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Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina, starosta MČ
Referendum o hazardu
V posledních týdnech často odpovídám na otáz-
ky, proč proběhlo referendum, o kterém nikdo 
nevěděl. Toto hlasování o nulové toleranci haza-
rdu organizovala městská část Praha 8. A mělo 
za úkol zásadním způsobem určit další vývoj této 
problematiky na tomto pražském obvodě. Proto 
bylo určeno pouze pro jeho obyvatele.
V Dolních Chabrech je situace v této oblasti jiná. 
Zásadní postoj Rady MČ zabránil v roce 2012 
vzniku tzv. Sportbaru, tedy podniku se zaměře-
ním na televizní přenosy sportovních akcí, ale 
především na různé druhy hracích automatů, na-
víc s nepřetržitým provozem. To je typ hazardu 

o kterém se hlasovalo v referendu Prahy 8.
Na základě obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy z loňského podzimu, nejsou pří-
pustné hrací automaty v restauracích a pohostinských zařízeních. Jiné je to právě 
u kategorie podniků kolaudovaných jako herny nebo kasina. V naší městské části 
byly provozovány v loňském roce tři hrací automaty ve dvou restauracích. Na zá-
kladě zmiňované vyhlášky hl. města byl jejich provoz koncem roku 2013 ukončen. 
Výjimkou je jeden přístroj v hostinci u kostela, jehož majitel má smluvně ošetřeno 
povolení i na rok 2014. Na základě jeho odvolání řeší další vývoj příslušný odbor 
Magistrátu hl. m. Prahy.

Vybíráme ze zasedání Rady 
MČ dne 31. března 2014

Rada vzala na vědomí
  vyúčtování daru za rok 2013, který MČ poskytla na činnost 

OS Divoch. Spolek doloží tabulku výdajů.
  program KC CHD na 2. čtvrtletí 2014.
  výsledky ankety o logo místní knihovny a souhlasila, aby logo 

bylo užíváno na stránkách a materiálech knihovny za podmínky 
získání souhlasu autora o bezplatném užívání.

  stanovisko k rozhodnutí, které vydal stavební odbor Prahy 8 
ve věci připojení na komunikaci Kobyliská k projektu pro územní 
a stavební řízení „Občanská vybavenost-Beranov.“ Rada bude 
i nadále sledovat vývoj předmětného jednání související s vydá-
ním územního rozhodnutí.
Rada souhlasila

  s vypsáním záměru na pronájem částí pozemků parc. č. 
1391 a 1426/1 o výměře 2x10 m2, vedených jako ostatní plocha – 
komunikace za účelem parkoviště, o něž požádali různí žadatelé.

  s prodloužením smlouvy na dodavatele zahradnických prací 
s fi rmou IRIS Španihel do 1. 4. 2015.

  s předloženou studií novostavby bytového objektu č. p. 180 
a 181, na pozemku parc. č. 1195-1199 při ulici Ústecká.

  s rekonstrukcí RD č. p. 38 v ulici Doksanská, kde bude z dů-
vodu špatného technického stavu sanován původní objekt a na 
jeho místě bude postaven nový RD dle předložené stavební do-
kumentace. Současně rada souhlasí, aby objekt na pozemku par. 
č. 55/1 byl připojen na komunikaci v místě uvedeném v PD za 
podmínky příslušně uzavřených smluv.
Rada nesouhlasila

  s dílčí změnou stávajícího územního plánu na parcelách č. 
1279/87 a 1279/11, kde žadatel požaduje změnu funkční plochy 
z plovoucí zeleně na čistě obytnou plochu z důvodu zamýšlené 
stavby bytového domu se třemi bytovými jednotkami.
Rada poskytla 

  fi nanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč Občanskému sdružení 
Na ochranu památek v Dolních Chabrech, 20.000,- Kč TJ SOKOL 
a 5.000,- Kč Mysliveckému sdružení Zdiby-Klecany.   Příspěvky 
byly uděleny na podporu činnosti těchto subjektů v roce 2014.
Rada schválila

  prodloužení smlouvy o dílo o provádění servisních zásahů 
a správy grafi ckých a databázových systémů MISYS a KATASTR 
do 31. 12. 2014.
Rada projednala

  žádost o opravu chodníku – veřejné komunikace v ulici Jir-
kovská před RD č. p. 28/1. Souhlasila se zpracováním prováděcí 
dokumentace a prověří možnosti dodavatele prací souvisejících 
s opravou.

  žádost fi rmy Genius o přezkoumání odvolání ÚMČ ve věci 
rozhodnutí napojení polyfunkčního objektu z ulice Kobyliská, kte-
rým MČ vyjádřila nesouhlas s rozhodnutím ÚMČ Prahy 8. Rada 
trvá na svém původním stanovisku.

Rada souhlasila
  s realizací dalších čtyř zastavení Chaberské stezky. Jedná se 

o stanoviště 9-12 : 9 – Pod skálou, 10 – Knovízský ostrov,    
11 –  Do Rybníčků a 12 – Na Kovárně. 
Rada schválila

  snížení nájemného pro nájemce nebytových prostor v pří-
stavbě ZŠ pro fi rmu DV audio s.r.o. z důvodu opakované havá-
rie splaškové kanalizace, která postihla pronajaté prostory. Rada 
jednorázově snížila nájemné o částku 8.882,- Kč a rozhodla, že 
v roce 2014 nebude nájemné zvýšeno o míru infl ace. 
Rada projednala

  žádost p. Peršla o změnu ve věci smlouvy o věcném břeme-
ni týkající se průchodu přes pozemek vlastníka do ulice Krbická. 
Předložený návrh vzala na vědomí a požádá kompetentní orgán 
MHMP - správce vodních toků o posouzení, zda je navrhovaná 
úprava možná.
Rada nesouhlasila

  s předloženým návrhem na úpravu Statutu hl. m. Prahy v ob-
lasti majetku předloženým Magistrátem hl. m. Prahy.  Svými při-
pomínkami se připojila k právní analýze vypracované  AK Dohnal 
& Bernard pro Svaz městských částí hlavního města Prahy, jehož 
je MČ členem. Požaduje, aby předložené úpravy týkající se této 
oblasti, byly předmětem dalšího jednání za účasti všech MČ.

Pražský okruh. Ano či ne?
Jsou témata, která se stále vracejí a nelze se jim vyhnout. Pražský okruh je z těch 
nejdůležitějších. Na úvod zásadní konstatování. MČ Dolní Chabry požaduje co nej-
rychlejší vybudování pražského silničního okruhu. Otevřenou otázkou zůstává jeho 
trasování.
Aktivita starostů 12 obcí na území Prahy a Středočeského kraje (např. Suchdol, 
Dolní Chabry, Ďáblice, Radonice a další), která podporuje realizaci tzv. varianty 
„Rozumného okruhu“ připomněla, že problém je stále nedořešen, a je třeba na něm 
nadále pracovat. Sdružení starostové požadují především vytvoření skutečného 
variantního řešení a následné kvalifi kované posouzení dopadů jednotlivých tras na 
životní prostředí a obyvatele v okolí stavby.
Je zřejmé, že prosazovaná tzv. „Jižní varianta“ by zásadním způsobem ovlivnila 
životní prostředí velké většiny obyvatel Dolních Chaber.
Trasování okruhu na severozápadním okraji obce by pro ovzduší bylo katastrofální. 
Většina obytných domů je umístěna v přirozené kotlině, která by se stala doslova 
pastí. Proudění vzduchu, které má po naprostou většinu roku směr západ – východ, 
je již nyní negativně ovlivňováno nesmyslnou bariérou silničního náspu a přede-
vším horou bývalé skládky TKO. Umístění zdroje hluku, prašnosti a NOx na západě 
by mělo za následek, že všechny tyto efekty by skončily v zastavěné části obce. 
To, že okruh navrhovaného typu bude opravdu velkým zdrojem těchto nepříznivých 
dopadů, není třeba připomínat.
Rozsáhlé přemostění údolí by generovalo obrovské množství hluku, které se u těch-
to staveb jen velmi obtížně utlumuje. Zásadní způsobem by bylo poškozeno i Dra-
haňské údolí, které je pro občany Chaber jedinečnou a bez použití dopravy dostup-
nou přírodní lokalitou. Právě tímto přírodním prvkem, který se doposud nepodařilo 
zničit, by bylo nutné odvést dešťové vody z několika kilometrů okruhu. Uvažované 
množství je obrovské, a proto by bylo nutné na začátku Drahaňského údolí vytvo-
řit suchý poldr na zachycení srážek a dále celým údolím k Vltavě provést potrubí 
o profi lu cca 2x2000 mm. Následky takovéto stavební činnosti na údolí i potok si 
lze představit. Škody na životních podmínkách obyvatel i přírodě by byly nevratné.
Proto se domnívám, že je třeba nejprve podrobně posoudit všechny možné varianty 
okruhu. Uvažovat o realizaci „Jižní varianty“ lze pouze v případě, že se prokáže jako 
jediná možná, jak z hlediska dopravního, tak i z hlediska proveditelnosti. V takovém 
případě by bylo nutné realizovat veškerá nezbytná opatření, která by reálně snížila 
dopady na životní podmínky obyvatel.
Zásadním problémem zůstává fakt, že nebyla posouzena a řádně vyhodnocena 
žádná jiná varianta umístění okruhu. Není tedy možnost objektivně srovnat negativ-
ní dopady různých alternativ na životní prostředí. „ V rámci 1. aktualizace ZUR byla 
řádně posouzena pouze varianta – Realizace SOKP – varianta jižní“ a „ nerealizace 
SOKP – nulová varianta“. Tedy přeloženo, byly posouzeny vlivy jižní varianty okruhu 
a žádného okruhu! Výsledek je velice zajímavý. Pro porovnání vhodnosti variant je 
mimo jiné použit parametr počtu obyvatel zasažených negativními vlivy z provo-
zu SOKP. Paradoxně vyplyne, že v případě porovnání variant jižní a nulové jsou 
výsledky téměř totožné! Řečeno jinak: vynaložíme desítky miliard na dokončení 
SOKP v plánované variantě (abychom zlepšili životní podmínky obyvatel), a výsled-
kem bude to, že počet negativně dotčených obyvatel bude stejný!
Přitom jedním z hlavních důvodů pro realizaci SOKP je v argumentaci MHM Prahy 
zlepšení životních podmínek obyvatel. Z předložených materiálů ale vyplývá, že při 
realizaci SOKP v současně navrhované trase dojde jen k přesunu negativní zátěže 
na jiné obyvatele hlavního města.
V současné době se objevují signály, že naše dlouhodobá práce by mohla přinést 
výsledky. Doufejme, že to jsou první vlaštovky, které přinesou jaro i v této oblasti.

Starosta MČ Praha – Dolní Chabry

Vybíráme ze zasedání Rady MČ 
dne 14. dubna 2014
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   7. května    Dendrologická zahrada Čestlice                     
                    sraz 12:15 Kobylisy konečná bus 162 

 
 

21. května   Dvořákova stezka z Kralup n. Vltavou 
               do Nelahozevsi (3 km) a zpět  
               přes Hostibejk  (5 km) 
               odjezd autobusem 372 ze zast.Prunéřovská 
               ve 12:10 h 

 
 
                  Změna programu v závislosti na počasí vyhrazena. 

Informace:  
M. Knížková, tel.: 608 599 208 
kulturní a sociální komise 

14. května    15:30 - 17:30 h    kavárnička Chaberský dvůr 
     

28. května        15:30 - 17:30 h    kavárnička Chaberský dvůr 
      

„Přijďte pobejt” 
 

květen 2014 

Thermalpark Dunajská Streda
 Voda, voda, samá voda. Voda, která hřeje, konejší a léčí. Abychom si jí užili, museli 
jsme za ní jet až na Slovensko. Autobus, řízený mladým řidičem, vyjel z Chaber oprav-
du časně z rána (v 5 h!), v pátek 28. března a vezl 37 výletníků do Dunajské Stredy. 
Thermalpark, jeden z největších a nejoblíbenějších, se nachází na Žitném ostrově. Ten, 
kdo ho jednou navštívil, většinou se vrací. Tohle „máčení“ tělesné schránky je neza-
pomenutelné. Hřejivá voda 28 – 38° C prohřeje celé tělo a klouby jsou hned o pár let 
mladší a pohyblivější. A když je parta prima lidí, tak ty 3 dny koupání stojí zato. Děku-
jeme ti Slovensko, že máš taková místa a příjemné lidi, kteří dobře vaří a na „bratia 
Čechy“ se usmívají. 
Tak co, pojedeme do „kúpeľov“ za rok zase?           S.Šírová

Zprávy z úřadu, blahopřání

Zprávy z komisí

Březnový festival
Dovolte mi krátký návrat do již předminulé-
ho měsíce. V kulturní oblasti to byl pro naši 
obec měsíc ochotnických divadel. Jsem si 
vědom, že hodnocení úrovně představení se 
již věnovali povolaní. Já bych se chtěl zabý-
vat vztahem městské části a ochotnického 
spolku DIVOCH, a také soužití DIVOCH - di-
váci.
Divadelní ochotničení má v Dolních Cha-
brech dlouhou tradici. Nevím, jak vypadala podpora úřadu v minulos-
ti, mohu ale konstatovat, že od znovuzaložení spolku mají naši ochot-
níci maximální podporu obce. Nepovažuji to za jednostranný vklad, 
představení DIVOCHa jsou určitě přínosem. A tady vstupují na scénu 
diváci. Naši ochotníci si získali přízeň diváků zcela jednoznačně. Do-
kážou spolehlivě vyprodat hlediště, což se nedařilo ani renomova-
ným profesionálům. Cením si práce všech, kteří se na představení 
podílejí. V dnešní době, která není divadlu příliš nakloněna si zaslou-
ží velký dík.                Starosta MČ Praha - Dolní Chabry

Oprava komunikace Podhořská
1. duben je obecně považován za Apríl. Tedy den žertů a veselých mysti-
fi kací. Ani trochu tomu v tento den neodpovídala skutečnost v Podhořské 
ulici. Zámková dlažba se opět propadla a kráter pod ní byl skoro metr 
hluboký. Historie se zřejmě opakuje nejen v dějinách, ale i v této ulici. 24. 
dubna je v Podhořské opět kráter. Jsou to následky nekvalitního prove-
dení nejen komunikací, ale pravděpodobně i kanalizace. Zřejmě se zde 
dočkáme ještě dalších překvapení. 
S radostí mohu poděkovat fi rmě pana Potanky, která zařídila obratem 
nápravu.Na mou otázku kdy dorazí faktura, přišla odpověď:“ Je to dar 
pro Vás a pro obec“. Děkujeme.         Starosta MČ Praha - Dolní Chabry

Dětské hřiště Ulčova
V dubnu měla proběhnout plánovaná výměna herní sestavy na dětském 
hřišti v Ulčově ulici. Chyba v korespondenci způsobila zpoždění dodávky 
a instalace nového vybavení. Omlouváme se dětem i dospělým návštěv-
níkům hřiště.

Svatojánské slavnosti
Kulturní a sociální komise MČ Praha-Dolní Chabry Vás sr-
dečně zve na SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI, které se budou 
konat 26. června 2013 od 16 do 21 hodin v Chaberském 
dvoře. Soutěž tentokráte bude o NEJ svatojánský koláč Ve-
selý obličej. V 16 h před Chaberským dvorem zahájí slav-
nosti MŠ, vystoupí ZŠ, můžete se těšit na soutěže pro děti 
o ceny, korálkování, dřevěnou dílnu, stánky, občerstvení, 
muziku a zábavu jako o pouti...

Hromadné očkování psů a koček 
proti vzteklině
proběhne dne 5. května 2014 od 19. hodin v areálu CHABER-

SKÉHO DVORA, Hrušovanské nám. 253/5 v prostoru před čajovnou. 
Očkovací průkaz sebou !!!                       Gabriela Chamrová, referent DDP

Logo knihovny
Naše knihovna má nové logo. Vítězem 
soutěže o nové logo knihovny se stává 
logo č. 1 autorky Martiny Němcové (Gý-
nové). Moc gratulujeme! Děkujeme také 
Vám všem, kteří jste hlasovali jak přímo 
v knihovně, tak i emailem. Klára Zuzáková

Níže přinášíme článek autorky: 
O soutěži jsem se dozvěděla na webových 
stránkách Dolních Chaber, kam se občas podívám, co je nového. Hledala 
jsem otvírací dobu knihovny a narazila na soutěž. Tak jsem si řekla, že to 
zkusím a udělám pár návrhů. Nejdřív mě napadlo, že budu logo tvořit vlast-
ní kresbou, ale nakonec po několika návrzích vyhrálo zjednodušení, proto-
že logo by mělo být jednoduché a výstižné. Do Chaber jsem se přistěhova-
la s rodiči a mladší sestrou ve svých čtyřech letech.  Moje babička s dědou 
jsou však rodilí chaberáci a vyrostl zde i můj taťka. Chodila jsem zde do 
mateřské i základní školy. Chabry mám tedy prochozené křížem krážem až 
donedávna a mám je ráda, protože se k nim vážou i mé vzpomínky! Tímto 
bych také ráda poděkovala všem chaberákům  i nechaberákům, co hlaso-
vali pro mé logo, děkuji za podporu. Martina Němcová (Gýnová)

Děkujeme za pohádkovou noc
Organizátoři akce 2. Knihovnická noc, 
která proběhla z pátku na sobotu, tj. 4.-
5.4.2014, touto cestou děkují sponzo-
rům: Potraviny V&R – za sponzorování 
večeře, Bronislavě Kukurové – za krás-
ná žlutá trička s logy draka Knihulky 
a CHD pro všechny děti, které v knihov-
ně přenocovaly, Zdeňkovi Šírovi – za 
originální přívěsky na klíče z limitované 
edice Knihovnické noci v Chaberské knihovně. Poděkování patří též Ing. 
Blance Petrákové především za pomoc s přípravou občerstvení v průběhu 
akce, Mgr. Ireně Nolové za nepostradatelnou pomoc s venkovními hrami 
a Ing. Stanislavu Nolovi za hru na mandolínu a nácvik písně o Vrťapkovi. 
Zvlášť děkujeme za ochotné pravidelné půjčování žíněnek z majetku Zá-
kladní školy Spořická. Rodičům malých účastníků patří dík za dodání ob-
čerstvení pro společnou snídani.
A dík patří i Mgr. Kláře Zuzákové za přípravu za přípravu programu a orga-
nizaci celé akce a Zdeňku Šírovi za veškerou pomoc a dohled nad hladkým 
průběhem 2. Knihovnické noci.
Další Knihovnická noc je již nyní panem Andersenem naplánována na 
27.3.2015 a zase bude plná překvapení!
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KVĚTEN 2014

Obrazy Jaroslava Šámala 13.5. – 10.6.2014
výstava obrazů akademického malíře Jaroslava Šámala 
vernisáž 13.5.2014 17 h
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum Galerie

2.5. pá 17 h Americké spirituály a melodie z Broadway
pěvecký sbor z Missouri Baptist University, USA
Vstup volný Chaberský dvůr

6.5. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček
dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum

10.5. so 15 h Loutky, které nikde nechtějí
Divadelní pohádka pro děti
Vstupné 30 Kč Úřad Velký sál

13.5. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček
dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum

15.5. čt 18 h Václav Větvička a Jana Rychterová
poutavé vyprávění a čtení populárního botanika RNDr. Václava Vět-
vičky prokládáno písněmi Jany Rychterové v doprovodu houslisty 
Vladimíra Iljiče Pecháčka
Vstupné 90/70 Kč Kulturní centrum Malý sál

20.5. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček
dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum

27.5. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček
dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum

29.5. čt 19:30 h Jen pro zvané 
premiéra představení divadla DIVOCH 
Vstupné 120 Kč Úřad Velký sál

Připravujeme
6.6. pá 18 h  Pohodový táborák

7.6. so 15 h  Mnau!
Muzikálová pohádka pro děti

12.6. čt 19:30 h Jen pro zvané
2. premiéra představení divadla DIVOCH

otevírací doba: Po-So: 10-12 13-18 
kontakt: 283 852 858, 604 976 653 www.dchabry.eu

Předprodej vstupenek v Kulturním centru CHD
 Hrušovanské nám. 253/5, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8

Provoz galerie a knihovny je po dobu akcí pořádaných v prosto-
rách Kulturního centra Chaberského dvora omezen.

Pohádka
Loutky, které nikde nechtějí
Několik starých vyřazených loutek se přidá k potulnému komediantovi, který se 
toulá světem sám, aby založili svůj vlastní cirkus a zahráli tak své poslední před-
stavení a rozveselili smutnou princeznu...“Toto není pohádka, toto je pravda prav-
doucí...“
10.5.2014 so 15 h

Václav Větvička a Jana Rychterová
Pořad, ve kterém je poutavé vyprávění a čtení populárního botanika RNDr. Vác-
lava Větvičky prokládáno písněmi Jany Rychterové. Václav Větvička čte ze svých 
knih, které jsou vzpomínkami na jeho rozhlasová Dobrá jitra na ČRo2 Praha. Jeho 
vyprávění o cestování, zajímavostech i lidech je vtipné, odlehčené a hluboce lid-
ské. Dvojice Jana Rychterová - Vladimír Iljič Pecháček pak pořad dotváří písnič-
kami o životě, jídle i pití, o lidských radostech i strastech. Divácky velmi úspěšný 
pořad pohladí po duši i rozveselí.                  15.května 2014 18 h

Obrazy Jaroslava Šámala
Od 13. května v galerii Chaberského dvora bude otevřena výstava obrazů akade-
mického malíře Jaroslava Šámala, žáka profesora Holého a chaberského učitele 
v letech 1941-1945. Výstava potrvá do 10.6.2014.

NÁŠ TIP!



2. ročník Březnového festiva-
lu ochotnických divadel Dolní 
Chabry skončil 
Vážení přátelé, jak jsem slíbila v dubnovém zpravodaji 
přináším vám poslední festivalové informace. 28.3.2014 
pořádající domácí soubor hrou Vražda Sexem uzavřel 
velmi úspěšný 2. ročník. Druhá polovina března byla té-
maticky komediální. Soubory Maškara, Divadlo bez zá-
ruky a Nepřijatelní diváky skvěle pobavily. I tyto soubory 
diváci známkovali. 
Jak dopadla divácká anketa? 
1. místo – Komorní svět, Jen motýli jsou volní, 2. mís-
to -Maškara, Vše nejlepší Henry…., 3. místo – Sumus, 
Oskar a růžová paní. Soubory si za svojí účast na fes-
tivalu letos odnesly na památku Chaberského Oskara. 
Vylosovali jsme na závěrečném večeru i nejvěrnější di-
váky, kteří získali volné vstupenky na premiéru Divocha 
29.5.2014. Vylosované vstupenky byly tyto – řada 6/
sed. 8, řada 3/sed. 4, řada 8/sed. 3.
Letošní festival se opravdu povedl, děkuji všem divákům 
za velký divácký zájem, soubory to velmi ocenily, herci 
byli nadšeni přátelskou atmosférou festivalu. Všichni by 
se rádi vrátili na chaberská prkna někdy příště. 
Děkuji MČ D. Chabry v čele s p. starostou Miroslavem 
Malinou za  podporu a spolupráci. Děkuji všem, kteří 
se spolu se mnou na festivalu podíleli a doufám, že za 
rok se opět sejdeme. 2. ročníku festivalu ochotnických 
divadel skončil – ať žije 3. ročník 2015!   Aja Borhyová

Missouri Baptist University 
Chorale
V pátek 2.5.2014 od 17. hodin budete mít jedinečnou 
možnost přijít si poslechnout americký pěvecký sbor 
z Missouri Baptist University, jehož dirigentem je Larry 
Smith. V jejich vokálně velice kvalitním vystoupení se 
můžeme těšit na výhradně americkou muziku, konkrét-
ně spirituály, hymny, ale i populární melodie z Broad-
way.          2.5.2014 pá 17 h Vstup volný

   Chaberský dvůr   Andersenovské nocování v Místní veřejné knihovně 
v Praze – Dolních Chabrech
Chaberská knihovna letos pořádala 2. Knihovnickou noc a ke společné pohádkové Noci 
s Andersenem se připojila poprvé. Na akci rodiče přihlásili 30 dětí, 26 jich přenocovalo a 4 
se zúčastnily alespoň večerního programu, který pro ně připravilo 5 dospělých (knihovnice, 
technický správce a dobrovolníci z řad rodičů a přátel). Počasí bylo překrásné, proto jsme 
jej využili co nejvíce. Po nezbytných formalitách jsme děti pozdravili dopisem od českého 
velvyslance v Kodani Jiřího Brodského a tiskovou zprávou ke společné pohádkové Noci 
s Andersenem.
Následovalo představení hlavního hrdiny večera, komisaře Vrťapky, a jeho přátel Hermíny 
a Čendy. Zavítal k nám samotný pan Andersen ve slušivém klobouku, šále a kabátě a naše 
reportérky si pro něho připravily všetečné otázky pro reportáž v místním deníku. Pan An-
dersen měl namířeno ještě do dalších knihoven, tak dlouho nezůstal. Nastal čas pro první 
venkovní hru „Hledej Vrťapku“. Děti měly za úkol v zahradě najít 9 obrázků s různými motivy 
komisaře Vrťapky. Poté se hrály „Ocásky“ a „Zločinci se strachy třesou, Vrťapkovi neutečou“. 
Dětem při hledání a běhání značně vyhládlo, podávaly se párky v rohlíku a toasty. Jako zá-
kusek si samy opékaly Marschmallows (gumové bonbony), které pak vkládaly mezi sušenky. 
V zahradě nám letos poprvé vyrostl pohádkový strom Pohádkovník s karamelami, u kterého 
si děti zazpívaly za doprovodu mandolíny krásnou písničku o Vrťapkovi. 
Ve 22 hodin jsme se přesunuli do knihovny, kde jsme se věnovali luštění křížovek, tajných 
textů, rozdílovek a detektivek. Podle dovedností a dosažených výsledků dostaly děti detek-
tivní průkazy s hodnostmi a na památku krásné žluté tričko s logy Knihovnické noci a Cha-
berského dvora. Kolem 23 hodiny si děti vybraly svoje místečka na spaní na žíněnkách, 
rozbalily spacáky, polštářky a mazlíky. Světla zhasla a  usínání provázelo čtení s čelovkami 
z knih autora Petra Morkese „Komisař Vrťapka a prokletí zubu moudrosti“ a „Komisař Vrťapka 
a tajemství mahárádžova vejce“. Četlo se až do úplného usnutí malých účastníků dlouho po 
půlnoci.
V sobotu ráno jsme všichni společně hojně posnídali z rodičovských zásob. Před 9. hodinou 
děti ještě stačily namalovat překrásné obrázky Vrťapky a Hermíny, které budou zdobit Euro-
infosál po další rok. Na závěr Knihovnické noci děti ještě dostaly pohlednici Noci s Anderse-
nem a upomínkový předmět v podobě přívěsku na klíče z jedinečné limitované edice s logy 
draka Knihulky a CHD na straně druhé.
Podle ohlasů dětí se nám naše druhé pohádkové nocování opět povedlo. Program byl pestrý, 
zajímavý a děti i dospělí se jej účastnili s nadšením.  Klára Zuzáková

Poděkování
Děkuji pěkně manželům Tychtlovým za darování nových knih do chaberské knihovny. 

Klára Zuzáková, knihovnice

Historicky první chaberské 
„Pasování na čtenáře“
V Místní veřejné knihovně v Praze-Dolních Chabrech 
byli 26. března 2014 pasováni na čtenáře všichni 
druháčci ZŠ Praha-Dolní Chabry, Spořická ulice.
Cílem bylo zprostředkovat začínajícím čtenářům pěkný 
zážitek spojený s knihovnou a knížkami, který je dlou-
hodobě přivede ke čtení. Všechny přítomné přivítala 
pasovací komise složená z ceremoniářky, pedela, zapi-
sovatelky, vykonavatelky a jeho excelence, kterou tvořili 
Bronislava Kukurová, Stanislava Klocperková, Sylvia 
Šírová, Klára Zuzáková a Zdeněk Šír.
Slavnostního aktu se zúčastnili pan starosta Miroslav 
Malina, paní ředitelka školy Mgr. Zdenka Chaloupecká 
a někteří rodiče pasovaných dětí. Obě třídy do knihovny 
přivedli třídní učitelé.
Jako první byli pasováni paní ředitelka s panem staros-
tou, následovali třídní učitelé a jejich žáci. Všichni měli 
za úkol prokázat na krátkém textu, že opravdu umí číst. 
Poté podstoupili ceremoniál pasování a slíbili, že se bu-
dou ke knihám hezky chovat a chránit je. Nakonec všich-
ni obdrželi Čtenářský certifi kát a knihu na památku. 
Druháčky chválíme a touto cestou také děkujeme tříd-
ním učitelům Mgr. Vidě Karbanové, Mgr. Jakubovi Lin-
hartovi a rodičům, kteří ještě loni s dětmi trpělivě sla-
bikovali. Dnes již mnohé pěkně čtou. Prokázáním své 
dovednosti se také stávají čtenáři naší knihovny, aby se 
mohli ve čtení zdokonalovat. Akce se dětem líbila a to je 
pro všechny největší odměna.               Klára Zuzáková
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Karneval ,,Z pohád-
ky do pohádky“
16. ročník karnevalu pro děti, který 
byl pořádán TJ ZŠ Chabry v březnu, 
se opět povedl. 
Přišli rodiče, prarodiče a děti v krásných 
maskách, mohli jsme se potkat s Po-
pelkou, Šípkovou Růženkou, hasičem, 
kouzelnicí, žabičkou ale i třeba s vodni-
cí a mnoha dalšími....
Bohatý program se líbil. Na úvod se 
představily a celým pohádkovým kar-
nevalem provázelo pět pirátek, které připravily i soutěže v duchu pirátském. Děti se 
vydatně zapojovaly a byly odměňovány cukrátky v soutěžích a zlaťáky, které si vybo-
jovaly v bitvě o poklad. Tancování a dovádění s nimi děti uvolnilo a následovalo i před-
stavování masek. Každá maska byla originál a byla odměněna velkým potleskem.
Chceme poděkovat všem, kteří nás svou návštěvou podpořili, a doufáme, že nelitovali 
toho, že na karneval s dětmi přišli. 
Karneval byl zachycen na fotkách a ty jsou k vidění na adrese http://tjzschabry.rajce.
idnes.cz.                 Ivana Rakovská

Školy, sdružení

Nová škola v těžkých do-
bách Pražského povstání
Stavba nové školní budovy v Dolních Chabrech za-
čala na podzim roku 1937 a její budování pokračo-
valo v nelehkém válečném období 2. světové války. 

Vyučovat se v dohotovené škole začalo během války, nová škola však dlouho dětem 
nesloužila…
Počátkem roku 1945, když se válka chýlila ke svému konci, musela být nová škola 
uzavřena pro naprostý nedostatek paliva. Nouzově se učilo v tanečním sále hostince 
Na Kovárně a U Klikorků, a také ve staré škole. Poslední dny války se vyučovat pře-
stalo úplně. V březnu se pak v prostorách školy - k velké nelibosti všech - ubytovali 
němečtí okupanti. Zřídili si zde lazaret a v době povstání německá posádka opevnila 
budovu kulomety jak na střeše, tak a ve druhém patře. Němci se ve škole bránili až 
do 6. května, poté byli donuceni odevzdat zbraně a odejít. Poničenou budovu školy 
museli určení Němci a Němky dát do pořádku. Po pětiměsíční přestávce, 20. května 
roku 1945, se mohli žáci opět navrátit do svých lavic a vyučování tak mohlo pokračo-
vat v nové škole již ve svobodné zemi.            Petra S. a Jana S.

Come and Show
Stalo se již hezkou tradicí, že vždy těsně před Velikonocemi 
ožije Chaberský dvůr dětmi. Pod záštitou naší městské části 
tu probíhá anglická recitační soutěž Come and Show, kterou 
organizuje místní základní škola. Letošní osmý ročník soutěže 
se konal 15. a 16. dubna a na pódiu se vystřídalo více než 480 
dětí z 23 pražských škol. Pod laskavým dohledem odborné po-
roty děti recitovaly, zpívaly a hrály divadlo, a navíc se všichni 
ohromně bavili. Tak zase za rok na shledanou!

   Kam až paměť sahá...             
Vzpomínky na stará školní léta II. 
 s promítáním dobových fotografií 

 čtvrtek 29. května od 16 h, Chaberský dvůr 
Hrušovanské nám. 253/ 5, Praha 8 -  Dolní Chabry 

 
       

Pomozte nám doplnit chybějící informace  
z dob vaší školní docházky 

Pořádá: Občanské sdružení na Ochranu památek v Dolních Chabrech 
www.osop-chabry.cz 

Vycházkou na bohoslužbu V sobotu 24. května se již po sedmé se vypravíme z Chaber na Sedlecké ská-
ly. Celá akce začíná prohlídkou kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech a poté následuje vlastivědná vycházka na louku na 
Sedleckých skalách, kde se koná Bohoslužba za krajinu. Kostel bude otevřen již od 9 hodin, odchod od kostela je v 10 hodin. Více 
informací najdete v rubrice „akce“ na www.drahan.chabry.cz.   Hana Francová, o.s. Nad Drahaňským údolím

Vyklízení poničené školy Němci, v popředí nejspíš chaberská 
hlídka v tropické přilbě a uniformě „Afrikakorps“

Příslušníci československé armády, pochodující dnešní Ústec-
kou ulicí v Chabrech po osvobození v r. 1945. Čepice-lodičky 
na hlavách vojáků s hodnostním označením jsou charakteris-
tické pro čs. armádu. (Informace potvrzeny z VHÚ)
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Sportovní kvíz Napište nám jména fotbalistů, které jste poznali.

Zleva vzadu: Vladimír Šmicer a trenéři Pavel Böhm a Jan Jiroušek,
uprostřed: Martin Švehlík, Michal Prokop a Pavel Budina
vpředu: Vojta Vyšín, Jan Hreuz, Matěj Horáček, Lukáš Böhm, Adam Fidra a Ondřej Kadavý

XX. ročník Velikonočního tur-
naje ve stolním tenise TJ ZŠ 
Chabry
TJ ZŠ Chabry stejně jako v předchozích devatenác-
ti letech pořádala již XX. ročník Velikonočního turnaje 
ve stolním tenise v pátek 4.4.2014 v kategorii žáků ZŠ 
Chabry a   v  sobotu dne 5. dubna 2014 turnaj pro nere-
gistrované hráče v kategorii mužů a v kategorii žen. Do 
tělocvičny ve škole dorazili hráči v hojném počtu a všem 
patří velké poděkování za fair-play chování a předvedené výkony a také poděkování patří  

Jaroslavu Vokáči, řediteli turnaje za skvělou 
organizaci a hladký průběh turnaje.
1. místo získal/a v kategorii: děti 1.-3. třída 
- ŠTYLER  ADAM, ml.žákyně - FRANCOVÁ  
JANA, ml. žáci - CHALOUPECKÝ  FILIP, st. 
žákyně - VLČKOVÁ  KAROLÍNA, st. žáci - 
MAŠÁT  MAREK, ženy - DAVIDOVÁ  IVANA, 
muži - VRÁŽEL  JIŘÍ.
Foto z turnaje je možno shlédnout na: http://
tjzschabry.rajce.idnes.cz, Ivana Rakovská

   Sport

Krásný začátek fotbalového jara v Chabrech
Jarní fotbalová sezóna se rozběhla na plné obrátky a nutno pochválit chaberáky za jejich výko-
ny. Předpřípravka 2007 - vítězství na 1. turnaji Jarní ligy Meteoru. Mladší žáci smetli PSK Union 
6:1. Starší žáci se vrátili do čela tabulky I.třídy. Muži B se po dvou vítězství propracovali na 
průběžné druhé místo a naše mužské áčko ztrácí pouhý bod na vedoucí tým TEMPO.

SPORT
FOTBAL KVĚTEN 2014
Muži A
Zápasy doma
Chabry – Štěrboholy
Chabry – Kolovraty
Chabry – Kbely
Zápasy venku
Vyšehrad  B – Chabry

03. 05. 2014, 17:00
17. 05. 2014, 17:00
24. 05. 2014, 17:00

11. 05. 2014, 13:15

Muži B
Zápasy doma
Chabry  B – D. Měcholupy
Chabry  B – Satalice
Zápasy venku
Miškovice – Chabry  B
Vinoř – Chabry  B

04. 05. 2014, 17:00
18. 05. 2014, 17:00

11. 05. 2014, 17:00
24. 05. 2014, 17:00

Starší žáci
Zápasy doma
Chabry – Vyšehrad B
Zápasy venku
Přední Kopanina – Chabry
Ďáblice – Chabry

17. 05. 2014, 15:00

10. 05. 2014, 14:30
25. 05. 2014, 15:00

Mladší žáci A
Zápasy doma
Chabry – Kyje Praha 14
Chabry – Libuš
Zápasy venku
Junior – Chabry
H. Měcholupy – Chabry
Zličín – Chabry

10. 05. 2014, 09:30
25. 05. 2014, 09:30

01. 05. 2014, 10:30
18. 05. 2014, 13:00
31. 05. 2014, 08:30

Mladší žáci B
Zápasy doma
Chabry B – Čakovice
Chabry B – Čechie Smíchov
Zápasy venku
Řepy – Chabry B
Zlíchov – Chabry B
Háje  C – Chabry B

10. 05. 2014, 11:00
25. 05. 2014, 11:00

03. 05. 2014, 09:00
18. 05. 2014, 14:30
31. 05. 2014, 08:30

Starší přípravka
Zápasy doma
Chabry – Viktorka Žižkov
Chabry – Vyšehrad
Zápasy venku
Union Žižkov – Chabry
Řeporyje – Chabry

04. 05. 2014, 15:30
18. 05. 2014, 15:30

07. 05. 2014, 16:00
24. 05. 2014, 09:00

Mladší přípravka
Zápasy doma
Chabry – FA Praha
Chabry – Újezd nad Lesy
Zápasy venku
Háje - SOS – Chabry
Hostivař – Chabry

11. 05. 2014, 17:00
25. 05. 2014, 17:00

03. 05. 2014, 12:00
16. 05. 2014, 17:30

Další informace na:
www.skchabry.cz

Zápas starších žáků SK Dolní Chabry: Řepy 3:1

Ano, v zápase Loko VLTAVÍN : SK Dolní Chab-
ry pískala žena…

Loko VLTAVÍN : SK Dolní Chabry 1:0. Chaber-
ská střela, bohužel vedle…

Po zápase starších žáků SK Dolní Chabry: 
Řepy 3:1

Běh Gustava Peši
V sobotu 12. dubna se uskutečnil již 18. ročník bě-
žeckého závodu Velké ceny Gustava Peši. Letošního 
ročníku se zúčastnilo 25 dětí a 55 dospělých. Všem 
zúčastněným běžcům děkujeme a všem vítězům gra-
tulujeme. Tělocvičná jednota Sokol Dolní Chabry
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Oznamujeme rodičům zvýšení 
kapacity na školní rok 2014/2015 
v MŠ Praha 8. 
Deset dětí v jedné třídě, osob-
ní přístup ke každému dítěti. 
Akreditace MŠMT. Rozvojový 
program, předškolní výuka, an-
gličtina, sportovní a výtvarná 
výchova, kroužky denně do 18 
hodin v ceně.  
T. 724 601020, info@kidskingdom.
cz, www.kidskingdom.cz. Letní 
prázdninový provoz i pro neza-
psané děti.

Inzerce
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Přihlášení: do 20. 6. 2014 12:00 hodin

Novotný Luděk: novotny.ludek@golem.cz / tel: 602 207 020  
               Knížek Martin: jukni@centrum.cz / tel: 603 831 866 

pořadatelé: Luděk Novotný, Martin Knížek

Informace o turnaji budou zveřejněny od 1. 6. 2014
na webových stránkách České golfové federace (http://cgf.cz).

  Vážené golfi stky, vážení golfi sté,

letošní, již IV. GOLF OPEN CHABRY
se uskuteční v sobotu 21. 6. 2014 v GOLF RESORTU BEŘOVICE. 

Srdečně zveme Chaberské golfi sty a jejich přátele!

Kategorie: I. kat. 0 – 26 na rány s vyrovnáním
  na úpravu HCP
  II. kat. 26,1 – 54 stableford s vyrovnáním

na úpravu HCP
Poplatky: fee + startovné 1 500 Kč
 fee + startovné děti a junioři 1 100 Kč
Program: 8:00 prezentace a snídaně
 8:30 postupný start
 18:00  vyhlášení výsledků

na večerní párty v restauraci U Karla
Stravování: 8:00 snídaně + občerstvení na hřišti
 18:00 grilování v restauraci U Karla

IV. GOLF OPEN 
CHABRY 2014

CAMP BAR 
posezení
v zahradě

otevřeno denně od 15 do 23 hodin

www.campbar.webnode.cz 

22. 5. 2014 od 18:00

Inerce Campbar_A6_A7_4_2014.indd   1 4/13/14   5:40 PM

...měníme sny v reality 

ZVEME VÁS NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
KDY: NEDĚLE 18. 5. 2014 OD 10.30 DO 17.00 HOD.

Velmi útulný rodinný dům v dispozici 4+1 a výměře 183 m2 
s udržovanou zahradou, která nabízí prostor pro relaxaci a úplné 
soukromí zaručené vzrostlými dřevinami. Součástí je venkovní bazén, 
sauna, soukromá sklepní vinárna a klidová zóna v podkroví domu.
Švédská kvalita v Praze 8 - Dolních Chabrech s výbornou dostupností 
do centra.
                                                                       

CENA: 7.990.000 KČ
 
Při účasti na dni otevřených dveří obdržíte slevu 200.000 Kč.

DEN

OTE
VŘEN

ÝCH

DVEŘ
Í

WELCOME DRINK, MALÉ OBČERSTVENÍ, PROHLÍDKA DOMU
PRO REZERVACI TERMÍNU VOLEJTE NA 220 190 991

Vinný sklep Chabry Vás srdečně zve na 
degustaci vín vinařství Zapletal 

 

Ve dnech 20. a 21. 5. 2014 proběhne mezi 17 – 20 hod. 
v prostorách Chaberského dvora neřízená degustace vín. 

 

Průběh degustace zpříjemní živá hudba a možnost 
návštěvy archivního vinného sklepa. 

Bližší informace na www.vinny-sklep-chabry.cz 
Vstupné zahrnuje 10 vzorků vína 200Kč/os. 

 

Dále Vás zveme na degustaci vedenou p. Zapletalem 
21. 5. 2014 od 20hod. Na tuto akci je nutná rezervace! 

machacek@vinny-sklep-chabry.cz nebo tel.: 732 976 779 
Během těchto dnů je možnost nákup vín za zvýhodněnou cenu! 

POJĎ 
NA VOLEJBAL
Jsme  oddíl velmi dospělých ama-
térských volejbalistů a volejbalis-
tek.

Hledáme do party nové spoluhrá-
če/spoluhráčky.

Hrajeme 1x týdně v Praze 8, 
Občas turnaje  a akce mimo Prahu.

Zájemci volejte 734 335 135, 602 
956 122
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