
ún
or

 2
01

5
C
ha

be
rs
ký

Z
P
R
A
V
O
D
A
J

Informace o nakládání 
s bioodpady a kovy    str. 3

Výstava Kreativní ateliér
str. 4

Collegium Dolce Beatle
str. 5

Chaberský masopust
str. 7

www.dchabry.cz

pe
rio

di
ck

ý 
tis

k 
úz

em
ní

ho
 s

am
os

pr
áv

né
ho

 c
el

ku

Láďa Vízek oslavil šedesát
více str. 7



Představujeme 
další členy 
zastupitelstva 

V minulých číslech jsme seznámili 
čtenáře se zastupiteli za sdružení 
Volba pro Chabry. Nyní pokraču-
jeme v představování zastupitelů 
zvolených za TOP09 A NEZÁ-
VISLÍ v Dolních Chabrech.

Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina, 
starosta MČ

Pohled z okna to možná nepotvr-
zuje, ale stále je zima. To je období 
pro kulturní zážitky téměř ideální.

Tradičně bohatý program Kulturní-
ho centra nabídl v závěru loňského 
roku také vystoupení ochotnického 
souboru DIVOCH. Tradiční vánoční 
téma v netradičním režijním pojetí 
Jakuba Hojky i výkony herců nás 
přesvědčily o velkém potenciálu 

našich ochotníků. Určitě se v budoucnu setkáme i s dalšími zajímavými 
počiny.

Také kulturní komise (už v novém složení ) se pustila do práce. Vánoční 
setkání i lednová kavárnička naznačila, že i zde můžeme očekávat za-
jímavá překvapení. Jedním z nich je určitě únorové vystoupení sólistky 
Národního divadla Markéty Mátlové, většinou pouhý sen i pro renomo-
vané scény.

Únorový program Kulturního centra je velice bohatý. Doufám, že si v 
něm každý najde něco zajímavého.

A ještě blahopřání. Ladislav Vízek oslavil šedesáté narozeniny. Pan 
Fotbalista v Chabrech stále aktivně hraje – i když na druhou zlatou 
medaili z olympiády to asi už nebude. Láďo, jsem rád, že s tebou mohu 
být na jednom hřišti. Ať ti to i nadále kope!

Vybíráme ze zasedání Rady MČ 
dne 10. ledna 2015
Rada projednala

  návrh dopravního opatření na komunikaci Pod Zámečkem a souhlasila 
s umístěním dopravního značení „zákaz vjezdu nákladních vozidel“. Pověřila 
starostu k projednání návrhu s obcí Zdiby.

  návrh na opravu havarijního stavu kanalizace v přístavbě ZŠ Spořická 
a seznámila se s předloženou cenovou nabídkou na opravu kanalizační pří-
pojky. Pověřila starostu, aby na příští zasedání rady předložil další srovnávací 
nabídku na uvedenou opravu.

  žádost p. Hromádky týkající se zřízení soukromé MŠ v prostoru areálu 
fi rmy PEMA v ulici Dopraváků. Proti záměru nemá námitky.
Rada souhlasila

  s předloženým návrhem smlouvy o pronájmu nebytových prostor CHD 
divadelnímu spolku DIVOCH a pověřila starostu k podpisu smlouvy.

  s žádostí p. Šíra o ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku 
parc. č. 143, který slouží jako parkoviště za podmínky odstranění nainstalo-
vaných parkovacích zábran.

  s požadavkem na úpravu křižovatky Ústecká x Obslužná v souladu s ná-
vrhem předloženým TSK.

  souhlasila s vypovězením Dohody o spolupráci pro stavební záměr spo-
lečnosti REBOS s.r.o. z ledna roku 2010.
 Rada rozhodla

  o uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o provádění servisních zásahů 
a správy počítačové sítě s fi rmou DATACO na 1. čtvrtletí roku 2015, tj. do 
31.3.2015.
Rada vzala na vědomí

  seznam peněžních darů za 4. čtvrtletí roku 2014, který předložila ZŠ 
Spořická.

Hana Francová
TOP09 A NEÁVISLÍ v Dolních 

Chabrech
51 let, IT specialista

Mgr. Kateřina Šilhová
Šafránková

TOP09 A NEÁVISLÍ v Dolních 
Chabrech

40 let, advokátka

Ing. Barbora Floriánová
TOP09 A NEÁVISLÍ v Dolních 

Chabrech
40 let, učitelka 

Poděkování Chabařovického Klokánku 
Úřadu MČ
Vážení přátelé,

chtěli bychom Vám na sklonku roku ještě jednou moc poděkovat za podporu 
našeho Klokánku. Vánoce v Klokánku proběhly klidně a radostně, děti byly 
z dárečků nadšeny a ještě dnes jim svítí oči… Pro radost posíláme několik 
fotografi í… Všem moc děkujeme za dárečky pro děti, fi nanční i materiální 
pomoc!
Ať se Vám vše dobré vrátí v nadcházejícím roce mnohonásobně zpět, přeje-
me Vám radost, zdraví, štěstí a lásku!
S velkým pozdravem a vděčností
Margareta Johnová a všichni z Klokánku na Praze 8

V listopadu loňského roku jsme ve Velkém sále Úřadu přivítali netradiční 
hudební skupinu String Ladies. Zahrála známé klasické, popové i rockové 
skladby v originálním aranžmá v moderním pojetí. Výtěžek z vyprodaného 
koncertu byl věnován Klokánku v Praze 8. 

Bronislava Kukurová
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Místní poplatek ze psů 
za rok 2015 je splatný 
do 31. 3. 2015
Majitelé psů s trvalým pobytem na území 
MČ Praha-Dolní Chabry, kteří nečerpa-
jí dvouletou úlevu do výše 350,– Kč/rok 
poskytnutou za označení psa mikročipem 
po následném přihlášení do registru ve-
deného Magistrátem hl. m. Prahy, zaplatí 
poplatek ve stejné výši jako v předchozím 
roce. Sazby poplatků se nemění a dle vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, 
o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů (18/2004 a 8/2011 
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, sirotčího, 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 invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo 
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů
1.500,-Kč za jednoho psa chovaného v bytovém domě
2.250,-Kč za druhého a každého dalšího psa chovaného v bytovém domě
600,– Kč za jednoho chovaného psa určeného a užívaného k hlídání ob-
jektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlí-
daného objektu
900,– Kč za druhého a každého dalšího chovaného psa určeného a uží-
vaného 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 
podatelně ÚMČ Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, Praha 8 nebo ban-
kovním převodem na účet č. 2000704349/0800, KS 0379, VS 1341 a SS 
– popisné číslo domu / červené/.

Povinnost chovatelů: – ohlásit psa staršího třech měsíců do evidence MČ 
Praha-Dolní Chabry;– přihlásit psa do registru chovatelů psů MHMP 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 nebo čestným prohlášením /pokud jste tak dosud neučinili, in-
formujte prosím příslušný odbor dodatečně/
Vzory tiskopisů jsou k dispozici na internetové adrese:
http://www.dchabry.cz/dchabry/3-URAD-MC/19-FORMULARE-A-ZADOSTI

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 v náplni činnosti odboru živnostenského a občanskosprávního 
MHMP) 
Marek Jančík, referent živ. rejstříku, +420 236 00 2254, Marek.Jancik@
praha.eu; Danuše Michalová, vedoucí oddělení sekretariátu a živ. rejstříku, 
+420 236 00 2230, Danuse.Michalova@praha.eu;Jana Míková, referentka 
živ. rejstříku, +420 236 00 3102, Jana.Mikova@praha.eu; Klára Nováková, 
referentka živ. rejstříku, +420 236 00 2257, Klara.Novakova@praha.eu; 
Helena Tichá, referentka živ. rejstříku, +420 236 00 2392, Helena.Ticha@
praha.eu; Markéta Třešňáková, referentka živ. rejstříku, +420 236 00 2317, 
Marketa.Tresnakova@praha.eu
MHMP kancelář č. 109 a 110, I. patro Škodova paláce (Jungmannova 
35/29, Praha 1) Návštěvní doba zůstává nezměněna – pondělí 12:00 – 
17:00, středa 8:00 – 18:00.
Registrační kartu chovatele psa, odhlášení z evidence, změnu adresy ma-
jitele aj. lze zaslat poštou nebo na některý z výše uvedených kontaktních 
emailů, případně prostřednictvím datové schránky Hlavního města Prahy 
č. 48ia97h.
Vzory tiskopisů: internetové stránky MHMP – sekce Potřebuji řešit – 
Elektronické služby – Kategorie Poplatky
Dne 1.1.2009 vešlo v platnost stanovisko Ministerstva fi nancí – ustanove-
ní § 11a zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii – jedná se o oprávnění 
obecní policie vyžadovat poskytnutí údajů od obecního úřadu o psech při-
hlášených u správce místního poplatku ze psa, o jejich 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. Kaž-
dý vlastník a chovatel psa je povinen dodržovat tyto právní předpisy: Zákon 
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, § 24 odst. 2, ve znění poz.
předpisů, Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, § 127, ve znění poz. 
předpisů, Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 
60, ve znění poz. předp., Obecně závazná vyhláška Hl. m. Prahy č. 6/2001, 
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

Informace o nakládání s bioodpa-
dy a kovy v roce 2015, jako reak-
ce na novelu zákona o odpadech

Vážení občané,
protože se množí dotazy k systému sběru těchto komodit, zveřejňujeme 
informace, o něž se tazatelé zajímají jednotlivě.
Dne 1. ledna 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 185/2001 Sb. o od-
padech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákona č. 229/2014 
Sb. Z ustanovení § 17 odst. 3 zmíněného zákona vzniká obcím povinnost 
zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, 
minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky 
rozložitelných odpadů. Ministr životního prostředí Richard Brabec dne 15. 
12. 2014 podepsal fi nální znění vyhlášky „o rozsahu a způsobu zajištění 
odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů“.
Z vyhlášky č. 321/2014 Sb. z 16. 12. 2014 (dále jen „Vyhláška“) vyplý-
vá, že obce mají možnost volby při stanovení konkrétních požadavků na 
sběrnou síť na svém území. Obce mohou plnit tuto povinnost mimo jiné 
prostřednictvím sběrných dvorů. Hlavní město Praha tedy povinnost da-
nou zákonem pro kov i bioodpady splňuje!
Hl. m. Praha, jakožto původce odpadů, zajišťuje systém sběr odpadů uve-
deným systémem:
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
Z Vyhlášky vyplývá, že obce jsou povinny zajistit místa pro oddělené sou-
střeďování minimálně pro bioodpady rostlinného původu, a to alespoň 
v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku. 
Systém nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady v hl. m. 
Praze je založen na stabilním sběru prostřednictvím sběrných dvorů (dále 
jen SD) a stabilního sběrného místa rostlinného bioodpadu v Praze 10 
Malešicích a také na dalších rozvíjejících se systémech sběru, které jsou 
blíže k místu vzniku odpadu, jako jsou velkoobjemové kontejnery a mo-
bilní sběrné dvory. 
V roce 2004 se MČ Praha-Dolní Chabry stala součástí pilotního projektu 
sběru bioodpadu, kdy se také v obci poprvé objevily hnědé odpadní nádo-
by, lidově „bio popelnice“. Pilotního projektu se účastnilo 800 domácností. 
V současnosti tento systém, který se osvědčil, využívá 630 domácností, 
z toho 432 domácností celoročně, byť se jedná o placenou službu. Část 
obyvatel podpořila také projekt domácího kompostování. Doufáme, že 
osvěta, nikoliv sankce, v této oblasti postupně sníží počet těch, kteří fakt 
o povinnosti likvidace bioodpadu prozatím nezaznamenali nebo ignorují.
Hl. m. Praha nabízí podporu občanů v domácím kompostování (na za-
hrádkách, balkónech i v domácnosti) či kompostování komunit (tj. kom-
postování více domácností v jednom společném kompostéru). Nyní je 
tato podpora realizována především formou informačně osvětové kam-
paně v rámci oslav Dne Země, která probíhá na 22 MČ. Informace k této 
tématice lze nalézt na webové stránce www.kompostuj.cz.
Velmi častým dotazem je nyní přistavování „hnědých kontejnerů“ na bio-
odpad. Jak již bylo uvedeno výše, novela zákona o odpadech nezavádí 
obcím povinnost sběru bioodpadů pomocí „hnědých kontejnerů“, jak se 
často občané mylně domnívají. Nicméně hl. m. Praha o tomto způsobu 
uvažuje. Celoplošné zavedení sběru bioodpadů pomocí „hnědých kon-
tejnerů“ má však malý háček – nestandardní režim, přidělený malý počet 
velkoobjemových bio kontejnerů a svoz odpadu na vybraných stanoviš-
tích v krátkém časovém období, kdy je problém správně vytipovat dostup-
né stanoviště pro nejširší veřejnost, protože nelze pokrýt celé území MČ, 
s čímž jsou občané často nespokojeni. Přesto kromě 2 termínů přistavení 
v podzimním období letos MČ nabídne také 2 termíny v období jarním, 
počátkem května, které budou zveřejněny stejně jako klasické VOK nebo 
informace o nebezpečném odpadu obvyklým způsobem – v místním pe-
riodiku, na webových stránkách a vývěskách MČ.
KOVY
Sběr kovů je v hl. m. Praze zajištěn pomocí SD. Mimo to v hl. m. Praze 
od 1. 5. 2013 fungoval na vytipovaných MČ pilotní projekt na sběr a svoz 
nápojových plechovek a od 1. 7. 2014 byl pilotní projekt rozšířen na sběr 
a svoz kovových obalů. Sběr kovových obalů probíhal do samostatných 
nádob umístěných ke stanovištím tříděného odpadu, bohužel tento pro-
jekt skončil k 31.12.2014 a další vývoj je nejasný. Přesto MČ oslovila již 
počátkem roku příslušný odbor MHMP a apelovala, aby se nádoby na 
svoz nápojových plechovek a obalů staly součástí alespoň vytipovaných 
separačních stanovišť. Dostalo se nám ujištění, že se jedná o společný 
zájem a kompetentní orgány mají snahu v průběhu prvního čtvrtletí to-
hoto roku nalézt vyhovující řešení. Doufejme tedy, že vybraná stanoviště 
budou o tuto komoditu doplněna. Prozatím však máme možnost jedinou 
– nejbližší sběrný dvůr.

Referát životního prostředí – B. Kukurová, tajemnice
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ÚNOR 2015
Kreativní ateliér 27.1. – 24.2.2015
Výstava studentských prací VOŠ oděvního návrhářství Praha 7 Ho-
lešovice 
Vernisáž 27.1. út 17 h 
Vstupné 30 Kč

5.2. čt 9:30 – 11:30 h Dvoreček hrací 
dopolední program pro nejmenší se cvičením, pohádkou a hraním
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum

5.2. čt od 15:30 h Kavárnička
odpolední přátelské posezení a povídání

7.2. so 15 h Skřítek Skříňáček 
Divadelní pohádka pro děti 
Vstupné 50 Kč Úřad Velký sál 

12.2. čt 9:30 – 11:30 h Dvoreček tvořící 
dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč Kulturní centrum

12.2. čt 18 h Collegium Dolce Beatle
nesmrtelné melodie od gotiky po Beatles 
v netypickém obsazení
Vstupné 90/70 Kč Malý sál Kulturní centrum

19.2. čt 9:30 – 11:30 h Dvoreček hrací 
dopolední program pro nejmenší se cvičením, pohádkou a hraním
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum

19.2. čt od 16:00 h Kavárnička
odpolední přátelské posezení s Recitálem známé sopranistky Mar-
kéty Mátlové

19.2. čt 19:30 h „Jen pro zvané“
představení divadla DIVOCH 
Vstupné 120 Kč Úřad Velký sál

26.2. čt 9:30 – 11:30 h Dvoreček tvořící 
dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč Kulturní centrum

Připravujeme
14.3. so 15 h Dupinožka Pištivrátek
Divadelní pohádka pro děti
Vstupné 50 Kč Úřad Velký sál 
27.3 – 28.3. pá 18 h – so 9 h 3. knihovnická noc = Noc s Ander-
senem
přenocování v knihovně s programem na podporu dětského čtenář-
ství v Místní veřejné knihovně v Praze-Dolních Chabrech
Vstupné 50 Kč Knihovna

otevírací doba: Po-So: 10-12 13-18 
kontakt: 283 852 858, 604 976 653 www.dchabry.eu

Předprodej vstupenek v Kulturním centru CHD
 Hrušovanské nám. 253/5, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8

Provoz galerie a knihovny je po dobu akcí pořádaných v prosto-
rách Kulturního centra Chaberského dvora omezen.

Výstava studentských prací
VOŠ oděvního návrhářství

Praha 7 - Holešovice 

v rámci projektu OPPA-ESF
ve spolupráci 

s Francouzským institutem v Praze

27.1.-24.2.2015

Výstava probíhá v galerii Chaberský dvůr, 
Hrušovanské nám. 253/5, Dolní Chabry, Praha 8

oděvní modely
obuv

oděvní doplňky

vernisáž
v úterý 27.1.2015

v 17 hod
vstupné 30 Kč

www.vosonspso.cz
kreativniatelier.net

Spojení: BUS 162 Osecká a 169 Osecká
                Po–Pá od metra C Kobylisy
                BUS 202 Osecká

Pohádka

Skřítek Skříňáček 
Představení je naplněno písničkami, říkadly a jazykolamy, za pomoci kterých herci 
učí malého skřítka Skříňáčka. Skřítek neumí říkat s, š, r, ř a ještě ke všemu slova 
ze sebe chrlí jako kulomet, takže mu nikdo nerozumí a skřítek je z toho moc smut-
ný. Ale protože jsme v pohádce, tak mu pomohou nejen herci, ale hlavně děti, kte-
ré se stávají aktivními účastníky představení. Procvičováním a správnou výslov-
ností pomocí jednoduchých logopedických básniček a písniček procvičí jazýček 
nejenom sobě, ale hlavně Skříňáčkovi, který od této chvíle už nikdy nebude sám.

7.2.2015 so 15 h 



   Chaberský dvůr   

Koncert

Collegium Dolce Beatle

Srdečně Vás zveme na koncert originálního kvarteta historické hudby 
hrané na nejrůznější hudební nástroje. Loutna, housle, fagot, rozličné 
fl étny a perkuse, ale též nástroje podivuhodných názvů – psalterium, 
dulcimer či autoharfa, to vše korunováno sametovým hlasem Michala 
Polára a v osobitých hudebních úpravách Milana Benedikta Karpíška. 
Na fl étny hraje Petra Brabcová, na fagot pak oblíbený hudební redaktor 
Českého rozhlasu Jaroslav Kopejtko. 
Se svým stylem zvaným „hudba, která hladí uši i duši“ má kapela za 
sebou úspěšná působení v USA, Dánsku, Německu, Rakousku i jinde, 
a po delším čase se opět objevuje na domácí půdě. 
Přijďte si poslechnout nesmrtelné melodie od gotiky po Beatles.
Vstupné 90/70 Kč Malý sál Kulturní centrum

Přehled výstav v galerii KC CHD na 1. pololetí 
2015

  Leden – Olga Havlová ve fotografi i
  Únor – Kreativní ateliér ( bližší info viz program)
  Březen – Měsíc březen knihy (Encyklopedie knihy a Knihy v době 

panování Rudolfa II.) – tematická výstava
  Duben – Ivan Dudáček – Ptáci ve fotografi i 
  Květen – tvorba ak. mal.  Jiřího Hrušky – obrazy
  Červen – tvorba  Alice Valkárové – kresba a malba (členka Sdružení 

výtvarníků ČR) 
  Přízemí: Stálá výstava fotografi í  Milana Pavýzy

Přehled pohádek pořádaných ve Velkém sále 
Úřadu MČ Praha – Dolní Chabry na 1. pololetí 
2015

  Leden – Zimní pohádka o andílkovi (17.1.)
  Únor – Skřítek Skříňáček  (7.2.)
  Březen – Dupinožka Pištivrátek (14.3.)
  Duben – Čarodějnická (25.4.)
  Květen – Honza a lesní skřítek (23.5.)
  Červen – Ostrov splněných přání (20.6.)

NÁŠ TIP!

Noc s Andersenem
Vážení a milí příznivci knihovnického nocování,  mílovými kroky se 
nezadržitelně blíží letos už patnáctá Noc s Andersenem (v naší Cha-
berské knihovně 3.), která každoročně spojuje dospělé organizátory 
z veřejných i školních knihoven, škol i občanských sdružení, aby k 
svátku Mezinárodního dne dětské knihy připravili pro děti nezapome-
nutelné zážitky. Pohádkové radovánky vypuknou v pátek 27. března 
2015. Připomeneme si kromě 210. výročí narození Hanse Christiana 

Andersena také 100. výročí narození českého autora Jana Drdy. 
Přihlášky budou v Chaberské knihovně k dispozici od 10. března. 
Počet účastníků je omezen. 
Na setkání s Vámi se těší organizátoři Noci s Andersenem.
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Školy, sdružení

Jaký program připravila kulturní 
a sociální komise ve spolu práci 
s Kulturním centrem na únor ?
Na posezení a popovídání v Kavárničce zveme zájemce ve čtvr-
tek, 5.2. od 15,30 hodin do Chaberského dvora. Další setkání 
bude ve čtvrtek, 19.2. od 16 hodin s programem, bude to Recital 
známé sopranistky Markéty Mátlové, která vystoupí za doprovo-
du kytaristy Davida Holého s výběrem písní z nového alba, které 
právě vydala pod názvem Simple Thing. Kromě zpěvu a hudby 
se seznámíme s její cestou za uměním, se zážitky ze světových 
pódií, kde vystupovala a nechá nám trochu nahlédnout i do svého 
soukromí. 

V březnu se můžeme těšit na setkání se známou osobností, 
s doktorkou Jiřinou Šiklovou, zakladatelkou fakulty sociálních věd 
Univerzity Karlovy a autorkou mnoha knih.
Známé a oblíbené termální koupele plánujeme navštívit v květnu 
na několik dní, podrobnosti k zájezdu a příjem přihlášek ohlásíme 
až během března ve Zpravodaji.
Za kulturní a sociální komisi

Věra Doušová

Vánoční koleda chaberských ochotníků
Divadelní soubor DIVOCH se s rokem 2014, jak již je tradicí, rozloučil vánoč-
ní inscenací, tentokrát ve spolupráci s kapelou Pilot. Přijetí obou repríz in-
scenace bylo velmi vřelé, jak se můžete přesvědčit v následujících úryvcích 
z diváckých recenzí.

 „Ve čtvrtek 19. 12. odehráli ochotníci ze souboru DIVOCH představení Vánoční 
koleda na motivy povídky Charlese Dickense. Hlavním rozdílem oproti předloze 
bylo zasazení děje na českou vesnici; díky tomu byla celá hra provázána českými 
vánočními koledami. Všichni herci v čele s představiteli Držgrešleho, Zuzanky 
a Petra podali jako obvykle skvělý výkon….“
 
„...tato v adventní čas takřka nezbytná záležitost dostává v podání divadelních 
ochotníků zcela nový ráz. Protkána tradičními českými koledami, mimochodem 
ve velmi slušném pěveckém a takřka výborném hudebním provedení, dává tento 
příběh o smíření, pokání a důležitosti správných morálních hodnot poselství ještě 
docela jiné – dáme-li do něčeho srdce, úspěch je z velké části zaručen...“
 
„Živá a dynamická režie Jakuba Hojky spolu s dobrými výkony herců – speciál-
ně lze pochválit Gabrielu Rejkovou jako Zuzanku nebo Stáňu Klocperkovou jako 
babičku doslova pohádkovou. O Pavlu Fárovi, představujícím napraveného (anti)
hrdinu Držgrešleho nemluvě. Ač by se na tuto roli mohl zdát příliš mladý, sedla 
mu na výbornou.“

                    

Kulturní a sociální komise pro Vás připravuje vítání nových občánků naší městské části. 

 
SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

 

Milí rodiče, 

Máte-li zájem zúčastnit se spolu s Vašimi miminky chaberského vítání nových občánků, prosím,  

ohlašte se na emailovou adresu baraflorianova@me.com.  
Vzhledem k velkému počtu nových občánků uvažujeme při větším zájmu  

přidat ještě jeden termín v dubnu.   

          Prosím o přihlášení do 15.3.2015.  

Děkujeme a těšíme se 

Za kulturní a sociální komisi 
Barbora Floriánová 

Vzhledem k platnosti zákona č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů nelze získat ani 

zveřejňovat informace o narození dítěte bez souhlasu rodičů. Děkujeme za pochopení. 

 

Poděkování
Ráda bych poděkovala všem členům bývalé sociální a kulturní 
komise.
Jmenovitě Milušce Knížkové, Pavle Králové, Petře Svárovské, 
Janě Zahradníkové, Hance Řepkové, Věře Doušové a Zdeňku 
Šírovi za všechny aktivity, co dělali, brali čas od svých rodin a pře-
jeme nové komisi hodně sil a nápadů.

Dana Červenková
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Láďa Vízek – šedesát
22.1.2015 oslavil jeden z nejlepších fotbalových hráčů českosloven-
ské historie a náš stále aktivní hráč Láďa Vízek, šedesáté narozeniny. 
Tímto bychom mu chtěli popřát všechno nejlepší, hodně štěstí a hlavně 
zdraví! Věříme, že svou pílí a tvrdou prací se opět prosadí do A týmu 
a tím si splní další fotbalový cíl.
Fotbalová kariéra:

  začátky: TJ Čechie Hlušice
  poté do 1974: Jiskra Nový Bydžov
  1974–1975: Dukla Žatec
  1975–1985: Dukla Praha
  1985–1987: Le Havre (Francie)
  1987–1992: EPSV Gmünd (Rakousko)
  1993–2002: SK Černolice
  nyní: SK Dolní Chabry

Přehled největších fotbalových úspěchů:
  v reprezentaci 41 utkání, 11 branek
  1980: mistrovství Evropy v Itálii, bronzová medaile
  1980: OH v Moskvě, zlatá medaile
  1982: mistrovství světa ve Španělsku
  1977: mistr Československa (Dukla Praha)
  1979: mistr Československa (Dukla Praha)
  1981: vítěz Československého poháru (Dukla Praha)
  1982: mistr Československa (Dukla Praha)
  1983: vítěz Československého poháru (Dukla Praha)
  1982: spolu s Peterem Herdou nejlepší ligový střelec s 15 brankami 

(Dukla Praha)
  1980: 2. místo v anketě Fotbalista roku
  1983: Fotbalista roku
  1985: Fotbalista roku
  v lize 224 utkání, 115 branky (Dukla Praha)
  Člen klubu ligových kanonýrů – 115 branek!
  2001: postup do krajského přeboru (SK Dolní Chabry)
  2001: postup do 2.kola Českého poháru (SK Dolní Chabry), vyřa-

zeni Spartou Praha
Více na: www.skchabry.cz

   Sport

Zprávy z komisí
CHABERSKÝ MASOPUST

v sobotu 14. února ve 14 hodin
již popatnácté

Setkání dechovky a masek na hřišti u základní školy Spořická
Průvod masek s hudbou, tancem a občerstvením

Soutěžní radovánky pro malé i velké
Masky vítány a skupinové dvojnásob

Milí sousedé, po roce opět přivítáme chaberský masopust. V sobotu 14. února 2015 ožijí
Dolní Chabry masopustním veselím již popatnácté.

Maškary se sejdou ve 14 hodin na hřišti u základní školy Spořická. Po slavnostním
předání práva masopustu z rukou starosty se vydají ulicí U Václava na Bílenecké náměstí,
odtud půjde průvod kolem Sokolovny a Cukrárničky Na Pěšině na Hrušovanské náměstí.

Připraveny budou stánky i soutěže, do kroku i do tance bude maškarám muzika od
podlahy. V průvodu i během masopustního veselí nás svými vylomeninami opět potěší
mnohé atrakce. V závěru odpoledne opláčeme konec masopustního veselí, pohřbíme
basu a spolu s kapelou ji vyprovodíme ze dvora.

Účast na masopustu je dobrovolná, dodržení dresscodu neboli předepsaného
společenského úboru je povinné. Společenským úborem se pro tuto příležitost rozumí
maska oblečená nebo nesená na tyči, škraboška či bláznivé oblečení.

 

Těšíme se na vás a vaše nápady 
Kulturní a sociální komise MČ Praha - Dolní Chabry a Spolek přátel chaberské školy

Trasa Chaberského masopustu
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Inzerce

Inzerce v Chaber-
ském zpravodaji

Prosíme inzerenty, aby inzeráty posílali 
na emailovou adresu inzerce@dchabry.
cz nejpozději do 15. dne v měsíci.
Platbu za inzerci lze uskutečnit bezho-
tovostně nebo složit hotově v pokladně 
Úřadu MČ Praha-Dolní Chabry nebo po-
kladně Kulturního centra.
Šablonu pro výpočet ceny inzerce v Cha-
berském zpravodaji v pdf formátu na-
leznete na internetových stránkách MČ 
Praha-Dolní Chabry (www.dchabry.cz), 
v sekci Chaberský zpravodaj. 
Formát inzerce může být otočen o 90o, 
případně rozměry (poměr stran) uprave-
ny, ale výsledná plocha inzerátu zůstává 
zachována.
Inzerát může být ve formátu tif, jpg, pdf, 
gif, png, po domluvě i v dalších. Důležité 
je, aby byl v tiskové kvalitě minimálně 300 
dpi a byl připraven v objednané velikosti.  
   -red-

Svoz nebezpečného 
odpadu 2015
Harmonogram svozu 

Praha-Dolní Chabry 

28. 4. – út 
1. křižovatka ul. Ulčova – Ústecká 
15:00 – 15:20

28 .7. – út 
2. Hrušovanské nám.  
15:30 – 15:50

27.10. – út 
3. Bílenecké nám.    
16:00 – 16:20
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