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2 Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina,
starosta MČ
UZAVŘENÝ PRŮCHOD
Někteří občané projevili nesouhlas
s uzavřením průchodu přes pozemek
u horního rybníku. Také městská část
s tímto počinem nesouhlasí.
Nejprve trochu faktů.
Průchod vede přes pozemek v soukromém vlastnictví. Postoj majitele k problému je tedy zásadně důležitý.
Cesta tudy v minulosti nevedla. Vznikla v období výstavby RD na přilehlých
pozemcích jako obslužná, stavební trasa. Následně byla tehdejším majitelem uzavřena a po nějaké době opět zpřístupněna, tentokrát jako cesta pro
pěší. To vše ale bez příslušného smluvního ošetření.
S novým (současným) majitelem zahájila proto Rada MČ jednání o uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene průchodu přes jeho pozemky.
Situaci komplikuje fakt, že součástí průchodu je mostek přes Chaberský
potok v ochranném pásmu vodoteče, to vše ve vlastnictví hlavního města
Prahy.

Vybíráme ze zasedání Rady MČ
dne 4. května 2015
Rada souhlasila
 s žádostí o převzetí záštity na akci výstava psů „Chaberák II“, která
se bude konat dne 13.6.2015 na Hrušovanském náměstí č. p. 248.
 s předloženou účetní závěrkou MČ a jí zřízených příspěvkových organizací, která byla zpracována dle metodického pokynu hl. m. Praha
vycházejícího z vyhlášky č. 220/2016 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných jednotek. Ukládá starostovi předložit
na nejbližším zasedání ZMČ.
 s doplněnou projektovou dokumentací občanské vybavenosti obytného souboru v lokalitě Beranov týkající se polyfunkčního domu, obchodního centra a MŠ. Projektová dokumentace byla doplněna o vliv generované dopravy areálu na dopravní zatížení komunikační sítě.

Rada schválila
 rozdělení účelové dotace ve výši 500.000,– Kč určené na školy v přírodě v roce 2015: ZŠ – 392.400,– Kč, MŠ Chaberáček 29.340,– Kč, MŠ
Bílenecké náměstí 78.260,– Kč.
 snížení nájemného nebytových prostor v přístavbě ZŠ pro nájemce
DV audio s.r.o. z důvodu opětovného vytopení vodou z prasklého vedení,
netekoucí teplé vody a promáčené zdi. Nájemné se snižuje o jednorázovou částku 8.882,– Kč, což je výše jednoho měsíčního nájemného.
 rozpočtové opatření č. 1. Ukládá starostovi předložit na nejbližším
zasedání ZMČ a doporučuje ke schválení.

Rada MČ Dolní Chabry posuzovala několik návrhů smlouvy na uzavření
dohody o věcném břemeni. Na základě doporučení stavební komise MČ
a právního poradce úřadu nebyl žádný z předložených návrhů přijat. Navrhovaná řešení nezaručovala trvalé umístění průchodu, nebo byla změnou trasy průchodu (podél potoka za rybník a zpět na silnici) legislativně
i ﬁnančně pro MČ Dolní Chabry neschůdná. Stavební komise požaduje
komplexní řešení průchodu ve vazbě na plánovanou výstavbu rodinného
domu majitele pozemků. Úřad MČ obdržel petici občanů proti této stavbě.

Rada projednala a schválila
 předloženou zprávu o inventarizaci za rok 2014. Uložila starostovi
předložit na nejbližším zasedání ZMČ.

Rada MČ sleduje svým postupem záměr zajistit trvalý průchod pro občany,
ale také důsledné projednání stavebního záměru majitele pozemků.

 zprávu o výsledku hospodaření MČ za rok 2014, ukládá starostovi
předložit na nejbližším zasedání ZMČ.

Na základě pověření Radou MČ, informoval starosta pana Peršla o trvajícím vstřícném postoji městské části a připravenosti jednat o řešení problému.

Rada vzala na vědomí
 oznámení ředitelek MŠ o uzavření mateřských školek v době letních
prázdnin v termínu 10.7.-31.8.2015.

Přistavení

 předloženou petici proti výstavbě RD a garáže v ul. Krbická na pozemcích parc. č. 542/2 a 542/14. Petice bude předána kontrolnímu výboru k prověření.

velkoobjemových

 předloženou účetní uzávěrku příspěvkových organizací MŠ a ZŠ,
která byla zpracována na základě metodického pokynu HMP vycházejícího z vyhlášky č. 220/2013 o požadavcích na schvalování účetních
závěrek vybraných účetních jednotek. Ukládá starostovi předložit na nejbližším zasedání ZMČ.

kontejnerů
ČERVEN 2015
Přistavení velkoobjemových kontejnerů bude probíhat
v neděli – 14.6., 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. Jirkovská
7. Měděnecká – slepé zakončení za křižovatkou s Tušimickou
8. Pod Křížem – slepé zakončení k separacím
9. Ulčova – park
Současně upozorňujeme občany, že zde není možné odložit živnostenský odpad, nebezpečný odpad (autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla,
motorové oleje a obaly od nich), stavební odpad, ani pneumatiky, 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.

Tûlov˘chovná jednota ëáblice –
fotbalov˘ oddíl pofiádá pro holky a kluky
jiÏ V. roãník míãového kempu
se zamûfiením na fotbal, tenis, míãové hry a plavání.
Kemp je urãen dûtem od 4 do 12 let.
Program bude probíhat ve sportovním areálu
fotbalového oddílu – Kokofiínská 400/32,
Praha 8–ëáblice, plavání v Rehaklubu
s bazénem 4 x 6 metrÛ.
Termín konání:

1. turnus: 20.–24. ãervence 2015
2. turnus: 27.–31. ãervence 2015

Kemp trvá od pondûlí do pátku vÏdy od 8 do 16 hodin.
Svaãina, obûd, odpolední svaãina a pitn˘ reÏim jsou zaji‰tûny.
Cena kempu je stejnû jako v loÀském roce 3 000 Kã.
Sleva 10% na dal‰í dûti z jedné rodiny, nebo pfii úãasti i na druhém termínu kempu.
O dûti se bude starat odborn˘ t˘m trenérÛ a aktivních hráãÛ.
Vedoucí kempu: Michal Mo‰niãka a Jan Nûmec.
Kontakt: vesele.mice@rehaklub.cz, mobilní tel.: 603 267 237
Dal‰í informace, pfiihlá‰ku na kemp si mÛÏete stáhnout na www.veselemicezdablic.cz

Zprávy z úřadu a komisí, dopisy občanů 3

70. výročí ukončení
II. světové války
Tentokrát trochu jinak. Dolní Chabry se významným
způsobem zúčastnily začátku pražského květnového povstání v roce 1945.
Jejich hrdinství však stálo naši obec nejvíce obětí
za celou dobu trvání války. K důstojnému průběhu
připomínkových akcí výrazně přispěli soukromí dárci, kteří zajistili rekultivaci květinové výsadby kolem
pomníku u základní školy a celkovou renovaci pomníku v místě barikády, v Obslužné.
Patří jim za to
velký dík.

Renovace pomníku
Důstojným připomenutím událostí spojených s koncem války před 70 lety je pomník v ulici Obslužná.
Koncem dubna společně s kolegy pan V. Němec provedl opravu usazení a hlavně otočení pomníku v ulici
Obslužná u vjezdu do Triocampu tak, aby byl dostupný
a čitelný z ulice. Významnou měrou pomohli i další Chaberáci, pan Toman – dodal dlažební kostky, pan Matějka – zámečnické a svářečské práce, pan Nikodým
– zapůjčení pneumatického kladiva.
Na závěr byly do malého záhonku před pomníkem zasazeny květiny.
- red -

Chabry mají talent
Dne 23.4.2015 uspořádala kulturní
a sociální komise MČ Dolní Chabry akci pro děti s pracovním názvem
Chabry mají talent. V rámci ní se v sále
CHD předvedla spousta hudebně i tanečně nadaných dětí.
Pilotní díl se natolik vydařil, že děti
chtěly pokračovat hned druhý den
a dospělí si stěžovali, že se o akci málo
vědělo. Komise se tedy rozhodla akci
„Chabry mají talent“ pravidelně opakovat. Příští díl je plánován na září. Vyzýváme tímto chaberské děti či jejich
rodiče, které mají chuť předvést svoje umění, aby se nejpozději do 31.8.2015 přihlásili, buď
u pracovnic Chaberského dvora (paní Zuzákové a Goldsteinové), nebo na emailové adresy
ak.silsaf@gmail.com, veradous.praha@post.cz. Těšíme se na všechny talenty bez rozdílu
oboru. Jedinou podmínkou je, že se svým číslem se musíte vejít na pódium, popřípadě do
sálu!

Blahopřání
V červnu slaví členka
našeho divadelního
souboru, paní Stanislava Klocperková,
úžasná kamarádka
s vytříbeným humorem, údernými hláškami,
nadhledem
a vtipem a hlavně
neuvěřitelným
elánem, své významné
životní jubilem.
Naše milá Stáňo, ze srdce Ti přejeme stále pevné
zdraví, veselého ducha a mnoho dalších let nejen na
divadelních prknech. Jsme rádi, že Tě máme. Tvůj
spolek DIVOCH

Akce, které připravila kulturní
a sociální komise na červen
Oblíbená kavárnička bez programu
s malým pohoštěním bude 18.6. , 4.6
bude od 15 hodin kavárnička spojená
s výukou Tiffanyho vitráže. Kdo má
zájem vytvořit si malý šperk pod dohledem zkušené lektorky, ať přijde, bude vítán.
V červnu se konají vždy tradiční Svatojánské slavnosti, tentokrát proběhnou již v pátek, 19.6. od
10 hodin. Dopoledne bude zaměřené na zábavu pro
maminky s kočárky, pro menší děti bude připraven
bohatý program, soutěže o ceny, malování na tváře,
skákací hrad a plno dalších atrakcí, v pozdní odpoledne projedou obcí historické motorky, které pak zaparkují U Karla, aby je mohli milovníci veteránů obdivovat a závěrečným zlatým hřebem dne bude koncert
v 19,30 – recitál sopranistky Markéty Mátlové a s
doprovodem klavíristy Pavla Větrovce. Vstupenky můžete zakoupit již nyní v knihovně Chaberského dvora,
cena vstupenky pro dospělé je 100.-Kč. Děti a senioři
mají vstup zdarma. Podrobný program Svatojánských
slavností bude uveřejněn na plakátech .
Na červen připravuje komise také setkání u rybníka
spojené s ochutnávkou ryb a s hudbou, ale termín
je závislý na dokončení probíhajících stavebních prací.
O aktuálním termínu akce vás budeme informovat prostřednictvím plakátů.

Srdečně Vás zveme na pátek, 19.6. od
19,30 hodin do Chaberského dvora na

Recitál sopranistky Markéty Mátlové,
která vystoupí za doprovodu vynikajícího
klavíristy Pavla Větrovce s výběrem písní
napříč historií hudby až k současnosti.
Markéta Mátlová vyhrála
mnoho mezinárodních soutěží (Ad honorem Mozart,
Emmy Destinn Competition
London a další) a v tomto
roce se představila na pódiích
např. v USA, Číně, Maďarsku, Holandsku, Chorvatsku
a Německu. Vystupuje s Jaroslavem Svěceným a Jiřím
Škorpíkem v projektu SMS*
– Svěcený/Mátlová/Škorpík.
Zájemci budou mít i příležitost
koupit si její nové CD

Program připravila kulturní a sociální komise ve spolu
práci s Kulturním centrem.
Cena vstupenky 100.-Kč, děti a senioři zdarma. Vstupenky v prodeji v knihovně chaberského dvora.

Výstava 3.6. – 3.7. 2015

Výstava Alice Valkárové
„Stromy a krajiny“
ČERVEN 2015
Výstava Alice Valkárové „Stromy a krajiny“ 3.6. – 3.7. 2015
Vernisáž 3. června st 17 h
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum Galerie 2. patro

Alice Valkárová je vědeckou pracovnicí na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Malování a kreslení se věnovala už od dětství a intenzivněji pak v posledních
letech. Nejraději kreslí tuší nebo maluje akvarely a olejomalby, tvorba ji přináší
relaxaci a odreagování od starostí všedního dne.
V malování nachází
paralelu
s fyzikou, protože ve fyzice jako
i v malování je
nejdůležitější vystihnout podstatu
a odhadnout, co je
možné zanedbat.
Její obrazy jsou
v
soukromých
sbírkách v Praze,
Moskvě a Hamburku. Je členkou
Sdružení českých
výtvarníků.

4.6. čt 9:30 – 11:30 h Dvoreček tvořící
dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč Kulturní centrum
4.6. čt 15:30 – 17:30 h Kavárnička Chaberský dvůr
posezení u kávy a čaje
pořádá Kulturní a sociální komise
11.6. čt 9:30 – 11:30 h Dvoreček hrací
dopolední program pro nejmenší se cvičením, pohádkou a hraním
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum
11.6. čt 18 h Květinová dílna náhradní termín
Výroba květinových broží z organzy pro dospělé a dospívající pod
vedením lektorky Jitky Kroupové
Vstupné 30 Kč
16.6. út 18 h Jazzový večer „Plástev jako Fénix z popela”
jazzový comeback pražské skupiny Plástev po 25 letech
kapela odehraje v původním složení rozšířený repertoár, který zahrnuje několik originálních úprav světových jazzových standardů
Vstupné 90/70 Kč Malý sál Kulturní centrum

Vernisáž výstavy 3.6.2015 v 17 hodin
Prodejní výstava potrvá do 3.7.2015

Koncert 16.6.2015 út 18 h

Plástev jako Fénix z popela

NÁŠ TIP!

18.6. čt 9:30 – 11:30 h Dvoreček poslední předprázdninový
dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum
18.6. čt 15:30 – 17:30 h Kavárnička Chaberský dvůr
posezení u kávy a čaje spojené s výukou Tiffanyho vitráže
pořádá Kulturní a sociální komise
19.6. pá 10 h Svatojánské slavnosti
Dopoledne bude zaměřené na zábavu pro maminky s kočárky, pro
menší děti bude připraven bohatý program, soutěže o ceny, malování
na tváře, skákací hrad a plno dalších atrakcí, v pozdní odpoledne
projedou obcí historické motorky, které pak zaparkují U Karla
pořádá Kulturní a sociální komise
19.6. pá 19:30 h Recitál sopranistky Markéty Mátlové
v doprovodu klavíristy Pavla Větrovce
pořádá Kulturní a sociální komise ve spolupráci s KC CHD
Vstupné 100 Kč, děti a senioři zdarma
20.6. so 15 h Ostrov splněných přání
Divadelní pohádka pro děti
Vstupné 50 Kč Úřad Velký sál
Setkání u rybníka spojené s ochutnávkou ryb a s hudbou
termín bude upřesněn
pořádá Kulturní a sociální komise
Program letních aktivit pro děti
Výtvarné dílny: 2.7., 16.7. a 20.8.
Setkání v knihovně: 9.7., 30.7. a 13.8.
Táboření v knihovně: 7. – 8.8.
otevírací doba: Po-So: 10-12 13-18
kontakt: 283 852 858, 604 976 653 www.dchabry.eu
Předprodej vstupenek v Kulturním centru CHD
vždy od 1. v měsíci, pokud není uvedeno jinak
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.

Lze v jazzu vrátit čas? Pražské skupině Plástev se to daří, protože se po čtvrtstoletí
znovu sešla v původním obsazení, a výsledkem jejího snažení je obnovení koncertní činnosti i nové album „Světlo na začátku tunelu“. Kapela se v Dolních Chabrech představí 16. června v obsazení Eduard Kuhn – el. basklarinet a saxofon, Jiří
Šilhán – ﬂétna, Aleš Faix – klavír, Jan Střížovský – kontrabas a Ivo Kalvínský – bicí.
Společně se zpěvačkou Kristýnou Kuhnovou předvedou své novinky i kmenový
repertoár z 80. let.

Pohádka 20.6.2015 so 15 h

Ostrov splněných přání
Hlubokým lesem bloudí kapitán pirátské lodi a hledá v něm čarodějku Turpitůdu, s jejíž pomocí by
se chtěl zmocnit všech pokladů, které leží na dně
oceánů ve ztroskotaných lodích.
Když se čarodějka dozví účel kapitánovy návštěvy, rozhodne se ho předběhnout, a všechno zlato
získat jen pro sebe. Jako svého pomocníka si na
cestu vezme Kašpárka.
Cesta po souši i po moři je nebezpečná a plná
dobrodružství. Komu se podaří na Ostrově splněných přání zlato získat?

Chaberský dvůr

Den rodiny poprvé

Dne 15.5.2015, v pátek odpoledne, se v Chaberském dvoře uskutečnil historicky první Den rodiny.
Účelem bylo stmelit rodinné klany a dát jim šanci
a možnost přijít se společně pobavit. Myšlenka,
aby si s prťaty, dětmi menšími i většími hráli také
dospělí a strávili společné odpoledne, se ujala.
V duchu hesla „Kdo si hraje, nezlobí“, si ruku
v ruce hráli, soutěžili a skotačili maminky i tátové
s dětmi, babičky a dědečkové s vnoučaty. Samozřejmě, kdo přišel jen tak nebo v nestandardní
dvojici, protože plánem bylo nejen zúčastnit se,
ale také si trochu zasoutěžit, prokázat určité
dovednosti nebo potrápit si hlavičky při stolních
hrách (kdo by také nechtěl něco vyhrát ), nebyl z ráje her a skotačení vykázán.

A tak se na dvoře velkého Chaberského dvora
skákal panák, házely kuželky nebo kroužky na cíl,
pouštěly lodičky na meandru a strefovalo do plechovek ze stříkacích pistolí. Mimochodem, k lodičkám – lodičku si každá dvojice musela nejdříve
poskládat z papíru a poté ji ze startovacího mola
dopravit do cíle. Lidi, víte, že už neumíte skládat
papírové lodičky? Snad každé dítě umí hrát hry
na tabletu od útlého věku, ale neumí poskládat
jednoduchou papírovou lodičku. A co víc, už to
neumí ani máma, ani táta, dokonce ani dědeček.
Abychom nelhali, našli jsme jednu šikovnou babičku a pár rukou se téměř dobralo k cíli. Ale pomoc při stavbě korábu byla nevyhnutelná ve většině případů. Myslím, že to bude tím, že nemáme
moře a místo pirátů lodních a vodních nám rostou
IT piráti. Odvážní si mohli zazpívat a stát se malou superstar nebo si v prostorách kulturního centra na květinové dílně vyrobit kytičku a obdarovat
toho, koho mají nejraději. Na trávníku u červeného javoru stála snad největší atrakce a trhák pro
děti – skákací hrad. Každému musí být jasné, že
opuštěný nebyl a všechny děti měly možnost se
do sytosti vyřádit.
Co bylo milým překvapením, že obřadní sál se
stolními hrami pro soutěžící v kategoriích mladší/starší i přes pěkné počasí a lákadla v přízemí,
nezůstal opuštěn. Umíte hrát ubongo, piškvorky,
dobble a řešit hlavolamy? Umí vaše děti skládat
domino, lovit rybičky, skládat puzzle? Věřte, že
všichni ti, co se účastnili, to uměli a zvládli na jedničku. Také se za to dostali do slosování a čekají
je pěkné ceny. A k tomu ještě všichni získali bonus. Dvojice, které soutěžily, si z místa odnášely
společnou fotku na nezapomenutelný zážitek.
Ale, aby to někomu nebylo líto, při vstupu obdržel
od usměvavých hostesek hrací kartu s vyznačenými stanovišti, kde, když prokázal šikovnost,
odvahu nebo alespoň snahu poprat se s úkolem,
dostal razítko, které mu pomohlo získat cenu za
účast. Musel jich však nasbírat, no, řekněme, vět-

šinu.
K vydařenému dni patří také hudba, něco dobrého a veselý moderátor, který slovem a hudbou
provází celý program. Mareše jsme tu neměli,
ale na improvizovaném pódiu v party stanu nás
úžasně bavily dvě mladé dámy Veronika a Nikola, které tančily, zpívaly, povídaly vtipy, hrozně se
smály a vůbec, prostě byly fajn. Trdelníky, párky
v rohlíku, limonády a pivo nám prodávala parta
pana Radvanovského, který sponzorsky zajistil
úžasný skákací hrad. Ceny za účast pro všechny
šikovné děti i malé nešiky, oblíbená kinder vajíčka a asi tunu gumových medvídků, které mlsali
i dospělí, nám darovala Potravinová banka Praha
v čele s PhDr. Doušovou. Mňam.

Výherci soutěžního klání v deskových hrách
Kategorie mladší děti:
Eliška Hocková a Ella Anna Odehnalová
Kategorie starší děti:
Lucka Křivánková a Nikola Ilíková
Na mladší děti čeká volná vstupenka na divadelní představení pro děti pořádané v Chaberském dvoře a na starší pak volný vstup
na letní výtvarnou dílnu dle vlastního výběru.
Gratulujeme!
Co říci závěrem? Kdo tady byl, ten se pobavil.
Kdo tady nebyl, jeho škoda. Den se vydařil a my
už teď víme, že jsme nastartovali novou chaberskou tradici. Děkuji všem, kteří se na organizaci
podíleli. Odvedli dobrou práci. Zvláště pak děkuji
dobrovolníkům, kteří zde nezištně trávili svůj volný čas, a sponzorům, kteří věnovali velké i malé
drobnosti z velkého srdce.
bk

„Nadání neomezené věkem“ – příležitost
pro amatérskou tvořivost v létě 2015
Srdečně zveme všechny šikovné Chaberáky, kteří by rádi vystavili své
dovednosti (obrazy, fotograﬁe, keramiku, vitráže, svíčky, sochy a jiné
předměty) v prostorách Galerie Chaberský dvůr v letních měsících červenec a srpen 2015.
Přihlášky, prosím, posílejte adresu:
jitka.goldsteinova@dchabry.cz či přihlaste osobně v Kulturním centru
Chaberského dvora, v otevírací dobu pondělí až sobota 10-12 a 13-18 h.

Prázdninový provoz Kulturního centra Chaberský dvůr
PO, ST 10-12 13-18 h

ÚT, ČT,PÁ 8-12 13-16 h
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6 Spolky, sdružení

Co se děje u DIVOCHů
Milí divadelní přátelé,
divadlo Divoch uzavírá úspěšnou sezónu
2014/2015, která přinesla mnoho nového.
Úspěšně jsme se zapojili do chaberského
života rozverným vystoupením na Masopustu, potěšili chaberské seniory i mládež
školou povinnou pásmem poezie Jiřího
Wolkera pod vedením Stanislavy Klocperkové a s inscenací Jen pro zvané jsme kromě běžných chaberských repríz absolvovali
i náš první, divácky nadšeně přijatý, zájezd
do Liberce. Další zájezdní představení nás
čeká 5. června v Kovárech.
Nezahálíme ani na poli charitativních akcí.
Navázali jsme spolupráci s Jedličkovým
ústavem, na jehož každoroční Abilympiádě
jsme se úspěšně prezentovali dvěma kramářskými písněmi mj. z autorského pera
Věry Malinové.

nových balad, ale také místem, kde budeme
hrát, na malebném nádvoří Knorova statku
pod širým nebem.
Novou divadelní sezónu zahájíme premiérou hry Když se zhasne autorů Michaely
Doležalové a Romana Vencla. Bláznivou
komedii o dvou manželských párech, které
se navzájem snaží přistihnout při nevěře,
uvedeme v režii Aleny Borhyové. Na podzim
také zahrajeme oblíbenou komedii Vražda
sexem v novém nastudování. V prosinci vás
opět čeká vánoční představení, tentokrát
autorské a poskládané z vlastních textů členů souboru.
Myslíme i na děti, a tak pilně zkoušíme pohádku Martiny Mrňavé O princezně Márince, na kterou se můžete vy a Vaše ratolesti
těšit taktéž na podzim.

Na začátku roku 2016 pak uvedeme premiéru hry Normana Robbinse Hrobka s vyhlídkou. Inscenace stojící na pomezí muzikálu,
Současnou sezónu zakončíme 19. června hororu a bláznivé parodie bude jistě zajímascénickým čtením hry Štěpána Haka Vá- vým ozvláštněním našeho repertoáru.
zání Kytice. Tragikomedie ze života Karla Žijte s námi naše divadlo!
Jaromíra Erbena vás jistě zaujme nejen citJakub Hojka, dramaturg souboru Divoch
livým milostným příběhem a poetikou Erbe-

70 let od konce války
v Dolních Chabrech
Dolní Chabry jsou právem hrdé na to, že zdejší
odbojáři s povstalci, mezi 5. a 6. květnem 1945,
pozastavili o 24 hodin německé okupanty v jejich
příjezdu do Prahy. Podařilo se to díky pěti barikádám postavených v obci na hlavní silnici. Toho

důležité byly i hmotné materiály, které dokreslily
Proto jsme se rozhodli také my, v Dolních Cha- atmosféru oněch dnů. Podařilo se sehnat pušky,
brech, připomenout si 70. výročí Květnového po- pistole, samopal a lehký kulomet – největší tahák pro kluky! Dobové přilby, výstroj a uniformy
vstání a osvobození naší vlasti.
různých epoch navíc doplnila vojenská motorka
Připravit výstavu o konci války, aby zaujala ne- se sajdkárou.
jen dospělé, ale především děti, nebyl pro nás
Za OSOP v Dolních Chabrech Jana Snížková
jednoduchý úkol. Zpracovali jsme několik dobových kronik, použili fotograﬁe od pamětníků, ale
dne zde zahynulo 25 chaberských hrdinů.

inzerce

V kouzelném prostředí "Knorova statku" jsme pro Vás otevřeli
stylovou kavárnu "Pod pavlačí".
Zveme Vás na sladké a slané dobroty k výběrové
kávě z české pražírny nebo k jiným
znamenitým nápojům.

Dny otevřených
dveří v románském
kostele v Dolních
Chabrech
Chaberský kostel Stětí sv. Jana Křtitele i se zvonicí můžete navštívit každou první sobotu v měsíci
od května do listopadu od 13 do 17 hodin.
Vaše dotazy o historii kulturní památky vám zde
rádi zodpoví členové Občanského sdružení na
ochranu památek v Dolních Chabrech.
www.osop-chabry.cz

Bílenecké nám. 15/11, Praha - Dolní Chabry, tel: 731 386 832

Otevírací doba:
Út - Ne: 8:00 - 19:00
(v případě zájmu i déle)

Sport

Fotbalové momentky
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SPORT
FOTBAL ČERVEN 2015
Muži A
Chabry – Újezd nad Lesy
Uhříněves – Chabry

06. 06. 2015, 17:00
14. 06. 2015, 17:00

doma
venku

14. 06. 2015, 17:00
06. 06. 2015, 10:30

doma
venku

07. 06. 2015, 17:00
11. 06. 2015, 18:00

doma
venku

13. 06. 2015, 10:30
06. 06. 2015, 15:15

doma
venku

06. 06. 2015, 15:00
13. 06. 2015, 09:00

doma
venku

07. 06. 2015, 15:00
13. 06. 2015, 10:30

doma
venku

14. 06. 2015, 15:00
07. 06. 2015, 12:00

doma
venku

Muži B
Chabry B – Bohnice B
Union Žižkov – Chabry B
Mladší dorost
Chabry – Ďáblice B
Př. Kopanina – Chabry
Starší žáci
Chabry – Kolovraty
Braník – Chabry
Mladší žáci
Chabry – Vršovice B
Aritma – Chabry
Starší přípravka
Chabry – Radotín
Zličín – Chabry
Mladší přípravka
Chabry – Kolovraty
CU Bohemians – Chabry

Další informace: www.skchabry.cz

inzerce

Inzerce
v Chaberském
zpravodaji
Prosíme inzerenty, aby inzeráty posílali na emailovou adresu inzerce@
dchabry.cz nejpozději do 15. dne
v měsíci.
-red-

inzerce
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Jaroslav Nedvěd

+420 725 293 032
www.remaxandel.cz
jaroslav.nedved@re-max.cz

etika - individuální přístup - kompletní servis - moderní technologie - úsměv
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