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Zprávy z úřadu

Rada projednala
  závěrečnou zprávu „ukončení zakázky projektové doku-

mentace dostavby ZŠ“ a převzala dokladovou část ově-
řené PD. Současně odsouhlasila úpravu DPH u předlo-
žených faktur na základě změny DPH v souladu s čl. IV, 
bodu 3) smlouvy týkající se předmětné zakázky. Uložila 
starostovi předložit na zasedání ZMČ.

  návrh měsíčních odměn pro neuvolněné členy ZMČ pro 
rok 2016 a uložila starostovi předložit na nejbližším za-
sedání ZMČ.

  výsledky hospodaření PO ZŠ Spořická za rok 2015. Na zá-
kladě předložené zprávy souhlasila, aby byl zlepšený hos-
podářský výsledek rozdělen mezi rezervní fond a fond od-
měn dle předloženého návrhu, tj. RF-250.000,- Kč a FO 
74.984,03 Kč.

  žádost p. Břendy o podporu III. ročníku akce „Chaberák“. 
Dle usnesení RMČ nebude při akci účtován zábor veřej-
ného prostranství a MČ poskytne po dobu akce mobilní 
toaletu.

souhlasila
  s žádostí Občanského sdružení LUNGTA o připojení se 

k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.  MČ se ke 
kampani připojí vyvěšením vlajky Tibetu dne 10.3.2016.

  s poskytnutím fi nanční dotace na úpravu školních hřišť 
MŠ Bílenecké náměstí, jejichž předběžné náklady tvo-
ří 150.000,- Kč. Současně odsouhlasila provedení revize 
odpadu a kanalizační přípojky v objektu MŠ na Bílenec-
kém náměstí a oprav v objektu MŠ v Chaberském dvoře 
dle seznamu požadovaných oprav.

  se zahájením přípravných prací na realizaci chodníku v úse-
ku Spořická: Dolní Chabry -  Čimice.

  se zněním Dodatku č. 2 se společností Eltodo-Citelum, 
s.r.o. ke smlouvě o nájmu kabelového vedení veřejné-
ho osvětlení pro umístění radaru na komunikaci Spořická 
spočívajícím v prodloužení smlouvy do 31.12.2016.

vzala na vědomí 
  seznam sponzorských darů, které obdržela MŠ Bílenecké 

náměstí v roce 2015.
schválila

  snížení nájemného pro nájemce nebytových prostor DV 
audio s.r.o. v přístavbě ZŠ z důvodu opakovaného snížení 
kvality užívání prostor o jednorázovou částku 8.882,- Kč, 
tj. o  výši 1 měsíčního nájmu.

stanovila
  14 zaměstnanců ÚMČ pro rok 2016

Úvodní slovo 
Miroslav Malina,
starosta MČ 
SOKP, aneb silniční okruh kolem Prahy

Již dlouho se opakující, stále aktuální, ale ně-
kdy již i trochu obtěžující téma.
Nedá se mu však vyhnout. Nelze před ním 
uniknout.
Pracovní seskupení „Starostové pro okruh“ 
pokračuje ve snaze dosáhnout co nejrych-
lejší, ekonomicky nejvýhodnější a ekologic-
ky nejmírnější varianty pražského silničního 
okruhu. Často je nám podsouváno, že naše 
aktivity brzdí výstavbu okruhu a škodí tím 

Pražanům. Už v našem ustavujícím prohlášení je zdůrazněno, že seskupení vzni-
ká PRO DOSTAVBU OKRUHU. A pokud jde o dopady na životní podmínky Pra-
žanů, nejsou snad obyvatelé Suchdolu, Dolních Chaber, Ďáblic, Horních Počer-
nic a dalších také Pražané? Stejně tak musí být rovnocennými partnery obyvate-
lé přilehlých obcí a měst.
Městský soud v Praze zamítl dne 12.2.2016 naši žalobu proti Aktualizaci územního 
rozvoje hl. města Prahy ve věci rozšíření letiště Ruzyně. Rozsudek k žalobě proti 
1. AZÚR ve věci SOKP bude podle vyjádření soudu vynesen dne 26.2.2016 (to je 
po uzávěrce tohoto vydání Zpravodaje). V případě neúspěchu i této žaloby bude-
me zvažovat další kroky v této záležitosti.
Na stole leží relevantní studie variantního řešení pražského silničního okruhu. Mi-
nisterstvo dopravy jej má k dispozici. Zda se dočkáme racionálního přístupu k pro-
jednání problematiky a brzké realizace se tedy teprve dozvíme.

Mapka znázorňuje (orientačním způsobem) alternativní trasu okruhu.

Výběr ze zasedání rady dne
1. února 2016 

Rada souhlasila
  a nemá připomínky k PD „Nové Chabry - fáze E, Praha 8, 

Dolní Chabry-Beranov“, která byla předložena v souvis-
losti se změnou ÚR. Projektovaná doprava v klidu bude 
ověřena stavebním odborem ÚMČ Prahy 8.

schválila
  návrh rozpočtu na rok 2016. Uložila starostovi projednat 

na nejbližším zasedání ZMČ.
rozhodla

  o obsazení pracovního místa v KC. Na pozici vedoucí KC 
byla vybrána Mgr. Šedová.

vzala na vědomí 
  stavbu „Oprava armatur vodovodních řadů Dolní Chab-

ry“, jejímž investorem jsou Pražské vodovody a kanaliza-
ce, a.s., která bude probíhat v ulicích Dvorní, Měděnecká 
a blízkém okolí.

  vyúčtování darů, které MČ poskytla  TJ SOKOL  na čin-
nost v roce 2015.

  aktualizaci Kontrolního řádu výborů ZMČ a pověřila sta-
rostu předložením na nejbližším zasedáním ZMČ.

Výběr ze zasedání rady dne
15. února 2016

ČERNÉ SKLÁDKY
Bohužel, někteří naši spoluobčané se stále uchylují 
k znečišťování našeho okolí. S velkou pravidelnos-
tí komise životního prostředí uklízí vznikající černé 
skládky! Jen během posledních dvou měsíců jsme 
likvidovali dvě. Jednu skládku v Kratinách a dru-
hou hromadu pneumatik na panelové cestě z Či-
mic do Dolních Chaber. Další nová skládka se ob-
jevila na Brnkách.

Úřad městské části Dolní Chabry pravidelně zajiš-
ťuje velkoobjemové kontejnery, do kterých je mož-
no odpad umisťovat. Dále lze odpad včetně pneu-
matik odevzdat ve sběrném dvoře Praha 8 – Libeň.

Věřím, že každý z nás chce žít v čistém a příjem-
ném prostředí.

Za komisi předseda životního prostředí  

Jan Vokurka
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Zprávy z úřadu

Přistavení velkoobjemových kontejnerů březen  2016

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 hlá-
šení změn) je v náplni činnos-
ti  odboru živnostenského a občan-
skosprávního  MHMP) Marek Jan-
čík referent živnostenského rejstří-
ku +420 236 00 2254  Marek.Jan-
cik@praha.eu Danuše Michalová-
vedoucí oddělení sekretariátu a živ-
nostenského rejstříku +420 236 00 
2230 Danuse.Michalova@praha.
eu Jana Míková referentka živnos-
tenského rejstříku +420 236 00 3102 Jana.Mikova@praha.eu Klára Nová-
ková referentka živnostenského rejstříku +420 236 00 2257 Klara.Nova-
kova@praha.eu Helena Tichá referentka živnostenského rejstříku +420 
236 00 2392  Helena.Ticha@praha.eu Markéta Třešňáková referentka živ-
nostenského 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

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

1. Bílenecké náměstí
2. Dvorní –  u separací
3. Kobyliská/Pod Křížem – slepé zakončení  
4. Liboňovská – travnatý ovál
5. Měděnecká - slepé zakončení
6. V Kratinách – slepé zakončení
7. Velemínská – slepé zakončení
8. U Větrolamu slepá odbočka k Ďáblickému háji
9. Protilehlá/kobyliská

1.   křižovatka ul. Ulčova - Ústecká 1500 - 1520

2.   Hrušovanské nám. 1530 - 1550

3.   Bílenecké nám. 1600 - 1620

09:00-13:00

20.3.

NEDĚLE

09:00-12:00

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

26.4.
ÚTERÝ

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ

PŘISTAVENÍ  VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA BIOODPAD - BioVOK

2.4.
SOBOTA

17.4.
NEDĚLE

14.5.
SOBOTA 09:00-12:00

13:00-16:00

Poděkování za spolupráci na projektu Potex
Vážená paní Kukurová,´rádi bychom Vám poděkovali za spoluprá-
ci na projektu Potex – sběr použitého textilu. V loňském roce 2015 se 
nám společně podařilo z odpadového toku odklonit 1.679.250 kg textilu. 
V Dolních Chabrech to pak bylo konkrétně 11.000 kg použitého textilu.
Z kontejnerů je sesbírané oblečení převezeno do skladu, kde se dále zpra-
covává. Každý týden připravujeme oblečení na míru pro 4 organizace. 
Vždy jim dodáváme jen to, co v danou chvíli potřebují (např. nyní je akut-
ní potřeba zimního oblečení). Od organizací dostáváme pravidelně zpět-
nou vazbu k darovanému textilu a dle jejich instrukcí upravujeme skladbu 
vytříděného oblečení.

Oblečení připravujeme pro: Naději – stará se o osamělé a lidi bez domo-
va, Centrum sociálních služeb Praha – stará se o osamělé a lidi bez do-
mova Progressive – pracuje s drogově závislými a zabývá se prevencí 
drog, Společnou cestou – poskytují služby a ubytování matkám a rodi-
nám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci. Celkově jsme těmto or-
ganizacím poskytli 3.000 kg vytříděného textilu.

S výše uvedenými organizacemi spolupracujeme již několik let.  Týdně vy-
třídíme cca 750 kg oblečení. Oděvy třídíme ve 3 lidech, ve svém volném 
čase, bez nároku na odměnu. Zbylé oblečení, které u nás už nelze využít, 
dodáváme zpracovatelům, kteří umí recyklovat téměř vše, co se do kontej-
nerů dostane. Je důležité mít partnery na zpracování opravdu všech slo-
žek textilního odpadu. Jen tak nic neskončí na skládkách. Z prodeje toho-
to zbytkového textilu dlouhodobě podporujeme další organizace, které ke 
své činnosti více potřebují peníze než použité oblečení.

Patří mezi ně například: Klokánek Chabařovická – péče o děti a mladist-
vé Pomocné Tlapky – výcvik asistenčních psů pro nevidomé nebo těles-
ně postižené Pro-Contact – podpora vzdělávání dětí v Africe Linka bez-
pečí – pomoc dětem a mladistvým v obtížných chvílích jejich životaKap-
ka Naděje a další   V loňském roce jsme přispěli celkem 460.000,- Kč 
našim partnerským organizacím. Na závěr bychom vám tedy ještě jed-
nou rádi poděkovali za spolupráci, protože bez té bychom v tomto projek-
tu nemohli pokračovat.                                           Veronika Knoblochová

3



DIVOCH ZVE
BŘEZEN 2016
Výstava ,,Repliky historických terčů,, 4. 3. – 31. 3. 2016
Výstava ,, Martinická bible,, 4. 3. – 31. 3. 2016
Vernisáž  4. 3. od 17 hodin, Vstupné 30,-Kč

1.3., 8.3, 15.3, 29.3, út 9.30 – 11.00 h., Dvoreček  
dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 40 Kč, Kulturní centrum

1.3. út 19.30 h. Čtyři, Já jsem Herbert
Březnový festival ochotnických divadel Dolní Chabry 
Vstupné 120 Kč,důchodci 60Kč, Scéna divadla DIVOCH - Chaberský dvůr

2.3. , 16.3. st 15.30 – 17.30 h., Kavárnička Chaberský dvůr
posezení u kávy a čaje 
pořádá Kulturní a sociální komise

13.3. ne 19.30 h. Mezi druhým a čtvrtým
Březnový festival ochotnických divadel Dolní Chabry 
Vstupné 120 Kč,důchodci 60Kč, Scéna divadla DIVOCH - Chaberský dvůr

15.3. út 19.30 h. Osamělé večery Dory N.
Březnový festival ochotnických divadel Dolní Chabry 
Vstupné 120 Kč,důchodci 60Kč, Scéna divadla DIVOCH - Chaberský dvůr

17.3. čt 18:30 h. Vietnam
cestovatelská beseda Magdalény Radostové s promítáním fotografi í
a zajímavým vyprávěním
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum Knihovna

18.3. pá 19.30 h. Komiks
Březnový festival ochotnických divadel Dolní Chabry 
Vstupné 120 Kč,důchodci 60Kč, Scéna divadla DIVOCH - Chaberský dvůr

19.3. so 15.00 h. Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce
Divadelní pohádka pro děti 
Vstupné 50 Kč, Úřad Velký sál

22.3. út 19.30 h. Podruhé si tě už nevezmu
Březnový festival ochotnických divadel Dolní Chabry 
Vstupné 120 Kč,důchodci 60Kč, Scéna divadla DIVOCH - Chaberský dvůr

30.3. st 19.30 h. Most přes navždy
Březnový festival ochotnických divadel Dolní Chabry 
Vstupné 120 Kč,důchodci 60Kč, Scéna divadla DIVOCH - Chaberský dvůr

Beseda 17.3. 18.30 h.
Vietnam - cestovatelská beseda 
Poznejte zemi, o které jste možná mnohé slyšeli, ale také mnohé nevěděli. Vaše 
znalosti se nejspíš dotýkají historie, která byla opravdu bolestivá. Seznámíme vás 
s nádhernou barevnou krajinou, plnou protikladů. Na severu v oblasti Sapa můžete 
obdivovat úžasná rýžová políčka, která vás jistě okouzlí. Zářivě zelená pole skvěle 
doplňují rozmanité a pestrobarevné kroje zástupců etnických menšin, které jsou 
zde zastoupeny, např. květinoví Hmongové nebo červení Zaové. Zážitkem pro 
vás jistě bude návštěva nedělního trhu ve vesnici Bac Ha. Zajímá vás historie, 
chcete vnímat atmosféru doby dávno minulé, která však zde přetrvává? Rozjeďte 
se do centrální části země; oblast měst Hue a Hoi An bude pro vás to pravé. 
Čeká vás císařská pevnost, zakázané purpurové město, četné pagody, majestátní 
hrobky. Toužíte jen lenošit na krásné pláži, procházet se v horkém písku, nebo 
rádi zkoumáte krásy podmořského života? Příležitostí je mnoho, ať už kouzelné 
městečko Hoi An, pláže v oblasti Mui Ne, nebo skvostný ostrov Phu Quoc. Je toho 
mnoho, co může Vietnam nabídnout a čím může překvapit. Těšte se na chutné 
národní speciality a poznejte to, co zatím zůstává mnohým turistům skryto.

Pohádka 19.3. sobota 15 h. 
Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce
Hody hody doprovody, dejte vejce 
malovaný! A jsou tady Velikonoce! 
Zima je pryč a Kašpárek a Kalu-
pinka se pustí do příprav na ve-
likonoční svátky. Nastává čas ví-
tání jara. 
Kalupinka vygruntuje, připra-
ví malovaná vajíčka a barevné 
pentličky pro koledníčky a Kaš-
párek plete pomlázku. Je už 
ale kapánek nabručený z toho 
dlouhého půstu. A tak Kalupin-
ku zlobí a všelijak pošťuchuje.                                                                                     
Na škaredou středu se ale nesmí 
nikdo na nikoho mračit, a tak si 
naši hrdinové vypráví velikonoč-
ní příběhy. A na zelený čtvrtek je 
navštíví velikonoční zajíček s ko-
šíkem plným barevných vajíček. 
Písničky, koledy, pomlázky a ma-
zance.
Cililink, můžeme začít!                                                                                                             

 
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.

Výstava  4. 3. – 31. 3. 
,,Repliky historických terčů,, 
Repliky historických střeleckých terčů, 
malovaných na dřevě podle dobových 
předloh, od restaurátorky a malířky 
Dáši Lebenhartové můžete zhléd-
nout, případně si zakoupit v KC CHD 
v průběhu měsíce března.

Výstava bude zahájena vernisáží 
4. března v 17 hod. a potrvá do 31. 
března.

Výstava bude připravena ve spolu-
práci s OSOP v Dolních Chabrech



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   

CHABERSKÝ MASOPUST 2016

54   -



Zápis do mateřských škol bude probíhat dne 27. dubna 2016 od 15.00 h.  
Zápis do obou mateřských škol bude probíhat v Chaberském dvoře dne 27. dubna 2016 od 15.00 h. Bližší informace najdete na webových stránkách 
obou MŠ. ( Mateřská škola CHABERÁČEK, www.mschaberacek.cz, Mateřská škola Bílenecké náměstí,  www.msbilenecke.cz).

Školy a sdružení

Program, který pro vás na březen připravila kulturní a sociální komise ve spolupráci 
s Kulturním centrem Městské části Praha - Dolní Chabry 
Za jednu z nejkrásnějších tradičních akcí považuji masopust. Masopust v Dolních Chabrech je každý rok krásnější. Je to proto, že průvod tvoří děti i do-
spělí, kteří mají pokaždé skvělé a vtipné převleky a masky. Také letos vedl průvod osvědčený a oblíbený principál, pan radní Cutych, jemuž pan starosta 
předal klíče od obce a historické právo ještě před tím, než průvod vyšel ze školního hřiště. 

Na úspěchu akce se podílela především dechovka Pralinka, ale také základní škola, mateřská školka na Bíleneckém náměstí, kavárna Pod Pavlačí, So-
kol, cukrárna Na Pěšině a restaurace U Trumpety, kde byly zastávky průvodu s občerstvením. Všem sponzorům a pomocníkům srdečně děkujeme. 

Velké díky za organizaci celé akce patří členům kulturní a sociální komise, zaměstnancům Chaberského dvora a úřadu naší městské části.      K zába-
vě dětí přispělo také oblíbené malování na obličej, hry a soutěže pro děti, poníci, skákací hrad, stánky s občerstvením a sladkostmi. Všem, kdo přispě-
li k úspěchu akce, moc děkujeme.

V březnu se sejdeme v Kavárničce v Chaberském dvoře ve středu 2.3. a 16.3. v 15,30 hodin. První kavárnička bude s programem; v 16 ho-
din promítneme dokumentární film, který zachycuje postavu dirigenta profesora Lubomíra Mátla, významného hudebníka českých i světo-
vých pódií. Potom proběhne diskuse s panem profesorem a s některým z členů jeho rodiny (všech jeho šest dcer se proslavilo v hudebním světě).                                                                                                                  
Druhá březnová kavárnička bude bez programu.

V březnu se pojedeme podívat do Lysé nad Labem na výstavu Zemědělec (odjezd ve čtvrtek 17.3. v 8 hodin od školy). Zájemci o účast se mohou hlásit 
v Chabreském dvoře u paní Goldsteinové.

                   

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.

Chabry mají talent
Kulturní a sociální komise ve spolupráci s Chaberským dvorem připravuje 2. ročník vystoupení nadaných chaberských dětí v oborech hudba, zpěv, tanec a poe-
zie, a proto vyzýváme nadané děti nebo jejich rodiče, aby se přihlásili k účinkování nejpozději do 28.3. v CHD u paní Goldsteinové.
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Inzerce

www.novechabry.cz

Nové vzorové byty ihned k nastěhování  
Vyřídíme za Vás i hypotéku. Zcela zdarma!

800 810 100

Neváhejte a navštivte naše nové kompletně zařízené a vybavené vzorové byty, například byt VII. 403. Prohlédnout si můžete 
i jedinečné byty 4+kk s terasou, které jsou jako součást limitované nabídky připravené ihned k nastěhování. Stačí doslova přijít 
jen s kufrem a Váš život v novém a pohodlném domově může začít. 

Vaše pohodlí je pro nás prioritou. Proto Vám také rádi pomůžeme s financováním bydlení a zcela zdarma Vám vyřídíme 
hypotéku a vše s ní související. V cestě zbrusu novému bydlení nic nestojí, nikdy nebylo pořízení bytu snazší. Ušetřete čas  
i peníze, vždyť každá chvíle se počítá.

Také bychom Vás rádi tímto pozvali na veletrh s názvem Bydlení, nové projekty 2016, který se uskuteční  ve dnech 
17. - 20. 3. 2016 na výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech. Můžete si zde prohlédnout model projektu nebo se s námi 
pobavit o výhodách i možnostech bydlení v Nových Chabrech. Těšíme se na viděnou.
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8   SPORT

Inzerce  v 

Chaberském 

zpravodaji
Prosíme inzerenty, 

aby inzeráty posílali na 
emailovou adresu 

inzerce@dchabry.cz 

nejpozději do 

15. dne v měsíci. -redakce-

Pozvánka na 20. ročník Velké ceny Gustava Peši

Tělocvičná jednota Sokol Dolní Chabry 

zve všechny příznivce běhu na 20. ročník Velké ceny Gustava Peši,
který se koná v sobotu 16. dubna 2016 v Drahaňském údolí. Závodit
se bude na tratích od 100 m pro nejmenší děti až po 4,5 km  pro
dospělé. 

Program 20. ročníku Velké ceny Gustava Peši

Dopoledne: závody dětí

Předškolní chlapci a dívky: 2x 50 m
1. - 4. třída, chlapci a dívky: 2x 150 m
5. - 9. třída, chlapci a dívky: 2x 300 m

Přihlášky: v 9:30 v místě startu,
na konečné autobusu 162 – Dolní Chabry

Start: v 10:00.

Odpoledne: závody dospělých

Dospělí muži a ženy všech kategorií: 4500 m

Šatny: v Sokolovně v Měděnecké 17
Přihlášky: v Sokolovně do 13:30.

Start: ve 14:00. 
na konečné autobusu 162 – Dolní Chabry

Startovné: 30 Kč

Po skončení závodu zveme všechny účastníky do naší Sokolovny na
tradiční přátelské setkání s občerstvením a předáváním cen.

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. 3. 2016 (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě zaslané e-mailem, příp. na CD disku, Flashdisku).

inzerce

XXII. ročník Velikonočního turnaje ve stolním tenisu 
Tělovýchovná jednota ZŠ Chabry ve spolupráci se ZŠ Praha - Dolní Chabry pořádá XXII. ročník Velikonočního turnaje ve stolním tenisu.  
V pátek 1.4.2016 od 12 do cca 15 hod. pro kat.  děti 1. až 3. třídy, 
    pro kat.  žáků a žákyň 4. až 6. třídy,
    pro kat.  žáků a žákyň 7. až 9. třídy, 

v sobotu 2.4.2016 od 9 hodin pro kategorie ženy, muži.

Účast: hráči, kteří nejsou registrováni v oddílech stolního tenisu .

Hraje se podle platných pravidel stolního tenisu. Přihlášky: žactvo do ředitelny ZŠ do pátku 25.3.2016 do 14 hodin, ostatní 
telefonicky na číslo  723 127 130 (pan Vokáč-ředitel turnaje) do 25.3.2016. 

Přihlásit se lze i e-mailem jaroslav.vokac2@seznam.cz

První tři v každé kategorii získají diplom a pohár, vítězové navíc putovní poháry TJ ZŠ Chabry.

Startovné pouze v kategorii dospělých 100 .- Kč, členové TJ 50.- Kč                                                                                      Jaroslav Vokáč  ředitel turnaje

Tělovýchovná jednota ZŠ Chabry ve 
spolupráci se ZŠ Praha – Dolní Chabry

Vás zve  

v sobotu 19. března 2016 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 ša nách školy.


