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Kolektivní výstava „Nadání neomezené věkem“
Petra Kadlečková - Pavlína Basařová - Eliška Krejčová - Martina Mrňavá - Anna Wagnerová 

Jitka Ferstová - Vlaďka Mazurová - Helena Bucharová - Milada Vokurková - Stanislava Klocperková

Vernisáž výstavy 13. července 2015 v 17 hodin. www.dchabry.cz



Jak probíhá údržba zeleně
Přestože je na území MČ spousta zeleně, MČ spravuje pravidelně okolo 31 tisíc m2. 
K pravidelně udržovaným plochám patří park pod školou, parky na Bíleneckém 
náměstí a v Ulčově ulici, park u hřbitova, parčík v ulici Dvořákova, zeleň na 
Hrušovanském náměstí, svahy V Americe, V Kratinách, K Ďáblicům,  točna MHD  
Pod Zámečkem, komunikační zeleň na Spořické a v ulici Měděnecká, zeleň okolo 
Knorova statku, Na Dolíku, zeleň  u rybníků, u pošty a zdravotního střediska, pod 
viaduktem, ale také  například v ulicích Krbická, Doksanská, Jirkovská, Na Pěšině, 
Ládevská, U Větrolamu nebo zelený ovál v ulici Klášterecká. O tyto plochy se stará 
již několik firma IRIS Španihel s.r.o., s jejíž prací je MČ spokojena.
Pro letošní rok jsou v údržbě zahrnuty 4 seče trávníku v období květen – září, sestřih 
vybraných keřových skupin v červenci a v podzimním období na přelomu září a října, 
pletí okrasných záhonů ve 2-měsíčních intervalech (v květnu, červenci a září) a konečná 
seč trávníků s hrabáním listí v parcích a v lipové aleji na Spořické ulici. Větší údržba 
znamená také více peněz a těch není v rozpočtu MČ nikdy tolik, aby všechno vypadalo 
jako ze škatulky. Zdravotní prořezy a údržba vzrostlých stromů, případně havarijní stav 
znamená vždy sáhnout hluboko do kapsy, zapátrat v rezervách a hledat přijatelné řešení.

O menší zelené plochy a údržbu hřbitova se celoročně starají 2 zaměstnanci úřadu, 
kteří se postupně pohybují po území obce, aby pokryli údržbu v místech, kde není 
pokryta smluvně, nebo na niž obec stačí vlastními silami. Každý pátek, pokud je 
to možné, probíhá údržba hřbitova, která je vzhledem ke vzrostlým stromům 
nejnáročnější především podzimním období.
Mnohé z veřejných ploch patří soukromým vlastníkům, z nichž se nemalé množství 
o své pozemky pravidelně stará. Je příjemné konstatovat, že spolupráce  jednotlivce 
s obcí se v posledních letech změnila k lepšímu a že obecní i soukromá údržba 
v některých lokalitách na sebe navazuje harmonicky a působí kompaktním dojmem. 
Žel, ne ve všech případech se tak daří. K běžným neřestem vegetačního období 
pak patří přesahy živých plotů, keřů a větví stromů nebo padající a nahnilé ovoce na 
chodnících v těsné blízkosti zahrad.
Všem, kteří pochopili, že ve spolupráci a přiložené ruce k dílu je síla, a neohání se 
jen svými právy a povinnostmi obce, patří náš dík. Každý, kdož zamete před svým 
prahem, každý, kdo shrábne jen malou kopku listí, nebo poseče metr čtvereční 
obecního trávníku bez „remcání“ a přispěje k tomu, že se nám bude žít lépe 
a radostněji, si zaslouží poděkování. Nikoliv radních nebo jaksi obecně, ale také 
svých sousedů. Protože není lhostejný a není mu jedno, jak se nám tady žije.            bk

Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina, 
starosta MČ

CO, Kdy, KdE A PrOČ 
V dOlNíCH CHABrECH

Už je opět léto. Spád událostí na to 
ovšem nebere ohled, a tak se děje celá 
řada věcí, které jsou pro nás zajímavé.
Stále pokračuje práce na záměru zajistit 
řádné projednání vedení trasy silničního 
okruhu. Naše městská část trvá na co 
nejrychlejším projednání a realizaci 
dálničního obchvatu Prahy.

Ve spolupráci s dalšími částmi hlavního města předložila studii alternativního 
trasování okruhu ministru dopravy, pražské primátorce a náměstkovi primátorky 
pro dopravu. Variantu výrazně levnější, provozně bezpečnější a realizovatelnou  
z fondů EU.
 Naše místní komunikace se zřejmě dočkají výrazné změny v úseku Spořické 
za podjezdem ve směru do Ďáblic. Již dávno zamýšlený a vyprojektovaný 
kruhový objezd, který zásadním způsobem zpomalí vozidla přijíždějící do 
křižovatky s Oseckou se (snad) dočká realizace. Jsem účastníkem výběrového 
řízení na dodavatele stavby (investorem je hl. m. Praha). Procedura výběru 
není jednoduchá, přesto věřím, že se tento rok kruhového objezdu dočkáme.
 Stále pozadu zůstává jednání o výstavbě chodníku se zastávkou autobusu 
na západním konci Spořické. MČ se dosud nepodařilo získat od developerské 
společnosti potřebný pás pozemků.
  Na základě nařízení stavebního úřadu jsou realizovány práce na údržbě 
účelové komunikace do Brnek. Naše odvolání nebylo úspěšné. Také pokus 
limitovat zásadním způsobem provoz v této části ulice Pod Zámečkem nebyl 
příslušným odborem akceptován. Po dokončení oprav bude platit zákaz vjezdu 
pouze pro nákladní vozidla.
  Významnou částí obce se stává lokalita Beranov. Průběžně se v součinnosti 
s odborem dopravy snažíme hledat způsoby dopravní obslužnosti. Nedostatky 
územního plánu se ovšem zpětně řeší velice obtížně. Pracuje se na návrhu 
propojení západní části Protilehlé do Ústecké ulice a také na možnosti 
definitivní komunikace jihozápadním směrem, bez ohledu na teoretickou 
možnost realizace dálničního přivaděče v této oblasti.
  Podařilo se odstranit všechny nedostatky projektu občanské vybavenosti 
a mateřské školy v Beranově. Areál přiléhající ke Kobyliské ulici tedy splňuje 
požadavky pro vydání územního rozhodnutí a podle předpokladů investora, 
by měl být realizován v průběhu příštího roku. Nová mateřská škola je již 
netrpělivě očekávána.
  Stejně potřebná je však dostavba základní školy. Po vleklých problémech 
způsobených chybami v územním plánu hl. města, byl 31. května dokončen 
projekt dostavby pro stavební povolení.
V minulých dvou letech byla v souladu s plánovanou dostavbou postavena 
nový kotelna, byly zrekonstruovány systémy topení v původní budově 
a v obou družinách. Tento rok pokračují práce celkovou rekonstrukcí vodovodní 
a plynové přípojky, systému topení v přístavbě (bývalá Spořitelna) a školnickém 
bytě. Narůstající počet žáků si vynutil přestavbu dalších prostor na třídy.
 V současnosti probíhá jednání s majitelem areálu ve smyčce silnic u podjezdu. 
Na základě předloženého záměru na zřízení prodejny BILLA, požaduje MČ 
zlepšení podmínek na přístupových cestách pro pěší (především pod mostem 
a za Ústeckou) a vybudování přechodu pro chodce – přes Ústeckou ulici.
 Pro obyvatele je určitě nepříjemná komplikace v uzavření průchodu přes 
pozemek u horního rybníku. Záležitost jsem již komentoval. S majitelem 
nemovitosti se podařilo vyjasnit požadavky a já stále věřím v úspěšné vyřešení 
problému.
 Počasí se v tomto roce chová poněkud nestandardně. Doufejme, že alespoň 
léto se polepší.

Výběr ze zasedání rady 
dne 4. května 2015

rada schválila 
 � vzala na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za 

rok 2014 podle zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou ve smyslu § 5 téhož zákona vykonal na základě pověření MHMP 
odbor kontrolních činností. Uložila starostovi předložit na nejbližším 
zasedání ZMČ. 
- souhlasila

 �  s ukončením smluvního vztahu na předtiskovou přípravu 
Chaberského zpravodaje dnem 30.6.2015.

- projednala a schválila
 �  rekonstrukci vnitřní části vodovodní přípojky v ZŠ. Současně 

schválila rekonstrukci topení v objektu Družina I formou odděleného 
topného systému. Pověřila starostu k podpisu smluv na uvedené práce.

- vzala na vědomí
 �  oznámení ředitelek MŠ o uzavření mateřských školek v době letních 

prázdnin v termínu 10.7.-31.8.2015.
 �  usnesení kontrolního výboru k petici občanů proti výstavbě RD 

na pozemcích parc.č. 524/2 a 542/14,  mezi ulicemi Krbická 
a Podhořská.  Pověřila starostu předáním usnesení KV 
na nejbližším zasedání Zastupitelstva.

Zastupitelstvo schválilo
 � výsledky hospodaření MČ za rok 2014.
 � účetní uzávěrky příspěvkových organizací MŠ a ZŠ za rok 2014.
 � rozpočtové opatření č. 1 v roce 2015.

- vzalo na vědomí
 �  zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona 

č. 420/2004 Sb., kterou vykonal na základě pověření MHMP 
odbor kontrolních činností.

 �  usnesení kontrolního výboru k petici občanů proti výstavbě RD 
na pozemcích parc.č. 542/2 a 542/14 v ulici Krbická.

 �  zprávu o provedené kontrole vyúčtování darovacích smluv, 
kterou byl pověřen kontrolní výbor.

- projednalo
 � zprávu o provedení Inventarizace majetku a závazků MČ za rok 2014.
 �  návrh na změnu způsobu vedení zápisu z jednání ZMČ. 

Navrhnutou změnu neschválilo.
 � návrh na řešení dopravy a občanské vybavenosti lokality Beranov. 

Předložený materiál obsahem pouze monitoruje současný stav a již 
realizované podněty. Návrh nebyl přijat.

 � návrh na řešení průchodu přes pozemky parc.č. 542/2 a 542/14 
v k.ú. Dolní Chabry. Návrh nebyl přijat. S majitelem pozemků byl 
dohodnutý další postup jednání.
- neschválilo

 �  navýšení měsíčních odměn, které umožňuje Nařízení vlády 
č. 52/2015 Sb., ke dni 1.4.2015. Rozhodlo většinou hlasů, 
že odměny zůstanou ve stejné výši jako doposud.

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění v listinné podobě 
je uložen na sekretariátu starosty MČ.  

Výběr ze zasedání zastupitelstva 
dne 10. června 2015
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MOBIlNí OBCHOdNí KANCElÁŘ  
Pražské plynárenské, a.s.    

Termíny přistavení :
- dne 4. 8. 2015 od 12.00 do  14.30 hod.          
- dne 9. 9. 2015 od 10.30 do  13.30 hod.
- dne 15. 10. 2015 od 8.00 do  11.00 hod.
- dne 23. 11. 2015 od 10.30 do  13.30 hod. 
- dne 29. 12. 2015 od 12.00 do  14.30 hod. 

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat 
ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném 
na parkovišti u úřadu MČ, Hrušovanské náměstí 253 / 5, dolní Chabry.
Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou  společností  Pražská 
plynárenská Servis distribuce, a.s. a úřadem MČ Praha – Dolní Chabry  
nabízí  odběratelům zemního plynu novou službu - tzv. „mobilní obchodní 
kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské 
plynárenské, a.s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního 
plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby :
- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
- změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.) 
- převzetí reklamace
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. 
Bližší informace na tlf  číslech  267175174  a 267175202, www.ppas.cz

Povinnost chovatelů psů
-  ohlásit psa staršího 3 měsíců do evidence 

MČ Praha-Dolní Chabry
-  přihlásit psa do registru chovatelů psů MHMP do 30ti dnů od 

označení psa čipem i tetováním - v případě ukončení chovu nebo 
uhynutí, psa odhlásit z evidence do 30ti dnů, dokládá se potvrzením 
od zvěrolékaře nebo čestným  prohlášením 
/pokud jste tak dosud neučinili, informujte prosím příslušný odbor 
dodatečně/

Vzory tiskopisů jsou k dispozici na internetové adrese: 
http://www.dchabry.cz/dchabry/3-UrAd-MC/ 
19-FOrMUlArE-A-ZAdOSTI

Adresy registrů:
ÚMČ Praha – Dolní Chabry                                     
Referát daní a poplatků                                            
Hrušovanské nám. 253/5                                       
184 00  Praha 8                                                      
tel: 283 851 272

Uklízejme po svých psech
Jsem pejskař duší, i když nemám psa, protože ten můj už 
před nějakou dobou odešel do psího nebe. Mám psy ráda, 
občas mám však méně ráda jejich páníčky, kteří své miláčky 
venčí pod dohledem. Když to na chlupáče přijde, je mu fuk, 
kde to naloží. Ono to snad ani jinak nejde, když to na vás 
přijde a jste duše prostá, nemyslící, ale přece jen boží tvor.
Od toho máme páníčka, aby myslel za nás, aby nám nedělal 
ostudu a nosil s sebou pytlík na psí exkrementy, do kterého 
by po nás uklidil, řekne si pes. Tvář němá, dar řeči nemá..., 
my lidé ano. 
Milí pejskaři, kromě zábavných aktivit, k nimž patří Candrbál 
chaberských pejskařů, anebo druhý ročník soutěže 
o nejšikovnějšího, nejmenšího, nejhezčího a nejstaršího 
chaberského psa, navrhuji aktivitu sice méně zábavnou, ale 
veřejně prospěšnou všem: „Uklízejme po svých psech!“ 
Abychom si nenosili nechtěné dárky na botech domů, 
abychom si odpustili nevábné dekorace na chodnících, 
u laviček v parku a z prostranství, která mají sloužit všem, 
nejen pejskařům. 
Chceme tu mít přece čisto, ne?                bk

Zprávy z úřadu a komisí, dopisy občanů

dATUM   lOKAlITA - ZASTÁVKA dOBA STÁNí

28. 07. 2015 - úterý  křižovatka Ulčova / Ústecká 15.00 – 15.20 h

   Hrušovanské náměstí 15.30 – 15.50 h

   Bílenecké náměstí 16.00 – 16.20 h

Aktuální informace týkající se sběru nebezpečného odpadu na území 
hl.m. Prahy, lze nalézt na adrese: http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro 
obcany/novinky a pilotni projekty/mobilni sber nebezpecnych odpadu 2015.html.

Nejbližší stabilní sběrny nebezpečného odpadu: 

Provozovatel -  Pražské služby, a.s.: 
Voctářova, Praha 8: tel. 266 00 72 99
Pod Šancemi 444/1, Praha 9 : tel. 284 09 85 81
Otevírací doba: po-pá 8.30 – 18.00 h (v zimním období do 17.00 h)
  so 8.30 – 15.00 h

baterie, akumulátory
nádoby od sprejů
mazací oleje a tuky 
(nikoliv jedlé a potravinářské)
ředidla a barvy
léky a teploměry
kyseliny a hydroxidy
lepidla a pryskyřice

detergenty 
(odmašťovací přípravky)
fotochemikálie
pesticidy 
(přípravky na hubení hmyzu, 
hlodavců, plevelu,
k odstraňování plísní)
zářivky a vývojky

V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou 
občané prostřednictvím obsluhy vozidla bezplatně odevzdat následující 
druhy nebezpečných odpadů:
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dIVOCH ZVE
ČErVENEC A SrPEN 2015
„Nadání neomezené věkem“ 13. 7. – 26. 8. 2015
Výstava prací šikovných Chaberáků, 
kteří vystavují své dovednosti v prostorách Galerie Chaberský dvůr. 
Vstup volný Kulturní centrum Galerie

2. 7. čt 9:30 – 11:00 h Jednoduché dílničky pro kluky a holčičky 
Výroba 3d obrázků ubrouskovou technikou. 
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum

9. 7. čt  9:30 – 11:00 h Prázdninová setkávání s knížkou I.
Čekají Vás nejen pohádky o skřítkovi Jejdovi a obrovi Helemesovi 
autora Miloše Kratochvíla, ale přiučíte se i knihovnickému řemeslu.
Vstup volný Kulturní centrum

16. 7. čt 9:30 – 11:00 h Jednoduché dílničky pro kluky a holčičky 
Výroba dekorací technikou filcování (míčky, naušnice, ozdoby do vlasů)
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum 

17. 7. pá 9:30 Ťapka 
Výletní procházka po Chabrech a blízkém okolí pro děti a jejich rodiče. 
Sraz před knihovnou.

22. 7. st 15:30 - 17:30 h Odpolední čaj v Besedě 
Přátelské posezení u čaje spojené s poslechem reprodukované hudby.

30. 7. čt 9:30 – 11:00 h Prázdninová setkávání s knížkou II.
Vstup volný Kulturní centrum

7. 8. – 8. 8. pá – so 17 – 9 h léto s Knihulkou
Prázdninové táboření v knihovně
Vstupné 90 Kč Kulturní centrum

13. 8. čt 9:30 – 11:00 h Prázdninová setkávání s knížkou III.
Vstup volný  Kulturní centrum

14. 8. pá 9:30 Ťapka 
Výletní procházka po Chabrech a blízkém okolí pro děti a jejich rodiče. 
Sraz před knihovnou.

19. 8. st 15:30 - 17:30 h Odpolední čaj v Besedě 
Přátelské posezení u čaje spojené s poslechem reprodukované hudby.

20. 8. čt 9:30 – 11:00 h Jednoduché dílničky pro kluky a holčičky
Malování na látku (pytlík na tělocvik do školy či školky) 
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum 

Připravujeme pro Vás zahájení veřejného promítání 
v Chaberském filmovém klubu náročného diváka 
v prostorách obřadního sálu Chaberského dvora 

a filmová představení pro děti v knihovně.

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 prostorách 

Kulturního centra Chaberského dvora omezen.

dvoreček ukončil třetí sezónu 
Kulturní centrum Chaberský dvůr již po tři roky úspěšně 
pořádá pravidelná setkávání „na Dvorečku“ pro nejmenší děti 
(2 - 4 roky). Pestrý dopolední program nabízí drobná cvičení, 
učení se říkadlům a písničkám za doprovodu hudebních 

nástrojů. Nechybí velmi oblíbená výtvarná dílna. Zájem dětí a jejich doprovodu nás 
velmi těší a my jim za to děkujeme. 
V další sezóně, kterou otevíráme na Dvorečku opět a nově v úterý 22. 9. 2015 
od 9:30 hodin se již teď těšíme na nové děti!
Nyní přejeme krásné volno, prázdniny či dovolenou.       Klára Zuzáková

Výstava
Alice Valkárové  
„Stromy a krajiny“  
Vernisáží 3. 6. 2015 v prostorách Galerii KC 
byla zahájena výstava obrazů Alice Valkárové, 
která trvala do 3. 7. 2015.

Nadání neomezené věkem
Kulturní centrum Chaberský dvůr k tvořivé aktivitě chaberských žen s uměleckými 
sklony bude vystavovat jejich díla ve výstavních prostorách galerie.

Vystavují
Petra Kadlečková - obrazy
Pavlína Basařová - fotky
Eliška Krejčová - obrázky
Martina Mrňavá - ilustrace, obrazy
Anna Wagnerová - vitráže

Jitka Ferstová - gravirované sklo
Vlaďka Mazurová - keramika, obrázky
Helena Bucharová - samorosty
Milada Vokurková - deky (patchwork)
Stanislava Klocperková - proutěné košíky



léto s knihulkou
Vážení rodiče, milé děti,
Místní veřejná knihovna v Praze-Dolních Chabrech 
Vás srdečně zve na 

třetí léto s Knihulkou – táboření.
Tato oblíbená akce je zaměřena na podporu dětského čtenářství a radosti ze setkání s knihami.
V průběhu táboření v knihovně nás čeká společně strávený večer naplněný čtením
a předčítáním a letní výtvarná dílna (vyrobíme si originální obal na knihu).
A samozřejmě trampské přenocování a společná snídaně.
Budeme se pohybovat pouze v areálu Chaberského dvora a přenocujeme v polních podmínkách přímo v knihovně. 
Pro táboření v knihovně je třeba s sebou vzít následující:
1. domácí obuv
2. hygienické potřeby obvyklé pro večerní a ranní hygienu a ručník
3. karimatku, spacák, polštářek a mazlíka na spaní
4. pohodlné sportovní oblečení, raději starší, vhodné k táboráku
5. věci na převlečení, noční úbor do spacáku
6. baterku
Orientační časový rozvrh: 
začátek v pátek 7. 8. 2015 v 17 h a předpokládaný konec v sobotu v 9 h 8. 8. 2015.
Podrobnosti k chystanému programu budou v místní knihovně.
Případné dotazy posílejte na knihovna@dchabry.cz či volejte na 604 976 653.
Pokud má Vaše dítko zájem prožít Léto s Knihulkou, přihlašte jej přihláškou.
Přihlášky jsou k dispozici v místní knihovně, avšak pouze do doby, než bude naplněna kapacita. Prosíme o přinesení kartičky zdravotní pojišťovny k ofocení.
Cena za přenocování je 90 Kč, občerstvení zajištěno. Těší se na Vás Klára Zuzáková, Lucie Vodrážková, drak Knihulka a knížky!

Prázdninová knihovna dětem
Jednoduché dílničky pro kluky a holčičky
Tvořivé čtvrtky vždy od 9:30 do 11:00 h
2. 7. Výroba 3D obrázků ubrouskovou technikou
16. 7.  Výroba dekorací technikou filcování 

(míčky, naušnice, ozdoby do vlasů)
20. 8.  Malování na látku 

(pytlík na tělocvik do školy či školky)

Vstupné 30 Kč
Akce je určena pro děti od 5 do 10 let. 
Rodiče mohou do CHD své ratolesti jen 
doprovodit. O děti bude postaráno.

Prázdninová setkávání s knížkou 
Prázdninová setkávání s knížkou 
9. 7., 30. 7., 13. 8.

Čtvrtky v Chaberské knihovně 
vždy od 9:30 do 11:00 h

Čekají Vás nejen pohádky o skřítko-
vi Jejdovi a obrovi Helemesovi auto-
ra Miloše Kratochvíla, ale přiučíte se 
i knihovnickému řemeslu.

Vstup volný

Akce se mohou zúčastnit všechny 
děti neomezeno věkem, které rády 
poslouchají předčítání pohádek.

Těšíme se na Vás!

Prázdninový provoz Kulturního centra Chaberský dvůr
  PO, ST 10-12 13-18 h   ÚT, ČT, PÁ 8-12 13-16 h  SO Zavřeno

   Chaberský dvůr   

Chaberáček v knihovně
Mateřská škola Chaberáček a Místní veřejná 
knihovna v Praze – Dolních Chabrech společně 
zrealizovaly projekt, jehož cílem bylo vytvořit 
u dětí kladný vztah ke knihám a získat elemen-
tární poznatky o vzniku knihy. Všechny třídy 
v průběhu měsíce března knihovnu navštívily 
a dozvěděly se, jak se v knihovně vyznají, co v ní 
najdou a jaký byl vývoj a tvar knihy. Nesměla 
chybět ani zmínka o tom, na jaký materiál se 
psalo v minulosti, o vynálezu knihtisku a o mo-
derních vymoženostech jako je např. elektronic-
ká čtečka. Všechny třídy včetně té nejmenší byly 
velice zvídavé a v knihovně se chovaly skvěle. 
O tom, že v knihovně není nikdy nuda, se můžete 
přesvědčit i o letních prázdninách a zúčastnit se 
nocování s Knihulkou, které proběhne z pátku 
na sobotu 7. - 8. 8. 2015. Také budou probíhat 
prázdninová čtvrteční setkávání s knížkou, kde 
na děti čekají nejen pohádky o skřítkovi Jejdovi 
a obrovi Helemesovi autora Miloše Kratochvíla, 
ale přiučí se i knihovnickému řemeslu.      -kz-
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Svatojánské slavnosti 
Probíhaly letos v pátek, 19. 6. prakticky celý 
den, od 10 hodin ráno do 22 hodin večer. 
Zatímco dopoledne bylo věnováno maminkám 
s malými dětmi, odpolední program byl 
koncipován pro rodiny se školáky a večer 
pak patřil milovníkům vážné hudby. Celý den 
mohly děti tvořit, soutěžit, sledovat vystoupení 
svých spolužáků ze školy i profesionálních 
hudebníků a tatínkové mohli zase odpoledne 
obdivovat nejen motorky JAWA z 60. 
a 70. let, ale i auta-veterány. Skákací 
hrad, stánky, jízda na ponících, soutěže, 
tvořeníčko, to vše bylo připraveno pro malé 
i větší návštěvníky. Na závěr Svatojánských 
slavností vystoupila se svým recitálem 
sopranistka Markéta Mátlová s klavírním 
doprovodem Pavla Větrovce. V přeplněném 
sále jsme byli svědky jejího čistého 
a něžného projevu, který okouzlil diváky 
natolik, že nepřestávali tleskat. Na závěr 
Markétka, ověšená kyticemi, přidala ještě 
dvě skladby . Byl to překrásný zážitek pro 
všechny zúčastněné. 

Zakončení 
divadelní sezóny 
pod širým nebem
Divadlo Divoch se 19. června na 
nádvoří Knorova statku u kavárničky 
Pod pavlačí velmi netradičně 
rozloučilo s divadelní sezónou. Na 
programu byla pohádka O princezně 
Márince od M. Mrňavé,  Polednice 
a Vodník od J. Suchého a Čarodějný 
tanec od W. Shakespeara. Na závěr 
Divoši zapěli píseň V. Malinové 
o Květuši a Jaromírovi a známou 
pražskou písničku Sebrala patrola. 
Přálo nám nejen počasí, ale i divácká 
účast byla nad očekávání vysoká, 
a tak se již nyní těšíme, co si pro 
své věrné publikum po prázdninách 
připravíme.

Děkujeme za přízeň 
a brzy na shledanou!!! 
            
      Martina Mrňavá

Spolky, sdružení

Baroko nejen 
v dolních Chabrech
Švédské války trvající celých 30 let (1618-
1648) zdevastovaly celou zem, jak města, tak 
vesnice. Nepodlomily však lidského ducha.

S přicházejícím mírem a nadějí 
na nový život začaly být 
opravovány jak svatostánky, 
tak světské stavby a to již ve 
slohu „moderním“ – barokním. 

V Chabrech můžeme barokní úpravy 
nejlépe obdivovat na stavbě Knorova statku, 
které proběhly za majitele Jana Knora 
(1785). Téměř 20 let po ukončení války 
došlo také k opravám poničeného kostela 
Stětí sv. Jana Křtitele (1667). V románské 
architektuře jsou barokní zásahy do stavby 
i jejího zdobení čitelné dodnes. 
Barokní honosný sloh měl přinést lidem 
novou podobu světa, život ve světle naděje 
a víry. V chaberském kostele se baroko 
otisklo i na podobě nového hlavního oltáře. 
Ústřední obraz Svaté Trojice lemovaly sochy 
proroků a andělů a v nástavci oltáře se 
vyjímala scéna se stětím sv. Jana Křtitele od 

velmi kvalitního malíře. Chaberští pamětníci 
na tento oltář často rádi vzpomínají.
Právě proto jsme se rozhodli připravit pro 
vás 12. září 2015 výstavu v Knorově statku 
nazvanou „Baroko na okraji Prahy“.

Co na výstavě uvidíte?
K prohlédnutí budou části bývalého 
chaberského oltáře s jeho sochami svatých. 
Dále staré fotografie z Chaber, ale i snímky 
současných barokních památek z okolí 
Prahy a jejich detaily. Pro děti bude připraven 
naučný a hravý program s poznáváním 
života v barokní době a soutěže.
Na přípravách již nyní horlivě pracujeme 
a v září se na vás budeme těšit! 

Za OSOP Jana a Martina
www.osop-chabry.cz

Barokní oltář v chaberském kostele před 
rokem 1973 a jeho sochy světců

Plástev jako Fénix z popela

V úterý 16. 6. proběhl koncert pražské jazzové skupiny Plástev 
v původním obsazení. Kapela také představila své nové album 
„Světlo na začátku tunelu“ a zahrála standardy v jazzových 
úpravách, jako je klasika z muzikálu Porgy a Bess skladba 
˶Summertime˝ nebo modernu od Keith Jarreta. Kapela se v Dolních 
Chabrech představila v obsazení Eduard Kuhn – el. basklarinet 
a saxofon, Jiří Šilhán – flétna, Aleš Faix – klavír, Jan Střížovský 
– kontrabas a Ivo Kalvínský – bicí. Doufejme, že díky hojné účasti 
dokážeme takto začít s tradicí jazzových koncertů v KC!
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   Sport

Úspěšná fotbalová sezóna 2014/15

Muži A V I.A třídě obhájili krásné druhé místo

Muži B Vyhráli soutěž II.třídu a postupují do I.B třídy!

Mladší dorost Postup do I.třídy!

Starší žáci Dokázali udržet v Chabrech Pražský přebor!

Mladší žáci V 1.třídě skončili ve středu tabulky.

Starší přípravka Umístění ve středu tabulky.

Mladší přípravka Zde se výsledky nezveřejňují.

další informace: www.skchabry.cz

Pozvánka na oslavu 
devadesátin 
SK dolní Chabry

Přijďte s námi oslavit 29.srpna 2015 devadesáté výročí 
založení klubu SK Dolní Chabry na naše hřiště. 
Program:
13:00 Zahájení oslav
13:30 Zápas starých gard nad 50let
15:00 Zápas starých gard nad 35let 
17:00 Mistrovský zápas A týmu muži
20:00 Projev předsedy SK, popřípadě hostů
20:15 Taneční zábava
Pro děti bude k dispozici nafukovací atrakce. 
O přestávkách mezi fotbaly budou připraveny soutěže.
Vstupné 100,-Kč pro dospělé, děti do 15let zdarma.

POSTUP - MUŽI B 
A MlAdŠí dOrOST!!!
Muži B se po loňském druhém místě dočkali a zaslouženě 
postupují do I.B třídy! Mladší dorost vybojoval postup do 
I.třídy. Tato parta kluků vyhrála soutěž již po čtvrté!

Skvělý úspěch žákyň 
naší základní školy! 
Žačky chaberské základní školy,  Terka Ba-
lonová z 8. A a Natka Benešová z 9. A za-
znamenaly velký sportovní úspěch v bea-
chvolejbalovém turnaji určeném pro žáky 
základních škol.  Nejprve na obvodním kole 
pro Prahu 8  porazily všech sedm týmů, 
a díky tomu postoupily do celopražského 
kola. To se uskutečnilo  4. 6. v areálu Beach 
klubu Ládví. Mezi nejlepšími beachvolejba-
listkami Prahy se po několika nervy drása-
jících zápasech probojovaly až do finále. 
V něm nastoupily proti silným soupeřkám 
z gymnázia Nad Kavalírkou, které spolu 
s našimi děvčaty předváděly skvělé výměny. 
Po velmi vyrovnaných dvou setech musel 
rozhodnout set třetí. V tom naše holky uká-
zaly větší touhu po vítězství, když rozhodují-
cí set vyhrály 12:10 a mohly si na krk pověsit 
zlaté medaile.
Úspěchu si velmi ceníme a přejeme holkám 
mnoho dalších sportovních úspěchů!

Slavnost na školní zahradě
I v letošním roce se potvrdilo, že v případě 

zahradní slavnosti dokážeme poručit větru, dešti, 
a opět se tedy na nás ve středu 17. 6. usmívalo sluníčko. 
Během jednotlivých vystoupení jsme se prošli po zoologické 
zahradě, byli jsme svědky rytířského turnaje nebo jsme 
vyslechli hádku mezi Lojzou a Lízou. Vrcholem programu 
byl koncert naší mladé nadějné zpěvačky Terky Balonové. 
A nechybělo ani tradiční prasátko na rožni..
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inzerce

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 posílali na emailovou adresu inzerce@dchabry.cz nejpozději do 15. dne v měsíci.
Šablonu pro výpočet ceny inzerce v Chaberském zpravodaji v pdf formátu naleznete také 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-

Bílenecké nám. 15/11, Praha - Dolní Chabry, tel:  731 386 832

V kouzelném prostředí "Knorova statku" jsme pro Vás otevřeli 
stylovou kavárnu "Pod pavlačí".

Zveme Vás na sladké a slané dobroty k výběrové 
kávě z české pražírny nebo k jiným 

znamenitým nápojům. 

Otevírací doba:
Út - Ne:  8:00 - 19:00
(v případě zájmu i déle)

VOdA - TOPENí - PlyN
Montáž a oprava 

rozvodů a spotřebičů.

Veškeré instalatérské, 
plynařské a topenářské práce, 
čištění odpadů, revize plynu.

Vladimír Tymeš
tel.: 603 937 032

WWW.VOdA-PlyN-TyMES.CZ

 Vinný sklep Chabry 
Hrušovanské náměstí 253/5, Praha 8-Dolní Chabry

Letní ochutnávky vín:
15. 7. Tramín červený 
5. 8. Rulanadské šedé 

26. 8. Vůně vín 
 

www.vinny-sklep-chabry.cz  
tel.: 732 976 779 

Poradenství, prodej a uskladnění vín.
Příprava soukromých

i firemních večírků a oslav.

 
 

Tûlov˘chovná jednota ëáblice –
fotbalov˘ oddíl pofiádá pro holky a kluky 
jiÏ V. roãník míãového kempu
se zamûfiením na fotbal, tenis, míãové hry a plavání.
Kemp je urãen dûtem od 4 do 12 let. 

Program bude probíhat ve sportovním areálu
fotbalového oddílu – Kokofiínská 400/32, 
Praha 8–ëáblice, plavání v Rehaklubu 
s bazénem 4 x 6 metrÛ.

Termín konání:  1. turnus: 20.–24. ãervence 2015
2. turnus: 27.–31. ãervence 2015

Kemp trvá od pondûlí do pátku vÏdy od 8 do 16 hodin.

Svaãina, obûd, odpolední svaãina a pitn˘ reÏim jsou zaji‰tûny.
Cena kempu je stejnû jako v loÀském roce 3 000 Kã.
Sleva 10% na dal‰í dûti z jedné rodiny, nebo pfii úãasti i na druhém termínu kempu.

O dûti se bude starat odborn˘ t˘m trenérÛ a aktivních hráãÛ.
Vedoucí kempu: Michal Mo‰niãka a Jan Nûmec.

Kontakt: vesele.mice@rehaklub.cz, mobilní tel.: 603 267 237
Dal‰í informace, pfiihlá‰ku na kemp si mÛÏete stáhnout na www.veselemicezdablic.cz 


