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Zprávy z úřadu

Slovo 
starosty
Miroslav Malina

Asi  vás  nikoho  nepře-
kvapím  konstatováním, 
že  je  podzim.  Tedy 
podle  kalendáře.  Ve 
skutečnosti  se  dá  kon-
statovat,  že  počasí  bez 
větší  prodlevy  přešlo  z 
letních  teplot  přímo  do 

zimy. Z  toho vyplynuly nepříjemnosti  s  listím.  Je 
najednou všude. Ze zatravněných veřejných ploch 
bylo celkem úspěšně zlikvidováno zahradnickou fi  
rmou. Výrazně  horší  byla  situace  na  chodnících 
a komunikacích. Úklidové fi rmy nestíhaly nápor a 
navíc kombinace listí přimrzlého k chodníku je pro 
úklidové mechanismy jen těžko řešitelný problém. 
Úklid chodníků, záležitost, která se objevuje pra-
videlně.  Samozřejmě  nejvýrazněji  kolem  sněhu. 
Tam není pochyb, odkud se bere. V případě listí, 
které  je  často  produktem  přilehlých  soukromých 
pozemků,  je  to poněkud  jiná situace. Chtěl bych 
požádat majitele  zahrad,  aby  tyto  biologické od-
pady uklízeli. Jedná se nejen o listí, ale například 
spadaná  jablka  dokážou  proměnit  chodník  v  té-
měř nepřekonatelnou skluzavku. 
Možná  jste zaznamenali aktivity v okolí hřbitova. 
Rádi  bychom  zlikvidovali  letitou  skládku  všeho 
možného za hřbitovní zdí. Prostor chceme začle-
nit  do  koncepce úprav bývalé  třešňovky,  se  kte-
rou sousedí. Členové komise životního prostředí 

začali  s  prací  na  likvidaci  starých  a  náletových 
porostů. Bude následovat rekultivace a postupné 
zpřístupnění prostor.Velmi vítám záměr vybudovat 
v  této  části Dolních Chaber odpočinkovou zónu. 
Součástí bude, ve spolupráci s majitelem rybníku, 
i vybudování vycházkové stezky na  jižním břehu 
a také regulace cizorodých porostů na skále pod 
Zámečkem. Cílem  je  zajistit  prostor  pro  růst  pů-
vodních, dnes vzácných rostlin.
Na  závěr  se  budu opět  věnovat  aktuálně  nejdů-
ležitějšímu tématu, dálničnímu okruhu kolem Pra-
hy. V  tomto měsíci pokročila  jednání o konceptu 
územního plánu HMP. Naše připomínka požado-
vala zcela vypustit část okruhu vedenou v koncep-
tu ÚP pod číslem 519. Návrh byl zastupitelstvem 
HMP  jednomyslně  zamítnut.  Výsledek  se  dal 
možná očekávat. Přesto mne překvapila ta jedno-
ta  rozhodnutí  zastupitelů  hlavního města.  Jasné 
a přesvědčivé argumenty, které jsem se ve velmi 
omezeném  čase  pokusil  uplatnit,  neměly  žádný 
účinek. Na  obhájení  našeho  postoje  ke  koncep-
tu  ÚP  jsem  měl,  stejně  jako  ostatní  starostové, 
pouhé tři minuty, které jsem beze zbytku vyčerpal. 
Rozhodně si však nemyslím, že je to dostatečná 
doba k projednání  tak zásadního bodu konceptu 
územního plánu. Zde ale zdůrazňuji, že se stále 
jedná pouze o koncept územního plánu. To proto, 
že ten pravděpodobně zastupitelstvo HMP schvá-
lí.  To  je  však  pouze  jedna  etapa  na  cestě  k  re-
alizaci silničního okruhu. Věřím a doufám, že se 
ještě najde prostor ke skutečnému jednání, které 
bude odpovídat závažnosti situace. Každopádně 
jej budeme nadále požadovat.

Představujeme 
členy zastupitelstva 
Dolních Chaber

Ing. Alena Hájíčková 
39 let, nezávislá kandidátka „Chabry - místo 
pro život“ za ODS

Zkuste se stručně představit...
Narodila  jsem se 3.2.1972 v Praze,  jsem vdaná, 
maminka tří kluků 5, 7 a 9 let. Po maturitě na gym-
náziu  (1990),  jsem pomáhala  na motolské  ZŠ  s 
novým  „porevolučním“  kabátem  školní  družiny, 
organizací sportovních a dalších „mimoučebních“ 
aktivit  na  škole,  současně  jsem  si  vyzkoušela  i 
učitelskou práci záskokem za nemocnou paní uči-
telku angličtiny (a od té doby říkám: „učitelé, před 
Vaší  náročnou  prací  klobouk  dolů  !“).  Nakonec 
jsem  si  zvolila  a  v  roce  1997  absolvovala  VŠE, 
Fakultu mezinárodních vztahů, obor Mezinárodní 
obchod. Během studií na VŠE jsem v roce 1993 
spoluzaložila a do roku 2002, kdy jsem nastoupila 
na mateřskou dovolenou,  jsem působila jako ob-
chodní manažerka ve fi rmě, zabývající se prode-
jem a montáží klimatizací, transportního chlazení, 
zabezpečovacích,  navigačních  a  vyhledávacích 
zařízení  do  automobilů.  Mezi  třemi  mateřskými 
jsem pro tuto fi rmu pracovala jako ekonom a ex-
terně pro ni pracuji dodnes. Po ukončení mateřské 
dovolené  jsem nastoupila  jako obchodně-ekono-
mický specialista do fi rmy, zabývající se nakládá-
ním s odpady,  jejich ekologickým využitím a po-
radenstvím v  této oblasti. Mezi mé koníčky patří 
moje  rodina,  rekreační  turistika,  aerobic,  divadlo 
(kterému jsem se amatérsky věnovala na střední 
škole), knihy, děti a vše kolem dětí. 
Jaký je Váš vztah k Chabrům?
Když jsme v roce 2000 začali s manželem shánět 
dům nebo pozemek, navštívili  jsme spoustu míst 
a  stále  si  říkali,  že  tohle  není  to  pravé,  že  ještě 
budeme hledat dál. Pak jsme se dočetli o zahájení 
prodeje  pozemků na  stavbu  řadových  rodinných 
domků v Chabrech. Předtím jsem v Chabrech ni-
kdy nebyla, ale hned  jak  jsme sem přijeli, ucítila 
jsem najednou  takový vnitřní klid, prostě Chabry 

na  mne  dýchly  svou 
pohodou  a  manželovi 
připomněly  jeho  rod-
né městečko  v  jižních 
Čechách.  Když  jsme 
uviděli  tu  louku,  na 
které měl stát náš do-
mek,  věděli  jsme,  že 
dál  už  hledat  nebude-
me a  Chabry se tak v 
roce 2001 staly naším 
MÍSTEM PRO ŽIVOT. 
I proto je pro mne vel-

ká čest, že jsem se mohla stát členkou zastupitel-
stva MČ Dolní Chabry a  touto cestou bych  ráda 
poděkovala  Vám  všem,  kteří mne  a  naši  stranu 
ve volbách podpořili. Kandidovat jsem se rozhodla 
proto, že bych  ráda, aby se  lidem v naší krásné 
městské části žilo ještě lépe, aby rostla k lepšímu 
obrazu nás všech, aby se zástupci obce zabývali 
podněty    řadových  občanů  ke  zlepšení  podmí-
nek života obce. Proto bych se ráda v mé pozici 
i  nadále  zaměřila  na  zprostředkování  komunika-
ce mezi občany a obcí a řešení konkrétních pro-
blémů občanů ve vztahu k Chabrům. Jsem moc 
ráda, že již dnes se na mne mnozí z Vás obracejí 
s dotazy na naše zastupitelstvo a moc jim děkuji 
za jejich důvěru a svým kolegům zastupitelům za 
ochotu a vstřícnost s kterou se jimi zabývají. 
Co byste jako zastupitelka chtěla změnit v 
tomto volebnim období?
Mou prioritou je zlepšení životního prostředí v Dol-
ních Chabrech, s důrazem na optimalizaci dopa-
du dopravní infrastruktury na kvalitu života a bez-
pečnost  obyvatel  v  Chabrech.  Jsem  velmi  ráda, 
že právě problém dopravy jsme již začali aktivně 
řešit.  Konkrétním  příkladem  je  „zjednosměrnění“ 
části  ulice  V  Kratinách,  které  vidím  jako  velmi 
pozitivní pro bezpečnost - a to nejen našich dětí. 
Věřím, že další, v podobě chodníku a osvětlení do 
Čimic,  či  vyřešení  nebezpečné  křižovatky  v  ulici 
Spořická  a  přidání  autobusových  zastávek  pro 
naše  občany  v  nové  zástavbě Chaber,  na  sebe 
nedají dlouho čekat. Držme si všichni palce, pro-
tože cílem nejen nás zastupitelů, ale určitě cílem 
každého chaberáka, je, aby Dolní Chabry byly tím 
nejkrásnějším MÍSTEM PRO ŽIVOT. 

Vybíráme 
ze zasedání RMČ
ze dne 24.10.2011

Rada souhlasila

 � s čerpáním fi nancí ve výši 160.000,- Kč 
z investičního fondu ZŠ Praha-Dolní Chab-
ry na pořízení a  instalaci elektronického ob-
jednávkového stravovacího systému.

 � s pořízením dlouhodobého majetku ZŠ 
– interaktivní tabule. Majetek bude pořízen 
z prostředků  získaných od dárců a  výdaje 
na instalaci budou hrazeny z rozpočtu školy.

 � s příspěvkem na tisk publikace o cha-
berském kostele ve výši 10.000,- Kč formou 
daru,  o který požádalo Občanské sdružení 
na ochranu památek v Dolních Chabrech. 

Rada stanovila 

 � podmínky pro přijímání žáků do 1.roč-
níku  základního  vzdělávání  pro  školní  rok 
2012/2013 v souladu s návrhem předlože-
ným ředitelkou ZŠ.

Rada prodloužila

 � nájemní  smlouvu  bytu  v  objektu  ZŠ 
manželům Caklovým do 30.4.2012.

Rada vzala na vědomí 

 � poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
ze státního rozpočtu pro ZŠ ve výši 29.000,- 
Kč,  která  je  určena  na  bezplatnou  výuku 
českého  jazyka  přizpůsobenou  potřebám 
žáků – cizinců z tzv. třetích zemí.

Rada převzala záštitu 

 � nad  kulturními  akcemi  pořádanými 
sportovními  organizacemi  TJ  SOKOL  a 
SK  Dolní  Chabry  v  termínech  5.11.2011, 
21.1.2012 a 4.2.2012. 

Rada projednávala
 � návrh  na  zrušení  povolení  provozu 

hracích automatů v hostinci  „U Kulhánků“. 
Důvodem  návrhu  na  zrušení  povolení  je 
rozšíření  současného  počtu  hracích  auto-
matů  na  specializovanou  hernu  s  ruletou 
v blízkosti  ÚMČ, zdravotnického zařízení a 
mateřské školky, mravní ohrožení mládeže 
-  přímá  trasa žáků  do ZŠ a případný non-
stop provoz.

Rada přijala usnesení

 � v němž trvá na zamítavém stanovisku  
MČ  k  projednávání  konceptu  Územního 
plánu hlavního města Prahy ve věci rozporu 
stavby 519, segmentu Suchdol-Březiněves. 
Pověřila  starostu,  aby  MČ  zastupoval  při 
projednávání předmětné věci.

ze zasedání RMČ
ze dne 24.10.2011
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Poděkování kulturní a sociální 
komisi
V  tomto,  posledním  čísle  Zpravodaje  roku  2011, mi  dovolte 
poděkovat  p.  Zahradníkové,  Knížkové,  Svárovské,  Řepko-
vé, Králové, Červenkové, Doušové a p. Šírovi za čas, který 
věnovali  činnosti  naší  komise  v  tomto  roce.  Jsem  upřímně 
přesvědčena, že funguje ve příjemné a pracovní atmosféře a 
díky nemalým finančním prostředkům schváleným zastupiteli 
si může dovolit  obohacovat život Chaberáků jak v kulturní, tak 
sociální oblasti. Nabízíme programy v prostorách CHD pro lidi 
všech věkových kategorií, výstavy, dílny, přednášky. Snažíme 
se soustředit hodně na seniory a děti. Organizujeme návštěvy 
u  seniorů-jubilantů,  realizujeme  výlety,  oblíbené  kavárničky, 
nyní plánujeme vánoční akce - koncerty, setkání se seniory, 
proběhlo vítání občánků, Masopust atd. Mladým rodinám po-
skytujeme permanentní vstupenky, školám zajišťujeme diva-
délka. Snažíme se o SETKÁVÁNÍ.( Píši „my“,protože funguje-
me jako kolektiv - alespoň v r. 2011 tomu tak bylo). 

Těším se na další spolupráci v korektním duchu v roce 2012. 
Nové náměty vítáme, nedaří  se nám např. nalákat do CHD 
mladé lidi. Co pro Vás můžeme udělat?

Alena Nigrinová, předsedkyně komise

     Zprávy z úřadu

Reakce na předsta-
vení zastupitelů 
za ODS
Vážení spoluobčané,
po  přečtení  posledních  dvou  vydání 
Chaberského  zpravodaje  jsme byli  veli-
ce  překvapeni  rubrikou  „Představujeme 
členy  zastupitelstva  Dolních  Chaber“. 
Z  původního  konceptu  rubriky,  ve  které 
se nám představovali  jednotliví  členové 
zastupitelstva jako osobnosti, se rubrika 
změnila  spíš  na  politickou  předvolební 
kampaň  ze  strany  zastupitelů  za  ODS. 
Především  se  nás  dotkl  článek,  kde 
Ing. Barbora Floriánová, zastupitelka za 
ODS,    píše  o  překvapivém  uspořádání 
koalice: „Uspořádání koalice bylo pro mě 
sice  velkým  překvapením  loňských  vo-
leb, zejména díky tomu, co předcházelo 
– osobní spory, zvláštní vydání novin…“.
Jako  zakladatelé  občanského  sdružení 
Volba pro Chabry jsme byli u všech jed-
nání  od  založení  sdružení  až  po  usta-
vující  zasedání  nového  zastupitelstva. 
Nevíme o žádném jednání  jak před vol-
bami, tak po volbách, kde by se projevily 
osobní spory. 
Ohledně  složení  současné  koalice  nás 
udivuje  tvrzení  paní  Ing.  Floriánové,  že 
je to pro ni velké překvapení. Právě zá-
stupcům  ODS  bylo  z  naší  strany  jako 

prvním  nabídnuto  vytvoření  koalice  na 
vedení městské části. Bohužel již při prv-
ních jednáních jsme byli překvapení tím, 
že zastupitelům ODS nejde jenom o pro-
jednávání společného programu koalice, 
ale  především  o  rozdělení  a  zřizování 
funkcí a splnění ambicí některých zvole-
ných zastupitelů.  Důvodem naší nesho-
dy bylo neústupné trvání ODS na zřízení 
dle  našeho  názoru  zatím  nepotřebné  a 
finančně  nákladné  funkce  uvolněného 
místostarosty.  Snad  je  zřejmé,  že  toto 
nejsou osobní spory, ale pouze racionál-
ní důvody.
Ke  zvláštnímu  vydání  novin,  o  kterém 
se zmiňuje Ing. Floriánová, nás donutilo 
bývalé vedení městské části, které vyu-
žívalo Chaberský zpravodaj výhradně ke 
své propagaci, a neumožnilo nám proto 
vydat náš článek reagující na dění kolem 
volby nového ředitele ZŠ. V tomto člán-
ku  jsme chtěli  pouze vyjádřit  náš názor 
na danou věc, podpořený petiční akcí, a 
zpřístupnit tak veřejnosti i jiný pohled na 
danou věc, než prezentovalo bývalé ve-
dení městské části. Nechápeme však, co 
má tento článek společného se složením 
dnešní koalice v Chabrech.
Předem  velice  děkujeme  za  zveřejnění 
této naší  reakce a doufáme, že se naši 
zastupitelé  raději  budou  zabývat  prací 
pro  Chabry  a  případné  politické  půtky 
nechají až na dobu  před volbami.   

Josef Kalenda, Martin Knížek

Výlov rybníka Dvořiště - 
zámek Jablonná nad Vltavou
22.11.2011. 
Rybník jako kaž-
dý jiný. Podzimní 
ráno, mlha, že by 
se dala krájet.

Vzduch  nasycený 
rybím  pachem, 
sítě,  lodičky,  ha-
lasně  pokřikující 
rybáři.  Takhle  vy-
padal  výlov  rybníku Dvořiště. Štiky,  candáti,  kapři,  úhoři  ani 
vyjmenovat je všechny neumím. No, prostě rybí žeň. Opravdu 
bylo na co koukat. Také se nakupovalo a ochutnávaly se rybí 
speciality, výletnická parta z Dolních Chaber byla ve svém živ-
lu. Jen ta ukrutná a vlhká zima nás popoháněla do vyhřátého 
mikrobusu a jelo se dál. Další zastávkou byl zámek Jablonná 
n.Vltavou. Je otevřen sotva 3 roky. Nádherný interiér, příjemný 
průvodce, to vše doslova korunovalo tenhle podzimní výlet .
Bylo  to  fajn  a  jen  tak mezi  námi  –  jedete  na  ten Křivoklát? 
Bude to senzační!                     Zdeněk Šír

Knihy na výlet 3.12.2011 - Knížecí jarmark na 
Křivoklátě
Petr Prouza – TAJEMSTVÍ ANDĚLA
Odhalte dávné tajemství. Pátrejte společně s Davidem po stopách zá-
hadné malby anděla a zejména malého chlapce z obrazu, který je mu 
až nápadně podobný...Je skutečně dítětem z obrazu? Podaří se mu 
vypátrat původ jeho rodiny?
Info ke knize: 165x235 mm, váz., 352 str., 299 Kč

Karel Čapek – Cestopisné fejetony
Poznejte sever, západ a jih Evropy očima cestovatele a velikána české 
literatury  20.  století  Karla Čapka. Ve  svých  cestopisných  fejetonech 
přitažlivým  způsobem  vylíčil  charakter,  kulturu  i  všední  život  těchto 
zemí v předválečných letech. Kniha je překvapivě aktuální a zajímavá 
i pro čtenáře 21. století! Souborné vydání obsahuje Italské a Anglické 
listy, Výlet do Španěl, Obrázky z Holandska a Cestu na sever prováze-
né Čapkovými jedinečnými ilustracemi.
Info ke knize: 130x197 mm, váz., 504 str., 299 Kč

Co možná nevíte o okruhu – rok 2006
Většina z vás asi ví, že hlavní překážkou za-
početí výstavby „naší“ části okruhu je fakt, že 
v rozhodujícím období před několika lety, EU 
– konkrétně Evropské komise pro životní pro-
středí - rozhodla variantu J finančně nepodpo-
řit a doporučila výstavbu varianty severní.  
Sama  jsem  předtím  absolvovala  řadu  veřejných 
slyšení, která nikam nevedla. A tak jsem se v listo-
padu 2006 nechala inspirovat větou pana Korfa „já 
snad pojedu i do toho Bruselu“, a v rámci návštěvy 
Bruselu, jsem kontaktovala ing. Michala Nekvasila, 
který pracoval v té době právě na ředitelství Evropské komise pro životní prostředí. 
Pokud to jméno je vám povědomé, je to možné, bratr M.N., David Nekvasil, se s 
rodinou před několika lety přistěhoval sem k nám do Chaber. Probrali jsme celou 
situaci znovu podrobně, přidali veškerou dostupnou dokumentaci a další materi-
ály z Ministerstva ŽP, které jsem měla z doby, kdy jsme zde v Chabrech sháněli 
podklady pro koupi pozemku a které„kupodivu“nebyly a nejsou znovu nikde pro 
veřejnost běžně k nalezení . Evropská komise pro ŽP měla tedy k dispozici sku-
tečně všechny dostupné informace a kompetentně mohla obě varianty nezaujatě 
posoudit. Rozhodnutí NEFINANCOVAT za stávajících podmínek výstavbu okruhu 
podle varianty J a doporučení varianty Ss, bylo důležitým vítězstvím pro obhájce 
rozumného řešení okruhu na neutrální půdě a mělo by být precedentem pro další 
jednání. Někdy i zdánlivě naivní krok, může vést k nečekaně dobrým výsledkům.
Myslím,  že  je  třeba,  abychom znali  ty,  kteří  přispěli  do  kauzy  okruhu,  a Michal 
Nekvasil a výsledek jeho práce si tento článek jistě zaslouží. Já jen doufám, že se 
najdou další rozumně myslící lidé kolem, připraveni objektivně prozkoumat okol-
nosti a předvídat dopad svých rozhodnutí.        

Barbora Floriánová, nezávislá zastupitelka za ODS

Co se nám v tomto roce povedlo
Rostoucí počet obyvatel Dolních Chaber s sebou přináší 
problém nárůstu žáků škol, který musí obec jako zřizovatel 
těchto škol řešit. Hlavním úkolem pro příští roky je zásad-
ní zvýšení kapacity základní školy, která dnes dosáhla své 
hranice. 
Prozatím  se  podařilo  vyřešit  situaci  pro  školní  rok  2011/2012. 
Z rozhodnutí obce byla místní knihovna přesunuta ze školy do 
Chaberského dvora, což umožnilo poskytnutí takto uvolněných 
prostor soukromým firmám, které do té doby využívaly kancelá-
ře ve vyšších podlažích přístavby ZŠ. Tyto kanceláře byly za fi-
nančního přispění obce během prázdnin  stavebně upraveny pro 
potřeby školy; byl rovněž probourán  nový průchod mezi křídly 
budovy. Tímto krokem škola získala s vynaložením minimálních 
prostředků tři kabinety a tři menší učebny. To umožnilo umístění 
školního klubu, získání prostoru pro výuku dělených předmětů i 
dočasné uložení učebních pomůcek.
I přes toto úspěšné dílčí řešení nadále usilujeme o plánovanou 
dostavbu školy. Zatím se podařilo získat finanční prostředky, kte-
ré by měly částečně krýt projektovou dokumentaci. Práce na ní 
by měla započít  ještě v tomto kalendářním roce. Jakmile bude 
projektová dokumentace zpracována, budeme na jejím podkla-
dě žádat o finanční prostředky na samotnou výstavbu.
Po takřka čtyřech letech se podařilo zjednosměrnit provoz v čás-
ti ulice V Kratinách. Vyšli jsme tak vstříc opakovanému požadav-
ku školy, která důrazně upozorňovala na dopravní chaos v tomto 
úseku komunikace. Jsme přesvědčeni, že toto opatření výrazně 
sníží  riziko úrazu dětí,  které se zde pohybují  při  své cestě do 
školy.                       Členové Rady MČ
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Výstava
Nakladatelství Meander

Knihy pro děti z nakladatelství Me-
ander na Vás čekají v Galerii Cha-
berského dvora do 28. 12. 2011.

Chaberský dvůr

Dovolujeme si Vás pozvat na

VÁNOČNÍ  JARMÁREK
  

který se bude konat v pátek

dne 9.12.2011 od 15.oo do 19.00 v Chaberském dvoře.

Přijďte si nakoupit drobné vánoční dárečky pro své blízké.

Zváni jsou děti i dospělí.
Výtěžek prodeje je určen na rozvoj keramické dílny Malvína,

která slouží k potěšení dětem i dospělým, včetně obou chaberských školek.

Těšíme se na Vás.
 

Divadlo

Přijďte na divadelní pohádky 
pro rodiče s dětmi 
s vánoční tématikou
3.12. 2011 sobota v 15 hodin
Josífek a Maruška mají děťátko
Vstupné Kč 50,-

17. 12. 2011 sobota v 10.30 hodin
Vánoční příběh
Vstupné Kč 50,-

Provozní doba Kulturního centra 
Chaberského dvora: 

pondělí, úterý, čtvrtek  10 - 12 13 - 18
středa, pátek          10 - 12 13 - 20
sobota             14 - 18 

Kontakt: 
604 976 653 / 283 852 858
chaberskydvur@dchabry.cz
www.dchabry.eu

Prostory k pronájmu

Soukromé oslavy - fi remní akce

Výtvarná dílna

Vánoční inspirace
Vánoční dárečky si u nás vyrobíte se šikov-
nou  Martinou Průšovou 15. 12. 2011 od 16 
do 18 hodin.
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   Chaberský dvůr

Koncerty

Vánoční koncerty 
v chaberském kostelíku
24. 12. so 22 h
Rybova mše a koledy v kostele Stětí sv. J. Křtitele - 
zpívá Camera Chabra

26. 12. po 15 h
Kyptova vánoční mše v kostele Stětí sv. J. Křtitele - 
zpívá Camera Chabra

PROSINEC 2011
3.12.2011 - 30.12.2011
Výstava: Reliéfní deskové obrazy českých panov-
nícků a jejich manželek
Jarmila Haldová představí české panovníky
Vstupné: 50,-/30,- Kč

3.12. sobota 12 h
Vernisáž výstavy 
Reliéfní  deskové  obrazy  českých  panovnícků  a  jejich  manželek. 
Vstup dobrovolný

1. 12. - 28. 12. 2012
Výstava: Nakladatelství Meander 
Vstupné Kč 40,-/30,-. 
Přijďte se podívat a koupit krásné knihy pro Vaše děti na vánoce! 
Motto: Chytré knihy chytrým dětem…

3. 12. sobota 15 h
Pohádka pro děti a rodiče „Josífek a Maruška mají 
děťátko“
Vstupné Kč 50,-/osobu

7.12. středa 15.30 - 17.30 h
Kavárnička III. aneb „přijďte jen tak pobejt…“
Poetické  vítání  adventu  pod  taktovkou  paní  Knížkové.  Posezení 
v Chaberském dvoře pro každého z Vás.

13. 12. úterý 16 h od Chaberského dvora
„Obchůzky se svatou Lucií“ 
Organizátor Hanka Řepková tel. 605 421 757

15. 12. čtvrtek 14 - 17 h 
Vánoční besídka MŠ Chaberáček v obřadním sále

15. 12 čtvrtek 16 - 18 h
„Vánoční inspirace“ 
Výtvarná dílna Martiny Průšové,  tel. 737 102 128 aneb vyrobte si 
vánoční dáreček! 
Pro děti i dospělé - vstup volný, úhrada materiálu na místě

17. 12. sobota 10.30 h
„Vánoční příběh“
Předvánoční divadélko pro děti i jejich rodiče. Vstupné Kč 50,-/oso-
bu

20.12. úterý 19 h
Slavnostní vánoční koncert 
Pod  záštitou  starosty  (s  trochou  punče).  Vánoční  písně  v  podání 
DaD Kvintetu Karlovy Vary s malým orchestrem. Vstup volný

24. 12. sobota 22 h
Rybova mše a koledy 
v kostele Stětí sv. J. Křtitele - zpívá Camera Chabra

26. 12. pondělí 15 h
Kyptova vánoční mše 
v kostele Stětí sv. J. Křtitele - zpívá Camera Chabra

Po, Út, Čt: 10-12 13-18, St, Pá: 10-12 13-20, So: 14 - 18 
Kontakt: 283 852 858 604 976 653, www.dchabry.eu

Předprodej vstupenek v Kulturním centru CHD

Výstava pod záštitou starosty MČ Dolní Chabry

RELIÉFNÍ DESKOVÉ OBRAZY ČESKÝCH 
PANOVNÍKÚ A JEJICH MANŽELEK
JARMILA HALDOVÁ

Dovoluji si vás pozvat na zcela výjimečnou výstavu deskových obrazů. 
Autorka nám nevšedním způsobem představí české panovníky v po-
sloupnosti jejich vlády. Důsledně myslela i na jejich manželky. 

Impozantní dílo vzniká celou řadu let. Premiéru měla výstava v Senátu ČR V 
ROCE 2008. Od té doby nepřetržitě cestuje. Plzeň, Hradec Králové, Vlašim, 
Litoměřice a další města. Jarmila Haldová je také autorkou betlémů, malířkou 
a ilustrátorkou. Její tvorba je známá daleko za hranicemi. Publikovala i v USA.

VÝSTAVA JE OTEVŘENA OD 3.12.2011 DO 30.12.2011. 
Vstupné: 50,-/30,- Kč

3.12.2011 - 30.12.2011

Výstava: 
Dřevořezby
Jarmila Haldová představí české panovníky
Vstupné: 50,-/30,- Kč

3.12. sobota 12 h
Vernisáž výstavy
Vstup dobrovolný
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Školy, sdružení

  Základní škola Praha Dolní Chabry 
a 

Sdružení přátel chaberské školy 
pořádají 

v úterý 20.12.2011 od 16 do 18 hodin 
Vánoční jarmark 

Přijďte se nadechnout vánoční atmosféry,  
zakoupit výrobky žáků naší školy  

nebo si vyrobit malý dárek 

 
 

Základní škola Praha Dolní Chabry 
pořádá 

v úterý 20.12.2011 od 8 do 12 hodin   
Den otevřených dveří 
Srdečně zveme všechny zájemce,  

aby si prohlédli budovu školu  
a v případě zájmu nahlédli do výuky. 

Na Vaši návštěvu se těší žáci i zaměstnanci školy

Nová publikace o chaberském kostele 
v prodeji
Dominik Duka, arcibiskup pražský napsal úvodní slovo 
k nové publikaci o pozoruhodném kostele Stětí sv. Jana 
Křtitele. Tento, z historického hlediska unikátní svatostánek 
v Dolních Chabrech, v loňském roce nově prozkoumali  od-
borníci na historii. 

Na základě těchto výsledků vznikla díky Občanskému sdružení 
na  ochranu  památek  v  Dolních  Chabrech  jedinečná  publikace 
s rozsahem 36 stran a s více než 60ti převážně barevnými foto-
grafi emi. Románské malby v apsidě kostela Vám přiblíží kunsthis-
torik Prof.  Jan Royt,  rozluštění  tajemného nápisu na vnější  zdi 
kostela odhalil PhDr. Zdeněk Dragoun, záhady z podzemí kostela 
objasnil  l  archeolog PhDr. Michal Tryml a historii  zvonů popsal 
kampanolog PhDr. Tomáš Chvátal.

Novou publikaci si můžete prozatím zakoupit za 69 Kč na následují-
cích prodejních místech: 
- knihkupectví Společnosti za starou Prahu „Juditina věž“ u Karlova mostu
- Kulturní centrum Chaberského dvora
- prodejna „ Potraviny V+R“ v Dolních Chabrech
- online na webu: www.osop-chabry.cz

Zakoupením knížky přispějete na opravy tohoto vzácného kostela a rozvoj dalších aktivit 
s ním spojených.

Jak malí piráti propluli 
Starými Splavy
V polovině měsíce října podniklo 15 
dětí z Mš Chaberáček pirátskou vý-
pravu do kouzelného prostředí Sta-
rých Splavů u Máchova jezera. Piráti 
a pirátky našli útočiště v kajutách 
Hotelu K. H. Máchy. 

Celým týdnem je provázel starý Mořský 
vlk,  který  doplňoval  dobrodružný  pro-
gram barevnými úkoly. Zážitky ze svých 
cest si členové výpravy zakreslovali do 
lodních  deníků.  Krátkodobou  nepřízeň 
podzimního počasí využili na vytvoření 
pirátských vlajek. Po celou dobu „plav-
by“ se o všechny výborně postaral lodní 
kuchař.
Děti  dokázaly,  že  jsou  šikovné,  samo-
statné a  jako správná parta  táhnou za 
jeden provaz. Na závěr je čekala odmě-
na Mořského  vlka  a  překvapením  pro 
celou  posádku  byla  opravdová  plavba 
lodí  po  Máchově  jezeře.  Přestože  si 
všichni  užili  týden  plný  dobrodružství 
a kamarádství,  s  radostí  zakotvili  opět 
v náruči rodičů.                D.Tučková

2.A na exkurzi 
v trojském útulku
V rámci celoročního projektu,,Máme rádi zvířata“ 
jsme se byli 20.října s paní učitelkou podívat, jak tu 
pejskové žijí a jak je o ně postaráno. Také jsme jim 
přinesli psí dobroty na přilepšenou. To si dají....

Po návratu jsme si ve třídě uspořádali besedu. Pro zvířát-
ka  tam měli vše, ošetřovnu,  lékaře, koupelnu, prádelnu, 
kuchyň i teplé pelíšky. Chybí jim ale život v rodině a láska, 
kterou by projevovali a dostávali.

Tak jim moc a moc přejeme nového páníčka nebo panič-
ku. Kdo máte dobré podmínky a na pejska hodně času, 
dojeďte si pro nějakého. Bude moc rád.

Stanovisko EIA záměru „Paralelní RWY 
06R/24L, letiště Praha Ruzyně“

Ve středu 27.10. 2011 zveřejnilo kladné stanovisko k záměru roz-
šíření letiště o paralelní dráhu ruzyňského letiště, které žádným 
způsobem nezajistilo dodržení platných hygienických limitů na 
obydleném území Hostivic, Prahy 6, Nebušic, Lysolají, Suchdola 
včetně areálu České zemědělské univerzity, Sedlce i Bohnic a zá-
měr nadále ohrožuje zdraví obyvatel a poškozuje životní prostředí. 

Stanovisko MŽP k rozšíření ruzyňského letiště o třetí dráhu se vůbec nezabývá a nijak 
neomezuje provoz po roce 2020.

Sice v souladu s trendy omezováním nočního provozu na většině evropských letišť MŽP 
požaduje zákaz nočních letů od půlnoci do půl šesté, ale záměr výstavby nové paralelní 
dráhy 1.6 km blíže centru hl. města nadále zvyšuje počet obyvatel zasažených hlukem, 
protože  umísťuje  novou  hlukovou  zátěž  od  leteckého  provozu  do  obydlených  částí  hl. 
města a jeho okolí. Výstavba nové paralelní dráhy by se významně dotkla i obyvatel Dol-
ních Chaber.

Hana Francová, občanské sdružení Nad Drahaňským údolím
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Fotbaloví benjamínci – ročník 2005-2007
Přeji všem příznivcům fotbalu SK Dolní Chabry vše dobré a krásné. Minimálně 
tak krásné, jak se představují a reprezentují naši městskou část nejmenší hráči 
našeho fotbalového klubu.  
Ano. Zahájili jsme teprve na podzim letošního roku. Domnívám se, že se nemáme za co 
stydět. Na snahu a úsilí všech chlapců a dívek je radostí se dívat. 
Dne 28.10.2011, v den státního svátku, jsme se účastnili našeho prvního veřejného vy-
stoupení na turnaji, ročník 2005 na Meteoru Praha. Turnaj byl velice silně obsazen a my 
jsme ho odehráli s více jak polovinou sestavy s ročníkem 2006, NEZALEKLI JSME SE. 
Co je však  nejdůležitější – mužstvo si neutržilo ostudu a odehrálo turnaj se vztyčenou 
hlavou. Nasazení, snaha a bojovnost, kterou předvedli, byla  příkladná. Z výkonů našich 
hráčů jsme měli radost. Krásně strávené dopoledne.

A to je mužstvo, které nás 
reprezentovalo:
Horní řada: Vladimír Nesvadba-
trenér, Jiří Vajnar, Kateřina Mi-
kotová, Štěpán Mucha, Matyáš 
Hrazdíra
Dolní řada : Michal Mlynár, Jan 
Slosiarik, Martin Pamětický

Všem našim příznivcům děkuje-
me za podporu a ochotu o rozvoj 
našeho  Chaberského  mládež-
nického  fotbalu.  A  my  Vám  sli-
bujeme,  že  se  v  dalším  období 
budeme o to více snažit.

S přátelským pozdravem Vladimír a Magdaléna Nesvadbovi 
trenéři předpřípravky  SK Dolní Chabry

Fotbalisté našeho A týmu 
po neslavném úvodu sezóny zabrali a po podzimu obsadili krásné šesté místo

Slovo předsedy
Vážení přátelé!
Další  rok  je u konce a musím  jednoznačně říct, že  to byl pro náš 
fotbalový klub rok úspěšný. Nejvíce nás těší neustálý příliv mladých 
fotbalistů a jejich nadšení a elán. Chtěl bych poděkovat všem dobro-
volným trenérům, kteří se zde o chaberskou mládež starají.
Do nového roku si dáváme plno cílů a předsevzetí a prioritou pro 
nás bude vylepšit podmínky na našem fotbalovém stadionu.
Přeji vám všem veselé vánoce a šťastný nový rok 2012. 
          Vladimír Šmicer

           Sport

Oznámení
Po  letech  se  v  Chabrech  obnovuje    tradi-
ce  pořádání  fotbalového  plesu.  Ples,  který 
pořádá  fotbalový  klub  SK  Dolní  Chabry,  se 
bude  konat  4.února  2012  v  SOKOLOVNĚ. 

Podrobnější informace se dozvíte v lednovém 
Zpravodaji.

Srdečně zveme milovníky hudby, tance a dobré 
zábavy na tradiční 

SOKOLSKÝ PLES
který se koná 21. ledna 2012 

od 20 hodin v sokolovně
• V průběhu večera vystoupí světoznámý Vycpálkův soubor písní a tanců. 
• K tanci a poslechu hraje orchestr Tonik. 
• Těšit se můžete také na bohatou tombolu a občerstvení. 
• Nezapomeňte společenský oděv. 
• Vstupenky budou k zakoupení na místě. 

Přehled nabízených sportov-
ních aktivit v Sokole - rok 2012
Pondělí   16:00 – 19:00  Tenisová školička
Úterý  17:00 – 18:00  Cvičení seniorů na míčích
  18:30 – 19:30  Kondiční cvičení dospělých
Středa  16:00 – 20:00  Tenisová školička
Čtvrtek  15:30 – 17:00  Sport. gymnastika (5–8 let)
  17:15 – 18:15  Cvičení předšk. dětí s rodiči
  19:00 – 20:00  Kurz hatha jógy
Pátek  15:00 – 17:00  Tenisová školička
 � Cvičit začínáme v týdnu od 9. ledna 2012. 
 � Informace v době cvičení v Sokole nebo na kurz jógy u 

Terezie Šimáčkové: terezie@simacek.org.
 � Hledáme  trenéra  některého  z  bojových  sportů  apod. 

pro školní děti. 
Více informací na mailu: marlenko@seznam.cz.

Připravujeme v sokolovně 
Dolní Chabry kurz Hatha jógy
Kurz bude probíhat od 12.1.2012 do června 2012 ve 
čtvrtek od 19.00 do 20.00. 
Je určen pro všechny věkové kategorie  i stupně pokroči-
losti. Během lekce se budeme věnovat cvičení jednotlivých 
póz (asány), dechovým cvičením (pranayama) a relaxaci. 
Cvičení  jógy  má  příznivé  zdravotní  účinky  na  pohybový 
aparát  i dýchání, pomáhá protáhnout a posílit  tělo, dodá-
vá energii a harmonii. Cena za kurz 20 lekcí je 2.000 Kč, 
jednotlivá lekce 120 Kč, studenti a důchodci 1.500 Kč, jed-
notlivá lekce 80 Kč.
Jógu  pravidelně  cvičím,  praktikuji  a  studuji,  například  v 
Yoga centru v Praze 8 a v Yogashrama v Mladé Boleslavi 
více než čtyři  roky. V  letech 2009-2010  jsem absolvovala 
intenzívní 6-ti měsíční kurz pro učitele Hatha jógy a získala 
Certificate of Training for the Hatha Yoga Teacher -  Yoga 
Alliance a Osvědčení o rekvalifikaci podle vyhl. MŠMT pro 
Instruktora Hatha  jógy). V  roce 2011 kurz   Yoga  for Kids 
and  Families  Teacher  Training  Course  a  Prana  Vashya 
Yoga workshop  Vinay  Kumar.  Přesvědčila  jsem  se,  že  s 
pomocí jógy můžeme mnohé změnit, zejména sami sebe, 
a že každý krok na cestě k poznání jógy je dobrý. 
Prosím, přihlašujte se do konce roku 2011 na email 
terezie@simacek.org.

Terezie Šimáčková

Cvičení za rohem
Potřebujete pohyb? Nechcete, aby na vás někdo kladl přehnané nároky a do něčeho vás nutil? Nevíte co se 
sebou, nebo s dětmi? Přijďte si s námi zacvičit Aikido.
Aikido Iwama-Ryu je nekomplikované, jasné a účinné bojové umění s hlubokými duchovními základy. Obsahuje sys-
tematickou praxi technik beze zbraní a také s mečem, tyčí a nožem. Je vhodné pro muže i ženy, bez rozdílu věku.
Aikido rozvíjí ducha, etiku a sebepoznání, vyznává hluboké, morální hodnoty, které jsou postupně předávány učiteli 
na žáky. Smyslem je, aby každý žák postupoval svým vlastním tempem, byl veden instruktorem individuálně a dělal 
pokroky tak, jak mu to vyhovuje.
Tréninky:  út: od 15:00 (děti), od 16:45 (dospělí), čt: od 16:45 (dospělí, zbraně), pá: od 17:30 (děti), od 18:30 (dospělí). 
S sebou: tepláky, tričko, přezůvky (žabky, pantofle) – máte-li, tak kimono. Kde nás najdete? Stanice autobusu 152, 183, 202, zastávka Čimice. 
Adresa: Čimická 18/141, 181 00 Praha 8 – Čimice. Kontakt: Martin Snopek, Tel: 776 697 367, www.judo-aikido.cz

Věřte nevěřte
V  rámci  únorového  plesu  se  rozbíhá 
soutěž  „MISS  FANYNKA  SK  DOLNÍ 
CHABRY“  Zájemkyně  o  účast  v  této 
soutěži (od 18 do 88 let), zasílejte své 
fotografie na mail: missfch@seznam.
cz do 2.2.2012. Pro vítězku  jsou při-
praveny atraktivní ceny.

7



Fotostřípky

Vzpomínka na chaberské dýňování organizo-
vané Hankou Řepkovou. 
Panečku, to byly ale dýýýýýýýýýýýýýýýně.....

Naše milá chaberská strašidla aneb halloween 
po česku.

Nezaspěte vánoční čas!
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@
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Střípky z Chaber

Svatý Martin přijel sice na hnědém koni (čeká nás 
blátivý čas?), ale děti si ho užily.
Dozvěděly se vše o pověstech s Martinem spojených, popovídaly si s ním a daly si čaj v 
Chaberském dvoře. 

Tak schválně: kdo z Vás se zamyslel při pojídání svatomartinské husy, proč tak činíme? Umí na to 
odpovědět znalecky Hanka Řepková-tel. 605 421 757. Možná po sdělení jejího čísla ve Zpravodaji 
nestihne ani upéct cukroví, jak ji budete zahlcovat telefonáty. Promiň Hani :-).

Hledáme aktivní redaktory Zpravodaje!

Pachové ohradníky
Vážení spoluobčané,
možná, že jste si již všimli pěnových bochánků připevněných 
na stromech či kolících při komunikacích Zdiby - Dolní Chabry, 
Klecany - Větrušice a do Řeže. Jedná se o součást takzvaných 
pachových ohradníků, jejichž účelem je minimalizovat střety 
motoristů s volně žijící zvěří, v případě honitby MS Zdiby - Kle-
cany především zvěře srnčí.
Civilizace si svým vstupem do přírody přivodila další rizika pro svou 
existenci. Srážky se zvěří  jsou způsobeny člověkem, nikoliv zvěří. Její  trasy za potravou, vodou, 
klidným prostředím a v době říje i hledání vhodného partnera existuje v přírodě z dob, kdy o silnicích 
a motorizaci neměl nikdo potuchy. A tak člověk autodopravou výrazně ovlivňuje jak přirozenou po-
pulaci volně žijících druhů zvěře, tak ohrožuje i sám sebe.
Pachový ohradník samozřejmě není všelék, ale snaha o nasměrování volně žijící zvěře, či odkloně-
ní z její navyklé trasy a to z míst nepřehledných na místa s bezpečnějším přechodem komunikace. 
Naše MS má dobrou zkušenost s funkčností těchto ,,svodidel“ a i v letošním roce vynaložilo značné 
finanční prostředky na jejich zkvalitnění a rozšíření.
Za uplynulý rok se nám podařilo snížit dopravní nehodovost ,,motorizovaný člověk - zvíře“ o sedm-
desát procent.
Proto prosím neničte naši práci. Pomůžete tak nejen řidičům a zvěři. Pomůžete nám všem.

Antonín Matějka, Myslivecký hospodář
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