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Chaberský rodák a patriot Vladimír 
Přáda oslavil v lednu 2016 ve zdraví 
a pohodě své osmdesáté narozeniny.
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Zprávy z úřadu

Rada vzala na vědomí
  stanovení podmínek pro přijímání dětí do 

ZŠ a souhlasila se stanovenými kritérii pro 
přijímání žáků do 1. ročníku.

souhlasila
  s vydáním dodatku č. 3 ke zřizovací listině 

MŠ Chaberáček, jehož účelem je uvede-
ní názvu organizace ve zřizovací listině do 
souladu s obchodním rejstříkem.

  s prodloužením smlouvy o nájmu nebyto-
vých prostor s ochotnickým spolkem DI-
VOCH na rok 2016.

  s výměnou rozdělovače topení v ZŠ v čás-
ti technického vybavení – tělocvična, šat-
na, kuchyně a jídelna, který je v havarijním 
stavu, dle cenové nabídky fi rma INSTAMA, 
s.r.o.

  s fi nančním darem ve výši 8.100,- Kč (výtě-
žek z adventního koncertu dne 28.11.2015) 
pro Fond ohrožených dětí – Klokánek. Po-
věřila starostu podpisem darovací smlouvy.

schválila
  vypsání záměru na pronájem pozemku – 

postoupení nájemní smlouvy na pozemek 
parc.č. 1462/3 o výměře 120 m2, k.ú. Dol-
ní Chabry.

  sazebník úhrad za náklady vynaložené při 
poskytování informací dle předloženého 
návrhu.

Úvodní slovo 
Miroslav Malina,
starosta MČ 
Konec minulého roku i čas vánoční provázelo téměř jarní 
počasí. Potom ovšem přišla zima a zeptala se, co s tím bu-
deme dělat.
Neptala se sama. Spolu s ní i občané. Tentokrát se dotazy 
a připomínky rozdělily do dvou témat. To tradiční, tedy pro-
blémy s úklidem komunikací a chodníků, a nové, kterým je 
možnost sáňkování pro děti.
Budu se asi opakovat, ale realizovat úklid sněhu na komu-
nikacích operativně  a podle našich představ není v součas-
nosti v možnostech naší městské části. Určité zpoždění je 
prakticky nevyhnutelné. Úklid chodníků, vzhledem k jejich 
množství a komplikovanosti profi lů, je bez pomoci občanů  
neřešitelný. Děkuji všem, kteří obci pomáhají.

Druhé téma, tedy možnosti sáňkování pro děti, je veselejší, ale možná ještě obtížněji řešitelné. 
Bývalo to jednoduché. Sáňkovalo se v obci všude, kde byl kopeček. Na pískové cestě od pošty 
k Turkovum, od hřiště k rybníku i k Nakovum, z Kovárny, v Americe, na poli pod sv. Václavem i 
na Skalce. Všechna místa jsem prošel a zjistil, že v obci neexistuje vhodné a bezpečné místo, 
kde by děti mohly sáňkovat. Většina svahů dnes končí na frekventovaných silnicích, něco zmi-
zelo pod domy a Skalka dokonce pod hro-
madou skládky.
Zvažovali jsme i vytvoření nového vhod-
ného místa. Návrh na úpravu a využití 
možné lokality uvnitř obce (za fotbalovým 
hřištěm) má hned několik háčků. Pozem-
ky jsou soukromé a vyžadovaly by určité 
úpravy. To by se dalo s majiteli řešit. Vět-
ší problém je 
v současném přístupu k právní odpověd-
nosti. A tady cesta dál nevede.

starosta MČ 

Dostavba Základní školy Spořická 

Dne 16.12.2015 nabylo právní moci Stavební povolení na dostavbu Základní školy Spořická. 
Uzavřela se tím zdlouhavá první etapa směřující k realizaci celkové rekonstrukce a dostavby 
naší základní školy.

Už průběh prací na projektu přinesl nemálo komplikací, které dokončení projektu značně zpoma-
lily. Více nadějí nám však nyní dává průběh jednání s významným chaberským developerem, fi r-
mou Star Group, o fi nančním daru ve výši 40 milionů korun na první etapu dostavby. Tady jsme 
již bezprostředně před uzavřením smlouvy.

Nyní již tedy můžeme přistoupit k vyhlášení tendru na výběr dodavatele stavby. Předpoklad 
ukončení výběrového řízení je do konce roku 2016.

Výběr ze zasedání rady 
dne 14. prosince 2015 

Rada schválila
  návrh 2 tabulí naučné stezky – „Beranov a 

Zemědělství v Dolních Chabrech“ autorek 
pí Mrňavé a pí Snížkové. Současně sou-
hlasila s uzavřením smlouvy za zpracování 
návrhu a se zadáním výroby fólií.

vzala na vědomí
  návrh darovací smlouvy s neziskovou orga-

nizací Nadační fond Star Group a pověři-
la starostu předložit na nejbližším zasedá-
ní ZMČ.

  informaci o výši peněžních i věcných darů, 
které obdržela ZŠ ve 4. čtvrtletí roku 2015.

projednala 
  žádost o spolupráci ve věci projektů zamě-

řených na pomoc lidem v nouzi, zaslanou 
náměstkem primátorky MHMP a konsta-
tovala, že MČ nemá bytový fond vhodný 
k těmto účelům.

  připomínky k navržené novele obecně zá-
vazné vyhlášky č. 55/2000 Sb., kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, týkající se pře-
nesení prvoinstančního řešení přestupků 
spáchaných v rámci zón placeného stání 
na území hl. m. Prahy. Rada k navržené 
novele nemá připomínky.

určila
  kontaktní osoby za MČ pro Operační stře-

disko krizového štábu hl. m. Prahy (OS KŠ 
HMP):  Miroslav Malina - starosta, Josef 
Malý - místostarosta, Bronislava Kukuro-
vá - tajemnice.

souhlasila
  s realizací opravy vnější části plynové pří-

pojky v ZŠ Spořická, kterou dle předlože-
né cenové nabídky provede fi rma INSTA-
MA, s.r.o.

Výběr ze zasedání rady
13. ledna 2016

Podle předběžné zprávy kanceláře Arcibiskupství pražského se na zá-
kladě pozvání naší městské části uskuteční v dubnu letošního roku ná-
vštěva kardinála Dominika Duky.
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Zprávy z úřadu

Program, který pro vás připravila na únor Kulturní a sociální komise 
ve spolupráci s Kulturním centrem Městské části Praha Dolní Chabry 
Nejpopulárnější každoroční akcí je v Dolních Chabrech masopust. Letos se 
koná již v sobotu, 6.2. Průvod masek bude i letos tradičně vycházet od školy pod 
vedením osvědčeného a oblíbeného principála, pana radního Cutycha. Na akci se 
podílí také základní škola, mateřská školka na Bíleneckém náměstí, Sokol, cukrár-
na Na Pěšině a restaurace U Trumpety, kde budou zastávky průvodu s občerstve-
ním.  Všem sponzorům a pomocníkům srdečně děkujeme. 
V únoru se sejdeme v Kavárničce ve středu 3.2. a 17.2. v 15,30 hodin  
v Chaberském dvoře.  První kavárnička bude s programem: v 16 hodin přijde na 
besedu známá autorka cestopisů o Americe a Austrálii, paní Eva Střížovská, šéf-
redaktorka časopisu Český dialog a předsedkyně Mezinárodního českého klu-
bu, který je sdružením krajanů z celého světa. Bude mít s sebou také některé ze 
svých posledních knih, které zájemcům podepíše.  Přijďte se tedy s Evou Střížov-
skou podívat, jak žijí naši krajané daleko v zámoří a jak pěstují spolkový život a 
jsou hrdí na svůj český původ.

Místní poplatek ze psů za rok 2016
je splatný od 01.01.2016 do 31.3.2016
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 vedeného 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 pozděj-
ších 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 chovanho 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 objek-

tů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlída-
ného objektu

•	 900,-	Kč za druhého a každého dalšího chovaného psa určeného a užívaného ke 
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 po-
datelně   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, informujte prosím příslušný odbor  doda-
tečně/

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 
, gabriela.chamrova@dchabry.cz 
MHMP Registrace chovatelů psů 
(přihlašování, odhlašování a hláše-
ní změn) je v náplni činnosti  odbo-
ru živnostenského a občanskospráv-
ního  MHMP) Marek Jančík refe-
rent živnostenského rejstříku +420 
236 00 2254  M a r e k . J a n -
cik@praha.eu Danuše Michalo-
vávedoucí oddělení sekretariá-
tu a živnostenského rejstříku +420 
236 00 2230 Danuse.Michalova@
praha.eu Jana Míková referent-
ka živnostenského rejstříku +420 236 00 3102 Jana.Mikova@praha.eu Klá-
ra Nováková referentka živnostenského rejstříku +420 236 00 2257 Kla-
ra.Novakova@praha.eu Helena Tichá referentka živnostenského rejstří-
ku +420 236 00 2392  Helena.Ticha@praha.eu Markéta Třešňáková referent-
ka živnostenského 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 majite-
le aj. lze zaslat poštou nebo na některý z výše uvedených kontaktních emailů, 
případně prostřednictvím datové schránky Hlavního města Prahy č. 48ia97h.  
Vzory	 tiskopisů	 : http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/elektro-
nicke_sluzby/elektronicka_podani/-publish-portal-cz-home-zivot_v_pra-
ze-jak_si_zaridit-zivotni_prostredi-registrace_zvirat-ZS295.html, http://
www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/elektronicke_sluzby/elektronic-
ka_podani/-publish-portal-cz-home-zivot_v_praze-jak_si_zaridit-zivot-
ni_prostredi-registrace_zvirat-ZS296.html, http://www.praha.eu/jnp/cz/
potrebuji_resit/zivotni_situace/poplatky/mistni_poplatek_ze_psu.html  
Dne	 1.1.2009 vešlo v platnost stanovisko Ministerstva financí – ustano-
vení § 11a zákona č.553/1991 Sb. o obecní policii – jedná se o oprávně-
ní 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 kontro-
ly 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 znění 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 ochra-
ně veřejné zeleně, § 2 písm. c), § 3 odst. 1 písm. g),  § 3 odst. 2,  ve znění pozděj-
ších předpisů.                                                                     G. Chamrová, referent ÚMČ

Komise

                   

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, 
ohlaste se na emailovou adresu dchabry@dchabry.cz. 

Jarní termín vítání občánků je 12. 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.
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ÚNOR 2016
Výstava obrazů Vladimíra Přády 5.2.- 27.2.2016
Obrazy a dokumenty „nejen“ o Dolních Chabrech
Vernisáž 5.2.2016 v 17:30 h.
Vstup volný

2.2. út 9.30 – 11.00 h., Dvoreček    
dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 40 Kč, Kulturní centrum 

3.2. st 15.30 – 17.30 h., Kavárnička Chaberský dvůr
posezení u kávy a čaje 
pořádá Kulturní a sociální komise 

9.2. út 9.30 – 11.00 h., Dvoreček    
dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 40 Kč, Kulturní centrum 

11.2. čt 18:30 h., Island
cestovatelská beseda Magdalény Radostové s promítáním fotografi í
a zajímavým vyprávěním
Vstupné 30 Kč, Kulturní centrum - Knihovna 

13.2. so 15.00 h., Bětuška a Kleofášek
Divadelní pohádka pro děti 
Vstupné 50 Kč, Úřad Velký sál

16.2. út 9.30 – 11.00 h., Dvoreček    
dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 40 Kč, Kulturní centrum 

17.2. st 15.30 – 17.30 h., Kavárnička Chaberský dvůr
posezení u kávy a čaje 
pořádá Kulturní a sociální komise 

23.2. út 9.30 – 11.00 h., Dvoreček    
dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 40 Kč, Kulturní centrum 

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

Předprodej vstupenek v Kulturním centru CHD
vždy od 1. v měsíci, pokud není uvedeno jinak

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

Beseda 11.2.2016. 18.30 h.
Island - setkání na jiné planetě 
Co vás čeká? Sopky, gejzíry, ledovce, láva, žádné stromy, vodopády, papuchalkové, 
horké prameny, prostě krajina jako z jiného světa. Vydejme se společně do země, 
kde vládnou elfové, do země, která vás přenese do doby Vikingů, do země, jejíž 
zeměpisné názvy jsou pro nás těžko vyslovitelné: Rauðhólar, Vesturdalur, Grjótagjá, 
Leirhnjúkur, Skútustaðir, Vatnsnes, Strokkur, Vestmannaeyjar, Laufskálavarða, 
Kirkjubæjarklaustur, Eyjafjallajökull. Doplněno úryvky z cestopisu o Islandu, 
který bude publikován na webu www.infoglobe.cz. Autorský pořad cestovatelky a 
fotografky Magdalény Radostové, ve kterém nebudou chybět důležité praktické 
informace pro všechny cestovatele.

Pohádka 13.2. so 15 h. Bětuška a Kleofášek
Kde je i peklo v ouzkých, tam pomůže láska. Pohádka pro děti a dospělce, kteří se 
jen tak nějakého toho rohu nezaleknou.
Úřad Velký sál

Návštěva výstavy replik historických střeleckých 
terčů může být trefou do černého    
    
Repliky historických střeleckých terčů od restaurá-
torky a malířky Dagmar Lebenhartové budou 
k vidění během měsíce března v KC CHD. Výstava 
bude zahájena vernisáží 4. března v 17 hod. 
a potrvá do 31. března 2016. Terče malované 
na dřevě podle dobových předloh budou  i prodejné.

Výstava vzniká ve spolupráci s OSOP 
v Dolních Chabrech

Vladimír Přáda, životní jubileum 

Chaberský rodák 
a patriot Vladimír 
Přáda oslavil v led-
nu 2016 ve zdraví 
a pohodě své osm-
desáté narozeniny. 
Rod Přádů je vý-
znamnou součás-
tí historie Dolních 
Chaber. Vláďo-
va maminka, uči-
telka základní ško-
ly, je nesmazatel-
ně zapsána v pa-
měti celé naší ge-
nerace. 

Po absolvování umělecko-průmyslové školy (studoval u profesora Richarda Pípa-
la) se Vladimír věnoval především reklamní tvorbě. Byl u znovuzrození časopisu 
Ahoj na sobotu, vydávaném v nakladatelství Melantrich, dále pracoval v reklam-
ním podniku Merkur a OKD Praha 1. Větší prostor k umělecké tvorbě dostal po od-
chodu do penze. Svá témata hledá nejen v Chabrech, ale také ve středomoří, kam 
velice rád cestuje.
Přejeme mu do dalších let mnoho umělecké invence a zdraví.

Za Úřad MČ starosta Miroslav Malina
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1. ročník Dne rodiny

Představujeme hry 4. ročníku březnového festivalu
26. 2. 2016 19:30  Pivovarská zahrádka Miletín  Vázání Kytice  Štěpán Hak  
Zajímavě zpracovaná klasika školních lavic popisuje nejen život Karla Jaromíra Erbena, ale především je to 
baladická mysti�kace o vzniku jeho jediné básnické sbírky Kytice. Každý prožitek hry vychází z Erbenova 
rodného kraje, tedy z Miletína a jeho okolí. Setkáváme se v něm s jeho rodinou, známými, přáteli, 
ale především jeho láskou a múzou Maruškou. Ač jde o smyšlený příběh, autor ctí Erbenovu tvorbu a citlivě 
spojuje �kci a realitu. 

1. 3. 2016 19:30  ŽUMPA  
Čtyři...  Arkadij Timofejevič Averčenko  
Zpočátku nudná cesta vlakem se s příchodem nového spolucestujícího mění v cestu, na niž budou všichni 
zúčastnění dlouho vzpomínat. Hra o tom, jak se mladý manželský pár, obchodní cestující a neznámý muž 
vyrovnají s netradiční situací a "nahotou", do níž se vzájemně uvrhnou.
Já jsem Herbert  Robert Anderson
Láska prochází v životě mnoha stadii a čelí řadě problémů. Pro manželský pár na podzim života je největším 
problémem jejich paměť. 

13. 3. 2016 19:30  NEPŘIJATELNÍ  Mezi druhým a čtvrtým  Jonas Schnor
Znáte to - tři mladí lidé ve výtahu. Výtah nejede. Co to s nimi udělá? Každý si s sebou nese nějaký šrám 
z minulosti a marně se ho snaží zakrýt. Flashbacky z minulosti, úzkost současnosti, trest v budoucnosti. 
A odpuštění? Kdo ví? 

15. 3. 2016 19:30  ADIVADLO Havlíčkův Brod  Osamělé večery Dory N.  Milena Štráfeldová  
Theodora Wilhelma Rozálie Němcová (1841 – 1920), které doma říkali Dora, byla v pořadí třetím ze čtyř dětí 
Boženy Němcové. Přestože od dětství trpěla tuberkulózou mízních uzlin, přežila o mnoho let všechny tři 
bratry. Samotářská a uzavřená bytost se celý život vyhýbala oslavám své matky a k výpovědi o jejím životě 
ji přiměl jičínský profesor Lelek až v roce 1912. Milena Štráfeldová napsala podle korespondence Boženy 
Němcové rozhlasovou hru. Otevírá v ní prostřednictvím její jediné dcery jiný a mnohdy nečekaný pohled 
na tuto slavnou českou spisovatelku. 

18. 3. 2016 19:30  u.s. MARVIN  Komiks  Viliam Klimáček 
Víte, co může zapříčinit černobílý komiks? Nebo máte radši barvy? A vychutnáte si špagety při rodinném 
obědě? Cítíte se bezpečně v mexické bance? A jdete raději na akční �lm, operu nebo loutkové divadlo? 
Herci Vás provedou několika příběhy několika bizarních postaviček se špetkou serióznosti a více špetkami 
černého až absurdního humoru.  Nebo je to jenom jeden příběh? A není se čemu smát? 

30. 3. 2016 19:30  OLDSTARS  Most přes navždy  Richard Bach  
Příběh o hledání ideální ženy
Jak překlenout most vztahu a lásky přes věčnost a nekonečno, když kolem je tolik problémů, hradeb 
a názorů? Může se stát pohádka skutečností? Draci, udatní rytíři a krásné pricezny nezemřeli, jen v našem 
století převlékli kostýmy. "Jsem, jsi a láska je všechno, na čem záleží." A nic není samozřejmé. 

22. 3. 2016 19:30  ĎAS – Divadelní amatérský spolek  Podruhé si tě už nevezmu   
„Ty mluvíš, jako kdyby manželství bylo vězení!"„Vězení? Ne! Spíš pracovní tábor!" „Snad tu přece jen bude 
nějaký rozdíl..." „Ano, z vězení se můžeš za dobré chování dostat ven. Z manželství - nikdy!“ 

2. 4. 2016 19:30  DIVOCH  Hrobka s vyhlídkou  Norman Robbins
Decentně záhrobní  komedie z jednoho obzvlášť ponurého domu
„Nikdy jsem přece nechtěla být bohatá." pomyslela si Ermyntruda Ashová, zatímco sledovala, jak se 
přibližuje temná silueta sídla rodiny Tombů. „Je to tu trochu divný, nemyslíš?" Osoba za volantem mlčela. 
Ani jeden z nich zatím netušil, že se za chvíli stane účastníkem podivné rodinné hry, kde jde zpočátku jen o 
čtyři miliony liber a o chvíli později dokonce o holý život. Vrata zavrzala a ze zahrady se začala ozývat 
spousta divných zvuků.

   Chaberský dvůr   54   -
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Inzerce

Inzerce

Inzerce  v 

Chaberském 

zpravodaji
Prosíme inzerenty, 

aby inzeráty posílali na 
emailovou adresu 

inzerce@dchabry.cz 

nejpozději do 

15. dne v měsíci.

-redakce-

Zveme vás na MASOPUSTNÍ  PRODLOUŽENOU do NOVÉHO CENTRA Ďáblice. 
Blíží se Masopust, krásné období veselí, radosti, masek, pohádek a kouzla karnevalů. 

Kroky většiny z vás zamíří na již avizovaný Ďáblický Masopustní průvod, pořádaný městem 
v sobotu 6. února 2016.

Jelikož se rekonstrukce v Novém kulturně sportovním CENTRU v Kokořínské 28 již blíží pomalu k závěru, 
rádi bychom pomohli městu a předčasně otevřeli naše prostory, kde v návaznosti na masopustní průvod a 
setkáním před Cihelnou, bychom rádi pozvali „promrzlé“ děti a rodiče na MASOPUSTNÍ PRODLOUŽENOU 
po 16. hodině do CENTRA  na Velkou karnevalovou dětskou diskotéku s rejem masek 

SPORT

XVII. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu TJ ZŠ Chabry 

TJ ZŠ Chabry stejně jako v předchozích letech zahajovala rok Vánočním turnajem ve stolním tenisu v sobotu 2.1.2016 v kategorii mužů. Do tělocvičny 
ve škole dorazili hráči v hojném počtu a všem patří velké poděkování za fair-play chování a předvedené výkony. Poděkování patří také Jaroslavu Vo-
káči, řediteli turnaje, za skvělou organizaci a hladký průběh.

Umístění:

1. místo: Michail Taranko

2. místo: Jiří Vrážel 

3. místo: Dušan Martykiewicz

4. místo: Pavel Fára 

Foto z turnaje je možno shlédnout na: http://tjzschabry.raj-
ce.idnes.cz

Všichni zúčastnění se těší na další turnaj, a to Velikonoč-
ní, který bude včas ohlášen ve Zpravodaji a na našich face-
bookových stránkách http://facebook.com/tjzschabry,  kde 
budou instrukce pro přihlášení závodníků, kteří mají zájem 
změřit své síly s kamarády.

Ivana Rakovská

a Karaoke show, která pře-
jde ve 20 hod. ve Video 
Party SHOW s laser efekty, 
s DJ MR.

Přijďte se pobavit, zatan-
covat si, prohřát se sva-
řeným vínem, grogem a 
ochutnat speciální maso-
pustní gulášek a další spe-
ciality. Vstupné pro celé od-
poledne a večer je pro děti 
v maskách zdarma, dospě-
lí v maskách 80,- Kč, ostat-
ní 110,-  Kč,  ale pozor!, za 
to se vám naskytne příleži-
tost zúčastnit se soutěže a vyhrát hodnotnou cenu za nejkrásnější dět-
skou masku a MASKU večera! 

Neváhejte proto a přijďte se pobavit do NOVÉHO CENTRA Ďáblice, 
odreagovat se v dnešní uspěchané době. Určitě se o vaši dobrou nála-
du postaráme.  
         Petr Pozler  product manager  nove.centrumdablice@seznam.cz 
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Inzerce

www.novechabry.cz

Buďte si s rodinou nablízku
Střešní byty nabízejí komfort rodinného domu

Každá chvíle vašeho života se počítá. A aby těch nejpříjemnějších okamžiků třeba s blízkými nebo s rodinou mohlo 
být co nejvíce, je třeba časem neplýtvat. Při výběru nového bydlení by měl každý myslet na vše, co dokáže čas 
ušetřit a život tak významně usnadnit a zpříjemnit.

Právě na takovéto často opomíjené drobnosti myslí rezidenční komplex Nové Chabry, který nabízí komfortní a moderní 
bydlení v nízkopodlažních viladomech. Prémiové střešní byty o velikosti více než 90 m2 dokážou v lecčems předčit i rodinné 
domy. Disponují sofistikovanou vnitřní architekturou s oddělenou obytnou a spací částí. Dostatek soukromí všem členům 
rodiny zajišťují velkorysé pokoje s dostatkem místa pro vestavěné skříně, v bytech se nacházejí tři toalety a nejen rodiče ocení 
ložnici s vlastní koupelnou.

Celková velikost a vzdušnost interiéru je podtržena rozlehlou terasou obepínající byt téměř po celém jeho obvodu. Právě 
díky velké terase si může každý naplno vychutnat ten pravý pocit svobody a jaké to je, když nad vašimi hlavami nikdo neběhá 
a nedupe. Pobyt na čerstvém vzduchu v kteroukoli denní i roční dobu bez zásahu do svého soukromí, snídaně a ranní káva 
nebo večerní sklenka dobrého vína jsou každodenními jistotami, kterými terasy střešních bytů oplývají. Jejich majitelé navíc 
nemusí řešit celoroční údržbu zahrady, sekání trávy a další zahradnické práce. Pro ty, kteří preferují vlastní rajčata nebo jahody 
či pěstování bylinek, okrasných dřevin a květin, je prostorná terasa ideální volbou.

Bezstarostný život bez zbytečného shonu navíc podpoří kompletní občanská vybavenost. Komerční centrum s mateřskou 
školou, obchody či restaurace se nacházejí doslova pár kroků od domu. Sportovci jistě využijí cyklostezku a fitness stezku, 
milovníci umění se rádi pokochají uměleckými předměty a sochami předních českých umělců a milovníci přírody ocení 
procházku do okolních lesů a přírodních parků. Nové Chabry ve spolupráci s MČ Dolní Chabry nezapomněly ani na ty 
nejmenší – malé i velké děti potěší nové, moderní dětské hřiště. 

Střešní byty s dispozicemi 4+kk se svou výměrou vyrovnají rodinnému domu a s terasou přesahující 60 m2 nabízejí dokonalé, 
komfortní a prostorné bydlení pro každého. Hledáte-li bydlení v okolí Dolních Chaber nebo chcete mít svou rodinu nablízku, 
neztrácejte čas hledáním pozemku nebo rodinného domu a poznejte, jak je výhodné mít vše pro život na jediném místě. 

Kompletní nabídku bytů hledejte na www.novechabry.cz nebo volejte naši bezplatnou linku 800 810 100.

N

A

 A-II

4 1- 1 s   ha 4 7
4 1- 2 c  t i 3t 8
4 1- 3 ch a  c i 1 9

4 1- 4 ý ac  k   i i  m k ch ský 
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4 1- 5 k a 1  ath 61 m 1
4 1- 6 k  1  81 m 5
4 1- 7 k  2  512 m 9
4 1- 8 ic   21m 3
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plocha bytu bez terasy / flat area excluding terrace
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401-01
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401-04

401-06

800 810 100
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Slovo,
hudba, 

tanec, 

emoce, 

setkání , 

sdělení 

teď a tady

v tomto okamžiku, 

to je divadlo!

26. 2. 2016 19:30 Pivovarská zahrádka Miletín   
Vázání kytice Štěpán Hak
1. 3. 2016 19:30 ŽUMPA
Čtyři... Arkadij Timofejevič Averčenko
Já jsem Herbert Robert Anderson
13. 3. 2016 19:30 NEPŘIJATELNÍ
Mezi druhým a třetím Jonas Schnor
15. 3. 2016 19:30 ADIVADLO Havlíčkův Brod
Osamělé večery Dory N. Milena Štráfeldová 
18. 3. 2016 19:30  u.s. MARVIN  

Komiks Viliam Klimáček 

22. 3. 2016 19:30 ĎAS – Divadelní amatérský spolek 
Podruhé si tě už nevezmu 
30. 3. 2016 19:30 OLDSTARS
Most přes navždy Richard Bach
2. 4. 2016 19:30 DIVOCH
Hrobka s vyhlídkou Norman Robbins
Autorská práva mají účinkujíci soubory zajištěna

BREZNOVÝ 
FESTIVAL
CO ? 

4. ročník přátelského setkání divadelních ochotnických souborů

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

ZA KOLIK ?  
Permanentka přenosná na všechna představení  380 Kč, důchodci 200 Kč 
Jednotlivá představení  120 Kč, důchodci 60 Kč
Vstupenky od  8. 2. 2016 v pokladně Chaberského dvora, tel: 283 852 858 

ochotnických divadel Dolní Chabry

ˇ

TEREZA A MILAN
Š I M Á Č K O V I

Informace o jednotlivých hrách 
na www.divochdivadlo.cz, 

www.facebook.com/divochdivadlo

K účasti zve divadlo DIVOCH - divadelní ochotníci chaberští  a MČ Praha - Dolní Chabry

CHABERSKÝ ZPRAVODAJ, vydává a schvaluje Městská část Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, tel.: 283 852 
858, www.dchabry.cz. Šéfredaktor: Prom. ped. Martin Cutych. Redakční rada: Hana Francová, Mgr. Klára Zuzáková, Bronislava Kukurová, Miroslav Malina. 
Grafi ka: Rcom.cz s.r.o. Nevyžádané rukopisy a další podklady se nevracejí. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele a redakční rady. 
Za věcnou a jazykovou správnost textů odpovídají autoři, za obsah inzerátů odpovídají výhradně inzerenti. Redakce si vyhrazuje právo rukopisy přizpůsobit tisku. 
Příjem příspěvků: zpravodaj@dchabry.cz, příjem inzerce: inzerce@dchabry.cz, 604 976 653. 
Příští uzávěrka: 15. 2. 2016 (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě zaslané e-mailem, příp. na CD disku, Flashdisku).
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