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Nové	vybavení	hřiště	–	Klášterecká SK	Dolní	Chabry	–	mládežnická	kopaná

Oprava	kapličky	na	Hrušovanském	nám. Čištění	rybníka	u	hřiště

Obnovení	klidové	zóny	za	kostelem	 Úpravy	exteriérů	Chaberského	dvora

Soubor	DIVOCH	na	scéně	CHDKnihovna	jako	součást	kulturního	centra



Zprávy	z	úřadu

Úvodní	slovo
Miroslav	Malina,	
starosta	MČ
I naše obec se nějakou dobu potýká 
s problémem lidí bez domova. V mi-
nulých letech se podařilo vznikající 
kolonie u čističky, za hřbitovem nebo 
na bývalé skládce eliminovat.
V uplynulých dvou měsících se za-
čali nevítaní návštěvníci objevovat 
v jednom z našich nejoblíbenějších 
parků s dětským hřištěm, v Ulčově 
ulici.
Souběh příhodné polohy sběrny dru-
hotných surovin a prodejny potravin, 
přinesl pro nás nepřijatelný výsle-
dek. Podnapilé osoby, povalující se 

v parku, který jim zároveň slouží i jako WC.
Na základě stížností občanů přijala Rada MČ okamžitá opatření. Po-
žádali jsme o pomoc služebny městské i republikové policie. Obě slož-
ky přislíbily maximální zákonnou pomoc při obnovení pořádku a na-
vrácení oblíbeného parku občanům. Pracovníci údržby obce budou 
průběžně sledovat stav parku a operativně provádět úklid.
O spolupráci žádáme také majitele a provozovatele prodejny.

Vybíráme	ze	zasedání	Rady	MČ	
dne	27.	června	2014
Rada	souhlasila

  s přijetím věcného daru bratrů Ivana a Josefa Tichého – 3 ks obrazů Jose-
fa Šámala. Pověřila starostu uzavřením darovací smlouvy.
Rada	schválila

  vyplacení odměn za zpracování návrhů zastavení Naučné stezky č. 11 
a 12 autorkám návrhů paní M. Mrňavé aj. Snížkové ve výši 5.000,– Kč každé 
za 1 vypracovaný návrh.

  přiznání odměn ředitelkám MŠ a ZŠ za příkladné plnění pracovních úkolů 
během 1. pololetí šk. roku 2013/2014 dle neveřejné přílohy usnesení č. 812/14/
RMČ. Odměny budou hrazeny z ušetřených mzdových prostředků a z fondů 
odměn těchto organizací v souladu s příslušnými provádějícími předpisy.

Rada	schválila
  poskytnutí fi nančních darů sportovním organizacím: TJ ZŠ Chabry ve 

výši 20.000,– Kč, SK Dolní Chabry ve výši 15.000,– Kč a TJ SOKOL ve výši 
15.000,– Kč. Příspěvek je určen na činnost uvedených organizací v roce 2014.
Rada	projednala

  zápis z vyhodnocení nabídek záměru na odprodej pozemku parc. č. 638/4 
v ul. Bolebořská o výměře 378 m2.  Nejvyšší cenová nabídka 2.500.100,– Kč 
bude předložena ke schválení Zastupitelstvu.

  zprávu stavební komise, která se se týkala žádosti o prošetření stavu 
chodníku v ulici Doksanská před č. p. 47/8, kde při deštích dochází zatékání 
povrchové vody z komunikace na soukromý pozemek. Rada souhlasila s pro-
vedením stavebních úprav na náklady MČ. 

  žádost paní Benešové týkající se narušení nosné zdi nemovitosti č. p. 249 
při komunikaci Spořická v souvislosti s rekonstrukcí chodníku, kdy byly naru-
šeny základy nemovitosti a  již dlouhodobě dochází k průsakům dešťové vody, 
splavování zeminy odvětrávacími průduchy do sklepních prostor  a propadání 
obvodové stěny. Rada souhlasila s realizací odvodňovacího žlabu na náklady 
MČ.
Rada	vyhodnotila

  3 došlé nabídky na prodej nemovitosti č. p. 652 v ulici Ulčova na pozem-
ku parc. č. 1609/2 včetně pozemku parc. č. 1608.  Nejvyšší cenová nabídka 
3.801.000,– Kč bude předložena ke schválení Zastupitelstvu.
Rada	souhlasila

  se změnou kódu míry využití území a změny kódu funkční plochy na po-
zemcích  parc. č. 1238/1, 1236/4, 1237/1, 1236/3 a 1235/28, která umožní 
vlastníkovi pozemků výstavbu 3 rodinných domů.

  se změnou kódu využití pozemků parc. č. 526/1, 526/3 a 527/3, kdy plo-
cha s funkčním využitím čistě obytným bude změněna na území pro veřejnou 
vybavenost.
Rada	vzala	na	vědomí

  informaci ředitelky ZŠ o výši peněžních darů za 1. a 2. čtvrtletí roku 2014.
  žádost manželů Synkových týkající se ochrany životního prostředí v lokali-

tě budoucí okružní křižovatky Spořická – K Ďáblicům. MČ se obrátí na přísluš-
ný stavební úřad s žádostí o zapracování navrhovaných způsobů řešení, které 
byly žadateli předloženy.

  rozhodnutí ve věci Polyfunkčního objektu na Ústecké ulici vydané odbo-
rem stavebním a územního plánu MHMP, kterým se zamítá podané odvolání 
podané MČ.

Rada	schválila	
  poskytnutí fi nančních darů sportovním organizacím:  SK Dolní Chabry ve 

výši 40.000,– Kč jako příspěvek na každoroční rekultivaci trávníku fotbalového 
hřiště a TJ SOKOL na krytí nákladů Sokolského plesu, který se konal v lednu 
t. r.
Rada	projednala

  stížnosti občanů týkající se poškozování parku v ulici Ulčova a nevhodné 
chování osob v okolí prodejny potravin v ulici Ústecká, č. p. 239/11.  Prostor 
bude monitorován ve spolupráci s městskou a státní policií, aby bylo zamezeno 
výše uvedeným jevům.
Rada	souhlasila

  s předloženou cenovou nabídkou na realizaci rekonstrukce topení a ohře-
vu vody ve školnickém bytu.

  se zadáním objednávky na zpracování rozšířené demografi cké studie 
v souvislosti s navýšením kapacity ZŠ, která musí být zpracována ve dvacetile-
tém horizontu (10 let zpětně a 10 let do budoucna), čímž je podmíněna dotace 
budoucí přestavby ZŠ.

  s objednávkou stavebních prací na zateplení budovy MŠ Chaberáček, 
z důvodu neizolované jedné stěny budovy. Požaduje snížení ceny prací 
o 5.000,– Kč z původní cenové nabídky na konečných 72.994,– Kč bez DPH.

Životní	prostředí,	
veřejná	zeleň	
a	dětská	hřiště
Výraznou stopu v utváření obce zane-
chává činnost komise životního pro-
středí a téhož odboru Úřadu MČ. Velmi 
cenná je také pomoc občanů, kteří ne-
zištně pečují o uliční zeleň.
O základní údržbu veřejných ploch se 
stará specializovaná fi rma. Rozpočet 
obce však nedokáže pokrýt veškeré 
potřebné práce. Obtížně přístupné a na 
údržbu náročné prostory mají ve své 
péči členové komise. Součástí jejich 
práce je také údržba a opravy dětských 
hřišť. Nejen velice přísná bezpečnostní 
pravidla, ale především stárnutí vybavení vyžaduje neustálou péči.
Na základě požadavků pravidelné revize, bylo zásadním způsobem 
opraveno vybavení hřiště U Václava. Součástí prací byla i oprava 
oplocení, instalace odpadkového koše a nových laviček.
V Ulčově ulici musela být nejvýznamnější část vybavení zcela vymě-
něna. I zde byly provedeny úpravy oplocení a osazen odpadkový koš. 
Obnova laviček, případně instalace nových je samozřejmostí.
V prostoru Klášterecké začala vznikat nová odpočinková zóna s dět-
skými prvky a lavičkou. Zde se bude na rozvoji nadále pracovat. Poda-
řilo se obnovit krásné prostory za kostelem a u prostředního rybníku. 
Také tady jsou instalovány lavičky a další vybavenost. Postupně je 
zahušťována síť odpadkových košů, včetně těch specializovaných na 
psí exkrementy. Mapka v minulém vydání Zpravodaje jejich umístění 
specifi kuje.
Nejnáročnější byly určitě práce v lokalitě za hřbitovem, v bývalé třeš-
ňovce a na skále Pod Zámečkem. První část prací na rekultivaci 
třešňovky v jižní části už byla realizována. Byly odstraněny veškeré 
náletové dřeviny, prostor vyčištěn od černých skládek a následovně 
byla obnovena vrstva humusu. V současnosti je plocha zatravněna 
a částečně osazena novými třešněmi. Také část severní poloviny byla 
zbavena náletových porostů. Nejzápadnější úsek bude po dohodě 
s mysliveckým spolkem ponechán jako úkryt a životní prostor pro zvěř 
a ptactvo. Soustavná práce při likvidaci náletů na skále Pod Zámeč-
kem významným způsobem ovlivňuje jedinečnou lokalitu stepních 
rostlinných společenstev.
K práci komise patří i velice náročný a tak trochu zoufalý boj s černými 
skládkami. V této oblasti se asi nemusíme obávat nedostatku práce. 
Všem, kteří se na údržbě veřejné zeleně a životního prostředí podílejí 
patří velký dík.
Významným a nedílným prvkem veřejných ploch se stává se svými, 
prozatím devíti zastaveními naučná stezka. Idea na vytvoření ucele-
ného okruhu populárně naučných zastavení již dostává reálnou podo-
bu. Velice kvalitně zpracované informační tabule, doplněné aktivními 
prvky se již staly vyhledávanými body v obci. A tady si dovolím jme-
novat. Obě autorky: paní Jana Snížková a paní Martina Mrňavá mají 
můj veliký obdiv.
Domnívám se, že především veřejné plochy jsou tím, co vytváří celko-
vý dojem obce, a že si maximální péči zaslouží. 

Vybíráme	ze	zasedání	Rady	MČ	
dne	14.	července	2014

Vybíráme	ze	zasedání	Rady	MČ	dne	4.	srpna	2014
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10. září   Vráž u  Berouna – Svatý Jan pod Skalou              
směrem do Srbska (7,5 km)                       
sraz 8:30 Kobylisy konečná bus 162 

 
 

24. září   Loučeň – prohlídka zámku, parku a 
labyrintů                           
sraz 8:30 Kobylisy konečná bus 162 

Informace:  
M. Knížková, tel.: 608 599 208 

kulturní a sociální komise 

3. září    15:30 - 17:30 h    kavárnička Chaberský dvůr 
     

17. září    15:30 - 17:30 h    kavárnička Chaberský dvůr 
      

„Přijďte pobejt” 
září 2014 

Poděkování
„Ty už to asi víš?“, zeptal se mě jen 
tak mimochodem kamarád. Nevě-
děla a s překvapením si vyslechla, 
že paní Vomáčková v prodejně 
potravin končí. Ještě jsem stihla 
dokoupit do zásoby čabajku a roz-
loučit se.
Poděkování za vstřícnost, s přá-
ním hodně štěstí do budoucna patří 
paní Vomáčkové, panu Radoušovi 
i všem prodavačkám, které vždy 
ochotně plnily naše přání s zásobily 
nás pestrým sortimentem lahůdek.    
                    Hana Francová

Zprávy	z	úřadu,	komisí	a	sdružení

Krajané	z	celého	světa	se	přijedou	
představit	české	veřejnosti	

Nejen v historických mís-
tech Prahy, jako je Vald-
štejnská zahrada, kde 
budou vystupovat v so-
botu, 13.9. odpoledne 
a Hradčanské náměstí 
a Toskánský palác, kde 
vystoupí v neděli, 14.9. 
v 10 hodin dopoledne, 
ale s ukázkou svých vy-
stoupení přijdou také do 
Chaber. Letos po osmé 

přijedou do Prahy ve dnech 11.-14. září stovky zahraničních Čechů 
z českých krajanských komunit v zahraničí na Mezinárodní krajanský  
festival. Jejich předkové kdysi odešli za obživou nebo před politickým 
či náboženským útlakem do jiných zemí, ale na svoji vlast a svůj původ 
nezapomněli. Daleko za hranicemi České republiky místní spolky udržo-
valy tradice svých předků, provozovaly tradiční písně, tance a předáva-
ly je z generace na generaci. Je obdivuhodné,že tolik generací zůstaly 
v jejich rodinách uchovány původní české kroje, když ještě dokážou za-
zpívat české písně a zatančit české lidové tance. 
Krajané přijíždějí každoročně na festival nejen z Evropy, ale i z dalších 
světadílů a kromě námi už mnohdy zapomenutých písní a tanců přiná-
šejí něco navíc – radost, vlastenectví, lásku k vlasti .
V tomto roce  se představí v Praze asi 12 tanečních, pěveckých i hu-
debních souborů Každoročně se téhle události účastní vždy okolo 400 
vystupujících a stejný počet i diváků ze zahraničí. Nejvíce souborů při-
jíždí z Chorvatska, kde žijí velké české komunity, z Ukrajiny , z Jižního 
Banátu, ale očekáváme i  soubory z Maďarska, Švýcarska, Slovenska, 
Izraele, Moldavska, Francie a Jižní Ameriky. Slavnostní zahájení 8. roč-
níku krajanského festivalu bude v tomto roce ve čtvrtek,11.9. v 10 hodin 
v hlavním sále Senátu ČR, kde hosty ze zahraničí přivítají významné 
osobnosti našeho politického života.
Pod	záštitou	starosty	připravila	kulturní	a	sociální	komise	a	orga-
nizátor	 festivalu,	Sedm	paprsků,	 festivalový	program	 i	pro	měst-
kou	 část	 Dolní	 Chabry.	 Krajané	 vystoupí	 na	 otevřené	 scéně	 na	
Hrušovanském	náměstí	v	pátek,	12.9.	v	17	hodin.	Program	zahájí	
vystoupení	dětí	 ze	 školy	 a	 ze	 školky	 již	 v	 16	hodin	a	pro	diváky	
bude	připraveno	nejen	občerstvení,	ale	i	pivo	Staropramen,	které	
bude	pro	diváky	i	účinkující	zdarma.	 Návštěvníci této akce tak budou 
moci strávit krásný páteční podvečer s celou rodinou na příjemném mís-
tě  a budou moci na vlastní oči vidět, jací jsou naši krajané, žijící už po 
generace v zahraničí. 
Vyvrcholením a tradičním závěrem celého festivalu je tradičně krojovaný 
průvod všech zúčastněných souborů. Průvod vyjde. v neděli 14.9. v 10 
hodin z Toskánského paláce a bude směřovat na Hradčanské náměstí, 
kde u sochy TGM zazpívá oblíbenou píseň našeho prvního prezidenta 
Ach synku, synku, dále se zastaví před arcibiskupským palácem, aby 
vzdal hold našemu kardinálovi D. Dukovi  písní Čechy krásné, Čechy 
mé a následně se vrátí na nádvoří Toskánského paláce, kde je festival 
slavnostně zakončen.
Festival je  organizován s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR, 
pod záštitou Stálé komise pro krajany v zahraničí Senátu parlamentu 
ČR, Senátora Tomáše Grulicha . Ministerstvo zahraničních věcí ČR  po-
skytuje každoročně  fi nanční prostředky na organizaci této akce. Orga-
nizátorem krajanského festivalu je spolek Sedm paprsků.

Info	ke	sběru	nebezpečného	odpadu
Vzhledem k opakovaným problémům při odevzdávání nebezpečných odpadů 
při mobilním sběru zveřejňujeme  následující informace: 
Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy je služba urče-
ná pro občany Prahy (osoby s trvalým pobytem na území města). Z tohoto 
důvodu vyžaduje obsluha svozového vozidla předložení občanského průka-
zu při odevzdání odpadů. Obsluha si z občanského průkazu zapíše jméno 
a bydliště osoby, která odpad odevzdala, aby bylo zajištěno, že tato služba 
nebude zneužita jinou osobou. Žádné další údaje nejsou z průkazu totožnosti 
opisovány. Služba mobilního sběru nebezpečných odpadů je určena obča-
nům všech městských částí, bez ohledu na to, v jaké MČ právě sběr probí-
há. Obsluha svozového vozidla je tedy povinna od občana odpad převzít i v 
případě, že má trvalý pobyt na území jiné MČ, než na které se momentálně 
svozové vozidlo nachází.
Tyto informace jsou umístěny rovněž na stránkách města: 
http://envis.praha-mesto.cz/default.aspx?id=87131
http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/novinky_a_pilotni_projek-
ty/mobilni_sber_nebezp_odpadu_2014.html
Následující svoz nebezpečného odpadu proběhne dne 28.10.2014. Upřesňu-
jící informace budou zveřejněny v říjnovém čísle Zpravodaje, a lze je najít na 
webových stránkách a vývěskách úřadu v měsíčním předstihu. 

Zvonička	na	
náměstí	opět	
v	plné	kráse

Klasicistní zvonička na Hrušovan-
ském náměstí byla postavena v roce 
1902 a zasvěcena Panně Marii. Ne-
velká stavba stála v udržované za-
hrádce osázené červenými růžemi 
a její zasvěcení připomínaly obrazy 
ve výklencích. Pamětníci dodnes 
vzpomínají na obraz Panny Marie 
s děťátkem obklopený anděly. Za 
bývalého režimu se však začalo 
uvažovat o odstranění zvoničky, ke 
kterému naštěstí nedošlo, ale zvo-
nička zůstala s prázdnými výklenky 
po mnoho let. Občanské sdružení 
(OSOP) se nyní snaží postupně na-
vrátit této stavbě její původní vzhled. 
Prvním úspěchem bylo osazení vel-
kého výklenku obrazem Panny Marie 
s děťátkem na jaře loňského roku. Le-
tos přibyly obrazy andělů v obou boč-
ních výklencích. Dalším krokem bude 
úprava zahrádky kolem zvoničky. Pak 
už bude zvonička vypadat tak, jak ji 
znali naši předkové.
Největší obraz umístěný na zvoničce 
odkazuje právě k jejímu zasvěcení. 
Dva obrazy andělů symbolizují spo-
jení s Bohem, protože andělé byli 
vždy chápáni především jako poslové 
Boží. Prvním z andělů je archanděl 
Michael, nejvýznamnější a nejsilněj-
ší anděl, bojovník proti zlu a zároveň 
ochránce všech dobrých. Proto je vy-
obrazen v bojovném postoji, s napřa-
ženou paží, vykonávající verdikt nad 
zlem. Na třetím obraze je zpodob-
něn anděl ochránce s dítětem stojící 
v šarlatovém rouchu a symbolizující 

víru v pomoc Boží.
Lidé se od pradávna obklopovali 
symboly, které měly je a jejich blízké 
ochraňovat. Jejich víru symbolizo-
valy nejen větší sakrální stavby, ale 
i kříže a boží muka u cest nebo mezi 
poli, popř. drobné symboly, které si 
uchovávali doma. Obrazy andělů 
a svatých v kostelech i na menších 
stavbách připomínaly biblické příbě-
hy, životy svatých, události ze života 
Ježíše Krista. Duchovní i výtvarné 
působení obrazů umocňovalo vždy 
pocit sepětí člověka s vírou (Bohem). 
Přejme si, aby teď zvonička nejen 
vzbuzovala pozornost jako malebná 
dominanta středu obce, ale aby se 
její poselství spravedlnosti, poctivos-
ti a vzájemné pomoci předávalo dál, 
a to nejen mezi věřící.
Poděkování: Instalace obrazů andělů 
mohla proběhnout také díky sponzor-
skému daru rodiny Kateřiny a Ladi-
slava Šilhových. Děkujeme.
OSOP v Dolních Chabrech 

Přistavení	velkoobjemových	
kontejnerů	září	2014
Přistavení velkoobjemových kontejnerů bude probíhat 
v	neděli	–	21.9.,	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	–	slepé	zakončení	u	fotbalového	hřiště
4.	Kobyliská/Pod	Křížem	–	slepé	zakončení
5.	U	Větrolamu	–	slepá	odbočka	k	Ďáblickému	háji
6.	Pod	Křížem/U	Větrolamu	–	slepé	zakončení	k	separacím
7.	Měděnecká	–	slepé	zakončení	za	křižovatkou	s	Tušimickou
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.
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ZÁŘÍ	2014
Výstava	„Barvy	světa“	8.9.	–	26.9.2014	
výstava obrazů a šperků Renée Trnkové 
Vernisáž 10.9.2014 v 19 h 
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum Galerie, 3. patro

Tradiční	tesařské	řemeslo	8.9.	–	26.9.2014
Vernisáž 8.9.2014 v 18 h
Vstup volný Kulturní centrum Beseda

18.9.	čt	9:30	–	11:30	h	Dvoreček	vítací			Pozor	ČTVRTEK!
dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum

18.9.	čt	18	h		Fiesta	Flamenca
vystoupení sólové fl amencové tanečnice
Vstupné 90/70 Malý sál Kulturní centrum

20.9.	so	15	h	Otázky	netopýra	Ušíka
Divadelní pohádka pro děti 
Vstupné	50	Kč Úřad Velký sál

25.9.	čt	9:30	–	11:30	h	Dvoreček	hrací			Pozor	ČTVRTEK!
dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum

Připravujeme
15.10.	2014	Slavné	francouzské	páry	
Eva Kriz-Lifková, Edouard Mesdag, Milan Dvořák
Představení je pestrým a poutavým kaleidoskopem scének a písniček 
vztahujících se k jednotlivým legendárním párům. Nechybí v něm pří-
ležitost k zamyšlení,  nostalgie
a dojetí  i humorná nadsázka.
předprodej od 1.9.2014, Malý sál, kapacita 50 míst

29.11.	2014	STRING	LADIES	–	smyčcové	nástroje	
Eliška Dvorská (1. housle), Kateřina Zíková (violoncello), 2. housle 
hostují Jaroslava Kleinová a Adéla Pecková
Netradiční hudební skupina String Ladies hraje známé klasické, po-
pové i rockové skladby v originálním aranžmá v moderním, netradič-
ním pojetí. String Ladies vystupovaly na mnoha prestižních a spo-
lečenských akcích. Můžete se těšit na spojení atraktivního vzhledu 
s virtuózním hraním na smyčcové nástroje – klasické i elektrické.
předprodej od 1.9.2014, Velký sál, kapacita 80 míst

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	prostorách	Kulturního	centra	Chaberského	dvora	omezen. Pohádka

Otázky	netopýra	Ušíka	
aneb	
Jak	to	chodí	u	netopýrů
Proč kohout ráno kokrhá? 
Proč má havran černé peří a sova bílé? 
Proč jsou ptáci hlavou nahoru a netopýři 
hlavou dolů? 
Proč...?
Netopýr Ušík má plno otázek. Najde na 
všechny odpověď? 

Divadelní pohádka pro děti od 3 let
20.9.2014 so 15 h Úřad Velký sál

„BARVY	SVĚTA“	
Výstava	obrazů	a	šperků	Renée	Trnkové		

8.9. – 26.9.2014 
Vernisáž:  10. září v 19.00. Jste srdečně zváni!
Od 8. září bude otevřena výstava malířky Renée Trnkové s názvem „Barvy Světa“.
Obrazy jsou inspirované hlavně přírodou a jejími stále se měnícími barvami 
a světlem, a také  mnohými cestami a neobvyklými setkáními, které autorka ab-
solvovala. To vše se snaží přenést olejem a akrylem na plátno. Proto název vý-
stavy „Barvy Světa“.
Malování pro Renée Trnkovou znamená vnitřní svobodu, je její vášní a způsobem 
jak pokorně vyjádřit vděčnost za všechnu tu krásu okolo nás. Na výstavě budou 
k vidění kromě obrazů i originální šperky ze skleněných korálků a polodrahokamů. 
„Nejde o to, na co se díváš, ale co vidíš“ (Henry Thoreau) – toto motto provází 
Renée Trnkovou celým životem. 

Vstupné 30 Kč Kulturní centrum Galerie, výstava je prodejní.

Karol	Martincová	
–	agentura	Fies-
ta	Flamenca	

Tanečnice ohnivých rytmů, Lucie 
Čellárová,  nám předvede Fla-
menco, hudebně-taneční kultu-
ru, jejíž kolébkou i současným 
centrem je Andalusie na jihu 
Španělska.

předprodej od 15.8.2014 
kapacita 50 míst
18.9.2014 Malý sál

NÁŠ	TIP!

Dvoreček	nově	ve	čtvrtek	
Jak jsme Vás již informovali v letním čísle Chaberského zpravoda-
je, dochází ke změně v pořádání pravidelných setkávání nejmen-
ších dětí a jejich doprovodu v Kulturním centru Chaberského dvora. 
V nové sezóně, kterou otevíráme na Dvorečku ve čtvrtek 18.9.2014 
od 9:30 do 11:30 hodin, bude  Dvoreček nabízet pravidelně Dvore-
ček hrací a Dvoreček tvořící.
Dvoreček	hrací	je přednostně určen pro nejmenší děti, které rády 
cvičí, pohybují se, tančí, zpívají a poslouchají pohádky.
Dvoreček	tvořící	 je pak zaměřen především na výtvarné tvoření 
pro děti s doprovodem (malování, modelování, vystřihování aj.), ale 
nebudou samozřejmě chybět ani písničky, říkadla a tanečky.
Věříme, že nový program Dvorečku uvítáte a že Vaše děti budou 
i nadále spokojené.
Těší se na Vás lektorky a pracovníci KC CHD.



	 		Chaberský	dvůr			

Prázdninové	ohlédnutí
Kulturní centrum Cha-
berský dvůr letos pro-
žilo třetí léto věnované 
dětem, ale i dospělým.
V Chaberské knihov-
ně na dětské čtenáře 
čekaly v rámci Třetího 
prázdninového setká-
vání s knížkou Pohád-
ky z kouzelné zahrady 
autora Jiřího Šandery. 
Letos se účastníci také 
měli možnost přiučit 
knihovnickému řemes-
lu, či dozvědět se zají-
mavosti z knihovnické-
ho prostředí. Všichni 
byli k radosti knihovni-
ce velmi zvídaví. 
Nechyběly samozřej-

mě ani oblíbené jednoduché dílničky pro kluky 
a holčičky. Malí šikulové, ale i jejich neméně zruč-
ný doprovod, si v červenci vykouzlili z pedigu krás-
né stojánky na tužky, vázičky či květináčky a za 
použití kartonů od džusů se jim povedlo vyrobit 
originální peněženky. V srpnu pak došlo na výro-
bu ňufánků, malých mazlíčků do postýlek, a okna 
nejednoho pokojíčku může zdobit originální vitráž 
z hedvábného papíru.
Vloni jsme nastartovali letní táboření v prostorách 
knihovny. Mezi účastníky je o tuto akci vždy veliký 
zájem, za což její organizátoři děkují (Zdeněk Šír, 
Klára Zuzáková a Drak Knihulka). 
Společně strá-
vený večer se 
odvíjel v duchu 
voňavého tvo-
ření z levandu-
le, letních her, 
již tradičního 
táboráku s vý-
bornými buřty 
se sladkou teč-
kou po večeři 
– grilovaného 
ovoce se šle-
hačkou a čo-
koládou. Novinkou bylo absolvování noční stezky 
odvahy a možnosti přenocovat ve stanu. Stezka 
odvahy „U tří křížů“ přinesla bezpochyby všem 
zúčastněným i organizátorům mnoho zážitků a na 
památku všichni obdrželi o tomto činu Osvědčení 
(super hrdina, nebojsa či strašpytel). Na odváž-
nou cestu si ještě všichni vyrobili ochranný amulet 
a oblékli se do originálních protiduchových obleč-
ků.
Ráda bych touto cestou poděkovala paní tajemni-
ci, Bronislavě Kukurové, za uvaření výborné po-
lévky, domácí šťávu, poskytnutí grilu a také mno-
ho dobrých nápadů k realizaci akce a za pomoc 
se vším, co bylo potřeba. Také moc děkujeme za 
ochotné zapůjčení žíněnek z majetku ZŠ Dolní 
Chabry.
Pásmo „Pohodové léto 2014“ připravilo programy 
pro dospělé návštěvníky Kulturního centra. Tradič-
ně poutavé besedy o cestování po Skotsku a Ir-
sku připravili Zdeněk a Filip Šírovi. Dále proběhlo 
dvoudílné promítání zajímavých fotek z chaber-
ských akcí. Konec prázdnin jsme oslavili pohodo-
vým táborákem pro malé i velké.
Děkujeme Vám všem, kteří jste připravené letní 
aktivity navštívili, a máme radost, že jste od nás 
odcházeli spokojení.
Klára Zuzáková, knihovnice a kulturní referentka

Poděkování	
Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat všem, 
kteří se starali o děti na 2. ročníku „Léto s Knihulkou“ Zú-
častnily se jí moje dvě vnoučata a moc se jim tato akce 
líbila, hlavně duch na hřbitově. Akce byla perfektně při-
pravena a děti byly spokojeny. Je to od místní knihovny 
hezké zpestření prázdnin pro děti. Ještě jednou dík. 
S pozdravem Milada Vokurková.
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MY SE POSTARÁME O VÁŠ KOMÍN
A VY PAK BUDETE MOCI KLIDNĚ SPÁT
Proč? Protože:

A jako bonus za vás zdarma pohlídáme
všechny termíny povinných kontrol.

My na sebe přebereme všechny starosti 
s komínem spojené, ve správný čas 
se vám sami připomeneme a veškeré práce 
i povinnou administrativu za vás vyřídíme. 

• Váš komín odborně zkontrolujeme a vyčistíme.
• Zjištěné nedostatky odstraníme.• Povinnou 
kontrolu či revizi vám zajistíme.

RADO INVEST - Středisko kominíků                        www.radoinvest.cz
Tel:  606718233, 220563394-5                  e-mail: kominici@radoinvest.cz

 
OTEVÍRÁM KERAMICKOU  

 
zelený dům na rohu ulic Litické a Spořické (vchod z Litické 8) 

 
ZAČÍNÁME 15.9.2014 

 
 PONDĚLÍ   keramika pro děti      15.45 – 17.15  2.300,- Kč/pololetí 

    keramika pro děti      17.30 – 19.00  2.300,- Kč/pololetí 
    keramika pro dospěláky     19.05 – 21.05  2.800,- Kč/pololetí 
 

 ÚTERÝ   tvořivá dílna pro maminky s dětmi (od 2 let)  10.00 – 10.50  1.600,- Kč/pololetí      
            11.00 – 11.50  1.600,- Kč/pololetí 
          

 STŘEDA   tvořivá dílna pro maminky s dětmi (od 2 let) 15.00 – 15.50  1.600,- Kč/pololetí 

    tvořivá dílna pro děti      16.15 – 17.30  1.800,- Kč/pololetí 
    tvořivá dílna pro děti     17.45 – 19.00  1.800,- Kč/pololetí 
    tvořivá dílna pro dospěláky    19.15 – 20.45  2.100,- Kč/pololetí 
 

          ČTVRTEK        keramická pro děti               17.15 – 18.45   2.300,- Kč/pololetí       
                                         

      

OTEVÍRÁM KERAMICKOU KREATIVNÍ DÍLNU 
 PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 

 

                                   KONTAKT:        732 359 997                                                                                            
                                   E-MAIL:               pawlusa.elias@seznam.cz             

 

Pronajmu	 byty	 1+1	 a	 garsoniéru,	 oba	 36	 m2	
a	 oba	 1.	 kategorie,	 v	 rodinném	 domě	 v	 Dolních	
Chabrech.

Kontakt:	605	222	606	 Email:	airo@seznam.cz

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. tří-
dy (každé úterý od 17:00 
hod). Cvičení je zaměřeno 
na celkový rozvoj každého 
jedince. Snažíme se zvýšit 
jeho tělesnou zdatnost, ob-
ratnost a orientaci v prosto-
ru. Současně je zvyšována 
psychická odolnost. Klasická hodina je složena z rozcvičky a pohy-
bových 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 zkrá-
cených 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 úra-
zu. Cvičení ve skupině pomůže udržovat odhodlání a pravidelnost. 
(každé úterý od 19:00 hod.)
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

Letní	příměstské	tábory	v	Chabrech
Za naprosté spokojenosti 
dětí probíhala výuka in-line 
bruslení v příměstském	tá-
boře	 HEPA	 outdoor	 fi	tne-
ss. Tábor se konal v areálu 
základní školy s výletem na 
cyklostezku podél Vltavy.

Příměstský	 tábor	 v	 Pony	
klubu byl letos rozšířen 
o výtvarné dílny. Děti si užily 
koníky v přímém kontaktu, 
ale také si nakreslily nebo 
vyrobily z různých materiálů 
památku na pobyt.

Koncert při svíčkách ke svátku Stětí sv. Jana Křtitele

Tereza Balonová - kytara a zpěv
Konec léta s Vocalicou

Dolní Chabry
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele
 Neděle 31. srpna v 18hod
Program:
16:00 - otevření kostela
18:00 - úvodní slovo ke svátku Stětí sv. Jana Křtitele

   

Dobrovolné vstupné bude použito na plánované opravy varhan                 
www.osop-chabry.cz,  www.vocalica.cz                 

Tereza Balonová - kytara a zpěv
Chaberské zvony, Salomé

Konec léta s Vocalicou    
duchovní hudba z období gotiky, renesance, 
baroka i ze současnosti
milostné renesanční písně
mariánské písně
lidové písně

inzerce
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Camp	  Bar,	  Praha	  –	  Dolní	  Chabry	  

	  	  	  si	  Vás	  dovoluje	  pozvat	  na	  již	  
	  

	  	  III.	  Swingový	  večer,	  
	  

který	  se	  koná	  ve	  čtvrtek,	  

	  18.	  září	  2014	  od	  18	  hodin.	  
	  	  	  	  
	  	  	  	  Mimořádný	  zážitek,	  

speciální	  menu!	  
	  

Těšíme	  se	  na	  Vás!	  
	  

Vstup	  volný.	  
	  

Omezený	  počet	  míst,	  doporučujeme	  rezervaci.	  
campbar.webnode.cz,	  tel:	  603942601,	  campbar@seznam.cz	  

Vstup	  z	  Obslužné	  ulice	  nebo	  ulice	  Na	  Šubě	  

Zumba pro děti /5-13 let/ – od 15.09.2014, každé pondělí od 
17.00 – 18.00

Street dance /8-13 let/ – od 11.09.2014, každý čtvrtek od
 17.00 – 18.00

Wing chun quyen pai, bojové umění /10-15 let/ – od 16.09.2014, 
každé úterý od 17.00 – 18.00

Basketball pro děti /10-14 let/, tělocvična ZŠ Spořická od 
14.09.2013, každou neděli od 17.00 – 18.00

Cena	všech	kurzů	je	1500	Kč	za	/15	lekcí/
První	ukázková	lekce	zdarma!

Od	září	také	připravujeme:
12-ti	týdenní	kurz	hubnutí	se	Zuzkou	Bidlákovou.	
Každou středu od 17 do 19 hodin (začínáme 24.9.2014). 
Pravidelné sledování váhy, zásady sestavování jídelníčků, upev-
ňování správných stravovacích návyků, hodinové cvičení na re-
dukci a tvarování postavy. Info na tel.776660074

Opět nabízíme velký výběr skupinových lekcí: 
K2	hiking,	BOSU,	Pilates,	Jóga,	Bodystyling,	Kick	box,	stolní	
tenis,	Masáže….

www.fi tactivity.cz
604216542

	  

OD	  	  ZÁŘÍ	  OPĚT	  PŘIPRAVUJEME	  KROUŽKY	  PRO	  VAŠÍ	  RATOLEST	  
NÁBOR	  NOVÝCH	  ČLENŮ	  DO	  KONCE	  ZÁŘÍ	  

	   	  

Zumba pro děti /5-13 let/ -  od 15.09.2014, každé pondělí od  
17.00 – 18.00 
 
Street dance /8-13 let/ - od 11.09.2014, každý čtvrtek od 
 17.00 – 18.00 
 
Wing chun quyen pai, bojové umění /10-15 let/ od 16.09.2014, každé 
úterý od 17.00 – 18.00 
 
Basketball pro děti /10-14 let/, tělocvična ZŠ Spořická od 14.09.2013,  
každou neděli od 17.00 -18.00 

 
Cena všech kurzů je 1500 Kč za /15 lekcí/ 
První ukázková lekce zdarma! 
 
Od září také připravujeme: 
12- ti týdenní kurz hubnutí se Zuzkou Bidlákovou.  
Každou středu od 17 do 19 hodin (začínáme 24.9.2014).  
Pravidelné sledování váhy, zásady sestavování jídelníčků, upevňování 
správných stravovacích návyků, hodinové cvičení na redukci a 
tvarování postavy. Info na tel.776660074 

 

Opět nabízíme velký výběr skupinových lekcí: K2 hiking, BOSU, Pilates, Jóga, 
Bodystyling, Kick box, stolní tenis, Masáže…. 

 
www.fitactivity.cz 

604216542	  

SPORT
FOTBAL	ZÁŘÍ	2014
Muži	A
Chabry – Loko. Vltavín
Chabry – Praga
Kyje Praha 14 – Chabry
Hostivař – Chabry

13. 09. 2014, 17:00
27. 09. 2014, 16:30
07. 09. 2014, 17:00
20. 09. 2014, 10:30
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Muži	B
Chabry  B – King
Chabry  B – Klánovice
Satalice – Chabry  B
Xaverov – Chabry  B

14. 09. 2014, 17:00
28. 09. 2014, 16:30
06. 09. 2014, 17:00
20. 09. 2014, 10:15
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Mladší	dorost
Chabry – Suchdol
Chabry – Březiněves
Slavoj Podolí – Chabry
Bohnice – Chabry

06. 09. 2014, 10:45
20. 09. 2014, 10:45
14. 09. 2014, 14:45
28. 09. 2014, 12:00
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Starší	žáci
Chabry – Újezd nad Lesy
Chabry – Vršovice
Chabry – FA Praha
Dukla  C – Chabry

07. 09. 2014, 17:00
21. 09. 2014, 16:30
28. 09. 2014, 10:30
13. 09. 2014, 15:15
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Mladší	žáci	A
Chabry – Dolní Počernice
Chabry – Háje  B
PSK Union – Chabry
Braník  B – Chabry

06. 09. 2014, 09:00
20. 09. 2014, 09:00
13. 09. 2014, 10:30
28. 09. 2014, 14:45
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Starší	přípravka
Chabry – Aritma
Chabry – Březiněves
Tempo – Chabry
Zbraslav – Chabry

07. 09. 2014, 15:30
21. 09. 2014, 15:00
12. 09. 2014, 17:00
28. 09. 2014, 15:00
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Mladší	přípravka
Chabry – Aritma
Chabry – Zličín
Uhříněves – Chabry
Junior – Chabry

14. 09. 2014, 15:30
28. 09. 2014, 15:00
06. 09. 2014, 09:00
21. 09. 2014, 12:15
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Další	informace	na:	www.skchabry.cz

Rekonstrukce	trávníku,	nová	
sekačka	a	nové	brány
Jako každý rok, tak i letos jsme investovali do zlep-
šení kvality trávníku. Zároveň se nám podařilo za 
podpory Magistrátu hl. m. Prahy a MČ Dolní Chabry 
koupit novou sekačku a nové brány (zde byla inves-
tice víc než nutná, původní brány byly instalovány 
v roce 1967).

Chabry	jdou	do	soutěží	s	novým	týmem
SK Dolní Chabry nasazují do soutěží Pražské-
ho fotbalového svazu tyto týmy: Muži A, muži 
B, mladší dorost (nový tým), starší žáky, mlad-
ší žáky a mladší přípravku, týmy předpřípravek 
budou hrát turnaje. Chybí nám už jenom starší 
dorost a máme kompletní obsazení všech sou-
těží. Je nám jasné, že takový počet mužstev by 
si zasloužil lepší zázemí a více hřišť, doufám, 
že se nám podaří přesvědčit Magistrát hlav-
ního města Prahy a Ministerstvo školství ČR, 
aby nám fi nančně pomohly s řešením tohoto 
problému.              Vlastimil Tomšů            Chaberští internacionálové nad padesát let

Zlato	z	atletiky
Jako každý rok se v červnu děti, které navštěvují cvičení  TJ 
ZŠ Chabry zúčastnily Pražského společného závodu v atleti-
ce oddílů ,,Memoriál Marie Kvapilové“ a sestavily v předškolní 
kategorii velmi silné družstvo, ve kterém zaslouženě vybojo-
valy medaile. V jednotlivcích – děvčatech  Kristýna Klarertová 
obsadila 3. místo a Lukáš Janoštík v jednotlivcích – chlapci  
1. místo.
A aby toho nebylo málo, Lukáš Janoštík vystoupal na  nej-
vyšší místo v celých závodech. Umístil se na 1. místě jako 
nejlepší závodník těchto závodů v kategorii předškolních dětí 
a při letošní rekordní účasti závodníků má toto 1. místo veli-
kou cenu.

Další družstvo, které nás reprezentovalo bylo kategorie nejmladšího žactva v počtu 3 zá-
vodníků a pro svůj ,,pokročilý věk 7 let“ se zúčastnili těchto závodů naposled, ale o to si 
atmosféru více užili. 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.

inzerce
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inzerce

 dopoledne (7.30 – 12.30 h)  odpoledne (13.00 – 17.00 h)  

 1x 2x 3x 4x 5x  1x 2x  3x 4x 5x  1x 2x 3x 4x 5x

Školné v Kč   na vyžádání 4 495 4 995 5 495  na vyžádání 4 495 4 995 5 495 na vyžádání 4 995 5 495 5 995 
(kalendářní měsíc)

Cenový program Max 

Týdenní intenzita 
docházky

Jsme s Vámi již 7. rokem!

Infolinka 776 22 22 88

Sleva 10 % pro všechny nové smlouvy do 12.  9.  2014
 
 

Ceník školka Bašť (all inclusive)

celý den (7.30 – 17.00 h)

Vytvořili jsme pro Vás a Vaše děti příjemné a milé prostředí 
školky v prostorách rodinného domku s vlastní zahrádkou. 
Jsme pro všechny ty, kteří mají rádi pohodu a klid.

Web: www.projesle.cz | E-mail: info@projesle.cz   

Soukromé jesle a školky

Rodiče nám svěřují to 
nejcennější, co mají, 

a my jim ručíme našimi 
zkušenostmi.

Soukromé jesle a školkySoukromé jesle a školky

Rodiče nám svěřují to 

Soukromé jesle a školky

Kde nás najdete:  
Praha 8 - Dolní Chabry „V Budyšínské“ | Měšice – „Nad Babím dolem“  
Praha 8 – Ďáblice „Kokořínská“ | Praha 10 - Dubeč | Praha 4 – Krč „Točitá“

 soukromé jesličky pro děti 
      od 12 měsíců do 4 let
 zdravotní sestřičky a speciální pedagogové
 vývojový program, keramika, 
      angličtina, dětská jóga
 otevřeno od 7 do 18 hodin
 výhodné progresivní školné

ProJesle


