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Kulturní a sociální komise MČ Praha-Dolní Chabry

Vás srdečně zve na

SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI
25. června 2013 (úterý)
od 16 do 21 hodin
v Chaberském dvoře

Program:
16:00 h zahájení slavností
16:05 h vystoupení dětí
z MŠ Pohádková školička
16:25 h břišní tanečnice ZŠ
16:45 h divadelní představení ZŠ
17:10 h Jan Strasser Duhové bublinky
a jiné klauniády
18:45 h vyhlášení soutěže
„Nejlepší chaberský koláč“
19:00 h sbor Camera Chabra
20:00 h kapela Jauvajs
a tanečnice Aisling
21:00 h Orientální tanec s křídly Isis
Celým programem Vás bude provázet Martina Mrňavá.
Během odpoledne je zajištěno občerstvení, rukodělné
dílničky, kvízy a hry pro děti, malování na obličej a
pouťové stánky.
Přijďte s námi oslavit svátek patrona chaberského
kostelíka a začátek léta.

2 Zprávy z úřadu

Vybíráme ze zasedání
Rady MČ dne 22.4.2013

Úvodní slovo
Miroslav Malina,
starosta MČ

Rada souhlasila

Úvodník

Je už téměř léto, ale následky zimy jsou kolem nás
dosud patrné. Jedná se především o škody na komunikacích. Ty letošní jsou opravdu výrazné a v
kontextu se všeobecným nedostatkem financí velice nepříjemné. Největší problémy se objevily na
Ústecké, Osecké, Měděnecké, Bolebořské a Pod
Zámečkem. Alespoň částečně byly opraveny Osecká a Bolebořská v křížení s Měděneckou. Tady
musím poděkovat za významnou podporu občanů.
Měděnecká a Pod Zámečkem by se měly dočkat
oprav v nejbližší době. Přístup správce těchto komunikací k našim požadavkům na opravy je pro
mne možná pochopitelný, ale jen stěží přijatelný.
TSK rozděluje závady na více či méně rozsáhlé,
a tím pádem i různě nebezpečné. Opravovat bude
ty výtluky, které jsou nebezpečné. Jak se ale určí hranice, která varianta je správná,
nevím. Ostatní opravy se z důvodu nedostatku financí odkládají. V Ústecké ulici je
stav povrchu podobný. Tedy téměř katastrofální. A zde je to s opravami ještě o něco
složitější. Hlavní město zde plánuje provést generální opravu. Ta by se měla nejdříve
realizovat v úseku od nadjezdu ke hranici hl. města u Zdib. Úsek do Kobylis už je také
naplánován. Proto jsou výraznější opravy odkládány. Je ovšem otázkou, zda bude
tato ulice při dalších odkladech vůbec schopna provozu. Existuje i možnost současné
rekonstrukce rozvodů plynu, které jsou v tělese komunikace a jsou také ve špatném
stavu. V tom případě bychom se dočkali výrazných omezení provozu.

O lidech a psech
Dlouhodobě řešíme problém s tím, že není v naší
MČ nainstalován dostatečný počet košů na psí
exkrementy. Dost možná je to pravda. Můžeme
ovšem velmi zeširoka rozebírat, co je to dostatečný počet a kde všude by měly být. Možná by
bylo o dost jednodušší se soustředit na současný
stav, respektovat jej a chovat se podle něj. Opravdu svéráznou ukázkou přístupu k tomuto tématu
je příhoda, která se udála během očkování psů
v prostorách nádvoří Chaberského dvora. Po
ukončení akce, musel správce objektu uklízet –
tady mi slušnost velí napsat „exkrement“ – z dlažby přímo před vchodem do galerie. Možná to mělo
vyjádřit určitý postoj k Úřadu. V tom případě to ale
bylo před špatnými dveřmi. Daleko pravděpodobnější se mi jeví, že se na uklízení po svém psu
prostě někdo vykašlal. Přitom nejbližší koš byl
vzdálený 3,6 m. Trochu zvláštní je i to, že si nikdo
ničeho nevšiml. Nechci moralizovat, ale takhle se
z těch exkrementů (psích) nevyhrabeme nikdy.

Oprava vodovodu Ládevská
Určitě jste zaznamenali stavební ruch v dolní části Ládevské
ulice. Jsou zde osazovány nové
uzávěry domovních přípojek. To
je však pouze první etapa rekonstrukce vodovodního řadu. Tuto
oblast trápí dlouhodobě zhoršená kvalita vody. To je způsobováno zastaralým vodovodním
vedením. Proto bude po dohodě
s fy Veolia provedena generální
oprava. Vnitřní stěny řadu budou ošetřeny novou technologií,
která zaručuje stálou kvalitu pitné vody. Realizace opatření vyžaduje provést nutné dílčí výkopy v komunikacích. Mějte s tím
proto trpělivost.

Slavnostní otevření chaberské naučné stezky
Za přítomnosti České televize proběhlo 14. května na Hrušovanském
náměstí slavnostní odhalení první části chaberské naučné stezky nazvané Brána do pravěku Prahy.
Úvodní slovo pronesl starosta MČ Dolní Chabry a autorky panelů. Hlavními
účastníky však byli děti a učitelé místní
školy a členové OSOP, kteří se na tvorbě panelů spoluúčastnili. Žáci se také
ujali příjemného kulturního programu
– hudebního vystoupení. Druhá část
slavnosti probíhala u chaberského kostela, kde bylo pohoštění a odměny pro
děti, které sem dorazily na závěr své
procházky po stezce. Zde si pak děti
mohly ověřit správnost svých odpovědí
na otázky z pracovních listů.

Děkujeme všem, kteří pomáhali nejen
na vzniku stezky, ale i při přípravách
celé akce a pohoštění na ní. Ti z Vás, kteří nestihli dorazit v tento den, máte
možnost zastavit se pro pracovní listy v informačním centru CHD a projít si
stezku s hravými úkoly a kvízy sami. Doufáme, že se Vám panely budou
líbit a spolu s námi se budete těšit na další zastavení, která pro Vás již
připravujeme.
Fotografie z celé akce najdete na www.osop-chabry.cz
Za OSOP Jana Snížková a Martina Mrňavá

 s úpravou nájemného pro o.s. Floriánek v objektu v Ulčově ulici č. p. 652 od 1.5.2013 na 550,– Kč/m2/rok.
 s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene chůze přes pozemky parc. č. 542/2 a 542/14, které tvoří spojnici
mezi ul. Podhořská a Krbická (průchod a lávka přes potok)
dle schválených úprav. Pověřila starostu podpisem smlouvy.

Vybíráme ze zasedání
Rady MČ dne 13.5.2013
Rada souhlasila
 se změnou územního plánu pozemků parc. č. 1278/1,
1278/6 a 1438/2 na základě podkladů a odůvodnění obsažených v přiložené studii zpracované firmou AZUCHA s.r.o.
 s uzavřením darovací smlouvy, kterou dárce Na Pěšině s.r.o. daruje stavební materiál : beton – 42 pytlů, štuková
omítka – 10 pytlů a malta – 10 pytlů. Pověřila starostu podpisem darovací smlouvy.
 s okamžitým snížením pojistného v rozsahu platné
smlouvy o 40%, pokud nebude mít Česká pojišťovna podmínky ke stanovení doby platnosti upravené smlouvy. Při splnění
výše zmíněné podmínky pověřila starostu k podpisu dodatku
pojistné smlouvy.
Rada poskytla
 finanční příspěvek na činnost v roce 2013 TJ SOKOL ve
výši 15.000,– Kč a 20.000,– Kč na údržbu objektu Sokolovny.
Dále poskytla finanční příspěvek ve výši 5.000,– Kč Mysliveckému sdružení Zdiby na nákup medicinálního krmiva pro zvěř
žijící v k.ú. Dolní Chabry, o niž sdružení pečuje.
Rada schválila
 odměny ředitelkám příspěvkových organizací MŠ a ZŠ
za příkladné plnění pracovních úkolů během 1. pololetí školního roku 2012/2013 ve výši, která je stanovena v neveřejné
příloze usnesení č. 578/13 RMČ. Odměny budou hrazeny
z fondu odměn zmíněných příspěvkových organizací v souladu s příslušnými prováděcími předpisy.
 schválila rozpočtové opatření č. 2 v roce 2013 a uložila
starostovi projednat na nejbližším zasedání zastupitelstva.
Rada projednala
 žádost Věry Václavové o vypořádání vlastnických vztahů
k pozemkům v ulici Milana Kadlece. Byla seznámena s postupem stavební komise v uvedené záležitosti. MČ bude i nadále
spolupracovat se stavebním úřadem Prahy 8.

Zprávy z úřadu, dopisy 3
25.6.2013 bude z důvodu konání Svatojánských slavností
od 12 h Kulturní centrum CHD uzavřeno.
Letní otevírací doba Kulturního centra v termínu 1.7. až 31.8.2013:
PO
10 – 12 13 – 18
ČT
8 – 12 13 – 16
ÚT
8 – 12 13 – 16
PÁ
8 – 12 13 – 16
ST
10 – 12 13 – 18
SO a NE zavřeno

„Řádění“ dětí na hřišti
Dobrý den,
obracím se na vás a hlavně chaberské maminky s prosbou týkající se „řádění“
dětí na hřišti.
S teplými dny mnoho dětí láká hřiště – u školy i u Restaurace U Karla. Hřiště
u restaurace je příjemné jednak svými herními prvky pro děti a také přilehlým
zázemím v zahrádce restaurace pro rodiče. Bohužel s tím souvisí i to, že některé děti, i velmi malé, jsou na hřišti bez dozoru a maminky je jen z povzdálí
u stolku a kafíčka okem sledují. To je samozřejmě milé, ale jen pokud to děcko
ví, jak se na hřišti chovat. A nemyslím tím různé šarvátky a neshody mezi
dětmi (i když slušně chovat mezi ostatními by se také děti měly umět). Již
opakovaně se mi stalo, že jsem na závěsné řetězové houpačce houpala svého malého syna, a kolem té rozhoupané houpačky děti (malé i školáci) chodí
a honí se, jako by ji neviděly nebo snad dokonce ani nevěděly, že v těch místech nějaká je! Tím ohrožují jak samy sebe, tak toho, kdo na houpačce sedí.
Protože já v těchto chvílích samozřejmě okamžitě chytnu houpačku a brzdím
– tím ovšem riskuji zdraví svého dítěte. Houpe-li se tam někdo starší sám, tak
nezastaví, tím spíš, pokud mu děti běhají za zády.
Jiná věc by byla, pokud by tento prostor byl zvlášť vymezen např. řetězovým
ochozem nebo sloupky, jako to bývalo na hřištích dávno. Toto tady ale neřeším. Pokud dítě není poučeno, jak se chovat, nemá podle mě na hřišti samo
co dělat.
V souvislosti s „dětmi z povzdálí dozorovanými“ se mi taky několikrát stalo,
že ke mně, jako k mamince, která u houpačky se svým synem stojí jako solný
sloup (a mlsně pokukuje po kafi ostatních maminek), přišlo cizí dítě s prosbou, abych ho pohoupala. Nezlobte se, milé děti a maminky, ale nepohoupu.
Pokud by mi totiž cizí dítě z houpačky spadlo, budu mít problém nejspíš já.
Chci proto apelovat na maminky – poučte své děti, že u houpaček se pouze
houpá a do tohoto prostoru se nechodí.
Děkuji, Ing. Miroslava Krejčová

Zvony
Alespoň krátce bych se
chtěl věnovat události, která je před pohledy
okolí tak trochu ukryta.
V květnu proběhla rekonstrukce zvonů kostela Stětí sv. Jana Křtitele.
K objektu zvonice mám
téměř rodinný vztah, proto jsem dění velmi přivítal.
Na náklady soukromého
dárce byly opraveny oba
zvony, jařma, na kterých
jsou zavěšeny a především byly zrestaurovány
vlastní závěsy zvonů.
Oba naše zvony měly
v minulosti několikrát velmi blízko ke zničení. Doufejme, že tentokrát se stal
důležitý počin pro jejich
další dlouholetý život. Poděkování patří také sdružení OSOP
starosta MČ Miroslav Malina

Divoká prasata
Jaro přece jen dorazilo. Po zimě celkem běžná a očekávaná událost.
Tento rok bylo ovšem čekání velmi dlouhé. Snad nám to další měsíce
vynahradí.
Pro červnový sloupek se téma příroda přímo nabízí. Většina z nás už
zaregistrovala zprávy o invazi divokých prasat. Není to záležitost jen
Dolních Chaber. S problémem setkávají po celém okraji Prahy, ale už
i v lokalitách sídlišť, například v Bohnicích a Čimicích. Z nenápadné
záležitosti se stává vážný problém. A zřejmě nejhorší zjištění je, že
nárůst počtu divočáků bude pokračovat a prozatím není žádný účinný
způsob, jak tomu zabránit.
Probral jsem možnosti s předsedou mysliveckého sdružení panem
Antonínem Matějkou. Jeho vyjádření mě příliš nepotěšilo. Současnost
není dobrá, ale budoucnost bude přímo špatná. Reprodukční schopnost divočáků je obrovská, životní podmínky dobré a možnosti úpravy
jejich počtů velmi omezené. Prakticky jedinou možností jak jejich počty snižovat je odstřel dlouhou zbraní. To je jednoduché konstatování,
které má ale mnoho úskalí. Zvířata je nutné vyhledat. Vycházejí však
především v noci a jsou velice inteligentní. Míst vhodných k odstřelu není mnoho, protože použití příslušné zbraně má pevné zásady.
Splnit veškeré podmínky, neohrozit okolí a ještě zasáhnout cíl není
jednoduché.
Zvířata začínají pronikat do zahrad na okrajích obce. Dělají to při hledání potravy. Prozatím jedinou obranou je důkladné oplocení. Také
odhazování zbytků potravin, nebo rostlinných produktů je přímou výzvou pro jejich návštěvu. Část otázek směřuje k nebezpečnosti těchto
zvířat. Při běžném setkání volí samozřejmě útěk a nejsou nebezpečná. V kritické situaci ale dokáží svou obratnost a sílu využít. Určitě je
lépe se kontaktu s nim vyhnout.

Kavárnička - vycházky červen 2013
5. června Vráž u Berouna Svatý Ján pod
Skalou – Srbsko
délka trasy 7,5 km
Sraz 7:50 h na konečné busu č. 162 Kobylisy
19. června Jabkenice – Loučeň
V Jabkenicích si prohlédneme myslivnu, kde pobýval Bedřich Smetana. Potom přejdeme lesní cestou /4,5 km/ do Loučně a zde si projdeme zámek s anglickým parkem, ve kterém je vybudováno několik
bludišť.
Sraz 9.10 na stanici busu č. 202 Osecká /směr Černý Most/ – odjezd
9:16
Změna programu v závislosti na počasí vyhrazena.
Informace: M. Knížková, tel.: 608 599 208 kulturní a sociální komise

4 Chaberský dvůr
Provozní doba Kulturního centra
Chaberského dvora:
pondělí – sobota

10 – 12 h 13 – 18 h

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

Prostory k pronájmu
Soukromé oslavy – ﬁremní akce
Divadlo pro děti

O Smolíčkovi
8.6.2013 so 15 h, vstupné 30 Kč

Chaberský dvůr

Beneﬁce s Ljubou Skořepovou
Večer věnovaný herečce Národního divadla Ljubě Skořepové připravil a také jej moderuje otec celého projektu
nazvaného „Beneﬁce“ neboli
„Otisky generací“ - ředitel
pražského Divadla U Valšů Jan
Lorman.
Provází paní Ljubu ve vzpomínkách životními křižovatkami jejího uměleckého života, ve kterém
se setkala s mnohými skvělými
herci, kteří ji v její práci nejen
provázeli, ale také vedli a inspirovali, počínaje třeba panem
Pivcem a konče skvělou Danou
Medřickou.
Milé a zajímavé povídání je
oživeno o promítané fotografie
a někdy i filmové ukázky dokazující nezdolnost a pracovitost této
herečky. Jistě nebude nouze ani
o zajímavé historky z hereččina profesního i soukromého života, které se
dotknou mnohých jejích slavných kolegů, s nimiž se v životě setkala.
Pořad trvá cca 1,5 hod., po pořadu budou mít diváci možnost zakoupit si
některou knihu paní Skořepové a samozřejmě si ji nechat podepsat.
Vstupné 150/100 Kč

Poděkování za koncert
Dobrý den,

chtěla bych vám poděkovat za uspořádání koncertu Pavla Rotha. Bylo moc
příjemné zavzpomínat na písničky, které si pamatuji z dětství a dodnes si
je prozpěvuji. Milým překvapením bylo i občerstvení, které bylo pro všechny
přichystané v době přestávky v předsálí knihovny – za dobrovolný příspěvek
víno, nealko, chlebíčky, koláčky,…, s možností posedět na venkovní terásce,
hosté i kapelníci, prostě odpočinek.
Jen je škoda, že nepřišlo více diváků. Možná, že zpěvák lidem dříve narozeným utkvěl v paměti svými písněmi a ne jménem.
V každém případě mají Chaberáci štěstí, že mají takhle blízko příjemné kulturní zázemí, kde se pořádají hezké akce, v příjemné atmosféře i prostředí za
opravdu lidové ceny (vstupné i občerstvení.)

ČERVEN 2013
Prodejní výstava obrazů a keramiky 8.6. – 29.6. do 15 h
Autoři: Alfréd Kindler, Petra Kadlečková a Vladimíra Konvalinková
Vernisáž 8.6. so 15 h
Vstupné 30 Kč

4.6. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček

dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné 30 Kč

6.6. čt 20 h Beneﬁce s Ljubou Skořepovou

Večer věnovaný herečce Národního divadla připravil a také jej moderuje ředitel pražského Divadla U Valšů Jan Lorman
Vstupné 150/100 Kč

8.6. so 15 h O Smolíčkovi
Divadelní pohádka pro děti
Vstupné 30 Kč

11.6. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček

dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné 30 Kč

12.6. st 15:30 – 17:30 h Kavárnička
aneb „Přijďte jen tak pobejt“
Vstup volný

13.6. čt 19:30 h Vražda sexem

Představení divadla DIVOCH – divadelní ochotníci chaberští
Vstupné 120 Kč

Ještě jednou děkuji, Ing. Miroslava Krejčová.

18.6. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček

VRAŽDA
SEXEM

Shirley
Joan

Scéna divadla DIVOCH
Chaberský dvůr
Hrušovanské nám. 253/5
Praha 8 - Dolní Chabry
tel: 283 852 858

13. 6. 2013
v 19:30 hod.
Překlad
Stanislava Kellnerová
Hudba
František Táborský
Režie
Alena Borhyová
Jana Šulcová

Skvěle napsaná anglická komedie o muži, jenž nemůže najít sám sebe a jeho praktické ženě,
na které je tím pádem zabezpečení domácnosti.
Bernie se rozhodl skončit se zaměstnáním a věnovat se umění - jehož jediným produktem je
ale zatím pouze nepovedený autoportrét. Jeho žena, lékařka Nikol, zase musí kvůli rekonstrukci přestěhovat svou ordinaci domů. V domě žije i popletená a krátkozraká teta Dot, do
toho všeho ještě příjde hysterická a dotěrná pacientka Val žádat Nikol, svoji lékařku, aby
mohla porodit své již sedmé dítě v provizorní ordinaci do vany. Kromě hrozícího porodu se
postavy musí vypořádat i s ukrytím mrtvoly, nečekanou návštěvou milenky , z dosud klidného domu je blázinec.

Osoby a obsazení Bernie Štěpán Knobloch Nikol Andrea Neradová
Tetička Dot Věra Malinová Angie Martina Mrňavá
Val Hana Králová Sebastian Jan Fuchs
Polly Alžběta Kalendová Bill Vladimír Přáda

www.divochdivadlo.cz
Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, občanské sdružení; Krátkého 1, Praha 9

dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné 30 Kč

25.6. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček

dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné 30 Kč

25.6. út 16 – 21 h Svatojánské slavnosti a soutěž o nejlepší chaberský koláč

pestrý program plný zábavy, soutěží a výtvarných dílen, s koncerty,
dětskými představeními a tancem v Chaberském dvoře
výborné občerstvení a stánky jako o pouti zajištěno
Provoz Chaberského dvora bude z důvodů konání Svatojánských
slavností od 12 hodin uzavřen.

26.6. st 15:30 – 17:30 h Kavárnička
aneb „Přijďte jen tak pobejt“
Vstup volný

Po-So: 10 – 12 13 – 18
Kontakt: 283 852 858, 604 976 653
Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry

www.dchabry.eu

Předprodej vstupenek v Kulturním centru CHD
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6 Školy, sdružení

Chaberské
zvony se opět
rozezněly
V Dolních Chabrech ve zvonici u kostela Stětí sv. Jana Křtitele došlo 10. května 2013 k zavěšení opravených zvonů.
Oprava zvonů byla svěřena ﬁrmě Boroko
z Brodku u Přerova a činila 38 357, – Kč.

na Štvanici a navráceny zpět. V ohrožení byly
též roku 1950, kdy se nad Chabrami přehnala
větrná smršť a zvonici i se zvony strhla. Také
tyto útrapy zvony přečkaly jen s malou kosmetickou vadou.
Nyní, po opravách v květnu 2013 firmou Boroko, jsou opět zavěšeny na tesařské stolici
a přichystané k pravidelnému zvonění a obdivování krásné řemeslné práce. Oba zvony
byly vyčištěny, nakonzervovány zvonařským
pačokem a usazeny do roviny, a hlavně po
dlouhé době bylo opraveno technické vybavení zvonů, které bránilo ve zvonění (hrozilo
prasknutí zvonu). Opravy zvonů zajistilo Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech.
Financování oprav bylo plánované z konta
sdružení, které na opravy našetřilo díky darům návštěvníků kostela při akcích sdružení.
Milým překvapením pro všechny byl počin
chaberského občana pana Josefa Malého,
který se rozhodl poslat Občanskému sdružení dar na celou opravu zvonů. Panu Malému
děkujeme, daru si opravdu moc vážíme. Jeho
jméno uvedeme na destičce, která bude připevněna ve zvonici.

Vítězný dopis
Začátkem tohoto roku vyhlásila Městská část Praha 8 pro žáky 6. a 7. tříd soutěž v oblasti rizikového chování na téma Prevence poruchy příjmu
potravy.

Úkolem soutěžících bylo napsat dopis kamarádovi,
o kterém si myslí, že má problém s příjmem potravy.
V kategorii 7. tříd vyhodnotila porota ze všech došlých příspěvků jako nejlepší dopis Natálky Novákové, žákyně naší školy. A tak si mohla Natálka v úterý
14.5. převzít v prostorách Libeňského zámečku cenu
za vítězství – čtečku knih. Gratulujeme!

Projektové dny 2013
Menší zvon vážící 176 kg byl ulit roku 1843
známým zvonařem Karlem Bellmannem
z Prahy, je zdoben emblémem Jana Křtitele.
Druhý, 280 kg těžký zvon s bohatým rostlinným motivem byl původně vyroben roku 1695
A. J. Schönfeldem a pak přelit roku 1870 dcerou zvonaře Karla Bellmanna, Annou. Oba
původní zvony měly v průběhu let velké štěstí.
Za 2. světové války byly odvezeny pro vojenské účely, ale k přelití již naštěstí nestačilo dojít a zvony byly po válce v pořádku nalezeny

Již potřetí proběhly v naší škole projektové dny,
během kterých žáci 5. – 9. tříd ve skupinách složených napříč ročníky získávali poznatky a zkušenosti, které naplňují průřezová témata RVP.

Díky tomuto sponzorství můžeme použít peníze z konta sdružení na jiné důležité opravy
kostela, o kterých Vás budeme rádi informovat.
Za OSOP Jana Snížková

Školka potřebuje pomoc
Milí přátelé Chaber,
někteří z vás jistě vědí, že Mateřská školka na Bíleneckém
náměstí u kostela se před třemi lety rozrostla o detašovanou
třídu se sídlem v Chaberském
dvoře.
Vnitřní prostory jsou pěkné, ale
jisté rezervy má vybavení školkové zahrady. Jako zahrada
slouží dětem špatně zatravněný
prostor pod lávkou vedoucí k ordinaci lékařů. Zcela nevyhovující je především povrch hřiště
– v místech, kde se nedaří kvůli
stínu růst trávě, je terén soustavně zabahněný. Herní prvky jsou ve špatném stavu a pro malé
děti nevyhovující. Rozpočet MŠ bohužel v dohledné době významnější vylepšení neumožňuje.
Rádi bychom se proto obrátili na chaberské živnostníky i jednotlivce s prosbou o pomoc – ať už ﬁnanční nebo ochotou pomoci s realizací některých zamýšlených prvků.
Chtěli bychom vedle komplexní úpravy povrchu hřiště vyřešit hlavně potíž s nevzhledným sloupořadím nesoucím lávku – přemýšlíme, jak jej zakomponovat do hřiště a učinit
z něj herní prvek. Vítána by byla také porada se zahradním architektem, jak co nejlépe
oživit zeleň, resp. vybudovat herní prvek z dřevin (např. labyrint z keřů apod). Každá
pomoc je vítána.
Neváhejte se obrátit buď přímo na ředitelku MŠ Lenku Nikodýmovou (tel.: 733 667 131, msbilenecke.nam@seznam.cz) nebo na zástupkyni rodičů Hanu Pištorovou (tel. 775 088 893,
hanapistorova@yahoo.fr).
Za pomoc předem moc děkujeme, prospějete dobré věci!

I letos se objevila v projektech spousta zajímavých
témat. Žáci poznávali sílu vody, vzduchu a myšlenky,
dozvěděli se něco více o tajemné cestě vody ke spotřebiteli i o tajemství jedné z pražských čtvrtí, jiní se
vrátili v čase za zkamenělinami, nebo do časů hnutí
hippies, další si vytvořili podle svého vlastního návrhu
tričko a někteří vyzkoušeli své síly a schopnosti na
in-line bruslích. Při páteční prezentaci jsme se všichni společně s květinovými dětmi pobavili při divadelním představení, zhlédli jsme módní přehlídku triček
všech možných barev i vzorů a díky videoprojekci
jsme se na chvíli ocitli na vodě i na bruslích.
Projektové dny 2013 přinesly žákům nejen nové znalosti a zkušenosti, ale také možnost spolupracovat
s žáky z jiných tříd a ročníků.

Krásné prázdniny!
Děkujeme všem za zážitek z krásného
vystoupení baletní školičky a hudební
školy Yamaha v Chaberském dvoře!
Krásné prázdniny a těšíme se v dalším
roce!
Dětské centrum Pod Smrkem,
www.pod-smrkem.cz

		
Představujeme:

Manažera staré gardy
a člena výboru Václava Šperla

1) Víme, že v Chabrech jste populární
a mnoho místních Vás zná, přesto budeme rádi, když o sobě sdělíte nějaké
podrobnosti

V Dolních Chabrech žiji od roku 1983, což
je již 30 let ale jak mě upozorňují někteří
rodilí chaberáci, tak ze mě nikdy chaberák
nebude, protože jsem přijel do Chaber se
stromkama. Narodil jsem se 30.12.1950
v Plzni, ale nejlepší roky mého života,
tj. dětství, jsem prožil v Poběžovicích na
Domažlicku. Vystudoval jsem stavební
průmyslovku v Plzni a celý život jsem zaměstnán u firmy Teplotechna Praha jako
stavbyvedoucí. S manželkou máme dvě
děti a nejdůležitějším současným členem
naší rodiny je vnuk Šperl Václav IV.
2) Jste manažerem a trenérem staré
gardy, přibližte nám tento tým
Manažerem to bych bral, ale trenérem to
ne. Tady už je každý fotbalista hotový a je
připraven rozdávat fotbalovou radost sobě
i ostatním. Jediná taktika, kterou si před
zápasem řekneme, že soupeři dáme tři
góly a potom budeme hrát ťukes. Pokaždé
to nevyjde. Osobně mám radost, že fungujeme dobře, a to zásluhou celého kolektivu. Na soupisce máme cca třicet hráčů.
Hraje zde tým nad třicet pět let a máme
také tým nad padesát let. Po celou dobu
mého fotbalového života u internacionálů v Chabrech mě provází nádherní lidé
– kapitán týmu Jirka Hronek, Míla Berun,
Václav Hon, Vlastíci Šilhavecký a Havlíček, Míla Malina, Roman Zahrádka, Jarda
Marek, Míla Hofman, Jarda Rodr, Tonda
Nikodýn.
3) Kolik zápasů a turnajů hrajete za
rok?
V roce 2012 jsme se zúčastnili pěti turnajů, celkem jsme odehráli 26 zápasů. Přesnou statistiku odehraných zápasů u nás
vede mladší manažer Rodr Jaroslav.
4) Plánujete nějaký turnaj, který budete
pořádat u nás v Chabrech? Jestli ano,
tak které týmy pozvete?
Dne 1. 6. 2013 ve 13:00 bude v Chabrech zahájen turnaj internacionalů Rodr-Hofman-Cup, za účasti tradičních
mužstev z Vroutku, Doubí a Klašterce
nad Ohří. Hraje se o ceny pro radost, pro
žízeň a setkání s přáteli, kteří mají stejné
zájmy jako my a chtějí si užívat mládí,
dokud to jde. Do konce srpna letošního
roku už známe další zápasy, které absolvujeme: 7.6. Postřižín - Chabry od 18:00,
22.6. Deštná u Jindřichova Hradce nad 40
let pouťový zápas, 6.7. turnaj ve Vroutku
- pořadatel Doubí, 3.8. turnaj ve Vroutku
- pořadatel Vroutek, 10.8. Poběžovice Chodské slavnosti
5) Jaký je průměrný věk Vašich svěřenců a kolik let má nejstarší hráč?

Věk pro internacionály je dán 35. rokem
života a výše. Řeknu Vám, je to paráda,
když na hřiště nastupuje kluk, kterému je
69 let, tak jako při posledním utkání padesátníků v Pustovětech, kde jsme hráli
s mužstvem Rakovníka. To hned musím
dát klobouček a přát si, aby nám to také
tak dlouho kopalo. V našem současném
kádru jsem bohužel nejstarší já. Někteří o rok nebo dva mladší si přejí, abych
skončil, aby si také tuto pozici užili. Já ale
zatím nemám v plánu ukončit kariéru, protože fotbal mě stále baví.
6) Jaká je Vaše fotbalová minulost?
Fotbalově jsem začínal v žácích Lokomotivy Poběžovice, okres Domažlice. V tomto týmu jsem hrál za dospělé krajskou
soutěž v rámci Západočeského kraje. Na
vojně jsem hrál za Duklu Domažlice. Když
jsem se oženil, tak jsem hrál od 27 let
za Sklo Union Sokolov - Dolní Rychnov.
V Chabrech jsem se začal angažovat jako
internacionál nad 35 let a začal dělat funkcionářskou práci ve výboru SK.
7) Co se Vám líbí nebo nelíbí v chaberském fotbale?
V současné době mám největší radost
z počtu žákovských mužstev, která u nás
jsou a velice obdivuji práci trenérů. Je vidět jak jdou žáci fotbalově nahoru. Často
si sednu na hřišti na lavičku a pozoruji je.
Přitom si vzpomenu, jak my jsme začínali
na škváře, pořád jsme byli sedření a maminky nám musely prát dresy. V Chabrech
máme velice hezké hřiště, o které se stará
Míla Hofman. Pouze jsem nepochopil, že
mně vynadá, když mu řeknu, že nejradši
mám sobotní ráno po probuzení a slyším
na hřišti traktor, jak Míla seká trávu. Já to
myslím naprosto upřímně.

Sport
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SPORT

FOTBAL – ČERVEN 2013
Sobota, 1. červen
09:00 Předpřípravka 2006-2007 – 8. kolo Mini Cupu Hřiště ČAFC
10:30 St.žáci:Chabry – Radotín
10:45 Ml.žáci B:Př. Kopanina B – Chabry B
Neděle, 2. červen
11:00 St.přípravka:Chabry – Zličín B
13:30 Ml.žáci A:Zbraslav – Chabry
17:00 A-tým:Dubeč – Chabry
17:00 B-tým:Chabry  B – Bohnice
Středa, 5. červen
17:00 2005 mladší přípravka – MU – Chabry – CU Bohemians
Sobota, 8. červen
10:00 2005 mladší přípravka – PU Chabry-Slivenec
15:00 St.žáci:Chabry – Dolní Měcholupy
17:00 A-tým:Chabry – Újezd nad Lesy
Neděle, 9. červen
08:00 2005 mladší přípravka – EON Cup r. 2003 a ml.
11:00 Ml.žáci B:Chabry B – ČAFC B
15:30 St.přípravka:Chabry – Kbely
17:00 Ml.žáci A:Chabry – PSK Union
Neděle, 16. červen
09:00 Předpřípravka 2006-2007 – Finále Mini Cupu
17:00 A-tým:Vyšehrad B – Chabry
17:00 St.žáci:Nusle – Chabry
Sobota, 22. červen
08:30 2005 mladší přípravka turnaj FK Kolín

Další informace na:
www.skchabry.cz

Běh
Gustava Peši

Dne 20. dubna se konal již 17. roční běhu Gustava Peši. Dopoledne se konal běh dětí, v 6 kategoriích běželo 48 dětí.
Odpoledne se konal běh dospělých a v 8 kategoriích běželo
71 dospělých a 6 dětí.

8) Na závěr nám povězte, jak se Vám
líbí v Chabrech a co byste přál do budoucna nejen místnímu fotbalu, ale
i celé naší obci.
Chabry už mám pod kůží. Jsem tady
spokojený. Je to dobrá obec a Praha leží
hned vedle nás. S Chaberským fotbalem
jsem prožil nádherné chvilky jako funkcionář v sezoně 2000 - 2001 kdy jsme postoupili do Pražského přeboru a vyhráli
jsme na Cibulkách nad Duklou Praha Pohár Pražského fotbalového svazu. Poté
jsme v předkolech Českého poháru vyřadili Motorlet, Admiru a až se Spartou jsme
prohráli na domácím hřišti. Chabry byly
vzhůru nohama, na hřišti bylo 2500 diváků
a k tomu televize. Přál bych dnešní omladině, aby toto také prožili. Nám všem bych
přál lepší zázemí pro fotbal, hlavně nové
kabiny a tréninkové hřiště. To je však běh
na dlouho trať. Jdeme malými krůčky dopředu a občas se musíme vrátit. Celý život
se snažím být optimistou a věřím, že se
nám to společnými silami podaří. Chabrům bych do budoucna přál, aby se tady
lidé více angažovali v obci, aby se obec
již více nerozrůstala a všem se zde dařilo.
Děkujeme za rozhovor. Martina Tomšů

8 Kvíz, inzerce

Šablona
pro výpočet ceny
inzerce

Sportovní kvíz
Poznáte je? Napište nám jména fotbalistů, které jste poznali :)

Šablonu pro výpočet ceny inzerce v Chaberském zpravodaji v pdf formátu naleznete
na internetových stránkách
MČ Praha-Dolní Chabry (www.
dchabry.cz), v sekci Chaberský
zpravodaj.
Prosíme inzerenty, aby inzeráty
posílali na emailovou adresu
inzerce@dchabry.cz nejpozději
do 15. dne v měsíci.
-red-

Hodinový manžel
Autoservis
tel.: 775 312 329

• drobné opravy v bytě či domě
• montáž a opravy nábytku
• sekání trávy atd.
• opravy osobních vozidel
• náhradní díly

Česko-anglická
mateřská škola

yní!

Zápis již n

Otevíráme 1. září 2013
v nově zrekonstruovaných prostorách.
Prozatímní nástup do pobočky v Úvalech možný ihned.

• celodenní česko-anglický program

Správná odpověď na minulý kvíz:
Stará garda Dolní Chabry 1981
Vzadu zleva: Antonín Chmel, Zdeněk Müler, Zdeněk Urban, Eman Kimla,
Václav Vomáčka, Míla Hofman
Vpředu zleva: Jaroslav Marýzek, Jarda Rodr, Josef Grégr, Milan Hroněk, Jaroslav Kolář, Franta Landsinger

• prázdninový příměstský tábor
• více informací na webových stránkách...

CZ tel.: 775 031 603
AJ ph.: 773 204 012
info@soﬁaschool.net
SOFIA SCHOOL, Podhajská pole 771, Praha 8 - Bohnice

inzerce

NA GOLFOVÝ TUR
ÁNKA
NAJ
POZV
Dolní Chabry

Vážené golﬁstky, vážení golﬁsté,
srdečně si vás dovolujeme pozvat na III. Open Golf Championship Chabry 2013
pro Chaberáky a jejich přátele.
Přijďte si zahrát v sobotu 24. 8. 2013 do Golfového resortu Beřovice.
Start: od 9:00 hodin.
Kategorie: I. kat. 0 – 26 na rány s vyrovnáním
na úpravu HCP

Poplatky:

CAMP BAR
posezení
v zahradě

otevřeno denně od 15 do 23 hodin
• točené pivo • kvalitní káva • domácí moučníky
• denní nabídka polévek, teplých i studených jídel
• široký sortiment nápojů

II. kat. 26,1 – 54 stableford s vyrovnáním
na úpravu HCP

Trampolína pro děti i rodiče a ...mnoho dalšího!
Domácí zvířata vítána.

fee + startovné 1 500 Kč

sledujte naše akce na: www.campbar.webnode.cz

Stravování: od 8:00 hodin snídaně
občerstvení na hřišti
oběd

sleva

10 % na konzumaci

www.NatrucDesign.cz

s tímto kuponem

Informace o turnaji budou zveřejněny od 1. 8. 2013
na webových stránkách České golfové federace (http://cgf.cz).

srdečně Vás zvememe na

swingový hudební večer
28. 6. 2013 od 19:00

pořadatelé: Luděk Novotný, Martin Knížek
Přihlášení: do 20. 8. 2013 12:00 hodin
na e-mailu: jukni@centrum.cz nebo na tel. čísle: 603 831 866.

omezený počet míst – rezervace na:
tel.: 603 942 601 nebo e-mail: campbar@seznam.cz
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