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TO JE TO, OČ TU BĚŽÍ, VÁŽENÍ …

Mnohé bylo o Chabrech napsáno, mnohé bylo fieãeno, mnohé se je‰tû objeví. DÛleÏité je, Ïe obec spadá
v dûjinném v˘voji do systému fií‰e PfiemyslovcÛ, která ve svém ãase tvofiila dÛleÏitou ãást obnovené fií‰e fiímské. 
Jak známo, uÏ moci chtiví ¤ímané rozvinuli moudro a zdokonalili vûdu ¤ekÛ. Ti zase dokázali pfiebrat kulturu Orientu.
UmoÏnili rozvoj fií‰e egyptské. âesk˘ král a fiímsk˘ císafi Karel IV. na vrcholu svého panování pfienesl nejlep‰í z kultury
fiímského císafiství do ãesk˘ch zemí a T.G. Masaryk - první prezident samostatného âeskoslovenského státu - navázal
na sílu ãeské státnosti.

Proã ve spojení s obcí Chabry pí‰i o svûtov˘ch velmocích dávné historie, která se nás jakoby net˘ká? SlÛvko
„jakoby“ jsem nepouÏila náhodou. Kdyby totiÏ od samého poãátku lidstva nebylo snahy budovat a tvofiit nové
kultury, kdyby nebylo rozvoje vzdûlanosti, pevné víry  a respektování vesmírn˘ch zákonÛ, nebyli bychom tam, 
kde jsme dnes. Nebylo by nic. Ale ono je. Celá na‰e planeta se v‰ím v‰udy.  Tedy i na‰e krásná ãeská zemû, na‰e
hlavní mûsto Praha a její periférie - na‰e obec - Dolní Chabry. 

A coÏe je v Chabrech nejmilej‰í? To jsme pfieci my, lidé. Ná‰ smysl pro tradice, humor a recesi. To není jen místo,
kde „li‰ky dávají dobrou noc“, jak vtipnû glosovala v jednom ze sv˘ch úvodníkÛ souãasná starostka obce. Chabry jako
fiada jin˘ch vesnic a obcí jsou skuteãn˘m místem odpoãinku, krásn˘ch a tradiãních oslav a ãast˘ch setkávání. 
Jsou místem, kde se udrÏují staré zvyky a vytváfiejí nové tradice (hody, pouti, plesy). Jsou místem nabyt˘m historií,
a ne ledasjakou!?! Jsou v˘chozím bodem ke klidn˘m procházkám za krásami pfiírody. Jsou místem, které nám
dokazuje, Ïe obnova rybníkÛ, památek a nauãn˘ch stezek, v˘stavba rodinn˘ch domÛ a oprav vefiejn˘ch prostranství
stojí za v‰echnu vynaloÏenou péãi a námahu! Jsou vlídnou a bezpeãnou lokalitou, kam se utíkáme schovat nejen
my, starousedlíci, ale i noví spoluobãané, mezi nimi mnohé známé tváfie na‰eho spoleãenského Ïivota. 

Zamysleme se, proã ale pfiestáváme znát a zdravit své sousedy. Ptát se na jejich zdraví a vûnovat kus ze svého
ãasu jejich starostem, jak b˘vávalo dobr˘m zvykem na kaÏdé vesnici. NeÏijeme pfiece v panelákov˘ch králíkárnách
ani na vzdálen˘ch ranãích divokého Západu. S na‰í rostoucí  vzájemnou nev‰ímavostí souvisí i na‰e viditelné
(neviditelné) v˘sledky práce. A tak ãasto ani nevíme, Ïe mezi námi Ïijí lidé, ktefií by sv˘mi prostfiedky, moÏnostmi 
ãi vlivem urãitû pfiispûli k rychlej‰ímu rozvoji místa, které si vybrali za svÛj domov. Ruku na srdce: jsme my sami dobfie
pfiipraveni a dostateãnû ochotni pomáhat odstraÀovat nedostatky kolem nás? O to víc by nás chaberáky mûl trápit
fakt, Ïe ná‰ kulturní Ïivot - dlouhodobá chaberská achillova pata, tak trochu (hodnû) pokulhává za souãasn˘mi jejími
potfiebami. 

Umíme dobfie mluvit o minulosti, docela slu‰nû Ïijeme pfiítomností, ale uÏ dnes dluÏíme své vlastní
budoucnosti! âas nezastavíme… Rozhlédnûme se kolem sebe a uvidíme, Ïe leccos je‰tû schází k naplnûní,
napravení a následné spokojenosti. AÏ nastane ãas, stejnû jako na‰e seniorská generace, tak i my a pozdûji  na‰e
dûti a dûti jejich dûtí budou ve sv˘ch domovech trávit mnohé chvíle. Tehdy si uvûdomíme, co jsme zÛstali dluÏní
sv˘m matkám a otcÛm. Hledejme v sobû moÏnosti, ochotu a vÛli vzájemnû se obohacovat. NeboÈ lidství chcete-li
ãlovûãenství, pevná víra a láska k bliÏnímu je to, co nám chybí nejvíce. 

Neptejme se, proã to, ãi ono nemáme. ¤íkejme si, co udûláme, abychom mûli. Buìme na sebe py‰ní za v‰e, 
co zvládneme. Buìme hrdí na své pfiedky, ktefií vtiskli nesmazatelnou stopu do chabersk˘ch dûjin sv˘m mistrovsky
zvládnut˘m dílem ve své profesi. VÏdyÈ dûjinn˘ odkaz lidstva (jak jsme si uÏ na zaãátku fiekli) je vzdûlanost, kulturnost
a schopnost b˘t pfiipraven druhému pomoci. Pokud tak uãiníme ve svém nejbliÏ‰ím okolí, pak nám nebude cizí ani
osud na‰í obce, ani osud národa.  

Jak uÏ to v Ïivotû chodí, cesta k naplnûní cílÛ b˘vá tûÏká a zdlouhavá. Platí jak v soukromém, tak i vefiejném
Ïivotû. Dívejme se na sebe kriticky. Své soukromí umíme lépe ãi hÛfie stfieÏit, naplÀovat a rozvíjet. Vefiejn˘ zájem 
je zatím cosi, co neumíme pofiádnû uchopit. Pfiitom v‰ichni víme, Ïe bez vnûj‰ích úspûchÛ nelze dosáhnout vnitfiního
blahobytu. KaÏd˘ z nás se mÛÏe podle sv˘ch moÏností spolupodílet, zapojit. 

StûÏejní kulturní, hospodáfiské, architektonické a spoleãen-
ské pilífie staveb pfienechme na starosti v‰em pfiedstavitelÛm
a jejich následovníkÛm. Ty nové si zvolíme v blíÏících se
komunálních a senátorsk˘ch volbách jiÏ brzy (21. a 22. fiíjna). 

Kam Ïe jsem tímto zamy‰lením smûfiovala? K na‰í
budoucnosti. A ta se odvíjí od správnosti volby. Zvolíme-li
‰patnû, hÛfi se nám povede. Bude-li volba dobrá, i Ïivot bude
lep‰í. Ve vefiejném Ïivotû platí nûkolikanásobnû. Vybírejme
své zástupce uváÏlivû, s rozmyslem a s pfiesvûdãením, 
Ïe jsme zvolili nejlep‰ího (nejlep‰í) z tûch, ktefií na‰li odvahu
nabídnout sami sebe k vefiejnému pran˘fiování. Îe na‰li
odvahu posunout hodnotovou pfiíãku na‰ich dûjin o kus
dále. Îe dobrovolnû pfievezmou odpovûdnost i za chyby
sv˘ch pfiedchÛdcÛ, jejichÏ odstranûní je vÏdy úkolem
nejtûÏ‰ím. Kdo z nás nechybuje? DleÏité je pfiiznat si osobní
odpovûdnost, potaÏmo spoluodpovûdnost. 

Nejen pro v˘‰e uvedené dnes vyjadfiuji svÛj obdiv v‰em,
kdo se rozhodli vzít fiízení správy vûcí vefiejn˘ch na sebe.
Ochotu dokonãit díla zapoãatá a otevfiít fiadu nevyfie‰en˘ch
problémÛ. Rozhodujme s vûdomím, Ïe námi zvolení lidé
budou vytváfiet kulturní hodnoty pro pfií‰tí generace.
VypÛjãím si slova prezidenta Masaryka: „Politika a demo-
kracie je nesmírnû váÏná vûc: práce, fiekl bych, pro ty nejlep‰í
a nejvybranûj‰í lidi.“ (z knihy: âapkovy Nové hovory
s T.G.Masarykem)

Hana Kune‰ová, redaktorka ãasopisu ELIXÍR

www.dchabry.cz říjen 2006

VáÏení spoluobãané,

moÏná, Ïe je to naposledy kdy
Vás jako starostka, mohu oslovit
prostfiednictvím Chaberského
zpravodaje.  Za ãtyfii roky jsem
napsala tisíce písmen, namlu-
vila s mnoha lidmi tisíce slov.
Nûktefií z Vás mi dûkovali za to,
co jsem pro obãany udûlala,
nûktefií mi nadávali, nûktefií mû
pomlouvali. Vût‰inu tûch pomluv
jsem brala jako daÀ za funkci,
kterou dûlám. Co jsem tûÏko
nesla a nesu, jsou pomluvy
o úplatcích a korupci. Nebyla
jsem vychována k nepoctivosti.
Neumím podvádût a lhát. Pfiesto
jsem pro Vás pracovala ráda
a chtûla bych pracovat i dál,
protoÏe jsem pfiesvûdãena
o tom, Ïe v Dolních Chabrech Ïijí
slu‰ní lidé.  Dûkuji Vám.

Jaroslava Plevová, starostka

Brožura 2.qxd  4.10.2006 12:17  Stránka 5



říjen 2006 Chaberský zpravodaj    str. 2

Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 18. 09. 2006
- Starostka informovala Radu o dopise, kter˘m ji oslovil pan Martin
KníÏek, bytem Vysoãanská 551, Praha 9, poÏadující vysvûtlení, proã byla
vyhloubena r˘ha, zamezující prÛjezd v horní ãásti úvozové cesty Pod
Zámeãkem a kdy zde budou ukonãeny práce na komunikaci. Tato ãást
úvozové cesty je dle DZ prÛjezdná pouze pro zemûdûlské mechanizmy
z dÛvodu povolen˘ch stavebních úprav, proto byla ve spodní ãásti
umístûna závora, zabraÀující prÛjezdu. Závora byla po dobu 3 let
neustále  odstraÀována a niãena a Mâ opakovanû hradila její opravu.
ProtoÏe starostka dotaz Ïadatele nezodpovûdûla, doÏadoval se pan
KníÏek  informace dle zákona 160/1990 Sb. Starostka informovala Radu
o tom, Ïe v˘‰e poÏadované údaje nejsou ve smyslu tohoto zákona,
proto nepokládala za povinnost na nû odpovídat.
- pí. Dvofiáková Ïádá o finanãní pfiíspûvek na vyãi‰tûní studny v ulici
U Rybníãka. Rada nesouhlasí se zapoãetím prací a jejich financováním
a Ïádá doloÏení majetkového vztahu.
- Starostka informovala Radu o náv‰tûvû zástupce firmy, zab˘vající se
finanãním poradenstvím, která ji oslovila s návrhem na spolupráci
v oblasti bytové politiky, kdy by v pfiípadû bytÛ vystavûn˘ch na
pozemcích Mâ nabídla budoucím uÏivatelÛm hypotéky. S ohledem na
konãící volební období Rada nabídku dále neprojednávala.

DOPRAVNÍ AKCE NA HRUŠOVANSKÉM NÁMĚSTÍ
Dne 26. záfií 2006 jsem spatfiila na Hru‰ovanském námûstí skupinku
dûtí ze 4. tfiídy Z· Spofiická s paní uãitelkou Ma‰átovou ve svítiv˘ch,
„jedovatû“ záfiiv˘ch vestiãkách. Tato barva mi silnû pfiipomíná
nepfiíjemné situace, kdy mû ve stejn˘ch vestiãkách zastavuje kvÛli
kontrole (nedej BoÏe i kvÛli pokutû) mûstská policie. Znáte to,
nepfiíjemn˘ pocit, kdy spatfiíte plácaãku, pfiíslu‰níka, a BOJÍTE se, co
bude... Dûti samozfiejmû v tûchto vestiãkách vypadaly bezbrannû
a roztomile (coÏ o pfiíslu‰nících policie, ktefií mû staví, fiíci nemohu).
KdyÏ jsem se podívala po skupince dûtí detailnû, zahlédla jsem mezi
nimi i OPRAVDOVÉ pfiíslu‰níky policie!
Stala jsem se svûdkem zvlá‰tní akce, kdy policie s dûtmi zastavuje
projíÏdûjící vozy a pfiedává fiidiãÛm obrázek s usmívajícím se autíãkem
(to kdyÏ dodrÏují pfiedpisy) a s mraãícím se autíãkem (to kdyÏ se
dopustí pfiestupku). S mraãícím se autíãkem od dûtí pfiedá policista
patfiiãnému fiidiãi i pokutu. Zajímavé spojení dûtí a policie... Urãitû kvÛli
dûtem HLAVNù stojí za to dodrÏovat pfiedpisy.
Na‰tûstí jsem dne‰ní akci zaregistrovala jako pozorovatelka a ne jako
fiidiãka... Hodnû zdaru, milí fiidiãi, a samé obrázky s usmívajícím se
autíãkem Vám pfieje dne‰ní i dal‰í dny Alena Nigrinová.

Vybíráme ze zasedání Zastupitelstva MČ 
ze dne 20. 09. 2006
- z Magistrátu hl. m. Prahy - BESIP, se dostavil Ing. Mach, kter˘ pfiislíbil
k 31. 8. 2006 takové opatfiení na Ústecké ulici, které by zde zajistilo
bezpeãnûj‰í provoz. ProtoÏe se tak nestalo, vyzvala jej  starostka k úãasti
na zasedání zastupitelstva, aby zdÛvodnil proã nesplnil slib. Pan Mach
se omluvil za to, Ïe nesplnil slib dan˘ zastupitelÛm na minulém
zasedání a prohlásil, Ïe nadále bude pokraãovat v jednání, ke kterému
se musí vyjádfiit je‰tû dal‰í orgány(policie), aby byl provoz na Ústecké
bezpeãn˘.
- Zastupitelstvo Mâ Praha-Dolní Chabry  schvaluje poãet dûtí v M·
Bílenecké nám. pro rok 2006/2007 v poãtu 50, poãet tfiíd 2 a dále
schvaluje poãet dûtí v M· Chaberáãek, Protilehlá ul.  pro rok 2006/2007
v poãtu 70, poãet tfiíd 3
- Starostka obeznámila pfiítomné s návrhem usnesení 0312/006/ZMâ -
Ïádostí  o pfiefiazení ãásti  komunikace III. tfiídy ulice Pod Zámeãkem
v délce 585 m do skupiny úãelov˘ch. Zafiazením této komunikace do III.
tfiídy do‰lo omylem, protoÏe se jedná o polní cestu s nezpevnûn˘m
povrchem vedoucí do polí. âlenové Zastupitelstva s uveden˘m návrhem
souhlasili a návrh byl pfiijat v‰emi hlasy.
- Obãanka z Ústecké ulice vzná‰í dotaz, zda bylo pfii budování chodníkÛ
a vysazování zelenû v Ústecké ulici v‰e podle projektu.
- Starostka pí Plevová - chodníky jsou jiÏ zkolaudovány, TSK si musí
samo ohlídat, mûstská ãást není úãastník fiízení. V˘sadba probíhá podle
toho, jak˘ druh  kefiÛ zrovna zahradnická firma dostane.
- Ing. Nigrinová chválí vybudování dûtského hfii‰tû v Ulãovû ulici - je zde
stále plno dûtí    s maminkami, starostka podûkovala v této souvislosti
za iniciativu p. Valchafiovi, dále tlumoãila ãlenÛm zastupitelstva vzkaz
obãana z bytového domu v Ulãovû ulici ãp. 740, kter˘ vzkázal, Ïe si zde
umístûní dûtského hfii‰tû mohly vymyslet jen choré mozky.
- Starostka seznámila ãleny zastupitelstva o jednání o dotaãních vztazích
na MHMP, kde byly upfiesnûny priority investiãních akcí pro rok 2007,
a to dokonãení povrchu komunikací v návaznosti na M-centrum na
Hru‰ovanském námûstí a navazujících ulic od Krbické po ulici Pod
Zámeãkem, kde chybí chodníky, a dostavbu náfiaìovny u Z· .
- Starostka dûkuje v‰em ãlenÛm zastupitelstva za spolupráci a zve je
v‰echny na sobotní  kfiest knihy o Dolních  Chabrech,  podûkovala jim
za  4letou spolupráci.

o.s. Nad Drahaňským údolím  … k volbám komunálním
Komunální volby jsou v˘znamnou událostí v kaÏdé obci a já bych tímto ráda jménem obãanského sdruÏení popfiála starostce, paní Jaroslavû Plevové
a v‰em kandidátÛm SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ Dolní Chabry co nejvíc hlasÛ v komunálních volbách. 

Paní starostce patfií velk˘ dík za maximální pomoc a spolupráci s na‰ím sdruÏením a stejnû tak za nepfiehlédnutelné zvelebování na‰í obce. 
Velmi si její práce pro obec váÏím a vûfiím, Ïe i díky Va‰í podpofie bude ve své práci úspû‰nû pokraãovat. 

Program SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ Dolní Chabry je nám velmi blízk˘, a proto jedním z kandidátÛ je i místopfiedseda na‰eho sdruÏení, ing.
Jindfiich Novák.  

Hana Francová za obãanské sdruÏení Nad DrahaÀsk˘m údolím
internet: www.drahan.chabry.cz

Rozvrh cvičení  v  T. J. SOKOL Dolní Chabry

Pondûlí 15.00  ÷  19.00 tenisová ‰koliãka

Úter˘ 16.00  ÷  17.00 Ïáci a dorostenci

17.00  ÷  18.00 zdravotní tûlocvik

18.30  ÷  19.30 harmonická gymnastika

Stfieda 15.00  ÷  19.00 tenisová ‰koliãka

âtvrtek 17.00  ÷  18.00 rodiãe s dûtmi

18.00  ÷  20.00 volejbal

20.00  ÷  21.00 aerobik +  kondiã. cviãení

Pátek 15.00  ÷  19.00 tenisová ‰koliãka

Nedûle 18.00  ÷  20.00 florbal (muÏi)

Cviãí se v sokolovnû  -  Mûdûnecká 17
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VáÏení obãané,
rok 2006 je rokem volebním. Nyní na podzim nás ãekají v podstatû troje volby.

Skonãí ãtyfileté funkãní období zastupitelstev, konkrétnû zastupitelstev mûstsk˘ch  ãástí,
zastupitelstva hlavního mûsta Prahy, zvolen˘ch v roce 2002 a také ‰estileté funkãní
období 1/3 senátorÛ zvolen˘ch v roce 2000.

VOLBY SE KONAJÍ VE DVOU DNECH: 
V PÁTEK 20. ¤ÍJNA OD 14.00 DO 22.00 HODIN
V SOBOTU 21. ¤ÍJNA OD 8.00 DO 14.00 HODIN

Voliãem je kaÏd˘ obãan této obce, kter˘ je státním obãanem âR, alespoÀ druh˘ den
voleb dosáhl vûku 18 let a je pfiihlá‰en k trvalému pobytu na území Mâ Praha-Dolní
Chabry.

Hlasovací lístky budou distribuovány voliãÛm nejpozdûji 3 dny pfiede dnem voleb, tedy
17. fiíjna. 
Dojde-li ke ztrátû ãi zniãení hlasovacího lístku, mÛÏe voliã poÏádat ve volební místnosti
okrskovou volební komisi o jin˘ hlasovací lístek.

ZÁSADY HLASOVÁNÍ:

Voliã pfii pfiíchodu do volební místnosti prokáÏe volební komisi svou totoÏnost
a státní obãanství âeské republiky pfiedloÏením platného obãanského prÛkazu nebo
platného cestovního pasu âeské republiky. Po obdrÏení úfiední obálky, pfiípadnû
hlasovacího lístku, vstoupí voliã do prostoru urãeného pro úpravu hlasovacích lístkÛ. 

V tomto prostoru mÛÏe hlasovací lístek upravit jedním z tûchto zpÛsobÛ:

1) oznaãí kfiíÏkem ve ãtvereãku v záhlaví sloupce pfied názvem volební strany pouze tuto
jednu volební stranu. Tím dá hlas kandidátÛm této volební strany v pofiadí podle
hlasovacího lístku a to v poãtu, kolik ãiní poãet ãlenÛ zastupitelstva obce, kter˘ má b˘t
v obci volen. 
V na‰í mûstské ãásti Praha-Dolní Chabry se volí 15 zastupitelÛ.

2) oznaãí kfiíÏkem pouze toho kandidáta, pro kterého hlasuje a to z jakékoliv volební
strany. Opût mÛÏe zvolit takov˘ poãet, kolik ãlenÛ zastupitelstva má b˘t v obci voleno.
Tento údaj je vÏdy uveden v záhlaví kaÏdého hlasovacího lístku.

3) kombinace v˘‰e uveden˘ch postupÛ.
Voliã oznaãí kfiíÏkem jednu volební stranu a dále v rámeãku pfied jménem kandidáta
dal‰í kandidáty, pro které hlasuje a to v libovoln˘ch samostatn˘ch sloupcích, ve kter˘ch
jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto pfiípadû je hlas dán jednotlivû oznaãen˘m
kandidátÛm. Z oznaãené volební strany je dán hlas podle pofiadí na hlasovacím lístku
pouze tolika kandidátÛm, kolik zb˘vá do poãtu volen˘ch ãlenÛ zastupitelstva obce.

Po úpravû vloÏí voliã hlasovací lístek do úfiední obálky, kterou vloÏí pfied okrskovou
volební komisí do volební schránky.
Pokud voliã neoznaãí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani Ïádného kandidáta,
hlasovací lístek nevloÏí do úfiední obálky, hlasovací lístek pfietrhne nebo vloÏí do
úfiední obálky nûkolik hlasovacích lístkÛ do téhoÏ zastupitelstva, je jeho hlas neplatn˘.

Voliãské prÛkazy se pro úãely voleb do zastupitelstev obcí nevydávají.

Pro volby do Senátu se voliãské prÛkazy sice vydávají, ale voliã mÛÏe s tímto voliãsk˘m
prÛkazem hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde
jsou vyhlá‰eny volby do Senátu a v jehoÏ územním obvodu je voliã pfiihlá‰en k trvalému
pobytu. Znamená to, Ïe pokud je voliã pfiihlá‰en  v Mâ Praha-Dolní Chabry a ná‰  úfiad
mu vydá na jeho osobní ãi písemnou Ïádost voliãsk˘ prÛkaz, mÛÏe hlasovat kdekoliv ve
volebním obvodu  Prahy 8. V tomto místû v‰ak nebude moci hlasovat ve volbách  do
zastupitelstev obcí, kde institut  voliãsk˘ch prÛkazÛ není zaveden.

Ve‰keré dal‰í podrobnosti t˘kající se voleb jsou upraveny v zákonû ã. 491/2001 Sb.
o volbách do zastupitelstev obcí ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

Prezident republiky rozhodnutím z 21. ãervence 2006 
ã. 369/2006 Sb., vyhlásil 
volby do Senátu Parlamentu âR a volby do zastupitel-
stev obcí na 20. a 21. fiíjna 2006.
Pfiípadné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu âR probûhne
ve dnech 27. a 28. fiíjna 2006.

V na‰í Mâ jsou stanoveny dva volební okrsky:

VO ã. 1 - KD Ulãova ul. ã. 652/6
Praha - Dolní Chabry

-pro obãany pfiihlá‰ené k trvalému pobytu v ul.:

Cítovská, DopravákÛ, Kobyliská, Kozomínská, Kfiimovská,
Ládevská, Ledãická, Libûdická, Ploskovická, Poãeradská,
Pod kfiíÏem, Pod vûtrolamem, Protilehlá, Prunéfiovská,
U Váhy, U Vûtrolamu, Ulãova, Ústecká, Îìárská.

VO ã. 2 - Z· Spofiická ul. ã. 400/34, 
Praha - Dolní Chabry 

- pro obãany pfiihlá‰ené k trvalému pobytu v ul.: 

Bílenecké námûstí, Bolebofiská, Budy‰ínská, Citolibská,
Do rybníãkÛ, Doksanská, Doma‰ínská, Doubická, Dvorní,
Dvofiákova, Hru‰ovanské nám., Jirkovská, K Brnkám,
DadaÀská, Krbicmká, Libochovická, Litická, Mûdûnecká,
Na Dolíku, Na Pû‰inû, Na ·ubû, Nad Úvozem, Nová,
ObsluÏná, Osecká, Pern‰tejnská, Pihelská, Pod Hrází,
Pod Václavem, Pod zámeãkem, Podhofiská, Pfied
Sokolovnou, Spofiická, Tu‰imická, U Jirkovské,  U jízdárny,
U rybníãka, U Václava, Údlická, V Americe, V Kratinách,
Velemínská, Vernéfiovská.

Volební místnosti budou otevfieny
v pátek 20. 10. 2006 od 14 - 22 hod.

a v sobotu 21. 10. 2006 od 8 - 14 hod.
KaÏd˘ voliã je povinen se prokázat platn˘m

dokladem totoÏnosti.
Blanka Kadlecová

tajemnice Mâ
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Volební program
„SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ Dolní Chabry“

VáÏení spoluobãané,
„SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ Dolní Chabry“ pfied Vás pfiedstupuje podruhé s volebním programem, ve kterém Vás seznámíme s na‰í vizí
pro následující volební období.
Pfied ãtyfimi roky jste nám dali moÏnost pro Vás pracovat a my jsme se snaÏili Va‰i dÛvûru nezklamat. Zda se nám to podafiilo, poznáme právû nyní.
Na‰e kandidátka se zmûnila minimálnû. Najdete zde pouze tfii nové tváfie.

Co Vám nabízíme?
Chceme dokonãit rozpracované akce:
povrchy komunikací a vybudování chybûjících chodníkÛ. Dále Multifunkãní centrum na Hru‰ovanském námûstí, které bude financováno
z prostfiedkÛ EU. ProtoÏe máme moÏnost získat prostfiedky od Evropské unie vyuÏijeme ji na pofiízení tepeln˘ch ãerpadel pro vytápûní
napfi. základní ‰koly. V na‰í obci stále není zafiízení pro star‰í obãany. Pokud se nám podafií získat pozemek, chceme zahájit pfiípravu na
jeho vybudování.
Pfiejeme si, aby Dolní Chabry zÛstaly místem pro krásné bydlení s moÏností rekreace v okolní pfiírodû, musíme proto zabránit stavbû
obchvatu vedeného pfies území na‰í mûstské ãásti.
Dolní Chabry se neustále rozrÛstají a lidé, ktefií sem pfiijedou poprvé se zde obtíÏnû orientují. Necháme nainstalovat informaãní ukazatele
a umoÏnit lep‰í orientaci.
Nemûli bychom zapomínat ani na kulturu. Budeme pfiipravovat kulturní akce pro ‰ir‰í okruh obãanÛ.

Nyní Vás seznámí se sv˘m programem pro nadcházející volební období jednotliví  kandidáti: 

Jaroslava Plevová: Prioritou na‰eho sdruÏení v minulém funkãním období byla poctivá snaha o dobré místo pro Ïivot v Dolních Chabrech. 
To bude na‰í náplní i v následujících letech.

MUDr. Zbynûk Dvofiák a Ing. Jan Stránsk˘: Zamûfiíme se  pfiedev‰ím na dopravu a budeme fie‰it  souãasn˘ nevyhovující  stav. Navrhujeme
koncepci dopravního fie‰ení jako rezidenãní ãtvrÈ s cílem zklidnit  místní dopravu a maximálnû omezit prÛjezd obcí. Dofie‰íme napojení severní
ãásti Dolních Chaber na komunikaci Ústecká, chceme zrealizovat dfiíve uvaÏované kruhové objezdy v ulicích Spofiická a Ústecká.

Ing. Alena Nigrinová a Jaroslav Vokáã: Na‰e ‰kolská a sportovní komise finanãnû a organizaãnû zaji‰Èovala minulé ãtyfii roky chaberské akce,
zejména pro dûti a mládeÏ. Pfiíkladem je Masopust a Dûtsk˘ den. Podporovali jsme ãinnost tûlov˘chovn˘ch jednot, snaÏili jsme se o uÏ‰í kontakt
mezi samosprávou a uãiteli. Chceme v tom pokraãovat.

Ing. Emil Korejãík a RÛÏena Klime‰ová: Hospodafiení obce a získávání financí je jednou z nejnároãnûj‰ích prací. Je dobfie, Ïe Dolní Chabry jsou
zafiazeny do programu JPD Evropské unie, odkud je moÏné získat finanãní podporu na rÛzné akce. Kromû toho bychom chtûli získávat více financí
z grantÛ i spoluprací se zdej‰ími podnikateli( mÛÏe se jednat o spolupráci ve formû nepenûÏitého plnûní).

Ing. Jindfiich Novák a Antonín Matûjka: V tomto bodû se chceme zamûfiit více na dodrÏování ekologick˘ch ukazatelÛ pfii urbanistické zástavbû
obce, více spolupracovat s pfiírodovûdn˘m krouÏkem „SÛvy“, zajistit otevfiení nov˘ch cyklostezek. Ve spolupráci s odpÛrci obchvatu v podobû
varianty „J“ jej odsunout z území Dolních Chaber.

Zdenûk ·ír a Jifií Sysel: Zapojit obãany do vûcí vefiejn˘ch tím, Ïe zajistíme jejich informovanost o zásadních rozhodnutích a skuteãnostech, které
ovlivÀují chod mûstské ãásti nejen informacemi zvefiejÀovan˘mi ve Zpravodaji a na internetov˘ch stránkách Dolních Chaber, ale také napfiíklad
pomocí SMS zpráv. Pfiipravíme projekt do euroinfosálu v budovaném M-centru.

Zdena Machytková a MUDr. Marta Tupá: Máme zámûr roz‰ífiit programy pro seniory napfi. o pfiedná‰ky a besedy s lékafii, nebo vizáÏisty,
podporovat zdrav˘ Ïivotní smûr seniorÛ aktivním pohybem, zapojit více i osamûlé obãany, budeme vítat nové obãany i obãánky Dolních Chaber.

Miloslav Hofman a Vladimír Rodr: Vzhledem ke zvy‰ujícímu se poãtu obãanÛ Dolních Chaber chceme zajistit zdravotní péãi v místû nejen
obvodními lékafii, ale i specialisty.

Milí voliãi, pfiijìte nám dát hlas ve dnech 20. a 21. fiíjna.
Dûkujeme Vám za nûj.

„SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ Dolní Chabry“
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VáÏení spoluobãané,

dostává se Vám do ruky poslední pfiedvolební ãíslo Chaberského zpravodaje. Volbami skonãí volební období souãasného zastupitelstva, 
ve kterém v opozici pracovali i ãlenové zvolení  za ODS. Rádi bychom na závûr volebního období zrekapitulovali svoji ãinnost, projekty na kter˘ch
jsme se spolupodíleli a pfiedstavili v krátkosti alespoÀ nûkteré z na‰ich vizí, se kter˘mi jdeme k volbám.
PraÏsk˘ okruh
Asi nejvíce diskutovan˘m tématem je PraÏsk˘ okruh. Snaha asi v‰ech obãanÛ Chaber je dosaÏení takového fie‰ení dopravy, kdy okruh nepovede
v tûsné blízkosti na‰ich obytn˘ch zón. V souãasnosti se podafiilo pozastavit ãinnost na budování okruhu, ale do budoucna je ve hvûzdách, 
zda Magistrát hl.m. Prahy, tuto pro nás nepfiíznivou variantu, nakonec neprosadí. Víme , kde jsou v této variantû „J“ zásadní problémy, jako jsou
nefie‰ené napojení na komunikace vnitfiní Prahy. (V‰echna auta, která by sjela z okruhu za mostem by jezdila pfiímo pfies Chabry apod.) 
Víme, kde jsou zásadní kritická místa projektu a v pfiípadû jeho realizace se zasadíme o co nejmen‰í ekologické dopady na Dolní Chabry. 
MládeÏ a ‰kolství
Vzdûlání je základem a musíme tedy zaãít se systematick˘m a kvalitním vzdûláváním na‰ich dûtí uÏ od jejich útlého vûku. V budoucnu moÏná
nûkteré z nich budou pomáhat právû pfii práci v dal‰ích zastupitelstvech. Je tedy potfieba roz‰ifiovat moÏnosti vzdûlání nejen podporou knihovny,
stabilizace poãtu schopn˘ch uãitelÛ, ale také  zavedením dostupného internetu, aby se nejen dûti mohly pfiipojit na dnes jiÏ naprosto bûÏnou
dálnici dat a informací. V uplynulém období se podafiilo zrekonstruovat ‰atny a jídelnu Z·. V této ãinnosti vydatnû pomohl i „Spolek pfiátel
Chaberské ‰koly“, kterému se patfií alespoÀ touto cestou za jejich práci podûkovat. Také je potfieba podûkovat uãitelÛm za jejich práci nad rámec
jejich povinností.
V budoucnu se chceme zasadit o získání vût‰ích prostfiedkÛ formou grantÛ na rozvoj ‰koly a jeho vybavení, napfi. poãítaãov˘ch uãeben tak, 
aby bylo moÏno na poãítaãích aplikovat kvalitní programy pro v˘uku.
Nejenom vzdûlání je pro na‰e dûti dÛleÏité, musíme se tedy postarat o vyplnûní jejich volného ãasu. V na‰í obci pÛsobí nûkolik sportovních
organizací, které jsou závislé na finanãních dotacích. Z toho dÛvodu se chceme zamûfiit na získání finanãních prostfiedkÛ a pomoci k dal‰ímu
rozvoji sportovních klubÛ. Dal‰ím na‰ím zámûrem je vyuÏít sportovního hfii‰tû v areálu ‰koly, provést ãásteãnou rekonstrukci a roz‰ífiit  napfi. o u-rampu.
U seniorÛ chceme zachovat jiÏ tradiãní akce, jako jsou zájezdy a posezení. Zcela jistû budeme pokraãovat v zámûru  vybudovat na pozemku obce
dÛm pro seniory.
Multifunkãní centrum
V nûkolika pfií‰tích dnech zapoãne pfiestavba statku na Hru‰ovanském námûstí na Multifunkãní centrum. V uplynul˘ch t˘dnech jsme se aktivnû
podíleli na v˘bûru zhotovitele tohoto projektu podporovaného Evropskou unií. Byl to od zaãátku nelehk˘ úkol, ale vûfiíme, Ïe jsme vybrali to
nejlep‰í. V pfií‰tím období bude nutno tento projekt zrealizovat a následnû rozhodnout o úãelném vyuÏití prostorÛ, které nebudou slouÏit obci.
Budeme vytváfiet podmínky tak, aby byly prostory vyuÏity zejména na sluÏby, které v obci chybí a budou vyuÏívány cel˘m spektrem obãanÛ. 
(napfi. rehabilitace apod.) 
Bezpeãn˘ Ïivot ve mûstû
Nikdo by nemûl mít obavy o svÛj majetek a zdraví, a tudíÏ se chceme zamûfiit na prevenci kriminality a zkvalitnûní práce mûstské policie,
pfiedev‰ím ve veãerních hodinách.
Bezpeãná a efektivní doprava
Bezpeãná a efektivní doprava je neustále diskutované téma, a to pfiedev‰ím z dÛvodÛ bezpeãnosti na‰ích dûtí. BohuÏel i po velice zpfiísnûné
novele zákona o silniãním provozu se stále setkáváme s fiidiãi, ktefií nejsou ochotni respektovat tato pravidla a tím ohroÏují Ïivoty nás v‰ech.
Urãitû dobfie známá nám v‰em je  ul. Ústecká. Rádi bychom pracovali ve spolupráci s Magistrátem hl.m. Prahy a Mûstskou policií na dal‰ích
opatfieních vedoucí k dal‰ímu nucenému zpomalení tûchto neohledupln˘ch fiidiãÛ.

Místní sdruÏení ODS v leto‰ních  komunálních volbách vûnovalo sestavení volební kandidátky velkou pozornost. Je sestavena z ãlenÛ za ODS
a nezávislé. Na místo starosty obce kandiduje Bc. Andrea Dvorská.

A je jen na spoluobãanech, aby vyuÏili své ‰ance svobodnû rozhodnout a volit dle svého nejlep‰ího pfiesvûdãení tak, aby si po ãtyfiech letech
pfii hodnocení uplynulého období mohli fiíci:“Volili jsme dobfie.“ Doufám, Ïe volební úãast bude minimálnû stejnû tak vysoká jako pfii volbách do
Poslanecké snûmovny a ukáÏe, Ïe vût‰ina obãanÛ má zájem o budoucnost obce Dolní Chabry.

Za místní sdruÏení ODS Bc. Andrea Dvorská  a Ing. Miloslav Pexa.

Bc. Andrea Dvorská, narozena 04. 1. 1975 v Praze, absolvent Bankovního institutu vysoká ‰kola v Praze, 

obor finance.  1997-1998 Manager námofiní dopravy u zahraniãní spoleãnosti. Od r. 1998 soukrom˘ podnikatel. 

âlen sociální komise na Praze 8, a pfiedsedou místního sdruÏení ODS Dolní Chabry. Sportovní pfiíznivec. 

Stav vdaná, jedno dítû.
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VáÏení spoluobãané, 

dovolte, abychom Vám pfiedstavili 15 kandidátÛ do zastupitelstva mûstské ãásti Praha - Dolní Chabry, ktefií se ucházejí o Va‰i pfiízeÀ na
kandidátce Strany zelen˘ch jako ãlenové Strany zelen˘ch nebo jako kandidáti bez politické pfiíslu‰nosti. Nejdfiíve v‰ak nûkolik poznámek
k volebnímu programu, respektive na‰í pfiedstavû o tom jak˘m smûrem by se podle na‰eho názoru mûly ubírat vûci vefiejné v na‰í mûstské ãásti. 

Pro budoucí v˘voj Chaber je zcela zásadní v jaké variantû se zaãne budovat ‰estiproud˘ dálniãní obchvat Prahy. Pokud se podafií prosadit
variantu Ss, kterou jiÏ pfied lety navrhlo obãanské sdruÏení Ekoforum, bude to pozitivní faktor, kter˘ umoÏní dal‰í rozvoj na‰í obce a moÏnost
plnû se vûnovat kaÏdodenním tématÛm, která jsou pro nás dÛleÏitá. Rozhodnutí stále nepadlo, a proto je nutné se této problematice nadále
plnû vûnovat.

Stávající „velká koalice“ ODS a âSSD, která jiÏ vládne praÏské radnici neru‰enû od roku 1998 se nicménû tvrdo‰íjnû drÏí varianty J, která by
znamenala pro obyvatele Chaber nejenom ohroÏení zdraví, ale mûla by negativní dopad na hodnotu nemovitostí v katastru obce (k takové
situaci jiÏ dochází napfiíklad v Nebu‰icích, které jsou bezprostfiednû, stejnû jako Chabry, ohroÏeny kumulativním dopadem vlivu dálniãního
obchvatu dohromady s dopadem stavby nové plánované pfiistávací a vzletové dráhy na leti‰ti Ruzynû). 

Stavba varianty „J“ umístûná v katastru na‰í obce, kterou podporuje magistrátní velká koalice ODS  a âSSD by mûla pfiím˘ dopad na Ïivot v obci.
Pfii‰li bychom o takové hodnoty, jako je moÏnost neru‰ené procházky do DrahaÀského údolí nebo sportovních a relaxaãních aktivit v blízkém
okolí obce, zmizel by tak cenûn˘ klid a v˘hled na pûkn˘ horizont. Spolu se zásadním zhor‰ením kvality ovzdu‰í by se zv˘‰il hluk spojen˘
s automobilovou dopravou nad snesitelnou úroveÀ. S tím v‰ím souvisí na‰e zdraví a vÛbec kvalita na‰eho Ïivota, nejen nás, ale i na‰ich dûtí.  

Strana zelen˘ch ve spolupráci s obãansk˘mi sdruÏeními a zastupitelstvi dotãen˘ch mûstsk˘ch ãástí (zejména Suchdol, Dolní Chabry
a Lysolaje) jako jediná politická strana jasnû deklarovala podporu varianty Ss dálniãního obchvatu. Dlouhodobá práce obãanÛ zapojen˘ch
v jednotliv˘ch obãansk˘ch sdruÏeních (o.s.  Ekoforum, o.s. Pfiíso, o.s. Nad DrahaÀsk˘m údolím) je klíãová, nicménû bez zaji‰tûní politické podpory
v rámci zastupitelstev zmínûn˘ch obcí, by byla ménû úãinná a spí‰e jen formální. I proto o.s. Ekoforum pro volby do zastupitelstva Chaber zaloÏilo
pro volby v letech 1998 a 2002 politické hnutí Obãanská liga Forum. Z hlediska zaji‰tûní politické podpory v souãasnosti, ale i do budoucna se
domníváme, Ïe Strana zelen˘ch pfiedstavuje tu nejvhodnûj‰í moÏnost, a proto se o.s. Ekoforum rozhodlo zaloÏit základní organizaci v Chabrech
a postavit zde kandidátku Strany zelen˘ch za hojné úãasti obãanÛ bez politické pfiíslu‰nosti. Stejnû jako na úrovni kandidátÛ do Poslanecké
snûmovny ãi Senátu jsme dbali na v˘razné zastoupení Ïen na kandidátní listinû. 

V rámci tohoto volebního zpravodaje není prostor pro prezentaci celého volebního programu pro Prahu Strany zelen˘ch. Proto bychom
chtûli zmínit alespoÀ nûkteré základní body, které jsou podle na‰eho názoru prioritou v Chabrech (kompletní program SZ pro Prahu
„Kvalita Ïivota“ najdete na http://www.zeleni.cz/):

1. podpora pro stavbu dálniãního obchvatu Prahy ve variantû Ss, tzn. mimo území Chaber a s tím spojen˘ jednoznaãn˘ a trval˘ nesouhlas
s variantou J procházející územím obce, souãasnû podpora místního spojení Prahy 8 a 6 (ve‰keré odborné materiály, posudek EIA, mapy
a dal‰í informace naleznete na webu o.s. Ekoforum/Pfiíso  http://www.volny.cz/szokruh/)

2. utlumení dopravy na dvou nejvût‰ích a „tranzitních“ silnicích v Chabrech - Ústecké a Spofiické: rozsah stávající dopravy a napojení na silniãní 
síÈ okolních obcí a mûstsk˘ch ãástí umoÏÀuje korekci prÛjezdového profilu obou silnic takov˘m zpÛsobem, aby bylo zaji‰tûno sníÏení
rychlosti, sníÏení poãtu  pruhÛ na Ústecké  na úkor zv˘‰ení poãtu parkovacích míst a vybudování pfiechodÛ s ochrann˘mi bariérami pro 
chodce (domníváme se, Ïe Chabry by nemûli b˘t prÛjezdnou obcí a neslouÏí jako testovací dráha pro zku‰ební jízdy prodejcÛ autobazaru AAA)

3. vybudování plnû funkãních cyklostezek (tzn. oddûlen˘ch od vozovky pro motorová vozidla) a jejich napojení na stanice metra Kobyliské 
námûstí a Ládví, jejich propojení mezi Prahou 8, âimicemi, ëáblicemi a Zdiby - chceme, aby se jízdní kolo mohlo stát plnohodnotn˘m
a bezpeãn˘m dopravním prostfiedkem

4. zkrácení intervalÛ autobusov˘ch linek mezi obcí a metrem - tímto opatfiením chceme mimo jiné usnadnit rozhodování zda jet do práce
nebo zábavou autem nebo vyuÏít mûstské hromadné dopravy, coÏ sniÏuje dopravní nároãnost v rámci obce a úroveÀ zneãi‰tûní

5. nepfiipustit v˘stavbu dal‰ích objektÛ, jejichÏ v˘‰kové rozmûry nezapadají do charakteru obce a trvale znehodnocují kaÏdodenní vnímání
architektury Chaber, obdobnû nepfiipustit v˘stavbu takov˘ch objektÛ, jejichÏ urãení je pouze komerãní a v˘raznû zvy‰uje ãetnost automo-
bilové dopravy spojené s jejich provozem 

6. zaji‰tûní pokraãování svozu bioodpadu i v roce 2007 a následujících letech - budeme poÏadovat, aby magistrát na‰el finanãní prostfiedky
a svoz biodpadu, kter˘ v˘raznû pfiispívá k ãistotû v rámci obce,  pokraãoval i v roce 2007

7. ochrana stávajících a v˘stavba nov˘ch zelen˘ch oblastí pro rekreaci a ochranu pfiírody
8. v˘stavba nov˘ch dûtsk˘ch hfii‰È a míst pro relaxaci, odpoãinek a setkávání dûtí, ale i seniorÛ
9. poskytovat finanãní podporu obãanÛm za úãelem zv˘‰ení a udrÏení kvality kvûtinové v˘zdoby v obci

10. aktivní finanãní podpora tradiãních obãansk˘ch aktivit, zájmov˘ch krouÏkÛ, spolkÛ apod. a jejich rozvoj v rámci obce 

Pofiadí Pfiíjmení, jméno Vûk Povolání v zastupitelstvu Chaber: Politická pfiíslu‰nost

1 Ing. Bohin Michael, MBA 36 obchodní fieditel; o.s. Ekoforum 1998 - 2002 ãlen Strany zelen˘ch
2 Dobr˘ Václav 67 Instalatér 1994 - 2006 bez pol. pfiíslu‰nosti
3 PhDr. Dou‰ová Vûra 59 PsycholoÏka 1998 - 2006 ãlen Strany zelen˘ch
4 Ing. Koutková Eva, CSc. 53 vysoko‰kolská uãitelka 1998 - 2002 bez pol. pfiíslu‰nosti
5 Dou‰a Miloslav 55 Ekonom ãlen Strany zelen˘ch
6 MUDr. ·kopková Olga 43 Lékafika bez pol. pfiíslu‰nosti
7 Ferstová Jitka 44 farmaceutická laborantka bez pol. pfiíslu‰nosti
8 Filipová Olga 61 Podnikatelka bez pol. pfiíslu‰nosti
9 Trnková Milada 65 uãitelka bez pol. pfiíslu‰nosti
10 DiS. Marková Libu‰e 24 studentka bez pol. pfiíslu‰nosti
11 Ing. Kopeck˘ Jan 41 stavební inÏen˘r bez pol. pfiíslu‰nosti
12 Mgr. Bohinová ·árka 35 uãitelka ãlen Strany zelen˘ch
13 Ing. Kopecká Veronika 39 stavební inÏen˘rka bez pol. pfiíslu‰nosti
14 BcA. Stejskalová Barbora 24 studentka bez pol. pfiíslu‰nosti
15 Netolická Lenka 30 zahradnice bez pol. pfiíslu‰nosti
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Vážení občané městské
části Dolní Chabry,
již dvě volební období Vás za-
stupuji a hájím Vaše zájmy
v Senátu Parlamentu ČR. S ně-
kterými z Vás se znám ze
svých dřívějších návštěv Cha-
ber, někteří mne navštívili
v mé senátorské kanceláři na
Libeňském zámečku. Nejen
od nich či obyvatel dalších
menších městských částí –
hlavně Ďáblic nebo Březiněvse
- vím, že většinu běžných pro-
blémů dokážou řešit „Vaši“

komunální politici, kteří mají
k občanům nejblíže. I já sama
působím v městském zastupi-
telstvu, takže znám jak mož-
nosti a úskalí komunální politi-
ky, tak možnosti a úskalí role
senátora. O to víc vítám všech-
ny podněty, které se vztahují
k legislativní činnosti Senátu,
ať už se vztahují k jakémuko-
liv problému nebo zákonu.
Mám výhodu členství v senát-
ním klubu ODS, který je do-
statečně velký na to, aby se

v něm našel odborník na vět-
šinu oblastí, a také na to, aby
dokázal podobu daného zá-
kona ovlivnit. Já sama se za-
bývám zejména otázkami so-
ciální politiky a zdravotnictví,
pracuji v příslušném senátním
výboru a od roku 2004 jsem
jeho předsedkyní.V této práci
bych chtěla pokračovat i na-
dále, a proto se nyní ucházím
o Vaši podporu v nadcházejí-
cích volbách.

RNDr.Alena Palečková

RNDr. Alena Palečková, 59 let
senátorka a členka zastupitelstva Prahy 8 

• Narodila se v Libni (1947), kde bydlí dosud.
• Vystudovala biologii.
• V letech 1971 až 1986 pracovala na oddělení

hematologie a krevní transfuze nemocnice Na
Bulovce, potom v Revmatologickém ústavu,
kde se podílela na výzkumu příčin revmatic-
kých a autoimunitních chorob.

• Od roku 1994 je zastupitelkou Prahy 8 a od ro-
ku 1996 zároveň senátorkou – nyní předsedky-
ní Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku.

• Má dvě dcery a tři vnoučata. Manžel, vysoko-
školský profesor, zemřel v prosinci 2003.

Slušnost není slabost, ale síla

Mé priority
• Musíme vytvářet podmínky pro to, aby většinu
běžných situací mohl člověk nebo rodina zvládat
sám, bez pocitu bezmoci či závislosti. Zároveň mu-
sí být k dispozici vhodné mechanizmy pro ty,kdo se
ocitnou v situacích mimořádně obtížných.
• Přirozeným obdobím,které čeká každého z nás, je
stáří. Abychom ho mohli prožít důstojně, je mj.nut-
ná reforma důchodů.
• Pro rodiny je důležitá nejen finanční pomoc, ale
i možnost sladění rodičovské a profesní role.

• Ve zdravotnictví podporuji koncepci,která umož-
ní každému přístup k co nejúčinnější léčbě. Je nutná
solidarita s těmi, kdo ji nejvíce potřebují. Cestou je
byť symbolická spoluúčast u běžných léčiv ve pro-
spěch lidí s těžkými či chronickými chorobami.
• Předpokladem efektivních vztahů ve zdravotnictví
je informovaný pacient, lékař s přístupem k odbor-
ným poznatkům, nezatížený existenční nejistotou
a byrokracií,a v neposlední řadě funkční pojišťovna,
která efektivně spravuje pacientovy peníze.

 ODS www.paleckovaalena.cz
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o.s. Nad Drahaňským údolím
... a pár slov k volbám senátním

Obãanské sdruÏení Nad DrahaÀsk˘m údolím velmi úzce spolupracuje se
ZO Strany zelen˘ch v Praze 8, a proto bychom Vás rádi seznámili
s kandidátem Strany zelen˘ch do Senátu âR. I kdyÏ je pravdou, Ïe
mnoh˘m z Vás písniãkáfie, spisovatele a básníka Jifiího Dûdeãka pfiíli‰
pfiedstavovat nemusíme. Jeho prioritou po vstupu do Senátu by kromû
kulturních problémÛ bylo fie‰ení zoufalé dopravní situace v Praze obecnû,
v osmém obvodu zvlá‰tû.

Jifií Dûdeãek

písniãkáfi, pfiekladatel, básník, pfiedseda âeského centra Mezinárodního
PEN klubu.

❖ narozen: 1953, studia: 1976 FF UK, 1984 FAMU, bez politické pfiíslu‰nosti
❖ externí profesor Literární akademie Josefa ·kvoreckého 
❖ dlouholet˘ ãlen ãestného pfiedsednictva Dûtí Zemû
❖ pravideln˘ úãastník mnoha akcí organizovan˘ch hnutím Duha 

nebo Dûtmi Zemû 
❖ a od roku 2005 i ãlen komise pro udûlování Ropáka roku

www.dedecek.cz

pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

Brožura 2.qxd  4.10.2006 12:17  Stránka 12



FOTOPŘíLOHA – říjen 2006

Svûtlo

Zlaté kfiíÏky
záfií z v˘‰ky,
rozhlíÏí se do kraje,
svûtlo lásky s nimi je.

Kostelíãek jako dlaÀ,
z ‰era vûkÛ zachován
a jak léta stále bûÏí,
jako andûl Chabry stfieÏí.

MÛÏe‰ jen tak potichu
hledat u nûj útûchu.
Cestiãka ti napoví,
kroky tvé se zastaví..

S.·.

KRESBY DĚTÍ Z VLASTIVĚDNÉHO KROUŽKU NA KŘTU KNIHY
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