
D
ub

en
 2

01
8

C
ha

be
rs

ký

Z
P

R
A

V
O

D
A

J

www.dchabry.cz

pe
rio

di
ck

ý 
tis

k 
úz

em
ní

ho
 s

am
os

pr
áv

né
ho

 c
el

ku

str. 12str. 7str. 3

Festival divadelních ochotníků 
str.11



Zastupitelstvo souhlasilo
  se znovuzvolením navržených kandidátů do funkce 

přísedících soudu na volební období 2018-2022. 
Do funkce potvrdilo tyto občany: Mgr. M. Tomšů, 
Ing. A. Olivovou a J. Dubna.

  s prodejem části pozemku parc. č. 1462/1, k. ú. 
Dolní Chabry o výměře 120 m2. Prodejní cena byla 
stanovena na 6.610,- Kč/m2.  

schválilo
  rozpočtové opatření č. 8/2017
  rozpočet na rok 2018
  rozpočtové opatření č. 1/2018
  střednědobý výhled rozpočtu MČ na rok 2019-2023
  Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině MŠ Beranov

vzalo na vědomí
  zprávu kontrolního výboru o provedení kontroly 

majetku MŠ Beranov, která byla provedena na 
základě pověření ZMČ dne 11. 10. 2017.

zvolilo
  členkou kontrolního výboru zastupitelku pani

 A. Hájíčkovou.
projednalo

  námitky k zápisu č. 21 ZMČ, které předložil ověřovatel 
zápisu zastupitel P. Vávra. Jeho výhrady shledalo 
jako nedůvodné a zápis bude zveřejněn v původním 
znění. Chybějící podpis ověřovatele je nahrazen 
přijatým usnesením.

Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina, 
starosta MČ
Jaro je pro většinu z nás příjemnější částí 
roku. Očekáváme zlepšení počasí, nálady 
i životních podmínek. Letošní jaro přinese 
do ulic naší městské části i komplikace. 
Po delší době se k nám vrací správci sítí 
uložených pod povrchem ulic a chodníků. 
Zásadní opravy sítí naplánovali na tento 
rok nejen provozovatelé rozvodů plynu, 

ale také zemních elektrických vedení.
  Základní informace o postupu prací už správci vedení uveřejnili. 
Pracovním prostorem budou nejprve Ústecká, Kobyliská a přilehlé 
ulice. Podrobné harmonogramy prací jsou k nahlédnutí v budově 
Úřadu MČ na Hrušovanském náměstí. Trojboj prací doplňují 
stavební aktivity pracovníků vodáren, kteří průběžně vyměňují 
uzávěry přípojek a uličních řadů.
  Všechny práce jsou bohužel nevyhnutelné a vzhledem k aktuálnímu 
stavu vedení i neodkladné.  Úspěšné zvládnutí plánovaných aktivit 
bude od nás všech vyžadovat značný díl trpělivosti a v zájmu 
bezpečnosti provozu i respektování všech úprav silniční dopravy. 
Za vaši trpělivost děkuji. Přeji hezké jaro a klidné velikonoční svátky.  

Výběr ze zasedání zastupitelstva 
7. března 2018

OTEVŘENÉ DVEŘE
Pro všechny občany Dolních Chaber je připravena možnost 

získat veškeré informace k dění v naší městské části.
Individuální setkání se starostou MČ lze dojednat 

email: miroslav.malina@dchabry.cz, tel.: 283 851 272

Rada schválila
  fi nanční dary těmto subjektům: TJ ZŠ ve výši 

30.000,-Kč, OSOP (Občanské sdružení na ochranu 
památek v Dolních Chabrech) ve výši 20.000,-Kč, 
Spolku Divoch z.s. ve výši 20.000,-Kč, Mysliveckému 
spolku Zdiby-Klecany ve výši 5.000,-Kč. Podmínkou 
udělení daru je propagace spoluúčasti MČ na 
pořádaných aktivitách a vyúčtování daru do konce 
února následujícího roku. Současně Rada schválila 
příspěvek ve výši 2.000,-Kč pro TJ SOKOL na 
kulturní akce, které již proběhly (Country bál-listopad 
2017, Sokolský ples-leden 2018), a převzala záštitu 
nad charitativní akcí Chaberák V., která se bude 
konat v květnu 2018.

  výsledky hospodaření příspěvkových organizací 
ZŠ, MŠ Chaberáček, MŠ Bílenecké náměstí a MŠ 
Beranov.

projednala
  situaci v redakční radě Chaberského Zpravodaje 

a vzala na vědomí rezignaci jejího člena pana 
V. Tomšů. Pověřila šéfredaktorku Mgr. Kunešovou 
stabilizací redakční rady.

  vyjádření  společnosti Lesy hl. m. Prahy v souvislosti 
s těžbou dřeva na území MČ, která proběhla 
na přelomu roku 2017/2018. Rada nesouhlasí 
s postupem MHMP, který MČ neinformoval 
o aktivitách na území MČ a požaduje součinnost 
OOP (orgánu ochrany přírody při činnostech 
prováděných na úseku lesního hospodářství, údržby 
vodních ploch a toků, údržby břehových porostů a 
péče o veřejnou zeleň

nesouhlasila
  s dodatečným povolením stavebních úprav 

nedokončené stavby „Zařízení pro provoz a údržbu 
zeleně“ na pozemku par. č. 2624/1, k. ú. Kobylisy, 
o který požádal stavební odbor ÚMČ Prahy 8. 

Výběr ze zasedání Rady 
12. března 2018

Redakční rada Chaberského zpravodaje
Rekce na text MUDr. Petra Závitkovského publikovaný na 
veřejném webu a sociálních sítích dne 1. 3. 2018
Každý veřejně činný občan musí s určitým stupněm kritiky počítat. 
Cílem kritického prohlášení dr. Závitkovského se nyní stala mimo 
jiné také Redakční rada Chaberského zpravodaje. Přesto, že je pan 
doktor pravidelným kritikem všeho, co městská část dělá, a vždy 
se pasuje do role odborníka na veškerou problematiku, která ho 
napadne, tentokrát přijatelné meze výrazně překročil. Redakční rada 
rozhodně není hračkou v rukou jednotlivce.
  Personální složení Redakční rady je v pravomoci Rady MČ. 
A samozřejmě tento orgán samosprávy městské části jmenoval členy 
Redakční rady. Tvrzení o destabilizaci rady a nekompetentnosti 
členů (Hany Kunešové a Tomáše Trenklera) je už zcela nehorázné. 
Pan doktor si zřejmě popletl význam cizích slov. Výraz „kompetentní“ 
vysvětluje slovník cizích slov jako „povolaný, oprávněný nebo 
způsobilý“. Všechny tyto významy jmenovaní členové rady splňují. 
Oprávnění jejich členství v Redakční radě je stanoveno usnesením 
Rady MČ. Způsobilost pro členství paní Hany Kunešové v radě 
zajišťuje vysokoškolský titul a celoživotní práce v oboru (redaktorka, 
editorka, šéfredaktoka celorepublikově tištěných médií). Tomáš 
Trenkler je absolventem vysokých škol v oborech politologie a 
žurnalistika, rovněž s mediálními zkušenostmi, do rady jmenován 
především jako nezávislý odborník.
  Pokud se máme zabývat i ostatním textem, pak rozdíl mezi (ne)
schválením rozpočtu a rozpočtového provizória již na webu MČ 
zevrubně popsala tajemnice ÚMČ Bronislava Kukurová. Mimořádná 
fi nanční odměna starostovi byla zcela v souladu se zákonem, jak 
nedávno písemným vyjádřením konstatovala ředitelka Magistrátu. Na 
dotazy týkající se právních služeb pro MČ dostal pan doktor odpověď 
na posledním zasedání Zastupitelstva MČ. Zbylé urážky a domněnky 
nestojí za komentář. Přejme panu doktorovi Závitkovskému, aby byl 
ve svém konání kompetentní.              Rada MČ Praha-Dolní Chabry

Na titulní straně: režisér Zdeněk Zelenka a režisérka Marta Dvorská 
foto: Milan Pavýza
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FINANČNÍ DOTACE 
MČ Praha - Dolní Chabry získala usnesením ZHMP  č. 34/52 
ze dne 22. 2. 2018 z rozpočtu hl. města Praha účelovou 
neinvestiční dotaci na projekty na podporu vzdělávání. 
Pro naši městskou část byly vyčleněny finanční prostředky na 
následující projekty základní školy: recitační soutěž „Come 
and show“ ve výši 40.000,- Kč a na realizaci individuálních 
vzdělávacích plánů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
na základě poradenské a materiální podpory založené na 
spolupráci školy a rodiny ve výši 80.00,-Kč. ZŠ Spořická získala 
na podporu svých vzdělávacích programů v roce 2018 
celkovou částku 120.000,-Kč.             Rada ÚMČ Dolní Chabry

Zprávy z úřadu

Podněty občanů
Nález mrtvého chovného ptactva
Dne 7. 3. 2018 byl pár hodin před 
konáním zastupitelstva referátu 
ŽP oznámen nález zbytků 
holubníku s mrtvými holuby, a to  
v blízkosti nového sídliště 
Beranov. Po prověření oznámení a 
vzhledem k nejasným okolnostem 
byla věc předána hlídce městské 
policie. Následující den byla  
s hlídkou místní policie pořízena 
dokumentace případu. Přestože 
se nález nenacházel v katastru 
MČ, z etického a hygienického 
důvodu jsme operativně zajistili 
odklizení nálezu nacházejícího 
se v blízkosti sídliště, cyklistické a vycházkové trasy užívané jak 
rodinami s dětmi, tak i pejskaři.                                            BK

Oznámení o nepovolené těžbě dřeva
Dne 26. 2. v ranních hodinách 
obdržel úřad MČ oznámení  
o nepovolené těžbě dřeva na 
lesních pozemcích ve správě 
MČ, pozemcích hl. m. Prahy 
a ve zdibském větrolamu. 
Současně byl úřad upozorněn, 
že část vytěženého dřeva je 
uskladněna na pozemcích 
soukromých vlastníků. Ještě 
týž den úřad ve spolupráci  
s předsedou komise životního 
prostředí zahájil šetření. Cílem 
šetření bylo prověřit oznámení 
a situaci zdokumentovat. 
Následně byli osloveni vlastníci 
pozemků s dotazem, zda 
mohou poskytnout informace 
týkající se vytěženého dřeva 
a jeho uskladnění. Se stejným 
dotazem se úřad obrátil i na 
zástupce Lesů hl. m. Prahy a 
příslušný odbor MHMP. MČ  
v předmětné věci - těžbě dřeva 
obdržela odpověď, že na 
lesních pozemcích na území 
MČ byl proveden výchovný 
zásah v souladu s lesním 
hospodářským plánem. 
Na zasedání Rady dne 12. 3. 

přijala Rada unesení, kterým se ohradila proti skutečnosti, 
že MČ nebyla o plánovaném zásahu informována. Současně 
vznesla požadavek součinnosti  k příslušnému odboru MHMP 
ve věcech zásahů v lesních porostech, údržby vodních ploch a 
toků, břehových porostů a veřejné zeleně na území MČ                                  

BK
V obou uvedených případech děkujeme občanům za jejich 
všímavost a informace, které nám umožňují operativně 
reagovat.                                                       Referát ŽP

S novým webem také na sociální sítě

Městská část Praha-Dolní Chabry spouští novou, přívětivější 
podobu webových stránek, která nabídne moderní rozhraní, 
technická vylepšení i kvalitní zobrazení pro mobilní telefony a 
tablety. Součástí této změny je také založení vlastní prezentace 
na sociálních sítích, konkrétně na Facebooku (FB). Komunikace 
s vlastními občany přes sociální sítě se pro obce a městské části 
stává s rostoucím počtem jejích uživatelů stále více standardem. 
„Lajkování“, sdílení a komentování čehokoli už dávno není jen 
výsadou náctiletých. FB má v Česku dle dat z loňského roku na 
pět milionů lidí, z toho více než tři čtvrtiny jsou aktivní denně. 
Je tak zcela evidentní, jaký prostor se pro jednotlivé radnice 
nabízí. Ani Dolní Chabry již v tomto směru nebudou výjimkou a 
můžete se těšit na pravidelné informace z místního úřadu, zprávy 
o společenských událostech, kulturních a všech akcích, které se 
dotýkají vašeho každodenního života. Obsahová náplň webu i FB 
bude záležet i na vás.              Tomáš Trenkler, člen redakční rady

Oficiální Facebook MČ naleznete pod názvem 
„Městská část Praha-Dolní Chabry“.

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
 8.4.2018  Bílenecké náměstí  09:00-13:00
 8.4.2018  Na Pěšině   09:00-13:00

PŘISTAVENÍ BIOVOK
  7.4.2018 U Větrolamu slepá odbočka k Ďábl. háji  09:00-12:00
  7.4.2018 V Kratinách – slepé zakončení Dvorní     09:00-12:00
28.4.2018 Měděnecká - slepé zakončení           09:00-12:00
28.4.2018 Na Pěšině             09:00-12:00

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
24.4.2018 křižovatka ul. Ulčova - Ústecká            15:00-15:20
24.4.2018 Hrušovanské nám.              15:30-15:50
24.4.2018 Bílenecké nám.               16:00-16:20

OZNÁMENÍ ÚMČ DOLNÍ CHABRY 
Zájemcům  o problematiku rozdílu mezi  rozpočtovým 
provizoriem a neschválením rozpočtu MČ sdělujeme, že  
s problematikou se lze seznámit na webu MČ, kde je informace 
zveřejněna v sekci Aktuality.                                                      
                                    za ÚMČ Bronislava Kukurová, tajemnice 

Pozvánka k debatě o silničním okruhu 
kolem Prahy (SOKP) 
Samospráva MČ spolu se členy uskupení Starostové dlouhodobě 
prosazuje alternativní řešení pro trasu silničního okruhu kolem 
Prahy. Proto vítá a podporuje veškeré počiny k této problematice. 
Jedná se o další aktivitu týkající se plánované dostavby okruhu. 
Akci k plánované dostavbě SOKP pořádá Platforma za kvalitní 
dopravní infrastrukturu, z.s.
Koná se dne 10. dubna 2018 od 18.00 hodin v Restauraci Karel 
na Hrušovanském nám. 
Více informací na www.rozumnadoprava.cz. 
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Kulturní a sociální komise: 
Pozvání na dubnovou akci  
Letošní Velikonoční svátky oslavíme jako každoročně koncertem 
souboru Camera Chabra a  sólistů v kostele Stětí sv. Jana 
Křtitele. Koná se v pondělí 2. dubna v 15 hodin. 

Rodiny s dětmi se mohou těšit na květen. Připravujeme výlet do 
největšího zábavního parku v ČR nazvaného Fajnpark o velikosti 
11o tis. M2. V dubnu se otevírá pro veřejnost v Chlumci nad 
Cidlinou. Součástí areálu je království obřího hmyzu, simulace 
chůze po Měsíci, sopečná skluzavka, kulturní a sportovní 
program, zábavné atrakce pro děti i dospělé. Přesný termín 
výletu uveřejníme v květnovém Zpravodaji.  
                                                                                 Věra Doušová

„Prosmějme se životem, bude nám líp“ 
Motto jsem si vypůjčila z interaktivního živě vedeného autorského 
představení „Jak osedlat Voříška“ s podtitulem O životě 
převážně vážně, ale odvážně, jehož přímými účastníky (dá se 
říci i spoluautory) se stali v únoru i sami chaberští diváci. Autory 
pořadu jsou herečka Jitka Sedláčková a moderátor Karel Voříšek, 
kteří ke spolupráci přizvali zpěvačku (herečku) se sametovým 
hlasem Dášu Zázvůrkovou. Diváci se svými otázkami a reakcemi 
na dané téma přímo zapojují do hry, která je svým dějem vždy jiná, 
tudíž originální, jedinečná a svou atmosférou neopakovatelná. 
Naše redakce byla přitom. Zeptali jsme se aktérů, jak vnímali 
atmosféru večera v Chaberském dvoře.       Hana Marie Kunešová 

Kulturní a sociální komise ve spolupráci s Chaberským 
dvorem Vás srdečně zve na

4. ročník vystoupení 
nadaných chaberských dětí   

Chabry mají talent 
v oborech hudba, zpěv, tanec a poezie. 

Vystoupení se koná  

26. dubna v 16:00 hodin 
v Chaberském dvoře.

Vyzýváme nadané děti nebo jejich rodiče, aby se při-
hlásili k účinkování nejpozději do 15. 4. 2018 v CHD 

u paní Goldsteinové.

 

Chabry mají talent

Karel Voříšek: 
„Dolní Chabry mě 
překvapily. Mile. 
Naše představení 
je založeno na 
improvizaci a zapojení 
diváků. 
S chaberskými jsme 
si rozuměli na první 
dobrou. Stává se, 
že se herci mezi 
sebou na jevišti 
„odbourávají“, dělají si 
nejrůznější vzájemné 
vtípky, ale aby nás 
odbouralo publikum, 
to se stává málokdy. 
Dolní Chabry, díky 
za to.“

Jitka 
Sedláčková: 
„Byla jsem 
nadšena přijetím 
a atmosférou. 
Krásný prostor 
a vřelí lidé. 
Překvapil mě 
sál a diváci, 
kteří upřímně 
spolupracovali. 
Na podzim se 
k vám opět 
chystám s 
představením 
Tonka Šibenice, 
které režíroval 
Jaroslav Dušek.“ 

Dáša Zázvůrková: 
„Dolní Chabry mi 
přirostly k srdci. Měla 
jsem s publikem 
zkušenost při 
koncertu Poesie 
šansonu s Hanou 
Maciuchovou a 
diváky jsme si 
nemohly vynachválit. 
To samé jsme cítili i 
při představení Jak 
osedlat Voříška. 
Mám ráda spontánní, 
nebojácný publikum 
a toho jsem si zde 
velmi užila.“ 

Velikonoční koncert 
Pondělí 2.dubna v 15 hodin 

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech 

Markéta Fassati - soprán 
Marie Mátlová & Václav Kerber - housle 

Drahomíra Matznerová - varhany 
Prof. Lubomír Mátl - sbormistr 

smíšený sbor Camera Chabra 

Volný čas, komise

Tvoříte rádi? Nevíte jak na to?
V rodinném centru OSMIČKA v Libčické ulici 333 v Čimicích se 
můžete zúčastnit v otevřeném klubu pro seniory tvoření z lehce 
dostupných materiálů.
Kdy?                     Ve čtvrtek 5. dubna od 10.00 hodin.
Kde nás najdete? Stanice Čimice, budova obložená dřevem. 
Zveme vás na výrobu šité kytičky, která poslouží jako brož nebo 
jarní dekorace. Materiál a pomůcky jsou k dispozici na místě. 
I ten, kdo by se chtěl jenom dívat, popovídat si, je vítán.
Plán všech akcí najdete v časopise Osmička nebo na 
www.osmickaprorodinu.cz nebo se Vás na místě ujme milý 
personál. Poplatek činí 20 Kč         Alena Manderlová, U Váhy
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zastupitelé, stanovisko MČ 

Škola, kultura

Poděkování
Vážená sociální komise.
Chtěla bych vám všem srdečně poděkovat za blahopřání a dárek k mým 89. narozeninám. Udělali jste mi velkou radost. Vážím si toho, 
že nezapomínáte na své seniory a děkuji, že v této tradici pokračujete. S pozdravem.       Jaroslava Sechovcová, Pod Větrolamem

Informace z MČ Dolní Chabry opozičním 
zastupitelům? 
Pouze s odvoláním na „106“- Zákon o svobodném přístupu 
k informacím.
Zastupitel je zvolený zástupce občanů, který by měl svým 
voličům zprostředkovat informace o dění v obci. Pokud však jste 
zastupitelem opozičním, není v současné době jednoduché tyto 
informace získat. Že je to v dnešní době a s využitím informačních 
technologií jednoduché? Je a není. Uvedu jeden konkrétní 
příklad: poté, co jsme společně s mým kolegou Zdeňkem Šírem, 
s dalšími zastupiteli a spolkem ZA LEPŠÍ CHABRY, z.s., vyzvali 
pana starostu, aby v souladu s výsledky referenda zaslal námitky 
naší městské části k územnímu řízení o umístění stavby Nové 
Chabry fáze F a G a byli jsme rádi, že tak jménem obce učinil, 
požadovali jsme zaslání potvrzení s datem odeslání, abychom 
informovali občany, že námitky byly podány v zákonné lhůtě. 
Požadavek zcela jednoduchý, vyžadující pouhé zaslání kopie 
dodejky z datové schránky. Žádný doklad nám však ze strany 
obce zaslán nebyl. Proto jsme byli nuceni dožadovat se svého 
práva doručením ofi ciálního formuláře s tímto požadavkem, 
odvolávajícím se na povinnost poskytnutí této informace podle 
Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
Požadovaná kopie dodejky nám tentokrát již byla doručena 
e- mailem, nicméně až poslední den zákonné lhůty pro odpověď, 
tedy za 15 dní. Tentýž postup se opakoval ještě několikrát, 
pokaždé, kdy jsme žádali jakoukoliv ofi ciální aktuální informaci od 
naší městské části. Naposledy to bylo ohledně cenové nabídky 
vybraného dodavatele fi tparku Klášterecká. A to i přesto, že nám 
starosta na ZMČ dne 4. 12. 2017 přislíbil její zaslání na nové 
e-mailové adresy zastupitelů. S odvoláním na zákon č. 106/1999 

Sb. jsme museli požadovat i zaslání kompletní 
dokumentace na poskytnutí právní analýzy, 
týkající se především tiskového zákona 
a konzultaci zákona shromažďovacího, 
z důvodu podezření na údajné protiprávní 
setkání občanů u piva v chaberské restauraci.  
Alena Hájíčková, zastupitelka městské části 
Praha-Dolní Chabry

Text v plném znění na 
www.dchabry.cz

Pražské poetické setkání 
Letošní kolo recitační přehlídky 
se konalo 2. března 2018 
v Chaberském dvoře. Sešlo se 
na 60 dětí od první až po devátou 
třídu naší ZŠ. V porotě jsme už 
podruhé přivítali milého hosta, 
básníka Jaroslava Šnercha. 
V letošním roce se těšily největší 
oblibě básně Jaroslava Seiferta 
a Jiřího Žáčka. Velmi originální 
a vtipné bylo vystoupení Julinky 
Maříkové ze 4. A s úryvkem z knihy Ireny Douskové Hrdý Budžes. Milým 
překvapením bylo vystoupení osmáka Matyáše Kožíška. S textem Štěně od 
Kateřiny Lužné sklidil velký potlesk. Naši prvňáčci si vyzkoušeli, co znamená 
stát na „prknech, která znamenají svět“. Své básničky moc hezky a bez chybičky 
zarecitovali. Všichni obdrželi pamětní listy, sladkou odměnu a byli vyhlášeni 
postupující žáci do čtyř kategorií obvodního kola, které se uskuteční v DDM 
Přemyšlenská. O výsledcích vás budeme informovat v dalším čísle. Gratulace 
patří všem postupujícím.                                                           Mgr. Eva Liberdová

KLUB MLADÝCH DIVÁKŮ NA 
ZÁKLADNÍ ŠKOLE 
Již osmým rokem jsou někteří žáci druhého 
stupně ZŠ členy Klubu mladých diváků (KMD). 
Toto členství jim umožní, dle jejich vlastních 
slov, hodit se do gala a pobavit se u představení 
v různých pražských divadlech. Každý rok tak 
mají možnost zhlédnout čtyři představení, 
která jsou vybírána tak, aby se žáci seznámili 
s nejrůznějšími žánry. Navštívili již klasické 
drama ve velkém divadle, současnou hru 
v civilnějším stánku umění a nyní v březnu viděli 
adaptaci knížky Tajný deník Adriana Molea od 
Sue Townsendové, kterou v Divadle v Dlouhé 
pojali jako hudební komedii. Žáci prožili (určitě si 
i užili) rok a čtvrt dospívání britského puberťáka 
Adriana. Letošní závěrečné představení se 
chystá v tomto měsíci.       Mgr. Petra Brabcová

Poznámka redakce: 
Zkrácený text zastupitelky ing. A. Hájíčkové je v plném znění na webových stránkách MČ Dolní Chabry: www.dchabry.cz

REAKCE VEDENÍ MČ: článek opoziční 
zastupitelky ing. A. Hájíčkové
DALŠÍ OPOZIČNÍ TURBULENCE
Paní zastupitelka Hájíčková se vyjadřuje k poskytování informací, 
na které má ze zákona právo. Právě zákon je tu také od toho, aby 
stanovil, jak má příslušný úřad konat a v jaké lhůtě. Přesto, že 
sama zastupitelka v článku přiznává, že jí byly odpovědi na její 
dotazy v zákonné lhůtě poskytnuty, je velice nespokojená, že vše 
trvá tak dlouho, a že by si vše představovala jinak. Tomu poněkud 
nerozumíme… 
  Úřad dodrží zákon, a přesto koná špatně? Stejně tak tomu je 
se zmíněnou výzvou paní Hájíčkové. Neobdrželi jsme žádný 
dotaz na to, jak bude městská část reagovat či postupovat ve 
věci územního řízení fáze F a G v Nových Chabrech. Přišla pouze 
výzva působící jako rozkaz a požadavek jejího splnění, a to 
v době, kdy MČ již dávno konala zadáním vypracování námitek 
Komisi stavební a dopravní. Paní Hájíčková si následně dovolí 
kritizovat vedení MČ za to, že dodrželo zákon, neboť odeslalo 
námitky včas. Ano, takto pracuje místní opozice. Toto vše musí 
řešit úředníci našeho malého úřadu. Přesto, že paní zastupitelka 
má právo přijít kdykoliv na úřad a nahlédnout do veškerých 
dokumentů, dodnes tak neučinila.
  Je velice smutné, že místo relevantních a smysluplných 
žádostí se na úřadě množí dotazy a příkazy, které pouze 
zahlcují úředníky. Místo, aby se opozice chovala konstruktivně, 
navrhovala konkrétní, splnitelné kroky, které by pomohly naší 
městské části řešit skutečné problémy. Opozice zvolila cestu 
neustálého vyvolávání obav v lidech, že se v Chabrech děje něco 
hrozného a nestydí se k tomu používat cokoliv: i hromadu lží.
  Vážení spoluobčané, náš úřad je úřadem otevřeným, 
poskytujeme veškeré 
informace o dění v naší 
městské části, spoustu 
informací naleznete na 
webových stránkách MČ a 
jsme tu k dispozici i osobně. 
Přesvědčte se o tom sami, 
jste srdečně vítáni.

Vážení čtenáři,
v této rubrice publikujeme vaše vybrané dotazy, připomínky či 
návrhy včetně odpovědí. Nezveřejňujeme přispěvky anonymni, 
vulgárni a zjevně nepravdivé, V připadě pochybnosti rozhoduje 
redakční rada. Vaše stručné náměty zasílejte na e-mail 
zpravodaj@dchabry.cz či na adresu Hrušovanské nám. 253/5, 
184 00 Praha 8. 
Redakce si vyhrazuje právo přispěvky krátit a upravovat.

v této rubrice publikujeme vaše vybrané dotazy, připomínky či 
návrhy včetně odpovědí. Nezveřejňujeme přispěvky anonymni, 
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Kontakt: 283 852 858, 604 976 653, www.dchabry.eu,  
chaberskydvur@dchabry.cz, knihovna@dchabry.cz.

Duben 2018
Výstava „Tvůrčí průsečíky„ 6. 4. - 26. 4.
Oděvní výstava      

3. 4., 10. 4., 17. 4., 24. 4. út 9.30 – 11.00 hod., Dvoreček
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč

4. 4. st 15.30 – 17.30 hod., Kavárnička Chaberský dvůr 
Posezení u kávy a čaje
pořádá Kulturní a sociální komise

8. 4. ne 19.00 hod., Sestry
Současná hra spolku DIVOCH pro tři herečky a mnoho nálad.
Vstupné 120 Kč, Velký sál

12. 4. čt 19.30 hod., Koncert Poutníci
Peter Mečiar, Jan Máca, Jakub Bílý a Jiří Pola - Karas
Vstupné 150 Kč, Velký sál

17. 4. út 16.30 – 19.00 hod., Výtvarná dílna
Kurz aboriginské malby pro děti i dopělé
Vstupné 30 Kč

18. 4. st 15.30 – 17.30 hod., Kavárnička Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje
pořádá Kulturní a sociální komise

18. 4. st 16.30 – 18.30 hod., Setkání pamětníků 
Kam až pamět sahá, promítání na téma hospodářství v Chabrech
pořádá OSOP

21. 4. so 15.00 hod., Ferda Mravenec
Divadelní pohádka pro děti 
Vstupné 50 Kč, Velký sál

26. 4. čt 19.30 hod., Anna v ringu
Svižná komedie divadla DIVOCH aneb co všechno se může 
odehrát v jednom obýváku na francouzském předměstí. 
Vstupné 120 Kč, Velký sál

Koncert Poutníci 12. 4. 19.30 hod.
Poutníci začali v tomto roce už 48. sezonu. Za tu dlouhou 
dobu se v kapele vystřídala 
řada muzikantů, z nichž 

někteří patřili a patří mezi to nejlepší, co 
český bluegrass mohl a může nabídnout. 
Robert Křesťan, Luboš Malina, Svaťa 
Kotas nebo Jan Máca. Současná sestava 
hraje ve stejném obsazení již 9 roků. 
Na banjo a dobro je to Peter Mečiar, na 
mandolínu Jan Máca, dále kytarista a 
zpěvák Jakub Bílý a Jiří Pola – Karas, 
kontrabasista a kapelník. Některé novinky, 
chystané na nové CD, zazní právě 
v Chaberském dvoře během koncertu.            Jiří Pola Karas

KDY, KDE:

Před a po koncertě prodej poutnických CD

Kapelník:  Jiří Pola • tel. +420 544 227 319, 737 889 581, www.poutnici.cz

tel. 548 426 111, www.asio.cz

Tvůrčí průsečíky - nové perspektivy
6. 4. - 28. 4. 
Výstava studentů Vyšší odborné školy oděvního návrhářství a střední 
průmyslové školy oděvní představuje kaleidoskop výtvarných prací 
napříč ročníky a to nejen z oděvního oboru.
Vernisáž proběhne dne 5. 4. 2018 od 17.00 hod.

Pohádka 21. 4. 15.00 hod.

Výtvarná dílna 17. 4. 16.30 – 19.00 hod.

Novinky pro děti

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

Chaberský dvůr – Kulturní centrum
můžete sledovat na FB 
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Knižní novinky

Novinky pro děti

Pod pavlačí
kavárna

DIVADELNÍ OCHOTNÍCI CHABERŠTÍ

Nositele autorských práv zastupuje: 
DILIA, divadelní, literární a audiovizuální agentura z.s. Krátkého 1, Praha 9

OSA, ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, Československé armády 786/20, Praha 6

AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA

Scéna divadla Divoch | Chaberský dvůr | Hrušovanské nám. 253/5  | pRAHA 8 - DOLNÍ CHABRY
KONTAKT: 283 852 858, 604 976 653

Režie: Alena Borhyová 

Hrají:

začátek představení V 19:30

Anna - lucie Hrdličková | Bernard - Jiří Chytrý | Jacqueline - Božena Hrdličková
 Robert - Jan Fuchs | Brigitte - Michaela Čermáková, Alžbeta Kalendová

26.4.2018

Režie: Alena Borhyová 

Marc Camoletti - Anna v ringu

Ohlédnutí za divadlem 
V únoru jsem byla v Chaberském dvoře na zajímaném autorském 
divadelním představení „Jak osedlat Voříška“. Účinkovali tam: Karel 
Voříšek (s ním jsem si během představení potykala), protřelá žena nad 
„padesát“ Jitka Sedláčková a mladice Dáša Zázvůrková, která během 
představení úžasně zpívala. Všichni účinkující byli hrozně fajn a dávali 
do představení osobní náboj a energii. Karel také mluvil rozvážně o své 
knize, kterou věnoval do místní knihovny. Jeden text z knihy věnoval 
Karel Haně Hegerové. Pronesla jsem nahlas, že celý svůj život miluju 
Hanu Hegerovou. Ráda chodím na její koncerty a její texty považuji 
za geniální. Mohla jsem jít na pódium a tam jsem nalistovala stránku 
s básní pro Hanu a zarecitovala ji nahlas. Bylo to krásné, takto prožitý 

večer. Dala jsem na chvíli na 
pódiu ze sebe vše. V tento 
moment jsem si připadala 
šťastná. Takovýchto dní 
bych chtěla prožít co nejvíc. 
Hlavně když vím, jak je 
lidský život krátký.
Prožijte i Vy takovýchto dní 

co nejvíce!
To Vám ze srdce přeje 

Alena Nigrinová

Moje knihovna - školní referát za 1*
Má oblíbená knihovna se nachází v městské 
části Praha Dolní Chabry. Knihovna, která má 
více jak stoletou tradici, se nachází v areálu 
Chaberského dvora a je součástí kulturního 
centra obce. Do knihovny se jde přes menší 
kavárnu. Knížky pro dětské návštěvníky se 
nachází v přízemí knihovny. Je tu také pult, 
za kterým sedí paní knihovnice a domeček 
na hraní. Ve druhém patře nalezneme knihy 
pro mládež a dospělé. Jsou tu také počítače, 
na kterých lze využít připojení na internet. 
Ve třetím patře knihovny je galerie. Často tu 

bývají výstavy, třeba i obrázků dětí ze základní a mateřské školy. Do 
knihovny chodím ráda z několika důvodů. Asi hlavní důvod je ale ten, že 
paní knihovnice je milá a vždy mi ráda a dobře poradí s výběrem knihy. 
Knížky paní knihovnice pravidelně dokupuje, takže už se mi dokonce 
stalo, že jsem si vypůjčila úplnou knižní novinku. 

Jolana Tomancová, 12 let

Chaberský dvůr              7
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Pohádka Sůl nad zlato 
a loutkářský festival  
Nadcházející období bude velmi pestré, co se loutkaření 
v kavárně Pod pavlačí týče. Nejprve 22. dubna zahrajeme 
klasiku od Boženy Němcové - pohádku Sůl nad zlato, 
náš nejhranější kousek a naprostý bestseller našeho 
repertoáru. Hrajeme opět od 14:00 a 16:00 hodin a po 
každém představení nás čeká výtvarná dílna. 26. května 
to bude velkolepé! Pavlač se stane dějištěm jedinečného 
loutkářského festivalu „Ilegumovská výroční trachtace“. 
Po celý den se můžete těšit na pohádky pro děti i 
dospělé, výtvarné dílny, workshopy a další. Namátkou 
zmiňujeme našeho Spytihněva vnebo Pražské pověsti, 
také třeba výpravnou pohádku Popelka, kterou dovezou 
naši přátelé z Loutkového divadla Jiskra. Těšíme se na 
vás!      Jakub Hojka za Ilegumovou divadelní společnost

Chaberský kamenný skvost 
„Historie je svědectvím času, světlo pravdy, život paměti, učitelka 
života…“ Cicero
Bylo o něm napsáno už hodně. Také i v našem Zpravodaji (2006). Pravda 
je, že dodnes za ním a k němu přicházejí a přijíždějí redaktoři, publicisté 

i badatelé, lidé místní i vzdálení. Obdivně, ale i s nadějí 
na zlepšení svého zdravotního stavu se zdrží několik 
minut, ale i hodinu, aby nasáli energii z více jak 5. tisíc 
let starého kamene „zkamenělý slouha“. V jednom již 
publikovaném článku (aut. Z. Pšenicová) se píše, že 
menhiry mají zajímavé účinky. Nejen, že jsou zdrojem 
energie, ale dokonce prý ve Francii dokážou zpomalit 
lidský tep na 45 za minutu. Jejich přesnou funkci dodnes 
nedokážou odborníci a badatelé určit. Jisté je, že bychom 
měli menhiry jako pravěké megalitické památky chránit 
a pečovat o ně aspoň do doby, než přijdeme na to, jaký 
měly skutečný význam. 
   Jako si Angličané váží svých kamenů ve Stonehenge, 
s úctou a respektem chaberský kamenný skvost řadu let 
opatruje Věra Skřivánková, která v obci žije více jak 69 
let. Buližníkový menhir je velkou vzácností naší obce. 
Nachází se u plotu jejího rodinného domu v Ládevské ulici. 
„Každou chvilku u našich dveří zazvoní zájemce, který 

chce znát více z historie kamene, než se dozví z informací umístěných 
vedle menhiru. Spíše se lidé ujišťují, zda jim jeho energie opravdu pomůže. 
Pravda je, že mně přináší štěstí. Hodně lidí přijíždí opakovaně a říkají, že 
už nemohou bez návštěvy u menhiru být třeba déle než měsíc. Jiní říkají, 
že měli úporné bolesti hlavy, které po opakovaných návštěvách zmizely. 
Lidských příběhů mám za těch let opravdu hodně.“ říká paní Věra. Menhir 
jí možná přináší i dlouhověkost; letos se dožívá 88 let.
   Zda má náš osamělý kamenný sloup spolu se svým dvojčetem – 
dolmenem čili stolem v zahradě rodinného domu léčivé účinky, či má jiný 
kultovní, astronomický význam nebo značí poselství neznámé vyspělé 
civilizace, nevíme...                     Věra Skřivánková ve spolupráci s HaMaKu
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Inzerce 
v Chaberském 

zpravodaji

Prosíme inzerenty, aby 
inzeráty posílali 

na emailovou adresu: 

inzerce@dchabry.cz
nejpozději do 15. dne 

v měsíci.

redakce 

inzerce

Ježek ve škole
Letos se třídy 4. A, 4. B a 7. A zapojily do projektu ekologické výchovy 
„Kamarád ježek“ pod záštitou Lesů hl. m. Prahy. Dostali jsme do péče 
pozdní ježčí mládě od Záchranné stanice hl. m. Prahy, které by jinak 
pro svou nízkou hmotnost nemohlo v přírodě přezimovat. Pomáhají 
nám i další žáci druhého stupně včetně školního přírodovědného 
kroužku. Společně se střídáme v péči o naši ježčí slečnu již od 
loňského října (s přestávkou na přelomu prosince a ledna, kdy se 
uložila k zimnímu spánku v Záchranné stanici hl. m. Prahy). Museli 
jsme se naučit, jak správně o ježka pečovat: čím ho krmit, vyměňovat 
mu podestýlku či ho vážit. Nyní si užíváme poslední týdny, než naší 
ježčí dámu vypustíme pod dohledem odborníků do okolí naší školy 
do volné přírody.                                              Bc. Veronika Minaříková

Karneval ,,Z pohádky do pohádky“
20. ročník karnevalu pro děti, který byl pořádán v březnu  
Tělovýchovnou jednotou Základní škola Chabry z.s. a ZŠ Dolní 
Chabry se opět povedl na výbornou. V krásných maskách přišli nejen 

děti, ale i rodiče. Mohli jsme se potkat s čarodějkami, zdravotnicí, 
navštívilo nás mnoho nádherných princezen a víl, chránili nás rytíři, 
přišla Maková panenka, Leontýnka a mnoho dalších. Každá maska 
byla originální a byla odměněna velkým potleskem. Karneval se 
konal v duchu narozeninovém, a tak se zpívalo, rozbalovaly se 
dárečky, jedly se dortíky a další. Také i štěstí k nám přilétlo! Bohatý 
program se všem líbil, tancovalo se, soutěžilo a dovádělo. Děkujeme 
všem, kteří nás svou návštěvou podpořili, a věříme, že se vám u nás 
líbilo. Karneval je zachycen na fotkách, k vidění jsou na tjzschabry.
rajce.idnes.cz/Karneval_2018/ a video na www.facebook.com/
tjzschabry.                       Ivana Rakovská za celý karnevalový tým

Masopust v Chaberáčku.
„Tydli, fidli, bumtarata, otevřete kmotře vrata!
Maškary k vám přišly, hej! Začal masopustní rej.“
Šibřinky, ostatky, fašank, karneval i masopust probíhaly 
v MŠ Chaberáček po celý předposlední únorový týden.  
V jeho průběhu - v rámci masopustních tradic děti vyráběly 
masky na karneval, „pekly“ jitrnice, koláče, preclíky, učily se 
masopustní říkanky, písničky, hry a společně vyzdobily třídy. 
Děti se nemohly dočkat únorového pátku, kdy se promění 
z obyčejných bytostí v piráty, zvířátka, víly a pohádkové 
postavy. V pátek se pak celá školka skutečně proměnila v rej 
masek a začalo masopustní veselí. Nechyběla promenáda 
masek, novinový a balónkový tanec, hod koblihami, obouvání 
židliček a co bylo hlavní: nechyběla legrace a dobrá nálada. 
Masopust sice skončil, ale vzpomínky na veselý karneval 
zůstávají. My se už nyní těšíme na Masopust 2019!                                                                                                                              

Bc. Veronika Minaříková

PROMĚNA OBRAZU
Po celý loňský rok se OSOP snažilo sehnat potřebný obnos  
k záchraně obrazu z chaberského kostela Křest Ježíše Krista. 
Díky finančním darům nejen od místních občanů mohlo dojít 
začátkem tohoto roku k restaurování obrazu. 
Neodolaly jsme a v posledním únorovém dni 
jsme se vypravily k obhlédnutí díla do ateliéru 
Miroslava Slavíka v Podbrdech. Při vstupu 
do ateliéru utkvěly naše pohledy na obraze, 
který svítil pestrými barvami. Přední český 
restaurátor nám popsal záchranné postupy 
na plátně od Josefa Hamanna z roku 1840 
a přiznal, že je překvapený odkrytou jasnou 
barevností výjevu. Po zakonzervování plátna 
a zatmelení poničených míst přijde na řadu 
ještě finální retušování. V neděli 24. června 
2018 na svátek Sv. Jana Křtitele bude zrestaurovaný 
obraz s patronem kostela navrácen na původní místo 
do chaberského svatostánku, kde bude požehnán 

děkanem kostela ThDr. 
Stanislavem Prokopem. 
Slavnostní akt doprovodí 
pěvecký sbor Vocalica a 
varhaník Libor Juříček. 
Společně nás může hřát 
pocit, že se podařilo 
zachránit starý obraz 
před zánikem a patron 
obce sv. Jan Křtitel může 
z plátna předávat své 
poselství i pro budoucí 
generace.                      

za OSOP 
Martina Mrňavá 

a Jana Snížková

Školy, sdružení      9



 

10   Sport, spolek

Fotbalový ples 
Ples chaberských fotbalistů byl tradičně zahájen proslovem předsedy 
Vladimírem Šmicerem. Vláďa shrnul pozitivně minulou sezónu a 
vyzval k předtančení kapitána fotbalového dorostu a člena týmu 
A muži, Šimona Jírovce s Aničkou Vozankovou. Jejich valčík byl 
famózní a dal základ k úspěšnému večeru. 

   Tradicí se už také stává taneční vystoupení 
Ládi Vízka a profesionální tanečnice Evy 
Krejčířové. Oba svedla dohromady taneční 
soutěž StarDance. Opět svým výkonem 
nadchli celý sál. Těšíme se, s jakou novinkou 
nás překvapí v příštím roce.     

Vlastimil 
Tomšů a Jan 

Škurek                                            

PŘIJĎTE SE PROBĚHNOUT NEBO FANDIT BĚŽCŮM 

 

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL DOLNÍ CHABRY 
zve všechny příznivce běhu na 22. ročník minimaratonu Velká cena Gustava Peši. 
Koná se v sobotu 14. dubna jako obvykle v Drahaňském údolí. Závodit se bude na tratích od 
100 m (nejmenší děti) až po 4,2 km (dospělí). Startovné: děti zdarma, dospělí 50 Kč 
 

  

Program 22. ročníku Velké ceny Gustava Peši 

Dopoledne: závody dětí 
 
Předškolní chlapci a dívky: 2x 50 m 
l. – 4. třída, chlapci a dívky: 2x 150 m 
5. – 9. třída, chlapci a dívky: 2x 300 m 
Přihlášky: v 9:30 v místě startu, 
na konečné autobusu 162 – Dolní Chabry 
Start: 10:00 hod. 

Odpoledne: závody dospělých 

Dospělí muži a ženy všech kategorií: 4 200 m 
Šatny: v Sokolovně v Měděnecké 17 
Přihlášky: v Sokolovně 13:00 – 13:30 hod. 
Start: 14:00 hod. 
na konečné autobusu 162 – Dolní Chabry 

Po skončení závodu zveme všechny účastníky do Sokolovny na vyhlášení výsledků a 
přátelské posezení a občerstvením. Více informací na www.sokoldolnichabry.cz. 

Pojďme žít s přírodou a respektujme ji
Myslivci nejsou izolovaní lidé, proto jsem rád, že spolupráci 
mezi obecními úřady a zemědělci máme na dobré úrovni. 
Já osobně vím, že dobré vztahy jsou přínosem pro obě 
strany. Možná jste si všimli, že byl odvezen vagón od 
čističky, který byl používán jako sklad na krmivo pro zimní 
přikrmování. Přikrmování je jednou 
ze základních povinností každého 
myslivce. Majitel pozemku, na 
kterém sklad stál 38 let, nás 
vypověděl. Vedení úřadu naší 
obce nám vyšlo vstříc a pronajalo 
nám pozemek pro nový sklad. Já 
i náš spolek si tohoto vstřícného 
kroku vážíme. 
   Nyní něco aktuálního z přírody. 
Jak jistě víte z médií, v celé Evropě i jinde na světě jsou 
problémy s divokými prasaty. Podle mých letitých zkušeností 
je to tím, že my lidé neumíme žít v souladu s přírodou 
a nerespektujeme, že do přírody patří i ostatní. Prasata 
jsou velice inteligentní zvířata. Pokud je my ani naši pejsci 
nebudeme vyhánět z jejich domovů (houštiny), nebudou se 
oni schovávat u domovů našich. Nedávno jsem byl vyzván 
Policií ČR, abych pomohl vyřešit případ, kdy se pán potkal s 
bachyní a jejími selaty, kterou cosi donutilo opustit kryt. Pán 
po nich házel kameny. Jeho štěstí bylo, že netrefi l žádné sele. 
Bachyně, stejně jako každá máma by chránila své děti, což je 
pro nás lidi v důsledku velice nebezpečné. 
   Dovolíte-li, malou radu: pokud se do takovéto situace 
dostanete, začněte tiše mluvit, aby se bachyně nevylekala 
a v klidu odejděte. Funguje to. Mám to osobně nejednou 
vyzkoušené.                  Antonín Matějka, myslivecký hospodář

   Tradicí se už také stává taneční vystoupení 
Ládi Vízka a profesionální tanečnice Evy 
Krejčířové. Oba svedla dohromady taneční 
soutěž StarDance. Opět svým výkonem 
nadchli celý sál. Těšíme se, s jakou novinkou 
nás překvapí v příštím roce.     

Zimní olympijské hry 2018 v Beránku 
(ohlédnutí) 
Po vzoru našich reprezentantů jsme se 
i my v únoru na týden stali olympioniky 
a vyzkoušeli si různé druhy zimních 
sportů. Nechyběl slavnostní nástup, 
vztyčení olympijských vlajek, 
složení slibu sportovců a zapálení 
olympijského ohně. Realizační týmy 
rodičů nás vybavily  sportovními 
potřebami: hůlkami, boby, lyžařskými 
helmami, hokejkami, dresy ad. 
Pak už nám nic nebránilo pustit se 
do bojů o medaile. My, všichni malí olympionici jsme pod 
vedením učitelek v roli trenérů, masérů, koučů a traťových 
inspektorů pronikli do základů hokeje, bobování, lyžování, 
snowboardingu, biatlonu, curlingu, krasobruslení. Ctili jsme 
olympijské heslo: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“ 
   Jako hokejisté jsme na rozdíl od českých reprezentantů 
proměnili všechny samostatné nájezdy, sličné krasobruslařky 
a urostlí krasobruslaři skákali jeden čtverný skok za druhým, 
diváci nadšeně jásali a porota udělovala nejvyšší známky. 
Jako biatlonisté, lyžaři, snowboardisté a curlingoví hráči jsme 
nechali na sportovištích všechno, hráli fair play a jediným 
dopingem byl bouřlivý pokřik: „Do toho! Přidej! Máš na to!“ Po 
týdenním snažení jsme čekali na sečtení všech časů a bodů, 
na výsledky od rozhodčích a na to, až předseda Olympijského 
výboru vyhlásí vítěze. Odměnou nám byla opravdická zlatá 
olympijská medaile a diplom, neboť jsme závodili s nadšením, 
dodržovali pravidla a nebyly podány žádné protesty. 
   Děkujeme všem sportovcům za příkladné sportovní chování 
a výkony, realizačním týmům za podporu a paním učitelkám 
za obětavost, nadšení a úsměv, který nás hrami provázel. 
Kuřátka, Koťátka, Štěňátka: velký dík vám všem! Sportu zdar, 
našemu zvlášť!                               Dana Antošová, ředitelka

Braník – Chabry 0:3 (0:2)
Tým mužů sehrál svůj první mistrovský zápas na půdě ABC Braník 
(aktuálně 4. tým naší skupiny). Naše mužstvo favorita dokonale 
překvapilo, když zvítězilo vysoko 3:0 a odváží si cenné 3 body. 
Mimo vítězství nás těší i skutečnost, že v naší sestavě se objevili 
hned čtyři chaberští dorostenci:
(Šimon Jírovec, Petr Valenta, Vasyl Olashyn a Jáchym Červenka). 



Festival divadelních ochotníků 
Ohlédnutí za zahájením a první jeho částí 
Smích chytré lidi léčí. A jen blbce uráží. Jan Werich
Bez nadsázky můžeme říci, že i v tomto duchu se nesl letošní březnový festival divadelních ochotníků, který 
byl v době napsání těchto řádků v plném proudu a opět se těšil velkému zájmu nejen domácího publika. 
Svým divákům nabídnul sedm krásných a kvalitních představení. O hudební vložku se při zahajovacím 
večeru postaral kytarista, koncertní mistr a pedagog Jaroslav Hudec za doprovodu rockera, básníka a 
fotografa Milana Pavýzy. Patronem šestého ročníku našeho festivalu se stal český scenárista, dramatik a 
režisér Zdeněk Zelenka. 
   Slavnostní večer uvedla Věra Malinová, členka divadla DIVOCH, která uvítala diváky na již 6. ročníku 
divadelního festivalu. Upozornila na pestrou skladbu jednotlivých představení včetně jedné pohádky pro děti i dospělé. Poděkovala 
hudebníkům za úvod a předala jim květinu. 
   O slovo požádala patrona letošního ročníku režiséra Zdeňka Zelenku, který vyjádřil svůj obdiv k herectví, přiznal, že nikdy sám 
nechtěl být hercem a když jednou jako herec zaskakoval, nakonec zmeškal výstup. Mnohem víc ho baví režie. „Vašemu festivalu přeji 
především hojnost diváků, úspěch a zajímavost, která spočívá v pestrosti vybraných představení. Oceňuji tradici festivalu, kterou jste 
si vybudovali. Cítím se dobře v tomto příjemném prostředí Kulturního centra, kde je všestranně postaráno o nás všechny, především 
o návštěvníky. Přeji všem hodně štěstí.“ uvedl ve své krátké řeči režisér Zelenka a usedl mezi diváky. Slova se ujal Pavel Fára, člen 
divadla DIVOCH, který seznámil přítomné diváky s organizačními věcmi festivalu. Vyjmenoval sedm divadelních představení, které 
mohou návštěvníci zhlédnout, seznámil přítomné se systémem hlasování – hodnocení jednotlivých kusů tak, aby si nejlepší divadelní 
soubor odnesl sochu DIVOCHA a poděkoval sponzorům, bez kterých by se festival nemohl realizovat. Na závěr vystoupil s krátkou 
zdravicí i starosta MČ Dolní Chabry Miroslav Malina, který také popřál letošnímu ročníku úspěch, štěstí a krásné výkony, poděkoval 
členům divadelního spolku DIVOCH za jejich práci i nadšení a prohlásil letošní ročník za zahájený.                                                                                         

   Věra Malinová za divadlo Divoch

Poděkování patří všem sponzorům, bez jejichž laskavé pomoci by náš festival nemohl existovat: děkujeme vedení ÚMČ Dolní 
Chabry, manželům Martině a Vlastimilu Tomšů, firmě Ecotoner, firmě Víno Macháček, kavárně Pod Pavlačí a Květinářství U Zámku.  

Krátké hodnocení odehraných her
1. představení: KUK! (Klub Uměleckých Katastrof), Jídelna 
aneb Vařím, vaříš, vaříme... Ivana Sobková a soubor
Mladý, hudebně, pohybově i výrazově talentovaný soubor 
předvedl podobenství o tom, jak se původně nadšený kolektiv 
kuchařů a kuchařek přeměňuje. Někteří raději kolektiv vedou, 
než vaří. Těch, kteří zůstanou u původních ideálů, ubývá na úkor 
zrychlení a mechanizace práce. Na začátku je kvalitní jídelna, 
kde se vaří z místních surovin, na konci: fast food. Výkony herců 
velmi kvalitní, představení mělo srozumitelnost i spád, vizuální 
efekty pozoruhodné.                                                                 VM

2. představení: KVK (Klub vybrané kultury), Hodný pan 
doktor, Neil Simon
Divadelní soubor se chaberskému publiku představil poprvé. Ve 
hře Hodný pan doktor se motivy z povídek A. P. Čechova mísí  
s pointami autora divadelního zpracování Neila Simona. Pod 
režijní taktovkou Jury Bábka vzniklo divácky velmi úspěšné 
představení plné humoru navíc podpořeno bohatou výpravou a 
výbornými hereckými výkony.                                 Andrea Neradová

3. představení: Ilegumova divadelní společnost, Pražské 
pověsti
Divák se na této podívané ocitá hned na tržišti, hned ve světě 
loutek, vyzkouší si otázky na zázračném Staroměstském orloji 
mistra Hanuše, prožije smutný osud lásky kata Mydláře a zamyslí 
se nad pověstí o Faustově domě. Vše je hravé, zpěvné, vtipné 
a dojemné zároveň. Po představení bylo možné nakouknout 
do zákulisí jednoduché scény a prozkoumat loutky, které jsou 
magicky přitažlivé, ostatně tak, jako celé Pražské pověsti.                                                               

Martina Mrňavá

4. představeni: Adivadlo Havlíčkův Brod, Země pokladů, Josef 
Tejkl
Představení zpracovává dodnes v mnoha ohledech neuzavřené 
téma poválečného odsunu sudetských Němců. Co s náhodně 
nalezeným pokladem ve zdi dříve vzkvétajícího statku na 
Broumovsku? Zpeněžit nebo vrátit původním majitelům? Co když 
původní majitelé nechtějí jitřit staré rány a o poklad nestojí? Hra 
pro čtyři herce a dvě herečky se slovníkem drsným jako krajina, ve 
které se nacházejí. Představení by si zasloužilo být kratší. Vedle 
scénáře se opírá o kvalitní výkony mužských členů souboru.

Hana Pištorová

foto: M. Malina, V. Malinová
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Evidenční číslo MK ČR E 23080

22. dubna 

Den Země je věnovaný Zemi a každoročně se slaví 22. dubna. 
Původní oslava jarní rovnodennosti a příchodu jara se v moderním pojetí změnila 
v ekologicky motivovaný svátek upozorňující na dopady ničení životního prostředí. 
Poprvé se Den Země slavil v roce 1969 v San Francisku, kde byl kromě ekologického 
zaměření orientován také jako happening bojovníků proti válce ve Vietnamu. O rok 
později jej přijala OSN a od roku 1990 se k USA připojil i zbytek světa i Česká republika.

Den Země slaví více než miliarda lidí na celém světě bez ohledu na původ, víru či 
národnost. Přijďte ho oslavit s námi tak, že si uklidíme nejen před vlastním prahem, 
ale také na místech, kam chodíme rádi sami, kam přicházejí i naši přátelé a kamarádi, 
kde si hrají naše děti nebo jen zavítají náhodní návštěvníci Chaber. 

Pojďme si udělat pořádek nejen v obci, ale sami v sobě. Pojďme si vyčistit hlavu, 
otevřít svá srdce, podat si ruce bez ohledu na původ: starousedlíci nebo novousedlíci, 
bez ohledu na víru i politickou příslušnost. Všichni tady společně žijeme a dýcháme 
stejný vzduch. 

Kdy? 22. 4.   Čas: 9:00   Kde? Chaberský dvůr
Kontakt pro přihlášení zájemců: 
tel: 283 851 272, e-mail: bronislava.kukurova@dchabry.cz, 
     lucie.goldsteinova@dchabry.cz.
Organizátor: 
ÚMČ, za životní prostředí: Bronislava Kukurová, Lucie Goldsteinová,
Garant akce: Radní a předseda komise životního prostředí Jan Vokurka 
Zájemci se mohou přihlásit telefonicky do 13. 4. 2018 do 13. hodin, 
emailem nejpozději do 15. 4. 2018 
(jedná se o organizační důvody: zajištění pracovních a ochranných pomůcek).

Chabry oslaví

Den Země
mezinárodní svátek životního prostředí 

úklidem.


