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Tým staré gardy Dolních Chaber zvítězil v tradičním turnaji Rodr – Hofman Cup



Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina, 
starosta MČ

Povodně
Nelze začít jinak, než letošní povodní. Dolní Chabry díky své poloze fy-
zickému kontaktu se záplavami unikly, praktické dopady však přesto 
všichni pocítíme. Jistě nemusím zeširoka rozebírat, že to bude ve fi -
nanční oblasti.
A bude to zřejmě dost bolet. S největší pravděpodobností zmizel s vel-
kou vodou milion korun, přislíbený bývalým primátorem Svobodou, kte-
rý měl pomoci především v oblasti investic do komunikací v obci. Opět 
se tak vzdálila realizace zásadní opravy Ploskovické ulice, ale také vy-
budování zastávek autobusu č. 169 v západní části obce. Současná 
situace v hlavním městě určí zřejmě jiné priority.
Dolní Chabry se okamžitě zapojily do aktivit solidárních s postiženými 
městskými částmi. I naše velmi skromné možnosti dovolily například 
nabídku dočasného umístění několika dětí z přilehlých MČ v naší ma-
teřské škole, nebo bezplatného poskytnutí dvou manuálních pracovní-

ků MČ na zajišťovací a úklidové práce.
Občané spontánně nabídli pomoc například při úklidu zoologické zahrady a blízkých městských částí. 
Velmi rychle reagovali i dárci. A to nejen věcnými dary (oblečení, vybavení, dezinfekční a úklidové 
prostředky ), ale i dary fi nančními. Všem za to patří velký dík.

Vybíráme 
ze zasedání 
Rady MČ 
dne 3. 6. 2013
Rada schválila 

  fi nanční příspěvek pro SK Dolní 
Chabry na rekultivaci hrací plochy ve výši 
20.000,– Kč, a příspěvek na činnost ve výši 
15.000,– Kč. Současně rozhodla o tom, že 
účelová neinvestiční dotace určená na pod-
poru neziskových organizací působících na 
území městských částí hl. m. Prahy, které 
zajišťují dlouhodobě organizovanou sportov-
ní výchovu mládeže, bude přidělena rovněž 
této organizaci.

  fi nanční dar TJ SOKOL ve výši 
2.000,– Kč za organizaci kulturní akce 
„Sokolský ples“, která se uskutečnila dne 
19.1.2013.

  fi nanční dar ve výši 5.000,– Kč MŠ Cha-
beráček a MŠ Bílenecké náměstí ( každé ma-
teřské školce ) pro rozloučení s předškoláky 
ve školním roce 2012/2013.

Rada souhlasila 
  s umístěním reklamního stojanu Bowling 

Karel o rozměrech 1 m x 2 m na pozemku 
parc. č. 1393 (Hrušovanské náměstí).

Zastupitelstvo schválilo
  výsledky hospodaření MČ za rok 2012.

  rozpočtové opatření č. 2 v roce 2013.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí
  Zprávu o výsledku přezkoumání hospo-

daření podle zákona č. 420/2004 Sb., kterou 
vykonal na základě pověření MHMP odbor 
kontrolních činností.

  zprávu kontrolního výboru týkající se 
fi nancování Chaberského zpravodaje. Kon-
statovalo, že úspora nákladů je zanedbatel-
ná, proto bude Zpravodaj vycházet ve stej-
ném rozsahu a kvalitě jako doposud.

Zastupitelstvo projednalo
  zprávu o provedení Inventarizace majet-

ku a závazků  MČ za rok 2012.

Vybíráme ze zasedání 
Zastupitelstva MČ 
dne 12. 6. 2013

PROBLÉMY
Jsou problémy velké a tzv. „malé“. Ovšem ty malé 
mohou mít pro část obyvatel obce také zásadní 
význam. Chtěl bych se dnes těmto problémům vě-
novat.
Začnu u generální opravy vodovodního řadu v Lá-
devské ulici a části Ústecké. Vlivem chybného pro-
fi lu a nekvalitnímu materiálu potrubí měli obyvatelé 
přilehlých nemovitostí dlouhodobě problémy s kva-
litou vody. Správce sítě se rozhodl pro zásadní 
opravu řadu, která zajistí odpovídající kvalitu pitné 
vody. Součástí prací je osazení nových uzávěrů do-
movních přípojek, tedy místní výkopy a krátkodobé 
odstávky vody. Podle naší dohody má dodavatel 
za povinnost informovat o těchto skutečnostech 
obyvatele s dostatečným předstihem. Vzhledem 
k technickému stavu potrubí se ovšem vyskytují 
nepředvídatelné události, které donutí pracovníky 
k okamžitému uzavření přívodu vody. To je k dota-
zu proč se vyskytly i takovéto neohlášené výpadky.
Další dotaz se týkal nutnosti odstavit celý okruh 
na několik dní a nutit obyvatele docházet pro vodu 
k cisternám. Mohu konstatovat, že je to skutečně 
minimální nezbytná doba. Díky nové technologii 
provádění sanace potrubí, je oprava zkrácena 
oproti tradičnímu způsobu zásadním způsobem.
K opravě rozvodů se váže i zhoršená kvalita vody 
v době provádění prací. Odběratelé musí odtočit 
zbytečně obrovská množství , aby se dočkali pou-
žitelné, pitné vody. Zhoršení kvality je během oprav 
objektivně samozřejmou věcí. Občané se ale prá-
vem ptají, proč mají platit za aktivity správce sítě, 
když ve smlouvách mají zakotvenu dodávku pitné 
vody. Podle mého názoru má požadavek občanů 
na dočasnou slevu vodného a stočného jasnou lo-
giku. Oslovil jsem v této záležitosti zástupce doda-
vatele. Ten přislíbil dílčí úpravu cen vody.
Také Kobyliská ulice má své problémy. Nově zříze-
né plochy zeleně v nejjižnější části ulice u budou-
cího vjezdu do Beranova. Jsou většinou zarostlé 
plevelem. Teď právě jsou vypleté. Plochy jsou ještě 
v záruce, proto je povinnost údržby na dodavate-
li. Po našich urgencích práce provedl. K diskuzi 
přímo vybízí zvolený způsob výsadby. Na otázku 
proč zde není jednoduše trávník, odpovídal projek-
tant. Pro různorodost veřejných ploch je prospěš-
ná i jiná výsadba. V tomto případě tavolníky, které 
vytvoří překryvný, jednolitý porost, který nebude 
kromě úprav zastřižením potřeba udržovat. MČ 
s typem výsadby ani s formou povrchu (kačírek) 
nesouhlasila. Byl však realizován v souladu se sta-
vebním povolením.
Dále provoz na Kobyliské. Občané vznesli požada-
vek na vrácení zákazu vjezdu, protože komunikace 
ani chodníky nejsou dostatečně dimenzovány na 
současný provoz . Především chodci jsou zde vel-
mi ohroženi. Rozhodnutí na instalaci zákazových 

značek již bylo vydáno a v nejbližší době budou 
značky osazeny. Provozu v Kobyliské se výrazně 
dotkne i výstavba v areálu DUVA. MČ vyjádřila ve 
stavebním řízení nesouhlas s napojením dopravní 
obsluhy areálu vjezdem z Kobyliské. Žádáme úpra-
vu dopravního režimu směrem do ulice Dopraváků.
Současný stav chaberských rybníků. Proč je ryb-
ník pod hřištěm v dezolátním stavu a plavou zde 
většinou jen mrtvé ryby, proč prostřední rybník po-
malu zarůstá a nesmí se k ničemu využívat, proč 
je k rybníku Pod Zámečkem zakázán přístup? Oba 
horní rybníky i Draháňský potok jsou ve správě 
MHMP. Ten zajišťuje čištění, údržbu a také roz-
hoduje o využití rybníků. Snažíme se dohodnout 
se správcem výrazně lepší péči. Odstraňování ná-
sledků povodní však plánované práce opět zbrz-
dí. Horní rybník je zásadním způsobem negativně 
ovlivňován přítokem dešťové kanalizace. Splavené 
látky působí jako hnojivo na vodní rostliny a záro-
veň negativně dopadá na ryby. Řešením by zřejmě 
bylo odklonění kanalizace mimo rybník. Prozatím 
je to pouze idea. Rybník Pod Zámečkem je soukro-
mým vlastnictvím. Majitel zpracovává dokumentaci 
na jeho obnovu. 
Další záležitost k řešení jsou kryty kanalizačních 
vpustí a revizních šachet v komunikacích. V přípa-
dě, že přesně nesedí v rámu, působí každý průjezd 
vozidla bouchnutí. Věřím, že to především v noci 
velmi obtěžuje okolí. Podle nálezu správce sítí jsou 
však kryty vstupů do kanalizace v pořádku. Řeše-
ním by zřejmě byla pouze celková výměna včetně 
rámu. To se zatím prosadit nepodařilo. Záležitostí 
MČ jsou zanesené vpusti do dešťové kanalizace. 
Ty nebyly mnoho let čištěny . Výsledkem jsou zce-
la zaplněné a často zkorodované záchytné koše, 
které už nelze vytáhnout. Šachta se pak musí celá 
ručně vyčistit. Je to velmi pracné a zdlouhavé. Po-
stupujeme však pomalu obcí.
A ještě dotazy na to, proč nejsme schopni zajistit 
dodržování pravidel silničního provozu, tedy lid-
ského počínání v obci. Především na Spořické, 
ale také na Kobyliské a dalších si mnoho řidičů 
počíná naprosto bezohledně. Proč zde Policie 
častěji neprovádí měření rychlosti a další kontro-
ly? Samozřejmě jsem požádal Policii republikovou 
i Městskou o větší přítomnost. I jejich akce však 
mají limity ve fi nančních a faktických možnostech. 
Namátková měření byla realizována. Pravidelné 
kontroly má policie plánovány především na komu-
nikace vyššího řádu. Ten hlavní potenciál je však 
v této oblasti především v nás. Pokud chceme pře-
žít, budeme se muset na silnici (ale i jinde ) chovat 
navzájem slušněji.
A na závěr častá otázka: proč celé jaro proprše-
lo? Přesně to nevím, ale mám dojem, že přírodě 
s námi začíná docházet trpělivost. Určitě nás ještě 
vyučí.

Z informačního 
zpravodaje PID

Trvalé změny v MHD od 29.6.2013. Dolních 
Chaber se bezprostředně dotkne změna tra-
sy autobusu č. 202.

Bude realizováno zkrácení intervalů ve špič-
kách pracovních dnů a propojení ( večer a o 
víkendech ) v zastávce Poliklinika Mazurská 
s linkou č. 144 bez nutnosti přestupu.

Další uzávěrka Zpravodaje je z dů-
vodu dovolených již 1. 8. 2013! 
(Zpravodaj vyjde začátkem září.)
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Zprávy z úřadu, dopisy

Bez komentáře
14. května jsme slavnostně otevřeli naši novou naučnou stezku. Fotografi e z 3. června 
snad ani není třeba komentovat...

MOBILNÍ SBĚR NSKO
(nebezpečné složky komunálního odpadu)

DATUM  LOKALITA – ZASTÁVKA DOBA STÁNÍ

30.07.2013 – úterý křižovatka Ulčova / Ústecká 15,00 – 15,20
  Hrušovanské náměstí 15,30 – 15,50
  Bílenecké náměstí  16,00 – 16,20

Aktuální informace týkající se sběru nebezpečného odpadu na území hl.m. 
Prahy, lze nalézt na internetových adresách www.praha-mesto.cz, www.asa-
cz.cz, www.impservis.cz.

Nejbližší stabilní sběrny nebezpečného odpadu:
Voctářova, Praha 8 :
Pod Šancemi 444/1, Praha 9 :
tel. 266 007 299
tel. 284 098 581

Poděkování mateřské 
školce Chaberáček
Chaberáčku milý,
budeme spolu už jen chvíli.
Na školu jsi nás připravil,
zažili jsme spoustu hezkých chvil.
Mnoho díků patří Tobě,
hráli jsme si, malovali, učili se angličtině.
Na závěr chceme ještě říct,
bude nám smutno, že s Tebou nemůžeme býti víc.

Budoucí školáci

Pozor na zloděje! 
Třeba i ty můžeš zabránit vykrádačce!
Milí Chaberáci, v Chabrech letos vykradli už pár baráků. 
Ti lumpové jsou velmi organizovaní a pracují ve vlnách. 
První – TIPAŘI – vytipují vhodný objekt. Ten označují 
samolepícím papírkem („post-it“) s reklamou na Paralen 
nebo podobným. Objekt dlouhodobě sledují, dokonce 
i vypnou hlavní jistič elektřiny (přístupný z ulice). Vlastní 
vykrádačku pak většinou provedou balkánští cizí státní 
příslušníci, kteří přijedou do Prahy vlakem, vyfasují vůz 
na lup, „realizují výkon“ a ještě tu noc odjedou pryč z re-
publiky. Je možné, že dům je monitorován i z auta (pozor 
zejména na tmavě modrý Volkswagen Golf, ve kterém je 
buďto sama řidička nebo „zamilovaná“ dvojice a dokáže 
dlouhou dobu pobývat ve zhasnutém voze). Policie ČR – 
bohnický okrsek pod který spadáme – prosí, aby jakékoli 
podezřelé auto, ve kterém po setmění někdo nezvykle 
dlouhou dobu pobývá, bylo kdykoli okamžitě nahlášeno 
na tel. 974 858 730. Také mí sousedé se setkali s post-ity 
na Paralen, nalepených na dvířkách od elektriky či plynu 
nebo na plotě. Zdánlivě to vypadá jako guerillová rekla-
ma, ale jde vskutku o tipaře!
Prosím, buďme vnímaví, dívejme se okolo sebe a pří-
padně papírky strhávejte. Jejich výskyt a jiné zkušenosti 
si pojďme vyměnovat například na facebookové stránce 
CHABRY CITY 184 https://www.facebook.com/pages/
CHABRY-CITY-184/43204943767?fref=ts
Přeji všem hezké léto a buďme obezřetni.   Milan Šimáček

Kavárnička
První Kavárnička aneb „Přijďte jen tak po-
bejt“ se po prázdninách uskuteční ve středu 
28.8.2013 od 15:30 do 17:30 h.

Chaberští vodáci 
Kapky deště bubnují na střechu, ob-
loha zatažená a já vzpomínám na 
krásně prožitý den na řece Jizeře. Jó, 
to minulou sobotu, to bylo počasíčko! 
Modré nebe, řeka voněla a 62 lidiček 
na 8 raftech a 3 kánoích pádlovalo 
a vychutnávalo si vodu řeky Jizery. 
Nikdy jsem si nemyslel, že malí tříle-

tí špunti mohou být vodáky. A jak se 
jim na vodě dařilo!
V jedné ruce řízek, v druhé chleba – 
obrázek skoro v každém raftu. „Na-
loď jí!“ volala maminka, poté co malá 
vodačka „vystoupila“ z raftu. Kotrme-
lec do raftu a řev.
Víte, co to je Zrcadlová koza? To je 
restaurace na břehu Jizery, kde jsme 
udělali přestávku na oběd. A pak 

zase hurá do raftů a kánoí. Voda 
plynula, vlnky se čeřily a čas pokro-
čil. Bylo 18 h, když jsme se vylodili 
a ukončili naší plavbu po Jizeře. Pár 
kroků do kopce, hned vedle pivovaru 
Svijany jsme zapili večeři čerstvým 
svijanským pivem. Zkrátka výlet se 
vydařil úplně se vším všudy. 
Všichni dostali na památku mag-
netku z výletu, stali se členy „Klubu 

Chaberských turistů“ a dostali odzná-
ček speciálně vyrobený pro výlety za 
hranice Chaber. A ještě je čeká hro-
madná fotka k vyzvednutí na úřadě. 
Ostatní fotky jsou na www.dchabry.cz 
v sekci „Výlety za hranice Chaber“.
A teď vám všem přeji báječné prázd-
ninové dny a v září na dalším výletě 
na shledanou... Těší se Zdeněk Šír, 
organizátor výletů

Ukradený transparent
Kulturní a sociální komise pro Vás 
každoročně chystá mimo jiné i Sva-
tojánské slavnosti. Bohužel musím 
konstatovat, že opakovaně došlo ke 
ztrátě ručně vyrobeného transparentu 

Mgr. Petrou Svárovskou, který vyráběla do brz-
kých úterních ranních hodin. 
Při instalaci jí následující den byly nápomocny 
děti ze ZŠ Dolní Chabry. Ve středu 19.6. ráno byl 
transparent zcizen.
I přesto děkuji všem členům Komise za jejich čas, 
úsilí a dobrovolnou práci, kterou dělají a věnují ji 
Chaberským občanům.

Dana Červenková, 
předsedkyně Kulturní a sociální komise
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ČERVENEC 2013
Výstava Ryba s ušima 8.7. – 23.8. 
Prodejní výstava pacientů a terapeutů z Psychiatrické nemocnice 
Bohnice 
Vernisáž 9.7. út 14 h
Vstupné 30 Kč

8.7. po 16 – 17 h Klub POHODA
Internet nejen pro seniory
Vstup volný

9.7. út 10 – 11:30 h Jednoduché dílničky pro kluky 
a holčičky 
Výroba gelových svíček
Vstupné 30 Kč

10.7. st 17 h Klub POHODA
Přednáška Amerika (Las Vegas, Grand Canyon, Hoover Dam)
Vstupné 30 Kč

11.7. čt 10 – 11:30 h 1. prázdninové setkávání s knížkou
Zábavné povídání o táborových naschválníčcích Františka Nepila
Vstup volný

12.7. – 13.7. pá – so 17 – 9 h Léto s Knihulkou
Prázdninové táboření v knihovně
Vstupné dobroty a pochutiny pro společné stolování (večeře/snída-
ně)

18.7. čt 10 – 11:30 h 2. prázdninové setkávání s knížkou
Zábavné povídání o táborových naschválníčcích Františka Nepila
Vstup volný

23.7. út 10 – 11:30 h Jednoduché dílničky pro kluky 
a holčičky
Kouzlení s pedigem
Vstupné 30 Kč

24.7. st 17 h Klub POHODA
posezení s kytarou
Vstup volný

25.7. čt 10 – 11:30 h 3. prázdninové setkávání s knížkou
Zábavné povídání o táborových naschválníčcích Františka Nepila
Vstup volný

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

Kontakt: 283 852 858, 604 976 653
Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry

www.dchabry.eu

Předprodej vstupenek v Kulturním centru CHD

Jednoduché dílničky pro kluky a holčičky
Srdečně zveme všechny děti, které rády vyrábí pro radost, na úterní dopo-
ledne do Chaberského dvora. Vyzkoušíte si své dovednosti za použití papí-
ru, sena či temper. Ukážete svým blízkým, co všechno již sami zvládnete.
   9.7.  Výroba gelových svíček
 23.7.   Kouzlení s pedigem
   6.8.  Tvoření ze sena
 20.8.   Prázdninové vzpomínání do rámečku
út 9.7., 23.7., 6.8. a 20.8. od 10:00 do 11:30 hodin, vstupné 30 Kč

Chaberský dvůr

Prostory k pronájmu

Soukromé oslavy – fi remní akce

Prostory k pronájmu

Soukromé oslavy – fi remní akce

4



Léto s Knihulkou
Vážení rodiče, milé děti,
Místní veřejná knihovna v Praze – Dolních Chabrech pořádá Léto s Kni-
hulkou – 2 táboření.
Akce je zaměřena na podporu dětského čtenářství a radosti ze setká-
ní s knihami. V průběhu táboření v knihovně nás čeká společně stráve-
ný večer naplněný čtením a předčítáním, letní výtvarná dílna a táborák 
s buřtem a kytarou. A samozřejmě trampské přenocování. Ráno pak spo-
lečně posnídáme.
Budeme se pohybovat pouze v areálu Chaberského dvora a přenocuje-
me v polních podmínkách přímo v knihovně. 
Pro táboření v knihovně je třeba s sebou vzít následující:
1. domácí obuv
2. hygienické potřeby obvyklé pro večerní a ranní hygienu a ručník
3. karimatku, spacák, polštářek a mazlíka na spaní
4. pohodlné sportovní oblečení, raději starší, vhodné k táboráku
5. věci na převlečení, noční úbor do spacáku
6. baterku
Orientační časový rozvrh: 
začátek v pátek 12.7. a 23.8. 2013 v 17 h a předpokládaný konec 
v sobotu v 9 h 13.7. a 24.8.2013
Podrobnosti k chystanému programu budou v místní knihovně, popř. do-
tazy posílejte na knihovna@dchabry.cz či volejte na 604 976 653.
Pokud má Vaše dítko zájem prožít Léto s Knihulkou, přihlaste jej přihláš-
kou. Přihlášky jsou k dispozici v místní knihovně, avšak pouze do doby, 
než bude naplněna kapacita. Prosíme o přinesení kartičky zdravotní po-
jišťovny k ofocení.
Jste srdečně zváni. 
Těší se na Vás Klára Zuzáková, Zdeněk Šír, drak Knihulka a knížky

Vstupné dobroty a pochutiny pro společné stolování (večeře/snídaně)

   Chaberský dvůr

SRPEN 2013
Výstava Ryba s ušima 8.7. – 23.8. 
Prodejní výstava pacientů a terapeutů z Psychiatrické nemocnice 
Bohnice 
Vstupné 30 Kč

1.8. čt 10 – 11:30 h 4. prázdninové setkávání s knížkou
Zábavné povídání o táborových naschválníčcích Františka Nepila
Vstup volný

5.8. po 16 – 17 h Klub POHODA
Internet nejen pro seniory
Vstup volný

6.8. út 10 – 11:30 h Jednoduché dílničky pro kluky 
a holčičky
Tvoření ze sena
Vstupné 30 Kč

7.8. st 17 h Klub POHODA
Přednáška Mexiko (Mayská kultura, Yucatan) 
Vstupné 30 Kč

8.8. čt 10 – 11:30 h 5. prázdninové setkávání s knížkou
Zábavné povídání o táborových naschválníčcích Františka Nepila
Vstup volný

15.8. čt 10 – 11:30 h 6. prázdninové setkávání s knížkou
Zábavné povídání o táborových naschválníčcích Františka Nepila
Vstup volný

20.8. út 10 – 11:30 h Jednoduché dílničky pro kluky 
a holčičky
Prázdninové vzpomínání do rámečku
Vstupné 30 Kč

21.8. st 17 h Klub POHODA
promítání fotek
Vstup volný

22.8. čt 10 – 11:30 h 7. prázdninové setkávání s knížkou
Zábavné povídání o táborových naschválníčcích Františka Nepila
Vstup volný

23.8. – 24.8. pá – so 17 – 9 h Léto s Knihulkou
Prázdninové táboření v knihovně
Vstupné dobroty a pochutiny pro společné stolování (večeře/snída-
ně)

Připravujeme:
21.9. so 15 h Divadlo pro děti – Aniččino srdíčko
30.9. po 19 h Talk show Jitky Asterové a Hanky Čížkové – Mlá-
dí nevyprchej
10.9. út 9:30 Pravidelná setkávání na Dvorečku pokračují
4. a 18.9. st 17 h Klub Pohoda
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ŠOA – Ti, kteří nezmizeli
Ve druhém červnovém týdnu jsme v chodbách naší 
školy měli možnost zhlédnout výstavu, kterou pro nás 
připravila paní učitelka Mašátová a která nesla ná-
zev ŠOA – Ti, kteří nezmizeli. Šoa je hebrejský výraz 
pro holocaust. Na výstavě bylo možné si prohlédnout 
fotografi e lidí, kteří prošli Terezínem a přežili – ne-
zmizeli. Jedním z takových, kteří nezmizeli, byl i otec 
paní učitelky. Mohli jsme vidět na vlastní oči jeho 
osobní věci, které měl s sebou v Terezíně, a přečíst si 
dopisy, které posílal a které přicházely jemu.

Výstavka paní učitelky Mašátové na nás velmi zapů-
sobila, protože slyšet o holocaustu z úst dcery muže, 
který přežil Terezín, na vás zapůsobí více než televiz-
ní dokumenty. Najednou si uvědomíte, že to není tak 
dávno, že je to téměř současnost, která ovlivnila nás 
všechny.                 Valča Mašitová, 9. třída

Karel Dvořák – význam-
ná osobnost v obci
(1863 – 1949)

Autor knihy: Chabry-Čimice 
jejich minulost a další vývoj 
(1948)

Málokdy v Chabrech zmiňuje-
me významné osobnosti, kte-
ré pro naši obec něco velkého 

vykonaly. V letošním roce uplyne 150 let od 
narození chaberského rodáka, statkáře a nej-
většího patriota obce Karla Dvořáka.

Dynastie rodu Dvořáků v Chabrech započa-
la roku 1741, když se Jan Dvořák z Roztok 
přiženil do usedlosti č p. 12, vzal si Dorotku 
Jirkovskou z Chaber, a tak začala historie jed-

noho z nejstarších rodů… 
Karel Dvořák miloval místo, kde se narodil 
a žil, půdu, na níž hospodařil, a lidi, kteří s ním 
byli svázaní. Láska k rodným Chabrům se 
u sedláka promítla do usilovné práce pro tuto 
zemědělskou osadu, ležící vedle velké Prahy. 
Ve své době se stal doslova jejím duchovním 
otcem a jeho zásluhy na jejím všestranném 
rozvoji jsou nepopiratelné. Karel Dvořák ně-
kolikrát stál v čele obce jako starosta, a to 
i v dobách nejtěžších, za první světové války. 
S jeho jménem je také spojena činnost téměř 
všech spolků, které zde vznikaly a působily. 
Stál u zrodu Sboru dobrovolných hasičů, Tě-
lovýchovné jednoty Sokol, spolku knihovního, 
zastával místa ve školské radě, byl jedním ze 
zakládajících členů a funkcionářů Záložen-
ského a spořitelního spolku pro Chabry a Či-
mice. Snažil se zajistit příliv fi nancí do veřejně 
prospěšných akcí, mezi něž patřila především 
stavba nové školy. K tomu ještě řadu let psal 
kroniku obce, což mu vnuklo nápad zabývat 
se její historií podrobněji. A tak, když ve svých 
60 letech přenechal hospodářství synovi, se 
pustil do vyhledávání historických pramenů, 
procházel matriky, archivy a knihovny.
Je autorem knihy, která vyšla po válce v roce 
1948: Chabry-Čimice jejich minulost a další 
vývoj. Sepsal i další materiály o historii cha-
berských gruntů pod názvem: Majitelé used-
lostí v Chabrech a Čimicích od roku 1656 – 
1933 (pouze jeden strojopis s nalepovanými 
fotografi emi, uložený ještě roku 1988 na MNV 
Dolní Chabry). Dnes není známo, zda se do-
choval.
Karel Dvořák zemřel ve svých 86 letech 
v srpnu roku 1949. Je uložen na chaberském 
hřbitově v rodinné hrobce. Chaberský občan 
Karel Dvořák je jednou z nejvýznamnějších 
osobností naší obce, dodnes si zaslouží náš 
obdiv a úctu.                            Jana Snížková

Oslavy výročí 
chaberské školy
V příštím školním roce oslaví základní škola v Cha-
brech významné výročí. Po celý školní rok proto bude 
probíhat řada akcí spojených s oslavami. Přípravy 
jsou v plném proudu a my se touto cestou obracíme 
s prosbou na všechny pamětníky a bývalé žáky i za-
městnance naší školy. Snažíme se zdokumentovat 
historii školy a archivujeme třídní fotografi e jednotli-
vých ročníků. Prosíme o zapůjčení starých školních 
fotografi í a dokumentů, včetně těch z posledních let. 
Rovněž uvítáme, když se s námi podělíte o vzpomín-
ky na vaše školní léta. Bližší informace vám sdělí 
Mgr. Petra Svárovská, tel. 602435851, e-mail: ps.lin-
gua@seznam.cz.

Školy, sdružení

Zahradní slavnost
Ve středu 12.6.2013 proběhla od 16 do 
19 hodin školní zahradní slavnost. Po-
časí nám přálo, 
a tak jsme na sluncem zalité zahradě 
společně prožili příjemné letní odpoled-
ne, rozloučili 
jsme se s letošním školním rokem a při-
pomněli jsme si výročí chaberské školy. 
Žáci si se svými učiteli připravili bohatý 
kulturní program, také občerstvení bylo 
bohaté, 
takže se dobře bavili malí i velcí. Velký 
dík patří všem organizátorům, kteří se 
na přípravách slavnosti podíleli. 

Po prázdninách 
na shledanou!
Děkujeme za krásné vystoupení ma-
lých baletek a hudebníků z kroužku Ya-
maha v Chaberském dvore a těšíme se 
po prázdninách na shledanou!
Dětské centrum Pod Smrkem, 
www.pod-smrkem.cz

Dětský den ve škole
V pátek 31.5.2013 proběhlo v rámci oslav Dne 
dětí sportovní dopoledne v tělocvičně naší školy. 
Počasí nám letos vůbec nepřálo, a tak jsme mu-

seli původně plánovaný program upravit a scho-
vat se před deštěm dovnitř. Mrzí nás, že z důvo-
du nevlídného počasí za námi nemohly přijít děti 
z mateřských škol a spolu s námi si užít příjemné 
dopoledne plné pohybu. V disciplínách, které pro 

ně připravili starší spolužáci ve spolupráci s pa-
nem Vokáčem z TJ ZŠ Chabry, si nakonec za-
soutěžili pouze žáci 1. stupně naší školy. Všichni 
jsme si příjemný den užili a soutěžící si odnesli 
sladkou odměnu.
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Tým Chabry City 184-CCL veze 
stříbro z AMSTERDAMNED 
2013!
Tým Chabry City 184 CCL, složený Vojtou Doležalem pře-
vážně z chaberských odchovanců, přivezl z mezinárodního 
florbalového turnaje, konaného 6.-9. 6. v Amsterdamu za 
účasti 16 týmů z Holandska, Švédska, Finska, Norska, Bel-
gie, Anglie, Skotska, Francie, Slovenska, Švýcarska, Brna 
a Dolních Chaber, nečekané stříbrné medaile! 
Turnaj mužů se hrál ve 4 skupinách po 4 týmech a první dva 
ze skupiny postupovali do play-off 1-8. Po loňském 14. místě 
jsme byli nasazeni jako outsider do skupiny C, ze které měl 
postoupit obhájce trofeje tým Captains Finest spolu se spřá-
teleným švýcarským výběrem. 

skupina C:
Chabry – Captains Finest (Švédsko) 1:2
Senzační remízu s favoritem jsme na úvod neudrželi, když 
jsme inkasovali v oslabení v poslední vteřině zápasu.
Chabry – UHC Swiss United (Švýcarsko) 3:3
Vedli jsme 2:0 po gólech Jendy Kalendy, ale prohrávali 2:3. 
V poslední minutě remízu (a jak později vyšlo najevo i po-
stup) zajistila odvážná sólo akce Vojty Pavlíka, kterou zakon-
čil Milan Šimáček.
Chabry – Fife Thunder Floorball Club (Skotsko) 10:0
K postupu do čtvrtfinále jsme potřebovali vyhrát o 3 góly. Tuto 
povinnost Jenda Kalenda, Venca Pavlík a Jakub Horáček 
svými góly naplnili už po 5 minutách a skotský tým, pozitivně 
motivován Švýcary, to velmi těžce nesl, hrubým faulem – se-
kerou do ruky – nám vyřadil na další zápasy ze hry režiséra 
hry Vojtu Pavlíka.
Náš postup do čtvrtfinále byl bombou pro všechny, ale neřekli 
jsme poslední slovo :):
čtvrtfinále: Chabry – Team Gorbatchow (Holandsko) 4:2!
Zodpovědný výkon proti tvrdému soupeři, jehož první formaci 
prý tvořili hráči holandského národního týmu. Famózním vý-
konem zápas vychytal náš brankář Vojta Doležal.
semifinále: Chabry – Jokerit Sallybandy Helsinky (Fin-
sko) 3:2!!
Vyřadili jsme borce z extraligy ze země mistrů světa, s nej-
lepším střelcem turnaje Toivonenem, který za 5 zápasů stihl 
24 bodů. Do finále nás prostřílel opět ten nejzkušenější – Mi-
lan Šimáček dal vyrovnávací a vítězný gól!
finále: Chabry – Captains Finest (Švédsko) 0:2
Zápas dvou nejlepších týmů sledovala zaplněná hala s cca 
200 diváky. Skvělou atmosféru režírovali chaberští fans, 
kterých tentokrát bylo celých 10! Chorály šéfoval šéf kotle 
Adamsky. Bohužel bez zraněného Vojty Pavlíka neměl tým 
sílu na to, aby vzdoroval zkušenému švédskému týmu. Výhra 
Kapitánů byla zasloužená. Aplaus publika za statečný výkon 
ale patřil nám.
Rádi bychom poděkovali společnosti CCL, která nám uhradi-
la startovné. Chaberský tým se stal obrovským překvapením 
turnaje, ovšem dopingovou kontrolou na THC by v našem 
týmu prošel jedině asistent trenéra, sedmiletý Vítek Š.
Celkově skvělá reprezentace přinesla mezinárodní reputaci 
pro naši obec!    (VP)

Výsledky turnaje 
Miroslava Pospíšila
1. Rozárka Hitzová
2. Matěj Doležal
3. Jan Lacina

Všichni hráči bojovali s úžasným nasaze-
ním a pro přihlížející diváky předvedli moc 
pěkné a napínavé výměny míčků.

Fotbalová sezóna 2012/2013 
v Dolních Chabrech
 
A-tým – I. A třída muži
Náš první tým zvládl na výbornou podzimní část sezóny. O to hůře se mu dařilo na 
jaře, ale 9. místo není ostudou.
B-tým – II. B třída muži
Béčko dosáhlo také na deváté místo a jsme velice zvědavi na příští sezónu. Několik 
zkušených hráčů z áčka se chystá tento tým posílit.
Starší žáci
Tým pod vedením Petra Kloučka opět zářil. Přesto, že jeho svěřenci byli o rok mladší 
než jejich soupeři, celou soutěž vyhráli a postoupili do I.třídy! Trenére a kluci, moc 
gratulujeme a těšíme se na vaše výkony v příští sezóně.

Mladší žáci
Mladší žáci stejně jako v loňské sezóně poslali do bojů mužstva dvě. Áčko mělo za 
úkol udržet I.třídu, a to se jim podařilo, je to jednoznačný úspěch. V béčku hráli hlavně 
mladší hráči a jejich 10. místo není propadák.
Starší přípravka
Upřímně, čekali jsme lepší místo než jedenácté, ale věříme, že na podzim se výkony 
zlepší a tím i postavení v tabulce.
Mladší přípravka
Je to tým nadějný. V této soutěži se nezapisují výsledky, ale výkony těchto chlapců 
jsou příslibem pro chaberský fotbal.
Předpřípravka
Toto mužstvo se účastní hlavně turnajů a jejich úspěchy jsou jednoznačné. Poráží 
týmy zvučných jmen a jsou opravdovou radostí našeho klubu. Jen tak dál!
Více na: www.skchabry.cz                 Vlastimil Tomšů

   Sport

Tenisová škola SOKOL Dolní 
Chabry pořádá zápis na sezónu 
2013/2014
Zápis se koná ve čtvrtek 5.9.2013 od 17:00 v Sokolovně na adrese Měděnecká 17, 
Praha 8.
Tréninkovými dny budou pondělí – středa – pátek, zahajujeme 9.9.2013
Na všechny se těší Renáta Jiránková & Martin Langer
www.sokoldolnichabry.cz, tel. 724 435 056 (Ing. Renáta Jiránková)
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Sport, inzerce
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inzerce

Šablona 
pro výpočet ceny 
inzerce

Šablonu pro výpočet ceny in-
zerce v Chaberském zpravo-
daji v pdf formátu naleznete 
na internetových stránkách 
MČ Praha-Dolní Chabry (www.
dchabry.cz), v sekci Chaberský 
zpravodaj. 
Prosíme inzerenty, aby inze-
ráty do zářijového čísla poslali 
na emailovou adresu inzerce@
dchabry.cz nejpozději do 1. srp-
na 2013.           -red-

Otevíráme 1. září 2013
v nově zrekonstruovaných prostorách.

• celodenní česko-anglický program
• prázdninový příměstský tábor

Prozatímní nástup do pobočky v Úvalech možný ihned.

Zápis již nyní!
Česko-anglická
mateřská škola

SOFIA SCHOOL 
Podhajská pole 771, Praha 8 - Bohnice

Tel.:  775 031 603

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

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

sleva 10 % s tímto kuponem

CAMP BAR CAMP BAR CAMP BAR CAMP BAR CAMP BAR CAMP BAR 
posezení v zahraděposezení v zahraděposezení v zahraděposezení v zahradě

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

Pražský společný závod v atle-
tice oddílů Praha – Open 2013
2.6.2013 se už po několikáté děti zúčastnily atletických 
závodů na stadionu Dukla Praha – Juliska v Praze 6. 
V deštivém počasí Ríša Rezek, Toník Staněk, Míša Kofroň 
a Lukáš Jánošík bojovali jako lvi v disciplíně běh na 20 m, 
běh na 100 m, hod tenisovým míčkem, ve skoku do dálky 
a vybojovali ve skupině chlapců 3. místo. 

V kategorii rodiče s dětmi neodradil déšť malého Filipa 
Rezka a jeho tatínka, oba si to užili.
Všem závodníků blahopřeji k dosaženým sportovním výko-
nům a též děkuji za dopravu závodníků na místo a za super 
atmosféru na závodech.
Fotky za závodů je možno shlédnout na http://tjzschabry.
rajce.net. 

Ivana Rakovská

Prodej bytu 1+kk

Prodám  slunný  byt  v OV s orientací  na  jih  o  výměře  39,10m2 v Dolních  Chabrech  v novostavbě
3patrového  cihlového  domu bez  výtahu. Bezpečnostní  dveře.V předsíni  vestavěná skříň  a  úložný
prostor pro boty. V koupelně sprchový kout, topný žebřík, toaleta.Plovoucí podlaha a dlažba. Vytápění
dálkové + podlahové (zádveří a koupelna). Přípojka na UPC a kabel TV. Kuchyňská linka se sklo-
keramickou varnou deskou, myčkou a horkovzdušnou troubou. K bytu náleží sklep 2,40m2 a parkovací
stání.Velmi nízké měsíční náklady. Společná sušárna, kolárna a kočárkárna.

Cena 1 885 000,-Kč

Kontaktní telefon: 739 254 836, 724 323 743

Nabízím 

  vedení podvojného 
účetnictví, daňové evidence, 

  zpracování mezd 
a daňových přiznání, 

  komunikace s úřady.

Věra Nováková,
Klecany, tel.č.773241101

DOUBLE FISH 
CUP 2013 – 
GRAND FINALE
Na zahrádce hostince Karel se 
uskutečnil pod dohledem tele-
vizních kamer fi nálový match 
letošní série prestižního turna-
je o Double Fish Cup v table-
tenise mezi domácím DF2013 
Team a SF98 teamem.
Double Fish Cup je jarní sou-
těž smíšených table-teniso-
vých týmů, složených z borců 
rozličných klubů Čs. Table-Te-
nisové Asociace. 
Turnaj probíhal ve stylu 30. let 
minulého století, kdy čs. re-
prezentanti patřili k nejlepším 
sportsmenům na světě a vy-
bojovali se lvem na prsou pro 
naši zemi řadu cenných me-
dailí i světových titulů! 
Oslavu table-tenisu zahájil 
čestným drivem sám chaber-
ský starosta, soupeřem mu byl 
pan Ladislav Vízek.
Další fotografi e a televizní zá-
znam na internetových strán-
kách:
http://www.doublefi sh.cz/
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