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Krádeže a vandalismus na hřbitově
Ani našemu hřbitovu se bohužel nevyhnula vlna krádeží 
a vandalského chování. V posledních týdnech jsme za-
znamenali řadu krádeží kovových prvků, ale také napro-
sto nesmyslného poničení kolumbária a pomníků. Čtyři 
rámečky z kolumbárií byly odcizeny, několik dalších po-
ničeno.
Poškozená dvířka kolumbárií řešíme ve spolupráci s Po-
licií ČR a pojišťovnou. Veškeré opravy budou provedeny 
v režii úřadu. Jakékoliv další poškození hlaste prosím na 
Úřadu MČ Dolní Chabry. Řešení případných poškození 
náhrobků je záležitostí majitelů.
Stále řešíme zajištění hřbitova. V době, kdy někteří lidé 
ztratili veškerou úctu i k tomuto pietnímu místu, je to ale 
velice obtížné. Opakovaně jednám se zástupci Policie ČR 
i policie městské o možnostech rozšíření dozoru v Dol-
ních Chabrech, a to nejen v oblasti hřbitova. Také jsme 
zvažovali zamykání hřbitova. Zkušenosti z okolních obcí 
však potvrzují, že se tím prakticky nic nezmění. Zkompli-
kuje se pouze přístup občanů na hřbitov.
Přesvědčila nás o tom i aktuální krádež měděných oka-
pů a dalšího plechování na budově MŠ Protilehlá. Uza-
mčený areál je možná spíše výhodou pro zloděje.
Mohu tlumočit radu policie. V případě jakéhokoliv pode-
zřelého, nebo jen nezvyklého, chování neznámých lidí 
v obci volejte na krizové linky policie.

Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina, starosta MČ

Základní škola – družina a školní klub

Aktuální stav v naší základní škole mne nutí opět se k tomuto tématu 
vrátit. Tentokrát bych se chtěl věnovat mimovýukové části, a to pro-
vozu družiny a školního klubu. 

Základní škola má povinnost zajistit pro spádovou oblast nejen výuku, ale 
také možnost využití družiny a školního klubu. V současné době se to daří 
na hranici prostorových možností. Především objekt bývalých dílen nemá 
ani zdaleka ideální parametry pro toto využití. Jakýkoliv další nárůst počtu 
míst je zde nemožný. Vzhledem k počtu nově zapsaných prvňáčků je bez-
podmínečně nutné najít další prostory pro rozšíření především družiny. Ve 
spolupráci s ředitelstvím školy jsme se proto rozhodli uvolnit pro potřeby 

těchto aktivit první poschodí přístavby ZŠ. Ty využívala Česká Spořitelna a postupně také další nájemci. 
Domnívám se, že upřednostnění žádosti ZŠ před ekonomickým pronájmem je v tomto případě správné 
rozhodnutí.

Pozvánky
Na závěr mi dovolte dvě pozvánky na akce, které velice rád osobně zaštiťuji. První je březnový festival 
ochotnických divadel. Loňský ročník se vydařil a předpokládám, že letošní nezůstane pozadu. Druhá po-
zvánka je na výstavu fotografi í Ivana Dudáčka. Tento fotograf přírody se u nás představuje poprvé. Jeho 
kolekce portrétů zástupců ptačí říše ze Šumavy je úchvatná.

Vybíráme 
ze zasedání 
Rady MČ 
dne 27. ledna  2014

Rada projednala
  stanovisko k rozhodnutí o změně 

územního rozhodnutí vydaného sta-
vebním odborem ÚMČ Prahy 8 ve věci 
stavby Polyfunkčního objektu Ústecká, 
Praha-Dolní Chabry, při ulicích Ústecká 
a Kobyliská. Rada nesouhlasí s vyda-
ným rozhodnutím a rozhodla se podat 
proti němu odvolání.

  žádost Občanského sdružení 
LUNGTA o připojení se k mezinárodní 
kampani „Vlajka pro Tibet“. MČ se ke 
kampani připojí vyvěšením vlajky Tibe-
tu dne 13.3.2014.

Rada souhlasila
  s umístěním vyhrazeného par-

kovacího stání pro invalidu ZTP na 
pozemku parc. č. 1469/6, k.ú. Dolní 
Chabry, v ulici Pod Křížem.

Rada revokovala 
  usnesení č. 716/2014 RMČ o po-

stoupení nájemní smlouvy na objekt 
bývalé budovy úřadu na ulici Spořická, 
kterým společnost Cukrárnička Na Pě-
šině s.r.o. postoupila smlouvu soukro-
mé podnikatelce paní Součkové. Rada 
upravila podmínku týkající se postou-
pení smlouvy na povinnost uhrazení 
dlužného nájemného před podepsáním 
smlouvy, které provede nový nájemník. 
Ostatní ujednání zůstávají neměnná.

Rada souhlasila
  s pronájmem nebytových sklep-

ních prostor vinotéky. Vybudování skla-
dových prvků – regálů na uskladnění 
vín zajistí na své náklady nájemník. 
Pronajaté prostory mohou být využívá-
ny pouze za účelem skladování vína, 
nemohou být provozovány jako pro-
dejna. Nájemné je stanoveno ve výši 
18.000,– Kč ročně.

Rada vzala na vědomí 
  výroční zprávu a výsledky hospo-

daření za rok 2013, které předložila ZŠ 
Spořická.

  postup dodavatele projektové do-
kumentace fi rmy Valbek s.r.o. v jed-
nání k vydání územního rozhodnutí 
na dostavbu ZŠ Spořická. Z důvodu 
zpracování připomínek Institutu rozvo-
je hlavního města byla dokumentace 
s žádostí o vyjádření dočasně stažena.

Vybíráme 
ze zasedání Rady MČ 
dne 10. února 2014

Bezpečnost a místní komunikace
Neustále se zvyšující dopravní zatížení komunikací v Dol-
ních Chabrech je výsledkem současného životního stylu 
a zřejmě s ním příliš nenaděláme. Zvyšující se agresivita 
a bezohlednost řidičů se už chápe hůř a něco bychom 
s nimi dělat měli.
Stále probíhají jednání, jak především na Spořické ulici 
zklidnit provoz na alespoň únosnou mez. Limitování prů-
jezdu osobních vozidel je nereálné, proto se snažíme 
o realizaci zvýšeného přechodu pro chodce na Hrušovan-
ském náměstí. Rada MČ tento záměr odsouhlasila. Vě-
řím, že správce komunikace najde fi nanční krytí.
Kritickým bodem nadále zůstává křižovatka s Oseckou. 
Projekčně se připravuje posunutí přechodu pro chodce na příjezdu od Ďáblic.
Měla by se tím alespoň částečně zvýšit bezpečnost chodců. Pro děti a starší občany zůstává však toto místo 
téměř nepřekonatelnou překážkou. Pokusím se v jednání vrátit k návrhu na osazení křižovatky světelným 
řízením.
Fotografi e dokumentuje, že ani v současnosti často používaný způsob překonání křižovatky autobusem 
(cestuje tak mnoho dětí z východní části Chaber), nemusí být zárukou úspěchu.
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     15. ledna    Procházka Starými Bohnicemi 
          sraz 12 h u školy ZŠ Dolní Chabry 
         odjezd aut. 202 směr Čimice 12.02 h

29. ledna     Prohlídka Břevnovského kláštera                      
sraz 12.15 h Kobylisy konečná aut. č. 162                       

              Změna programu v závislosti na počasí vyhrazena.

Informace:
M. Knížková, tel.: 608 599 208
kulturní a sociální komise

     5. března  15:30 - 17:30 h    kavárnička Chaberský dvůr 
     

„Přijďte pobejt”

    březen 2014

    19. března  15:30 - 17:30 h    kavárnička Chaberský dvůr
   

Udrátujte si jaro  
 
V pondělí  24.3.2014  bude v Chaberském dvoře  
od 16 do 17:30 Drátenická dílna pro malé i velké 
 
Udrátujeme jarní ptactvo a zajíce, vejce z drátu ozdobíme 
korálky, hedvábným papírem nebo lýkem, odrátujeme si 
kraslice 
Jako bonus jarní a velikonoční vystřihovánky 
 
Materiál bude k dispozici, cena dle spotřeby materiálu  
Na začátečníky i pokročilé se za Kulturní a sociální komisi 
těší Hanka Řepková 

  

Zprávy z úřadu

Pozvánky na akce komisí

Přistavení 
velkoobjemových 
kontejnerů 

BŘEZEN 2014

Přistavení velkoobjemových kontejnerů bude probíhat 
v neděli – 23.3., 

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 – slepé zakončení u fotbalového hřiště
4. Kobyliská/Pod Křížem – slepé zakončení
5. U Větrolamu – slepá odbočka k Ďáblickému háji

Současně upozorňujeme občany, že zde není možné odložit živnos-
tenský odpad, nebezpečný odpad (autobaterie, zářivky, barvy, roz-
pouštědla, motorové oleje a obaly od nich), stavební odpad, ani pne-
umatiky, 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.

PRAHA PLNÁ POČÍTAČŮ 
 – aneb Pokus o vytvoření rekordu 
ve sběru vysloužilých počítačů .
Ekovýchovné akci 
udělil záštitu náměs-
tek primátora hl. měs-
ta Prahy, pan Ing. Jiří 
Nouza.

Akce proběhne na 
území hl. města 
Prahy pod názvem 
„Praha plná počítačů 
aneb Pokus o vytvo-
ření rekordu ve sběru 
vysloužilých počítačů 
a notebooků na úze-
mí Prahy“ ve dnech 
1.4.-3.4.2014.

V uvedeném termínu bude umožněn všem občanům i právnickým 
subjektům na sběrných dvorech hlavního města odložit staré po-
čítače bezplatně a v jakémkoliv množství.

Sběrným dvorem určeným pro oblast Dolních Chaber je dvůr ve 
Voctářově ulici v Praze 8 (tel. 731 909 653).

Sběr je organizován formou soutěže a nejúspěšnější městské 
části budou předány věcné ceny. Výsledek soutěže bude zapsán 
do České knihy rekordů.
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BŘEZEN 2014

Výstava Fotografi e Ivana Dudáčka „Ptačí oblast Šumava“  
7.3. – 2.4. 2014 
Vernisáž 6.3. čt 16 h
Vstupné 30 Kč

4.3. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček
dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné 30 Kč Knihovna

7.3. pá 19:30 h I motýli jsou volní 
Divadlo KOMORNÍ SVĚT – Leonard Gersh
Březnový festival ochotnických divadel Dolní Chabry

10.3. po 19:30 h Zabiju tě sekerou 
Divadlo u.s. MARVIN – Pavel Trtílek
Březnový festival ochotnických divadel Dolní Chabry

11.3. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček
dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné 30 Kč Knihovna

13.3. čt 18 h Modrožluté čtení 
Autorské čtení povídek vesměs veselých, úsměvných a vtipných Re-
náty Šťastné s hudebním doprovodem kytaristy Jana Paulíka
Vstupné 30 Kč Knihovna 

13.3. čt 19:30 h Oskar a růžová paní 
Divadlo SUMUS – Ingman Bergman
Březnový festival ochotnických divadel Dolní Chabry

15.3. so 19:30 h Vše nejlepší Henry! aneb Prachy nesmrdí! 
Divadlo MAŠKARA
Březnový festival ochotnických divadel Dolní Chabry

18.3. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček
dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné 30 Kč Knihovna

21.3. pá 19:30 h Derek aneb příběh opravdového modela 
Divadlo (bez záruky) PRAHA
Březnový festival ochotnických divadel Dolní Chabry

24.3. po 19:30 h Dealeři 
Divadlo NEPŘIJATELNÍ – Viliam Klimáček
Březnový festival ochotnických divadel Dolní Chabry

25.3. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček
dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné 30 Kč Knihovna

28.3. pá 19:30 h Vražda sexem
Divadlo DIVOCH – Joan Shirley
 
Březnový festival ochotnických divadel Dolní Chabry

29.3. so 15 h Cesta kolem světa
Divadelní pohádka pro děti
Vstupné 30 Kč Velký sál

otevírací doba: Po-So: 10-12 13-18 
kontakt: 283 852 858, 604 976 653 www.dchabry.eu

Předprodej vstupenek v Kulturním centru CHD
 Hrušovanské nám. 253/5, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8

Provoz galerie a knihovny je po dobu akcí pořádaných v prosto-
rách Kulturního centra Chaberského dvora omezen.

Pohádka
Cesta kolem světa
Pohádkový zábavně-vzdělávací pořad 
pro děti a dospělé 

S Hankou a Peťou se za pomoci kou-
zelného říkadla vydáme na cestu kolem 
světa, na které si užijeme mnoho zába-
vy a dobrodružství a ještě se dozvíme 
spoustu zajímavých věcí. 

29.3.2014 so 15 h

Autorské čtení

Hudebně-poetický večer laděný do modré a žluté proběhne v prostorách MVK 
Praha-Dolní Chabry ve čtvrtek 13.3.2014 od 18 hodin. Autorské čtení z knih 
s modrým a žlutým přebalem připravila paní Renáta Šťastná. Že život přináší 
radostné i vážné okamžiky, které je vždy třeba brát s nadhledem, si posluchači 
uvědomí i díky krásnému kytarovému doprovodu Ing. Jana Paulíka.



Březnový festival ochotnických divadel – představení her
15.3.2014  Divadlo  MAŠKARA  |  Vše nejlepší Henry ! aneb PRACHY NESMRDÍ
Úředníček Henry se vrací domů později, než bylo dohodnuto a navíc dost rozrušen. 
Přišel k velké, veliké spoustě peněz, ale tak nějak omylem. Co na to mafi e, pan Drsný 
a tak? Je potřeba okamžitě všechno sbalit a odcestovat, třeba někam do Albánie. 
„Tys pil!“, láteří manželka a nechápe výjimečnost okamžiku. Taxi čeká před domem. 
Přicházejí hosté, kteří nemají nic vědět. Situace by se přesto dala vyřešit, kdyby však 
do hry nevstoupil ne jeden, ale hned dva policisté. Kriminálka! Henry si vymyslí malou 
lež. Ta však zapříčiní potřebu další a větší a nakonec již nikdo není tím, kým byl pů-
vodně. Jak jen tohle dopadne??? Myslíte, že najít kufr plný peněz vám přinese radost 
a pohodu? Tak to si opravdu jen myslíte. Takový blázinec jste ještě neviděli.
21.3.2014  DIVADLO  ( bez záruky) PRAHA  |  DEREK
Bláznivá  komedie  Derek  aneb příběh opravdového modela s notnou dávkou nad-
sázky ukazuje virtuální svět profesionálních modelů a návrhářů, ve kterém je hlavní 
měnou krása, úspěch a sláva. Komedie ze světa přehlídkových mol na motivy kultov-
ního fi lmu Zollander a knihy Glamorama. „V životě jde o víc, než být opravdu nesku-
tečně neuvěřitelně krásný.“ Tak o co vlastně jde?
24.3.2014  Divadlo Nepřijatelní  |  Dealeři  |  Viliam Klimáček     
Divadelní inscenace o tom, že vše a každý je na prodej. Prolínáním čtyř bizarních 
osudů vzniká příběh, kde se setkávají v hraničních emočních situacích dealerka ero-
tických pomůcek, docentka, která za peníze předstírá zbohatlíkovu mrtvou matku, 
televizní  komik,  jenž svou uvadající slávu křísí známostí se zbohatlíkem a dívka, 
která hraje mužům osudové ženy, na které se sami nevzmůžou. To vše podáváno 
s humorem, místy velmi černým.
28.3.2014  Divadlo DIVOCH  |  Vražda sexem  |  Joan Shirley 
Skvěle napsaná anglická komedie o muži, jenž nemůže najít sám sebe a jeho prak-
tické, ženě na které je tím pádem zabezpečení domácnosti. Bernie se rozhodl skončit 
se zaměstnáním a věnovat se umění – jehož  jediným  produktem je ale zatím pou-
ze nepovedený  autoportrét. Jeho žena, lékařka Niko, zase musí kvůli rekonstrukci 
přestěhovat svou ordinaci domů. V domě žije i popletená a krátkozraká teta Dot, do 
toho všeho ještě přijde hysterická a dotěrná pacientka Val žádat Nikol, svoji lékařku, 
aby mohla porodit své již sedmé dítě v provizorní ordinaci do vany. Kromě hrozícího  
porodu se postavy musí vypořádat i s ukrytím mrtvoly, nečekanou návštěvou milenky, 
z dosud klidného domu je blázinec.

Atlas krajiny České republiky 
Milí čtenáři a příznivci chaberské knihovny, ráda bych upozornila na 
nový přírůstek do naší knihovny. Jedná se o kartografi cký dokument 
pod názvem Atlas krajiny České republiky (Landscape atlas of the 
Czech Republic). Tento atlas byl vytvořen za fi nanční podpory Státního fondu 
životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí České republiky. Atlas 
na volných listech obsahuje 331 stran, 1115 barevných map a je z důvodů velkých 
rozměrů k nahlédnutí prezenčně. 
Domů si atlas můžete zapůjčit v podobě DVD.              Klára Zuzáková

Logo knihovny
Soutěž o logo knihovny byla ukončena. O výsledku budete informováni v následu-
jícím čísle, stejně jako o tom, zda rada souhlasí, aby vítězné logo naše knihovna 
užívala.

Reakce návštěvníků koncertu 
Dobrý večer, ráda bych Vám poděkovala za dnešní koncert paní Kriz-
Lifkové a pana Dvořáka. Vypravila jsem se s kamarádkou a víceméně 
jsme netušily, co můžeme očekávat, protože to bylo naše první setkání s programem 
na tomto místě. A byly jsme naprosto unešené z vlastního koncertu a nadšené z Vaší 
organizace, toho, jak jste připravili krásnou atmosféru. Děkuji Vám tedy za hezký večer 
a těším se na další chaberský program.             S přáním hezkých dní, Iva Homolková

Pasování na čtenáře
Místní veřejná knihovna v Praze-Dolních Chabrech zve žáč-
ky 2. tříd Základní školy Praha-Dolní Chabry, Spořická na 1. 
slavnostní pasování na čtenáře. Cílem akce je zprostředko-
vat začínajícím čtenářům pěkný zážitek spojený s knihovnou 
a knížkami, který je dlouhodobě přiměje ke čtení.
Děti nejprve prokáží, že opravdu umí číst a poté podstoupí 
ceremoniál pasování. Složí slavnostně slib, obdrží Čtenářský 
certifi kát a knihu na památku.
Ceremoniál se koná dne 26.3.2014 od 9:00 do 12 hodin. Služ-
by knihovny toto dopoledne nejsou poskytovány. 

Klára Zuzáková

Smart katalog 
Milí chaberští čtenáři, chcete mít fond naší knihovny u sebe kdekoliv 
a kdykoliv? Využijte novou aplikaci SMARTKATALOG ve svém mobilu 
nebo tabletu. Můžete si tak rezervovat knihy přímo z aplikace, prohlížet 
si své čtenářské konto, uložit knihy k budoucímu půjčení (plán četby) či si zobrazit 
obálky knih pro snadné vyhledávání na regále.

Návod pro instalaci a ovládání aplikace naleznete na www.dchabry.eu nebo přímo 
v knihovně.                Klára Zuzáková
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V. A a V. B na ex-
kurzi v Národním 
divadle
V pátek 24. 1. 2014 jsme se vydali na prohlídku Národ-
ního divadla. Cestou tam jsme se zastavili u sochy sv. 
Václava na Václavském náměstí a řekli si podrobnosti 
o jejím vzniku. V divadle jsme si s průvodcem prohléd-
li hlavní části divadla, pověděli si zajímavosti o oponě 
a výzdobě, seděli jsme v hledišti, na balkóně i úplně 
nahoře – „na bidýlku“. Podívali jsme se jak na střechu 
ND s krásným výhledem na Prahu, tak do suterénu na 
22 základních kamenů. Při cestě zpět jsme se s chutí 
zastavili u McDonald‘s.

Den otevřených dveří Den otevřených dveří, 
který proběhl v pátek 17. ledna 2014, se opravdu vydařil. 
Zatímco dopoledne patřila škola především rodičům našich 
současných a budoucích žáků, odpoledne se v tělocvičně 
školy sešlo hned několik generací. Kromě nejstarších pa-
mětníků, kteří navštěvovali školu ještě jako novostavbu, si 
tu dali dostaveníčko i naši žáci současní a ti, kdo opustili 
školní lavice poměrně nedávno. A nejmladší návštěvník? 
Ten dokonce ještě ani neuměl chodit. Děti z dramatického 

kroužku pod vedením paní učitelky Evy Liberdové a Petry Brabcové zahrály návštěvníkům pů-
vabný příběh, založený na skutečné školní události z roku 1870. Velkému zájmu se také těšilo 
promítání starých i novějších školních fotografi í, které sestavil a opatřil komentářem pan Luděk 
Brož. A našel se čas i na příjemné rozhovory a vzpomínky na dávná léta. Celé odpoledne pro-
běhlo v mile nostalgické atmosféře. Děkujeme všem našim návštěvníkům a již teď se těšíme 
na další možné setkání, třeba při příležitosti slavnostního otevření plánované přístavby školy.

Návštěva IQ parku v Liberci Naši šesťáci 
navštívili v lednu v rámci hodin fyziky interaktivní výstavu 
v Liberci. Čekal je bohatý program včetně experimentování 
v laboratoři plné barev, ohňů a výbuchů, vyzkoušeli si experi-
menty s Van de Graaffovým generátorem, tekutým dusíkem 
nebo s plyny. Žáci si také mohli sáhnout na 500 tisíc voltů, 
vyrobit zubní pastu pro slony nebo nějaký ten kyslík – prostě 
se setkali s experimenty, které jim doma jen tak neprojdou…

Pískovcový rozcestník osazený 
v Chabrech na počátku 19. stol. při 
budování císařských silnic. Na fotce je 
již druhotně použit ve zdi Stejskalova 
statku. Nápis „Do Prahy“ s dobovou 
šipkou je vytesán v jazyce českém 
i německé (foto OSOP 1988)

Finanční gramotnost
Nevíte, jak investovat do cenných papírů? Finanč-
ní zabezpečení na důchod vám dělá starosti? Jste 
správně a dostatečně pojištěni?  NEVÍTE? Zeptej-
te se dětí školou povinných – poradí vám.
Finanční gramotnost, fi nanční svoboda – termíny se 
kterými jste se v době, kdy jste navštěvovali školu, 
pravděpodobně vůbec nesetkali.  Naši deváťáci však 
ano a to velmi přitažlivou formou – s novou stolní hrou, 
která hráče nutí přemýšlet, vytvářet fi nanční strategie, kombinovat a předvídat možná životní 
úskalí. Finanční gramotnosti bylo věnováno na naší škole několik hodin výuky a přineslo to 
úspěch. Naši žáci zabodovali v soutěži FINANČNÍ SVOBODA v Ostravě, která se konala 4. 
února 2014. 1. místo získala dvojice Dan Dobrozemský a Vojta Veselý, celkově bylo družstvo 
chaberské školy druhé. Moc jim gratulujeme, byli úžasní. Doufáme, že nabyté zkušenosti ve 
hře využijí i ve svém životě. Ještě nás čeká účast na Mistrovství ČR, tak nám držte palce. 
Děkujeme Občanskému sdružení Sedm paprsků za podporu celé akce, především za nákup 
her a fi nanční zajištění cesty do Ostravy. 

Školy, sdružení

Jen tabule NS na zvelebení obce nestačí 
Další etapa chaberské Naučné stezky čeká jen na 
hezké jarní počasí a připravené čtyři panely mohou 
být osazeny na svá místa. I přes dosavadní podporu 
naší radnice s uskutečňováním tohoto projektu, je stá-
le v obci co zlepšovat.
Návštěvníci přicházející do Chaber si totiž stále stěžují 
na totéž – pro základní orientaci po obci chybí rozcest-
níky a ukazatele. Z hlavního náměstí vedou čtyři cesty, 
po které se tedy vydat? V ulicích najdeme zatím jen 
nesourodou směs komerčních ukazatelů. Stejně tak 
návštěvníkům chybí orientační plánky či mapky Dol-
ních Chaber. Bylo by skvělé je najít alespoň na ÚMČ 
a v KC Chaberský dvůr.
V obci také stále přibývá maminek s malými dětmi, jis-
tě by i pro ně bylo příjemné vylepšení dětských hřišť. 
Je také škoda, že v Chabrech dlouhodobě postrádáme 
veškeré aktivity pro dospívající i starší mládež. Cestují 
za nimi často k sousedům (ať je to horolezecká stěna, 
okruh pro kolečkové brusle či bikros, U-rampu, či la-
nový park). 
Jistě nám všem záleží na místě, kde žijeme. Snad by 
se při troše dobré vůle s podporou MČ u nás, na okraji 
Prahy, dalo aspoň trochu vylepšit a zpříjemnit žití pro „dnešní“ generaci a „zítřejší“ obec. 
Finance na vylepšení obce je možné využít z fondů Evropské unie, tak jak to již provádí na 
jiných MČ Prahy. S blížícími se volbami do obecních zastupitelstev by se nad tímto mohli 
zamyslet hlavně všichni kandidáti, kteří si mohou dát do svého volebního programu využívání 
fondů Evropské unie na zvelebení obce.

Jak získat granty EU?
Žádat o dotaci z Evropských fondů (a následně i efektivní a správné využití) není sice zrovna 
jednoduché, ale ostatní městské části jsou důkazem toho, že to lze úspěšně zvládnout.  Vý-
sledek za tu námahu jistě stojí.  Stačí se zamyslet, jaké jsou zde obecní priority, co je potřebné 
a smysluplné. V Dolních Chabrech je přece tolik podnětů na vylepšení života v obci, včetně 
přístavby školy či fotbalového hřiště. Při podrobném zpracování žádosti, jejím rozpočtu i dal-
ších náležitostí je jednou z možností využití služeb specializovaných poradců/agentur.
V polovině roku 2014 budou schváleny nové programové dokumenty, dle kterých se mají 
přidělovat dotace v programovacím období 2014 – 2020. Již nyní bychom se v Dolních Cha-
brech měli pod záštitou MČ začít bavit nad strategií rozvoje pro další roky. Štěstí totiž přeje 
připraveným. Za OSOP V Dolních Chabrech.            Jana Snížková

Tělovýchovná jednota ZŠ Chabry
ve spolupráci se ZŠ Spořická

  Vás zve

v sobotu 15. března 2014

            od 15.00 hodin

                            na

  dětský karneval                                                  

           pod  názvem

                                                                                          

Z pohádky do pohádky
___________________________________________________

v tělocvičně školy

Vstupné dobrovolné

Na tuto akci připomínáme nutnost přezutí v šatnách školy.

                                                                                               

   Kam až paměť sahá...             
Vzpomínky na stará školní léta 

 s promítáním dobových fotografií 
 Čtvrtek 27. března od 16 h, Chaberský dvůr 
Hrušovanské nám. 253/ 5, Praha 8 -  Dolní Chabry 

 
       

Pomozte nám doplnit chybějící informace  
z dob vaší školní docházky 

Pořádá: Občanské sdružení na Ochranu památek v Dolních Chabrech 
www.osop-chabry.cz 

6



Sportovní kvíz
Napište nám jména fotbalistů, které jste poznali.

Správná odpověď na minulý kvíz:
zleva vzadu: 
Miloslav Hofman, Miroslav Malina, František Deutschman, Josef Štěpán, Karel Deutschman, 
Jaroslav Čapek, Vlastimil Havlíček, Ota Vlk, František Kaňka, Milan Vejvoda,
zleva dole:
Rudolf Michalský, Zdeněk Hes, Václav Klikorka, Václav Vomáčka,  Stanislav Dolejš, Václav 
Hon, Luděk Mejzr, Václav Šperl a ležící Jiří Fišmistr
(autor kvízových otázek Miroslav Malina)

    Tělovýchovná jednota 
             ZŠ Chabry                                     
    ve spolupráci se  ZŠ Dolní Chabry
                    pořádá

XX. ročník Velikonočního turnaje
           ve stolním tenisu

                           ____________________________________
      

v pátek 4.4.2014 od 12 do cca 15 hod pro kat.  děti 1 až 3 třídy
                                                   pro kat.  žáků a žákyň 4 až 6 třídy
                                                   pro kat.  žáků a žákyň 7 až 9 třídy

v sobotu 5.4.2014 od 9 hodin pro kategorie ženy, muži

Účast: hráči, kteří nejsou registrováni v oddílech stolního tenisu

Hraje se podle platných pravidel stolního tenisu.

Přihlášky žactvo do ředitelny ZŠ do pátku 28.3.2014 do 14 hodin, ostatní 
telefonicky na číslo  723 127 130 (pan Vokáč-ředitel turnaje) do 30.3.2014. 
Přihlásit se lze i e-mailem jaroslav.vokac2@seznam.cz

První tři v každé kategorii získají diplom a pohár, vítězové navíc putovní 
poháry TJ ZŠ Chabry.

Startovné pouze v     kategorii dospělých 100 .- Kč, členové TJ 50.- Kč

                                                                     Jaroslav Vokáč 
                                                                                                                  ředitel turnaje

Sponzor turnaje Potraviny Vomáčková + Radouš

Pozvánka na 18. ročník Velké ceny Gustava Peši

Tělocvičná jednota Sokol Dolní Chabry 
zve všechny příznivce běhu na 18. ročník Velké ceny Gustava Peši, který se koná 
v sobotu 12. dubna 2014 v Drahaňském údolí.  Závodit se bude na tratích od 100 m 
pro nejmenší děti až po 4,5 km pro dospělé.
Program 18. ročníku Velké ceny Gustava Peši

Dopoledne: závody dětí
Předškolní chlapci a dívky: 2x 50 m
l. – 4. třída, chlapci a dívky: 2x 150 m
5. – 9. třída, chlapci a dívky: 2x 300 m
Přihlášky: v 9:30 v místě startu, 
na konečné autobusu 162 – Dolní 
Chabry
Start: v 10:00 hod.

Odpoledne: závody dospělých
Dospělí muži a ženy všech kategorií: 
4 500 m

Šatny: v Sokolovně v Měděnecké 17

Přihlášky: v Sokolovně do 13:30 hod.

Start: ve 14:00 hod.
na konečné autobusu 162 – Dolní 
Chabry

Startovné 30 Kč
Po skončení závodu zveme všechny účastníky do naší Sokolovny na tradiční 
přátelské setkání s občerstvením spojené s předáním cen.
Více informací na www.sokoldolnichabry.cz

   Sport

Fotbalový ples
Chaberský fotbalový ples se opravdu podařil. Sál byl vybílen a ve spojení s nádhernou výzdobou 
byl na naše poměry velkolepý. Jako v předešlých letech byla bohatá tombola a dražba dresu dal-
ší fotbalové star. Po loňském dresu s vlastním podpisem Lionela Messiho, tentokrát byl k mání 
podepsaný dres jedné z největších současných hvězd světového fotbalu, Neymara. Fandové 
Barcelony, nebo Brasilie by nám určitě záviděli…
Ples otevřel tanečním sólem starosta Dolních Chaber se svou manželkou a tím vypukla úžasná 
zábava až do nočních hodin. 
Kdyby se nám povedla sezóna, tak jak se vydařil ples, budou všechna mužstva na postup. Díky 
všem účastníkům za skvělou náladu a doufejme, že se nám bude dařit i v zlepšování zázemí pro 
naše fotbalisty, tak jak si určitě zaslouží.
Více na: www.skchabry.cz

7



Inzerce, školní oslava

inzerce

CHABERSKÝ ZPRAVODAJ, vydává a schvaluje Městská část Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, tel.: 283 852 858, www.
dchabry.cz. Redakční rada: Hana Francová, Klára Zuzáková, Vlastimil Tomšů, Milan Zahradník. Grafi ka: Hana Francová. Tisk: Clio. Nevyžádané rukopisy a další podklady 
se nevracejí. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele a redakční rady. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, za obsah inzerátů odpovídají 
výhradně inzerenti. Redakce si vyhrazuje právo rukopisy přizpůsobit tisku. Příjem příspěvků: zpravodaj@dchabry.cz, příjem inzerce: inzerce@dchabry.cz, 604 976 653. 
Příští uzávěrka: 15. 3. 2014 (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na CD disku, Flashdisku, případně poslané e-mailem).

Pro celou rodinu

KONCERTY
Slavnostní zahájení
celoročních oslav 100. výročí
narození Bohumila Hrabala
Vystoupení Hudby hradní stráže a Policie ČR
čtvrtek 27. března; 18.00 hodin
Libeňská sokolovna

Romská hudba a Bohumil Hrabal
zámecký koncert
úterý 1. dubna; 19.00 hodin
Libeňský zámek

JARO – LÉTO 2014
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Kdo je Bohumil Hrabal?
úterý 18. února; 14.00 hodin
Divadlo Karla Hackera

Taneční hodiny pro starší a pokročilé
čtvrtek 6. března; 19.00 hodin
Kulturní dům Krakov

Kdo je Bohumil Hrabal?
pondělí 17. března; 9.00 hodin
Kulturní dům Krakov

Hrabaloviny
pondělí 31. března; 19.30 hodin
Divadlo Karla Hackera

Příliš hlučná samota
úterý 10. června; 19.00 hodin
Libeňská synagoga

Harlekýnovy miliony
pondělí 16. června; 19.30 hodin
Divadlo Karla Hackera

FILMOVÉ PROJEKCE
Slavnostní zahájení Karlínského filmového léta
Letní kino Regina / začátky promítání ve 21.30 hodin
Ostře sledované vlaky / středa 18. června
Perličky na dně / čtvrtek 19. června
Skřivánci na niti / pátek 20. června
Slavnosti sněženek / sobota 21. června

VÝSTAVY
Ostře sledovaný Hrabal
26. března – 14. května / ÚMČ Praha 8

Bohumil Hrabal barevně i černobíle
23. června – 4. září / ÚMČ Praha 8

Libní s Bohumilem Hrabalem
18. září – 14. listopadu / ÚMČ Praha 8

Romové a Bohumil Hrabal
27. listopadu – 31. prosince / ÚMČ Praha 8

Pochod po stopách
Bohumila Hrabala Prahou 8
ve spolupráci s Klubem českých turistů Praha
čtvrtek 22. května
Start u tzv. Hrabalovy zdi

Otevřeno denně od 15 do 23 hodin

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

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

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

www.campbar.webnode.cz

Ochotnická scéna má 
v Chabrech tradici
Na počátku 20. století hrálo význam-
nou roli v kulturním životě lidí té doby 

divadlo. V menších obcích, na vesnicích a v okrajových částech Pra-
hy bylo oblíbené především divadlo ochotnické. Dolní Chabry nebyly 
výjimkou a ochotničení se tu věnovala vlastně všechna zde existující 
sdružení a spolky.

Průkopníky ochotnického divadla byli především 
místní učitelé, kteří již v roce 1911 nacvičili s dět-
mi divadelní představení „Krakonoš“. Nadšeným 
zakladatelem loutkového divadla byl pan učitel 
Václav Náhlíček, který hned po svém příchodu do 
Chaber v roce 1912 secvičil s kolegy první loutko-
vé představení. V roce 1915 pak s pomocí řídícího 
učitele Josefa Němce a školského rady ve výsluž-
bě Josefa Dědečka vyrobil vlastní loutkovou scé-
nu. Na této scéně se potom několik sezón každou 
středu hrála loutková představení pro děti i dospě-
lé. Časem loutkové divadlo navštěvovalo a rozve-
selovalo diváky i v sousedních vesnicích. Později 
dřevění herci ustoupili živým ochotníkům a zpět na 

scénu se vrátili až v době nacistické okupace, kdy byla činnost divadelních 
spolků zakázána. V té době měla loutková scéna téměř padesát členů, hos-
toval zde dokonce pan Kirschner se synem Milošem.
Školní představení, ve kterých jako herci vystupovali žáci místní školy, se-
cvičoval a režíroval další chaberský učitel Milán Kozel. V roce 1919 měla 
hned tři reprízy pohádka „Zlatovláska“. A v březnu 1920 byla uvedena hra 
nazvaná „Pro tatíčka Masaryka“. 
V té době se hrálo divadlo zejména v hostinci Na Kovárně, později také 
U Kulhánků, a kromě školních vystoupení tu diváci sledovali i hry sehrané 
členy místního fotbalového klubu, Sokola nebo Sboru dobrovolných hasičů. 
Často tu také hostovaly kočovné herecké společnosti. Všechna představení 
měla vysokou návštěvnost a hrálo se i obden.

První ochot-
nický divadelní 
spolek vznikl 
v roce 1937 
pod jménem 
Kajetán Tyl 
a v roce 1942 
jej následoval 
O c h o t n i c k ý 
kroužek Jin-
dřicha Mošny, 
který tvořila 
p ř e d e v š í m 
mládež. Čin-
nost těchto 
spolků byla 
přerušena jen 

v letech 1944-1945, kdy byla zakázána německými okupanty. Kulturní život 
v Chabrech tím ale neustal. Každou středu se tu pořádaly takzvané Debatní 
večírky s diskusemi nejen o divadle, ale i o četbě, hudbě a kultuře vůbec. Po 
druhé světové válce se oba amatérské divadelní soubory sloučily pod jmé-
nem Tylova scéna a představení se konala v nově vybudované sokolovně.
V 50. letech zde významně působil rovněž Dramatický kroužek při základní 
škole, v jehož čele stála paní učitelka Ludmila Freiová. Největší úspěch 
měly hry „Zmoudření ševce Fanfrnocha“ a „Sůl nad zlato“.
V šedesátých letech postupně docházelo k úpadku ochotnického divadla. 
Vlivem stále dostupnější pražské kulturní scény a v neposlední řadě také 
televize ztráceli diváci o amatérské soubory zájem. Poslední zápis v obecní 
kronice o činnosti divadelních ochotníků je z roku 1960.
Chaberští učitelé však nadále se svými žáky nacvičovali pohádky i hry z his-
torie českých zemí a hráli je pro potěchu rodičů i širšího publika. Tato tradice 
ve škole přežívá až do dnešních dnů.
Potěšující je i skutečnost, že na tradici ochotnického divadla v Dolních Cha-
brech v roce 2011 navázal nový soubor, který pod názvem Divoch již tři roky 
úspěšně působí na jevištních prknech Chaberského dvora. A tak se kultura 
z centra Prahy opět vrací ke svým divákům.           Petra S. a Jana S. 
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