
BREZNOVÝ 
FESTIVAL
ochotnických divadel Dolní Chabry

Autorská práva mají účinkujíci soubory zajištěna

5. 3. 2013  19.00  Divadlo ŽIDLE   
Půlnoční přepadení  Miroslav Mitrovic   

8. 3. 2013  19.30  Divadlo MAŠKARA
Každý s každým, aneb Každý 
každému trochu jinak  Larra Nowitz

13. 3. 2013  19.30  Divadlo SoliTEAter
Pochyby  John Patrik Shanley

16. 3. 2013  19.30  Divadlo ČERNÁ OVCE 
"Mátový nebo citronový"  Patrick Haudecoeur

21. 3. 2013  19.30  Divadlo SUMUS
Hosté Večeře Páně  Ingman Bergman

28. 3. 2013  19.00  Divadlo DIVOCH 
Osm žen  Robert Thomas

Informace o jednotlivých hrách na www.divochdivadlo.cz

CO ?

Nesoutěžní přátelské setkání pražských divadelních ochotnických souborů

KDE ?

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

   

 
Slovo,
hudba, 
tanec, 
emoce, 
setkání , 
sdělení 

teď a tady
v tomto okamžiku, 

to je divadlo!

ˇ

ZA KOLIK ?  
Permanentka přenosná na všechna představení  380 Kč, důchodci 200 Kč 
Jednotlivá představení  120 Kč, důchodci 60 Kč
Vstupenky od  4. 2. 2013 v pokladně Chaberského dvora tel: 283 852 858 

Program:

K účasti zve divadlo DIVOCH - divadelní ochotníci
chaberští a MČ Praha - Dolní Chabry
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www.dchabry.cz

Nová zastávk autobusu
č. 169        str. 2

Knihovnická noc
str. 4 

Nález mince římského 
císaře Proba            str. 6

Fotbalový ples
str. 7



Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina, 
starosta MČ

PROJEKT NA DOSTAVBU ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY

Práce na hlavním úkolu, který si současné zastu-
pitelstvo stanovilo, úspěšně pokračují. Dodavatel 
projektu, fi rma Valbek z Liberce, již zpracoval prv-
ní etapu – tedy dokumentaci k územnímu rozhod-
nutí. Ta byla posouzena a schválena Radou MČ 
a vedením základní školy.
Nyní probíhají práce na druhé, významné etapě, 
tedy vydání Územního rozhodnutí. To by mělo na-
být právní moci přibližně do konce června letoš-
ního roku. Původní architektonické ztvárnění pří-
stavby se dočkalo alternativní podoby. Defi nitivní 
vnější tvář přístavby bude ale řešit až prováděcí 
dokumentace.

Vybíráme ze zasedání 
Rady MČ dne 28.1.2013

Nová zastávka autobusu č. 169 
Linka autobusu č. 169 je snad nejdiskutovanějším tématem současnosti 
v Dolních Chabrech.

O potřebnosti a vytížení tohoto 
autobusu by mělo dostatečně 
svědčit několik stovek dopisů 
občanů, požadujících zachová-
ní této linky beze změn. Nejvý-
znamnějším argumentem pro to, 
aby aby linka č. 169 zůstala pro-
vozována minimálně v součas-
ném rozsahu je to, že vzhledem 
k dopravní situaci na Ústecké, 
Spořické a dalších ulicích, se 
stala jediným bezpečným způso-
bem pro pohyb dětí ve vnitřním 
prostoru Dolních Chaber. A to 

nejen na cestu do školy, ale i při cestách za volnočasovými aktivitami. Je tedy využí-
vána prakticky celý den. Vzhledem k vedení trasy tohoto autobusu diagonálou obce, 
nemůže jej v této funkci suplovat žádné případné posílení zbývajících dvou linek.

V praktickém dopadu by omeze-
ní, nebo rušení tohoto autobusu 
znamenalo pro velkou část oby-
vatel návrat v hromadné dopravě 
o několik desítek let nazpět. Pro 
celé rozsáhlé oblasti by se cesta 
k metru do Kobylis prodloužila 
minimálně na dvojnásobek sou-
časnosti. Náhradní použití linky 
202 na vzdálenost jedné zastáv-
ky s následným komplikovaným 
přestupem na č. 162 a další če-
kací doba na tento spoj je, nejen 
pro starší obyvatele, neschůdná 
a nepřijatelná varianta. Podle 
mého názoru, by jakýkoliv zásah 
do linek MHD v oblasti D. Cha-
ber, zásadně záporným způso-
bem ovlivnil obslužnost hromad-
nou veřejnou dopravou. 

Na 13.2.2013 jsem pozval k této problematice zástupce ROPIDu, pana Ing. Martina 
Jareše. Předložil jsem mu požadavky MČ na další provoz MHD v Dolních Chabrech. 
Jednoznačně z nich vyplývá, že linka č. 169 má pro obyvatele zásadní význam a jediná 
změna, kterou by bylo vhodné realizovat, je rozšíření provozu na víkendy. Podle vyjá-
dření Ing. Jareše, fi rma ROPID skutečně zvažuje opatření, ve smyslu úprav dopravní 
obsluhy D. Chaber. Opatření, které nemá dle názoru zástupce ROPIDu za úkol omezit 
dostupnost městské hromadné dopravy, ale naopak zvýšit komfort cestování. Dle mého 
názoru není uvažované opatření přínosem pro naše občany, a nemá ani výraznější 
ekonomický efekt. S Ing. Jarešem jsme se dohodli na další schůzce. Přislíbil předložit 
upřesněný návrh, spolu s ekonomickým rozkladem.
Vzhledem k tomu, že jsme získali povolení na zřízení zastávky autobusu na Spořické 
ulici na úrovni ul. Dvořákovy, a výstavba chodníku s osvětlením z Chaber do Čimic se 
díky fi nančním problémům magistrátu HMP dostává opět do sféry snů, domnívám se, 
že jakékoliv změny ve vedení linky č. 169 by nebyly ke prospěchu obyvatel Dolních 
Chaber.
Pokud máte připomínky k vedení a provozu této linky, posílejte je i nadále na email 
úřadu nebo písemně do podatelny. Děkuji.

Miroslav Malina, starosta MČ Dolní Chabry 

Rada souhlasila
  s předloženou dokumentací k územnímu řízení na do-

stavbu ZŠ a pokračováním prací na vydání ÚR dle uzavřené 
smlouvy;

  s doplněnou projektovou dokumentací „Oprava a odbah-
nění vodní nádrže Pod Zámečkem“. Požádá o připojení ve-
řejně přístupové účelové komunikace umístěné na pozemku 
parc. č. 345/1, k.ú. Dolní Chabry, na stávající veřejnou ko-
munikaci;

  s žádostí ředitelky ZŠ na navýšení kapacity ZŠ ze sou-
časných 320 žáků na 380 žáků s účinností od 1.9.2013. Dále 
souhlasila s navýšením kapacity jídelny ZŠ ze současných 
300 na 360 strávníků k témuž datu. Pověřila příslušný referát 
podáním žádosti o zápis změny v rejstříku škol v mimořád-
ném termínu;

  s vypsáním záměru na prodej nemovitosti KD v Ulčově 
ulici na pozemku parc. č. 1609/2 o výměře 229 m2 a pozemek 
parc. č. 1608 o výměře 124 m2, vše k.ú. Dolní Chabry, které 
jsou majetkem hl. m. Prahy, svěřená správa nemovitosti MČ. 
Uložila starostovi předložit na nejbližším zasedání ZMČ;

  s úpravou nájemního prostoru v objektu bývalé-
ho ÚMČ Spořická 314 za podmínky, že nebude naru-
šena statika budovy a práce provede odborná fi rma.
Rada nesouhlasila

  s žádostí manželů Sochorových na prodej části pozemku 
parc .č. 1426/1, k.ú. Dolní Chabry.
Rada vzala na vědomí

  informaci ředitelky ZŠ o výši fi nančních a věcných darů 
za 4. čtvrtletí roku 2012.
Rada pověřila

   po dobu dlouhodobé pracovní neschopnosti současné 
předsedkyně sociální a kulturní komise Ing. Nigrinové dočas-
ným vedením komise paní Danu Červenkovou. 
Rada projednala

  žádost OS DIVOCH o spolupráci při organizaci divadel-
ního festivalu, který se uskuteční v březnu 2013. Stanovila 
nájemné za 1 představení ve výši 1.200,– Kč. Nájemné za-
hrnuje 6x pronájem dohodnutých prostor vč. technického za-
bezpečení.

Z dopisu Magistrátu, Ropidu a 
odboru dopravy Praha 8

18.1.2013
Vážený pane/paní,
Vzhledem k poslednímu vývoji v MHD Praha a situaci, kdy je v 
jednání možnost zrušení provozu autobusové linky číslo 169, 
dovolím si zde pochybovat o vypovídající schopnosti průzku-
mů a dovolím si stávající realitu připomenout.  
- (...)Autobus 169 je zásadním prostředkem dopravy pro děti, 
které se z části Chaber, která je blíže Kobyliské vozovně, 
dostávají do ZŠ a domů. JAK SE MAJÍ TYTO DĚTI DOSTÁ-
VAT DO ŠKOLY, KDYŽ TATO ŠKOLA JE NAVÍC JEDINÁ ZŠ, 
KTERÁ JE PŘIJÍMÁ ZA STANDARDNÍCH PODMÍNEK? Děti 
s trvalým bydlištěm v MČ Dolní Chabry totiž jsou ve svých 
možnostech v přijetí na ZŠ na Praze 8 jako takové posuzová-
ny stejně jako děti MIMOPRAŽSKÉ. (...).
- Díky autobusu 169 došlo k propojení celých Chaber, které 
jsou jinak rozděleny Ústeckou ul., NAOPAK spíše SCHÁZÍ ZA-
VEDENÍ VÍKENDOVÉHO PROVOZU TÉTO LINKY. Autobus 
169 spojuje více než polovinu MČ s jejím funkčním středem 
Chaberským dvorem, kulturním centrem, knihovnou, radnicí i 
sportovištěm a restaurací u Karla. Proč tedy zrušit zdárně se 
rozvíjející rozvoj obce?
- Řada občanů z Chaber navštěvuje také s.k. v Čimicích a 
jsou nuceni se tam dostávat po VELMI NEBEZPEČNÉM NE-
OSVĚTLENÉM CHODNÍKU, který DÍKY STAVEBNÍ UZÁVĚ-
ŘE MAGISTRÁTU NELZE UPRAVIT. Autobus 169 je JEDI-
NÝM BEZPEČNÝM SPOJENÍM na této komunikaci. Žádám 
Vás tedy naopak o podporu zřízení již připravené zastávky v 
ul.Spořická.
Doufám, že tyto podklady byly zahrnuty v posuzování výše 
zmíněnému provozu linky 169 – velká obliba a využití linky, 
škola, parkování v Kobylisích, spojení v obci i podíl linky 169 
na celkovém rozvoji obce a apeluji na oslovené instituce, aby 
tyto skutečnosti zhodnotily a přizpůsobily tomu své další kroky. 
(...)

Ing. Barbora Floriánová

Zde, v místě napojení Dvořákovy ulice do Spořické 
ba měla vzniknout v prvním pololetí letošního roku 
nová zastávka autobusů. Součástí bude i nový pře-
chod pro chodce.
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Místní poplatek ze psů za rok 2013 
je splatný do 31.3.2013

Majitelé psů, kteří nečerpají dvouletou úlevu poskytnutou za označení psa čipem a jeho následné přihlášení 
do registru vedeného Magistrátem hl.m. Prahy, zaplatí poplatek ve stejné výši jako v předchozím roce. Sazby 
poplatků se nemění a dle vyhlášky č. 23/2003 a 18/2004 Sb. hl. m. Prahy jsou následující:
300,– Kč  za jednoho psa chovaného v rodinném domě
600,– Kč  za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinném domě
200,– Kč  za jednoho psa chovaného v rodinném domě, je-li držitel psa poživatel invalidního, starobního, 
sirot   čího, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů
300,– Kč  za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinném domě, je-li držitel psa poživatel invalidní 
  ho, starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem 
příjmů
1500,– Kč za jednoho psa chovaného v bytovém domě
2250 – Kč za druhého a každého dalšího psa chovaného v bytovém domě
600,– Kč  za jednoho chovaného psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická  
  osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu
900,– Kč  za druhého a každého dalšího chovaného psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož 
držitel    je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu

Poplatky je možné zaplatit v úřední dny (Po, St 7:45-12, 13-17.45 hod) na ÚMČ Dolní Chabry, Hrušovanské 
nám. 253/5, Praha 8 nebo bankovním převodem na účet č. 2000704349/0800, KS 0379, VS 1341 a SS – 
popisné číslo domu / červené/.

Povinnost chovatelů:
 – přihlásit psa do registru chovatelů psů má každý do 30ti dnů od označení psa čipem, tetováním
 – v případě ukončení chovu nebo uhynutí psa odhlásit z evidence do 30ti dnů, dokládá se potvrzením od zvěrolékaře /pokud jste tak dosud neuči-
nili, informujte prosím příslušný odbor i dodatečně/

Adresy registrů:
ÚMČ Praha – Dolní Chabry, Referát daní a poplatků, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8, Tel: 283 851 272    
MHMP – Registrace chovatelů psů (přihlašování, odhlašování a hlášení změn) je od 1. září 2010 v náplni činnosti oddělení sekretariátu a živnos-
tenského rejstříku (odbor živnostenský a občansko-správní MHMP). Vedením evidence je pověřena Klára Nováková, telefon 236 00 2257, e-mail 
klara.novakova@cityofprague.cz, kancelář č. 110 v 1. patře Škodova paláce (Jungmannova 29, Praha 1) a Dana Šachová, telefon 236 00 4638, 
e-mail dana.sachova@cityofprague.cz, přepážka č. 19 v přízemí Škodova paláce (viz plánek). Návštěvní doba zůstává nezměněna – pondělí 12:00 
– 17:00, středa 8:00 – 18:00.
Dne 1.1.2009 vešlo v platnost stanovisko Ministerstva fi nancí – ustanovení § 11a zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii – jedná se o oprávnění 
obecní policie vyžadovat poskytnutí údajů od obecního úřadu o psech přihlášených u správce místního poplatku ze psa, o jejích držitelích a o uhra-
zení místního poplatku ze psa v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze psů.

Volný pohyb psů: MČ Praha-Dolní Chabry nemá určená místa pro volný pohyb psů. 

Každý vlastník a chovatel psa je povinen dodržovat tyto právní předpisy: Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, § 24 odst. 2, 
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, § 127, Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 60. Obecně závazná vyhláška Hl. 
m. Prahy č. 6/2011, o ochraně veřejné zeleně, § 2 písm. c), § 3 odst. 1 písm. g), § 3 odst. 2, ve znění pozdějších předpisů.                

G. Chamrová, referent ÚMČ

  Zprávy z úřadu

POZOR ZMĚNA
Přistavení velkoobjemových 
kontejnerů 24.03.2013

Přistavení velkoobjemových kontejnerů dne 24.03.2013, tj. v neděli, proběhne ve 
zkráceném režimu 09:00-13:00 hod. pod záštitou MHMP s řízenou obsluhou na 
těchto stanovištích : 

  ul. V Kratinách ( u větrolamu )
  Bílenecké náměstí
  ul. Tušimická
  ul. Dvorní
  ul. Pod Křížem ( u větrolamu )
  ul. Ulčova 
  ul. Pod Křížem ( mezi Kobyliskou a Ústeckou)

Současně upozorňujeme občany, že zde není možné odložit živnostenský odpad, 
nebezpečný odpad (autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje 
a obaly od nich), stavební odpad, ani pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, pc 
monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky. 

DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME, ŽE TYTO KONTEJNERY NEJSOU URČENY 
PRO BIOODPAD !!!

Obsluha kontejnerů přijme starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, vany a WC 
mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Úklid stanoviště 
směsných nádob
Pražské služby informují o možnosti 
objednání úklidu stanoviště směsných 
nádob pro objednatele svozu směsného 
komunálního odpadu (bytová družstva, 

majitelé RD aj.). Bližší informace a podmínky naleznete na we-
bových stránkách městské části.

Schůzka účastníků 
zájezdu do Dunajské 
Stredy
Informativní schůzka účastníků zájez-
du do Dunajske Stredy se bude konat 
14.3.2013 v 17 h v Chaberském dvoře.

Za kulturní a sociální komisi 
Zdeněk Šír

Vycházka
27. března 
první vycházka letošního roku 
Park Cibulka

Sraz: 13.15 na konečné busu č.162 Kobylisy
Informace: M. Knížková, tel.: 608 599 208, kulturní a sociální 
komise
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Chaberský dvůr

Divadlo pro děti 

Jak se budí země 
Autorská pohádka o vytrvalosti, síle dobrého srdce a kouzelné pomoci. 
S pomocí Toníka a víly Jarunky se k dětem vrací staré zvyky, obyčeje 
a tradice, které souvisejí s příchodem jara, jarní říkanky a písničky. Je 
to představení nejen o probouzení, ale i o tom, na co už jsme dávno 
zapomněli, ale naše babičky si to možná ještě pamatují.

Hraje Cirkus Žebřík, 23.3.2013 so 15 h. 
Vstupné 30 Kč

Provozní doba Kulturního centra 
Chaberského dvora: 

pondělí – pátek  10 – 18 h
sobota   10 – 18 h 
(polední přestávky  12 – 13 h)
Kontakt: 
604 976 653 / 283 852 858
chaberskydvur@dchabry.cz
www.dchabry.eu

Velikonoce, probouzení jara… 
Tradice a symboly provázející náš život 

 
 

 
 
 
 
 
 

Výstava paní Heleny Bucharové 
 

2. března – 2. dubna 2013 
 

Vernisáž výstavy se koná  
v sobotu 2. března 2013 ve 14 h  

s ukázkou zdobení velikonočních vajíček,  
pletením pomlázky aj. 

  

 
Chaberský dvůr, Hrušovanské nám. 253/5, Dolní Chabry, Praha 8 
Otevřeno: po – so 10 – 12  13 – 18    Spojení: bus 162, 169, 202 Osecká 

 
 
 
 

 
 

KNIHOVNICKÁ NOC 
22.-23.3.2013 

Vážení rodiče, milé děti, 

Místní veřejná knihovna v Praze – Dolních Chabrech pořádá 1. knihovnickou noc. 

Akce je zaměřena na podporu dětského čtenářství a radosti ze setkání s knihami. V průběhu 
knihovnické noci malé čtenáře čeká společně strávený večer naplněný samozřejmě čtením a  
předčítáním, jarní výtvarná dílna s lektorkou Mishou, večeře a pozdní táborák. Ráno pak 
společně posnídáme. 

Budeme se pohybovat pouze v areálu Chaberského dvora a přenocujeme v polních 
podmínkách přímo v knihovně.  

Pro knihovnickou noc je třeba s sebou vzít následující: 

1. domácí obuv 
2. hygienické potřeby obvyklé pro večerní a ranní hygienu a ručník 
3. karimatku, spacák, polštářek a mazlíka na spaní 
4. pohodlné sportovní oblečení, raději starší, vhodné k táboráku 
5. věci na převlečení, noční úbor do spacáku 
6. baterku 

Orientační časový rozvrh:  
začátek v pátek 22.3. 2013 v 18 h a předpokládaný konec v sobotu 10 h  
Podrobnosti k chystanému programu budou v místní knihovně každé úterý od 8 do 12 h, 
popř. dotazy posílejte na knihovna@dchabry.cz  či volejte na 604 976 653. 
Pokud má Vaše dítko zájem prožít s námi 1. knihovnickou noc, přihlaste jej přihláškou 
nejpozději do pondělí 18.3.2013. Přihlásit se mohou pouze děti, které jsou registrovanými 
čtenáři naší knihovny, chodí už do školy a není jim více jak 12 let. Přihlášky jsou k dispozici 
v místní knihovně, avšak pouze do doby, než bude naplněna kapacita. Prosíme o přinesení 
kartičky zdravotní pojišťovny k ofocení. 
 
Jste srdečně zváni.  
 
Těší se na Vás Klára Zuzáková, Misha, Zdeněk Šír, drak Knihulka a knížky  
 
 

ve čtvrtek  14.března  2013 od 1530 do 1730

Drátované Velikonoce 
V Chaberském dvoře

Program s ukázkami, kde si může každý vyzkoušet 
základní pracovní postupy a zhotovit si vlastní 

výrobky 
Cena dle spotřebovaného materiálu

můžete si vyrobit mnoho různých 
velikonočních výrobků :

z drátu – vajíčka, beránky, ptáčky, 
zkusíte si dvěma způsoby odrátovat vajíčko

z ubrousků – zdobení vajíček
z papíru – vajíčka, kohoutky, slepičky, zajíčky, 

beránky, ovečky, kozy

Prostory k pronájmu

Soukromé oslavy – fi remní akce
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   Chaberský dvůr

BŘEZEN 2013
Výstava Velikonoce, probuzení jara … 2.3. – 2.4. 2013 
Tradice a symboly provázející náš život
Vernisáž 2.3. so 14 h s ukázkou výroby vajíček, pletení pomlázky aj.
Vstupné 30 Kč

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

5.3. út 19 h Březnový festival ochotnických divadel – za-
hájení 
nesoutěžní přátelské setkání pražských divadelních ochotnických 
souborů
5.3. 19 h, 8.3. 19:30 h, 13.3. 19:30 h, 16.3. 19:30 h, 21.3. 19:30 h, 
28.3. 19 h
program Chaberského festivalu viz samostatný leták

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

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

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

20.3. st 15:30 – 17:30 h Kavárnička
aneb „Přijďte jen tak pobejt“ 
Vstup volný
V rámci Kavárničky ukázka výroby velikonočních kraslic
Vstupné pro veřejnost 30 Kč

22.3. pá 18 h 1. Knihovnická noc
akce knihovny na podporu dětského čtenářství
bohatý program pro registrované
konec akce 23.3.  so 10 h
Vstup volný 

23.3. so 15 h Jak se budí země
divadelní pohádka pro děti
Vstupné 30 Kč

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

26.3. út  16:00 – 17:30  h 
Jarní zdobení perníkových kraslic
zdobení vajíček z perníku pod vedením lektorky Jitky Ferstové
Vstupné 30 Kč

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

Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry

www.dchabry.eu

Předprodej vstupenek v Kulturním centru CHD

Divadlo
Březnový festival ochotnických divadel – 
představení her
5.3.2013   Divadlo  Židle – Půlnoční  přepadení – Miroslav Mitrovič
Vedoucí prodejny Michal má milující, leč velmi žárlivou manželku, náročnou 
milenku, nepořádek v účetnictví a revizi na krku. Čeká ho opravdu náročná 
noc... Půlnoční přepadení Miroslava Mitroviče je nejen situační komedie za-
ložená na záměnách identity, ale i hra hodící se snad více do dnešní mírně 
chaotické společnosti, než do doby svého vzniku v uniformitě sedmdesá-
tých let, a to i přes to, nebo právě proto, že se mnoho změnilo.¨
8.3.2013   Divadlo MAŠKARA – Každý s každým, aneb Každý každému 
trochu jinak – Larra Nowitz
Že otec nemusí být skutečně otcem a matka nemusí být tak jistá, jak se 
původně zdálo…. Komedie  . – 
13.3.2013   Divadlo SoliTEAter – Pochyby – John Patrick Shanley
Co uděláte, nemáte-li jistotu? Jak dál? Kudy? Trápíte se, až jednoho dne 
zanaříkáte k Bohu: Pomoz mi! A co když nepřijde odpověď? Jen ticho... Pří-
běh divadelní hry, oceněné v roce 2005 Pulitzerovou cenou, nás zavádí do 
církevní školy v Bronxu, kde se charismatický kněz pokouší uvolnit pravidla 
nekompromisně nastavená místní ředitelkou z řad řádových sester. Čeká 
ho nelítostný střet, v němž nejde o důkazy.
16.3.2013   Divadlo Černá  ovce – „Mátový nebo citron„ – Partick  Hau-
decoeur
Skupina herců zkouší divadelní hru. Je pár dní před premiérou a nic není 
hotové. Divadelní technika, scéna i kostýmy jsou v troskách, režisér ne-
zvládá krizové situace a mezi herci vzrůstá napětí. První dáma souboru 
je zoufalá z mladého milovníka, nesmělého, neohrabaného začátečníka, 
nicméně synáčka producenta představení. Nadchází večer premiéry a vše 
se mění v nezvládnutelné delirium.
21.3.2013   Divadlo SUMUS – Hosté Večeře Páně – Ingman  Bergman
Tenhle den v životě venkovského pastora Erikssona nepatří k nejúspěšněj-
ším. Má chřipku, na jeho kázání je jako vždy téměř prázdno, jeho neutěšený 
vztah s místní učitelkou prochází rozhodující krizí. A právě v ten den by měl 
snad poprvé v životě naplnit své poslání faráře – rybář Persson je v hluboké 
depresi a se svou zoufalou ženou hledá u pastora poslední naději. Komorní 
– fi lmová povídka slavného švédského režiséra je nabitá emocemi, zoufal-
stvím citovým i duchovním, ale přináší i náznak naděje. Kolik toho člověk 
vydrží a jak dlouho trvá, než dokáže přijmout dar osudu.
28.3.2013   Divadlo DIVOCH – OSM ŽEN – Robert Thomas 
Jeden mrtvý muž – otec, bratr, švagr, zeť, zaměstnavatel. Dům naprosto 
odříznutý sněhovou kalamitou od okolního světa. Bude osm žen, které jsou 
právě v domě čelit nelítostnému vrahovi nebo samy sobě? Co je horší? 
Smrt nebo čekání na ni? Detektivní komedie.
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Masopust – jak se vydařil?
Obřadným pohřbením basy, oplakávané maškarami, kterou odnesli kejklíři za doprovodu smuteční 
hudby na 40denní postní odpočinek do sklepení Chaberského dvora, jsme se rozloučili s letošním 
masopustem.

A jak se vydařil? Tajil se nám dech nad kousky kejklířů, přibylo masité i tekuté pohoštění u Míšků, na Bíle-
neckém náměstí se roztančili andělé, čerti, piráti, vosy, tančila dokonce i husa. Nenamaskovaní návštěvníci 
se přizdobili originálními škraboškami od dětí ze školní družiny a ti ostatní získali zcela zdarma červené 
nosy, tváře a veselá srdíčka. Díky moudrému koni a pěknému kvízu jsme si rozšířili znalosti o masopustní 
tradici. Ti, kteří se masopustu letos nemohli zúčastnit, najdou krátký sestřih z dílny Matofi lm s názvem Cha-
berský masopust 2013 na YOU TUBE. 
Dík za sponzorské dary ve formě odměn pro oceněné masky a soutěžící děti patří potravinám Vomáčková-
Radouš, cukrárničce Na Pěšině, restauraci U Míšků, U Sparťana a Centru Karel. Za výborné pohoštění pro 
masky děkujeme MŠ Bílenecké nám., Sokolům a cukrárničce. 
Ke zdaru masopustu významně přispěli: škola a školní družina, školky, J. Bolen, M. Cutych, A. Hájíčková, 
P. Králová, L. Netolická, V. Malinová, B. Petráková, V. Přáda, G.a J. Rejkovi, B.Řepková, P. Svárovská, 
K.Šilhová-Šafránková, P.a J.Šmídovi, J. Vokáč a K. Zuzáková. 

Za kulturní a sociální komisi děkuje Hanka Řepková

Kam až paměť sahá... 
Zveme všechny pamětníky obce a milov-
níky starých fotek na přátelské posezení 
na téma „Zemědělství, zvířata a příroda 
v Chabrech kdysi“.
Kdy: středa 13. března od 15.30 hodin
Kde: Kulturní centrum Chaberský dvůr

Případně Vás prosíme o zapůjčení dobo-
vých fotografi í a jiných vhodných písem-
ností.

Občanské sdružení na Ochranu 
památek v Dolních Chabrech

www.osop-chabry.cz

Školy, sdružení

Jediný nález 
mince římského 
císaře Proba 
na území Prahy

Nejvzácnější nález v oboru mincovnictví v Dolních 
Chabrech byl nalezen při stavbě rodinného domu ve 
výkopu v podložním jílu roku 1974, a to na východním 
okraji Měděnecké ulice pod výpadovkou na Mělník. 
Až roku 2006 se mince dostala do rukou numismatiků 
a dnes je uložena v Muzeu hl. m. Prahy. Do té doby 
nikdo nepředpokládal, že mince je velmi vzácným 
a ojedinělým nálezem, pocházejícím z 3. století naše-
ho letopočtu. Numismatik z Národního muzea Mgr. J. 
Militký ji popsal: 
Bronzová mince s výjevem císaře Proba byla ražena 
zřejmě v mincovně v Siscia. Na čelní straně mince je 

nápis IMP C PROBVS s poprsím Proba ve zbroji drží-
cího žezlo s orlem s paprskovitou korunou doleva. Na 
druhé straně mince kráčející Mars doprava drží kopí. 
Probovo mincovnictví bylo velmi rozsáhlé, je dokon-
ce uvedeno, že existovalo až 928 typů mincí s řadou 
variant. Z českého území je známo jen několik nálezů 
mincí tohoto panovníka, na území hlavního města Pra-
hy jde však o první exemplář!   
V Dolních Chabrech byly archeology na několika mís-
tech zjištěny nálezy z tohoto období. Existence ger-
mánského sídliště v těchto místech tedy není vylou-
čena.
Zvětšenou fotografi i mince císaře Proba si budete 
moci prohlédnout na připravovaném zastavení naučné 
stezky v obci.

Za OSOP Jana Snížková    
        

Masážní studio RE-spa

Šíře: 7cm  délka: 14,8cm

 

 

Po straně místo dárkový poukaz bude napsáno   VOUCHER 10% sleva 
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 Libčická  397 sanatorium ACHILLEA PH 8 - Čimice, Tel.: 776 290 231, www.re-spa.cz 
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inzerce

Marcus Aurelius Probus – římský císař 
vládnoucí v letech 276-282 n. l.
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Fotbalový ples v Dolních Chabrech
 
V sobotu 2. února ovládl Chabry fotbalový ples. Jako 
předkapela vystoupila místní dětská skupina Glassis, 
která zahrála dvě anglické skladby a pak vypustila do 
světa zbrusu novou skladbu o fotbalu v Dolních Cha-
brech. 
Po tomto úvodu vystoupil se svým projevem předseda 
našeho fotbalového klubu Vladimír Šmicer, který poté 
vyzval k tanečnímu sólu pana starostu Malinu s man-
želkou, kteří fakticky zahájili svým dokonale provede-
ným valčíkem tento ples.
Orchestr Jardy Kleina, stejně jako v minulém roce, 
rozhýbal snad každého tanečníka i netanečníka. Ples 
dostával grády a opravdu bylo hodně výjimečné vidět 
sedícího člověka. O přestávkách se losovala tombola 
a opět byla nabyta skvělými cenami. Hodinu po půlnoci 
přišla očekávaná dražba dresu podepsaného nejlep-
ším fotbalistou všech dob Lionelem Messim. Šťastný 
výherce dostal jako prémii letecký zájezd do Barcelo-
ny včetně hotelu a vstupenky na fotbalový zápas. Ples 
i po tomto zpestření pokračoval ve velkém stylu. Bo-
hužel, se dostalo i na nesportovní šarvátku, na kterou 
se budeme snažit rychle zapomenout a v příštím roce 
udělat všechna opatření, aby se neopakovala.
Celkově se dá ples fotbalistů Dolních Chaber považo-
vat za vydařený.

   Sport

Cvičení pro zdraví a radost

Pro zdraví a radost si můžete do naší Sokolovny přijít zacvičit každé 
úterý od 15 do 16 hod. Cvičení je vhodné pro všechny věkové kate-
gorie včetně seniorů. 

Přijďte, těšíme se na vás! TJ Sokol Dolní Chabry
Více na: www.sokoldolnichabry.cz

Příprava na fotbalovou sezónu
Příprava na novou sezónu je v plném proudu. Zejména mládežnická 
mužstva sklízejí ve svých přípravných turnajích a zápasech nejeden 
úspěch. 

Mladší žáci rozdrtili sousedy z Ďáblic 9:0, starší žáci úspěšně bojují 
v zimní lize a mladší přípravka dokonce vyhrála silně obsazený tur-
naj v Dobřichovicích. 

Opravdu nám dělají velkou radost nejen tyto úspěchy, ale hlavně 
elán a nadšení jak samotných fotbalistů, tak i jejich trenérů a rodičů. 

Je to pro nás hnací motor ve snaze vylepšit fotbalové podmínky v našem klubu, určitě si 
to zaslouží.

Vlastimil Tomšů
Více na: www.skchabry.cz
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 dopoledne (7.30 – 12.30 h)  odpoledne (13.00 – 17.30 h)  celý den (7.30 – 17.30 h)

 1x 2x 3x 4x 5x 1x 2x  3x 4x 5x 1x 2x 3x 4x 5x

Školné v Kč  1595 3595 4795 5495 5995 1195 2695 3485 4235 4995 2395 4695 6095 7295 8495 
(kalendářní měsíc)

Česká školka s výukou angličtiny (rodilí mluvčí z USA).
Děti rozděleny až do 3 pracovních skupin (dle znalostí a věku).
Pestré odpolední aktivity (koníčci, solná jeskyně, arteterapie, keramika, flétna atd.).
Kompenzace absencí = den za den, anebo od druhého dne 100 %.
Max-i-Care (online kamerový systém).
MaxInfo (pravidelné zprávy o dětech a školkovém dění).
A navíc – nová pobočka MaxExclusive Praha 1 již v provozu.

Ceník školka BašťCenový program Max (all inclusive)

Týdenní intenzita 
 dopoledne (7.30 – 12.30 h)  odpoledne (13.00 – 17.30 h)  celý den (7.30 – 17.30 h)
Týdenní intenzita 
 dopoledne (7.30 – 12.30 h)  odpoledne (13.00 – 17.30 h)  celý den (7.30 – 17.30 h)

docházky 1x 2x 3x 4x 5x 1x 2x  3x 4x 5x 1x 2x 3x 4x 5xdocházky 1x 2x 3x 4x 5x 1x 2x  3x 4x 5x 1x 2x 3x 4x 5x

Jsme s Vámi již 5. rokem!

Akce, inzerce Opravy jízdních kol
v Chabrech

(Domašínská 3/24)

Pro občany Chaber letos 
20% sleva
Tomáš Frantík

 tel. 777 155 540 nebo 242489856
Tomas.Frantik@seznam.cz

CHABERSKÝ ZPRAVODAJ, vydává městská část Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, tel.: 283 852 858, e-mail: zpravodaj@
dchabry.cz, www.dchabry.cz. Šéfredaktor: Ing. Alena Nigrinová. Redakční rada: Hana Francová, Vlastimil Tomšů, Milan Zahradník. Grafi ka: Hana Francová. Tisk: Clio. Ne-
vyžádané rukopisy, fotografi e apod. se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Příspěvky nejsou upravovány, za obsahovou správnost nesou odpovědnost 
autoři. Omluva: pro absenci odborné korektury může dojít – při nutném zkracování a zahušťování textů – k přehlédnutí takto vzniklých chyb. Veškeré příspěvky publikované 
v Chaberském zpravodaji lze přejímat pouze s předchozím písemným souhlasem vydavatele MČ Praha-Dolní Chabry. Autorem nepodepsaných příspěvků je redakce. Příští 
uzávěrka: 15. 3. 2013 (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na CD disku, Flashdisku, případně poslané e-mailem).

    Tělovýchovná jednota  
             ZŠ Chabry                                       
                    ve spolupráci se  ZŠ Dolní Chabry 

 

                       pořádá 
 

XIX. ročník Velikonočního turnaje 
           ve stolním tenisu 

                           ____________________________________ 
       

v pátek 12.4.2013 od 12 do cca 15 hod pro kat.  děti 1 až 3 třídy 
v pátek 12.4.2013 od 12 do cca 15 hod pro kat.  žáků a žákyň                                       
4 až 9 třídy 
  v sobotu 13.4.2013 od 9 hodin pro kategorie ženy, muži, 
 
Účast: hráči, kteří nejsou registrováni v oddílech stolního tenisu 
 
Hraje se podle platných pravidel stolního tenisu. 
 
Přihlášky žactvo do ředitelny ZŠ do pátku 5.4.2013 do 14 hodin, ostatní 
telefonicky na číslo 233 544 532 nebo 723 127 130 (pan Vokáč-ředitel 
turnaje) do 9.4.2012.  
Přihlásit se lze i e-mailem jaroslav.vokac@iex.cz 
 
 
První tři v každé kategorii získají diplom a pohár, vítězové navíc putovní 
poháry TJ ZŠ Chabry. 
 
 
Startovné pouze v kategorii dospělých 100 .- Kč, členové TJ 50.- Kč 

 
 

                                                                     Jaroslav Vokáč  
                                                                                                                 ředitel turnaje 
 
 
Sponzor turnaje Potraviny Vomáčková + Radouš 
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