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Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina,
starosta MČ

Letošní léto nebylo vůbec okurkovou 
sezonou. Události přicházely jedna za 
druhou, a to bez ohledu na úmorná vedra.
  Především oblasti, které naše občany 
extrémě zajímají, byly plné událostí.
Na úřadě v Dolních Chabrech se 
uskutečnilo další setkání zástupců 
městských částí a obcí dotčených stále 
prosazovanou variantou silničního okruhu 
kolem hlavního města. Výsledkem je 
odsouhlasená podoba správní žaloby 

proti schváleným ZÚR. Účastníci potvrdili trvající požadavky na řádné 
projednání alternativního vedeni okruhu.
  Územního plánování a výstavby se týká i další okruh problémů, známý pod 
názvem Pražské stavební předpisy.
Na této zákonné normě pracuje Magistrát hlavního města již řadu let. Návrh byl 
připomínkován městskými částmi i odbornou veřejností. Za poněkud nezvyklých 
okolností předpisy změnily v okamžiku svou podobu a byly schváleny Radou 
MHMP. Naše městská část se připojila k záměru Svazu M. č. Hlavního města 
na vypracování odborných připomínek a k nesouhlasnému dopisu Svazu, který 
odmítá způsob, jakým byly PSP přijaty.
  Také projekt na dostavbu ZŠ dostal nové impulzy. Proběhlo poslední místní 
šetření před vydáním stavebního povolení. Na základě havarijního výměru 
je z dotací hlavního města a developera Nové Chabry s.r.o. dokončena 
rekonstrukce topení v celém areálu ZŠ Spořická. Probíhají intenzivní jednání 
s investorem Nových Chaber o možnosti doplnění Smlouvy o spolupráci, která 
by výrazně finančně podpořila 1.etapu dostavby základní školy.
  Bohužel stále nejasný byl v době uzávěrky Zpravodaje osud plánovaného 
kruhového objezdu v křížení Spořické a K Ďáblicům. Schválená investice 
hl. města se zdržela na probíhajícím výběrovém řízení dodavatele stavby. 
Avízovaný termín dokončení do 31.8. 2015 je zjevně pryč. Určitě bychom se 
spokojili i s realizací do konce letošního roku.
  Pomalu se lepší i stav vybavení pro děti a volnočasové aktivity v obci. 
Komise životního prostředí instalovala dětské hřiště na Bíleneckém náměstí 
a developer Nové Chabry pokračuje v budování relaxační stezky volně 
přístupné občanům Chaber.
  Na závěr ještě pozvánka na pravidelné zasedání Zastupitelstva Mč, které se 
uskuteční ve středu 16.9.2015 v 18 hodin.

Autobus č.162 bylo možné potkat na neobvyklé trase.
Snad hezký obrázek, ale velice nepříjemný následek opakujících se havárií 
středotlakého rozvodu plynu.

Výběr ze zasedání Rady 
dne 22. června 2015
Rada souhlasila

 � s prodejem pozemku parc.č. 1426/10, k.ú. Dolní Chabry dle 
předložené kupní smlouvy. Navrhuje cenu vycházející z platné cenové 
mapy, tj. 5.180,- Kč/m2. Ukládá starostovi předložit na nejbližším 
zasedání ZMč.

 � s návrhem na doplnění členů komise životního prostřední, který 
předložil předseda komise p. Vokurka. Noví jmenovaní: Evžen Kváč 
a Radovan Štěpánek.

 � s realizací rekonstrukce el. přípojky v MŠ Bílenecké náměstí, 
která je nutná po loňské havárii, dle předložené cenové nabídky. Pověřila 
starostu k podpisu smlouvy.

 � s realizací řešení havarijního stavu topení v bytě školníka ZŠ. 
- vzala na vědomí

 � podpis smlouvy o závazku RSVP Invest a.s. a složení jistoty ve 
výši 700.000,- Kč na účet Mč. Pověřila starostu ke zpětvzetí námitek, 
které se týkají stavebního řízení vedeného pod spisovou zn. MCP 
8 030433/2015/OV.Hom ve věci „Stavební úpravy skladové haly 
v souvislosti se změnou užívání na prodejnu potravin Billa.“

 � program Kultruního centra CHD na 3. čtvrtletí roku 2015, který 
předložila tajemnice.
- schválila

 � přiznání odměn ředitelkám MŠ a ZŠ za příkladné plnění pracovních 
úkolů během 1. pololetí šk. roku 2014/2015 dle neveřejné přílohy 
usnesení č. 115/15/RMč. Odměny budou hrazeny z ušetřených 
mzdových prostředků a z fondů odměn těchto organizací v souladu 
s příslušnými provádějícími předpisy.
- rozhodla

 � o podání žaloby proti rozhodnutí č.j. MCPCH 006545/2014 ze dne 
27.10.2014 vydané na stavbu „Bytový dům Dolní Chabry“ v ulici 
Do Rybníčků, v řízení vedeném pod spis. značkou MCP010204/2010 
OV.Suk.

 �

Rada určila 
 � dodavatele  stavebních přípomocí rekonstrukci topení ZŠ Spořická. 

Na základě dosavadní dobré spolupráce při opravách ZŠ souhlasila, aby 
firma Renastav s.r.o. provedla stavební práce při rekonstrukci topení ZŠ 
v objektu B, II. etapa. 
- projednala

 � návrh vyhlášky o volném pohybu psů na veřejných prostranstvích, 
který byl předložen k připomínkování  Radou hl.m. Prahy. Souhlasila 
s nabídkou předsedy Svazu Mč na souhrnné zpracování připomínek 
právním zástupcem Svazu. Mč se bude podílet příslušnou finanční 
částkou za zpracování připomínek k návrhu výše uvedené vyhlášky. 

 � návrh Pražských stavebních předpisů. Vzala na vědomí předložený 
souhrn připomínek zpracovaný zástupcem Svazu Mč a pověřila stavební 
komisi ke zpracování připomínek za Mč v termínu do 10.7.2015. 
- vyhodnotila

 � za přítomnosti zástupce firmy AAA Zakázky s.r.o. výběrové řízení 
na výběr dodavatele topenářských prací rekonstrukce topení v přístavbě 
ZŠ, do něhož se přihlásily 3 zájemci. Bylo konstatováno, že firma 
PSP-Instalace s.r.o. nesplnila požadované podmínky, a proto byla z VŘ 
vyřazena. Poté byly hodnoceny zbývající 2 nabídky. Dle stanovených 
kritérií se vítězem VŘ stala firma Instama s.r.o. Rada s výběrem 
souhlasila a pověřila starostu k podpisu smlouvy.
- souhlasila

 � se záměrem na prodej pozemku parc.č. 1233/47, k.ú. o výměře 

5m2  a se záměrem na prodej části pozemku č. 348/1, k.ú. Dolní Chabry 
dle platné cenové mapy. Pověřila starostu vypsáním záměru na prodej 
pozemku.
- schválila

 � návrh dalších 2 zastavení Naučné stezky, stanovišť 13 a 14 
– Zastavení ornitologické a červené vrchy, které předložily autorky 
návrhu pí Mrňavá a pí Snížková.  Rada schválila realizaci návrhu 
a odměnu 10.000 Kč/ os. předkladatelkám návrhu. 
- projednala

 � žádost firmy Softel Consulting s.r.o. o změnu územního plánu na 
pozemcích situovaných mezi ulicemi Velemínská a M. Kadlece, které 
jsou v majetku investora. Jeho záměrem je vybudování individuálních 
RD nebo občanské vybavenosti ve formě bydlení pro seniory. Pověřila 
starostu projednat na nejbližším zasedání ZMč.

Výběr ze zasedání rady dne 7. července 2015

Výběr ze zasedání rady dne 13. července 2015
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Zaznamenali jste na své zahradě nebo v blízkém parku rezavění a opadávání 
stříbrných smrků? Na vině je mšice smrková.
S překlopením jara do léta se nejen na území Chaber, ale také v mnoha jiných lokalitách, začaly množit případy poškození smrků pichlavých 
– stříbrných, jejichž jehličí mění barvu z příjemné stříbřitě zelené na rezavě hnědou 
a poté masivně padá a padá a padá. S největší pravděpodobností je na vině mšice, která 
se kalamitně přemnožila díky posledním dvěma mírným zimám.
Referát životního prostředí situaci průběžně monitoruje a hledal informace, které lze 
občanům poskytnout. 
Dle vyjádření odborníků, bohužel, nebude možné masivně napadené stromy zachránit. Na 
nepoškozené nebo jen lehce napadené stromy lze aplikovat postřik na mšice, ale v mnoha 
případech se jejich hynutí jen oddálí. Napadené stromy je možno insekticidně ošetřit těmito 
systémovými přípravky, které, dle sdělení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 
zemědělského, nejsou nebezpečné pro včelstva: Mospilan 20 SP, Gazelle, Substral Careo 
Ultra – koncentrát proti škůdcům nebo Calypso 480 SC. Postup poškození způsobený 
mšicí smrkovou je velice invazivní a rychlý, proto je účelné ošetřování jen takových stromů, 
kde je ještě zachováno dostatečné množství zeleného jehličí. Napadení dřeviny začíná od 
spodních pater směrem ke špičce stromu, od vnitřku k vnějším částem větví.  Při silném 
napadení může na větvích zůstat jen letošní jehličí.
Přesto se kácení jako konečné řešení doporučuje provádět pouze u zcela zaschlých stromů 
nebo u tak významného poškození, že dřevina naprosto ztratí svůj estetický význam.  bk

Přistavení 
velkoobjemových 
kontejnerů

září 2015

Přistavení velkoobjemových kontejnerů bude probíhat 
v neděli – 27.9., ve zkráceném režimu 09:00-13:00 hod. 
pod záštitou MHMP s řízenou obsluhou na těchto stanovištích:
 
1. Bílenecké náměstí
2. V Kratinách – slepé zakončení
3. Dvorní/Obslužná vedle separací
4. Kobyliská/Protilehlá – slepé zakončení
5. U Větrolamu – slepá odbočka k Ďáblickému háji
6. Pod Křížem/U Větrolamu

Současně upozorňujeme občany, že zde není možné odložit 
živnostenský odpad, nebezpečný odpad (autobaterie, zářivky, barvy, 
rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), stavební odpad, 
ani pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, pc monitory, počítače, 
lednice, mrazáky a sporáky. 

DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME, ŽE TYTO KONTEJNERY NEJSOU 
URČENY PRO BIOODPAD !!!

Obsluha kontejnerů přijme starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, 
vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

 
HARMONOGRAM SVOZU BIOODPADU 
POMOCÍ VELKOOBJEMOVÝCH 
KONTEJNERŮ, PODZIM 2015

Služba bude poskytnuta v následujícím režimu:
Přistavení VOK je pouze na 3 hod. Kontejner je určen na zahradní  odpad 
– listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, případně kuchyňský bioodpad 
rostlinného původu bez živočišných zbytků. Služba je určena pouze pro 
občany s trvalým pobytem v Mč.                 bk

SOBOTA - 12. 09. 2015
od 09:00 do 12:00 hod. 
na těchto stanovištích:
Bílenecké náměstí –  parkoviště u MŠ
U Větrolamu – slepá odbočka 
k Ďáblickému háji

NEDĚLE - 27. 09. 2015
od 09:00 do 12:00 hod. 
na těchto stanovištích:
Dvorní – u fotbalového hřiště
Velemínská – slepá ulice 
pod ul. M. Kadlece

SOBOTA - 31. 10. 2015
od 13:00 do 16:00 hod. 
na těchto stanovištích:
Měděnecká – slepá ulice
Protilehlá/Kobyliská – slepá ulice

SOBOTA – 7. 11. 2015
od 09:00 do 12:00 hod. 
na těchto stanovištích:
Liboňovská – travnatý ovál
V Kratinách – slepá ulice

    Zprávy z úřadu

- vzala na vědomí
 � žádostkontrolního výboru ZMč o předložení seznamu smluv 

a dohod od počátku r. 2010. Vzhledem k objemu agendy 
a diferencovanému systému evidence požaduje bližší specifikaci 
dokladů.

 � žádost společnosti Vodafone čR na rozšíření stávající základnové 
stanice o 3 ks antén na adrese Spořická 42/314. Pověřila starostu 
projednat na nejbližším zasedání ZMč.

 � informaci o výši finančních darů, které obdržela ZŠ ve 2. čtvrtletí 
roku 2015. Současně souhlasila s uzavřením darovací smlouvy mezi 
Nové Chabry-A s.r.o. a ZŠ. Obsahem smlouvy je finanční dar ve výši 
44.500,- Kč

 �

- souhlasila
 � s rozdělením hospodářského výsledku MŠ Chaberáček dle přílohy, 

která tvoří nedílnou část usnesení. Finanční částky HV budou rozděleny 
dle platné legislativy.

 � s převodem finančních prostředků z rezervního fondu MŠ 
Chaberáček ve výši 150.000,- Kč do fondu investic za účelem opravy 
stávající dopadové plochy u hrací sestavy „Zahradní pevnost“ z důvodu 
bezpečnosti dětí navštěvujících MŠ. Rovněž odsouhlasila opravu 
dopadové plochy u hrací sestavy „Přístavní pevnost“, jejíž oprava však 
bude hrazena formou finančního daru společnosti Nové Chabry-A s.r.o. 
Podmínkou je, že předpokládané náklady na obě opravy budou řádně 
dokladovány.

 � s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti Women 
for Women, o.p.s. v rámci charitativního projektu „Obědy pro děti“. 
Dar bude použit výhradně k účelu uhrazení stravného ve školní jídelně 
pro 1 žáka ze sociálně slabší rodiny ve školním roce 2015/2016.

 � s realizací rekonstrukce komunikačního připojení dle Smlouvy 
o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 528/1, jejímž účelem je 
připojení – sjezd na nově realizované parkoviště sloužící výhradně 
návštěvníkům areálu SK Dolní Chabry.  Součástí stavby je umístění 
vsakovací nádrže na deštovou vodu. Stavbu provede stavebník 
(SK Dolní Chabry) na vlastní náklady.

 � se stavebními úpravami RD na pozemku parc.č. 904 na provozovnu 
kadeřnictví.

 � s realizací přeložky vnitřního rozvodu plynu v objektu ZŠ Spořická 
400 v havarijním režimu v souladu s předloženou cenovou kalkulací. 
Pověřuje starostu k podpisu smlouvy na provedení prací.

 � aby při projednávání žaloby proti rozhodnutí č.j. MCP8 006545/2014 
ze dne 27.10.2014 vydaného na stavbu „Bytový dům Dolní Chabry“ 
v řízení pod. sp. Zn. MCP8 010204/10 OV.Suk, zastupovala Mč na 
základě plné moci  u Správního soudu Mgr. Hovorková.
- schválila

 � rozpočtové opatření č. 2 v roce 2015. 
- projednala

 � návrh Obvodního ředitelství hl. m. Praha o vyčlenění ploch se 
zákazem volného pobíhání psů v obci, který předložila hlídka strážníků 
místní policie v souvislosti s návrhem obecně závazné vyhlášky 
„O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na 
území hl. m. Prahy“. K připravované vyhlášce byly podány připomínky 
zpracované právním zástupcem Svazu Mč.             bk

Výběr ze zasedání rady dne 10. srpna 2015
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Letos v září přivítáme v Chabrech krajany již po 
deváté
Jako již tradičně se v září koná v Praze Mezinárodní krajanský festival, tentokrát již 
9. ročník. V tomto roce bude probíhat v termínu 10.-13. září a v Chabrech se s krajany 
můžeme setkat v pátek , 11. září od 17 hodin na Hrušovanském náměstí, kde vybrané  
soubory v lidových krojích vystoupí  s pásmem českých lidových písní a tanců, které si předkové 
našich krajanů přinesli do ciziny a posléze přenášeli jejich umění z generace na generaci.
S krajany se můžeme setkat také ve čtvrtek, 10.9., od 10 do 12 hodin, kdy budou slavnostně 
přivítáni v Hlavním sále Senátu Parlamentu čR představiteli našeho kulturního a politického 
života a sejdou se s novináři, v sobotu odpoledne vystoupí v Praze 8, na Zámečku 
v rámci Slavností Prahy 8 a na závěr, v neděli v 10 hodin vyjde krojovaný průvod krajanů 
z Toskánského paláce a půjde za zpěvu a tance na Hradčanské náměstí a na Pražský Hrad, 
kde se setká s prezidentem republiky, který poskytl letošnímu ročníku krajanského festivalu 
záštitu. Záštitu festivalu poskytla také Stálá komise Senátu Parlamentu čR pro krajany žijící 
v zahraničí. Závěr festivalu proběhne v neděli dopoledne v Toskánském paláci, kam se 
krojovaný průvod vrátí okolo 11. hodiny.
Přijďte se podívat, jak krajané, jejichž předkové opustili naši vlast před více než 150 lety, ctí 
české tradice, zachovali českou kulturu a český jazyk.  PhDr. Doušová

Uvažujete, že si pořídíte 
včely, a rádi byste se 
nejdříve podrobněji 
dozvěděli, co včelařství 
obnáší?

O lektorovi kurzů 
RNDr. Václav Švamberk je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední 
včelařské školy, má téměř 40 let zkušeností z včelařské praxe, 13 let pedagogických zkušeností 
s výukou biologie a chemie na gymnáziu, více než 20 let je členem redakční rady časopisu 
Včelařství. Je přednášejícím odborníkem v oboru včelařství a učitelem včelařství, autorem 
a lektorem řady publikací s agroenvironmentální tématikou, jeho nejnovějším autorským 
počinem je rozsáhlé encyklopedické dílo VČELÍ PASTVA. Je předsedou Spolku pro rozvoj 
včelařství MÁJA www.majabee.cz

  
 za finanční podpory Magistrátu hl. města Prahy 
pořádá 

seznamovací  kur z y pro pražské zájemce o včelaření

PRAHA POTŘEBUJE VČELY
Vedoucí lektor: RNDr. Václav Švamberk

Nejbližší termín konání: neděle 27. září 2015 od 10 do 18 hodin

Další termíny konání v roce 2016: 17. dubna, 15. května, 21. srpna, 11. září (vždy neděle 
od 10 do 18 hodin) 

Počet účastníků: 10 osob na kurz 

Účastnický příspěvek: 300 Kč, zahrnuje občerstvení
Účastníci kurzu získají brožuru „To nejzákladnější o vče-
lařství pro nevčelaře“

Místo konání: Areál MÁJA, ul. Račická Praha 6 - Ruzyně

Pořádá: Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA, www.majabee.cz

E-mail pro 
přihlášení

spolek@majabee.cz Koordinátor: Radka Ingrová, mobil 731 440 599

Program kurzu PRAHA POTŘEBUJE VČELY:
10.00 - 11.00 Prezentace základních informací o včelách, jejich  
 vývoji a úloze v přírodě 
11.00 - 11.10 Přestávka káva/čaj
11.10 - 11.45 Film 4 roční období včely
11.45 - 12.30 Diskuse o významu včel a zajímavostech  
 z jejich biologie
12.30 - 13.30 Přestávka na oběd
13.30 - 14.00 Komentovaná procházka parkem medonosných rostlin
14.00 - 14.30 Návštěva ukázkového včelína 
14.30  - 15.00 Komentovaný výběr z dokumentů o včelaření 
15.00 - 16.30 Seznámení s významem a způsobem víkendového  
 hobby včelaření a potřebným vybavením
16.30 - 16.45 Přestávka káva/čaj
16.45 - 18.00 Diskuse k otázkám praktického včelaření  
 a poznatkům z kurzu 

Seznamovací kurzy pro pražské 
zájemce o VČELAŘENÍ
Naše hlavní město oplývá krásnými přírodními zákoutími, ale 
zachování jejich druhové rozmanitosti závisí na kvalitním opylení. 
V Praze je však 10 x méně včelstev, než bylo před třiceti lety.
Uvažujete, že začnete chovat včely, a rádi byste se nejdříve 
podrobněji dozvěděli, co včelařství obnáší? PRAHA POTŘEBUJE 
VčELY, to je název kurzů pro pražské zájemce o včelaření, které 
za finanční podpory Magistrátu hl. města Prahy pořádá Spolek pro 
rozvoj včelařství MÁJA v Agroenvironmentálním vzdělávacím centru 
– včelařském Areálu MÁJA v pražské Ruzyni. První z pěti kurzů 
se uskuteční v neděli 27. září 2015. Podrobnosti o programu, jak 
se přihlásit, dalších termínech kurzů atd. najdete v přiloženém 
souboru.
Kurzy se uskutečňují pod vedením zkušeného včelařského 
odborníka a přírodovědce RNDr. Václava Švamberka. Získáte 
základní informace o včelách a víkendovém hobby včelaření, 
uvidíte výběr z včelařských filmů, navštívíte ukázkový včelín.
Každý účastník získá brožuru „To nejzákladnější o včelařství pro 
nevčelaře“. Kurz se koná vždy v neděli od 10 do 18 hodin 
v termínech 27. září 2015, 17. dubna 2016, 15. května 2016, 
21. srpna 2016, 11. září 2016. Počet účastníků v jenom kurzu je 
10. Účastnický příspěvek činí 300 Kč, zahrnuje občerstvení. Kurzy 
se uskutečňují v Agroenvironmentálním vzdělávacím centru 
– včelařském areálu MÁJA v Praze 6 - Ruzyni. Přihlášky posílejte 
na e-mail spolek@majabee.cz. Další informace poskytne a na otázky 
odpoví koordinátorka kurzů Radka Ingrová, mobil: 731 440 599, 
radka@majabee.cz. Více o organizátorovi kurzů se dozvíte na 
www.majabee.cz.

Zprávy z úřadu4



Nové dětské hřiště na Bíleneckém 
náměstí
Z inciativy komise životního prostředí se narodilo 
mini  dětské hřiště v malém parčíku na Bíleneckém 
náměstí.  Jedná se o  certifikované hrací prvky 
umístěné v otevřeném prostoru určené pro děti od 
3 do 14 let.
Upozorňujeme rodiče na skutečnost, že pro děti od 
3 do 6 let je nutný dohled. Současně žádáme pejskaře, 
aby respektovali, že tento hrací prostor není určen 
k venčení a volnému pobíhání psů. Všechny občany 
pak prosíme o spolupráci v dohledu a ochraně před 
vandalizmem, který se  jako morová nákaza šíří  
Prahou. Umístěné hrací prvky jsou financovány ze 
„společné kapsy“, případná škoda je nejen finanční, 
ale také morální, svědčí o  slušnosti a vyspělosti naší 
společnosti. Snad nikdo nevidí rád  zklamání, smutek 
nebo slzy v dětských očích, když si dítě nemůže hrát.

V případě poškození, prosím ohlaste závadu na telefonním 
čísle 283 851 272, mailem: dchabry@dchabry.cz, 
případně  přímo referátu životního prostředí:
bronislava.kukurova@dchabry.cz, oslovte členy komise 
životního prostředí nebo známé zastupitele.
Prostě zareagujte. Za spolupráci děkujeme.             bk

Program , který pro vás připravila
Kulturní a sociální komise 
ve spolupráci s Kulturním centrem Městské části Praha-Dolní Chabry
• V září jsme pro Vás připravili setkání s lidovou kulturou našich krajanů, kteří v rámci 9.ročníku Mezinárodního krajanského festivalu 
vystoupí v Dolních Chabrech v pátek, 12.9. v 17 hodin na Hrušovanském náměstí.

• Kavárnička pro seniory se uskuteční tentokrát ve středu, 16.9. od 15,30 v Chaberském dvoře

• V září se uskuteční výlet na hrad Kuks v sobotu, 19.9., odjezd v 7:30 od školy. Zájemci o účast se mohou přihlásit v Chaberském dvoře  
a zaplatí poplatek ve výši 200.-Kč, zájemci s bydlištěm mimo Chabry ve výši 300.-Kč.

• V říjnu se uskuteční výlet do Tropikal Islands Berlín , čeká nás návštěva tropických ostrovů v největším tropickém zábavním parku 
v Evropě. čeká nás zábava a dobrodružství pro dospělé i děti: Koupání v tropickém moři (28-31° C), pláže s bílým pískem a palmami, 
tropická laguna z Bali, vodní atrakce, největší tobogany v Evropě, vodní svět pro děti. Největší deštný prales v Evropě, přes 30.000 druhů 
rostlin. Tropická vesnice, autentické budovy z Bali, Bornea a Thajska a nákupní pasáže.          PhDr. Doušová

Dub v Chabrech
Na světě vždy existovala místa, která se jakoby sama vyhýbala lidskému 
pohledu, a nejspíš proto si tak málo lidí všimne svahu porostlého vřesem 
a smrčky. Bývávaly ovšem doby, kdy právě tohle místo připomínalo 
začarovaný hvozd a náhodný návštěvník byl s to uvěřit tomu, že někde 
uprostřed se pořádá každý pátek, někdy i středu, sabat.
V rohu zahrady stojí dub. Málokdo, vyjma rusofilů, kteří by za tím hledali 
politické vyjádření, by se nad touto skutečností pozastavoval, ale právě 
on, skrytý u zdi, svůj domov proslavil. Není tomu totiž tak dávno, kdy jeho 
fotografie vyšly v tisku, a on sám se stal památným. Sice není zdaleka 
největší ani nejstarší, ale i přesto jeho letokruhy pamatují více zim než 
kdokoli jiný.
Dub vysadil Antonín Stejskal, nadšený pěstitel i jiného stromoví, který 
celou zahradu osázel také dalšími rostlinami. Ty sbíral i mimo čechy, 
a tak se nenápadná zahrada po troše let podobala solidnímu botanickému 
projektu.
Starý pán začal být ovšem po tom všem cestování a těžkém životu 
sedláka slabý na nohy, a tak nechal ve všemožných koutech své milované 
zahrady vystavět altánky. Pod dubem stál jeden z největších, do jehož 
základů položila Anička Kandertová, babička malíře Kristiána Kodeta, 
láhev se vzkazem pro další generace. Altánek a s ním i dub byl svědkem 
rozhovorů Aničky a paní Krušinové, babičky spisovatel M. Viewegha.
Kořeny stromů, lahve se vzkazy, staré cihly a kostra jeptišky nejsou ale 
to jediné, co pod zahradou je. Podle archeologických průzkumů by pod ní 
měla vést i chodba. Je ovšem otázkou, jestli dávno zasypané podzemní 
prostory souvisí s mrtvou řeholnicí, zazděnou ve sklepě, nebo ne.
Těžko říct, jestli se to někdy dozvíme, protože jediný pamětník je ze 
dřeva.          Jarmila Dvořáková

Zprávy z úřadu a komise životního prostředí

dopisy občanů

kulturní a sociální komise
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DIVOCH ZVE
PROGRAM ZÁŘÍ 2015
Výstava obrazů Antonína Strobla“  5. 9. – 26. 9. 2015
Vernisáž 5. září so 17 h 
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum Galerie 2. patro

11. 9. pá 17 h Krajanské slavnosti
pořádá Kulturní a sociální komise
pod záštitou Mč Praha-Dolní Chabry

16. 9. st 15:30 – 17:30 h Kavárnička Chaberský dvůr
posezení u kávy a čaje 
pořádá Kulturní a sociální komise 

17. 9. čt 19:30 h „Jen pro zvané“
představení divadla DIVOCH 
Vstupné 120 Kč Úřad Velký sál

19. 9. so 15 h Měla babka čtyři jabka
divadelní pohádka pro děti
Vstupné 50 Kč Úřad Velký sál

22. 9. út 9:30 – 11:00 h Dvoreček    ÚTERÝ
dopolední program pro nejmenší s tvořením,
písničkami a hraním
Vstupné 40 Kč Kulturní centrum 

24. 9. čt 18:30 h Výtvarná dílna pro dospělé
výroba náramku z broušených korálků pod vedením lektorky
Jitky Kroupové
Vstupné 30 Kč             

29. 9. út 9:30 – 11:00 h Dvoreček     ÚTERÝ
dopolední program pro nejmenší s tvořením,
písničkami a hraním
Vstupné 40 Kč Kulturní centrum

Antonín Strobl – Obrazy
Výstava obrazů v Chaberském dvoře 
zahájení výstavy v sobotu 5. září 2015 v 17 h
Při vernisáži zahrají Jitka Matysová na flétnu a Pavel Matys na klavír skladby dle 
vlastního výběru.
Od sedmi let jsem diabetik, což zcela ovlivnilo můj další život. Vystudoval jsem dvě 
výtvarné školy. Po střední jsem kratší dobu pracoval jako výtvarník. Po absolvování 
AVU, obor malířství – restaurátorství, jsem několik let opravoval obrazy, polychromo-
vané plastiky a nástěnné malby. S příchodem očních komplikací, vzhledem k diabetu, 
jsem odešel do invalidního důchodu. Pro toto  omezení se nyní věnuji již jen malování, 
které mi dává možnost k sebevyjádření.               Antonín Strobl

Měla babka čtyři jabka 
divadelní spolek Vojan, 
Libice nad Cidlinou
19. 9. 2015 so 15 h
Pohádka „Měla babka čtyři jabka“ je určena 
pro nejmenší diváky. V každém jablíčku 
je skryta jedna pohádka.
Nevěříte? Tak počítejte s námi:

- „O koblížkovi“,
- „O dědečkovi a kožíšku“,
- „O zlé koze“,
- „O velké řepě“.

Tyto čtyři pohádky tvoří díky vtipné 
propojovací lince, tedy hře na babky 
a dědky, hravý celek, který malé diváky 
vtáhne do pohádkového děje. Nechybí ani 
melodické, notoricky známé, dětské písně 
a velké loutky zvířátek.

Připravujeme
Výstava grafik akademické malířky Olgy Vychodilové
Setkávání na Dvorečku 6., 13., 20. a 27. 10.
Pohádka pro děti Lily, dívka z hvězd 17. 10.
Putování po Tanzánii 8. 10. beseda s cestovatelkou Magdou Radostovou
Pan Faix a Jazz Fragment Praha 15. 10., předprodej již od 15. 9. 2015

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.

VRAŽDAShirley
Joan

SEXEM
Milí příznivci chaberského ochotnického divadla,
je nám velkým potěšením vás pozvat na další, již 
jedenáctou, reprízu konverzační komedie Jen pro 
zvané, s níž jsme před prázdninami slavili úspěchy na 

zájezdech a 17. září se vracíme na chaberská prkna. 
Nenechte si to ujít - jedná se o poslední představení této 

hry do konce roku! V říjnu si odbudeme malou premiéru, 
když představíme nové nastudování bláznivé situační 

komedie Vražda sexem. Můžete se těšit na původní obsazení 
v nové dekoraci a režijním pojetí. Přijďte se podívat, kam jsme se za poslední 
dva roky posunuli! Nezapomeňte se také podívat na naše nové webové stránky 
- www.divochdivadlo.cz, kde najdete aktuální informace o dění v souboru, fotografie 
z našich her a mnoho dalšího.
Scéna divadla DIVOCH: Chaberský dvůr, Hrušovanské nám. 253/5, 
Praha 8 - Dolní Chabry, tel: 283 852 858
Žijte s námi naše divadlo!       Jakub Hojka, dramaturg souboru Divoch

Těším se na vás ve čtvrtek 24. září 2015
v 18.30 hodin v Chaberském dvoře. Jitka Kroupová 

výtvarná dí lna 

Přijďte si vyrobit
originální náramek z broušených korálků.

pro dospělé

výtvarná dí lna 



Ohlédnutí za 3. létem 
s Knihulkou
I přes vysoké teploty tohoto léta se v pátek 7. srpna sešlo 
19 dětí, aby se zúčastnily oblíbeného nocování v Chaberské 
knihovně s pestrým programem. Nejprve jsme přivítali 
Divadlo v kufru a jejich Budulínka. Pohádka se líbila i nám 
dospělým, společně jsme si zazpívali a hodně se i nasmáli. 
Pak následovala tematická výtvarná dílna, kdy si děti 
vyrobily originální obaly na knihu. K večeři jsme podávali 
pizzu a veliký hrnec vychlazeného melounu jako zákusek. 
Děti se losem rozdělily do 4 družinek, zahrály si různé hry 
a po setmění vyrazily na noční bojovku. Podle mapy hledaly 
indicie k pokladu. Kdo vyluštil, pohádkový strom jej odměnil. 
Okolo půlnoci se táborníkům podařilo usnout a ráno nás 
čekala zase tradiční společná snídaně.

Moc děkujeme za půjčení žíněnek a laviček ZŠ Dolní 
Chabry a pak jmenovitě paní Lucii Vodrážkové za spolupráci 
a pomoc při této akci.
   Klára Zuzáková, knihovnice

Dobrý den
již píši potřetí, tak jako bylo ročníků „Léto s Knihulkou“. 
Tentokrát jsem měla na této akci čtyři vnoučata. Program 
byl zase jiný  a krásný. Nejvíce se všem líbila bojovka 
po Chabrech. Chtěla bych touto cestou poděkovat 
především paní Zuzákové a všem ostatním, kteří se 
na této akci podíleli a připravili ji. Připravili tak krásné 
a nevšední zážitky Dominikovi, Vendulce, Lucince, 
Katce a všem ostatním dětem. Mnohokrát za to děkují. 
  S pozdravem Milada Vokurková.

   Chaberský dvůr   

Poděkování
Léto je za námi, a to znamená, že končí  i letní výstava s názvem 
,,Nadání neomezené věkem“.
Děkujeme všem vystavujícím ženám za to, že překonaly svůj ostych 
a podělily se s námi o svá díla.
Na shledanou příští léto :-).
     Jitka Goldsteinová, KC CHD

Setkávání na Dvorečku
začínají 
Tradiční setkávání na Dvorečku zahajujeme v úterý 22. 9. 2015
včetně od 9:30 hodin 
Moc se těšíme na všechny děti (2-4 roky) a doprovody, které se chtějí 
naučit říkadlům a písničkám za doprovodu hudebních nástrojů.
V pestrém programu nebudou chybět protahovací cvičení,
ani oblíbená výtvarná dílna.
Za Dvorečkovský tým, Klára Zuzáková.

Jednotlivé vstupné 40 Kč

Scéna divadla DIVOCH
Chaberský dvůr
Hrušovanské nám. 253/5
Praha 8 - Dolní Chabry
tel: 283 852 858

Režie 
Alena Borhyová
Hrají 
Wellmin Jakub Hojka 
Gvendolína Ivana Fára 
Lukrécie Gabriela Rejková 
Žonkyla Andrea Neradová 
Henrietta Martina Mrňavá
Harry Hill  Štěpán Knobloch 
Paní Storryová

 
Alžběta Kalendová

17. 9. 2015 od 19:30

J
E

N
 P

R
O

 Z
V

A
N

É
J

ak
u

b
 K

o
lá

r

www.divochdivadlo.cz

V letním čísle Chaberského zpravodaje jsme avizovali obohacení kulturního programu Chaberského dvora o filmový klub náročného 
diváka a filmová představení pro děti. Vzhledem k tomu, že jsme se s nově přijatým kulturním pracovníkem nedohodli na další spolupráci, 
musíme bohužel avizovanou aktivitu zrušit. Za tuto skutečnost se omlouváme, věříme však, že nám přesto zachováte přízeň a zaujmou 
Vás některé z dalších nabízených programů.        .                 Kolektiv KC CHD 
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Spolky, sdružení

VÝSTAVA V BAROKNÍM KNOROVĚ STATKU
Bílenecké nám 15/11, Praha - Dolní Chabry

12. září - 11. října 2015

BAROKO NA OKRAJI PRAHY

Otevřeno: sobota - neděle od 10 do 17 hod
V pracovních dnech otevřeno po telefonické domluvě

Vstupné 30 Kč

Kavárna Pod pavlačí
Otevřeno denně kromě pondělí od 8 do 19 hod

PRO VÍCE INFORMACÍ A REZERVACE KONTAKTUJTE: 
mob: 724 124 685, e-mail: martina@travelcook.com 

Poznání různých odvětví života v barokním období 
Barokní stavby a jejich detaily z okolí Chaber
Ukázka částí oltáře chaberského kostela
Selská jizba a řemesla
Výstava dětské výtvarné soutěže

Pořádá Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, www.osop-chabry.cz

Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, z.s., 
které bylo založeno v prosinci 2007, se snaží od svého začátku rozví-
jet nejrůznější aktivity na poli kultury. Připravuje naučné programy 
pro děti, pořádá výstavy, přednášky, pravidelná setkání pamětníků 
a realizuje spolu s obecním úřadem naučnou stezku po obci. 
Sdružení má snahu zvelebovat i další místa obce. Kaplička před 
úřadem MČ je nově osazena obrazy svatých. Největší péči však 
OSOP směřuje k záchraně románského kostela Stětí sv. Jana Křtitele.

Občanské sdružení (OSOP) – iniciátor oprav kostela
Leden 2008 - Zajištění soch z rozebraného oltáře do depozitáře pražského arcibiskupství. 
Do té doby byly sochy nevhodně umístěné ve zvonici u kostela.

Květen 2008 - Opravy okapu, �nancovány farností. Ve špatné situaci se kostel ocitl 
po návštěvě nenechavců, kteří odcizili měděné okapy. Zatékající voda následně 
narušovala zdi, základy a ohrožovala nástěnné malby v interiéru.

Duben 2009 - Oprava prolomených vstupních dveří kostela a jejich zrestaurování, 
�nancováno farností. Restaurátorské práce včetně materiálu na opravy činily 10 000 Kč.

Srpen 2011 - Odstranění betonového ochozu okolo kostela. Nevzhledné bloky, 
ohrožující statiku kostela, byly odstraněny a jejich místo vysypáno kačírkem. Náklady 
na opravy stály 110 000 Kč. OSOP se podařilo získat z programu Fondu T-Mobile pro 
zaměstnance 90 000 Kč, zbylých10% zaplatilo OSOP ze svého konta na opravy kostela.

Podzim 2011 - Restaurování románských maleb v apsidě kostela. Dílo bylo �nancováno 
z grantu Magistrátu hl. m. Prahy. O příspěvek ve výši 250 000 Kč požádalo Arcibiskupství 
pražské.

Podzim 2012 - Opravy krovu kostela. Nahrazení poškozených částí krovu napadených 
tesaříkem větším. Při opravách byla zjištěna dvojitá podlaha půdy, která pod nevhodnou 
izolací skrývala zetlelé trámy, pozůstatek prací ze 70. let 20. století. Opravy krovu zajistilo 
Arcibiskupství pražské z grantu havarijního fondu Magistrátu hl. m. Prahy.

Květen 2013 - Oprava a renovace dvojice zvonů z 19. století. Náklady činily 38 357,- Kč 
a byly uhrazeny sponzorem – rodinou p. Josefa Malého.

Září 2014 - Likvidace dřevokazného hmyzu v krovech kostela metodou termosanace. 
Opravy provedla �rma Thermo Sanace s.r.o. bezplatně jako součást její konference.

Květen - červen 2015 - Oprava varhan. Finance na restaurování a opravu nástroje, 
celkem 94 000 Kč, byly získány od dárců – soukromých osob a peněz OSOP.

www.osop-chabry.cz
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Senioři v akci 
Chtěl bych prostřednictvím vašeho zpravodaje poděkovat paní M. Knížkové za úžasnou 
práci, kterou odvádí při vymýšlení a realizaci volnočasových aktivit pro seniory z Chaber 
a některé „čimičáky“. Jsou to především výlety po Praze a jejím okolí, které se konají 
každou středu. 
V letošním roce jsme zatím absolvovali naučné a zajímavé procházky na Vítkov, Vyšehrad, 
Kampu, noční Petřín, Pražský hrad. Vyjeli jsme též za hranice hlavního města, kde jsme 
navštívili Mělník, Průhonický park včetně Dendrologické zahrady, Veltrusy, Svatojánské 
proudy či Klánovice. Pěší trasy jsou 5 – 7 kilometrů dlouhé, vybírané tak, aby byly schůdné 
pro všechny účastníky dle jejich kondice.  
V červnu jsme také absolvovali turistický pobyt v Broumově, kterého se zúčastnilo 
10 seniorů, a díky dobré organizaci jsme toho viděli opravdu hodně. Nové Město nad Metují 
včetně zámku, Náchod, Ratibořice a Kuks i Broumovský klášter. Zdolali jsme Broumovské 
stěny, Adršpašské a Teplické skály a Ostaš. Některé trasy byly obtížné a náročné, mnohdy 
jsme je zdolali s vypětím všech sil, ale všichni účastníci je nakonec zvládli. 
Uskutečněné akce mají rozhodně zásluhu na dobré kondici místních seniorů, a jelikož do 
konce roku je připraveno mnoho dalších výletů a tras, rozhodně se nebudeme nudit. Pokud 
se k nám chcete přidat a i v seniorském věku si udržet fyzičku a dobrou náladu, informujte 
se  přímo u paní Knížkové. Tel.: 608 599 208. Budete mezi námi vítáni! 

Petr Kopecký, Čimice 

Rafty 2015
Stalo se již dobrou tradicí, že v červnu vyráží chaberáci na výlet do českého 
ráje, plavit se po Jizeře. Výlet na raftu je vždy zárukou skvělého zážitku - 
strávit pár chvil v krásné přírodě a zažít zdravou dávku adrenalinu. 21. června 
2015 si skupinka lidí z Chaber letošní výlet zorganizovala sama. Na raftech 
jsme spluli 9 km úseku z Malé Skály do Dolánek, kde nás čekalo hezké údolí 
řeky Jizery. Byla to pohodová akce. Vodácká obtížnost řeky tady opravdu není 
vysoká a výlet je tak vhodný doslova pro každého. Na pěti raftech se plavilo 
31 účastníků, z toho 14 dětí. Naši více či méně zkušení vodáci ovládali pádla, 
užívali si příjemného počasí a kochali se okolím řeky. Tradičně jsme se cestou 
zastavili na odpočinek „U zrcadlové kozy“ a pak už jen kousek a vystupovalo 
se v Dolánkách. Předat rafty, převléknout se do suchého a honem do pivovaru 
Svijany, kde jsme si pochutnali na obědě, každý dle své chuti a výběru. 
S dobrou náladou jsme se v pozdním odpoledni vrátili do Chaber. Příští rok si 
akci s radostí zopakujeme!           Zdeněk Šír, zastupitel

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL DOLNÍ CHABRY

Zápis do tenisové školičky na 
rok 2015/2016
Tenisová školička v září vstupuje již do své třinácté sezóny,
a  tak  věříme,  že  si  k  nám  opět  najdou  cestu  začínající
i pokročilí tenisté ve věku od 4 do 18 let. Tréninkovými dny
i nadále zůstávají pondělí, středa a pátek.

Zápis do  tenisové  školičky  na  školní  rok  2015/2016  se
uskuteční  v  pondělí 7.9.2015  a  ve středu  9.9.2015
od 16:00 do  18:00 hodin  v  naší Sokolovně na  adrese
Měděnecká 17, Praha 8 – Dolní Chabry.

Pokud  se  nemůžete  dostavit  v  uvedeném  termínu,
kontaktujte  prosím trenéra Martina Langera v 1-2 denním
předstihu na  tel.  Čísle  723 238  696.   Dodatečný  zápis  je
možný pouze v případě volné kapacity kurzu.

Těšíme se na Vás!

 Přehled nabízených
sportovních aktivit
v roce 2015/2016

Pondělí 16:00-20:00 Tenisová školička
Úterý 17:00-18:00 Cvičení na míčích a zdravotní cvičení 

18:15-19:15 Kondiční a zdravotní cvičení
Středa 15:00-19:00 Tenisová školička
Čtvrtek 16:00-17:00 Tenisová školička pro nejmenší

17:00-18:00 Cvičení dětí s rodiči
Pátek 15:00-19:00 Tenisová školička
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         Občanské aktivity

Sport
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Velký úspěch florbalistů 
(i) z Dolních Chaber! 
Ve dnech 17. – 19. 7. 2015 vybojoval tým BLACK ANGELS 
na mezinárodním florbalovém turnaji v Amsterdamu výborné třetí 
místo. Kádr složený převážně z „chaberských“ se prosadil v konkurenci 
28 mezinárodních soupeřů. Kromě silných českých družstev působili na 
turnaji zástupci Švédska, Finska, Švýcarska, ale také například florbalově 
exotických zemí Francie nebo Skotska.
BLACK ANGELS nestačili v semifinále na pozdější švédské vítěze 
Captain`s Finest a prohráli ve vyrovnaném zápase těsně 3:2. Jak ve 
finále, tak ani v souboji o třetí místo, se již drama nekonalo. „Kapitáni“ 
svého finálového soupeře deklasovali vysoko 8:2 a stali se čtvrtým rokem 
v řadě vítězi turnaje. „Bleci“ si bronzové medaile pohlídali suverénním 
výkonem a vítězstvím 6:3 nad finským soupeřem FC Hammer. S lehkou 
nadsázkou je možné říci, že turnaj se „odehrál“ již v semifinále - zápasem 
mezi BA a Captain`s Finest.                 Vojtěch Pavlík

Cvičení v TJ ZŠ Chabry
Cvičení s dětmi
V našich oddílech máme předškolní děti od 4 let ( každé úterý od 16:00 
hod) a školní děti od 1.třídy ( každé úterý od 17:00 hod).
Cvičení je zaměřeno na celkový rozvoj každého jedince. Snažíme se 
zvýšit jeho tělesnou zdatnost, obratnost a orientaci v prostoru. Současně 
je zvyšována psychická odolnost.
Klasická hodina je složena z rozcvičky a pohybových cvičení, zdokonalení 
technik a her.
Hodina je pestrá, aby děti byly neustále v pohybu a nenudily se. 
Cvičení mužů
Cvičební plány jsou zaměřeny na zpevnění hlavních svalových partií těla, 
na posílení kondice.
Většina cviků se provádí s vlastní vahou těla. Na závěr hodiny se hrají 
kolektivní hry. (každé úterý od 20:00 hod.)
Cvičení seniorů
Cvičení přispívá k posílení oslabených svalů a k protažení zkrácených a ztuhlých svalů, k udržení pohyblivosti kloubů, zlepšení kondice a celkového 
psychického naladění. Cvičení se dávkuje podle toho, jak se člověk zrovna v daný den cítí, cviky jsou snadno pochopitelné, aby neodrazovaly svojí 
složitostí, či strachem z úrazu. Cvičení ve skupině pomůže udržovat odhodlání a pravidelnost. ( každé úterý od 19:00hod.)
Našim cílem je mít  kolektiv  lidí majících zájem o sport. 
Na naše hodiny cvičení můžete přijít kdykoli během roku, budete srdečně vítáni, ukázky cvičení jsou ke shlédnutí na http://tjzschabry.rajce.idnes.cz   
           Ivana Rakovská, Jaroslav Vokáč

   Sport

Zlato z atletiky 
Jako každý rok se v červnu děti, které navštěvují cvičení TJ ZŠ Chabry 
zúčastnily Pražského společného závodu v atletice oddílů ,,Memoriál 
Marie Kvapilové“ a sestavily velmi úspěšné družstvo, které nás 
reprezentovalo v kategorie nejmladšího žactva a s přehledem vybojovalo 
medaile
V jednotlivcích děvčatech - Kristina Kralertová obsadila 1. místo. Lukáš 
Janoštík v jednotlivcích - chlapci 1. místo a i jako nejlepší závodník a celé 
družstvo  v kategori MIX ve složení: Kristina Kralertová , Lukáš Janoštík, 
Michal Kofroň a Tobiáš Hoffmann se umístilo také na 1. místě. 
Foto z těchto závodů je možno shlédnout na tjzschabry.rajce.idnes.cz
Blahopřeji všem závodníkům ke skvělým výkonům a děkuji rodičům, 
že si na své děti udělali čas.
     Ivana Rakovská

„Běžím s AVL” - spíš happening, než závod si v sobotu 26. září 2015 na Ladronce v Praze 6 
mohou užít nejen rodiny s dětmi. Svou účastí v závodě navíc podpoříte mezigenerační setkávání dětí 
a seniorů pořádané Mezi námi, o.p.s.
V sobotu 26. září 2015 se na pražské Ladronce uskuteční závod “Běžím s AVL”, který již třetím rokem pořádá Amatérská volejbalová liga. Raději než 
závod, používají ovšem organizátoři označení běžecký happening. Za každý kilometr, který závodníci uběhnou, věnuje AVL jednu korunu vybrané 
neziskové organizaci. V letošním roce to bude obecně prospěšná společnost Mezi námi.

Zveme běžce všech generací, aby využili možnost strávit aktivně společný čas, užít si příjemný den, zasportovat si s rodinou nebo přáteli. Zdatní 
běžci jistě zvládnou hlavní desetikilometrový běh, rodiče s dětmi (i v kočárcích) se mohou vydat na 4,2 km dlouhý “rodinný” běh, a to spolu s příznivci 
a spolupracovníky společnosti Mezi námi a jejich rodinami. V informačním stánku Mezi námi pak můžete získat bližší informace o naší činnosti nebo 
si popovídat s koordinátorkami mezigeneračních setkání.

Na závod je možné se přihlásit na stránkách www.bezimsavl.cz.
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inzerce

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)
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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
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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 
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Vinn  sklep Chabry. 
Hru ovanské nám stí 253/5, Dolní Chabry 

Po, St a Pá 15-18 hod. 

OCHUTNÁVKY VÍN: 

16.9. Rulandské modré 
2.10. To nejlep í

moravsk ch vinic 
21.10. Caberner Sauvignon 

 

 

Více info a degusta ní listny na
www.vinny-sklep-chabry.cz 

 z 



„Proměna zchátralých skladových areálů v příjemný obytný projekt s liniovým parkem se nestane přes noc. Proto je na developerovi, 
aby chápal rozčarování místních obyvatel z trvající stavby a omezení s ní spojené jim co nejlépe vynahradil,“ míní Tal Grozner, ředitel 
společnosti Star Group, která za rychle rostoucí rezidenční čtvrtí stojí. „Snažíme se proto o úzkou spolupráci s obcí ohledně dalších 
investic. Podporujeme například místní fotbalový tým, kterému aktuálně vypomáháme s demolicí starých budov a spolupodílíme  
se na akci 90. let fotbalu, která proběhne 29. srpna.“

„Nápad založit lokální plavecký tým se zrodil ve chvíli, kdy byl nedaleko Nových Chaber otevřen moderní plavecký stadion Šutka. 
Chtěli jsme být inovativní a podpořit aktivity v lokalitě. Po angažování profesionálních trenérů byl uspořádán nábor do dvou 
týmů dětí a náctiletých. Ti zdarma, pod záštitou Nových Chaber, pravidelně trénují a účastní se pražských i státních soutěží,“  
popsal Tal Grozner.

Pod hlavičkou Nových Chaber také vznikl plavecký oddíl vedený profesionálním trenérem. Jeho členka Kristýna Beringerová  
se nyní na Mistrovství ČR, které se konalo v červenci v Podolí, umístila na 6. místě v kategorii 100 metrů volný způsob!

Kromě založení plaveckého oddílu a podpory fotbalového týmu přispěl developer ZŠ Dolní Chabry darem na opravy školy a darem 
na nákup výpočetní techniky. Sportoviště, která v areálu Nových Chaber co nevidět vyrostou, budou moci žáci základní školy 
bezplatně využívat v rámci hodin tělocviku. 

Projekt Nové Chabry je zaměřen především na rodinné bydlení. Prezentuje příjemné místo pro život, které splňuje 
nejvyšší požadavky na klid a bezpečí v lokalitě. Viladomy A a B už přivítaly první rezidenty. Kolaudace bytů v etapách C a D  
je plánována začátkem roku 2016.

www.novechabry.cz

Na co nemá městská část, s tím pomůže developer.  
Nové Chabry podpořily školu i fotbalový tým.

Moderní developer by neměl „jen postavit a odejít“, měl by přispět ke kultivaci lokality a života místních obyvatel. Heslo, kterým 
se stále neřídí mnoho společností, naštěstí v Nových Chabrech funguje dokonale. Každý si zde může vyzkoušet zbudovanou cyklostezku, 
která je vhodná pro sportovce i pěší a spojuje lokalitu se sítí pražských cyklostezek. Kolemjdoucí navíc potěší venkovní výstava soch 
českých umělců a aktivní lidé ocení i moderní fitness stezku – sérii cvičebních strojů rozmístěných v trávě pro protažení a posilování.  

Kromě nadstandardního bydlení projekt v brzké době nabídne také restauraci, kavárnu a mateřskou školku pro 80 dětí, na které  
se společnost Star Group dohodla přímo se zastupiteli Dolních Chaber.


