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NA PŘEHLÍDKU ZA DIVOCHY
V září a říjnu 2018 se koná v Divadle Karla 
Hackera v pražských Kobylisích již 4. ročník 
přehlídky amatérských divadel - DIVADELNÍ 
OSMIČKA 2018. I v tomto roce u toho budou 
DIVOŠI - divadelní ochotníci chabreští. Kdo by 
nás chtěl podpořit a shlédnout hry v příjemném 
prostředí kobyliského divadla, může dorazit ve 
čtvrtek 20. 9. 2018 od 19:00 na Sestry Martiny 
Mrňavé, či v pondělí 8. 10. od 19:00 na komedii 
Roberta Thomase Inspektor má těžkosti.  

Těšíme se u kultury na shledanou! 
Váš DIVOCH

str. 3 str. 8

Fotoreportáž stávajících a vybudování nových sportovišť a ploch. 
                                                                                          Více na str. 5  
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Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina, 
starosta MČ
Vážení spoluobčané, Chaberáci. 
Toto vydání Chaberského zpravodaje 
se výrazným způsobem věnuje 
společenskému životu naší městské části. 
Dokumentuje činnost organizovaných 
oddílů, ale také sdružení a dobrovolných 
uskupení. Všichni jejich členové se 
aktivně podílejí na tvorbě životního klimatu 
naší obce. Jsem přesvědčen, že se jim 
v činnosti daří. Já osobně považuji péči 

o rozvoj našeho života v této oblasti za velmi důležitou.
   Současné tendence v naší společnosti lidi rozdělovat (a je 
celkem lhostejné z jakého důvodu) se dostaly i na naší obecní 
úroveň. Dlouhodobé zkušenosti naštěstí potvrzují, že populistické 
způsoby tohoto typu nepřinesly společnosti příznivé výsledky a 
jsou většinou lidí odmítány. Jsem proto moc rád, že rozvoj aktivit 
se úspěšně rozvíjí napříč všemi generacemi obyvatel Chaber. 
Samospráva obce dlouhodobě poskytuje podporu společenským 
aktivitám, které zahrnují široké spektrum od sportovních oddílů 
až po občanská sdružení. Velmi potěšující skutečností je věkové 
zastoupení. Věkový rozdíl mezi nejmladším a nejstarším členem 
například ochotnického spolku Divoch činí 70 let. Všichni se 
přitom vzájemně respektují a akcí se zúčastňují stejně intenzivně. 
Obecně platí, že narůstá počet mladých členů, což je velmi 
příjemné specifi kum Dolních Chaber.
   Rád bych poděkoval vám, kteří nezištně pracujete v dané oblasti. 
Úmyslně jsem použil slovo „pracujete“. Všechny jmenované 
dobrovolné činnosti jsou neplacené, ale často vyžadují stejné 
nasazení jako zaměstnání. Věřím v další rozvoj našich životů 
v dané sféře.
   Touto cestou děkuji také všem obyvatelům naší obce za ochotu 
spolupracovat, spolupodílet se na nových hodnotách a pomáhat 
druhým ve prospěch nás všech. 

OTEVŘENÁ RADNICE
Nový web a Facebook

Veškeré informace o naší MČ naleznete na novém webu a také 
Facebooku městské části:

www.dchabry.cz a FB: MČ Praha-Dolní Chabry
 Individuální setkání se starostou MČ lze dojednat:

e-mail: miroslav.malina@dchabry.cz, tel.: 283 851 272

Na titulní straně: Rekonstrukce hřišť, foto: Miroslav Malina

Volby do Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Chabry, 
Zastupitelstva hl. m. Prahy a Senátu Parlamentu ČR

ve dnech 5. a 6. října 2018
(případné 2. kolo voleb do Senátu ve dnech 12. a 13. října 2018)

NABÍDKA
Máte-li zájem při volbách pracovat v MČ Praha – Dolní Chabry 
jako člen okrskové volební komise, jste státním občanem ČR 
nebo občanem jiného členského státu EU s trvalým, popř. i 
přechodným pobytem na území ČR a je vám alespoň 18 let,

kontaktujte Úřad městské části Praha – Dolní Chabry 
na tel. 283 852 857, 283 851 272

nebo písemně či osobně na adrese Hrušovanské nám. 253/5, 
Praha 8 – Dolní Chabry

schválilo
  rozpočtové opatření č. 5 a č. 6 v roce 2018
  podání žádosti o poskytnutí úvěru z rozpočtu 

MHMP ve výši 15 mil. Kč na dofi nancování 1. etapy 
přestavby ZŠ Spořická.
projednalo

  připomínky k návrhu Metropolitního plánu hl. m. 
Prahy. S předloženým návrhem připomínek souhlasilo.
souhlasilo

  s realizací opravy povrchu komunikace v ulici 
Ládevská dle předložené cenové nabídky. 

Výběr ze zasedání Zastupitelstva 
18. července 2018

Letos volíme do třech 
zastupitelských orgánů 
Volit půjdeme ve dnech 5. a 6. října.
Podzimní čas se stal v ČR jakýmsi 
časem volebním. Předloni jsme 
absolvovali (mimo Prahu) volby krajské, v loňském 
roce jsme vybírali parlamentáře dolní komory a letos 
budou chaberští občané dávat své hlasy kandidátům 
hned do třech zastupitelských orgánů: komunální 
úroveň, zastupitelstvo hl. m. Prahy a Senát.
   Pro mnohé z nás jsou nejdůležitější volby komunální. 
Není divu. Rozhodování na místní úrovni  má velký, 
ne-li zásadní vliv na pozdější podobu obce i města 
a život obyvatel. Je proto velmi důležité, aby zvolení 
zástupci jakékoli obce, městské části nebo města získali 
co možná nejsilnější mandát a důvěru svých občanů. 
Mnohem snáze se jim bude vládnout, rozhodovat 
o věcech veřejných a dosahovat rychlejších výsledků 
při prosazování předem stanoveného programu ve 
prospěch občanů.  
   V Dolních Chabrech budeme moct udělit až patnáct 
hlasů na jednom hlasovacím lístku, a to buď pro stranu 
jako celek, nebo pro jednotlivé kandidáty či kombinaci 
obojího. Vždy do počtu 15 hlasů. V naší městské 
části se letos o hlasy občanů podělí pouze tři strany; 
v předešlých volbách se ve volebním klání utkalo 
o hlasy voličů jednou tolik politických subjektů. Stejným 
způsobem budeme volit také do Zastupitelstva 
hl. m. Prahy, kde bude výběr mnohem pestřejší; 
volit budeme 65 zastupitelů. K dispozici dostaneme 
rozložený velký volební lístek potištěný z obou stran.  
   Volební obvod Prahy 8, pod který spadá také naše 
městská část, je letos celorepublikově rekordním co 
do počtu přihlášených senátních kandidátů. Ucházet 
se o křeslo v horní komoře Parlamentu bude rovných 
šestnáct kandidátů, což je o čtyři více než před šesti lety, 
kdy byla do Senátu zvolena Daniela Filipiová. Nepůjde 
o lehké rozhodování. Lze proto už dnes předpokládat, 
že o vítězi bude rozhodovat druhé kolo volby (uskuteční 
se o týden později). Ať už se zúčastníte všech tří voleb 
či jen některých, přejeme vám šťastnou ruku a dobrou 
a rozumnou volbu. Pamatujme na to, že jde o nás tady 
a teď!                                      Tomáš Trenkler, politolog, 

Hana Marie Kunešová, šéfredaktorka

MČ Praha přijme brigádníka na úklid a údržbu 
v měsících září-říjen 2018. Bližší informace na 

webu ÚMČ, případně na čísle 283 851 272

Obsazení pracovního místa knihovníka – zástup 
za mateřskou dovolenou. Bližší informace 

na webu ÚMČ nebo KC.
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Téma: Metropolitní plán

Metropolitní plán:  
vedení MČ podalo zásadní připomínky!
Metropolitní plán (MP) je za dlouhé roky nejdůležitějším 
počinem v oblasti územního plánování hl. m. Prahy. 
Není proto od věci si shrnout, jak se naše městská 
část vedená radními za Volbu pro Chabry vypořádala 
s možností návrh MP připomínkovat. A připomínek 
nebylo zrovna málo. Zásadních připomínek, které 
zastupitelé Dolních Chaber dne 18. 7. 2018 přijali, je 
rovných čtrnáct.
Konečná podoba MP by měla platit od roku 2023 a významně 
ovlivní životy všech Pražanů na příští desítky let včetně obyvatel 
Dolních Chaber. S některými 
navrhovanými změnami naše 
radnice nemohla souhlasit, a naopak 
několik zásadních bodů v plánu 
postrádala. Proto nechala k návrhu 
MP zpracovat odborné připomínky, 
které po jejich projednání v 
orgánech vedení obce předložila ve 
čtrnácti bodech příslušnému odboru 
Magistrátu hl. m. Prahy. 
Dopravní opatření
Z burácení motorů letadel pár stovek 
metrů nad hlavou mají jistě radost 
fandové letectví. Menší potěšení 
však tento hluk přináší všem 
občanům. Naše MČ proto vyjádřila 
nesouhlas s umístěním plánované paralelní dráhy 06R/24L 
na Letišti Václava Havla, která by hlukové zatížení výrazně 
zvýšila.
   Přímo katastrofální dopad by pro Dolní Chabry přinesla aktuálně 
navrhovaná trasa dostavby Silničního okruhu kolem Prahy. Ano, 
Praha okruh potřebuje, ale radnice dlouhodobě prosazuje 
severní regionální variantu, která denně nepřivede sto tisíc 
automobilů do hustě zastavěného území, a to jen pár desítek 
metrů od našich zahrad. S tím souvisí i odmítání tzv. čimického 
přivaděče, který by svedl dopravu z okruhu na Spořickou ulici. 
   Pro odlehčení dopravy v Chabrech byl sepsán požadavek 
zakreslit do MP prodloužení tramvajové tratě na komunikaci 
Ústecká. Společně s vybudováním záchytných parkovišť P+R 
bude celé Ústecké výrazně odlehčeno a vznikne zde jakýsi 
městský bulvár. Pomoci by měla i žádost na umístění nového 
dopravního spojení mezi komunikacemi K Ládví a Dopraváků, 
které doposavad chybí.

Výstavba a regulace
S tzv. čimickým přivaděčem souvisí nesouhlas se stavební 
uzávěrou. MP i nadále na západě Chaber počítá s umístěním 
zastavitelné rozvojové plochy s produkčním využitím bez 
jakéhokoli omezení, což je neakceptovatelné a je třeba 
zajistit přesnou specifikaci.    
   V nadsázce by zde mohla vzniknout třeba rafinérie nebo 
spalovna. Dolní Chabry by měly být především kompaktním 
územím stavebně zbytečně nezasahujícím do volné krajiny. 
Navrhuje se proto změna hranice zastavěného území 
východní části Chaber tak, aby došlo k jejímu zarovnání, a tím i 
k zániku proluky. Nesouhlas padl k čl. 61/4 textové přílohy, který 
v zastavitelných lokalitách připouští veškeré využití, které není 
stanoveno jako přípustné nebo nepřípustné, pokud není v rozporu 

s cílovým charakterem lokality.
Životní prostředí, rekreace a 
kvalita života
Zásadní připomínkou je nesouhlas 
s dalším rozšiřováním ďáblické 
skládky směrem k Dolním 
Chabrům. Naopak je třeba 
podporovat rekultivaci těchto území. 
Toto se týká i bývalé skládky v severní 
části Chaber. Zde by bylo vhodné 
posunout umístění lokálního 
biokoridoru do těsné blízkosti 
vedení vysokého napětí, kde má 
takovéto umístění řadu předností. 
Změnit by se měla i struktura této 
plochy (lokalita 903) tak, aby zde 

mohlo vzniknout dlouhodobě plánované golfové hřiště, se kterým 
roky počítá platný územní plán, a občané ho vítají. 
   S podporou volného času a rekreace souvisí i požadavek na 
ponechání plochy „veřejné“ zeleně západně od komunikace 
V Kratinách v takové podobě, jak je dnes zakreslena v platném 
územním plánu. Takovou změnou by v budoucnu vznikla možnost 
vybudovat nedělený parkový komplex, který by nejen unikátním 
způsobem zhodnotil prostor další bývalé skládky, ale stal by se 
i přirozenou ochranou proti negativním vlivům tzv. čimického 
přivaděče, jehož vznik nelze do budoucna přes naši veškerou 
snahu vyloučit. Zároveň takto umístěná veřejná zeleň bude i 
efektivním odcloněním navazujících produkčních ploch.
   Posledním bodem byl nesouhlas s trasováním nadzemního 
vedení 400 kV na části území Dolních Chaber, a to v oblasti od 
transformovny Sever směrem na východ. Umístění vysokých 
stožárů nadzemního vedení by trvale zničilo nespornou estetickou 
kvalitu celého území, proto je přípustné pouze podzemní vedení.

Tomáš Trenkler, člen redakční rady       

Zažít město jinak 2018 
V sobotu 15. září se můžeme těšit na další 
ročník sousedských celorepublikových slavností 
“Zažít město jinak” s tématem: Město snů. Dolní 
Chabry se k této sympatické akci připojují už 
podruhé a letos poprvé s vlastním samostatným 
programem. Sousedská setkání, dobré a klidné 
vztahy jsou ve výsledku to hlavní, co každého 
obyvatele pevně a srdcem váže k místu, kde 
žije. Svoji účast přislíbili zástupci mnoha firem  
v obci, za což jim touto cestou velmi pěkně 
děkuji a vážím si jejich postoje i ochoty. My 
všichni se můžeme těšit na malý orientační běh 
v okolí Hrušovanského náměstí, nově na brunch 
a sportovní program v Nových Chabrech, na 
večerní ochutnávku vína s promítáním filmů! Milí 
sousedé a přátelé, sledujte novinky na plakátech, 
v knihovně a na FB Zažít město jinak – Dolní 
Chabry. Barbora Floriánová, členka kulturní a 
sociální komise
Pozvánku najdete na str. 9. 

Nová lanová pyramida 
a dětský hrad se skluzavkou
Prázdniny jsou u konce a nastává čas studijních 
povinností. My jsme s kolegy a kolegyněmi ve 
vedení městské části nezaháleli ani během 
léta. Již v srpnu mohly chaberské děti dovádět 
na nové lanové pavučině - pyramidě na hřišti 
u Bíleneckého náměstí. Takováto šplhací 
síť pomáhá rozvíjet nejrůznější pohybové 
dovednosti: držení rovnováhy, sílu, obratnost a 
vytrvalost. U dětí jsou oblíbeným hracím prvkem, 
což bylo vidět hned po zprovoznění pyramidy. 
Menší lanový žebřík je také součástí zcela 
nového prolézacího hradu se skluzavkou na 
hřišti U Václava. O prvních krocích rekonstrukce 
tohoto hřiště jsme se již zmínili v minulých číslech 
Zpravodaje. Během další etapy pak došlo i na rozsáhlé práce včetně terénních 
úprav, opravy plotu, houpačky atd. Při všech těchto akcích přiložili ruku k dílu 
společně se mnou moji synové a nemalou měrou pan starosta. Hřiště jsou  
v současné době všem našim dětem i návštěvníkům plně k dispozici. Přijďte si je 
vyzkoušet!                  Jan Vokurka, radní a předseda Komise životního prostředí
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Kulturní a sociální komise vás zve na 
zářijové akce  
1. Těšíme se, že se sejdeme po prázdninách v Kavárničce pro 
seniory, která se bude konat opět 1. a 3. středu v měsíci, tentokrát ve 
dnech 5. a 19. 9. v 15.30 v Chaberském dvoře. 
2. V divadelním sále jsme připravili na úterý dne 18. 9. od 19 hodin 
koncert známé operní sólistky Markéty Mátlové Fassati doprovázené 
pěveckým sborem Camera Chabra. Koncert bude věnován 
100. výročí vzniku republiky. Vstupenky je možno objednat v knihovně 
Chaberského dvora.
3. Výlet do Ratibořického údolí a do Náchoda se bude konat v sobotu 
22. 9., odjezd od školy v 7.30, cena 200 Kč včetně oběda. Přihlásit se 
můžete v knihovně CHD.
4. Na závěr měsíce, v neděli 30. 9. přivítáme opět v Chabrech krajany 
na Krajanských slavnostech. Přehlídka souborů začne ve 14 hodin 
na otevřeném pódiu. V tomto roce přijedou soubory z Chorvatska, 
Ukrajiny, Srbska, Bosny, Slovenska a Francie. Pro diváky bude 
připraveno bohaté občerstvení.

KONCERT  KE  100. VÝROČÍ   
VZNIKU  ČESKOSLOVENSKÉ  REPUBLIKY 

 
18. ZÁŘÍ  V  19:00,  HLAVNÍ  SÁL  CHABERSKÉHO  DVORA,  PRAHA 8 

MARKÉTA  FASSATI - SOPRÁN 
ŠTĚPÁN  KOS - KLAVÍR 

CAMERA  CHABRA 
PROF. LUBOMÍR  MÁTL - SBORMISTR 

NA  KONCERTĚ  ZAZNÍ  SKLADBY  PŘEDNÍCH  
ČESKÝCH  A  SLOVENSKÝCH  SKLADATELŮ 

VSTUP  VOLNÝ

18. ZÁŘ18. ZÁŘ18. ZÁ Í  V  19:00,  HLAVNÍ  SÁL  CHABERSKÉHO  DVORA,  PRAHA 8 

Ve školce Bílenecké náměstí 
od září s novou kuchyní 
V mateřské škole na Bíleneckém náměstí proběhla během léta 
celková rekonstrukce prostorů kuchyně, která zajišťuje obědy a 
svačiny pro všechny naše děti a učitelky. Kompletně byla předělána 

elektroinstalace, vodoinstalace, 
podlahy i obklady a veškeré vybavení. 
Dosavadní dřevěný nábytek byl 
již nevyhovující a bylo třeba jej 
nahradit. Nové vybavení je nerezové 
a splňuje veškeré požadované 
standardy. Samozřejmostí jsou také 
nové spotřebiče, jelikož původní již 

dlouho přesluhovaly. Na rekonstrukci jsme se připravovali několik 
let a fi nancovali ji z prostředků přidělovaných naší městskou částí. 
Důležité je, že máme hotovo a od nového školního roku tak budou 
pro děti připravována jídla na novém a moderním vybavení.

Lenka Nikodýmová, radní MČ a ředitelka MŠ

POZOR! Nově pro seniory: Možnost 
setkávání se i druhou a čtvrtou středu
Vážení senioři. Na přání návštěvníků Kavárničky bude pro vás její 
prostora otevřena i druhou a čtvrtou středu v měsíci v čase od 14.00 
do 16.00 hod. Tuto možnost jsem dojednala s laskavým svolením 
starosty MČ. Nikde se nemusíte hlásit, tato prostora je vám plně 
k dispozici. Pokud budete mít chuť a čas popovídat si se svými 
vrstevníky nebo zajímavými lidmi či poznat nové přátele, přijďte 
kdykoli, jste vítáni. Těšíme se na vás.

Růžena Klimešová, členka sociální komise

HARMONOGRAM - ZÁŘÍ
PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ

23. 09.  1. Bílenecké náměstí 09:00 -13:00
NEDĚLE  2. Dvorní – přistavení u stanoviště separací 

PŘISTAVENÍ  BioVOK

  1. Bílenecké náměstí 09:00 -12:00
08. 09.  2. Pod Křížem x U Větrolamu – vedle stanoviště
SOBOTA  separovaného odpadu 
  3. Protilehlá x Kobyliská – vjezd z Kobyliské do
  slepé ulice Protilehlá 

22. 09.  4. Ulčova   13:00 -16:00
SOBOTA

23. 09.  5. Dvořákova/Kadlecova 09:00 -12:00
NEDĚLE  6. Dvorní – vedle stanoviště separovaného
  odpadu – NE u fotbalového hřiště, kde probíhají
   zápasy a tréninky!! 

Komise, informace, pozvánka

Rada MČ nechala opravit zdi a ploty na 
hřbitově
Chaberský hřbitov je významným 
prvkem společenským a také 
krajinotvorným. Při vichřici poškodil 
padlý strom část jeho severního 
oplocení a v neuspokojivém 
stavu byly donedávna i některé 
další zdi včetně zdi dělicí. Během 
léta proto na základě rozhodnutí Rady MČ proběhla oprava plotu 
a realizace omítek v rozsahu téměř 200 m². Opravy provedla fi rma 
ALSTAR s.r.o. ze Zdib – Přemyšlení. Nejde přitom o ojedinělou 
investici na našem hřbitově. V období loňské zimy jsme zde díky 
získané dotaci 600 tisíc korun z rezervního fondu Magistrátu hl. 
m. Prahy nechali odborně ošetřit vzrostlou zeleň a na jaře proběhl 
rozsáhlý úklid v bezprostředním okolí hřbitova. S ním sousedí i 
malebné zákoutí třešňovky, jejíž současná podoba je odrazem 
poctivé práce nejen Komise životního prostředí pod vedením 
Jana Vokurky, ale také působením zdejšího úřadu.

Miroslav Malina, starosta MČ
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Jubileum Komise, inzerce

Příměstský tábor v Chabrech: ano/ne?!
Letošní prázdniny skončily, a tak si dovolím jen malé zamyšlení 
nad otázkou existence příměstského tábora v naší obci  
o příštích velkých prázdninách. Mám tři vnučky na prvním stupni 
základní školy, a tak vymyslet program pro jejich volný čas  
o prázdninách je docela náročné, a to pro mnoho rodin. Vozit 
děti do příměstských táborů v jiných lokalitách nebo městských 
částech Prahy je docela složité. A to jak časově, tak i finančně. 
Je mi líto, že tolik dětí z naší obce vozí rodiče nebo prarodiče za 
jejich aktivitami jinam, když máme v obci sokol, tělovýchovnou 
jednotu, fotbal, jezdecké oddíly, tenis i tanec. Jako babička 
bych uvítala smysluplné využití volného času svých vnuček. 
Navíc z rozhovorů se spoluobčany vyplynulo, že by nás bylo 
mnohem víc, kteří bychom využili nabídky příměstského tábora 
přímo v naší obci. Příprava PT je jistě velmi náročná, ale není 
zanedbatelná finanční kompenzace za zajištění kompletního 
pobytu dětí. Věřím, že se mezi námi najdou ochotní lidé, kteří 
se budou chtít na zajištění této aktivity spolupodílet. Částečné 
náklady lze pokrýt i z dotačního programu tak, jak se děje  
i v jiných městských částech Prahy. Děkuji za vaši pozornost.

Růžena Klimešová, členka sociální komise

inzerce VODA - PLYN - TOPENÍ
montáž a oprava rozvodů a spotřebičů

Veškeré instalatérské,  
plynařské a topenářské práce, 
čištění odpadů, revize plynu

Vladimír Tymeš, tel. 603 937 032
www.voda-plyn-tymes.cz

fotoreportáž

Krásné jubileum Marie Ševčíkové

Dne 13. července 2018 oslavila krásné 85. narozeniny. 
   Je rodačka z Chaber, kterou díky svému povolání učitelky  
v mateřské škole zná hned několik generací místních občanů. 
Paní Ševčíková byla dlouhá léta ředitelkou v tzv. horní školce 
(dnešním Chaberáčku) a ještě i ve svém důchodovém věku 
pomáhala na mnohých školkách Prahy 8. Kdo ji zažil jako paní 
učitelku, rád vzpomíná na její neutuchající energii, usměvavou 
tvář, spravedlivý přístup, láskyplnou náruč a velkou oddanost a 
respekt k povolání učitelky, které brala jako poslání. Není jistě 
náhodou, že se této profesi věnuje i její dcera a dvě vnučky. 
Uvidíme, zda se na stejnou dráhu nevydá i některé z jejích 
patnácti pravnoučat, protože se jimi prababička stále obklopuje 
a všichni příbuzní ji hojně vídají a rádi navštěvují. Není divu, 
vždyť je to bytost plná pozitivní energie a lásky, která má pro 
své blízké vždy dveře dokořán. Přejeme naší Mařence hlavně 
pevné zdraví a ať jí život stále baví. 

Děkujeme Ti za vše!!!  Tvá 37členná rodina

Fotoreportáž: Rekonstrukce stávajících a vybudování nových sportovišť
V oblasti budování sportovišť a zařízení pro volnočasové aktivity našich občanů se nám výrazně daří. Je to především díky úspěšným jednáním a 
smysluplné koncepci vedení radnice při získávání dotačních titulů a zvýšeným příjmům městské části. Máme radost, že jsme kvalitativně rozšířili 
nabídku a výběr zařízení našim nejmenším i všem občanům.  

Jan Vokurka, předseda Komise životního prostředí a tým lidí, kteří se na náročných úpravách a pracích během volebního období spolupodíleli
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DIVOCH ZVE

Kontakt: 283 852 858, 604 976 653, 
www.dchabry.eu,  

chaberskydvur@dchabry.cz, 
knihovna@dchabry.cz.

Září 2018
Výstava „ Červotoč „ 8. - 26. 9.,
Společná výstava Markéty Knorové, Evelíny Ženíškové, 
Karolíny Bathory a Alžběty Moravcové
Vernisáž se koná 8. 9. od 15.00 hod.

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

18. 9. út 9.30 – 11.00 hod., Dvoreček  
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč

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

22. 9. so 15.00 hod., Jak Uhlíř Skoumal Svěrák
Divadelní pohádka pro děti 
Vstupné 50 Kč, Velký sál

24. 9. čt 19.30 hod., Anna v ringu
Svižná komedie divadla DIVOCH aneb co všechno se může 
odehrát v jednom obýváku na francouzském předměstí. Své-
rázná služebná Anna se snaží zachránit manželství svých zá-
letných zaměstnavatelů.
Vstupné 120 Kč, Velký sál

25. 9. út 9.30 – 11.00 hod., Dvoreček  
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč

25. 9. út 16.00 - 18.00 hod., Výtvarná dílna
Zveme všechny tvořivé děti a rodiče na výtvarnou dílnu, kde si 
namalujete svůj originální hrneček.
Vstupné 30 Kč

Výstava „ Červotoč „ 8. - 26. 9.
Červotoč je společná výstava Markéty Knorové, Evelíny Ženíškové, 
Karolíny Bathory a Alžběty Moravcové.
Vernisáž se koná 8. 9. od 15.00 hod.

Provoz galerie a knihovny 
je po dobu akcí pořádaných  

v prostorách Kulturního centra CHD omezen.

Jak Uhlíř Skoumal Svěrák 
22. 9. so 15.00 hod.
Divoké, veselé, melodické, tajemné, 
poučné, místy nespoutané i 
mezigalaktické, takové je první autorské 
dílo Divadla Věž, jehož podstatnou část 
tvoří písničky od skladatelů Jaroslava 
Uhlíře, Petra Skoumala a textaře Zdeňka 
Svěráka. Celý příběh se odehrává v kouzelném televizním studiu, ve 
kterém se „na obrazovce“ vystřídá velká spousta barvitých postav, 
z nichž každá má svůj vlastní pořad. Uvidíte například mouchu Tse 
Tse, detektiva Čmuchala, žabáka Freda, broučka Potemníčka, robota 

Rudyho, Čili Parpičáka nebo Pepíka 
Superbouchače. Scéna je navíc 
doplněna poutavými obrázkovými 
motivy, od brněnské výtvarnice Evy 
Peřinové, která tak každému pořadu 
i postavě vdechla nezaměnitelný styl. 

V hlavních rolích: Kateřina Sikorová 
a Vlastimil Strubl Divadlo Věž

Tradiční setkávání na Dvorečku 
18. 9. a 25. 9. 9.30 – 11.00 hod.
Moc se těšíme na všechny děti (2-4 roky) a doprovody, 
které se chtějí naučit říkadlům a písničkám za 
doprovodu hudebních nástrojů. V pestrém programu 
nebudou chybět protahovací cvičení, ani oblíbená 
výtvarná dílna.
Za Dvorečkovský tým, Dana Ondráčková

Moc se těšíme na všechny děti (2-4 roky) a doprovody, 
které se chtějí naučit říkadlům a písničkám za 
doprovodu hudebních nástrojů. V pestrém programu 
nebudou chybět protahovací cvičení, ani oblíbená 

Při prohlížení výstavy 
jako celku lze spatřit 
rozličné spektrum 
uměleckého projevu, 
od keramiky, přes 
grafi ku, kresbu 
až po trojrozměrné objekty. I přes 
tuto variabilitu je však patrný jeden 
společný jmenovatel – upřímný zájem 
o autorskou tvorbu. 
Z této úvahy se také zrodil tematický 
základ výstavy. Umělecký zájem 
jako hnací motor kreativity a otázka 
toho, kdy se zájem stává posedlostí. 
Tematika posedlosti je v jakémkoliv 
druhu umění řešena již od nepaměti 

a jako poměrně 
abstraktní pojem 
v sobě obsahuje 
mnoho možných 
interpretací a vztahů 
- pro někoho jde 

o stále se navracející myšlenku, které se 
neumí zbavit, pro jiného je to konstantní 
obsese. Ve vizualitě vystavených děl 
je patrná ve stále se navracejícím 
ornamentu, nervózní kresbě 
i v opakujícím se otáčení hrnčířského 
kruhu. Někdy může jít o věc pozitivní, 
jež nás vede k horečné aktivitě, někdy 
v sobě nese negativní důsledek 
neschopnosti opustit škodlivé.

Výtvarná dílna 
25. 9. 16. 00 – 18. 00 hod.
Hrníček malovaný, pro radost udělaný. 
Zveme všechny tvořivé děti a rodiče na 
výtvarnou dílnu, kde si namalujete svůj 
originální hrneček. 

Chaberský dvůr – Kulturní centrum
můžete sledovat na FB 

Kavárnička Chaberský dvůr, 
5.9  a 19. 9. 15.30 - 17.30 h.



DIVOCH ZVE

Knižní novinky

Novinky pro děti

Divadelní hra Tonka Šibenice 
dne 9. 10. v čase od 19.00 hod.
Pravdivý příběh známé prostitutky v režii Jaroslava Duška.
Předprodej zahájen 4. září! 
Vstupné: 120 Kč
Hra Tonka Šibenice vznikla na 
motivy hry Miloše Macourka 
Racajda a vypráví o Antonii 
Havlové, několikrát soudně 
trestané prostitutce, která 
strávila noc s příšerným 
vrahem Prokůpkem před jeho 
oběšením, aby splnila jeho 
poslední přání. Jde o komorní 
veseloherní příběh vhodný i 
pro středoškolskou mládež, 
neboť jde o skutečnou postavu 
pražské galerky tehdejší doby.
Diváci se stávají při tomto představení nebeským tribunálem, 
který zemřelou Tonku buď přijme do nebe, nebo odsoudí do pekla. 
Vyprávění jejího životního příběhu není jen svědectvím doby, ale také 
připomenutím, že nelze nikoho soudit, když neznáme pozadí jeho 
činů....
Hrají: Anděl strážný: Iveta Dušková, Tonka Šibenice: Jitka Sedláčková

Malování v Kulturním centru CHD
Okurkovou sezonu použila samospráva MČ k přípravě 
kulturních prostor Chaberského dvora na novou sezonu 
vymalováním Kulturního centra za pomoci zaměstnanců 
údržby úřadu. Postupně budou práce na zlepšení prostředí 
v návštěvních prostorech pokračovat.

Srpnový Den s Knihulkou 

V srpnu naše knihovna pořádala Den s Knihulkou, kterého 
se zúčastnilo 20 dětských čtenářů. Dopoledne i odpoledne 
byla připravena lehká rozcvička, bohatá dílna i osvěžující 
zmrzlina a okurky. Děti si vyrobily truhličky na poklady i 
květináče pro maminky. Samozřejmě se i četlo, dopoledne 
v češtině o špačkovi knihomolovi, který neuměl létat a 
odpoledne dokonce v angličtině o zvířátkách. Jelikož byl 
zákaz pálení ohňů, tak místo táboráku jsme se nakonec 
pohostili jinak, ale také dobře. Děkuji Daně Ondráčkové 
i Radce Mlynárové za pomoc a Kavárně Pod Pavlačí za 
dobrůtky. Všem děkuji za milou účast.              Bára Šedová

Chaberský dvůr           7



8   Kultura

Pozvánka NA PŘEHLÍDKU ZA DIVOCHY
V září a říjnu 2018 se koná v Divadle Karla Hackera v pražských Kobylisích již 4. ročník přehlídky amatérských divadel: DIVADELNÍ 
OSMIČKA 2018. I v tomto roce u toho budou DIVOŠI, divadelní ochotníci chaberští. Kdo nás chce podpořit a shlédnout hry v 
příjemném prostředí kobyliského divadla, může dorazit. 

Kdy a v kolik?    Čtvrtek 20. 9. 2018 od 19:00 na “Sestry” Martiny Mrňavé.
  Pondělí 8. 10. 2018 od 19:00 na komedii Roberta Thomase “Inspektor má těžkosti”. 

Těšíme se u kultury s vámi na shledanou! Váš DIVOCH

NA PŘEHLÍDKU ZA DIVOCHY
V září a říjnu 2018 se koná v Divadle Karla 
Hackera v pražských Kobylisích již 4. ročník 
přehlídky amatérských divadel - DIVADELNÍ 
OSMIČKA 2018. I v tomto roce u toho budou 
DIVOŠI - divadelní ochotníci chabreští. Kdo by 
nás chtěl podpořit a shlédnout hry v příjemném 
prostředí kobyliského divadla, může dorazit ve 
čtvrtek 20. 9. 2018 od 19:00 na Sestry Martiny 
Mrňavé, či v pondělí 8. 10. od 19:00 na komedii 
Roberta Thomase Inspektor má těžkosti.  

Těšíme se u kultury na shledanou! 
Váš DIVOCH

100 let od narození Antonína Suma 
U příležitosti 100 let od 
založení Československé 
republiky je důstojné 
připomenout si i jednoho  
z významných chaberských 
rodáků.
   JUDr. Antonín Sum by se 
31. ledna příštího roku dožil 
100 let. Ve 20. letech žil ve 
Washingtonu, kde jeho otec 
pracoval na velvyslanectví. 
Gymnázium absolvoval ve 
Vídni, na Karlově univerzitě 
vystudoval práva a  
v rámci studií často pobýval 
v zahraničí. Za druhé 
světové války se zapojil do 
domácího odboje jako člen 
Sokola i Junáka. V roce 
1945 se účastnil Pražského 
povstání. 
   Po skončení války šel ve stopách svého otce a stal se 
diplomatem. Nejprve pracoval na Úřadě předsednictva vlády, 
posléze v roce 1947 jako osobní tajemník ministra zahraničních 
věcí Jana Masaryka, kterého si vážil. Přikláněl se k verzi, že Jan 
Masaryk spáchal spíše demonstrativní sebevraždu. O dva roky 
později, po smrti Jana Masaryka, byl komunistickým režimem 
zatčen a třináct let vězněn; pracoval v uranových dolech. 
Po propuštění se vrátil do českého Junáka, kde působil jako 
tlumočník a věnoval se ochraně přírody. 
   Za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva mu byl 
prezidentem republiky v roce 2003 propůjčen řád T. G. Masaryka 
III. třídy. Zemřel 15. srpna 2006. Pochován je na místním 
hřbitově.

Tomáš Trenkler, politolog
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

24.9.2018

Režie: Alena Borhyová 

Marc Camoletti - Anna v ringu

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

NA PŘEHLÍDKU ZA DIVOCHY 
V září a říjnu 2018 se koná v Divadle Karla Hackera v pražských 

Kobylisích již 4. ročník přehlídky amatérských divadel - 

DIVADELNÍ OSMIČKA 2018. I v tomto roce u toho budou

DIVOŠI - divadelní ochotníci chaberští. Kdo by nás chtěl 

podpořit a shlédnout hry v příjemném prostředí kobyliského 

divadla, může dorazit ve čtvrtek 20. 9. 2018 od 19:00 na Sestry 

Martiny Mrňavé, či v pondělí 8. 10. od 19:00 na komedii Roberta 

Thomase Inspektor má těžkosti.

Těšíme se u kultury na shledanou!

Váš DIVOCH



Najde si občan Chaber to své v našem Sokole? 
Současný stav Sokola je neutěšený. Jeho potenciál je nevyužit, sokolovna 
zeje prázdnotou a vedení Sokola nemá snahu situaci řešit. Trvá na tom, že 
všechno se pod hlavičkou „Sokola“ dělá dobrovolně a zadarmo. Jenomže 
doba se změnila a všechno je jinak. V dnešní době, kdy se apeluje na pohyb, 
který je důležitý pro zdraví a jak ho lidé mají málo, má právě sokol široké pole 
působnosti. Věřím, že při dobrém a chytrém vedení by se naše sokolovna 
naplnila spokojenými dospělými i dětmi. Sokol nejsou jen prostná nebo 
pořadová cvičení. V sokolských jednotách je mnoho oddílů, kde si každý 
může najít to své. Cvičí se tu kromě kondičního a zdravotního cvičení i Jóga, 
Taj-či, Judo, Karate, Rytmická gymnastika, Aerobik. Jsou tu i oddíly volejbalu, 
Florbalu, Tenisu, Badmintonu, Házené i menší posilovny. Fungují taneční 
kroužky pro dospělé i pro děti, cvičí se dětská gymnastika, Mažoretky, cvičení 
rodičů s dětmi  i cvičení čerstvých maminek, najdeme zde i oddíly turistů nebo 
táborníků. 
   Kvalita cvičení a všech činností závisí na kvalitních profesionálních cvičitelích 
a lákavé pestré nabídce. Doba, kdy cvičitelé byli pouhými dobrovolníky, je 
dávno za námi a stávající vedení našeho Sokola nechce pochopit, že cvičitele 
je třeba nejen získat, ale také zaplatit. Stejně, jako se platí trenérům tenisové 
školičky pod hlavičkou toho samého Sokola. A tak chaberská sokolská 
jednota pracuje spíše ke svému zániku. Stará generace, která se po roce 
1989 zasloužila o obnovu sokola, příliš dlouho držela kormidlo a nepřipravila 
své nástupce, kteří by Sokol vedli dál. S lítostí musím napsat, že současný 
starosta Sokola neumí nové lidi získávat, těch, co jsou aktivní, si neváží a 
svou arogancí odradí od dalších aktivit i stávající členy. 
   Mnozí zúčastnění členové sokola mají dojem, že jeho pád je záměrně 
řízen a připravován pro privátní využití prostor sokolovny některým členem 
(nebo několika) výboru jednoty. Je nás víc, které trápí tato situace, a tak 
chceme činnost sokola zachovat. V současné době se jedná o jednu 
z mála neziskových organizací, kde je možno sportovat levně podle své chuti. 
Nejdemokratičtějším způsobem je změnit vedení sokola na volební valné 
hromadě někdy v únoru 2019. Chceme-li současný výbor omladit a zvolit 
nový, musíme mít ochotné lidi. Moc bych to Sokolu přála.

Stáňa Klocperková

Čipová karta a neochota 
spolufi nancovat ji seniorům, 
cvičencům Všesokolského 
sletu
Velmi mě mrzí, jak se k letošnímu sletu, svátku 
všech cvičenců a k platbě čipové karty postavil 
výbor naší Jednoty v čele se starostou Petrem 
Hrdličkou. Přitom náklady na uhrazení karty nám 
cvičencům mohl výbor naší Jednoty díky dotaci MÚ 
Dolní Chabry pomoci nést. 
   Už před letošním sletem dne 14. května 2018 
poskytl MÚ Dolní Chabry naší jednotě dotaci ve 
výši 30. tis. Kč, cituji ze Zpravodaje: „… dotace byla 
poskytnuta na činnost v roce 2018 a podmínkou 
daru je propagace MÚ Dolní Chabry na pořádané 
aktivitě.“ Při mém povídání se starostou Malinou 
po skončení sletu mi řekl, cituji: „Co už je větší 
propagace, než že Sokol Dolní Chabry cvičil na 
XVI. Všesokolském sletu!“ Tuto skutečnost zmiňuji 
proto, že každý cvičenec sletu si musel zakoupit 
účastnickou čipovou kartu v hodnotě 600 Kč. 
Bohužel, náš výbor se starostou Hrdličkou nám 
nepřispěl ani korunou (za naši Jednotu v této 
kategorii cvičilo celkem 18 seniorů). Myslíme si, 
že právě dotace mohla posloužit dané věci. A tak 
se ptám: Na co byla dotace úřadu ve výši 30 tisíc 
korun vlastně použita?! Pro nás seniory je částka 
600 Kč vysoká a většině účastníků ji zaplatili jejich 
jednoty, jak jsme se dozvěděli na Vinohradech 
i od kolegů z různých jednot při dojíždění na tzv. 
secvičné. Nejedná se pouze o tuto nepříjemnost 
v naší jednotě. Už deset let žádám při jednáních na 
valné hromadě, aby výbor svá usnesení o činnosti 
a nakládání s fi nančními prostředky uveřejnil na 
nástěnce. 
   Jednota je členskou organizací a její členové 
mají podle stanov právo vědět o činnosti i jejím 
fi nancování vše. Vždy mi bylo sděleno, že se 
jedná o tajné a důvěrné údaje, které nejsou určeny 
všem členům. Proto mě mrzí, že i o výši dotace od 
úřadu jsme se dozvěděli až ze stránek Zpravodaje. 
Jsem přesvědčená o tom, že vnitřní nekomunikace 
vede ke zbytečným nepříjemnostem, nejasnostem 
v hospodaření a vzájemné nedůvěře. 
   Čipová karta a neochota přispět na její náklad 
nám seniorům byla poslední tečka. Důsledkem 
nedobrého stavu je, že jsem se po dvaceti letech 
aktivní činnosti v naší jednotě rozhodla ukončit svoji 
cvičitelkou činnost a členství v TJ Sokol Dolní Chabry. 
Všem kolegům děkuji za skvělou spolupráci.

Alena Markantová

Až půjdete v září na houby … 
Září je pro mne nejkrásnější měsíc v roce. Není tak 
velké teplo a i pro zvěř je toto období příjemnější. 
Letošní parné léto s minimem srážek bylo nejen 
pro lidi, ale zvláště pro volně žijící zvířata obtížné. 
Nedostatek vody trápí všechno živé i rostliny. Jak 
víme, bez vody není života. Na přelomu července 
a srpna probíhala srnčí říje. Dobře probíhající říje 
je zárukou dalšího pokračování rodu. Já osobně 
mám radost z toho, že při svých pochůzkách a 
pozorováních vidím mimo jiné bažantí slepice, 
které jsme nakoupili a po aklimatizaci vypustili 
do volné přírody. Tato akce je snahou zastavit 
úbytek drobné zvěře v naší honitbě a my věříme, 
že každá podobná akce pro jejich záchranu má 
smysl. Při této příležitosti bych rád informoval 
čtenáře o tzv. kaňkování (říje) kun, které proběhlo začátkem srpna. V tuto 
dobu odletěl i čáp bílý.  
   Jako v našich končinách proběhla srnčí říje, tak je dobré se zmínit i o říji 
našeho krále hor  jelena evropského, který má říji koncem září a začátkem 
října. Komu bylo dopřáno se jelení říje zúčastnit, dá mi za pravdu, že je to 
zážitek na celý život. Obzvláště pro myslivce, který má myslivost, jak se říká 
„pod kůží“. Jako obvykle jedna rada na konec: až půjdete na houby, které 
v září rostou, chovejte se jako zvěř, to znamená: tiše, opatrně i ohleduplně, 
nejste v lese ani v přírodě sami.           Tonda Matějka, myslivecký hospodář

VÝZVA PRO SPORTOVNÍ NADŠENCE  
Průzkumná akce u občanů Chaber zda a jak postavit SOKOL na nohy

Najdou se lidé, kteří jsou ochotni věnovat čas, energii, své schopnosti 
a pomoci postavit Sokol Dolní Chabry na nohy? Hledáme především 

organizátory do výboru, ale i cvičitele různých oddílů. Máte-li zájem, chuť i 
čas, nabídněte nám svou energii a společně pak vymyslíme, kterým směrem 

ji využijeme. Svou nabídku nebo dotaz posílejte na prozatímní kontaktní 
e-majlovou adresu: klocperkovi@seznam.cz. Těšíme se na vás!

Zažít Chabry jinak Zažít Chabry jinak 
Sobota 15. 9. 2018Sobota 15. 9. 2018Sobota 15. 9. 2018

Kde: Dream Food, Dream Fit, Cukárna Na 
Pěšině, Restaurace U Sparťana, Mucho 

Gusto Delikatesy, Restaurace U Trumpety, 
Hostinec U Míšků, Chabrybárna, …Hostinec U MíšHostinec U MíšHostinec U Mí ků, Chabrybárna, …

Co: Jídlo, pití, orientační běh, 
grilované ryby, letní kino, 
ochutnávka vín, sousedská 
setkání a mnoho dalšího

Spolky, pozvánka       9



Fotbalový klub SK Dolní Chabry poprvé ve své historii 
obsadil všechny mládežnické kategorie, a dokonce byl 
opět založen B-tým mužů. V mistrovských soutěžích tak 
budeme mít 6 mládežnických mužstev a 2 mužstva mužů. 

10   Sport

Fotbalové léto v Chabrech. 
Superpohár v malé kopané ve 
Vysočanech 
Ačkoliv počasí vybízí spíše k vodě, naši hráči už šlapou 
fotbalové trávníky. Na počátku léta naše starší přípravka 
vybojovala krásné 3. místo na turnaji, který se konal 
u příležitosti finále Superpoháru v malé kopané ve 

Vysočanech. Nad naše síly byla jen mužstva Viktorky 
Žižkov a Motorletu. Naši mladší a starší žáci odjeli na 
soustředění do sportovního centra Nymburk. Dorost 
naopak zvolil přípravu na domácím hřišti. Největší 
změny byly zaznamenány u mužů. Po roční pauze byl 
obnoven B-tým a došlo ke značnému omlazení kádru, 
zejména u A-mužstva, kdy máme pravděpodobně 
nejmladší tým v soutěži. Věkový průměr při prvním 
mistrovském utkání byl 22,5 roku (nejstarší hráč má 
26 let). K omlazení významně přispěla skutečnost, že 
do mužstva mužů ze staršího dorostu přešlo 5 našich 
odchovanců (Jírovec, Valenta, Olashyn, Pavlovič a 
Červenka). Přišel i Petr Klouček s Honzou Škurkem, 
kteří v minulé sezoně hájili barvy Slavoje Vyšehrad  
v lize staršího dorostu. Mimochodem Petr Klouček byl 
nejlepší nahrávač týmu a Honza Škurek byl kapitánem 
a nejvytíženějším hráčem Vyšehradu: oba hráči se tak 
po letech, kdy hráli mládežnické ligové soutěže, vracejí 
tam, kde s fotbalem začínali, a to k nám do Chaber. 
Na našem hřišti můžete vidět i zcela nové tváře:  
z třetiligové Chrudimi k nám přestoupil Michael Matyáš, 
z Horních Měcholup Otakar Vágner a z Horního Jiřetína 
Ladislav Dolejška, který hrál dříve za Teplice či Most. 
Určitě se přijďte podívat, jak to našim hráčům ve všech 
kategoriích na hřišti půjde. Více na www.skchabry.cz.                     

Jan Škurek

SO 11.8.2018
NE 12.8.2018
SO 18.8.2018
NE 19.8.2018
SO 25.8.2018
NE 26.8.2018
SO 1.9.2018
NE 2.9.2018
PÁ 7.9.2018
SO 8.9.2018

NE 9.9.2018

SO 15.9.2018
NE 16.9.2018

SO 22.9.2018

NE 23.9.2018
SO 29.9.2018
NE 30.9.2018

SO 6.10.2018

NE 7.10.2018
PÁ 12.10.2018
SO 13.10.2018
NE 14.10.2018
SO 20.10.2018
NE 21.10.2018
ÚT 23.10.2018
SO 27.10.2018
NE 28.10.2018

SO 3.11.2018

NE 4.11.2018
SO 10.11.2018
NE 11.11.2018
PÁ 16.11.2018
SO 17.11.2018
NE 18.11.2018

A2B  13 M ‐ 1.A/B

MUŽI ‐ A MUŽI ‐ B

SOUTĚŽ A5A ‐ 24 M ‐ 3/A C2A ‐ 32 D ‐ 1/A

ST. DOROST
V ‐ ZLIČÍN ‐ 10,30

D ‐ RADOTÍN "B" 16,00

D ‐ LOKO "B"    15,30

V ‐ BRANÍK "B"  13,00

D ‐ ZLÍCHOV  17,00

V ‐ ZBRASLAV  17,00
D ‐ SLIVENEC  17,00

V ‐ LIBUŠ     10,15

D ‐ ARITMA "B" 16,30

V ‐ 1999 PRAHA 16,30   
hř.NUSLE

V ‐ BÍLÁ HORA"B" 17,00

D ‐ SMÍCHOV "B" 16,30

V ‐ ADVOKÁT 16,30

D ‐ ZLÍCHOV"B"   16,00

V ‐ LYSOLAJE  16,00

D ‐ MODŘANY  13,30

V ‐ TOČNÁ   17,00

D ‐ PROSEX  17,00

D ‐ STODŮLKY   14,30

V ‐ LIPENCE   14,00

V ‐ STŘEŠOVICE   10,30

D ‐ F.J.F.I.ČVUT  14,30

volno

F2A 62 MŽ ‐1/A

ML. DOROST ST. ŽÁCI ML. ŽÁCI

G3H 2008/9

ST. PŘÍPRAVKA

H3H 2010/11

ML.PŘÍPRAVKA

V ‐ HRDLOŘEZY  12,30

D2A ‐ 42 MD ‐1/A E3B 55  SŽ ‐ 2/B

D ‐ GORDIC  17,00

V ‐ ZLÍCHOV  16,30

D ‐ HÁJE JM  13,00

V ‐ JUNIOR  18,00

D ‐ ZLIČÍN  13,00

V ‐ ŘEPORYJE  13,00

V ‐ ŠEBEROV 13,30

V ‐ NEBUŠICE  14,00

V ‐ KBELY "B"  15,30

V ‐ SUCHDOL"B"  13,30

D ‐ SPOJE "C"  14,00

D ‐ P.RAPTORS 15,30

V ‐ JUNIOR 18,00 hř. 
V úžlabině UMT.

V ‐ CHODOV 16,30

D ‐ F.A.Praha 10,30

V ‐ UHŘINĚVES 12,00

V ‐ ČAFC  10,45

D ‐ KUNRATICE 11,30

V ‐ BĚCHOVICE 12,00

D ‐ PRAGA   10,00

V ‐ ÚJEZD n L.  10,00

D ‐ UHŘINĚVES 11,00

D ‐ HRDLOŘEZY 10,00

D ‐ BÍLÁ HORA 13,00

V ‐ RUZYNĚ 10,30

D ‐ ZLIČÍN"B" 12,00

V ‐ METEOR 15,00

V ‐ BOHNICE 11,45

V ‐ KBELY  11,00

D ‐ ÚJEZD 13,00

D ‐ A.A.ZBURA 11,30

D ‐ RUZYNĚ 13,30

D ‐ ČAKOVICE 12,00

V ‐ VINOŘ 17,00

V ‐ BOHEMIANS 8,30 hř. 
HRDLOŘEZY

D ‐ ARITMA  10,30
V ‐ SUCHDOL 17,30

D ‐ ZLIČÍN   10,00

V ‐ CHUCHLE 9,00

V ‐ TROJA 17,00

D ‐ NEBUŠICE 10,00

V ‐ BOHEMIANS  8,30 
hř. HRDLOŘEZY 

D ‐ RADOTÍN  13,30

V ‐ MODŘANY 9,00

D ‐ TEMPO 14,00
V ‐ BŘEZINĚVES 13,00

D ‐ SMÍCHOV 16,30

SR
PE

N
ZÁ

ŘÍ

V ‐ LOKO   17,00

ROZPIS ZÁPASŮ ‐ PODZIM 2018

V ‐ BŘEZINĚVES 11,30

volno

D ‐ KYJE   10,00

V ‐ ČAFC 12,30

D ‐  KBELY   15,30

D ‐ BOHNICE"B" 14,00

V ‐ Uh.Sklady   11,00

D ‐ SUCHDOL 16,00
volno

V ‐ ŘEPY  15,30

V ‐ ČAFC 14,30

D  ‐ ČAKOVICE 14,30

V ‐ BĚCHOVICE 9,00V ‐ LIBUŠ 14,45

LI
ST
O
PA

D D ‐ TŘEBORADICE 9,00

D ‐  KBELY  10,00

D ‐ BOHNICE 10,00

ŘÍ
JE
N

V ‐ MOTORLET 13,30

D ‐ BÍLÁ HORA 10,30

V‐DEUTSCHER 14,00  
hř. METEOR UMT.

D ‐ STRAŠNICE  14,00

D ‐ ARITMA  11,00

Slovy básníka: „Bylo to překrásné a bylo toho dost.“
                               Vítězslav Nezval (Sbohem a šáteček)

Tato slova zcela vystihují atmosféru sletu. Byly to krásné dny, a to již od začátku 
průvodu dne 1. 7. až po závěrečný druhý program 6. 7. Krásná atmosféra na 
stadionu, vzájemné povzbuzování cvičenců i fandění diváků, snaha co nejlépe 
zacvičit od všech účastníků a především obdivuhodné výkony a soustředěnost 
našich nejmenších. Ke sletu patří i hodinové stání na seřadištích na sluníčku. 
Naše skladba Princezna republika byla velice hezká a vyvolávala zasloužený 
obdiv diváků i ostatních cvičenců. Při druhém programu, kdy byla závěrečným 
číslem celého sletu, ji diváci ocenili aplausem ve stoje. Nemusím jistě říkat, jaké 
dojetí jsme prožívali my na ploše. Písně Karla Hašlera o kráse Prahy a naší 
vlasti i o svobodě, kterou si nesmíme dát vzít, velice přispěly k oslavám 100 
let naší republiky spolu s krásným zahajovacím i závěrečným ceremoniálem s 
alegorickými postavami naší historie. Letošní všesokolský slet jsme zakončili 
provoláním slávy XVII. Všesokolskému sletu v roce 2024.

Alena Markantová, cvičitelka

TJ ZŠ CHABRY cvičí od září 
v tělocvičně základní školy Dolní Chabry, Spořická 400 takto:

Pondělí  20:00 – 21:00 SM systém  I. Rakovská
od 24. 9. 2018    rehabilitační cvičení na nápravu bolesti zad
Úterý  16:05 – 17:05 předškolní děti 4 – 6 let I. Rakovská
od 11. 9. 2018
 17:05 – 18:05 chlapci a dívky 1. - 3. třída I. Rakovská
 18:00 – 19:00 Senior fit   I. Rakovská
 zaměřeno na zlepšení fyzického a psychického zdraví seniorů všech věkových
 kategorií, cvičení SM systému

od 4. 9. 2018 
       20:00 – 21:00 muži kondiční a posilovací cvičení E. Havel

Středa 17:00 – 18:00 volejbal mix 4. oddíl R. Bílek
od 12. 9. 2018
 18:00 – 19:30  volejbal mix 2. oddíl D. Řičánek
 19:30 – 21:00 volejbal mix 1. oddíl M. Mrňavá
Neděle 18:00 – 19:30 volejbal mix 3. oddíl J. Vávrová
od 9. 9. 2018
Informace získáte u vedoucích jednotlivých oddílů na hodinách nebo na 
mobilním čísle 730 641 912: Ivana Rakovská

Všechny zájemce o cvičení  zve na své hodiny
 cvičitelský sbor TJ ZŠ Chabry

Datum a čas Domácí   Hosté Tým
01.09.2018 17:00 Dolní Chabry Slivenec Muži „A“
02.09.2018 14:30 Dolní Chabry Čakovice Mladší dorost
02.09.2018 17:00 Dolní Chabry „B“ Prosex Muži „B“
08.09.2018 17:00 Dolní Chabry Kačerov Starší dorost
09.09.2018 14:00 Dolní Chabry Bohnice „B“ Starší žáci
15.09.2018 16:30 Dolní Chabry Aritma „B“ Muži „A“
16.09.2018 10:00 Dolní Chabry Zličín Starší přípravka
16.09.2018 12:00 Dolní Chabry Čakovice Mladší přípravka
16.09.2018 14:00 Dolní Chabry Tempo Mladší žáci
16.09.2018 16:30 Dolní Chabry „B“ Čechie Smíchov „B“ Muži „B“
22.09.2018 16:30 Dolní Chabry Čechie Smíchov   Starší žáci
23.09.2018 10:30 Dolní Chabry FA Praha Mladší dorost
23.09.2018 13:00 Dolní Chabry Háje Starší dorost
29.09.2018 16:00 Dolní Chabry Radotín „B“ Muži „A“
30.09.2018 10:00 Dolní Chabry Kyje Mladší přípravka
30.09.2018 13:30 Dolní Chabry Radotín   Mladší žáci
30.09.2018 16:00 Dolní Chabry „B“ Zlíchov „B“ Muži „B“



Co Čech, to Sokol… 
Pojďme společně oživit umírající činnost místního 
Sokola v Dolních Chabrech! 
K hlavním záměrům a stanovám Sokola patří propagace 
sokolské činnosti v jednotách a župách a spolupráce 
Sokola s dalšími lokálními subjekty. Hlavní činností ČOS je 
prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, společenské a kulturní 
činnosti přispívat ke zvyšování fyzické, společenské, kulturní a 
duchovní úrovně nás všech, vychovávat mladé lidi k mravnosti 
a nás všechny vést k občanské odpovědnosti. Já, jako člověk, 
který vede aktivní život, jsem velmi zklamaná současným 
stavem v našem místním Sokole. Od chvíle, kdy jsem se 
usadila v této pěkné a útulné části Prahy, jsem začala hledat 
příležitosti pro sportovní a kulturní život. Byla jsem šťastná, 
když jsem se dozvěděla, že stejně jako v celé České republice 
i zde má své místo Sokol. V tu chvíli Sokol hledal kandidáta 
na místo cvičitelky a ráda jsem přijala možnost se cvičitelkou 
stát. Po úspěšné spolupráci a vyškolení paní Klocperkovou 
jsem zahájila cvičení v Sokole. Bohužel, problémy se zády mi 
nedovolily dále pokračovat. V Německu, kde žijeme mnoho let 
z rodinných důvodů, dobrovolně trénuji fotbalový tým mladších 
děti v kategorii „Bambini“.
   A co mě hodně trápí? V květnu letošního roku jsem 
chaberskému Sokolu nabídla své služby jako dobrovolný trenér 
fotbalu, tenisu nebo gymnastiky pro chaberské děti během 
letních prázdnin v červenci. Forma tzv. příměstského tábora, 
kterou žádá stále více rodičů o prázdninách pro své děti. 
Neochota, arogance a urážlivý tón starosty tělocvičné jednoty 
Sokola Dolní Chabry, kterým se mnou mluvil před přítomnými 
dětmi na hřišti, mi zcela vyrazil dech. Výhružně mi sdělil, že 
si nepřeje, abych v této činnosti pokračovala a další vyvíjela, 
protože by sem začaly chodit všechny děti z Chaber! Ano, právě 
toto jsem chtěla docílit. Aby do Sokola začalo chodit co nejvíce 
dětí z Chaber. Aby o ně rodiče neměli starost a věděli, že jsou 
v dobrých rukách odpovědné dospělé osoby. Navíc v létě 
Sokol a dnes vím, že ani další organizace či sdružení, nenabízí 
rodičům pro jejich děti žádnou sportovní ani kulturní aktivitu zde 
v obci. A tak hodně rodičů i prarodičů vozí své děti často i do 
vzdáleného okolí. Věřte mi, že se už dále nechci dívat na to, jak 
náš Sokol zaniká!  
   Vážení čtenáři, vážení příznivci Sokola, ale jakékoli sportovní 
aktivity, apeluji na vás: připojte se nyní a nabídněte svou vlastní 
moderní představu o využití zařízení a prostoru Sokola! Čím více 
členů bude náš Sokol mít, čím bude jeho základna širší, bude 
mít dostatek lidí mladých duchem, iniciativních a rozhodných, 
oživíme umírající činnost našeho Sokola rychleji!

Larisa Bubela
(Poznámka redakce: viz Výzva, str. 9)

OBECNÍ ŠKOLA v Chabrech slaví 
letos 195 let 
První vyučování dětí v Dolních Chabrech začalo 
roku 1780. Tehdy se hostinský Schüller z Vysočan 
přestěhoval do Chaber, a protože byl člověk 

podnikavý, získal zde po roce od vrchnosti libeňské pozemek, 
na kterém postavil chalupu čp. 19 (na rozcestí ulic U Václava, 
Jirkovská a Doksanská). V ní začal vyučovat děti. Po smrti 
hostinského se vyučování ujal jeho syn František a škola stále 
fungovala v soukromých prostorách rodiny.  

   První obecná škola 
v Chabrech byla 
založena roku 1823 
na místě bývalé 
vinopalny (Bílenecké 
nám.). Náklad na ni 
činil 7185 zlatých 
(14.370 Kč). V květnu 
1824 byla nová 
budova slavnostně 
vysvěcena vikářem 

Františkem Krabatem za přítomnosti proseckého faráře a 
kaplana, direktora libeňského, několika okolních starostů a široké 
veřejnosti. Prvním kantorem na této škole byl vnuk hostinského 
Schüllera, Karel. Dětí stále přibývalo a učitelé se ve škole střídali. 
Roku 1871 nastoupil do chaberské školy Karel Sojka, podučitel 
z Třeboradic, který budovu přebíral již v zuboženém stavu. Sojka 
se stal řídícím učitelem a působil zde 34 roků. S velkým úsilím 
se mu podařilo zvýšit školní budovu o jedno patro. Stala se tak 
školou dvoutřídní a bylo již načase, neboť záznamy z roku 1881 
dokládají 113 žáků ve dvou třídách. Dnes po 195 letech najdeme 
v prostorách bývalé obecní školy dětičky předškolní, a to v pěkné 
mateřské škole.                                      Jana Snížková za OSOP

Rekultivace rybníka u Kalendů
Každá vodní plocha je 
cenným biotopem pro vodní 
ptactvo, obojživelníky i 
ryby. Od července prochází 
nejspodnější rybník v naší 
obci svou nutnou obnovou. 
Značná část jeho plochy byla 
zanesena vrstvou aktivního 
sedimentu, který nepříznivě 
ovlivňoval chemismus vody 
nejen v zimním, ale především v letním období. Veškeré práce 
na něm a v něm budí pozornost místních i návštěvníků obce. 
Po vypuštění vody najely bagry a náklaďáky s jílem, štěrkem a 
hlínou s cílem odbahnit a vyčistit plochu rybníka, upravit a zpevnit 
břehy. Bylo vytvořeno loviště, které bude i nadále zachováno. 
Účelem je zlepšit kvalitu a průhlednost vody, ve které se budou 
prohánět ryby určené k naší spotřebě. Obroda rybníka probíhá 
výhradně na náklady jeho majitele a pan Kalenda mi slíbil, že 
nám o dalším záměru poví více v jednom z dalších čísel našeho 
Zpravodaje.                                                Hana Marie Kunešová
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Sousedské slavnosti v sobotu 15. září 2018

V sobotu 15. září 2018 proběhne ve 100 lokalitách po celé České republice akce Zažít město (snů) jinak.  
Tématem letošní sousedské slavnosti je město snů. Jaký sen budete prožívat zrovna ve Vašem okolí bude 
záležet na kreativitě Vás a Vašich sousedů.

Zažít město jinak jsou sousedské slavnosti, jejichž náplň vytvářejí sami obyvatelé daných lokalit. Zapojte 
se i Vy! Domluvte se se svými sousedy, napečte koláče, připravte ochutnávku domácích marmelád, 
šťáv, nápadům se meze nekladou. Děti mohou společně vymyslet hru či soutěž, které se v sobotu  
15. 9. zúčastní.

Program je připraven jak v komerčním centru Nové Chabry, tak i v centru Dolních Chabrů,  
od 10:00 až do večera.

Více informací o akci Zažít město jinak najdete na www.zazitmestojinak.cz

Přijďte a bavte se! 
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