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Vážení občané,

chci Vás  informovat o změnách, které  pro-
běhnou v nejbližší době na úřadě MČ.
K 1.6.2005 odejde z funkce místostarostky paní
PhDr. Věra Doušová, která požádala o uvolnění
z funkce z rodinných důvodů. Při této příleži-
tosti bych jí chtěla poděkovat za to, co po celou
dobu svého působení ve funkci místostarostky
pro občany dělala. Vím, že bude pro Vás praco-
vat i nadále a to jako členka Rady MČ, před-
sedkyně sociální komise a členka zastupitelstva. 

V souvislosti s odstoupením pí. Doušové za-
stupitelstvo zvažovalo volbu nového místosta-
rosty či místostarostky, nebo zda tuto funkci
zrušit a zřídit funkci tajemníka. Přestože si do-
káži představit některé členy zastupitelstva 
jako velmi platné ve funkci místostarosty /ky/

jsem ráda, že nakonec zastupitelé odhlasovali tajemníka. Z jednoho důvodu.
Do konce volebního období zbývá  něco přes rok a než se nový funkcionář
seznámí s problematikou úřadu bude to nějakou dobu trvat. Naproti tomu
tajemník bude fungovat na dobu, která není omezena volebním obdobím
a bude zárukou funkčnosti úřadu i v době, kdy nový starosta či starostka
vlastně ještě nevědí „čí jsou“. Teď jen vybrat toho pravého tajemníka, nebo
tu pravou tajemnici. 

Nyní z trochu jiného soudku. Tyto řádky se týkají pouze občanů kolem 
Ústecké ulice.
Jak jsem Vás již informovala, je zpracovaná dokumentace na rekonstrukci
chodníků na Ústecké. Součástí rekonstrukce je i návrh na novou výsadbu zeleně.
Ve většině případů bude stávající zeleň vyřezána a vykácena. A tady myslím
je kámen úrazu. Při přípravě projektu jsme požadovali zachovat v maximální
míře izolační zeleň a tato připomínka byla akceptována, ale bude to chvíli
trvat, než  se nová zeleň zapojí  do terénu. Proto Vás na tuto skutečnost
v předstihu upozorňuji a prosím o shovívavost. Na projekt se můžete přijít
podívat na úřad MČ.

Nyní už jen krátce abych dala prostor i jiným. Máme před sebou nejkrás-
nější roční období. Prázdniny a dovolené a proto Vám chci popřát  jejich 
příjemné prožití. 

Jaroslava Plevová, starostka

Milí čtenáři,

dnes budu oproti svým zvyklostem sebestředná  a obrátím
Vaši pozornost sama k sobě.
Jak jistě víte, více než 10 let jsem pracovala v našem 
zastupitelstvu ve funkci místostarostky a to už je trochu
dlouho, takříkajíc – nejvyšší čas toho nechat. Opravdu 
opouštím tuto funkci, ale pravým důvodem je moje 
rodinná situace. Mám stárnoucí maminku, která potřebuje
moji pozornost a péči, kterou jsem jí, protože jsem tak
trochu workoholik , dosud nemohla věnovat v dostatečné
míře. A to byl ten hlavní důvod, proč jsem se rozhodla
vzdát se této krásné, ale náročné funkce. Je ještě pár dal-
ších důvodů, které mne vedly k tomuto rozhodnutí
a všechny mají jednoho společného jmenovatele – po-
třebu volného času. Oblíbila jsem si za ta léta nejen svou
kancelář, ale především všechny zaměstnance úřadu
a děkuji jim tímto za báječnou spolupráci a přátelskou 

atmosféru, která v úřadu panuje. Není vždy a všude tak samozřejmé to, co je běžné
u nás na radnici, totiž že každý tomu druhému ochotně pomůže, zaskočí, udělá práci
navíc, zůstane přes čas… Mým nejbližším spolupracovníkem a vlastně i nadřízeným
byla paní starostka a já jsem ráda, že mohu veřejně vyslovit, že to je člověk, který si
zaslouží lásku a respekt. Nejen za výsledky práce, které jsou snadno viditelné a ne-
přehlédnutelné (kdo by neocenil obrovský rozvoj obce, kterého dosáhla za pár let svého
působení?), ale především za poctivost, přímost, odvahu a buldočí neústupnost. Víte,
v čem vidím tajemství jejího úspěchu? V tom, že  před sebou nese vizi nádherné 
obce, kde je radost žít a tuto vizi krok za krokem s tou svojí paličatostí navzdory všem
překážkám uskutečňuje. Samozřejmě, že je jen člověk a někdy je na zabití, konec-
konců tak jako každý z nás, ale pro tuhle obec je darem z nebes. Nehledejte tedy 
za mým rozhodnutím nějaká nedorozumění nebo konflikty. Žádné nejsou.
Ale abych se vrátila zase k sobě. Můj odchod z funkce místostarostky neznamená, 
že přestanu pracovat ve všech ostatních funkcích, naopak, teď teprve na ně budu mít 
dostatek času . 
Právě v této době připravujeme s komisí kulturní a sociální tradiční Svatojánské
slavnosti (tentokrát proběhnou v neděli 26. 6. 2005) a tím samozřejmě naše aktivity
nekončí.
Dovolte tedy, abych poslední slovo místostarostky zakončila poděkováním  za Vaši
podporu a spolupráci a přáním, aby se za pomoci nás všech Chabry staly  krásným
a bezpečným domovem.                                                                                               

PhDr. Věra Doušová, místostarostka

TV Chabry - komunikace II 
(chodníky ulice Ústecká)

Investor hl.m. Praha - OMI zastoupený firmou 
ZAVOS s.r.o. připravuje opravu povrchů chodníků 
v ulici Ústecká v Praze 8 - Dolních Chabrech. Stavba
bude realizována v letech 2005-2006.

Vzhledem k tomu, že při ulici Ústecká se nachází
pozemky, které k dnešnímu dni nemají zřízeny vjezdy
na pozemek, vyzýváme vlastníky těchto pozemků,
kteří mají v úmyslu vjezdy zřídit aby si tyto vjezdy
projednali na OD MHMP. K žádosti „o povolení při-
pojení pozemku na veřejnou komunikaci“ je třeba
doložit plánek předpokládaného vjezdu a souhlas
Technické správy kominikací a MČ Dolní Chabry s jeho
zřízením a posléze požádat o stavební povolení na
jeho vybudování.

Vlastní realizaci je možno spojit se stavbou rekon-
strukce chodníků v Ústecké ulici a to na vaše náklady
po dohodě s dodavatelem stavby. Bližší informace je
možno získat telefonicky na čísle 972 245 161 až 4
u paní Jakubínské.

ZAVOS s.r.o. - vedoucí techn. útvaru ing Tauerová

Výběrové řízení

Městská část Praha – Dolní Chabry vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení místa

tajemníka Úřadu městské části.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení je zveřejněno 
na úřední desce Úřadu městské části vč. její elektronické podoby 

(www.dchabry.cz)

Informace na tel. č.
283 851 397, 283 851 272
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Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 4. 4. 2005 
Rada nemá připomínky k projektové dokumentaci k řešení lokality
na pozemku parc.č. 1233/3 v k.ú. Dolní Chabry v případě, že projekt
zajistí do budoucna prostor pro budoucí kruhový objezd v ulicích
Spořická a K Ďáblicům. 

Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí věcného bře-
mene na pozemku parc.č. 1401 v k.ú. Dolní Chabry, mezi  MČ Praha
– Dolní Chabry a firmou Central Group, a.s. Dále Rada souhlasí se
zněním smlouvy o výpůjčce na část komunikace parc.č. 1401 v k.ú.
Dolní Chabry 

Navrženo uzavření smlouvy o věcném břemeni na pozemek par.č.
1401 v k.ú. Dolní Chabry mezi  MČ Praha – Dolní Chabry a Pražskou
energetikou, a.s. pro vedení el. kabelu 1 kV. Věcné břemeno bude
zřízeno za úplatu na dobu 40 let

Souhlas s uzavřením smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
k tíži pozemku parc.č. 1419/1 a parc.č. 333/2 v k.ú. Dolní Chabry me-
zi MČ Praha – Dolní Chabry a Dopravním podnikem hl.m. Prahy, a.s.
Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně.

Rada souhlasila s vypracováním realizačního projektu přístavby ná-
řaďovny v ZŠ včetně propojení  hlavní budovy ZŠ s detašovaným pra-
covištěm – učebnami 1. tříd. Rada uložila starostce zadat vypracová-
ní projektu v souladu se zákonem.

Uzavření darovací smlouvy mezi MČ Praha – Dolní Chabry a firmou
Central Group, a.s. ve výši 30.000,- Kč. Dar je poskytován jako čás-
tečná kompenzace nákladů spojených s údržbou městské zeleně na
území MČ Dolní Chabry

Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 18. 4. 2005 
Rada souhlasí s PD úpravy objektu restaurace K.A.R.E.L za podmínky,
že bude upraven projekt na vyústění vzduchotechniky z bezpro-
střední blízkosti rodinných domků – nad střechu. Rada upozorňuje
na skutečnost, že vstup do objektu na pozemek parc.č. 536/1 je veden
přes pozemek parc.č. 536/6, který je v majetku MČ, a požaduje 
zákaz vjezdu automobilů nad 3,5 t včetně zásobování.

Rada souhlasí s PD stavby okružní křižovatky v ulicích  Spořická –
K Ďáblicům a souhlasí s využitím pozemku parc.č. 1233/7 pro tuto
stavbu a pro prodloužení stávající dešťové kanalizace.

Rada souhlasí s uzavřením nájemních smluv nájemců pozemku parc.
č. 1316/2, které na MČ Praha – Dolní Chabry přešly na základě Sta-
tutu hl.m. Prahy. 

Rada pověřuje starostku vydáváním stanovisek k projektům přístavby
nebo rekonstrukce RD, ke stavbě bazénů, změně technologie vytá-
pění apod.pro účely stavebního povolení.

Rada souhlasí s přezkoumáním hospodaření PO ZŠ Spořická auditorem.

Rada souhlasí se změnou ÚP pozemku parc.č. 1298 o výměře 2883
m2 ( vedený jako NL  –  louky  a pastviny ),  pozemků   parc.č.  1299
a 1300  o výměře  394 m2 a 2334  m2 ( vedených  jako  PSZ  –  sady
a zahrady )  a pozemku  parc.č.  1302  o výměře  3990  m2 ( vedený
jako OMS – obytné malých sídel ) na SP – jako území sloužící sportu
a rekreaci 

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy s MUDr. Milanem Štěpánkem,
který   zpracuje   projekt   pro   zadání  požadavků  na  financování
uvažovaného M-centra ze strukturálních fondů EU. Cena za takto
stanovený projekt je stanovena dohodou ve výši 100.000,- Kč.

Starostka seznámila s problematickou situací ohledně dokončení
prací v obytné ul. Ploskovická, Ulčova a Cítovská – Komunikace II.
etapa 0003. Z důvodu nenaplnění rozpočtu hl.m. Prahy pro tuto 
zakázku, je fa INPROS PRAHA, v.o.s na pokyn objednatele  nucena
pozastavit provádění prací do doby vyřešení financování této stavby.

Oční ordinace

nově zřízená oční ordinace 
v Ďáblicích, Osinalická 901

777 88 28 68

MUDr. Hana Pešková

Preventivní oční vyšetření
Předpis brýlí

Glaukomová poradna
Dispenzarizace pacientů
Kontroly šedého zákalu

Aplikace kontaktních čoček
OPTIKA Jiří SRNA

Překladatelské služby

Angličtina/Němčina
Individuální výuka jazyků
Martina Kelly, M.A., B.A.
Měděnecká 7/11, 184 00 
Praha 8 - Dolní Chabry

233 54 30 14, 723 20 43 32
kelly_@iol.cz

Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 16. 5. 2005
Rada MČ projednala  žádost  o změnu funkčního využití stavby domu
pro sport a bydlení na Bíleneckém náměstí č.p. 6, které bylo pro-
jektováno jako squashové hřiště. Rada nesouhlasí se změnou na
prostory skladu stavební firmy z důvodu zatížení místních komuni-
kací těžkou nákladní dopravou a dopravním zatížením lokality,
v jejíž blízkosti se nachází Mateřská škola a hřiště mateřské školy. 
Rada projednala  návrh uzavření Dohody o partnerství s občanským
sdružením Sedm paprsků. Partnerství spočívá v podpoře projektu,
kterým sdružení podává žádost o dotaci z programu JPD. P. Vokáč
navrhl, aby se Rada nejdříve seznámila se stanovami sdružení a jejich
představiteli a až poté byla podepsána Dohoda o partnerství za
podmínky, že se MČ Praha – Dolní Chabry  nebude finančně podílet
na projektu.  
Rada odsouhlasila odměnu ve výši jednoho platu odstupující mí-
stostarostce  PhDr. Věře Doušové v souladu s § 87 odst. 4 zákona 
č. 131/2000 Sb.

Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 2. 5. 2005 
Rada odsouhlasila výsledky hospodaření MČ Praha – Dolní Chabry
za rok 2004. 
Rada souhlasila s uzavřením smlouvy s firmou AMAinvest na pro-
váděcí projekt přístavby u ZŠ a propojení domečku se starou budovou
ve formě studie
Rada Souhlasila s poskytnutím příspěvku SK Dolní Chabry na rekul-
tivaci hrací plochy ve výši 25.000,- Kč.   
Rada odsouhlasila předloženou dokumentaci Bytového komplexu
Dolní Chabry na pozemcích 539/1 a 537/1, souhlasila s výstavbou in-
ženýrských sítí na pozemku parc.č. 1393, k.ú. Dolní Chabry a ukládá
investorovi zajistit propojení se Spořickou ulicí v západní části 
Hrušovanského náměstí pro zklidnění dopravy.
Předseda kontrolního výboru pan Jaroslav Vokáč předložil Radě
zprávu KV, který prověřil účty za telefonní hovory úřadu, knihovny
a 2  služebních mobilních telefonů. Na základě usnesení KV vyply-
nula nutnost stanovit limit pro soukromé hovory jak na pevných
linkách, tak na mobilních telefonech. Rada starostku pověřila 
vypracováním vnitropodnikové směrnice, která stanoví pravidla
používání mobilních telefonů i pevných  telefonních linek. 
PhDr. Doušová informovala Radu o odpojení internetu v místní kni-
hovně k datu 01.05.2005 z důvodu ukončení jeho financovaní
z rozpočtu Městské knihovny k 01.04.2005. Za duben bude internet
uhrazen z rozpočtu MČ a o dalším vývoji bude rozhodnuto na  nej-
bližším zasedání zastupitelstva.
Starostka předložila Radě žádost PhDr. Doušové o uvolnění z funkce
místostarostky z rodinných důvodů k 01.06.2005.  Rada její žádost
vzala na vědomí.
Ing.Foit  upozornil na stížnost pana Wagnera z ulice Kobyliská, který
jej informoval o tom, že v areálu bývalé firmy Duva se rozrůstá vra-
koviště. Rada rozhodla o prošetření stížnosti referentem životního
prostředí MČ Dolní Chabry.

placená inzerce

Vybíráme ze zasedání Zastupitelstva ze dne 11. 5. 2005
Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Chabry:
– souhlasí s výsledky hospodaření MČ Praha-Dolní Chabry za rok 2004.
– vzalo na vědomí zprávu o provedeném auditu za rok 2004
– Přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků, které je přílohou

tohoto usnesení.
– vzalo na vědomí zprávu o provedené inventarizaci za rok 2004.
– souhlasí s rozdělením zlepšeného hospodářského výsledku
– souhlasí s ponecháním nevyčerpané dotace ve výši 132 139 Kč,

50 Kč na školu v přírodě.
– Ukládá řediteli PO ZŠ Spořická vyčerpat v roce 2005 všechny 

prostředky na školu v přírodě, které jsou pro tento účel poskytovány.
– dne 4. 4. 2005 pozastavila starostka usnesení č. 0365/005/RMČ

ze dne 21.3.2005. Důvodem pozastavení byla skutečnost, která
vyplynula z pozdějšího jednání se zástupcem firmy Central Group,
že přes pozemek, o jehož prodej se jednalo, vede odvodňovací žlab
z ulice Kadaňské, V Americe.

– souhlasí s úhradou za připojení na veřejný internet v místní kni
hovně za měsíc duben 2005 ve výši 4.500,- Kč

– nesouhlasí s provozem internetu do doby, než bude vyjasněno
financování provozu. Internet  bude zprovozněn nejpozději do 
1. 9. 2005.

– bere na vědomí rezignaci místostarostky pí PhDr. Věry Doušové
k 31. 5. 2005 na funkci místostarostky

– zřizuje funkci tajemníka Úřadu MČ Praha-Dolní Chabry
– ukládá starostce zajistit obsazení této funkce v souladu s plat-

nými předpisy.

Miroslav Pûniãka
autorizovan˘ stavitel obor poz. stavby 

stavební dozor, realizace staveb

Vehlovická 30  •  181 00 Praha 8
Tel.: 602 223 774  •  E-mail: m.penicka@volny.cz Pl
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CHABERSKÝ PŘÍBĚH…
Stejskalovi hospodařili v Chabrech od r. 1886. Statkáři tělem i duší. Pan Antonín Stejskal nechal v r. 1902 postavit na Hrušovanském náměstí 
kapličku.Občas v létě vídávám starého pána, jak s láskou o tuto kapličku pečuje. Je to Antonínův vnuk, pan Miroslav Stejskal (86 let).

Rozhovor s ním a s jeho paní Miroslavou (80) byl pro mě silným zážitkem. Moře lidskosti, životních zkušeností a moudrosti.

Pane Stejskale, „stejská“se Vám po něčem?
Po těch čtyřiceti letech sedlačiny. Měli jsme v Chab-
rech největší statek. Byl to celý náš život.

Jaký radostný okamžik Vašeho života se Vám
vybaví jako první?
Konec války. Měli jsme obrovskou radost, ale úlevu
vystřídala silná bolest: rok 1951, kdy nám vzali veš-
kerý majetek. Zůstali jsme bez prostředků. Kdo to
nezažil na vlastní kůži,tak to nemůže plně pocho-
pit. My např.chápeme daleko hlouběji pocity sudet-
ských Němců, kteří nikomu neublížili a byli násilím
odsunuti ze svých domovů. My měli tu výhodu, že
jsme mohli zůstat doma.Pracovali jsme pak jako za-
městnanci v zemědělských podnicích,např. STS
(strojně traktorová stanice), Statky hl. města Prahy
apod. P. Stejskalová dodává: Stejně když bylo třeba
odborné pomoci, např. odrodit krávu, zavolali na-
šeho tátu. Říkali, že má malý, ale silný a šikovný ru-
ce. A on šel.Osud dobytka mu byl přednější, než po-
litika. Těžká doba. Ale přežili jsme ji. Byly i hezký
chvilky, třeba s partou bývalých sedláků. Reakce lidí
na nás, Stejskalů, byly různé. Náhodou se nám za

dveřmi objevil košík jahod nebo v čase vánočním stromeček od spřízněných duší. Ty horší reakce si necháme raději pro sebe. 

Jsou tu silné sedlácké rodiny – Stejskalů, Malých, Vomáčků, Dvořáků… Jsou mezi Vámi komplikované vztahy?
Naše generace měla mezi sebou vždy  korektní sousedské vztahy, pomáhali jsme si. To víte, že časem to všechno zamíchají děti, různé sňatkové
propletence, pozemkové okolnosti. Ale slušnost mezi námi zůstává stále.
Daleko horší je závist  lidí, kteří nemohou přenést přes srdce to, že jsme náš majetek po r. 89 získali zpět. Co se za tím skrývá starostí si nikdo 
nedovede představit. 

Zmiňujete rok 89. Jak jste ho vnímali?
Velmi pozitivně. Jsme rádi,že jsme se toho okamžiku dožili. Náš syn Dalibor si vzal na starost péči o naše navrácené pozemky a statky, jeho hlavní
snaha je majetkové očištění, jasné majetkové vztahy. Některé pozemky jsme prodali, jiné pronajímáme. Ale se sedlačením je konec. To přerušení
vývoje komunismem je nenapravitelné.

Máte 2 syny – Dalibora (Borka) a Mirka. Byli jste přísní rodiče?
Ani to nebylo nutné, byly to vždy samostatné, zdravě se vyvíjející osobnosti. 

Co je vlastně charakteristické pro povahy Stejskalů? Já, neznalá detailně místních poměrů, mám jméno Stejskal vždy spojeno
s PRACOVITOSTÍ a FÉROVOSTÍ, jak Vás tak sleduju..
P. Stejskalová: No, myslím, že to je taky KLID a ROZVAHA. A ta pracovitost určitě. Žijeme obyčejný život a naše děti i vnuci jsou zvyklí  pracovat.
A máme v genech ty sedláky, to se nezapře: náš vnuk Martin si např. pořídil ovce. Nedávno se dvě zaběhly na místní hřiště, kde byla náhodně čísi
svatba. Fotbalisti se divili: „Stejskalů nám posílají svatební dar!“

Pane Stejskale, co Vás v těchto
dnech těší?
Pokud můžu, pracuju na zahradě. 
A jednou za rok jedu na sraz ze země-
dělské školy. Maturoval jsem v r.1939
v Roudnici nad Labem a od té doby se
pravidelně 66 let scházíme!
K tomuto okamžiku je nás ze 42 ma-
turantů 8 žijících. Žádný rok nevyne-
chávám!

…a pak jsem si ještě s manžely
Stejskalovými dlouho a krásně po-
vídala. Např. o tom,jak p. Stejskal pra-
coval v odboji a odzbrojoval v místní
škole Němce, o složitých vztahových a
majetkových propletencích statkář-
ských rodin, které by nerozpletl snad
ani deník Blesk a o životě vůbec.
Byla to pro mě silná půlhodinka.
Setkání s upřímnými, pracovitými
lidmi, co prožili čestně, i když složitě
svůj život.

Život jde dál… Přeji hodně radosti

a zdraví do dní příštích.

Alena Nigrinová

Miroslav Stejskal - Sedlák 30 léta

Miroslav a Miroslava Stejskalovi se synem Daliborem a jeho manželkou
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Oslavy 60. výročí konce II.světové války

Vzpomínka na organizovaný odboj proti nacistům a na 60. výročí povstání v Dolních Chabrech

V Chabrech v odboji za osvobození byla založena vojenská skupina npor. Bartoše, jehož
vedení se ujal Ferdinand Schütz, důstojník ruských legií. V této skupině pracovali většinou čle-
nové Sokola, např. F. Macek, M. Vokurka, Stejskalové, V. Brázda, J. Pavlík a jiní. Tato odbojo-
vá skupina se scházela ve statku u Stejskalů. Vedoucí skupiny byl v té době v penzi, ale šel
pracovat jako účetní do válcového mlýna ve Veltěži k panu Vomočilovi. To proto, aby získal
mouku k podpoře pracovníků v odboji. Naši rodiče od strýce Ferdinanda mouku převzali
a přivezli ji domů a já, když se setmělo, hodil jsem si pytel mouky na ramena a odnesl ke strý-
ci. Začátkem roku 1945 bylo vystupňováno velké nebezpečí toto provádět, takže mouka už
zůstávala u nás doma. Pro tu si chodili k našim odbojáři na smluvené heslo. Členem odbojo-
vé skupiny byl také gen. Liška, který byl nacisty popraven. 

V tomto roce ustupovalo německé vojsko z východní fronty a do naší obce přicestovali
Němci z Besarábie s povozy tažené koňmi. Říkalo se jim „národní hosté“. Mezi nimi byla i jed-
na hraběnka. Bylo povinností majitelů hospodářství krmit a podestýlat slámou koně těchto
„národních hostů“. Tito odjížděli asi za 14 dnů na sever do Německa doprovázeni četníky.

Když vypukla květnová revoluce v roce 1945, v Chabrech se jí zúčastnili hlavně mladí „za-
pálení“ bojovníci, kteří postavili barikády na hlavní silnici u Můstku (tj. v místě, kde bydlí
paní Hojková, v té době tam byla zastávka autobusů ze Zdib, Klecan aj. Vlastní boj začal 

6. května. Průzkumné hlídky již dopoledne zjistily soustřeďování německých tanků a pěcho-
ty před Klecany. Kolem 23 hodiny se naši bojovníci střetli v ostré přestřelce s nepřítelem. 
Naši ze silnějších zbraní měli jen těžký kulomet, který zahájil palbu ze stanoviště u Malinů
v Horních Chabrech. Později vyrazila skupina německých tanků proti chaberským povstalcům,
kteří bránili barikády postavené u Můstku v Dolních Chabrech. Jelikož nebylo možné ubránit
se německé přesile, museli se chaberští rychle stáhnout a ustupovat část do Čimic a část až do

Libně. Když Němci přišli do obce, vyhlásili stanné právo (t.zn. že občané nesměli v noci pobývat mimo obydlí). Vojáci vpadli do sklepů, odkud vyvedli
schované muže. Druhý den bylo po obci nalezeno třiadvacet zastřelených mužů. Mezi prvními zastřelenými byli V. Brázda, J. Pavlík a Ant. Holub (který
dělával nočního hlídače v obci). Účel chaberského povstání a boje byl ten, že chaberští čtyřiadvacet hodin zdrželi nacistické vojsko, které mělo 
z Klecan ihned dojet do Prahy a bojovat proti povstání. 

Jaromír Schütz  

Žáci z vlastivědného kroužku se o událostech z doby před
60-ti lety dozvídali na několika akcích. V sobotu 7.května
shlédli rekonstrukce bojů o pražský rozhlas, z níž pořídili 
zajímavé záběry.
V neděli 8.května navštívili kromě přehlídky vojenských histo-
rických klubů na Letenské pláni i výstavu o pražském povstání
v krásném prostředí Písecké brány.
Na závěr si Chaberští prohlédli památník čs. zahraničním vojákům,
účastníkům II.sv.války, na Vítězném náměstí v Dejvicích,  nově
odhalený u příležitosti dne veteránů v listopadu loňského roku.
Stali se svědky ukládání pamětních desek s názvy bojišť na
schránky s prstí.  

Hana Řepková, vedoucí vlastivědného kroužku

Tanky na Letné aneb Vlastivědný kroužek 
na slavnostech k 60. výročí konce 2. sv. války

Zajímavou akcí Chaberského vlastivědného kroužku byla návštěva slavnostní
vojenské přehlídky na Letenské pláni, konané k 60. výročí konce druhé světové
války.
V neděli 8.5., po tradičním srazu u fontánky metra Kobylisy jsme se vydali na
cestu. Se štěstím jsme se na Vltavské vecpali do autobusu X-1,který nás dovezl
na Letenské náměstí. V té době už na Letnou směřovaly davy zvědavých Praža-
nů. Naše skupinka obsadila místo na samém konci koridoru, kterým měla vo-
jenská technika projet. Po dlouhém čekání konečně publikem proběhla zpráva:
„Už jedou!“. Pořadatelé začali vytlačovat nejzvědavější diváky do vyhrazeného
prostoru. Následovalo defilé vojáků v uniformách z 1.světové války, následova-
né vojenskou hudbou, československými Sokoly a legionáři z Ruska. Viděli jsme
nejrůznější výzbroj všech spojeneckých armád - americké džípy a nákladní 
auta, obrněné transportéry, legendární kaťuše, děla, motocykly. V závěru kon-
voje projelo Letnou i množství sovětských tanků obsypaných vojáky i Pražany.
Přímo před námi se každý tank zastavil, na povel hlavního pořadatele provedl
obrat vpravo na místě a pokračoval na plochu letenského parku. V závěru nad
Letnou proletěly bojové vrtulníky,letadla Albatros i nové nadzvukové Gripeny.

Aleš Jírovec
Oslavy 60, výročí konce 2.světové války v Chabrech



SBĚR BIOODPADU V DOLNÍCH CHABRECH

S příchodem teplejších dnů se pravidelně vysbírá při svozu téměř 15 tun bioodpadu. Začátkem května 2005 jste měli obdržet
do svých schránek kalendář svozu pro následujících osm měsíců. Pokud tento kalendář ještě nemáte, můžete si ho vyzved-
nout na Úřadu městské části nebo vytisknout z internetových stránek. Svoz nadále pokračuje každou lichou sobotu. 

Systém tříděného sběru komunálních odpadů v Praze
Mnozí z Vás si nejprve položí otázku: „Co to vlastně je ten komunální odpad?“. Komunální odpad je veškerý odpad,

který produkují fyzické osoby na území obce. Obec má ze zákona povinnost zabezpečit jeho sběr, přepravu, třídění, využí-
vání a odstraňování. V roce 1998  byl zahájen „Projekt hospodaření s odpady“. Od té doby v Praze funguje celoplošný kom-
plexní systém třídění komunálního odpadu, jehož realizaci má na starost Hlavní město Praha. 

Nakládání s komunálními odpady je zajištěno na základě smlouvy mezi Hl. m. Prahou a akciovou společností Pražské
služby. Tato firma zajišťuje s pomocí svých subdodavatelů jakou jsou AVE CZ, Ipodec – čisté město, Komwag a Remondis 
celoplošný svoz směsného, tříděného a velkoobjemového odpadu.  

Na území Prahy je rozmístěno cca 3 tis. stanovišť tříděného sběru, kde mohou občané odevzdávat do barevných nádob o objemu 1 100 
až 3 200 litrů vytříditelné složky odpadu jako je papír, sklo a plast. V Chabrech je svoz papíru a plastu prováděn 2 x týdně, sklo je sváženo 1 x 4 týdny.
V současné době probíhá pilotní projekt sběru nápojových kartonů prostřednictvím cca 1 tis. nádob, které jsou umístěny u stanovišť na tříděný
odpad,  o objemu 240 litrů se speciálním oranžovým víkem. Zároveň je zkušebně zkoušen oddělený sběr barevného a bílého skla na vybraných
městských částech. Frekvence svozu nádob na tříděný odpad je individuálně upravovaná dle potřeby jednotlivých lokalit. 

Pro objemný odpad je hrazeno Hlavní městem Prahou cca 9 tis. velkoobjemových kontejnerů (tzv. VOK) o objemu 9 m3 ročně. VOK jsou 
přidělovány městským částem podle počtu obyvatel s tím, že každá městská část má k dispozici minimálně 24 VOK ročně jako prevenci vzniku
černých skládek. Městské části samy rozhodují o stanovištích a termínech přistavení. Některé městské části přistavují dle svého uvážení další VOK
na vlastní náklady. Objemný odpad je ukládán na skládku směsného odpadu firmy .A.S.A. v Ďáblicích.

Pokud se potřebujete zbavit nebezpečného odpadu, můžete využít hned několik možností. Nebezpečný odpad (mimo chladících zařízení)
lze odevzdat při tzv. mobilním sběru, jehož harmonogram naleznete na stránkách www.praha-mesto.cz/odpady nebo se můžete informovat
o datu a hodině svozu na příslušném úřadu městské části. Dále je Pražanům k dispozici 22  stabilních shromažďovacích míst nebezpečného od-

padu, mezi které patří i 9 sběrných dvorů hl.m.
Prahy. Léky a rtuťové teploměry lze odevzdat
v cca 250 lékárnách. V rámci zpětného odběru vy-
braných výrobků je zajišťován doplňkový sběr
monočlánků ve všech základních a středních ško-
lách, na úřadech všech městských částí a Magist-
rátu hlavního města Prahy (celkem cca 500 míst).

Všechny tříditelné složky na území Prahy jakou
je papír, sklo bílé a barevné, plasty, nápojové kar-
tony, nebezpečný odpad (včetně chladících zaříze-
ní), objemný odpad, odpad ze zeleně (bioodpad,
dřevo), stavební odpad (do 1 m3 zdarma), kovový
odpad, elektrošrot, je možné zdarma (mimo
pneumatik - 25,00 Kč/kus) odevzdat v 9 sběrných
dvorech hl. m. Prahy. Sběrné dvory mají otevřeno
od pondělí do pátku od 8:30 do 18:00 (v době 
letního času), v sobotu od 8:30 do 15:00. Nejblíže
umístěný sběrný dvůr pro občany Chaber je ve
Voctářově ulici v Praze 8 (tel. 266 007 299). Pilotně
je zkoušen tzv. mobilní sběrný dvůr na Praze 11.
Ten obsluhuje oblasti, kde není možné sběrný
dvůr vystavět (historická zástavba, omezené dis-
poziční možnosti), a to tak, že je přistaveno několik
velkoobjemových kontejnerů s odborným zajiště-
ním třídění odpadů po dobu jednoho dne s pravi-
delným intervalem opakování.

Bližší informace nakládání s komunálními odpady v Praze získáte na stránkách www.praha-mesto.cz/odpady nebo na informační lince: 236 004 229.

Mûstská ãást Praha-Dolní Chabry
Úfiad  mûs t ské  ãáes t i  Praha -Do ln í  Chabry

Oznamuje ve smyslu §36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění a usnesení Rady MČ č. 191/004 ze dne 23. 2. 2004

ZáměrZáměr
Pronajmout od 1. 7. 2005 (nebo dle dohody) nebytové prostory v přístavbě Základní školy Praha – Dolní Chabry, Spořická 400. 
Jedná se o 3 kanceláře v 1. patře (2 x 11,6 m2  a 66,5 m2), sociální zařízení je společné pro celé patro.

Podmínky pronájmu: Kolaudační stav: kanceláře
Způsob využití: pouze v souladu s kolaudačním stavem
Vybavení: elektro, ÚT, voda, telefon, okenní žaluzie
Nutné opravy: stav dobrý
Roční nájemné: minimální výše 900,- Kč/m2

Od 1.1. každého kalendářního roku zvýšení nájemného o index průměrné míry inflace (cena x koef.). Veškeré stavební úpravy provede uživatel
se souhlasem vlastníka na vlastní náklady.
Nabídka musí obsahovat: přesnou specifikaci účelu nájmu, oprávnění k podnikatelské činnosti v oboru (výpis z OR nebo ŽL) v případě záměru
využívat NP k podnikání
Veřejné soutěže se mohou zúčastnit tuzemské fyzické a právnické osoby. Soutěžní nabídky zájemci osobně předají v řádně zalepené obálce
s označením – „Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru Spořická 400“. Uzávěrka  přijetí nabídek je  20.6.2005 v 1500 hod. Vyhla-
šovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené návrhy nebo soutěž zrušit. Místo pro poskytování informací, podmínek soutěže a po-
dací místo pro podávání nabídek je na níže uvedeném místě. 
Poučení: Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky a to písemně, prostřed-
nictvím podatelny Úřadu městské části Praha – Dolní Chabry, Spořická 314/42, Praha 8 – Dolní Chabry nejpozději do výše uvedeného termínu.
Kontaktní osoba: p. Pisingerová,  správa majetku městské části, tel.: 283 851 272, 283 851 277

Jaroslava Plevová, starostka městské části
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Informace z oblasti životního prostředí
Poplatek  za komunální odpad - Od  01.02.2005 platí obecně závazná vyhláška č.2/2005 Sb., kterou se stanovují nové sazby poplatků 
za komunální odpad. 

Splatnost poplatku - Plátce poplatku  hradí tento poplatek ve 2 splátkách  v uvedených termínech:
do 15. června kalendářního roku od 1. ledna do 30. června, do 15. prosince kalendářního roku od 1. července do 31. prosince

Povolení  kácení dřevin mimo les - Podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jsou veškeré dřeviny chráněny před poškozová-
ním a ničením. Povolení ke kácení není třeba na pozemcích fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jde-li o stromy o velikosti do obvodu
kmene 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí) nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2. Zde platí pouze povinnost oznámit
zamýšlené kácení 15 dnů předem. Žádost o povolení ke kácení podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka, na kterém strom
roste a žádost musí obsahovat: Jméno a adresu žadatele; Doklad o vlastnictví k pozemku a dřevinám (výpis z katastru nemovitostí); Specifi-
kaci dřevin, které mají být pokáceny ( druh, počet, velikost plochy keřů ) včetně situačního plánku; Udání velikosti obvodu kmene ve výšce
130 cm; Zdůvodnění žádosti. Právnické osoby musí žádat o povolení ke kácení v každém případě.

Kácení z důvodu stavby - Je-li  vydáno povolení ke kácení z důvodu stavby, může být kácení provedeno až po nabytí právní moci stavebního povolení.

Vydání rybářského lístku - Zájemce o vydání rybářského lístku vyplní žádost o jeho vydání na formuláři, který obdrží na ÚMČ, a doloží k žá-
dosti doklad o získané kvalifikaci (starý rybářský lístek nebo osvědčení o získané kvalifikaci, tj. osvědčení  o složení  zkoušky rybářských zna-
lostí). V současnosti se rybářský lístek vydává na dobu 1, 3 nebo 10 let. Osobám mladším 15-ti let však pouze na dobu 1 roku se souhlasem zá-
konného zástupce. Správní poplatek za vydání rybářského lístku dle platnosti: 1 rok …………..  100,- Kč               

3 roky …………  200,- Kč             
10 let ………….  500,- Kč

Pořádek a čistota na pozemcích - Podle zákona č. 131/2000 Sb. o čistotě v hlavním městě Praze fyzická osoba, která neudržuje pořádek a čis-
totu na pozemku, který vlastní a užívá, a narušuje tím vzhled nebo prostředí městské části, může být pokutována až do výše 50.000,- Kč. Práv-
nická osoba může být za stejné provinění pokutována až do výše 100.000,- Kč. Pro trestně  správní postih není významné, zda pozemek zne-
čistil jeho vlastník, uživatel nebo jiná osoba, neboť v tomto případě je dána tzv. objektivní zodpovědnost – odpovědnost bez ohledu zavině-
ní. Uložení pokuty nezbavuje osobu, jíž byla uložena, povinnosti odstranění závadného stavu. Řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho
roku ode dne, kdy se městská část o porušení povinnosti dozvěděla, nejpozději však do tří let od porušení povinnosti.

Jak se máme v Chaberáčku

V naší mateřské škole je stále rušno a po celý
rok máme všichni plné ruce „práce“. Děti si mohou
vybrat z nabídky kroužků - výtvarný, taneční,
flétnička a angličtina. Před vánocemi jsme vy-
zkoušeli i keramiku a děti si vyrobily dáreček pro
rodiče. Maminkám se to líbilo, proto si mohly na
jaře přijít společně s dětmi vymodelovat vlastní
keramiku. Ve 2. pololetí plaveme v bazénu 
v Letňanech. Také jezdíme do divadla Jiskra 
nebo divadlo přijíždí za námi do MŠ.

Příchod každého ročního období je důvodem
k oslavě - veselé reje zní celou mateřskou školou.

Protože jsme zaměřeni na výtvarnou výchovu,
zúčastnili jsme se pokusu o rekord „Namaluj si
kapříka“. Malovali jsme ve školce i doma a kapříky
bylo možno vidět na vánočním trhu na výstavišti
v Holešovicích. Soutěžili jsme také s BAUHAU-
SEM na téma „Naše školka“. Práce si tam děti 
samy odnesly a výhru (zboží v hodnotě 1.000,- Kč)
si s velkou radostí přinesly do školky. 

V průběhu roku jsme pro děti uspořádali 
několik zajímavých výletů - před vánoci do skan-
zenu v Kouřimi, na jaře „Mořský svět“ na výsta-
višti, ZOO Chleby u Nymburka, kde si děti mohly
zvířátka i nakrmit. Poslední výlet nás ještě čeká,
ale kam, to je ještě tajemství. 

V červnu, jako každý rok, jedeme na školu
v přírodě. Tentokrát do jižních Čech. Blíží se ko-
nec školního roku, a tak bychom chtěli poděko-
vat všem rodičům a sponzorům, kteří nám podle
svých možností celý rok pomáhali. Přejeme jim
hezké prázdniny a těšíme se na další spolupráci
v novém školním roce.

Za kolektiv MŠ Chaberáček J. Tymichová 



Dětský den 2005

Pro všechny chabreské děti nastal s napětím očekávaný den – jejich svátek.
Celé dopoledne je již tradičně věnováno soutěžím, hrám a zábavě.
Přes obavy z počasí proběhlo v areálu školy dopoledne plné sou-
těží, kterých se zúčastnil děti z mateřinek a základky a do-
konce i někteří noví příchozí. Pod vedením učitelů
školy, školek a dalších dospěláků a dorostu se děti
vyřádily v mnoha tradičních disciplínách, patří-
cích v Chabrech k tomuto svátku. Předškoláci se
povzbuzovali při hodu na lva, prolézali stracho-
vým pytlem, závodili v běhu a jízdě na koloběž-
kách, skocích v pylích a chůzi na minichůdách. Ško-
láky nejvíce zaujala „opičí dráha“, skoky z místa, člun-
kový běh a samozřejmě oba turnaje: v přehazované
a florbalu. Chvilku na odpočinek děti našly v pěkně při-
pravené expozici Sův (úMOP), mohly zde prokázat i svoje
znalosti přírody. Odměnou za své výkony bylo občerstvení
pana Kubíka a sladkosti od samoobsluhy Vomáčková - Radouš. 
Ceny dětem byly zakoupeny z prostředků školské a sportovní
komise ÚMČ Dolní Chabry.
Den v areálu školy končí a všichni se těší na Dětský den 2006.

Vlčková a Knotková

Novinky z o.s. Nad Drahaňským údolím

Dálniční zákon – po březnovém schválení tzv. dálničního zákona v Poslanecké sněmovně připravilo o.s. Nad Drahaňským údolím petici proti 
tomuto zákonu určenou pro Senát ČR. Petici podepsalo celkem 1107 obyvatel převážně Dolních Chaber a Čimic (klasická petice 874 podpisů, 
internetová 233 podpisů) a byla předána senátnímu Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Senát na své 5. schůzi návrh 
zákona zamítnul a Sněmovna poté už nenašla potřebných 101 hlasů na přehlasování Senátu. Návrh vrácený Senátem byl zamítnut, podpořilo jej
pouze 87 poslanců (většina klubu ČSSD, KSČM a 3 poslanci KDU-ČSL). Chtěla bych zde poděkovat všem, kteří podepsali petici proti tomuto zákonu,
zejména panu Moravovi, který v minulých dnech věnoval všechen svůj volný čas sháněním podpisů a získané podpisy v klasické petici na podpisové
archy jsou jeho zásluha. Dík patří i studentům z gymnázia Přírodní škola v Letňanech, kteří ve velmi krátké době zaslali přes 60 podpisů. 
Tisková zpráva ke zdražení MHD - o.s. Nad Drahaňským údolím se připojilo k tiskové zprávě dalších občanských sdružení zabývajících se život-
ním prostředím v Praze, ve které občanská sdružení vyjádřila nesouhlas s připravovaným zdražením jízdného v pražské veřejné dopravě a vyzývají
zastupitele města, aby tomuto kroku zabránili.
Hledáme sponzory - pro činnost sdružení hledáme finanční prostředky na zajištění technického zázemí, tisk materiálů apod. V současné době 
připravujeme leták v desetitisícovém nákladu, ve kterém chceme informovat o severozápadní části silničního okruhu obyvatele Bohnic, Kobylis a dle
finančních možností i dalších oblastí na severu Prahy. Leták je k nahlédnutí na internetu a v místní knihovně. Přispět můžete i Vy na číslo účtu
2064677001/2400.
Další korespondence s úřady a nové články v tisku jsou k nahlédnutí na internetu a v místní knihovně.

Hana Francová za občanské sdružení Nad Drahaňským údolím,     e-mail: info@drahan.aktualne.cz, internet: www.drahan.aktualne.cz
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připravila Alena Nigrinová

NA SLOVÍČKO s …

Josefem Šoltysem (97 let)
nejstarším občanem 
Dolních Chaber

Když se řekne DEVADESÁT SEDM let,
představíte si nemohoucího člověka,
který již nevnímá tento svět. Takový
zdaleka není tento vitální pán,
který sice hůře slyší, ale jinak mu
to pálí na jeho věk výborně. Při
jeho vyprávění sice přesně nevíte,
z jaké světové války je jeho pří-
běh, ale posloucháte se zaujetím
a díváte se mu do bystrých očí,
které tolik pamatují, s respektem
a s otázkou: Chtěl(a) bych se tohoto
věku vůbec dožít?

Pane Šoltýsi, co Vás v životě těší v tomto pokročilém věku?
Občas sleduji TV, hlavně zprávy, ale už fakt málo slyším a vzhledem
k mému šedému zákalu už toho i málo vidím. Co mě mrzí je, že ne-
mohu poslouchat muziku.

Jak vnímáte českou politiku, když sledujete zprávy?
Naše zem je velryba, na kterou se vrhlo 360 žraloků (politiků) a ty ji
zahubí. Jak říkal Miloslav Šimek, kterého jsem měl moc rád: -dáte jim
hrábě (moc) a oni hrabou a hrabou. A všichni lžou. Jsem z toho otráven.

Žijete sám?
V r. 93 mi zemřela žena ve věku 83 let a teď se o mě stará dcera 
(té je letos 73 let). Je hodná.
(poznámka: známí p. Šoltýse vzpomínají, jak se hezky staral o svou 
ženu, která měla otevřený bércový vřed a on jí ho vyléčil doma za pomoci
měsíčkového čaje a své lásky).

Jak hodnotíte průběh svého života?
Špičkovej život jsem žil! Hlavně díky muzice. Byl jsem trumpetista
v mnoha kapelách,jako kapelník jsem vedl i 46 chlapů. Přes 60 let mě 
živila a těšila muzika. Teď to za moc nestojí, co nezpívá Yveta Simonová,
už nejsou hlasy. Snad jen Karel Gott je stálá hvězda, ale ti mladí..Hrůza.

Jakými profesemi jste ještě v životě prošel?
Zedník, malíř pokojů, u Masaryka na Hradě jsem dělal kameníka
a štukatéra. Hrad byl propojen a přístupen všem. Kolem mě téměr
každé ráno jel Masaryk na koni do Stromovky. My zaměstnanci jsme
byli jeho „známí“.

Vezměme hodně stručně dějiny - co 1. svět. válka?
Otec zavřenej, pak 7 měsíců dezertér. Bída s nouzí, co Vám budu povídat.
Válka je strašná.

Jak se Vám vedlo ve 2. svět. válce?
No, Chabry, to bylo 40 baráků propojených s Čimicema. V budově
místní školy byli ubytováni Němci, ale i Poláci, Maďaři, Italové. Dělali
telefony. Většina z nich nevěděla, kde vlastně jsou, mysleli si, že jsou
v Rusku. A Češi? Ti byli zalezlí a to víte, jako všude tu bylo hodně 
udavačů. Hodně přestřelek, napětí, v r. 1945 na Ústecký barikády. 
Taková výrazná byla smrt Rudy Řepy, kterého Němci bezdůvodně 
zastřelili. Já sám jsem se na poslední chvíli vyhnul transportu do kon-
centráku, protože jsem se přihlásil na práci do Letova, kde mě podr-
želi jako „nutného zaměstnance“ při výrobě nábojů. Ale na seznamu
odsunu už jsem byl,hodnotím to jako nejhorší okamžik svého života,
když jsem to náhodně zjistil.

A co události po r. 1989?
Dělal jsem hudbu, ještě v mých 75. letech jsem složil hudbu pro film
Modravé dálky. Žena také pracovala - Na Bulovce v kuchyni.

Jaký byl nejhezčí okamžik Vašeho života?
Asi narození dcery, byl r. 1931, mně bylo tenkrát 23 let- mladíček! 
Byla bída, víc dětí bychom později neuživili. Načerno jsem vydělával
kůže, vedlejší pracovní poměr znamenal smrt.

Byl jste někdy v nějaké straně?
Ne, mé názory byly vždy ve STŘEDU, žádný extrém na tu či onu stranu.
Na politiku kašlu, chci prožít ve skromnosti ještě pár hezkých dnů.

Děkuji za rozhovor a přeju Vám hodně energie do příštích dnů.

Alena Nigrinová

Tentokrát SVĚTOVÝ STŘEP!

Víte, že s námi v Chabrech žije MISTRYNĚ SVĚTA? Příjemná blondýnka
Karolína Plevová, studentka FTVS, 21 let, s podezřele shodným 
příjmením s naší p. starostkou. (Je to její neteř).
Tato slečna společně se svými 6 kamarádkami, které také milují aerobic,
vybojovala výše uvedený titul v kolektivní disciplíně „fitness aerobic“.
Je to čerstvá zpráva z letošního května. Vše se odehrálo v Belgii.
Dvouminutová sestava (choreografie B. Šulcová, trenérka H. Šulcová,
hudba z filmu Flash Dance) oslnila mezinárodní porotu. Na 2. místě
skončily taktéž Češky, 3. místo obsadily Rusky. V aerobiku jsme vůbec
velmoc – nejen v kolektivním,ale i v individuálním. Česko sbírá hro-
madu medailí v mnoha soutěžích, ale zlato tohoto formátu jsme získali
poprvé. V r. 2003 skončila tato děvčata na 2. místě a v r. 2004 se MS
nemohla zúčastnit z finančních důvodů. Šampionát se totiž konal
v Austrálii. Sponzoring v tomto sportu je značná obtíž, protože v mé-
diích dostává přednost fotbal a hokej a sponzoři pláčou: „Nejsme vidět,
není o nás slyšet, promiňte…“ A tak slečny z FITNESS CENTER (a hlavně
jejich rodiče) musí spořit, aby si mohly dovolit zaplatit letenky, uby-
tování, dresy atd. Zatímco my ostatní letíme za ušetřené peníze k moři,
fitness nadšenci úspory vkládají do svého hobby. Také jsem se ptala
Karolíny, co více lze ještě v tomto sportu dokázat? Větší prestiž má
prý už jen olympiáda, ale přestože se jedná o zařazení aerobiku do
sortimentu olympijských sportů, definitivně to ještě rozhodnuté není.
Nejdůležitější však je nadšení, radost a seberealizace, kterou sport
dívkám dává. A to je k nezaplacení. Mít „KONĚ“, pro kterého stojí
za to vstát do nového dne.

Za všechny čtenáře gratuluji Karolíně Plevové k tomuto báječnému úspěchu!
Alena Nigrinová

Kde se o FITNESS CENTER dozvíte více:
www.aerobic.cz  

www.fisaf.cz


