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Ukliďme Chabry 
akce jako blesk! 



Zprávy z úřadu

Rada vzala na vědomí
  výpověď z nájemní smlouvy č. PP/26/2005 a schválila vypsá-

ní záměru na nový pronájem části pozemku parc.č. 1327/1, 
k.ú. Dolní Chabry, který je užíván k zahrádkářským účelům.

  vyúčtování daru, který v roce 2015 MČ poskytla na činnost 
OS Sedm paprsků.

souhlasila
  se změnou kódu využití území pozemku parc.č. 1308/17  k.ú. 

Dolní Chabry z hodnoty ZMK-OP (orná půda) na hodnotu 
PZO (zahrádky a zahrádkové osady).

  s aktualizací pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou, která 
reaguje na současné podmínky. Pověřila starostu k podpi-
su smlouvy.

projednala
  pohledávky MČ ve věci dlužného nájmu a nezaplaceného 

penále za rok 2015 a 2016. Současně uložila  referátu ma-
jetku, aby dlužníky vyzval k zaplacení dlužných částek do 
15.5.2016. Pokud k uhrazení dlužné částky nedojde, bude 
vymáhána soudní cestou a s dlužníkem bude rozvázána ná-
jemní smlouva.

  návrh na odvolání M. Urbanové z funkce přísedící soudu pro 
Obvodní soud Prahy 8 ze zdravotních důvodů. S návrhem 
souhlasila.

nesouhlasila
  s uzavřením smlouvy o dodávce vody s PVK a.s. na pozemek 

parc.č. 1327/1, k.ú. Dolní Chabry. Dále nesouhlasila s uzavře-
ním smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod z ob-
jektu patřícímu Dopravnímu podniku hl.m. Prahy, který stojí 
na pozemku parc.č. 333/2, k.ú. Dolní Chabry.

schválila
  uzavření Smlouvy o dílo č. 517/2016 se společností GEPRO 

s.r.o. na dodávku a údržbu systému MISYS. Zmocnila staros-
tu k podpisu smlouvy.

  fi nanční dar ve výši 5.000,- Kč Mysliveckému spolku. Dar je 
určen na nákup krmiva pro zvěř žijící v tomto revíru. Zmocni-
la starostu k podpisu darovací smlouvy.

  rozdělení účelové dotace na školu v přírodě pro PO MŠ a ZŠ. 
Poměrné částky byly přiděleny dle počtu dětí a žáků v jednot-
livých subjektech. 

  rozpočtové opatření č. 1 v roce 2016.
posoudila

  nabídky týkající se zpracování tendru na dostavbu ZŠ. Ze 
dvou zájemců, kteří projevili zájem, společnost AAA zakázky 
s.r.o. a AK Mgr. Klinera, vybrala druhého z nich. Pověřila sta-
rostu podpisem smlouvy.

stanovila
  novou provozní dobu KC: pondělí – zavřeno, úterý až čtvr-

tek 10-18 hod., pátek 8-16 hod., sobota  10-18 hod. s poled-
ní pauzou 12-13 hod.

Úvodní slovo: BERANOV – včera, dnes a zítra 
Miroslav Malina,
starosta MČ 
Lokalita Beranov je v současné době 
bezkonkurenčně největším staveništěm          
v Chabrech. Dovolte mi proto předložit 
stručný přehled vývoje tohoto prostoru na 
jižním okraji Dolních Chaber.
Celá tato oblast byla v minulosti nejprve 
pískovnou a v šedesátých a sedmdesá-
tých letech minulého století pak skládkou 
především komunálního odpadu z hlavní-
ho města. Do míst, kde roste nová obytná 
zóna, se naštěstí vyvážely jen inertní od-
pady a podřadná zemina, a nedošlo proto 
k vážnější kontaminaci podloží.

Po uzavření skládky zde územní plán předpokládal zavedení tzv. nerušící vý-
roby. Vznikl tak záměr na vybudování obřího skladového areálu s kontejnero-
vým překladištěm o kapacitě až 1.000 nákladních vozidel denně. Tomuto zámě-
ru se městská část ubránila a území Beranova bylo v územním plánu stabilizo-
váno pro obytnou výstavbu.
Na přelomu osmdesátých a devadesátých let se zde reálně uvažovalo o vý-
stavbě panelového sídliště v podobě, jakou známe např. ze sousedních Čimic. 
Také toto „nebezpečí“ se podařilo odvrátit. Přesto, jak se Praha nadále rozrůs-
tala, bytová výstavba v nějaké podobě zde byla neodvratná. V porovnání s výše 
uvedenými variantami se výstavba dnešních bytových domů jevila jako jedna 
z nejpřijatelnějších.
Prvotní studie bytové výstavby v Beranově byla developerem předložena v roce 
2008. Předpokládala realizaci výstavby obytného komplexu ve dvou etapách. 
O rok později, v roce 2009, uzavřela městská část s developerem Smlouvu 
o spolupráci. Ta obě etapy výstavby potvrdila.
V první etapě mělo vzniknout dvacet bytových domů o čtyřech nadzemních pod-
lažích s variabilním počtem bytů v celkovém počtu cca 400 bytů a s orientač-
ním počtem 1500 nových obyvatel. Aktuálně probíhá zakládání posledních čtyř 
objektů první etapy. Zahájena byla rovněž výstavba komerčního centra včetně 
mateřské školy.
Druhá etapa předpokládala výstavbu dalších bytových domů v souladu s plat-
ným územním plánem, a to bez bližší specifi kace.
V současné době stále probíhají jednání právě o druhé etapě projektu. Architek-
tonická studie v ní v souladu s platným územním plánem navrhovala 26 byto-
vých domů. O možnost navýšit část objektů plánovaných ve druhé etapě o jed-
no respektive dvě podlaží požádal developer již před dvěma roky. Toto navýše-
ní by umožnila změna koefi cientu zastavitelné plochy uvažovaných pozemků.
MČ nakonec s úpravou koefi cientu zastavitelnosti souhlasila, a to za podmínky 
uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ a developerem, ve které se developer 
zaváže k významné podpoře rozvoje školství a vzdělávání v Dolních Chabrech.
K dohodě s developerem bylo mimo jiné přistoupeno na základě zjištění de-
mografi ckých studí, zpracovaných v letech 2011 a 2014, které očekávají nárůst 
obyvatelstva v oblasti Dolních Chaber a jejich blízkého okolí. Z nich vyplývá ne-
zbytnost rozšíření kapacity základní školy i mateřských škol.
Časový horizont dokončení výstavby druhé etapy není dosud pevně určen. Ná-
růst počtu obyvatel tak bude plynule rozložen do více let, během nichž bude ře-
šena nezbytná infrastruktura a dopravní problematika, jež s lokalitou Beranov 
souvisejí.
Pro další projednávání druhé etapy výstavby (a vydání územního rozhodnutí) je 
nezbytnou podmínkou vyřešení západního připojení Beranova do ulice K Ládví. 
V přípravě je také propojení ulice Protilehlá do ulice Ústecké.
K tématu Beranov se ve středu 25.5.2016 od 18.00 hodin uskuteční ve velkém 
sále Úřadu MČ v Dolních Chabrech diskusní večer s občany.

Výběr ze zasedání rady 
11. dubna 2016 

Nová hrací plocha v areálu mateřské školy Chaberáček 
Děti navštěvující mateřskou ško-
lu Chaberáček mají od 15. dubna 
2016 k dispozici novou hrací plo-
chu. Na místě betonového dvora 
vznikl za použití špičkových techno-
logií další hrací prostor, především 
pro nejmenší děti. Součástí zámě-
ru bylo také odlehčit přetíženému 
stávajícímu hřišti. Hrací plochy ma-
teřských škol jsou z provozních dů-
vodů neveřejné. Poděkování patří 
paní ředitelce MŠ a také všem, kte-
ří realizaci podpořili. 
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Víte, ve kterých dnech probíhá odvoz  
separovaného odpadu? 
Pokud ne, možná Vám níže uvedený přehled pomůže při rozhodování, zda je opravdu nutné  
v okamžiku, kdy nádoby „přetékají“, cpát do nich ten svůj odpad hlava nehlava nebo jej nechat 
volně složený v okolí nádob. Než si  však  přehled  připíchnete na domácí nástěnku, prosím, vě-
nujte pozornost slovům, která s ním úzce souvisí.
Stanoviště separovaného odpadu jsou přístupná z chodníků a komunikací a ve většině přípa-
dů nejsou nijak ohraničena. V mnoha případech z otevřených kontejnerů přeplněných na 120 %  
vypadávají   PET lahve, které s lehkostí jim vlastní poletují v blízkém i vzdálenějším okolí, stej-
ně jako papírový odpad, z něhož se v případě deštivých dnů stává nevábně vypadající beztvará 
hmota či kaše. Za absolutní špičku pak lze považovat skleněné (vratné i nevratné) lahve uložené 
kolem přeplněných nádob, jejichž střepy se v případě rozbití stávají nebezpečnými pro všechny. 
Tlapky si může poranit nejen váš čtyřnohý miláček, pes nebo kočka, ale střepy mohou zranit také 
v blízkosti si hrající děti při běhání za míčem, při nechtěném pádu z kola nebo jízdě na kolečko-
vých bruslích a zranit se můžete také Vy sami při chvilkové nepozornosti. Stačí opravdu malič-
kost - vynášet odpad ve šlapkách a naboso nebo za večerního ticha, anebo jen jaksi automatic-
ky dělat zcela nenáročnou činnost, jakou vynášení odpadu je. 
Vzhledem k tomu, že je tato služba poskytována prozatím bezplatně, což není zcela běžné ani 
ve vyspělejších státech Evropy, a rozhodně to nevypadá, že by se četnost svozu mohla navyšo-
vat, stálo by možná za úvahu přizpůsobit se současným podmínkám. Myslím, že to není ani tak 
těžké.  Když lze odpad odložit, učiním tak, a když ne, prostě si jej nechám doma do následující-
ho svozu. Předpokládám, že každý z nás má doma jakýsi koutek, kde tento odpad ukládá, než 
se rozhodne jej odnést k separacím. Můžete namítnout a co se sklem? To si mám 6 týdnů sbírat 
láhve doma? Naprosto chápu, že český národ se svým čestným místem na vrcholu pomyslného 
žebříčku v konzumaci alkoholu kvůli tomu pít rozhodně nepřestane, stejně jako chápu to, že kon-
zumace z pet lahví a krabic je pro fajnšmekry dehonestující. A nejenom to, řešili bychom problém 
nedostačující kapacity plastů a nápojových kartónů. Ale přesto bych se přikláněla k tomu, aby  
v případě přeplněných nádob na sklo zůstaly prázdné lahve doma v teple. A kdyby náhodou 
doma vypukla hromadná oslava (svatba, křtiny nebo jiné kratochvíle) a prázdné láhve se na Vás 
zubily ze všech koutů, zkuste si najít jinou separaci, kde v té době nikdo neslavil, a problém je vy-
řešen jak k vaší spokojenosti, tak ke spokojenosti okolí způsobem odpovídajícím kulturní společ-
nosti. A tou přece jsme.                                                                                                                          bk
 PAPÍR    3x týdně  úterý, čtvrtek, sobota
 PLASTY    3x týdně  středa, pátek, neděle
 NÁPOJOVÉ KARTÓNY  1x týdně  čtvrtek
 SKLO - samostatné nádoby
 SKLO - ČIRÉ   1x za 6 týdnů v lichém týdnu pondělí
 SKLO - BAREVNÉ   1x za 4 týdny v lichém týdnu úterý
 SKLO - kombinovaná nádoba  1x za 6 týdnů v lichém týdnu pondělí 

Zprávy z úřadu

Hromadné očkování  
psů a koček proti vzteklině

proběhne dne 9. května 2016 od 19. hodin  
v areálu CHABERSKÉHO DVORA,  Hrušovanské 

nám. 253/5 v prostoru před čajovnou. Očkovací 
průkaz sebou!!! MVDr. Sedláčková - Veterinární 

ambulance Klecany
Gabriela Chamrová   referent DDP

Komise

Ukliďme Chabry  
akce jako blesk!
Již druhým rokem se naše obec zapojila do ce-
lorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Ač to ještě 
ve středu vypadalo, že budeme muset akci zru-
šit, neboť byl přihlášen jen jeden dobrovolník, 
koncem týdne a zejména v sobotu bylo vše jinak.  
I když je potřeba v těchto akcích hlásit pře-
dem účast z důvodu zajištění potřebných po-
můcek, zajištění agendy, byli jsme nadšeni po-
čtem účastníků.  Oproti loňskému roku se účast 
zvedla více jak trojnásobně a do akce se za-

pojilo 62 lidí, z toho 36 dětí do osmnácti let. 
Všichni se zhostili úkolu svědomitě a po dvou 
hodinách soustavné práce se podařilo nasbí-
rat cca 6m3 odpadu netříděného a 0,5m3 tří-
děného ve čtyřech vytipovaných lokalitách, ale 
i mimo ně: panelovou cestu od Čimic k Dra-
háni, Ďáblický větrolam, násep podél Ústec-
ké ulice od Triocampu k poště, cestu od školy  
k Beranovu (V Kratinách) a navíc okolí hřbito-
va a část cesty od hřbitova směrem na Zdiby, 
od školy dolů včetně okolí kostela a Bílenec-
kého náměstí, louku mezi Bolebořskou ulicí  
a ulicí Na Dolíku.  V lokalitách, které byly 
uklizeny během loňské akce, jsme za-

znamenali mnohem menší množství  
odpadu zřejmě i nepořádným lidem je žinantní 
vyhazovat někam něco, kde je uklizeno.  
Bylo úžasné sledovat, s jakou vervou se děti 
snažily nenechat na zemi sebemenší papírek  
a nepořádek. Za svoji píli byly odměněny diplo-
my, z kterých byly potěšeny.  
Všem zúčastněným velmi děkujeme a jsme 
rádi, že jim není lhostejné, v jakém prostředí žijí; 
a co je důležité, vedou tímto směrem i další ge-
nerace. Poděkování patří také paní Bronislavě 
Kukurové, která zajistila legislativu akce.
Za komisi předseda životního prostředí

Jan Vokurka

Program, který pro vás na květen při-
pravila Kulturní a sociální komise ve 
spolupráci s Kulturním centrem CHD
Tradiční středeční Kavárnička pro seniory bude  ve dnech 4.5.  
a 18.5. od 15:30 do 17:30 h. Přijďte posedět. 

Zatímco první kavárnička bude tradičně v Chaberském dvoře, ta druhá, 
18.5. bude  v Chabrybárně  a, bude spojená s hudbou pro pamětníky 
a s pohoštěním. Takže  18.5. v 15:30 se sejdeme v Chabrybárně  
u dobrého jídla, pití a hudby....

 Výlet do termálních lázní Podhájská se v květnu ani v  červnu neu-
skuteční pro nedostatek zájemců. Asi 10 lidí se sice hlásí velmi in-
tenzívně, ale to nestačí. Pokud bude přihlášeno alespoň 16 osob 
(malý autobus), zorganizujeme zájezd na 4 dny v říjnu.  Do té doby 
prosím zájemce o tuto akci, aby se předběžně hlásili v Chaberském 
dvoře a nechali na sebe kontakt. 

Další autobusový zájezd plánujeme na 2. polovinu května, bude jed-
nodenní a cíl a termín bude vyvěšen včas na vývěskách. 

Jarní vítání občánků
Vítání občánků proběhlo 
12. dubna za přítomnosti 
rodičů i prarodičů a samo-
zřejmě nejmenších Cha-
beráčků. Přivítat je přišel 
pan starosta a členky kul-
turní a sociální komise. Po 
krátkém kulturním progra-
mu obdrželi rodiče občánků 
pamětní list, drobný šperk  
a originální obrázek Knor-
rova statku a další dárky na 
památku toho, že byli přiví-
táni jako noví občané Cha-
ber. Děkujeme za milé příznivé ohlasy na tuto akci, moc nás to hřeje a těšíme 
se na shledanou s novými občánky v listopadu 2016!
Za kulturní komisi Barbora Floriánová a Hana Francová

Ukliďme svět, ukliďme 
Česko - celorepubliková 

úklidová akce 
Lámeme rekordy. 

Ačkoliv zatím nemáme přesné statistiky, můžeme 
téměř s jistotou říct, že letošní ročník byl opravdu 
rekordní. Jen o úklidovém víkendu se podle od-
hadů do akce zapojilo kolem 65 000 dobrovolní-
ků, podařilo se uklidit asi 1 600 tun odpadu, z ně-
hož se celou třetinu podařilo vytřídit! Každý, kdo 

se zúčastnil, má na tom zásluhu. 
Gratulujeme a děkujeme.
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KVĚTEN 2016
Výstava ,,Touha, energie a sny“ 6. 5. – 30. 5. 2016
Vernisáž  6. 5. od 18 hodin 
Vstup volný

3.5., 10.5., 17.5., 24.5., 31.5., út 9.30 – 11.00 h., Dvoreček  
dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 40 Kč, Kulturní centrum

4.5. st 15.30 – 17.30 h., Kavárnička Chaberský dvůr
posezení u kávy a čaje 
pořádá Kulturní a sociální komise

12.5. čt 19.30 h., Hrobka s vyhlídkou
Decentně záhrobní komedie divadla DIVOCH
Vstupné 120 Kč, Chaberský dvůr - Velký sál

13.–14.5. pá – so 18.00 – 9 h., Noc s Knihulkou
Přenocování pro děti 
Vstupné 120 Kč, Knihovna

14.5. so 15.00 h., Pohádky pana Pohádky
Divadelní pohádka pro děti 
Vstupné 50 Kč, Úřad Velký sál

17.5. út 18.00 h., Vlastimil Vondruška 
Setkání se spisovatelem 
Vstupné 30 Kč, Kulturní centrum

18.5. st 15.30 – 17.30 h., Kavárnička Chaberský dvůr
posezení u kávy a čaje 
pořádá Kulturní a sociální komise, bude v Chabrybárně

25.5. st 18.30 h., Austrálie
cestovatelská beseda Vandy Šteglové s promítáním fotografi í
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum

26.5. čt 19.30 h., Hrobka s vyhlídkou
Decentně záhrobní komedie divadla DIVOCH
Vstupné 120 Kč, Chaberský dvůr - Velký sál

Pohádka 14.5. sobota 15 h. 
Pohádky pana Pohádky
Vtipné zpracování známých pohádek 
O Budulínkovi a O Červené Karkulce 
zkušeného autora Jiřího Středy. K roz-
uzlení děje napomáhají samotné děti, 
které se aktivně zapojí do příběhu.
V činohře s loutkami se na Vás těší 
Agáta Lexová, Kristina Mihálová, Klá-
ra Králová a Kamil Koula. Výpra-
vu, kostýmy a loutky navrhla a rea-
lizovala Dana Zimová, hudbu složil 
Richard Mlynář.

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.

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

Beseda 25.5. středa 18.30 h.
Austrálie – Cestopisná beseda  
Austrálie – země, kde „Bez obav“ není jen fráze, ale životní styl.
Během povídání o tříměsíčním cestování po nejmenším kontinentu se podíváme 
do deštného pralesa se 100% vlhkostí i do outbacku, kde prší jen pár dní v roce. 
Navštívíme moderní velkoměsta 
plná lesklých mrakodrapů i místa, 
kde narazíte spíš na dinga než 
na mobilní signál. Seznámíte 
se s nejnebezpečnějšími zvířaty 
světa a s důmyslnými rostlinami 
a možná spolu najdeme i Nema. 

Beseda 17.5. úterý 18 h.
Vlastimil Vondruška, historik a spisovatel 

Setkání se spisovatelem a historikem Vlastimilem 
Vondruškou není klasickou besedou, není to ani přednáška, 
ale jak sám říká, jde o talk-show, v níž se pokouší zábavně 
vyprávět o životě, své literární tvorbě a také o životě našich 
předků. Věděli jste, že se hojné pití piva nejen neodsuzovalo, 
ale naopak patřilo ke společenským povinnostem? Není to 
ovšem pohled obrácený jen do minulosti, protože dějiny se 
neustále opakují, někdy až s děsivou pravidelností. I o tom 
bude řeč.
Spisovatel je literárně činný od mládí. Psal pro různé odborné 
časopisy. Dosud publikoval více než 40 historických románů 

a několik knih pro mládež. Mezi nejúspěšnější se řadí Přemyslovská Epopej. Podle 
ofi ciálních statistik půjčovanosti knih se řadí k nejčtenějším domácím autorům. 
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Chaberský dvůr – Kulturní centrum
můžete nově sledovat na FB 

Výstava 6.5. – 30.5.
,,Touha, energie a sny“
Kulturní centrum Chaberský Dvůr  a  Nadace Rakovina 
věc veřejná si  Vás dovolují pozvat na prodejní výstavu 
obrazů a  dekorací dvou onkologických  pacientek 
JARI  KOLÍNOVÉ  a   OLINKY  JAVORSKÉ 
Úvodní slovo:   Míša Kavanová  a Jari Kolínová. 
Vernisáž proběhne dne 6.5.2016 od 18h.Vernisáž proběhne dne 6.5.2016 od 18h.



1. ročník Dne rodiny

Čtvrtý ročník festivalu skončil, ať žije ročník pátý! 
V minulém čísle jsme Vám přinesli přehled dosavadních představení festivalu amatérských divadel. V druhé polovině přehlídky jsme měli možnost zhléd-

nout neméně kvalitní kusy. 
18. března představil chaberskému publiku již známý soubor u.s.Marvin hru Viliama Klimáčka „Komiks“ plnou čer-
ného humoru, erotiky a psychiatrických přednášek propojených v rodinnou grotesku. 
22. března následovalo představení nováčka na našem festivalu, divadelního spolku ĎAS z lužicko-horského 
Krompachu, s názvem „Podruhé si tě už nevezmu“, komediální hra o soužití manželů, chystané svatbě a hledá-
ní důležitého dokumentu. 
30. března jsme měli možnost nahlédnout do pohádkového světa princezen a rytířů se souborem OldStars ve hře 
„Most přes navždy“. Nebo to byla skutečnost? 
Festival uzavřela v sobotu 2. dubna premiéra místního souboru DIVOCH představením Normana Robbinse „Hrob-
ka s vyhlídkou“, černou komedií s detektivní zápletkou. 
Diváckou cenu Divocha si letos odnesl soubor Nepřijatelní za představení Jonase Schnora „Mezi druhým a třetím“. 
Ještě jednou gratulujeme! 
Velký dík patří dlouhodobé podpoře místního úřadu, sponzorům, celému realizačnímu týmu festivalu -  členům 
spolku DIVOCH - a samozřejmě všem souborům, které přijaly naše pozvání k účasti na festivalu a k naší radosti 
přislíbily účast i na ročnících dalších. 
Dovolte mi ale, abych jménem místních ochotníků poděkovala zejména divákům, jejichž zájem o festival každo-
ročně roste a kteří vytvářejí na každičkém festivalovém večeru neopakovatelnou atmosféru. Bez Vás, diváků, by 
festival nemohl existovat. Děkujeme a věříme, že nám svoji podporu a náklonnost zachováte i v dalších letech. 
Těšíme se na Vás nejen na příštím, již pátém, ročníku festivalu, ale rovněž představeních našeho souboru DI-
VOCH - reprízách „Hrobky s vyhlídkou“ či „Vraždy sexem“ pod režijním vedením Jakuba Hojky nebo hry „Když 

se zhasne“ autorů Michaely Doležalové a Romana Vencla v režii Aleny Borhyové.           Žijte s námi naše divadlo! Ivana Fára, členka souboru DIVOCH 

Vítání jara na Dvorečku
Dlouhá a chaotická zima je konečně pryč a na Dvoreč-
ku vítáme jaro. Těšíme se z nově naučených básni-
ček, písniček a z  vyrobených dárků.Vznikají nová přá-
telství, která pomáhají k radosti ze života. 
Pokračujeme až do června, neváhejte, přijďte mezi 
nás.
Za Dvorečkovský team,                   Dana Ondráčková

Noc s Knihulkou 13.–14.5.  18.00 – 9 h. 
Vážení čtenáři, 
Místní veřejná knihovna v Praze – Dolních Chabrech Vás srdečně zve na 
Noc s Knihulkou - přenocování pro děti v knihovně. Tato oblíbená akce je zaměřena na pod-
poru dětského čtenářství a radosti ze setkání s knihami.
Pokud má Vaše dítko zájem ji prožít, přihlaste jej přihláškou. Kapacita omezena.
Přihlášky jsou k dispozici v místní knihovně. Dotazy posílejte na knihovna@dchabry.cz                                                                      
Těší se na Vás Bára Šedová

Knižní novinky pro dospělé i děti
Šťastní lidé čtou a pijou kávu, Agnes Martin-Lugand
Strážkyně tajemství, Byrdová Sandra
Chlapec, který rozdával sny, Luca Di Fulvio
Dívka ve vlaku, Hawkins Paula
Jan Lucemburský - Království na prodej, Vaňková Ludmila

Čtvrtek 12. 5. 
a 26. 5. 2016 
od 19:30 hod

HROBKA Norman
Robbins

Scéna divadla DIVOCH
Chaberský dvůr

Hrušovanské nám. 253/5
Praha 8 - Dolní Chabry
www.divochdivadlo.cz

Překlad: Alexander Jerie 
Režie: Jakub Hojka

Tato amatérská produkce představení "Hrobka s vyhlídkou" je uváděna na základě smlouvy se SAMUEL FRENCH, LTD
Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura z.s., Krátkého 1, Praha 9

Hrají v alternaci:
Jiří Chytrý

Josef Mitošinka
Hana Pištorová

Gabriela Rejková
Andrea Neradová

Martina Mrňavá
Zdeněk Srba

Ivana Fára
Štěpán Knobloch

Stanislava Klocperková
Natálie Rejková

Alžběta Kalendová
Pavel Fára

DecentnĚ záhrobní  komedie 
z jednoho obzvlášŤ ponurého domu

HROBKA Robbins

DecentnĚ záhrobní  komedie 

s vyhlídkou

Čtvrtek 12. 5. 
a 26. 5. 2016 

Mrtvý posel, Vondruška Vlastimil
Poledne u Tiffanyho, Heronová Echo

Malý pražský erotikon, Hartl Patrik
Bůh v troskách, Atkinsonová Kate

Stříbrná zátoka, Moyesová Jojo

   Chaberský dvůr   54   -



Inzerce  
v Chaberském zpravodaji
Prosíme inzerenty, aby inzeráty posílali na 

emailovou adresu  
inzerce@dchabry.cz  

nejpozději do 15. dne v měsíci. - redakce -

inzerce

Karneval ,,Z pohádky do pohádky“ 
18. ročník karnevalu pro děti, který byl pořádán Tělovýchovnou jednotou Základní škola Chabry z.s. v břez-
nu, se opět povedl.

V krásných maskách přišli nejen děti, ale i rodiče. Mohli jsme se potkat s čaroději, cukrářem, který nám dal 
výborný recept, navštívilo nás mnoho nádherných princezen, ochraňoval nás voják a karatista, přišla zvířát-
ka a mnoho dalších...Každá maska byla originál a byla odměněna velkým potleskem.

Bohatý program se líbil a letos nás karnevalem provázeli Mravenci se svými Beruškami. Tancovalo se, sou-
těžilo a dovádělo. 

Chceme poděkovat všem, kteří nás svou návštěvou podpořili, a doufáme, že nelitovali toho, že na karneval 
s dětmi přišli. 

Karneval byl zachycen na fotkách a ty jsou k vidění na adrese: http://tjzschabry.rajce.idnes.cz/Karneval_2016 
a videa na https://www.facebook.com/tjzschabry 

Ivana Rakovská

Školy a sdružení

Mají Chabry talent?  
Ano, mají a kolik…. 
Po úspěchu pilotního dílu se Kulturní a sociální 
komise MČ Dolní Chabry rozhodla pořádat akci: 
„Chabry mají talent“ pravidelně. 

Počet vystupujících dětí stejně jako množství 

žánrů stoupá, a to nám činí velkou radost! Ob-
řadní sál Chaberského dvora tak zase na chví-
li velmi ožil.

Od břišních tanců, tanců s šavlemi, flétny, violon-
cella, free stylu, trubky, chvilky poezie přes Perní-
kovou chaloupku v angličtině až po zvučné bub-
ny se všechna vystoupení moc povedla. 

Dostat k tomu na podium chaloupku či bubenic-
kou soustavu byla pro účinkující výzva! 

Na závěr bylo připraveno pro všechny pohoště-
ní a sladké odměny. A co na to děti? „Bude to le-
tos ještě jednou?“                                                                                     

KŠŠ

Když se krásné věci dějí 
Slavnostní zpívaná mše sva-
tá v kostele Stětí sv. Jana 
Křtitele, kterou celebroval 
kardinál Dominik Duka, byla 

pro Chabry nevšední událostí. Požehná-
no bylo nově opraveným varhanám, jejichž 
rekonstrukce mohla být zrealizována díky 
finanční pomoci dárců. Podařilo se také 
nově osvětlit prostory kostela, což důstojně 
podtrhlo kolorit svatostánku s románskými malbami. Podě-

kování zde náleží pře-
devším autorovi pro-
jektu panu architektovi  
Z. Žilkovi a všem spon-
zorům oprav.

K významnému dni byla 
naším sdružením vydá-
na i malá knížka s ná-
zvem „Vznešenost Du-
cha“. Tato publikace při-
bližuje ve fotografii kos-
tel Stětí sv. Jana Křtite-
le především v detail-
ním pohledu na jeho 
výzdobu. Doprovodné 
texty u barevných sním-
ků se snaží objasnit vý-
znam-symboliku výzdo-
by celého kostela.

Fotografie s videem akce a další podrobnosti naleznete na 
našich stránkách.www.osop-chabry.cz                

Za OSOP J. S. a M. M.

Dny otevřených dveří v chaberském kostele budou probíhat 
opět každou první sobotu od 13 do 17 hodin, od měsíce května 
do listopadu 2016. Prezentovány budou navíc repliky román-
ských dlaždic nejen z chaberské rotundy. 

Ekumenická  
bohoslužba za krajinu  
V sobotu 4. června se již po deváté vy-
pravíme z Chaber na Sedlecké skály. 

Jako každý rok začíná celá akce prohlíd-
kou kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních 
Chabrech. Poté následuje pouť formou 
přírodovědné vycházky na louku na Sed-
leckých skalách, kde se bude konat Eku-
menická bohoslužba za krajinu. 

Kostel bude otevřen již od 9 hodin, od-
chod od kostela je v 10 hodin. Na kratší 
trasu je sraz ve 14 hodin u Sedleckého pří-
vozu v Roztocké ulici. Bohoslužba začíná  
v 15 hodin na levém břehu Vltavy, na za-
hradě na Sedleckých skalách. Více infor-
mací najdete v rubrice „akce“ na www.dra-
han.chabry.cz. 

Hana Francová, Nad Drahaňským údolím, z.s.
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Inzerce

více na 
www.novechabry.cz

Dětský Den

Všem rodičům z Chaber a okolí,
dětem, co chodí, nebo se batolí!
Pojďte si užít hraní a skotačení,  
vždyť nad úsměv a radost v očích dětí není.

dětské hřiště v rezidenčním areálu Nové Chabry
1. 6. 2016 od 15.00 do 18.00

na co se můžete těšit?

Zábavné hry a soutěže
malování na obličej

občerstvení
Překvapení
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XXII. ročník velikonočního turnaje ve stolním tenisu 2016
Tělovýchovná jednota Základní škola Chabry, z.s.

Již tradičně jsme se sešli na jaře okolo Velikonoc, abychom změřili síly v pinpongu. Letošní turnaj se konal 
opět v Základní škole v Dolních Chabrech. 1.4.2016 soutěžili žáci a moc jim to šlo. 7.-9. tř.: 1. Kryštof Polz, 
Karolína Vlčková, 4.-6. tř.1. Václav Matoušek, 1.-3. tř. 1. Jan Mrňavý. 

2.4.2016 přišli změřit síly dospěláci, v kategorii muži obsadili 1. Tomáš Ševčík, 2. Pavel Fára, 3.Libor Šupich, 
ženy 1. Ivana Davidová, 2. Barbora Florianová, 3. Naďa Hořejší a i zde pa-
novala velmi dobrá a soutěživá nálada.

Foto možno shlédnout na https://www.facebook.com/tjzschabry,  
http://tjzschabry.rajce.idnes.cz                       Ředitel turnaje Jaroslav Vokáč

Juniorský tým BLACK ANGELS postupuje do EXTRALIGY 
Florbalový klub BLACK ANGELS, který má jednu ze svých základen i na chaberské základní škole, slaví velký spor-
tovní úspěch. Letošní sezónu náš juniorský tým pod vedením trenérů Jakuba Zalubila a Vojtěcha Pavlíka nepoznal 
hořkost porážky. Tým vyzval ambiciózní Českou Lípu. Série hraná na dvě vítězná utkání měla úžasnou diváckou 
kulisu. První zápas sledovala vyprodaná hala v Čakovicích – 220 diváků a odvetu dokonce 350 českolipských 
fanoušků. Povedlo se nám do série vstoupit úspěšně a doma jsme vyhráli 5:3. Odvetu jsme zvládli 4:3, kdy jsme 
celý zápas vedli a vítězství nepustili. BLACK ANGELS tedy chybí pouze jeden krok mezi republikovou elitu – po-
stup mužů do superligy. Jsme hned pod ní a věříme, že s talentovanými hráči z Dolních Chaber a okolí se nám to 
do dvou – tří let povede. Držte nám palce! Holla BLACK!


