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JEN PRO ZVANÉ
letošní	premiéra	hry	současného	
autora	v	podání	divadla	DIVOCH

DIVOCH hledá muže
Divadelní ochotníci Chaberští hledají další muže pro novou divadelní sezónu.
Kontakt: alena.borhy@centrum.cz



Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina, starosta MČ
Červen	je	měsícem	vysvědčení.	Dovolte	mi	
krátké	hodnocení	práce	úřadu	v	sociální	ob-
lasti	a	kultuře.
Domnívám	se,	že	v	těchto	oblastech	se	po-
dařilo	sestavit	pracovní	týmy,	které	výborně	
zvládají	své	úkoly	a	naplňují	 tak	představy	
vedení	naší	městské	části.	Platí	 to	 jak	pro	
zaměstnance	úřadu,	 tak	 i	pro	členy	komisí	
Rady.
Po	 trochu	 složitých	 začátcích	 Kulturního	
centra	a	personálních	změnách	se	součas-

né	trio	zaměstnanců	pod	vedením	tajemnice	stalo	spolehlivým	základem	
pro	provoz	knihovny	a	dalších	aktivit	v	kultuře.	Nově	koncipovaná	knihov-
na	v	prostorech	Chaberského	dvora	má	stabilizovaný	okruh	čtenářů	a	pře-
devším	rozrůstající	se	skupinu	dětských	návštěvníků.	Samozřejmostí	se	
stala	široká	nabídka	kulturních	i	zájmových	akcí	pro	nejmenší	i	dospělé.
Dá	se	bez	nadsázky	konstatovat,	že	divadelní	scénu	v	Dolních	Chabrech	
zcela	ovládli	Divadelní	Ochotníci	Chaberští.	DIVOCH	se	stal	fenoménem,	
který	nám	závidí	mnoho	městských	částí.	Spolehlivě	už	po	dvě	sezony	
plní	 náš	 divadelní	 sál.	 Domnívám	 se,	 že	 svou	 částí	 k	 tomuto	 úspěchu	
přispívá	i	spolupráce	a	podpora	Úřadu	MČ.
Také	 členům	 komise	 se	 daří	 při	 realizaci	 plánovaných	 akcí.	Masopust,	
Svatojanské	slavnosti	a	Krajanský	festival	jsou	jen	tři	nejznámější.
V	sociální	oblasti	bych	připomněl	stále	oblíbené	vítání	občánků,	setkává-
ní	našich	seniorů	a	také	tematické	zájezdy	pro	naše	občany.	Za	vším	je	
skryta	práce	členů	komisí.
Zúčastnil	jsem	se	červnového	vodáckého	výletu	na	Jizeru	u	Turnova.	Vý-
borná	příprava	 i	 realizace	zájezdu	umocnila	příjemný	dojem.	Jsem	pře-
svědčen,	že	organizování	výletů	má	své	stálé	místo	v	programu	komise	
a	zaslouží	si	i	nadále	naši	podporu.	Vážím	si	spolupráce	se	všemi,	kteří	se	
na	této	činnosti	podílejí.	Děkuji.

Vybíráme ze zasedání 
Zastupitelstva MČ 
dne 11. června 2014
Zastupitelstvo schválilo
	 výsledky	hospodaření	MČ	za	rok	2013.
	 účetní	uzávěrky	příspěvkových	organizací	MŠ	a	ZŠ	za	rok	2013.
	 rozpočtové	opatření	č.	1	v	roce	2014.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí
	 zprávu	 o	 výsledku	 přezkoumání	 hospodaření	 podle	 zákona	 č.	

420/2004	Sb.,	kterou	vykonal	na	základě	pověření	MHMP	odbor	kontrol-
ních	činností.
Zastupitelstvo projednalo
	 zprávu	o	provedení	Inventarizace	majetku	a	závazků	MČ	za	rok	2013.

Zastupitelstvo souhlasilo
	 s	návrhem	na	rozpočtový	výhled	MČ	na	roky	2015-2019.
	 s	 odpisem	 nedobytné	 objednávky	 za	 dlužné	 nájemné	 z	 pozemku	

v	zahrádkářské	kolonii	ve	výši	4.295,–	Kč	z	důvodu	vysokých	fi	nančních	
nákladů	při	vymáhání	pohledávky	soudní	cestou.
	 s	návrhem	na	změnu	územního	plánu	na	pozemcích	parc.	č.	1247/1-3	

situovaných	vedle	bývalé	skládky,	které	jsou	v	současnosti	klasifi	kovány	
jako	PZO	–	zahrádky	a	zahrádkové	osady	na	 funkční	plochu	OB	–	čis-
tě	obytné.	Tato	změna	by	jejich	vlastníkům	umožnila	výstavbu	rodinných	
domů.
	 s	 uzavřením	 Dohody	 o	 narovnání	 s	 fi	rmou	 VW	Wachal,	 která	 řeší	

reklamační	 řízení	 týkající	 se	vad	a	nedodělků	na	stavbě	Multifunkčního	
centra	–	objektu	Chaberského	dvora.	Pověřuje	starostu	k	podpisu	dohody.
	 s	návrhem	na	výběr	dodavatele	2.	etapy	rekonstrukce	ÚT	na	ZŠ	Spo-

řická.	Rozhodnutím	výběrové	komise	byla	vybrána	fi	rma	INSTAMA	s.r.o.
Zastupitelstvo se připojilo
	 ke	stížnosti	k	Evropské	komisi	zpracované	advokátní	kanceláří	Do-

hnal	&	Bernard,	která	se	týká	kolize	projektu	přemostění	Vltavy	a	lokality	
Natura	2000	„Kaňon	Vltavy	u	Sedlce“,	kterou	podává	MČ	Praha-Suchdol.

Rada schválila 
	 fi	nanční	příspěvek	pro	SK	Dolní	Chabry	ve	výši	50.000,–	Kč,	který	je	

účelově	určen	k	zakoupení	sekačky	na	údržbu	trávníku	fotbalového	hřiště.
	 darování	2	ks	jízdních	kol	Správě	služeb	Městské	policie	hl.	m.	Prahy,	

která	měla	městská	policie	ve	výpůjčce	dle	smlouvy	z	roku	2006.	Pověřila	
starostu	podpisem	darovací	smlouvy.	
Rada souhlasila
	 se	 sbírkou	 knih	 pro	 pacienty	 onkologie,	 kterou	 pořádá	Seznam.cz.	

Vhodné	knihy	vyřazené	v	rámci	 inventarizace	knižního	fondu	v	červenci	
2014	budou	tvořit	přílohu	inventarizačního	seznamu.
	 se	záměrem	na	pronájem	části	pozemku	„třešňovky“	o	výměře	400	

m2	za	účelem	stavby	keltské	keramické	pece,	která	bude	užívána	ke	vzdě-
lávacím	akcím	určeným	pro	děti	a	mládež	s	názvem	„	Vypal	si	svou	ke-
ramiku“.	Délka	pronájmu	je	stanovena	na	6	měsíců	za	symbolický	nájem	
100,–	Kč.
	 s	uzavřením	Dodatku	k	nájemní	smlouvě	s	Neurologií	Chaberský	dvůr	

s.r.o.,	 který	mění	dobu	 trvání	nájemního	vztahu	na	dobu	určitou	–	8	 let	
s	opcí	na	2	 roky.	Zmocňuje	starostu	k	podpisu	dodatku	po	 jeho	úpravě	
právním	zástupcem	MČ.
Rada projednala a schválila
	 navýšení	kapacity	ZŠ	ze	současných	380	žáků	na	počet	450,	součas-

ně	schválila	navýšení	kapacity	školní	jídelny	ze	současných	360	strávníků	
na	počet	450	s	účinností	změny	v	obou	případech	od	1.9.2015.	Pověři-
la	 starostu	 podáním	žádosti	 o	 zápis	 v	 rejstříku	 škol	 a	 školních	 zařízení	
k	MHMP	v	řádném	termínu,	tj.	k	30.9.2014.
Rada vzala na vědomí
	 program	Kulturního	centra	CHD	na	3.	čtvrtletí	roku	2011,	který	před-

ložila	tajemnice	ÚMČ.
	 informaci	ředitelky	MŠ	Chaberáček	o	uzavření	provozu	v	době	letních	

prázdnin.	Náhradní	provoz	v	době	1.7.-14.7.	bude	probíhat	v	MŠ	Bílenec-
ké	náměstí.
Rada nesouhlasila
	 s	územně	technickou	studií	„V410-smyčka	do	nové	rozvodny	PSE“,	

kterou	předložila	společnost	ČEPS	Invest	a.s.	Důvodem	nesouhlasu	MČ	
je	vedení	navržené	trasy	v	blízkosti	obytných	lokalit,	navrhované	vedení	
není	v	souladu	s	územním	plánem	MČ.
Rada přijala
	 fi	nanční	dar	ve	výši	50.000,–	Kč.	Po	dohodě	s	dárcem,	p.	J.	Flachsem	

budou	fi	nanční	prostředky	použity	jako	příspěvek	pro	SK	Dolní	Chabry	na	
nákup	nezbytné	techniky.

Komunikace v obci – Spořická
Spořická	 ulice	 představuje	 v	 celé	 své	 délce	
velký	problém.	 Jen	zopakuji:	 od	 východu	na	
západ.	Nutnost	zpomalit	vozidla	přijíždějící	od	
Ďáblic	v	prostoru	vjezdu	na	skládku,	křižovat-
ka	Spořická	x	K	Ďáblicům	s	plánovaným	vy-
budováním	okružního	objezdu,	problematické	
parkování	 návštěvníků	 pošty	 na	 chodnících,	
křižovatka	Spořická	x	Osecká	s	nestandard-
ně	umístěnými	přechody	pro	chodce,	zúžené	
místo	 před	 restaurací	 U	 Kulhánků,	 přechod	
pro	 chodce	 u	 kapličky,	 riziková	 křižovatka	
u	 základní	 školy	 a	 plánovaná	 zastávka	 au-
tobusů	 s	 chodníkem	 ke	 smyčce	 v	 Čimicích.	
Slušná	porce	 i	 pro	mnohem	ekonomicky	 sil-
nější	část	hl.	města.

Řešení	těchto	problémů	je	v	různém	stupni	rozpracovanosti.	Bohužel	ces-
ta	od	dobrého	úmyslu	a	rozhodnutí	Rady	MČ	k	realizaci	je	někdy	hodně	
daleká	a	komplikovaná.	V	našich	možnostech	 je	díky	Statutu	hl.	města	
Prahy	většinou	jen	projednání	akce	a	v	lepším	případě	také	pořízení	pro-
jektové	dokumentace.	Realizace	(tedy	fi	nancování),	je	záležitostí	obce	–	
tedy	hlavního	města.	To	je	fáze,	ve	které	můžeme	jen	žádat	(prosit)	o	při-
dělení	peněz	od	městského	investora.	Vzhledem	k	tomu,	že	město	má	57	
částí,	lze	si	představit,	jaké	má	většina	požadavků	šance.
Několik	konkrétních	dotazů	směřovalo	k	avizovanému	zřízení	chodníku	na	
Spořické	v	oblasti	ke	smyčce	v	Čimicích.	To	je	dlouhá	záležitost,	ve	které	
se	přes	nadějné	okamžiky	řešení	opět	odložilo.	Situaci	zde	komplikují	ješ-
tě	další,	vnější	vlivy.	Nejzávažnější	překážkou	se	jevila	stavební	uzávěra	
trasy	silničního	okruhu	a	majetkové	vztahy	k	potřebnému	pozemku.	Po-
stupně	se	podařilo	vyjednat	výjimku	ze	stavební	uzávěry,	sloučit	již	povo-
lený	projekt	na	autobusové	zastávky	s	projektem	chodníku	a	předběžně	
dohodnout	fi	nancování	městským	investorem.	Dokonce	i	poslední	potřeb-
ný	 krok,	 tedy	 získání	 pásu	 pozemku	 podél	 komunikace	 byl	 na	 nejlepší	
cestě.	Developer	je	ochoten	jej	obci	darovat.	Ale	váže	prozatím	tento	dar	
na	převzetí	 komunikací	 v	 rozestavěné	obytné	 lokalitě.	Tam	 jsme	dosud	
schůdnou	cestu	nenašli.	Nadále	jednáme.	Termín	dohody	a	realizace	se	
však	v	tuto	chvíli	neodvažuji	odhadnout.	

Vybíráme ze zasedání Rady MČ 
dne 16. června 2014
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Zprávy z úřadu

MOBILNÍ SBĚR NSKO
(nebezpečné složky komunálního odpadu)

DATUM	 	 LOKALITA	–	ZASTÁVKA	 	 DOBA	STÁNÍ

29.07.2014	–	úterý			křižovatka	Ulčova	/	Ústecká	 	 15,00	–	15,20
	 	 Hrušovanské	náměstí	 	 15,30	–	15,50
	 	 Bílenecké	náměstí	 	 	 16,00	–	16,20

Aktuální	 informace	 týkající	se	sběru	nebezpečného	odpadu	na	území	hl.	m.	Prahy,	
lze	nalézt	na	internetových	adresách	www.praha-město.cz,	www.asa-cz.cz,	www.imp-
servis.cz.	
Nejbližší	stabilní	sběrny	nebezpečného	odpadu	:	
Voctářova,	Praha	8:		 	 tel.	266	007	299
Pod	Šancemi	444/1,	Praha	9:	 	 tel.	284	098	581

Kontejnery 
na starý textil
V	obci	se	bez	vědomí	a	sou-
hlasu	úřadu	MČ	objevily	kon-
tejnery	 na	 sběr	 použitého	
textilu.

Takovýto	 způsob	 instalace	
sběrných	nádob	 je	nezákon-
ný	 a	 kontejnery	 budou	 od-
straněny.

3



ČERVENEC 2014
Žáci a učitelé – Ateliér Šoltysovi 20.6. – 27.8.2014
Kresba,	objekty,	malba	a	keramika	
výstava	prací	žáků	a	jejich	učitelů,	které	vznikly	v	klecanském	ateliéru	
manželů	Šoltysových	během	jeho	tříletého	fungování	
Vstupné	30	Kč	Kulturní	centrum	Galerie

8.7. út 10 – 11:30 h Jednoduché dílničky pro kluky a holčičky 
Kouzlení	s	pedigem
Vstupné	30	Kč	Kulturní	centrum

10.7. čt 10 – 11:30 h Prázdninová setkávání s knížkou
Čekají	Vás	nejen	Pohádky	z	kouzelné	zahrady,	ale	přiučíte	se
i	knihovnickému	řemeslu
Vstup	volný		Kulturní	centrum

16.7. st 17 h Klub POHODA
Beseda	o	Skotsku
Vstupné	30	Kč	Kulturní	centrum

22.7. út 10 – 11:30 h Jednoduché dílničky pro kluky a holčičky
Vyrob	si	svou	vlastní	peněženku
Vstupné	30	Kč	Kulturní	centrum	

23.7. st 17 h Klub POHODA
Foto	„šou“	I.	Promítání	akčních	snímků	z	chaberských	akcí
Vstup	volný	Kulturní	centrum

24.7. čt 10 – 11:30 h Prázdninová setkávání s knížkou
Čekají	Vás	nejen	Pohádky	z	kouzelné	zahrady,	ale	přiučíte	se
i	knihovnickému	řemeslu
Vstup	volný		Kulturní	centrum	

Prázdninový provoz Kulturního centra Chaberský dvůr
PO, ST 10-12 13-18 h

ÚT, ČT,PÁ 8-12 13-16 h
SO Zavřeno

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 prostorách Kultur-

ního centra Chaberského dvora omezen.
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vernisáž 20.6. v 16 hod

chaberský dvůr
20.6. - 27.8.2014 

POZOR ZMĚNA!

    Chaberský dvůr4  – 5 



SRPEN 2014
Žáci a učitelé – Ateliér Šoltysovi 20.6. – 27.8.2014
Kresba,	objekty,	malba	a	keramika	
výstava	prací	žáků	a	jejich	učitelů,	které	vznikly	v	klecanském	ateliéru	
manželů	Šoltysových	během	jeho	tříletého	fungování	
Vstupné	30	Kč	Kulturní	centrum	Galerie

1.8. – 2.8. pá – so 17 – 9 h Léto s Knihulkou
Prázdninové	táboření	v	knihovně
Vstupné	90	Kč	Kulturní	centrum

5.8. út 10 – 11:30 h Jednoduché dílničky pro kluky a holčičky 
Výroba	ňufánků
Vstupné	30	Kč	Kulturní	centrum

6.8. st 17 h Klub POHODA
Foto	„šou“	II.	Promítání	akčních	snímků	z	chaberských	akcí
Vstup	volný	Kulturní	centrum

13.8. st 17 h Klub POHODA
Beseda	o	Irsku
Vstupné	30	Kč	Kulturní	centrum

26.8. út 10 – 11:30 h Jednoduché dílničky pro kluky a holčičky 
Vitráže	z	hedvábného	papíru
Vstupné	30	Kč	Kulturní	centrum

28.8. čt 10 – 11:30 h Prázdninová setkávání s knížkou
Čekají	Vás	nejen	Pohádky	z	kouzelné	zahrady,	ale	přiučíte	se
i	knihovnickému	řemeslu
Vstup	volný		Kulturní	centrum

29.8. pá 18 h Táborák pro malé i velké
Vstup	volný	

Připravujeme
Výstava – Obrazy a šperky Reneé Trnkové 8.9.-26.9.2014
18.9. Dvoreček
18.9. Fiesta Flamenca – vystoupení sólové fl amencové tanečnice
20.9. Otázky netopýra Ušíka – divadelní pohádka pro děti
25.9. Dvoreček

Dvoreček ukončil druhou sezónu
Kulturní	centrum	Chaberského	dvora	již	po	dva	roky	úspěšně	pořádá	pravidelná	
setkávání	 „na	Dvorečku“.	Pestrý	dopolední	program	určený	pro	nejmenší	děti	
(2-4	roky)	je	plný	cvičení,	říkadel,	pohádek	a	písniček	za	doprovodu	hudebních	
nástrojů.	Nechybí	velmi	oblíbená	výtvarná	dílna.	Těšíme	se	opravdu	upřímnému	
zájmu	dětí	a	 jejich	doprovodu.	Velmi	 jim	za	toto	děkujeme.	Je	to	totiž	největší	
odměna	za	práci	lektorů	a	organizátorů.
V	nové	sezóně,	 kterou	otevíráme	na	Dvorečku	nově	ve	 čtvrtek	18.9.2014	od	
9:30	hodin,	bude	Dvoreček	nabízet	pravidelně	ve	14	denních	intervalech	Dvore-
ček	hrací	a	Dvoreček	tvořící.
Dvoreček	hrací	je	přednostně	určen	pro	nejmenší	děti,	které	rády	cvičí,	pohybují	
se,	tančí,	zpívají	a	poslouchají	pohádky.
Dvoreček	tvořící	je	pak	zaměřen	především	na	výtvarné	tvoření	pro	děti	s	dopro-
vodem	 (malování,	 mode-
lování,	 vystřihování	 aj.),	
ale	nebudou	samozřejmě	
chybět	ani	písničky,	říkad-
la	a	tanečky.
Věříme,	že	nový	program	
Dvorečku	 uvítáte	 a	 že	
Vaše	děti	 budou	 i	 nadále	
spokojené.
18.9.2014	 od	 9:30	 h	 do	
11:30	 h	 nově	 ve	 ČTVR-
TEK	 se	 těší	 lektorky	
a	 pracovníci	 KC	 CHD.	
Klára	Zuzáková

Táboření 
v knihovně
Tato	oblíbená	akce	 je	 zaměřena	
na	 podporu	 dětského	 čtenářství	
a	 radosti	 ze	 setkání	 s	 knihami.	
V	 průběhu	 táboření	 v	 knihovně	
nás	 čeká	 společně	 strávený	 ve-
čer	 naplněný	 čtením	 a	 předčítá-
ním,	 letní	 výtvarná	dílna	a	 táborák	s	buřtem	a	kytarou.	A	samozřejmě	 trampské	
přenocování.	Ráno	pak	společně	posnídáme.	Orientační	časový	 rozvrh:	začátek	
v	pátek	1.8.	2014	v	17	h	a	předpokládaný	konec	v	sobotu	v	9	h	2.8.2014.	Podrob-
nosti	k	chystanému	programu	budou	v	místní	knihovně,	popř.	dotazy	posílejte	na	
knihovna@dchabry.cz	či	volejte	na	604	976	653.
Cena	za	přenocování	je	90	Kč,	občerstvení	zajištěno.
Těší	se	na	Vás	Klára	Zuzáková,	Zdeněk	Šír,	drak	Knihulka	a	knížky

Výstava obrazů 
a šperků 
Renée Trnkové 
„BARVY SVĚTA“
8.9.	 –	 26.9.2014,	 vernisáž:	 10.	
září	v	19.00.	Jste	srdečně	zváni!
Od	8.	 září	 bude	otevřena	 výsta-
va	malířky	Renée	Trnkové	s	ná-
zvem	„Barvy	Světa“.	Její	barevné	
obrazy	 jsou	 inspirované	 hlavně	
přírodou	 a	 mnohými	 cestami	
a	neobvyklými	setkáními.	Na	vý-
stavě	 budou	 k	 vidění	 kromě	 ob-
razů	i	originální	šperky	ze	skleně-
ných	 korálků	 a	 polodrahokamů.	
Výstava	je	prodejní.
„Nikdy	 nepřestanu	 žasnout	 nad	
tím,	 jakou	 nádheru	 nám	 svět	
okolo	nás	připravuje.	Kolik	barev,	
vzorů	a	tvarů	můžeme	v	každém	
okamžiku	spatřit.	Ale	bohužel	vět-
šinou	jen	těžko	zachytit.“	
Vstupné	 30	Kč	Kulturní	 centrum	
Galerie

www.reneegallery.cz

 výstava obrazů a šperků
 

8.  až 26.září  2014.



Školy, sdružení

Poslední prohlídka tajemného podzemí 
v Dolních Chabrech
Archeologický	průzkum	pro-
váděný	v	Dolních	Chabrech	
roku	2014	utvrdil	odborníky	
v	 názoru,	 že	 pod	 podlahou	

románského	 kostela	 Stětí	 sv.	 Jana	 Křtitele,	
jsou	skutečně	základy	tří	starších	sakrálních	
staveb.	Nyní,	po	40ti	letech	od	prvního	odkry-
tí	podzemí,	archeologové	z	NPÚ	Praha	roz-
hodli	o	zasypání	a	tím	i	záchraně	a	uchování		
vzácných	nálezů.
Budete	 tak	mít	 jedinečnou	a	 poslední	 příle-
žitost	 si	 podzemí	 kostela	 prohlédnout	 a	 po-
slechnout	 si	 o	 kostele	 a	 jeho	 pokladech	
odborný	výklad	při	Dnech	evropského	kultur-
ního	dědictví	–	EHD,	které	se	uskuteční	v	sobotu	13.	září	2014	od	10	do	17	hod.	Koncem	září	
pak	dojde	k	odbornému	zasypání	podzemí,	fi	nancované	z	grantu	Magistrátu	hl.	m.	Prahy.	Během	
EHD	pro	Vás	bude	otevřen	i	sousední	barokní	Knorův	statek	s	doprovodným	programem	pro	děti	
i	dospělé	zaměřený	především	na	keltskou	tematiku.	Více	na	www.osop-chabry.cz	
	
Letošní	Dny	evropského	dědictví	–	EHD,	se	v	Dolních	Chabrech	uskuteční	13.	září.	Otevřen	bude	
kostel	Stětí	sv.	Jana	Křtitele,	jehož	podzemí	budete	mít	možnost	vidět	s	komentovanými	přednáš-
kami	naposledy.	Po	celé	akci	bude	podzemí	zasypáno	z	důvodů	degradace	nejstarších	základů	
tří	předchozích	sakrálních	staveb.	Práce	budou	provedeny	ze	získaného	grantu	Magistrátu	hl.	m.	
Prahy.	Na	EHD	bude	otevřen	také	Knorův	statek	se	zajímavým	programem	pro	děti	i	dospělé.

Dětský den
Poslední	páteční	dopoledne	v	květnu	celá	škola	
věnovala	oslavě	Dne	dětí.	Žáci	šestých	až	osmých	
tříd	si	vyjeli	parníkem	do	ZOO,	žáci	1.	stupně	spolu	
s	devátou	třídou	strávili	dopoledne	ve	škole.	Nejdří-
ve	děti	zhlédly	divadelní	představení	Koráb	Racek	
dramatického	kroužku,	poté	si	všichni	zasoutěžili	ve	
sportovních	disciplínách,	které	pro	ně	připravil	pan	
Vokáč	z	TJ	ZŠ	Chabry	ve	spolupráci	s	žáky	deváté	
třídy.	Počasí	nám	letos	opět	nepřálo,	a	tak	jsme	
museli	původně	plánovaný	program	upravit	a	scho-
vat	se	před	deštěm	do	tělocvičny.	Mrzí	nás,	že	za	
námi	kvůli	počasí	nemohly	přijít	děti	z	mateřských	
škol	a	spolu	s	námi	si	užít	příjemné	dopoledne	plné	
pohybu.

Dětská pouť ve školní 
družině
V	pondělí	9.	června	si	děti	ze	školní	družiny	uži-
ly	pouť	plnou	soutěží	a	zábavy.	Splněný	soutěž-
ní	úkol	byl	oceněn	žetony	a	za	ně	si	každý	mohl	
vybrat	 nějakou	 odměnu.	 Příjemné	 odpoledne	 si	
užili	společně	všichni,	kdo	přišli	na	školní	zahradu.	
Moc	děkujeme	všem	organizátorům!!!

Zahradní 
slavnost
Ve	 středu	 4.6.2014	 proběhla	 od	 16	 do	 19	 ho-
din	 školní	 ZAHRADNÍ	 SLAVNOST.	 Na	 sluncem	
zalité	zahradě	jsme	společně	prožili	příjemné	letní	
odpoledne,	 rozloučili	 jsme	se	s	 letošním	školním	
rokem,	a	zakončili	jsme	tak	rok	oslav	výročí	cha-
berské	školy.	Žáci	si	se	svými	učiteli	připravili	bo-
hatý	kulturní	program,	diváci	se	pobavili	písnička-
mi,	básničkami,	 tancem	 i	 rockovým	vystoupením	
dívčí	kapely.	Také	občerstvení	bylo	bohaté,	takže	
se	dobře	bavili	malí	i	velcí.	Poděkování	patří	všem	
organizátorům,	 kteří	 se	 na	 přípravách	 slavnosti	
podíleli.

Dětské radovánky
Od září 2013 jsme vás na stránkách tohoto časopisu každý 
měsíc seznamovali s historií chaberské školy a s životem 
dětí v ní. A jelikož chaberská škola v tomto roce slavila 
hned několik výročí, přejeme jí a lidem s ní spjatými hodně 

radosti a hlavně úspěšné zvládnutí přístavby a dalších náročných úkolů. Dnes vám přiná-
šíme poslední příspěvek, věnovaný dětským prázdninovým radovánkám. Přejeme všem 
krásné prázdniny!

Děti	 si	 rády	 hrají	 a	 baví	 se	 –	 stará	 pravda,	
která	platí	dnes	stejně	jako	před	sto	lety.	Co	
se	ovšem	radikálně	změnilo	je	způsob	dětské	
zábavy.	Dnešní	 děti	 díky	moderním	 techno-
logiím	 často	 tráví	 své	 volné	 chvíle	 hrou	 na	
počítači,	některé	z	mnoha	herních	konzolí	či	
chytrém	mobilu.	Ocitají	 se	při	 tom	v	nereál-
ném	světě	a	jsou	v	něm	samy,	bez	kamarádů.	
To	děti	před	sto	lety	si	hrály	a	bavily	se	úplně	
jinak.	Měly,	 pravda,	mnohem	 víc	 povinností	
než	 dnešní	 děti,	 ale	 každou	 volnou	 chvilku	
v y u ž i l y	
k	 zábavě	

s	kamarády,	nejlépe	někde	venku	mimo	dosah	a	dohled	rodičů.	
I	hračky	té	doby	byly	velmi	skromné,	jen	děti	bohatších	rodičů	
vlastnily	hračky	již	pěkně	vypracované.
Nejlepší	dobou	pro	hry	byly	samozřejmě	školní	prázdniny.	Mno-
ho	dětí	v	Chabrech	v	době	prázdnin	vypomáhalo	na	polích,	jiné	
musely	s	rodiči	do	práce,	jak	vidíme	na	fotografi	i	ve	staré	cihel-
ně.	I	tak	jim	na	hraní	během	prázdnin	zbylo	dost	času	–	slunce	
zapadalo	pozdě	a	po	odvedené	práci	ještě	mohly	až	do	soumra-
ku	vyběhnout	ven	a	bavit	se.	
Snad	nejoblíbenější	zábavou	o	prázdninách	bylo	pro	chaberské	
děti	cáchání	se	v	místním	rybníce.	Kdo	uměl	plavat,	ten	plaval,	
kdo	neuměl,	plavil	se	v	neckách.	Až	někdy	půjdete	procházkou	
kolem	„Prostředního	rybníka“,	zastavte	se	na	chvilku	a	tiše	po-
slouchejte.	Možná	tu	ještě	dnes	zaslechnete	ozvěnu	dětského	
smíchu	a	výskání	z	prázdnin	dávno	minulých…

Petra Svárovská a Jana Snížková 
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Kulturní a sociální komise pro Vás připravila vítání nových občánků naší městské části. 

      Dovolujeme si pozvat rodiče s malými Chaberáčky  

trvale hlášenými v Dolních Chabrech na  

   SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ,  

    které proběhne 7. 10. 2014 od 17 hodin v obřadním sále Chaberského dvora. 

Prosíme rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se, aby se přihlásili nejpozději                                                          
do 10. září 2014 do 12 hodin na ÚMČ Praha - Dolní Chabry u paní Dvořáčkové 
(tel. 283 851 272). 

Vzhledem k platnosti zákona č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů nelze získat ani zveřejňovat 
informace o narození dítěte bez souhlasu rodičů. Děkujeme za pochopení. 

za kulturní a sociální komisi Pavla Králová 

Koncert při svíčkách ke svátku Stětí sv. Jana Křtitele

Tereza Balonová - kytara a zpěv
Konec léta s Vocalicou

Dolní Chabry
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele
 Neděle 31. srpna v 18hod
Program:
16:00 - otevření kostela
18:00 - úvodní slovo ke svátku Stětí sv. Jana Křtitele

   

Dobrovolné vstupné bude použito na plánované opravy varhan                 
www.osop-chabry.cz,  www.vocalica.cz                 

Tereza Balonová - kytara a zpěv
Chaberské zvony, Salomé

Konec léta s Vocalicou    
duchovní hudba z období gotiky, renesance, 
baroka i ze současnosti
milostné renesanční písně
mariánské písně
lidové písně

Spolky, sdružení

Sport

Starší žáci do přeboru Prahy!!!
Naši	 starší	 žáci	 zaslouženě	 vyhráli	 I.třídu	 a	 vykopali	 postup	do	Pražského	
přeboru.	Parta	těchto	svěřenců	trenéra	Petra	Kloučka	vyhrála	soutěž	již	po-
třetí	za	sebou.	II.	třídu	mladších	žáků,	II.	třídu	starších	žáků	a	I.třídu	starších	
žáků.	Díky,	chlapci,	za	vzornou	reprezentaci	chaberského	fotbalu	a	už	se	na	
vás	těšíme	na	podzim	v	soutěži	mladšího	dorostu.	Vlastimil Tomšů

Fotbalová sezóna 2013/14
Ano,	už	je	to	zase	tady.	Bilancujeme	naši	fotbalovou	sezónu,	která	byla	velice	
úspěšná	a	rádi	bychom	se	i	touto	cestou	trošku	našimi	výsledky	pochlubili.
Muži A: Do	posledních	zápasů	bojoval	tým	o	první	místo	a	tím	pádem	o	po-
stup	do	přeboru.	Nakonec	jsme	skončili	druzí	za	Tempem.	Po	loňské	protrá-
pené	sezóně	to	letos	byla	opravdu	parádní	jízda.	Novému	trenérovi	Zdeňku	
Peclinovskému	se	podařilo	zabudovat	řadu	mladých	kluků	a	na	hře	týmu	to	
bylo	 znát.	Opět	 se	 nám	 podařilo	 nastřílet	 nejvíce	 branek	 v	 1.	A	 třídě,	 což	
je	každoročně	náš	cíl,	a	 jsem	rád,	že	 jsme	ho	opět	splnili,	a	 to	 i	přesto,	že	
náš	nejlepší	střelec	Robin	Dejmek	byl	celé	jaro	zraněný.	Náš	A	tým	byl	letos	
opravdu	blízko	postupu	do	přeboru,	ale	 jestli	se	chceme	 touhle	myšlenkou	
zabývat,	tak	rozhodně	nejdříve	musíme	vybudovat	lepší	zázemí,	abychom	se	
v	Pražském	přeboru	neztratili!
Muži B: S	přehledem	zvládli	svou	soutěž	a	také	skončili	na	druhém	místě	za	
Miškovicemi.	Do	„B“	přešla	řada	našich	bývalých	opor	z	„A“	týmu	jako	Linek,	
Vosátka,	Vízek	atd.	a	na	hře	týmu	to	bylo	znát.
Starší žáci: Jako	 tradičně	náš	nejúspěšnější	 tým	opět	pod	vedením	Petra	
Kloučka	vyhrál	svou	soutěž!	Postoupili	do	Pražského	přeboru	a	stali	se	po-
strachem	Prahy.	Kluci	a	trenére,	bravo!	Gratulujeme	a	děkujeme.
Mladší žáci: Pod	vedením	Jana	Škurka	a	Pavla	Böhma	se	podařilo	udržet	

soutěž	1.	 třídy.	V	 této	kategorii	 jsme	měli	 „A“	 i	 „B“	 tým.	Týmy	se	navzájem	
doplňovaly	a	jsme	moc	spokojeni,	jak	se	jim	dařilo	a	kluky	fotbal	bavil.
Starší přípravka: Trenér	 Honza	 Jiroušek	 dovedl	 naši	 starší	 přípravku	 ke	
slušným	výsledkům,	skončili	 v	polovině	své	 tabulky.	 I	 když	upřímně	si	mu-
síme	říct,	že	v	kategoriích	přípravek	pro	nás	dosažené	výsledky	nejsou	tou	
nejdůležitější	věcí.
Mladší přípravka: Pod	vedením	Ládi	Chaloupky	se	naši	skoro	nejmladší	fot-
balisti	učí	svým	prvním	fotbalovým	krokům.	A	právě	proto	se	ani	jejich	výsled-
ky	v	soutěži	nezaznamenávají.	My	jsme	hlavně	moc	rádi,	že	je	v	týmu	docela	
dobrý	počet	hráčů	a	není	zde	v	Chabrech	o	ně	nouze!
Předpřípravka: Náš	nejmladší	potěr	pod	vedením	Štěpána	Muchy	je	možná	
příslibem	pro	Chabry	do	dalších	let.	I	když	tento	tým	zatím	ještě	nehrál	žád-
nou	pravidelnou	soutěž,	ale	pouze	turnaje,	tak	právě	na	nich	několikrát	dosáhl	
pozoruhodných	 výsledků.	Například	 v	 Jablonci	 v	 konkurenci	 předpřípravek	
ligových	týmů	skončili	na	krásném	třetím	místě.	Jejich	další	 fotbalový	vývoj	
budeme	bedlivě	sledovat.
Na	závěr	bych	chtěl	poděkovat	všem	lidem,	kteří	v	klubu	letos	pracovali	a	po-
máhali	držet	chaberský	fotbal	na	výsluní.	Samozřejmě	také	všem	rodičům,	že	
podporují	své	děti	ve	sportování.	Přeji	všem	krásné	prázdniny	a	dovolenou	
a	těšíme	se	na	vás	v	příští	sezóně!		 	 															Vladimír Šmicer 
Více	na:	www.skchabry.cz

Terka Balonová z Dolních Chaber 
mistryní republiky!
31.5.	a	1.6.	se	v	Praze	hrálo	Republikové	fi	nále	mladších	žákyň	2014	ve	
volejbale	a	z	24	 týmů	Čech	a	Moravy	byl	PVK	Olymp	Praha	B	s	Terkou	
Balonovou	 z	Dolních	Chaber	 v	 základní	 sestavě	 prostě	 nejlepší!	 :-)	 (na	
fotografi	i	s	číslem	12)

Krajanské slavnosti
Krajanské slavnosti proběhnou v 12. září 2014 od 16 hodin.

Poděkování 
DIVOCHu
Premiéra	 12.6.2014	 „Jen	 pro	 zvané“	 autora	
Jakuba	Kolára	
Ráda	 bych	 touto	 cestou	 poděkovala	 ochot-
nickému	divadlu	DIVOCH	za	báječný	kulturní	
zážitek.	Přijala	jsem	pozvání	své	známé,	kte-
rá	bydlí	v	Dolních	Chabrech,	abych	ji	dopro-
vodila	na	premiéru	hry	místního	ochotnického	
spolku	 konanou	 ve	 čtvrtek	 12.6.2014.	 Byla	
jsem	 velmi	 mile	 překvapena!	 Při	 vtipně	 na-
psané	a	skvěle	zpracované	komedii	jsme	se	skvěle	bavily	od	začátku	do	konce.	
Výkony	ochotníků	byly	naprosto	vynikající.	Mile	mne	překvapily	i	krásné	prostory	
Kulturního	centra	Chaberský	dvůr.	Ochotníkům	přeji,	ať	se	jim	stále	dílo	daří	a	ur-
čitě	se	stanu	jejich	věrným	divákem,	i	když	v	Chabrech	nebydlím.	Lucie	Astrová,	
Praha	1,	foto	archiv	Divadla	DIVOCH
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Praha 4 – Krč „Točitá“ | Praha 8 - Dolní Chabry „V Budyšínské“ 
Praha 8 – Ďáblice „Kokořínská“ | Měšice – „Nad Babím dolem“

 soukromé jesličky pro děti od 12 měsíců do 4 let
 zdravotní sestřičky a speciální pedagogové
 vývojový program, keramika, angličtina, dětská jóga
 otevřeno od 7 do 18 hodin
 výhodné progresivní školné

Soukromé jesle a školky
Rodiče nám svěřují to nejcennější, co mají, a my jim ručíme našimi zkušenostmi.

Praha 4 – 
Praha 8 – 

Soukromé jesle a školky
Rodiče nám svěřují to nejcennější, co mají, a my jim ručíme našimi zkušenostmi.

Praha 4 – 
Praha 8 – 

Soukromé jesle a školky
Rodiče nám svěřují to nejcennější, co mají, a my jim ručíme našimi zkušenostmi.

ProJesle

Inzerce
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dchabry.cz.	Redakční rada:	Hana	Francová,	Klára	Zuzáková,	Vlastimil	Tomšů,	Milan	Zahradník.	Grafika:	Hana	Francová.	Tisk:	Clio.	Nevyžádané	rukopisy	a	další	podklady	
se	nevracejí.	Uveřejněné	příspěvky	nemusí	vyjadřovat	stanovisko	vydavatele	a	redakční	rady.	Za	věcnou	správnost	 textů	odpovídají	autoři,	za	obsah	inzerátů	odpovídají	
výhradně	inzerenti.	Redakce	si	vyhrazuje	právo	rukopisy	přizpůsobit	tisku.	Příjem příspěvků:	zpravodaj@dchabry.cz,	příjem inzerce:	inzerce@dchabry.cz,	604	976	653.	

	(příspěvky	a	inzerce	musí	být	v	elektronické	podobě,	na	CD	disku,	Flashdisku,	příp.	poslané	e-mailem).

Vinný sklep Chabry 
Vás zve 9. 7. od 20hod. na 

Letní degustaci vín! 
Ochutnávat budeme šumivá, bílá a růžová vína 

od dvou moravských vinařů. 
V průběhu večera předvedeme Sabrage - sekání sektu! 

Degustační list naleznete na webu. Cena 290,- Kč 
 

Na tuto degustaci doporučujeme rezervaci na tel.: 732 976 779 nebo 
machacek@vinny-sklep-chabry.cz  www.vinny-sklep-chabry.cz 

PRONÁJEM 
BYTU

Pronajmu krásný, za-
řízený a slunný byt 
2+1 1. kategorie v pat-
ře rodinného domu. 

Kontakt: 739 259 089

Otevřeno denně od 15 do 23 hodin

• točené pivo • kvalitní káva • domácí moučníky 
• denní nabídka polévek • teplých i studených jídel 
• široký sortiment nápojů

Trampolína pro děti i rodiče a ...mnoho dalšího!
Domácí zvířata vítána.

CAMP BAR 
– posezení v zahradě
vstup z Obslužné ulice nebo ulice Na Šubě

www.campbar.webnode.cz

Příští uzávěrka Zpravodaje je z důvodu dovolených 5. 8. 2014! 
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