrukce a přeložky vedení 110 kV TR Východ -
TR Sever SUDOP ENERGO.  
se seznámila
s projektem „Trojdům Karel - Dolní Chabry“ na
pozemku parc.č. 536/1, k.ú. Dolní Chabry.

Zastupitelstvo - zasedání č. 4
revidovalo
Jednací řád Zastupitelstva, do kterého byly
zapracovány připomínky MHMP týkající se práva
občanů vyjadřovat se k jednotlivým bodům programu
ještě před přijetím usnesení. Současně byly opraveny
věcné chyby.
se seznámilo
s novým členem, kterým se za odstoupivší Ing.
Dvorskou stal další náhradník na kandidátní listině
ODS - Ing. Alena Hájíčková.
schválilo
◆ výsledky hospodaření za rok 2010.
◆ rozpočtové opatření č. 1 a č. 2 v roce 2011 dle
přílohy těchto usnesení.
vzalo na vědomí
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2010 které vykonal na základě pověření odbor
kontrolních činností MHMP.
projednalo
předloženou zprávu o provedení inventarizace za rok
2010.
souhlasilo
s výměnou pozemku parc.č. 1264/36 a 1264/37 pod
bývalou skládkou TKO, která je ve vlastnictví MČ, za
stavební pozemek parc.č. 1264/53 firmy EKOCHAB,
s.r.o. Důvodem výměny je realizace okružní křižovatky
Spořická. Pozemky byly oceněny znaleckými posudky
a společnosti EKOCHAB byl stanoven doplatek rozdílu
ceny pozemků, které jsou předmětem směny.

Vybíráme ze zasedání  Rady a Zastupitelstva Mâ
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7. roãník tenisového 
turnaje Sokola 
Dolní Chabry
V neděli 29. května se na tenisovém kurtu Sokola Dolní Chabry uskutečnil již
7. ročník tradičního tenisového turnaje pro současné, minulé i budoucí žáky
tenisové školičky. Turnaj bylo rozdělen na dvě kategorie: na mladší žáky ve
věku 7 až 11 let, kteří své dovednosti změřili na kurtu menších rozměrů a na
starší žáky ve věku 12 až 18 let.  Hrálo se 
o pohárové trofeje, které si odnesli vždy tři
nejlepší v každé kategorii. Komu se nepodařilo
získat cenný pohár, byl odměněn alespoň
sladkou cenou útěchy. Celý turnaj se uskutečnil
za krásného letního počasí a nezbývá než
doufat, aby příští ročník byl stejně vydařený
jako ten letošní.

A KDO VLASTNĚ VYHRÁL?
Mladší žáci Starší žáci

1. místo Ondra Jelínek Matěj Hojka
2. místo Rozárka Hiczová Ondřej Jančálek
3. místo Annička Netolická Daniela Manderlová

Pro zájemce připomínáme, že tenisová školička Sokola Dolní Chabry
pokračuje opět od září 2011. Zápis do kurzů se koná ve středu 7. 9. 2011
od 17 hodin v Sokolovně v Měděnecké ul. Na všechny se bude těšit
Renáta Jiránková (tel.: 724 435 056) a Mirek Pospíšil.

V období školních prázdnin je tenisový kurt přístupný veřejnosti každou
sobotu a neděli. Rezervace je možná na čísle 739 997 911.

3
NA (STÁLE) AKTUÁLNÍ TÉMA: 
(NE PARALELNÍ DRÁZE RWY)
Děkuji touto cestou občanskému sdružení Nad Draháňským údolím za
informovanost týkající se paralelní dráhy na letiště Praha-Ruzyně a aktivity,
které vyvíjí ve prospěch občanů Dolních Chaber. Stále je ve hře výstavba
nové dráhy 1,5 km blíže centru města spojená s násobným navýšením
leteckého provozu a maximální koncentrací nočních letů na stávající dráhu.
Koncem června roznesl po Chabrech p. Morava další letáček, který nás
vyzýval k vyjádření na neobjektivní posudek (posudek je dostupný na
www.mzp.cz/eia, kód MZP ogo a rovněž na www.nerwy.cz) vlivu této
dráhy na životní prostředí, především HLUK. Vyjádření jsme museli
zaslat do 24. června, tedy v tuto chvíli je na Vaše vyjádření pozdě.
Prosím však tímto všechny pro příště, kteří nesouhlasí s paralelní dráhou nad
územím Dolních Chaber, aby neignorovali tyto aktivity a snažili se v nedostatku
času, který mají, věnovat jim pozornost a AKTIVNĚ psát na kompetentní
orgány. Vím, neorinetujeme se všichni přesně v problému a nemáme čas tyto
věci podrobně sledovat a studovat. Kloubouk dolů před lidmi (jako sdružení
Nad Draháňským údolím), kteří svůj čas těmto věcem věnují.
POMOZME JIM! ČTĚME materiály, které nám předkládají a REAGUJME.
Jen tak můžeme této dráze zabránit.
Omlouvám se těm, kteří letadla vnímají jako příjemný doplněk života
Chaber a zintenzivnění leteckého provozu jim vůbec nevadí. Nepatřím
k nim a myslím, že podceňují intenzitu, prach a hluk,který by tímto
opatřením Chabry postihl.                  

Alena Nigrinová, místostarostka

ZÁCHRANA VZÁCNÉ PAMÁTKY
V DOLNÍCH CHABRECH 
V sobotu 16. dubna se v chaberském kostele Stětí sv. Jana Křtitele již
tradičně konal Mezinárodní den památek a historických sídel. Tentokrát ho
Občanské sdružení organizovalo ve spolupráci s Národním památkovým
ústavem Praha. Milovníci tajuplných míst a ctitelé historie přicházeli
v hojném počtu po celý den do kostela v Dolních Chabrech, aby si nad
otevřeným podzemím vyslechli historiky PhDr. Zdeňka Dragouna a PhDr.
Michala Trymla. Ti vytrvale přednášeli o nálezech, zodpovídali dotazy malých
i velkých návštěvníků a nostalgicky si zavzpomínali na své archeologické
začátky ze 70tých let 20. stol.. Tehdy jako mladí zaměstnanci NPÚ s velkým
nadšením a také úctou odhalovali podzemí dnešního kostela v Dolních
Chabrech a k úžasu všech nalezli torza hned několika starších sakrálních
staveb. Dnes se již zkušení a známí odborníci vrátili téměř po 40ti letech na
místo svých raných výzkumů. Lidé se díky nim mohli dozvědět zajímavosti
z historie, ale také o problémech, se kterými se stavba dnes potýká.
Na podzim loňského roku nechali památkáři nově nafotit, přeměřit a zmapovat
všechna torza základů kostela a potvrdila se jim nezveřejněná domněnka ze
sedmdesátých let, že pod dnešním kostelíkem stály v dřívějších dobách ne dvě,
ale hned tři starší stavby, spadající nejméně do počátku 11. stol.. Dokládají to
i archeologické nálezy v hrobech odkryté uvnitř i okolo kostela. Vzhledem
k rozkladu vypovídajících artefaktů v podzemí, špatné statice stavby
a postupujícím prasklinám ve zdivu, které ničí i unikátní románské malby
v apsidě, se archeologové, ve spolupráci s celým týmem odborníků, usnesli nad
neodkladným řešením, které by nadále uchovalo pro další léta rozpadající se
„chaberské Pompeje“ a to rozhodnutí znělo: „Odkrytá torza v podzemí kostela
zakrýt geotextilií a v několika fázích zasypat. Lepší prostředky k uchování tak
významných nálezů se zatím nenašly. Podle získaných financí by se mohla
ponechat odhalená alespoň románská patka a fragment keramické dlaždice
pod částí prosklené podlahy“. To vše je však třeba urychleně řešit!
Arcibiskupství pražské, v zastoupení paní Kabátové, pod které památka spadá
a OS na ochranu památek v Dolních Chabrech, se již třetím rokem snaží získat
dotace z magistrátních i jiných grantů. V loňském roce byl získán grant
ministerstva kultury na opravu krovu a poškozené střechy. Je tedy skvělé, že
aspoň na půdu stavby již nezatéká. Letos je zažádáno hned o tři různé granty
na opravu kostela a my budeme držet palce, aby alespoň některé z nich, tak
výjimečná stavba, jakou bezpochyby chaberský kostelík je, získala. Pro
uchovávání povědomí o stavbě a upozorňováním na její stav, je samozřejmě
důležité kostelík  neustále zviditelňovat v médiích, jak se OS úspěšně dařilo již
v minulém roce. Hned dvakrát byl pořad o kostelu v televizi a na Vánoce v rádiu
Regina, proběhlo hodinové povídání o naší tajemné památce. V loňském roce
byl přizván k prohlídce sám ředitel magistrátu Mgr. Jan Kněžínek, který si objekt
prohlédl a před zraky kamer a televizních diváků přislíbil pomoc. Vzácnou
návštěvou v loňském roce byl i profesor Jan Royt z Ústavu pro dějiny umění na
UK v Praze, kunsthistorik a odborník na středověké malby. Chaberskými
freskami byl příjemně překvapen, přesně je popsal a zdokumentoval ve svém
článku, který vyjde v nově připravované brožuře o kostele od členů Občanského
sdružení. Další zajímavostí brožury bude článek o rozluštění latinského nápisu
z 15. století na pískovcovém nároží stavby od PhDr. Zdeňka Dragouna.
Nakonec potěšující zpráva 26. 5. 2011 byl našemu kostelu přidělen grant
ve výši 250 tis. Kč na opravu vzácných románských maleb v apsidě kostela.
Moc děkujeme všem dobrovolníkům, kteří z jara přišli pomoc při úklidu
uvnitř i okolo kostela.

Za OS na ochranu památek v Dolních Chabrech     
Jana Snížková  
www.osop-chabry.cz

KOSIT TRÁVU V NEDùLI?
Neděle by měla být dnem odpočinku, ale: přes týden nic nestíháme,
v sobotu se rozjedeme na výlet či na nákupy a tak je neděle jediný den,
kdy se dostaneme k sekačce. Je mi to jasné. Nicméně v zahuštěných
osadách domečků to může často rušit souseda, který si zrovna sedl
k nedělnímu čaji o páté. V některých zemích (Německo, Rakousko) je
dokonce sekání trávy v neděli zakázáno. Berte, prosím, tento miničlánek
jen jako zamyšlení či výzvu, zda by nebylo správné neděli prostě
„odseknout“ od sekaček. I takové drobnosti v sousedských vztazích potěší.

Hezké léto bez senné rýmy přeje Alena Nigrinová

PODùKOVÁNÍ 
Z DC POD SMRKEM
Blíží se konec školního roku a ráda bych tedy opět
poděkovala našim bezvadným lektorkám ze
školičky Martince, lvetě a z výtvarky, keramiky,
hudební školy a baletu také Kláře, Dáše a Evičce.
Velký dík patří i těm z vás, kteří na nás
pamatujete a nosíte nám hračky, pastelky, prostě
všechno, co my tak potřebujeme a spotřebujeme.
Mám „Smrk“ moc ráda a hlavně velké i malé lidi,
co do něj chodí, je to prostě taková velká široká
rodina. Díky všem, kdo se na ní podílíte, za prima
energii, kterou si vzájemně dáváme. 
Krásné prázdniny!

Barbora Floriánová, DC Pod Smrkem

Sociální a kulturní komise 
Mâ Praha-Dolní Chabry pfiipravila 

pro Vás Vítání obãánkÛ Chaber

Dovolujeme si pozvat rodiče dětí narozených v roce 2010 a 2011,
trvale hlášených v MČ Praha-Dolní Chabry, na slavnostní vítání občánků,
které proběhne 21. 11. 2011 v obřadním sále Chaberského dvora
(upřesnění v zářijovém čísle zpravodaje).

Prosíme rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se, aby se přihlásili nejpozději
do 15. 9. 2011 na ÚMČ Praha-Dolní Chabry u paní Vostřákové
tel.: 283 851 272
jitka.vostrakova@dchabry.cz

Vzhledem k platnosti zákona č. 101/200 Sb. 
o ochraně osobních údajů nelze získat ani 
zveřejňovat informace o narození dítěte bez 
souhlasu rodičů.

Alena Nigrinová, předsedkyně komise
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GLAM JAM
„ZA HRANICE KONFEKCE“

V letních srpnových dnech budete mít možnost v galerii
Chaberský dvůr shlédnout výstavu tématicky věnovanou
světu módy.

Výstava s název Glam Jam s podtitulem „Za hranice konfekce“ uvede
originální autorský design mladých českých módních návrhářů, foto-
grafů, šperkařů a stylistů.  Výstava proběhne od 2. srpna do 3. září.
Vernisáž se bude konat v pondělí 1. srpna. Zakončení výstavy bude
formou „workshopu“, kde si budou moci zájemci o módu prohlédnout
a zakoupit vystavené i mnohé další práce mladých českých oděvních
návrhářů. Srdečně vás všechny zveme.

-chad-

SNOVÉ OBRÁZKY
EMMY SRNCOVÉ
V CHABERSKÉM DVO¤E
Pro milovníky výtvarného umění připravila galerie
Chaberský dvůr výstavu naivně snových obrázků Emmy
a Barbory Srncových. Tvorbu malířky Emmy Srncové
obdivují návštěvníci světových galerií, nyní ji můžete
shlédnout i u nás a to od 2. června do 29. července.

Rozkvetlé louky v dalekých krajích, vznášející se kola vezoucí
čiperné klany, nebo něžné dívky s rozevlátými vlasy, to jsou
charakteristické motivy výtvarnice, jejíž jméno se zprvu skloňovalo
pouze v hereckých kruzích. Emma Srncová totiž začínala jako
herečka v Černém divadle Jiřího Srnce. „Se mnou do souboru
nastoupili samí výtvarníci a já jsem pod jejich vlivem začala taky
malovat. Malovala jsem jen pro své potěšení, později jsem začala
spolupracovat na divadelních výpravách a po rozvodu v roce 1980
jsem už měla malování jako svoji profesi. Vystavovala jsem na
mnoha místech ve světě, ale nyní mne už nebaví cestovat, a tak
vystavuji výhradně po vlastech českých,“ přibližuje svůj příběh
výtvarnice. Společně s malířkou Emmou Srncovou vystaví své práce
i její dcera herečka Barbora Srncová.

CHABERSK¯ DVÒR 
MÁ 

NOV¯ WEB: 

WWW.DCHABRY.EU
SLEDUJTE AKTUÁLNÍ DùNÍ,

PROGRAM A SPOUSTU 
DAL·ÍCH UÎITEâN¯CH
INFORMACÍ ONLINE. 

REGISTROVANÍ UÎIVATELÉ 
JIÎ NIKDY NEP¤IJDOU

O ÎÁDNOU ZAJÍMAVOU AKCI
DÍKY ELEKTRONICKÉMU

MAILINGU.
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20. 7.  Pan Knihožrout
Přijďte si k nám ušít vlastní hračku! 

Pomůžeme vám s návrhem i realizací.

27. 7.  Prázdninový deník
Vytváříme deníček, kde se zaznamenají prázdninové zážitky.

3. 8.  Brož
Ozdobte své letní róby hravou broží.

10. 8.  Ušij si „cool“ tašku
Naučíme se šít jednoduchou tašku na drobné věci či lehký nákup.

17. 8.  Vytvoř -vyfoť - zveřejni
Učíme se vytvářené věci vyfotit a uveřejnit (možná i prodat) na

internetovém portálu.

24. 8.  Koláž pana Koláře
Seznámíme se s technikou koláže a muchláže. Inspirací nám

bude český umělec Jiří Kolář.

31. 8.  Aby tričko nenudilo
Vyražte do školy s vlastnoručně vyrobeným tričkem.

Prázdninové středy budou u nás hravé a kreativní. Budeme šít,
stříhat, lepit, fotit a hlavně tvořit pěkné a užitečné věci. 

Pomůžeme vám s návrhem i realizací. Součástí dílen bude
i drobné občerstvení, a nápoje. 

Vhodné pro děti od 8 let. Mladší s doprovodem a s pomocí
maminky, tatínka, prarodiče či jiného dospěláka. 

Prosíme o rezervace předem.

Telefon: 283 852 858, 604 976 653 Chaberský dvůr
Hrušovanské nám. 253/5 Dolní Chabry.

Výstava
2. 6. – 29. 7. 

EMMA SRNCOVÁ
Naivní a snová tvorba české výtvarnice Emmy Srncové

Vstupné: 30/40

20. 7.  Tvůrčí středa
9:00 – 14: 00

Pan Knihožrout
Přijďte si k nám ušít vlastní hračku! Pomůžeme vám 

s návrhem i realizací. Vhodné pro děti od 8 let. 
Vstup volný

Rezervace předem vhodná.

27. 7.  Tvůrčí středa
9:00 - 14:00

Prázdninový deník
Vytváříme deníček, kde se zaznamenají prázdninové zážitky.

Vhodné pro děti od 8 let. 
Vstup volný

Rezervace předem vhodná

Výstava
2. 8. – 3. 9. 
GlamJam

Za hranice konfekce.
Výstava věnovaná světu módy.

Vstupné: 30/40
Vernisáž 1. 8. v 18:00

Vstup volný

3. 8.  
9:00 – 14:00  Tvůrčí středa

Brož
Ozdobte své letní róby hravou broží.

Vhodné pro děti od 8 let. 
Vstup volný

Rezervace předem vhodná

10. 8. 
9:00 – 14:00  Tvůrčí středa
Ušij si „cool“ tašku.

Naučíme se šít jednoduchou tašku na drobné věci či lehký nákup.
Vhodné pro děti od 8 let. 

Vstup volný
Rezervace předem vhodná

17. 8.   
9:00 – 14:00

Vytvoř -vyfoť - zveřejni
Učíme se vytvářené věci vyfotit a uveřejnit (možná i prodat) 

na internetovém portálu.
Vhodné pro děti od 8 let. 

Vstup volný
Rezervace předem vhodná

24. 8. 
9:00 – 14:00  Tvůrčí středa
Koláž pana Koláře

Seznámíme se s technikou koláže a muchláže. 
Inspirací nám bude český umělec.

Vhodné pro děti od 8 let. 
Vstup volný

Rezervace předem vhodná

31. 8. 
9:00 – 14:00  Tvůrčí středa
Aby tričko nenudilo

Vyražte do školy s vlastnoručně vyrobeným tričkem.
Vhodné pro děti od 8 let. 

Vstup volný
Rezervace předem vhodná

Dolní Chabry ●  Hrušovanské nám. 253/5 ●  Praha 8 
Po, Út, Čt 10–12  /  13–18 ●   St, Pá 10–12  / 13–20

So 14–18 ●   Ne zavřeno
Kontakt: 283 852 858, 604 976 653 ● www.dchabry.eu
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HHÁÁZZEENNÁÁ
14. 6. se družstvo IV. A zúčastnilo
celopražského ligového finálového Open
turnaje v miniházené v areálu TJ Astra.
Šlo o filnále pražské miniházenkářské
ligy, které bylo otevřené i všem ostatním
družstvům, které nehrají ligu - tedy i nám.
V naší skupině 4. - 5. třída nastoupilo
k základnímu rozřazování 24 družstev,
z nich do dalšího kola postoupilo 12
nejlepších a pak se hrálo o umístění. Naše
družstvo v tvrdé konkurenci ligových týmů
složených převážně z žáků 5. ročníků
vybojovalo výborné páté místo.

RRUUDDOOLLFF  IIII
Některé děti 5. tříd a 2. stupně si v rámci
projektových dnů na naší škole vyzkou-
šely život na dvoře Rudolfa II. - sepsaly
císaři horoskop, odhalily tajemství elixíru
mládí, seznámily se s mnoha osobnostmi
renesanční Prahy - s lékařem Jeseniem,
malířem Arcimboldem, rabínem Löwem
a dalšími. Připravily si zahradní slavnost
s ochutnávkou různých dobrůtek s rudol-
fínskými názvy a zahrály si dobové hry
(např. kuželky - kolky, slepou bábu).
Jeden ze žáků deváté třídy se stal na dobu
tří dnů scénáristou a vytvořil scénář pro
krátké představení o životě Rudolfa II.
Nechyběla renesanční hudba ani dobové
kostýmy. Při zkoušení jsme se nasmáli
a snad jsme pobavili i diváky.

11..  AA SSII  UUÎÎÍÍVVAALLAA

NNAA  ··KKOOLLEE  VV PP¤¤ÍÍRROODDùù
Na škole v přírodě mě bavilo, že jsme hráli fotbal.
Lezli jsme po lanech a hráli jsme ping pong. Koupali
jsme se v rybníku.
V lese jsme stavěli domečky.
Měli jsme i den dětí a soutěže. 
Opékali jsme vuřty. 
Hráli jsme si venku a chodili do lesa.
Měli jsme výlety.
Zpívali jsme. 
Pozorovali jsme králíky, jak se pasou kolem ubytovny.
Byly tam dobré obědy.
/vybráno z prací dětí při hodině Čj/

UUKKÁÁZZKKAA  BBOOJJOOVVÉÉHHOO  UUMMùùNNÍÍ
V polovině června navštívil naši chaberskou školu
s prezentací stylu Kyokushin karate pan Jan Soukup,
neobyčejně skromný sportovec, o kterém se v médi-
ích příliš nedozvíme, ovšem ve světě bojových umění
se již stal pojmem. Sensei J. Soukup, držitel 2. danu,
je několikanásobným mistrem ČR, mistrem Evropy,
vicemistrem světa a v neposlední řadě jediným
„nejaponským“ bojovníkem, který vyhrál otevřené
mistrovství Japonska. „Obyčejný kluk z Bohnic“ se
po několikaletém pobytu a tréninku v Japonsku stal
uznávaným mistrem v plně kontaktním stylu karate
a v současné době je angažován profesionální stájí
Ichigeki a bojuje v celosvětové soutěži bojových
umění K1. Jeho tréninkové nasazení v japonské
Kagošimě přerušilo nedávné zemětřesení a donutilo
ho na čas odpočívat v mateřském oddílu v pražských
Bohnicích. Jan Soukup vysvětlil a předvedl žákům
naší školy techniky, sestavy cviků a přímý plno-
kontaktní souboj, který je hlavní součástí Kyokushin
karate. Sparingpartnerem mu byl oddílový spolu-
bojovník pan Marcel Patěk, několikanásobný mistr
ČR. Dětem se kromě
efektních ukázek spor-
tovního souboje dostalo
i cenné a praktické rady,
že v reálném životě se
nevyplácí hrát si na
akčního hrdinu, ale na-
opak se potyčkám a sou-
bojům rozumně vyh-
nout, případně reagovat
vhodnou obranou a včas
odejít!

ZZOOOOLLOOGGIICCKK¯̄  

UUNNIIKKÁÁTT  VV CCHHAABBRREECCHH
Před půldruhým rokem byla ve 3.třídách
družiny v ZŠ Dolní Chabry vyhlášena
pátrací akce po levotočivém šnekovi,
vzácné genové mutaci, při níž se
pravděpodobnost nálezu rovná výhře
v loterii. Trochu s nadsázkou pojatá akce,
aby se děti pobavily a začaly se více
zajímat o přírodu kolem sebe. Ale - ne
zcela očekávaný - úspěch se dostavil,
20.května našla Natálka Mašitová ze 3.třídy
na své zahradě krásný dospělý exemplář,
který dostal jméno Ringo! 
Další Ringův osud je v odborných rukou
RNDr. Jaroslava Hlaváče z Národního
muzea, který ho převzal do chovu a podro-
bí ho (bezbolestně :-)) vědeckému výzku-
mu. Jelikož levotočiví šneci se mohou
rozmnožovat jen se stejně disponovanými
jedinci, má tímto Ringo před sebou šanci
na předání své genetické informace
a doufejme plodný život :-)!

TT EE SS TT YY

SSCCIIOO
V dubnu letošního roku proběhlo na
naší základní škole scio-testování
pátých ročníků, a to z českého jazyka,
matematiky, anglického jazyka a z obec-
ných studijních předpokladů. Začátkem
června jsme obdrželi výsledky a nutno
zdůraznit, že se rozhodně nemáme za
co stydět.
Výsledky našich žáků jsou lepší než na
80% základních škol celé ČR. 
Myslím, že s žáky chaberské školy,
jejich svědomitou přípravou do školy
i s prací kantorů můžeme být v Cha-
brech spokojeni.

VV..  BB VV JJEESSKKYYNNÍÍCCHH  AA ··TTOOLLÁÁCCHH

ââEESSKKÉÉHHOO  KKRRAASSUU
Poslední květnový víkend uskutečnila naše
třída dlouho plánovaný puťák do oblasti
Karlštejnska. V sobotu jsme putovali
z Berouna na Tetín, kde jsme si na troskách
bývalého hradu při pohledu do údolí Berounky
naplnili bříška, prohlédli jsme si jeskyni v Kodě
a večer jsme se po dlouhém putování utábořili
ve štole poblíž Malé Ameriky. Tam bylo
hlavním úkolem připravit oheň a uvařit - nutno
dodat, že to všichni splnili skvěle. Po večerním
táboráku děti pomalu usínaly v jeskyni při
četbě místních strašidelných pověstí.
Většinu nedělního dne jsme strávili
v lomech Mořina, a to procházením štol
s místními jeskyňáři, kteří nám ukázali
i místa, kde se běžně neprovází. Měli jsme
tedy možnost prohlédnout si známá místa
(Malá a Velká Amerika, Mexiko) jinak, než
jak je známe z turistických tras. Po
prohlídce jsme zamířili vlakem ku Praze.
Zážitků i nachozených kilometrů bylo dost,
o čemž svědčí i fakt, že většina z nás usnula
hned po příjezdu domů a spala až do rána.

SSLLAAVVNNOOSSTT  SSLLAABBIIKKÁÁ¤¤EE
1. B si uspořádala Slavnost slabikáře. Rodiče
zajistili výborné občerstvení. Děti si pro rodiče
přichystaly představení, ve kterém sborově zahrá-
ly na flétny, zarecitovaly říkadla k vlastnoručně
vyrobeným písmenkům abecedy, zahrály pohádky
ze slabikáře a zazpívaly i zatančily Old Mc Donald.
Děti i rodiče se příjemně bavili a připravili si tak
hezkou vzpomínku na končící první třídu.

6
ZZEE  ··KKOOLLYY
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Chaber‰tí Ïáci vezou 3. místo z Edenu
Družstvo žáků 4. a 5. tříd ZŠ Dolní Chabry úspěšně reprezentovalo Prahu 8
v pražském finále fotbalového McDonalds Cupu, které se hrálo na Slávii na
hlavním stadionu. Do tohoto finále se žáci probojovali na základě vítězství
mezi školami na Praze 8 a následném postupu z krajské kvalifikace. Po
postupu ze skupiny nás čekal v semifinále hlavní favorit - sportovní třída
Slávie, které jsme podlehli po boji 2 : 1. Tak na nás zbylo utkání o 3. místo,
v kterém kluci porazili Prahu 5 reprezentovanou ZŠ Zbraslav 1 : 0 a získali
tak vynikající 3. místo mezi všemi školami v Praze (tuším že jich je asi 250!).

Naše mužstvo nastoupilo ve složení Martin Dvořák (brankář) - Šimon
Jírovec, Vasil Olashin, Jára Štemberk, Lukáš Samek - Petr Klouček, Jáchym
Červenka Jan Škurek, Martin Škurek, Tomáš Cranford a Ondra Štyler.
(trenér Petr Klouček). Všichni hráči a trenér Petr Klouček zaslouží veliké
uznání a dík za reprezentaci naší školy.

7

Slovo pfiedsedy
Milí fanoušci chaberského fotbalu!
Jarní sezona nám bohužel skončila. Bohužel říkám 
proto, že nám naše chaberské týmy dělaly opravdu 
radost. Zejména bych chtěl pochválit mladší přípravku, 
která vyhrála svou soutěž, ale take chaberský A-tým 
a B-tým, které měly skvělou sérii vítězných zápasů. 
Chtěl bych poděkovat všem hráčům, trenérům i funkcionářům, kteří
reprezentovali chaberský fotbal. Děkuji také panu starostovi za podporu,
která nám v minulých letech poněkud chyběla.
Myslím, že letošní jaro bylo pro nás velmi zábavné a radostné.
Všichni se těšíme na novou fotbalovou sezónu.       

Vladimír Šmicer 

Dal‰í informace na: www.skchabry.cz

Pfiedstavujeme: A-t˘m
hraje 1.třídu, kde se držíme v první polovině tabulky. Přes zimu se podařilo
přivést 3 nové hráče (Jiří Čapek, Tomáš Kanaval, Robin Dejmek) a všechny
přestupy se opravdu povedly.
Náš tým je díky tomu daleko kvalitnější a v soutěži se nám daří střílet nejvíce
branek.
Na místě brankáře chytá spolehlivě Michal Klíma. Naše obrana to má opravdu
těžké, protože náš tým je velice ofenzivní, ale přes to si své odehraje. Hráči
jako Vízek., Vajnar, Vosátka, Pěnek, Nezval, Čapek a další jsou prostě také
velmi útoční. Hra naší zálohy je závislá na tom, jak se tým sejde. V případě,
že přijdou opravdu všichni, je pro trenéra Milana Balouna velmi těžké vybírat
z takových hráčů jako je  například Berger, Šmicer, Bauer, Rosický, Klouček,
Kanaval, Kaňka, Jiroušek, Samek…
V útoku je konkurence také velká, neboť máme rozené střelce - Hašek,
Dejmek, Linek.
Jak jsme již zmiňovali - máme nejlépe střílející tým v 1.A třídě.

Vûfite, nevûfite
Po dlouhých spekulacích jsme se z důvěryhodného zdroje dozvěděli, že
utkání proti týmu Bohnic bylo poslední v kariéře Ládi Vízka v chaberském
A-týmu. Zkoušeli jsme se zeptat i naší fotbalové legendy, která však tuto
informaci ani nepotvrdila ani nevyvrátila. Podle fotografie si raději udělejte
úsudek sami…

Oslava fotbalu v Chabrech
Dne 12. 6. 2011 nastoupil náš A - tým k poslednímu domácímu
soutěžnímu utkání této sezóny. V předešlých devíti zápasech nepoznali
porážku a tak se čekalo, zda přijde i desáté vítězství.
Chabry nastoupily v základní sestavě s takovými esy jako Vláďa Šmicer,
Patrik Berger, Ivan Hašek, Láďa Vízek, Jirka Rosický….Zápas začal a v první
minutě našel Patrik Berger třicetimetrovým pasem na velkém vápně Vláďu
Šmicera, který si zpracoval balon špičkou kopačky bez sebemenšího
odskoku a střelou k tyči otevřel skóre. Těchto úžasných fotbalových zážitků
byla v tomto zápase spousta a tak zápas po pěti gólech Ivana Haška, dvou
Vládi Šmicera a třech Robina Dejmka, skončil 10:1.
Je to opravdu nádherné sledovat takový fotbal, jaký se hraje v Chabrech.
Je to velká reklama tohoto sportu a tak není divu, že u nás máme tak
početnou fotbalovou mládež. Myslím, že takový rozmach fotbalu začal,
když se nějaký fotbalista vrátil z ciziny domů…

Vítûzství mlad‰í pfiípravky 
v soutûÏi I. tfiídy

Po loňském vítězství starší přípravky v II.třídě vedené trenérem Petrem
Kloučkem se letos Chabry opět radovaly. Mladší přípravka hrající pod trenéry
Pavlem Böhmem a Honzou Jirouškem zvítězila v I.třídě! Jejich famózní jízda
byla úžasná a od začátku do konce soutěže nikoho nepustili do vedení a tak
zcela zaslouženě zvítězili . GRATULUJEME. Doufáme, že tradice v Dolních
Chabrech je tímto nastartována a od této doby budeme každoročně
oslavovat dalšího vítěze v soutěžích pražského fotbalového svazu.

Horní řada: Jiří Rosický, Robin Dejmek, Tomáš Vajnar, Michal Klíma,
Tomáš Linek, Ladislav Vízek, Patrik Berger, Jindřich Pěnek, Milan Baloun
Dolní řada: Vladimír Šmicer, Jan Bauer, Tomáš Kaňka, Petr Klouček, Pavel
Vosátka, Tomáš Kanaval, Ivan Hašek, Jan Jiroušek
Úplně dole: Beátka Kloučková 
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PRONAJMU VOLNÉ PROSTORY
180 m2 k podnikání (2. patro)

CENTRUM KAREL
Dolní Chabry, Hru‰ovanské nám. 3

www.centrumkarel.cz

Kanceláfie - ateliér - sklad 
- cokoliv
Kã 19 000,- + sluÏby

V cenû sauna, solárium, 
místnost pro masáÏe 
a manikúru.

VOLEJTE: 607 633 551
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