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Vážení přátelé, příznivci kultury a ochotnického divadel-
nictví zvlášť, dovolte nám, abychom Vás srdečně pozva-
li na již 3. ročník březnového festivalu ochotnických diva-
delních souborů. 
Podle ohlasů Vás, diváků, si troufáme říct, že amatérské 
divadlo si našlo cestu k Vašim srdcím. A právě díky Va-
šemu neutuchajícímu zájmu a podpoře s nadšením ozna-
mujeme, že dne 5. března 2015 zahájíme již 3. ročník naše-
ho – Vašeho festivalu. 
Na přehlídce se nám představí celkem šest divadelních 
souborů, některé znáte z minulých ročníků.
Letošní festival otevře i uzavře svým slovem jeho čest-
ný host pan Ivan Jiřík, občan Dolních Chaber a zároveň 
výborný herec a dabér, který našel své zalíbení rovněž 
i mimo profesionální divadlo, a to ve spolupráci s ama-
térským divadelním spolkem z východočeského Miletína, 
který máme tu čest na letošním festivalu rovněž přivítat. 

Jsme potěšeni, že se našemu festivalu začíná dostávat zá-
jmu i za hranicemi hlavního města. 
Festival i tentokrát nabídne různé žánry, jeden večer se po-
bavíte, další večer se zamyslíte nad životem, jeden večer 
zasníte, pak se vrátíte ve vzpomínkách a dokonce si mů-
žete s muzikálovým představením zabroukat známe i ne-
známé melodie. Březnový festival zkrátka nabízí od vše-
ho trošku, a to při zachování zavedených cen vstupného: 
Vstupenka na 1 představení 120 Kč/důchodci 60 Kč
Permanentka na všechna představení 380 Kč/důchodci 
200 Kč 
Pořadatelem festivalu je soubor DIVOCH ve spolupráci 
a za milé podpory MČ Dolní Chabry. 
Žijte s námi naše divadlo! 
Na 3. březnový festival ochotnických divadelních souborů 
Vás srdečně zve Váš chaberský spolek DIVOCH a pan Mi-
roslav Malina, starosta MČ Dolní Chabry 



Představujeme další členy zastupitelstva 

Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina, 
starosta MČ

Opět silniční tranzitní okruh

Jen málokdo z nás se denně nese-
tká s problémy v dopravě. Lhostej-
no zda individuální, hromadná nebo 
nákladní, všechny doplácejí na ne-
příliš koncepční přístup. V oblasti 
hlavního města se komplikace po-
chopitelně ještě násobí.
Okamžitý dopad v podobě různých 
zdržení je tím nejmenším důsled-

kem. Podstatně horší jsou dopady na životní prostředí a zdraví lidí. 
Naše městská část se musela v nedaleké minulosti vyrovnávat s ob-
rovskou ekologickou zátěží. Z blízkých pískoven se na desítky let sta-
ly obrovské skládky komunálního odpadu, v devadesátých letech se 
skládka obřích rozměrů stala dokonce součástí obce. Vše bez jakéko-
liv koncepce.
Proto nám nyní tak záleží na rozumném řešení rozvoje dopravy. Zde se 
absence koncepčního řešení projevuje už dlouho a současně stále bo-
lestivějším způsobem. Zjednodušená, dílčí řešení, která zátěž z kritic-
kých úseků jen posunují do podobných míst, ve výsledném efektu nic 
neřeší, nebo situaci ještě zhorší. Proto i naše městská část volá po do-
budování tranzitního silničního okruhu, ale také po dořešení městského 
dopravního okruhu. Požadujeme však řádné, koncepční řešení.
Přivítali jsme zprávy o zrušeném územním řízení na stavby 518 a 519, 
které se bezprostředně dotýkají naší obce. Otázkou zůstává, zda je to 
důvod k radosti, nebo jen taktický, dočasný ústup. Část projektu s čís-
lem 511 ve východním segmentu okruhu zůstala. Dokonce má v sou-
časnosti podporu vedení městské části Běchovice. Domnívám se, že 
je třeba trvat na důsledném řešení problému koncepčním způsobem, 
se skutečně řádně zpracovanou návazností celého dopravního prosto-
ru Prahy a přilehlých částí středočeského kraje.
Systematická spolupráce dotčených městských částí s dopravním pro-
jektantem už přinesla návrh alternativního řešení. V současné době je 
zpracována ucelená vize na řešení vnitřního i tranzitního okruhu v kon-
textu dopravy v hlavním městě. Ta byla předložena kompetentním or-
gánům MHMP. Pozitivní signály o ochotě alespoň jednat jsme zachytili. 
Snad se tedy dočkáme i toho, že hlavní město opustí přes sedmdesát 
let starý koncept a začne pracovat se skutečně racionálním, součas-
ným návrhem. Efekt zlepšení dopravní situace, zmírnění ekologických 
dopadů a výrazné snížení nákladů na realizaci, včetně zapojení fondů 
EU by za to stálo.

Vybíráme ze zasedání Rady MČ 
dne 9. února 2015

Rada projednala
  žádost obce Bořanovice o umístění nespádových žáků do ZŠ Spořická 

a souhlasila s možností umístit zde budoucí žáky prvního ročníku pro školní 
rok 2015/2016 a roky následující.

  žádost p. Hoffmana týkající se možnosti využití objektu CHD za úče-
lem veřejného promítání distribučních fi lmů z produkce artových kin. Žadatel 
bude pozván na příští zasedání, aby svůj záměr blíže prezentoval.

  výsledky hospodaření PO ZŠ Spořická za rok 2014. Na základě předlo-
žené zprávy souhlasila, aby k úhradě ztráty ve výši 33.838,54 Kč byly použi-
ty fi nanční prostředky z rezervního fondu organizace.
Rada souhlasila

  s žádostí Občanského sdružení LUNGTA o připojení se k mezinárodní 
kampani „Vlajka pro Tibet“. MČ se ke kampani připojí vyvěšením vlajky Tibe-
tu dne 10.3.2015.

  se záměrem na prodej části pozemku parc. č. 1426/1 o výměře 8 m2 v uli-
ci Pod Zámečkem.

  s uzavřením smlouvy se společností POTEX s.r.o., jejímž předmětem je 
sběr textilií prostřednictvím sběrných kontejnerů umístěných na vytipovaných 
stanovištích na území MČ.

  se zněním Dodatku č. 1 se společností Eltodo-Citelum, s.r.o. ke smlouvě 
o nájmu kabelového vedení veřejného osvětlení pro umístění radaru na ko-
munikaci Spořická. K podpisu dodatku rada zmocnila starostu.
Rada nesouhlasila

  s propagací kulturních akcí pořádaných v Dolních Chabrech v měsíčníku 
Pražský přehled kulturních pořadů. Z pohledu četnosti programů a ceny in-
zerce za jejich propagaci považuje náklady za nerentabilní.
Rada vzala na vědomí 

  vyúčtování daru za rok 2014, který MČ poskytla TJ SOKOL na činnost 
této organizace.
 Rada schválila

  prodloužení smlouvy o provádění servisních zásahů a správy grafi ckých 
a databázových systémů MISYS a KATASTR pro potřeby úřadu. Smlouva se 
prodlužuje do 31.12.2015.

Zdeněk Šír
Chabry – místo pro život, 
58 let, technický správce 

objektu

Dr. Ing. Přemysl Vávra, MBA
ANO 2011, 51 let, fi nanční 

analytik, daňový poradce

Ing. Alena Hájíčková
Chabry – místo pro život

42 let, ekonomka 

Markéta Mátlová v Dolních Chabrech
Sopranistka Markéta Mátlová opět zavítala do naší MČ. Sólistka opery 
Národního divadla tentokrát nejen zpívala, ale také besedovala se spo-
kojenými posluchači. Můžeme se těšit i na její další vystoupení v Dol-
ních Chabrech.
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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 nečerpají 
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 po-
živatel invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého dů-
chodu, 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 vdovec-
kého 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 bankovním 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: www.dchabry.cz 
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 financí – 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 jejich držitelích a o uhrazení místní-
ho 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, ve zně-
ní poz. předpisů; Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1012 - 1018, 
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

Chaberské postřehy
Poděkování
Bety a Ginny jsou nerozlučné psí ka-
marádky, tak velké kamarádky, že 
uprosily své páníčky, aby jim necha-
li volný průchod mezi svými zahrada-
mi. A proto se také mohlo stát, že díky 
mrazem rozbitému zámku v našich 
vrátkách, spolu vyrazily samy na vý-

let po Chabrech. Naše poděkování patří paní Vařechové, která je potkala, 
poznala a přivedla zpátky. Mockrát děkujeme, H. Francová

Rybí prodejna
Minulý týden jsem se na cestě s ko-
čárkem po Chabrech zajela podívat i k 
Dolnímu rybníku, se cílem „ulovit“ ro-
dině nějakou zdravou večeři. 
Pan Kalenda, který rybník obhospoda-
řuje, a všechna čest, krásně ho zvele-
buje i jeho okolí, mi vybral dva krás-
né pstroužky – no, posuďte sami – kteří byli tak neuvěřitelně čerství a s 
nervy jako provazy, že ještě po vykuchání skákali odpoledne v tašce :o).
Zdravá výživa tvrdí, že ryba by neměla chybět v jídelníčku každý týden – 
my v Chabrech bychom s tím tedy určitě neměli mít problém. Tak co, už 
jste si došli pro chaberskou rybu? B. Floriánová

Matematická olympiáda
V letošním 64. ročníku matematic-
ké olympiády se v Praze 8 na 1. mís-
tě umístila Inka Floriánová z Dolních 
Chaber. Blahopřejeme!

Zprávy z úřadu, postřehy čtenářů

Přistavení 
velkoobjemových 
kontejnerů 

BŘEZEN 2015

Přistavení velkoobjemových kontejnerů bude probíhat 
v neděli – 22.3., 

ve zkráceném režimu 09:00-13:00 hod. 

pod záštitou MHMP s řízenou obsluhou na těchto stanovištích: 

1. Bílenecké náměstí
2. V Kratinách – slepé zakončení
3. Dvorní – slepé zakončení u fotbalového hřiště
4. Kobyliská/Pod Křížem – slepé zakončení
5. U Větrolamu – slepá odbočka k Ďáblickému háji
6. Pod Křížem/U Větrolamu – slepé zakončení k separacím

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

DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME, ŽE TYTO KONTEJNERY NE-
JSOU URČENY PRO BIOODPAD !!!

Obsluha kontejnerů přijme starý nábytek, koberce, linolea, umy-
vadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovo-
vé předměty.

3



BŘEZEN 2015
Encyklopedie knihy
Knihy v době panování Rudolfa II. 3.3. – 26.3. 2015
Dvě panelové výstavy k zajímavým tématům z dějin knižní kultury 
připravené Knihovědným oddělením Knihovny Akademie věd ČR
Vstup volný Kulturní centrum Galerie 2. patro

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

5.3. čt 19:30 h Kašpárek vaří živou vodu aneb O pyšné base 
Divadlo KARLA HACKERA – JISKRA — František Čech, Vojtěch Ci-
nybulk. Březnový festival ochotnických divadel Dolní Chabry

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

12.3. čt 19:30 h Wódny muž
Divadlo NEPŘIJATELNÍ – Ingrid Hustetowa & Beata Mičerlichowa
Březnový festival ochotnických divadel Dolní Chabry

14.3. so 15 h Dupinožka Pištivrátek
Divadelní pohádka pro děti
Vstupné 50 Kč Úřad Velký sál 

17.3. út 9 —12 h Pasování na čtenáře
Slavnostní pasování druháčků ZŠ Praha – Dolní Chabry

17.3. út 19:30 h Léčitel 
Divadlo SoLiTEAter – Brian Friel
Březnový festival ochotnických divadel Dolní Chabry

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

20.3. pá 19:30 h Husička
Pivovarská zahrádka MILETÍN – Štěpán Hak
Březnový festival ochotnických divadel Dolní Chabry

24.3. út 19:30 h CHICK (muzikál)
Divadlo u.s. MARVIN – Jiří Suchý
Březnový festival ochotnických divadel Dolní Chabry

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

26.3. čt 16 – 17:30 h Jarní dílna pro děti 
Přijďte si vyrobit svého Trávníčka oseníčka 
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum

26.3. čt 19:30 h Jen pro zvané
Divadlo DIVOCH – Jakub Kolár
Březnový festival ochotnických divadel Dolní Chabry

27.3 – 28.3. pá 18 h – so 9 h 3. knihovnická noc = Noc s Ander-
senem – přenocování v knihovně s programem na podporu dětské-
ho čtenářství 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.

Pohádka

Dupinožka Pištivrá-
tek aneb kterak vo-
zembouch na svět 
přišel
Když se dva venkovští sedláci Kruši-
na a Mícha pustí do pře, kdo z nich 
má větší majetek, ještě netuší, že se 
díky svému vychloubání dostanou 
za mříže královské šatlavy. Zachrá-
nit je může jen dcera jednoho z nich, 
a to upletením zlata ze slámy. Přijdou 
sedláci o hlavu, naplete Mařenka zla-
to ze slámy? Jak to všechno dopad-
ne, Vám zahrají tři živí herci s živou 
muzikou. 
14.3.2015 so 15 h 
Vstupné 50 Kč

Pasování 
na čtenáře
Místní veřejná knihovna 
v Praze-Dolních Chabrech 
zve žáčky 2. tříd Základní 
školy Praha – Dolní Chab-
ry na 2. slavnostní pasová-
ní na čtenáře. Cílem akce 
je zprostředkovat začínají-
cím čtenářům pěkný zážitek 
spojený s knihovnou a kníž-
kami, který je dlouhodobě 
přiměje ke čtení.
Děti nejprve prokážou, že 
opravdu umí číst a poté 
podstoupí ceremoniál paso-
vání. Složí slavnostně slib, 
obdrží Čtenářský certifi kát 
a knihu na památku.
Ceremoniál se koná dne 
17.3.2015 od 9 do 12 hodin. 
Služby knihovny toto dopo-
ledne nejsou poskytovány. 

Klára Zuzáková

Noc 
s Andersenem
V pátek 27. března 2015 od 
18 hodin slavnostně zahá-
jíme pohádkové nocování 
k svátku Mezinárodního dne 
dětské knihy. V průběhu kni-
hovnické noci malé čtenáře 
čeká společně strávený ve-
čer naplněný samozřejmě 
čtením a předčítáním, jarní 
výtvarná dílna, večeře, po-
hádkový strom a jistě i pře-
kvapení. Ráno pak společně 
posnídáme. Předpokládaný 
konec v sobotu 28. března 
v 9 hodin.
Přihlášky budou v Chaber-
ské knihovně k dispozici od 
10. března. Počet dětí na 
akci je omezen. Prosíme 
o přinesení kartičky zdra-
votní pojišťovny k ofocení. 
Vstupné 50 Kč.
Jakékoliv dotazy posílejte 
na knihovna@dchabry.cz či 
volejte na 604 976 653.
Těšíme se na setkání s Va-
šimi dětmi. Organizáto-
ři Noci s Andersenem, drak 
Knihulka a knížky



„Kyberčuně v hustým Internetu“
MVK v Praze – Dolních 
Chabrech uspořádala dne 
22.1.2015 besedu Lenky 
Eckertové pro žáky družiny 
ZŠ Praha – Dolní Chab-
ry s názvem „Kyberčuně 
v hustým Internetu“. Nejpr-
ve se posluchači seznámili 
s riziky i přínosy Internetu 
a nových technologií, poté 
sami identifi kovali, co jim 
samotným na Internetu vadí 
a čeho se bojí. Dozvěděli 
se, v čem se „Kyberčuně“ 
skrývá a jak se mu bránit. 
Beseda byla poučná a plná 

zajímavých témat, ale především jsme chtěli upozornit na aktuálnost tohoto předmětu. 
Jedním z nejvíce diskutovaných témat v současnosti okolo sociálních sítí je sdílení 
a možnost zneužití citlivých dat, důvěryhodnost sdělení a důvěryhodnost identity uži-
vatele. Víte že, abyste se mohli na Facebooku zaregistrovat, musí vám být alespoň 
13 let? Chtěli bychom upozornit rodiče, že v prostorách knihovny je pro zaregistrované 
čtenáře Internet volně k použití a že jej řada dětí využívá právě k chatování či hraní her. 
Zeptejte se svých dětí, jakým způsobem počítače, tablety či chytré telefony využívají. 

Klára Zuzáková

Co je improvizační divadlo?
Improvizační divadlo je vystoupení krátkých scén na téma-
ta od diváků. Na rozdíl od klasického divadla, zde není di-
vák jen pouhým pasivním prvkem, ale zapojuje se do dění 
na scéně (určuje témata, na která se hraje, prostředí, ve kte-
rém se příběh odehraje, hlasuje, jakým způsobem bude scé-
na pokračovat, apod.). Představení je celé improvizované. 
Nic není dopředu připraveno. Na scéně tak vzniknou příbě-
hy různých žánrů plné humoru a různorodých postav, kte-
ré budou mít premiéru a derniéru zároveň. Přijďte se sami 
přesvědčit.

   Chaberský dvůr   

Nejlepší čtenář je táta
Letošním tématem na měsíc čtenářů je: „Nejlepší čtenář 
je táta“. Chaberská knihovna jistě takové táty také má, 
proto prosíme jejich rodinné příslušníky, především pak 
děti, aby svého tátu také přihlásili. Přihlášky posílejte na 
emailovou adresu knihovny: knihovna@dchabry.cz nebo 
osobně doručte do Kulturního centra CHD do 31.3.2015 
včetně. Připojte stručné zdůvodnění, proč právě Váš táta 
by měl být ten nejlepší čtenář. Výsledek zveřejníme a na 
výherce čeká odměna.              Klára Zuzáková

Březen Měsíc čtenářů
Knihovědné oddělení Knihovny Akademie věd ČR zapůjčilo Kulturnímu centru Chaber-
ský dvůr dvě panelové výstavy k zajímavým tématům z dějin knižní kultury. V průběhu 
března můžete zdarma navštívit v galerii Chaberského dvora tyto výstavy:
Encyklopedie knihy
Výstava přibližuje obsah Encyklopedie knihy – knihtisk a příbuzné obory v 15. až 19. 
století knihy, jejímž autorem je PhDr. Petr Voit. Prostřednictvím 2.420 hesel, 635 repro-
dukcí, několika rejstříků doplněných obsáhlým soupisem odborné literatury autor zpra-
coval příručku, jaká v české knihovědě nemá obdoby. Odborníkům, studentům i laic-
kým zájemcům o dějiny knihtisku v období ruční sazby se přičiněním P. Voita dostalo 
základního kompendia, které shrnuje nejen současné poznatky českých i zahraničních 
badatelů, ale rovněž výsledky vlastního autorova studia pramenů.
Knihy v době panování Rudolfa II.
Reprodukovanými ukázkami z tisků dochovaných z produkce soudobých tiskáren vý-
stava poskytuje náhled do života českých zemí v době, která zaujímá v dějinách čes-
kého knihtisku pozoruhodné místo pokračujícím rozmachem nejen co do počtu vyda-
ných knih, jejich tematické a literární rozmanitosti a vývojem typografi cké úpravy, ale 
též rozvojem knižního trhu a budováním knihoven na různých společenských úrovních. 
To vše ovlivněno děním v okolním světě i kosmopolitním prostředím císařského sídla.

PŘIPRAVUJEME
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Školy, sdružení

Program, který připravila na bře-
zen Kulturní a sociální komise ve 
spolupráci s Kulturním centrem 
Městské části Praha Dolní Chabry
Na čtvrtek, 5.3. odpoledne Vás všechny srdečně zveme do kultur-
ního centra Chaberský dvůr na tradiční posezení při šálku čaje, 
nebo kávy v Kavárničce a to od 16 do 18 hodin.

Program zamě-
řený na setká-
ní s významnou 
osobností jsme 
připravili na čtvr-
tek, 19.3. v 16 
hodin v Cha-
berském dvo-
ře. Hostem bude 
tentokrát dok-
torka Jiřina Ši-
klová, sociolož-
ka, zakladatelka 
katedry sociál-
ní práce na Uni-
verzitě Karlově, 
disidentka, za-
kladatelka Cen-
tra a knihovny 
Gender Studies, 
autorka mnoha 
knih a nositel-
ka ocenění Žena 
Evropy za svůj 
přínos integraci 

Evropy. V roce 1999 jí byla prezidentem republiky Václavem Hav-
lem udělena Medaile za zásluhy I. stupně. V únoru 2000 získala 
medaili Alice Masarykové za zásluhy o rozvoj sociální práce v ČR. 
Přes svou disidentskou minulost nepřijala žádné významné poli-
tické či jiné posty, ale stále přednáší na fakultě , píše knihy a pů-
sobí v oblasti gender. Pro setkání v Dolních Chabrech si zvolila 
téma „Co pro nás udělal exil “ a těší se na Vaše dotazy a diskusi 
s posluchači. V době programu nebude kavárnička poskytovat ob-
čerstvení, protože by to narušovalo program.

Věra Doušová

                   

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. 

Jarní termín vítání občánků je 7. dubna v 17:00h v Chaberském dvoře.  

    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.

Z činnosti chaber-
ských ochotníků
Ve čtvrtek 29. ledna jsme v Malém sále 
Chaberského dvora, pod režijním ve-
dením Stanislavy Klocperkové, připra-
vili pásmo básní Jiřího Wolkera spoje-
né s povídáním o jeho bohužel krátkém, 
ale nepochybně zajímavém životě. Za-
zněly nejznámější básně ze všech ob-
dobí básníkovy tvorby – například Poš-
tovní schránka, Těžká hodina, nebo Ba-
lada o nenarozeném dítěti. Protože se 
večer vydařil, začali jsme již přemýšlet 
nad programem dalšího poetického ve-
čera, kterým Vás potěšíme někdy v bu-
doucnu. V současnosti se ale věnuje-
me hlavně organizaci oblíbeného břez-
nového festivalu ochotnických divadel, 
na který jste všichni srdečně zváni!

Za soubor dramaturg Jakub Hojka

Tělovýchovná jednota ZŠ Chabry
ve spolupráci se ZŠ Spořická

  Vás zve

v sobotu 14. března 2015

            od 15.00 hodin

                            na

  dětský karneval                                                  

           pod  názvem

                                                                                          

Z pohádky do pohádky
___________________________________________________

                           v tělocvičně školy

Vstupné dobrovolné

Na tuto akci připomínáme nutnost přezutí v šatnách školy.
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Fotbalový ples
Únorový fotbalo-
vý ples se nesl 
v duchu letoš-
ních oslav deva-
desátého výročí 
založení fotbalo-
vého klubu Dol-
ní Chabry. Ples 
zahájil projevem 
předseda klubu Vladimír Šmicer a první tanec byl 
na panu starostovi a jeho manželce, kteří před-
vedli téměř profesionální valčík. Poté se rozběh-
la zábava naplno. 
Dražili jsme vlastnoručně podepsaný dres vynika-
jícího a zároveň kontroverzního hráče Luize Su-
áréze, dražba se povedla a potěšila šťastného vý-
herce.
V tombole byly krásné ceny a vrchol losování byl 
jako vždy divoké prase, které vyhrál chaberák Pa-
vel V., úžasné na tom bylo, že cenu mu vyloso-
val jeho nejlepší kamarád Tomáš L., gratulujeme!
Povedený ples je za námi a je čas se vrhnout na 
přípravu a doladění kondice na jarní část sezóny. 
Další velká akce nás čeká na konci prázdnin, a to 
oslava založení našeho klubu. Budeme rádi, když 
tuto událost oslavíte s námi. Vlastimil Tomšů

   Sport

Zprávy z komisí

Masopust, jak má být
zažili Chaberáci v sobotu, 14. 2. a to proto, že si ho 
sami vytvořili. Kulturní a sociální komise, Městská 
část Praha-Dolní Chabry, ti všichni zajistili zázemí, 
pozvali a zaplatili hosty, ale tím, kdo dělá masopust 
masopustem, jsou lidé a jejich masky. Skvělé skupino-
vé masky se povedly několika třídám základní školy a 
školce z Bíleneckého náměstí, ti všichni byli odměně-
ni nádhernými dorty, sponzorským darem Cukrárničky 
na Spořické. Družina nabízela masky pro ty , kteří je 
neuměli vyrobit sami a prodávající děti si vedly velmi 
nápaditě a tedy i úspěšně. Skvělé bylo také vystou-
pení divadelní skupiny Divoch, která svůj povedený 
kuplet musela pro velký úspěch opakovat na žádost 
diváků celkem třikrát, ale nepřehlédnutelné byly i další 
masky, jako lyžaři na běžkách, zdravotníci, strašid-
la, zvířátka, čarodějnice, mrtvoly, pohádkové bytosti, 
zkrátka všechny masky byly plné nápadů, smyslu pro 
humor a byly motivování chutí něco pro společnou věc 
udělat. Za to patří dík nejen jako vždy skvělému prin-
cipálovi, Martinu Cutychovi, který vedl průvod masek 
po té, co mu starosta předal obecní právo, dechovce 
Pralinka, která vyhrávala po celou dobu průvodu až 
do konečného zakopání basy, panu Samkovi a jeho 
restauraci Karel, která nejen pohostila všechny účin-
kující, ale poskytla i přátelské prostředí pro stánky, 
soutěže, skákací hrad, poníky a nabídla poutníkům 
zabijačkové hody a nekonečné množství lahodného 
moku. Tradiční masopustní zastávky školka, Sokol 
i cukrárnička byly doplněny restaurací U trumpety a 
nabídly hladovým a žíznivým poutníkům báječné ob-
čerstvení (také jim všem patří naše velké díky). Ještě 
bych chtěla pochválit pana Jaroslava Vokáče a pana 
Martina Cutycha, kteří ráno před masopustem pomá-
hali nám, čtyřem děvčatům z komise , s výzdobou a to 
tak, že lezli na štafle, na stromy, na okapy a další ne-
bezpečná místa a nebýt toho, že jsou to mladí chlapci 
a sportovci, obávaly bychom se o jejich bezpečí. 
Každá maska, která došla do cíle, tj. do brány ke Kar-
lovi, dostala sladkost a mohla se zabavit způsobem, 
který jí vyhovoval. Ty plnoleté masky daly přednost 
posezení u dobrého jídla a pití, ty menší si zaskáka-
ly na skákacím hradu, nechaly si pomalovat obličej, 
zasoutěžily si, zajezdily na ponících a utratily něco 
z rodičovských peněz u stánků. Byla zima, tak jako 
to u masopustu bývá , ale lidí bylo mnoho a všichni 
se bavili.
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Inzerce

	  

PŘ IJĎTE S NÁMI HUBNOUT DO PLAVEK! 

CARDIO AKTIVITY: K2 HIKING, HUBNEME 
S KATKOU, BOSU CARDIO, BODYSTYLING, 

ZUMBA 
 

VYRÝSOVAT SVALY A ODSTRANIT BOLESTI 
ZAD! 

TRX, PILATES, JOGA, BOSU CORE 
 

RELAXOVAT MYSL A ZREGENEROVAT CELÉ 
TĚLO! 

HAVAJSKÁ, ZDRAVOTNÍ A SPORTOVNÍ MASÁŽ  
TĚLA MANUÁLNÍ LIFTING OBLIČEJE 

 

PRO NOVÉ KLIENTY 1 VSTUP ZDARMA!!!  

Cvičení: 604216542, Masáže: 775182346  

Hrušovanské nám. 244/3, Centrum Karel,  2 
patro 

www.fitactivity.cz 

Špičkový servis pro Prahu 8, 9 a okolí.

Měním způsob, jakým se reality prodávají.

etika - individuální přístup - kompletní servis - moderní technologie - úsměv

Jaroslav Nedvěd

+420 725 293 032
www.remaxandel.cz

jaroslav.nedved@re-max.cz

Inzerce v Chaber-
ském zpravodaji

Prosíme inzerenty, aby inzeráty posílali na emai-
lovou adresu inzerce@dchabry.cz nejpozději do 
15. dne v měsíci.

Platbu za inzerci lze uskutečnit bezhotovostně 
nebo složit hotově v pokladně Úřadu MČ Praha-
Dolní Chabry nebo pokladně Kulturního centra.
Šablonu pro výpočet ceny inzerce v Chaberském 
zpravodaji v pdf formátu naleznete na interneto-
vých stránkách MČ Praha-Dolní Chabry (www.
dchabry.cz), v sekci Chaberský zpravodaj. 

Formát inzerce může být otočen o 90o, případně 
rozměry (poměr stran) upraveny, 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 tisko-
vé kvalitě minimálně 300 dpi a byl připraven v ob-
jednané velikosti.    -red-
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