
„Přichází doba tajných přání, 
zázraků a nadějí, přichází doba tajných přání,
kdy se všichni mají raději……“

Přeji všem, aby se Vám splnila všechna tajná
přání a uskutečnily všechny sny. 
Přeji Vám pevné zdraví, spokojenost, štěstí 
a to nejen o Vánocích a v roce 2006, ale
i v dalších letech. 

Jaroslava Plevová - starostka

Významný archeolog F. J. Lehner
o našem kostelíku říká:
„Co se ve Vratislavově kostelíku
v Praze na Hradě zachovalo jen
částečně, spatřujeme tady 
ce-listvě nejen v konturách ale
i v barvách. Touto původní
úplností kresby a malby jest
koncha v Dolních Chabrech
jedním z nejdůležitějších pa-
mátníků v dějinách českého
malířství románské doby.“

Vánoce v kostelíku

Opět přišel ten předvánoční čas, na který se těší nejvíce děti. Někteří z nás
rádi zajdou do chaberského kostela na koncert. Občas se vydaří i počasí,
okolí pak připomíná Ladovy obrázky. Všude leží bělounký sníh a střecha
kostela se zvonicí jsou schouleny pod sněhovou pokrývkou. Kráčíme
cestičkou k starobylému kostelíku sv. Jana Křtitele, pod nohama nám vrže
sníh a nad hlavami tiše poletují vločky. Ve sváteční náladě, stejně jako naši
předkové, vstupujeme zdobenou kovanou branou ke dveřím svatostánku.
Nejen naši prarodiče, ale i lidé kteří tu žili před více než 800 lety, se šli
pomodlit a vzpomenout si za všechny své blízké, aby jim i další rok přinesl
hojnost a zdraví.Z úzkých románských oken do dálky svítí světla a okolím
zní tóny varhan…
Usedneme na tomto posvátném místě do lavic, vnímajíc prostředí
promodlených zdí a strohou vnitřní výzdobu goticko-románského slohu.
Hudba a krásné hlasy se linou z kůru. Před námi jakoby z mlhy na nás shlíží
Kristus ze zdobeného trůnu. Je obklopen duhovou mandorlou, kterou
nesou dva andělé. Vykupitel nám žehná pravou rukou a v levé drží knihu
s nápisem: „Ego sum primus et novissimus“ čili: Já jsem první i poslední. Po
stranách mandorly stojí Jan Křtitel a orodovnice panna Marie.
V prostředním pásu kdysi stávali apoštolové v životní velikosti, dnes
můžeme vidět pouze tři. Nejspíš pro nedostatek světla ze špaletového
okna byla proražena další dvě okna a postavy apoštolů byly poničeny
a později zabíleny.
Ve spodním pásu (nejhůře zřetelné) jsou výjevy ze života panny Marie,
vpravo dole smrt Blahorodičky. 
Vnímáme všechnu tu krásu, snažíme se nemyslet na shon a stres, ale
naopak načerpat klid a pohodu. Lehce vymrzlí se s pocitem příjemně
strávených chvil těšíme do vyhřátých domovů. Brzy bude Štědrý den a snad
trochu té vánoční atmosféry jsme si přinesli domů pro svou rodinu, přátele
a hlavně pro děti, které se už těší na Ježíška.
Přeji vám všem hlavně zdraví, svátky plné pohody, radosti i pokory.

Jana Snížková

www.dchabry.cz prosinec 2005

Jdi klidně

Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu
a vzpomeň si, jaký mír může být v tichu.

Pokud je to možné, vycházej dobře se všemi lidmi.
Říkej svou pravdu tiše a jasně a naslouchej ostatním,

třeba i omezeným a nevědomým, také oni mají svůj příběh.

Vyhýbej se hlučným a svárlivým osobám, otravují ducha.
Jestliže se budeš srovnávat s jinými,

můžeš se stát domýšlivým či zahořklým,
neboť vždy se najdou lidé větší nebo menší než jsi ty.

Raduj se stejně z toho, čeho jsi dosáhl, jako ze svých plánů.
Udržuj zájem o svoji vlastní životní cestu, jakkoliv skromnou,

je to skutečné bohatství v proměnlivém osudu.
Buď opatrný ve svých záležitostech, neboť svět je plný nepravostí.

Ale nenech se tím zaslepit k dobru,
mnoho lidí zápasí o velké ideály a všude je život plný hrdinství.

Buď sám sebou.
Zvláště nepředstírej city,

ani se nestav cynicky k lásce,
neboť tváří v tvář vší vyprahlosti a rozčarování je věčně svěží jako tráva.

Přijímej klidně, co ti radí léta, a až přijde čas,
s půvabem se vzdej toho, co náleží mládí.

Rozvíjej sílu ducha, aby tě ochránila v nenadálém neštěstí.
Ale netrap se představami.

Mnoho obav se rodí z únavy a osamělosti.
Při zachování rozumné disciplíny, buď k sobě laskavý.

Jsi dítětem vesmíru, neméně než stromy a hvězdy, máš právo být zde.
Ať ti to je jasné či ne, vesmír se nepochybně rozvíjí tak, jak má.

Žij proto v míru s Bohem, jakkoli si ho představuješ.
Ať je tvé usilování v hlučném zmatku života jakékoliv, udržuj mír ve své duši.
Se vší jeho nepravostí, dřinou a rozbitými sny je to prosto krásný svět.

Měj jasnou mysl.
Usiluj o to, abys byl šťastný.

J. J.
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Zahájení zkušebního provozu
– umístění sběrných nádob na nápojové kartóny

Na přelomu roku 2005/2006 bude zahájen zkušební provoz sběru
nápojových kartónů (tetrapak – krabicové džusy, mléko nebo víno).
V praxi to bude znamenat, že na 7 vytypovaných stanovišť
separovaného odpadu přibude nádoba zřetelně označená
oranžovou nálepkou „Nápojové kartóny“, jejíž svoz bude prozatím
probíhat 1x za 14 dní.

Vybranými stanovišti, kde budou tyto nádoby umístěny společně
s nádobami na papír, sklo a plasty, jsou :

ul. U Váhy ul. Podhořská / V Americe
ul. Dvorní ul. Obslužná / Měděnecká
ul. Protilehlá ul. Pod Zámečkem / Pod Hrází

a ulice Libochovická

kontakt: referát životního prostředí
Bronislava Kukurová

tel.: 283 85 12 77,  283 85 12 72

Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 31. 10. 2005

– Rada odsouhlasila odstranění zpomalovacího prahu v ulici
U Václava z důvodu protestu občanů proti otřesům a hluku
projíždějících vozidel přes tento práh.
– Rada souhlasila s prodloužením užíváním skladu dlažebního materiálu
TSK V K.Ú. Dolní Chabry a s provozováním váhy pro silniční vozidla.
– Starostka obeznámila Radu se sponzorským darem firmy
BAUHAUS, která darovala MČ větší počet stromkových a keřových
růží. Růže budou použity na zkrášlení MČ ve vytypovaných  částech
– v parku před ZŠ, knihovnou, apod.

Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 14.11.2005

- Rada souhlasila s uzavřením darovacích smluv dle návrhu
předsedkyně školské komise paní Nigrinové ve prospěch TJ ZŠ Dolní
Chabry ve výši 20.000,- Kč, SOKOL Dolní Chabry ve výši 15.000,- Kč
a Sportovní klub Dolní Chabry ve výši 15.000,- Kč. 
- Rada stanovila cenu za plošnou inzerci v knize o Dolních Chabrech
dle formátu v rozmezí 5.000 - 40.000,- Kč,  za řádkovou inzerci
2.000,- Kč a 15-ti % příplatek za umístění plošné inzerce na
prostřední barevné straně ( ceny bez DPH 19% )

Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů
na 1. pololetí roku 2006

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou rozmístěny dne
26.03.2006 a 28.05.2006, t.j. v neděli, a odvezeny budou  následující
den - v pondělí. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům
nebudou kontejnery vyměněny, s výjimkou 3 vybraných stanovišť,
kterými jsou stanoviště V Kratinách, Bílenecké náměstí a na sta-
novišti Ulčova/Ústecká.

Umístění :

ul. V Kratinách ( u větrolamu )
Bílenecké náměstí
ul. Kadaňská střídá se s ulicí Jirkovskou
ul. Tušimická
ul. Dvorní
ul. Na Pěšině ( ul. Prunéřovská )
ul. Pod Křížem ( mezi ul. Kobyliskou a Ústeckou )
ul. Pod Křížem ( u větrolamu )
ul. Ulčova  ( na místě bývalé TS )

Pro občany bydlící u konečné autobusu č. 162 bude k dispozici
kontejner stabilně umístěný u hřbitova. Ten bude předem vyvezen
a připraven ve stanovený den prázdný.

Kontakt: referát životního prostředí
Bronislava Kukurová

tel.: 283 85 12 77, 283 85 12 72

Vánoční svoz bioodpadu

V rámci pilotního sběru bioodpadu  budou Pražské služby opět
zajišťovat sběr vánočních stromků při pravidelném svozu bioodpadu
ve dnech 8.1. a 22.1.2006.
Aby mohl být vánoční stromek svezen s bioodpadem do
kompostárny k dalšímu zpracování, musí být zbaven všech vánočních
ozdob  (kovových či plastových háčků, třásní, apod.), rozřezán na
menší části a větve rozstříhány tak, aby se zmenšil jeho objem a mohl
být vložen  do bionádoby, nebo může být položen vedle přistavené
bionádoby.
Četnost svozu bioodpadu zůstává zachována a nadále platí svoz 1
x za 14 dní v sobotu. tento rok naposledy 24.12.2005, poprvé příští
rok 07.01.2006.

kontakt: referát životního prostředí
Bronislava Kukurová

tel.: 283 85 12 77,  283 85 12 72

Akce, které kulturní a sociální komise 
připravila na konec roku

Závěr roku bude ještě věnován seniorům - poslední letošní setkání se
seniory se uskuteční v sobotu, 17. prosince odpoledne v Sokole,
a vážné hudbě - v neděli 18. prosince uslyšíme v kostele sv. Jana
Křtitele koncert nazvaný Pocta sv. Mikuláši, o 2. svátku vánočním
nám zazpívá chaberský pěvecký sbor za varhanního doprovodu pana
profesora Mátla Vánoční mši Jana Jakuba Ryby, začátek v 15 hodin. 
Jménem celé komise přeji všem občanům mnoho zdravé, štěstí
a dobré pohody do Nového roku a těšíme se na další společnou práci.

Věra Doušová , předsedkyně komise

Ohlédnutí za akcemi kulturní a sociální komise 
v letošním roce:

Díky aktivní spolupráci všech nadšenců – členů naší  komise, jsme
mohli uskutečnit mnoho akcí, které měly vesměs velkou návštěvnost.
Bylo to také díky aktivitě Vás, občanů Chaber, kteří jste spolu s námi
v průběhu roku přemýšleli, co nového zajistit, jakou akci byste rádi
viděli, co vás zajímá. Pro ty, co na naše akce ještě nenašli cestu,
uvádíme jejich výčet:

I. výlety:
1 čtyřdenní výlet do termálních lázní Podhájská
1 denní výlety:  Brandenbursko – tropický bazén,  Adventní trhy
v Drážďanech a Krušných horách, Mariánské Lázně a Františkovy
lázně, Sloup  v Čechách, Česká Kamenice, Velkopopovický pivovar,
Dobříš, Mníšek pod Brdy, Bečov nad Teplou, Loket

II. přednášky:
1) jak předcházet depresím a nespavosti
2) zdravý životní styl
3) senioři a kvalita života v pozdním věku
4) výuka seniorů na internetu
5) cestování po Jižní Americe- diashow

III.
posezení v Sokolovně s hudbou a diskuzí o programu
4x v této sezoně, 1x vánoční sezení a rozloučení s rokem 

IV. kurzy
2x kurz vitráže
1x kurz savování
6x výuka na internetu

V. pravidelné akce
1) 20x klub turistů pod vedením p.Ducháčkové
2) 50x pěvecký sbor při komisi- stále vítáme nové zájemce

VI. Kulturní pořady
1) koncerty v kostele 5x
2) příprava akce u příležitosti výročí Pražského povstání
3) Chaberské Svatojánské slavnosti
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Sběr bioodpadu v Dolních Chabrech

Milí občané Chaber, v následujících několika řádkách bych Vás ráda informovala o vývoji sběru bioodpadu.
V průběhu srpna a začátkem září byl zkušebně nasazen jiný typ vozidla pro svoz bioodpadu. Důvody pro tuto
zkoušky byly následující: vyšší kapacita a předpokládaná lepší těsnost. Při kontrolním svozu 3. září 2005 jsme
bohužel zaznamenali, jako i mnozí z Vás, že těsnost tohoto typu vozidla při dosažení určitého hmotnostního
množství bioodpadu je zcela nedostačující. Od této doby je opět bioodpad svážen původními vozidly. 
Nejvyšší množství bioodpadu při jednorázovém svozu bylo sebráno 3. září 2005 a to konkrétně 20 tun.
Průměrně se sveze cca 14 tun při každém svozu ve vegetační době, tzn. od počátku března do konce
listopadu.  

Pro svoz vánočních stromků platí stejná pravidla jako předcházející vánoce:

■ stromek nesmí obsahovat žádné zbytky ozdob, kovových háčků, třásní, svíček, apod.
■ stromeček bude svezen s bioodpadem pouze pokud bude přistaven k nádobě na bioodpad 

v den svozu bioodpadu (7. 1. 2006, 21 .1 .2006, atd.)
■ vyšší stromky rozřízněte (např. na dvě části - pro lepší manipulovatelnost) 
■ případně můžete nastříhat větve na malé kousky a vložit je do nádoby na bioodpad

Vánoční stromky jsou všeobecně sváženy
společně se směsným odpadem. Pokud
Vámi připravený stromek nebude
odvezen společně s bioodpadem (např.
stromek bude obsahovat třásně, zbytky
ozdob apod.), jeho odvoz bude proveden
společně se směsným odpadem.

Kalendář svozu na další období byste měli obdržet do svých schránek
nejpozději do Štědrého dne! Pokud se tak nestane, prosím informujte nás na
telefonu: 236 004 362. 

Svoz bioodpadu bude zachován i v příštím roce, tzn. každou lichou sobotu 
od 7:00 hodin.

www.praha-mesto.cz/odpady (Odpady v Praze - informace pro občany -
Novinky a pilotní projekty - Pilotní projekt třídeného sberu bioodpadu)

Závěrem bych Vám chtěla poděkovat za Vaší spolupráci a Váš kladný přístup k tomuto projektu, který vykazuje doposud jen dobré výsledky!
Přeji Vám pěkné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví a spoustu šťastných chvil.  

Ing. Anna Vedralová, OIM MHMP
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Vystřihovánka „Betlém na niti“ 
- podlepte tvrdším papírem, vystřihněte postavičky, připevněte na nit a zavěste na větvičku apod. A betlém je hotový… Ti zručnější si mohou
postavičky vybarvit.

Vánoce přicházejí, psychiatři jásejte!

Je stříbrná neděle, pokračuje hektický předvánoční čas, psychiatrům se plní ordinace a u nás doma se taky peče, taky smejčí, taky luxuje, v šuplíku
se hledají kazety s koledami. Kéž bych mohla napsat: ono se to samo upeče, uklidí, nejlépe i vyparádí. Dospěla jsem už do fáze, že se na vánoce
přestávám těšit - to je skepse zaměstnané matky dvou neposedů. Na co se mám těšit víc? Na uklízení, pečení a slepování po nocích, obstarávání
dárků na poslední chvíli nebo na hodiny strávené jejich balením?
V troubě se dopéká plech s oblíbenými mysliveckými knoflíky. Na kuchyňské lince dosud čeká na umytí: vál, miska, váleček, vařečka, sklenička,
zdobička, vykrajovátka, nůž a lžíce; u válu pak dvě dokonale od mouky bílé děti, k tomu na zemi asi tak 10 dkg mouky, zbytků těsta, ořechů
apod. Pod stolem je navíc první důkladně vyjedený adventní kalendář od Mikuláše, nyní rozstříhaný na kousky - oblíbená zábava našeho
mladšího. Žasnu, co se vejde na malý jídelní stůl: plech s teplým cukrovím, tác se stydnoucím cukrovím, mixér, chňapka, adventní věnec se
zapálenými třemi svíčkami, slánka, prostírání a stojánek s ubrousky - vánočními, jak jinak; krabice na formičky, lepidlo z ranního záchvatu synkova
tvoření, čaj od snídaně, penál a sešit s úkolem, který se rozhodl školáček psát právě teď hned tady... Zatímco debatujeme na téma malvice,
peckovice, bobule, vyndávám poslední plech. Světe div se: nic jsme letos nespálili! Tolerantní jsem alespoň v tom, že uzobávání je povoleno.
Rezignovala jsem a s heslem: „co se nesní do Štědrého dne, nesní se vůbec“ ukládám plné krabice na viditelné místo, však ono něco na dně
zůstane vždycky.
Péct s dětmi je radost, moc se těší, ale vydrží u toho pár minut. Když mladší chlapeček odložil formičky i nůžky, ve dřezu s vervou kartáčoval

malou bílou otlučenou dlažební kostku - suvenýr ze včerejší skoro vydařené procházky Prahou. Mimochodem, líbila se jen mě, kluci byli uchození
po 10 minutách, hladoví po 20 minutách, po 30 minutách vymrzlí a chtěli konečně domů. Orloj je nezaujal, spíš ta spousta úžasných odložených
věcí pod jejich nohama. Za radnicí, kam mě unášel dav, jsem zjistila, že mám jednu ruku v kapse. Kde je moje druhé dítě?! Dereme se zpátky, on
stojí stále na stejném místě obklopen italskou rodinou, která ho chlácholí. Nadšení ze shledání je oboustranné. Ale místo aby se poučil, za chvíli
se mezi stánky na Staroměstském náměstí ztrácí znovu. Když jim odmítám koupit další pečené kaštany za nehoráznou cenu, jsou ochotní jet
domů třeba na koni, hlavně ať je to rychle a hned!
Zvoní telefon, volá nadšená kamarádka Jana, která s námi byla včera v centru se svou rodinou: „Opravdu jste putování vzdali už na Staromáku?
My přišli domů až v devět večer, po Karlově mostě jsme došli na Petřín, přes Hradčany zpátky k rozsvícenému stromečku. Víte, že tam byl i živý
Betlém? A jak nám krásně zazpívali!“ To se tak někdo má… umí si užívat. Mě to spíš připomíná, že musím vyprat své rukavice nacucané svařeným
vínem (co se mi stále rozlévalo v ruce při vyhlížení svých dětí) a jejich bundy - špinavé komplet.
Čili závěrem: za načerpání vánoční atmosféry vděčím Janě, za upečení cukroví všem kolegyním z práce (vyprávějících si jak pečou patnáctý druh
a slepují osmý - to se nedalo vydržet); za nákup vánočních dárků rodičům, kteří při nedávné víkendové návštěvě ochotně hlídali. Za kapra vděčím
švagrovi, který ho vlastnoručně ulovil (ale já si dám stejně radši krkonošský houbovec), za vánočku babičce, co bydlí s námi (je skvělá; babička či
vánočka? Obě!) a za náplň vánočních prázdnin televizním pohádkám. Pro Ježíška mám jen jedno přání: Ať už je leden, prosím!
Stop! Takhle přeci nemůžu skončit, já - rodilý optimista. Samozřejmě že se těším na rozzářené oči dětí u nazdobeného stromečku, na jejich
nedočkavost i radost, až z toho všeho budu naměkko. Moc se těšíme na týden strávený na horách, kde bydlí celé moje rozvětvené příbuzenstvo;
na voňavé cukroví mizící ze stolu u již zmiňovaných pohádek. I když tento moderní advent bych právě kvůli té hektičnosti přeskočila…

Šťastné, pohodové, pohádkové vánoce a PF 2006
přeje Katka Hanáková  



POTKANI PŘED ŠKOLNÍ JÍDELNOU

V minulém Zpravodaji jsme Vás informovali o soutěži PRAHA PLNÁ PAMÁTEK, v níž chaberskou školu reprezentují žáci páté třídy. Úkolem bylo 
vytvořit průvodce na libovolném médiu a upomínkový předmět. Páťáci navštívili s vlastivědným kroužkem Bubenečskou čistírnu odpadních vod
a Letecké muzeum ve Kbelích. V týmu 5.A byl letecký nadšenec a znalec Martin Marek a proto si vybral Kbelské letiště. Tým 5.B zase nadchla u-
nikátní technologie i architektura historické čistírny. Oba týmy vytvořily průvodce pro dětské návštěvníky vybraných památek, tým 5.B vytvořil
i upomínkový předmět. Práce obou skupin měly velmi dobrou úroveň, některými posuzovateli z řad učitelů, rodičů a zástupců kulturních insti-
tucí obce byla jako vyváženější hodnocena práce žáků 5.A. Školu však bude reprezentovat práce žáků 5.B, neboť jako jediná splnila celé zadání.
Na stránkách Zpravodaje otiskujeme jako ochutnávku pouze titulní strany, celou práci obou týmů si můžete prohlédnout ve vestibulu před škol-
ní jídelnou nebo na webových stránkách školy www.zschabry.tripcar.net. A co ti v úvodu zmínění potkani? Jsou samozřejmě jenom nakreslení,
stejně jako letadla a maják-vodárenská věž, které na nástěnce vyvažují přece jen docela odborné texty obou průvodců.

Hana Řepková

S vlastivědným kroužkem jsme navštívili Kbely a Bubeneč. Při prohlídce nás nejvíc zaujala
čistírna odpadních vod.
Práce na průvodci nás bavila, ale nebyla úplně snadná a zabrala většinu paměti
v počítači. Myslíme si, že se nám docela povedla. V podmínkách soutěže bylo, vyrobit
upomínkový předmět. Vytvořili jsme originální etikety na láhev s Dobrou vodou, kde se
píše, že byla vyčištěna v Bubenči. Láhev může sloužit k propagaci čistírny a zároveň je
funkční. 

Tomáš a Bára, 5.B

Průvodce jsme vytvořili z materiálů, které vznikly při navštěvě
kbelského muzea letectví jak při naší první výpravě
s vlastivědným kroužkem, tak i potom ještě při další, s naší
rodinou. S textem mi hodně pomohl Matouš Bičák a další
materiály a informace jsme sháněli, kde se dalo, například na
internetu nebo z literatury.

Martin Marek, 5.A.

Text k obrázkům:

vlevo
Soutěžní tým 5.B: Prokop Hartl, Tom Riedl, Bára Řepková

vpravo 
Soutěžní tým 5.A: Martin Marek, Míša Vintrová, Matouš Bičák,    

Honza Bělohlávek, Kuba Nachtman
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Mistrovství Evropy ve sportovním aerobicu 
a fitness týmech seniorů, Moskva, 17. - 20. listopadu

Tým z Fitness centra Hanky Šulcové - závodíme v kategorii fitnees aerobic senioři.
Hudba z filmu Flashdance, stejná sestava, se kterou jsme letos získaly titul mistrů světa.
Je nás 7 holek, věk 17-21. V konkurenci 10 týmů a po dvoudenním boji jsme se mohly
radovat z titulu  mistrů Evropy. Tímto mezinárodním závodem jsme ukončily pro nás
velice úspěšnou sezónu: na svém kontě z tohoto roku máme 1. místo na MČR, 1. místo
na MS v Belgickém Gentu a 1. místo na ME z Ruska, Moskva. Protože se nám opět
nepodařilo sehnat sponzora, musely jsme si veškeré náklady  platit samy...

Karolína Plevová

Hledáme

pronájem bytu
v blízkosti Ďáblického háje.

604 208 244

Účetní
s praxí 25 let

zpracuje kvalitně a levně účetnictví
včetně daní. 

Začínajícím podnikatelům
poskytuji 15% slevu.

604 455 108
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Víte, co je nového u nás ve škole:

Tým učitelů pod vedením paní učitelky Limburkové usilovně pracoval
na shromažďování materiálů pro první školní kalendář, který vyjde do
poloviny prosince. Poděkování za to, že jsme mohli tuto akci
uskutečnit, patří sponzorům D&Z vodovody a kanalizace v Dolních
Chabrech a školské komisi MČ Praha – Dolní Chabry.

14. 12. – koncert Nahlásku od 17 hodin v ZUŠ Taussigova

21. prosince se od 16 hodin uskuteční na školním hřišti Vánoční
zpívání.Pokud máte chuť, přijďte si s námi zazpívat. 

Zve základní škola
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T J Sokol Dolní Chabry

Přejeme všem občanům Dolních Chaber 
vše nejlepší v Novém roce 2006.

Také v novém roce 2006 cvičíme podle tohoto rozvrhu:

Po škola tenisu dětí 1400 – 1900

Út tenis dospělých 1400 – 1700

cvičení žáků 1545 – 1645

cvičení seniorů 1400 – 1800

kondiční cvičení 1830 – 1930

St škola tenisu dětí 1400 – 1900

Čt tenis a badminton dospělých 1400 – 1700

cvičení předškolních 
dětí s rodiči 1700 – 1800

volejbal mládeže 1800 – 2000

aerobik žen 2000 – 2100

Pá škola tenisu dětí 1400 – 1900

TJ Sokol nabízí kromě cvičení i zábavu:

V sobotu 28.ledna 2006 od 2000 pořádáme
Sokolský ples

k tanci i poslechu hraje kapela „Druhej dech“ 
V sobotu 25. února od 1400 pořádáme

Dětský karneval

Miroslav Pospíšil, starosta Sokola



Vánoce
Vánoce jsou za dveřmi

Co kdybychom zamkli...

Chaberský Zpravodaj, vydává  Městská část Praha - Dolní Chabry, Spořická 314, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry. Redakční rada: Alena Nigrinová, Hana Řepková,

Miloslav Hofman, Zdeněk Šír. Kontakt: tel.: 283 851 272, mobil: 603 522 073, e-mail: zpravodaj@tripcar.net Tiskárna: G print spol s.r.o., Nevyžádané rukopisy,

fotografie apod. se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Příští uzávěrka  30. 1. 2006

(pro příspěvky, které nejsou v elektronické podobě je uzávěrka 27. 1. 2006).
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připravila Alena Nigrinová

NA SLOVÍČKO s …

Jaroslavem Vokáčem
sportovním nezmarem…

Jarda Vokáč je bezesporu sekáč. Tento 66letý
sportovní nezmar a životní optimista vede
cvičení dětí i dospělých. Je předseda ZJ ZŠ D. 
Chabry, předseda a lektor pražského
sdružení Sport pro všechny, vedoucí komise
mužů, v rámci toho pořádá fotbalové
a volejbalové turnaje. Dále je Jaroslav
Vokáč činný v místní politice – je člen
Rady a Zastupitelstva, aktivně pracuje ve
Školské a sportovní komisi. Ale aby nám
na ty funkce stačilo jedno číslo
Zpravodaje, skončím s výčtem funkcí.

Jarda je především dobrosrdečný, pracovitý 
člověk. Mimochodem jako silnou osobnost on

sám uznává pana Hušáka,protože SAZKA, a.s. 
přispívá miliardou ročně tělovýchovným je-
dnotám, zatímco stát jen slabě vypomáhá ně-
kolika granty.

Jarda celý život dýchá pro sport. S paní 
Vokáčovou, které hezky říká „naše máma“,
vychovali 2 děti. Je to velmi tolerantní
manželka, protože Jarda je pořád někde
v „luftu“.A to doslova - teď právě přiletěl
z Kanárských ostrovů.

O jakou akci šlo?
Alenko, to Ti byla senzace. Osmidenní světový seminář seniorů „Golden
age“ aneb cvičení pro starší dámy a pány. Pořadatelem je světová
gymnastická federace. Cvičili jsme 10minutovou skladbu z Lisabonu, kde
letos probíhala 12. světová gymnaestráda (něco na styl bývalých
spartakiád). My klucí jsme cvičili se skládacími stoličkami a dámy se
zlatými praporci. Bez přehánění jsme byli nejlepší! Počasí na Kanárech
26 stupňů, teplé moře, all incluzive, no to jsem ještě nezažil. A hlavně
parta. Perfektní lidi, co místo drbů a pomluv řeší sport a je s nimi
skutečná sranda.

Jak hodně staří lidé na takovýchto akcích cvičí?
To je různý. Na Kanárech vystupovali také Sokolové a jedné cvičence
bylo 86 let. Jinak „senior“ je v ČR chápán zhruba od 60 let, zatímco
v zahraničí začíná „zlatý věk“ už od 50.

A co Tvoje děti, také se věnují jako ty sportu?
Ani ne, spíš k tomu inklinují vnoučata. Je to řehole, dělat sport
a veškerou organizaci naplno.

A pak se Jarda rozpovídal o nedávném volejbalovém turnaji v Chabrech,
přípravách na Mikuláše v ZŠ, mezitím řešil nutnou administrativu
spojenou s TJ. A to jsem ho přepadla doma v neděli nečekaně v 9 hodin
ráno. Jeho paní během našeho povídání stačila zamést chodník až
k Vomáčkům. A z Jardy jako vždy sršela ENERGIE. (Vybavila jsem si naši
rodinu, jak v tuto dobu obvykle rozlepuje oční víčka do nového dne).

Jarda Vokáč by mohl být podle data narození mým otcem. Přesto mu
bez ostychu tykám.
Je to pro mě nesmírně MLADÝ ČLOVĚK.

Hodně elánu i v roce 2006, Jarouši!                                  Alena Nigrinová

V místní knihovně to vždy voní
rodinnou atmosférou a po-
hodou. A ještě k tomu tam
občas vyrostou takovéto
nádherné květy…

Psi, kočky a jejich exkrementy.
Téma stále živé. Není lepší pořídit
si FRETKU? Její výkaly jsou
minimální, 20 hodin denně
prospí a pár granulek ji zasytí na
týden dopředu. Já tedy
v nejbližší době o fretce ne-
uvažuji (roztomilé zvířátko mi
nahrazuje dcerka Klárka). 
Ale fretka EMA je mi sym-
patická, stejně jako její majitelka

Gábina Koláčková z Chaber. Jen
nechápu pořekadlo „maká jako

fretka“. Ema fakt většinu dne
spinká. Ta sE MÁ…..

Až Vás v Chabrech
někdo pošle „k ledu“,
bude to zřejmě na
náměstí ke Stejskalům.
V historickém statku
se totiž nachází míst-
nost, která sloužila
jako LEDNICE.
Chladná a naprosto
suchá místnost. 
Geniální.

A když už jsem u toho
historického rozjímání, ne-
zapomeňte se při procház-
kách s pejsky, fretkami či
Klárkami někdy zastavit
u památného stromu a pum-
py u rybníka. Dýchne na Vás
tok ČASU.

A hlavně – nebuďte CHLADNÍ
a makejte jako FRETKY v roce 2006!

Hodně zdaru přeje 

Alena Nigrinová


