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MOBILNÍ  OBCHODNÍ  KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a. s.

Termíny přistavení :

– dne 21. 1. 08 od 12,30 – 15,00   hod.          
– dne 18. 2. 08 od 9,00 – 11,30   hod.
– dne 17. 3. 08 od 12,30 – 15,00   hod.
– dne 14. 4. 08 od 9,00 – 11,30   hod.
– dne 12. 5. 08 od 12,30 – 15,00   hod. 
– dne 9. 6. 08 od 9,00 – 11,30   hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW
Transporter, označeném logem Pražské plynárenské, a.s., zaparko-
vaném na parkovišti u úřadu MČ, Spořická 42/314, Dolní Chabry.

Pražská plynárenská,a.s. ve spolupráci s dceřinnou společností
Prometheus, energetické služby, s.r.o. a úřadem MČ Praha -
Dolní Chabry nabízí odběratelům zemního plynu novou službu
- tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si
stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a. s. mohou
vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu bez
návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:

– zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
– změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací 

adresy, jména atd.)
– převzetí reklamace
– výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
– informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemní-

ho plynu
– tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých
obcí a částí Prahy. 

Bližší informace na tel.: 267175174  a 267175202

SLOVO STAROSTKY

Vážení občané,

blíží se konec roku 2007 a možná, že i Vám se
zdá, že uběhl jako voda. Nedá mi to, abych
nezačala trochu  bilancovat. 
Uplynulý rok přinesl  z mého pohledu více věcí  
negativních, než pozitivních. Ať se jednalo
o závažná onemocnění v okruhu nejbližších
osob, členů zastupitelstva i známých, nebo
o neutěšenou situaci na světovém kolbišti.
Nemám ráda války. V chování lidí se objevila
větší agresivita a zbabělost. Připadá mi, jako by
z písně „Motlitba pro Martu“ zůstalo
v povědomí lidí pouze „zloba, závist, zášť, strach
a svár“. Nevím čím to je, ale nelíbí se mi to.

Přesto ani tato „blbá nálada“ nemohla ovlivnit pokračující práce na stavbě
M-centra a rekonstrukci komunikací. O stavbě M-centra Vás informuji
průběžně v každém vydání chaberského zpravodaje. 

Trochu ve stínu této stavby zůstávala rekonstrukce povrchů komunikací, která
probíhala a probíhá  v ulicích  Protilehlá, Krbická, Na dolíku, Měděnecká a jižní části
Hrušovanského náměstí. Stavbu provádí fi INPROS a financuje ji OMI hl.m.Prahy.
Vzhledem ke stavební činnosti v okolí  Hrušovanského náměstí nemohla  být
uskutečněna v severní části  plánovaná rekonstrukce, rovněž tak v ulici U rybníčka.
Věřím, že v příštím roce bude vše zdárně dokončeno a Hrušovanské náměstí a jeho
okolí bude stejně krásné jako ostatní rekonstruované komunikace.

Všechny výše uvedené aktivity jsou placené. To, co pro Vás občany dělají
členové komisí a výborů je práce dobrovolná, honorovaná vaší spokojeností,
případně finančním příspěvkem od zastupitelstva koncem roku. Já chci nyní
poděkovat všem členům těchto komisí a výborů za práci, kterou dělají. Určitě
se budu opakovat když uvedu, že práce pro lidi není jednoduchá a téměř nikdy
nedojde ocenění. Proto si vážím všech lidí, kteří takovou práci pro druhé dělají. 

Možná jste si všimli, že se na dvou místech v Chabrech  rozsvítily „vánoční
lípy“. Může za to paní Nigrinová, která prosadila alespoň toto slavnostní
nasvícení. Byla jsem se podívat na ozdobenou lípu u školy a velice se mi líbí. Do
budoucna se budeme snažit počet slavnostního osvětlení zvyšovat a věřím, že
se z této hezké podívané nebudou radovat pouze děti.      

Doufám, že pohoda aklid  nadcházejícího období vánočních svátků změní negativní
postoj nás všech a že do příštího roku budeme vstupovat zdraví, usměvaví a tolerantní.
Že hvězda, která kdysi vzešla nad Betlémem se objeví nad námi všemi a bude šťastná.
To přeji nám všem.                                                     Jaroslava Plevová, starostka 
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Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 05. 11. 2007
-Rada souhlasila  s vybudováním vjezdu na  pozemek č. 1563 v k.ú. Praha Dolní
Chabry, který bude vybudován na komunikaci Počeradská za podmínky, že
vjezd bude realizován dle platných norem firmou, která v této lokalitě
budovala chodníky a které  zde běží záruka. 
-Rada  schválila  smlouvu o výpůjčce komunikace  U Václava před pozemky
parc.č. 58/4 a 58/5, kde bude probíhat stavba přípojek pro výše uvedené
pozemky za podmínky, že žadatel  se zavazuje protokolárně převzít část
komunikace a na základě protokolu ji opět předá půjčiteli. 
-Rada souhlasila s prodloužením smlouvy s TDI u stavby 0125 - Multifunkční centrum
Dolní Chabry-revitalizace statku na Hrušovanském náměstí do 31. 12. 2007.
-Rada zhodnotila 3 nabídky na firmu na dodání audiovizuální techniky do
objektu M-Centra a vybrala firmu HDT impex, s.r.o., která dodá techniku dle
finančních možností investora.
-Rada schválila záměr společnosti Batelka s.r.o. na zřízení provozovny na výkup
sběrového papíru  na pozemcích firmy Chabry Development.

Vybíráme ze zasedání ZMČ ze dne 14. 11. 2007
- ZMČ neschválilo předložený  harmonogram stavby „0125 -
Multifunkční centrum Dolní Chabry - rekonstrukce statku na
Hrušovanském náměstí“ a trvá na plnění dle Smlouvy o dílo 
č. 200340 ze dne 05.10.2006 změněné Dodatkem č. 2 ze dne
28. 6. 2007. Vzhledem k termínu dokončení díla - limitní 1. 11. 2007,
uplatňuje investor smluvní pokutu dle Dodatku č. 2 ze dne 
28. 6. 2007 a požaduje předání dokončeného díla bez vad
a nedodělků a to do 7. 12. 2007.
- ZMČ revokovalo usnesení ze dne 17. 10. 2007, týkající se
dodatečných úprav v ulici Krbická, o které požádala firma
INPROS. Ve své žádosti firma objasnila důvody, které ji
k tomu vedly - pochybení ze strany zhotovitele. Po ujasnění
všech souvisejících informací - žádosti firmy INPROS Praha,
vyjádření projektanta a vysvětlení p. Malého  zastupitelstvo
s předloženou revokací souhlasilo.

P.S.: Ten, kdo se radoval z vánočního osvětlení v Ulčově ulici, už se může pouze
dívat na zbytky osvětlení, které v sobotu 8. 12. nějaký vandal zničil.         J. P.

MASOPUST 2008
Velevážení sousedé, srdečně Vás zveme na masopustní veselí

v sobotu 26. ledna 2008

Maškary se sejdou ve 13 hodin na hřišti 
u základní školy Spořická.
Po slavnostním předání práva masopustu z rukou starostky se
vydají ulicí U Václava na  Bílenecké náměstí, kde bude první
zastávka s pohoštěním. Odtud půjde průvod kolem Sokolovny na
Hrušovanské náměstí, na nádvoří před restauraci U Karla. Zde
budou stánky s občerstvením, přehlídka masek, tombola, soutěže
pro menší děti a divadelní vystoupení. Do kroku i do tance bude
maškarám vyhrávat Dechový orchestr ZUŠ Klapkova. Těšíme se na
nápadité maškary, hudební nástroj vezměte sebou. Kdo pečete
dobré buchty či koláče, přineste své výrobky před začátkem
průvodu ke Karlovi, nebo v pátek 25. ledna od 17.00 ke Stejskalům.

Srdečně zve školská a sportovní komise MČ Praha Dolní Chabry.

Zprávy z knihovny 
Řekne-li se Čína, každému z nás se zřejmě vybaví jiná asociace. Geograficko-cestovatelská beseda, konaná 1. listopadu v Místní knihovně MČ Praha - Dolní Chabry, si vytkla za cíl seznámit
návštěvníky právě s touto zemí, s její geografií, s jejími kulturními a náboženskými tradicemi a v neposlední řadě i s životním stylem obyvatel Číny, jehož způsob i úroveň se značně liší podle toho,
navštívíme-li čínský venkov či velkoměsta. Role přednášejícího se ujal Mgr. Štěpán Vele, který Čínu osobně procestoval a ze svých cest si pořídil množství obrazového materiálu včetně zajímavých
videozáznamů. Návštěvníci besedy tak měli možnost „na vlastní oči“ spatřit nejen nádherné výtvory čínské zahradní architektury či ohromující přírodní úkazy, ale i úchvatné buddhistické chrámy
včetně původních obřadů buddhistických mnichů.
Na závěr si lze jen postesknout, že tato akce nevzbudila takový zájem, jak by se vzhledem k tématu dalo očekávat.                         Bc. Pavel Sladký, knihovník MK MČ Praha - Dolní Chabry

Osvětlení u školy
hlídané kamerou.

Osvětlení v Ulčově ulici,
nehlídané kamerou 

a zbytek drátů po
vandalech.
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Mateřská škola Chaberáček ve školním roce 2006 - 2007

Naše mateřská škola vychází z výchovného plánu, který v uplynulém školním roce měl několik základních bodů: Především podporovat
spolupráci mateřské školy s rodinou, napomáhat  vzájemné komunikaci mezi dětmi a v neposlední řadě k uvědomování si správného přístupu
k přírodě.
V tomto duchu probíhaly již tradičně oslavy právě vládnoucího ročního období, kdy děti a učitelky měly příslušné barevné oblečení a celé
dopoledne bylo ve znamení her a soutěží.
Děti II. a III. ( 5 - 6 let) oddělení absolvovaly několikrát během roku dopoledne s ekologem, který hravou formou děti zasvěcoval do tajů správného
chování a šetření přírody. Obsahoval ruční práce s přírodním materiálem až po témata, jejichž obsah seznamoval s možností třídění odpadků.
Velkou událostí byla výstava dětských prací naší mateřské školy v galerii Optys, která se setkala s mimořádným ohlasem. Veřejně se tak
prezentovaly výtvarné práce našich dětí a děti i rodiče mohli vidět výsledky snažení  mimo mateřskou školu tím, že je mohli ukázat veřejnosti.
Výstava probíhala v několika místnostech a byla k vidění celý měsíc.
Naše mateřská škola se zúčastňuje i dalších výtvarných soutěží.
Během školního roku probíhala divadelní představení. Jednak jsme navštěvovali divadlo Jiskra a jednak jezdila divadla s představeními do naší
mateřské školy. Největší úspěch mělo vystoupení Inky Rybářové, kterou děti znají z televizních obrazovek a velice si oblíbily její písničky.
K nejpodařenějším zážitkům však patřilo kouzelnické vystoupení v divadle kouzel Pavla Kožíška. Je důležité připomenout, že některá
představení sponzorovali a stále sponzorují i v tomto školním roce, rodiče.
Nedílnou součástí našeho programu je již tradičně škola v přírodě, kterou plně hradí zřizovatel. Tentokrát jsme koncem května a začátkem června
byli v Jizerských horách v penzionu Kámen. Náplní programu bylo putování za skřítky. Tématem nám posloužila právě nová kniha autorky Evy
Bouchnerové „Pohádky dědečka Fábulína“. Sama autorka nám poskytla obrazový materiál a s jejím s dovolením jsme využívali jména skřítků z knihy.
Závěr školního roku patřil šerpování a vyřazování budoucích školáků, výletu na hrad Točník a rozlučkovému týdnu plných barevných her,
zdobení školy a kreslení na chodník.
V tomto školním roce jsme ještě do naší rozmanité skládanky a nabídky pro děti připravili poznávací výlety po Praze. Navštívili jsme Pražský hrad
s profesionálním průvodcem. Byl to mimořádný zážitek a tak jsme se rozhodli, že budeme pokračovat dalším výletem na Staroměstské náměstí.
V říjnu děti předškolního oddělení odjely na krátkodobý pobyt školy v přírodě do malebného prostředí Máchova jezera.
Dovolte mi tímto poděkovat především našim rodičům a sponzorům.
Na závěr bych ráda vyslovila myšlenku: Není důležitější čas než ten, který věnujeme svým dětem.
Přeji Vám i Vašim dětem úspěšný nový rok 2008.                                                                       

Za kolektiv MŠ statutární zástupce Jaroslava Tymichová

Akce školské a sportovní komise pro rok 2008

Milí Chaberáčci,
předkládám Vám přehled navrhovaných aktivit školské a sportovní komise při UMČ
Dolní Chabry pro rok 2008.

Alena Nigrinová, předsedkyně komise

26. 1. 2008 Masopust - od 14 h
16. 2. 2008 Dětský karneval - TJ Sokol
Březen - červen Účast v soutěžích PFS - SK D. Chabry

(mladší přípravka, mladší žáci, mladší dorost, muži A, muži B)
8. 3. 2008 Dětský karneval - TJ ZŠ D. Chabry
11. 4. 2008 Velikonoční turnaj ve stolním tenise žactva XIV. r. - TJ ZŠ D. Chabry
12. 4. 2008 Velikonoční turnaj ve stolním tenise dospělí XIV. r.- TJ ZŠ D. Chabry
19. 4. 2008 Závod G. Peši - TJ Sokol
Červen Turnaj ml. přípravek - SK D. Chabry

Turnaj ml. Žáci - SK D. Chabry
3. 6. 2008 Dětský den
14. 6. 2008 Tenisový turnaj - TJ Sokol
Srpen Turnaj muži - Memoriál V. Bartouška - SK D. Chabry
Září Turnaj internacionálů - SK D. Chabry
Září - listopad Účast v soutěžích PFS - SK D. Chabry
26. 11. 2008 Vánoční turnaj ve volejbalu mix IX. roč. - TJ ZŠ D. Chabry
4. 12. 2008 Soutěž s Mikulášem - TJ ZŠ D. Chabry
28. 12. 2008 Vánoční turnaj ve stolním tenise - dospělí IX. roč. - TJ ZŠ D. Chabry

Akce sociální a kulturní komise pro rok 2008

Průběžně po celý rok bude probíhat setkání se seniory, zajistíme lístky na divadelní
představení, uspořádáme několik poznávacích vycházek po Praze, zorganizujeme
setkání maminek s dětmi. 
V lednu vypravíme autobus na zimní lyžování, v březnu vás odvezeme do Litoměřic
na Zahradu Čech, v dubnu s námi můžete navštívit  již oblíbený Aquapark a ZOO
v Liberci, v květnu vám chceme nabídnout nový výlet do Českého ráje, červen bude
ve znamení Svatojánských slavností.
Pak bychom si rádi dali prázdninovou pauzu s našimi dětmi a vnoučaty.
Pravděpodobně v září budeme iniciovat akci zvanou oslava první písemné zmínky
o Chabrech, v říjnu si určitě nenecháte ujít výlet na výlov rybníka.
A závěrem roku v prosinci bude vánoční setkání a tradiční vánoční koncerty.    

Všichni členové komise vám všem přejí hezké a klidné prožití vánočních svátků
a těšíme se s Vámi opět nashledanou na akcích v příštím roce.

A já vám do příštího roku přeji to, 
co člověk nejvíc potřebuje - ZDRAVÍ, 
to, co člověk stále hledá - ŠTĚSTÍ 
a to bez čeho nelze žít - LÁSKU. 

Krásné Vánoce přeje  

Zdeněk Šír, předseda komise
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Pár vět o chaberském fotbale.

V soutěžích Pražského fotbalového svazu máme pět
mužstev, tři mládežnická a dvě mužstva dospělých. Činnost
vyvíjí i mužstvo bývalých hráčů, tzv. „internacionálů“.
Naši nejmenší - mladší přípravka (hráči do 8 let) - pod vedením
trenérů Stanislava Hlouška a Petra Kloučka se umístilo po
podzimní části soutěže na 6. místě s bilancí 4 vítězství, 2 remízy
a 4 porážky a s celkovým skóre 27:15 a ziskem 14 bodů. 
Mladší žáci pod vedením Jana Koláře a Ivana Páleníka
přezimují rovněž na šestém místě s počtem 13 bodů za
4 vítězství, l remízu a 5 porážek s celkovým skóre 32:26.
Mladší dorost vedený Jiřím Hronkem a Janem Jirouškem
obsadil po podzimu 9. místo s 5 body za jedno vítězství
a dvě remízy při šesti porážkách.
A-mužstvo vedené trenérem Romanem Zahrádkou
a vedoucím mužstva Martinem Kodrasem se po postupu
do I. A třídy chvíli ve vyšší soutěži rozkoukávalo a jako
nováček se za své výkony nemusí stydět. Přezimuje na 7.
příčce se ziskem 18 bodů za 5 výher, 3 remízy a 5
porážek při celkovém skóre 22:29.
B-tým vedený trenérem Jiřím Dvořáčkem ml. obsadil po
podzimu 8. místo se 13 body za 4 vítězství, jednu remízu
a 6 porážek se skórem 19:20.
Na jarní boje se pečlivě připravíme, abychom své pozice
udrželi. Začínáme na Velikonoce, tj. 22. 3. 2008.
Rádi v našich řadách přivítáme všechny, kteří by nám
chtěli pomoci ať už s vedením mládeže, ne jako nové
členy našeho fotbalového klubu.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim sponzorům,
Úřadu MČ Dolní Chabry, dále všem příznivcům a fanouškům
a popřát hezké prožití vánočních svátků a pevné zdraví
v roce 2008, abychom se mohli dále společně setkávat na
fotbalovém hřišti.                                  Za SK Dolní Chabry

Miloslav Hofman, sekretář fotbalového klubu
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Toto bylo vyfoceno 5. 12. 2007

Co se děje na stavbě?

Málo známé pohledy z druhé strany.

Staví se komín.
A máme okno.

A opět přezdíváme klenby.

Pozitivní je osazení otopnými tělesy,
negativní – to ostatní.

To bílé vzadu je budoucí vstup do výtahu,
vpravo sociální zařízení.
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Pletení adventních věnců
V pátek 30. listopadu proběhlo již tradiční
pletení adventních věnců. V jídelně školy
se nás postupně během dopoledne vystří-
dalo více jak sto žáků a dalších pomocníků
(maminek, babiček, tatínků…). Celou školu
krásně provoněla a příjemně předvánočně
naladila čerstvá chvůj. Svíčky, mašle, skořice,
badyán, sušený pomeranč, zvonečky a další
ozdoby zkrášlily věnce, které se nám letos
opravdu povedly. V neděli jsme si  s radostí
zapálili první svíčku.

Důležitá informace pro rodiče
Na dny 3. a 4. ledna 2008 vyhlašuje škola ředitelské volno. Vyučování bude po
vánočních prázdninách zahájeno až v pondělí 7. 1. 2008. Do té doby bude celá škola
z energetických důvodů mimo provoz. Děkujeme za pochopení. 

Vedení ZŠ.

Den draků
Podzim a draci k sobě prostě patří. Kdo z nás je někdy nepouštěl? I dnes mají děti
radost, když jim pestrobarevní draci poletují nad hlavami. Když fouká dobrý vítr,
je pouštění draků hračka. Když je ale větru málo, musíme drakům hodně pomoci,
aby se dostali do vzduchu. To se pak musí opravdu hodně běhat. A běhání, to nás
přece baví. Takže pouštění draků je fajn, ať už fouká, nebo ne.

Během podzimu navštívili žáci 8. a 9. třídy chaberský
kostelík, který není jen tak obyčejným vesnickým
kostelíkem. Díky naší průvodkyni paní Snížkové
jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o jeho bohaté
historii a četných záhadách, kterými je opředen. Je
ale velká škoda, že kostel chátrá, protože je to
vzácná památka s mnoha českými i evropskými
unikáty, o kterých široká veřejnost nemá příliš velké
povědomí. Bylo by jistě žádoucí, aby se např. jeho
unikátní malby nad oltářem nebo pozůstatky
románské rotundy mohly zachovat i pro další
generace nejen „Chaberáků“. A názory žáků?

„Všem doporučuji, ať se jdou podívat.“
„Nádherné prostředí, ale velká zima.“
„Určitě doporučuji zajímavé malby.“
„Doporučuji návštěvu kostela, je velmi zajímavý
a záhadný“.

Kolektiv 9. třídy a Tereza Hornová

Školu navštívil Mikuláš
Jako každý rok, tak i letos navštívil školu Mikuláš. A nebyl sám.
Doprovázeli ho půvabní andělé i hroziví čerti. Zavítal do každé
třídy, pochválil hodné děti a pokáral ty neposlušné. Ty hodné
odměnili sladkostí, na zlobivé někdy zbyla jen brambora.
Menší děti očekávaly příchod Mikuláše s napětím, starší žáci
byli spíš zvědaví, zda pod dokonalou maskou poznají
některého spolužáka. Ať tak, či onak, Mikuláš se vyvedl a jak
on, tak i všichni andělé a čerti, kteří ho provázeli odvedli
dobrou práci - dá-li se to tak o bytostech „nepozemských“ říci.

Už víme, kdo byl svatý Martin
Na den svatého Martina nám žáci 1. B a 3. B
společně připravili hezké a zajímavé předsta-
vení. Oděni do vlastnoručně zhotovených
kostýmů sehráli epizodu ze života světce.
Svatý Martin přijel na tradičním bílém koni a roz-
dělil se o roucho s ubohým žebrákem, neboť
neměl nic jiného, co by mu dal. Scénka byla
doprovázena tematickou recitací učinkujících. Na
závěr paní učitelka stručně seznámila diváky
s životními osudy svatého Martina. Při odchodu

mohli diváci ochutnat i svatomartinské pochoutky, které jim učinkující nabídli. Jen škoda,
že ta husa byla gumová.

Protože k Vánocům neodmyslitelně patří betlémy,
rozhodla se I. A ve čtvrtek 6. 12. navštívit stálou expozici
v karlštejnském muzeu. K vidění je tam toho opravdu
hodně a zvlášť pohyblivé betlémy si právem zasloužily
obdiv prvňáčků. Muzeum však bylo teprve začátkem
výletu. Následoval výborný oběd u loupežnického Dubu
sedmi bratří a po něm drsný stoupák ke Karlově
studánce, kde se při čištění potůčku podařilo ušpinit
všechny dosud čisté části oděvů. Po cestě na
Kubrychovu louku trochu sprchlo, ale nikomu to
nevadilo, protože se již všichni těšili na teplý čaj
v útulné hospodě na břehu Berounky. Zpáteční cesta
vlakem ze Srbska byla sice trošku divočejší, ale po tak
náročné akci se tomu nikdo nemůže divit. Vždyť to byl
vlastně pro prvňáky první pořádný výlet.

Vánoční akce ZŠ Těší se na vás žáci a učitelé ZŠ
Den otevřených dveří
19. prosince se můžete přijít podívat, jak vypadá naše vánočně vyzdobená škola, jakým způsobem se u nás děti učí, jak využíváme k výuce
novou multimediální učebnu… Škola bude otevřená pro rodiče, budoucí prvňáčky, přátele školy i širokou veřejnost od 8 do 13,30 hodin.
Odpoledne od 16 hodin proběhne na hřišti společné zpívání koled. Všechny nadšené zpěváky a zpěvačky nejen z řad žáků školy doprovodí
učitelská kapela. Vyvrcholením celého dne bude křest školního kalendáře na rok 2008.
Vánoční vyprávění a zpívání
Zveme vás na krátké vánoční pásmo do chaberského kostelíka 20. prosince od 17. hodin. Budete mít možnost na chvilku se odpoutat od
předvánočního shonu, poslechnout si krátké vánoční příběhy a společně si s námi zazpívat koledy. Přineste si s sebou zvonečky na přivolání Vánoc.
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Studium jazyka v Dolních Chabrech? 
Je třeba rozjet se po okolí.

Obyvatel Dolních Chaber, který by se chtěl
zdokonalit v některém ze světových jazyků, ale zároveň
dává přednost kurzům v dosahu, nemá příliš na výběr.
Podle informací dostupných na serveru firmy.cz zde
totiž neexistuje živnostník ani jazyková škola, která by
organizovala kurzy nejrozšířenějších světových jazyků.
Vyřazujete-li tedy automaticky možnost nákladných
individuálních kurzů, u kterých nezáleží na místě výuky,
nezbývá nic jiného než poohlédnout se po širším okolí.

Navzdory tomuto nedostatku pracuje v obci
živnostnice, jejíž nabídka je z hlediska jazykové výuky
výjimečná. Simona Pamio zajišťuje v Dolních Chabrech
výuku italštiny. Chaberští zájemci o kurzy jiných jazyků
ale hned nemusejí skládat ruce do klína. Na dosah
jsou městské části Čimice, Kobylisy a Ďáblice, ve
kterých je situace přeci jen přívětivější. Čimická
jazyková škola Rudito organizuje kromě běžných
kurzů významných evropských jazyků i výuku ruštiny
a, v jazykových školách téměř nevyučované, polštiny.
„Jedna privátní výuka teď probíhá v Chabrech,“ uvádí
majitel jazykové školy Tomáš Ruda.

V Kobylisech sídlí kromě dvou živnostníků
specializovaných na výuku angličtiny a němčiny
jazyková škola Prague Institute, která nabízí kromě
standardních kurzů individuální výuku arabštiny.
„Čtyřicet procent mých klientů pochází z okolí,“ říká
jeden ze zmíněných kobyliských živnostníků David
Mark, který za klíčový faktor svého úspěchu považuje
výuku pod taktovkou rodilých mluvčích.

Zájemce o netradiční a v naší republice málo
rozšířené jazyky může oslovit nabídka ďáblické
jazykové školy Irislingua, která se ve výběru
organizovaných kurzů zaměřuje i na portugalštinu,
japonštinu nebo čínštinu. V ďáblické mateřské škole
Bojasova organizuje tradiční i netradiční výuku
angličtiny pro děti od 4 let živnostnice Markéta
Vlčková. „Jsem na mateřské dovolené, takže
organizaci kurzů beru jako přivýdělek,“ říká žena,
která nejmenší děti učí formou hry s plyšovými
hračkami a dodává, že do jejích kurzů nechodí jen děti
ze školky. „Máme tu i děti z Dolních Chaber.“
Přehled jazykových kurzů je k dispozici na nezávislém
internetovém serveru www.jazykovky.cz.

fut 
(Článek vznikl v rámci projektu Futura, který je
financován Evropským sociálním fondem, státním
rozpočtem ČR a hlavním městem Praha. Projekt
realizuje Respekt o.p.s.)
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CO JE NOVÉHO V SOKOLE

Zakladatelé Sokola už před 146 lety charakterizovali sokolskou činnost řadou
výstižných hesel. Jedním z nich je i moudré poučení „Věčný ruch - věčná
nespokojenost“. Nutno ovšem podotknout, že  jde o nespokojenost konstruktivní,
nikoliv bořivou či kverulantství. Pro chaberský Sokol je tato tvůrčí zásada
charakteristická již od chvíle jeho založení v roce 1913. 

Ale to jen jako historické ohlédnutí, raději si všimněme současnosti! Ale pozor -
každá současnost je nevyhnutelně spojena s tím co bylo a také s tím co bude.
Nepřehlédneme proto tuto logiku dějin a nejdříve se v krátkosti podíváme na
nedávnou minulost jednoty.

Cvičební rok 2006/2007 zakončil chaberský Sokol 24. června 2007 slavnostně
pojatým tenisovým turnajem dětí. Bylo radostné sledovat s jakým zaujetím
a v duchu přátelského soutěžení se spolu utkávaly dvojice i čtveřice mladých
hráčů. Vítězové na medailových místech byli na závěr odměněni poháry,
medailemi a diplomy….

Činnost v jednotě však zcela neustala ani o prázdninách. Podle osobních možností
si chodily zacvičit především ženy, běžně a pravidelně se hrál tenis, příležitostně si
přišla mládež zahrát volejbal nebo florbal. Pokud jde o tenis, stojí za zmínku, že
nejednou hráli promíšeně se zkušenými seniory i děti začátečníci. A obstály!

Ale nejen cvičením a sportem živ je člověk. V druhé polovině prázdnin nastoupila
stavební firma a pustila se do restaurování prostoru předsálí. Splnila dohodnutý
termín, takže nový cvičební rok bylo možno začít již 10.září 2007.

A tím jsme se dostali do živé současnosti - byla zahájena a pokračují pravidelná
cvičení.  Činnost jednoty pak byla zpestřena 17. listopadu oblíbeným Country bálem.
Není možno se při tom nezmínit o užaslých zracích návštěvníků bálu nad nádherným
nově zkultivovaným prostředím nejen haly předsálí, ale i přilehlé kuchyně a výčepu!

Po dalších dvou týdnech se pak, tentokrát již 1. prosince, uskutečnila tradiční
Mikulášská besídka spojená s nadílkou. Účast byla tentokrát menší, jen něco přes
40 dětí, zato dospělých bylo více než osmdesát. Po ukončení pak - proč se
nepochlubit! - ze všech vyzařovala dobrá pohoda a nešetřili chválou.

Zbývá ještě povědět, co se chystá v nejbližší budoucnosti.
Mezi vánocemi a Silvestrem se sejde věrné členstvo v sokolovně na přátelském posezení,
které se v sokolských jednotách již odedávna pěstovalo pod lidovým pojmem „krišpán“.

A můžeme přeskočit do roku příštího: v sobotu 26. ledna 2008 je na pořadu
společenský Sokolský ples. Vystoupí na něm s nově nacvičenými ukázkami
lidových tanců folklorní soubor našich Vycpálkovců.
V sobotu 16. února 2008 se budou moci poveselit malé i velké děti na Dětském
karnevalu. Dětské karnevaly - ve většině sokolských jednot jsou však označovány
jako dětské šibřinky - jsou v chaberské sokolovně pořádány již od roku 1972 a mají
tu tedy svou tradici.

Na úplný závěr bude ještě vhodné se zmínit, že v dubnu příštího roku (přesné
datum zatím není stanoveno) se uskuteční již dvanáctý ročník minimaratonu
známého pod označením Velká cena Gusty Peši.

Ing. Miroslav Vítězník

placená inzerce
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JUDr. Róbert Paulovič
advokát, ev.č.11220

pobočka Spořická 960/1A, Praha 8-Dolní Chabry, 
IČ:71462023 

nabízí právní služby se zaměřením:

● rodinné právo(zastupování  před soudy v rozvodo-
vém řízení, vypořádání společného jmění manželů, 
úprava poměrů po rozvodu k nezletilým dětem, 
vymáhání výživného atd.)

● občanské právo(tvorba smluv, zastupování před 
soudy a jinými orgány, převody nemovitostí, 
vymáhání pohledávek, právní stanoviska, atd.)

● obchodní právo(zakládání a změny v obchodních 
společnostech, korporátní agenda, tvorba smluv, 
vymáhání pohledávek, právní stanoviska, zastupo-
vání před soudy a jinými orgány atd.)

● pracovní právo(zastupování před soudy a jinými 
orgány, vymáhání pohledávek, právní stanoviska, 
tvorba smluv atd.)

● trestní právo (vymáhání nároků poškozeného 
v trestním řízení)

● právní pomoc v jiných oblastech na základě dohody
● právní zastupování v Slovenské republice

Úřední hodiny na adrese pobočky Spořická 960/1A
Praha 8-Dolní Chabry po telefonické domluvě:

Pondělí – Pátek                      17.30 – 20.00
Sobota a Neděle                     9.00 – 17.00

Telefonní kontakt: 608801364
e-mail: rpaulovic@volny.cz
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VLASTIVĚDNÝ KROUŽEK INFORMUJE

Nedělní výpravy za poznáním
Na zářijové výpravě jsme navštívili
renesanční roubenou budovu staré celnice
na Výtoni, která slouží jako muzeum
vorařství a paroplavby. Obdivovali jsme
model čtyřicetimetrového voru, první
pražské parníky a model zaniklého
podskalí z doby, kdy ještě nebyly vysoké
nábřežní zdi a žilo se na břehu řeky. Na
náplavce jsme krmili labutě a pouštěli
vlastní  parníky.

Arje jde do školy 
- v září jsme zkoušeli
husím brkem napsat ně-
která písmena a čísla
hebrejské abecedy.  Do-
zvěděli jsme se, že čísla
na radničních hodinách
jsou zároveň písmena
a že ručičky se otáčejí
na druhou stranu. Ve
Staronové synagoze jsme
viděli prostory, které
dřív sloužily jako škola.  

Arje se žení 
- jak se píše svatební
smlouva, zvaná ketuba,
jak si ohlídat, aby vám
dali tu pravou nevěstu,
jak se žení pod baldachý-
nem, proč se rozbíjí pohár
a jak se tančí šátkové tance
- to vše a mnoho dalšího
jsme se dozvěděli na listo-
padové zážitkové dílně
ve Vzdělávacím a kulturním
centru Židovského muzea.

Zvonění u sv.Štěpána
a sv. Vojtěcha 
- v listopadu jsme vystoupali
do dvou zvonic na Novém
Městě Pražském, poslechli si
zvonění zvonů, strašidelné
příběhy a obdivovali zruč-
nost zvoníků i krásu historic-
kých staveb. Posilněni horkým
kakaem jsme si na Národní
třídě a na Václavském náměstí
připomněli výročí studentské
revoluce a zapálili svíčky na
památku studentů Jana Palacha
a Jana Zajíce.

Podzim v botanické zahradě
V říjnu jsme se byli podívat, jak je
botanická zahrada připravena na
Halloween. Byla vyzdobena spoustou
dýňových luceren. Ve stráni nad
zahradou jsme si prohlédli výstavu
mladých výtvarníků. Běžte se tam
podívat, třeba tam ještě potkáte
lesní vílu a dvojici antilop v nad-
životní velikosti.

Říjen a s ním spojený trochu strašidelný svátek Halloween
Halloween si v našich krajích většinou spojujeme s Amerikou. Tento svátek vychází ze staré
keltské tradice. Je to noc, kdy předěl mezi světem živých a královstvím neživých je nejmenší. Je
to nejmagičtější noc v roce. Lidé věřili, že té noci se domů vraceli duše zemřelých a vyhledávaly
tak pomoc příbuzných, aby jim pomohli překročit onu hranici do Země Mrtvých. Lidé proto
vyráběli svítilny z vydlabané řepy, aby duchům posvítili na cestu. Sami se převlékali do starých
cárů a malovali si obličeje, aby se sami uchránili před zlými duchy.

Stačilo tak málo - přečíst si jeden z mnoha článků o Hallowenu na internetu. Proč? Neodsuzuji
něco, co neznám. Chci udělat radost rozzářeným dětským očím. Chci podpořit tvořivou
iniciativu mé dcery při vytváření kostýmu.Chci podpořit staré lidové zvyky, pokud se mnou
„ladí“. A to, že tato moje první výprava za starou tradicí spojená s překročením vlastní
pohodlnosti a lhostejnosti mě mile naladila, můžete posoudit z několika záběrů. Užila jsem si
ten večer jako nenápadný stopař - dozor a nechala se unést radostným nadšením milých
strašidýlek. „Moje“ strašidýlka byla poučená a připravená na tento večer při vytváření
podzimní výzdoby a dárečků v dílně pí Řepkové. Naučily se tam též malou říkanku, kterou při
každé návštěvě svorně přeříkaly a předaly malý vlastnoručně vyrobený dáreček.

Na příští strašidelný večer - ať se jmenuje jakkoli - se těší Jana Zahradníková

ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE
Také se těšíte na štědrovečerní menu? Já ano. A moc.
Nejdříve zavoní rybí polévka , kterou miluji. Jenže,
jenom já. Hrachovou  polévku s osmaženým „
hráškem „ si doslova vynucují další členové naší rodiny.
Nevadí. Krajové zvyky jsou různé. O Štědrém dni má
být každý spokojen a tak přimhouřím oči a pasíruji
hrách. Hlavní je, že polévka chutná.  Kapra jedí všichni.
Každým rokem ho kupujeme živého tady v Praze.
Vždycky se v duchu ptám, kdepak asi plaval, v kterém
rybníku se proháněl?  Nikdy jsem se to nedozvěděla.
Ale letos to vím. Ten náš plaval v rybníku nad
vesničkou  Metly. Co ten váš? Také je odtamtud? Ten,
kdo byl v říjnu na výletě ve Lnářích a dále na výlovu
kaprů z Metelského rybníka, je pomáhal „lovit“ aspoň
očima. Tak si je vychutnejte, ty dozlatova usmažené
porce kapříka  s bramborovým salátem, nebo to bude
kapr na smetaně,  s paprikami a rajčaty, na slanině, na
česneku, se sýrem, ve vinném těstíčku, s mandlemi,  po
mlynářsku, či  po myslivecku, po plzeňsku nebo podle
vašeho, tajného receptu?
Tak, či tak vám přeji povedenou štědrovečerní večeři
a ať vám nezaskočí kostička  z metelského kapra!
Dobrou chuť !                                     Sylvia Šírová
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Zvířecí sněm o Vánočních svátcích
Kdysi dávno svolala zvířata sněm. Liška se
zeptala veverky: „Co pro tebe znamenají
Vánoce?“
Veverka odpověděla: „Pro mne Vánoce zna-
menají krásný stromeček ozdobený spoustou
svíček a cukrovím, které mám tak ráda.“
Liška se připojila se svou představou: „Pro
mne samozřejmě nesmí chybět voňavá
pečená husička. Bez pečínky by to opravdové
Vánoce nebyly. „Do řeči se jim vložil medvěd:
„Vánočka! O Vánocích musím mít obrovskou
sladkou vánočku!“
Slyšet se dala také straka: „Podle mne jsou 
o Vánocích nejdůležitější krásné a zářící
šperky. O Vánocích se má všechno jen třpytit.
„Pozadu nechtěl zůstat ani vůl: „Vánoce dělá
Vánocemi teprve šampaňské. Já bych ho vypil
klidně dvě lahve!“
A osel, který to už nevydržel, se rychle
zmocnil slova: „Vole, zbláznil ses? Vždyť na
Vánocích je nejdůležitější Ježíšek. Copak jsi
na to zapomněl?“ Vůl se zastyděl, sklopil
velkou hlavu azabučel: „A vědí to vůbec lidé?“

Z knihy: Vánoční příběhy pro potěchu duše aneb
Proč byl u jeslí oslík s volečkem   (Bruno Ferrero)
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