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Zprávy z úřadu

Úvodní
slovo
Miroslav Malina

Přístavba základní školy

S velkou radostí vám předkládáme úplně 
čerstvou studii na dostavbu ZŠ. 

Obě občanská sdružení, která tvoří koaliční 
většinu v Radě i Zastupitelstvu Dolních Cha-
ber měla ve svém volebním programu jako 
prioritu zajištění vzdělání pro místní děti. 

Naše škola je ze zákona spádová, proto je to i naše povinnost. Jednal 
jsem s představiteli MČ Praha 8 o řešení situace, kdy bychom nedokázali 
pokrýt potřebu míst pro další žáky. Jedinou cestou by v takovém případě 
bylo umístění dětí do škol na území Čimic, Libně, nebo Karlína. 

Tomu bychom rádi předešli. Argumentace proti dostavbě z důvodu krize 
a šetření nemůže obstát. Výstavba původní budovy byla uskutečněna 
v době II. světové války. Tedy v době skutečně kritické a zdánlivě bezvý-
chodné. Přesto byla realizována. Domnívám se, že pouze společnost bez 

budoucnosti není ochotna investovat do vzdělání. Důvo-
dy proč je třeba rozšířit základní školu jsou zřejmé. Ka-
pacita prostor stávajícího areálu je vyčerpána. Stavební 
úpravy provedené v loňském roce pomohly stabilizovat 
současný stav. V tuto chvíli tedy prostory dostačují. De-
mografi cká studie ovšem předpokládá nárůst až 300 žáků. Na to je potřeba 
se včas připravit. 

Dnes vám tedy předkládám studii na možné řešení. Jsme skutečně stále 
na začátku. Musíme vypsat výběrové řízení na dodavatele projektové do-
kumentace. Na tu jsme fi nanční prostředky získali z dotace MHMP a čás-
tečně z příspěvku developera. Projekt bude zahrnovat přístavbu jižního kří-
dla budovy, kde budou nové třídy, kabinety a sociální zařízení. Dále bude 
rozšířena stávající šatna a přistavěna kuchyně s jídelnou a druhým tělo-
cvičným sálem v poschodí. Samozřejmostí je například výtah pro osoby se 
sníženou pohyblivostí. Součástí je i kompletně nové topení ve stávajících 
prostorách a celkové zateplení budov. Provozní náklady celého areálu se 
paradoxně katastrofi cky nezvýší. Nová technologie kotelny, osazení no-
vých těles a rozvodů ve spojení s provedením celkových izolací stávajících 
budov a další úpravy přinesou významně efektivnější a levnější provoz. 

Prozatím se tedy pohybujeme v prostoru představ a přání. Ale i tento malý 
krůček v cestě k nové Základní škole v Dolních Chabrech dává naději.

Představujeme 
zajímavé osobnosti, organizace, sdružení

V minulých číslech jsme Vám v rubrice Představujeme... stručně 
přiblížili Vámi zvolené zastupitele. (Výjimkou je MUDr. Dvořák, 
který si uveřejnění nepřál). V dalších zpravodajích Vám chce-
me představit zajímavé osobnosti, organizace, sdružení apod., 
jejichž činnost je s Dolními Chabry spojena. Dnes Vám stručně 
představujeme soubor Camera Chabra.

Camera Chabra
pěvecký sbor

Kdy, jak a proč vznikl místní pěvecký sbor Camera Chabra 
a proč se takto jmenuje?
Pěvecký sbor Camera Chabra vznikl v roce 2004 původně jako 
jedna z aktivit pro seniory Chaber, avšak brzo se rozrostl a nyní 
jsou v něm zastoupeny všechny generace. Jméno souboru jsme 
vymysleli později, v době, kdy jsme začali veřejně vystupovat i v 
zahraničí a účastnit se festivalů. Název je z latiny a znamená , že 
naše místo, sídlo, jsou Chabry.

Co považujete za největší úspěch tohoto souboru, co Vás 
nejvíc těší? V letošním roce jste absolvovali cestu po USA. 
Jaké události a akce Vás čekají v nejbližším čase? Můžeme 

se těšit opět na koncerty v místním kostele a kdy se uskuteční?
Největším úspěchem souboru bylo loňské turné po USA – vystupovali jsme v 5 státech, ve 
slavné koncertní síni Českého domu v New Yorku, všude jsme měli nejen velký úspěch, ale 
především srdečné přijetí a vřelé publikum. Cestujeme ale každoročně do zahraničí, kde nejen 
vystupujeme, ale realizujeme workshopy české lidové písně pro zájemce z řad krajanů. V letoš-
ním roce pojedeme koncertovat v červenci do Rijeky, na podzim budeme realizovat Dny české 
kultury ve Lvově, ale spousta koncertů nás čeká v Čechách. V Chabrech vystoupíme 28.4., 
23.6. a pak na vánoce 24.12. a 26.12. Kromě toho budeme zpívat pro malé pacienty Olivovy 
dětské léčebny v Říčanech a pro seniory v Domově seniorů v Čimicích.

První koncert se tedy uskuteční v Chabrech v sobotu 28. 4. 2012 v našem kostelíku sv. 
Jana Křititele u příležitosti akce Sdružení na ochranu chaberských památek, o které pí-
šeme na str. 6.

Přejeme Vám hodně radosti ze zpěvu i ze života.   Alena Nigrinová

                                                                                                                                           

Oznamuje
ve smyslu §36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
a usnesení Rady MČ č.302/12/RMČ ze dne 12.1.2012

Záměr
Pronajmout  nebytové prostory 
v budově bývalého Úřadu MČ Praha Dolní Chabry, Spořická 314/42. 

Podmínky pronájmu:
Kolaudační stav: kanceláře
Způsob využití: pouze v souladu s kolaudačním stavem
Vybavení: elektro, plyn, ÚT, voda, telefon,

Roční nájemné: minimální výše 900,- Kč/m2 

Nabídka musí obsahovat:
-přesnou specifikaci účelu nájmu
-oprávnění k podnikatelské činnosti v oboru (výpis z OR nebo ŽL) v případě záměru využívat NP k podnikání

Poučení:
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky a to 
písemně, prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Praha – Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 
Praha 8 – Dolní Chabry.
Kontaktní osoba: p. Pisingerová,  správa majetku městské části, tel.: 283 851 272, 283 851 277  

                                                                                                                         

Městská část Praha-Dolní Chabry
Úřad městské části Praha-Dolní Chabry
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Balkón v Obřadním sálu
Proč je balkon v Obřadním sálu nepří-
stupný? Jeden kamarád se mne ptal, 
zda je balkon pouze pro místní hono-
raci.

Odpověď je celkem jednoduchá a dá 
se vyčíst z této fotografi e. Místa jsou 
tam vhodná pouze pro milovníky roz-
hlasového vysílání.         Starosta MČ

Premiéra chaberského ochotnického 
divadla 

Naši chaberští ochotníci vstou-
pili svou první premiérou 
úspěšně do života obce. Ne-
jsem členem sdružení Divoch, 
ale třeba to bude při mojí sna-
ze vám tento soubor představit 
spíše výhodou. 

Dnešní podoba ochotnického 
spolku v Chabrech je pokračo-
váním dlouholeté tradice. Pokus 
o obnovení divadla zahájil vloni 
svým inzerátem pamětník a člen 
divadelního spolku před padesá-
ti lety pan Jaromír Schütz. Poté 
co se připojily dvě dámy, dostala 
jeho snaha reálnou podobu a po-
tom i rychlý spád. Musím s nepa-

trnou výčitkou směrem k chaberákům konstatovat, že obě pocházejí z Ďáblic. 1. 
prosince 2011 bylo na ustavující schůzi založeno občanské sdružení Divoch se 
dvanácti zakládajícími členy. Okamžitě se dali do práce. 

Byl jsem jejich společníkem od samého počátku až do premiéry. Původně jsem 
chodil otevřít a zavřít sál. Můj pohled na jejich snahu byl zpočátku velmi skep-
tický. Poté co jsem shlédl úvodní zkoušky jsem raději trávil čas mezi začátkem 
a ukončením zkoušení sledováním fotbalu v televizi naproti U Kulhánků. Jednou 
jsem se zdržel po zahájení zkoušky déle a s údivem jsem zjistil, že to co vidím 
je divadlo. Potom už jsem sledoval vývoj představení bez nucení a dokonce rád. 
S potěšením jsem zaznamenal, že nejde jen o divadlo. Že se především v po-
hodě sejde skupina lidí, kteří se dokáží bavit a společně něco smysluplného 
tvořit. Věk členů souboru je mezi patnácti a téměř devadesáti lety. A dokáží si 
porozumět. 

Domnívám se, že ta pohoda je na výsledku jejich práce opravdu vidět. Smekám 
před jejich výkonem a pevně věřím, že divadlo Divoch vydrží pro jejich i naše 
potěšení.                Starosta MČ

  Zprávy z úřadu

Ze zasedání Zastupitelstva MČ 
ze dne 21. března 2012
Zastupitelstvo projednalo

  žádost o revokaci usnesení č. 049/11/ZMČ –  zrušení povo-
lení provozu hracích automatů v hostinci „U Kulhánků“ a  trvá na 
svém původním stanovisku vyjádřeném v usnesení č. 049/11 ze 
dne 7.12.2011 – zrušení povolení hracích automatů ve výše uve-
deném objektu na Spořické ulici.

Zastupitelstvo souhlasilo
  se změnou zřizovací listiny ZŠ, spočívající ve vymezení ma-

jetku, kterým MČ předává ZŠ do bezúplatného užívání nebytové 
prostory, jejichž výčet je obsahem Dodatku č. 6 ke zřizovací listině. 
Zmocňuje starostu k jeho podpisu.

Zastupitelstvo schválilo
  prodej  7 m2 z pozemku parc.č. 1462/2 v ul. Na Pěšině man-

želům Zdeňkovým dle ceny stanové cenovou mapou, tj. 5.180,–
Kč/m2. Současně schválilo směnu zbylé části tohoto pozemku 
v ulici na Pěšině o výměře 61 m2 za pozemek parc.č. 1466/2 v uli-
ci Křimovská,  o  výměře 61 m2 ve vlastnictví žadatelů, který tvo-
ří součást komunikace. Uložilo starostovi zajistit zákonný prodej 
a zmocnilo jej k podpisu smlouvy.

  rozpočet MČ Praha-Dolní Chabry na rok 2012. Rozpočet byl 
schválen jako vyrovnaný.

Vybíráme 
ze zasedání Rady MČ 
ze dne 5. března 2012

Rada souhlasila
  s ukončením nájemní smlouvy manželů Caklových a s ní sou-

visející dohodou o pracovní činnosti uzavřenou s pí Caklovou, kte-
rá byla smluvně vázána na nájem služebního bytu. Obě smlouvy 
byly ukončeny po vzájemné dohodě ke dni 6.3.2012. 

Vycházky po Praze
Kulturní a sociální komise Vás zve na vycházky po Praze známé 
i neznámé

11. dubna   Z Proseka do Libně
25. dubna   Dejvice – Hvězda – Ladronka

Trasy jsou nenáročné a vhodné pro všechny věkové kategorie,
srazy – 14.15 h konečná zastávka bus č. 162 Kobylisy.

Informace: M. Knížková tel. 739750685

Proč má radnice nové osvětlení dvora? 
Po čtyřech letech provozu byla funkční 
jen polovina z osmnácti sloupků původ-
ního osvětlovacího systému. Po neu-
stálém vyměňování plastových krytů 
a defi nitivním vylomení pěti sloupků ze 
základny jsme se rozhodli celé osvět-
lení vyměnit. Zvolili jsme soustavu 
pěti masivních sloupů. Celkový příkon 
se snížil, přesto se prosvětlení dvora 
zlepšilo. O tom se můžete přesvědčit 
přímo na místě.                Starosta MČ

Připomínáme
Poplatek za psy bylo nutné uhradit na úřadě MČ 
do konce března!

Informace podá Gabriela Chamrová, tel. 283 851 272.

Víkendová 152 
v ohrožení
Možná jste si někteří z Vás 
všimli, že ROPID uvažo-
val o zrušení víkendového 
provozu autoburu 152 – viz 
Mladá fronta dnes z 20. 2. 
2012. 

Jako by nestačilo, že chodíme z Čimic přes pole ve tmě.  Hned 
jsem napsala dopis jak MF, tak i ROPIDu – část dopisu byla otiště-
na v MF dnes 2. března. 

Z ROPIDu se zatím nikdo neozval, ale v novém jízdním řádu stále 
jezdí 152 i o víkendu. Tak hezké jaro!            Barbora Floriánová

Rozpočet
Schválený rozpočet MČ Praha-Dolní Chabry pro rok 2012 
naleznete na www.dchabry.cz a v nástěnkách úřadu MČ.

Aktuální jízdní řády MHD 
od 1. 3. 2012 naleznete ke ztažení na www.dchabry.cz.

(V případě technických obtíží je můžeme vytisknout starším obča-
nům na vyžádání v kulturním centru CHD). Příměstské jednodenní tábory

Kontakt:   kristyna@sang.cz
Více inforamací:  www.prazdninyvpraze.cz
Příměstský tábor je alternativou ke klasickým vícedenním táborům. Koná se ve 
městě po celé letní prázdniny. Pro děti je připravený bohatý program přes celý 
pracovní týden. Jedná se o jednodenní tábor od 7.00 do 18.00 hod. 
Svoz chaberských dětí v případě dostatečného zájmu rodičů bude zajištěn 
z Chaberského dvora. Více info 607 633 551.
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Chaberský dvůr

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

Divadlo

Jarní sněhánky s Míšou Dolinovou
Děti se dozví, jak se dá po-
znat z oblohy zítřejší počasí. 
Ale nejenom to, počasí se dá 
poznat i z provázku anebo 
zkoumáním lesa. A také i z 
pranostik. 

Jak moc děti ví, co je to po-
lojasno a oblačno, proč chodí 
slepice brzy spát a co je to 
vlastně fén, se dozví v písnič-
kách a soutěžích s Michaelou 
Dolinovou a Milanem Duch-
kem. 

21. 4. so 15 h
Vstupné Kč 80,–/50,–

Děti se dozví, jak se dá po-
znat z oblohy zítřejší počasí. 
Ale nejenom to, počasí se dá 
poznat i z provázku anebo 
zkoumáním lesa. A také i z 
pranostik. 

Jak moc děti ví, co je to po-
lojasno a oblačno, proč chodí 
slepice brzy spát a co je to 
vlastně fén, se dozví v písnič-
kách a soutěžích s Michaelou 
Dolinovou a Milanem Duch-
kem. 

21. 4. so 15 h
Vstupné Kč 80,–/50,–

DIVADELNÍ OCHOTNÍCI CHABERŠTÍ
Poděkování

Ochotnický divadelní soubor děkuje úřadu MČ Dolní Chabry a jeho pracov-
níkům za laskavou podporu, bez které by divadelní představení Osm žen 
nemohla vzniknout. 
Ještě jednou srdečně děkujeme.

Výzva

Divadelní ochotníci hledají do svého souboru muže všech věkových kate-
gorií !! 
Soubor potřebujeme posílit i o technického pracovníka – světla, zvuk, kulisy
a o nápovědu, vhodné i pro aktivní důchodce !! 

Zájemci volejte Aju Borhyovou tel: 603 703 936

Výstava

FIDRPAV
Sochy a obrazy – Petr Fidrich, 
fotografi e – Milan Pavýza

vernisáž 5. 4. úterý od 18.30 h

Přednáška

Investice do drahých kovů
Ing. Jarmila Hla Shwe, M. B. A.

Jarmila Hla Shwe má za sebou bohatou praxi v oblasti ban-
kovnictví, managementu a marketingu. V současné době 
pracuje pro evropskou jedničku nezávislého private bankin-
gu – německo-švýcarský holding AWD, kde se stará o sprá-
vu fi nančního portfolia VIP klientů z řad vysokých manaže-
rů, členů profesních komor, či špičkových sportovců. V této 
turbulentní době umí poradit, jak lze pomocí alternativních 
investic mimo fi nanční trhy ochránit naše peníze proti mož-
ným dopadům fi nanční a dluhové krize. Paní Hla Shwe žije 
v Dolních Chabrech 8. rokem a ráda se s Vámi přijde podělit 
o své profesní zkušenosti.
24. 4. úterý 19 h
Vstupné Kč 30,–

Michal Viewegh v chaberské 
knihovně

Čtenářská soutěž 
s Večerníčkem
Ráda bych touto cestou poděkovala Filipovi Šírovi za to, jak 
skvěle vede knihovnu a motivuje malé děti, aby si s rodiči 
četly. Ve středu 14. 3. zorganizoval vyhlášení vítězů čte-
nářské soutěže se vším všudy – bezva ceny – dostalo se 
opravdu na všechny a pohoštění, které zajistila cukrárnička 
Na Pěšině.

Děti na začátku dostaly sešitek, do kterého získaly za kaž-
dou přečtenou knížku razítko. A všechny se opravdu snažily. 
Už se těšíme na další kolo – v knihovně je ještě plno bezva 
knížek a až budou děti velké určitě si – i díky Filipovi najdou 
cestu za knihami o patro výš.

Kateřina Novotná
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   Chaberský dvůr

DUBEN 2012
Výstava „FIDRPAV“
5. 4. – 10. 5. 2012
Sochy a obrazy – Petr Fidrich, fotografi e – Milan Pavýza 
 
Vernisáž 5. 4. čt od 18.30 h – vstup volný

Vstupné Kč 30,–

4. 4. st 15.30 – 17.30 h
Kavárnička XI.
aneb „přijďte jen tak pobejt“
Vstup volný – pro všechny věkové kategorie

12. 4. čt 17 h
Život skromný a život v luxusu    
Pokračování besed s odborníky Pražského hradu
Mgr. Gabriela Blažková, PhD.
Vstupné Kč 30,–

17. 4. út 16 – 18 h 
Vyrobte si jarní tričko nebo tašku!
Tvůrčí dílna J. Kudělové
(Úhrada materiálu a barev – tričko Kč 160,–, taška Kč 90,–)

Vstup volný

18. 4. st 15.30 – 17.30 h
Kavárnička XII.
aneb „přijďte jen tak pobejt“
Vstup volný – pro všechny věkové kategorie

19. 4. čt 19 h
Osm žen 
Představení chaberského divadla DIVOCH

Vstupné Kč 120,–

21. 4. so 15 h
Jarní sněhánky s Míšou Dolinovou
Pohádka pro nejmenší s písničkami aneb jak se dá z oblohy poznat 
počasí

Vstupné Kč 80,–/50,–

24. 4. út 19 h
Kam investovat?
Beseda s fi nanční odbornicí Jarmilou Hla Shwe nejen o investicích 
do drahých kovů
Vstupné Kč 30,–

26. 4. čt 19 h
Osm žen 
Představení chaberského divadla DIVOCH

Vstupné Kč 120,–

Po, Út, Čt: 10–12 13–18, St, Pá: 10–12 13–20, So: 14–18 
Kontakt: 283 852 858 604 976 653

Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry

 www.dchabry.eu
Předprodej vstupenek v Kulturním centru CHD

Divadlo

Recenze divadla Divoch – Osm žen
V březnu jsme byli svědkem velké společenské události v Chabrech: dvě pre-
miéry divadla Divoch „Osm žen“, nově vzniklého, místního amatérského sou-
boru. Kolektiv v poměrně krátkém čase nastudoval detektivní příběh Roberta 
Thomase, který je sám o sobě napínavý, někdy tragikomický, jindy vážnější 
až strašidelný. Všechny ženy-herečky se se svou rolí popraly se ctí a hlavně 
s obrovskou chutí. Zvláštní obdiv patří vedoucí souboru Aleně Borhyové, kte-
rá byla motorem celého představení jako režisérka. Oba premiérové večery 
byly protkány slavnostní atmosférou, kdy veškeré to pobíhání, prožívání a or-

ganizování dýchlo na celý Chaberský dvůr. A přesně tak to mám ráda – když 
tento dům „žije“. Nepostavil se pro krásné kanceláře, ale aby ho využívali 
občané D. Chaber, aby zde trávili volný čas, aby se stal – jak já ráda říkám – 
společenským centrem Chaber. Využíváme tu mateřskou školu, chodíme zde 
k lékaři či za kulturou. Všechny problémy a fi nanční klády, které nás s tímto 
objektem ještě čekají, musí vyvážit jeho smysluplné využití. A velmi cenná 
je v oblasti kultury vlastní tvorba – divadelníků, dětí, místních umělců.Ti pak 
přivedou do těchto krásných prostor své blízké a prožijeme tu pohodové chví-
le, jako se to podařilo při premiérových představeních divadla Divoch. Jako 
„recenzent“ bych jistě našla nějaké ty výhrady k představení, ale ty už jsem 
zapomněla :-). Ostatně přijďte se podívat na dubnové reprízy.

Alena Nigrinová

ganizování dýchlo na celý Chaberský dvůr. A přesně tak to mám ráda – když 

Tvůrčí dílna

Vyrobte si jarní 
tričko nebo 
tašku!
Přijďte si vyrobit své jarní tričko 
nebo krásnou tašku! Ruční tisk na 
trička v Chaberském dvoře.

17. 4. út 16 – 18 h

Připravujeme
31. 5. 2012 (čtvrtek) koncert JAVORY – Hana a Petr 
Ulrychovi, housle Kateřina Štruncová. 
Předprodej vstupenek od 16. dubna v CHD.
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Dětský karneval
14. ročník karnevalu pro děti, 
který byl pořádán TJ ZŠ Chabry 
letos v březnu, se opravdu po-
vedl.
Přišla spousta rodičů, prarodičů 
a asi 60 dětí v krásných maskách, 
mohli jsme se potkat s vílami, prin-
ceznami, kovboji, motýli, pážetem, 
myškou a dalšími.... Bohatý pro-
gram se myslím líbil.
Na úvod se představili a celým po-
hádkovým karnevalem provázeli 
čtyři hajánci, do kterého hned zapojovaly i děti. Tancování a dovádění s nimi, děti uvolnilo 
a následovalo i představování masek. Každá maska byla originál a byla odměněna vel-
kým potleskem. Následovaly soutěže pro děti.
Velký úspěch měla i Ježibaba, která na závěr rozdávala perníčky, které dětem velmi chut-
naly. Chceme poděkovat všem, kteří nás svou návštěvou podpořili, a doufáme, že nelito-
vali toho, že na karneval s dětmi přišli. 
Karneval byl zachycen na fotkách a ty jsou k vidění na adrese http://detskekarnevaly.
rajce.net       Ivana Rakovská

Školy, sdružení

Turnaj v přehazované
8. března proběhl v tělocvičnách ZŠ Libčická turnaj Prahy 
8 v přehazované dívek. Naše škola se zúčastnila v kate-
gorii 4. – 5. tříd (II. kategorie – dívky). Družstvo našich 
páťaček s velkým přehledem vybojovalo 1. místo, nebylo 
ani jednou poraženo a ve všech zápasech zvítězilo o více 
než 20 bodů. Gratulujeme.    Jakub Linhart

Za středověkými malbami i loutkovým 
divadlem do Dolních Chaber 

V sobotu 28. dubna 2012 se Dolní Chabry pochlubí veřejnosti 
zrestaurovanými středověkými malbami kostela Stětí sv. Jana 
Křtitele. Od 11 hodin zde bude sloužit bohoslužbu slova biskup 
Karel Herbst, který požehná nově opravené románské fresky. 
V přilehlém barokním statku je připraven program pro děti, vý-
stava starých fotografi í i Staročeská beseda. 
S l a v n o s t n í 
den bude za-

hájen v 10 hodin vyzváněním zvo-
nů. V 11 hodin začne bohoslužba 
slova, kterou bude sloužit biskup 
Karel Herbst. Během bohoslužby 
požehná románské malby zrestau-
rované v letošním roce z prostřed-
ků Magistrátu hl. m. Prahy. Od 13 
hodin v kostele pohovoří o román-
ských malbách kunsthistorik prof. 
Jan Royt, o archeologii a zajíma-
vostech stavby budou předná-
šet archeologové PhDr. Zdeněk 

Dragoun a PhDr. Michal Tryml. Pěvecký sbor Camera 
Chabra završí v 16 hodin celý program slavnostním 
koncertem.
S historií se od 10 do 17 hodin návštěvníci setkají také 
v sousedním Knorově statku, kde bude připravena vý-
stava s názvem „Jak se lidé v Chabrech dříve bavili“. 
K vidění zde budou především staré fotografi e divadel-
ních a jiných chaberských ochotnických spolků, histo-
rická loutková divadla, loutky a hračky našich předků. 
K zakoupení budou také originální loutky broučků, 
skřítků a dalších pohádkových postaviček od přední-
ho českého loutkáře Jakuba Balihara. Ve 14 hodin za-
tančí Staročeskou besedu taneční soubor z Oskořínka 
u Nymburka. Děti v 15 hodin potěšíme hranou pohád-
kou O princezně Márince. Na dvoře statku nebude chy-
bět posezení s občerstvením, hry a soutěže pro děti, 
jízda na poníkovi a další živá zvířátka. Přijďte strávit 
příjemný den i s Vašimi dětmi.
Akci pořádá OS na ochranu památek v Dolních Cha-
brech a Mladí ochránci přírody „Sůvy“.     Jana Snížková

Anglie a Wales 2012
Ve dnech 26. února až 3. března vyrazi-
li žáci 5. – 9. tříd na poutavý poznávací 
zájezd do Anglie. Prohlédli jsme si Lon-
dýn a důkladně jsme prozkoumali celý Wales. Navštívili 
jsme takové památky jako Westminsterské opatství, místo 
korunovace anglických králů a královen, Stonehenge, ta-
jemnou pravěkou stavbu s dosud neobjasněným účelem, 
Caerphilly Castle, rozlehlý hrad z 13. století, a řadu dal-
ších. Program byl náročný, ale počasí nám přálo, a tak 
jsme každý večer usínali k smrti unavení, ale s dobrou 
náladou. A kam příští rok? Už teď se těšíme, že poznáme 
celé jižní pobřeží Anglie od východu na západ.

Krásné jaro!
Připravujeme každoroční 
vystoupení našich ma-
lých hudebníků a tanečnic 
v Chaberském dvoře. 
Přihlášky na kroužky 
a školičky přijímáme již od 
května. Prijďte se k nám 
podívat.
Dětské centrum Pod Smr-
kem, www.pod-smrkem.cz

Zveme všechny milovníky pejsků na výstavu 
kříženců, voříšků a psů bez PP

VOŘÍŠKIÁDA 19.5.2012 – Zdiby

KDE: Stejskalův dvůr ve Zdibech (Praha – 
východ)
KDY: sobota 19.5.2012 9 – 16 hod
PROGRAM: posuzování pejsků podle tříd, 
doprovodné soutěže
Přihlášky a více info: www.zkokralupy.estran-
ky.cz, uzávěrka přihlášek: 30.4.2012. 

Srdečně se na Vás a Vaše pejsky těší organi-
zátoři ZKO Zlosyň

    Tělovýchovná jednota  
             ZŠ Chabry                                       
                    ve spolupráci se  ZŠ Dolní Chabry 

 

                       pořádá 
 

XVIII. ročník Velikonočního turnaje 
           ve stolním tenisu 

                           ____________________________________ 
       

  v pátek 20.4.2012 od 12 hodin pro kat.  děti 1 až 3 třídy 
  v pátek 20.4.2012 od 12 hodin pro kat.  žáků a žákyň  4 až 9 třídy 
  v sobotu 21.4.2012 od 9 hodin pro kategorie ženy, muži, 
 
Účast: hráči, kteří nejsou registrováni v oddílech stolního tenisu 
 
Hraje se podle platných pravidel stolního tenisu. 
 
Přihlášky žactvo do ředitelny ZŠ do pátku 13.4.2012 do 14 hodin, ostatní 
telefonicky na číslo 233 544 532 nebo 723 127 130 (pan Vokáč-ředitel 
turnaje) do 16.4.2012.  
Přihlásit se lze i e-mailem jaroslav.vokac@iex.cz 
 
První tři v každé kategorii získají diplom a pohár, vítězové navíc putovní 
poháry TJ ZŠ Chabry. 
 
Startovné pouze v kategorii dospělých 100 .- Kč, členové TJ 50.- Kč 
 

                                                                     Jaroslav Vokáč  
                                                                                                                 ředitel turnaje 
 
Sponzor turnaje Potraviny Vomáčková + Radouš 
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Chaberští tenisté opět 
v akci
V neděli 26.2.2012 se konal v tenisové hale LOB 
Bohnice dětský turnaj, který pořádal sportovní od-
díl 2.P.S.K. Dolní Chabry ve spolupráci s SK Mete-
or Praha. Na turnaji se sešlo 42 dětí z celé Prahy 
a chaberské děti se ve velké konkurenci opět ne-
ztratily. Nejmenší děti z Chaber suverénně ovládly 
kategorii 5-7 let v minitenise. Zazářila i přípravka, 
kde chaberské děti obsadily 2.-4. místo a nezkla-
mali ani žáci, kde po obrovském boji vybojoval pro 
Chabry 3. místo Frederik Bušek. 
Výsledky: 
Minitenis – 1. Michal Mlynár (Chabry), 2. Tobík Klofáč (Chabry), 3. Ben Florián (Chabry), 4. Anna 
Dejmková; Přípravka – 1. Laura Pasecká, 2. Filip Drbal (Chabry), 3. Matěj Šilha (Chabry), 4. Jana 
Francová (Chabry); Ml.žáci – 1.Matyáš Krajíček, 2.Denis Holík, 3. Frederik Bušek (Chabry),4. Vero-
nika Cerhová        -ata-

A- tým
Naše první mužstvo jako kaž-
dý rok bylo s přípravou opa-
trné a zbytečně neriskovalo 
zranění před soutěží a každý 
hráč se připravoval individu-
álně, a tak nebylo výjimkou 
potkat při nedělní ranní pro-
cházce v Draháni běžícího 
hráče z A týmu. Fotbalovu 
formu ladilo každou středu na 
umělce v Březiněvsi. Přípravu 
áčko završilo přátelským utká-
ním na stadiónu Slávie proti 
věhlasnému týmu Honzy Kollera, Smetanově Lhotě. Utkání to bylo zajíma-
vé, ale nutno objektivně uznat, že naši borci byli jednoznačně lepší a po 
čtyřech!!! gólech Robina Dejmka porazili Honzovu Lhotu 4:2, když jednu 
z branek Lhoty vsítil nejlepší střelec fotbalové reprezentace všech dob, 
Jeník Koller.                    Vlastimil Tomšů

Mladší přípravka
Mladší přípravka se v zimním 
období zúčastnila pouze dvou 
turnajů, aby si kluci v zimě od-
počinuli. Ovšem na obou sla-
vila úspěchy. Turnaj na Kingu, 
který se hrál postupně čtyři 
hrací dny, jsme v konkurenci 
čtyř týmů suverénně vyhrá-
li a na turnaji v Kunraticích 
jsme se mezi 10 týmy umístili 
na krásné bronzové příčce.            
Karel Hubička

Zimní příprava 
našich týmů
Předpřípravka
S týmem předpřípravky jsme se v rámci 
zimní přípravy zúčastnili několika halo-
vých turnajů – Litoměřice, Dobřichovice, 
Motorlet. Přestože jsme se připravovali 
pouhé 3 měsíce, neobávali jsme se jít 
do soubojů se soupeři, kteří trénují již 
rok a více. Za výkony našich hráčů jsme 
se nemuseli vůbec stydět. Naši kluci nás 
reprezentovali zcela výjimečně, s nej-
větším úsilím a nasazením. Je vidět, že 
nám rostou následníci, kteří chtějí dobře 
reprezentovat chaberský klub.
Vladimír Nesvadba

Slovo předsedy
S příchodem jarního počasí se nám do Chaber sa-
mozřejmě vrátil také fotbal. Zimní pauza byla tradič-
ně dlouhá a naše mužstva ji vyplňovala různými tur-
naji či přátelskými zápasy. Některé výsledky hlavně 
našich mladých týmů byly potěšující, ale nejdůleži-
tější bylo hlavně dobře vyplnit tuto ne příliš oblíbe-
nou část fotbalové sezóny. Za to bych chtěl poděko-
vat našim trenérům, že přes zimu připravili zajímavý 
program a samozřejmě rodičům za spousty hodin 
strávených na halových turnajích. Věřím, že tohle 
všechno se projeví hlavně teď na jaře a budeme 
našim chaberákům dělat radost naší předváděnou hrou. Vladimír Šmicer

   Sport

Věřte nevěřte
Proslýchá se, že A-tým Dolních 
Chaber patrně přijde o svého pra-
vého obránce Láďu Vízka, který se 
rozhodl vyměnit kopačky za kytaru 
a založil chaberskou heavy metalo-
vou skupinu BLACK TANK. S tímto 
přestupem se počítá již dlouhou 
dobu, protože Láďa opravdu trénu-
je se svou skupinou odpovědně již 
dlouhá léta, ale co je šokující nejen 
pro chaberský fotbal, ale zejména 
pro reprezentaci ČR, Vláďa Šmicer 
se totiž rozhodl fakticky seknout 
s funkcí manažera fotbalové repre-
zentace a následovat svého tchána 
v showbusinessu a zhostit se mana-
žerské funkce v této skupině. Je to 
zcela pochopitelné, 
protože umělecký um 
této tvrdé kapely je 
zcela jednoznačný 
a je velkým příslibem 
nejen pro českou mu-
ziku, ale i pro světo-
vou. Není tajemstvím, 
že se chce zařadit 

svoji úrovní po bok takových sku-
pin jako AC/DC, s kterou již Vláďa 
vstoupil do jednání a už nyní mů-
žeme prozradit, že je domluven 
první společný koncert, který se 
uskuteční 1. dubna od 20 hodin na 
stadionu V.I.Lenina v Užgorodě. Na 
toto místo se chystá i celá rodina 
našeho předsedy a jedním z vrcho-
lů této show bude vystoupení Šmíci 
v podobě jeho oblíbeného „dancing 
on the table“. Máme se na co tě-
šit! Poznámka: autobusy na zájezd 
do Užgorodu budou přistaveny na 
Hrušovanském náměstí 1.4.2012 
v 5:00, zájemci hlaste se na mailové 
adrese: skchabryautobusuzgorod@
seznam.cz.
Více na: www.skchabry.cz

Starší přípravka
Starší přípravka v zimě měla 
poměrně napilno. Mimo tré-
ninkového cyklu: pondělí – 
středa – pátek (hala – uměl-
ka – hala), jsme sehráli řadu 
turnajů v Praze a okolí. Vzhle-
dem k velkému počtu dětí 
jsme se často museli rozdělit 
na 2 herní skupiny tak, aby si 
všichni zahráli. Z 10 turnajů 
jsme, mimo dvou, vždy skon-
čili na stupních vítězů. Mladší kluci si zahráli zimní ligu na Kingu a 3. mís-
to v konkurenci o rok starších hráčů je super výsledek. Starší hráči naší 
přípravky zase přivezli poháry za první místo z Jesenice, Žižkova a Ďáb-
lic a další medaile ze Žižkova, Kbel a Neratovic. K tomu také kluci často 
získali i individuální ocenění pro nejlepšího hráče, střelce nebo brankáře 
turnaje (Jirka Šmicer, Martin Škurek, Lukáš Böhm nebo Kuba Karban). 
Myslím, že s výsledky a zejména s předvedenou hrou můžeme být spoko-
jeni a už se těšíme na jarní mistrovské zápasy.  Jan Škurek

Mladší žáci
Ani naši mladší žáci nezahá-
leli a tvrdě se připravovali na 
druhou část soutěže, kterou 
mají skvěle rozehranou a ze-
jména A tým má na to, aby 
celou soutěž vyhrál. Zimní 
příprava probíhala na uměl-
ce v Březiněvsi, v chaberské 
tělocvičně a posledních pár 
týdnů i v terénu ve formě na-
bírání fyzičky tolik populárním 
během chaberskou krajinou. Mladší žáci se zúčastnili turnaje v Bráníku na 
umělé trávě, kde v silném obsazení rozhodně neudělali ostudu. Byli vy-
rovnaným soupeřem Spartě Praha, Bráníku, Ústí nad Labem,…Dále jsme 
zkusili svoji sílu i v hale, a to na Žižkově, kde jsme odehráli několik turnajů 
a z toho jsme vybojovali tři první, jedno druhé a dvě třetí místa.  V. Tomšů
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Fotohádanka na duben
Připomínáme všem soutěžícím, že od 1. 1. do 31. 10. 2012 probíhá 
FOTOSOUTĚŽ, určená pro všechny věkové kategorie. Těšíme se na 
Vaše zajímavé a originální snímky. Téma soutěže a podmínky nalez-
nete na www.osop-chabry.cz. Nyní k našim HÁDANKÁM:

1. V naší obci nalez-
nete věže a drobné 
věžičky. 

Poznáte, z které známé 
stavby v obci je tato vě-
žička či přesněji zlace-
ná hrotnice věže s kří-
žem? V čase jarních 
procházek tuto otázku 
jistě snadno rozluštíte.

2. Na fotografii z r. 
1938 je zachycena 
drobná dřevěná stav-
ba, která byla umístěna 
na jedné z hlavních sil-
nic v naší obci. 

Pamětníci jistě pozna-
jí, kde stála tato stav-
ba a k čemu sloužila? 
Pamatujete, i kdy byla 
zbourána?

Odpověd na březnovou hádanku: 
1. Stavení na fotografii stojí na rohu ulic Měděnecká a Do rybníčků. Žil zde 
známý chaberský patriot Karel Dvořák a autor kroniky „Chabry – Čimice, 
jejich minulost a další vývoj“.
2. Stodola stála v ulici Do rybníčků, minulý měsíc byla zbourána. Stihli jste 
ještě zaznamenat její jednoduchou krásu?
Odpovědi naleznete také na stránkách www.osop-chabry.cz. Těšíme se 
také na další vaše fotky do fotosoutěže.              Jana Snížková

Střípky z Chaber

Fotostřípky
Vzpomínka na Masopust

Děkujeme laskavým sponzorům – Cukrárnička Na 
Pěšině, Centrum Karel, Hostinec U Míšků, Sedm 
paprsků a p. Ševčík-uzeniny. Díky Mgr. Petře 
Svárovské za výrobu masopustních transparentů!

Po koncertu

Lucie Šoralová netajila 
obdiv k domácím kolá-
čům p. Knížkové – duše 
naší čajovny v CHD. 

Děkujeme za vše, co 
děláš, Miluško, pro 
naše důchodce i mlsné 
jazýčky.

 
 
 
 
 

 

Společnost BPO Czech, s.r.o. hledá pro svoji provozovnu  
ve Zdibech, vhodného kandidáta pro obsazení  

 
administrativní pozice 

 
Požadujeme: 
 

- SŠ nebo VŠ  vzdělání 
- plný úvazek s pracovní dobou od 09:00 do 17:30 
- schopnost pracovat s PC a znalost MS Office 
- znalost angličtiny vítána 

 
Nabízíme: 
 

- smlouvu na dobu určitou – možný nástup 05-06/2012, 
 ukončení 11/2012 

- 20.000,-Kč hrubého měsíčně 
 
 
Pozice je vhodná i pro absolventku/a SŠ bez praxe. 
V případě zájmu prosím zašlete svůj životopis na adresu 
tachovska@bpogroup.cz nebo přímo kontaktujte paní Mgr. 
Annu Tachovskou na telefonu 222 518 288 nebo 603 525 362. 
Provozovna je na adrese Pražská 180, 250 66 Zdiby – areál 
logistického centra. 

CHABERSKÝ ZPRAVODAJ, vydává městská část Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, tel.: 283 852 858, e-mail: zpravodaj@
dchabry.cz, www.dchabry.cz. Šéfredaktor: Ing. Alena Nigrinová. Redakční rada: Hana Francová, Pavla Králová, Vlastimil Tomšů, Milan Zahradník. Grafika: Hana Francová. 
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Petice

Neúnavný bojov-
ník p. Morava za 
„rozumný okruh 
Prahy“. 

V tuto chvíli má již 
shromážděno okolo 
700 podpisů.

inzerce
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