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Vážení občané.
Prázdniny utekly jako voda a všichni se vracíme ke každodenním povinnostem. My dospělí už víme s čím na nás
všední dny vyrukují, ale děti které  začaly povinnou školní docházku  v první třídě začínají novou etapu života.
Skončila jim sladká bezstarostná doba dětství. Jejich životy bude stále více svazovat povinnost.  Abychom dětem
usnadnili vstup do světa povinností měl by mít každý z nás s nimi hodně trpělivosti. Já chci každému prvňákovi
popřát hodně úspěchů a štěstí na té nové cestě.

Nyní o tom, co zajímá  Vás občany, s čím se na mě, nebo na členy zastupitelstva, obracíte s dotazy. 
- dotaz občanů: bude vybudován nájezd pro kočárky u nových schodů ve Dvorní ulici? 
- bohužel ne. Při zadávání projektu na schodiště byl požadavek na vybudování nájezdu vznesen, ale po proměření
projektant zjistil, že sklon svahu je tak velký, že není možné, při zachování normy, nájezd vybudovat. Byly dvě
možnosti. Buď budou vybudovány schody tak, jak se dělají nyní, nebo nebudou žádné. Vím, že ti z Vás kteří by
využívali nájezd by volili druhou variantu /  např.: maminky s kočárky / , ale ten, kdo tudy chodí když je bláto, nebo
sníh by zase preferoval možnost schodů. Jak už psala Božena Němcová " není na světě člověk ten, aby se zalíbil
lidem všem ". Snažili jsme se zvolit menší zlo.
- Připomínky ze strany občanů k dopravní situaci v Dolních Chabrech - proč nejsou umístěny na nefrekventovanějších
místech semafory,  zpomalovací retardery, nebo vybudovány okružní křižovatky?
- Požadavek MČ na vybudování okružních křižovatek jsem zmapovala až do roku 1999. Na základě studie, kterou

nechal zpracovat p. ing. Marek / bývalý starosta / jsme zadali projekt na okružní křižovatky  na Ústecké ulici u ulice Dopraváků a na konci Chaber
u křížení ulice Ústecké a ulice k Ďáblicům. První jmenovaná okružní křižovatka se projednává v současné době a opravdu nemohu slíbit, že se
bude v dohledné době budovat, protože je ještě mnoho  institucí, které se k projektu budou vyjadřovat. Druhá možnost vybudování křižovatky
vzala za své již v přípravné fázi projektu, protože prostor pro její umístění byl nedostatečný. Navíc by přímo do okružní křižovatky ústily dva
vjezdy rodinných domů, což  vyhláška neumožňuje. Je zpracovaný projekt na okružní křižovatku v ulici Spořická  - K Ďáblicům, ke které nebyly
dosud žádné závažnější výhrady a která by se mohla vybudovat, ale záleží na financích. 
- Vybudování zpomalovacích retarderů není jednoduchá záležitost, protože namontovat retardér po projednání se silničním správním úřadem
by neměl být tak velký problém, ani cena za něj, ale po jejich instalaci se množí žádosti o odstranění retarderů  protože jízda přes ně způsobuje
hluk a otřesy a jsou tím  poškozovány okolní nemovitosti. Zvlášť, když přes ně jezdí  řidiči velkou rychlostí. Na vybudování retarderů které by
nebyly namontovány, ale upraveny stavebně je nutné mít zpracovaný projekt, stavební povolení a s tím související  vyjádření dotčených orgánů
a na konec zajistit financování. 

Požadavky na světelnou signalizaci jsme rovněž vznesli, bylo nám však řečeno, že nejsou peníze, že je v Praze mnoho míst kde je situace horší
než v Chabrech a ani na ně nejsou prostředky. Budeme se dále snažit o vyřešení  bezpečnější dopravy v Dolních Chabrech. 
V minulosti jsem Vás informovala o záměru MČ vybudovat  na Hrušovanském náměstí ve statku, který jsme koupili od slečny Kláry Stejskalové
"Multifunkční centrum". Než Vás budu informovat o tom, co se zde v současnosti děje, dovolte, abych poděkovala rodině  Stejskalových za
vstřícnost k MČ u našich občanů nebývalou. Vím, že mohli bývalý statek, který jsme od nich odkoupili prodat daleko výhodněji. Jiní na jejich místě
by to určitě udělali. Proto, pokud se podaří vybudovat na Hrušovanském náměstí něco, co bude sloužit občanům Dolních Chaber, chci, aby jste
věděli, komu za to máme děkovat.  

Nyní se vrátím k záměru rekonstrukce statku. Prvním přáním bylo vybudovat zde dům klidného stáří pro starší občany, ordinace pro lékaře,
rehabilitační bazén. Vlastně to, co jsme Vám dávali formou ankety k vyjádření. Byla zpracována studie podle vyhodnocené ankety a byli jsme
rozhodnuti a jsme stále, požádat o financování z fondů Evropské unie. Ve chvíli, kdy jsme sbírali podrobnější informace o tom, co bychom z fondů
EU mohli čerpat jsme zjistili, že nám nikdo nedá peníze na vybudování  domu klidného stáří, protože do fondů JPD 2, kam jsme byli zařazeni,
nespadá možnost výstavby pro sociální služby ani bydlení. 

Nechali jsme tedy zpracovat studii na využití statku
podle daných kritérií EU. Jestliže se nám podaří do konce
září zahájit jednání o stavebním povolení, můžeme
podat projekt na financování z fondů EU. Rovněž do
konce září. Pokud se nám toto podaří a bude-li náš
projekt vybrán komisí EU pro posuzování projektů, do
užšího výběru a posléze budeme-li vybráni, mohli
bychom se dočkat zrekonstruovaného statku. Já vím, je
to samé "jestliže a pokud". Držme si palce aby nám to
vyšlo, abychom se mohli dočkat toho, že v Chabrech
budeme mít  pro občany konečně taky něco pěkného. 
Co by to tedy mělo být. Projekt je zadán firmě
AMAinvest,  která byla vybrána 10člennou výběrovou
komisí poměrem hlasů 6:4 ze tří zúčastněných
projekčních kanceláří. Podmínky zadání byly velice tvrdé,
a to s ohledem na čas i finance. Výše uvedenou firmou je
zpracováván projekt na rekonstrukci statku. Měly by zde
být umístěny např.: ordinace lékařů, Euroinfosál,
čajovna, Radnice, sál pro zasedání zastupitelstva
i obřadní síň. Návrh projektu a studie bude vystaven.
Vzhledem k tomu,  že je možné využít peníze  EU
v tomto případě pouze na rekonstrukci, ne na nástavbu
či přístavbu, byl docela oříšek skloubit požadavky
s nutností. Věřím, že se to podařilo nám i projektantovi.
Ještě do konce září nás čeká tvrdá práce na projektu
a pokud se nám podaří jej podat, budeme už jen čekat
na rozhodnutí o tom. Zda jsme byli, či nebyli vybráni. 

Možná, že je ještě víc dotazů a připomínek které by jste
chtěli zodpovědět a na které už nezbylo místo. Snad se
na ně dostane v některém z příštích Zpravodajů.

Jaroslava Plevová, starostka
Začíná školní rok 2005 - 2006
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Oznamuje
ve smyslu §36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění dle usnesení Rady MČ  Praha - Dolní Chabry č.

0429/005 ze dne 29.8.2005

Záměr
Pronajmout formou výběrového řízení

byt o výměře 74,95  m2 v budově základní školy, Spořická 400, Praha 8-Dolní Chabry.

Podmínky pronájmu:
Byt bude užíván výhradně k bydlení nájemce a příslušníků jeho domácnosti.

Byt bude obsazen manželi (druhem+družkou), kteří převezmou povinnosti správce objektu a přilehlých prostor.
Alespoň s jedním z nich bude uzavřena pracovní smlouva.

Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu určitou, 1 rok, po ukončení může být prodloužena.
Nájemník podepíše souhlas s tím, že v případě, že mu nebude prodloužena smlouva, souhlasí s vystěhováním bez náhrady.

Nájemné bude stanoveno dle platné vyhlášky a stanoveného koeficientu pro území MČ Praha - Dolní Chabry

Nabídka musí obsahovat:
Osobní data uchazeče o byt (jméno příjmení, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, adresa pro příjem pošty, telefonický kontakt)

Jména osob, která budou byt s nájemcem užívat (jmenovitě, včetně rodných čísel a vztah k účastníku řízení)
Soutěžní nabídky zájemci osobně předají v řádně zalepené obálce s označením -"Výběrové řízení na pronájem bytu  Spořická 400".

Uzávěrka přijetí nabídek je 30. 9. 2005 v 10.00 hod.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené návrhy nebo soutěž zrušit.

Místo pro poskytování informací, podmínek soutěže a podací místo pro podávání nabídek je na níže uvedeném místě.
O výsledku výběrového řízení se informujte na tel.č.283851272, písemné vyrozumění obdrží pouze vybraný nájemce.

Poučení:
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky, a to písemně, prostřednictvím

podatelny Úřadu městské části Praha-Dolní Chabry, Spořická 314/42, Praha 8-Dolní Chabry nejpozději do výše uvedeného termínu.
Kontaktní osoba: Pisingerová, správa majetku městské části, tel: 283851272

Jaroslava Plevová
starostka městské části

Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 29. 8. 2005 
- zavedení linky PID č.169 a změna linky č.162. Rada vzala na

vědomí informaci ROPIDu, že z důvodu nenaplnění kapacity linky
č. 162 mohou být bez souhlasu MČ prodlouženy intervaly této
linky. Současně ROPID navrhuje, aby ušetřené kilometry linky 
č. 162, byly převedeny  na novou linku č. 169, která by byla vedena
ke konečné  zastávky  „Ke Stírce“ přes zastávku Spořická do
zastávky „Sídliště Čimice“, kde bude ukončena. Její provoz bude
zatím pouze v ranních a odpoledních špičkách. Rada požaduje
zprovoznění zastávky na Ústecké "na můstku"  směrem do Prahy,
aby se tak částečně některým občanům západně od Ústecké
kompenzovaly odebrané intervaly linky č. 162.
- Rada souhlasila s umístěním kamery MKS na budově MŠ Bílenecké
nám.33.
- Dále pan Vokáč vznesl dotaz, kdy bude dokončen zbývající úsek
chodníku podél komunikace Spořická od hospody U Kulhánků 
k budově ÚMČ. Paní starostkou byl informován, že jeho dokončení
je plánováno až při rekonstrukci Hrušovanského náměstí.
- rekonstrukce chodníků a zeleně v ulici Ústecká bude zahájena na
podzim tohoto roku.

Dne 1. 9. 2005 nastoupila na
místo tajemnice ÚMČ paní
Blanka Kadlecová. Zatím na
zkušební dobu 3 měsíců. Věřím,
že se osvědčí a že se stane
platnou pomocí pro MČ. 
Přeji ji hodně zdaru.

Jaroslava Plevová
starostka

Městská část Praha-Dolní Chabry
Úřad městské části Praha-Dolní Chabry

Majitelé psů jste přihlášeni ve správném registru?

Podle obecně závazné vyhlášky č. 18/2004 Sb., hlavního m. Prahy, která nabyla účinnosti dnem 1.1.2005, je každý chovatel psa chovaného na
území hlavního města Prahy povinen nechat psa, který je starší než 6 měsíců trvale označit mikročipem nebo tetováním, a to do konce roku 2005.
Do 30 dnů od označení psa by se pak  měl přihlásit do evidence chovatelů psů, kterou vede odbor občanskosprávních agend (OSA), Vyšehradská
ul. 2077/57, Praha 2. V případě ukončení chovu nebo uhynutí psa  se do 30 dnů z evidence také odhlásit. Zaregistrování v této evidenci je povinné
a zdarma. Narozdíl od řady jiných registrů, např. Národního registru, ve kterém je evidence nepovinná a placená.
Úleva 350,- Kč na místním poplatku po dobu 2 následujících let - v naší MČ se pak vzhledem k výši sazby 300,- Kč za  jednoho psa chovaného
v rodinném domě jedná o osvobození od poplatku - může být však poskytnuta jen tomu, kdo nechá psa označit mikročipem (na tetování se úleva
nevztahuje) a současně se přihlásí do evidence chovatelů psů vedené Magistrátem HMP. Splněny musí být obě podmínky.

Protože v sestavě chovatelů psů v Dolních Chabrech,
kterou jsme od odboru OSA obdrželi, je zatím
zaevidována jen asi třetina majitelů psů, žádáme
všechny majitele, aby si ověřili, zda se skutečně
zaevidovali v registru Magistrátu hl.m. Prahy (odbor OSA
následně zasílá potvrzení o přihlášení do evidence).

Registrační karta chovatele psa je k dispozici
v podatelně Úřadu MČ Dolní Chabry nebo Magistrátu
hl.m. Prahy, ale také na internetové stránce www.praha-
mesto.cz>Magistát>Jak si zařídit>Nové povinnosti
chovatelů psů od l.1.2005>tiskopis registrační karty.
Evidence psů vedená na Úřadu MČ Praha - Dolní Chabry

se vztahuje k místnímu poplatku ze psů.  Nadále  tedy
platí  povinnost nahlásit i odhlásit psa také na ÚMČ.
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SBĚR BIOODPADU V DOLNÍCH CHABRECH

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

Vážení občané Chaber,

je to již rok, co byl zahájen na území městské části Praha - Dolní Chabry pilotní projekt sběru bioodpadu. 
Od zahájení sběru bioodpadu jsme Vás pravidelně informovali ve Zpravodaji o průběhu projektu. Jsme rádi, že
první rok  potvrdil reálnou možnost sběru bioodpadu ve specifických podmínkách Prahy. Kromě kvalitní
technicko-organizační přípravy projektu patří především velký dík Vám, občanům Chaber. S Vaším kladným
přístupem a zodpovědností při třídění bioodpadu jsme dosáhli velmi pěkných výsledků, o které  bychom se  nyní
s Vámi rádi podělili.

Množství a čistota bioodpadu

Od zahájení projektu bylo vybráno během 24 měsíců (25 svozů) 270,76 tun bioodpadu. Čistota sběru byla až 
na několik výjimek velmi dobrá. Všechen vysbíraný bioodpad byl odevzdán na kompostárně k dalšímu zpracování. 

Roční průměrné množství bioodpadu je 96,7 kg na osobu. Největší množství bioodpadu bylo sebráno v letních
měsících, což bylo způsobeno především intenzivním růstem trávy při deštivém počasím. V případě, že v druhém
roce projektu budou roční období korespondovat s průměrnými teplotami a odpovídajícím počasím, bude nejvíce
bioodpadu vyprodukováno v podzimních a v jarních měsících. Je nutné zmínit, že prosinec 2004 byl velmi teplým
měsícem a naopak začátkem března mrzlo a padal sníh.  Do budoucna lze předpokládat, že svoz v zimních
měsících (pokud budou teploty pod cca 5°C) bude dostačující 1x 3 týdny. Dostatečnost tohoto svozu potvrzuje
i fakt, že na přelomu roku 2004 a 2005 byl svoz proveden po třech týdnech. Důvodem bylo, že každoročně 
1. ledna není prováděn svoz odpadů z bezpečnostních důvodů na území celé Prahy. Koncem ledna bylo ke svozu
přistaveno cca 35 % nádob na bioodpad (nádoby na bioodpad obsahovaly především nastříhané vánoční
stromky), začátkem března pouhých 15 % a na konci května cca 80 % nádob.

Bilance produkce bioodpadu a směsného odpadu

V souvislosti s tímto projektem byl proveden samostatný svoz směsného odpadu v Dolních Chabrech v rozmezí
jednoho týdne. Během týdenního svozu bylo vysbíráno 9,96 tun směsného odpadu. Poněvadž se v Chabrech
účastní sběru bioodpadu cca 2/3 obyvatel a zbývající 1/3 obyvatel odevzdává do nádob na směsný odpad
i bioodpad, lze předpokládat, že produkce směsného odpadu od občanů sbírajících bioodpad je cca 4 tuny týdně,
tzn. 5 kg/objekt/týden. Tyto údaje se týkají pouze letního období, kdy je nižší produkce odpadů např. z důvodu
dovolených. V dalším roce projektu bude měřeno množství produkce směsného odpadu během podzimních
a zimních měsíců. Toto měření směsného odpadu nelze bohužel provádět při každém svozu. Důvodem je
optimalizace svozu směsného odpadu na území Prahy, kde je tento odpad svážen do jednoho svozového vozidla
se směsným odpadem i z dalších městských částí.

Závěrem

Těšíme se, že při pokračování projektu budeme společně dosahovat stejně kvalitních výsledků jako doposud. 
A ti z Vás, kteří nemají k dispozici nádoby na bioodpad, mohou bezplatně využívat pro sběr bioodpadu (listí,
tráva, dřevo) např. sběrný dvůr ve Voctářově ulici v Praze 8 nebo jakýkoliv jiný sběrný dvůr hl. m. Prahy (na základě
předložení občanského průkazu prokazující trvalý pobyt v Praze). 

Anna Vedralová, Ing.
odbor infrastruktury města MHMP

MYSLÍTE, ŽE  ŠKOLA  MŮŽE  VZDĚLÁVAT VAŠE  DĚTI  LÉPE, PRAKTIČTĚJI ČÍ ZÁBAVNĚJI ?

Vážení a milí rodiče,
mnozí z Vás si jistě vzpomenou na pocity, s nimiž byla spojena Vaše vlastní docházka do školy. I dnes, jako rodiče školáků, můžete mít
podnětné návrhy či připomínky k obsahu i průběhu vyučování. Nové znění školského zákona svým §168 otevírá možnost aktivně ovlivnit
průběh školního vzdělávání Vašich dětí. Od 1.1.2006 bude na každé základní škole ustanovena Školská rada, složená ze zástupců školy,
zástupců rodičů a zástupců zřizovatele. Mezi nejvýznamnější kompetence Školské rady bude patřit:

- Možnost vyjádřit se k tomu, co a jak se budou děti učit. Jaké předměty, v jakém rozsahu a v které třídě, neboli vyjádření 
ke vzdělávacím programům, tvořeným školou   

- Možnost, vyjádřit se k tomu, jakým způsobem budou děti hodnoceny
- Možnost ovlivnit celkovou koncepci školy

Rada se volí na 3 roky, schází se min. 2x ročně. Přesné znění kompetencí Školské rady v § 168 školského zákona č.561/2004 Sb.je na
internetových stránkách školy. Kdo z vás má chuť, pracovat jako zástupce rodičů ve školské radě, doručte, prosím svou kandidaturu
prostřednictvím vedení školy volební komisi, kterou tvoří: A.Veselá 1.A, P.Veselý 2.A, I.Páleník 3.B.    

Na vaši účast se těší Spolek přátel chaberské školy
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HRA O SVATÉM VÁCLAVU

Divadelní kroužek žáků chaberské základní
školy sehraje při příležitosti svátku sv. Václava

představení své nově nastudované hry
O Svatém Václavu. 

Představení se s laskavým svolením pana faráře
ThDr.Prokopa uskuteční dne 

29. září  od 18 hodin
v kostelíku Stětí sv. Jana Křtitele

na Bíleneckém náměstí 

Za divadelní kroužek vás zve Matouš Bičák, 
za Spolek přátel školy Hanka Řepková 

JAK SE K SOBĚ CHOVAJÍ a co si o sobě myslí žáci chaberské školy 

V červnu proběhl první ročník ankety FAIR PLAY, při níž se žáci zamýšleli nad
chováním svých vrstevníků a měli možnost ocenit, čeho si na nich váží.
Smyslem ankety bylo podpořit nesmírně důležitý a přitom někdy neprávem
opomíjený morální rozměr výchovy. Iniciátorem ankety byla paní starostka,
organizátorem školská a sportovní komise. Anketa probíhala na I. i II. stupni.
Žáci I. stupně odevzdali celkem 78 hlasů, žáci II. stupně 91 hlasů.
Na I. stupni získali ocenění tři žáci ze čtvrtých tříd a jedna žákyně z 2. třídy.
Přetiskujeme zdůvodnění nominací: Jakub Netolický - Kuba je FÉROVEJ
kamarád, který nelže, je velmi spolehlivý. Je to prostě úžasnej kamarád 
- P. Hartl - Kuba, když udělá nějaký průšvih, tak se hned radši přizná 
- B. Kalendová Dominika Doksanská - Když jsem v nesnázích, tak mi pomůže
- K. Draxlerová - Nikdy mě nezradí - M. Makalová Prokop Hartl
- Za to, že se někdy zastane spolužáků (pomalu furt) a když někdo něco
nechápe, tak mu pomůže - J. Netolický Matouš Bičák - Vede divadelní
kroužek, kde každému pomáhá a pochválí ho - P. Nekola
Na II.stupni to bylo těžší, někteří byli velmi kritičtí - Nikdo, koho znám, si to
nezaslouží - J.O. Přesvědčivé nominace získali pouze dva žáci: Tereza
Zahrádková - Vždy mi pomáhá dohnat látku. Je velmi slušná a hodná na
ostatní - B.F. - Neplete se do cizích věcí a hledí si svého a kamarádí se všemi -
G.L. Vojta Ševčík - Je hodný, chová se normálně až slušně, nemlátí holky, je
nejhodnější - P.B. Jména žáků II.stupně jsou redakčně krácena.
Žáci měli v této anketě možnost nominovat i své učitele. Nejvíc nominací
odevzdali žáci II.stupně, souvisí to se dvěma fakty - mají víc učitelů a mají
větší potřebu dospělé hodnotit. Své spolužáky raději a lépe hodnotili žáci 
I. stupně, své učitele zase mnohem raději žáci II.stupně. Absolutně největší

počet hlasů získal pan učitel Pavel Kopta - Skvělý učitel, tolerantní, dobře učí,
je fajn - L.Š.
- Vždy pomůže, je velmi milý, vždy hraje fair play - D.P. A nakonec citace,
vybrané z mnoha nominací - Pomáhá novým žákům zapadnout, je moudrý,
rozhodný, spravedlivý, má nás rád, nedělá mezi náma žádné rozdíly - Druhý
největší počet hlasů získala pí učitelka Iva Hloušková - Je na všechny stejná,
na nikoho si nezasedne. Nezasedne si nikdy na žádnou třídu, je vážně férová
! - D.M. - Líbí se mi, že všem měří stejným metrem, nikomu nenadržuje, dá se
s ní mluvit i zasmát - M.M. Hodně hlasů získala i pí učitelka Helena Čacká -
I když je přísná, tak je spravedlivá, je s ní sranda a naučí. Přizná, když se zmýlí
- K.K. - Vše rozhodne spravedlivě - T.B. - Je hodná a spravedlivá. Hodná je na
poctivé a čestné - L.H.
V hodnocení učitelů to měli žáci I.stupně těžší, učitelů zatím znají méně a jsou
na ně víc vázaní, mají i potíže s formulací svých názorů. Nejvíc hlasů z učitelů
I. stupně získala pí učitelka Ludmila Mašátová - Spravedlivě známkuje
všechny žáky, je spravedlivá - Druhý největší počet hlasů získala pí učitelka
Pavla Králová, ale formulace zdůvodnění vyjadřovaly spíš oblibu a úctu k její
práci, viz.ukázka - Vést takovouhle třídu jako jsme my, to vás teda
upozorňuju, že podle mě to musí dát hodně práce - P. Hartl Jedinou
nominaci, která odpovídá zadání ankety, napsal své učitelce Sadaj Nazarov -
Milá, férová, hodná, čestná - Další oceněnou je pí učitelka Štěpánka
Nováčková - Je hodně spravedlivá - J.Jurečka - Hodná na všechny žáky - Matěj
Na závěr si dovolím ocitovat ještě dva hlasy : P.Vávrová ze 3.tř asi navštěvuje
hodiny sborového zpěvu a dala hlas pí učitelce Ivetě Limburkové - Je hodná
a má s námi trpělivost, když ji něco zaskočí, rychle se s tím vyrovná a hlavně

není moc přísná - P.Nekola je jedním z mála žáků I.stupně, který napsal krásnou nominaci jak spolužákovi, tak své učitelce. - Navrhuji učitelku
Věru Opavskou protože je spravedlivá a hodná na všechny děti -
Všichni ocenění získali z rukou paní starostky diplom, děti poukázky na sladkou odměnu v oblíbené cukrárničce Na pěšině a pan učitel Kopta se
stal držitelem putovního poháru FAIR PLAY. Dovedu si představit, že zdaleka ne všichni budou souhlasit se zveřejněnými názory, ale to je přece
normální, že máme každý trochu jiné názory a jiné preference. Jménem školské komise všem zúčastněným děkuji za jejich hlasy i za jejich
myšlenky. Je zřejmé, že o sobě i o druhých budeme muset ještě hodně přemýšlet a cvičit se ve vyjadřování, aby výsledky té příští ankety byly ještě
zajímavější. Na závěr mě zajímá Váš názor, zda děti mohou hodnotit své učitele, nebo jen samy sebe navzájem. Myslím, že v druhém případě by
anketa na II.stupni měla mnohem menší ohlas. 

Za školskou a sportovní komisi H.Řepková



VYDAŘENÁ VERNISÁŽ ANEB VÝTVARNÁ  DÍLA  DO  VAŠICH  DOMOVŮ

Před koncem školního roku uspořádala chaberská základní škola výstavu
výtvarných prací žáků I.stupně. PRAVĚKÁ ZVÍŘATA, PROTIKLADY,
RUDOLFÍNSKÉ PORTRÉTY, HUDEBNÍ NÁSTROJE - to všechno a mnoho
dalšího bylo k vidění na výstavě v chaberské škole.

Učitelé se svými žáky přichystali velkolepou vernisáž s přibližně
hodinovým programem. Pro ty, kdo se z časových důvodů nemohli
vernisáže zúčastnit, přinášíme malou rekapitulaci. Celou akci slavnostně
zahájil soubor NaHlásek, doprovázený učitelskou kapelou, v páté třídě
jste pak mohli shlédnout komponované divadelní vystoupení. Své
herecké a čtenářské dovednosti předvedli prvňáčci v klasické pohádce
O řepě, všechna další vystoupení obstarali páťáci. Jednotlivé scénky
pobavily, ale hlavně vtipně uváděly témata vystavených výtvarných děl.
Při dalším pěveckém vystoupení předvedla 4.B, že se angličtinu učí
zpěvem a hrou. Výstavu zahájila velkolepá vernisáž. Fotografie
z vernisáže jsou k vidění na internetových stránkách školy. Ptala jsem se
hlavní organizátorky a duše celé akce, paní učitelky Ivety Limburkové,
jak ten nápad vznikl. 
L: Letos jsem učila pátou třídu a v rámci mezipředmětových vztahů jsme
propojili vlastivědu a přírodovědu s výtvarnem. Při výuce o člověku jsme
se od zkratky RTG dostali nejen k rentgenovému záření, ale i k záření
slunečnímu, laserovému, atomovému… Při výuce českých dějin zase byly

děti hodně motivovány krásou Prahy a bohatou historií, podnikli
jsme několik výletů za výtvarným uměním - navštívili jsme výstavy
Josefa Čapka, Archimbolda, Zdeňka Buriana, Židovské muzeum. Děti
jsou velmi kreativní a měly velkou chuť, zahrát si divadlo. Ke
každému tématu výstavy si proto samy připravily divadelní akci.

Takovou krásu, jaká byla k vidění na výstavě, bychom rádi viděli
někde zvěčněnou… 
L : Rádi bychom vydávali nástěnný školní kalendář. Úvodní myšlenka
je vlastně od pana ředitele, když mě před časem oslovil, zda bych
mohla pomoci s vydáním školního kalendáře s dětskými kresbami.
Ráda jsem souhlasila, ale doteď na to nebyl čas. Až letos mě napadlo
udělat vernisáž. Já i mí kolegové a kolegyně jsme letos
shromažďovali dětské kresby a předtím, než si je děti odnesly domů,
jsme je naskenovali nebo vyfotografovali. Materiálu pro kalendář by
mělo být dost, doufáme, že se podaří. Teď hledáme tiskárnu, která
kalendář vytiskne za přijatelnou cenu. Za nabídky předem děkuji.
Pro zájemce o kalendář, sponzory a tiskaře, spojení na pí uč.Ivetu
Limburkovou je :  ilimburkova@seznam.cz

Za spolek přátel chaberské školy H.Řepková
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VÝPRAVY  DO  HISTORIE

Cesty do minulosti naší české země i do historie
vůbec podniká už druhým rokem Vlastivědný
kroužek při chaberské základní škole. Volně
navazuje na oblíbené Toulky pražskou
minulostí, které po dva roky organizovala paní
Hana Bělohlávková. Navštěvujeme jak aktuální
výstavy (Vojenské muzeum, Národní muzeum)
tak stálé expozice, leckdy neprávem opomíjené
a mnohdy ukrývající hotové poklady
(Podskalská celnice na Výtoni, Židovské
muzeum, Muzeum městské hromadné dopravy)
apod. Své objevy si nenecháváme pro sebe
a prostřednictvím rubriky OBJEVILI JSME PRO
VÁS ve školním časopise JASNÁ ZPRÁVA o nich
informujeme čtenáře. 

S přehledem české historie jsme se seznámili na výstavě Dějiny udatného českého národa, v Příběhu Pražského hradu jsme se mohli na chvíli
převtělit do role královských písařů, služebníků, strážců, z novější historie jsme shlédli výstavu Atentát, přibližující dobu protektorátu. Obrovským
zážitkem byla přehlídka vojenské techniky na Letné při oslavách konce II.sv.války i rekonstrukce bojů o rozhlas. Na výstavě FOTBAL! jsme se krátce
seznámili s historickým vývojem tohoto starobylého sportu v mnoha zemích světa a s překvapením zjistili, kam až sahají kořeny fotbalu. Tímhle
překvapivým objevem byl pak inspirován vznik masopustního fotbalového turnaje - masbalu. Nezůstali jsme jen u našich dějin, prostřednictvím
zážitkových dílen jsme pronikali i do historie Židovského národa. 

Letošní program vlastivědného kroužku je následující : v září navštívíme výstavy Japonské panenky a Cesta egyptskou hrobkou v Náprstkově
muzeu, v říjnu Víkend pod parou v Bubenečské čistírně odpadních vod, v listopadu se na dílně Šabat seznámíme s židovskými tradicemi
a prohlédneme si Klausovou synagogu. V tomto pololetí je v plánu ještě návštěva sbírky afrického umění v Pelléově vile a prohlídka skvělých
modelů mlýnů, cukrovaru a dalších zajímavostí v zemědělském muzeu. Další pololetí zahájíme indiánskými kulturami severní a jižní Ameriky.   

Výpravy se konají vždy jednu sobotu v měsíci (s výjimkou židovského muzea, kam chodíme v neděli), většina akcí je polodenních. Akce trvají od
9 do 12-12 30 nebo od 13 do 17-18h. Datum a hodinu se děti dozvědí tři dny předem, všechny podstatné informace budou včas i na webových
stránkách školy. Začátek i konec schůzek je vždy u fontány na stanici metra Kobylisy. Pro ty, kdo se ještě chtějí přidat, uvádím kontaktní 
e-mailovou adresu: hrepkova@praha6.cz, tel.: 605 421 757. 

Ing.arch.Hana Řepková
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Tak trochu ve stínu skončené Ligy mistrů uspořádal SK Dolní Chabry již II. ročník turnaje "CHABRY TROPHY 2005" určeného pro nadějné mladší
žáky. Turnaje se kromě týmu pořádajícího klubu zúčastnila mužstva Admiry, Meteoru a Třeboradic.
Turnaj probíhal za poměrně dobré účasti divácké veřejnosti složené vesměs z rodinných příslušníků mladých hráčů zúčastněných mužstvech.
Podle propozic sehrála jednotlivá mužstva základní část systémem každý z každým a posléze dvě nejlepší mužstva utkání o vítěze tohoto turnaje.
Naši hráči prošli základní částí velmi úspěšně - jedenkráte remizovali s týmem Třeboradic a utkání s Meteorem i Admirou vyhráli 2:1 resp. 2:0.
Těmito výsledky obsadili v základní tabulce 1. místo před týmy
Meteoru, Třeboradic a Admiry.
Slova moudrých říkají, že "nevstoupíš dvakrát do stejné vody" nicméně
našim hráčům se to ve srovnání s loňským turnajem podařilo. Porazili
sice svého finálového soupeře jako loni v základní části soutěže, ale ve
finále s ním opět prohráli. A to zejména proto, že trenéři těchto žáků
pánové Hronek a Jiroušek disponovali pouze 12 hráči, což oproti
soupeřům neumožňovalo některé hráče střídat, tak jak to mohli
praktikovat naši soupeři. Takže stručná bilance turnaje:
Vítězem se stalo mužstvo Meteoru Praha, naši hráči skončili na druhém
místě. Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen hráč Skala z Meteoru,
nejlepším hráčem turnaje pak Jirka Kozler z Chaber. 
Tradiční poděkování patří hlavnímu organizátorovi turnaje panu Jiřímu
Hronkovi, dále panu Janu Jirouškovi, který odpískal maratón všech
utkání, panu Mílovi Hofmanovi za poskytnuté zázemí, za ceny a za
vyhlášení vítězů turnaje, panu Petru Horovi za zajištění stravování pro
zúčastněná mužstva a nakonec všem hráčům turnaje za slušné
vystupování a korektní boj v průběhu turnaje. Dík patří i všem
divákům, kteří projevili přízeň mladým fotbalovým nadějím.

Při této příležitosti ještě informace pro všechny
eventuelní zájemce o kopanou z řad mladších
žáků - každý zájemce (ročník narození 93-97)
nechť se přihlásí u trenérů mužstva každou středu
a pátek při tréninku mužstva - začátek v 16,30
hodin.

Všechny  chaberské spoluobčany zveme na utkání
týmů klubu SK Dolní Chabry - v soutěžích nás
reprezentují týmy "A" a "B" dospělých, mužstvo
dorostu, mladších žáků a starší přípravka.

Program
„A“ a „B“ mužstva dospělých

CHABRY TROPHY 200 5CHABRY TROPHY 200 5



CAMP BAR otevřeno denně!

Obslužná 33
vedle Triocampu

(vchod i z ul. Na Šubě)
Praha - D. Chabry
tel.: 284 689 328

mobil: 603 942 601
camp.bar@atlas.cz

V cíli Vašich procházek a výletů naleznete velký výběr nápojů, zmrzlin,
laskomin a jídel, v teplíčku nebo pod širou oblohou uprostřed zeleně.

U nás můžete uspořádat rodinná i společenská setkání a oslavy dle
Vašich představ s možností přespání, bezpečným pohybem pro děti

a parkováním v uzavřeném areálu.

Po předložení tohoto inzerátu máte u nás 
10% slevu na vše, kromě tabákových výrobků!

září 2005 Chaberský zpravodaj    str. 7

JaRa Praha s.r.o - Ďáblice
Kosmetický salon - rozšiřuje své služby

nová SOLÁRIA „Ergoline“ - TURBO - pernamentky
v provozu PEDIKURA,MANIKURA,NEHTOVÁ MODELÁŽ
KADEŘNICTVÍ,KOSMETIKA,MASÁŽE,BAHENNÍ ZÁBALY

„SUN FIX“ - samoopalovací nástřik - hnědá pokožka za 10min.
zaváděcí cena

Prodej kosmetiky z Mrtvého Moře - AHAVA
Otevírací doba :  PO - PÁ  :    9 -  21

SO         :    9  - 16
Ďáblická 736, P 8 (roh Ďáblické a Kostelecké)

ze stanice metra C - Ládví BUS 103 zastávka Ďáblice
tel: 777 049 581, 774 036 736

ZZddee  mmoohhll  bbýýtt  vváášš  bbaarreevvnnýý  ZZddee  mmoohhll  bbýýtt  vváášš  bbaarreevvnnýý  
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Dolnochaberák Vladimír Šmicer

Jednou v létě mi zavolal mluvčí chaberských fotbalistů Hofíček
a vynadal mi: „Hele Alenko, děláš rozhovory s kdekým a na nás,
fotbalisty, zapomínáš. Musíš udělat rozhovor se Šmicerem.
Vždyť je to slavnej Chaberák!“ A tak jsem si vyhlídla Šmicera
s rodinou na slavnostním otevření K.A.R.L.A. Pro antifotbalisty
připomínám, že tento sympatický hráč FC Liverpoolu, který teď
od září přešel hrát do francouz. města Bordeaux, byl s Barošem
jediným Čechem, hrajícím ve finále Ligy mistrů. V zápase s AC
Milán střelil důležitý kontaktní gól na 2:3 a v rozstřelu proměnil
poslední penaltu svého týmu. Zkrátka fotbalová hvězda.

Vláďo, máte dům v Chabrech. Za jak dlouho Vás uvidíme hrát
v chaberském dresu?
Dlouho to trvat nebude, počítám tak za dva roky…Nic
nevylučuju, třeba tu i budu trénovat místní kluky.

Proč teď zrovna hrajete ve Francii?
Líbí se mi to město, stadion,ale hlavně - ostatní váhali, kromě
Francouzů. A tak jsem tam.

Je Vám 32 let. Neuvažoval jste, že už s fotbalem skončíte?
Fotbal mě pořád baví. A vlastně nic jiného neumím.

Trochu z jiného soudku. Jak byste srovnal české, anglické
a francouzské ženy?
Největší hustota hezkých holek je u nás. V Anglii fakt nic moc.
A jak jsem poznal Francouzky, jsou hrdé, vždy hezky
upravené.

Právě teď stojíme u bowlingu. Jaký máte rekord?
Tak 160 bodů.

Byla to rychlovka. Pak jsme Vláďu vyfotili s rodinou a poznali
i jeho sympatickou ženu Pavlínu. Šmicerovi právě spěchali
s dětmi do cirkusu a tak jsme je nechtěli zdržovat. Snad
nebude od věci, když ještě doplním pár informací, které jsem
se dočetla v Lidových novinách…
• Doktoři už Vláďovi vůbec nedoporučují hrát fotbal kvůli

operaci kolene. Ani srandafotbálky. Dva roky fotbalu a hrozí
riziko, že Vláďa nebude chodit.

• Na úřady posílá vždy ženu Pavlínu. Ta ho mimochodem vždy
drží za ruku při televizních hororech.

• O Šmicerovi se říká, že je to nejhodnější a nejslušnější český
fotbalista.

• V Anglii se prý hodně dbá na image hráčů. Hodnotí se, 
co kdo nosí na sobě, jakým autem jezdí. Vláďovi stačil vždy
golf, ale v Liverpoolu ho "musel"vyměnit za Mercedes.

• V Liverpoolu drží čeští hráči při sobě. Šmicer, Baroš a Berger
se tajně dorozumívali česky a proto je trenéři rozsazovali
v autobuse a nedávali je na společné pokoje v hotelích.

• V ČR je kolem fotbalu legrace. V Liverpoolu trenér smích 
spíš zakazoval.

Vladimír Šmicer je už na první pohled velmi usměvavý,
příjemný člověk, takže mu jistě jen tak někdo smích z tváře
nevymaže.

Za všechny Chaberáky přeje hodně štěstí ve fotbalové Francii

Alena Nigrinová
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NA SLOVÍČKO s …

Jarmilou Plevovou
cvičitelkou aerobiku

Když je ženě „mírně“ nad třicet…
zpravidla zjišťuje, že začíná pomaloučku,
nenápadně přibírat na váze. Každá čoko-
láda (pro radost či zahnání špatné nálady) je
najednou v bocích, stehnech a hlavně na
bříšku znát. Co s tím? Na diety a podivné
pilulky, které nabízejí v reklamách a ženských
časopisech, zapomeňte. Nejspolehlivější recept
v Chabrech zní: J A R M I L A. Tato báječně
vypadající, svěží žena, mimochodem maminka
tří dětí, na Vás při cvičení dýchne svou obrovskou
energií a optimismem. Párkrát jsem se
přemluvila (je to fakt o vůli, co si budeme
povídat), překonala jsem večerní klimbání a na
cvičení s Jarmilou zavítala. Je to bez přehánění
silný zážitek. Zhruba hodinku a půl Vaše tělo
i duše posílí tak, že si řeknete - příště musím jít
znova! (ale přemluvit se znova…) Pokud se ale
přemluvíte podruhé, potřetí, ucítíte to zna-
telně. Moderní prvky aerobiku doprovází
kromě povzbuzujícího hlasu Jarmily i pohodo-
vá muzika. Vždy na závěr při klidné hudbě
zarelaxujete a pak jdete domů nádherně
unavené. Nechybí ani trocha humoru, např.
„Holky, ráno vstaňte, koukněte se do zrcadla
a řekněte si - jsem šikovná, jsem šikovná, jsem
šikovná!“ A co je dojemný: vidět kolem Jarmily
všechny ty slečny a paní, jejichž postava není
vždy ideální, jak Jarmilu hltají.
A kdo je paní Jarmila?
Jméno: Jarmila Plevová
Věk: Prý DOST na to, aby neopakovala chyby…
Povolání: Práce na PC
Koníčky: Když je čas, tak čtení, třeba krimi
Oblíbená osobnost ve sportu: Všichni sportovci různých disciplin, co dřou
Oblíbené motto: Co tě nezabije, to tě posílí
Jarmilo, připadáte si jako šikovná?
Jak v čem a jak kdy,v podstatě jsme na něco šikovná každá z nás, že?
Pro jaké ženy je vaše cvičení hlavně určené a o jaký druh cvičení jde?
Mé cvičení je hodně o energii,síle, pevnosti, zvyšování a zlepšování kondice,
svalové zátěži (problematické partie), aerobní zátěži (výrazné spalování tuku),
prostě o zpevnění celého svalového korzetu, také ale o dobré hudbě (je moc
důležitá), prostě kdo má rád dynamické a energické cvičení,není pro něj žádný
věk překážkou (samozřejmě je důležitý zdravotní stav každé klientky).
Odkud ty neustále nové prvky pro cvičení čerpáte?
Jezdím na semináře, workshopy světových a našich  prezenterů, sleduji nové
trendy ve všem, co se točí kolem aerobiku, také už mám nějaké zkušenosti,
samozřejmě při tvorbě choreografie musím zapojit svou fantazii,dát do každé
hodiny svou osobnost (malá dávka exhibicionismu není na škodu), v žádném
případě se ale nedá nic kopírovat, gesta, cuing a ostatní  by mělo jit ze srdce.
Jakého největšího úspěchu si ve sportu ceníte?
Cením si každého velkého i malého sportovního úspěchu mé rodiny (všichni
jsme sportovci), naposledy mi udělala velkou radost moje dcera, která přivezla
zlato z MS ve SA a FITNESS TYMECH v Belgii. 
Znáte se i s Olgou Šípkovou? Jaká je ona podle vás žena?
Ano, s Olinkou se trochu známe (potkáváme se nejen v jejím fitku, kde
cvičím,ale i na závodech a na různých akcích), je vždy v pohodě, dobře
naladěná, usměvavá, prostě bezva  pozitivní člověk.
Kolik hodin vy sama cvičíte v průměru za týden?
Když budu počítat odcvičené hodiny před klientelou,tak zhruba 10-12 hodin,
ale když započítám přípravu každé hodiny, semináře, víkendové cvičení, je to
daleko víc.
Jste sama disciplinovaná, co se týká stravy a zdravého životního stylu? 
Máte nějaké prohřešky v tomto směru?
Jsem úplně normální člověk, takže občas ujedu, ale disciplina k mému
životnímu stylu patří. Vzhledem k tomu, že chodím do zaměstnání, zpravidla
hned potom předcvičuji, musím si hodně rozmyslet kdy, co a kolik jídla smím
sníst, navíc jsem pod velkým drobnohledem, vím, že jsem pro některé ženy
vzorem, mám k nim určitou zodpovědnost, přeji si, aby věřily v to, co dělají 
a co dělám a říkám já. 
Za jak dlouho se vaše cvičení na vašich holkách projeví, pokud chodí poctivě cvičit?
Na to se nedá odpovědět jednoznařně, záleží na mnoha okolnostech
(zdravotní stav, nadváha, věk, kondice, také vůle), když budou děvčata hodně
poctivě, ale fakt poctivě a pravidelně cvičit, dodržovat určitou životosprávu
(což spolu hodně souvisí, řekla bych 50-50), výsledky se dostaví tak za půl roku
až rok, musí ale opravdu chtít, nepřemlouvat se. Čím obalíme naše kosti
a klouby záleží jenom na nás, každý se musí rozhodnout sám za sebe.
Jak je cvičení pro ženy náročné finančně?
Finančně není vůbec náročné, stačí přijít, vyplnit přihlášku, zaplatit TJ ZŠ
DOLNÍ CHABRY příspěvek 400,- Kč na celý kalendářní rok a může se začít. 
Na závěr bych chtěla všem vzkázat: ,,Cvičte a hýbejte se proto, aby jste byly
šťastné, zdravé a hlavně pevné. Mějte se krásně, Jarmila.“

Děkuji za rozhovor Alena Nigrinová


