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Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina, 
starosta MČ

Nejprve krátkou poznámku k dalšímu osudu linky 
autobusu č. 169. Veškeré podklady a požadavky 
jsme předali fi rmě ROPID a Magistrátu hlavního 
města Prahy. Jejich dosavadní vyjádření jsou 
určitým příslibem, avšak se stále otevřeným kon-
cem. Zástupci obou institucí s námi alespoň jed-
nají. Už to je určitý pokrok.

Obsáhlým a dlouhodobým tématem je odstra-
ňování vad a nedodělků na objektu Chaberské-
ho dvora. Po období vleklých jednání se postoj 
dodavatelské fi rmy začal pomalu měnit. Jako 
příklad mohu uvést rozpadající se sloupy vodní-
ho meandru v oplocení CHD. Reklamační řízení 
zahájilo již předchozí vedení úřadu, my jsme bez 
valného úspěchu dva roky pokračovali. Reakce 
dodavatele byla setrvalá a neměnná - reklama-
ce je neoprávněná. Zásadní změna přišla teprve 

poté, co Úřad MČ Dolní Chabry realizoval nezbytné zateplení západního štítu objektu 
a osazení sněhových zábran z bankovní záruky dodavatelské fi rmy. Práce na opravě 
sloupů meandru zahájil dodavatel v březnu. Na řešení však stále čeká topení a také 
například vady střešního pláště.

Další obsáhlé téma 
představují opravy 
komunikací. Kata-
strofální následky 
letošní zimy jsou 
patrné především 
na trase linky č. 162 
v dolní části obce. 
S radostí mohu kon-
statovat, že Pražské 
kanalizace reagovaly 
na naše žádosti ope-
rativně, a poškozené 
kryty šachet v ko-
munikaci opravily. 
Poněkud horší je to 
s opravami poniče-
ných povrchů silnic- 
tedy různě velkých 
děr. TSK, jako správ-

ce komunikací požadavky na opravy převzal. Realizace se s odůvodněním na kli-
matické podmínky, kapacitní možnosti a stupeň důležitosti opravované komunikace 
prozatím odkládá.

 Alespoň krátce bych se také věnoval rozpočtu MČ. Malé obce s radostí přivítaly změ-
nu v rozpočtovém určení daní. To skutečně přineslo samostatným obcím nárůst dota-
cí. Praze, která je dle statutu také obcí, to však přineslo výrazný propad příjmů a ten se 
promítl i do našeho rozpočtu. Dotační příspěvek MHMP se tento rok snížil o přibližně 
650.000,–Kč. To je částka v našem rozpočtu nikoli zanedbatelná. Svaz městských 
částí, jehož je MČ Dolní Chabry členem, se snaží vyjednat změnu dotačních pravidel 
v rámci hlavního města. Především v oblasti školství. To je oblast, do které směřuje 
podstatná část neinvestičních nákladů městských částí Prahy. Ty musí ze svých roz-
počtů hradit téměř polovinu nákladů na každého žáka základní nebo mateřské školy.

Na závěr mi dovolte jedno osobní přání. Aby v době, kdy budete číst toto vydání Zpra-
vodaje, už bylo doopravdy jaro. To kalendářní se oddálit naštěstí nedá.

Vybíráme ze zasedání 
Rady MČ dne 25.2.2013
Rada vzala na vědomí

  výsledky hospodaření ZŠ Spořická za rok 2012,
  vyúčtování daru za rok 2012, které předložilo Občanské 

sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech a TJ SO-
KOL Dolní Chabry,

  postup při vymáhání odstranění vad a nedodělků na 
objektu CHD a souhlasila s dalšími kroky k jejich odstraně-
ní u systému vytápění, kotelny, pojistné izolace ve střešním 
plášti, chybném provedení schodišť, podlah a vadných slou-
pů meandru.

Rada projednala
  návrh na výběr dodavatele technologie pro školní jídelnu, 

který předložila ředitelka ZŠ,
  fi nanční vyúčtování předložené Dětským centrem Pod 

Smrkem. Protože předložené doklady nesplňovaly podmín-
ky stanovené usn. č. 389/12 RMČ, požádala rada o doplnění 
dokladů do 31.3.2013.

Rada přijala
  rezignaci Mgr. Králové na členství v redakční radě.

Rada projednala
  návrh rozpočtu na rok 2013 a doporučila jej zastupitel-

stvu ke schválení.

Rada schválila
  rozpočtové opatření č. 1 v roce 2013 a uložila starostovi 

projednat na nejbližším zasedání zastupitelstva.

Rada souhlasila
   se stavbou administrativního objektu fi rmy VDC s.r.o. na 

pozemku parc. č. 1206/1 jako s „výjimečně přípustnou stav-
bou“ dle předložené PD,

  s vyvěšením záměru na pronájem místa na umístění 
sběrných nádob na textil v souvislosti s žádostí Diakonie 
Broumov, která projevila zájem o provozování této služby.

Rada vzala na vědomí
  žádost o změnu územního rozhodnutí a stavebního ří-

zení 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. Rada záležitost postoupila k rozhodnutí na zasedání 
zastupitelstva,

   aktualizaci vnitřních předpisů ÚMČ, které předložila ta-
jemnice,

  žádost předsedkyně OS Floriánek o příspěvek na pro-
voz Dětského centra Pod Smrkem na rok 2013. Žádost bude 
předmětem jednání po odsouhlasení rozpočtu na rok 2013,

  žádost o opravy v objektu KD Ulčova podaný provozova-
telem Dětského centra Pod smrkem Občanským sdružením 
Floriánek. Rada prověří současný stav a následně učiní po-
třebná opatření.

Rada nesouhlasila 
  s žádostí Ing. Floriánové o přidělení fi nančních prostřed-

ků na práci grantové komise pro rok 2013. Své rozhodnutí 
zdůvodnila tím, že se jedná o orgán zřízený Úřadem MČ Pra-
hy 8, nikoliv orgán zřízený MČ Praha-Dolní Chabry,

  s žádostí provozovatele OS Floriánek o slevu z nájmu 
prostor v objektu KD Ulčova na 1.000,– Kč měsíčně,

  s žádostí o změnu typu pronájmu ve smlouvě s OS Flori-
ánek v objektu KD Ulčova.

Vybíráme z mimořádného 
zasedání rady Rady MČ 
dne 25.2.2013

Vybíráme ze zasedání 
Rady MČ dne 11.3.2013

Jaro a bezpečnost v našich ulicích
Eviduji stále více připomínek a žádostí na realizaci opatření ke zvýšení bezpečnosti 
chodců, především dětí a starších občanů v ulicích Dolních Chaber.
Nebezpečných i přímo kritických míst se v naší obci najde několik. Smysluplné a re-
alizovatelné řešení se hledá obtížně. Zástupkyně Dopravní policie ČR, kpt. Neuman-
nová, pravidelně navštěvuje Chabry a společně hledáme schůdná řešení. Rizika při 
přechodu Ústecké ulice všichni známe. I přes různé bezpečnostní úpravy zůstává 
tato ulice velice nebezpečná. Asi nejhorší stav je ale na Spořické. V podstatě nepře-
konatelná dispozice nedává v některých místech žádnou šanci na úpravy. Vzorovým 
prostorem je zúžení před restaurací na Hrušovanském náměstí. A tady bych si dovolil 
apelovat právě teď, na jaře, na všechny místní řidiče. Jezděme s ohledem na to, že 
v ulicích Chaber se pohybují naše děti. Na ostatní účastníky budou při četnějších 
kontrolách apelovat policisté.
V našich krajích je to zřejmě jediná možnost, jak zvýšit bezpečnost. Samotná technic-
ká opatření ji nevyřeší.

V popředí likvidace rozpadlých sloupů meandru, v pozadí 
střecha budovy CHD, kopírující vady v provedení tepelné 
izolace.
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Místní poplatek 
ze psů za rok 2013 

UPOZORNĚNÍ  pro občany Dolních Chaber, 
kteří dosud nezaplatili Místní poplatek ze psů 
splatný do 31.3.2013. Vyměření nedoplatku pla-
tebním výměrem může být ze zákona navýšeno 
až na dvojnásobek!!!        Referát daní a poplatků

  Zprávy z úřadu

Z dopisů občanů
Nežiji ve Vaší obci, ale v blízkém sousedství. Na Chabry mám však vazby z dětství. 
Je to víc jak 70 let, co jsem chodila do zdejší, tenkrát zcela nové školy. Proto si 
pamatuji Chabry z té doby.
Pozoruji, jak se teď obec všeobecně změnila, a to hlavně svojí upraveností, pěk-
ným novým náměstím s úřadem MČ a ostatními službami. Zdárně se u Vás rozvíjí 
řada kulturních, společenských i sportovních akcí. Uznání zaslouží péče o vzácný, 
původně románský kostelík, jeden z nejstarších v Čechách. Opravená kaplička je 
výraznou ozdobou uprostřed obce, máte na svém území i menhir, tajemstvím opře-
dený... Celkem řečeno, máte můj obdiv.
Nedávno mě nadchl Váš Masopust. Obdivuji, jak si společnými silami dokážete 
připravit báječné odpoledne. Do průvodu masek přijdou s dětmi v přestrojení i rodi-
če, nechybí tradiční maškary, které pobaví přihlížející svojí nápaditostí. Všichni se 
scházejí na hřišti u školy, hudba je připravena doprovázet průvod obcí.
Pan starosta zahájí Masopust přivítáním všech, předá vládu nad obcí a maska v ze-
leném kabátě a vysokých botách se ruče chopí organizování a řazení průvodu.. 
Hudba začne vyhrávat do pochodu a pestrá směs masek se valí zvesela dolů ulicí 
směrem ke kostelu. Dva neúnavní, odvážní klauni na chůdách nahlížejí cestou do 
oken stavení a baví přihlížející. Poblíž kostela je krátký oddech. Masky si odbydou 
svůj rej, pan starosta si zatančí s místní hospodyní a přidají se i další. Děti dostávají 
malé občerstvení a dospělí vítají možnost zakoupení horkého grogu. U Sokolovny 
je připraven horký čaj pro všechny, což je milá pozornost.
Počasí vyšlo vstříc se sluníčkem, což podstatně ovlivnilo vydařenost této staročes-
ké tradice.
V dobré pohodě jsme se ocitli na náměstí, kde bylo maškaření zakončeno ve dvoře 
restaurace s připravenými trhy.
Rozešli jsme se s pocitem příjemně stráveného únorového odpoledne.

Ludmila Králíková

Poděkování sponzorům
Organizátoři akce 1. Knihovnické noci, která proběhla  dne 22. – 23.3.2013 
touto cestou děkují sponzorům:
Potraviny V&R –  za  sponzorování snídaně
Filipu Šírovi – Moravská zemská knihovna v Brně – za ceny do soutěží
Zdeňku Šírovi –  za sponzorování přívěsků na klíče – limitovaná edice
Bronislavě Kukurové –  za sponzorování cukrovinek a táboráku
Poděkování patří autorce Knihovnické noci Mgr. Kláře Zuzákové nejen za přípravu 
a realizaci akce, ale také  za všemi dětmi oceněný catering, Anně a Ondřejovi 
z Městské knihovny v Praze za jedinečnou prezentaci Bibliobusu, Michaele Hol-
lové (Mishe) za vedení výtvarné dílny,  ZŠ Spořické za zapůjčení žíněnek a také 
rodičům malých účastníků Knihovnické noci, kteří podpořili akci nápoji nebo pro-
viantem.
Z ohlasů je již teď patrné, že se  naše první společné táboření v knihovně po-
vedlo. Proto  přemýšlíme o podobné prázdninové akci s pracovním názvem Léto 
s Knihulkou. Prosíme rodiče o zpětnou vazbu, aby svůj názor vyjádřili v anketě 
na webových stránkách www.dchabry.eu, popřípadě napsali email na knihovna@
dchabry.cz. 

	  

Úřad	  Městské	  části	  Praha	  –	  Dolní	  Chabry	  

srdečně	  zve	  rodiče	  s	  dětmi	  na	  pravidelný	  

JARNÍ	  A	  LETNÍ	  BAZÁREK	  DĚTSKÉHO	  A	  
TĚHOTENSKÉHO	  OBLEČENÍ,	  HRAČEK	  A	  OBUVI	  

	  

	  

kde:	  	  	  Chaberský	  dvůr	  

kdy:	  	  	  sobota	  20.4.2013	  

v	  kolik:	  	  10.00	  –	  13.00	  
	  

	  Součástí	  bazárku	  bude	  i	  pravidelná	  JARNÍ	  DÍLNIČKA,	  

	  kde	  si	  budou	  moci	  Vaše	  děti	  tvořit	  a	  bude	  zde	  o	  ně	  	  	  	  

	  postaráno.	  	  Dětský	  koutek	  k	  dispozici.	  

	  

Pokud	  máte	  zájem	  o	  rezervaci	  prodejního	  místa	  zdarma,	  prosím	  volejte	  

737	  102	  128.	  	  Přijďte	  k	  nám	  strávit	  příjemné	  dopoledne.	  

Budeme	  se	  na	  Vás	  těšit.	  

Komise životního prostředí
Výsledky velmi nepříjemné a namáhavé práce členů Komise 
životního prostředí při likvidaci náletových porostů na skalním 
výchozu Pod Zámečkem se již kladně projevují.

Za komisi životního prostředí Hana Hronková

1. Knihovnická noc 22. – 23.3.2013
V pátek v 18 hodin jsme se sešli v Chaberském dvoře 
na  1. Knihovnické noci. Během pár minut rodiče zaplnili 
Kulturní centrum svými ratolestmi a začalo být veselo. 

Čekání na večerní pizzu obohatil příjezd zcela nového mikro-
busu Městské knihovny, který je vybaven jako Bibliobus. Pří-
jemná řidička Anička se svým kolegou Ondrou nás pozvali na 
exkurzi do svého Oskara, což je jméno Bibliobusu. Pizza je 
tady! Všechny děti utichly a soustředily se jen na ni. Po jídle 

byla na programu výtvarná dílna pod vedení lektorky Mishy, kde si děti vyrobily 
jarního motýla a stromečky. Během dílny jsme si rádi připomněli významné jubi-
leum narození ilustrátorky Heleny Zmatlíkové a prohlédli si její tvorbu v knížkách 
knihovny. Anička zahájila čtení z pohádkové knížky Zdeňka Svěráka pod názvem 
Pan Buřtík a pan Špejlička. Na první Knihovnickou noc se přijela podívat i Mgr. 
Dagmar Volencová z oddělení metodiky služeb Městské knihovny v Praze, dětem 
popřála pěkné zážitky a hezké sny mezi regály plných knih. Večer jsme zakončili 
hromadným máváním Oskarovi, který nám odvezl kromě knížek i Aničku s Ondrou. 
Abychom dětem zpříjemnili začátek noci, Zdeněk přivezl „kolečkový“ táborák. 

 ...pokračování na str. 5.

Vycházky
duben 2003

10. dubna Od Toulcova dvora k Záběhlickému zámku
Sraz 12:45 h Kobylisy zastávka autobusu č. 162

19. dubna PÁTEK Přírodní rezervace Kopeč
Sraz 12:50 h na zastávce autobusu č. 373 směr
Veliká Ves, odjezd autobusu 12:55 h

Informace: M. Knížková, tel.: 608 599 208, kulturní a sociální 
komise
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Chaberský dvůr

Divadlo pro děti 

O pejskovi a kočičce 
Divadelní pohádka pro děti od 3 let z cyklu klasických pohádek za použití 
loutek maňasů. Hraje loutkové divadélko Kováček Praha, které má více 
jak padesátiletou historii. 
Vstupné 30 Kč
13.4. so 15 h

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

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

Prostory k pronájmu

Soukromé oslavy – fi remní akce

Březnový festival ochotnických divadel 
– krátké ohlédnutí
V době kdy vznikal tento příspěvek jsme teprve v polovině festivalu a hod-
nocení tedy musíme nechat až po jeho úplném skončení.

Každopádně, ale už dnes můžeme být pyšní na vysokou úroveň hostují-
cích souborů a velký divácký zájem. Jak dopadla divácká anketa o „divácky 
neúspěšnější inscenaci „ a jaký byl celý průběh festivalu se dozvíte v květ-
novém čísle.

Za pořadatelský soubor DIVOCH vám krásné jarní dny přeje

Alena Borhyová

Výstava

František Miksch – Římská nula
„Římská nula“ je veřejnou expozicí malíře a kreslíře Františka Miksche 
(1985). Podnět k uspořádání vzešel z ochoty podpořit Nadaci Národ 
dětem, jež pomáhá dětem hospitalizovaným na Klinice dětské hema-
tologie a onkologie Fakultní nemocnice v pražském Motole.

Samotný název výstavy přímo souvisí s autorovým dlouhodobým záměrem 
označovat svá díla pouze římskými číslicemi. Konkrétní názvy by podle 
Miksche příliš napovídaly o obsahu jeho spíše symbolistických a abstrakt-
ních obrazů. Nepodněcovaly by dostatečně fantazii samotného pozorova-
tele a ten by tak nebyl zcela vtažen „do hry“.
Na počátku své výtvarné dráhy se František Miksch věnoval výhradně kres-
bě, která pro něj byla přirozeným vyjádřením jeho vidění a vnímání světa. 
Brzy ho však začala fascinovat malba a její širší možnosti odrážet myšlen-
ky, pocity a fantazie kombinováním barev i samotným způsobem nanášení 
vrstev na plátno. Logicky tak první Mikschovy malby vycházejí z dřívějších 
kreseb a náčrtů.
Již brzy však začíná malovat bez předlohy a jakékoli přípravy. Bez záměru 
sdělovat konkrétní informaci. Oproti původním čistým linkám kresby nachá-
zí v divokých barevných plochách zcela odlišný způsob vyjádření. Barvy 
vnímá jako nositele sdělení a nechává se unášet jejich silou a nekonečnými 
možnostmi. Jeho tvorba se postupně vyvíjí a proměňuje v intuitivní vizuali-
zaci momentálních vnitřních nálad a pocitů.
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   Chaberský dvůr

DUBEN 2013
Výstava Římská nula 3.4. – 27.4. 2013 
Expozice malíře a kreslíře Františka Miksche
Výstava podporuje Nadaci Národ dětem
Vstupné 30 Kč

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

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

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

13.4. so 15 h Pejsek a kočička
divadelní pohádka pro děti
Vstupné 30 Kč

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

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

17.4. st 19 h Pavel Roth a Top Revival – Zahrada ticha
představení nového projektu a připomenutí největších hitů 80. let 
Vstupné 150/100 Kč 

20.4. so 10 – 13 h Jarní a letní bazárek dětského a těho-
tenského oblečení, hraček a obuvi
Vstup volný

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

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

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

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

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

Koncert

Pavel Roth s kapelou Top Revival 
v programu ZAHRADA TICHA
Top Revival tvoří duo hudebníků Jiří a Tony, kteří na scéně české hudby 
účinkují již 15 let. Hudebníci hrají v základě v duu (kytara a zpěv – Jiří, 
klávesy – /kombajn/Tony). Většinu vystoupení absolvují v zahraničí, kde 
svým repertoárem těší členy českých komunit.
Pavel Roth si pozval Top Revival ke spolupráci na projektu Zahrada Ticha. 
Roth je českým zpěvákem, skladatelem a kytaristou, který se do poslu-
chačského povědomí výrazně zapsal coby interpret hitů osmdesátých let, 
skladbami Zahrada ticha, Krásnější než růže, Stále zasněná či Princezna. 
Byl oceněn zlatou deskou.
Nový projekt Zahrada ticha naladí všechny posluchače do báječné nálady, 
třeba si i společně zazpíváme. Těšíme se na Vás.
17.4.2013 středa, vstupné 150/100 Kč

1. Knihovnická noc 22. – 23.3.2013
Pokračování ze str. 3 

Opékal marschmallows, Misha sladkou rozehřátou 
pěnu vkládala do sušenek a děti pobíhající po dvoře 
si jimi oslazovaly život. Kolem 22 hodiny si děti vy-
braly svoje místečka na spaní na žíněnkách, rozbalily 
spacáky, polštářky a mazlíky. Světla zhasla a Klára na 
dobrou noc pokračovala ve čtení rozečtené knihy za 
pomocí baterky. Spánek stále nepřicházel, a tak ještě 
poslouchaly pohádku od Zdeňka Svěráka, Tatínku, ta 

se Ti povedla, na CD. Chaberský dvůr se lehce po půlnoci ponořil do ticha. 
Ráno, tedy za svítání v pět hodin již chtěly první vlaštovky létat, byly však 
opět zahnány úspěšně do hnízda. V sedm hodin jel Zdeněk pro výbornou 
snídani, kterou nám darovala paní Vomáčková z Potravin V&R a Chaberský 
dvůr po krátké odmlce opět ožil. Po snídani děti kreslily a sepisovaly zážit-
ky z Knihovnické noci. Pak navštívili jarní výstavu paní Heleny Bucharové 
Velikonoce, probouzení jara. Na závěr Knihovnické noci dostaly děti upo-
mínkový předmět přívěsek na klíče z jedinečné limitované edice s logem 
draka Knihulky a CHD na straně druhé. Podle ohlasů dětí se nám naše 
první společné táboření v knihovně povedlo na jedničku. 

Klára, Misha a Zdeněk 

Z ohlasů je již teď patrné, že se  naše první společné táboření v knihovně 
povedlo. Proto  přemýšlíme o podobné prázdninové akci s pracovním ná-
zvem Léto s Knihulkou. Prosíme rodiče o zpětnou vazbu, aby svůj názor vy-
jádřili v anketě na webových stránkách www.dchabry.eu, popřípadě napsali 
email na knihovna@dchabry.cz. 
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Dny otevřených dveří kulturní 
památky
Románský kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Cha-
brech, běžně zavřený pro veřejnost, bude otevírán vždy 
první sobotu v měsíci od 13 do 17 hodin (4. května, 1. červ-
na, 6. července, 3. srpna). 14. září při dnech Evropského 
kulturního dědictví bude stavba přístupná po celý den. 

Otevřena bude také zvonice se 
dvěma původními zvony.
Pozoruhodná románská stavba 
se vzácnými středověkými ná-
stěnnými malbami ze 13. století, 
se nachází v malebném prostře-
dí původního jádra vsi. 
Od kostela si můžete udělat pro-
cházku do nedalekého Draháň-
ského údolí, které vás zavede až 
ke břehům Vltavy. 
Spojení: Metro C – Kobylisy, bus 162, stanice Bílenecké nám. (obcí projíždí také 
bus 202 a 169)
www.osop-chabry.cz       

Vynášení 
Morany

I když počasí tomu nenasvědčovalo, v pondělí 
18. března jsme vynesli zimu. V čele průvodu, 
který se vydal ze školního hřiště k rybníčku, 
děvčata z deváté třídy nesla nazdobenou Mo-
ranu, abychom ji všichni společně mohli utopit 
a konečně přivítat jaro. 
Pásmo písniček a básniček si připravila třída 
4. B s paní učitelkou Pavlínou Bartošovou, 
o hudební doprovod se postaral pan učitel 
Jakub Linhart. A teď už vítej, jaro, v plné síle!

Mařeno, Mařeno,
kde budeš nocovat?
Ve vodě studenej, 
tam budu zimovat.

Už tu smrtku nesem,
s převelikým nosem,
s velikýma zubama,
nedožije rána.

Ulice Na Šubě 
Název ulice Na Šubě 
v Dolních Chabrech 
pochází ještě z dob 
cestování vozy s koň-
skými potahy a použí-
vání „šupky“.

Co byla šupka?

Šupka nebo také čuba 
(z německého schub-
ben), byla smyková 
kočárová brzda, pracně 
vykována z kusu železa 
se žlábkem, připevněná 
řetězem k zadnímu kolu 
vozu. Formané a posti-
lioni šupku používali při 
sjíždění prudkých srázů 
pod kola při brzdění. 
Vůz pak jel z kopce 
smykem, což snižova-
lo jeho rychlost. Ještě 
dnes u svažitých cest 
můžete v Čechách najít 
jednu z prvních doprav-
ních značek, kterým byl 
kamenný čtyřboký pilíř 

s vyobrazením rukojeti smykové brzdy, zvaný brzdový kámen 
nebo také výstražník. Označovalo se jím místo, kde měl vozka 
začít přibrzďovat vůz, aby nepřejel koňský potah. Nenechte se 
zmýlit tím, že značku najdete vlevo. I u nás se dříve jezdilo po 
levé straně.

Dnes již nevíme, jestli v Chabrech v minulosti stával i brzdový 
kámen, je však celkem jisté, že formané a postilioni přijíždějící 
od Zdib do Chaber v místech svažitého terénu byli nuceni šupku 
používat. Tyto staré časy dopravních vozů nám dodnes připomí-
ná dochovaný název ulice Na Šubě.

Vyobrazení „šupky“ najdete také na tabuli plánované naučné 
stezky V Dolních Chabrech.

Za OSOP Jana Snížková

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

Školy, sdružení

V České republice se zachoval pou-
ze malý počet těchto kamenů, ačkoli 
se jednalo o poměrně obvyklou do-
pravní značku, nazvanou brzdový 
kámen.

Dětský karneval
15. ročník karnevalu pro děti, který byl pořádán TJ ZŠ Chabry na začátku 
března, se opravdu povedl.

Přišla spousta rodičů, prarodi-
čů a dětí v krásných maskách. 
Mohli jsme se potkat s vílou, 
Popelkou, Šípkovou Růženkou, 
netopýrem, mušketýrem, ale 
i třeba se žralokem a mnoha dal-
šími....
Bohatý program se myslím líbil.
Na úvod se představily a celým 
pohádkovým karnevalem pro-
vázelo šest čarodějnic, které 
děti zkoušely z čarodějnického 
umění, dokonce se létalo i na 
koštěti. Děti se vydatně zapojo-
valy a byly odměňovány cukrát-

ky v soutěžích a pečenými perníčky od čarodějnic na závěr karnevalu. Tancování 
a dovádění s nimi děti uvolnilo a následovalo i představování masek. Každá maska 
byla originál a byla odměněna velkým potleskem.
Chceme poděkovat všem, kteří nás svou návštěvou podpořili a doufáme, že nelito-
vali toho, že na karneval s dětmi přišli. 

Karneval byl zachycen na fotkách a ty jsou k vidění na adrese http://tjzschabry.
rajce.idnes.cz.               Ivana Rakovská
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S P O R T
FOTBAL – DUBEN 2013
Pondělí, 1. duben
16:00  A-tým:Admira B – Chabry

Sobota, 6. duben
12:15  Ml.žáci B:Praga – Chabry B
12:15  St.přípravka:Vršovice B – Chabry
14:30  St.žáci:Chabry – Slivenec
16:30  A-tým:Chabry – PSK Union

Neděle, 7. duben
09:00  Ml.žáci A:Újezd P-4 – Chabry
14:30  2005 mladší přípravka – MU - Bohemians (Střížkov)
16:30  B-tým:Chabry  B – Běchovice

Sobota, 13. duben
09:00  Předpřípravka 2006-2007 – 5. kolo Mini Cupu
10:00  Ml.žáci A:Chabry – Braník  B
12:00  St.přípravka:Chabry – Aritma B
15:00  St.žáci:Dubeč – Chabry

Neděle, 14. duben
09:30  2005 mladší přípravka – MU – 1999 Praha
10:15  A-tým:Loko. Vltavín B – Chabry
16:30  B-tým:Klánovice – Chabry  B

Pátek, 19. duben
18:00  St.přípravka:Újezd nad Lesy – Chabry
15:00  Ml.žáci B:Aritma B – Chabry B
15:00  St.žáci:Chabry – Újezd P-4   B
17:00  A-tým:Chabry – Hostivař

Neděle, 21. duben
15:30  Ml.žáci A:Junior – Chabry
17:00  B-tým:Chabry  B – Březiněves

Pátek, 26. duben
17:15  2005 mladší přípravka – MU – KYJE

Sobota, 27. duben
09:00  Předpřípravka 2006-2007 – 6. kolo Mini Cupu
10:00  Ml.žáci B:Chabry B – Vršovice B
10:30  A-tým:Praga – Chabry
15:30  St.žáci:PSK Union – Chabry

Neděle, 28. duben
15:30  St.přípravka:Chabry – Vršovice A
17:00  B-tým:Miškovice – Chabry  B
17:00  Ml.žáci A:Chabry – Kyje

Další informace na:
www.skchabry.cz

Představujeme:

Člena výboru, hráče A týmu a trenéra star-
ších žáků Petra Kloučka
 

Představ se, prosím, našim čtenářům.
Je mi 43 let, mám milující manželku Adélu 
a dvě děti. Péťu, kterému je 13 a Beátku, 
které je skoro 5. Péta hraje od malinka fot-
bal, který ho hodně baví, z čehož mám ra-
dost. Beátka, ta se teprve rozkoukává, ale 
už teď si se mnou dělá úplně, co chce, což 
asi tatínkové malých holčiček znají. 
Jaká byla a je Tvá fotbalová kariéra?
Jak jaká byla, snad jaká je ne? Začínal jsem 
v žáčcích Slovanu Bohnice, kde mě trénoval 
táta, ke kterému mě lidi, co ho znají, hodně 
přirovnávají, nevím proč (je malej, tlustej, 
plešatej), pak dorost v Meteoru, vojna ve 
VTJ Tachov, Neratovice, Libuš, Břevnov, 
Střížkov, Černolice, Kouřim, Chabry a asi 8 
let v Rakousku.
Jaké jsou Tvé trenérské zkušenosti?
Jako hrající trenér jsem chvíli trénoval muž-
stvo Chaber, což asi není úplně ideální, ale 

hlavně na této úrovni to není ani tak o trénování jako spíš o shánění hráčů na zápas. 
Teď už asi pátým rokem trénuji žáky Chaber, kde si kluci vytvořili výbornou partu. Po-
vedlo se nám 2x postoupit do vyšší soutěže, ale hlavně je vidět, jak se zlepšují a jak je 
fotbal baví a z toho mám radost.
Pověz nám něco o Tvé práci ve výboru SK Dolní Chabry.
Naším hlavním cílem je vybudování nových kabin, a jelikož nám každým rokem při-
bývají děti, tak nutně potřebujeme i nové tréninkové hřiště. Tomu teď věnujeme nejvíc 
času. I když je to opravdu hodně složité, tak věřím, že se to povede. Nejhorší je, když 
jezdíme po zápasech a rodiče vidí stadiony ostatních klubů. Věřím, že když to jde 
jinde, tak to musí jít i u nás.
Jak se Ti hraje v chaberském A týmu?
Tak určitě vím, že v mých letech už tam nemám co dělat, ale protože v Chabrech 
nemáme dorost a tím pádem nemáme žádné mladé hráče, tak musíme hrát i my. To 
máme dokonce jednoho obránce, který je asi úplně nejstarším hráčem v celých Če-
chách. Je mu 58 let, ale tím jak fotbalem žije a co všechno mu obětuje, tak by mohl být 
vzorem mladším hráčům.
Jaký je Tvůj vztah k chaberskému fotbalu?
Chaberskému fotbalu moc fandím, ať už jsem na hřišti jako hráč, trenér nebo divák, tak 
tam vždy potkám spoustu známých lidí, se kterými se zasmějeme nebo si i zanadává-
me, ale všichni víme, že se tam za týden sejdeme zas.
Jak se Ti líbí v Chabrech?
V Chabrech se nám, jako asi všem ostatním, co zde žijí, moc líbí. Máme zde spoustu 
známých, třeba Davida, Denisu, Marka, Elišku, Láďu, Pavku, Tomáše, Pavlika, Mílu, 
Juru, Kačku, Simču, Davida, Vlastíka, Martinu, Barboru, Hanku, Martina, Ivču a spous-
tu dalších, kvůli kterým se nám tady tolik líbí.
Co bys přál do budoucna chaberskému fotbalu?
Nový pěkný fotbalový areál, kde bychom se všichni rádi scházeli.
Děkuji za rozhovor.

Martina Tomšů

   Sport

Vítězství mladších žáků 
v zimní lize
Naši mladší žáci v rámci zimní přípravy hráli v průběhu led-
na-března zimní ligu v Ďáblicích. Vzhledem k počtu hráčů, 
které v této věkové kategorii máme (skoro 30 dětí), jsme 
přihlásili 2 mužstva A a B. V našem béčku nastoupili však 
i hráči starší přípravky. Dalšími účastníky byla mužstva Ďá-
blic, Bohnic a Klecan.

Hned první zápas se konalo chaberské derby A versus B. Opět se potvrdilo pravidlo, 
že derby nemá favorita. Mladší hráči béčka po nadšeném výkonu porazili naše áčko 
6 : 3. Mladší žáci A pak však již v turnaji nezaváhali. Po vítězství nad Bohnicemi 4 : 1, 
Ďáblicemi 9 : 0 a Klecany 1 : 0 slaví vítězství v této soutěži bez ohledu na zbývající 
zápasy. Naše béčko v případě vítězství nad Bohnicemi může obsadit krásné 3. místo, 
což by byl vzhledem k mladému kádru obrovský úspěch. Ale bez ohledu na výsledky 
oba naše mládežnické týmy předvedly kvalitní výkony a nasazení a celou zimní ligu si 
náležitě užily. Účast na zápasech byla vynikající. Myslím, že rodiče i trenéři mohou být 
s předvedenou hrou spokojeni.

Jan Škurek
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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!

Inzerce

ZAHRADA ÚKLID

Zakládání zahrad (záruka 5 let)

Zakládání trávníku drnováním

Údržba zahrad (sezónní údržbové balíčky)

Profesionální péče o trávník

Kácení a péče o trávník

Prodej solitérních kamenů z vlastních zdrojů

info@zau.cz
774 804 522
www.zau.cz

NabízímeNabízímeNabízímeNabízímeNabízíme

Nabízím soukromé 
lekce anglického jazyka 

pro děti i dospělé

60 min výuky pro děti/250 Kč

60 min výuky pro dospělé/350 Kč

V případe zájmu mne prosím 
kontaktujte na tel. 731576288.

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. 4. 2013 (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na CD disku, Flashdisku, případně poslané e-mailem).

Neurologie  Chaberský  dvůr  
Hrušovanské  nám.253/5,  Praha  8,  Dolní  Chabry  
MUDr.Dana  Halbichová  
  
Náplň  činnosti:  Všeobecná  neurologie,  elektroencefalografické  (  EEG  )  vyšetření,    
profesní neurologické prohlídky hasičů, řidičů nad 7,5 t, strojvedoucích a letců, včetně EEG  
léčba  bolesti  pohybového  ústrojí,  hlavy,  chronických  bolestí  
U  akutní  bolesti  ošetření  po  domluvě  kdykoli  i  mimo  ordinační  dobu.  
  
Uzavřeny  smlouvy  se  Zdravotní  pojišťovnou  Ministerstva  vnitra  (211  )  ,  Vojenskou  
ZP  (  201  ),  Všeobecnou  zdravotní  pojišťovnou    (  111  )  a  ZPŠ  (  209  )  
Ceník  nadstandartních  výkonů  :vyšetření  a  léčba  pohybového  ústrojí  metodou  
Mc.Kenzie  45  min  a  vyšetření  klientů  pojišťoven  207,205……………………….290  Kč  
důchodci  a  mladiství  do  18  let……………………………………………………      180  Kč  
vyšetření  mimo  ordinační  dobu…………………………………………………….500  Kč  
profesní prohlídky strojvedoucích, letců včetně EEG………………………………….850 Kč 
profesní prohlídky hasičů, řidičů nad 7,5 t………………………………......................350 Kč 
 
Ordinační  doba:      Pondělí            7.30  -‐‑  14.30  
                                                                  Úterý                  9.00  -‐‑  15.00        fyzioterapie  
                                                                  Středa                8.30  -‐‑    14.30    15.30  –  19.30    
                                                                  Čtvrtek            8.00  -‐‑  18.00  
                                                                  Pátek                    7.00  -‐‑  10.00        Mc.Kenzie,  10.00  –  15.00  psychoterapie  
  
Dopravní  spojení:  metro  C-‐‑  stanice  Kobylisy,  bus  162,  169-‐‑  stanice  Osecká  
  
MUDr.  Dana  Halbichová,  e-‐‑mail:  dana.halb@seznam.cz,  objednávky  na  tel.  283  882  769,  777  721  514	

                                                                  Pátek                    7.00  -‐‑  10.00        Mc.Kenzie,  10.00  –  15.00  psychoterapie

Dopravní  spojení:  metro  C-‐‑  stanice  Kobylisy,  bus  162,  169-‐‑  stanice  Osecká  

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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Šablona pro 
výpočet ceny 
inzerce

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 zpravo-
daj. 
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