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Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s OS Nad Drahaňským údolí, z.s., OS na ochranu památek v Dolních Chabrech z.s., 
Spolkem pro Ďáblice, městskou částí Praha Suchdol a občany Suchdola a Sedlce, Čimic a Dolních Chaber

Otevři mi, sestro má, přítelkyně má, 
holubice má, má bezúhonná,  
vždyť mám hlavu plnou rosy, 
v kadeřích krůpěje noční.

Píseň písní 5,2

Jako holubička tichá  
do rozsedlin skal pospíchá,  
před bouří se ukrývá;  
tak se duše moje tiše utíká  
do ran Ježíše, kde útěchy nabývá,  
kde útěchy nabývá.

Jos. Karafiát, J. Baštecký 1873 

Vás srdečně zvou  
na jedenáctou

Bohoslužba se koná jako obvykle na zahradě na Sedleckých skalách 
(GPS 50°08‘22.1“N 14°23‘32.4“E) nedaleko žlutě značené cesty 
ze Suchdola do Roztok. Místo je dosažitelné ze zastávek MHD 
v Praze-Suchdole (147 Budovec, 107 a 147 Kamýcká),  
od železniční zastávky Praha-Sedlec nebo od přívozu  
v Praze-Sedlci (odtud po poměrně prudkém výstupu).   
Více na www.drahan.chabry.cz

v sobotu 26. května 2018 v 15 hodin
na levém břehu Vltavy, na zahradě  
na Sedleckých skalách

Pouť na bohoslužbu
➔ od kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech v 11 hodin, 

prohlídka kostela možná od 10 hodin
➔ na kratší trasu sraz ve 14 hodin u Sedleckého přívozu v Roztocké ulici

Při bohoslužbě v 15 hodin
kázáním poslouží Tomáš Cejp, farář Českobratrské církve evangelické 
z Libčic nad Vltavou. Účast přislíbili další duchovní Církve československé 
husitské, Církve římskokatolické a Obce křesťanů.

Po bohoslužbě (cca 15.45) 
uvede zástupce ředitele Národního parku České Švýcarsko  
Ing. Handrij Härtel, Ph.D. besedu na téma  
Divoká příroda a kultura.

Kam až paměť sahá...             
Jak se v Chabrech dříve hospodařilo 

Středa 18. dubna 2018 od 16:30 h 

KC Chaberský dvůr 
Hrušovanské nám. 253/ 5 

Vzpomínání s promítáním historických fotografií 
Rádi si prohlédneme i vaše staré snímky 

Pořádá: Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, z.s. 
www.osop-chabry.cz 

Od května 
v prodeji 
nový předmět, 
papírový model 
kostela



Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, z. s. 
(OSOP) je nezisková organizace zaměřená na péči 
a ochranu kulturního dědictví obce. 
Bylo založeno v roce 2007. 

Naše činnost a propagace:
- chráníme a pečujeme o památky obce, mapujeme havarijní stav kostela
- vydáváme publikace a propagační materiály
- pořádáme přednášky a vzdělávací programy pro děti i dospělé
- organizujeme vycházky po Dolních Chabrech a okolí 
- zapojujeme se do celostátních akcí
- spolupracujeme s církví, obcí a odborníky
- propojujeme aktivity s místní školou a spolky
- vyhledáváme a ukládáme doklady o historii místa
- pravidelně aktualizujeme stránky OSOP – www.osop-chabry.cz
- informujeme veřejnost o historii obce, dění v kostele i aktivitách Sdružení na FCB 
- připravujeme zprávy a články o historii obce do Chaberského Zpravodaje
- propagujeme obci v médiích (Z Metropole, Rozhlas Regina...)
- za zisky z akcí a darů občanů necháváme odborníky opravovat vybavení kostela

OSOP se podařilo: 
- vydání odborné publikace o kostele - doposud jediné v ČR (v roce 2018 dotisk)
- naučná stezka po Chabrech
- zajištění odvozu rozloženého oltáře ze zvonice 
  do depozitáře arcibiskupství
- oprava dveří kostela 
- instalování chybějících okapů u kostela
- zlikvidování betonového ochozu okolo svatostánku
- oprava zvonů 
- oprava varhan
- instalace nového moderního osvětlení v kostele 
- umístění věčného světla do kostela
- pořízení rolety proti slunci na ochranu varhan
- zbudování zábradlí ve zvonici
- zrestaurování obrazu Křest Jana Krista v Jordáně

Kostel
Stětí sv. Jana Křtitelev
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Akce pořádané nebo spolupořádané v roce 2018

únor 2018

8. - 9. březen

18. duben

19. duben

24. duben

25. květen

30. - 31. květen

24. červen

1. září

15. září

17. září

3. listopad

1. prosinec

8. prosinec

Návštěva u restaurátora Miroslava Slavíka

Veletrh Památky, Muzea, Řemesla 

Setkání pamětníků

Brigáda u zvoničky na Hrušovanském náměstí

Koncert k 25. výročí Nadačního fondu Onkologie

Ekumenická bohoslužba za krajinu

Prohlídky kostela a zvonice pro místní základní školu

Slavnostní koncert ke svátku Sv. Jana Křtitele

Setkání s historií a Alchymistická divadelní dílna 

Dny evropského dědictví v Dolních Chabrech

Návštěva Národního muzea

Dny otevřených dveří, brigáda, návštěva restaurátora Slavíka

Barokní roráte - Radostné zpěvy adventní

Slavnost v Adventu



NÁVŠTĚVA V RESTAURÁTORSKÉ DÍLNĚ MIROSLAVA SLAVÍKA
V roce 2017 se z darů občanů podařilo získat 65 000 Kč. Za tento obnos byl dán 
chaberský obraz Křest Ježíše Krista v Jordáně k opravě do restaurátorské dílny Mi-
roslava Slavíka a do dílny arcibiskupství na pozlacení rámu. Naše únorová návštěva 
restaurátora měla zjistit postup prací. Obraz byl již vyčištěn zažehlen a připraven 
k posledním retuším. Slavnostní zavěšení obrazu do kostela bylo naplánováno na 
Svatojánské slavnosti. 

VELETRH PAMÁTKY, MUZEA, ŘEMESLA 
Veletrhu s názvem Dejme minulosti budoucnost, jsme se zúčastnili 8. - 9. března 
v Průmyslovém paláci v Holešovicích. Do svého stánku nás již tradičně přizvala 
Městská část Praha 8. Prezentovali jsme zde chaberský kostel, památky naší obce 
i samotné Sdružení. 

SETKÁNÍ PAMĚTNÍKŮ
Setkání s pamětníky nazvané Kam až paměť sahá - Jak se v Chabrech dříve hos-
podařilo jsme uskutečnili 18. dubna v KC Chaberský dvůr a navázali tak na tradici 
z loňských let. Promítání dobových fotografií doprovázely vzpomínky samotných 
občanů.

BRIGÁDA U ZVONIČKY
K 115. výročí postavení zvoničky na Hrušovanském náměstí jsme nechali v březnu 
roku 2017 její předzahrádku osadit červenými růžemi. 19. dubna 2018 jsme ostří-
hali oschlé výhony keře, okopali a přihnojili růže, které náměstí již pěkně zdobí.

KONCERT
24. dubna byla v chaberském kostele zahájena oslava 25. výročí vzniku Na-
dačního fondu Onkologie pro 21. století ve spolupráci s naším Sdružením.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Také v letošním roce jsme pravidelně otevírali kostel pro veřejnost a to od měsíce 
května do listopadu, každou první sobotu v měsíci.



EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA ZA KRAJINU
25. května byla již tradičně otevřením chaberského kostela zahájena ekumenická 
bohoslužba za krajinu.

PROHLÍDKA KOSTELA A ZVONICE PRO MÍSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLU
Možnost nahlédnout do kostela i zvonice s odborným výkladem našich členů, 
využilo na 150 dětí ze ZŠ Praha - Dolní Chabry. Pro děti jsme vytvořili i krátký kvíz, 
který si mohly ve škole společně vyplnit. Smyslem akce bylo děti nejen informo-
vat o historii obce a jejich zajímavostech, ale především vybudovat k památkám 
pozitivní vztah a předcházet tím ničení památek.

KONCERT KE SVÁTKU SV. JANA KŘTITELE
24. června v podvečer svátku svatého Jana jsme uspořádali na počest zrestaurova-
ného obrazu v kostele koncert. Zdarma vystoupil Komorní sbor Vocalica.

SETKÁNÍ S HISTORIÍ A ALCHYMISTICKÁ DÍLNA
Společný projekt Sdružení a Ilegumovy divadelní společnosti, který se uskutečnil 
1. září v Knorově statku, zvonici a v kostele. 

15. ZÁŘÍ - DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Bohatý program i dobrá propagace 11. ročníku Dnů evropského dědictví, 
zajistila velkou návštěvnost kostela, zvonice i celého areálu. Nejvíce zauja-
la přednáška Prof. Jana Royta o ikonografii ve středověku. Naučné programy 
Sdružení, deskové hry Spirály - DDM Praha 8 i výtvarné dílničky, potěšily hlav-
ně děti a dospělí tak měli čas vyposlechnout si další přednášky v kostele i ve 
zvonici. K výročí založení obecní školy byla uspořádaná výstava z historie škol-
ství. Amatérské hudební sdružení se zaměřením na středověkou hudbu Con-
sort Helveticus doprovázelo svou komentovanou hrou celým odpolednem. 

 



NÁVŠTĚVA NÁRODNÍHO MUZEA 
Výlet jsme uskutečnili 17. září před dokončením oprav a měli jsme tak jedinečnou 
možnost si prohlédnout celé muzeum i s odborným doprovodem a výkldem.                                                                                                                                         
             
13. LISTOPAD - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ                                                           
Na poslední den otevřených dveří v tomto roce přišlo asi 50 lidí, které jsme koste-
lem a zvonicí provázeli. Stihli jsme udržovací práce zeleně areálu u kostela. Navští-
vil nás restaurátor Miroslav Slavík, aby prohlédl stav obrazu Stětí sv. Jana Křtitele 
z oltářního nástavce. Den zakončil hrou na varhany Libor Juříček.

LISTOPAD - FOCENÍ ŠPATNÉHO STAVU STATIKY KOSTELA A OHRADNÍ ZDI
Fotografie budou použity k přípravám oprav stavby i ohradní zdi, která je v hava-
rijním stavu.

1. PROSINEC - BAROKNÍ RORÁTE - RADOSTNÉ ZPĚVY ADVENTNÍ
Rozsvícení adventního věnce a koncert v kostele byl uspořádán ve spolupráci se spol-
kem Bohnice žijí. Jejich členka Renáta Molová zajistila finance pro účinkující z grantu: 
Nadace Život umělce. Výtěžek ze vstupného je uložen na restaurování obrazu Stětí sv. 
Jana Křtitele. 

8. PROSINEC - SLAVNOST V ADVENTU
Druhou adventní svíčku v kostele rozsvítila paní starostka Barbora Floriánová v rámci 
Slavnosti v Adventu. Na programu byly koncerty skupiny Consort Helveticus a varhanní 
koncert Libora Juříčka. U kostela probíhal vánoční jarmark v doprovodu dudáka, pohád-
ky pro děti i občerstvení. Videoprojekci na zdi kostela s divadelním vystoupením Divochů 
připravila Martina Mrňavá s Milanem Pavýzou. Výtěžek ze vstupného z adventních akcí 
pokryje opravy obrazu Stětí sv. Jana Křtitele, na který je rozpočet 15 000 Kč.



Položky Kč
Zůstatky

Zůstatek na běžném účtu ke konci roku 2016 67 570,17
Zůstatek v pokladně ke konci roku 2016 2 838,00
Zůstatky celkem 70 408,17

Příjmy 2017 Dar na činnost Osop od Úřadu MČ Dolní Chabry 20 000,00
Dar na pořádání EHD od Úřadu MČ Dolní Chabry 10 000,00
Dar na pořádání Slavnosti u kostela od Úřadu MČ Dolní Chabry 8 000,00
Dar na přípravu brožury od Úřadu MČ Dolní Chabry 3 000,00
Členské příspěvky 600,00
Prodej propagačních materiálů, brožur na akcích 9 545,00
Dobrovolné příspěvky návštěvníků na akcích 31 278,00
Vstupné a dílničky na akcích 8 320,00
Úroky z příjmů 85,52
Dary na restaurování obrazu 64 919,00

Příjmy 2017 celkem 155 747,52

Výdaje 2017 Náklady na pořádání akcí 14 878,00
Kancelářské potřeby a spotřební materiál celoročně 26 866,00
Reprezentace a dary 8 671,00
Kopírování, tisk a služby 7 120,00Kopírování, tisk a služby 7 120,00
Udržovací poplatky za doménu sdružení a hosting webu 900,00
Náklady na wedení webových stránek 2 000,00
Náklady na vedení účetnictví 2 000,00
Bankovní poplatky 1 602,00
Odvod daně 0,00

Výdaje Celkem 64 037,00

Zůstatek Zůstatek na běžném účtu ke konci roku 2017 158 920,69
Zůstatek v pokladně ke konci roku 2017 3 198,00

Zůstatek skutečný celkem 162 118,69

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com

Stručný přehled hospodaření v roce 2018



Připravujeme pro rok 2019 tento program:
• březen - schůzka s vlastníky kostela
• duben - vycházky po pamětihodnostech obce
• květen - děti v kostele, povídání dětem ze ZŠ 
      o zajímavostech kostela
• květen - Ekumenická bohoslužba za krajinu 
• 21. - 23. červen - Svatojánské slavnosti - koncert s videoprojekcí 
• 23 či 30. srpen - Svátek Stětí sv. Jana Křtitele - koncert
• 14. září - Dny evropského dědictví, téma Památky a zábava
• 7. prosinec - Slavnost v Adventu a jarmark u kostela
• květen až listopad - Dny otevřených dveří kostela vždy první 

sobotu v měsíci od 13 do 17 hod.  
• celoročně brigády a komentované vycházky pro veřejnost

Začátkem roku 2019 bude převezen obraz Stětí sv. Jana Křtitele do restaurá-
torské dílny Ak. mal. Miroslava Slavíka. Slavnostní požehnání zrestaurované-
ho obrazu plánujeme v kostele u příležitosti Svatojánských slavností 
v červnu.



Zpráva o činnosti v roce 2018
Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, z.s.
Doksanská 23/13, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
IČ: 22694277, Bankovní spojení: 220920052/0300 (ČSOB)
www.osop-chabry.cz, osop@osop-chabry.cz
https://www.facebook.com/groups/909303295769782/  

Připravili: J. Snížková, M. Mrňavá, P. Zimová, L. Brož
Obrazová dokumentace: Fotografie a další materiály 
pocházejí z archivu Sdružení

6. 1. roku 2019 
nás navždy opustil 

pan Zbyněk Vodička, 
kolega, který s OSOP 
nebyl dlouho, ale i tak 

si získal naše srdce.

S úctou vzpomínáme.

Občanské sdružení na ochranu památek 
v Dolních Chabrech, z. s. je podporováno 
Městskou částí Praha Dolní Chabry

DIVADELNÍ OCHOTNÍCI CHABERŠTÍ

Ilegumova 
divadelní 

D D M  P r a h a  8
S p i r á l a

Dále děkujeme 
našim partnerům:

Consort Helveticus



 

Vstupné dobrovolné, doporučený příspěvěk  100,- Kč.
Výtěžek z akce půjde na restaurování obrazu Stětí sv. Jana Křtitele. 

Koncert  podpořila: 

www.starebohnice.cz                         / StareBohnice  

aneb
Radostné Zpěvy Adventní

Největší duchovní hity 14.-21. století
od jejich zakladatele Karla IV. až podnes  

pod vedením Michaela Pospíšila & Hosté &Vy!
 
                                                           

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Bílenecké náměstí 

Praha 8-Dolní Chabry    
 
                                                           

Sobota 1. 12. 2018 v 17.00

Zahájení Adventu 

:II:RITORNELLO:II:

Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, z.s. 
a Bohnice žijí, z.s. vás srdečně zvou na koncert dávné duchovní muziky

 
Bohnice žijí, z.s.

BAROKNÍ 
RORÁTE

SETKÁNÍ 
S HISTORIÍ 

Unikátním románským kostelem a zvonicí 
se dvěma původními zvony z 19. století Vás provedou 

členové Občanshého sdružení na ochranu památek 
a v závěru dne se rozezní i varhany kostela

pod rukama varhaníka Libora Juříčka.

V sobotu 1. září 2018
od 13:00 do 17:00
se koná v kostele

Místo konání: 
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele 
Bílenecké nám., Dolní Chabry

Vstup volný

Pro více informací 
kontaktujte Janu Snížkovou 
či Martinu Mrňavou na e-mailu:
jana.snizkova@seznam.cz
martina@travelcook.com

Akci pořádá Občanské sdružení na ochranu 
památek v Dolních Chabrech, z. s. 

za podpory MČ Praha - Dolní Chabrywww.osop-chabry.cz
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