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Vandalismus 
a krádeže

Velmi často opakované téma dneška. 
Dotklo se bohužel i Chaber. V průběhu 
minulého měsíce jsme v naší městské 
části prožili vlnu nepříjemných záleži-
tostí, vandalismem v ulicích počínaje 
a krádežemi konče. Nebývalou měrou 
se rozšířilo nesmyslné poškozování 
obecního i soukromého majetku. Byla 
zničena celá řada dopravních značek, 
vytrhány a poškozeny lavičky a jako 
zvláštní prémie, byla rozbita okna ně-
kolika aut. Nebylo to specifi kum jedné 
oblasti, tyto excesy jsme zaznamenali 
v rozsáhlé oblasti Chaber. Vzhledem 
k charakteru způsobených škod se dá 
domnívat, že pachatelům šlo především 

o to věci poničit. V některých případech 
se to určitě neobešlo bez zvukové kuli-
sy. Uvědomuji si, že to bylo v noci, ale 
přesto prosím každého, kdo by zazna-
menal jakékoliv neobvyklé dění, volejte 
158. Je to v našem společném zájmu.

Aby v tom vandalové nabyli sami, ob-
jevily se opět případy krádeží na sou-
kromých pozemcích. A znovu to byly 
především měděné žlaby a plechování. 
Obětí se stala i budova úřadu. Poku-
sy o krádeže však zaznamenali i další 
občané. Ten nejnovější se stal tento 
víkend. I tady doporučuje Policie volat 
tísňovou linku.

AUTOBUS č. 169
Podle vyjádření náměstka primátora HMP Ing. Josefa Noska a ředitele ROPIDu 
Pavla Procházky nebudou na lince č. 169 realizována žádná omezení.
Podařilo se to především zásluhou několika set dopisů občanů Chaber.
Všem vám děkuji.

Starosta MČ Dolní Chabry



Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina, 
starosta MČ

Příspěvky do Zpravodaje  
Chtěl bych reagovat na návrh příspěvku občana do 
Chaberského zpravodaje. Chaberský zpravodaj má 
za úkol především to, co vyplývá z jeho názvu. Tedy 
podávat zprávy, v našem případě o dění v Dolních 
Chabrech. Obsah sestavuje redakční rada a odpo-
vědná je za něj Rada MČ. Zdrojem příspěvků jsou 
pochopitelně především Úřad MČ, Rada MČ, výbo-
ry, komise a Kulturní centrum. Dále školy, sportovní 
oddíly a zájmová sdružení v obci. Nedílnou součástí 
jsou inzeráty, které alespoň částečně hradí náklady 
na vydávání Zpravodaje.   Redakční rada sestavuje 
obsah podle aktuálnosti a důležitosti zpráv. Příspěv-
ky občanů jsou zařazovány aktuálně podle temati-
ky, ale také dle prostorových možností Zpravodaje. 
Odmítnout příspěvek občana může redakční rada 
pokud obsahuje vulgarity, nebo podobným způso-

bem porušuje pravidla slušnosti. Možná jste si všimli, že paleta přispívajících autorů je 
pramalá. Proto pište. Návrhy, podněty i kritiky.

Svaz městských částí hl. města Prahy.
Dubnová členská schůze Svazu městských částí hlavního města Prahy se uskutečnila 
v Satalicích. Přijat byl další člen, Městská část Praha-Lysolaje. Hlavním programem 
bylo projednání systému rozdělování fi nančních dotací magistrátu hl. města mezi 
městské části. Jako host se jednání zúčastnila zástupkyně ředitele magistrátu paní 
Ing. Z. Javornická, která přislíbila spolupráci při hledání řešení problému. Realizace 
jakýchkoliv změn bude ale dlouhodobá záležitost.

Vybíráme ze zasedání 
Rady MČ dne 8.4.2013
Rada vzala na vědomí

  vyúčtování fi nančního daru za rok 2012, které předložilo 
Občanské sdružení Sedm paprsků. 

  program KC CHD na 2. čtvrtletí 2013. 

Rada souhlasila
  s prodloužením smlouvy na dodavatele zahradnických 

prací s fi rmou IRIS Španihel do 1.4.2014.

  s uzavřením darovací smlouvy, kterou dárce Spolek přá-
tel chaberské školy daruje ZŠ fi nanční dar ve výši 60.000 Kč.

  s doplněním redakční rady Chaberského zpravodaje 
o Mgr. Kláru Zuzákovou.

Rada poskytla 
  fi nanční příspěvek ve výši 15.000 Kč Občanskému sdru-

žení Na ochranu památek v Dolních   Chabrech  a 5.000 Kč 
Občanskému sdružení Floriánek.  Příspěvky  byly uděleny na 
podporu  činnosti těchto subjektů v roce 2013.

Rada schválila
  smlouvu o dílo o provádění servisních zásahů a správy 

grafi ckých a databázových systémů MISYS a KATASTR do 
31.12.2013.

Rada  projednala
  žádost o stanovisko pro účely územního řízení na akci 

„Nad ďáblickým hájem“ . Nemá námitky k předložené pro-
jektové dokumentaci a souhlasila  s rozdělením parcely č. 
1235/3 a části parcely 1235/4 na 5 parcel určených k budoucí 
výstavbě RD, vybudování přístupové komunikace a napojení 
na komunikaci Pod Křížem/U Větrolamu.

  fi nanční vyúčtování předložené Dětským centrem Pod 
Smrkem, o jehož úpravu požádala na předcházejícím zase-
dání. Protože dle názoru Rady předložený doklad opět  ne-
splňoval stanovené podmínky, byl bod stažen z programu 
a Rada se rozhodla požádat o názor právního zástupce MČ.

Zastupitelstvo projednalo
  návrh rozpočtu na rok 2013 a rozpočet schválilo jako ne-

vyrovnaný.

Zastupitelstvo schválilo
  rozpočtové opatření č. 1 v roce 2013.

Zastupitelstvo nesouhlasilo
  s žádostí o změnu územního rozhodnutí a stavebního 

řízení ve věci stavby před dokončením u akce „Polyfunkční 
objekt Ústecká“, kdy se investor rozhodl změnit funkční vyu-
žití objektu z kancelářských a prodejních ploch na stravovací 
zařízení a prodejnu lahůdek, relaxační centrum a ubytovací 
prostory. Důvodem je nevyhovující dopravní napojení objektu 
do ul. Kobyliská.

Zastupitelstvo  vzalo na vědomí
  fi nanční rozbor nákladů Chaberského zpravodaje a po-

věřilo kontrolní výbor kontrolou nákladů.

  zprávu o postupu při vymáhání odstranění vad a nedo-
dělků na objektu CHD.

Zastupitelstvo souhlasilo
  s  pozastavením vyplácení měsíčních odměn Ing. Aleně 

Nigrinové z důvodu dlouhodobé  nepřítomnosti (nemoc).

Vybíráme ze zasedání 
Zastupitelstva  MČ dne 20.3.2013

Autobus 169 – pozitivní
Milí chaberáci, autobus 169  a obavy o jeho existenci plní už několik mě-
síců naše rubriky a zdá se, že se konečně zablýsklo na lepší časy! Dovol-
te mi se s Vámi všemi podělit o radost z poslední odpovědi z 12/4/2013 
z naší bohaté korespondence s panem Jelínkem ze společnosti Ropid:
“Vážená paní inženýrko, v tuto chvíli zrušení linek 169 nebo 152 neplá-
nujeme. … V průběhu března došlo k vyhodnocování současného stavu 

a zároveň k jednání s městskými částmi nad změnami, které proběhly 
v září 2012 (včetně následujících úprav). Na základě těchto jednání ne-
vylučujeme nějaké další dílčí úpravy v provozu, v tuto chvíli však v dané 
oblasti o žádné úpravě neuvažujeme. S pozdravem a přáním příjemného 
dne, Miloš Jelínek…”
Díky všem, kdo za existenci linky 169 bojovali, ať už jej používají nebo ne 
– plánované omezení by se totiž dotklo i linky 162. Co víc si přát – zdravý 
rozum zvítězil! Krásný květen!      

Barbora Floriánová

Slavnostní otevření první etapy 
naučné stezky

14. května 2013 ve 13 hod.  - Chaberský dvůr 
Hrušovanské nám. 253/5 Dolní Chabry

Po stopách historie obce
1. U zvoničky – Hrušovanské náměstí
2. U sv. Václava
3. Kostel Stětí sv. Jana Křtitele
4. Prostřední rybník – Prostřeďák
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Očkování psů 

V pondělí 13.05.2013 v 19.00 hod proběhne 
v Chaberském dvoře (prostor před knihovnou) kaž-
doroční povinné očkování psů a koček proti vztek-
lině a ostatním virózám, též odčervení a odblešení. 

Náhubky a očkovací průka-
zy  sebou!!!

MVDr. Irena Sedláčková

  Zprávy z úřadu

Velkoobjemové kontejnery
24. března 2013 byly v Dolních Chabrech při-
staveny velkoobjemové kontejnery na tříděný 
odpad. Fotografi e ukazuje jeden z nich odpoled-
ne, těsně před tím, než byly odvezeny. Téměř 
prázdné! V příkrém rozporu s tím jsou další foto-
grafi e. Na okraji obce vznikla nedávno celá řada 
černých skládek, především materiálů, které se 
do kontejnerů přijímaly. Starý nábytek, koberce, 
elektro-odpad a další (pneumatiky jsou zvlášt-
ní kapitola – je možné zdarma je odevzdat do 
sběrného dvora ve Voctářově ulici).

Vycházky květen 2013
7. května Úterý  Přírodní rezervace Kopeč
Sraz 12:50 h na zastávce autobusu č. 373 směr Veliká Ves
odjezd autobusu 12:55 h
22. května  Dendrologická zahrada Průhonice
Sraz 10.15 na konečné busu č. 162 Kobylisy
Informace: M. Knížková, tel.: 608 599 208, kulturní a sociální komise
Změna programu v závislosti na počasí vyhrazena.
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Chaberský dvůr

Divadlo pro děti 

Kouzelný les
Víte, že je les kouzelný? Chcete vědět, 
co kouzelného se v něm děje? Tak se 
tam s námi pojďte podívat! Těšte se, 
potkáme tam nové kamarády, které 
můžeme vidět jen za odměnu. A co 
musíme dělat a jak se chovat, aby les 
začal kouzlit. To se právě dozvíte v na-
šem příběhu společně s Terezkou. Ta 
byla zpočátku smutná, že nemá brat-
říčka ani sestřičku. Ostatní děti kolem 
sebe pro samé smutnění neviděla. Ale 
nebojte, to vše se změnilo, protože „co 
kdo na tom světě vidí, to si taky potom 
sklidí, co si nosíš ve své hlavě, stane 
se Ti potom hravě“.
Představení je činoherní – hravé, 
zábavné a výchovné s ekologickým 
podtextem (jak se k přírodě chovat), 
doplněné zpěvem veselých melodií se 
zapojením dětského diváka. Po před-
stavení čeká na děti pohádkový dáre-
ček z lesa a děti se budou učit vidět 
svět srdíčkem.
11.5. 2013 so 15 h, vstupné 30 Kč 

Provozní doba Kulturního centra 
Chaberského dvora: 

pondělí – sobota  10 – 12 h 13 – 18 h

Kontakt: 
604 976 653 / 283 852 858
chaberskydvur@dchabry.cz
www.dchabry.eu

Prostory k pronájmu

Soukromé oslavy – fi remní akce

Festivalové ohlédnutí
Vážení přátelé, máme za sebou 1. ročník 
Březnového festivalu ochotnických divadel 
Dolní Chabry. Počáteční obavy z toho jak 
bude událost přijata, vystřídaly jen pozitivní 
pocity z významné události. Festival prová-
zel velký zájem a divácká účast byla nad 
očekávání. V hledišti se všichni výborně 
bavili a hostujícím souborům se podle vyjá-
dření všech u nás hrálo skvěle, a bylo to na 
jejich výkonech vidět. 
Jak festival probíhal?
Zúčastněných souborů bylo celkem šest 
včetně domácího pořadatelského souboru .
Diváci shlédli čtyři komedie a dvě dramata.
Slavnostního zahájení festivalu se zúčast-
nili členové rady a zastupitelstva MČ Dolní Chabry v čele se starostou pa-
nem Miroslavem Malinou. Čestným hostem festivalu byl pan Martin Sankot 
náměstek ministryně kultury ČR. Na začátku každého představení byla vy-
hlášena divácká anketa v které mohli diváci shlédnutou hru ohodnotit znám-
kou. Divácká účast na této anketě byla 80%.
Jak se soubory na základě divácké ankety umístily?
1. Maškara – Každý s každým, aneb každému trochu jinak/Larra Nowitz 
komedie; 2. Černá ovce – „ Mátový nebo citron“ / Patrick Haudecoeur ko-
medie; 3. SoliTEAter – Pochyby / John Patrick Shanley drama; 4. Židle – 

Půlnoční přepadení / Mioslav Mitrovic komedie; 5. Sumus – Hosté večeře 
páně / Ingman Bergman drama
Domácí soubor jako hostitel zůstal mimo hodnocení, nicméně byl oceněn 
po představení velkými diváckými ovacemi.
Závěrečný slavnostní večer moderovali Lucie Borhyová a Rey Koranteng. 
Krásného ocenění festivalu se pořadatelům dostalo od pana Martina San-
kota i pana Miroslava Maliny. Soubory si odnesly na památku malou tro-
fej /viz.foto/. Poděkování patří všem divákům, kteří se festivalu zúčastnili, 
vytvořili nádhernou atmosféru účinkujícím. MČ Dolní Chabry děkujeme za 
podporu, za skvělou spolupráci při prodeji vstupenek, logistice a za perfekt-
ní technické zajištění všech představení. Těšíme se , že se opět setkáme 
v roce 2014  při 2. ročníku Březnového festivalu ochotnických divadel Dolní 
Chabry.               Krásné dny přeje za DIVOCH Alena Borhyová  

Výstava

Dřevěné fantazie
Chaberský dvůr pořádá výstavu výtvarníka a řezbáře Jana Strejciuse, který 
vytváří dekorativní předměty ze dřeva na zeď i do prostoru. Plastiky, dřevě-
né obrazy a další řezbářské práce máte možnost shlédnout a také zakoupit 
od 6.5. do 1.6.2013. Vernisáž proběhne v sobotu 4.5.2013 od 16 hodin.

DŘEVĚNÉ�FANTAZIE
Jan�Strejcius

VÝSTAVU

Otevřeno�PO�-�SO�������10:00�-�12:00���13:00�-�18:00

Vernisáž proběhne������4.5.�2013���v���16:00�hod.

6.5.�-�1.6.�2013

Chaberský�dvůr

Vás�zve�na

Chaberský�dvůr
Praha�8�,�Dolní�Chabry

PRODEJNÍ�VÝSTAVA

Dvoreček
V úterý 9.10.2012 jsme zahájili pra-
videlná setkávání (pod názvem Dvo-
reček) malých dětí a jejich doprovodu 
v Kulturním centru Chaberského dvo-
ra. Dvoreček se těší velikému a upřím-
nému zájmu, je to místo, kde se děti 
aktivně zapojují do dvouhodinového 
pestrého programu. Ten obsahuje ří-
kadla a divadelní pohádky s rozmani-
tou tematikou, která navazuje na roční 
období a svátky. Velice oblíbené jsou 
výtvarné dílny a nechybí samozřejmě 

také zpívání s doprovodem hudebních nástrojů.
V letošním roce 2013 jsme program rozšířili 
o různé přednášky s aktuálními tématy týkajícími 
se první pomoci, zdravé výživy či besed o dale-
kých zemích. Přednášky jsou určeny i pro širší 
veřejnost, srdečně zveme i další posluchače. Na 
Dvorečku vždy panuje příjemná atmosféra a děti, 
lektorky a doprovod jsou sehraným týmem. V po-
lovině května oslavíme 30. setkání. Těší mne, že 
Dvoreček splňuje svoje poslání získávat nové 
malé čtenáře a jejich doprovod a pomáhá tak 
budovat jejich vztah ke knihám a knihovně jako 
místu radostného setkávání.

Klára Zuzáková
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   Chaberský dvůr

KVĚTEN 2013

Výstava Dřevěné fantazie 6.5. –  1.6. 2013 
Expozice dřevěných plastik Jana Strejciuse
Vernisáž 4.5. so 16 h
Vstupné 30 Kč

7.5. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček
dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné 30 Kč

11.5. so 15 h Kouzelný les
Divadelní pohádka pro děti 
Vstupné 30 Kč

13.5. po 19 h Svět je kabaret 
Hudebně zábavný pořad Jana Víznera a Ivety Hrtánkové ke Dni 
matek
Vstupné 120/60 Kč

14.5. út  9:30 – 11:30 h Dvoreček
dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním 
Vstupné 30 Kč

15.5. st 15:30 – 17:30 h Kavárnička
aneb „Přijďte jen tak pobejt“ 
Vstup volný

16.5. čt  19:30 h Vražda sexem
Premiéra divadla DIVOCH – divadelní ochotníci chaberští 
Vstupné 120 Kč

21.5. út  9:30 – 11:30 h Dvoreček
dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním 
Vstupné 30 Kč

22.5. st 16:30 h Banát – Krajané v cizím kraji
přednáška o Rumunsku
Vstupné 30 Kč

23.5. čt 19:30 h Vražda sexem
Představení divadla DIVOCH – divadelní ochotníci chaberští 
Vstupné 120 Kč

28.5. út  9:30 – 11:30 h Dvoreček
dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním 
Vstupné 30 Kč 

29.5. st 15:30 – 17:30 h Kavárnička
aneb „Přijďte jen tak pobejt“ 
Vstup volný

30.5. čt 15 h Vystoupení hudební školy Yamaha 
z Dětského centra Pod Smrkem“ 

Po-So: 10 – 12 13 – 18 
Kontakt: 283 852 858, 604 976 653

Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry
www.dchabry.eu

Předprodej vstupenek v Kulturním centru CHD

Koncert

Svět je kabaret
Srdečně Vás zveme na hudebně zábavný pořad Jana Víznera a Ivety
Hrtánkové pořádaný ke Dni matek. Maminky, babičky, tetičky, sestřenice a
jejich doprovody jste srdečně zváni.

13.5.2013 po 19 h
Vstupné 120/60 Kč

www.divochdivadlo.cz

Premiéra
25. 4. 2013
16. 5. 2013

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, občanské sdružení; Krátkého 1, Praha 9

VRAŽDAShirley
Joan

Scéna divadla DIVOCH
Chaberský dvůr
Hrušovanské nám. 253/5
Praha 8 - Dolní Chabry
tel: 283 852 858

Překlad 
Stanislava Kellnerová
Hudba
František Táborský                        

Režie 
Alena Borhyová 
Jana Šulcová

Hrají Bernie Josef Mitošinka, Štěpán Knobloch Nicol Božena Hrdličková, Andrea 
Neradová Tetička Dot Stanislava Klocperková, Věra Malinová Angie Ivana Fára, 
Martina Mrňavá Val Gabriela Rejková, Hana Králová Sebastian Jakub Hojka, Jan 
Fuchs Polly Lucie Hrdličková, Alžběta Kalendová, Eliška Radinová Bill Vladimír Přáda

VRAŽDA Joan

Scéna divadla DIVOCHScéna divadla DIVOCH

SEXEM

Vystoupení hudební školy 
Yamaha 
DC Pod Smrkem zve všechny na každoroční koncert 
Hudební školy Yamaha, který se bude konat ve čtvr-
tek 30.5. od 15,00! 

Pošli knížku dál
Akce Pošli knížku dál je ukončena. Děkuji všem, 
kteří se zúčastnili a dali knihám další šanci. Knížky, 
které knihovna pro své účely nepoužila, mají nové 
místo v Gerontologickém centru v Šimůnkově 1600. 

Klára Zuzáková
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Slavnostní otevření Naučné 
stezky Dolní Chabry –
„Brána do pravěku Prahy“

Slavnostní otevření počáteční etapy naučné stezky proběhne v úterý 
14. května ve 13. hodin před Chaberským dvorem. První čtyři panely 
této  stezky po Dolních Chabrech jsou již připravené k usazení na 
vybraná místa a my Vás a Vaše děti srdečně zveme k jejich odhalení 
a zároveň využít příležitosti se s panely a jejich tvůrci seznámit.

Jak samotná práce na přípravě probíhala?  
Myšlenka na zviditelnění obce v podobě naučné stezky se rodila již dlouho 
a přicházela zároveň s velkým nárůstem domů a obyvatel v obci. Cítili jsme 
potřebu a chuť obeznámit tyto nové, ale i starousedlé spoluobčany se zdej-
ší nevšední historií a místem, které společně sdílíme. Materiály o historii 
památek a usedlostí v Chabrech byly námi shromažďovány zhruba od roku 
2005. Z nich připravené texty k naučným tabulím jsme vždy konzultovali 
a upravovali s danými odborníky, jako např. archeology, historiky umění, 
přírodovědci, geology a mnohými dalšími. Významně se podíleli také cha-
berští pamětníci tím, že nám poskytovali informace, staré fotografi e a do-
kumenty. Vybrané snímky uvidíte na panelech zastavení a věřte, že nebylo 
lehké z celého množství vyjmout jen některé z nich. Jiné historické zázna-
my, především o chaberských usedlostech, jsme dohledávali v archivech, 
z kronik, listin a starých gruntovních knih, aby pokud možno nebyly nikdy 
zapomenuty. 
Zpracované články bylo nutné vždy zkracovat, aby se nám společně s ob-
razovou dokumentací vešly na daný panel. Velmi zajímavou prací byla gra-
fi cká úprava tabulí i se zapojením naučného či hravého programu, vytvo-
řeného žáky místní školy především pro své vrstevníky.  Hlavním kritériem 
designu tabulí byla přehlednost a srozumitelnost a tak jsme zvolili barevné 
rámce v jemných odstínech, doplněné o řadu snímků a vlastních ilustrací. 
Konečná pomoc dvou korektorů odstranila (snad) poslední ukryté chyby. 

Výroba panelů i s tiskem byla svěřena do rukou vybraných odborníků a pro 
nás tím nastalo jen příjemné očekávání hotového díla.

Doufáme, že vás naše stezka potěší a dozvíte se zde i něco nového o lo-
kalitě a historii Dolních Chaber, protože pak bude naše mise a i mise míst-
ního úřadu, který projekt fi nancoval, splněna. Pevně věříme, že pro další 
zastavení najdeme fi nanční pomoc i z řad sponzorů (loga zviditelníme na 
panelech) a tím se urychlí dokončení celého projektu naučné stezky.
Děkujeme všem, kteří nám na přípravách pomáhali, a přejeme si, aby za-
stavení v obci dlouho vydržela :-)).
Za Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech Jana  
Snížková a Martina Mrňavá, www.osop-chabry.cz  

Plavecko-běžecký pohár
Třída 4. B se v pátek 5. dubna zúčastnila 4. závodu 
Plavecko-běžeckého poháru MČ Praha 8 na Šutce. 
Startovalo téměř 300 dětí z celé Prahy a naši čtvr-
ťáci se mezi nimi rozhodně neztratili. 

Přivezli jsme si dvě medaile, které vybojovali  Ivan Riabokon a Nikola 
Dundáčková. 
Závod se tedy podařil, i když jsme čekali jarní počasí a trochu jsme 
v Čimickém háji mrzli. Příští rok budeme ale startovat opět.  

Školy, sdružení

Come and Show
Před Velikonocemi se do 
Chaberského dvora sjelo 
300 dětí z téměř dvaceti praž-
ských škol, aby se blýskly 
svým anglickým předsta-
vením v soutěži Come and 
Show.
Žáci 3. B měli velikou radost, 
že postoupili s pilně natréno-
vaným divadýlkem ,,Sailors“ 
do pražského kola.
Úlohy námořníků, mnicha 
i lady z Titanicu se zhostili 
s velkou vervou, zodpověd-
ností a nadšením. Krátké před-
stavení v anglickém jazyce, šité na míru, doplňoval zpěv a hra na fl étny.
Odměnou jim jsou diplomy za 1. místo ve společné kategorii třeťáků a čtvrťáků.

Ekumenická bohoslužba za krajinu
Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s OS Nad Drahaň-
ským údolím, OS na ochranu památek v Dolních Chabrech, OS pro Ďáblice a s 
občany Suchdola a Sedlce, Čimic a Dolních Chaber Vás srdečně zvou v sobotu 

25. května 2013 v 15 hodin na levém břehu Vltavy, na louce na Sedleckých skalách na již 
šestou Ekumenickou bohoslužbu za krajinu.
Celá akce začíná prohlídkou kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech a poté následuje 
procházka na louku na Sedleckých skalách, kde se koná bohoslužba. Kostel bude otevřen již od 9 
hodin, odchod od kostela je v 10 hodin. Po bohoslužbě následuje beseda na téma Život v městské 
krajině – hledání společného řešení. Více informací najdete v rubrice „akce“ na www.drahan.chab-
ry.cz.     Hana Francová, o.s. Nad Drahaňským údolím

Za Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech
Martina Mrňavá

www.osop-chabry.cz

Noc kostelů je jednou ročně pořádaná akce, 
která má umožnit široké veřejnosti nezávazné 
přiblížení se a setkání s křesťanstvím. 
V jejím rámci je již třetím rokem zpřístupněn 
i chaberský kostel Stětí sv. Jana Křtitele.  

24. 5. 2013 v 18h otevře areál kostela své brá- 
ny za doprovodu vyzvánění zvonů. Úvodní 
slovo k Noci kostelů pronese Hana Pištorová, 
která Vás také stručně seznámí s historií 
stavby. V 19 a 20h budou v kostele probíhat 
komentované prohlídky Martiny Mrňavé. Akce 
potrvá do 21h. 

Přijďte nahlédnout za ohradní zeď do vzácné 
románské památky či zvonice a využijte 
možnosti načerpat nevšední atmosféru místa.
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S P O R T
FOTBAL – KVĚTEN 2013
Středa, 1. květen
08:00  2005 mladší přípravka – Turnaj Byšice

Sobota, 4. květen
09:00 Předpřípravka 2006-2007 – 7. kolo Mini Cupu
10:00  Ml.žáci A:H. Měcholupy – Chabry
11:15  Ml.žáci B:Třeboradice B – Chabry B
15:00  St.žáci:Chabry – Aritma B
17:00  A-tým:Chabry – Štěrboholy

Neděle, 5. květen
15:00  St.přípravka:Loko. Vltavín – Chabry
15:30  2005 mladší přípravka – MU – Chabry – JUNIOR
17:00  B-tým:Chabry  B – Satalice

Středa, 8. květen
08:00  2005 mladší přípravka – turnaj Ďáblice
09:00  Předpřípravka 2006-2007 – Turnaj Ďáblice

Sobota, 11. květen
10:00  Ml.žáci B:Chabry B – Háje B
17:00  B-tým:Vinoř – Chabry  B

Neděle, 12. květen
09:30  St.žáci:Řeporyje – Chabry
10:30  St.přípravka:Chabry – Slavoj Podolí
15:30  2005 mladší přípravka – MU – Chabry – Stodůlky
17:00  A-tým:Ďáblice – Chabry
17:00  Ml.žáci A:Chabry – Libuš

Středa, 15. květen
17:00 Ml. žáci A+B – Admira 2001

Sobota, 18. květen
08:30  Ml.žáci B:Uhelné sklady – Chabry B
09:00 2005 mladší přípravka – TURNAJ SK Hostivař – r. 
2004
10:45 St.přípravka:Př. Kopanina – Chabry
15:00 St.žáci:Chabry – Čechie Smíchov
17:00 A-tým:Chabry – Kyje

Neděle, 19. květen
15:15 Ml.žáci A:Zličín – Chabry
15:30 2005 mladší přípravka – MU – Chabry – Vršovice
17:00 B-tým:Chabry  B – Troja  B

Pátek, 24. květen
18:15 St.přípravka:Kyje – Chabry

Sobota, 25. květen
09:00 2005 mladší přípravka – MU – PRAGA – Chabry
15:00  Ml.žáci B:Chabry B – Nebušice
17:00  A-tým:Chabry – Kbely

Neděle, 26. květen
17:00 B-tým:Hloubìtín – Chabry  B
17:00 Ml.žáci A:Chabry – Radotín

Středa, 29. květen
17:00 2005 mladší přípravka – MU – Chabry – Satalice

Další informace na:
www.skchabry.cz

Sportovní kvíz
Poznáte je? Napište nám jména fotbalistů, které jste poznali :)

Turnaj stolního tenisu   
       
Ve dnech 12. a 13. dubna se v tělocvičně ZŠ Dolní Chabry uskutečnil již 19. ročník 
turnaje ve stolním tenisu všech kategorií dětí a dospělých. Za účasti 61 závodníků 
stanuli na stupních vítězů tito hráči.
1. až 3. třída: 1. Sevček Mário, 2. Šimeček Petr, 3. Štyler Adam
4. až 5. třída: 1. Prchal Emil, 2. Chaloupecký Filip, 3. Karban Kuba
6. až 7. třída: 1. Mašát Marek, 2. Zářecký Kuba, 3. Kotrba Lukáš
Žákyně:  1. Vlčková Karolína, 2. Benešová Natálka, 2. Benešová Natálka
Ženy:  1. Halodová Petra, 2. Davidová Ivana, 3. Hronková Michaela 
Muži:  1. Filip Miroslav, 2. Minár Karel, 3. Čejka Václav
Akce kterou pořádala TJ ZŠ Chabry ve spolupráci se Základní školou se velice zdařila 
a již nyní se těšíme na jubilejní 20. ročník těchto turnajů. Zároveň děkujeme těm, kteří 
přispěli na pořádání turnaje a to jsou potraviny V + R a MÚ Dolní Chabry. 

Vokáč Jaroslav, ředitel turnaje

Fotbalové jaro
Fotbalové jaro se rozjelo na plné 
obrátky. První zápasy se sice ode-
hrávaly za velice nepříznivého po-
časí, ale naši borci zvyklí ze zim-
ních turnajů na ještě větší zimy, 
tuto překážku zvládli. Mladí fotba-
listé si vesměs hrají svoji úroveň, 
kterou nastavili v podzimní části. 
Naše áčko, které se na konci pod-
zimu řadilo mezi nejlepší týmy 
soutěže 1. A třídy, stále čeká na 
první letošní výhru. Věříme, že až 
to přijde, budou jako vždy k neza-
stavení, už aby to přišlo…

Nejlépe mají našlápnuto k úspěchu chlapci trenéra Petra Kloučka = tentokrát starší 
žáci. Tvrdě bojují o čelo tabulky s týmy Řeporyjí a Aritmou B. Je jasné, že mezi těmito 
týmy se rozhodne o vítězi této skupiny.
Děkujeme všem příznivcům našeho klubu a budeme rádi, když budete chodit našim 
týmům fandit. 
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Střípky, pozvánka, inzerce

CHABERSKÝ ZPRAVODAJ, vydává a schvaluje Městská část Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, tel.: 283 852 858, www.
dchabry.cz. Redakční rada: Hana Francová, Klára Zuzáková, Vlastimil Tomšů, Milan Zahradník. Grafi ka: Hana Francová. Tisk: Clio. Nevyžádané rukopisy a další podklady 
se nevracejí. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele a redakční rady. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, za obsah inzerátů odpovídají 
výhradně inzerenti. Redakce si vyhrazuje právo rukopisy přizpůsobit tisku. Příjem příspěvků: zpravodaj@dchabry.cz, příjem inzerce: inzerce@dchabry.cz, 604 976 653.
Příští uzávěrka: 15. 5. 2013 (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na CD disku, Flashdisku, případně poslané e-mailem).

inzerce

Praotec  Čech
 Jistě by nás všechny dnes zajímalo, co by naší zemi  řekl praotec Čech, kdyby opět 
znovu stanul na hoře Říp. Představme si tedy, že vstal z mrtvých.  Jistě by řekl:
 „Co jest to za krajinu? To, že je země medu oplývající, ptactva, ryb a zvěřiny plná? Kde 
jsou ty lesy, co tu byly? Kde jsou ty háje a čistá řeka?Je toto vůbec krajina nesoucí mé jméno? Je 
toho vůbec hodna?  Vždyť jediné, co zde vidím, jsou pole, silnice, auta, město s vysokými domy, 
elektrické vedení… Tito lidé, že jsou mými dětmi? A co ty komíny vzádu, co to z nich kouří? Co 
to tu tak zapáchá? Co ta řeka čistá, která je nyní tak znečištěna? To, že je má zem? Vládne zde 
snad špatný král, či parlament? Již nemohu se dívat déle na tuto znetvořenou zem. Zříkám se tě, 
země má, dříve mi milá. Ničeho si nevážíš! Ani přírody, ani věcí vybudovaných tvými předky. Sbohem 
země, ale dej si pozor! Nelez moc do výše, ať nespadneš!“
 Myslím, že jako Češi bychom se měli polepšit a více si vážit jak přírody, tak věcí vy-
budovaných předky a všeobecně historie. Jistě by praotec Čech řekl něco podobného, a proto se 
musíme o svou zemi starat, aby lesy se znovu obnovily, zvěřina, ptactvo a ryby se opět rozmnožily 
a žilo se úsporně, jako dříve. Dospěje svět k tomuto názoru?                     

Loňská absolventa ZŠ Chabry, Vendula Urbanová

INZERCE V CHABERSKÉM ZPRAVODAJI
Od 1.5.2013 dochází ke změně způsobu inzerování v Chaber-
ském zpravodaji (CHZ). Prosíme inzerenty, aby inzeráty posí-
lali na emailovou adresu inzerce@dchabry.cz nejpozději do 15. 
dne v měsíci. 

Platbu za inzerci lze uskutečnit bezhotovostně nebo složit hotově v pokladně 
Úřadu MČ Praha – Dolní Chabry nebo pokladně Kulturního centra. Inzerát 
podaný a zaplacený do 15. dne bude uveřejněn v aktuálním čísle. Pokud 
budou peníze připsány na účet po 15. dni, inzerce se uskuteční v dalším čísle. 
Šablonu pro výpočet ceny inzerce v Chaberském zpravodaji v pdf formátu 
naleznete na internetových stránkách MČ Praha-Dolní Chabry (www.dchabry.
cz) v sekci Chaberský zpravodaj a nově také na internetových stránkách Cha-
berského dvora (www.dchabry.eu). 
Inzerát může být ve formátu tif, jpg, pdf, gif, png, po domluvě i v dalších. Důle-
žité je, aby byl v tiskové kvalitě minimálně 300 dpi a byl připraven v objednané 
velikosti.
Telefonní kontakty na Chaberský zpravodaj jsou 283 852 858 nebo 604 
976 653.        -red-

Otevřeno denně od 15 do 23 hodin

• točené pivo • kvalitní káva • domácí moučníky
• denní nabídka polévek • teplých i studených jídel
• široký sortiment nápojů

Trampolína pro děti i rodiče a ...mnoho dalšího!
Domácí zvířata vítána.

CAMP BAR 
– posezení v zahradě
vstup z Obslužné ulice nebo ulice Na Šubě

www.campbar.webnode.cz

    KKKKam až paměť sahá...am až paměť sahá...am až paměť sahá...am až paměť sahá...                                 

...školství a škola v Chabrech...školství a škola v Chabrech...školství a škola v Chabrech...školství a škola v Chabrech    
    

Setkání pamětníků s promítáním dobových fotografií 
 
 

Hostinec U Míšků, Bílenecké náměstí, Dolní Chabry 
Sobota 1. června 2013 od 15h 

 

 
    

Vítán je každý, kdo chce zavzpomínat a prohlédnout si fotografie 
dávných Chaber  

 
 

Občanské sdružení na Ochranu památek v Dolních Chabrech 
www.osop-chabry.cz 

Ranní poezie
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