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Lípa v parku U Václava 
u příležitosti oslav 100 let 
vzniku Československa, str. 3.

str. 11



Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina, 
starosta MČ
Letošní říjen se nesl ve znamení důležitých 
společenských událostí. Naše republika 
oslavila 100. výročí vzniku a po čtyřech letech 
jsme opět volili své zástupce do obecních 
zastupitelstev a v některých částech naší 
země i do senátu. Dnes jsou volby minulostí, 
výsledky známe a nastal opět čas na práci. 
Touto cestou děkuji všem obyvatelům naší 
městské části, kteří se rozhodli a k volbám 
přišli. V celorepublikovém měřítku jsme svou 

účastí stáli opět hodně vysoko.  

   Nově vzniklé koalici přeji co nejvíce úspěchů v práci pro obyvatele 
Dolních Chaber. Úkolů k řešení je určitě dost. Zásadní problém je 
pro většinu z nás doprava. A to nejen v té nadřazené podobě, kterou 
je umístění tranzitního okruhu kolem Prahy, ale především v naší 
místní dopravě, na mysli mám především přetížení našich ulic osobní 
dopravou. Studie současného stavu i možných řešení je už na světě.

   Další problém naší městské části je v oblasti školství. Kapacitu 
předškolních zařízení doplnila nová mateřská škola Beranov. Na 
dostavbu základní školy se přes všechna protivenství podařilo 
nashromáždit téměř 80 milionů korun, které umožňují realizovat 
první etapu dostavby. Výběrové řízení na dodavatele stavby je již také 
v běhu.

   Také již vousatý záměr na vybudování chodníku podél Spořické do 
Čimic se dostal do fi nále. Je třeba ještě doplnit detaily pro stavební 
povolení a dlouho očekávaná výstavba může defi nitivně začít. 
Předpokládaný termín realizace je jaro příštího roku.

   Prostor pro pokračování projektů je také v oblasti sportovních zařízení. 
Podali jsme žádost o dotaci na stavbu zastřešení nového hřiště při 
základní škole. Mnoho dalších prací je v běhu. Máme se všichni na co 
těšit. Obyvatelům Chaber přeji jen krásné chvíle v barevném podzimu.  

OTEVŘENÁ RADNICE
Nový web a Facebook

Veškeré informace o naší MČ 
naleznete na novém webu a také Facebooku městské části:

www.dchabry.cz a FB: MČ Praha-Dolní Chabry
 Individuální setkání se starostou MČ lze dojednat:

e-mail: miroslav.malina@dchabry.cz, tel.: 283 851 272

Na titulní straně foto pamětní lípy  
Foto: Tomáš Trenkler 

schválilo
  rozpočtové opatření č. 7 a č. 8 v roce 2018
  přesun 500 tisíc Kč z rezervního fondu do investičního 

fondu
  příspěvek na celkovou rekonstrukci kuchyně MŠ Bílenec-

ké nám. ve výši 500 tisíc Kč
  výši odměn za funkce členů výborů ZMČ a komisí RMČ 

pro nečleny zastupitelstva
  prodej části pozemku parc. č. 348/1, k. ú. Dolní Chabry 

za cenu 600 Kč/m2

  prodej části pozemku parc. č. 1034/6, k. ú. Dolní Chabry 
za cenu 1 500 Kč/m2

souhlasilo
  s návrhem na pořízení změny ÚP zkráceným postupem 

ve věci posunutí biokoridoru
nesouhlasilo 

  s prodejem pozemků parc. č. 1264/54, 1270/1 a 1273, 
k. ú. Dolní Chabry 

Výběr ze zasedání Zastupitelstva 
27. září 2018

HARMONOGRAM – LISTOPAD
PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
NEDĚLE 4. 11. čas 09.00-13.00 hod. 
1.  Nová – u nezastavěné parcely 
2.  Pod Křížem x U Větrolamu – vedle stanoviště  
 separovaného odpadu  

PŘISTAVENÍ  BioVOK
SOBOTA 3. 11. 09.00–12.00 hod.      1. Nad Úvozem
SOBOTA 3. 11. 09.00–12.00 hod.  2. Pihelská

Linka 162 opět v ulici Na Dolíku 
Výluka by měla trvat přibližně do 5. října 
Z důvodu výkopových prací v ulici Pod Zámečkem jsou 
od 22. října 2018 dočasně změněny trasy autobusových 
linek 162 a 913. Vedení MČ se podařilo s Dopravním 
podnikem hl. m. Prahy vyjednat náhradní objízdnou 
trasu tak, aby byla zachována alespoň základní dopravní 
obslužnost severní části Dolních Chaber. Linku 162 tak 
po třech letech můžeme opět spatřit projíždět netradičně 
ulicí Krbická a Na Dolíku. 
Dosavadní zastávky Bílenecké náměstí a Dolní 
Chabry byly zrušeny. Zrušeny byly i zastávky 
Měděnecká a Do Rybníčků směrem z centra. 
V Měděnecké ulici je směrem do centra zřízena 
dočasná zastávka Bílenecké náměstí!

Tomáš Trenkler

Slovo starosty k 100. výročí vzniku republiky  
Zcela výjimečná událost, která tak trochu zanikla ve víru letošního 
volebního dění. Přesto je to hodně příležitostí k oslavným a vzpomínkovým 
akcím. Naše městská část například oslavila výročí vzniku republiky 
slavnostním zasazením lípy v parku U Václava za účasti zástupců 
samosprávy městské části a žáků základní školy (viz titulní foto). 
Samostatné Československo bylo vyhlášeno 28. října 1918. V letošním 
osmičkovém roce jsme si připomněli také nejvýznamnější osobnosti, 
které stály u zrodu Československé republiky: první československý 
prezident Tomáš Garrigue Masaryk, generál Milan Rastislav Štefánik a 
diplomat dr. Edvard Beneš. Buďme hrdí na svou zemi, na svou obec a 
dejme to svému okolí vědět. 

Obnovené pravidelné 
nedělní bohoslužby 
Tyto se budou konat vždy v čase 
od 16.30 hodin v kostele Stětí 
svatého Jana Křtitele. Odpolední 
bohoslužbu budou celebrovat faráři, 
Salesiáni z farnosti Dona Boska 
v Kobylisích.
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Mgr. Kateřina Šilhová 
Šafránková

18400.cz obhájila 
mandát

Ing. Petr Kasa 18400.cz nově zvolen
Ing. Alena Hájíčková 18400.cz obhájila 

mandát
Stanislav Vyšín 18400.cz nově zvolen
Hana Francová 18400.cz obhájila 

mandát
Mgr. Ing. Martina 
Šušáková

18400.cz nově zvolena

Ing. Josef Doležal 18400.cz nově zvolen
Miroslav Malina Volba pro Chabry obhájil mandát
JUDr. Petr Malý Volba pro Chabry nově zvolen
Jan Vokurka Volba pro Chabry obhájil mandát
Mgr. Hana Kunešová Volba pro Chabry nově zvolena
Martin Knížek Volba pro Chabry nově zvolen
Ing. Barbora 
Floriánová

ODS obhájila 
mandát

JUDr. Milan Golas ODS nově zvolen
Ing. Miloslav Pexa ODS nově zvolen

Zprávy z úřadu, volby

Výsledky komunálních voleb 2018 
V letošních volbách do 
Zastupitelstva MČ Praha-Dolní 
Chabry se ve dnech 5. a 6. 
října utkaly tři místní uskupení, 
která se na základě rozhodnutí 
téměř dvou tisíc hlasujících 
voličů (63,91 % účast) podělila 
o patnáct zastupitelských 
mandátů. 
   Nejvíce křesel získal subjekt 184 00.cz – Za lepší 
Chabry, když obdržel sedm mandátů za 47,33 % hlasů. 
Na druhém místě se umístila Volba pro Chabry s pěti 
zvolenými zastupiteli za 34,29 % hlasů a třetí skončila 
ODS se třemi mandáty za 18,36 % hlasů. Oproti roku 
2014, kdy kandidovalo šest stran, a vyhrála Volba 
pro Chabry, nezískal žádný subjekt nadpoloviční 
většinu mandátů, a tudíž bude pro ustanovení Rady 
nutná koaliční spolupráce. Z předešlého období 
v Zastupitelstvu pokračuje pouze šest zastupitelů, 
dalších devět budou na radnici nováčky. V případě, 
že žádný z nově zvolených zastupitelů na ustavujícím 
zasedání ZMČ na svůj post nerezignuje (konalo se po 
uzávěrce zpravodaje), bude pro další čtyři roky složení 
Zastupitelstva následující – viz tabulka níže.

Tomáš Trenkler

Možnost zřízení 
rozvážkové služby obědů
Na posledním zářijovém jednání Rady MČ 
dne 24.9.2018 byla na návrh několika občanů 
projednána možnost zřízení rozvážkové služby 
obědů. V rámci své kapacity poskytuje odběr 
obědů pro mimoškolní strávníky naše Základní 
škola Spořická a této možnosti využívají hojně 
především senioři. Nejen pro mnohé z nich by 
proto bylo jistě velmi přínosné využití rozvážkové 
služby. Rada MČ hledá cestu, jak tuto službu v co 
nejbližší době zajistit.                              Rada MČ

Za Prahu 8 jde do Senátu Wagenknecht 
Z druhého kola voleb do Senátu Parlamentu 
ČR konaných ve dnech 12. a 13. října 2018 
v obvodu č. 23 – Praha 8 
zvítězil s 54,45 % (10 318 hlasů) 
Ing. Lukáš Wagenknecht a stane se 
nejmladším senátorem. Porazil prof. 
MUDr. DrSc. Pavla Dungla s 45,54 % 
(8 631 hlasů). Volební účast na Praze 8 byla 
nad celorepublikovým průměrem, přestože 
činila pouhých 18,23 % a k volbám se 
nedostavila ani polovina voličů z prvního 

kola. Ve třech okrscích v Dolních Chabrech zvítězil také nestraník za Piráty 
Ing. Wagenknecht s 58,17 % za 409 hlasů nad profesorem Dunglem, 
nestraník za TOP+STAN s 41,82 % za 294 hlasů. 
   Na Praze 8 se v prvním kole utkalo šestnáct kandidátů 
o senátorské křeslo, což bylo letos vůbec nejvíce ze všech 27 volených 
obvodů. V září čtyřicetiletý Wagenknecht, který působil jako náměstek 
ministra fi nancí ČR pro oblast fi nančního řízení a auditu a mj. v roce 2017 
založil společnost Good Governance, byl zvolen senátorem na šestileté 
funkční období a nahradí tak dlohodobě působící dosavadní senátorku 
Danielu Filipiovou (ODS).                                                    Tomáš Trenkler

POZOR! Dopravní komplikace na Ústecké 
a v přilehlých ulicích 
Vedení naší MČ nemá na průběh oprav vliv, chyba je 
v návaznosti prací 
V posledních dnech probíhá potřebná údržba na Ústecké ulici, kterou 
provádí TSK, a. s. a povolení k akci vydává odbor dopravních agend 
pražského magistrátu. Rekonstrukce vnitřních ulic naší MČ povoluje na 
Praze 8 Stavební úřad, a to včetně úprav dopravního značení (odbor 
dopravy). Dolní Chabry žádné povolení k opravám nevydávají. Veškerá 
koordinace akcí je tak na daných úřadech a při jejich souběhu dochází 
k nepříjemných dopravním situacím, které se bezprostředně dotýkají 
především našich občanů. Práce na Ústecké započaly v polovině měsíce 
října, a to z důvodu plánované souvislé údržby komunikace. Jedná se 
o uzavřený pruh ulice ve směru na Zdiby od Kobylis a doprava je řešena 
obousměrně zúžením v jednom pruhu. Společně s dalšími dočasnými 
uzavírkami např. v Ulčově nebo U Větrolamu je proto nyní značně 
zkomplikovaná doprava v horní části Chaber. Práce na výměně potrubí 

středotlakého plynovodu v havarijním stavu a rekonstrukcí některých 
vnitřních ulic jsou však nezbytné. MČ proto komunikuje s příslušnými 
úřady, abychom co možná nejvíce zmírnili negativní dopady spojené 
s minimální koordinací realizátorů prací.           Komise stavební a dopravní
Žádáme spoluobčany o pochopení a trpělivost.

Poděkování starostovi Malinovi
Děkuji za zajištění opravy tří kostek zámkové dlažby, která vyčnívala na 
rohu ulic Budyšínská a V Kratinách. Sice oprava trvala dlouho, několik let 
urgencí, ale nakonec se v září obyvatelé, kteří tudy chodí, dočkali.                              

Ing. M. Vojtíšková

Složení Zastupitelstva 2018-2022

POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! r
Silniční uzávěra v ulici Pod Zámečkem 
Na základě nařízení odboru dopravy Prahy 8 a Silničního správního úřadu 
došlo 19. října 2018 k uzávěře ulice Pod Zámečkem v úseku nad hřbitovem 
směrem na Veltěž. Uzávěru provedla odborná fi rma. Komunikace zůstává 
neprůjezdná. Nastalou situaci s úřady řešíme!                            Rada MČ
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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.      redakce

Údržba komunikace Ústecká a související 
omezení od 16. 10. do 23. 11. 2018
Na Ústecké ulici ve dvou etapách probíhá souvislá údržba 
komunikace, se kterou se 
pojí dopravní omezení. 
Investorem akce je TSK, 
a.s. V první etapě je 
uzavřen jízdní pás ve 
směru z centra a údržba 
se realizuje v úseku 
Žernosecká/Kobyliská. 
Ve druhé etapě bude 
uzavřen jízdní pás 
ve směru do centra v úseku Žernosecká/Kobyliská. V části 
druhé etapy dojde nejprve k uzavírce křižovatky ulic Ústecká 
a Dopraváků a vazby zůstanou zachovány křižovatkami ulic 
Ústecká a K Ládví. Pak 
se průjezdnost křižovatek 
vymění, přístup do ulic 
K Ládví a Dopráváků bude 
zachován po objízdné 
trase jednou z křižovatek. 
V každé etapě je provoz 
veden obousměrně po 
neuzavřeném jízdním 
pásu formou 1 + 1.

         Tomáš Trenkler

Zprávy z úřadu, komise, inzerce

Kavárnička pro seniory
Bude probíhat tradičně v Chaberském dvoře vždy první a třetí 
středu v měsíci, přijďte posedět mezi nás při kávě a občerstvení. 
Na listopadovou kavárničku připravujeme pro zájemce kurzy 
výroby drobných dárků z pedigu, materiál bude k dispozici. Nově 
je možné přijít posedět i v ostatní středy, ovšem bez pohoštění- 
Káva i čaj budou k dispozici!.

Památeční „Lípa“ v parku U Václava 
k oslavě 100 let vzniku naší republiky
Ve čtvrtek 27. září 2018 jsme se sešli se žáky devátých tříd naší 
ZŠ, abychom společně 
zasadili památeční lípu. 
Starosta Miroslav Malina 
a zástupce ředitelky ZŠ 
Martin Cutych přivítali 
žáky a přednesli 
sváteční projev, kterým 
si připomněli význam 
symboliky sázení stromu 
lípy. Žáci sami se pod 
dozorem učitele Cutycha 
ujali výsadby a každý 
z nich si s nadšením 
přihodil trochu té hlíny nebo pomohl se zalitím. Slavnostní akce 
k letošní oslavě 100 let od vzniku ČSR proběhla za slunečného 
podzimního dne za účasti dalších zastupitelů a ředitelky ZŠ.

Tomáš Trenkler

Kulturní a sociální komise uskutečnila 
v  říjnu dva výlety 
Jelo se do Ratibořic a Třebechovic a druhý výlet směřoval do 
Polska. Výletů se účastnili především naši senioři, navštívili 
nejen krásné Babiččino údolí, ale potěšili se i celoroční výstavou 
betlémů, poobědvali a v podvečer se vrátili domů. Výlet do 
Polska je zaměřen vždy na předdušičkové nákupy květin, svíček 
a dalších ozdob na oblíbeném trhu u Náchoda. Střídáme vždy 
výlety s tématikou pro děti s výlety zaměřenými na seniory, 
kteří jsou našimi nejčastějšími účastrníky zájezdů. Na prosinec 
plánujeme ještě tradiční zájezd na vánoční trhy do některé ze 
sousedních zemí. Máte se na co těšit!  

Věra Doušová, předsedkyně kul. a sociální komise
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Dopisy, výročí, soutěž, kultura

Voucher v hodnotě 700 korun vyhrála tato čísla: 5, 35 a 3!
A je to tady! Naše soutěž skončila. Jak jsme psali v červencovém čísle, slosování o tři poukázky proběhlo dne 
15. října v našem salonu pod pečlivým dozorem komise. Všichni jsme byli napnutí, kdo z celkového počtu 

200 losovaných návštěvníků v období od 15. 7. do 15. 10. získá tři 
výhry. Nezapomněli jsme ani na vás, na které se štěstí neusmálo. 
Nabízíme nové akce: od 1. listopadu, kdy slavíme rok otevření 
salonu, si v našich prostorách můžete vychutnat sklenku kvalitního Prosseca a ke každé 
vybrané službě, kterou u nás využijete, obdržíte 10 % slevu. Akce trvá týden! Své služby 
jsme rozšířili o prodlužování a zahuštění řas metodou řasa na řasu. V kosmetice používáme 
ultrazvukovou špachtli k čištění pleti a vlasy si můžete nechat zamotat do francouzských 
copů s kanekalonem (vydrží až týden). Krátké vlasy vám naopak díky 100 % kanekalonu  
v přírodní nebo barevné variantě prodloužíme. Na Vaši návštěvu se těší                                        

Váš tým Salonu APRIORI 
Pozor: změna otevírací doby! Otevřeno máme i v sobotu.

Dar: kočárek 
do školky
Paní A. Manderlová 
požádala redakci, zda 
by nezprostředkovala 
předání daru papírového kočárku 
dětem v MŠ na Bíleneckém 
náměstí. Rádi vyhovíme a dar 
předáme ředitelce školky Lence 
Nikodýmové.                              red

90. narozeniny jubilantky Vlasty Dočkalové
Paní Vlasta oslavila narozeniny v kruhu nejbližších dne 2. listopadu. 
Do Horních Chaber se přistěhovala s rodiči z pohraničí v roce 1939. Po 
absolvování dvouleté odborné školy pro ženská povolání se věnovala 
práci s dětmi v dětské ozdravovně v Jetřichovicích a v horní mateřské 
škole v Chabrech. Později pracovala jako úřednice. S manželem si  
v Chabrech postavili dům a společně vychovali dceru a syna. Nejvíce se 
těší z relativního zdraví a úspěchů svých vnoučat. Mezi celoživotní koníčky 
stále vitální jubilantky patří ruční práce a četba. Milá maminko a babičko, 
přejeme Ti do dalších let hodně spokojenosti a hlavně pevné zdraví!                          

Alena, Mirek, Eva a Daniela Manderlovi

Kudy se dál ubírat? Umíme vést dialog? Mysleme rozumem i srdcem.
Jak se ukazuje, naše společnost doznala v posledních letech značných změn. Cesty lidí se rozdělují a vzniká rozladěný 
stav věcí. Požadavek vidět situaci v širokém úhlu pohledu bývá mnohdy výkřikem do tmy. Život je pro mnohé hra: kolik se do 
čeho vloží, tolik se vytěží. Komunikace vázne. Dokážeme najít cestu porozumění ke svému okolí? Umíme vést dialog? Je 

třeba o věcech víc přemýšlet, než nastartujeme vlnu útoku. Unáhlené názory nikomu neprospívají. Co člověk, to individualita. Každému 
se poznání zapíše do mysli jinak. To, co se dnes lidem předkládá, je mnohdy zkreslené. Osobní emoce a vytváření pochybností by 
tu neměly co dělat. Přestože se lidé liší, slušnost by měla být součástí života každého z nás. Každý má svou pravdu, ale zkusme si 
vybudovat cestu zdravého úsudku a uvědomit si, že nevědomky můžeme ublížit. Snahou nemá být zraňovat, ale pracovat co nejlépe. 
Zkusme být prospěšní nejen sobě, ale i celku. Zkusme vedle sebe žít, aby všem v našem okolí bylo dobře. Chovejme se k sobě slušně. 
Za pomoci všech dobrých srdcí a dostupných příměrů toho dosáhneme. Zkusme to, ať je nám v našem chaberském regionu dobře. 
Začněme v novém říjnovém uspořádání tak, jak v rámci svých možností můžeme každý své představy co nejlépe realizovat.

Jiřina Knapová

Krajané opět v Dolních Chabrech  
12. ročník mezinárodního festivalu krajanů se konal pod záštitou starosty.
Soubory z Ukrajiny, Chorvatska, Slovenska a Srbska předvedly našim divákům tance, 
zpěv a hlavně velké vlastenectví a neutuchající nadšení pro české tradice. Ačkoli žijí již 
pět až šest generací v zahraničí, nezapomínají na své kořeny, sdružují se do spolků, kde 
navštěvují kurzy češtiny, zpívají české písně, učí se nové tance a společně oslavují české 
tradice. Vše dělají především pro děti a mládež. Babičky přešívají kroje, chystají tradiční 
české pečivo, vzpomínají na tradice, vedou kroniky a všichni společně se celý rok snaží, 
aby na setkání v České republice udělali co nejlepší dojem. A diváci vždycky ocení dobrý 
výsledek potleskem, někdy i tím, že se sami dají do tance a zpěvu. Letošní setkání krajanů 
ozvláštnil slavnostní akt za přítomnosti předsedů souborů a starosty Maliny s radními, a to 
sázení lípy republiky na Hrušovanském náměstí. Tak jako budeme my, diváci, vzpomínat 
na rozzářené tváře tanečníků a zpívajících dětí, oni zase budou vzpomínat na to, že  
v Chabrech zanechali svou stopu. A také na skvělé pohoštění a srdečné přijetí, kterého 
se jim dostalo od dobrovolnic, které jako tradičně několik dní předem chystaly pohádkové 
hody. Těšíme se za rok s vámi všemi na shledanou.     

Věra Doušová, ředitelka a hlavní organizátorka 
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Kontakt: 283 852 858, 604 976 653, 
www.dchabry.eu,  

chaberskydvur@dchabry.cz, 
knihovna@dchabry.cz.

Listopad 2018
Výstava „Patchwork s láskou„ 1. – 30. 11.
Eva Böhmová 
Vernisáž se koná 3. 11. od 15.00 hod.

6., 13., 20., 27. 11. út 9.30 – 11.00 hod., Dvoreček  
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč

7. 11. st 15.30 – 17.30 hod., Kavárnička Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje
pořádá Kulturní a sociální komise

10. 11. so 15.00 hod., Šípková Růženka a o Marušce
Divadelní pohádka pro děti 
Vstupné 50 Kč, Velký sál

20. 11. út 16.00 hod., 1. adventní dílna – Patchwork
Rezervace nutná
Vstupné 30 Kč

21. 11. st 15.30 – 17.30 hod., Kavárnička Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje
pořádá Kulturní a sociální komise

21. 11. st 18.00 hod., 5 000 km na cestě po Namibii
Cestovatelská beseda Josefa Doležala
Vstupné 30 Kč

22. 11. čt 19.30 hod., Inspektor má těžkosti, Robert Thomas
Detektivní komedie divadla DIVOCH
Vstupné 120 Kč, Velký sál

27. 11. út 16.30 hod., Výroba Adventních věnců 
Rezervace nutná
Vstupné dle materiálu

28. 11. st 18.30 hod., Adventní koncert
Eddie Edward & Friends
Vstupné 90/70 Kč

29. 11. čt 19.30 hod., Sborovna
Premiéra divadla DIVOCH
Vstupné 120 Kč, Velký sál

Výstava „Patchwork s láskou„ 1. – 30. 11.
Eva Böhmová
Vernisáž se koná 3. listopadu 2018 v 15.00 hod.

Provoz galerie a knihovny 
je po dobu akcí pořádaných  

v prostorách Kulturního centra CHD omezen.

Šípková Růženka a o Marušce 
10. 11. 15.00 hod. 
Divadelní soubor Hálek 
Nymburk z.s. uvádí hudební 
pohádky Zdeňka Svěráka a 
Jaroslava Uhlíře na motivy 
fi lmu TŘI BRATŘI v režii 
Víta Špinky.

Vánoční tvoření 
S PATCHWORKEM 
20.11. 16.00–18.00 hod.
Veškeré pomůcky a materiál budou 
k dispozici na workshopu. Workshop je 
vhodný i pro začátečníky, určeno spíše 
pro dospělé. Rezervujte si své místo.

5 000 km na cestě po Namibii
21. 11. 18.00 hod.
Zemí, plnou přírodních krás a safari, na které se nezapomíná.
Letos v létě jsem s rodinou strávil nádherné tři týdny poznáváním země 
na druhé straně zeměkoule a rád bych se o tyto zážitky podělil. Země 
se jmenuje Namibie a najdete ji na jihozápadním cípu Afriky. Namibie 
není u nás moc známá, což je škoda. Na setkání se těší Josef Doležal

Výroba Adventních věnců 
27. 11. 16.30–19.00 hod.
Adventní věnce: lektorka Alena Wachtlová, 
Lucie Vodrážková
Rezervace ohledně zajištění materiálu 
v KC CHD

Chaberský dvůr – Kulturní centrum
můžete sledovat na FB 
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Knižní novinky

Novinky pro děti

 

SCÉNA DIVADLA DIVOCH - CHABERSKÝ DVŮR - HRUŠOVANSKÉ NÁM. 253/5 - PRAHA - DOLNÍ CHABRY 
 

Robert Thomas 
 INSPEKTOR MÁ TĚŽKOSTI 

AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA Nositele autorských práv zastupuje:       DILIA, divadelní a audiovizuální agentura z.s., Krátkého 1, Praha 9  
                                OSA, ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, Československé armády 786/20, Praha 6    

 
22.11.2018 

19.30 
 

Režie: Alena Borhyová Kostýmní spolupráce: Michaela Čermáková 
Mrtvoly v právní kanceláři, více než napjaté vztahy, mrzutý inspektor, pět podezřelých. 

Napínavá detektivní komedie s více než překvapivým koncem. 
 Hrají: Božena Hrdličková, Jan Fuchs, Jiří Chytrý, Marie Tomsová, Bětka 

Kalendová, Dan Hrdlička, Stáňa Klocperová, Lucie Hrdličková, Roman Tichý 
 

KONTAKT: 283 852 858 
                    604 976 653  
 

Adventní koncert 28. 11. st 18.30 hod. 

Novinka Patrik Hartl: Nejlepší víkend 
Na Silvestra si Andrea, Jirka, Dáša, Bert, Markéta a Pavel dají 
zásadní novoroční předsevzetí. Žádný z nich ale nikomu neřekne, 
jaké je to jeho. Všichni touží změnit svůj život a doufají, že se jim 
to během nového roku podaří. Mohlo by, protože 
času na to budou mít dost. Kromě ranních a 
večerních hodin pracovních dnů mají k dispozici 
padesát dva víkendů, deset státních svátků a 
čtyři týdny dovolené. To je dohromady šest tisíc 
sedm set šedesát hodin volna, během kterých 
se dá změnit téměř cokoli… 
V naší knihovně máme dva svazky! 

Sobota 8. prosince 2018 od 15 hod.
Slavnost v Adventu

u kostela Stětí sv. Jana Křtitele 
v Dolních Chabrech na Bíleneckém nám. 

Bude se tancovat, na dudy hrát, 
promítat a pět, přijďte svařák popít, 

pohodovat a porozprávět...
Vánoční jarmark s hudbou a občerstvením
Chaberské produkty - med, povidla, keramika, ruční práce
Vánoční punč, svařák, cukroví, grilované maso

Koledy a středověké písně  
Consort Helveticus
Loutková pohádka - Kašpárek a Baba Jaga 
Ilegumova divadelní společnost
Živá hudba a světelná projekce na zdi kostela
Píseň Salomé (záchrana obrazu z kostela) 
Svátečně laděná varhanní hra v kostele

Program slavnosti bude upřesněn.  
Akci pořádá Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, z. s.
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Tradiční setkávání na Dvorečku 
každé úterý 9.30–11.00 hod.
Velmi se těšíme na všechny děti ve věku 
(2 až 4 roky) a jejich doprovody, které 
se chtějí naučit říkadlům a písničkám za 
doprovodu hudebních nástrojů. 
V pestrém programu nebudou chybět 
protahovací cvičení, ani oblíbená výtvarná 
dílna. Přijďte k nám!
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DIVADELNÍ OSMIČKA 
2018 – IV. ročník 
Přehlídka ochotnických divadelních 
souborů se letos konala od 19. září do 
10. října. V roce 2015 přehlídku založila 
Alena Borhyová. Z 10 divadelních 
představení si cenu diváků odnesly 
soubory: 1. DIVOCH za hru Martiny 
Mrňavé Sestry a 2. Divadlo bez debat 
za hru A do pyžam! Cenu Divadla 
Karla Hackera získalo Herecké studio 
Švandova divadla za představení 
Kafkárium. Gratulujeme a děkujeme 
zakladatelce i organizátorům letošního 
festivalu v čele s Žofi í Šrámkovou i 
všem zúčastněným! 
Těšíme se na shledanou v roce 2019 

na V. ročníku Divadelní osmičky! 

Dostaveníčko chaberských seniorů 
na zámku Hrádek u Nechanic
nebo-li „Mladý elegán s majestátem starce“
Uprostřed září vyjel plný autobus našich seniorů od školy 
na výlet s cílem navštívit půvabný zámek u Nechanic a 
město perníku Pardubice. Zámek je sice starý sotva 150 
let, ale když se ocitnete v jeho útrobách, dostanou vás 
zlacené interiéry stavby ve stylu tudorské gotiky, které jsou 
zařízeny starožitnostmi z prastarých šlechtických sídel v Itálii 
a Rakousku. Dojem z prohlídky umocní i jedny z prvních 
digitálních hodin na světě a moderní boiler nad vanou. Uvidíte 
i časoměřič, dar ruského cara Petra I. císaři Leopoldovi I., 
který se k Harrachům dostal při dražbě panovníkova majetku. 
Orlice každou hodinu mávala křídly, klapala zobákem a 
koulela očima. Za podobným časoměřičem, který je na světě 
ještě jeden, se musíte vypravit až do petrohradské Ermitáže. 
Pokud hrajete golf, lze si ho zahrát v bezprostřední blízkosti 
zámku na zeleném anglickém trávníku. Nákup měkkých 
čerstvých perníků a posezení v útulné kavárničce výlet 
zakončil. Za pozornou péči děkujeme organizátorce zájezdu 
paní Aleně Markantové.

HaMaKu

Režie: 
Ivana Fára s podporu souboru DIVOCH
Hrají:
Hanych  - Hana Pištorová/Natálie Rejková 
Iva – Gabriela Rejková/Andrea Neradová 
Jana – Věra Malinová  
Lea – Alžběta Kalendová/Martina Mrňavá 
Rita – Ivana Fára 
Ivo – Jozef Mitošinka
Oto – Štěpán Knobloch 
Sysel – Pavel Fára 
Žák – Marek Nerad
Technika: 
Pavel Fára 

Sborovna
Jaromír Brehový

Prem
iéra

: 

29. 11
. 201

8 v 1
9:30 

Chaberský dvůr
Hrušovanské nám. 253/5

Praha 8 - Dolní Chabry
www.divochdivadlo.cz

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, občanské sdružení; Krátkého 1, Praha 9

Anotace: „Komedie souboru DIVOCH z prostředí 
učňovského školství k pobavení i zamyšlení.“ 
SBOROVNA je hodnotící tribunál každé školy. Premiéra odhalující 
drama protichůdných situací dnešní soukromé školy. Komické 
situace poruch osobností kantorů versus protiklady školného žáků 
bohatých rodičů a schopností jejich ratolestí. Toto vše zavání černým 
humorem každým coulem! Přijďte se pobavit na naši premiéru! 
Opět ochutnáte vůni školy a oprášíte vzpomínky dne 29. listopadu 
v čase 19.30 hod.                             za Divochy divoch Pepa Mitošinka

Martina Mrňavá: Sestry
Režie: Marta Dietrich Dvorská
Odborná poradkyně: PhDr. Jiřina Prekopová
Použity písně z alba Pavly Marianové Radosti... Bolesti...
Hrají: Andrea Neradová, Martina Mrňavá, Gabriela Rejková



  
PŘIJDE K NÁM MIKULÁŠ 

 
  

Milé děti a rodiče, 

  
zveme vás na Mikulášskou besídku, kterou pořádá   

TJ ZŠ Chabry ve spolupráci se ZŠ Dolní Chabry,  
a 

 uskuteční se 

 
  

v úterý  4. 12. 2018 v čase 16:30 hod 
v tělocvičně základní školy  

 
  

Vstupenky v hodnotě 50 Kč (na dárek od Mikuláše pro jedno 
dítě) je nutné zakoupit v kanceláři školy, MŠ a ve cvičebních 

hodinách TJ od 13. 11. 2017 do 27. 11. 2017. 

  
 

Na programu budou soutěže, Mikulášská nadílka 
 
  

Na tuto akci připomínáme nutnost přezutí v šatnách školy. 
 

Těší se na Vás… 
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Beseda s Janou Jůzovou
V říjnu se žáci 4. B zúčastnili v knihovně Chaberského 
dvora besedy s autorkou knihy pro děti Světoví Češi. 
Autorka vystudovala historii a pracuje jako redaktorka 
naučných knih. Cestování je jejím největším koníčkem, 
kterému se věnuje v jakékoli podobě: od baťůškářství 
přes poznávání kultury a života evropských velkoměst 
až po turistiku v krásné přírodě a toulky po Čechách. 
Prostřednictvím textu a komiksu dává kniha nahlédnout 
do lidských osudů výjimečných osobností, které vynikly 
ve svém oboru.              Jana Linhartová, třídní učitelka

OMEP v MŠ Chaberáček 
OMEP je světová organizace pro předškolní výchovu (Organisation 
Mondiale pour l´Éducation Préscolaire). Koncem června delegáti této 
organizace navštívili naši mateřskou školku v rámci konání celosvětové 
konference OMEP, která se konala v Praze pod názvem „Současné 
podmínky předškolního vzdělávání“. Děti se hostů nebály a již při 
vstupu do školky je překvapily pásmem o dracích a českými koláčky. Poté 
vzácnou návštěvu přivítal i starosta naší obce Miroslav Malina. Delegáti 
z Číny, USA, Ruska, Turecka, Finska, Srbska, Chile, Japonska a Irska) si 
nejprve se zájmem prohlédli celou budovu i s jídelnou a zahradou.
   Poté v Modré třídě zhlédli ukázku výchovné práce s nejmenšími dětmi 
na téma Maková panenka. V Zelené třídě se  děti představily v tanečním, 
hudebním a literárním  pásmu s lidovými písněmi Červený šáteček a Na 
tom pražském mostě.  Ve vzájemné spolupráci všichni vytvořili  společné 
výtvarné dílko „OMEP v Chaberáčku“. V závěru návštěvy děti naučily 
delegáty tanec Ram sam sam. Ve Žluté třídě si hosté vyzkoušeli Mazurku 
a od dětí obdrželi dárky 
na památku. Ředitelka 
PhDr. Helena Kalábová 
odpovídala na četné 
dotazy delegátů, kteří 
nadšeně obdivovali 
děti, pedagogy, školku, 
školní zahradu, 
někteří dokonce i 
závlahový systém na 
školní zahradě. Na 
tento výjimečný den  
v samém závěru školního roku nezapomeneme a věříme, že na ni budou 
rádi vzpomínat i delegáti. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na 
úspěšné realizaci této akce.                                      Bc. Marcela Fárková

Stříbro z minifotbalu 
Začátkem měsíce října se konalo 
obvodní kolo turnaje v minifotbalu 
na ZŠ Glowackého, pořádal 
DDM Prahy 8. Letošního kola se 
zúčastnilo 21 týmů. První den se 
odehrály zápasy ve třech skupinách 
systémem „každý s každým” a 
z každé skupiny postupovaly vždy dva nejlepší týmy do následujícího 
finálové dne. Naši starší žáci ve složení (Adam Veselý, kapitán, David 
Staněk, Filip Feigl, Mario Sevček, Jan Pobežal, Lukáš Bolen, Patrik Vlček 
a Jakub Dušek) vyhráli až na jedno všechna svá utkání a postoupili do 
finálové šestky. Finálová skupina se odehrála také systémem „každý  
s každým”; my jsme třikrát vyhráli, jednou prohráli a rozhodující pátý 
zápas s nejsilnějším týmem turnaje (ZŠ Žernosecká) skončil remízou 1:1. 
Nakonec jsme se museli smířit s celkovým druhým místem za vítěznou 
ZŠ Žernosecká. Naše družstvo předvedlo na turnaji velmi pěkné výkony 
a celkové 2. místo z 21 zúčastněných škol Prahy 8 je skvělý výsledek. 
Kluci, děkujeme za vzornou reprezentaci školy.                   Martin Cutych

Úspěch starších žáků naší ZŠ v přespolním 
běhu: krajské finále POPRASK 

Krajské finále Poháru pražských 
základních škol nazvaný POPRASK 
v přespolním běhu, kam se naše 
základní škola nominovala na 
základě předchozího vítězství  
v obvodním kole Prahy 8, se konalo 
11. října. Soutěžilo se v pražské 
Stromovce a zúčastnilo se dvanáct 
nejlepších škol z každé pražské 

části. Naše škola měla zastoupení ve starších žácích, a to ve složení: 
Adam Veselý, Michal Fiedor, David Staněk, Patrik Vlček a Lukáš 
Bolen. V silně nabité konkurenci krajského finále skončila naše škola 
na celkovém 9. místě, což lze s ohledem na počet zúčastněných škol 
považovat za opravdu cenný výsledek. Všem našim běžcům děkujeme 
za vzornou reprezentaci školy. Kluci, jste borci!                   Martin Cutych

Jak si poradit s volbou střední školy? 
V rámci přípravy na budoucí 
povolání se žáci 9. ročníku 
zúčastnili besedy v Informačním 
a poradenském středisku pro 
volbu povolání při Úřadu práce 
ČR. Zde se srozumitelnou 
formou seznámili s mnoha 

důležitými informacemi, které jim mohou výrazně 
pomoci při volbě jejich dalšího vzdělávání. Každý si 
mohl vyplnit jednoduchý test, který ho pak alespoň 
rámcově nasměroval na určitý okruh budoucích 
povolání. Rovněž si mohli individuálně prostudovat 
různé pracovní náplně, aby se seznámili s podstatou 
jednotlivých profesí. Pracovnice střediska zájemcům 
odpovídaly na dotazy a radily jim, jak při volbě školy 
postupovat. V neposlední řadě byli žáci seznámeni 
se zdroji informací potřebných při rozhodování.  
V listopadu plánujeme ještě návštěvu veletrhu středních 
škol Schola Pragensis. Věříme, že tyto akce našim 
žákům při volbě dalšího vzdělávání výrazně pomohou.            

Martin Cutych, zástupce ředitelky ZŠ 



 

10   Sport

Vyberte si svou pohybovou hodinu 
Podzim je ideální čas na cvičení. TJ ZŠ Chabry spustila plnou 
parou činnost svých oddílů. Některým z vás přijde vhod naše 
podzimní nabídka. 
   V pondělí se koná hodina SM systému: krásná hodina, kdy 
cvičíme cviky MUDr. Smíška na odstranění bolesti zad. V úterý 
je cvičení mužů. Daly se do pohybu také oblíbené hodiny s dětmi, 
kde to opravdu žije. Na hodinách je velmi rušno, učíme se cvičit 
na nářadí, hrajeme hry, a když se vše naučíme, jedeme zkusit 

štěstí na závody do 
Prahy. Další hodina 
„Senior Fit“ se koná 
v úterý. S radostí píši, že 
tady se sešla opravdu 
skvělá parta báječných, 
usměvavých milých lidí! 
Společně se setkáváme 
nejen na cvičení, ale už 

i mimo. Během týdne nám běží čtyři hodiny volejbalu. Standardně 
máme po 6 hráčích, což svědčí o tom, že se i těmto hodinám 
v naší jednotě daří. Vybrali jste si svou pohybovou hodinu? Do 
všech našich hodin máte dveře otevřené, rádi vás uvítáme.                                                 

tým cvičitelů TJ ZŠ Chabry

Úžasný fotbalový víkend  mužů A a B v Chabrech 
Naši muži se o víkendu 13. a 14. října opravdu 
pochlapili. Áčko prohrávalo 0:2 a úžasným výkonem 
v druhém poločase stav obrátili a zvítězili nad FK 
Loko Vltavín B 3:2. Béčko si to rozdalo v neděli 
s Prague Raptors Football Club a také prohrávalo 
0:1, také tento náš tým projevil velkou bojovnost a 
porazil soupeře 2:1.            Vlastimil Tomšů, foto Miroslav Malina

Domácí zápasy Chaber v listopadu 
Datum a čas Domácí Hosté  Soutěž
03.11.2018 11:30 Chabry FA Alexe Zbura mladší dorost
03.11.2018 14:00 Chabry Strašnice  starší dorost
04.11.2018 10:00 Chabry Nebušice  starší přípravka
10.11.2018 09:00 Chabry Třeboradice mladší přípravka
10.11.2018 11:00 Chabry Aritma  starší dorost
11.11.2018 11:30 Chabry Kunratice  mladší žáci
11.11.2018 14:00 Chabry Spoje  muži „B“
17.11.2018 13:30 Chabry Modřany  muži „A“
18.11.2018 10:00 Chabry Hrdlořezy  mladší dorost
18.11.2018 13:30 Chabry Ruzyně  starší přípravka
Více na: www.skchabry.cz.

Chabry „B“ x Prague Raptors Football 2:1 (1:1)
Velice zajímavé utkání sehráli v říjnu naši fotbalisté proti týmu 
Prague Raptors poskládaného výhradně z cizinců pracujících 
v Praze. Tento tým byl ve své soutěži neporažen s impozantním 
skóre 61:2. Naše „Béčko“ však není žádné „béčko“. Skládá se 
z hráčů A-týmu a hráčů, kteří třeba kvůli časovému vytížení 
nestíhají tréninky, a tudíž se nevejdou do sestavy A-týmu. Zápas 
se hrál za výborné divácké kulisy, kdy oba týmy měly výraznou 
podporu svých fanoušků a diváků bylo více než na zápase áčka. 
K vidění byla oboustranně hezká kombinační hra se snahou 
o útočný fotbal. Do vedení šli sice „Raptoři“ z rychlého brejku, 
ale my jsme odpověděli řadou neproměněných šancí bratří 
Červenků. Až ke konci první půle se Jáchym Červenka postavil 
k exekuci přímého kopu a krásnou střelou na zadní tyč srovnal 
skóre zápasu. V druhé půli převahu domácích Lukáš Gottwald 
korunoval brankou po hezké kombinační akci. Další branku jsme 
již nepřidali, ale i tak jsme získali důležité tři body a dál jsme ve 
hře o postup do vyšší soutěže.                                     Jan Škurek,
Mladší žáci: Vítězství Chaber nad Bohemians!!!
Naši mladší žáci sehráli výborný zápas s dosud neporaženou 
Bohemkou. Výsledek 7:0 pro Chabry určitě neodpovídá obrazu 
hry, neboť zápas byl vyrovnaný. Myslím, že jsme svou hrou 
natočili třetí díl pohádky „Z pekla štěstí“. Vyšlo nám skoro 
všechno, na co jsme sáhli a soupeři prakticky vůbec nic. A pokud 
přece jenom ano, pak stál v naší brance neprůstřelný Pepa 
Němec. Nicméně historie se neptá a vysoké vítězství Chaber 
nad ligovou Bohemkou se počítá! 
Sestava vítězného týmu:
Němec – Mokáň, Hájíček, Volšický, Mikota, Škurek, Mlynár, 
Falešník, Ivanytsky, Matoušek.

Jan Škurek

 

Tělocvičná jednota Sokol Dolní Chabry 
Vás zve v sobotu 17. listopadu 2018 od 19:00 do naší Sokolovny 

na adrese Měděnecká 17, Praha – Dolní Chabry 
na tradiční 

COUNTRY BÁL  
 K tanci i poslechu zahraje od 20:00 country kapela Druhej dech 
 Příjemnou atmosféru oživí bohaté občerstvení, bar i tombola 
 Oblečení ve stylu country je vítáno 
 Vstupenky budou k zakoupení přímo na místě 

 

 
 
 
 

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL DOLNÍ CHABRY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Všechna cvičení probíhají v naší Sokolovně na adrese Měděnecká 17. 

 

 

Cvičení předškolních dětí s rodiči 
každý čtvrtek od 17:00 do 18:00 
Cvičení určené pro všechny děti ve věku od 2 do 7 let a jejich rodiče. 
Přijďte se podívat! 

 

 
 

Cvičení seniorů na míčích 
každé úterý od 17:00 do 18:00 
Žádný věk není příliš vysoký na to, zůstat v pohybu. Šetrné cvičení 
na míčích je řešení pro ty, kterým už není do skoku. 
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3. ročník rybích hodů  
 v Kalendově Chabrybárně

Další ročník rybích pochoutek, které pro své návštěvníky 
(nové i stálé) připravila rodina Kalendových začátkem října, 
je minulostí. 
Po tři dny bylo u Kalendů  
v Chabrybárně živo a veselo, 
přivítali zde na 1 500 hostů. 
Rybí speciality podávali 
osvědčení a profesionální 
kuchaři ze společnosti White 
Circus catering. Nutno dodat, 
že opět skvělé a chutné 
porce mizely stejně rychle 
jako další rybí dobroty a speciality v podobě různých druhů 
grilovaných sladkovodních ryb (jeseter, candát, sumeček, štika, 
amur a pstruh), polévka ze 
pstruha lososového, novinka - 
pepřenky z kapra, pomazánka, 
uzené ryby (především 
uzený pstruh a kapr) a další 
skvělé pochoutky. K rybám 
se podávalo osvědčené a 
vynikající víno z Moravy od 
pana Pastorka. Obsluha 
měla plné ruce práce a hosté 
spokojenost ve tváři. Navíc se zadařilo i počasí, a tak o veselou 
náladu nebyla nouze. Mix fotografií je jen malý zlomek letošního 
úspěšného rybobraní. 
   Chabrybárna i letos opět část 
peněz vybraných na vstupném 
daruje pro potřeby dětí v MŠ na 
Bíleneckém náměstí. Rodina 
Kalendova všem moc děkuje 
za návštěvu a už teď se těší na 
4. ročník, který bude jistojistě 
úplně jiný a zase lepší. 

Hana Marie Kunešová, foto: Bětka Kalendová, Michal Kašpar 

Rok od zničení jurt lesní školky Jaata
JAK bájný FÉNIX Z POPELA
9. října to byl rok, co shořely jurty lesní školky Jaata na pozemku 
v ulici K Brnkám. Pro Jaatu a lidi okolo ní to bylo velmi těžké 
období. Bez pomoci bychom vše těžko zvládli. Zloději a zároveň 

žháři, kteří způsobili obrovskou 
škodu, byli dopadeni. Chceme věřit 
tomu, že se ponaučí a svému okolí již 
do budoucna škodit nebudou! Jsme 
moc rádi, že rok po požáru opět 
fungujeme v plné síle a sloužíme 
poslání, které s radostí všichni 
vykonáváme pro naše nejmenší. 

Tímto děkujeme všem, kteří jakkoli pomohli či přispěli k obnově. 
Jsme velmi vděční vedení MČ Dolní Chabry, celá nešťastná 
událost nás mnohem více sblížila s majiteli skvělé Chabrybárny, 
dále Kavárnou Pod Pavlačí a dalšími firmami a milými obyvateli 
Chaber, kteří přispěli nezištně svou pomocí. Díky firmě Famtents, 
která nové jurty školce pronajala, byl do měsíce na stejném 
místě „školkový“ provoz plně obnoven. Velkou pomocí nám byla 
i podpora Státního fondu životního prostředí, díky němuž bylo 
možné projekt dokončit a dnes už jurty patří Jaatě. Je krásné 
zažít lidské souznění a na vlastní kůži poznat, jak osud jednoho 
není dalším lidem lhostejný. Víme, o čem mluvíme. Jsme rádi, 
že se nám s pomocí okolí podařilo v krátkém čase povstat jak 
bájný Fénix z popela a začít znovu. Veliké díky všem!

Mgr. Tereza Vavrečková

Jak ten čas letí 
Léto se přehouplo a najednou člověk kouká, jak se příroda 
mění. Stromy se zbarvují do pestrých barev, jakoby se chtěly 
pochlubit, co všechno dovedou. Odpadávají i lesní plody jako 
žaludy, kaštany, dozrávají rudé šípky a jiné plody přírody, které 
jsou vyhledávanou pochoutkou pro volně žijící obyvatele přírody.
   Listopad vždy byl pro místní myslivce časem sklizně své 
celoroční práce a péče o drobnou zvěř. Myslím, že mezi námi 
žijí mnozí, kteří pamatují onu spoustu ulovených bažantů a 
zajíců vezených na voze. Místní řezník pan Adam je prodával 

za pár korun lidem. Doba se 
zkrátka mění. Místo bažantů 
máme dravce a straky a místo 
zajíců divoká prasata. Z minulých 
let (50 až 60) nám zde zůstala 
krásná zvěř srnčí, o kterou 
se s péčí dobrého hospodáře 
staráme. Mimo jiné nakupujeme 
medikované granule, aby 
nedostávali po pastvě na řepce 

průjmy a jiné zažívací potíže. Aby to nevypadalo, že si naříkám, 
odpusťte člověku v letech, který se myslivosti věnuje celý život, 
že si zavzpomínal na staré dobré časy, kdy myslivec požíval 
určité vážnosti, protože se staral o přírodu, se kterou všichni 
venkovští lidé žili v souladu. Měli přírodu nejen rádi, ale ona je 
většinou také živila.          Tonda Matějka, myslivecký hospodář

KADEŘNICTVÍ
Dámské, pánské, dětské

Dana Kindlová
Jirkovská 54/6
Dolní Chabry

BUS č.162
zastávka Bílenecké náměstí

OBJEDNÁVKY:

739 030 108

inzerce
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Kde se v Chabrech prodávalo
V minulém čísle jsme zavzpomínali na obchůdky, živnostníky a další profese, které v nedávných letech tvořily páteř obslužnosti 
naší obce. Vyzvali jsme další pamětníky, aby se s námi podělili o své vzpomínky. A k naší radosti vás bylo hodně. Vyhovíme prvním 
třem nejrychlejším, od nichž jsme texty obdrželi hned druhý den po vyjití Zpravodaje. S dalšími ohlédnutími v čase se seznámíme 
v prosincovém čísle.                                                                                                                                                HaMaKu, AlMander
Můj děda dělal hrobníka
Po přečtení posledního Zpravodaje jsem si hned vzala tužku a papír, protože v textu „Kde se prodávalo“ nejsou jmenovány obchody a 
živnosti v dolní části Chaber. Zapátrala jsem v paměti a zavzpomínala, kam jsme chodili nakupovat zamlada. U školy bylo Papírnictví 
Brožových, ve kterém jsme nakupovali třeba modré papíry, které jsme stříhali podle velikosti a obalovali jsme jimi knihy i sešity. Na druhé 
straně se nacházela mlékárna Prášků. Proti škole stála dřevěná bouda paní Horákové, kde jsme si kupovali okurky (rychlokvašky) a 
mlsy. Ulicí Jiráskovou směrem ke kostelu jste mohli narazit na Potraviny, tehdy koloniál pana Svobody a na konci ulice další koloniál, 
Smíšené zboží Fantů (dlouho zde prodávala jejich dcera známá jako Vlnička). Později se z obchodu stala mlékárna. V této ulici  
v malém domečku naproti mému domu prodával lahvové pivo pan Holub; krásně hrál na heligonku. V Doksanské ulici byly Potraviny 
Bětáků, později zde prodávali Čapkovi. Na Bíleneckém náměstí se kupovalo maso u řezníka Macáka a v rohu náměstí se chodilo do 
zahradnictví k panu Melankovičovi (Sumův statek) Další zahradník byl pan 
Klikorka a vedle hospoda U Procházků (Na kovárně);  v zimě chodili řezat 
led na rybník. Nesmíme zapomenout na Hospodu U Míšků. Stará paní 
Míšková skvěle nakládala velmi oblíbené sirečky k pivu, pro které jsem 
chodila tatínkovi. Proti hornímu rybníku měli Zuzkovi potraviny a naproti 
se chodilo na pivo do hospody Ke Klikorkům. Ve střední části obce byli 
dva holiči: pan Průcha (pro muže) a pan Kopsa s paní Deutschmannovou 
(pro muže i ženy). Naproti Paterovi prodávali uhlí. Můj dědeček, František 
Trefil, dělal v Chabrech hrobníka.   Blahoslava Doležalová (roz. Trefilová)
Do zahrady „konzumky“ jsme chodili na hrušky
S velkým zájmem jsem si přečetla Váš článek o místech, kde si obyvatelé 
Chaber v minulých letech mohli nakoupit. Se svou sestrou jsme vzpomínaly, 
jak jsme nakupovaly u paní Červové vše potřebné do školy, chodily k paní 
Kopalové (její dcera byla spolužačkou mojí sestry) jsme si chodily pro 
bavlnky na vyšívání. Paní Minárová, o které se zmiňujete, byla moje teta. Nejenom pro mléko se chodilo Pátkům (byla tady i pekárna). 
Jedná se o můj rodný dům a ráda bych upravila jednu informaci: v domě jsme bydleli a maminka mě posílala za roh nakupovat, 
nepamatuji si, že by tady kdy prodávala paní Mašínová. Co vím, prodávala u nás paní Turková, která bydlela naproti Sokolovně. Tehdy 
majitelé domů nesměli ve svém vlastním domě prodávat. Moje babička, paní Pátková, zase musela prodávat v Čimicích, než byl 
postavený „Konzum“ v místě, kde dnes chodíme do restaurace U Trumpety. Do zahrady „konzumky“ jsme jako děti přelézaly přes plot 
na hrušky. Přes ulici, roh ulice Na Pěšině a hlavní silnice, prodával pan Adam maso. Jeho dcera Maruš kamarádila s mojí sestrou. Je 
hezké zavzpomínat si na doby minulé, kouzlo malých obchodů, které byly i informačním centrem. Přeji všem příjemné dny při hledání 
snad ne zcela „ztraceného“ času.                                                                                                               Dana Kotíková (roz. Kutilová)
Dědeček manžela vyráběl kotle na tuhá paliva
Hned po přečtení uvedeného článku musím napsat o dalších živnostnících v obci. Žiji v Dolních Chabrech od roku 1994, ale prarodiče 
mého manžela už od roku 1941/1942. Na poslední chvíli před stavební uzávěrou za 2. světové války postavili jednopatrový dům  
s podkrovím. Dům stojí na rohu ulice U Větrolamu/ Ledčické. Dědeček manžela byl živnostník, projektoval a instaloval ústřední topení 
a vyráběl kotle na tuhá paliva (uhlí nebo koks) a jeho projekty a výrobky byly známy nejen v Praze, ale v celých Středních Čechách 
(možná i dále). Firma se jmenovala HYGIENA a měla několik zaměstnanců a učedníků. Naproti přes původně prašnou polní cestu 
bylo tzv. Blahutova stodola (dnes automyčka). Věřím, že jsem aspoň malým dílkem přispěla k připomenutí historie dnes už i „mé“ 
obce, kde se narodily a vyrůstají moje dvě děti, a kde se cítím být doma. Díky za podnětný článek!                                   Jitka Ferstová

JIŽ 10 LET ŽIJE CHABERSKÝ DVŮR 
300 let starý Stejskalův statek dnes slouží občanům. Nachází se zde 
Radnice, kulturní centrum, mateřská škola a ordinace lékařů.
V roce 2004 zastupitelstvo MČ Dolní Chabry se starostkou Jaroslavou Plevovou zakoupilo 
za 3 mil. Kč objekt 300 let staré selské usedlosti od rodiny Stejskalovy – Stejskalův statek se 
záměrem vybudovat důstojné místo pro Radnici a kulturní vyžití občanů. Vše se podařilo souhrou 

okolností, štěstí a velkého úsilí mnoha lidí. Projekt připravila 
firma Amainvest. Architektem stavby a autorský dozor na stavbu 
měl Ing. arch Karel Veselý, statické zajištění Ing. Fr. Čermák.  
V dubnu 2006 bylo vypsáno výběrové řízení a v listopadu již staveniště předáno firmě VW Wachal 
a.s. Celkové náklady stavby činily 67 mil., z toho byla 50 % účast EU, projekt na grant pro EU připravil  
MUDr. Štěpánek. Archeologický výzkum provedla firma Labrys, o.p.s. Přestavba byla náročná a během 
prací se vyskytly nečekané překážky, např. orkán Kyril pobořil celou jednu štítovou střechu. Po dvou 
letech byl Chaberský dvůr slavnostně otevřen 29. listopadu 2008 zahajovacím koncertem v nové obřadní 
síni písničkářem Vlastou Redlem. Radnice se přestěhovala do krásných nových prostor začátkem roku 
2009 a s ní začal ožívat provoz kulturního centra, později byla vybudována i mateřská škola. Dnes už 

si nedovedeme představit život v Chabrech na Hrušovanském náměstí bez společenského centra Chaberský dvůr. Velké poděkování 
náleží rodině Stejskalů a tehdejší radě, která se pustila do oprav staré usedlosti a navrátila ji znovu do života.               Jana Snížková


