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Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina, starosta MČ

Vracím se k proble-
matice, která má 
zásadní význam 
nejen pro nás, 
obyvatele Dolních 
Chaber, ale všech 
okrajových, tzv. 
malých městských 
částí. Ve Zpravoda-
ji jsem vás již infor-
moval o iniciativě 
primátora HM Pra-
hy, která tuto zále-
žitost odstartovala. 

Mohu zopakovat, že jsme příležitost předložit 
připomínky a podněty k efektivnějšímu vedení 
města přivítali. Své náměty jsme také v požado-
vaném termínu odevzdali. Nejvýznamnějším ná-
vrhem, který by zásadně zlepšil spolupráci mezi 
magistrátem a městskými částmi, bylo znovuzří-
zení Sněmu starostů. Tento návrh adresovaný 
primátorovi HM Prahy podpořila zastupitelstva 
27 městských částí. Pro vyhodnocení možných 
změn v řízení města, které by vedly k větší efek-
tivitě, byla zřízena v lednu 2012 pracovní skupi-
na radního Manharta. Té byly předány návrhy 
jednotlivých radnic. Z úvodních zasedání této 
skupiny však vyplynulo, že pan radní stanovil 
jako zásadní a v podstatě jediné téma dosažení 
fi nančních úspor. A způsobem k dosažení tohoto 
cíle, by mělo být slučování okrajových částí měs-

ta s přilehlými velkými částmi. Zcela bez ohledu 
na svébytnost těchto celků a specifi čnost proble-
matiky, která v okrajových částech města existu-
je. Co by tyto změny způsobily? Došlo by k úpl-
né ztrátě vlivu samosprávy v těchto oblastech. 
Řešení životně důležitých otázek v souvislosti 
s územním plánem, výstavbou a investicemi, by 
zcela přešlo do rukou vedení nadřazené radnice. 
O faktických následcích není třeba příliš spekulo-
vat. Okamžitě se dají realizovat například kontro-
verzní stavby komunikací, skladových komplexů 
a další projekty, které dosud podléhaly souhlasu 
místní samosprávy. Z vítané příležitosti ke zlep-
šení správy města se tak stalo něco zcela jiné-
ho. Pokusy o takovouto zásadní změnu struktury 
hlavního města by samozřejmě vyžadovaly buď 
souhlas zastupitelstev dotčených MČ, nebo změ-
nu zákona. O souhlasném postoji malých MČ 
nemůže být vůbec řeč. Druhá alternativa před-
stavuje drsný způsob jak prosadit zájmy města 
proti zájmům obyvatel okrajů Prahy. 
V současnosti se stává zvykem, že představitelé 
města se neopomenou zmínit o nadbytečnosti 
a především fi nanční náročnosti malých radnic. 
Pro takové tvrzení není žádný skutečný pod-
klad. Snahu předložit důvody pro rušení někte-
rých MČ dovedl k naprostému vrcholu starosta 
Prahy 1 pan Lomecký. V rozhovoru pro HN ze 
dne 3.4.2012 uvedl už naprosté výmysly. Ukáz-
ky z jeho tvorby a moje reakce v HN ze dne 
11.4.2012 jsou přílohou tohoto článku. Domní-
vám se, že současný stav, kdy jedné straně chy-
bí přesvědčivé argumenty, a proto se rozhodne 
své záměry řešit změnou pravidel – tedy v tomto 
případě zákona o HM Praze, není tou správnou 

cestou. Zdánlivé zjednodušení 
by přineslo pro obyvatele ztrátu 
možnosti vlivu na řešení veřej-
ných záležitostí. 
Podle mého názoru je nyní jediná schůdná cesta. 
Kvalifi kované posouzení efektivity práce od těch 
nejmenších po ty největší městské části včetně 
magistrátu. Je třeba přesvědčit vedení velkých 
MČ o potřebě spolupráce. Příkladem může být 
nutnost řešit dopravní problémy v Praze. Vyzval 
jsem ke spolupráci starostu jedné velké městské 
části a nabídl podporu v našem podle mého ná-
zoru společném snažení. Odmítl to. Nemá čas se 
zabývat ještě problémy Dolních Chaber. Domní-
vám se, že to je jeden z důvodů současné neutě-
šené situace. Každý si hájí jen své zájmy. Spolu-
práce prakticky neexistuje. Doposud není snaha 
dosáhnout dohody mezi seskupením okrajových 
částí, velkých MČ a magistrátem. Dalším partne-
rem pro jednání o dopravě by mělo být vedení 
Středočeského kraje.
Teď je k tomu příležitost. Všechny městské části 
požadují řešení dopravní situace v Praze. A mělo 
by to být řešení koncepční. Iniciativa 11 starostů 
nabízí reálnou a schůdnou alternativu doprav-
ního okruhu. Vedení středočeského kraje má 
ve schváleném územním plánu část tranzitního 
okruhu v trasování, které by pomohlo problém 
řešit. Oba návrhy jsou ve východní části téměř 
totožné.
Opusťme konečně zastaralé trasování okruhu. 
Jenom tak se dá jednání o defi nitivní podobě 
okruhu pohnout k obecně přijatelnému a rychlé-
mu závěru.

Oldřich Lomecký: Praha má zbytečně 
moc radnic, je to luxus
HN: Uvažujete o zákonodárné iniciativě, která by tento stav změnila?
Mluvil jsem o tom s ostatními pražskými starosty a mají na věc velmi po-
dobný názor. Poradíme si i dnes, ale legislativnější řešení by bylo pocho-
pitelně mnohem operativnější. To, co říkám, 
je ale spíš vizionářství. Nemyslím si, že jde 
o ideu pro toto volební období. Pokud se 
bude v budoucnu novelizovat zákon o hlav-
ním městě, měl by jít vstříc větší autonomii. 
Každá městská část je natolik specifi cká, že 
by se měla rozvíjet vlastním způsobem.
HN: Loni politici nově nastavili systém do-
tací pro městské části. A vy jste pro letoš-
ní rok dostali o polovinu méně, místo 160 
milionů jen 80. Proč?
Přerozdělení se počítá například podle vý-
nosu z daně fyzických osob, počtu škol či 
obyvatel. Změna v nastavení kritérií nejvíc 
postihla centrální městské části. Ne tedy jen 
Prahu 1. Nesouhlasíme s tím, ale podřizuje-
me se, protože nám nic jiného nezbývá.
HN: Podle zákulisních informací byl dů-
vodem této změny i fakt, že Prahu 1 už 
nevedou politici z ODS. Podobně dopadla 
i Praha 5, kde je od roku 2010 také staros-
ta z TOP 09.
To mi nepřísluší komentovat, to jsou spekula-
ce. Důvodem byl podle mě spíš nátlak okrajo-
vých městských částí. Ale chci jít po podstatě 
věci, kterou není přesýpání peněz z magis-
trátního rozpočtu. Podle mě je problémem, 
že je městských částí moc. Řada z nich 
nevykonává plnou státní správu. Například 
starosta někde oddává, ale matriku mu vede 
centrální městská část. Velikost městských 
částí musí být přiměřená. Troufám si říct, že 
současných 22 radnic je moc. Jde o ekono-
mický luxus, který je nutné nějak živit.

HN: Centrální městské části tedy doplácejí na některé zbytečné?
To se tak říct určitě nedá. Podle mě je 22 radnic neefektivních. Praha je 
bohatší než zbytek republiky, zatím tak nemusí úřady rušit, ale doba nás 
k tomu povede. Patnáct městských částí je podle mě hraniční číslo.
Výňatek z rozhovoru s Oldřichem Lomeckým, starostou Prahy 1 (TOP 
09), Hospodářské noviny 3. 4. 2012
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Nové odpadkové koše
Aktivity členů komise životního prostředí zahrnují také 
záměr na osazení nových odpadkových košů a zku-
šebně i několika košů na sběr psích exkrementů. Jako 
vzorek byl instalován první kus u dětského hřiště v Ul-
čově ulici. V pátek odpoledne jsme jej slavnostně za-
budovali. Ve 21 hodin jsem se vracel z Prahy a rozhodl 
jsem se zálibně pohlédnout na naše dílo. Pohlédl jsem. 
Zdaleka ovšem ne zálibně. Konstrukce koše byla čás-
tečně vyrvána z betonového základu, skloněná v úhlu 
asi 45 stupňů. Nedala se vytrhnout, protože jsme ji do 
dna základu pojistili rádlovacím drátem. Ještě v noci 
jsme vše uvedli do původního stavu. Koš už pevně 
spočívá v betonovém kvádru. Vlastní odpadovou ná-

dobu jsme ale pro jistotu k nosné konstrukci zamkli. Starosta MČ

  Zprávy z úřadu

Rada zřídila
  Přestupkovou komisi ve složení: předseda – Mgr. Jan Kliner, 

členky – Dagmar Dvořáčková a Ing. Barbora Floriánová.

Rada souhlasila
  s pronájmem školnického bytu v objektu ZŠ p. Antonínu 

Kňourkovi od. 1.4.2012. Užívání bytu je podmíněno výkonem prá-
ce školníka. Rada pověřila starostu uzavřením smlouvy o proná-
jmu.

Rada schválila
  spolupráci s Občanským sdružením DIVOCH a vytvořením 

domovské divadelní scény spočívající v uzavření smlouvy o nájmu 
obřadního sálu za účelem divadelních zkoušek. Pověřila starostu 
k podpisu této smlouvy.

Rada projednala
  návrh na změnu příslušnosti správy Policie ČR, kterou dopo-

sud vykonával obvod Policie ČR v Kobylisích a souhlasila, aby MČ 
spravovalo Místní oddělení policie v Bohnicích náležející rovněž 
k Obvodnímu ředitelství Policie Praha III.

Rada vzala na vědomí
  program kulturního centra Chaberského dvora na 2. čtvrtletí 

roku 2012, který předložila Ing. Nigrinová pověřená metodickým 
vedením.

Vybíráme 
ze zasedání Rady MČ 
ze dne 26. března 2012

Očkování koček a psů
V pondělí 14.05.2012 v 19.00 hod proběhne 
v Chaberském dvoře před knihovnou každoroč-

ní povinné očkování psů a koček proti vzteklině a ostat-
ním virózám, též odčervení a odblešení. Očkovací prů-
kaz sebou!                  MVDr. Irena Sedláčková

Úpravy veřejné zeleně
V uplynulých měsících 
jsem vás informoval 
o úmyslu upravit prostory 
veřejné zeleně v jihozá-
padním okolí kostela a v 
někdejší třešňovce za 
hřbitovem. Záměr vychá-
zí z programu komise ži-
votního prostředí. Zásahy 
respektují závěry posud-
ku znalce – dendrologa. 
Úpravy svahu za zvonicí 

jsou prakticky ukončeny. Hodnocení dřevin zahrnuje i areál kostela. Nyní 
probíhají jednání se zástupci arcibiskupství o možnostech spolupráce při 
úpravách zeleně a o možnosti instalování osvětlení této dominanty obce. 
V třešňovce byly odstraněny zbytky původního osazení ovocnými stromy 
a náletové porosty akátů a jasanů. V jižní části byla doplněna vrstva humu-
su pro výsev trávy. 
Nyní bude následovat 
výsadba nových stro-
mů. Ve fi nální podobě 
zde bude klidný kout 
vhodný k posezení ro-
dičů i hraní dětí.

Starosta MČ

Jarní romantika titulní 
strany
S jarem též přichází „rozjímání“, co s nově vznik-
lými černými skládkami. Tato je například u ulice 
M. Kadlece.  Alena Nigrinová

Sociální a právní 
pomoc pro občany

Vybrala jsem pro čtenáře Zpravodaje 4 adresy, na 
kterých je možné v Praze prodiskutovat složitou 
sociální a právní situaci jednotlivců a to bezplat-
ně: 

1. Centrum aktivizačních programů, Burešova 12, 
283 881 848. 
2. Život 90, Karolíny Světlé 18, 222 333 500. 
3. Poradenské centrum, Ječná 3, pravniporad-
na@csspraha.cz (odpověď do 7 dnů). 
4. Svaz důchodců, nám. W. Churchilla 2, 234 462 
082-4.          Alena Nigrinová

Veřejná prezentace studie na dostavbu základní školy

Dne 3. května 2012 v 18.00 hodin v obřadním sálu Chaberského dvora 
proběhne představení studie na dostavbu ZŠ. Účast občanů vítána.

Nemysli si ne-
smysly    
V knize Nemysli 
si nesmysly se 
dozvíš, co je na  
těchto zajíma-
vých skutečnos-
tech pravda a 
co jsou naopak 

pouze mýty, nesmysly a omyly.
129x198 mm, váz., 128 str., 
179 Kč

Nebezpečná láska
Na doporučení posledního zaměstnavatele získá 
mladá newyorská ošetřovatelka Paige práci v ro-
dině Bavettových, bohatých podnikatelů pocháze-
jících z Itálie. Má se starat o jejich syna Michaela,  
mladého muže, který se po autonehodě duševně 
vrátil do období svého dětství. Paige si k němu po-
stupně nachází cestu a Michael si ji velice oblíbí. 
Postupem času Paige přichází na to, že se dostala 

do newyorského podsvětí a její zaměstnavatelé jsou součástí 
mafi e. Co se stane, až se jednou Michael probere? Dostane se 
Paige ze spárů Bavettových, když odhalila jejich tajemství?  
128x196 mm, váz., 376 str., 299 Kč

Výlety za hranice Chaber
Poprvé v tomto roce, 6. dubna, pořádala sociální a kulturní komise 
již tradiční výlet do Litoměřic na Zahradu Čech. Pro vyšší atraktiv-
nost byla přidána prohlídka zámku Libochovice a místo plánova-
ného výstupu na hrad Hazmburk (vzhledem ke špatné viditelnosti) 
byl zařazen „plán B“ – návštěva vodního hradu Budyně nad Ohří. 
Po chutném obědě, v již tradičním hostinci „U Havlů“ v Třebenicích, 
jsme zakončili výlet v Litoměřicích. 
Významnou část našich výletů tvoří aktivní a zvídaví chaberští seni-
oři. Speciálně koncipované zájezdy jsou pojaty tak, aby vyšly vstříc 
zájmům právě této skupiny. Důraz je kladen na poklidné tempo, na 
poznání, doplnění tvoří i milá polední posezení. Ale výletů se může 
zúčastnit každý. A tak se stalo pravidlem, že se setkáváme na vý-
letech i s maminkami a jejich dětmi, není výjimkou ani mladá nebo 
střední generace. Neodmyslitelnou součástí všech výletů se již sta-

ly symbolické upomínkové dárečky ve formě fotky z výletu pro každého účastníka nebo losování 
knih pro dospělé a děti od nakladatelství Fragment. Na základě dobrých výsledků, vyplývajících 
z dlouholetých zkušeností s výlety, doufám, že vše neskončí „administrativní závistí“ a současným 
trendem „co je dobré to změníme nebo zdražíme“, a já budu mít možnost se dále setkávat s cha-
beráky na „Výletech za hranice Chaber“.
Na 12. května je plánován výlet pod názvem „Český ráj pokaždé jinak“.

Těší se na Vás Zdeněk Šír
Losované knihy od nakladatelství Fragment:
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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

Mísa plná ovoce
Jitka Foltýnová
Pomeranč, banán, 
jablko či třeba kiwi? 
Všichni mají svůj 
příběh, a stejně jako 
jiné známé pohád-
kové postavičky vám 
ho rádi zahrají. A pak 
teprve můžeme po-
soudit, zda víme, co 
jíme... Pro děti od 3 
let
26. 5. so 15 h
Vstupné Kč 50,–

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část 
Praha 8

odbor kultury pořádá

diashow

Z města šampiónů přes 
Skalisté hory až k ovocným 
sadům v Osoyos. Do srdce 
Vancouveru a trajektem na 
Vancouver Island za velrybami. 
Cesta zpět přes továrnu Boeingu 
v Everett a po americké dálnici 
zpátky domů do Edmontonu.

Úterý 15. května 2012 od 19 hod.

Přednáší: Filip Šír

Úterý 15. května 2012 od 19 hod.

Přednáší: Filip Šír
v malém sále KD Krakov, Praha 8vstuP

zdarma

Z města šampiónů přes 
Skalisté hory až k ovocným 

Kanada očima studenta 
aneb 6000 km v deseti dnech

... a proto choďte 
častěji na kulturní 
programy 
C h a b e r s k é h o 
dvora! 
(Za měsíc zhub-
nete až 5 kg :-) )

Divadlo

... a proto choďte 
častěji na kulturní 
programy 
C h a b e r s k é h o 
dvora! 
(Za měsíc zhub-
nete až 5 kg :-) )

Divadlo Divoch
Představení Chaberských divadel-
ních ochotníků Divoch jsou bezna-
dějně dopředu vyprodána.
Přesto jsem získal možnost pozvat 
na jedno vystoupení čestné hosty.
Dovolím si jmenovat alespoň her-
ce a fi lmového režiséra pana Jana 
Schmidta a nejvýznamnějšího sou-
časného skladatele Klasické hud-
by v Česku pana Luboše Sluku 
(viz foto). Pozvání přijali například 
i starostové Ďáblic, pan Ing. Miloš 
Růžička a Tróje, pan Arch. Tomáš 
Drdácký.
Rád vyřizuji poděkování všem he-
rečkám i ostatním členům souboru.

Starosta MČ Miroslav Malina

de
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VÝSTAVA DRESŮ
ze sbírky vítěze Ligy mistrů

19. 5. - 1. 7. 2012
Výstavní síň Chaberský dvůr

Praha 8-Dolní Chabry

inzerce

17. 5. a 18. 5. (čt, pá) bude Kulturní centrum CHD uzavřeno 
z důvodu inventury. Od 19.5. do 31. 5. bude provoz zajištěn 
v pracovní dny 10 - 18 h, v sobotu 14 - 18 h.
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   Chaberský dvůr

KVĚTEN 2012
Výstava „FIDRPAV“
5. 4. – 10. 5. 2012
Sochy a obrazy – Petr Fidrich, fotografi e – Milan Pavýza 
Vstupné Kč 30,–
21. 5. – 1. 7. 2012
Poznejte 100 dresů Vladimíra Šmicera!
Vstupné Kč 30,–
Fotbalové dresy vynikajícího českého internacionála
Loutky a divadélka starých časů
Poznejte krásu vyřezávaných postaviček… (přízemí galerie)
Vzhledem ke kapacitě galerie uzavřená vernisáž obou výstav 19. 5.

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

10. 5. čt 17 h 
Zlatá ulička – archeologický výzkum 2010
Kč 30,–   
Pokračování besed s odborníky Pražského hradu.
Přednáší Josef Matiášek

15. 5. út 16-18h
Májová dílna
Přijďte si vyrobit májová srdíčka a květiny! Úhrada materiálu na mís-
tě. Informace podá H. Řepková tel. 605 421 757. Vstupné Kč 30,–

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

16. 5. st 17 h
Beseda s Danou Zátopkovou
Kč 30,–
Legendární sportovkyně a zlatá olympionička vypráví o hodu oště-
pem i „Ťopkovi“ Emilovi

24. 5. čt 19 h
Osm žen 
Úspěšná repríza chaberského divadla DIVOCH
Vstupné Kč 120,–

26. 5. so 15 h
Mísa plná ovoce
Kč 50,–
Sobotní divadelní pohádka pro děti od 3 let

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

31. 5. čt 19 h
Javory
Kč 250,–/200,–
Koncert  Hana a Petr Ulrychovi, housle a zpěv Kateřina Štruncová

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

Koncert

Javory
Koncert se koná 31. 5. čvrtek od 19 hodin, vstupenky již v prodeji!! Rezervace 
možná 4 pracovní dny.     Alena Nigrinová

Kulturní a sociální komise  
MČ Praha – Dolní Chabry pořádá 

  

v Chaberském dvoře 

v úterý 15.5.2012 od 1600 do 1800 
 

MÁJOVOU  
VÝTVARNOU 

DÍLNU 
 
 

na níž budeme vyrábět drátěná, papírová    
a korálková srdce, květiny a motýly 

    těší se na vás Hanka Řepková, rezervace na: repkovi@tiscali.cz 

Beseda

Beseda 
s Danou Zátopkovou
Olympijská vítězka zavítá do CHD 16. 5. 
v 17 hodin.

Výstava fotografi í a soch P. Fidrich, M. Pavý-
za je prodloužena do 10. 5. 2012. Jde o vel-
mi kvalitní umělce, přijďte se potěšit s jejich 
tvorbou. 
Více na www.dchabry.eu.
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Kam až paměť sahá... 
Zveme Vás na přátelské posezení chaber-
ských pamětníků a všech, které zajímá historie 
obce Dolní Chabry. Setkání bude doprovázeno 
promítáním fotek, zapůjčených od starousedlí-
ků obce, s námětem „Jak se lidé dříve bavili 
a pracovali“.
Kdy: sobota 26. května 2012 od 15.00 hodin
Kde: salonek v hostinci U Míšků v Dolních 
Chabrech
Přijďte, pozvěte své známé, těšíme se na Vaše vzpomínky.

Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, www.osop-chabry.cz

Školy, sdružení

Dotkni se nebe, dotkni se 
sebe
Krev by tuhla v žilách, kdybychom nevěděli, že jsou bez-
pečně jištěni. Těch osmnáct holek a kluků z chaberské 
základky projevilo opravdu značnou dávku odvahy, šikov-
nosti a schopnosti spolupracovat v týmu, když zdolávali 
nelehké překážky v lanovém centru ve Vysočanech. Jen 
si představte, že se pohybujete ve výšce nějakých sed-
mi metrů po něčem, co jen vzdáleně připomíná uzounkou 
lávku, kýve se vám to pod nohama, a navíc se kolikrát 
není ani čeho přidržet! Naši žáci si v soutěži pod názvem 
Expedice Karakoram opět neudělali ostudu. Martin Cutych

Noc kostelů 
Již několikátým rokem se na pře-
lomu jara a léta v rámci meziná-
rodní akce Noci kostelů otevřou 
v nezvyklou večerní hodinu brány 
stovek kostelů po celé České re-
publice.

Letošní Noc kostelů se uskuteční v pátek 1. června. 
I letos se k ní připojí také chaberský kostel Stětí sv. 
Jana Křtitele. Přijďte se proto podívat na zrestauro-
vané románské malby do našeho kostela, budete mít 
příležitost zastavit se v tichém rozjímání uprostřed 
shonu každodenního života v působivém prostředí 
románské svatyně. K dispozici budou také informační 
brožurky a mapky Noci kostelů, které můžete využít 
jako průvodce první červnovou nocí po dalších ote-
vřených kostelech v Praze a okolí.
Kostel bude otevřen pro všechny příchozí od 18 – 22 
hodin.Těšíme se na Vás.            Jana Snížková

Recitační soutěž 
Come and Show
Stalo se již hezkou tradicí, že vždy těsně 
před Velikonocemi ožije Chaberský dvůr 
dětmi. Pod záštitou naší městské části tu probíhá anglická 
recitační soutěž Come and Show, kterou organizuje místní 
základní škola. Letošní šestý ročník soutěže se konal 3. 
a 4. dubna a na pódiu se vystřídalo více než 270 dětí z 9 
pražských škol. Pod laskavým dohledem odborné poroty 
děti recitovaly, zpívaly a hrály divadlo, a navíc se všichni 
ohromně bavili. Díky sponzorům si vítězové jednotlivých 
kategorií odnášeli domů také pěkné ceny. Tak zase za rok 
nashledanou!    Petra Svárovská

Ze školní družiny
Ve středu 11. 4. vyrazily děti ze školní družiny na prohlídku 
vojenského letiště Kbely. Mohly si tak zblízka prohlédnout 
letadla vládní letky, vrtulníky, ale i cvičené psy a sokoly.
Akce se dětem líbila!                 Vlaďka Mazurová

Ekumenická 
bohoslužba 
Již pátou Ekumenickou bo-

hoslužbu za krajinu ve spolupráci s ob-
čanskými sdruženími pořádá v sobotu 
26. května 2012 v 15 hodin na levém 
břehu Vltavy Ekologická sekce České 
křesťanské akademie. Celá akce začí-
ná prohlídkou kostela Stětí sv. Jana Křti-
tele v Dolních Chabrech a poté násle-
duje procházka na louku na Sedleckých 
skalách, kde se koná bohoslužba. Kostel 

bude otevřen již od 9 hodin, odchod od 
kostela je v 10 hodin. Více informací na-
jdete v rubrice „akce“ na www.drahan.
chabry.cz

Hana Francová, o.s. Nad Drahaňským 
údolím

Fotohádanka na květen
Jaro je již v pl-
ném květu a pro 
Vás bude určitě 
snadné rozluštit 
z jakých míst jsou 
následující foto-
grafi e.
1. Tematicky se 
vracíme k věžič-
kám jako v dubno-
vém vydání. V naší 
obci nalezneme 
drobné věže. Po-
znáte, na kterém 
objektu je tato vě-
žička?
2. Historická foto-
grafi e je z místa, 
které se mnoho ne-
změnilo. Poznáte 
z jakých míst foto-
grafi e pochází? 

Odpovědi na dubnovou hádanku: 
1. Na fotografi i je detail hrotnice věže s kří-
žem na zvonici u kostela Stětí sv. Jana Křti-
tele.
2. Drobná dřevěná stavba sloužila jako tra-
fi ka, stála na ulici Spořická naproti Základní 
škole. Fotografi e pochází z roku 1938.
Hádanky a odpovědi naleznete také na www.
osop-chabry.cz  Připravila Pavla Zimová

Průhonický park, Dendrologická zahrada
Datum: neděle 27. 5. 2012
Sraz: 10:15 metro Kobylisy, fontána u vstupu do metra C Kobylisy
Cíl výletu: 5. VÝLET – PRŮHONICKÝ PARK, DENDROLOGICKÁ ZAHRADA
Vstupné do parku: 50,– Kč dospělí, 30,– Kč studenti a senioři nad 65 let. 
Vezměte sebou: pohodlnou obuv, vhodné oblečení, do 
batůžku – pití, malou svačinku, hole a DOBROU NÁLA-
DU. Typ: Fyzicky nenáročné.
Můžete se hlásit (není podmínkou, vítán je každý) na 
email slutom@seznam.cz, kde jsou vítány i Vaše návr-
hy na další výlety. 
Na setkání s Vámi se těší Tomáš Slušný a o. s. SEDM 

PAPRSKŮ, www.vyletysholemi.estranky.cz
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Valná hromada
17.3. proběhla Valná hromada v TJ SOKOL Praha 
8 – Dolní Chabry. Na Valné hromadě byl zvolen 
bratr Ing. Petr Hrdlička starostou a výbor byl dopl-
něn o dva nové členy: sestru Ing. Lenku Mikotovou a bratra Jana Pospíšila. Na následu-
jícím zasedání výboru TJ SOKOL Praha 8-Dolní Chabry konaném ve stejný den, byl bratr 
Jan Pospíšil zvolen jednatelem a sestra Ing. Lenka Mikotová vzdělavatelem.

V půli dubna ožila Draháň minimaratonem
V sobotu 14. dubna proběhl již 16. 
ročník minimaratonu „Velká cena 
Gustava Peši“. Forma našich zá-
vodníků byla podpořena výborným 
slunečným počasím.
Dopoledne běželi za vydatné pod-
pory a fandění rodičů děti od těch 
nejmenších až do 15 let. Celkem se 
zúčastnilo 40 dětí v 6 kategoriích. 
Odpoledne vystartovalo 49 dospě-
lých, kteří závodili celkem v 8 kate-
goriích, své síly změřili na trati dlou-
hé 4500 metrů. Závod odstartoval 
starosta obce pan Miroslav Malina, 
kterému patří veliký dík. Po ukončení závodu proběhlo v sokolovně tradiční přátelské 
posezení spojené s předáním hodnotných cen a občerstvením.        L. Mikotová

Všechny týmy fotbalových Chaber zahájily 
jarní sezónu
A tým po počátečních neúspěších v prvních dvou utkáních s favority naší skupiny Vršovi-
cemi a Admirou, zabral v třetím utkání s Unionem a na domácím hřišti je smetl v poměru 
3:1, a tak si drží kýžený střed tabulky.
B mužstvo je na tom podobně jako áčko a taktéž si drží klidný střed.
Mladší žáci A – v tomto ročníku je to zcela jistě nejambicióznější chaberský tým a má na 
to postoupit do vyšší třídy. V prvním letošním zápase potvrdili, že jsou opravdu silný tým, 
když prohrávali 2:0, zápas úžasně otočili a ze Stodůlek odvezli tři body po vítězství 3:2.
Mladší žáci B, kde hrají hlavně mladší fotbalisté, nezklamali, a po hezkém utkání remi-
zovali s týmem Nuslí 1:1.
Starší přípravka hraje dvě soutěže, a to 2x 5+1 a 7+1, někteří hráči i pravidelně nastupují 
za mladší žáky B. V soutěžích jaro zahájili se střídavými výsledky a hezky předvedenou 

hrou.
Mladší přípravka v prvním zápase na-
razila na Bohemians (Střížkov), vedla si 
statečně a určitě byla více jak vyrovna-
ným týmem svému soupeři.
Předpřípravka je tým s nejvíce hráči 
a klobouk dolů před trenéry a trenérkou, 
že takový velký počet malých fotbalistů 
zvládnou. Jaro již zahájili také a zejmé-
na v silně obsazeném turnaji v Litoměři-
cích si vedli opravdu statečně.

Vlastimil Tomšů

Poznámka: Jestli nám v minulém čísle někdo nevěřil, že Láďa Vízek je hudebník s vel-
kým talentem, připojujeme fotografie z jeho vystoupení.

   Sport

Jaké sportovní a kulturní 
aktivity byste v Sokole 
uvítali?
Sokol Dolní Chabry chce  vytvářet co nejlep-
ší  podmínky pro to, aby děti, mládež,  dospělí 
i senioři měli příležitost využít volného času ke 
sportovním i jiným aktivitám, které v životě všich-
ni potřebujeme. Proto si Vás dovolujeme oslovit 
s malou anketou.
V současné době je tělocvična voná v tyto časy:
PO 8:00 – 16:00 a 20:00 – 22:00
ÚT 8:00 – 17:00 a 20:00 – 22:00
ST 8:00 – 16:00 a 20:00 – 22:00
ČT 8:00 – 15:30 a 18:00 – 22:00
PÁ 8:00 – 15:00 a 18:00 – 22:00
SO + NE 8:00 –22:00
Tenisový kurt je obsazen jen v po. 16:00-19:00, 
ve st.16:00–20:00 a v pá. 15:00–17:00.
Naše tělocvična je vhodná například pro tyto 
sporty:
Badminton, všestrannost (rodiče s dětmi, před-

školní děti, mladší žáci a žákyně, starší žáci a 
žákyně, dorostenci, dospělí, senioři), aerobick, 
pilates, joga, kulturistika, bojové sporty, tennis, 
stolní tenis, gymnastika pro muže a ženy, ale i 
netradiční sportovní aktivity jako např. streetball, 
různé druhy tanců (např. country tance) nebo 
klasických tanečních pro dospělé i pro děti)

Tělocvična je vybavená mnohým nářadím (žeb-
řiny, kruhy, žíněnky – i doskokové, malé tram-
políny, lavičky, míče na cvičení, kladina, bradla, 
kozy, odrazové můstky, švédské bedny, a další). 

Sál není vhodný pro míčové hry, protože zatím 
chybí ochrana oken.

Prosím ty z Vás, kteří mají zájem o nějakou spor-
tovní nebo kulturní aktivitu, aby neváhali a poslali 
své nápady na e-mail: sokolchabry@seznam.cz.  
Uvítáme, když napíšete o jakou aktivitu mate zá-
jem, pro jakou věkovou skupinu má být určena 
a v jakém čase. Taktéž se můžete přihlásit jako 
dobrovolný trenér.
Více inormací o aktivitách Sokola naleznete na 
www.sokoldolnichabry.cz nebo www.ichabry.cz.
        Lenka Mikotová

S P O R T
FOTBAL – KVĚTEN 2012

Středa, 2. květen
17:00  St.př. 7+1 Chabry – Jesenice

Pátek, 4. květen
17:00  Žáci-A:Chabry – Modřany

Sobota, 5. květen
15:00  St.př.:Chabry – King
17:00  A-tým:Chabry – Štěrboholy

Neděle, 6. květen
13:30  Ml.př.:Chabry – H.Měcholupy
15:00  Žáci-B:Chabry B – Háje B
17:00  B-tým:Chabry  B – Koloděje

Sobota, 12. květen
08:30  Ml.př.:Satalice – Chabry
13:00  St.př.:Čakovice – Chabry
15:15  Žáci-B:Praga – Chabry B
17:00  B-tým:Vinoř – Chabry B
17:00  Žáci-A:Aritma – Chabry

Neděle, 13. květen
17:00  A-tým:Ďáblice – Chabry

Středa, 16. květen
17:30 St.př.:Radotín – Chabry

Pátek, 18. květen
17:00  Žáci-A:Chabry – Čechie Smíchov

Sobota, 19. květen
15:00  St.př.:Chabry – Kbely
17:00  A-tým:Chabry – Kyje

Neděle, 20. květen
13:30  Ml.př.:Chabry – Kbely
15:00  Žáci-B:Chabry B – King
17:00  B-tým:Chabry B – Troja B

Sobota, 26. květen
10:30  St.př.:Př.Kopanina – Chabry
15:00  Žáci-B:Chabry B – Třeboradice B
17:00  A-tým:Chabry – Kbely

Neděle, 27. květen
14:30  Žáci-A:Třeboradice – Chabry
17:00  B-tým:Hloubětín – Chabry B
17:00  Ml.př.:Kyje – Chabry

Středa, 30. květen
17:00  St.př.:Chabry – Loko. Vltavín

Další informace na:
www.skchabry.cz
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Střípky z Chaber

Fotostřípky
V Chabrech roste počet relaxačních běžců. 
Například z ulice Kadaňská uběhli 3 pánové 
(Doležal - viz foto, Šmíd, Nigrin) letos jarní půl-
maraton, čímž se zapsali do chaberské knihy 
rekordů nejvíc „zaběhnutých“ ulic. 

V psychiatrické léčebně Bohnice můžete na-
vštívit veřejnou čajovnu, kde obsluhují sami 
pacienti...(Všední dny 13.30 – 15.30 h u pavi-
lonu 5).Také máte svou 13. komnatu?

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. 
Tisk: Clio. Nevyžádané rukopisy, fotografie apod. se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Příspěvky nejsou upravovány, za obsahovou správnost nesou 
odpovědnost autoři. Omluva: pro absenci odborné korektury může dojít – při nutném zkracování a zahušťování textů – k přehlédnutí takto vzniklých chyb. Veškeré příspěvky 
publikované v Chaberském zpravodaji lze přejímat pouze s předchozím písemným souhlasem vydavatele MČ Praha-Dolní Chabry. Autorem nepodepsaných příspěvků je 
redakce. Příští uzávěrka: 15. 5. 2012 (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na CD disku, Flashdisku, případně poslané e-mailem).

Jedu si autem po Spořické a ejhle! Spatřím 
mezi rodinnými domky pěkného kluka. Jme-
nuje je Apolo, patří Nikole Bílkové z Chaber 
a jen tak se rád prochází Chabry...(Exkremen-
ty ale nech v lese, chlapče. My máme co dělat 
s těmi psími.) Připravila Alena Nigrinová

inzerce

Dejte vaše auto na jaře do kondice!

Nižší spotřeba|Vyšší výkon
Snížení emisí|Méně karbonu

www.rychloservis-praha8.cz

RYCHLOSERVIS PRAHA 8

 servis@iob.cz  602 274 959

Rychloservis Praha 8 | (vedle Bauhausu Dolní Chabry) 
Dopraváků 844 | Praha 8 - Dolní Chabry

Možnost snadného parkování | Přijímáme karty CCS 
Slevy pro stálé zákazníky
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