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Zprávy z úřadu

Rozvoj dopravy v obci
Plán rozvoje dopravy by měl být součástí výhle-
du na růst každého města, nebo jako v našem 
případě Městské části.

Zdůrazňuji v Městské části, protože zde je situ-
ace poněkud jiná. Statut Obce má Hlavní město 
Praha. Naše radnice má tedy hlas pouze porad-
ní.

Přesto bychom se chtěli a také měli podílet na 
tvorbě koncepce dopravy v Dolních Chabrech. 
Teď mám na mysli tu místní dopravu, která doká-
že zásadním způsobem ovlivnit životní podmín-
ky obyvatel.

Některé věci jsou dané historickým vývojem. Ús-
tecká ulice je příkladem, jak prozíravost našich 
předků, kteří podél státní silnice vytvořili zelené 
pásy se stromořadím, dokázala další generace 
obrátit proti obyvatelům a zcela tuto ideu zničit. 
Tady svítá určitá naděje alespoň v záměru měst-
ského investora provést generální opravu povr-
chu a případně omezit provoz do dvou jízdních 
pruhů se zřízením parkovacích pásů na okrajích.

Druhou páteřovou komunikací je Spořická. Z té 
se stala velmi používaná spojka mezi sídlišti 
a nákupní zónou. Je zde hned několik nebez-
pečných míst.Přechod pro chodce u školy i cel-
ková organizace dopravy se zde snad za kaž-
dodenní účasti Městské policie podařily vyřešit.

Dalším kritickým místem je křižovatka s Osec-
kou ulicí. Její minulost je poznamenána mnoha 
nehodami, včetně těch tragických. Zde nyní jed-
náme o přemístění přechodu pro chodce smě-
rem k poště. Opatření by mělo spolu s vodorov-
nými pásy na vozovce lépe chránit přecházející.

Další nebezpečné místo je ve zúženém profi lu 
kolem restaurace U Kulhánků. Občané se obra-
cejí na Úřad MČ s požadavky na zlepšení bez-
pečnosti především dětí, procházejících tudy na 
cestě do školy. Hledáme řešení ve spolupráci 
s Odborem dopravy Prahy 8 i Dopravní policie. 
Možnosti stavebních úprav jsou zde ale mizivé.

V koncepci dalšího vývoje dopravy bychom chtě-
li limitovat nárůst provozu ve vnitřních částech 
obce. Nově vznikající zástavby se budovaly bez 
komunikací, které by dokázaly řešit jejich obsluž-
nost bez průjezdu centrální částí obce.

Příkladem je lokalita V Rybníčkách. Zde měl de-
veloper předepsáno napojení do Ústecké podél 
severního okraje obce. Výsledek všichni známe.

Těmto koncům se snažíme předcházet.Příkla-
dem je plánovaná lokalita Beranov. Ve zdlouha-
vých jednáních požadujeme, aby developer vy-
budoval trvalé napojení do ulice K Ládví. To by 
mělo zabránit absolutnímu zahlcení Kobyliské 
a přilehlých ulic.

Lepší stav není ani v dolní části obce. Tady je 
navíc provoz limitován často velmi úzkými profi ly 
ulic. Přesto i tady roste tlak na zvyšování provo-
zu. Zde je ale jiný důvod. Projíždí tudy vozidla 
z lokalit mimo naší MČ. Další nárůst dopravní 
zátěže ale není v zájmu občanů Dolních Chaber 
a koncepce rozvoje dopravy naší MČ s ním ne-
počítá. Snažím se o dohodu se sousedními ob-
cemi středočeského kraje o řešení současného 
stavu. 

Věřím v oboustranně přijatelné řešení.

Starosta MČ

Vítání občánků 
Dolních Chaber

Kulturní a sociální komise pro Vás připravila vítání no-
vých občánků naší městské části. 

Dovolujeme si pozvat rodiče s malými Chaberáčky trvale hlá-
šených v Dolních Chabrech na slavnostní vítání občánků, kte-
ré proběhne 22. 11. 2012 od 17 hodin v obřadním sále Cha-
berského dvora. 

Prosíme rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se, aby se přihlásili 
nejpozději do 12. října 2012 do 12 hodin na ÚMČ Praha-Dolní 
Chabry u paní Dvořáč-
kové tel.: 283 851 272.

Vzhledem k platnos-
ti zákona č. 101/200 
Sb. o ochraně osob-
ních údajů nelze získat 
ani zveřejňovat informa-
ce o narození dítěte bez 
souhlasu rodičů.

Děkujeme za pocho-
pení. Alena Nigrinová, 
předsedkyně komise

Představujeme 
nového člena Zastupitelstva a Rady MČ Praha-Dolní Chabry
František Křivánek
kandidát za sdružení Naše Chabry

Narodil jsem se v r. 1969 v Praze. Jsem ženatý a mám 2 
dcery. Po maturitě jsem nastoupil do energetické společ-
nosti a zde pracuji do nynějška. 

V současné době studuji 5. rokem fakultu elektrotechniky 
v Plzni. 

Můj vztah k Chabrům je velmi kladný. Je to jistě dáno tím, 
že jsem se zde narodil a žiji zde celý život. Vždy jsem 
s oblibou říkal, že žiji ve vesnici na okraji Prahy. Vzhledem 
k tomu, jak se Chabry rozrůstají, toto rčení neplatí. Přesto 
si stále zachovávají svou osobitost.

S jejím rozrůstáním a zvyšováním počtu obyvatel však přibývají i problémy, které 
bych rád řešil při své činnosti v zastupitelstvu a radě MČ. Vzhledem k omezeným 
fi nančním možnostem obce bych rád přispěl k co nejhospodárnějšímu využívání 
těchto prostředků, aby bylo možné realizovat i některé projekty, které jsou důležité 
pro chod obce a o její zviditelnění. 

Jedná se hlavně o rozšíření školy, dostatek míst pro obyvatele ve školkách, vybudo-
vání naučné stezky a zajištění dopravní obslužnosti.

Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina, starosta MČ
Havárie plynu a výluka 
autobusu 162

Dnes bych se rád 
věnoval zcela lokál-
ní záležitosti, která 
ovšem způsobem 
řešení přerostla do 
mnohem širších 
rozměrů.

Už jsme si zvykli, že 
v obci jsou průběžně 
prováděny opravy 
rozvodů plynu. Síť 
je ve velmi špatném 
stavu a zásahy jsou 

nezbytné. Ve druhé polovině července došlo i na 
opravu přípojek v ulici Pod Zámečkem. Akce byla 
plánovaná, hlášená a zajištěná. Faktický stav po-
trubí byl ovšem výrazně horší, než ukazoval prů-

zkum, a oprava vyžadovala další prostor. Z toho 
vyplynula nutnost komunikaci zcela uzavřít.

Postup až potud jasný a nevyhnutelný. Násled-
né události už jsou poněkud jiného charakteru. 
25.7.2012 v 10 hodin jsem se od občana Chaber 
dozvěděl, že autobus linky 162 končí pod fotba-
lovým hřištěm. Skutečně jsem zjistil, že v Bo-
lebořské ulici byla zřízena zastávka, označená 
jako dočasná konečná linky č. 162, s předpoklá-
daným trváním do pátku 27.7.2012. Na dalších 
zastávkách nebyly informace žádné. Byli tam 
ale lidé, kteří již hodinu marně čekali na příjezd 
autobusu. Na regulérní zastávce s cílem cesty – 
dohodnutá návštěva lékaře.

Teprve pátrací akce tajemnice úřadu přinesla prv-
ní poznatky. Dispečer DP – AUTOBUSY potvrdil
výluku. Sdělil, že dne 24.7.2012 proběhlo v Dol-
ních Chabrech místní šetření a výsledkem je 
dohoda o nutnosti ulici Pod Zámečkem dočasně 
uzavřít, tedy i přerušit linku 162. I to je jednoznač-
ně pochopitelné. Mimo chápání ovšem je, proč 
o místním šetření, nebo alespoň o jeho výsledku, 
nebyl informován Úřad MČ Dolní Chabry, v je-

hož katastru zmiňovaná loka-
lita leží. DP to nepovažoval za 
povinné ani nutné. Za povinné 
a nutné měl ale považovat in-
formační letáky o změně trasy 
autobusu. Ty se na zastávkách objevily až po 
intervencích úřadu po 5 hodinách provozu změ-
něné trasy.

Je to zvláštní přístup k cestujícím, které dokáže 
revizor téhož DP kontrolovat už po 5 vteřinách 
od nástupu do autobusu. Díky jednání zástupců 
MČ s fi rmou pracující na opravě havárie se po-
dařilo zajistit obnovení provozu alespoň v neděli 
29.7.2012.

Domnívám se, že celá tato záležitost je reálným 
obrazem přístupu k okrajovým městským čás-
tem. K řešení problémů a zájmů jejich obyvatel. 
Lze si představit, s jakou podporou bychom se 
setkávali v případě realizace připojení tzv. ma-
lých MČ k velkým pražským obvodům. I proto 
vznikl Svaz městských částí HMP. K tomu blíže 
v tomto vydání Zpravodaje.
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Stavební úpravy – 
MŠ Chaberáček
Především díky téměř bezedné aktivitě 
ředitelky MŠ Chaberáček paní Dr. Kalá-
bové, se Úřadu MČ podařilo zažehnat 
hrozbu omezení počtu žáků této mateř-
ské školy. 

Šatna pro děti byla podle požadavků 
hygienika rozšířena a po úpravách soci-
álních prostor je možné navýšit kapacitu 
MŠ o 4 místa.

Příspěvky na této straně připravil 
starosta MČ

  Zprávy z úřadu

Opravy místních 
komunikací
Nemoc propadlých silnic je zřejmě nakaž-
livá a po vzoru Evropské ulice se objevila 
i u nás. 

Postupně vznikající kráter v ulici Nad Úvo-
zem je již minulostí. Díra na křižovatce 
Žďárské a Protilehlé následovala. Pod ne-
nápadnou prohlubní se skrývala metr hlu-
boká dutina. 

Rychlou a BEZPLATNOU opravu zajistila fy 
Toman. 

Nejnovější havárie podobného charakteru 
se objevila v Kobyliské. Tyto poruchy vzni-
kají díky špatnému stavu dešťové kanaliza-
ce. Její celková oprava je v tuto chvíli na-
prostá utopie. Tak si můžeme nejvýš přát, 
aby podobných příhod bylo co nejméně. 

Změna služební působnosti 
Místní policie ČR

Od 1.9.2012 je MČ Praha-Dolní Chabry začleněna do obvodu služební působ-
nosti Místního oddělení Policie ČR v Bohnicích tzn.
 - primární dohled nad bezpečností a veřejným pořádkem
 - prošetřování přestupků a trestných činů spáchaných na území MČ.
V uvedených záležitostech se lze obracet přímo na tento útvar, oznámení je však 
možné učinit na kterémkoliv útvaru PČR.

Kontaktní údaje:
Adresa útvaru:       Lodžská 750/5, 181 00 Praha 8 – Bohnice
Telefonní spojení na stálou službu útvaru: 283 850 782       283 850 419        974 858 730 (nonstop)
Telefonní spojení na sekretariát útvaru:    283 850 715      (po-pá 7:30 -15:45h)
Faxové spojení:      974 858 738
E-mail:        p3moboh@mvcr.cz

  Zprávy z úřadu

Brána do světa knih
Nový dětský koutek v podobě domečku 
jako vstupu do světa knih, jsme podle ná-
padu tajemnice Úřadu MČ a v realizaci Kul-
turního centra CHD připravili pro nejmenší 
návštěvníky Galerie Chaberského dvora.

Čištění kanalizačních vpustí – poděkování
V době letních bouřek a přívalových dešťů pomohl při čištění vpustí svou prací i technikou místní pod-
nikatel pan František Cihlář. A to bez nároku na odměnu. Děkujeme.

Změny v provozu MHD
Od 1. září 2012 vstupují v platnost zásadní změny v provozu linek MHD. MČ 
Dolní Chabry pocítí především prodloužení intervalů na linkách 162 a 169. 
Linka 202 bude mít naopak interval zkrácený a také její trasa bude v úseku 
Čakovice-Černý Most upravena. Důležitá je i úprava tramvajových linek. Do Vozovny Kobylisy poje-
de nově pouze linka č. 17. Podrobné informace o změnách najdete v materiálech ROPID.
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Výňatek ze stanov Svazu městských částí hlavního města Prahy

Zprávy z úřadu

Svaz městských částí 
hlavního města Prahy

23. května 2012 byl proveden zápis sdružení 
s názvem “Svaz městských částí hlavního 
města Prahy“. Svaz vznikl především jako re-
akce na záměr slučování městských částí. To 
by prakticky znamenalo zánik místních samo-
správ, tedy možnosti rozhodovat, jakým smě-
rem se bude příslušná MČ vyvíjet.

Pokusím se shrnout vývoj, který ke vzniku Sva-
zu městských částí hlavního města Prahy vedl.

Praha je rozdělena na 57 městských částí (dále 
pouze MČ). 1-22 se nazývají pracovně „velké“, 
mají většinu přenesené působnosti a přiděleno 
pouze číslo – MČ Praha 1 atd. MČ Praha 23- 57 
jsou pracovně „malé“ a mají vždy přívlastek mís-
ta, například Čakovice atd. a z přenesené působ-
nosti jim toho příliš nezbylo.

V říjnu loňského roku byly vyzvány panem primá-
torem všechny MČ k zaslání podnětů na zefek-
tivnění správy na území HMP. Z důvodu nepříliš 
jasného zadání této aktivity, pozvali starostové 
Šeberova, Újezda a Petrovic kolegy z malých 
MČ do Petrovic. Účelem bylo dohodnout postoj 
a další postup malých MČ.

Setkání se uskutečnilo 7.10.2011. Zúčastnilo se 
24 starostů.Výsledkem byl společný dopis panu 
primátorovi, ve kterém žádáme o společné setká-
ní, na kterém chceme upřesnit zadání iniciativy 
kterou vyhlásil a také navázání lepší a efektiv-
nější komunikace. Na tento dopis přišla koncem 
října odpověď. Pan primátor tam konstatoval, že 
nestihne svolat setkání do konce října, ale na 
uzávěrce našich podnětů v termínu 31.10.2011 

trvá. Sejde se s námi v listopadu. Proto jsme se 
27.10.2011 opět v Petrovicích sešli a odeslali 
společný dopis se souhrnem podnětů na zefek-
tivnění správy HMP v duchu zadání iniciativy 
pana primátora:

- decentralizovaná samospráva, tedy posílení 
pravomocí tzv. „malých MČ, v souladu s „Evrop-
skou chartou místní samosprávy“, která vstoupila 
v platnost pro Českou republiku dne 1.9.1999,

- znovuobnovení Sněmu starostů HMP.

16. listopadu 2011 se uskutečnilo další setkání, 
které mělo určit co dál, neboť na naše aktivity ne-
byla žádná odpověď. Výstupem setkání byl dopis 
panu primátorovi, který obsahoval usnesení 25 
zastupitelstev MČ, s žádostí o znovu zřízení Sně-
mu starostů HMP.

Požadovaná schůzka s panem primátorem se 
uskutečnila 31.1.2012. Dalším účastníkem byl 
radní MHMP pan Lukáš Manhart. Pan primátor 
oznámil, že radní Manhart je pověřen sestave-
ním skupiny, která zhodnotí zaslané podněty 
a navrhne řešení z nich plynoucí. Skupina bude 
mít max. 10 členů a malé MČ mohou do této 
pracovní skupiny navrhnout svého zástupce. 
K tématu možného rušení některých MČ se pan 
primátor nechtěl vyjádřit. Jeho postoj vyplyne ze 
závěrů skupiny.

Na základě těchto faktů jsme se sešli 21.2.2012 
v Dolních Chabrech. Dohodli jsme se, že do sku-
piny pana Manharta vyšleme P. Venturovou – Še-
berov s alternací J. Plamínkovou- Slivenec. Také 
jsme dohodli neofi ciální, ale pravidelná setkávání 
starostů vždy v pondělí před zasedáním Zastupi-
telstva MHMP.

28.2.2012 se poprvé sešla pracovní skupina 
pana Manharta. Tady zaznělo, že skupina bude 

posuzovat efektivitu a to pouze 
malých MČ. Po dalších třech 
setkáních skupiny byl učiněn 
závěr, že hodnocení efektivity 
MČ bude posuzovat organizace 
hrazená z prostředků MHMP a bude hodnotit 3 
velké MČ a k nim příslušné malé MČ. Předměty 
analýzy, hodnocené oblasti však podle našeho 
názoru nemají s objektivním srovnáním příliš 
společného.

Závěrem lze konstatovat, že z rozhovorů a inter-
pelací s primátorem Bohuslavem Svobodou je 
zřejmé, že není propagátorem myšlenky na slu-
čování městských částí. Z rozhovorů a interpe-
lací na pana Lukáše Manharta naopak vyplývá, 
že jeho představa o efektivnějším vedení města 
není založena na lepším hospodaření Magistrá-
tu HMP a tzv. velkých MČ, ale na konfrontačním 
postoji vůči těm okrajovým. Důvod není zcela jas-
ný, ale úspory nákladů, to vzhledem k rozpočtům 
malých MČ nebudou.

K redukování počtu městských částí není ani le-
gislativní podklad, ale především žádný rozumný 
důvod. Starostové trvají na skutečnosti, že nelze 
posoudit vybraný vzorek městských částí, proto-
že je nelze posuzovat a hodnotit na základě vzor-
ku. Každá MČ má své charakteristiky, které nelze 
porovnávat a už vůbec použít na jinou MČ. Malé 
MČ jsou v rozpočtu MHMP tak malou položkou, 
že hledat zde úspory je samo o sobě nehospo-
dárnou činností.

Z VÝŠE UVEDENÉHO PLYNE: návrh na zřízení 
Sněmu starostů, na kterém se shodla nadpolo-
viční většina Zastupitelstev pražských MČ nebu-
de zastupiteli hl. města přijat. Proto byl založen 
v nezbytném minimu šesti MČ Svaz městských 
částí hl. města Prahy. MČ Dolní Chabry je čle-
nem od června 2012.
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  Zprávy z úřadu

Charitativně-
ekologický projekt 
Potex
Vážení občané, rádi bychom se 
s Vámi podělili o novinky a aktuali-
ty v rámci charitativně-ekologické-
ho projektu Potex. Proto jsme pro 
Vás připravili nové webové stránky 
www.potex.cz. 

Pro ty co nás teprve poznávají, je 
tu seznam sběrných míst rozdě-

len podle jednotlivých částí Prahy, 
návod jak a co všechno je možné 
odevzdat, vysvětlení jak a komu tím 
společně pomáháme i názory ně-
kterých známých tváří. 

Veškeré informace, fotky i aktuální 
dění můžete také sledovat na Va-
šem Facebooku zadáním potex.cz 
do svého vyhledávače. Přivítáme 
Vaše komentáře, nápady i připo-
mínky a samozřejmě vyjádření pod-
pory pomocí kliknutím na „To se mi 
líbí“.

Děkujeme že nám pomáháte po-
máhat. 

Team POTEX

Pozn. redakce: Nejbližší sběrný 
kontejner je v Čimicích na konečné 

autobusů.

Záštitu nad 6. Krajanským festivalem v Praze převzal: Prezident ČR Václav Klaus, 
ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
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Chaberský dvůr

Čtení knížek 
pro děti
Oblíbené čtení knížek pro děti, které 
známe od bývalé knihovnice p. Sylvy 
Šírové, zdárně pokračuje s p. Zuzáko-
vou.

Provozní doba Kulturního centra 
Chaberského dvora: 

pondělí – pátek  10 – 18 h
sobota   10 – 18 h 
(polední přestávky  12 – 13 h)
Kontakt: 
604 976 653 / 283 852 858
chaberskydvur@dchabry.cz
www.dchabry.eu

Prostory k pronájmu

Soukromé oslavy – fi remní akce

Divadlo

Zpívej, čaruj, dováděj

Jiří HELEKAL a Jan SUSA uvádějí zábavnou hudební show pro děti 
plnou kouzel, legrace a dobré nálady.
Pro diváky od 5 do 10 let. 8.9. so 10:30 h, vstupné 50,–

Jiří HELEKAL a Jan SUSA uvádějí zábavnou hudební show pro děti 

 

          

Chtěla  bych  s laskavou podporou paní  místostarostky posílit  dopolední  využití 
Kulturního  centra  oslovením  cílových  skupin,  které  uvítají  kulturní  pořady  přímo 
v místě bydliště či v dojezdové vzdálenosti mimo centrum Prahy. Konkrétně iniciovat 
pravidelná setkávání jak maminek s dětmi na rodičovské dovolené (Klub maminek – 
koncepce  přednášek  kombinovaná  s tvořením  pro  děti),  tak  i  seniorů  (Klub 
deskových her). Ideálem by bylo setkávání „Chaberáků“ bez rozdílu věku, například 
při  soutěžích v deskových hrách (nejen šachy či  dáma). Dále bych chtěla rozšířit 
povědomí o existenci KC CHD a jeho programu též za hranicemi Dolních Chaber 
včetně mimopražských oblastí Prahy – východ.

V knihovně  bych  ráda  obnovila  pořad  „Pohádková  čtení“.  Je  zde  prostor  pro 
vytvoření literárního kroužku a předčítání s možností autorského čtení či založení 
klubu čtenářů rodičů a dětí např. „Učím se číst sám“.

Pro  práci  kulturní  referentky  se  budu  snažit  efektivně  využít  mé  organizační 
a komunikační  schopnosti  získané  během  studií  humanitních  věd  a  uplatnit  zde 
především mé praktické zkušenosti z oblasti poskytování služeb.

Na  práci  s Vámi  se  upřímně těším.  Domnívám se,  že  se  mi  naskytla  ideální 
příležitost pro sloučení mých zájmů o umění a kulturu s profesí kulturní referentky 
v Chaberském dvoře. Přeji si pracovat s lidmi a pro lidi, proto prosím, přijďte za námi 
do  Kulturního  centra  na  nejrůznější  akce  pořádané  pro  Vás  a dávejte  nám  tak 
zpětnou vazbu o kulturním vyžití v místě Vašich domovů.

Tak  to  jsem  já,  jak  mne 
namalova  má  dcera  ke  Dni  matek. 
Jmenuji se Klára Zuzáková. Srdečně 
Vás tímto zdravím. Od července mne 
budeme  potkávat  jako  kulturní 
referentku v Chaberském dvoře. 

Mým  cílem  je  podporovat 
kulturní  život  naší  městské  části  
a  získávat  pravidelné  návštěvníky 
Kulturního  centra  Chaberského 
dvora (KC CHD).

Nová kulturní referentka
Od 1. 7. 2012 nastoupila na místo kulturní referentky do Kulturního centra 
CHD paní Klára Zuzáková. 
Povede místní knihovnu a bude společně se mnou vytvářet programy pro 
veřejnost. Věřím, že k Vám, chaberským občanům všeho věku, najde cestu 
a osvěží kulturní život naší městské části především v oblasti programů pro 
rodiče s dětmi, kde stále cítím handicap.
Klára Zuzáková je pro mě moc příjemná mladá paní s pozitivní energií, 
která je v Chaberském dvoře potřebná. Vždyť to má být místo příjemných
setkání (nejen) Chaberáků. Přeji jí hodně úspěchů v nové práci.

Alena Nigrinová

Výstava

Řemesla znovuobjevená – košíkářství
Any M. Wagnerová
Vernisáž 8. 9. so 14 h s ukázkou pletení z pedigu pod vedením lektorek 
Jiřiny Procházkové a Any M. Wagnerové – Vstup volný
Výstava potrvá do 27. 9. 2012 – Vstupné Kč 30,–

vernisáž v sobotu 8. 9. 2012   
ve 14:00 hod.

Bìhem vernisáže bude          
probíhat workshop pletení        

z pedigu pod vedením lektorek 
Jiøiny Procházkové a            
Any M. Wagnerové.

Po celý víkend bude možnost 
zakoupit košíkáøské výrobky 
chránìné dílny PL Bohnice.

Galerie Chaberský dvur vás zve na výstavu z cyklu 
o

REMESLA ZNOVUOBJEVENÁ - KOŠÍKÁRSTVÍ

Pohádky pro děti
Sobotní pohádky pro děti budou na podzim opět v CHD pokračovat.

Změny v provozní době 
Kulturního centra CHD

Milí spoluobčané,
chci se Vám omluvit za časté změny v provozní době naše-
ho kulturního centra. Jsou způsobeny v zásadě dvěma okol-
nostmi. První jsou personální změny – nastupuje p. Klára Zu-
záková jako nový kulturní referent za Filipa Šíra, který měl jen 
částečný úvazek. Druhým důvodem jsou změny vyplývající 
z průzkumu návštěvnosti (středy a pátky do 20 hodin nebyly efek-
tivně využívány). Chceme umožnit i pracovně vytíženým Chabe-
rákům návštěvu našeho centra v sobotu a proto rozšíříme sobotu 
na čas 10 – 18 h. Děkujeme za pochopení, Vaše diskuse na toto 
téma jsou vítány.                                                Alena Nigrinová
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   Chaberský dvůr

ZÁŘÍ 2012

Řemesla znovuobjevená – košíkářství
Any M. Wagnerová

Vernisáž 8. 9. so 14 h s ukázkou pletení z pedigu pod vedením lek-
torek Jiřiny Procházkové a Any M. Wagnerové - Vstup volný
Výstava potrvá do 27. 9. 2012
Vstupné Kč 30,–

8. 9. so 10:30 h 
Zpívej, čaruj, dováděj 

Zábavný hudební pořad pro děti od 5 let
Vstupné Kč 50,–

12. 9. st 15:30 – 17:30 h 
Kavárnička aneb „Přijďte jen tak pobejt“ 

Vstup volný

20. 9. čt 19 h 
Osm žen

Představení chaberského divadla DIVOCH
Vstupné Kč 120,–

22. 9. so 10 – 13 h 
Bazárek dětského oblečení 

Vstup volný

26. 9. st 15:30 – 17:30 h 
Kavárnička aneb „Přijďte jen tak pobejt“ 

Vstup volný

26. 9. st 16:30 h 
Jak žiji s Alsheimerovou chorobou 

Beseda v rámci Kavárničky s p. Ninou Baláčkovou
Vstup volný

Po-Pá: 10–12 13–18, So: 10–18 
Kontakt: 283 852 858 604 976 653

Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry

 www.dchabry.eu
Předprodej vstupenek v Kulturním centru CHD

Folkový koncert

Petr Skoumal, Olin Nejezchleba 
a Norbi Kovács
Srdečně Vás zveme 
na folkový koncert Pe-
tra Skoumala, Jarosla-
va Olina Nejezchleby 
a Norbiho Kovácse. 
Toto umělecké trio je 
zárukou kvalitního kon-
certu a výborné hudby. 
Nenechte si tuto jedi-
nečnou akci ujít.
18.9. út v 19 h
vstupné 200,–/150,–

Český hudebník Petr Skoumal působil v Činoherním klubu jako režisér 
a hudební dramaturg. Velmi významná je jeho tvorba pro fi lm a televizi 
(např. Srdečný pozdrav ze zeměkoule, Nejistá sezóna, Jára Cimrman le-
žící, spící, Rozpuštěný a vypuštěný). Nezapomenutelná je i jeho hudba 
k večerníčkům (Maxipes Fík, Bob a Bobek, A je to...). Petr Skoumal píše 
hudbu mnohým hudebníkům, několik let působil jako člen kapely ETC Vla-
dimíra Mišíka, dlouhodobě spolupracuje například s Michalem Prokopem.

Multiinstrumentalista Jaroslav Olin Nejezchleba hrával a hraje s Vladimí-
rem Mišíkem ve volném akustickém sdružení Čunderground, s Petrem 
Kalandrou v jeho Blues Session, a spolupracoval s celou řadou dalších 
hudebních osobností (namátkou Čechomor, Vlasta Redl, Petr Skoumal, 
Jan Burian, Michal Prokop, Ivan Hlas, Nerez, Jiří Bílý, Anna K., Radůza, 
Vlasta Třešňák a další). V současné době hraje v Triu Ivana Hlase.

Slovenský kytarista a zpěvák Norbi Kovács člen skupiny Lokomotiva ,Ivan 
Hlas Trio a Kybabu. Věnuje se i hudbě fi lmové a scénické.

Divadlo

Osm žen
Milí přátelé divadla! Srdečně zveme Ty z Vás, kteří ještě neměli možnost 
vidět úspěšné představení Osm žen našeho chaberského divadla DI-
VOCH. 20.9. čt v 19 h, vstupné 120,–
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OSM Žen
Robert Thomas

Přeložili: Milena a Josef Tomáškovi

DIVADELNÍ OCHOTNÍCI CHABERŠTÍ

„ N o s i t e l e  a u t o r s k ý c h  p r á v  k  d í l u  z a s t u p u j e  D I L I A ,  d i v a d e l n í ,  l i t e r á r n í ,  a u d i o v i z u á l n í  a g e n t u r a ,  o b č a n s k é  s d r u ž e n í ,  K r á t k é h o  1 ,  P r a h a  9 “

Chaberský dvůr, Praha 8-Dolní Chabry20.9.2012 v 19:00 hodin
vstupné 120 Kč

Režie: Alena Borhyová

Scéna a kostýmy: Jakub Hojka

Nápověda: Danuše Metelcová
Technické zázemí: Jan Fuchs

Dramaturgie: Pavel Douša

Inspicient: Eliška Radinová

Hudba: František Táborský

Divoch_letak_Osm_zen_A4_20_9_2012.pdf   1   30.7.12   10:13

18. 9. úterý v 19 hodin 

Folkový koncert P. Skoumal, 
O. Nejezchleba, N. Kovács – 
repertoár Petra Skoumala 
a Olina Nezchleby

Vstupné Kč 200,–, 150,–.
Kvalitní hudba – kvalitní hosté. 
Předprodej vstupenek od 3. 9. 
2012.
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Zprávy z úřaduŠkoly, sdružení

Základní škola Praha Dolní Chabry

Organizace školního roku 2012/2013
Začátek školního roku    pondělí 3. 9. 2012
Třídní schůzky     středa 5. 9. 2012 (17 hodin)
Sportovní den pro MŠ    čtvrtek 27. 9. 2012
Den české státnosti – státní svátek   pátek 28. 9. 2012
Sportovní olympiáda (ŠD)    říjen 2011
Podzimní prázdniny         čtvrtek, pátek 25., 26. 10. 2012
Den vzniku samostatného československého státu 
- státní svátek     neděle 28. 10. 2012
Pedagogická rada 1. čtvrtletí    středa 14. 11. 2012
Třídní schůzky     středa 14. 11. 2012
(1. stupeň od 17 hod., 2. stupeň od 18 hod.)
Den boje za svobodu a demokracii – státní svátek  sobota 17. 11. 2012
Soutěž o vánočního kapra (ŠD)   prosinec 2012 
Vánoční jarmark     středa 12. 12. 2012
Vánoční prázdniny     sobota 22. 12. 2012 – středa 2. 1. 2013
Ředitelské volno     čtvrtek, pátek 3., 4. 1. 2013
Začátek vyučování v novém roce   pondělí 7. 1. 2013
Den otevřených dveří     pátek 11. 1. 2013 
Uzavření klasifi kace za 1. pololetí   pondělí 28. 1. 2013 
Pedagogická rada 1. pololetí    středa 30. 1. 2013 
Konec 1. pololetí     čtvrtek 31. 1. 2013
Pololetní prázdniny     pátek 1. 2. 2013
Zápis dětí do 1. tříd – 1. den    středa 6. 2. 2013
Zápis dětí do 1. tříd – 2. den     čtvrtek 7. 2. 2012
Soutěž o nejzajímavější masku (ŠD)   únor 2012
Jarní prázdniny     18. 2. – 24. 2. 2013
Vynášení Morany     pondělí 18. 3. 2013
Pražské poetické setkání     březen 2012
Soutěž COME AND SHOW    úterý, středa 26., 27. 3. 2013 
Velikonoční prázdniny    čtvrtek, pátek 28. 3., 29. 3. 2013
Pedagogická rada 3. čtvrtletí    středa 10. 4. 2013
Třídní schůzky     středa 10. 4. 2013
(1. stupeň od 17 hod., 2. stupeň od 18 hod.)
Velikonoční turnaj (stolní tenis)   duben 2013
Přijímací zkoušky na SŠ    22. 4. – 7. 5. 2013
Ředitelské volno     pondělí, úterý 29., 30. 4. 2013
Svátek práce     středa 1. 5. 2013
Projektové dny (5. – 9. třída)    čtvrtek 2. 5. 2013 – středa 7. 5. 2013 (4 dny)
Státní svátek – Den vítězství    středa 8. 5. 2013
Prezentace projektů     pátek 10. 5. 2013
Den dětí      pátek 31. 5. 2013
Třídní schůzky budoucích 1. tříd   středa 5. 6. 2013
Zahradní slavnost     středa 12. 6. 2013
Uzavření klasifi kace za 2. pololetí   pátek 21. 6. 2013
Pedagogická rada 2. pololetí    pondělí 24. 6. 2013
Dětská pouť + koktejl party (ŠD)   červen 2013
Zakončení školního roku    pátek 28. 6. 2013
Hlavní prázdniny     sobota 29. 6. 2013 – neděle 1. 9. 2013
Zahájení školního roku 2013/2014   pondělí 2. 9. 2013

Zahájení 
školního 
roku

Letní prázdniny jsou za námi a začíná 
další školní rok. Učitelé, rodiče i žáci 
naší školy dva měsíce odpočívali a na-
bírali síly do další práce, ve škole se 
ale o prázdninách opět pilně opravova-
lo a malovalo. 

Na budoucí prvňáčky a šesťáky čekají 
čerstvě vymalované třídy vybavené no-
vým nábytkem, žáci čtvrtých tříd zahájí 
tento školní rok v nových třídách, které 
také prošly úpravami. A to vše se nám po-
dařilo zejména díky našemu zřizovateli, 
který vychází vstříc potřebám školy, a ro-
dičům, kteří nám pravidelně pomáhají.

Do nového školního roku přeji žákům, ro-
dičům a pracovníkům školy pevné zdraví, 
hodně štěstí a úspěchů v jejich práci. Zá-
roveň zvu všechny rodiče na úvodní třídní 
schůzku, která se koná ve středu 5. září 
od 17 hodin v tělocvičně školy.

Ještě jednou všem přeji úspěšný školní 
rok 2012/2013.

Fotohádanka na září
K našim letním hádankám:
V letošním roce 2012 si připomínáme hned tři výročí, která se týka-
jí historie naší obce. Výročí 920 let nejstaršího zápisu o Chabrech, 
zápis je z roku 1092 a obec je zmiňována pod názvem Chrabercyh. 
Výročí 110 let oslavuje zvonička na Hrušovanském náměstí, její foto-
grafi e se objevila v našich červnových hádankách. 

1. Výročí oslavuje také tato socha. Barokně klasicistní pískovcová plas-
tika se před novým bytovým objektem trochu ztrácí, ale pozorný divák či 
pamětník ocení její krásu. Kolikáté výročí oslaví tato socha, kde se nachá-
zí a jaký světec je plastikou zpodobněn?

2. Tato historická fotografi e je z roku 1926, poznáte jaká ulice v Dolních 
Chabrech je na fotografi i?

Odpovědi na minulé hádanky:
1. Na fotografi i je detail fasády Přádova statku na Bíleneckém náměstí. 
Dům číslo 5, kde žijí potomci Přádů, si dosud zachovává kouzlo historic-
kých staveb. 

2. Na historické fotografi i je další z chaberských rybníků, Prostřední ryb-
ník, který je mezi ulicemi Pod Hrází a Pod Zámečkem.

Hádanky a odpovědi naleznete také na www.osop-chabry.cz,
za OSOP připravila Pavla Zimová
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  Zprávy z úřadu  Školy, sdružení

TJ ZŠ CHABRY cvičí

v tělocvičně základní  školy Dolní Chabry, Spořická 400

takto:

Od  3.9. Pondělí 18.00 -- 19.30 volejbal mix 2. oddíl Říčánek

Od  3.9. Pondělí 20.00 -- 21.00 Plevová Jarmila

Od 11.9. Úterý 16.00 -- 17.00 předškolní děti 4 - 6 let Kindlová

17.00 -- 18.00 chlapci a dívky  1 a 3 třídy Kindlová

19.00 --20.00 senioři a seniorky Vokáč

20.00 -- 21.00 muži - kondiční a posilovací cvičení Vokáč

Od 5.9. Středa 18.00 -- 19.30 volejbal mix 2. oddíl Říčánek

19.30 -- 21.00 volejbal mix 1. oddíl Nikodýmová

Od 6.9. Čtvrtek 17.00 -- 19.00 nohejbal Dvořák

Čtvrtek 20.00 -- 21.00 Plevová Jarmila

Od 2.9. Neděle 10.00 -- 11.30 malá kopaná - muži Bednář

Od 2.9. Neděle 17.30 -- 19.00 volejbal mix 3. oddíl Vávrová

Všechny informace získáte u vedoucích jednotlivých oddílů
nebo na 723 127 130 - Vokáč Jaroslav

Všechny  zájemce  o  cvičení  zve
výbor a cvičitelský sbor TJ ZŠ CHABRY

Ženy - aerobik                

ženy - Body styling interval

Toulky barokní 
Evropou
V rámci Slavnosti Krajánků 28. 9. 2012 se 
v kostele Stětí sv. Jana Křtitele od 19 hod 
uskuteční koncert Toulky barokní Evropou, 
na kterém vystoupí Musica Organum.

Občanské sdružení na ochranu památek 
v Dolních Chabrech

Školička Pod Smrkem
Školička pro děti od 2 do 5 let Pod Smrkem opět od 
začátku září, letos i s angličtinou. 

Hudební škola Yamaha, balet, keramika, výtvarka 
od října, přihláška již nyní.

Přijďte se k na podívat!

web:  www.pod-smrkem.cz

tel:  724021243

Aktuality 
z Občanského 
sdružení Nad 
Drahaňským 
údolím

V posledních týdnech a měsících jsme se jako 
iniciátoři petice „Za rozumný okruh Prahy“ (www.
rozumnyokruh.cz) v úzké spolupráci se starosty 
menších MČ, zejména Suchdola, Dolních Cha-
ber a Ďáblic intenzivně snažili prosadit návrh na 
nezávislé ofi ciální porovnání možných variant 
nedostavěných úseků Silničního okruhu kolem 
Prahy (SOKP), tj. varianty Regionální navržené 
11ti starosty MČ Prahy a středočeských obcí, va-
rianty dle Zásad územního rozvoje (ZÚR) Stře-
dočeského kraje a varianty zakreslené v územ-
ním plánu hl. města Prahy. 

Přes rozsáhlou korespondenci s Ministerstvem 
dopravy, Magistrátem a vedením Středočeského 
kraje i řadu osobních jednání se však doposud 
nepodařilo v tomto směru dosáhnout pokroku. 
Ministr dopravy P. Dobeš sice při pracovním se-

tkání v lednu t.r. přislíbil 
ustavení odborné komi-
se pro hodnocení variant 
s účastí našeho experta, 
slib nicméně nedodržel 
a nedlouho poté uzavřel 
s vedením Prahy Me-
morandum o spolupráci 
zaměřené na dokončení 
okruhu v původní tra-
se přes Suchdol a Dolní 
Chabry. Připravujeme 
proto další kroky, zejména v souvislosti se stra-
tegickým dokumentem o rozvoji dopravních sítí 
SeStra 2, který pořizuje Ministerstvo dopravy 
z podnětu Evropské unie. 

Velmi důležitou okolností je příprava aktualizace 
ZÚR hl. města Prahy, která se snaží reagovat 
především na rozsudky NSS, jimiž byla zrušena 
trasa SOKP v celém severozápadním a východ-
ním segmentu. Trasa SOKP však má být do ZÚR 
vrácena prakticky v nezměněné podobě! Přísluš-
né podklady jsou dostupné na webu Magistrátu.

Nyní se k nim vyjadřují městské části a dotčené 
orgány státní správy. S veřejným projednáním 

se uvažuje ke konci roku. Je třeba, aby se ob-
čané s dokumentacemi, které čítají několik set 
stran textu a desítky výkresů, včas seznámili a 
připravili si postupně námitky a připomínky. Ve-
řejné projednání bude mít zásadní význam pro 
další vývoj. Schválení navrhované trasy SOKP 
zastupitelstvem HMP, čehož se na základě dosa-
vadních zkušeností obáváme, bude zřejmě po-
čátkem dalších střetů a soudních sporů. Taková 
situace sice není v žádném případě v našem zá-
jmu, ale pokud nebude jiné východisko, veškeré 
právní možnosti znovu využijeme.

Za petiční výbor „Za rozumný okruh Prahy“ Ing. 
Jaroslav Korf

www.drahan.chabry.cz, www.rozumnyokruh.cz
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Zápis do tenisové školičky na 
rok 2012/2013 
Tenisová školička v září vstupuje již do své desáté sezó-
ny, a tak věříme, že si k nám opět najdou cestu začínající 
i pokročilí tenisté ve věku od 4 do 18 let. Tréninkovými dny 
i nadále zůstávají pondělí, středa a pátek.

Zápis do tenisové školičky na školní rok 2012/2013 se 
uskuteční ve čtvrtek 6.9.2012 od 17:00 hodin v naší So-
kolovně na adrese Měděnecká 17, Praha 8 – Dolní Chabry.

Pokud se nemůžete dostavit v uvedeném termínu, kon-
taktujte prosím trenérku Renátu Jiránkovou v 1-2 denním 
předstihu na tel. čísle 724 435 056. Dodatečný zápis je 
možný pouze v případě volné kapacity kurzu.

Těšíme se na Vás! 

Florbalový oddíl BLACK ANGELS
Florbalový oddíl BLACK ANGELS dis-
ponuje kompletní věkovou strukturou 
chlapců od přípravek (4 roky) až po 
soutěž veteránů (nad 35 let). Letos 
se do tréninků a soutěží zapojilo přes 
300 aktivních hráčů a hráček. U od-
dílu působí také dívčí družstvo, které 
letos sbíralo jeden úspěch za druhým 
a s přehledem vyhrálo soutěž elévek 
(dívky roku narození 2001 a mladší).

Sezóna 2011/2012 se stala jednou 
z nejúspěšnějších v dosavadní exis-

tenci klubu. Přípravky se zlepšovali turnaj od turnaje a skoro vždy se umístili na me-
dailových příčkách. Jejich kolegové z Mini přípravky sbírali cenné zkušenosti v soutěži 
a jeden turnaj dokonce vyhráli. Elévové (chlapci ročníku narození 2001 a 2002) po celý 
rok hráli v nejvyšší výkonnostní divizi, stejně tak jejich o rok či dva starší spoluhráči 
z mladších žáků, kteří si pomyslné zlato odvezli z více než poloviny svých turnajů Praž-
ského a Středočeského regionu. Pozadu nezůstali ani starší žáci, kteří v 1. lize obsadili 
slušné 8. místo. Dorostenci v celostátní 1. lize drželi krok se špičkou a na konci sezóny 
se usadili na výborném 6. místě. Junioři, také v celostátní lize juniorů, byli o jeden post 
lepší a spokojenost určitě panuje s 5. místem. Oba týmy mužů, „A“ i „B“ postoupili výše 
ze svých soutěží. Radost pak všem dělala hra našich slečen, které neměli ve své soutěži 
konkurenci.

Za všemi úspěchy každého hráče či hráčky je poctivé trénování a radost z této krásné 
hry. To vše se dařilo našemu trenérskému týmu, kterému děkuji za každou minutku, kte-
rou s hráči tráví a snaží se je systematicky připravovat a motivovat pro tento dynamický 
sport.

Obrovský úspěch vybojovala kategorie chlapců do 12 let, kteří obsadili 2. místo na nej-
větším mezinárodním florbalovém turnaji mládeže Prague Games, který se uskutečnil 
v červenci v Praze. Stejná kategorie a stejné umístění si kluci také přivezli z velkého 
turnaje v Brně. Jejich mladší kolegové do deseti let si v Brně na krk pověsili ZLATÉ me-
daile. Kluci i holky v květnu ovládli pražský turnaj Floorball Player Cup a ve všech pěti 
kategoriích se postavili na stupně vítězů. 

Hlavní tréninkové zázemí je v Letňanech a Čakovicích. Od sezóny 2012/2013 otevíráme 
soutěžní oddíl také na ZŠ Ústavní.

Více informací o našem klubu najdete na www.blackangels.cz. Pokud byste se chtěli do 
oddílu zapsat, pište včas na martina.blackangels@gmail.com.

Letní tenisové kempy 
pro děti
V červenci a srpnu 2012 se opět konaly na tenisových kur-
tech SK Meteor v Praze 8-Libni tolik oblíbené týdenní pří-
městské tenisové kempy pro děti od 4 do 15 let, které po-
řádal sportovní klub 2. PSK Dolní Chabry. Kempy proběhly 
celkem 4 a zúčastnili se jich nejen mladí tenisté z Chaber 
a Libně, ale hlavně ty děti, které si chtěly o prázdninách 
zasportovat a přiučit se tenisovým dovednostem pod vede-
ním mnoha zkušených trenérů. Na programu byla teniso-
vá výuka a celodenní tenisové a sportovní soutěže. Kemp 
vyvrcholil závěrečným turnajem všech účastníků a pod-
večerním opékáním buřtů, kde byly všem dětem předány 
medaile, diplomy a věcné ceny.   -ata-

Přehled nabízených 
sportovních aktivit 
v roce 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  Sportovní gymnastika (5-8 let)
 17:15-18:15  Cvičení předškolních dětí s rodiči
Pátek 15:00-17:00  Tenisová školička

Představujeme:
Trenéra a týmu Milana 
Balouna
Celý život se věnuji sportu, hlavně fotbalu 
který jsem hrával řadu let aktivně a s přibý-
vajícími léty jsem ho začal i trénovat. Moje 
trenérské začátky jsem prožil v Admiře 
u přípravky a potom u „B“ mužstva dospě-
lých.Pak jsem dostal příležitost a působit 
ve slavné Spartě Praha u mladšího dorostu 
a zde jsem vydržel celých deset let.Na toto 
období budu vzpomínat velice rád, jelikož 
jsem zde získal hodně zkušeností od mno-
ha známých trenérů, ale i bývalých hráčů 
tohoto klubu.
V pozici trenéra SK Chabry působím již 
třetí sezónu, když mne sem přivedl můj 
dlouholetý kamarád Láďa Vízek. Jelikož 
z tohoto klubu znám hodně lidí jak z řad 
funkcionářů tak i hráčů , byl zde předpo-
klad že se mi tady bude líbit.Jako všude tak 
i zde je však plno problémů a starostí které 
je třeba řešit, a to s chladnou hlavou.Jako 
jeden z problémů je malá účast na trénin-
cích.Je třeba si uvědomit,že převážná vět-
šina hráčů chodí do práce a fotbal je pro 
ně pouze zábava, pokud na ni vůbec zbyde 
čas.Jelikož i mne živí práce kde zaměstná-

vám několik lidí , tak komunikace s lidmi mi 
nedělá žádné problémy a snažím se řešit 
vše rozumnou cestou.
Co se týká uplynulé sezóny tak si myslím 
že byla velice úspěšná. Až na začátek 
soutěže kdy jsme měli dva nejtěžší soupe-
ře a to postupující Vršovice a Admiru „B“ 
s kterými jsme prohráli, tak kromě dvou 
remíz jsme ve zbývajících zápasech zví-
tězili.Je třeba si uvědomit, že tato soutěž 
je v Praze velice kvalitní a i to že v našem 
týmu nastupují někteří starší hráči, kteří 
svádějí urputné boje se soupeřem o něko-
lik desítek let mladším. Bohužel i zde se 
potýkáme s malým počtem mladých hráčů, 
kteří prostě nejsou a nebo nechtějí.
Náš tým trénuje dvakrát týdně s tím že 
v úterý je účast mizerná a ve čtvrtek se dá 
říct že něco odtrénujeme. V příští sezóně 
bych si přál větší tréninkovou účast, ale 
žádnou iluzi si moc nedělám.
Pokud vím tak posily by přijít žádné nemě-
ly a ani odejít by nikdo také neměl, takže 
konečné umístění by mělo být dle mého 
názoru do pátého místa.
V Chabrech se mi docela líbí, je zde dob-
rá práce s mládeží jen hráči s rezervního 
týmu by měly mít větší zájem se dostat do 
prvního mužstva.

Milan Baloun

Sport

Vzhůru do další fotbalové sezóny
Po letní přestávce se rozbíhá další fotbalová sezóna a Dolní Chabry 
nasazují do bojů tyto mužstva:
Mladší přípravku, starší přípravku, mladší žáky A, mladší žáky B, starší 
žáky, muži B a muži A. Když připočítáme ještě starou gardu a předpříprav-
ku, máme v Chabrech devět týmů a to je na náš klub více než slušné.
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Internacionálové TURNAJ ZÁRYBY

První zápas turnaje jsme zahájili s Interem le-
tiště. Měli jsme k dispozici 16 hodně kvalitních 
hráčů a tak nás těšila i nadmíru silná lavička. 
Silná byla nejen lavička, ale hlavně manažer-
ský post, kde kraloval Vlastík Šilhavetský. Zá-
pas probíhal v poklidném tempu, a aby ne, ve 
stínu bylo 34stupňů. Od začátku bylo jasné, že 
kdo dá gól, ten zvítězí. Bohužel šťastnější byl 
soupeř. Je fakt, že kdyby rozhodčí pískl jasnou 
penaltu v náš prospěch, mohlo to být všechno 
jinak…anebo kdyby naši chlapci poslouchali 
rad trenéra Vlastíka…ale kdyby chyby…
Co jsme nezvládli v prvním zápase, to jsme si 
vynahradili v druhém, kde nám byl soupeřem 
domácí tým. Vlastík promluvil do duše našim 
hráčům a fakt to bylo znát. Chaberáci rozdáva-
li fotbalovou radost všem přítomným a hlavně 
nám. Vítězství 5:2 mluví za vše. Střelci: Pavel 
Vosátka, Standa Hluší, ten střílí jeden gól za 
sezónu a vždy parádní (pro letošek máš Stan-
do splněno). David Vlček. Ale teď pozor Martin 
Knížek, který do této doby vstřelil za svoji kari-
éru jediný gól a to v žácích, se urval a dal hned 
branky dvě. A to kdyby mu Venca Hon neukopl 

gólovku z nohy, mohl dosáhnout i třetího úspěchu.
Celkově to byl moc pěkný zájezd.

Václav Šperl

Slovo předsedy

Chaberská základna vzrůstá 
a nadcházejácí sezóna bude 
v tomto směru rekordní. Do sou-
těží jsme přihlásili sedm týmů 
a to tu ještě nebylo. Hlavně naše 
mládež dnes už má na 130 dětí, budoucnost 
našeho klubu je tedy zajištěna. V době, kdy 
se spousta klubů potýká s nedostatkem hrá-
čů, zájem o fotbal v Chabrech mě velice těší. 

Mládežnickou sezónu začínáme již tradičně 
fotbalovým turnajem Šmíca cupem, který je 
stale populárnější, hrajeme 2.9.2012 od 9:30, 
přijďte se na nás podívat. Zároveň budu rád, 
když budete navštěvovat zápasy všech na-
šich týmů, protože hrajeme pro Chabry.

Vladimír Šmicer

   Sport

S P O R T
FOTBAL – ZÁŘÍ 2012

Sobota, 25. srpen
17:00  A-tým:Dolní Počernice – Chabry

Čtvrtek, 30. srpen
09:00  2005 mladší přípravka – TURNAJ ABC Braník

Sobota, 1. září
09:00  2005 mladší přípravka – TURNAJ ABC Braník
17:00  A-tým:Chabry – Admira B

Úterý, 4. září
16:30  Ml.žáci B:Háje B – Chabry B

Sobota, 8. září
10:00  Ml.žáci B:Chabry B – Suchdol
10:30  A-tým:PSK Union – Chabry
10:30  B-tým:Rapid – Chabry  B
15:00  St.žáci:Kunratice – Chabry

Neděle, 9. září
09:30  2005 Ml.přípravka:Chabry – Újezd nad Lesy
11:00  St.přípravka:Chabry – Aritma A
17:00  Ml.žáci A:Chabry – Tempo  B

Středa, 12. září
17:00  St.žáci:Dolní Měcholupy – Chabry

Pátek, 14. září
17:00  St.přípravka:Kbely – Chabry

Sobota, 15. září
08:30  2005 Ml.přípravka:CU Bohemians – Chabry
10:30  Ml.žáci A:PSK Union – Chabry
14:30  St.žáci:Chabry – Štěrboholy
16:30  A-tým:Chabry – Loko. Vltavín B

Neděle, 16. září
11:45  Ml.žáci B:ČAFC B – Chabry B
16:30  B-tým:Chabry  B – King

Sobota, 22. září
10:00  Ml.žáci B:Chabry B – Praga
10:00  St.žáci:Slivenec – Chabry

Neděle, 23. září
09:30  2005 Ml.přípravka:Chabry – Bohemians Praha
11:00  St.přípravka:Chabry – Vršovice 
16:30  A-tým:Hostivař – Chabry
16:30  B-tým:Běchovice – Chabry  B
16:30  Ml.žáci A:Chabry – Újezd P-4

Čtvrtek, 27. září
16:30  2005 Ml.přípravka:1999 Praha – Chabry
17:00  St.přípravka:Aritma B – Chabry

Pátek, 28. září
08:30  Ml.žáci A:Braník  B – Chabry
14:30  St.žáci:Chabry – Dubeč
16:30  A-tým:Chabry – Praga

Sobota, 29. září
10:45  Ml.žáci B:King – Chabry B

Neděle, 30. září
16:30  B-tým:Chabry  B – Klánovice

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

Vzpomínka na báječné (a ke všemu ještě 
sexy) vystoupení kapely JAUVAJS na Sva-
tojánských slavnostech.

Střet (nebo soulad ?) nové architektury se 
starou...

Co lze také vidět v chaberských zahradách...
Příběh této sochy nechám na Vás.

Chaberský dvůr díky nové kul-
turní referentce Kláře i o prázd-
ninách žil.

Vosy útočí, chaberáci se brání – skvě-
lá ruční práce !!!

a

a

a

a

a

CAMP BAR / otevřeno denně

Obslužná 33, u Triocampu 
(vchod i z ul. Na Šubě) 
Praha – D. Chabry
tel.: 284689328 / mobil: 603942601 
campbar@seznam.cz

Při Vašich procházkách nebo v cíli výletů 
naleznete velký výběr nápojů, zmrzlin, 
laskomin i teplých jídel. V teplíčku nebo 
pod širou oblohou uprostřed zeleně.

Zajistíme pro Vás rodinná i společen-
ská setkání a oslavy, dle Vašich před-
stav i s možností přespání, bezpeč-
ným pohybem pro děti a parkováním 
v uzavřeném bezbariérovém areálu.

Venkovní trampolína 15 m2 pro celou rodinu!

Střípky z Chaber, inzerce

Neurologie Chaberský dvůr
Hrušovanské nám.253/5, Praha 8, Dolní Chabry

Od 1.6.2012  v provozu neurologická ambulance 
se zaměřením na léčbu bolesti zad, pohybového ústrojí, hlavy
a chronických bolestí
u akutní bolesti ošetření  po domluvě kdykoli , možno i mimo ordinační dobu

Zaváděcí ceny: 
Vyšetření, oprava pohybových návyků a léčba metodou Mc.Kenzie 45 min…..250 Kč
důchodci a mladiství do 18 let……………………………………………………….150 Kč
Plně hrazená péče klientů ZP 209, smlouvy s ostatními pojišťovnami v jednání

Dne  12. 9. 2012  od 14 – 17. 30 hod  Den prevence bolestí pohybového ústrojí, 
vyšetření, uvolnění svalových blokád a nácvik léčebných cviků , možnost 
konzultace, poplatek 30 Kč

Těším se na spolupráci
MUDr. Dana Halbichová, e-mail: dana.halb@seznam.cz

objednávky na tel. 777 721 514

inzerce

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. Grafi ka: Hana Francová. 
Tisk: Clio. Nevyžádané rukopisy, fotografi e 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. 9. 2012 (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na CD disku, Flashdisku, případně poslané e-mailem).

Střípky připravily A. Nigrinová a H. Francová.
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