
kv
ět

en
 2

01
5

C
ha

be
rs
ký

Z
P
R
A
V
O
D
A
J

www.dchabry.cz

Pomníky obětem druhé 
světové války         str. 2

Vítání občánků
 str. 3

Piaf známá neznámá
   str. 4

Velikonoční turnaj ve stol-
ním tenise             str. 7

pe
rio

di
ck

ý 
tis

k 
úz

em
ní

ho
 s

am
os

pr
áv

né
ho

 c
el

ku



Hromadné očkování psů a koček 
proti vzteklině

proběhne dne 11. května 2015 od 19. hodin v areálu CHABERSKÉHO 
DVORA, Hrušovanské nám. 253/5 v prostoru před besedou.
Očkovací průkaz s sebou!!!
Gabriela Chamrová, referent DDP

Dolní Chabry

pořadatelé: Luděk Novotný, Martin Knížek

Informace o turnaji budou zveřejněny od 1. 6. 2015
na webových stránkách České golfové federace (http://cgf.cz).

Přihlášení: do 26. 6. 2015 12:00 hodin

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

Vážené golfi stky, vážení golfi sté,
srdečně si vás dovolujeme pozvat na V. Open Golf Championship Chabry 2015
pro Chaberáky a jejich přátele.

Přijďte si zahrát v sobotu 27. 6. 2015 do Golfového resortu Mstětice.
Start: od 9:00 hodin.

Kategorie: I. kat.  0 – 26  součet brutto a netto
 Stablefordových bodů

  II. kat. 26,1 – 54 Stableford s vyrovnáním
na úpravu HCP

Poplatky: fee + startovné 1 500 Kč

Stravování: od 8:00 hodin snídaně
 občerstvení na hřišti
 oběd

NA GOLFOVÝ TURNAJNA GOLFOVÝ TURNAJ

POZVÁNKAPOZVÁNKA

Open Golf Championship Chabry 2015.indd   1 20.4.15   11:20

Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina, 
starosta MČ
70. výročí ukončení druhé světo-
vé války
Historické a přesto velmi současné 
téma.
Aktuální dění ve světě kolem nás 
v žádném případě nedává zapomenout 
na největší válečný konfl ikt v dějinách 
lidstva. Také občané Chaber přinesli 
v boji proti fašistickému režimu nejvyšší 
oběti.
Ani dnes není společnost před autori-

tářskými režimy v bezpečí. Proto bychom si chtěli 70. výročí ukončení války 
připomenout u pomníku padlých před základní školou. Pietní akt se bude 
konat dne 5. května 2015 v 10.00 a v 17.00 hodin.

Vybíráme ze zasedání Rady MČ 
dne 13. dubna 2015

Rada vzala na vědomí
  seznam sponzorských darů za 4. čtvrtletí 2014, který předložila MŠ 

Chaberáček.

  inspekční zprávu o provedené kontrole v MŠ Chaberáček.

Rada souhlasila
  s žádostí ZŠ Spořická o převedení fi nančních prostředků z rezervní-

ho fondu do fondu investic ve výši 60.985,20 Kč.

  s pronájmem části pozemků parc. č. 1394 a 1426/1 k.ú. Dolní Chabry 
v ul. Pod Zámečkem a na Hrušovanském náměstí pro umístění kontejne-
rů na textil fi rmy POTEX s.r.o.

  s novostavbou RD na pozemcích parc. č. 534/2 a 541, k.ú. Dolní 
Chabry. Dokumentace ke stavbě byla předložena pro účely vydání spo-
lečného rozhodnutí o umístění stavy a stavebního povolení.

Rada se seznámila
  se studií novostavby bytového objektu č. p. 180-181, na pozemku 

parc. č. 1195-1199 a souhlasila s dopravním napojením na komunika-
ci Ústecká na základě předložených podkladů. Rada nemá připomínky 
k dokumentaci, která je podkladem pro územní rozhodnutí.

Rada projednala
  návrh smlouvy na přeložku podzemního vedení T-Mobile Czech re-

public a.s. a smlouvu o připojení k distribuční soustavě s Pražskou Ply-
nárenskou a.s. v souvislosti s dostavbou ZŠ Spořická. Pověřila starostu 
k podpisu uvedených smluv.

  úpravu dopravního značení v ulici Ulčova, kde bude po jednání s do-
pravní policií omezeno stání pomocí vodorovného značení v části ulice 
ústící na komunikaci Ústeckou. Současně projednala úpravu dopravního 
značení ulice U Jirkovské, kde bude umístěna dopravní značka IP10a – 
„slepá ulice“.

Vážení zastupitelé Dolních Chaber!
Na Valné hromadě naší Tělocvičné jednoty Sokol Dolní Chabry, konané 28. 
března 2015, byla našimi členy Výboru kladně hodnocena výborná spolu-
práce s Vámi, zastupiteli.
Po rozpravě členů bylo navrženo včlenit do usnesení z VH tento text:
Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Dolní Chabry vyslovuje uznání 
a poděkování zastupitelům Dolních Chaber za trvalou podporu cvičení, 
sportu i kultury v obci a to nejen formou fi nančních darů, ale i podporou 
morální, všech subjektů, které se v obci touto činností v obci zabývají.
V Dolních Chabrech dne 28.3.2015  

Ing. Petr Hrdlička, starosta TJ

Oprava dětských hřišť

Jako každý rok proběhla před povinnou revizí pra-
videlná, jarní oprava dětských hřišť naší městské 
části.

Pomníky obětem druhé světové války
Na území Dolních Cha-
ber je několik pomníků 
s vazbou na druhou 
světovou válku. Největ-
ší, ve tvaru tří pilonů, je 
před budovou základní 
školy na Spořické ulici. 
Menší, pamětní deska, 
připomíná barikádu na 
dnešní Ústecké ulici 
na úrovni Trio campu. 
U zdi kostela na Bíle-
neckém náměstí je dal-
ší významný pomník na 
počest obětí fašismu. Na místním hřbitově se nalézají dva náhrobky a v 
prostoru obce je několik dalších pamětních desek se jmény obětí.
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Vítání občánků
Vítání občánků proběhlo v dubnu za přítomnosti rodičů i prarodičů a samozřejmě nově narozených 
Chaberáků. Přivítat je přišel pan starosta a členové kulturní a sociální komise, kteří akci připravili. Po 
krátkém kulturním programu dostali občánci pamětní list a dárky na památku toho, že byli přivítáni 
jako noví občané Chaber. 
Další vítání občánků plánujeme na podzim.

Ukliďme Česko
Dne 18.4.2015 proběhl 
II. ročník celorepublikové 

dobrovolnické akce Ukliďme Česko, do 
níž se zapojila také naše MČ. Cílem bylo 
odstranit nepořádek z obce a okolní pří-
rody.
Akce se uskutečnila ve spolupráci referátu 
životního prostředí a komise životního pro-
středí a přes nepřízeň počasí se jí zúčastnilo 
20 dobrovolníků, včetně dětí.
Úklid probíhal ve dvou skupinách a loka-
litách. Rodiče s dětmi uklízely nekonečně 
dlouhou panelovou cestu směrem k Draháni 
až po točnu linky MHD č. 162 včetně odboč-
ky vedoucí do Kadlecovy ulice, kde to vypa-
dalo nejhůře. 
Druhá skupina se pak vrhla na úklid svahu 

pod Ústeckou podél Obslužné, od viaduktu 
na Spořické až po Triocamp. Dobrovolníci se 
šplhali po svažitém pozemku, klobouk dolů 
přede všemi, kteří se po něm šplhali nahoru 
a dolů a krásně jej uklidili.
Počasí bylo nevlídné, místy terén pro kamzí-
ky, ale dobrovolníci se nezalekli a nevzdali to. 
Všem děkujeme !!
P.S.: Odvezli jsme 6 valníků ze dvou lokalit. 
Minimálně k zamyšlení, vážení. Stejně jako 
to, že se k chaberským dobrovolníkům při-
pojily 4 ruce zdibské. Celou fotodokumenta-
ci k akci naleznete na webových stránkách 
ÚMČ v sekci aktuality.
Děkujeme také za samostatnou aktivitu dob-
rovolníkům, kteří ještě před akcí vysbírali 
odpad v blízkosti Beranova a připravili jej ke 
svozu, a dodatečně také dobrovolníkům, kte-
ří uklidili odpad podél komunikace K Brnkám.

18. dubna 2015

9:00 – 14:00 hod

Pojďme společně uklidit nepořádek

 v našem okolí!

Registrace : webové stránky akce 

          nebo přímo u organizátora, kterým je

                       komise ŽP ve spolupráci

s referátem životního prostředí ÚMČ
                    

 

Zprávy z komisí

Akce, které připravila kul-
turní a sociální komise 
na květen
První 3 květnové dny stráví milovníci termál-
ních koupelí na zájezdu v Podhájské a to 
není jediný květnový zájezd. 
Jednodenní zájezd do Polska
Protože je mezi námi mnoho zahrádkářů 
a výlety do sousedních zemí jsou oblíbené 
všemi věkovými kategoriemi, připravili jsme 
na základě přání našich občanů ještě jedno-
denní zájezd do Polska na trh v Kudově 
Zdroji, který se uskuteční v pátek, 15.5.
Autobus odjíždí v 6 hodin od školy a vra-
cet se bude okolo 16. hodiny tamtéž. Cena 
zájezdu je 100.-Kč pro občany Chaber, 
250.-Kč pro ostatní.  Zahrádkáři si mohou 
nakoupit sazenice, protože ten den skon-
čí vládu naši zmrzlí bratři, Pankrác, Servác 
a Bonifác a tak je mohou hned zasadit. Na 
oběd se zastavíme na zpáteční cestě v Ná-
chodě.  Přihlášky a platbu přijímají pracov-
nice Chaberského dvora, paní Goldsteinová 
a Zuzáková.
Kavárnička
Oblíbená kavárnička bez pro-
gramu s malým pohoštěním 
bude 14.5. a 28.5. od 15:30 h.
Připravujeme na červen
Posezení u rybníka spojené s ochutnávkou 
ryb, ohníčkem a kulturním programem. V 
krásném prostředí rybníka si odpočinete po 
celotýdenním pracovním nasazení, ochutná-
te skvělé ryby a ještě si můžete popovídat a 
zazpívat. 
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KVĚTEN 2015
Výstava „Malířská tvorba Jiřího Hrušky“  2.5. – 29.5. 2015

Vernisáž 2. května so 16 h 
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum Galerie 2. patro

7.5. čt 9:30 – 11:30 h Dvoreček tvořící 
dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč Kulturní centrum 

12.5. út 18 h Piaf známá neznámá
koncert u příležitosti 100. výročí od narození Edith Piaf v podání
Evy Kriz-Lifkové, Milana Dvořáka a Jany Hermachové
Vstupné 90/70 Kč Malý sál Kulturní centrum 

14.5. čt 9:30 – 11:30 h Dvoreček hrací 
dopolední program pro nejmenší se cvičením, pohádkou a hraním
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum

14.5. čt 15:30 – 17:30 h Kavárnička Chaberský dvůr
posezení u kávy a čaje 
pořádá Kulturní a sociální komise 

15.5. pá 6 h Polsko Kudowa Zdroj
Výlet za nákupy sazeniček s Kulturní a sociální komisí
odjezd v 6 h od školy 

15.5. pá 16-19 h Den rodiny
pestrý program pro děti a jejich doprovod u příležitosti
svátku Dne rodin 
Vstup volný Chaberský dvůr

21.5. čt 9:30 – 11:30 h Dvoreček tvořící 
dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč Kulturní centrum 

23.5. so 15 h Honza a lesní skřítek
Divadelní pohádka pro děti
Vstupné 50 Kč Úřad Velký sál

28.5. čt 9:30 – 11:30 h Dvoreček hrací 
dopolední program pro nejmenší se cvičením, pohádkou a hraním
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum

28.5. čt 15:30 – 17:30 h Kavárnička Chaberský dvůr
posezení u kávy a čaje 
pořádá Kulturní a sociální komise

otevírací doba: Po-So: 10-12 13-18
 

kontakt: 283 852 858, 604 976 653 www.dchabry.eu

Předprodej vstupenek v Kulturním centru CHD
vždy od 1. v měsíci, pokud není uvedeno jinak

 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.

Koncert

Piaf známá neznámá
Pojďte s námi na pouť za legendár-
ní Edith Piaf, jejíž život byl zahalen 
rouškou mýtů a dohadů. Za zpěvač-
kou nevšedního hlasu i projevu, za 
ženou, jejíž život je dodnes v mnoha 
směrech opředen tajemstvím, po-
lopravdami a někdy i záměrnou lží 
nevycházející vždy z ní samé a z její 
představivosti, ale i z jejího okolí.
Nejvíce však o Edith Piaf vypovídají 
její písně. Smutné až tragické, výji-
mečně veselé a radostné, každo-

pádně však prožité a vyzpívané zcela nezaměnitelným hlasem.
Pásmo v jedinečném podání Jany Hermachové, Evy Kriz-Lifkové a Milana Dvo-
řáka.
Evu Kriz-Lifkovou a Milana Dvořáka již není třeba představovat. V Chaberském 
dvoře již vystoupili v krásných pořadech „Provence, má láska“ a „Slavné francouz-
ské páry“. Jana Hermachová po studiích na DAMU a prvních angažmá v Mladé 
Boleslavi a v Českých Budějovicích nastoupila do Městských divadlech Pražských, 
na jejichž scénách působila až do roku 2010. Výjimkou bylo mezidobí let 1972–
1990, kdy jí bylo z politických důvodů bráněno v činnosti. Mezi nezapomenutelné 
role Jany Hermachové náleží divadelní inscenace Dámská jízda, Ideální manžel, 
Cikánský baron, Zámek a další. Zhostila se také celé řady fi lmových rolí (Padla 
kosa na kámen, Ten kůň musí pryč, Heřmánci) a objevila se v populárním seriálu 
Ordinace v růžové zahradě. Nyní se věnuje zejména dabingu.   
12.5.2015 út 18 h 

Výstava

Malířská tvorba 
Jiřího Hrušky
Jiří Hruška, malíř a restaurátor 
(*10.2.1921) se narodil v Paříži, od 
svých pěti let však žije v Praze. Po 
maturitě na reálném gymnáziu stu-
doval na škole umění ve Zlíně (1940 
– 1942), pak byl odveden na nucené 
práce v Německu (1942 – 1944). Ve 
studiích pokračoval od r. 1945 na 
AVU v Praze, kde po pěti letech ab-
solvoval ve speciálce prof. Vlastimila 
Rady. Dalších pět let zůstal v úloze 
jeho asistenta. 
Jiří Hruška procházel všemi vývo-
jovými fázemi výtvarného umění 
svým osobitým způsobem. Nikdy 
nikam neodbočoval, nikdy nepodlé-
hal módě. I ve chvílích, kdy celému 
světu vládla abstraktní tvorba, zůstal 
věrný klasickému českému krajinář-
ství, které je na Rakovnicku velmi spjato především s Václavem Rabasem.
Věří, že českou krajinu – a nejen venkovskou, ale i městskou – je třeba zachytit 
přesně v podobě, jak do ní za svého života vrostl a jak si ji oblíbil. Tím ji tak zacho-
vává v autentické podobě. A v tom je největší přínos Jiřího Hrušky.
Jiří Hruška je členem Sdružení pražských malířů, které sdružuje převážně pražské 
malíře, ale má i několik členů mimopražských a zahraničních.

Pohádka

Honza a lesní skřítek
Pohádka s písničkami o tom, kterak Honza 
a lesní skřítek zachránili les. Bylo či nebylo? 
Byl jednou jeden les, tedy spíše smetiště, 
v němž vládl Král Lesa, tedy spíše Smetiš-
tě…A taky byl jeden Honza, kterého putová-
ní za Vílou Vod, Matkou Zemí, Králem Větru 
a Králem Ohně zcela proměnilo. A nesmíme 
zapomenout na malého lesního skřítka, to by 
byl malér. To bychom to naše vyprávění pěk-
ně ošidili. Jste zvědaví, o čem bude? Tak vám 
nezbývá nic jiného, než se přijít podívat.
Pohádkový příběh s písničkami pro ty nejmen-
ší, vhodné pro děti od 3 let.
23.5.2015 so 15 h



   Chaberský dvůr   

Zpráva z pohádkového nocování
Do patnáctého ročníku 
společné pohádkové Noci 
s Andersenem se zapojilo 
619 knihoven v ČR, 514 
škol, 83 dalších institucí, 
235 slovenských kniho-
ven a škol, 36 míst v Pol-
sku, 9 ve Slovinsku, 26 
v ostatních zemích, což 
podtrženo a sečteno dává 
1.522 míst celého světa, 
kde více než 93.526 dětí 
a dospělých mohlo prožít 
úžasné noční dobrodruž-
ství spojené s pohádkou.
Chaberská knihovna přivítala 32 dětí a 7 dospěláků. Děti si nejprve vyro-
bily večerníčkovské papírové čepice z novin a přečetly si poutavý Dopis 
pana Zdeňka Trošky k nocování a také pozdravení od básníka, textaře 
a scénáristy Pavla Cmírala. Děti se rozdělily podle věku do dvou soutěž-
ních skupin a do večeře luštily kvízy, tajenky a hledačky na téma pohádek 
Jana Drdy, večerníčků a knížky Na hradě Bradě. Připravily si také obtisky 
svých rukou, které potřebovaly jako svoji průkazku na noční venkovní pro-
cházku.
Po společné výborné večeři následovalo setkání u pohádkového stromu 

s Hradní myší a Polní žínkou Evelínkou, sklizení karamel, aktivování sví-
tících náramků a poté společný odchod na venkovní hru „Kdo se skrývá 
ve tmě“. U rybníka nás svým tancem přivítala bludička a okolo kostelní zdi 
a plápolajících loučí se procházela Bílá paní s Leontýnou, které si připravi-
ly strašidelnou tajenku a rozdílovku. Následovalo setkání s čertem a sklá-
dání obrázků s motivy Ducháčkovic rodiny. Osamělý poutník u kostelní 
zdi za obtisk ruček rozdával sladké perníky, které děti s radostí uvítaly na 
posilněnou na zpáteční cestu zpět do knihovny.
Usínání nebylo nikterak jednoduché, kniha autorky Sandry Vebrové „Du-
cháčkovic rodina aneb Strašidla mezi námi“ děti velice zaujala a tak se 
s čelovkami střídaly a četly si navzájem úsměvné historky. Lehce po půl-
noci se knihovna uložila ke spánku, ale ne na dlouho. První ptáčata již 
o půl páté čile pípala. Naštěstí byli ranní ptáčci v menšině, a tak i oni vy-
drželi ležet ve spacácích do půl sedmé. Ráno proběhla bohatá snídaně, 
kterou jsme pořídili z přinesených dobrot rodičů nocležníků (nechyběl ani 
bábovkový hrad). S dětmi jsme pak diskutovali o bezpečnosti na Internetu 
a ony se se zájmem ponořily do ztvárnění Sejfíka. K tomu jim bylo hráno 
na mandolínu a celou akci jsme zakončili zpíváním písně manželů Faiglo-
vých „Pohádkový svět pana Andersena“. V 9 hodin sobotního dne si malé 
čtenáře vyzvedli rodiče, domů si kromě mnoha zážitků též odnesli Pamětní 
listy, pohlednici a přívěsek s drakem Knihulkou (maskotem dětského oddě-
lení knihovny) z jedinečné edice vydané k této příležitosti. Moc děkujeme 
všem, kteří přispěli svými nápady, prací a též materiální podporou ke zdár-
nému průběhu celé akce.            Klára Zuzáková, knihovnice

16. ročník Noci s Andersenem proběhne v pátek 1. dubna 2016! 

Pátek 15.5. patří rodinám
Srdečně Vás zveme na páteční odpoledne do Chaberského dvora, kde si 
budete moci u příležitosti svátku Dne rodiny zahrát deskové hry, zazpívat, 
něco pěkného si vyrobit či zaskotačit. Soutěží se mohou zúčastnit týmy 
složené vždy z jednoho dítěte a jednoho dospělého doprovodu. 
Pestrý program je pro Vás připraven od 16 do 19 hodin. Drobné občerst-
vení zajištěno.     Pracovníci KC CHD

Březen měsíc čtenářů – vyhodnocení
Výhercem soutěže „Nejlepší čtenář je 
táta“, kterou jsme vyhlásili v rámci akce – 
březen měsíc čtenářů, se stává pan Aleš 
Pištora. Do soutěže jej přihlásil jeho syn 
Toník z 1. A ZŠ Dolní Chabry a svým milým 
dopisem zdůvodnil, proč právě jeho tatínek 
je ten nejlepší čtenář. 

Na výherce čekají 2 vstupenky na dětské 
představení pořádané v Chaberském dvoře.
Gratulujeme!

Letní výstava – pozvánka
Pro letní výstavu v Chaberském dvoře dáváme šanci nadaným neomeze-
no věkem, kteří by rádi vystavili své dovednosti v prostorách Galerie Cha-
berský dvůr. Vítány jsou obrazy, fotografi e, keramika, vitráže, svíčky, so-
chy a jiné předměty, které stojí za shlédnutí ostatními návštěvníky galerie. 

Přihlášky, prosím, posílejte adresu: jitka.goldsteinova@dchabry.cz či při-
hlaste osobně v Kulturním centru Chaberského dvora, v otevírací dobu 
pondělí až sobota 10-12 a 13-18 h.  
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Come and Show
ZŠ Dolní Chabry byla opět organizátorem krajské soutěže Come 
and Show v anglickém jazyce. Letos se zúčastnilo 475 žáků z 25 základních škol. Děti 
naší školy posbíraly nejednu cenu. Na snímku je třída 5. B, která byla oceněna za dra-
matizací Macbeth.

Máte rádi procházky spojené 
s poznáním a zábavou?!

Právě pro ty z vás jsme spolu s obcí a školou 
připravili v Dolních Chabrech čtyři nová zasta-
vení naučné stezky. K osmi již stojícím panelům 
jsme vybrali další historicky, přírodně či jinak 
zajímavá místa a pohráli si jak s informacemi 

a snímky z Chaber, tak se zábavou pro nejmenší. Neda-
leko menhiru přibyl panel věnující se nejen archeologii, ale 
například i neobvyklé geologii místa. Otočná časová osa 
snad poslouží k rozptýlení dětí i pro snadnější orientaci 
v událostech a nálezech od prehistorie až po středověk. 
Kdo má rád divadlo, Sokol či významné osobnosti Chaber, 
s chutí se jistě začte na panelu nazvaném Na Kovárně. Děti 
zde obveselí nejen tradiční kvízy, ale i dřevěná pohyblivá 
fi gurka. Na významnou lokalitu, hustě osídlenou již v pra-
věku, nás upozorní zastavení Do Rybníčků, kde budou mít 
návštěvníci možnost složit si dřevěné puzzle nádoby. Čtvr-
té zastavení najdete na konečné zastávce autobusu č. 162, 
u silnice vedoucí do Draháně. Dočtete se tu jak o původu 
názvu Pod Zámečkem, o vodních tocích, Draháni, hřbitovu, 
tak např. o Keltech, kteří obývali tuto lokalitu a zanechali 
v Chabrech po sobě pár krásných uměleckých předmětů. 
Chcete-li vědět, jak se Keltové oblékali a čím se zdobili, 
určitě zavítejte právě sem. Doufám, že vás nová zastavení 
naučné stezky potěší a objevíte na nich dosud neznámé 
informace o Dolních Chabrech!  

Za OSOP Martina Mrňavá

Návštěva u sousedů
Na neděli 29. 3. připravili pro naše 
sdružení ďábličtí patrioti pánové Kr-
čil a Pozler, spolu s rodačkou paní 
Pozlerovou, prohlídku starých Ďáb-
lic. Pro všechny z nás to byl zajíma-
vý pohled na obec z trochu jiného 
úhlu. Jádro Ďáblic je od roku 1991 
památkovou zónou se stále patrným 
venkovským uspořádáním. Mohli 
jsme tak vidět místo, kde stával zá-
jezdní hostinec (u dnešní světelné 
křižovatky do Chaber) a navštívit 
barokní zámeckou kapli, kterou se 
podařilo opravdu pěkně zrekonstru-
ovat. Shlédli jsme i půvabnou dvoranu zámečku s překvapivou atmosférou jedinečných 
míst, čekajících na své probuzení k novému životu. Díky laskavosti majitelů staré used-
losti, kteří nás nechali nahlédnout do svého dvora, jsme mohli obdivovat zrenovovaný 

statek s kovárnou (vedle ZŠ U Par-
kánu). Citlivým přístupem vlastníků 
si i po opravách dokázal uchovat 
příjemnou atmosféru původního ob-
jektu. 
Škoda jen, že Dolní Chabry pa-
mátkovou zónou nejsou a podobné 
stavby jsou často necitlivě přestavo-
vány.
Při diskusi v místním hostinci Na 
Růžku nás pak napadala spousta 
plánů k spolupráci a sousedskému 
setkávání i s dalšími obcemi v okolí. 

Členové Občanského sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, z. s.

Školy, sdružení

TEREZA BALONOVÁ  s kapelou
křest CD Alchymie

PRAHA 20. května 2015 od 19:30 hod
                      Divadlo Za plotem BOHNICE

  Ústavní 249, 181 00 Praha 8 
VSTUP 140/70Kč                            www.terezabalonova.cz

Pouť krajinou 
na Ekumenickou 
bohoslužbu 
V sobotu 6. června se již po osmé 
se vypravíme z Chaber na Sedlec-
ké skály. 

Celá akce začíná prohlídkou kostela 
Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Cha-
brech a poté následuje pouť formou 
přírodovědné vycházky pod vede-
ním vedoucí zookroužku Orlosupi 
Radky Horčíkové na louku na Sed-
leckých skalách, kde se koná Eku-
menická 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 Drahaň-

ským údolím

6



Sport

SPORT
FOTBAL KVĚTEN 2015
Muži A
Chabry – Štěrboholy
Chabry – Braník
Chabry – Kbely
Vyšehrad  B – Chabry
Dubeč – Chabry

02. 05. 2015, 17:00
16. 05. 2015, 17:00
23. 05. 2015, 17:00
09. 05. 2015, 15:00
30. 05. 2015, 17:00

doma
doma
doma
venku
venku

Muži B
Chabry  B – D. Měcholupy
Chabry  B – Kbely  B
Chabry  B – Troja  B
Ďáblice  C – Chabry  B
Vinoř – Chabry  B

03. 05. 2015, 17:00
17. 05. 2015, 17:00
31. 05. 2015, 17:00
10. 05. 2015, 17:00
24. 05. 2015, 17:00

doma
doma
doma
venku
venku

Mladší dorost
Chabry – Kolovraty
Chabry – Řeporyje
Slivenec – Chabry
Kunratice – Chabry

08. 05. 2015, 10:15
24. 05. 2015, 17:00
16. 05. 2015, 10:30
30. 05. 2015, 14:45

doma
doma
venku
venku

Starší žáci
Chabry – Uhříněves
Chabry – ČAFC
SK Střešovice – Chabry
Aritma – Chabry

17. 05. 2015, 10:30
30. 05. 2015, 10:30
08. 05. 2015, 12:45
24. 05. 2015, 17:00

doma
doma
venku
venku

Mladší žáci
Chabry – Junior
Chabry – Libuš
Zličín – Chabry
H. Měcholupy – Chabry
Kačerov – Chabry

10. 05. 2015, 17:00
23. 05. 2015, 15:00
02. 05. 2015, 08:30
17. 05. 2015, 12:00
31. 05. 2015, 13:00

doma
doma
venku
venku
venku

Starší přípravka
Chabry – Zbraslav
Chabry – Vršovice
Březiněves – Chabry
Újezd nad Lesy – Chabry
Př. Kopanina – Chabry

10. 05. 2015, 15:00
24. 05. 2015, 15:00
03. 05. 2015, 13:00
15. 05. 2015, 16:30
26. 05. 2015, 18:00

doma
doma
venku
venku
venku

Mladší přípravka
Chabry – Dubeč
Chabry – Dukla JM
Chabry – Vršovice
Hostivař – Chabry
Újezd nad Lesy – Chabry

03. 05. 2015, 15:00
17. 05. 2015, 15:00
31. 05. 2015, 15:00
10. 05. 2015, 13:30
22. 05. 2015, 18:00

doma
doma
doma
venku
venku

Další informace: www.skchabry.cz

Příznivě rozjetá jarní sezóna
V jarní části sezóny se Chaberský mužstvům daří. Tým mužů A se usadil na průběžné 
třetí příčce. Dorostenci se perou o čelo soutěže. Muži B se snaží o postup do vyšší 
třídy. Na tomto mužstvu je velice sympatické, že přesto že bojují o postup, zařazují do 
týmu mladé hráče. Myslím, že jsme v tomto směru rarita evropského formátu, protože 
nejstarší hráč je o 45 let starší než nejmladší :). Ostatní mužstva žáků a přípravek také 
se ctí reprezentují naše Chabry.

XXI. ročník Velikonočního turnaje ve stolním 
tenise TJ ZŠ Chabry
TJ ZŠ Chabry pořádala již XXI. ročník Velikonočního turnaje ve stolním tenise v pá-
tek 10. 4. 2015 v kategorii žáků ZŠ Chabry v hojném počtu 35 dětí a v sobotu dne 
11. 4. 2015 turnaj pro neregistrované hráče v kategorii mužů a v kategorii žen přišlo 
změřit své síly 25 dospělých. Všem hráčům patří velké poděkování za fair-play chová-
ní a předvedené výkony a také poděkování patří Jaroslavu Vokáči, řediteli turnaje za 
skvělou organizaci a hladký průběh turnaje.
V kategorii: žáků 1. místa získal/a  V kategorii: dospělých 1. místa získal/a 
 1.-3. třída Mlynár Michal  Muži  Fára Pavel
 žáci 4 – 6 tř. Kadavý Ondřej Ženy  Davidová Ivana
 žáci 7 – 9 tř. Mašát Marek
 žačky 7 – 9 tř. Vlčková Karolína
Foto z turnaje je možno shlédnout na: http://www.rajce.net/a11220045        I. Rakovská

Skončil třetí ročník březnového 
festivalu ochotnických divadel
Vážení divadelní přátelé, za letošním březnovým festivalem amatér-
ských souborů se uzavřely vody, my se již těšíme na festival příští 
a pevně věříme, že Vás opět budeme mít tu čest přivítat příští rok 
v prostorách Chaberského dvora. 
Kromě souborů Jiskra a Nepřijatelní, o nichž jsme informovali v minulém 
čísle, se nám v průběhu března představily soubory Soliteatr s hrou „Lé-
čitel“ plnou citů, napětí a dramatických zvratů, u.s. Marvin s nápaditým 
muzikálovým představením Jiřího Suchého „Chick“ a Pivovarská zahrádka 
při DS Erben Miletín s dojemným a realistickým příběhem Štěpána Haka 
„Husička“. Festival pak zakončilo naše ochotnické divadlo DIVOCH osvěd-
čeným komediálním kouskem Jakuba Kolára „Jen pro zvané“ a sál tradičně 
burácel smíchy. 
Festival byl opět přehlídkou různých žánrů, diváci mohli okusit barvitost 
a rozmanitost jednotlivých příběhů, ale především z nich na nás všechny 
dýchla lidskost a láska, s jakou se ochotníci svému koníčku přinášejícímu 
radost nejen jim, ale obzvlášť publiku, věnují. 
I letos diváci udělovali hlasy nejoblíbenějšímu představení, přičemž místní 
soubor DIVOCH se coby pořadatel divácké soutěže jako každoročně neú-
častnil. Publikum bylo nadšené z každého příběhu, který se během festiva-
lu odehrál, ocenilo pestrost žánrů a témat letošního festivalu a každý si na-
šel svého oblíbence, o čemž svědčí i fakt, že o vítězi rozhodovaly skutečně 
jen jednotlivé hlasy. Diváckou cenu – sošku Divocha z autorské dílny pana 
Luďka Šáry, který sošku vytvořil bez nároku na honorář a věnoval ji i pro 

nadcházející ročníky – si nakonec 
odvezl soubor Pivovarská zahrádka 
při DS Erben Miletín, který se chlubí 
i dalším prvenstvím – je to historic-
ky první mimopražský soubor, který 
na našem festivalu vystoupil. Ještě 
jednou velká gratulace nejen soubo-
ru, ale rovněž autorovi hry „Husička“ 
Štěpánu Hakovi, který se osobně 
představil v hlavní roli.
Velké poděkování za organizaci 
festivalu patří Úřadu Městské části 
Dolní Chabry a především děvčatům 
z našeho souboru DIVOCH, která 
v rekordně krátkém čase dnem i nocí 
zajišťovala chod festivalu a připravi-
la divákům šest krásných večerů. 
Srdečně děkujeme zúčastněným 
souborům za úžasná představení 
a máme radost, že všechny soubory 
přislíbily účast i na příštím ročníku. 
V neposlední řadě posíláme velké 
díky našim sponzorům a samozřej-
mě Vám, věrnému publiku amatérského divadla. 
Těšíme se na Vás při dalších příležitostech! Žijte s námi naše divadlo!

Ivana Fára, za spolek DIVOCH

foto z představení vítězného souboru 
Pivovarská zahrádka Miletín
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Inzerce

Vinný sklep Chabry 
Po, St a Pá 15-18 hod.

Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry
PRODEJ A USKLADNĚNÍ VÍN

Degustace s vinařem 
TIBOREM ZAPLETALEM
13. 5. 2015 od 19 hod.

Ušlechtilé odrůdy révy vinné: 
Chardonnay 22. 5. od 20 hod.

Rezervace míst na:
email: machacek@vinny-sklep-chabry.cz    tel. 732 976 779 

Špičkový servis pro Prahu 8, 9 a okolí.

Měním způsob, jakým se reality prodávají.

etika - individuální přístup - kompletní servis - moderní technologie - úsměv

Jaroslav Nedvěd

+420 725 293 032
www.remaxandel.cz

jaroslav.nedved@re-max.cz

Inzerce 
v Chaberském 
zpravodaji

Prosíme inzerenty, aby inzeráty po-
sílali na emailovou adresu inzerce@
dchabry.cz nejpozději do 15. dne 
v měsíci.
Šablonu pro výpočet ceny inzerce 
v Chaberském zpravodaji v pdf for-
mátu naleznete na internetových 
stránkách MČ Praha-Dolní Chabry 
(www.dchabry.cz), v sekci Chaberský 
zpravodaj. 
Inzerát může být ve formátu tif, jpg, 
pdf, gif, png, po domluvě i v dalších. 
Důležité je, aby byl v tiskové kvalitě 
minimálně 300 dpi a byl připraven 
v objednané velikosti. -red-
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