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Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina, starosta MČ

Máme po volbách
Těm letošním předcházela kampaň, která opět o něco posunula hra-
nice nemožného. Ulice zaplavily plakáty s nereálnými sliby, rozdáva-
ly se koblihy a další prezenty, lepší zítřky byly na dosah ruky.
Tento typ kampaně nemám příliš v oblibě. Jsem rád, že u voličů 
v Dolních Chabrech výrazně převládla důvěra v realistický přístup 
kandidátů. Chtěl bych poděkovat všem, kteří k volbám přišli, a sa-
mozřejmě především těm, kteří nás podpořili a dali nám své hlasy. 
Budeme se snažit tuto důvěru nezklamat.
Velké uznání patří i celému týmu, který v Chabrech volby organizo-
val. Obě volební komise odvedly bezchybnou práci.
Dnes už se dění vrátilo do normálu a já se těším na další spolupráci 
s občany Chaber.

Vybíráme 
ze zasedání 
Rady MČ 
dne 13. října 2014

Rada projednala
  žádost MUDr. Halbichové o stavební 

úpravy pronajaté ordinace a návrh úprav od-
souhlasila.

Rada vzala na vědomí
  žádost o dlouhodobý pronájem divadel-

ních prostor v CHD, o něž požádala impro-
vizační skupina R.A.C.I. Pověřila tajemnici 
jednáním o specifi kaci pronájmu.

  návrh programu KC CHD na 4. čtvrtletí 
roku 2014, který předložila tajemnice. 

Rada odsouhlasila fi nanční dary pro tyto 
organizace a zájmové subjekty:

  pro ZŠ Spořická: 4.645,– Kč na sportov-
ní den pro MŠ ve školním roce 2014/2015 
a 2.013,– Kč na vítání prvňáčků v témže roce, 
pro spolky OS Sedm paprsků a OS Na ochra-
nu památek v Dolních Chabrech po 10.000,– 
Kč, pro Sk Dolní Chabry 30.000,– Kč, pro TJ 
ZŠ Chabry a TJ Sokol po 10.000,– Kč.

  v souvislosti s ukončením volební-
ho období a v souladu s § 89 zákona č. 
131/2000 Sb. o hl. m. Praze fi nanční dary za 
rok 2014 členům komisí a výborů-fyzickým 
osobám, které nejsou členy zastupitelstva. 

Rada stanovila
  v souladu s Pravidly pro stanovení výše 

příplatku za vedení a poskytování osobního 
a zvláštního příplatku ředitelkách MŠ a ZŠ 
zřízených MČ Praha-Dolní Chabry příplat-
ky za vedení a osobní příplatky ředitelce ZŠ 
Spořická a ředitelkám MŠ Bílenecké náměstí 
a MŠ Chaberáček. Výše příplatků je stano-
vena na dobu jednoho roku od 1.11.2014 do 
31.10.2015.

Výlov prostředního 
rybníka
Většina z nás si minulý měsíc povšimla opětov-
ného vypouštění prostředního rybníka.
Pracovníci Pražských lesů zde, stejně jako vlo-
ni, připravili pro správce rybníka, kterým je Ma-
gistrát hl. Města Prahy, výlov ryb. Vzhledem ke 
skutečnosti, že osazení této nádrže rybami bylo 
minulého roku sníženo na minimum a realizaci 
vypouštění provází pro okolní obyvatele obtěžu-
jící zápach bahna, nepovažuji takto časté výlovy 
za účelné. Usilujeme proto o nalezení dohody 
o lepší správě našich rybníků. Současná fi lozo-
fi e správce, která nepočítá s rybníky oplývajícími 
rybami, ale naopak považuje ryby za element 
více-méně nežádoucí, je pro mne těžko pocho-
pitelná.
Vítám proto možnost vyřešení letitého, majetko-
právního problému, který vznikl při obnově Cha-
berských rybníků. Předpokládám, že teprve poté 
se zlepší možnost vlivu naší městské části na 
rozumné správě tohoto důležitého krajinotvorné-
ho prvku.  
starosta MČ Miroslav Malina

Příslib nové éry pro okruh
Co nového přinesly komunální volby 2014 pro praž-
ský okruh, respektive jeho severní část? Po dlouhé 
době svítá nová šance na zahájení opravdu vážné 
debaty o severnější variantě okruhu, namísto jižní, 
která nás Chaberáky už tolik let straší.
Kromě toho, že v těchto volbách získaly vysoké pro-
cento hlasů strany a sdružení, která vysloveně jižní 
variantu okruhu odmítají, také naštěstí významně 
oslabily hlasy jejích nejfanatičtějších zastánců.
Dobrá zpráva pro všechny doufající odpůrce jižní 
varianty je jistě opětovné zvolení starosty Suchdo-
la pana ing. Petra Hejla, neboť Suchdol je hlavním 
tahounem všech odvolání, žalob, připomínek a ná-
mitek proti jižní variantě okruhu. Dolní Chabry se 
ke všem těmto iniciativám samozřejmě dlouhodobě 
připojují a podílejí se na nich. V současné době je 
v plánu podání nové správní žaloby proti aktualizo-
vaným zásadám územního rozvoje hlavního města 
Prahy, které opět vrátily jižní variantu okruhu do hry.
Naději skýtá i vítězství Ano 2011 jak na Praze 8, tak 
především na pražském Magistrátu, protože tato 
strana si dala odmítnutí jižní a prosazení severní 
varianty do svého programu. Nově vznikající koa-
lice ANO 2011, Trojkoalice a ČSSD na Magistrátu hlavního města Prahy, byť do uzávěrky tohoto čísla zatím nepotvrzená hlasy zastupitelstva, má ve 
svém koaličním programu uvedeno „prosazování takové varianty okruhu, která bude nejvíce průchozí.“ Držme si palce, aby průchodností byly myšleny 
fi nanční, stavebně technické, dopravně bezpečnostní, ekologická či jiné relevantní aspekty věci.
Podle ing. Jaroslava Korfa, místopředsedy o.s. Nad Drahaňským údolím a dlouholetého neochvějného bojovníka proti jižní variantě, se nyní otevírají 
reálné naděje na prosazení severní varianty, která by pro Chabry a jejich okolí znamenala odstranění obav z masivního zhoršení životního prostředí 
a zvýšení jistot občanů směrem do budoucnosti.                     Barbora Floriánová, Kateřina Šilhová Šafránková

PETICE ZA ROZUMNÝ OKRUH PRAHY, za rozumnou cenu a v rozumném čase
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Poděkování
Dobrý den,
Chtěla bych poděkovat všem, co připravili pořad Slavné fran-
couzské páry. Byl to moc krásný kulturní zážitek. Přimlouvám 
se za další takto hodnotné pořady. Také moc děkujeme za 
pohoštění. Bylo to moc dobré a milé. Děkujeme paní tajem-
nici, že nás všechny osobně pozdravila a celou přestávku se 
o nás empaticky starala.

Eva Netíková, učitelka hudby
Milan Havránek

Dýňování v Chaberském dvoře
Ve čtvrtek 23.10.2014 se v Chaberském dvoře již tradičně 
dlabaly dýně. Dopoledne tvořily nejmenší děti s maminkami 
na Dvorečku. Odpoledne pak přišlo historicky nejvíce dětí na 
dýňování, které pořádala Kulturní a sociální komise ve spolu-
práci s KC CHD. Obě akce se podařily a děti si odnesly domů 
krásnou podzimní dekoraci.          Klára Zuzáková

Kavárnička KC – 
beseda
listopad 2014

5. listopadu Klánovice naučná stezka
sraz 12:15 konečná bus 162 Kobylisy

12. listopadu 15:30 – 17:30 h
beseda Chaberský dvůr

19. listopadu Přes Brnka a přívozem v Klecánkách 
do Roztok u Prahy – prohlídka Středo-
českého muzea v Roztockém zámku                          
sraz 12:00 konečná bus 162 Dolní Chabry

26. listopadu 15:30 – 17:30 h
beseda Chaberský dvůr

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

Zprávy z úřadu, dopisy

Zprávy z komisí, KC

Výsledky voleb 
do zastupitelstva MČ Praha 
- Dolní Chabry 

Počet volených členů zastupitelstva:  15 
Voliči v seznamu:      2 744
Volební účast:       53,13 %

č. kandidátní listina hlasy přep.
% hlasů 

počet 
mandátů

1. Strana svobodných občanů 923 5 0
2. TOP 09 a NEZÁVISLÍ 3 556 18 3
3. Chabry – místo pro život 2 277 11 2
4. DOMOV 41 3 0
5. ANO 2011 1 954 10 1
6. VOLBA PRO CHABRY 11 258 56 9

Zdroj: ČSÚ, více na: www.volby.cz  

    P i s i n g e r o v á Daniela
    Úřad MČ Praha - Dolní Chabry

V Praze dne 12.10.2014

Zvolení členové zastupitelstva
Volba pro Chabry   
9 mandátů 56,26 % hlasů
Pořadí zvolení zvolený zastupitel preferenční hlasy

1. Miroslav Malina 880

2. prom.ped. Martin Cutych 834

3. Josef Malý 782

4. Jaroslav Vokáč 777

5. Ing. František Křivánek 754

6. Miloslav Hofman 768

7. Lenka Nikodýmová 798

8. Jan Vokurka 754

9. Mgr. Pavel Richter 731

TOP 09 a NEZÁVISLÍ   
3 mandáty 17,77 % hlasů
Pořadí zvolení zvolený zastupitel preferenční hlasy

1. Hana Francová 303

2. Ing. Barbora Floriánová 279

3. Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková 272 

Chabry – místo pro život  
2 mandáty 11,38 % hlasů
Pořadí zvolení zvolený zastupitel preferenční hlasy

1. Zdeněk Šír 210

2. Ing. Alena Hájíčková 199

ANO 2011  
1 mandát 9,77 % hlasů
Pořadí zvolení zvolený zastupitel preferenční hlasy

1. Ing. Ladislav Borhy, MBA 170
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LISTOPAD 2014
Grafi ka
výstava akademické malířky Olgy Vychodilové 1.11. – 28.11.2014
Vernisáž 1.11.2014 v 15 h 
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum Galerie 3. patro

6.11. čt 9:30 – 11:30 h Dvoreček tvořící 
dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč Kulturní centrum

8.11. so 15 h Lízinka
Divadelní pohádka pro děti 
Vstupné 50 Kč Úřad Velký sál

13.11. čt 9:30 – 11:30 h Dvoreček hrací 
dopolední program pro nejmenší se cvičením, pohádkou a hraním
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum

20.11. čt 9:30 – 11:30 h Dvoreček tvořící 
dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč Kulturní centrum

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

27.11. čt 9:30 – 11:30 h Dvoreček hrací 
dopolední program pro nejmenší se cvičením, pohádkou a hraním
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum

28.11. pá 15 – 17:30 h Výroba adventních věnců
s Mgr. Petrou Svárovskou ve spolupráci s KC CHD
Vstup volný Euroinfosál

29.11. so 19:30 h STRING LADIES 
 – smyčcové nástroje 
Netradiční hudební skupina String Ladies 
hraje známé klasické, popové i rockové 
skladby v originálním aranžmá v moderním, netradičním pojetí.
Vstupné 180/150/100 Kč, 200 Kč na místě Úřad Velký sál

Připravujeme
4.12. čt 18 h Vánoční korálkování pro dospělé
6.12. so 15 h Vánoční setkání seniorů s malým adventním kon-
certem
11.12. čt 16 h Adventní zdobení perníčků 
13.12. so 15 h Pohádka o kapru Karlovi – pohádka pro děti
18.12. čt 17 h Vánoční dílna pro děti
18.12. čt 19:30 h Vánoční koncert divadla DIVOCH

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.

Divadlo pro děti
Lízinka
Loutkové divadélko KOVÁČEK 
PRAHA v Chaberském dvoře 
zahraje pohádku o neposlušné 
a rozmazlené koze Lízince. Po-
užité loutky maňasy.
Pro děti od 3 let.
Vstupné 50 Kč Úřad Velký sál 
8.11. 2014 so 15 h

Výstava

OLGA VYCHODILOVÁ 
akademická malířka
Olga Vychodilová se narodila 7. 5. 1949 
v Mělníku, kde žije a pracuje. V roce 
1982 absolvovala Vysokou školu umě-
leckoprůmyslovou v Praze v ateliéru prof. 
Zdeňka Sklenáře a prof. Jiřího Mikuly. Ve 
své profesionální výtvarné činnosti se vě-
nuje volné grafi ce, exlibris a ilustraci. Je 
členkou Spolku českých umělců a grafi ků 
Hollar. Nejužívanější grafi cká technika je 
lept s akvatintou. Svými díly je zastoupena 
v soukromých a veřejných sbírkách a ga-
leriích doma i v zahraničí (Polsko, Itálie, 
Japonsko, Belgie, Francie, Kanada, USA, 
Španělsko, Rusko, Holandsko, Německo, 
Dánsko, Rakousko, Hongkong). Realizace 
Ilustrace k básni Jaroslava Seiferta „Píseň 
o Viktorce“ bibliofi lie Cykly Ctnosti, Ne-
ctnosti, Múzy, Živly (ilustrace pro naklada-
telství Svoboda, Čs. spisovatel, Albatros, 
Arabela, Benedikt sluhou barona Prášila 
aj.) Uspořádala nespočet samostatných 
výstav doma i v zahraničí a zúčastnila se 
kolektivních výstav tvůrců Exlibris a členských výstav SČUG Hollar. Za svoji tvorbu 
získala četná uznání a ocenění, např. školní cena Vysoké školy uměleckoprůmys-
lové v Praze za grafi ku, čestná uznání Ministerstva kultury ČSR za diplomovou 
práci „Manon Lescaut“ atd. 
1.11. – 28.11. 2014, vernisáž 1.11.2014 v 15 h

O L G A   V Y C H O D I L O V Á  
Akademická malířka

Chaberský dvůr Vás zve na výstavu

Vernisáž výstavy grafik 1. 11. 2014, v 15 hodin, 
Chaberský dvůr. 

Prodejní výstava potrvá do 28.11.2014.

Koncert

STRING LADIES 
– smyčcové nástroje 
Netradiční hudební skupinu String 
Ladies tvoří Eliška Dvorská (1. hous-
le), Kateřina Zíková (violoncello) a 2. 
housle hostuje Dagmar Sečkařová. 
Eliška Dvorská na housle začala hrát 
již ve svých třech letech, v roce 2005 
úspěšně absolvovala Pražskou konzer-
vatoř a  v roce 2011 završila svá studia 
na HAMU v Praze. S orchestry a kvar-
tety se podílela na natáčení studiových 
alb předních českých  zpěvaček (Marta 

Kubišová, Hana Hegerová, Aneta Langerová). Kateřina Zíková se hudbě také 
věnuje od útlého dětství. V letech 1999 – 2005 byla studentkou Pražské konzer-
vatoře, kterou zakončila úspěšným absolutoriem. V roce 2006 byla vybrána  jako 
jediná violoncellistka do souboru doprovázejícího Roda Stewarta na jeho turné 
ve Velké Británii.
String Ladies hrají známé klasické, popové i rockové skladby v originálním aranž-
má, v moderním, netradičním pojetí. Vystupovaly na mnoha prestižních a spole-
čenských akcích, mezi které patří například vystoupení v TV Prima pro Nadaci 
Naše dítě, ČT1 Eurosong 2008, ČT 1 Souboj hitů, Pražský hrad – Španělský sál 
– 180 let České pojišťovny ve spolupráci s panem Michalem Cabanem, Sacre Co-
eur – módní přehlídka moderovaná Ivou Kubelkovou, hudební doprovod na turné 
Daniela Landy 2008, křest nového katalogu Klenoty Aurum – Skybar hotelu Hilton, 
slavnostní otevření hotelu Kempinski za přítomnosti pražského primátora MUDr. 
Pavla Béma, oblíbené Rabování v divadle Rubín, Opera House Parties-Mykónos 
Řecko, a na velmi prestižní společenské akci v Londýně v Mandarin Orient hotelu. 
Již v minulosti dívky vystupovaly v mnoha zábavných televizních programech (Ni-
kdo není dokonalý, Gogo show, Zlatá hokejka apod.) a také absolvovaly dvoumě-
síční turné po italské Sardinii. Účinkovaly na mezinárodních veletrzích Miele IFA 
v Berlíně, Miele Swissbau 2012 v Basileji.
V únoru 2013 vydaly nové album s názvem Moment To Moment, které pokřtil zná-
mý český herec a dabér Michal Dlouhý. Na albu, kromě známých rockových skla-
deb, jsou také autorské kompozice String Ladies.
String Ladies – to je spojení atraktivního vzhledu s virtuózním hraním na smyčcové 
nástroje – klasické i elektrické.

NÁŠ TIP!



 
 

Zveme již tradičně děti i jejich maminky do Chaberského dvora, kde budeme  

V pátek 28. listopadu 
vyrábět adventní věnce.  

Přineste si pomůcky, které budete k výrobě věnců potřebovat (jejich seznam najdete níže).  
Případně si některé drobnosti k výzdobě můžete zakoupit přímo na místě.  

Vstup volný. 
Těšíme se na vás odpoledne  

od 15 do 17:30 hodin 
 
 

Výměnný fond
Chaberská knihovna již druhým rokem využívá službu Měst-
ské knihovny v Praze, kterou je výměnný fond. Pro své čtená-
ře tak půjčuje cca 200 titulů všech žánrů převážně oblíbených 
autorů, jejichž dílo není v naší knihovně kompletní. Lákavou 
a hojně využívanou službou je i půjčování CD a MP3 pro do-
spělé a děti. Najdete zde namluvené knihy (detektivky, cesto-
pisy, pohádky, povinnou četbu či historické romány). Knihy z majetku Městské knihovny 
zpravidla půjčujeme a obměňujeme v půlročních intervalech. 
Naše knihovna samozřejmě pravidelně nakupuje knižní novinky, o kterých se nejrychleji 
dozvíte na http://www.dchabry.eu/dchabry-eu/4-MISTNI-KNIHOVNA/9-On-line-katalog-
smartkatalog.
Online katalog disponuje volbou: Seznamy a novinky za volitelné období. Zde nastavíte 
Vámi požadovaný časový úsek a výsledkem vyhledávání je přehledná tabulka s anotací 
knihy, obrázkem přebalu a informací o možnosti vypůjčení. 
Jako čtenáři naší knihovny máte možnost spolurozhodovat o nákupu knižního fondu, 
mnozí to tak i činíte. Smyslem je, abyste u nás v Chaberské knihovně našli to, co si přeje 
číst.          Hezké dny s knihou či poslechem CD přeje Klára Zuzáková, knihovnice

Beseda v knihovně
Dne 14. října 2014 navštívilo knihovnu 40 
žáků druhých tříd Základní školy Libčic-
ká v Praze - Čimicích. Paní učitelky své 
svěřence přivedly na seznamovací be-
sedu s knihovnou. Děti se dozvěděly, co 
všechno jim Chaberská knihovna nabízí, 
získaly základní informace o tom, jak po-
užívat on-line katalog a jaké akce pro děti 
jsou v knihovně pořádány. Děti zjistily, že 
v knihovně se nepůjčují jen knihy, ale že 
jim zde nabízíme i hry, CD, časopisy a mnoho dalšího pro příjemně strávený volný čas. 
Děti si také na závěr besedy poslechly básničku a krásně odpovídaly na otázky paní 
knihovnice. Setkání se povedlo a bylo příjemné nám všem.

Slavné francouzské páry
Hudební večer, který se setkal s mimořádným ohlasem diváků. Neopakovatelná 
atmosféra, přímý kontakt s účinkujícími v hudební kavárně nad sklenkou vína, jedním 
slovem pohoda na druhou.

   Chaberský dvůr   

KC CUP, II. ročník – jasná výhra
(všem sportovním fanouškům – užitá terminologie je pouze 
symbolická)

Tyto řádky jsou určeny všem současným i budoucím 
návštěvníkům KC. Inspirovala mne k nim různá poděko-
vání adresovaná jednotlivcům i subjektům na stránkách 
Zpravodaje, jehož jsem pravidelným čtenářem. Mnohdy 
jsou jediným oceněním, kterého se adresátu dostane.
V minulém Zpravodaji jsem si přečetla dopis adresovaný panu 
starostovi, kterým pisatel, dedukuji, že rodič některého z ma-
lých návštěvníků, oceňuje práci zaměstnance KC, což mne 
jako zaměstnavatele opravdu potěšilo. Nedá mi však, abych 
k této chvále nepřidala také pár slov, kterými bych rozšířila 
nejen externí pohled návštěvníka, ale také pochvalu směrem 
k lidem skrytým za oponou přípravy každé akce.
Byť u každé akce fi guruje jediný garant a každý ze zaměst-
nanců má svou vlastní parketu, příprava a realizace není 
záležitostí jedince, ač ten v určitý okamžik stojí před tváří ve-
řejnosti.
A tak je pravidlem, že pohádky pro nejmenší vybíráme s lás-
kou všichni. Hledáme, přemýšlíme, radíme se, diskutujeme 
o správném načasování stejně tak jako o méně populárním 
fi nančním krytí. Výsledkem je pak například realizace půvab-
ného muzikálu Mňau, kterým svou troškou do mlýna přispěla 
pí Zuzáková, nebo prozatím nejpůvabnější představení diva-
dla Loudadlo pro mateřské školky, kterým jsme nastartovali 
letošní školní rok pro naše nejmenší diváky a které objevila 
paní Goldsteinová. 
Přála bych všem vidět reakce dětí, které aktivně vstupova-
ly do děje, zpívaly, tleskaly, tančily a komentovaly děj. Byl to 
okamžik, kdy svou práci děláme všichni strašně rádi. Nesmír-
ným zážitkem bylo představení i pro dospělé, bavil se dospělý 
personál, učitelky, ředitelky, mne nevyjímaje.
Na dětských aktivitách, které jsou kromě knihovny hlavní pra-
covní náplní pí Zuzákové, se nemalou částí podílí také dvě 
mladé lektorky, které je společně s ní připravují. Tolik vychva-
lovaná Noc s Knihulkou má svůj neopakovatelný ráz právě 
proto, že ji připravuje tým, který se skvěle doplňuje. Nebyla 
by levandulová dílna, kdyby tak trochu blázen a tak trochu 
nadšenec nesklízel levandulové pole pěstované v Chaber-
ském dvoře. Nebyla by noční bojovka, kdyby p. Šír nedomlu-
vil spolupráci se strašidlem a nenaplánoval vzrušující stezku 
odvahy. Děti by byly chudší o veselý zážitek, kdyby nebylo 
nápadu na maskovací noční oděv tvořený modrými odpad-
kovými pytli, papírovou čepicí a amuletem proti strašidlům, 
které si vlastnoručně vytvořily, a kdyby nebylo nápadů dalších 
členů týmu. Za pomoci zdatného krejčího, jehož funkce se 
skvěle zhostil dobrovolník p. Zuzák, pak vznikaly přímo na 
místě jedinečné modely šité na míru drobečkům i goliáškům. 
Společně se peklo, smažilo, vařilo, krmilo, i uspávalo. A kdo 
jiný by uplakánky nebo malé strašpytlíky držel za ruku, konej-
šil, doprovázel prťata na stezce odvahy než statečný strejda 
Zdeněk, a kdo jiný by jim měl přečíst pohádku na dobrou noc, 
než vlídná a maminkovská teta Klára, kterou děti tak dobře 
znají? I v tomto případě za garantem akce stála armáda nevi-
ditelných skřítků z KC, bez nichž by se akce nestala tak slav-
nou a neopakovatelnou.
Rukou nedílnou chystáme také úspěšné komorní koncerty, je-
jichž „sláva“ již dávno přesáhla hranice Chaber. Věčná škoda 
pro všechny, kteří nezažili zvláštní atmosféru irských balad, 
kouzlo vánočních koled, vášeň španělského tanga nebo me-
lancholii, touhu a lásku, která vás prodchne při poslechu fran-
couzských šansonů. Než však ta chvíle nastane, společně 
vymýšlíme dekorace, věšíme opony, připravujeme pohoštění. 
Obrovský dík cateringové společnosti dam, které nás celou 
dobu provázejí. Děkuji Sylvě Šírové a Lucii Knoblochové, je-
jichž kulinářské umění pravidelně oceňují konzumenti kultur-
ních zážitků v KC.
S láskou a nadšením připravujeme zázemí pro umělce, sna-
žíme se vytvořit neotřelé, příjemné a nápadité prostředí pro 
návštěvníky. Takhle to funguje a tak to má být. Cílem celé-
ho týmu je, abyste k nám našli cestu, abychom vás pobavili, 
abyste se k nám rádi vraceli.
Každá pochvala je hnací motor, dodá energii, chuť do práce 
i dobrou náladu. Tým KC si pochvalu zaslouží. Nejen za to, 
co v posledních 2 letech dokázal, ale především za to, že do 
práce vkládá celé své srdce a že jej práce baví. Chvalte jej tím 
nejlepším možným způsobem:
Přijďte se podívat, že to opravdu umí!                 tajemnice
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Chaberáci z SK Meteoru
Tenisový oddíl SK Meteor vznikl už v roce 1926. V po-
sledních letech se věnujeme hlavně dětem a mládeži. 
Trénujeme v Libni, v Bohnicích a v Chabrech. Máme 
velkou základnu, ze které můžeme dále vybírat hrá-
če na závodní tenis. SK Meteor má několik závodních 
družstev, každoročně pořádáme oddílové i celostátní 
turnaje. Dětem se věnujeme systematicky a celoročně, 
na každodenních tenisových trénincích a pravidelných 
soustředěních. Každoročně o letních prázdninách pořá-
dáme týdenní příměstské tenisové kempy (letos proběhlo 
5 kempů, kterých se účastnilo přes 150 dětí), které se 
staly velice oblíbené a zúčastňují se jich děti z celé Prahy 
a to jak závodní hráči, tak úplní začátečníci. Tvrdá práce 
se nám vyplácí a zaznamenáváme velké úspěchy v dět-
ském i mládežnickém tenise, a to jak na turnajích po celé ČR, tak i v soutěžích smíšených družstev. 
Děti z Dolních Chaber tvoří skoro polovinu závodních hráčů SK Meteoru a podílí se tak velkou měrou 
na úspěších klubu. Družstvo staršího žactva postoupilo loni na jaře ze 3. třídy do 2. třídy Pražského 
přeboru. Družstvo mladšího žactva ,,A“, dosáhlo letos obrovského úspěchu, když postoupilo do 1. 
třídy a ještě jsme vybudovali pro ml.žactvo družstvo B, které hraje 3. třídu. Dále máme 2 družstva pří-
pravky a 2 družstva v minitenise (předpřípravce). Právě ty nejmenší letos dosáhli největšího úspěchu 
v dějinách SK Meteoru, když obsadili celkově 2. místo na přeboru Prahy družstev, které se konalo 
v září. Velký úspěch podtrhlo naše minitenisové družstvo B, kteří vybojovali finálovou účast v soutěži 
útěchy. Počtem závodních družstev se začínáme řadit k pražským tenisovým velmocem. Hrajících 
a trénujících dětí máme nyní hodně přes stovku, což přičítáme i tomu, že v zápasech umožňujeme 
reprezentaci oddílu všem, kteří mají o hru zájem. I když je tenis individuálním sportem, snažíme se 
u dětí o udržení a posílení „týmového ducha“ a vtáhnout tak do dění v oddílu co největší počet tenisem 
nadšených dětí.             --sk--

Sdružení

Podzemí kostela Stětí  
sv. Jana Křtitele zasypáno 
V podzemí chaberského kostela došlo na přelomu 
září a října 2014 k plánovanému zasypání. O důvo-
dech, proč se tak muselo stát, nás informuje arche-
olog NPÚ, PhDr. Michal Tryml.

Prostor v podzemí chaberského kostela se postupem času stal jednou 
z atrakcí (a snad i chloubou) obce. Fragmenty základů tří starších kos-
telních staveb a patka sloupu empory, která byla kdysi součástí stojícího 
románského kostela, byly objeveny v průběhu archeologického výzkumu 
v letech 1974 a 1975. Pro mimořádnost objevu nebyly tenkrát nálezy za-
sypány, dochován zůstal i blok terénů se stratigrafií nejstarších podlah. 
Po jistém váhání a konzultacích (v té době nebyly s podobnými nálezy 
zkušenosti), byla konzervována pouze malá část odkrytého zdiva, ostatní 
konstrukce nebyly nijak upravovány. Projekt zpřístupnění odkrytých frag-
mentů byl zpracován roku 1976, práce v terénu byly dokončeny a expozice 
předána k užívání o dva roky později. Vzhledem k nedostatku financí byl 
zvolen nejjednodušší způsob presentace, kdy na střed kostela byly polože-
ny dubové fošny, které je možné odkrýt. Při kontrolách stavu vykopaných 
konstrukcí prováděných v posledních letech se bohužel ukázalo, že jejich 
technický stav není dobrý. Zdivo substrukcí v některých partiích praská, 
drolí se a vypadává. Hrozí jeho totální destrukce. Příčinou je pravděpodob-
ně kolísání vlhkosti a teplot stejně jako fakt, že ohrožené zdi byly vysta-
věny na hlínu. Problém byl konzultován s odborníky, nicméně se ukázalo, 
že dodatečná konzervace zdiva v tomto stavu není možná. Zajímavé je, 
že v nejhorším stavu je onen úsek zdí, který jsme před čtyřiceti lety kon-
zervovali. Jediným řešením tak zůstala radikální změna přístupu – opětné 
zasypání vykopaných konstrukcí. Tím dojde ke stabilizaci jejich prostředí, 

a (doufejme) jejich dochování. Na projekt se podařilo získat grant z Ma-
gistrátu hl. m. Prahy. V průběhu měsíce října provedla stavební firma pod 
dohledem památkářů překrytí jednotlivých konstrukcí geotextilií a jejich 
následné zasypání drobným štěrkem. Je samozřejmé, že před tím byly 
nálezy ještě naposledy začištěny a dokumentovány současnými metoda-
mi (např. 3D scanner). Je nutné zmínit, že tyto práce byly prováděny za 
účinné spolupráce zdejšího OS na ochranu památek (Martina Mrňavá, Mi-
lan Pavýza, Stanislav Vyšín, Jana Snížková). Podzemí kostela bylo tedy 
zasypáno, nicméně jde pouze o provizorium, které skončí až s položením 
definitivní podlahy. Předpokládáme, že by při tom bylo možné a účelné 
ponechat viditelnou alespoň partii s atraktivní patkou románského sloupu 
někdejší tribuny a částmi někdejších podlah. 

Michal Tryml, Národní památkový ústav, archeologové 

Z. Dragoun a M. Tryml při poslední dokumentaci v podzemí kostela.

 

Kácení a řez 
rizikových stromů 

stromolezeckou 
technikou. 

tel.: 606527091 

inzerce

 

AVON kosmetika
Kosmetické přípravky i módní 

doplňky
Výhodná balení, novinky, slevy

AVON Lady Dolní Chabry

Ing. Miroslava Krejčová
Tel.: 606 59 26 55

e-mail: KrejcovaMirka@seznam.cz

Sport
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   Sport

Slovo předsedy
Vážení sportovní přátelé a fanoušci chaberského fotbalu. Vždy se vás 
snažíme informovat o výsledcích našich týmů. Tentokrát bych rád popo-
vídal o dění v našem klubu.
Každý z vás, nebo hostující týmy si všimnou, že náš areál nepatří k nej-
modernějším. S tímto stavem nejsme spokojeni ani my. V rámci možnos-
tí se ho snažíme zlepšovat.
Vybudovali jsme studnu a všechna potřebná díla k závlaze hřiště. Tím 
jsme ušetřili velké peníze, protože do této doby jsme museli brát vodu z vodovodního řadu 
a to pracně sehnané peníze mizely. Údržba hřiště je naší prioritou a tak jsme zakoupili 
novou vřetenovou sekačku a k ní jsme vybudovali i garáž. Dále se nám podařilo koupit 
a zabudovat nové brány a zároveň i doplnit přenosné branky pro mládež.
Nejdůležitější informace je, že se nám po vleklých problémech podařilo dotáhnout do finále 
projekt nového areálu. Projekt počítá s vybudováním jednoho travnatého hřiště a jednoho 
s umělou trávou, dále pak i s novými kabinami. Je to takový náš sen a zároveň i nutnost, 
protože za poslední léta máme velký počet mládeže a tento nápor jedno hřiště nezvládá. 
Samozřejmě je to otázka peněz a tento projekt z vlastních zdrojů financovat neumíme. Věří-
me, že za podpory Ministerstva školství, Magistrátu HMP, sponzorů a Městské části Dolních 
Chaber se nám podaří tento projekt zrealizovat.
Závěrem chci poděkovat všem sponzorům, Magistrátu HMP a Městské části Dolních Cha-
ber za finanční podporu, bez které by náš klub nemohl fungovat.               Vladimír Šmicer

KRESLIL:

Ing. Jiří Dvořák GSM: 721288994

dvorak.j9@seznam.cz

#Architekt
ZOPD. PROJEKTANT:

dvorak.j9@seznam.cz
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SPORT
FOTBAL LISTOPAD 2014
Muži A
Chabry – Dubeč
Chabry – Uhříněves
Újezd nad Lesy – Chabry

01. 11. 2014, 14:00
15. 11. 2014, 13:30
09. 11. 2014, 14:00

D
D
V

Muži B
Chabry B – Union Žižkov
Troja B – Chabry B
Bohnice B – Chabry B

09. 11. 2014, 14:00
01. 11. 2014, 11:00
15. 11. 2014, 10:30

D
V
V

Mladší dorost
Chabry – Kunratice
Chabry – Př. Kopanina
Ďáblice B – Chabry

01. 11. 2014, 10:45
17. 11. 2014, 10:45
09. 11. 2014, 12:00

D
D
V

Starší žáci
Chabry – Braník
ČAFC – Chabry
Kolovraty – Chabry

08. 11. 2014, 10:30
02. 11. 2014, 14:45
17. 11. 2014, 13:30

D
V
V

Mladší žáci A
Chabry – Kačerov
Chabry – Aritma
Vršovice B – Chabry

01. 11. 2014, 09:00
17. 11. 2014, 09:00
09. 11. 2014, 08:45

D
D
V

Starší přípravka
Chabry – Zličín 02. 11. 2014, 14:00 D

Mladší přípravka
Chabry – CU Bohemians
Vršovice – Chabry
Kolovraty – Chabry

09. 11. 2014, 12:00
02. 11. 2014, 12:15
17. 11. 2014, 10:30

D
V
V

Další informace na: www.skchabry.cz

Chabry mají mistryni  
a vicemistryni ČR v aerobiku

Žákyně místní ško-
ly Veronika Vítková 
a Anička Mrňavá ze 
4. A. i letos na podzim 
obsadily ta nejhezčí 
místa na Mistrovství 
České republiky v ae-
robiku. Svému oddílu 
FC Báry a Hanky Šul-
cové vybojovaly v Os-
travě zlatou a stříbrnou 
medaili. Gratulujeme 
a přejeme mnoho dal-
ších úspěchů.

Tobiáš Klofáč – tenisová 
naděje z Dolních Chaber
S tenisem začal již ve 3 letech v klubu SK Meteor, 
kde také trénuje a hraje soutěže. Nyní je mu 7 
let a drtí všechny své vrstevníky, ale na turnajích 
poráží i soupeře o 2 roky starší. Vyniká hlavně 
chytrou a nápaditou hrou, dobrým pohybem po 
dvorci a velkou bojovností. V kategorii minitenisu 
a babytenisu se v této sezoně zúčastnil 25 tur-
najů po celé ČR, ze kterých si přivezl mnoho tur-
najových vítězství a umístění na stupních vítězů, 
ale hlavně 23 pohárů, které mohl přidat do své 
vitríny úspěchů. Ve svém ročníku patří mezi úpl-
ně ty nejlepší, a proto byl také vybrán, aby v září 
reprezentoval kraj Praha na přeboru ČR druž-
stev v minitenise. Tobík byl oporou týmu, ale po 
nejtěsnějším finále v historii této soutěže (finále 
skončilo 4:4) podlehla Praha kraji Jihomoravské-
mu (Prostějov+Brno) jen o pár míčků a obsadili 
nakonec výborné 2. místo. Snad Tobíkovi chuť do 
tenisu a výkonnost vydrží i do dalších let a ještě 
o něm uslyšíme.    – -sk--
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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

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
inzerce

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

Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry

Košt Svatomartinských vín
15.11. 2014 od 14 do 18 hod. 
ESHOP.VINNY-SKLEP-CHABRY.CZ

Řízené degustace vín:
Svatomartinská 11. 11. od 20 hod.
Německá vína 28. 11. od 20 hod.

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


