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Zateplení fasády MŠ Chaberáček Zastavení naučné stezky – Menhir

Komunální volby 2014
Do zastupitelstva v MČ Praha - Dolní Chabry kandidují 
tyto politické strany a hnutí:

č. 1 Strana svobodných občanů
č. 2 TOP 09 a NEZÁVISLÍ v Dolních Chabrech
č. 3 Chabry – místo pro život
č. 4 DOMOV
č. 5 ANO 2011
č. 6 VOLBA PRO CHABRY

Jedna z výstav Kulturního centra Hřiště MŠ v Chaberském dvoře

Nově zřízená třída ZŠPlynová kotelna ZŠ

Informace k volbám 2014 
na str. 3

10. a 11. října 2014



Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina, starosta MČ

V  přehledu  aktivit  vedení  obce  by  neměla  chybět 
také část, která se obtížně měří nebo ukazuje, ale 
přesto může  výrazným způsobem ovlivňovat  naše 
životy.
Jsou to  jednání a dohody,  jejichž výsledkem může 
být jen zachování stávajícího stavu věcí. Někdy i to 
je ve skutečnosti vítězství. Příkladem může být loň-
ská akce Dopravního podniku při úpravách jízdních 
řádů MHD. V našem konkrétním případě záměr na 
omezení  provozu  a  postupnou  likvidaci  autobuso-
vé  linky  č.  169. S  velmi  výraznou  pomocí  občanů 
Dolních Chaber se nám podařilo vyjednat ponechá-
ní  současného  stavu.  V  přehledu  celého  hlavního 

města  ojedinělý  a  velmi  cenný  úspěch. Všem,  kteří  se  zapojili  do  připomínkového 
řízení, velice děkuji. Především na nich byla založena naše argumentace.
Další oblast, ve které se naše soustavná práce projeví dokonce až po delší době, je 
současné projednávání územního, nebo chcete-li Metropolitního plánu hl. města Pra-
hy. Tento zásadní dokument bude výrazným způsobem ovlivňovat nejen naše životy, 
ale  i  budoucnost  dalších  generací.  Závazným  způsobem  stanoví  určení  ploch  pro 
budoucí využití, formy výstavby a další  limity. Součástí  je samozřejmě i umísťování 
významných dopravních staveb. Tedy například  i severozápadního segmentu praž-
ského silničního okruhu nebo paralelní přistávací dráhy v Ruzyni.
Škála témat by byla veliká, dovolte mi ještě zmínit problematiku heren. Naše městská 
část reagovala na rizika vznikající kolem těchto provozoven už před vyhlášením ofi -
ciálního tažení hlavního města. Podařilo se nám eliminovat snahu o zřízení nonstop 
provozovny na Hrušovanském náměstí a počet herních automatů v restauračních za-
řízeních snížit na absolutní minimum. Samozřejmě vnímáme i dopad tohoto kroku do 
rozpočtu obce. Někdy je to argument proti omezování heren. Domníváme se ale, že 
pozitiva vysoce převyšují snížení těchto příjmů.

Vybíráme ze zasedání 
Rady MČ 
dne 1. září 2014

Rada projednala
  a  schválila  rozpočtové  opatření  č.  2  v  roce  2014.  Sou-

časně uložila starostovi předložit k projednání na podzimním 
zasedání Zastupitelstva.
  žádost fi rmy Cukrárna na Pěšině o vyklizení sklepní míst-

nosti objektu, který má uvedený subjekt v pronájmu. Současně 
požaduje výměnu nefunkčního okna v objektu pekárny, která 
je  umístěna  v  původní  garáži,  a  opravu nevyhovujícího  top-
ného systému v hlavní budově. Rada souhlasila s osazením 
nového plastového okna a  s  provedením  revize  technologie 
kotelny a realizací nutných oprav. Celková rekonstrukce bude 
zařazena do projednávání rozpočtu v roce 2015. 
Rada vzala na vědomí
  stížnost  pí  Basařové  týkající  se  nesouhlasu  s  dodateč-

ným  povolením  stavby  a  následných  stavebních  úprav  RD 
č. p. 470 v ulici Před Sokolovnou. Rada požádá kompetentní 
úřad – stavební odbor ÚMČ Prahy 8 o prošetření.
  žádost Mgr. Zuzákové o úpravu pracovní doby a pověřila 

tajemnici stanovením pracovní doby.
  žádost  o  fi nanční  příspěvek  na  pořádání  Ochotnického 

festivalu v roce 2015, o který požádal Spolek Divoch. Žádost 
bude zohledněna při sestavování rozpočtu na rok 2015.
  změnu využití  území pozemků parc.  č.  551/5 a 551/44, 

kú. Dolní Chabry z kategorie parková a hřbitovní zeleň na po-
zemky čistě obytné. Požaduje doplnění a předložení návrhu 
úpravy koryta blízkého potoka.
Rada souhlasila
  se zněním Dodatku č. 6 ke zřizovací  listině příspěvkové 

organizace ZŠ Spořická,  jehož předmětem  je vymezení ma-
jetku, kdy zřizovatel svěřuje organizaci do správy a bezplat-
ného užívání nebytové prostory v přístavbě ZŠ – 3 kancelá-
ře  a  chodbu  ve  zvýšeném  přízemí.  Rada  zmocnila  starostu 
k podpisu výše uvedeného dodatku.
  s návrhem likvidační komise na vyřazení a likvidaci majet-

ku z inventáře MČ dle přiloženého seznamu.
  s prodloužením nájemní smlouvy na služební byt v ZŠ na 

dobu neurčitou s podmínkou trvání pracovního poměru nájem-
ce sjednaným se ZŠ. V případě, že nebude tato podmínka spl-
něna, bude nájemce bez náhrady vystěhován. Rada zmocnila 
starostu k podpisu dodatku k výše uvedené smlouvě.
  s návrhem ředitelky MŠ Bílenecké náměstí  týkajícím se 

kapacity MŠ. Kapacita pro šk. rok 2014/2015 byla stanovena 
na 3 třídy s celkovým počet 72 míst.
  se stavbou na pozemku parc. č. 373/1, k.ú. Dolní Chab-

ry,  která byla  vedena  jako dočasná, aby byla povolena  jako 
stavba  trvalá  bez  stavebních úprav  s  následujícím využitím: 
dílna pro restaurování nábytku, vypracování architektonických 
studií vč. vybavenosti interiérů, kuchyňské a interiérové studio.
Rada schválila
  snížení nájemného pro nájemce nebytových prostor v pří-

stavbě ZŠ z důvodu opětovného vytopení splaškovou kanali-
zací, obtěžováním hlukem stavby, netekoucí teplé vody a vlh-
ké zdi z vadného okapu. Nájemné se snižuje o jednorázovou 
částku 8.882,– Kč, což je výše jednoho měsíčního nájmu.
  uzavření smlouvy o zřízení služebnosti-věcného břemene 

na uložení inženýrské sítě – splaškové kanalizace do pozem-
ku parc. č. 638/4, k.ú. Dolní Chabry dle předloženého geome-
trického plánu.
  s připojením se k celostátní akci 18. ročníku Týdne kniho-

ven, která proběhne v termínu 6.-12. října 2014. Nově regis-
trovaní čtenáři v termínu akce budou využívat služby MVK po 
dobu 1 roku zdarma.
Rada vymezila
  ve smyslu zákona č. 491/2001 Sb., § 30 odst. 1) prostor 

pro zveřejnění volebních materiálů pro všechny strany a sdru-
žení kandidující v podzimních komunálních volbách – vývěsky 
ÚMČ a KC CHD v celkovém počtu 13 ks, vyjma úřední desky 
na Hrušovanském náměstí. Volební upoutávky max. 1 strana 
formátu A4 budou zveřejněny v termínu 30.9. – 9.10.2014.

Pražský silniční okruh 
a aktualizace Zásad územního rozvoje

Vracím se k  tématu  již mno-
hokrát  diskutovanému.  Ne-
dělám  to vůbec  rád, ale nutí 
mne k  tomu aktuální  výsled-
ky  jednání  Zastupitelstva  hl. 
města.

Pravděpodobně  jste zaregis-
trovali,  že  zářijové  zasedání 
vrátilo  do  Zásad  územního 
rozvoje v minulosti zamítnuté 
segmenty  městského  silnič-
ního  okruhu  a  paralelní  při-
stávací dráhu letiště Ruzyně.

Nejprve bych rád uvedl, že MČ Dolní Chabry, stejně jako další dotčené okrajové části 
hlavního města, POŽADUJE CO NEJRYCHLEJŠÍ PROJEDNÁNÍ A REALIZACI SIL-
NIČNÍHO OKRUHU KOLEM PRAHY. Zdůrazňuji to proto, že oblíbeným argumentem 
propagátorů  jižní varianty  je  tvrzení, že okrajové městské části svým bezohledným 
odmítáním  okruhu  poškozují  obyvatele  jiných  čtvrtí  –  například  Spořilova.  Pominu 
skutečnost, že vybudováním jižní varianty by se ekologické zatížení pouze přeneslo 
na přibližně stejný počet obyvatel, pouze víc k okraji hlavního města. Stále mne za-
ráží tvrdošíjný postoj vedení hl. města při obhajobě zastaralého a neekonomického 
projektu.

Alternativní  studie  dokládá,  že  variantní  řešení  okruhu  by  bylo  především o  téměř 
polovinu  levnější,  bezpečnější  a díky  splnění  parametrů dálničního okruhu by bylo 
možné použít na realizaci evropské dotace. Dále by se zásadním způsobem snížily 
dopady na životní prostředí a zmenšily vlivy na osídlené lokality.

K projednávanému bodu Aktualizace Zásad územního rozvoje se postupně záporně 
vyjádřili starostové většiny dotčených městských částí. Zcela v opačném duchu byly 
diskusní  příspěvky  zastupitelů  hl. města.  Z  řad ČSSD a TOP 09  zazněla  dokonce 
slova o dobře odvedené práci a spokojenosti.

Vlastní hlasování  se pro mne stalo velkým zklamáním a bylo už  jen dokladem, že 
velké politické subjekty nemají na racionálním řešení trasování okruhu zájem.

Nadějí pro obyvatele může zřejmě být jen apolitická samospráva malých městských 
částí.
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Zprávy z úřadu

MOBILNÍ SBĚR NSKO
(nebezpečné složky komunálního odpadu )

DATUM  LOKALITA – ZASTÁVKA  DOBA STÁNÍ
 
28.10.2014  křižovatka Ulčova / Ústecká    15,00 – 15,20
úterý    Hrušovanské náměstí    15,30 – 15,50
    Bílenecké náměstí      16,00 – 16,20

Aktuální informace týkající se sběru nebezpečného odpadu na území hl. m. Prahy, 
lze nalézt na  internetových adresách www.praha-město.cz, www.asa-cz.cz, www.
imp-servis.cz. 

Nejbližší stabilní sběrny nebezpečného odpadu: 
Voctářova, Praha 8:     tel. 266 007 299
Pod Šancemi 444/1, Praha 9:    tel. 284 098 581

PODZIM 2014 – HARMONOGRAM SVOZU 
BIOODPADU POMOCÍ 
VELKOOBJEMOVÝCH 
KONTEJNERŮ
 

SOBOTA – 18.10.2014 od 09:00 do 12:00 hodna těchto 
stanovištích:
1) Bílenecké náměstí – parkoviště u MŠ
2) Spořická na parkové zeleni naproti ZŠ
NEDĚLE – 19.10.2014 od 09:00 do 12:00 hod na těchto stanovištích 
1) Pod Křížem ve slepém zakončení u separací
2) U Větrolamu – slepá odbočka k Ďáblickému háji
SOBOTA – 1.11.2014 od 09:00 do 12:00 hod na těchto stanovištích
1) Tušimická – slepé zakončení
2) Dvorní – slepé zakončení u fotbalového hřiště
NEDĚLE – 2.11.2014 od 09:00 do 12:00 hod na těchto stanovištích
1) Protilehlá/Kobyliská – slepé zakončení
2) Libočanská – travnatý ovál

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

Zastupitelstvo projednalo a schválilo 
  rozpočtové opatření č. 2 v roce 2014. 

Zastupitelstvo souhlasilo
  se zněním Dodatku č.  6  ke  zřizovací  listině příspěvkové 

organizace ZŠ Spořická,  který  doporučila  rada  ke  schválení. 
Předmětem  je  vymezení  majetku,  kdy  zřizovatel  svěřuje  or-
ganizaci  do  správy  a  bezplatného  užívání  nebytové  prostory 
v přístavbě ZŠ – 3 kanceláře a chodbu ve zvýšeném přízemí. 
Starosta byl zmocněn k podpisu výše uvedeného dodatku.
  s návrhem likvidační komise na vyřazení a likvidaci majet-

ku z inventáře MČ dle přiloženého seznamu.
  s  prodejem pozemku parc.  č.  1609/2  a  domu  č.  p.  652, 

včetně pozemku parc .č. 1608 v ulici Ulčova. Nemovitost bude 
prodána zájemci, který nabídl nejvyšší cenu 3.801.000,– Kč.
  s  bezúplatným  převodem  nemovitostí  pozemků  parc.  č. 

1398/6 o výměře 120 m2 a parc. č. 1406/6 o výměře 104 m2 – 
ostatní komunikace, který MČ získá od Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových. Oba pozemky se nachází v blíz-
kosti základní školy.
Zastupitelstvo nesouhlasilo 
  s prodejem pozemku parc. č. 638/4 v ulici Bolebořská.

Rada vzala na vědomí
  stanovení školného na školní rok 2014/2015 v MŠ Chabe-

ráček ve výši 700,– Kč na dítě a kalendářní měsíc.
Rada souhlasila
  s předloženým návrhem projektu na dostavbu sportovního 

areálu SK Dolní Chabry.
Rada schválila
  dodavatele topenářských prací na rekonstrukci topení ob-

jektu Družina č. 1. Ze dvou předložených nabídek byla vybrána 
fi rma INSTAMA, s.r.o. Kritériem byla cena prací, termín dokon-
čení a kvalita.

Vybíráme ze zasedání 
Zastupitelstva MČ 
dne 17. září 2014

Informace o konání voleb 
do Zastupitelstva hl. m. Prahy 

a do Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Chabry 

MČ Praha – Dolní Chabry

Rozhodnutím prezidenta  republiky  ze dne 12.  6.  2014 o  vyhlášení 
voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí 
a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních 
městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev 
jeho městských částí, které bylo publikováno ve Sbírce zákonů pod 
č. 112/2014 Sb., 

stanovuje starosta MČ Praha – Dolní Chabry 

pro volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy a do Zastupitelstva MČ 
Praha Dolní Chabry konaných:

 10. října 2014 14,00 – 22,00 hod.
 11. října 2014   8,00 – 14,00 hod. 

dva volební okrsky:

 volební okrsek č. 28001 Euroinfosál
 volební okrsek č. 28002 Obřadní sál

budova Úřadu MČ Praha – Dolní Chabry
Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry

volební okrsek č. 28001 – Euroinfosál

seznam ulic: 
Cítovská, Dopraváků, Klášterecká, Kobyliská, Kozomínská, Křimov-
ská, Ládevská, Ledčická, Libědická, Liboňovská, Pešova, Ploskovic-
ká, Počeradská, Pod Křížem, Pod Větrolamem, Protilehlá, Prunéřov-
ská, U Váhy, U Větrolamu, Ulčova, Ústecká, Žďárská

volební okrsek č. 28002 – Obřadní sál

seznam ulic: 
Bílenecké nám., Bolebořská, Budyšínská, Citolibská, Do Rybníčků, 
Doksanská, Domašínská, Doubická, Dvorní, Dvořákova, Hrušovan-
ské nám., Jana Marka, Jirkovská, Josefa Vašíčka, K Brnkám, K Dra-
háni,  Kadaňská,  Karla  Rachůnka,  Krbická,  Libochovická,  Litická, 
Měděnecká, Milana Kadlece, Na Dolíku, Na Pěšině, Na Šubě, Nad 
Úvozem, Nová, Obslužná, Osecká, Pernštejnská, Pihelská, Pod Hrá-
zí,  Pod  Václavem,  Pod  Zámečkem,  Podhořská,  Před  Sokolovnou, 
Spořická, Tušimická, U Jirkovské, U Jízdárny, U Rybníčka, U Václa-
va, Údlická, V Americe, V Kratinách, Velemínská, Vernéřovská.

        Daniela P i s i n g e r o v á
        ÚMČ Praha – Dolní Chabry

V Praze dne 18. 8. 2014 

Vybíráme ze zasedání Rady MČ 
dne 22. září 2014
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VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 – 2014 
(Stručný přehled)
Obecní demokracie a Úřad MČ Dolní Chabry
•  osvědčily se nové prvky v jednání Zastupitelstva MČ: 

 - Ke  každému  projednávanému  bodu  zasedání  zastupitelstva  má 
možnost se ihned vyjadřovat veřejnost a hosté. 

 - Veškerá  hlasování  zastupitelů  jsou  realizována  veřejnou  formou 
a umožňují přítomné veřejnosti absolutní kontrolu.

•  daří se realizovat záměr na provoz běžných agend úřadu i mimo úřední 
hodiny (v rámci pracovní doby) pro veřejnost. Zásadním způsobem to 
rozšířilo možnost rychlé reakce na problémy občanů.

•  zvýšením  počtu  úřednic  s  oprávněním  na  ověřování  dokumentů  se 
zlepšilo poskytování této služby

•  výběrová  řízení  jsou z důvodů zajištění  zákonnosti  a  transparentnosti 
organizována odbornou agenturou

•  ve  smyslu  koncepčního  rozvoje  hl.  města  a  našeho  regionu  se  daří 
zlepšovat  vztahy  s  vedením  Prahy  8  –  především  v  oblasti  dopravy 
a systému parkování

Územní rozvoj
Oblast zásadní. V našem případě ovšem velmi limitovaná skutečností, že 
Dolní Chabry  jsou pouhou městskou částí a statut obce náleží hlavnímu 
městu Praze. Z  toho vyplývá mnoho komplikací od  rozhodovacích až po 
ty finanční.
Dalším hendikepem je absence některých orgánů státní správy. Konkrétně 
stavebního úřadu. Zákonnou normou pro rozvoj našeho území je Metropo-
litní plán. Současná podoba tohoto dokumentu a vleklé problémy při jeho 
projednávání nejsou pro naši MČ příznivé. Je nutné pokračovat v požadav-
cích obce na jeho úpravy.
Určitou naději zde dává spolupráce se členy Svazu městských částí hl. m.

Oblast školství
Školství a vzdělávání považujeme za zásadní. Zajištění dostatečného po-
čtu míst v mateřských školách a především v základní škole je dlouhodo-
bým programem Rady MČ. Dostavba základní školy se na základě demo-
grafické studie  stala nezbytností. Záměr schválilo  zastupitelstvo a dosud 
byly realizovány tyto kroky:
•  byla zpracována architektonická studie rozšíření objektu školy (náklady 

cca 200.000,– Kč byly hrazeny z daru developera)
•  v současné době bylo ukončeno řízení k vydání územního rozhodnutí 

–  projektové  práce  budou  pokračovat  na  dokumentaci  pro  stavební 
povolení  ( o náklady ve výši cca 3.600.000,– Kč se dělí dotace MHM 
Prahy a dar developera )

•  průběžně byly realizovány úpravy zajišťující pokrytí okamžitých nároků 
ZŠ:
 - V  loňském  roce  proběhla  celková  rekonstrukce  školní  kuchyně  – 
náklady 550.000,– byly kryty z rozpočtu MČ.

 - Z  důvodu  nutnosti  rozšířit  družiny  a  školní  klub  bylo  provedeno 
propojení staré budovy a přístavby v úrovni 2. nadzemního podlaží.

 - V listopadu a prosinci loňského roku byla vybudována nová plynová 
kotelna  (původní byla v havarijním stavu) s parametry a přípravou 
pro napojení plánované přístavby školy – hrazeno z dotace MHMP.

 - S ohledem na další  rozšíření  učebních ploch bylo  letos propojeno 
také přízemí staré budovy a přístavby.

 - Během  letošních  hlavních  prázdnin  bylo  zcela  zrekonstruováno 
topení ve staré budově ZŠ – dotace MHMP.

 - V  rámci  zlepšení  ekonomiky  topné  soustavy  bylo  realizováno 
samostatné vytápění školnického bytu. 

 - Do  začátku  topné  sezony  budou  samostatným  topením  osazeny 
i oba objekty družin. Současné havarijní  topení z centrální kotelny 
bylo zrušeno.

 - V přístavbě ZŠ byla zřízena zcela nová učebna.
Probíhají přípravné práce na zajištění finančního pokrytí dostavby ZŠ. Prv-
ní žádost o dotaci již byla podána v rámci programu Ministerstva školství.

Mateřské školy
Také mateřské školy doznaly výrazné změny.
MŠ Chaberáček – na základě požadavku hygienika byly přistavěny vstup-
ní  prostory a  šatna. Bylo dokončeno  zateplení  budovy a  celková oprava 
fasádního pláště. Hřiště MŠ bylo zcela rekonstruováno, včetně zavlažova-
cího systému.
MŠ Bílenecké  –  i  zde  proběhly  na  základě  požadavků  hygieny  stavební 
úpravy.  Také  hřiště  dostalo  nové  vybavení.  Dislokovaná  třída  v  budově 
úřadu nebyla výjimkou. Upravena byla šatna – byly osazeny nové vstupní 
dveře a upraveno topení. Také kuchyňská přípravna doznala změn. Hřiště 
v areálu CHD bylo zcela přebudováno.

Komunikace a sítě
V  současnosti  asi  nejbolestivější místo. Realizovat  potřebná  opatření  se 
dařilo jen částečně.
Ústecká ulice
Po  vleklých  jednáních  a  odkladech  byla  zahájena  rekonstrukce Ústecké 

ulice. Páteřová a nevytíženější ulice v obci není ve správě našeho úřadu. 
Přesto se snažíme o zklidnění provozu, zvýšení bezpečnosti i zmírnění do-
padů na životní podmínky obyvatel.
V  současnosti  probíhají  práce  na  severním  úseku  a  to  včetně  odbočení 
do Obslužné ulice. Termín opravy jižní poloviny bude zřejmě rok 2015. Ve 
spolupráci s místními projektanty vzniká návrh na úpravu dopravního  re-
žimu a bezpečnějšího uspořádání této komunikace. Povrch bude opatřen 
bezhlučným asfaltem.
Spořická ulice
Podle informace městského investora byly zahájeny kroky na výběr doda-
vatele stavby okružní křižovatky Spořická x K Ďáblicům. Tato úprava zásad-
ně sníží rychlost vozidel přijíždějících do obce od Ďáblic. Probíhá jednání 
o možnosti instalace širokého zpomalovacího pruhu v oblasti přechodu na 
Hrušovanském náměstí. Obě tato opatření mají za úkol zpomalit provoz na 
křižovatce Osecká x Spořická.
Na nejzápadnější část Spořické, v úseku Chabry – Čimice je již zpracována 
prováděcí dokumentace. Obsahuje vybudování zastávky autobusů a chod-
ník podél severní strany komunikace s osvětlením. Další postup v tuto chvíli 
vázne na majetkových  vztazích  k  potřebným pozemkům. Předpokládaný 
termín realizace je rok 2015.
V síti místních komunikací byla realizována rekonstrukce vozovky v Plos-
kovické ulici a opravy ulic Obslužná, Na Šubě, V Kratinách, Doubická, Ko-
byliská a dalších.
Součástí problémů na komunikacích  jsou sítě uložené pod nimi. Většina 
z nich je ve špatném stavu. Většina výkopů v obci je způsobena vadami na 
rozvodech plynu. Byla realizována první etapa na vyčištění dešťové kanali-
zace. Ve spolupráci se správcem splaškové sítě jsou připravována opatře-
ní, která by měla odstranit opakované zaplavování objektů v nejspodnější 
části  obce.  Ve  spolupráci  se  správcem  vodovodů  byly  zrekonstruovány 
řady v části Kobyliské a Ústecké ulice. Tím byly odstraněny letité problémy 
s kvalitou vody v této oblasti.

Ochrana životního prostředí
Těm nejdůležitějším problémům se věnuji v samostatném příspěvku. Silnič-
ní okruh, paralelní přistávací dráha a likvidace následků skládkování jsou 
všem dobře známé.
Dovolím si připomenout ty méně diskutované.
– zeleň v obci a odpočinkové zóny. Ve spolupráci s komisí životního pro-
středí  a  stejným odborem úřadu  se  dařilo  rozvíjet  péči  o  plochy  veřejné 
zeleně. Byly upraveny stávající odpočinkové zóny – např. pod školou nebo 
u horního rybníku. Nově byly zřízeny u prostředního rybníku, za kostelem 
a v proluce Klášterecká. Zvýšil se počet laviček a odpadkových košů. Pro-
běhly zásadní opravy stávajících veřejných dětských hřišť a založeno bylo 
i nové v Klášterecké ulici.
– Pokračují práce na  rekultivaci  třešňovky za hřbitovem. Zde bychom ve 
spolupráci  s  dalším  občanským  sdružením  rádi  vybudovali  odpočinkové 
prostory a jedno ze zastavení naučné stezky. Zdárně se také rozvíjí péče 
o lokalitu velice vzácných endemických rostlin na skále Pod Zámečkem.
– Po složitých začátcích se také zlepšily vztahy se správcem chaberských 
rybníků. Horní byl vybagrován a vyčištěn. V současné době je zpracováván 
projekt na odvedení přítoku povrchových vod z komunikací. Realizace pro-
běhne v příštím roce.
Ještě poděkování všem, kteří pečují o zeleň ve svém okolí.

Sport a kultura
Oblast kultury má mnoho specifických možností a forem. Tu organizovanou 
úřadem spravuje Kulturní centrum CHD a členové kulturní a sociální komi-
se. Spektrum zahrnuje pořádáni koncertů, divadelních představení, organi-
zování Svatojánských slavností, Krajanského festivalu a výstav (připomenu 
expozici  deskových  obrazů  českých  panovníků  autorky  Jarmily  Haldové 
a ukázky betlémů z jejích sbírek).
Již  téměř  samozřejmou  součástí  kulturního  života  v  Chabrech  se  stalo 
ochotnické divadlo DIVOCH. Úřad MČ stál u znovuzrození ochotníků v naší 
obci a po celou dobu existence maximální měrou jeho činnost podporuje.
Velice úspěšně si vedou také sportovní organizace. Sokol Dolní Chabry, TJ 
při základní škole i fotbalový oddíl SK Dolní Chabry úzce spolupracují s ve-
dením obce. MČ podporuje jejich činnost a pravidelně přispívá na aktivity 
především  v  oblasti mládeže.  Výsledky  jejich  práce  nejlépe  dokumentují 
nárůsty členských základen. Fotbalový oddíl pod vedením Vládi Šmicera 
zažívá obrovský nárůst mládežnických družstev. Chabry mají 6 žákovských 
a nyní i dorostenecké družstvo.
Také ochrana památek a péče o veřejná prostranství  je součástí  kultury. 
Tady bych rád jmenoval sdružení OSOP. Jejich práce je nejčastěji k vidění 
kolem nejvýznamnější chaberské památky – kostela Stětí sv. Jana Křtitele. 
Autorsky jsou členky sdružení podepsané i pod další aktivitou úřadu, tedy 
stále se rozrůstající naučnou stezkou.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem zastupitelům, členům výborů, 
komisí i ostatním, kteří se podíleli na práci pro naši městskou část.

Miroslav Malina, starosta MČ

Zprávy z úřadu4



Týden knihoven 2014
Sekce  veřejných  knihoven  SKIP  vyhlašuje  již  18. 
ročník celostátní akce „Týden knihoven“. Letošním 
tématem jsou „Muzea a Velká válka aneb 100 let od 
vypuknutí 1. světové války“. 

Místní  veřejná  knihovna  v  Praze  –  Dolních  Cha-
brech se do této akce také zapojí. V týdnu od 6.10. 
do 12.10.2014 budou mít noví čtenáři možnost za-
registrovat se a využívat nabídku knihovny po 1 rok 
zdarma. 

Školy, sport a Chabry – 
stručná bilance 
uplynulých čtyř let

Školství a sport, dvě ob-
lasti, které se věnují pře-
devším dětem a mládeži, 
hrají v životě Dolních Cha-
ber významnou úlohu. 
Proto jim v uplynulých 
čtyřech letech byla věno-
vána náležitá pozornost.

Základní  škole,  největší  obecní  organizaci,  již 
řadu  let  hrozí,  že  nebude  kapacitně  dostačo-
vat  nárůstu  obyvatel.  Proto  vedení  obce  před 
necelými  čtyřmi  lety  začalo  pracovat  na  jejím 
nezbytném  rozšíření.  Na  základě  demografi c-
ké  studie  byl  nejprve  vypracován  architekto-
nický  návrh.  Projektantská  fi rma,  která  vzešla 
z úspěšného výběrového řízení, tento návrh dále 
detailně zpracovala a nyní  se celý  tento nároč-
ný  a  v mnohém  velmi  komplikovaný  projekt  po 
mnoha schvalovacích řízeních již přiblížil svému 
dokončení  a  stojí  těsně  před  vydáním  územní-

ho rozhodnutí. Vedení obce letos také požádalo 
o grant vypsaný Ministerstvem školství, který by 
mohl  alespoň  zčásti  krýt  plánovanou  výstavbu. 
Doufáme jen, že obecní představitelé, kteří vze-
jdou z  letošních říjnových voleb, na  tuto úspěš-
nou etapu navážou a budou ji dále rozvíjet vyty-
čeným směrem.
V této souvislosti je třeba zmínit, že důležitá část 
plánované dostavby je hotova již nyní. Jde o re-
konstrukci ústředního topení, které bylo v hava-
rijním stavu, a hrozila  jeho nečekaná odstávka, 
která  by  způsobila  nepředstavitelné  problémy. 
Díky  panu  starostovi,  jemuž  se  podařilo  zajistit 
nezbytné fi nance, jsme se tak zbavili jedné tíživé 
noční můry.
Rovněž naše mateřské školy prošly v posledních 
letech tu většími, tu menšími změnami. Byly uči-
něny  nezbytné  stavební  úpravy,  aby mohla  být 
navýšena jejich kapacita. Zdárně byly odstraně-
ny  tepelné ztráty v budovách a  řešeny nečeka-
né  havárie.  Kromě  těchto  zásadních  prací  byly 
realizovány  i  drobnější,  avšak  neméně  důležité 
úpravy  v  areálech  obou mateřských  škol,  které 
zlepšily úroveň poskytovaných služeb.
Sport  v Chabrech,  to  jsou  především SK Dolní 
Chabry – fotbal, Tělocvičná jednota Sokol a Tě-

lovýchovná  jednota ZŠ. Všechny  tyto  sportovní 
organizace se mohou pochlubit početnou a stále 
rostoucí členskou základnou, a  to díky obětavé 
práci trenérů a cvičitelů, která přitahuje stále více 
lidí,  zejména pak dětí. Také zde se za vydatné 
podpory obce daří udržovat sportoviště a organi-
zovat akce, které zpestřují život v Chabrech.
V obecním zájmu je také úprava bývalé skládky 
ve sportovně relaxační areál, který by v budouc-
nu proměnil toto nevábné místo v zónu aktivního 
odpočinku. Doufejme,  že se podaří dořešit ma-
jetkové vztahy, a dnes již připravený projekt tak 
bude moci dostat zelenou.
Přestože některé věci nešly  tak snadno a  rych-
le,  jak bychom si přáli,  většinu důležitých úkolů 
se  podařilo  zdárně  vyřešit.  Významnou  měrou 
k  tomu  přispěla  výborná  spolupráce mezi  výše 
zmíněnými  organizacemi  a  obcí.  Představite-
lé  školských  a  sportovních  organizací  se  stali 
platnými partnery, kteří se významně podíleli na 
rozhodnutích  přijímaných  na  úrovni  obce  v  ob-
lasti školství a sportu. Vedení obce se po celou 
dobu snažilo vycházet jim v rámci svých možnos-
tí  vstříc, a  tak  lze  jen konstatovat,  že příkladná 
spolupráce přinesla velmi uspokojivé výsledky.

Školská a sportovní komise

Poděkování
Vážený pane starosto, 
chtěla bych Vám poděkovat za veškeré akce a volnočasové aktivity, které se v rámci 
městské části Praha - Chabry konají. 
Z hlediska akcí pro děti bych chtěla poděkovat zejména Kláře Zuzákové. Její nad-
šení nejen pro věci knihovní tak i volnočasové aktivity pro děti – naposledy „spaní 
s Knihulkou“, já osobně obdivuji. Její akce jsou vždy skvěle zorganizovány, je navo-
zena krásná atmosféra a v dětech je probouzena fantazie a vždy se něco i přiučí. 
Pokud mohu mluvit za  ty své, ať  je  to spaní či hrátky v knihovně, dětská výstava 
nebo divadélko, vždy dlouho na takovou akci vzpomínají. 
Děkuji a zároveň si přeji, aby bylo takových „zaujatých“ lidí pro veřejné blaho více!!!

Helena Pfeiferová

                    

Kulturní a sociální komise pro Vás připravila vítání nových občánků naší městské části. 

 

      Dovolujeme si pozvat rodiče s malými Chaberáčky  

trvale hlášenými v Dolních Chabrech na  

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ,  
které proběhne 11. 11. 2014 od 17 hodin v obřadním sále 

Chaberského dvora. 
   

Prosíme rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se, aby se 
přihlásili nejpozději do 15. října 2014 do 12 hodin na 
ÚMČ Praha - Dolní Chabry u paní Dvořáčkové (tel. 
283 851 272). 

Vzhledem k platnosti zákona č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů nelze získat ani 
zveřejňovat informace o narození dítěte bez souhlasu rodičů. Děkujeme za pochopení. 

za kulturní a sociální komisi Pavla Králová 

Zprávy z komisí, CHD

MŠ Chaberáček sponzorům

Poděkování všem sponzorům z řad rodičů a fi rmám STAVO-
KOMFORT s.r.o. a REPA s.r.o. za novou fasádu na budově 
naší mateřské školy. 
„TO SE MÁME – ŽE VÁS MÁME…“

MŠ Chaberáček

    

 

 

7. října   Okolo Cukráku  – trasa vede okolo vysílače          
Cukrák (cca 7 km)                       
sraz 9:15 Kobylisy konečná bus 162 ÚTERÝ 

22. října  Jenštejn – Vinoř – od hradu Jenštejn do                 
 Vinoře, dále možnost do Satalic nebo Ctěnic                          

         odjezd bus 202 Spořická 9:15 h 
 

     

 
 
 

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

1. října        15:30 - 17:30 h    kavárnička Chaberský dvůr 
     

29. října    15:30 - 17:30 h    kavárnička Chaberský dvůr 
      

„Přijďte pobejt” 
 

říjen 2014 
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ŘÍJEN 2014
Výstava „QUO VADIS“ 
výstava obrazů, keramiky a skla Jany Heřmanové 3.10. – 27.10.2014
Vernisáž 3.10.2014 v 18 h 
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum Galerie 3. patro

Výstava „Jen tak“
obrázky a keramika Vladislavy Mazurové 30.9. – 1.11.2014
Vernisáž 30.9.2014 v 18 h 
Vstup volný Kulturní centrum Beseda

Dvoreček tvořící – čt 2.10., 23.10. – 9:30 – 11:30 h – vstupné 50 Kč 
dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Dvoreček hrací – čt 16.10., 30.10. – 9:30 – 11:30 h – vstupné 30 Kč
dopolední program pro nejmenší se cvičením, pohádkou a hraním
Kulturní centrum 

2.10. čt 18 h Aljaška divoká a krásná
cestovatelská beseda Magdalény Radostové ke stejnojmenné knize 
s promítáním fotografi í a zajímavým vyprávěním
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum Knihovna

4.10. so 15 h Krysáci
Divadelní pohádka pro děti. Vstupné 50 Kč Úřad Velký sál

15.10. st 18 h Slavné francouzské páry
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.
Vstupné 90/70 Kč Malý sál Kulturní centrum

16.10. čt 16 – 17:30 h Kam až paměť sahá…
Dolní  Chabry  a  Pražské  povstání  1945.  Společné  vzpomínání  na 
konec války v naší obci s promítáním dobových fotografi í a starých 
deníků. Pomozte nám doplnit chybějící informace. 
Pořádá OSOP z. s. ve spolupráci s akcí “Týden knihoven 2014”
Vstup volný Malý sál Kulturní centrum

23.10. čt 15 – 17:30 h Dýňování – tradiční dlabání a zdobení dýní
pořádá Kulturní a sociální komise ve spolupráci s Kulturním centrem
Vstup volný Kulturní centrum

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

Připravujeme
29.11. 2014 STRING LADIES – smyčcové nástroje 
Netradiční hudební skupina String Ladies hraje známé klasické, po-
pové i rockové skladby v originálním aranžmá v moderním, netradič-
ním pojetí. 
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.

„Quo vadis“
Výstava obrazů, keramiky a skla výtvarnice Jany Heřmanové
3.10. – 27.10.2014
Vernisáž výstavy bude 3.10.2014 v 18.00 hod. 
Quo vadis, neboli Kam kráčíš, je názvem nové výstavy v Chaberském dvoře, která 
zde bude otevřena od 3.  října. Vystavené obrazy – olejomalby,  jsou svými motivy 
blízké duši  autorky,  jsou  i  poněkud mystické a  také vykreslující  skutečnosti  okolo 
nás. Ve svých olejomalbách autorka zrcadlí prožitky, které často nemusí být  jejími 
vlastními, také ale ráda zakotví v prosté realitě anebo jí inspiruje portrétování starých 
lidí, se kterými se setkává.
Kromě olejomaleb na výstavě autorka ukáže i svojí druhou tvář tvorby, a to v podobě 
keramiky, skla a zejména i kombinace obou těchto materiálů. 
Keramické objekty, sochy anebo kachle jsou odlehčením a nadsázkou v autorčině 
tvorbě. 
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum Galerie, výstava je prodejní.

Výstava „Jen tak“
Obrázky a keramika 
Vladislavy Mazurové

Motto:
... Příroda zná vše a já nacházím její 
přeměny…

30.9. – 1.11.2014
Vernisáž 30.9.2014 v 18 h 
Vstup volný Kulturní centrum Beseda

Pohádka

Krysáci
Divadlo  Špílberg  Brno  uvádí  ve  světové  pre-
miéře divadelní  inscenaci  napsanou na motivy 
známých televizních Večerníčků. Divadelní hra, 
jejímž základním poznáním je zjištění, že i tato 
roztomilá  zvířátka,  člověkem  určená  pouze 
k  deratizaci,  mají  také  svou  duši  a  svoje  pro-
blémy. Rovnocennou součástí představení jsou 
písničky, které napsal Miroslav Wanek ze skupi-
ny „Už jsme doma“.
4.10.2014 so 15 h Vstupné 50 Kč Úřad Velký sál

Aljaška divoká a krásná
Místní veřejná knihovna v Praze – Dolních Chabrech Vás zve 
na autorský pořad cestovatelky a amatérské fotografky Magda-
lény Radostové. V pořadu Aljaška divoká a krásná
přiblíží Aljašku jako rozlehlou, dech beroucí krajinu nedotčenou 
civilizací. Autorka své povídání obohacuje o popisy navštíve-
ných lokalit a praktické informace, které na svých cestách na-
sbírala. Poutavé vyprávění ještě doplní o čtení ze stejnojmenné 
knihy a o promítání fotografi í. Těšíme se Vás!
2.10.2014 čt 18 h Vstupné 30 Kč Kulturní centrum Knihovna

Slavné 
francouzské páry
Eva Kriz-Lifková – zpěv, Edouard Mesdag 
– zpěv, Milan Dvořák – klavír
Zveme Vás na komponovaný hudební večer 
věnovaný osudovým láskám. Evu Kriz-Lifko-
vou,  úspěšnou  sólistku,  autorku  hudebních 
pořadů věnovaných francouzským šansonům 
doplňuje  herec  a  zpěvák  Edouard  Mesdag 
z Francie. Na klavír je doprovází profesionál-
ní pianista a hudební skladatel Milan Dvořák.  
15.10.2014 st 18 h 
Vstupné 90/70 Kč Malý sál Kulturní centrum
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NÁŠ TIP!

Připravujeme – 
STRING LADIES
smyčcové nástroje 29.11.2014 

Eliška Dvorská  (1.  housle), Ka-
teřina  Zíková  (violoncello),  2. 
housle hostují Jaroslava Kleino-
vá a Adéla Pecková
Můžete se těšit na spojení atrak-
tivního vzhledu s virtuózním hra-
ním na smyčcové nástroje – kla-
sické i elektrické.

„Quo vadis“
Výstava obrazů, keramiky a skla výtvarnice Jany Heřmanové



Přehled nabízených sportovních aktivit v Sokole 
Dolní Chabry pro školní rok 2014/2015

pondělí  16.00 – 19.00  Tenisová školička
úterý  17.00 – 18.00  Cvičení seniorů na míčích
    18.30 – 19.30  Kondiční cvičení dospělých
středa  16.00 – 19.00  Tenisová školička
čtvrtek  17.00 – 18.15  Cvičení předškolních dětí s rodiči
pátek  15.00 – 17.00  Tenisová školička

   Chaberský dvůr, sdružení, sport   

ŠMÍCA CUP VI. ročník
V  šestém  ročníku  ŠMÍCA  CUPU 
nám nepřálo počasí,  tak  jsme mu-
seli  upravit  hrací  systém  na  mi-
nimální  počet  zápasů.  Fotbalisté 
bojovali v plném nasazení a turnaj 
měl opět skvělou úroveň. Náš tým 
dosáhl historického úspěchu a bral 
stříbro.  Zvítězil  tým  Sparty  dívky, 
který  byl  opravdu  výborný  a  zlaté 
medaile si zasloužil. Vláďa Šmicer, 
který  opět  věnoval  krásné  pohá-
ry  a medaile,  měl  radost,  že  nám 
v Chabrech rostou kvalitní fotbalis-
té a že celý turnaj, navzdory poča-
sí, byl povedený. 

FOTBAL ŘÍJEN 2014
Muži A
Chabry – Vyšehrad B
Štěrboholy – Chabry
Braník – Chabry
Kbely – Chabry

11. 10. 2014, 16:00
03. 10. 2014, 19:00
18. 10. 2014, 15:30
25. 10. 2014, 14:30

D
V
V
V

Muži B
Chabry B – Ďáblice C
Chabry B – Vinoř
D. Měcholupy – Chabry B
Kbely B – Chabry B

12. 10. 2014, 16:00
26. 10. 2014, 14:30
04. 10. 2014, 10:15
18. 10. 2014, 15:30

D
D
V
V

Mladší dorost
Chabry – Čechie Smíchov
Chabry – Slivenec
Kolovraty – Chabry
Řeporyje – Chabry

04. 10. 2014, 10:45
18. 10. 2014, 10:45
11. 10. 2014, 13:45
26. 10. 2014, 10:30

D
D
V
V

Starší žáci
Chabry – SK Střešovice
Chabry – Aritma
Loko. Vltavín – Chabry
Uhříněves – Chabry

12. 10. 2014, 10:30
26. 10. 2014, 10:30
05. 10. 2014, 11:15
19. 10. 2014, 13:30

D
D
V
V

Mladší žáci A
Chabry – Zličín
Chabry – H. Měcholupy
Junior – Chabry
Libuš – Chabry

04. 10. 2014, 09:00
18. 10. 2014, 09:00
12. 10. 2014, 16:00
26. 10. 2014, 13:00

D
D
V
V

Starší přípravka
Chabry – Újezd nad Lesy
Chabry – Př. Kopanina
Vršovice – Chabry
Radotín – Chabry

05. 10. 2014, 16:00
19. 10. 2014, 15:30
12. 10. 2014, 14:15
25. 10. 2014, 11:30

D
D
V
V

Mladší přípravka
Chabry – Hostivař
Chabry – Újezd nad Lesy
Dubeč – Chabry
Dukla JM – Chabry

12. 10. 2014, 14:30
26. 10. 2014, 13:00
04. 10. 2014, 09:30
18. 10. 2014, 13:45

D
D
V
V

Další informace na: www.skchabry.cz

Ať varhany znovu znějí...
Varhany  v  chaberském  kostele  byly  vyrobeny  před 
110 lety fi rmou Rejna - Černý. Jde o vzácný nástroj, 
neboť se do současnosti dochovalo jen málo varhan 
této značky s původními píšťalami. Varhany však nut-
ně potřebují zásadní rekonstrukci, pro jejich nerušený 
chod je zapotřebí hlavně nový pohon na elektromotor. 
Před dvěma lety byl zpracován odborníky (organolo-
gy) návrh nutné opravy varhan včetně rozpočtu – od-
hadovaná částka byla 90 000 Kč. Navíc je nezbytné 
připočítat ještě náklady na úpravu okna za nástrojem, 
protože  v  důsledku  nevhodného  zasklení  ze  70.  let 
minulého století se zdobnými skleněnými čočkami do-

chází k poškození dřevěné skříně varhan slunečním světlem.

Spolufi nancování opravy varhan
Snažme se získat potřebnou částku společně; pokud se rozhodnete také přispět na opravu cha-
berských varhan, můžete tak učinit zasláním libovolné částky na číslo účtu: 220920052/0300 
(heslo: varhany + jméno dárce).
OSOP se rozhodlo podílet podle svých možností na projektu záchrany varhan a 31. srpna 2014 
se uskutečnil v kostele koncert ke svátku Stětí sv. Jana Křtitele. Celý výtěžek ze vstupného ve 
výši 3 280,– Kč byl věnován na plánovanou opravu varhan. Mnohokrát touto cestou děkujeme 
všem, kteří již v rámci koncertu i bezprostředně po něm na tuto opravu přispěli a budeme vděč-
ni za jakékoli další fi nanční dary, které pomohou ke zdárnému dokončení opravy chaberských 
varhan. Prosíme, neváhejte přispět na dobrou věc! 
Kontakt: Kateřina Šilhová Šafránková, mail: ak.silsaf@gmail.com
Vice na: www.osop-chabry.cz

Za Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, z. s. Martina Mrňavá

Dny evropského dědictví 2014
Poslední příležitost nahlédnout do podzemí cha-
berského kostela nalákala v sobotu 13. září 2014 
při dnech Evropského dědictví více než 300 ná-
vštěvníků.  Bohatý  doprovodný  program  byl  po 
celý  sobotní  den  i  v Knorově  statku. Celostátní 
název EHD 2014  „Návraty ke kořenům“ nás  in-
spiroval k uspořádání výstavy na téma: „Pravěké 
archeologické  nálezy  z Chaber  a  okolí“. Děti  si 

akci také užívaly s keltskou skupinou „Boiové“, která pro ně připravila ne-
jedno překvapení v podobě her i zajímavých exponátů. Milovníci nedávné 

historie  s  úsměvem obdivovali  vyzdobe-
nou trámovou místnost statku připomína-
jící dobu našich prababiček. 
Děkujeme především majitelům Knorova 
statku rodině Němcových za zapůjčení je-
jich kulturní památky. Také všem přítom-
ným  „Boiům“,  truhláři  J.  Kolářovi  a  dob-
rovolníkům nejen z řad OSOP v Dolních 
Chabrech, kteří se na přípravě a průběhu 
celé akce podíleli.
Za OSOP v D. Chabrech Jana Snížková

Kam až paměť sahá …   

Dolní Chabry a Pražské povstání 1945 
Zavzpomínejme společně na konec války v naší obci; připravili 
jsme pro vás promítání dobových fotografií a staré deníky  

 
čtvrtek 16. října 16 h 

Chaberský dvůr Hrušovanské nám. 253/ 5 
Praha 8 - Dolní Chabry 

 

  

Pomozte nám doplnit chybějící informace a fotky 
 

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

Pomozte nám doplnit chybějící informace a fotky

Pořádá: Občanské sdružení na Ochranu památek v Dolních Chabrech z. s.
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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

inzerceinzerce

ProJesle

Vinný sklep Chabry 
Po, St a Pá 15-18 hod. 

Uskladnění a prodej vín. 
Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry 

 

WWW.VINNY-SKLEP-CHABRY.CZ 

ŘÍJNOVÉ OCHUTNÁVKY VÍN: 
BMVinařství 8. 10. od 20 hod. 

 

Povídání o vůních vín 24. 10. od 20 hod. 
 

 

Doporučuji rezervaci míst. 
email: machacek@vinny-sklep-chabry.cz tel. 732 976 779 
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