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2 Zprávy z úřadu

Úvodní slovo

Miroslav Malina,
starosta MČ
Jaro se vrátilo do našich krajů a
přineslo příjemný čas a snad i lepší
náladu do společnosti. Rád bych
se dnes ve svém úvodníku věnoval
radostným událostem.
Nejdůležitější oblastí našeho zájmu
jsou školství a volnočasové aktivity
mládeže. Sportovní vyžití určitě patří
v naší obci dlouhodobě mezi nejoblíbenější. Poslední období
bylo tvorbě příležitostí sportovat velmi nakloněné. Událostí roku
se stalo otevření nového zázemí fotbalového areálu místního
klubu SK Dolní Chabry. Městská část soustavně podporuje
činnost oddílu, který se může chlubit širokou základnou
mládežnických družstev i účastnictvím v pražském přeboru
v kategorii dospělých. Pod vedením českého fotbalového
internacionála Vladimíra Šmicera se klubu skutečně daří. Pro
nás fanoušky je návštěva fotbalového stadionu opravdová
radost.
Také areál základní školy Spořická se zásadně proměnil.
Uspěli jsme se žádostí o dotaci na rekonstrukci školního
hřiště. Magistrát hl. města Prahy přispěl částkou téměř ve výši
jednoho milionu korun. Víceúčelové hřiště s umělým povrchem
a celkovým oplocením splňuje nejnáročnější požadavky. Bude
sloužit nejen žákům ZŠ, ale mimo vyučovací hodiny i široké
veřejnosti Dolních Chaber. Ostatně, své příznivce si už našlo.
Další dobrou zprávou je, že pro relaxační účely vznikl mezi
ulicemi Klášterecká a Liboňovská fitpark. Zařízení pro širokou
veřejnost vybudované nákladem 600 tis. korun. I na vybudování
tohoto sportoviště jsme získali dotaci hlavního města.
Přeji všem občanům Dolních Chaber, aby v pestré nabídce
nejen těchto nových, ale i starších sportovních zařízeních našli
to své. Přeji všem klidné a pohodové jarní dny.

Výběr ze zasedání Rady
26. března 2018
RADA souhlasila


s
prodloužením
smlouvy
na
dodavatele
zahradnických prací s firmou IRIS ŠPANIHEL s.r.o.
Pověřila starostu k podpisu Dodatku č. 6, jehož
předmětem je prodloužení smlouvy do 1. 4. 2019.



s výměnou jednoho vadného okna u pronajímaného
objektu Spořická 314/42, který slouží jako cukrárna.
Ostatní požadované opravy budou předmětem
dalšího jednání.



s
uzavřením
nové
příkazní
smlouvy
o poskytování právních služeb s advokáty
JUDr. Ing. M. Janouškem a JUDr. K. Doležalovou,
jimiž budou operativně zajišťovány právní činnosti
MČ dle aktuální potřeby. Limit plnění byl ujednán
celkovou částkou 50.000,- Kč (bez DPH), s hod.
sazbou 2.500,- Kč (bez DPH). Důvodem uzavření
smlouvy je nutnost operativních konzultací
k záležitostem samosprávy MČ.

schválila


převzetí záštity nad kulturní akcí Hudební produkce,
koncert Roxette Revival, která se bude konat dne
22. 6. 2018 v objektu TJ SOKOL Dolní Chabry.
Podmínkou záštity je propagace spoluúčasti MČ.



poskytnutí finančního daru Lesní mateřské škole
Jaata, s.r.o. ve výši 20.000,- Kč. Dar je poskytnut na
činnost LMŠ v roce 2018. Podmínkou poskytnutí daru
na rok 2018 je propagace spoluúčasti na pořádaných
aktivitách a jeho vyúčtování.



nové výběrové řízení na výstavbu jednostranného
chodníku s osvětlením včetně zastávky autobusů
MHD podél komunikace Spořická směrem
k Čimicům. Rada pověřila výběrovým řízením firmu
AAA Zakázky s.r.o. Současně jmenovala komisi pro
výběr dodavatele realizace výše uvedené stavby ve
složení: M. Malina – starosta MČ, J. Vokurka – radní,
J. Malý – člen ZMČ, předseda stavební komise,
Ing. B. Floriánová – členka ZMČ, Z. Šír – člen ZMČ,
náhradní člen – B. Kukurová, tajemnice ÚMČ.

Starostové pro okruh

Ve středu 11. dubna 2018 se v Radonicích uskutečnilo
jednání uskupení Starostové pro okruh. Devět starostů a
dva hosté posoudili současný stav prací na SOKP. Petr
Hejl informoval o žalobě na AZUR hl. m. Prahy podané MČ
Praha-Dolní Chabry a fyzickými osobami. Byly vyhodnoceny
aktivity členských městských částí a obcí a diskutovány
další možnosti. Starosta Miroslav Malina předložil informaci
o diskusním večeru s tématem SOKP uspořádaném
v Dolních Chabrech s názvem „Platforma za kvalitní dopravní
infrastrukturu“.
Stanislav Němec byl pověřen sjednáním schůzky zástupců
Starostů pro okruh s premiérem v demisi Andrejem Babišem a
Petr Hejl zorganizováním informativní schůzky s „Platformou“.
Termín dalšího jednání bude určen operativně.
Miroslav Malina, starosta MČ
Na titulní straně: Vladimír Šmicer a Miroslav Malina,
foto: Věra Malinová

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

projednala


návrh smlouvy na přijetí daru, pozemku parc.
č. 1233/54, o celkové výměře 334 m2, ul. Liboňovská,
kterým vlastníci veřejnosti darují pozemek k účelům
sportovně rekreačním. Umožní tak realizovat záměr
vybudování fitparku, o němž proběhla předběžná
jednání s vlastníky již v minulém roce, a na který MČ
obdržela dotaci ve výši 600.000,- Kč. Rada souhlasila
s předloženým návrhem smlouvy a pověřila starostu
předložit ji na zasedání ZMČ.

POZOR! POZOR! POZOR!
DISKUSNÍ VEČER S OBČANY

Dne: 23. května 2018 čas:18.00 hodin.
Místo: Obřadní sál CHD
Na občany se těší vedení
MČ Dolní Chabry!

Zprávy z úřadu

Informace Rady MČ Dolní Chabry

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.

ROZPOČET: Dolní Chabry budou
hospodařit s výdaji téměř 30 milionů korun
Na březnovém zasedání schválili chaberští zastupitelé rozpočet městské
části na rok 2018. Celkově je rozpočet opět vyrovnaný s příjmy a výdaji
ve stejné výši 29 474 600 korun a počítá také s investicí na nový chodník
do Čimic, s dokončením fitparku či financováním mnoha kulturních akcí.
Nejvyšší objem peněz putuje opět do oblasti vnitřní správy, která
v Chaberském dvoře zajišťuje provoz úřadu a jeho podřízených složek.
Celoroční mzdy všech zaměstnanců, pojistné a povinné odvody nebo
i běžné poplatky za energie, vybavení a služby dosahují celkově
více než dvanáct milionů korun. Městská část má ve své správě také
tři mateřské školy a jednu školu základní. Do těchto škol společně
s podporou na školy v přírodě poputuje přes osm milionů korun. K již
budovanému fitparku se letos počítá také s několikamilionovou investicí
do zbudování osvětleného chodníku na autobusové obratiště v Čimicích.
Jeho zhotovitele naše městská část v současné době vybírá.
Schválený rozpočet bude během roku několikrát upravován
tzv. rozpočtovými opatřeními. Již teď je jisté, že na nejbližším zasedání
chaberského zastupitelstva bude rozpočet navýšen o patnáct milionů
korun, které do naší pokladny doputují z pražského magistrátu díky
dotaci na dostavbu ZŠ Spořická.
Tomáš Trenkler, člen redakční rady
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Podněty občanů
Jarní úklidy
Probíhají právě nyní na jaře a já si při projíždění
i procházení Chabrami všímám častého nepořádku,
především na chodnících sousedících s rodinnými
domy. Je zvláštní, že zahrádky a vnitřní okolí domů mají
Chaberáci hezky uklízené. O stromy, keře nebo tůje, které
jim přesahují přes ploty na chodníky, už se nezajímají.
Přitom patří stále k jejich pozemkům. Stačilo by málo: při
úklidu zahrady si všimnout přesahů svých keřů a stromů
a upravit je. Nejen, že se po už tak úzkých chodnících
hůře chodí, ale je to při nepříznivém počasí pro lidi
i nebezpečné. Navíc se domnívám, že majitel pozemku
je zodpovědný za porost přesahující z vlastní zahrady.
Co třeba nebýt lhostejný ke svému okolí a trochu ho
zvelebit?
Za hezké Dolní Chabry!
Mirek Hajný, Na pěšině

Příjem hlášení o poruchách
a haváriích na veřejném osvětlení
Kontaktním místem je dispečink
PREdistribuce, a.s.
telefon: 224 91 51 51,
email: poruchyVO@pre.cz

Kdy se začne řešit bezpečnost
křižovatky na Spořické?
Emotivní otázka, která má jednoznačnou odpověď: už
měla být vyřešena! Řeší se průběžně již několik let.
S výsledkem už to tak jednoznačné není. Vzhledem
k současnému stavu dopravy a rizikovým faktorům
MČ svou žádost určenou Správci komunikací (TSK)
znovu obnovila. Dílčí opatření byla již realizována:
upraveny byly rozhledové podmínky ze směru od Ďáblic
a byla osazena dopravní zrcadla. I přesto zůstává tato
křižovatka nejnebezpečnějším místem v síti komunikací
Dolních Chaber.

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
13. 5. 2018 Dvorní – slepé zakončení u separací

09:00 –13:00

13. 5. 2018 U Větrolamu / Pod Křížem – u separací

09:00 –13:00

10. 6. 2018 U Větrolamu slepá odbočka k Ďábl. háji 09:00 –13:00
10. 6. 2018 V Kratinách – slepé zakončení

09:00 –13:00

Současně upozorňujeme občany, že zde není možné odložit živnostenský
odpad, nebezpečný odpad, stavební odpad, ani pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a
sporáky. KONTEJNERY NEJSOU URČENY PRO BIOODPAD!!! Obsluha
kontejnerů přijme starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, vany a WC
mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

PŘISTAVENÍ BIOVOK
12. 5. 2018 U Větrolamu slepá odbočka k Ďábl. háji

09:00 –12:00

12. 5. 2018 Velemínská – slepé zakončení

09:00 –12:00

26. 5. 2018 Dvorní – u separací

09:00 –12:00

26. 5. 2018 Pihelská – podél nezastavěné parcely

09:00 –12:00

Upozorňujeme občany, že v případě naplnění kontejneru před
uplynutím doby přistavení bude kontejner odvezen a nový kontejner
již přistavován nebude. U kontejnerů bude po celou dobu přistavení
přítomna obsluha. Kontejner je určen na zahradní odpad – listí, tráva,
větve, neznečištěná zemina, případně kuchyňský bioodpad rostlinného
původu bez živočišných zbytků. Služba je k dispozici pouze pro občany
s trvalým pobytem v MČ.

Dispozice křížení Spořické a Osecké nedává příliš
možností na úpravy a okolí svou nepřehledností ještě
rizika zvyšuje. Jako nejlepší možné řešení se jeví instalace
světelného řízení provozu. Správce komunikace (TSK)
naši původní žádost odmítl s odůvodněním, že intenzita
provozu navrhované technické opatření nevyžaduje.
Stavební a dopravní komise Rady MČ

Nové webové stránky v provozu
Během dubna MČ Dolní Chabry
spustilo nové webové stránky
naší městské části. Nový web
jsme připravili především pro vás,
občany. Najdete zde vše důležité
v přehledné podobě a moderním
kabátu.
Jedná se o informace týkající se
oblíbených kulturních, sportovních
i společenských akcí včetně
akcí knihovny, všechny informace, které se nevešly
do aktuálního čísla Zpravodaje, ale i nezbytné údaje
o činnosti úřadu a pravidelné novinky z dění v obci.
V nejbližších dnech budeme ladit zbývající obsah stránek
a vychytávat případné nedostatky. Oceníme proto vaše
podnětné návrhy a věcné připomínky. Webové stránky
v novém kabátě jsou vám již od 18. dubna plně
k dispozici.
Více najdete na www.dchabry.cz
Miroslav Malina, starosta

4 Volný čas, komise

Vítání občánků

Dolní Chabry se stále rozrůstají a v nejhezčím slova smyslu v počtu
narozených chaberských občánků. Dříve se jejich vítání pořádalo
jednou za rok. V posledních třech letech se každý půlrok zaplní
Divadelní sál stále rostoucím počtem slavnostně nastrojených
miminek a batolátek s rodiči. Je to vždy radostná událost plná
úsměvů a dobré pohody, i když miminka občas zavrní únavou.
Na fotografii se s vámi podělím o krásnou atmosféru. Hezký máj!

Kulturní a sociální komise vás zve na
výlet do Polska

Jedná se o tradiční výlet, který se uskuteční v úterý 15. 5. 2018
s odjezdem v 7.00 hodin od školy. Nakupovat se budou
sazeničky do našich zahrádek. Věra Doušová, předsedkyně

Dny otevřených dveří
chaberského kostela

Barbora Floriánová

Pro velký zájem návštěvníků budou také letos
probíhat Dny otevřených dveří v chaberském
kostele Stětí sv. Jana Křtitele. Brány kostela
se zvonicí se otevřou vždy každou první
sobotu v měsíci od května do listopadu od 13
do 17 hodin. Na Vaše zvídavé dotazy budou
odpovídat členové Občanského sdružení
na ochranu památek v Dolních Chabrech, z. s.

Kulturní a sociální komise Vás srdečně
zve na výlet do zábavního parku

Ekumenická bohoslužba za krajinu
sobota 26. května 2018

Akce začíná prohlídkou kostela Stětí
sv. Jana Křtitele, poté se uskuteční pouť
krajinou, a to formou vlastivědné vycházky
na zahradu na Sedleckých skalách, kde
se koná bohoslužba. Kázáním poslouží
Tomáš Cejp, farář ČCE v Libčicích nad Vltavou. Po bohoslužbě
následuje beseda na téma „Divoká příroda kultura“, kterou uvede
zástupce ředitele NP České Švýcarsko Ing. Handrij Härtel, PhD.
Chaberský kostel bude zpřístupněn od 10 hodin, odchod od
kostela je v 11 hodin. Více informací najdete v rubrice „akce“ na
www.drahan.chabry.cz.
Hana Francová

Kdy:
Cena:
Přihlášky:

v neděli 27.5. v 9 hodin od školy
dospělí 300,-Kč, děti zdarma
v Chaberském dvoře

Fajnpark je nový zábavní park v Chlumci nad Cidlinou,
který se otevřel letos v dubnu. Čekají na vás atrakce
zábavné, sportovní i zážitkové, pro děti i mládež.

inzerce

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

Zastupitelé, stanovisko MČ

Proč si radnice referendum vysvětluje
po svém?
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Reakce Rady MČ Dolní Chabry na dopis
zastupitelky H. Francové

Kdo někdy žádal o změnu územního plánu u svého pozemku Změnu zmíněných majitelů pozemku východně za skládkou
ví, že to není krátkodobá záležitost. Ale 12 let se nepohnout z nikdo nezamítl. Naopak. Tato je stále v běhu a na Magistrát
místa je opravdu výkon. Na posledním zastupitelstvu se takováto hlavního města Prahy byla odeslána už v červnu loňského roku.
změna opět projednávala. Majitelé pozemku již od roku 2005 Pouze k ní není přiloženo vyjádření MČ, pro které zvedli ruku jen
žádají o změnu ÚP na čistě obytné s koeficientem C s veřejným tři zastupitelé napříč místními stranami. V takto stabilizovaných
vybavením a velkou přírodní rekreační plochou. Naše MČ tuto plochách ale nelze sportoviště budovat. Předchozí žádost majitelů
změnu 2x schválila.
pozemku z roku 2006 na stejnou parcelu je včetně vyjádření MČ
Poprvé paní starostka Plevová, později starosta Malina ji z dřívějších let na MHMP navíc stále aktivní.
doporučil také ke schválení. Ale týž starosta uvedl v prosinci
Na místě paní zastupitelky Francové bychom se spíše
2017 na MHMP, že nemá výhrady k přeřazení tohoto podnětu zamýšleli nad významem referenda pro celé Dolní Chabry.
k neschválení. V letech 2006 – 2010 se často stávalo, že se Nikdo nerozporuje, že se týkalo pouze oblasti Nových Chaber,
změny ÚP v rámci tzv. VLNY změn ÚP přesunuly do další VLNY, především pak změny koeficientu zastavěnosti. Nelze však
mezitím katastrální úřad pozemky přečísloval a stalo se, že zavírat oči nad tím, že aktuální nálada v Dolních Chabrech není
projednání této změny se přerušilo. Majitelé si na radu ředitele nakloněna rozšiřování zastavitelného území mimo současný
odb. územního rozvoje MHMP zažádali o stejnou změnu znovu územní plán. V této souvislosti je potřeba vypracovat regulační
s očekáváním, že jde jen o formalitu. A oproti osobnímu ujišťování plán nebo záměr dalšího rozvoje MČ do budoucna na dalších
pana starosty zjistili, že díky referendu, které v Chabrech proběhlo pozemcích mimo současná stabilizovaná území.
na podzim 2016, vedení obce jejich změnu nepodpoří.
Bylo by dobré, kdyby paní Francová věnovala stejnou energii,
Jako členka přípravného výboru referenda jsem si jista, že
jako do tohoto pozemku, i do
referendum se týkalo oblasti Nových Chaber, kde by
společných cílů důležitých pro
plánovaná změna koeficientu umožnila postavit 5–6
Vážení
čtenáři,
všechny občany.
podlažní domy místo současných 4 podlažních. Vím,
v této rubrice publikujeme vaše vybrané
Naše snahy se teď upínají
že v obci stále řešíme nedostatek místa ve škole a
dotazy, připomínky či návrhy včetně odpovědí.
k
výběrovému řízení na
Nezveřejňujeme
přispěvky
anonymni,
vulgárni
školkách, ale zároveň všichni tušíme, že v budoucnu
a zjevně nepravdivé, V připadě pochybnosti
dostavbu ZŠ, nebo zajišťování
jistě dojde k zastavění okolních pozemků. Proto blokovat
rozhoduje redakční rada. Vaše stručné náměty
financí na tuto dostavbu.
projekt s dostatkem zeleni a nabídkou postavit občanskou
zasílejte na e-mail
vybavenost dle aktuální potřeby obce, např. novou zpravodaj@dchabry.cz či na adresu Hrušovanské
Rada MČ
nám. 253/5, 184 00 Praha 8.
mateřskou školku či sportoviště, mi nepřijde rozumné.
Redakce si vyhrazuje právo přispěvky krátit a
Hana Francová, zastupitelka upravovat.

Dopisy občanů, inzerce

Poděkování

Vážená sociální komise.
Děkuji vám za přání k mým 89. narozeninám, které jsem oslavila
v měsíci březnu. Rovněž děkuji za milý dárek, který vždy potěší.
Všem přeji hodně zdraví.
Zdeňka Čapková, Ústecká
Poděkování paní učitelkám MŠ Chaberáček
Vnučka Ivuška byla na jaře
dlouhodobě nemocná a nemohla
chodit do školky. Společně jsme
zažily velkou radost, když ji přišly
navštívit obě paní učitelky ze třetí
třídy i s dětmi, se kterými se mohla
alespoň na dálku potěšit. Dostala
velkou ozdobnou obálku plnou
překvapení. Děkuji paní učitelkám za
krásný a mateřský přístup k dětem,
kterým jsou vzorem a kde se jim
dobře žije. Všem dětem přeji, aby
mohly takovou školku navštěvovat.
Libuše Šimáčková

Novomanželům Jaroslavovi,
Karolíně i Barunce přejeme
hodně štěstí na společných
procházkách po Chabrech.

Vážená redakce,
rády bychom touto cestou
poděkovaly zástupcům MČ
Dolní
Chabry,
jmenovitě
starostovi Miroslavu Malinovi
a panu Martinu Cutychovi
(zástupci ředitelky ZŠ Dolní
Chabry) za milá slova uznání
a nádherné růže ke Dni učitelů.
Je to velmi hřejivý pocit, když
víme, že si nás, pracovnic
ve školství, ale i naší práce
zastupitelé obce váží. Patří jim
za to náš upřímný dík.
učitelky a personál MŠ
Beranov

inzerce

Výstava Cesta časem Petr „Fíďa“ Fidrich
od 5. května
Vernisáž 13. 5. od 15.00 hod., zahraje
Tomáš Klus
Cesta časem - sochy a obrazy

DIVOCH ZVE

Květen 2018
Výstava Cesta časem od 5. května
Petr „Fíďa“ Fidrich
Vernisáž 13.5. od 15.00 hod.
2. 5. st 15.30 – 17.30 hod., Kavárnička Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje
pořádá Kulturní a sociální komise
15. 5., 22. 5., 29. 5. út 9.30 – 11.00 hod., Dvoreček
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč
15. 5. út 18.00 hod., Putování jižní Afrikou
Cestovatelská beseda Josefa Doležala
Vstupné 30 Kč
16. 5. st 15.30 – 17.30 hod., Kavárnička Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje
pořádá Kulturní a sociální komise
17. 5. čt 19.30 hod., Sestry
Současná hra spolku DIVOCH pro tři herečky a mnoho nálad.
Vstupné 120 Kč, Velký sál
19. 5. so 15.00 hod., O Šemíkovi
Divadelní pohádka pro děti
Vstupné 50 Kč, Velký sál
24. 5. čt 18.30 hod., Francouzský šanson
Hvězdy pana Coquatrixe
zpěv Eva Kriz, klavír Milan Dvořák
Vstupné 90/70 Kč, Velký sál
31. 5. čt 19.30 hod., Inspektor má těžkosti, Robert Thomas
Detektivní komedie divadla DIVOCH
V kanceláři notáře Rochera vládne upovídaná telefonistka
Alice. Jednoho večera, když už jsou všichni pryč, objeví Alice
tělo Rochera s nožem v zádech, omdlí a když se probere,
mrtvola je pryč. Případ vyšetřuje mrzutý inspektor Grandin.
Je pět podezřelých - drbna Alice, mladičká písařka Virginie,
staropanenská
sekretářka
Zuzana,
záletná manželka
Kontakt: 283 852
858, 604 976
653, www.dchabry.eu,
Rochera,
Klára, a jeho zástupceknihovna@dchabry.cz.
Robert de Charance. Alice,
chaberskydvur@dchabry.cz,
jediná svědkyně případu, začne po pravdě pátrat společně
s inspektorem. Rozuzlení bude víc než překvapivé!
Vstupné 120 Kč, Velký sál
Provoz galerie a knihovny je po dobu akcí pořádaných
v prostorách Kulturního centra CHD omezen.

Myšlenka autora: Při pohledu do minulosti
mi připadají sochy a obrazy jako body na
tenké přímce s mezníky významných
událostí. Jako dítě jsem se rád až
komicky koukal na onu přímku a vžíval se
do historie, která mne uspala tak, že jsem
nevnímal okolí. A já byl rázem u vzniku
země, u vzniku života a potom i člověka
- u vzniku různých kultur a událostí, které
mne vtahovaly do mého plastického
snu tak silně, až se mi to stalo jakousi
drogou. Dětský svět v pokrouceném
výkladu normalizační historie mne zůstal
a já si do dospělosti vzal s sebou svého
poutníka časem a s radostí jej používám dodnes. Musím říci, že je to i útěk
před přítomností, vnímání současného světa všeobecně konzumní společnosti
s pokřivenými hodnotami. Díky tomuto arteterapeutickému procesu se ocitám
jako poutník v čase a to nejen v minulosti. Svými pokusy ve tvarech se snažím
přibližovat budoucnosti. Představy o budoucnosti jsou motorem, energií pro
tvorbu, kterou vysílám signály a tak naplňuji svůj dětský svět.
S úsměvem Fíďa

Putování jižní Afrikou 15. 5. út 18.00 hod.
z Mysu Dobré naděje na Viktoriiny vodopády

Navštívíme společně jižní cíp Afriky a zbouráme si možná nějaké
předsudky. Zjistíme, že se v této části světa dá při zachování elementární
opatrnosti volně a relativně bezpečně cestovat a odměnou jsou zážitky
na celý život. Naší cestu začneme úplně na jihu. Napřed se srovnáme
se skutečností, že slunce se pohybuje po severním horizontu, naštěstí
ale také z východu na západ. Kapské Město, nazývané Matka měst
je jedno z nejkrásnějších měst na světě s úchvatnou Stolovou horou.
Necelou hodinu cesty od Kapského Města se nachází Mys Dobré
naděje, po jehož obeplutí se odvážní mořeplavci konečně dostali
z rozbouřeného Atlantiku do tropických vod Indického oceánu. Věděli
jste, že na jihu Afriky žijí
tučňáci? V Jihoafrické
republice
se
ještě
podíváme do nádherných
Dračích hor a navštívíme
Národní park Kruger.
Poprvé se tak ve volné
přírodě
potkáme
se
zvířaty, které normálně
známe pouze ze ZOO.
Při tom si něco řekneme
o historii a současnosti JAR. Poznáme 2 malá království, Lesotho a
Svazijsko. A pak se vypravíme do úplně jiné Afriky, v Zimbabwe uvidíme
Viktoriiny vodopády, jeden z divů světa na řece Zambezi a mrkneme
na jeden z nejkrásnějších NP Afriky na řece Chobe v Botswaně. Zde
uvidíme takové množství divokých zvířat, jenom slonů zde údajně žije
asi 50 000. A pro odvážné je na programu i ranní procházka se lvy.
A když se bude přednáška líbit, tak na podzim si můžeme dát další kolo,
protože v létě se chystám do Namibie.
Přednáší Josef Doležal, váš soused z Dolních Chaber

Pohádka O Šemíkovi 19. 5. so 15.00 hod.
Pohádka o Šemíkovi
Horymírův skok

Chaberský dvůr – Kulturní centrum
můžete sledovat na FB

aneb

Česká pověst pro dětského diváka
vypráví o tom, jak se v Čechách za
vlády knížete Křesomysla dolovalo
zlato, jak lidé chtěli být bohatí a
přestali pracovat na polích. Také
o tom, proč kůň Šemík se svým
rytířem
Horymírem
přeskočil
hradby Vyšehradu! Představení plné napětí i legrace. Pohádka byla
úspěšně uváděna v rámci expozice Staré pověsti české v Národním
Muzeu Praha.
Divadlo Ančí a Fančí Hrají: Jana Paulová, Ivana Hessová

DIVOCH ZVE

Chaberský dvůr

Francouzský
24. 5.
čt 18.30 hod.
ˇ šanson
HVEZDY
PANA
COQUATRIXE
Hvězdy pana Coquatrixe
Příběh pařížské Olympie

EVA KRIZ
zpěv

ˇ
MILAN DVORÁK
klavír
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SE TRY
Martina Mrňavá
Zazní pís

ně z alba

Režie:
Marta Dietrich Dvorská

Pavly Mar

ianové R

adosti...

Bolesti..

.

Odborná poradkyně:
PhDr. Jiřina Prekopová
Hrají:
Veronika
Andrea
Neradová
Klára
Martina
Mrňavá
Kamila
Gabriela
Rejková
Bécaud, Brassens, Aznavour, Gréco, Montand, Brel, Hallyday, Vartan, Hegerová, Sardou, Dalida, Mathieu, Piaf

Knižní novinky

Čtvrtek
17. 5. 2018
19:30

Scéna divadla DIVOCH
Chaberský dvůr
Hrušovanské nám. 253/5
Praha 8 - Dolní Chabry
kavárna

www.divochdivadlo.cz

Pod pavlačí

Robert Thomas

INSPEKTOR MÁ TĚŽKOSTI

Režie: Alena Borhyová

Kostýmní spolupráce: Michaela Čermáková

Mrtvoly v právní kanceláři, více než napjaté vztahy, mrzutý inspektor, pět podezřelých.
Napínavá detektivní komedie s více než překvapivým koncem.

Hrají: Božena Hrdličková, Jan Fuchs, Jiří Chytrý, Marie Tomsová, Bětka
Kalendová, Dan Hrdlička, Stáňa Klocperová, Lucie Hrdličková, Roman Tichý

Novinky pro děti

Noc s Andersenem - Jak se nocovalo

V Chaberské knihovně nocovalo 23 pejsků a kočiček. Ve
skutečnosti to byly ale děti, které rády čtou i milují všelijaká
dobrodružství. A tak se k nám vydaly hospodařit jako pejsek
s kočičkou, maskoti letošního ročníku. Nejprve děti vyráběly
látkové hrdiny a potom při bojovce hledaly všechny suroviny,
které ti dva kuchaři dali do dortu. Naštěstí k večeři byl
klasický řízek s kaší a malinovka. Při
večeři nás navštívil čistokrevný jack
russel teriér jménem Joko, ale bez
kočky. Po návratu do knihovny se už
jen pověsilo prádlo, všichni si lehli
na umytou podlahu. Mimo program
si i jeden kluk roztrhl kalhoty, ale
deštovkou se nezašívalo. Před
spaním se četlo z knížky Josefa
Čapka. A vlastně nás i potěšilo,
že některé děti ještě po půlnoci ve
spacáku svítily baterkou a četly a
četly..Těšíme se příště Bára a Lucka

PREMIÉRA
31.5.2018
19.30
SCÉNA DIVADLA DIVOCH - CHABERSKÝ DVŮR - HRUŠOVANSKÉ NÁM. 253/5 - PRAHA - DOLNÍ CHABRY
KONTAKT: 283 852 858
604 976 653
AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA Nositele autorských práv zastupuje:
DILIA, divadelní a audiovizuální agentura z.s., Krátkého 1, Praha 9
OSA, ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, Československé armády 786/20, Praha 6
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Myslivost:
Jaro je ve znamení kladení mláďat

Hlavním posláním myslivosti je starat se o volně žijící zvěř
i ostatní, kteří navštěvují krmná zařízení včetně ptáčků
zpěváčků majících hlavně v zimě hlad. Není nic krásnějšího
než vidět, že všem chutná.
Někteří lidé se rádi staví do pozice „mysliveckých odborníků“,
ačkoli vědí o myslivosti pouze to, co se dozví z médií. Samozřejmě
vědí dopředu, co děláme špatně a co děláme dobře, je nezajímá,
proto zkusím pár věcí objasnit. Myslivec nechodí jen po honitbě a
„nezabíjí“ nevinná zvířata, jak si někteří myslí. Musí udržovat zvěř
v předepsaných počtech a nevhodnou, slabou, poraněnou nebo
nadpočetní lovit. Ani žádný dobrý hospodář nezabije slepici, která
mu nejvíce snáší. Pokud bychom nesplnili nařízený plán lovu zvěře
(viz Zákon o myslivosti), bude náš spolek finančně sankcionován.
Jak jsem se již zmínil, jaro je ve znamení kladení mláďat, a proto
na našich rybnících i jiných vodních plochách vidíme většinou
jen kačery od kachny divoké, neboť samice už sedí v hnízdě na
vejcích. Za chvíli zasednou i slepice bažanta obecného a ostatní
opeřenci. Buďme ohleduplní nejen k hnízdícím opeřencům, ale
chovejme se v přírodě tiše, v souladu s ní. Zvěř i opeřenci nám
budou vděční!
Tonda Matějka, myslivecký hospodář

Den sousedů 2018 - středa 30. 5. 2018

„Člověk snáze pozná vesmír než svého souseda.”
Erich Maria Remarque
Svátek sousedů je krásným nápadem. Každý se může zapojit
tím, že udělá třeba jen malé gesto pro někoho ze sousedství.
Někde se pořádají organizované akce na celý den či víkend.
Hlavní myšlenka je: oslavit své sousedské vztahy a zpříjemnit si
život v okolí. Nápad vznikl v roce 1997 ve Francii, kdy Atanse
Périfan zjistil, že v bytovém domě, kde žil, zemřela stará paní,
ale nikdo to měsíce vůbec nezjistil. V roce 1999 proto uspořádal
malé setkání pro sousedy ze svého bytového domu, rok na to
se setkání rozšířilo i za hranice Francie. V České republice se
svátek sousedů slaví od roku 2001. V Dolních Chabrech se
k sympatickému svátku přidáváme po loňském pilotním ročníku
i letos. Hezký den, milí sousedé!
Barbora Floriánová

4. ročník fotografické soutěže
„Lípa – náš národní strom“

Zapojte se do fotografické soutěže, která hledá
nejkrásnější lípu Prahy. Soutěž je určena
amatérským fotografům a pořádá se u příležitosti
100. výročí vzniku Československé republiky
(web Pražské stromy ve spolupráci s pražským magistrátem
a dalšími partnery). Snímky posílejte do 19. srpna 2018 na
email prazskestromy@seznam.cz. Fotografie libovolných
lip rostoucích na území hlavního města Prahy doplňte
o název snímku, lokalitu a proč vás daný strom zaujal. Každý
soutěžící může poslat nejvýše čtyři fotografie. Ocenění obdrží
finanční dar a další hodnotné ceny. Více informací najdete na
www.prazskestromy.cz.
red

Školy, sdružení

Biologická olympiáda

Žáci naší školy se zúčastnili také obvodního kola Biologické
olympiády. Předem museli vypracovat vstupní úkol a poté byly jejich
znalosti ověřovány v testu, poznávání organismů a laboratorní práci.
Nejlépe se umístil Jakub Michálek ze 7. A na skvělém 4. – 5. místě
a o krásné 6. – 7. místo se podělily žákyně Lucie Brožková z 6. A
a Kateřina Kalátová z 6. B. Letos byly výsledky mezi 19 účastníky
velice vyrovnané a od prvního místa naše žáky dělily pouze 2 a 3
body ze 112 „vítězných“, což je skvělý výsledek.

Vědomostní soutěž EUROREBUS

Začátek měsíce dubna byl pro naši základní školu ve znamení
olympiád. Již třetím rokem jsme se zúčastnili vědomostní

Bc. Veronika Minaříková

Geologická olympiáda
ohlédnutí za krajským kolem

Naši žáci byli nejúspěšnější právě v krajském kole
Geologické olympiády pořádané Přírodovědeckou
fakultou Masarykovy univerzity, které se konalo
na České geologické službě na Klárově. Žáci naší školy na této
olympiádě již druhým rokem nechybí. Ze školního kola konaného
v březnu jsme se do kraje probojovali se všemi zúčastněnými
žáky, kteří nakonec obsadili 7. – 13. místo. Nejlépe se vedlo Karlu
Špačkovi z 9. B, který vyhrál a postupuje do celostátního kola,
které se uskuteční v květnu v Brně. Držme mu všichni palce. Všem
zúčastněným žákům gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.
O výsledku vás budeme informovat v červnovém zpravodaji.
Bc. Veronika Minaříková

Vítěz kola a postupující žák Karel Špaček.

Velikonoční dílničky v MŠ Beranov

V době psaní tohoto textu za okny sice ještě padaly sněhové vločky,
ale jaro se nezadržitelně blížilo. Ani my jsme si nechtěli nechat ujít
společné Velikonoční tvoření dětí a rodičů ve školce. Maminky vzorně
pekly, aby bylo dostatek vajíček a tatínkové zodpovědně vyfukovali,
až se jim tajil dech. Když bylo všechno na vyrábění nachystáno,
pod šikovnýma rukama začala vznikat kuřátka, slepičky, zajíčkové
a velikonoční beránci. Díky našim skvělým rodičům panovala celé
odpoledne milá a příjemná atmosféra. Při tvůrčím procesu zbyl i
čas na společné rozhovory. Shodli jsme se na pocitu, jako bychom
se znali od pradávna a s každým slovem a gestem jsme cítili, že
jsme naladěni na společnou notu. Skvělý poznatek, se kterým se
nám krásně vycházelo vstříc nejen Velikonočním svátkům, ale všem
jarním dnům před námi. Přejeme i vám laskavou a úsměvnou jarní
náladu a těšíme se na další společnou „beránkovou“ akci.

soutěže Eurorebus zaměřenou na geografický rozhled,
kterou pořádá TERRA-KLUB a zaštiťuje ji Nadace Depositum
Bonum. Se všemi zúčastněnými třídami (6. A, 7. A, 7. B, 8. A,
9. A) jsme se i letos opět probojovali přes dvě korespondenční
kola až do kola krajského. Ve velké konkurenci gymnázií jsme
se s jednotlivými třídními týmy umístili v první polovině ze
45 soutěžních trojic. Nejlépe dopadl tým ze 7. A ve složení
Hana Benková, Jakub Michálek a Kateřina Mikotová, kteří
obsadili 20. místo.
Bc. Veronika Minaříková

„Kamarád ježek“

Letošního projektu ekologické výchovy pod záštitou Lesů
hl. m. Prahy se zúčastnili žáci ze tříd 4. A, 4. B a 7. A. Projekt

v těchto dnech, kdy píšeme zprávu, je úspěšně zakončen.
Pozdní ježčí mládě, které jsme měli v péči od října, bylo
začátkem dubna vypuštěno pod odborným dohledem
odborníků do volné přírody v okolí chaberského hřbitova.
Přejeme naší ježčí dámě, ať se má čile k světu.
Bc. Veronika Minaříková

XXIV. ročník velikonočního turnaje
ve stolním tenise 2018

Za všechny vás zdraví Dana Antošová, ředitelka MŠ

Tělovýchovná jednota Základní škola Chabry a ZŠ v Dolních
Chabrech připravily již tradiční velikonoční ping-pong, při
kterém své síly změřili jak žáci, tak i dospělí. Turnaj proběhl
koncem měsíce března ve dvou dnech. V pátek se utkali žáci
a v sobotu si přišli zahrát dospělí. Vše se povedlo, nálada
panovala výborná a všichni byli spokojení s atmosférou
i průběhem turnaje! Blahopřejeme všem účastníkům ke
skvělým výkonům.
Ivana Rakovská
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10 Sport, spolek

Břevnovský pochod „NORDIC WALKING“

Našich ping-pongových turnajů v TJ ZŠ Chabry se pravidelně
zúčastňují hráči z TJ Slavoj Břevnov a na oplátku jsme byli
pozvaní na jednu z jejich prima akcí. Dámy skupiny Senior Fit
si vyšly na Břevnovský pochod „NORDIC WALKING“. Před
zahájením pochodu byla provedena malá instruktáž správné
techniky s hůlkami. Procházelo se Prahou 6 (Petřínská
rozhledna, Strahovské nádvoří, Televizní věž Strahov,
přes Ladronku do obory Hvězda až k Letohrádku Hvězda).
U jednotlivých zastávek jsme si vyslechli historii i zajímavosti
k těmto místům. Na Ladronce se házelo létajícím talířem
a pinkalo Indiacou, míčkem s peřím určeným k odbíjení
dlaněmi. Výlet se všem moc líbil a došlo i na plánování dalšího
společného výšlapu.
Ivana Rakovská, Tělovýchovná jednota Základní škola Chabry
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sokolských sportovců a přehlídkou jejich umění. Naše
jednota Sokol Dolní Chabry se zúčastní této oslavy cvičením
skladby pro seniory, kterou vytvořila již osvědčená dvojice
autorek: sestry L. a B. Kocmichovy. Jedná se o krásnou skladbu
na písně Karla Hašlera, nazvanou Princezna republika podle
první písně skladby, která oslavuje krásu naší země. Všechny

Program 22. ročníku Velké ceny Gustava Peši
Dopoledne: závody dětí

Odpoledne: závody dospělých

Předškolní chlapci a dívky: 2x 50 m
Dospělí muži a ženy všech kategorií: 4 200 m
l. – 4. třída, chlapci a dívky: 2x 150 m
Šatny: v Sokolovně v Měděnecké 17
5. – 9. třída, chlapci a dívky: 2x 300 m
Přihlášky: v Sokolovně 13:00 – 13:30 hod.
Přihlášky: v 9:30 v místě startu,
Start: 14:00 hod.
na konečné autobusu 162 – Dolní Chabry
na konečné autobusu 162 – Dolní Chabry
Start: 10:00 hod.
Po skončení závodu zveme všechny účastníky do Sokolovny na vyhlášení výsledků a
přátelské posezení a občerstvením. Více informací na www.sokoldolnichabry.cz.

písně citově nazpíval herec Viktor Preiss. Krásně se nám na tuto
hudbu cvičí! Základní útvar cvičení je 9 cvičenců, tj. 6 žen a 3 muži.
Naše jednota se účastní dvěma devítkami! Skladbu nacvičujeme
v sokolovně již od října 2017. Na secvičné jezdíme do Sokolovny
Vinohrady, kde se učíme vytvářet obrazce s ostatními oddíly.
Věříme, že skladba bude diváky obdivovaná; cvičit ji budou i
naši krajané v zahraničí. Přijďte nás podpořit na 16. všesokolský
slet!
Alena Markantová
Srdečně vás zveme ve dnech 5. až 8. července na stadion
v Edenu.

TJ Praga x SK Dolní Chabry 2:6

Naši starší dorostenci mají za sebou první jarní mistrovský zápas.
Od úvodního hvizdu bylo jasné, kdo je na hřišti pánem. Naši

chlapci byli ve všech směrech lepší než jejich soupeř. Škoda, že
na Pragovce nebyl kameraman. Góly Šimona Jírovce nebo Petra
Valenty mohly aspirovat na góly roku. Hra a výkony našich kluků
jsou příslibem pro celý chaberský fotbal. Přijďte se na ně podívat,
stojí to za to. Více na www.skchabry.cz.
Vlastimil Tomšů

Zvonice u kostela Stětí sv. Jana Křtitele,
Zajímavý osud chaberských zvonů

Rok 2018 nazývaný „osmičkový rok“ znamená pro
Českou republiku mnoho příležitostí k oslavným
a vzpomínkovým akcím. I naše redakce se v rámci
tohoto výročí připojuje svými krátkými ohlédnutími za
„chaberskými skvosty“, které tvoří dějiny naší obce.
Zvony se nacházejí ve zvonici, která byla přistavěna
k románskému kostelu z konce 12. století. Samotný kostel
byl postaven na místě, kde dříve stávala románská rotunda.
Drahocenné románské nástěnné malby v apsidě (objeveny
v roce 1905) patří k nejstarším v Čechách. Ve zvonici se nachází
zvonová stolice se třemi poli. Visí zde pouze zvony dva: v jižním

poli menší zvon z roku 1843 s reliéfem Jana Křtitele na plášti,
v prostředním větší zvon z roku 1870 (vylit ve zvonařské dílně
pražské zvonařky Anny Bellmannové). Původní zvon pražského
zvonaře Antonína Josefa Schönfeldta z roku 1695 (pozdní baroko)
byl přelit zřejmě z důvodu puknutí srdce. Starší zvon z roku 1843
pochází z dílny pražského zvonaře Karla Bellmanna (otec Anny).
Při rekvírování zvonů za 1. světové války se na velké zvony ve
zvonici pozapomnělo a přetaven byl jen malý zvon z věže kostela
(umíráček). Za 2. světové války Němci sundali oba zvony, ale
k jejich přelití také nedošlo. Po válce se našly ve skladu na pražské
Štvanici a byly vráceny zpět. Zvony přečkaly i větrnou smršť v roce
1950 a po opravě v roce 2013 znovu vyzvánějí ze zvonové stolice.
Celá oprava se uskutečnila díky finančnímu sponzorskému
daru zastupitele, chaberského rodáka a občana Josefa
Malého.
Hana Marie Kunešová
Zdroj: „Obrazy z dějin českého zvonařství“, texty kampanologa
PhDr. Tomáše Chvátala PhDr.

Fotbal je můj život

Chaberský patriot, internacionál a bývalý
fotbalista Vladimír Šmicer (45) přezdívaný
„Štístko“ je od roku 1996 doma v naší obci.
Nepotkáte ho nikdy zamračeného, vždy má
ve tváři úsměv a vyzařuje z něho pohoda.
Přezdívku získal díky tomu, že kam přišel,
všude sbíral trofeje. Vítěz Ligy mistrů, Poháru
UEFA, obou anglických pohárových soutěží, vicemistr
Evropy, šampion Česka a Francie je ženatý s dcerou
internacionála Ladislava Vízka Pavlínou, se kterou má dceru
Natálii a syna Jiřího. Syn jde v jeho šlépějích. „Šmíca“ je už
osm let (rok 2010) také předsedou fotbalového klubu.
Jste rád v Chabrech? Žije se Vám tu s námi dobře?
Ano, děkuji za optání, žiju tady s rodinkou spokojeně. Hlavně i
kvůli tomu, že mám fotbalové hřiště vlastně za barákem.

Proč Vaše volba budoucího bydlení padla právě na naši obec?
Nejdříve jsme bydleli v Čimicích, protože se nám na obvodě
líbilo. Naskytla se možnost zakoupit si novostavbu s pozemkem
v Chabrech. Přijeli jsme se na pozemek podívat a líbilo se
nám tady na první pohled. A bylo rozhodnuto. Navíc pocházím
z vesnice (Verneřice, okres Děčín), tak jsem hledal něco klidného
a s možností být blízko centra. To se podařilo.

V minulém měsíci byla dokončena dlouhodobá přestavba
kabin pro hráče. Od nápadu k realizaci vede vždy cesta
dlouhá. Když se ohlédnete, jak dneska vidíte celé období?
Jako předseda klubu jsem si s kolegy dal za cíl, že se pokusíme
vybudovat nové kabiny. Staré kabiny naprosto nevyhovovaly,
neodpovídaly běžnému standardu. Už jsme ztráceli naději, zda
se nám náš cíl či spíše sen podaří splnit. Bylo nám líto všech
fotbalistů od nejmenších šestiletých až po dospěláky, že nemají
žádné zázemí. Po dobu pěti lety se nám nedařilo sehnat potřebné
finanční prostředky. Až nakonec v roce 2015 se na nás usmálo
štěstí a Magistrát hl. m. Prahy nám udělil dotaci. Práce mohly

začít a jsme velmi šťastni, že jsme letos na jaře mohli uvítat první
fanoušky a fotbalisty do nových moderních kabin. Chci touto
cestou poděkovat všem, kteří jakýmkoli způsobem pomohli sen
už několika chaberských generací splnit. Opravdu velká radost!
S našimi sny jsme ale stále ještě neskončily …
Teď jste si naběhl: podělíte se s námi alespoň o jeden ze snů?
Do budoucna bychom chtěli ještě vybudovat hřiště s umělým
trávníkem, abychom i v zimě mohli trénovat venku a ne jenom
po tělocvičnách, jako tomu je dosud. Všechno máme na metry
spočítané a dvě hřiště se do stávajícího areálu pohodlně vejdou.
Nemohu se nezeptat: již dva roky naší obcí hýbe nedobrá
nálada v politické rovině, která se dotýká i běžných občanů.
Vy také patříte do skupiny tzv. novousedlíků. Přesto nemáte
problém domluvit se na jakýchkoli věcech a najít společnou
řeč se všemi. Kde je podle Vás „zakopán pes“?
Já nerozlišuji mezi novo a starousedlíky. Všechno je v lidech.
Třeba i u nás v oddíle jsou často odlišné názory, jakou cestou jít
dál. Mladší jsou dravější a starší konzervativnější. A já jsem ten
hromosvod…, tak tomu je i v životě. Když se chce a je dobrá vůle,
tak se lidé domluví na všem.
Spolu s úspěšným internacionálem, přítelem a spoluhráčem
ze Slávie Patrikem Bergerem a dalšími našimi internacionály
hrajete cca deset let za 1. A třídu Dolní Chabry. Odměnou
vám je radost ze hry, spokojení diváci a příjemná atmosféra.

Pomohli jste zviditelnit naši obec po stránce sportovní. Na
jaké zápasy s vámi všemi se mohou sportovní fanoušci těšit
v letošní sezóně?
Bohužel mě i Patrika Bergera zradilo koleno a vzhledem k tomu,
že naše A mužstvo hraje Pražský přebor, tak nás naši fanoušci
mohou vidět už jenom v hledišti u nás v Chabrech, jak fandíme.
V nejbližším čase hrajeme doma derby s Ďáblicemi, a to
12. května a 26. května u nás přivítáme Královice. Budeme moc
rádi, když se nejen na náš fotbal, ale i na naše nové kabiny
přijdete podívat.
Hana M. Kunešová

Zprávy z okolí			

Mezi ploty

Tradiční divadelní festival Mezi ploty se koná 26. – 27. 5. 2018. Na festivalu vystoupí například Vojtěch
Dyk & B-Side band, Tomáš Klus, No Name, Xindl X, Mňága a Žďorp, Sto Zvířat, Lenka Dusilová, Slza,
Chantal Poullain, Divadlo Bolka Polívky, Studio Ypsilon, Divadlo v Dlouhé, Bohnická divadelní společnost a
další, celkem 120 účinkujících na 14 scénách. Lístky jsou dostupné v předprodeji (TicketStream) a na místě
před vstupem do areálu. Další informace na www.meziploty.cz.

Bohnice šijí

„Komunitní centrum Bohnice žijí“ pořádá v květnu 2 kurzy šití pro začátečníky i mírně pokročilé. Ve čt 3. 5. od 18.00
do 20.00 si můžete ušít dětskou letní sukni. Cena je 480 Kč. Dne 17. 4. od 18.00 do 20.00 se naučíte ušít praktickou
látkovou nákupní tašku. Cena je 400 Kč. Více informací na www.bohniceziji.cz.
Zprávy z okolí za redakční radu připravila Hana Francová

Ohlédnutí za 6. ročníkem festivalu
ochotnických divadel v Dolních Chabrech
Letošní ročník chaberského festivalu ochotnických divadel nabídl pestrou škálu představení; od úvodního
vystoupení žižkovského Klubu uměleckých katastrof, který působivě přenesl orwellovský archetyp Zvířecí
farmy do prostředí školní jídelny, přes ojediněle zpracované téma poválečného odsunu sudetských
Němců v podání havlíčkobrodského Adivadla, tradiční pouťové divadlo reprezentované Ilegumovou
divadelní společností s jejím ztvárněním vybraných Pražských pověstí, až po současnou klasiku Mrzáka
Inishmaanského Martina McDonagha v podání Divadla Akorát a premiéru autorské hry Martiny Mrňavé
Sestry.
Úvod závěrečného večera letošní festivalové nabídky patřil právě chaberskému příspěvku, premiéře
autorské hry členky souboru divadla Divoch Martiny Mrňavé nazvané Sestry (krátké hodnocení hry najdete
pod čarou). Po jejím skončení došlo na vyhlášení divácké ceny za nejlepší představení. Trofej nejcennější
- sošku Divocha - si letos odnesli členové souboru Divadla Akorát, kterým upřímně blahopřejeme. Cenu společně převzali režisérka
hry Adéla Červenková a představitel ústřední postavy Mrzáka Inishmaanského Radek Vyvadil, který byl za svůj skvělý výkon odměněn
dlouhotrvajícím potleskem. Slova chvály nejsou nadsázkou. V Chabrech opakovaně vystupují amatérské soubory, které se pravidelně
zúčastňují především celostátních soutěží amatérského divadla a odnášejí si z nich ceny i uznání. Upřímně si proto vážíme zájmu
těchto souborů o náš festival a zveme všechny, kteří mají rádi divadlo, aby se napřesrok přišli podívat, jak ho dělají ti, pro něž není
divadlo zaměstnáním, ale vlastně si při něm „jen tak“ sami hrají. Ačkoli se nejedná o profesionální herce, jsou předváděné herecké
výkony od profesionálních takřka nerozeznatelné. Jedná se o silný zážitek a nezapomenutelný umělecký dojem.
Děkujeme za podporu a sympatie všem divákům, jak stálým a věrným, tak i těm, kteří se letos na festivalová představení přišli
podívat poprvé. Už teď se těšíme, co nám nabídne ročník příští. Ať žije divadlo 2019!
Hana Pištorová za soubor divadla Divoch, foto: M. Malina

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.

Podivný pár
(Nepřijatelní)

Představení trvalo něco
přes hodinu a musím říct,
že jsem se ani minutu
nenudila. Herecké výkony
obou hlavních postav byly
famózní. Také ostatní herci
hráli bravurně a měli velký
podíl na skvělé atmosféře
představení. Představení
bych určitě doporučila
všem, kteří se rádi zasmějí.
Bětka Kalendová

Mrzák Inishmaanský
(Divadlo Akorát)

Představení z prostředí irského venkova z meziválečných
dob v sobě skrývá hluboce morální vztahy z těžké doby
chudého irského venkova. Zastřený stud a strach slovní
hrubostí. V hlavní roli mrzáka jsme viděli úžasně uchopenou
postavu jak figurálně fyzicky, tak i herně v postavě člověka
nezlomné vůle lépe -žít- sice zmrzačeného, ale přitom
inteligentního mladého muže, který nechce nic vzdát. Jeho
chuť změnit letargii těžkého života v příležitost dostat se
k filmu. Všechny postavy krásně představily charaktery lidí,
jejich lásku, úlisnost, statečnost i lakotu. Dík patří i strhující
tenzi děje i tempu.
Pepa Mitošinka, principál, člen Divocha

Sestry
(Divoch)

Tématem autorské hry Martiny Mrňavé
je neporozumění a komplikovanost
vzájemných vztahů v nejbližším
kruhu rodiny, stejně jako hledání
toho, co je v rámci rodinných vztahů
opravdu důležité. Kromě výkonu
všech tří představitelek zaujalo diváky
i netradiční umístění: nehrálo se na
pódiu, ale v hledišti, které pro tento
večer představovalo obývací pokoj
domu, v němž byli jako tišší hosté
přítomni i diváci.
Hana Pištorová
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