
Sobotní odpoledne sv. Jana Křtitele

13. 5. jsme se s rodinou vydali do hospody U Míšků. 
Přes 70 Chaberáků tam pozorně naslouchalo
přednášce p. PhDr. Trymla z památkového ústavu
o historii chaberského kostelíčka. Akci připravil
MÚ a p. Machytková, přítomná byla též starostka p. Plevová.
Když se řekne „přednáška o historii“ čehokoliv, mnozí z nás obrátí oči v sloup a děsí se
nějakého nudného, tříhodinového monologu s nesrozumitelnými odbornými výrazy. To ale
nebyl případ této přednášky. Pan Tryml vyprávěl záživně a s nadšením, že i naše šestiletá
dcera začala uvažovat o studiu architektury, či archeologie.
A co jsme se o kostelíku dozvěděli? V roce 1973-1974 uskutečnil památkový ústav
v Chabrech rozsáhlý archeologický průzkum:

…tušíme, že kostel byl postaven někdy v 70. letech 12. století. Ale co je úžasné, před ním tu
stály ještě starší DVĚ STAVBY! Přesněji jeden kostel a jedna velká rotunda. Tuto skutečnost
odhalila sonda pod dřevěné podlahy, kde po odkrývce vylezly obrysy těchto minulých
staveb. Kdo a proč je tu postavil před současným kostelem, nevíme. Před 12. stoletím žádné
kostely ve vesnicích stavěny nebyly, jen na významnějších místech. Že by soukromá stavba
tehdejší šlechty? Obrysy staré rotundy naznačují, že byla druhá největší v Čechách. Ale proč
právě v Chabrech?

...našly se zbytky dlaždic z historických podlah. A to z hlíny, která svou strukturou nemohla
být z Chaber ani blízkého okolí. Nejbližší místo, odkud mohla hlína pocházet je oblast
Sázavy. Ale jak sem byly dlaždice ve 12. století dopraveny? Nevíme. Vypadá to spíš jako
slátanina zbytků z mnoha podlah. Každopádně  v každé dlaždici odkryl p. Tryml různá
tajemství o lidech a životě té doby.

…pod podlahou kostela se našel románský středový sloupek, který podpíral kdysi panskou
tribunu. Na ní stáli při obřadech šlechtici a pod nimi při bohoslužbách prostý lid. Tribuna
byla (možná) odstraněna za dob husitských válek.

…a co malý hřbitov u kostela? Původně tu bylo cca 200 hrobů, hustě vykrývaných. Při
archeolog. průzkumu se tu našly šperky, tzv. záušnice, středověké nůžky, barokní křížky. 
Na závěr přednášky nám pan přednášející na diapozitivu ukázal jednoho z brigádníků, kteří
pomáhali odkrývat půdu. „Byl to takový, na ruce nešikovný, snaživý kluk. Současný ministr
obrany Karel Kühnl.“

A pak jsme si šli z hospody u Míšků všichni prohlédnout kostel a jeho podzemí. Cestou jsme stále
polemizovali nad tím, jak to v tom 12. století všechno bylo. Tajuplné názory jsou jedna věc,
skutečnost druhá. Nevíme. Historických materiálů, zvláště těch písemných, je strašně málo.

Co bylo na této akci pro mě nejdůležitější - zapálený, vzdělaný historik p. Tryml a účast tolika
Chaberáků. Bohužel, spíše dřívějšího data narození. Mladí Chaberáci, zvláště ti přistěhovalí
„domečkáři“, chyběli. Proč? Nevěděli o akci, dali přednost sobotní procházce, nebo pro ně
pojem Chabry končí oplocením jejich zahrady? Spíše chci věřit tomu, že si nevšimli
propagačních letáků. Vždyť je škoda nevědět nic o místě, kde máme trvalé bydliště.

Alena Nigrinová

Vážení občané.

Na úvod chci poděkovat za účast ve
volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky těm občanům, kteří se jich ve
dnech 2. a 3. června zúčastnili. Volební účast
občanů v Dolních Chabrech  byla 72,5%, což
je víc než republikový průměr. Doufám, že se
situace na politickém nebi vyjasní a že
budeme mít také někdy vládu, která bude
pracovat pro nás, obyčejné lidi, ne pro vlastní
mocenské choutky a nadité kapsy.
Předvolební boj byla bitva, která se vedla
o moc a peníze, ne o službu občanům..

„Státníci si mohou získat přízeň lidu
nejsnáze bezúhonností a skromností“
(Cicero). Touto radou by se měli řídit naši
nejvyšší představitelé.

Tolik k volbám. Alespoň k těm jarním.
Volby do Senátu a komunální volby  nás
čekají v listopadu. 

Nyní máme před sebou ty nejkrásnější
měsíce v roce. Červen - konec školního roku,
červenec a srpen - dovolené, září a říjen -
sklizeň úrody a vinobraní. Ovšem k těm
krásným měsícům patří také krásné počasí.
Přeji každému, aby měl o dovolené a děti
o prázdninách, to nejkrásnější počasí a aby
jste si užili krásnou dovolenou, vrátili se
zdrávi a odpočinutí. 

Jaroslava Plevová, starostka
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Policie radí ......

Jak má být vybaveno jízdní kolo 
a další doporučení.

Cyklisté patří vedle chodců k nejzranitelnějším účastníkům silničního
provozu. A jelikož jaro  je tady,  znamená to, že v daleko větší míře se  na
našich silnicích začnou pohybovat právě cyklisté. Je důležité si
připomenout, že i jízdní kolo je vozidlo, které má být řádně vybaveno na
provoz po silnici. Na místě je rovněž připomenout, že každý správný
cyklista by měl mít na hlavě cyklistickou přilbu, která musí být označena
schvalovací značkou ATEST 8SD. Používání přilby se u nás stále
podceňuje, v současné době je  přilbu ze zákona povinen použít cyklista
mladší 15 let, nicméně naše doporučení zní - používat přilbu v každém
věku, protože přilba sice nikoho neochrání před pádem z kola, ale může
zamezit vážnému poranění hlavy.

Jaká je tedy povinná výbava jízdního kola? Povinná výbava jízdního
kola je zcela přesně uvedena v příloze č. 13 vyhlášky č. 341/2002
Sb. o schvalování technické způsobilosti vozidel a o technických
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Kolo má mít
dvě na sobě nezávislé a především funkční účinné brzdy. Doporučujeme
na řidítka umístit jasně znějící zvonek (není povinné). Vpředu má být
umístěný světlomet bílé barvy, světlomet musí být seřízen a upraven, tak
že osvětlí na vzdálenost 20 metrů. Povinná je přední odrazka bílé barvy,
která se umísťuje v podélné střední rovině nejméně 10 cm nad povrchem
přední pneumatiky, dále oranžové odrazky na obou stranách pedálů,
oranžové odrazky na paprscích kol, zadní odrazka červené barvy musí
být ve střední rovině jízdního kola ve výšce 25 - 90  cm  nad rovinou
vozovky. Vzadu je povinná svítilna se zadním obrysovým světlem. Kolo
má být vybaveno účinným krytem řetězu a účinnými blatníky (není
povinné). Musí být zaslepené konce řidítek zátkami či rukojeťmi apod..
Na kole nesmí chybět zdroj elektrického proudu tzv. dynamo, které musí
zajistit svítivost světel po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení.

K dobré viditelnosti cyklisty patří i pestré, fluorescentní oblečení
a reflexní doplňky , protože neosvětlený cyklista v noci nebo za snížené
viditelnosti riskuje svým životem.

Dobré je připomenout, že cyklista by si měl uvědomit, že je účastní-
kem silničního provozu a řidičem a měl by umět a hlavně dodržovat
pravidla silničního provozu. Základním pravidlem je, že cyklista je povinen
jet při pravém okraji vozovky a pokud jede více cyklistů, pak jedou za
sebou. Další pravidlo zní , že cyklista je povinen držet se za jízdy oběma
rukama řidítek a musí mít při jízdě nohy na šlapadlech. Dalším pravidlem,
které se málo dodržuje je skutečnost, že dítě mladší 10 let smí na místní
komunikaci pouze v doprovodu osoby starší 15 let. Dalším doporučením
pro rodiče je zjistit než vyjedete se svým dítkem poprvé na výlet, zda umí
brzdit z kopce, projet úzkou pěšinu, vyhnout se kamení a hrbolům,
ohlédnout se při vyjíždění od okraje, dát znamení o směru jízdy  apod.
Dále doporučujeme poučit dítě v jakých situacích by mělo být zvláště
opatrné např. v zatáčkách, v blízkosti křižovatky, u zastávek autobusů
apod. Posledním důležitým doporučením je těsně před jízdou přitáhnout
veškeré matice umístěné na kole.

Přejeme Vám hodně příjemných zážitků při jízdě na správně
vybaveném jízdním kole a hlavně šťastnou cestu bez nehody.

Policie ČR, OŘ Praha III, PIS
kpt. Mgr. Gabriela Krupičková, tel.: 974 858 208

PŘÍSPĚVKY DO ZPRAVODAJE A INZERCE 
POUZE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

Upozorňujeme inzerenty a autory příspěvků 
do chaberského zpravodaje, aby inzeráty,
příspěvky a případně i fotografie dodávali

v elektronické podobě
– na disketě, na CD či jiném médiu, případně

zaslali emailem na adresu: 
zpravodaj@tripcar.net

Děkujeme za pochopení, redakce

Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 15. 5. 2006

- Rada na základě projednání výsledků hospodaření ve finančním
výboru se zprávou o výsledku hospodaření MČ Praha-Dolní
Chabry za rok 2005 souhlasila a uložila starostce výsledky
hospodaření projednat na nejbližším zasedání zastupitelstva. 
- Rada MČ vzala na vědomí zprávu o provedení inventarizace
majetku MČ za rok 2005, doporučuje ji  Zastupitelstvu ke schválení.
- Tajemnice Blanka Kadlecová společně s PhDr. Doušovou
přednesly Radě své poznatky  týkající se nově utvářené tradice
mezinárodního dne Svátku sousedů,  který  se  uskuteční dne
30.05.2006. 
- Dalším příspěvkem bylo vyhodnocení zajímavé přednášky
PhDr.Trymla z památkového úřadu, kterou zorganizovala paní
Machytková a která se uskutečnila 13.05. v sále U Míšků. Díky
patří nejen PhDr. Trymlovi a paní Machytkové, ale především
panu Hlouškovi, který poskytl zdarma prostor krásně zrekonstru-
ovaného sálu. 
- Pan Vokáč upozornil na problém soustavně přeplněných
kontejnerů na separovaný odpad, konkrétně plast, v ulici Dvorní. 

Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 29. 5. 2006

- stanovení ceny knihy o Chabrech. Rada stanovila cenu knihy na
částku 160,- Kč včetně DPH za 1 výtisk. 
- Rada MČ nemá připomínky k 2. etapě výstavby RD na části
pozemku parc.č. 1233/3, k.ú. Dolní Chabry.
- Rada schválila vyplacení finančního příspěvku formou darů  a to
pro SK Dolní Chabry ve výši 20.000,- Kč na obnovu trávníku  a pro
Sokol Dolní Chabry  v téže výši na opravu sokolovny. 
- Ing. Foit přednesl požadavek dopravní komise o znovu pro-
jednání bezpečnosti Ústecké ulice, která je vzhledem ke své
frekventovanosti a rychlosti problematickým úsekem a místem
častých dopravních nehod, při nichž v poslední době došlo ke 
2 smrtelným nehodám na  přechodech pro chodce.

Ve dnech 2. a 3.června.2006 proběhly
volby do Poslanecké  Sněmovny
Parlamentu České republiky. Volební
místnosti se pro pro téměř 2 500
možných  voličů otevřely  po oba dny
v ZŠ Spořická a v KD Ulčova. 
Volby proběhly bez jakýchkoli nedo-
statků ze strany volebních komisí.
Díky patří především dobrovolníkům

z řad chaberských občanů, kteří
odvedli dobrou práci v komisích
a také příslušníkům Městské policie,
kteří dohlíželi na klidný a důstojný
průběh voleb.

BlankaKadlecová,
tajemnice ÚMČ

Jak jsme volili v Dolních Chabrech



FILMAŘI V CHABRECH!

Přesně 28. 9. 2006 bude mít v kinech premiéru česká akční komedie režiséra J. Chlumského a scénáristy
Radka Johna „TŘI ANEB PRACHY DÉLAJ ČLOVÉKA“. V hlavních rolích uvidíme T. Hanáka, O.Vetchého
a J.Suchánka. Bude to film o třech kamarádech, kteří chtějí za každou cenu vydělat peníze a proto
provádějí různé lumpárny, aby jakýmkoliv způsobem prachy získali.
Štáb si vybral na natáčení jedné ze scén chaberskou vodní nádrž a díky vstřícnosti p. starostky k tomuto
natáčení nám bylo dovoleno udělat pár fotek z této akce. Náš „zpravodajský štáb“ ve složení
Šír+Nigrinová „pronikl“ až k hlavním protagonistům a poprosil je o foto. Ženská část tohoto štábu
neodolala a nechala se vyfotografovat s herci také - přece jen jsou to pohlední a slavní
chlapíci.(Mimochodem, dámy, Hanák a Vetchý byli opravdu SEXY, Suchánek působil unaveně). I přesto,
že už se schylovalo k natáčení, prohodil s námi pan Vetchý i pár vět, jako „doufám, že jste pravicoví
voliči, jinak bysme se na vás vyprdli. S levičákama fotky neděláme“. Přikývli jsme se Zdeňkem že ano,
ale i kdybychom byli levicoví,  stejně bychom v tu chvíli řekli „ano“, protože na nějakou politickou
debatu nebyl čas. Pak se ještě pan Vetchý zajímal o to, jestli jsou v Chabrech stále koně a pan Hanák
se ptal odkud mám ty hezké šaty: odpověděla jsem po pravdě, že od Vietnamců (v sadě šest + jedny
zdarma). A to bylo zhruba všechno. Pan Suchánek na nás ještě „vrhnul“ jeden ospalý pohled a my 
se Zdeňkem plni „skvělých zážitků“ šupajdili domů.
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Pojďte se naučit drátkovat

SLUNEČNÝ DVŮR spolu s vlastivědným
kroužkem vás zvou na DRÁTENICKOU DÍLNU,
která se bude konat v neděli 25. června od 9.30
do 12.30 hodin ve Slunečném dvoře. Naučíte se
oplétat kamínky, svíčky a vyrábět květiny.
Můžete zkusit vyrobit brouka, svícen, rybu,
prstýnek či náušnice. Cena dílny je 90,-Kč,
materiál je v ceně. Vlastní elektrikářské
kleštičky jsou vítány. Vzhledem k tomu, že
práce s drátem vyžaduje určitou sílu
a opatrnost, je vhodná pro větší děti, mládež
a hravé dospělé. Děti do 10 let musí mít
dospělý doprovod. Zájemci o dílnu, přihlašte se
Lídě Kraucherové na  tel.: 774 159 037 nebo
přímo ve Slunečném dvoře. Objevili jsme pro vás

První červnovou neděli jsme se s vlastivědným
kroužkem kvůli proměnlivému počasí nevydali na
plánovanou výpravu do renesančního letohrádku
Hvězda s muzeem Aloise Jiráska a na procházku roz-
lehlou oborou, ale navštívili jsme Břevnovský klášter
a Karolinum (budova první české university, založená
Karlem IV.). Břevnovský klášter s přilehlým parkem
a restaurací vřele doporučujeme, o výstavě v Karolinu
vám povím něco víc. V rámci Roku židovské kultury
byla v Karolinu otevřena skvěle připravená výstava
NEZTRATIT VÍRU V ČLOVĚKA… aneb protektorát očima
dětí. Výstava nechce dojímat, ale zcela věcně kon-
frontuje úryvky z dětských deníků s historickými udá-
lostmi. Součástí výstavy bylo promítání filmů a besedy
s pamětníky, v červenci se výstava přestěhuje do Muzea
dětské kresby. Pak bude putovat po České republice.
Informace na www.jewishmuseum.cz/neztratitviru a na
stránkách kroužku www.zschabry.tripcar.net 

Hanka Řepková



Koncert v kostele sv. Jana Křtitele

V neděli 25. 6 . v 14.30 hod. vystoupí Chaberský pěvecký sbor pod vedením prof. L. Mátla a sólistů, na programu bude Truvérská mše Petra Ebena 
a další skladby, úvodní slovo pronese ThDr. Prokop. Vstup volný.

Za kulturní a sociální komisi Věra Doušová
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Jarní akce Kulturní a sociální komise

Na jaře připravila komise dva výlety, jeden v květnu do Plzně na prohlídku meditační zahrady pana Hrušky, bývalého politického vězně, který na
památku lidí s podobnými osudy vybudoval na svém restituovaném pozemku tuto pozoruhodnou zahradu.
Červnový výlet směřoval nedaleko Lysé nad Labem, do skanzenu v Ostré, který mnozí z nás znají pod jménem Botanicus, což je značka
ekologických mýdel, koření, vůní , přírodních olejů a jiných produktů vyráběných tradičním způsobem.
V létě pak bude přestávka a první výlet zajistíme na konec září.
Současně již pravidelně probíhají již známé aktivity, jednou týdně ve středu od 19,15 se schází pěvecký sbor pod vedením prof. L. Mátla, dvakrát
měsíčně vyráží turistický kroužek pod vedením paní Ducháčkové, zdatné osmdesátnice, na výlet po pražských pozoruhodnostech a paměti-
hodnostech a jednou týdně v kulturním domě v UIčově ulici probíhají, vždy ve středu od 18 hodin, pod vedením paní Klocperkové - tyto kurzy
také přes prázdninami přerušíme a zahájíme opět v září.

Svatojánské slavnosti

Už je tady zase svátek narození sv. Jana Křtitele a s ním přicházejí i Svatojánské
slavnosti, které navazují na starou chaberskou tradici - vždyť také centrem naší
obce je kostel sv.Jana Křtitele a sv.Jan Křtitel také dominuje v našem znaku obce.
Letošní slavnosti se budou konat jako tradičně na Hrušovanském náměstí
u restaurace Karel. A to v sobotu 24. 6. 2006 od 10 hodin.
V dopoledních hodinách bude zajištěn program pro děti, od 13 hodin pak pro
všechny generace. Kromě stánků s občerstvením si budete moci koupit
výrobky chráněných dílen, poslechnout si živou hudbu a tanec slováckého
souboru a v odpoledních hodinách vystoupí dokonce známý pražský
harmonikář Václav Koubek.
Těšíme se s Vámi, že  sobotní den bude příležitostí k zábavě, odpočinku
a sousedských setkání.

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ



POVÍDÁNÍ s …

Mgr. Janou FRANTÍKOVOU

aneb  

VELKÝ CHABERSKÝ PŘÍBĚH
V 19.30 mi otevírá dveře svého domu usměvavá, vyrovnaná paní.
„Pojďte dál, děti už spí, přišli jsme z bazénu, tak jsou unavený..“
Viděly jsme se poprvé v životě. Zazvonila jsem na ni v letu, na pár
minut, udělat rozhovor s touto matkou DESETI DÉTÍ! Pět jich
vychovala vlastních a pět k tomu přijala do pěstounské péče. A aby
toho opravdového hrdinství nebylo málo, dvě z adoptovaných
děvčat mají poruchu sluchu a jeden chlapec je nevidomý.
Momentálně žije v tomto malém, skromném domečku dětí šest - ty
větší už se osamostatnily.

Paní Frantíková, kde se ve Vás zrodila myšlenka mít tolik dětí?
Ani nevím, má matka byla jedináček a my jsme s bratrem jen dva.
Mimochodem, bratr vychovává také deset dětí, takže naše matka
má teď dvacet vnoučat.

Souvisí to nějak s tím, že jste křesťané?
Spíš ne, já už jsem zamlada chtěla mít hodně dětí. Kdybych zůstala svobodná, pracovala bych zřejmě v dětské vesničce S.O.S. Ale vdala jsem 
se v osmnácti a tak mám vlastní rodinu.

Máte někdy také čas na sebe a své radosti?
Ano, dbáme hlavně s manželem na to, abychom neztratili identitu jako manželé. (Manžel p. Frantíkové pracuje jako vědecký pracovník - biolog). Jednou
za rok si dopřejeme týden sami, bez dětí. Rádi chodíme po horách. Ale já hlavně nemám pocit, že si neužívám, když jsem s dětmi. S nimi jezdíme na
vodu, na kole. Je příjemný být obklopen lidmi, co Vás mají rádi. Nemyslím si, že tím, že máme tolik dětí, že „nežijeme naplno“, spíš naopak.

Jak vypadá Váš všední den?
Je to podobné jako v jiných rodinách, jen ráno zůstane na stole více hrníčků. Vstáváme v 6.30 a vypravujeme děti do školy. Máme své postupy a rituály,
aby se vše zvládlo. Já pak dopoledne řeším nákupy, jídlo, nejhorší je to asi s tím oblečením, stále je všude kolem moc věcí... Dva dny v týdnu pracuji
na poloviční úvazek ve Středisku náhradní rodinné péče jako sociální asistentka. Odpoledne si děláme rodinné programy, třeba dnes to plavání.

Jaký je vlastně rozdíl mezi adopcí a náhradní péčí?
Adopce znamená, že je dítě právně „volné“. To v pěstounské péči není nebo má dítě nějaký handicap pro adopci, např. zdravotní či etnický. Nebo
jsou to sourozenecké skupiny. Mimo to stát na pěstounskou péči rodinám přispívá, na adopci nikoliv.

Jak jste si vybírali děti do pěstounské péče?
Vždy tomu pomohly určité náhody, jakmile jsme s mužem poznali příběh nějakých opuštěných dětí, už se nám těžko s nimi loučilo a tak jsme si
je vzali k sobě. Když jsme měli své vlastní 4 děti, poznali jsme nevidomého Ondru, našli si  k němu vztah a pak k němu dalšími náhodami přibyly
další čtyři slečny.

Přece jen - někdy Vám musí být těžko, všechno tohle zvládnout…
Ale ano, pokud mi třeba není dobře nebo je nějaká „mimořádka“, např. nemoc dětí či nástup jejich puberty. Těžké to bylo dříve s naší
adoptovanou Terezkou, která byla jako malá hyperaktivní, takže jsem za ní pět let běhala, aby si něco neudělala. S nástupem do školy se to
naštěstí srovnalo.

A naopak - vzpomenete si na některé chvíle dojetí, které Vám děti připravily?
Těch je hodně, stále mi píšou „milostné“ dopisy, kreslí srdíčka se vzkazy „LOVE“. Nedávno jsem se trochu líčila na maturitní ples té naší nejstarší
slečny a malá Terezka mi vážně povídá: „Myslíš, že tam může být ještě nějaká krásnější maminka než jsi ty?“

Počítáte i s tím ,že vyrostou a budou „nevděční“?
Ale já s žádným vděkem opravdu nepočítám. Je divné slyšet dítě, jak vypráví o tom, že se maminka „obětovala“, to je nepřirozené, nemyslíte?

Existují nějaké vtipy mezi lidmi v oblasti pěstounské péče?
Jeden můj kolega pěstoun říkal s úsměvem, že pěstouni se málo rozvádějí proto, že už na to nemají sílu! Někdy je také úsměvná situace
v obchodě, když se prodavačky ptají, zda chceme paragon - že takový nákup je zřejmě pro mateřskou školu!

A co volby, zajímáte se o takové věci?
Volit jsme byli. Hlavně kvůli stranám, které určitě nechceme vidět vládnout.

…a pak jsem si s Janou Frantíkovou ještě chvíli povídala. Ukázala mi pár fotografií svých dětí, své četné příspěvky do časopisů o svých dětech,
o svém životě. Před pár dny s ní natáčela dokument i ČT.

Poděkovala jsem za rozhovor a rozjela se domů za svou ČTYŘČLENOU rodinou. Celý večer jsem  k nim byla příjemná a nerozčilovaly mě věci
typu zapatlané zrcadlo či pohozené ponožky. Proti paní Frantíkové toho zvládám PĚTINU!

Děkuji za rozhovor  
Alena Nigrinová
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Chtěla bych navázat  na článek pana Matějky „Osud srnčat se naplnil?“.

Každoročně se na jaře zbytečně plní záchranné stanice mláďátky, která někdo
v dobré víře, že jsou opuštěná, sebral. Protože jsem chtěla pomoci, přivezla jsem
si minulý rok  z jedné takové stanice jen pár hodin stará srnčátka.  Netušila jsem,
jak náročné je takové tvorečky odchovat. Bohužel jedna srnečka hned na začátku,
přes veškerou snahu ji zachránit,, uhynula. Zbylé dvě  se mi podařilo "vypiplat".
Byly to mé dětičky. Byly tak sladké, chodily za mnou, přiběhly na zavolání a i když
mi z ohrádky několikrát utekly, vždycky se vrátily. Na podzim jsem se musela
rozhodnout. Chtěla jsem je vypustit v okolí našeho jezdeckého klubu, chodily za
nimi totiž divoké srnky a tak jsem si myslela, že by je vzaly mezi sebe. Ale právě
ze strachu, že by je mohl potrhat pes, nebo zabít pytlák, jsem je nakonec odvezla
do soukromé obory, kde se nestřílí a kam za nimi jezdím. Moje srnečky jsou
v bezpečí. Na stráni nad naším klubem, skoro každý den odpočívají divoké srnky,
proto se přidávám k prosbě pana Matějky - nechme je a jejich mladé v klidu žít. 

Ivana Kodrasová, PJS Dolní Chabry
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Záhadné Lipno

„Záhadné Lipno“ je název letošní školy v přírodě - vědeckého sympózia konaného v Bližné
u Lipna.Vypravili jsme se po stopách  neznámé příšery, která se údajně ukrývala v hlubinách
lipenské vodní nádrže a ohrožovala okolí, ale i lodě na vodní hladině. Prožili a přežili jsme mnoho
legrace, her i průzkumných výletů. Vydali jsme se po proudu řeky Vltavy na hrad Rožmberk, kde
jsme se snažili  odhalit záhadu bílé paní Perchty z Rožmberka. Navštívili jsme elektrárnu Lipno I.,
kterou provozuje skupina ČEZ. Když jsme zdolávali nejvyšší horu české Šumavy Plechý, na kterém
byla ještě spousta sněhu, zalitovali jsme se, že jsme si nepřibalili lyže. Na výlet do Českého
Krumlova jsme se všichni moc těšili.
Krásný zámek, věž s vyhlídkou na město
a rozchod nás nezklamali. 
Naše vědecké bádání a putování jsme
završili „Lipnolympiádou“ a diskotékou. 
Za nádherných deset dní a za nezapome-
nutelné zážitky vděčíme paní učitelkám
Pavle, Lídě a Štěpánce, panu řediteli a na-
šemu obecnímu úřadu za významnou
finanční pomoc. 
Děkujeme.

Za vědecké odborníky 
z 2. B,3. B, 5. B

A. Komárková, B Řepková, 
J. Netolický

Jaký byl letošní „Den dětí“ v Dolních  Chabrech.

Školská a sportovní komise při MÚ Dolní Chabry, jako každoročně ve spolupráci s tělovýchovnými a společenskými organizacemi v obci, uspořádala
pro všechny děti z Chaber sportovní  dopoledne. Byl připraven den plný her a sportování, ale počasí se nedá umluvit a nevyšlo nám. Museli jsme
odvolat účast MŠ a upravili jsme ve spolupráci se ZŠ program podle počasí. Přesto si děti, díky finanční podpoře MÚ a díky sponzorům, kterými byli
řeznictví Kubík a potraviny V + R, odnesly sladké odměny za své výkony. Vítězové soutěží ve floorbalu a vybíjené získali ceny za 1. až 3. místo. Pan
Kubik se staral o pitný režim dětí. Organizátory a rozhodčí pomohla zajistit ZŠ z řad učitelů, TJ ZŠ Chabry, TJ Sokol a rodičů ze Sdružení přátel školy. 
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na této akci, za pomoc dobré věci, ať již to je MÚ, sponzoři, učitelský sbor, cvičitelé z TJ  nebo rodiče.
Dobrá věc se podařila i navzdory špatnému počasí.   

Za komisi školskou a sportovní vás 
informoval Jaroslav Vokáč

22. června 2006 v 16 hodin - Vernisáž výstavy dětských prací v budově školy.

Dne 22. dubna 2006 pořádala
Tělocvičná jednota Sokol Dolní
Chabry již X. jubilejní ročník běhu
Velká cena Gustava Peši. Běhu se
zúčastnilo 36 dětí a 32 dospělých.

Letos se koná již XIV.
všesokolský slet v Praze
na Strahově ve dnech 1. -
7. 7. 2006. Z naší jednoty
se cvičení na Strahově
zúčastní 12 žen a 6 mužů
ve skladbě „Ta naše
písnička česká“.
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Archeologové opět v Chabrech

Většina z vás si jistě všimla čilého ruchu na poli u větrolamu směrem ke starým Ďáblicím. To archeologové tu prozkoumávali terén ještě před tím, než
se zde začnou stavět rodinné domky. A jak se dalo v Chabrech očekávat - opět našli! Ptala jsem se archeologa Mgr. Kašpara ze společnosti Archaia
Praha, co zde vykopali a z kterého období: „Našli jsme desítky objektů knovízské kultury. Například: sloupové jámy jako pozůstatky nejstarších obydlí
a velkou jámu na získávání mazanicové hlíny, kterou se omazávaly dřevěné domky.“ „A co keramika?“ „Nebyla to jen keramika, ale i zvířecí kosti
a propálené mazanicové bloky z konstrukcí domů. Materiálu máme asi 20 beden a budeme vše teprve zpracovávat, což nám potrvá asi rok.“ 

Knovízská kultura a její mladší štítarský stupeň - mladší a pozdní doba bronzová (1200-750 př. n. letopočtem) byla vystřídána dobou železnou.
Lidé zdokonalují kovolijecké řemeslo. Nástroje a ozdoby jsou bronzové - slitina mědi a cínu. Tito předchůdci Keltů stále rozvíjejí zemědělství,
pěstují obilí a luštěniny, žijí v malých vesnicích s několika kůlovými chalupami (zbytky těchto kůlů se tu nalezly pod zemí). Je to kultura
popelnicových polí - tj. své zemřelé ukládali do hliněných uren. Keramika bývá dokonale pálená, krásně černá a vysoce leštěná.
Není to poprvé, co se nalezly pozůstatky této kultury. V roce 1967 se sídlištní objekty patřící knovízské kultuře již nalezly v okolí Ústecké ulice
směrem na Ďáblice dokonce ve třech rovnoběžných řadách od východu k západu v pásu asi 90 m dlouhém a ve Spořické ulici se podobná naleziště
táhla asi 30 metrů.To vše nám dokládá velmi intenzivní osídlení pravěkých zemědělců v Chabrech. No, máme se na co těšit. Za rok nám
archeologové sdělí jistě více podrobností.                                                                                                                                        Jana Snížková
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Příští uzávěrka  7. 9. 2006 (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na disketě nebo CD, případně poslané e-mailem).
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NA SLOVÍČKO s …

Jaroslavou KRÁKOROVOU

autorkou a editorkou knihy o Dolních Chabrech

Kdy vyjde kniha?
Měla by být dokončena v srpnu 2006 a pokřtěna v září 2006. Abychom termíny dodrželi, usilovně nyní

pracujeme na její grafické a předtiskové úpravě. 

Jaká bude její cena?
Rada MČ odsouhlasila cenu knihy 160,- Kč.

Kde bude možné ji koupit?
Kniha o Chabrech  bude pro zájemce k dispozici na úřadu MČ a v knihovně.

Co je smyslem, cílem jejího vydání?
Především prezentace MČ Dolní Chabry. Cílem vydávání publikací tohoto typu je rovněž  rozvíjení povědomí
o místě kde lidé žijí. Nejlépe to myslím vyjadřují slova chaberského kronikáře K.Dvořáka, který v úvodu pamětní
knihy píše. „Má-li Čech milovat svou vlast, musí se nejdříve naučit milovat svůj nejužší domov. A cesta k lásce
vede poznáním…“

Jak jste se k této práci napsat knihu dostala?
Vzhledem k tomu, že už jsem autorkou podobné publikace (Čakovice, Miškovice, Třeboradice), obrátila se
na mě paní starostka Jaroslava Plevová s prosbou o dokončení knihy o Dolních Chabrech. Velice mě tím
potěšila, neboť se mi u vás moc líbí a při své práci jsem se zde setkala s mnoha příjemnými lidmi. Myslím,
že nejen paní starostka, ale řada místních patriotů si vydání knihy přeje. Je třeba dodat, že nejsem
jedinou autorkou knihy - podíleli se na ní další lidé, např. PhDr. M.Tryml, M.Šmolíková a několik dosud
studujících historiků. 

Jak dlouho se na knize pracuje?
Začala jsem v září 2005.

Jaké období zaznamenalo v Chabrech největší rozkvět?
Jednoznačně období první republiky. V té době (od roku 1923)
zde probíhala velká výstavba v jejímž důsledku se počet
obyvatel navýšil o 150%.  Vše nasvědčuje tomu, že podobné-
ho rozmachu dosahuje městská část i v posledních letech. 

Odkud se ke knize získaly materiály?
Z kronik obce, z literatury, z archivů a ze vzpomínek
místních pamětníků. Ti také poskytli větší část fotek
z minulosti obce. 

Proč se asi Chabry jmenují CHABRY jak to slovo vzniklo?
Původně se jmenovaly Chrabry - takže jste měli
pravděpodobně udatné (tedy chrabré) předky. Jistá pověst
nás zavádí ke jménu Boleslava Chrabrého, od něhož mohl
být název odvozen. K této teorii se však odborníci příliš
nepřiklánějí. Tak i onak to zní velice hezky, že?

Máte nějaké zajímavosti o vzniku knihy? Zážitky?
Zážitků mám mnoho - asi tak na další knihu :o).  Díky této
práci se člověk dostane do zajímavého prostředí a seznámí
se s neméně zajímavými lidmi. Líbil se mi např. ples sokolů,
lezení na skálu Pod Zámečkem za účelem focení křivatce
českého, soukromá exkurze do zvonice a návštěvy
chaberských patriotů.

Něco závěrem?
Co se týká obsahu knihy, snažila jsem se vytvořit spektrum
zajímavých témat, přírodou a historií počínaje, přes zájmová
a sportovní sdružení, kulturu až po současné dění. Vše bude
doplněno množstvím fotografií, dokumentujících vývoj
Dolních Chaber. Byla bych velice ráda, kdyby tato kniha
zaujala všechny věkové kategorie občanů ze všech koutů
Chaber. Přála bych si rovněž, aby dokázala potěšit a pohladit
po duši. A jestli se do mnoha vyprávění vloudila i nějaká
chybička - tak mi ji prosím odpusťte.

Děkuji        Alena Nigrinová 


