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Pfiedstavujeme ãleny zastupitelstva Dolních Chaber 
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Slovo starosty

Aktuálních témat se nabízí víc. Vybral jsem to nejméně příjemné. Kriminalita v naší obci se dá v poslední době
jen obtížně přehlédnout. Nemám v úmyslu strašit, jen popsat realitu a případně Vás všechny požádat
o pomoc. Těch nepříjemností se přihodilo opravdu hodně. Dva úmyslně založené požáry. 
Nejprve kontejnery na tříděný odpad, následoval hořící jehličnatý strom v těsné blízkosti rodinného domu.
Rozsáhlý požár na bývalé skládce TKO, způsobený zřejmě zloději, kteří řezali potrubí na jímání plynu. Opakovaná návštěva zlodějů
barevných kovů v areálu obecního úřadu. Na obecní úřad jsme museli volat policii i pro nezvaného hosta, který se přes den ukryl
v technickém zázemí ve zřejmé snaze zůstat nepovšimnut do uzavření budovy. Vykradené kabiny v areálu místního fotbalového
klubu s velice citelnými finančními následky. A to nejhorší, násilnické přepadení jedné naší obyvatelky, které jsme již ve zpravodaji
zmiňovali. ]e zřejmé, že reagovat musíme všichni. Dohodli jsme posílení služeb Městské policie o dalšího strážníka, republiková
policie zajistí hlídky v naší městské části v nočních hodinách. Přesto bude třeba, abychom jejich činnost podporovali i my,
obyvatelé. Jsme stále vesnice a z toho plyne výhoda, že se alespoň orientačně známe. Nebuďte, i ve svém zájmu, lhostejní k dění
v našem okolí. Z minulého týdne máme čerstvou zkušenost, že policie reaguje na telefonát občanů o neobvyklé aktivitě dvou
neznámých lidí. Jednalo se tentokrát ,,jen" o noční akci bezdomovců zaměřenou na železný šrot. Mám ale osobní zkušenost
s návštěvou zloděje ve svém domě. V dopoledních hodinách. Pokusme se nechránit jen to své. Věřím, že se nám to vyplatí.

Miroslav Malina, starosta

Kdo jsem?
Narodila jsem se a vyrůstala v Praze. Když mi byly
tři roky, odstěhovala se naše rodina z jižního konce
města z Krče na sever do nově vybudovaného
nedalekého sídliště Bohnice. Po skončení základní
školy následovalo studium na gymnáziu, v jehož
třetím ročníku jsem začala pomáhat s vedením
mladších dívek v domov-ském skautském oddíle.
Protože mě práce s dětmi bavila a vzhledem
k mnoha svým zájmům, zvolila jsem si na Univerzitě
Karlově pedagogickou fakultu s oborem učitelství na
prvním stupni. Svému vystudovanému oboru
zůstávám věrná a už skoro patnáct let mi profese
učitelky přináší radost a uspokojení.  Ve volných
chvílích a víkendech se věnuji hudbě, folklóru,
výletům do přírody, lyžování, bruslení, vaření …

Jaký je můj vztah k Chabrům?
Na jaře posledního ročníku pedagogické fakulty
jsem poštou dostala, jako všichni absolventi,
nabídku na místo v chaberské škole. Nasedla jsem
tedy do 202 a z Bohnic se vydala přes kopec do
Chaber. Příjemná atmosféra školy i vstřícný přístup
vedení k nadšené mladé učitelce se mi líbil, a tak
jsem v září 1996 nastoupila do zdejší školy. 

Z mých prvních prvňáčků jsou už dnes studenti
na vysokých školách a možná i moji voliči :. Díky
úžasným žákům a jejich skvělým rodičům jsem
se začala v Chabrech postupně cítit jako doma.
Po přestěhování do jednoho z nových bytů za
sokolovnou se před sedmi lety nakonec mým
domovem opravdu staly. 

Na čem chci pracovat?
Od počátku svého pedagogického působení jsem
se snažila vést děti ke vztahu k obci, kde žijí. Přišlo
mi tedy samozřejmé zapojovat se svými žáky do
Chaberských masopustů, vánočních vystoupení,
Svatojánských slavností… V nabídce kandidovat
do zastupitelstva za sdružení Naše Chabry jsem
viděla možnost podílet se ještě více na dění
v Chabrech, prohloubit a zkvalitnit spolupráci
a komunikaci mezi školou a vedením obce, být
prospěšná a pomoci tam, kde je to potřeba.
Děkuji všem, kteří mi svým hlasem vyjádřili
důvěru a dali šanci pomáhat při postupném
naplňování cílů našeho volebního programu.

Přestože už od září na zdejší škole neučím,
problematika místního školství mě stále zajímá.
Podporuji veškeré pozitivní změny a snahy, které
vedou k lepším podmínkám předškolního i školního
vzdělávání. Jsem členkou Kulturní a sociální
komise, a proto se aktivně zapojuji do její činnosti
(masopust, akce v Chaberském dvoře, kulturní
a sociální nabídky pro občany). Na závěr mi
dovolte, abych vám všem popřála hodně zdraví,
příjemně strávený čas prázdnin a dovolených
a hlavně spokojené žití v NAŠICH CHABRECH.

V˘lety za hranice Chaber
Sociální a kulturní komise MČ Praha-Dolní Chabry
pro Vás připravila další výlet: 

klá‰ter Plasy - zámek Manûtín
- klá‰ter Mariánská T˘nice

Odjezd je v sobotu, 25. června 2011 v 6 h
od ÚMČ, Hrušovanské nám.

Přihlášky na úřadě MČ, 
300,- Kč dospělí, děti 150,-Kč.

A zase se bude losovat kniha. Ceny nám věnovalo
nakladatelství Fragment.  
Srdečně zvu všechny na výlet, těším se na Vás
a doufám, že se podaří zase nějaké překvapení…

Zdeněk Šír, sociální a kulturní komise  

Krkono‰ské pohádky
Krkonošské pohádky o dobru, zlu, chamtivosti a lásce. Příběhy
z krkonošských hor a podhůří, kde vládne moudrý Krakonoš. Lakomý
jilemnický pán jenom kouká, kde by co sebral z cizího! Krakonoš jeho plány
většinou odhalí a zmaří. Občas si z Vejrycha také udělá legraci. Pohádkové
příběhy o životě krkonošského lidu pocházejí z pera
Marie Kubátové.
166x230 mm, váz., 96 str., 199 Kč 
vydává Nakladatelství Fragment

Nejznámûj‰í filmová místa - kfiíÏem kráÏem po âesku
Vydejte se po stopách českého filmu! Zajímá vás, kde se natáčely nejznámější
české filmy a pohádky? Tipy na výlety vás zavedou na místa, kde se točily
pohádky Popelka nebo Pyšná princezna. Dovedou vás tam, kde se kochal doktor
ve filmu Vesničko má středisková, nebo se můžete vykoupat v rybníce pod
skalou jako malý Vašek z filmu Jak dostat tatínka do polepšovny. Navštivte místa,
které znáte z televizní obrazovky a staňte se pro jednou filmovou hvězdou!
148x210 mm, brož., 128 str., 229 Kč, vydává Nakladatelství Fragment

Mífiíme na západ
Hlouček zimomřivých výletníků shlukujících se kolem kapličky, taková byla scenérie
Hrušovanského náměstí, v sobotu 14. 5. 2011 v 6 h ráno.
A přece nikdo z nich nebyl rozmrzelý. Naopak. Všichni se těšili na výlet do kláštera Teplá, zámek
Bečov a Mariánských Lázní. Jízda autobusem po uzounkých silničkách do  kláštera Teplá byla
sama o sobě už zážitkem. Zámek Bečov skrýval historický skvost - relikviář sv. Maura, který nás
všechny uchvátil svou nádherou. Park Boheminium, v blízkosti Mar. Lázní, nás potěšil svými
dokonalými maketami stavebních památek ČR. Lanovkou jsme se svezli do Mar. Lázní, kde jsme
si každý užil čas „po svém“. A tak někdo korzoval na kolonádě, jiný usrkával vodu z léčivých
pramenů nebo si dopřál něco sladkého v cukrárně. Zkrátka - bylo to fajn.
A kam se pojede příště? Nechte se překvapit. A pojeďte s námi!                                 

Sylvia Šírová
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Na společnou školu v přírodě do Jizerek vyrazily
třídy I. B a IV. A a akce se opravdu vyvedla.
I když první noc napadl sníh a držel se až do
středy, rozhodně nás neodradil od výletů do
Bozkovských dolomitových jeskyní, do
harrachovských skláren, či na rozhlednu
Štěpánku. Čtvrťáci si přidali ještě výlety na
kolech - osada Jizerka, přehrada Souš
a oblíbená Smědava, kde dělají výborné domácí
koláče. Prvňáci se zase podívali vlakem do
liberecké ZOO a při napínavé noční výpravě
osvobodili vílu Jizerku z moci zlých sil.

MMccDDoonnaalldd''ss CCuupp  22001111  

1. a 2. místo obsadila ZŠ Dolní Chabry.
Začátkem května  se naše škola zúčatnila okresního kola
největšího fotbalového turnaje McDonald's Cup 2011
v kategorii 1.-3. tříd a 4.-5.tříd. 
V kategorii 1.-3. tříd jsme do brány postavili neprů-
střelného Kubu Karbana, do obrany nepřekonatelného
Martina Pohůnka a Marka Nachtmana a do útoku
Kryštofa Rejku, Matouše Liemanna a Maria Součka.
V druhé lajně střídali v útoku Petr Sedláček, Dominik
Folprecht, Karel Kraus a v obraně Alex Bárta. Kluci
vybojovali krásné 2.místo.
Ale to byl jen začátek. Do kategorie 4.-5.tříd nastoupili
žáci hrající převážně za SK Dolní Chabry, velkou posilou pro  tým byl Lukáš Samek, který hraje za Slavii. Bránu chránil Martin Dvořák,naši hru dirigoval
Lukáš Samek, v obraně kralovali Vasyl Olashyn, Šimon Jírovec , Jára Štemberk a Tomáš Cranford a v útoku bojovali  Petr Klouček, Honza Škurek,
Jáchym Červenka a Ondra Štyler.
Kluci konečně vyhráli (po třech letech) a zaslouženě tak postoupili do kvalifikace krajského kola. 

Vida Karbanová a Klára Škurková

JJaarrnníí  úúkklliidd

Žáci 3.A v rámci projektu "Ekologie
v našem životě" vysbírali odpadky
v chaberském větrolamu, který si
bohužel někteří naši spoluobčané
pletou se skládkou. Naplnili několik
velkých plastových pytlů, jež vzápětí
nechali odvézt k ekologické likvidaci.

Přispěli tak svou měrou ke zkulturnění prostoru, který občané Chaber využívají ke svým
procházkám, a zároveň si "hmatatelně" uvědomili, jak je důležité chovat se ohleduplně
k životnímu prostředí. Věříme, že po této své zkušenosti už sami PET lahev v přírodě neodhodí.

TTfifiííddaa  11..BB

se zapojila do
mezinárodního
projektu Jaro

ožívá (Spring alive). Děti navštívily největší
pražské hnízdiště vlaštovek. Kromě pozorování
švitořivých poslů jara je v bohnické minifarmě
areálu psychiatrické léčebny zaujali koníci. 

CCOOMMEE  AANNDD  SSHHOOWW

Letošní již pátý ročník soutěže COME AND
SHOW byl naplánován na úterý 19. dubna.
Jaké bylo naše milé překvapení, když dorazily
všechny přihlášky a počet přihlášených se
zastavil na počtu 330. Nezbývalo nic jiného,
než k úternímu dopoledni v Chaberském
dvoře přidat ještě to středeční.
Již tradičně na všechny přítomné čekala
pohodová atmosféra s přiměřenou dávkou
soutěživosti a samozřejmě výborné dětské
výkony, které dokázaly pobavit i dojmout.
A sborové ANO na závěr bylo jednoznačným
příslibem účasti v příštím roce.

JJaakk  jjssmmee  ddooppaaddllii  uu ppfifiiijjíímmaaããeekk??

V uplynulých týdnech probíhala přijímací
řízení na střední školy a ke dni uzávěrky
tohoto čísla Zpravodaje již máme téměř
úplný přehled o úspěšnosti žáků naší
základní školy. Nejdůležitější je, že všichni
žáci deváté třídy byli hned v prvním kole
přijímacího řízení přijati na některý ze
zvolených čtyřletých studijních oborů, a mají
tak jistotu, že se po prázdninách budou moci
vydat k cestě za maturitou.
V sedmém ročníku z devíti zájemců
o studium na šestiletých gymnáziích uspělo
pět uchazečů, tj. 55 % z nich a 26 % všech
žáků třídy. Dva další ještě čekají na výsledek
odvolání.
Z jednatřiceti uchazečů pátého ročníku jich
v přijímacím řízení na osmiletá gymnázia
bylo úspěšných sedmnáct, tj. téměř 54 %
z nich a 36 % všech žáků ročníku. Přitom
šest dalších ještě čeká na výsledek odvolání.
Na základě těchto výsledků si troufáme
tvrdit, že úspěšnost našich žáků při
přestupech na vyšší typ škol je velmi vysoká.
Vypovídá to mimo jiné o dobré úrovní výuky
na naší základní škole. Věříme, že takto silný
argument podpoří dobré jméno naší školy
a potlačí ochotu naslouchat hlasům, které
kvalitu vzdělávání na naší škole, zejména
pak na druhém stupni, kritizují.

33
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DIVADLO PRO DùTI
DEN DùTÍ S PATLOU A MATLOU
V červnu se budou moci děti ze Základní školy seznámit s autorským pantomimickým
představením Patla a Matla, které odhaluje kousek neomezené klučičí fantazie. 
Příběh autorů Tamáše Tomsa Legierskiho a Radima Vizváry začíná ve školních
lavicích, kde se oba kluci potkávají a nacházejí společný smysl pro humor. Na
cestě domů je zaujme hluk za vysokým plotem. Neváhají, nahlédnou za něj
a objevují velikou skládku, která ve spojení s jejich fantazií znamená svět, ve
kterém je možné si dovolit cokoli, třeba odlétnout na měsíc. Představení sklidilo
velký ohlas na festivalu VyšeHrátky, jenž představuje kvalitní dětská divadla.
Zároveň se pokouší propojit hru a umění s všestranným vzděláváním lidské
bytosti. Kultivovat, ne jen povrchně zabavit. Děti se tedy mají na co těšit.

Hrají: Tomáš Tomsa Legierski, Radim Vizváry.
Kostýmy: Hugo Čačko (SK)
Pro děti od 5 let.                                                                        -chad-

DIVADLO BUDE …!?
………ano, sešli jsme se, hrstka nadšenců, kteří jsme zareagovali na malý
inzerát otištěný v minulém čísle chaberského zpravodaje:
„Kdo máte chuť zahrát si ochotnické divadlo zavolejte“, podepsaný pan
Jaromír Schütz.
Je až k neuvěření, že pan Jaromír Schütz stál v roce 1942 u zrodu ochotnického
kroužku Jindřicha Mošny v Dolních Chabrech, a dnes po 69 letech opět zvedl
prapor k obnovení letité tradice ochotníků v Dolních Chabrech.
Historie ochotnického divadla v D.Ch. sahá až do roku 1915, kdy se objevují
první záznamy o divadle. V Chabrech se ochotnickému divadlu věnovala
téměř všechna existující sdružení, Sokolové, hasiči, fotbalisté, divadelní
spolky, učitelé, loutkové divadlo.V době První republiky, jak uvádí kronika, se
hrálo zejména na jevišti hostince Na Kovárně.
V roce 1937 vznikl v Chabrech spolek divadelních ochotníků „ Kajetán Tyl“
a v roce 1942 již zmíněný ochotnický kroužek Jindřicha Mošny, který se
soustřeďoval především na mládež. Členů bylo kolem čtyřiceti. Činnost
amatérských herců ustala jen v letech 1944-1945 , kdy ji němečtí okupanti
zakázali. Po II. světové válce se oba divadelní spolky sloučily pod názvem
„Tylova scéna“. Hrála se Babička, Hrátky s Čertem, Lucerna, Broučci i Morálka
paní Dulské a mnoho dalšího.
Poslední zápis v obecní kronice o činnosti divadelního spolku pochází z roku
1960, kdy se v chaberské sokolovně hrála hra Pasekáři. Jako všechny
předešlé, měla i tato u diváků úspěch a hojnou návštěvnost. Přesto aktivity
ochotníků v následujících letech ustaly.
Nyní se za milé účasti pana Schütze pokusíme navázat na tradici ochot-nického
divadla, které bylo jednou z mála zábav, kterou si lidé dopřávali po práci. A že prý
šlo hraní divadelním nadšencům velmi dobře, a nikdy u něj nechyběla legrace.
A protože legrace není nikdy dost, tak se k nám přidejte, opusťte občas
běžné starosti a pobavte sebe, ale i nás Chaberáky. Moc se na vás těšíme.

Alena Borhyová Zájemci volejte 603 703 936

DIVADLO 
BLB!
Třetí červnovou středu přivítá divadelní sál Chaberského dvora herce
Dejvického divadla Marka Matějku v komediální roli BLB! Příběh
muže, který je považován za blbce a to jen proto, že svět okolo sebe
vnímá tak tochu jinak než ostatní.
Každý z nás touží nečeho dosáhnout, něčím být a zažít uznání. Jenže
ne každému z nás je to dopřáno. Někdo si za to může sám, někomu
jakoby samotné hvězdy nepřály. Do druhé skupiny patří I hlavní
hrdina našeho představení. Všechno začalo už při jeho narození.
Totálně narušil rodinný řetězec, kdy se děti rodí mezi 1. a 10.
Březnem, kdežto on přišel na svět až 13. a navíc si dovolil narodit se
jako chlapec, ačkoli očekávané bylo děvčátko. Za to mu nebylo
dovoleno žíti s ostatními na zámku, ale jemu se zahradní altán, kde
žil s tlustou vousatou kojnou líbil. Často si hrál na to, že je králem
svého království.  Dokud …
Málokoho by napadlo, že na poutavé divadlo stačí jeden jediný herec.
Ale BLB! Je toho skvělým příkladem. Marek Matějka nikoho jiného
nepotřebuje. Vše dokáže úžasným způsobem předvést a prožít. Chvíle
bláznovství, které na jevišti zažívá, jsou neuvěřitelné. Opravdu máte
pocit, že před Vámi stojí naprostý šílenec. I když chvílemi pochybujete.
Napadne vás, zda nejde o někoho jako je Dostojevského Idiot nebo
Haškův Švejk. Na pódiu stojí jen on, míří na nšj reflektory a jedinou
rekvizitou je jeho kufr. A doslova platí: vidět málo, zažít hodně.

Překlad: Jiří Dědeček a Marek Matějka
Režie: Patrick Grégoire 
21. 6. 19:00 sál Chaberského dvora
Vstupné: 100/ 150 Kč

-chad-



VYRAÎTE ZDARMA
DO ZOO NEBO ZA „POLOVIC“ NA PONÍKY!

S přispěním Kulturní a sociální
komise si nyní můžete v Chaberském
dvoře vyzvednout zdarma vstupenky
do nedaleké ZOO či si zakoupit za
„polovic“ poukázku na jízdu na
ponících v Dolních Chabrech. 

V euroinfosále jsou pro vás připraveny
nově vstupenky do ZOO, dále jsou zde
pro vás k dispozici dotované poukázky na
půlhodinovou jízdu na ponících za 100 Kč.
Koupit si je můžete taktéž v euroinfosále
Chaberského dvora. Rezervovat vstupen-
ky a poukázky si můžete osobně u nás
v Chaberském dvoře, 
na našem tel.: 283 853 858, 

604 976 653 nebo na 
emailu: jitka.goldsteinova@dchabry.cz

-chad-

SNOVÉ OBRÁZKY EMMY A BÁRY
SRNCOV¯CH V CHABERSKÉM DVO¤E

Pro milovníky výtvarného umění připravila galerie
Chaberský dvůr výstavu naivně snových obrázků Emmy
a Barbory Srncových. Tvorbu malířky Emmy Srncové
obdivují návštěvníci světových galerií, nyní ji můžete
shlédnout i u nás a to od 2. června do 29. července.

Rozkvetlé louky v dalekých krajích, vznášející se kola vezoucí
čiperné klany, nebo něžné dívky s rozevlátými vlasy, to jsou
charakteristické motivy výtvarnice, jejíž jméno se zprvu
skloňovalo pouze v hereckých kruzích. Emma Srncová totiž
žačínala jako herečka  v Černém divadle Jiřího Srnce. "Se
mnou do souboru nastoupili samí výtvarníci a já jsem pod
jejich vlivem začala taky malovat. Malovala jsem jen pro své
potěšení, později jsem začala spolupracovat na divadelních
výpravách a po rozvodu v roce 1980 jsem už měla malování
jako svoji profesi. Vystavovala jsem na mnoha místech ve
světě, ale nyní mne už nebaví cestovat, a tak vystavuji
výhradně po vlastech českých," přibližuje svůj příběh
výtvarnice. Společně s malířkou Emmou Srncovou vystaví své
práce i její dcera herečka Barbora Srncová. Srdečně vás
zveme na zahajovací vernisáž, která proběhne 1. června
v 18:00 v Chaberském dvoře.                                

-chad-
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SESTAVA A-MUÎSTVA SE V SOUâASNOSTI MÒÎE
CHLUBIT OPRAVDU VELK¯MI POSTAVAMI âESKÉHO
FOTBALU. MOÎNÁ BY SE TùÎKO HLEDAL T¯M S HRÁâI,
KTE¤Í NASBÍRALI TOLIK LIGOV¯CH STARÒ, A TO I V ZA-
HRANIâNÍCH SOUTùÎÍCH, TOLIK REPREZENTAâNÍCH
ÚâASTÍ, O GÓLECH ANI NEMLUVù.

NA·E A-MUÎSTVO JEDE.
V POSLEDNÍCH OSMI ZÁPASECH 
·ESTKRÁT ZVÍTùZILO 
A DVAKRÁT REMIZOVALO!!!

LADISLAV VÍZEK
BRANKÁŘ MICHAL KLÍMA

TOMÁŠ KAŇKA, IVAN HAŠEK

PATRIK BERGER IVAN HAŠEK, JIŘÍ ROSICKÝ

TOMÁŠ LINEK

PETR KLOUČEK
VZADU TOMÁŠ KAŇKA
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VLADIMÍR ŠMICERLADISLAV VÍZEK

Slovo pfiedsedy
S příchodem jarního počasí se vyjasnily i výsledky od
A-mužstva až po mladší přípravku. Jsem nadšen,
když vidím jejich zaujetí a radost ze hry. Myslím, že
diváci se na našich zápasech baví. Například, když Patrik Berger vsítil
svou první jarní branku za Dolní Chabry, tak bylo pro nás i naše fanoušky
nádherné spolu s ním si užívat tu radost. Je až neuvěřitelné, že se
v Dolních Chabrech můžeme bavit uměním takových hráčů jako je Patrik
Berger, Láďa Vízek, Jirka Rosický, Ivan Hašek…

Vladimír Šmicer   

P¤EDSTAVUJEME    MuÏi B: 
Představujeme Vám fotbalový B-tým mužů. Základ tvoří většinou mladí
hráči, kteří vzešli z naší mládeže nebo k nám přestoupili. Máme mezi
sebou i pár zkušených starších borců, kteří dříve hráli za naše chaberské
áčko a nyní rozdávají fotbalovou radost v našem týmu.

horní řada: Pleva st.,Hofman M., Kaňka, Křemen, Hronek, Vajnar, Zahrádka ml.,
Zahrádka st., Vích, Pleva ml., Hofman P.
dolní řada: Marek, Foit, Kalaš, Šubrt, Jiroušek, Český, Kaňka

Kde mÛÏete v ãervnu vidût hrát 
na‰e fotbalové t˘my:

Sobota, 4. červen
09:30  Ml.př. Chabry - Bohemians 1905  B (Chabry  T.)
11:00  Ml. žáci Chabry - VOLNÉ (Chabry  T.)
11:00  Ml.Dorost Chabry - Újezd nad Lesy (Chabry  T.)
17:00  A-tým Dubeč - Chabry (Dubeč  T.)

Neděle, 5. červen
15:30  St.př. Kolovraty - Chabry (Kolovraty UMT.)
17:00  B-tým Chabry  B - Ruzyně (Chabry  T.)

Sobota, 11. červen
17:00  A-tým Chabry - Bohnice (Chabry  T.)

Sobota, 18. červen
17:00  A-tým Dolní Chabry17:00 A-tým Chabry - Kbely (Chabry T.)

Vûfite, nevûfite
Vzhledem k posledním výsledkům našeho A-týmu a po mediální kampani
začal být velký zájem o náš klub. Na trhu se objevilo několik
potencionálních partnerů jako je například pan Sisák a Hušák. Nabízejí
za odkup nadpoloviční většiny klubových akcií rovných 100.000.000,-Kč.
Chaberský výbor tuto nabídku projedná a dá svým příznivcům zprávu
o výsledku v co nejkratší době.

Dal‰í informace na: 
www.skchabry.cz



Pû‰ky z Chaber 
na Sedlcké skály 
na IV. Ekumenickou 
bohosluÏbu

Ekologická sekce České křesťanské akademie
ve spolupráci s občanskými sdruženími pořádá
v sobotu 4. června 2011 v 15 hodin na levém
břehu Vltavy, na louce na Sedleckých skalách
v pořadí již čtvrtou Ekumenickou boho-
službu za krajinu. Bohoslužba je spojena
s prohlídkou kostela Stětí sv. Jana Křtitele
v Dolních Chabrech a poutí od kostela na místo bohoslužby se zastávkami
a vlastivědným výkladem vedoucích klubu Mladých ochránců přírody Sůvy.

Časový harmonogram:
09:00 prohlídka kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech
10:00 odchod pěšky na vlastivědnou vycházku
13:30 sraz na pravém břehu Vltavy u Sedleckého přívozu a společná pouť 

na místo bohoslužby
15:00 začátek bohoslužby, kázat bude Josef Cepl, kazatel Církve adventistů 

sedmého dne
15:45 beseda s Ing. Vladimírem Buřtem, místostarostou obce Horní Jiřetín 

Během odpoledne vystoupí kytarista a zpěvák Slávek Klecandr.

Ekumenická bohoslužba za krajinu se konala poprvé v roce 2008 z podnětu
obyvatel z obou břehů Vltavy, kteří usilují o rozumné řešení dopravy na seve-
rozápadě Prahy. Byl to tehdy výraz touhy po společné modlitbě, kterou mnozí
pocítili při úředních jednáních na stavebním odboru pražského magistrátu.
Více informací a fotografie z minulých let na www.drahan.chabry.cz

Hana Francová, O.s. Nad Drahaňským údolím, 
Jana Snížková, O.s. na ochranu památek v Dolních Chabrech

88

CHABERSKÝ ZPRAVODAJ, vydává  městská část Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, tel.: 283 851 272, e-mail: zpravodaj@dchabry.cz,
www.dchabry.cz. Redakční rada: Ing. Alena Nigrinová, Hana Francová, Karel Novotný, Adéla Švecová, Vlastimil Tomšů. Grafika: Zdeněk Šír. Tisk: studio Refos. Nevyžádané
rukopisy, fotografie apod. se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Redakční rada má právo příspěvky redakčně upravovat, eventuálně krátit tak, aby
odpovídaly informativnímu charakteru a rozsahu periodika nebo jednotlivých rubrik. Redakční rada si vyhrazuje právo z důvodu naplněnosti časopisu příspěvek nezveřejnit.
Veškeré příspěvky publikované v Chaberském zpravodaji lze přejímat pouze s předchozím písemným souhlasem vydavatele MČ Praha-Dolní Chabry. 
Příští uzávěrka: 15. 6. 2011 (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na CD disku, Flashdisku, případně poslané e-mailem).

PRODÁM KRÁSN¯ P¤ÍZEMNÍ ROHOV¯ BYT 2KK 47+ 3M2

VâETNù GARÁÎE JEN ZA 2.000.000,- Kâ. SOUâÁSTI BYTU 
JE OBROVSKÁ ZAHRÁDKA AÎ 401M2 ZA 1.000.000,-Kâ
S JEZÍRKEM A PERGOLOU, MOÎNOST UDùLAT ZIMNÍ ZAHRADU.

UÏitná plocha celkem aÏ 451m2 jen za 3.000.000,-Kã.
" vhodné pro milovníky květin, zahrady a výhledu na západ sluníčka
" novostavba z roku 2006
" klidná lokalita vilové čtvrti Praha 8 - Dolní Chabry, Zaječická ulice
" v bytě bambusové žaluzie a 2x vestavěná skříň (chodba a ložnice) 
" v ložnici postel, koberec a ventilátor na stropě
" veškerá občanská vybavenost, dostupnost do centra za 20min, na metro Kobylisy je to cca 10 min

Základní ‰kola Praha - Dolní Chabry

pfiijme

od srpna 2011 na pln˘ úvazek 

hospodáfiku ‰koly/vedoucí ‰kolní jídelny.

PoÏadujeme SE·/OA.

Nabídky zasílejte na 

e-mail: zschabry@zschabry.cz

nebo volejte na telefon ã.: 233 544 562

M· Chaberáãek se stane
dûji‰tûm pfiímûstsk˘ch táborÛ
Wattsenglish

Letos poprvé o letních prázdninách se v MŠ Chaberáček
uskuteční jazykové tábory Wattsenglish. Dětem se tak
naskytne skvělá příležitost poznat angličtinu v její
skutečné podobě, tj. s rodilým mluvčím, se kterým si
během týdne užijí spoustu legrace; budou si hrát,
soutěžit a věnovat se rozmanitým aktivitám. Rodiče si
tak mohou být jisti, že i o prázdninách má jejich dítko
o kvalitní program postaráno.

Tábor je určen pro děti od 5 do 10 let a uskuteční se
v termínu: 18. – 22. 7. 2011. Přihlásit se na něj mohou děti
mateřských i základních škol z celé Prahy, a to prostřednictvím
online formuláře na: 
www.wattsenglish.com/letni-jazykove-tabory/
primestske-tabory/praha/

KONTAKT: 724 689 755


