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Chaberské rybníky počtvrté
Rybníky určitě nejsou nejdůležitějším tématem současnosti, přesto mi dovolte, 
abych se jednomu z těch našich ještě krátce věnoval.
S velkým potěšením mohu konstatovat, že správce dodržel slib a zahájil práce 
na vyčištění horního rybníku. Věřím, že i jednání o přeložce dešťové kanalizace 
přímo do koryta potoka bude úspěšné. To by zajistilo, že se nebude opakovat 
tragický stav z loňského léta. 
Starosta MČ Praha – Dolní Chabry, Miroslav Malina

Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina, starosta MČ

Regulované parkování na území 
Prahy 8

Projekt Prahy 8 na organizaci parkování 
motorových vozidel ve vybraných zónách 
osmého pražského obvodu způsobil znač-
nou nevoli v přilehlých městských čás-
tech. 

Zamýšlený systém předpokládá vynětí oby-
vatel těchto částí hlavního města z okruhu 
rezidentů bezplatného práva na parkování. 
Například v oblasti kolem stanice metra Ko-
bylisy. V tomto duchu také odstartovala akce 

Úřadu MČ Praha 8 k vydávání parkovacích karet.
Již jsem konstatoval v předchozím vydání Zpravodaje, že tyto kroky byly pod-
niknuty bez možnosti MČ Dolní Chabry navržený systém připomínkovat. Zá-
ležitost jsem po zahájení akce konzultoval s panem Švarcem, místostarostou 
Prahy 8, pověřeným realizací projektu.
Jeho prvotní postoj k mým po-
žadavkům byl jednoznačně za-
mítavý. Rada MČ Dolní Chabry 
proto vydala usnesení s poža-
davkem na zařazení občanů naší 
MČ mezi rezidenty parkování. 
Výsledkem následujících jed-
nání s panem místostarostou je 
kompromisní způsob při realizaci 
plánu na zřizování vyhrazených 
parkovacích zón na Praze 8.
Systém řízeného parkování 
v Praze 8 bude začleněn do cel-
kové koncepce hlavního města 
a vlastní realizace bude zřejmě 
zahájena na území Karlína v létě 
letošního roku. Oblast Kobylis 
bude další etapou, uskutečně-
nou pravděpodobně v roce 2015. 
Vzniká tak dostatečný prostor 
k projednání všech připomínek. 
Vydávání současných parkova-
cích karet bude pozastaveno.

Vybíráme 
ze zasedání Rady MČ 
dne 9. prosince 2013
Rada projednala

  připomínky k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje 
hl. m. Prahy a trvá na nesouhlasném stanovisku k vybudování para-
lelní letecké dráhy a vybudování dálničního okruhu v jižní variantě. 
Pověřila starostu předložením na zasedání ZMČ.
Rada souhlasila

  s předloženým návrhem, který předkládá MČ, k tvorbě územní-
ho plánu hl. m. Prahy (Metropolitní plán)

  s uzavřením darovací smlouvy, kterou MČ daruje ZŠ fi nanč-
ní dar ve výši 5.000,– Kč pro účely realizace výstavy k výročí ZŠ. 
Rovněž odsouhlasila darovací smlouvu, kterou dárce Euro-Gastro 
partners, s.r.o. daroval ZŠ věcný dar 640 ks mandarinek v souvis-
losti s pořádáním Mikulášské besídky. 
Rada stanovila

  termín jednání výběrové komise na dodávku zařizovacích 
předmětů technologie rozvodů a zařízení na úterý 17.12.2013 v 17 
hod. Jmenovala komisi ve složení : M. Malina, J. Malý, M. Cutych, 
F. Křivánek. Určila termín podání nabídek na 17.12.2013 do 12:00 
hod.

Rada projednala
  žádost společnosti Softel Consulting k vyřešení duplicitního 

vlastnictví pozemku parc. č. 1412/1, k.ú. Dolní Chabry.
Rada souhlasila

  s vypsáním záměru na pronájem nebytových prostor v budově 
přístavby ZŠ za cenu 900,– Kč/m2/rok.

  s prodloužením nájemní smlouvy se společností ENDL PETR 
na dobu určitou, od 1.1.2014 do 31.12.2014, přičemž ostatní usta-
novení smlouvy zůstávají nezměněna.

  s prodloužením smlouvy se společností Jiří Toman na dobu 
určitou, od 1.1.2014 do 31.12.2015, přičemž podmínky jsou specifi -
kovány usnesením č. 694/13 RMČ.

  s uzavřením darovacích smluv fyzickým osobám v souladu s § 
89 zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze.
Rada vzala na vědomí 

  program Kulturního centra CHD na 1. čtvrtletí roku 2014, který 
předložila tajemnice ÚMČ.
Rada schválila

  projektovou dokumentaci k vydání územního rozhodnutí na 
dostavbu ZŠ.

Rada vzala na vědomí
  informaci ředitelky ZŠ o výši fi nančních a věcných darů za 4. 

čtvrtletí roku 2013. 
  vyúčtování daru za rok 2013, který poskytla MČ Mysliveckému 

sdružení Zdiby na jeho činnost.
Rada souhlasila

  s prodloužením nájemní smlouvy Občanskému sdružení Di-
voch na rok 2014. 

  s uznáním práva na vydržení 3 m2 pozemku parc. č. 1418/2, 
o něž požádali majitelé pozemku parc. č. 309 z toho důvodu, že při 
digitalizaci KN bylo zjištěno, že část jejich nemovitosti zasahuje do 
pozemku ve správě MČ. Rada ukládá starostovi předložit na zase-
dání ZMČ. 

  se záměrem vybudovat na ulici Spořická v prostoru Hrušovan-
ského náměstí zpomalovací práh formou zvýšeného přechodu pro 
chodce.

  s vyvěšením záměru na pronájem sklepních prostor v objektu 
CHD.

  s realizací objednávky na zpracování připomínek ke zveřejně-
nému návrhu aktualizace ZÚR u advokátní kanceláře Dohnal a Ber-
nard v rozsahu stanovené, v usnesení č. 714/14/RMČ.

  s výpovědí nájemní smlouvy č. PP/13/10 na pronájem pozem-
ku parc. č. 1327 z důvodu, že současný nájemce neplní ustanovení 
výše uvedené smlouvy týkající se úhrady za jeho užívání. Součas-
ně Rada odsouhlasila vyvěšení záměru na jeho pronájem. 
Rada stanovila

  pro rok 2014 počet zaměstnanců takto: úřad-7, KC CHD-5, 
úklid obce-2, celkem 14 zaměstnanců.

Vybíráme ze zasedání 
Rady MČ dne 16. prosince 2013

Vybíráme ze zasedání Rady MČ 
dne 13. ledna 2014
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Výstava
Školní výstava zahájena
Základní škola v Dolních Chabrech slaví v letošním škol-
ním roce dvě významná výročí – 190 let od postavení první 
školní budovy a 75 let od zahájení výuky v nové škole. 
V rámci oslav škola připravila řadu akcí, které probíhají po 
celý školní rok. Vyvrcholením je pak výstava, která pro-
běhne v kulturním centru Chaberský dvůr v termínu od 14. 
ledna do 28. února 2014. 
Výstava nazvaná „Škola základ života… aneb cesta do dě-
jin chaberského školství“ mapuje dějiny chaberské školy 
od jejích počátků do současnosti. Návštěvníci si mohou 
prohlédnout nejstarší školní dokumenty a dochované 
kroniky, seznámí se s nejvýznamnějšími osobnostmi této 
školy a připomenou si bohatou historii školy díky množství 
dobových fotografi í.
Kromě vlastní školy výstava připomíná i historii škol kar-
línského okresu a zabývá se rozvojem školství v českých 
zemích obecně. Děti i dospělí návštěvníci si mohou vy-
zkoušet posezení ve staré školní lavici, prohlédnout si sta-
ré učebnice a školní pomůcky nebo se seznámit se všemi 
ministry školství od roku 1848 až do současnosti.

Vybíráme zasedání 
Zastupitelstva 
dne 11. prosince 2013

Místní poplatek ze psů za rok 2014 
je splatný do 31.3.2014
Majitelé psů, kteří nečerpají dvouletou úlevu poskytnutou za označení psa čipem a jeho 
následné 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 a 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 invalid-
ního, 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
1500,– Kč za jednoho psa chovaného v bytovém domě
2250,– Kč za druhého a každého dalšího psa chovaného v bytovém domě
600,– Kč za jednoho chovaného psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož 
držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu
900,– Kč za druhého a každého dalšího chovaného psa určeného a užívaného 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 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:
– přihlásit psa do registru chovatelů psů má každý 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 /pokud jste tak dosud neučinili, informujte prosím příslušný 
odbor i dodatečně/
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 
od 1. září 2010 v náplni činnosti oddělení sekretariátu a živnostenského rejstříku (odbor 
živnostenský a občanskosprávní MHMP). Vedením evidence je pověřena Klára Nová-
ková, telefon 236 00 2257, e-mail klara.novakova@cityofprague.cz, kancelář č. 110 v 1. 
patře Škodova paláce (Jungmannova 29, Praha 1) a Dana Šachová, telefon 236 00 
4638, e-mail dana.sachova@cityofprague.cz, přepážka č. 19 v přízemí Škodova paláce. 
Návštěvní doba zůstává nezměněna – pondělí 12:00 – 17:00, středa 8:00 – 18:00.
Dne 1.1.2009 vešlo v platnost stanovisko Ministerstva fi nancí – ustanovení § 11a zákona 
č. 553/1991 Sb. o obecní policii – jedná se o oprávnění obecní policie vyžadovat poskyt-
nutí údajů od obecního úřadu o psech přihlášených u správce místního poplatku ze psa, 
o jejích držitelích a o uhrazení místního poplatku ze psa v rozsahu nezbytném k prová-
dění 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 znění poz. před-
pisů; 
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, dopisy

Zastupitelstvo schválilo
  rozpočtové opatření č. 4 v roce 2013.
  rozpočtové provizorium MČ na rok 2014 dle zásad 

hospodaření v období rozpočtového provizoria.
Zastupitelstvo stanovilo

  termíny zasedání v roce 2014 na středy 19.3., 11.6., 
17.9. a 10.12 2014, vždy od 18:00 hod v obřadním sále 
ÚMČ.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí 

  zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole vy-
účtování darovacích smluv, týkající se darů, které poskytla 
MČ. Uložilo kontrolnímu výboru dokončit kontrolu darova-
cích smluv u právnických osob a předložit zprávu na nej-
bližším zasedání.

  informaci o postupu jednání s obcí Zdiby k realizaci 
dopravního opatření na komunikacích K Brnkám a Pod 
Zámečkem. Účelem opatření je zklidnění dopravní zátě-
že intravilánu Dolních Chaber. Uložilo starostovi předložit 
zprávu o dalším průběhu jednání a realizaci dopravního 
opatření na 2. zasedání v roce 2014.
Zastupitelstvo pověřilo 

  fi nanční výbor provedením kontroly příspěvkových or-
ganizací za roky 2012 a 2013.
Zastupitelstvo nesouhlasilo

  se zaváděným systémem parkovacích karet na území 
Prahy 8 s vyloučením obyvatel MČ Praha-Dolní Chabry.

  se záměrem vybudování paralelní letecké dráhy LP-
K-Ruzyně a se záměrem vybudování dálničního okruhu 
SOKP v tzv. jižní variantě.
Zastupitelstvo jmenovalo

  do grantové komise v sociální oblasti zřízení ÚMČ 
Prahy 8 Ing. Barboru Floriánovou.

Dopis
Výstava o školství
Je večer 14. ledna 2014 – den zahájení Vaší 
výstavy o školství v Chabrech.
A já Vám chci napsat pár řádků, jak jsem 
ráda, že jsem se této krásné oslavy zúčast-
nila. Nasadili jste laťku hodně vysoko. Jsem 
přesvědčena, že oslovila nás všechny, kdo 
jsme se chtěli dozvědět, jak historie místní 
školy pokračovala...
Já jsem zdejší školu poznala začátkem vál-
ky. Na střeše byla siréna a vzpomínám na 
ten strach, kdy jsme museli při poplachu vy-
bíhat ze školy pryč, ukrýt se v úvozové ces-
tě, vedoucí do polí. Přinášet do sběru kosti, 
papír, kovy, to bylo sledovanou povinností, 
obědy se pro školáky nevařily. Vyučování 

s polední přestávkou znamenalo něco pojíst 
z domova. Býval to převážně chléb s „váleč-
nými dobrotami“, přidělovanými na osobu.
Nyní jsem již ve věku, kdy za celou řadu let 
nastaly přelomové změny a výuka se nedá 
srovnávat.
Přesto jsme se ve světě neztratili a obstáli 
jsme s vědomostmi, posbíranými od našich 
tehdejších hodných a hodně trpělivých pe-
dagogů.
Dnešním žákům vůbec nic nezávidím, přes-
tože se mají o hodně lépe, než bylo dřív. 
Jsou na ně jistě kladeny větší nároky, pro-
to jejich dětství asi nemá tolik volnosti, jako 
jsme mívali my.
Přeji úplně všem, kteří se věnují vzdělávání 
dnešní mládeže hodně úspěchů a k tomu 
pevné zdraví a spokojenost. 

L. Králíková
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LEDEN 2014
Škola základ života…aneb cesta do dějin chaberského 
školství 14.1. – 28.2.2014 

Výstava Základní školy Praha – Dolní Chabry u příležitosti oslav dvou 
výročí (190 let od otevření první školní budovy na Bíleneckém náměs-
tí a 75 let od zahájení výuky v nové budově na Spořické ulici)
Vernisáž 14.1. út 18 h
Vstupné 30 Kč

Sto let Sokola 14.1. – 28.2.2014 
Výstava k připomenutí významného jubilea tělocvičné jednoty Sokol 
v Dolních Chabrech 
Vernisáž 14.1. út 18 h
Vstupné 30 Kč

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

5.2. st 17 h „Provence má láska“ 
Eva Kriz – Lifková, Milan Dvořák
Hudebně poetické pásmo o kouzlu a krásách 
jihofrancouzského kraje. 
Eva Kriz – Lifková – interpretka a autorka komponovaných hudebních 
pořadů věnovaných mimo jiné francouzským šansonům
Milan Dvořák – profesionální pianista, významný hudebník širokého 
zaměření
Vstupné 90/70 Kč Malý sál Klub POHODA

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

15.2. so 15 h Zvědavé slůně
Divadelní pohádka pro děti
Vstupné 30 Kč Velký sál

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

20.2. čt 17 h „Babka ťapka na kraji světa aneb 
Nový Zéland očima české babičky“
autorské čtení poutavého cestopisu Anny Johany Nyklové
Vstupné 30 Kč knihovna

20.2. čt 19:30 h Vražda sexem
Představení divadla DIVOCH 
– divadelní ochotníci chaberští 
Vstupné 120 Kč Obřadní sál

Připravujeme

13.3. čt 18 h Modrožluté čtení 
Autorské čtení povídek vesměs veselých, úsměvných a vtipných Re-
náty Šťastné s hudebním doprovodem kytaristy Jana Paulíka 
2. ročník divadelního festivalu 
– v režii Divadelních ochotníků Chaberských DIVOCH
29.3. so 15 h Cesta kolem světa
Divadelní pohádka pro děti

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

Pohádka
Zvědavé slůně
Podle bajky “Jak slon k dlouhému cho-
botu přišel“. 

O jednom zvědavém slůněti a jeho ka-
marádech. 

Použité loutky spodové. 
Pro děti od 3 let



Pozvánka Kulturní a sociální komise

Představujeme festivalové hry
7.3.2014   Divadlo  Komorní svět  |  I MOTÝLI JSOU VOLNÍ  |  Leonard 
Gersh
Komorní příběh mladého Dona a začínající herečky Jill se odehrává na 
počátku léta v jednom bytě v New Yorku. Don, ve snaze vymanit se z pře-
hnané péče své milující matky, se rozhodne postavit se na vlastní nohy 
a odstěhuje se do malého bytu. Romantická komedie Butterfl ies Are Free 
měla svůj jevištní křest na Broadwayi r. 1969 a krátce nato byla vyhodno-
cena jako nejlepší americká hra roku.

10.3.2014   Divadlo u.s.Marvin  |  Zabiju tě sekerou!  |  Pavel Trtílek
Groteska o střetu dvou stárnoucích primitivů a jejich dcery, na niž už za-
pomněli a která je jde se svým přítelem navštívit. Naposled je viděla, když 
jim byla ve svých třech letech úřady odebrána… O ošidných návratech 
domů vypráví inscenace, která získala 3. místo na přehlídce experimen-
tálního a alternativního divadla v Plasech a byla doporučena na celostátní 
přehlídku experimentálního a alternativního divadla „Šrámkův Písek“ (ač 
sama není experimentální ani alternativní). Dále získala ceny za herecké 
výkony i na jiných přehlídkách.  

13.3.2014   Divadlo SUMUS  |  Oskar a růžová paní  |  Ingman  
Bergman
Oskar toho má za sebou málo a před sebou možná ještě mnohem méně. 
Desetiletý kluk je vážně nemocný a prognóza je velmi nejistá. Kolik se 
toho dá stihnout za několik  málo dní, o kterých je přesvědčený, že jsou 
možná jeho poslední? Naučit se zápasu ve volném stylu, usmířit se s ro-
diči, utéct a zase se vrátit, dokonce i prožít svou životní lásku. A naštěstí je 
tu také babi Růženka – pomocná ošetřovatelka a uklízečka, která dovede 
poslouchat a oslovit klukovskou duši. Oskar, povzbuzován Růženkou, se 
vrhne do toho všeho, každý den promění v deset let a o svém zhuštěném 
životě podává denní zprávy tomu, kterého už možná brzy uvidí – samot-
nému Bohu. Jen kdyby konečně zjistil Jeho adresu.... Komedie, která ne-
může být stále veselá. Tragédie, která nemusí být jen smutná. Taková je 
působivá novela známého belgického autora i její jevištní podoba.

Další festivalové hry budou představeny v březnovém čísle.

CHABERSKÝ MASOPUST
v neděli 2. března ve 14 hodin 

již počtrnácté!
Setkání dechovky a masek na hřišti u zá-

kladní 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 neděli 2. března 
2014 ožijí Dolní Chabry masopustním veselím již po čtrnácté. 
Maškary se sejdou ve 14 hodin na hřišti u základní školy Spořická. Po slav-
nostním 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 vyhrá-
vat naše oblíbená Pralinka. V průvodu i během masopustního veselí nás svými 
vylomeninami opět potěší klauni na chůdách. 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 obleče-
ní. 
Těšíme se na vás a vaše nápady, Kulturní a sociální komise MČ Praha - Dolní 
Chabry a Spolek přátel chaberské školy

Březnový festival ochotnických 
divadel Dolní Chabry
Vážení přátelé, příznivci divadla, 
dovolte mi, abych vás pozvala na 2. ročník Březnového festivalu ochot-
nických divadel Dolní Chabry.

V průběhu měsíce března se v prostorách divadla v Chaberském dvoře opět 
představí v nesoutěžním přátelském klání několik pražských ochotnických 
souborů.
Tentokrát naše pozvání přijalo 6 pražských ochotnických divadel, která nám 
v nesoutěžním klání předvedou to nejlepší ze svého komediálního repertoá-
ru. Loňský divácký ohlas byl mimořádně velký a určitě nezklameme ani ten-
tokrát. Vybrané inscenace vás pobaví i překvapí, a to nejen profesionálními 
výkony. Doufám, že se naši hosté mohou těšit na stejně velkou diváckou 
přízeň jako v loňském 1. ročníku. 
V divácké anketě o nejúspěšnější představení festivalu zvítězil loni soubor 
Maškara s komedií, která vyvolávala v hledišti hodinu a půl salvy smíchu. Na 
tento soubor se můžete těšit i tentokrát.
Novinkou letošního ročníku je ocenění nejvěrnějšího diváka festivalu, for-
mou slosování permanentek v průběhu závěrečného večera – vylosujeme 
tři diváky, kteří si zakoupili permanentky a ti od nás dostanou vstupenky na 
premiérová jarní představení divadla DIVOCH. 
Slavnostní večery moderují Lucie Borhyová a Rey Koranteng. Čestnými 
hosty letošního ročníku jsou herečka paní Regina Rázlová a herec pan Ra-
dim Fiala. 
Připravili jsme pro vás opět cenově výhodné vstupenky:
permanentky přenosné 
na všechna představení  380,– Kč / důchodci  200,– Kč
jednotlivá představení samostatně 120,– Kč / důchodci    60,– Kč

Vstupenky lze zakoupit od 10.2.2014 v pokladně Chaberského dvora.
Bližší informace o jednotlivých hrách najdete na www.divochdivadlo.cz.
Pořadatelem 2. ročníku Březnového festivalu ochotnických divadel Dolní 
Chabry je místní soubor DIVOCH ve spolupráci s MČ Dolní Chabry.

Za všechny, kteří se na svátku ochotníků podílejí vás srdečně zve 
Alena Borhyová za DIVOCH a Miroslav Malina starosta MČ Dolní Chabry

CHABERSKÝ MASOPUST 

v neděli 2. března ve 14 hodin 
již počtrnácté 

!
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 neděli 2.března 2014 ožijí Dolní 
Chabry masopustním veselím již po čtrnácté.  !
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 vyhrávat naše 
oblíbená Pralinka. V průvodu i během masopustního veselí nás svými vylomeninami opět 
potěší klauni na chůdách. 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

   Chaberský dvůr   54   -



Tradiční zpívání na schodech
Poslední den před Vá-
nocemi jsme si ve škole 
opět zpříjemnili společ-
ným zpíváním na scho-
dech. 

Naše tradiční setkání 
bylo tentokrát ale přece 
jen trošku jiné. Koledy 
jsme si zazpívali poprvé 
za doprovodu elektrické 
kytary a oproti předcho-
zím rokům byl doprovod-
ný orchestr čtyřčlenný, 
protože našim tradič-
ním hudebníkům Evě Li-
berdové, Janě Linhartové 
a Jakubu Linhartovi po-
mohl hrou na basu Martin 
Cutych. Už teď se těšíme 
na další společné zpívá-
ní.  

Pomáháme
Všechny třídy naší školy se rozhodly, že část 
ze svého výdělku z vánočního jarmarku vě-
nují na dobročinné účely. 

Díky nim získal Fond ohrožených dětí 1817 Kč, 
na pomoc hendikepovaným dětem prostřednictvím Konta Bariéry naši 
žáci přispěli částkou 2517 Kč. Nadaci Archa Chantal, která pomáhá 
zlepšovat prostředí dětských oddělení v nemocnicích, přispěli částkou 
4086 Kč a nadačnímu fondu Pes v nouzi jsme zaslali 1024 Kč. Taková 
pomoc si zaslouží velké ocenění. Děkujeme.

První třídní fotky 
V předchozích částech našeho putování historií chaberského školství jsme vám zatím ukázali, jak vypadala 
původní školní budova a také jste se mohli seznámit s první známou fotografi í chaberského učitele.
Dnes se zaměříme na nejstarší fotografi e školních tříd. Úplně první dochované školní fotografi e pochází 
až z konce dvacátých let 20. století. V krátkém sledu se nám zachovaly hned tři fotografi e pořízené od jara 
1919 do jara 1920. A všechny mají jednoho společného jmenovatele – pana učitele Milána Kozla. 

Co o něm vlastně víme? Fotografi e nám zanechaly jeho fyzic-
kou podobu, o jeho životě však známe jen málo. Narodil se 29. 
června 1895 v Kostelci nad Labem. Vychodil 4 třídy c. k. státní 
reálky v Praze VIII a 12. března 1915 absolvoval učitelský ústav 
v Praze – Bubenči. Zkoušky učitelské způsobilosti pro obecné 
školy v Praze vykonal 27. dubna 1918. Jeho první učitelské pů-
sobení bylo velmi krátké, od 16. září do 4. října 1915 učil v Hor-
ních Počernicích. Pak se přesunul do Hloubětína, kde od 5. října 
1915 do 13. července 1918 působil jako zatímní učitel I. stupně. 
V Dolních Chabrech byl jmenován do stejné funkce dne 1. srpna 
1918. Služby zde byl zproštěn 31. srpna 1920, kdy ho ve školní 
službě vystřídal jeho jmenovec, pan učitel Václav Kozel. Kam 
ho vedly jeho další životní a profesní osudy, o tom naše kroniky 
bohužel mlčí.
A vůbec nic už nevíme o tom, jaký pan učitel vlastně byl. Na 
fotografi ích vidíme sympatického blonďatého mladého muže 
s živým pohledem, vždy obklopeného haldou dětí. Zdá se, že byl 
asi mezi dětmi oblíben. A zápisy v kronikách svědčí o tom, že se 
dětem věnoval s velkým elánem a nadšením i ve svém volném čase. Nastudoval s nimi například divadelní pohádku „O Zlatovlásce“, kterou děti sehrály 
hned dvakrát, 17. a 18. května 1919. A třetí reprízy se hra dočkala i v dalším školním roce, 21. prosince 1919. Novou hru pod vedením Milána Kozla děti 
sehrály 21. března 1920. Jmenovala se „Pro tatíčka Masaryka“. A nejen to, Milán Kozel jezdil s dětmi i na celodenní výlety po Praze a okolí. Například 
26. června 1919 jel s dětmi na celodenní výlet na Zbraslav a Závist. Z tohoto výletu se zachovala jedna z uvedených fotografi í.
Druhé dvě školní fotografi e zachycují Milána Kozla s jeho žáky na školním pozemku. Starší z nich pochází z jara 1919. Na druhé fotografi i z jara 1920 je 
zachycen kromě Milána Kozla i tehdejší řídící učitel Josef Němec, v té době již pravděpodobně vážně nemocný.

Pozornému divákovi jistě neuniklo, že řada 
dětí, převážně chlapců, je na fotografi ích 
bosa. Není divu, boty byly v té době přepych 
a schovávaly se hlavně na dobu potřeby, 
podzimní plískanice a zimu. Děti z chudších 
poměrů byly zvyklé běhat celý den naboso 
a boty používaly jen při mimořádných příle-
žitostech, jakou byl třeba výlet na Zbraslav. 
Když se ale pozorně podíváte na první řadu 
vyfocených dětí, najdete i tady výjimku…

Petra S. a Jana S. 

Školy

Naučná stezka se rozrůstá
Po půl roce od otevření první etapy chaberské naučné stezky Brána 
do pravěku Prahy můžeme s radostí říct, že reakce na čtyři vzniklé 
tabule jsou velmi kladné. 
Moc nás těší, že stále vidíme u cedulí stát velké i malé zvědavce, jak odha-
lují poklady Chaber a děti se baví u herních prvků. U Prostředního rybníku 
skládají mloka a čolka, na kostkách před úřadem hledají jména statkářů 
z Chaber, nebo s údivem otáčejí obrázky dlaždic před chaberským koste-
lem.
Snad i Vás tedy potěší, že další čtyři zastávky fi nancované opět MÚ Praha – 
Dolní Chabry, připravované OSOP, školou a odborníky z rozličných vědních 
oborů jsou již připravené k osazení. Na jaře se Vám tak představí zastavení 
u Knorova statku, u bývalé hasičské nádrže, u menhiru a zastávka zvaná 
Fantova kaple. Na těchto tabulích bude připraveno opět několik kvízů a na-
učných herních prvků pro děti, které vymýšleli stejně jako u prvních zastávek 
žáci místní školy s paní učitelkou Petrou Svárovskou.
Náš pracovní tým již dále pilně pracuje na třetí etapě naučné stezky, která 
bude bohatá především na archeologii, ale na své si přijdou i milovníci pří-
rody. Více vám však prozradíme až příště.                          Martina Mrňavá
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XV. ročník Vánočního turnaje 
ve stolním tenise
28. prosince 2013 proběhl další ročník Vánočního turnaje ve stolním 
tenise o pohár TJ ZŠ Chabry, letos pouze v kategorii mužů.
1. místo a putovní pohár náleží M. Tarankovi, 
2. místo M. Filipovi a 
3. místo J. Radoušovi
Další turnaj a to Velikonoční se bude konat 4.4. – děti, v sobotu 5.4. 
2014 dospělí. 
Srdečně jsou zvány i ženy, které na Vánočním turnaji chyběly.
Přihlásit se můžete u ředitele turnaje e-mailem na adrese: jaroslav.
vokac2@seznam.cz
Poděkování patří všem hráčům za fair-play chování a předvedené 
výkony.
Fotky z turnaje je možno shlédnout na adrese: http://tjzschabry.rajce.
idnes.cz

Ředitel turnaje Jaroslav Vokáč

Sportovní kvíz
Napište nám jména fotbalistů, které jste poznali.

Správná odpověď na minulý kvíz:
Zleva : ??, Miroslav Malina, František Syrový, Jaroslav Matějka, Václav Voborník, Jiří 
Deutschman, Josef Malina, Emanuel Kohout, Fišer Václav
Kdo poznal hokejistu prvního zleva, prosím ozvěte se. Děkuji. (autor kvízových otázek Miroslav 
Malina)

Míčový trojboj
V TJ Sokol Karlín se uskutečnil celopražský mí-
čový trojboj rodičů s dětmi, předškolních dětí 
a mladších žáků 2013 pořádaný Pražským sdru-
žením Sport pro všechny a Pražskými župami 
ČOS. Naše jednota tradičně vyrazila zúčastnit 
se, i když tentokrát v malém zastoupení, děti 
stáli na stupních vítězů.

Soutěžilo se v kopu a hodu na cíl a v hodu na bas-
ketbalový koš. Opravdový favorit naší jednoty je Fi-
lip Rezek, který soutěžil v kategorii rodič a dítě, kde 
s tatínkem obsadili 3. místo v páru a v jednotlivcích 
si Filípek vybojoval také 3. místo.
V předškolní kategorii nás reprezentovali 3 závod-
níci, Klára Petráková, Vojta Šotola a Lukáš Janoš-
tík, který zabodoval a obsadil 3. bronzové místo.
Děkuji dětem za reprezentování TJ ZŠ Chabry 
a blahopřeji k dosaženým úspěchům a rodičům za 
podporu účasti svých dětí v tomto trojboji.
Foto z těchto závodů je možno shlédnout na 
http://tjzschabry.rajce.idnes.cz

Ivana Rakovská TJ ZŠ Chabry

   Sport

Fotbal staré gardy 
i v zimním období
Dne 28.12.2013 se naše mužstvo internaci-
onálů zúčastnilo velice kvalitně obsazeného 
turnaje „OLD BOYS KENT CUP“ v Čakovi-
cích. A když se daří, tak je zapotřebí o tom 
dát patřičně vědět na správných místech.
Od prvního okamžiku bylo vidět, který tým se 
věnuje pouze sálovému fotbalu a který si při-
jel vyplnit zimní přestávku fotbálkem v nád-
herné sportovní hale školy E. Beneše a nebo 
pouze shazovat nadbytečné vánoční kilogra-
my. Náš tým ve složení: Pavel Radvanov-
ský, Jiří Pařízek, Zoran Trkulja, David Vlček, 
Tomáš Linek, Miloslav Henzlí-Běrun, Martin 
Kodras, Petr Pleva a Pavel Vosátka přijelo 
letos velice nažhaveno a předvádělo na hřišti 
dobrou práci. Určitá motivace byla dána již 
před samotným turnajem od kapitána Tomá-
še Linka, který slavil toho dne 38. narozeni-
ny. Vše se povedlo tak, jak mělo. Třetí místo 
v silně obsazeném turnaji je úspěch. Pouze 
tým Letňan byl nad naše síly. Celkem se tur-
naje zúčastnilo 12 mužstev.

Václav Šperl
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Soutěž o nové logo knihovny Místní veřejná knihovna v Praze-Dolních Chabrech vloni na podzim v rámci celostátní akce 
„Týden knihoven“ vyhlásila pro všechny věkové kategorie soutěž o nové logo knihovny. Ve Zpravodaji Vám přinášíme jednotlivé návrhy. Velice děku-
jeme jejich autorům! Milí čtenáři a příznivci naší knihovny, vyberte si své logo. Učinit tak můžete emailem na knihovna@dchabry.cz (stačí poslat číslo 
vybraného loga) nebo návštěvou knihovny, kde můžete také hlasovat. Loga budou k dispozici také k posouzení na www.dchabry.eu. Vítězné logo, 
které si sami zvolíte, bude naše knihovna hrdě užívat. Děkujeme. Klára Zuzáková

Inzerce, knihovna

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. Redakční rada: Hana Francová, Klára Zuzáková, Vlastimil Tomšů, Milan Zahradník. Grafika: Hana Francová. Tisk: Clio. Nevyžádané rukopisy a další podklady 
se nevracejí. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele a redakční rady. Za věcnou 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. 2014 (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na CD disku, Flashdisku, případně poslané e-mailem).

KANCELÁŘSKÉ PROSTORY 
K PRONÁJMU

Nabízíme k pronájmu kancelářské prostory 
v přístavbě ZŠ Dolní Chabry – Spořická 400

Volné je 2. nadzemní podlaží se samostatným přístupem. 
Celková plocha pod uzavřením je 98m2.

Vlastní skladba místností: 
velká zasedací místnost 43 m2 
dvojkancelář  22 m2

samostatná kancelář 12 m2

Objekt ZŠ je bezprostředně u zastávky autobusů č. 169 a 202, 
možnost parkování na vyhrazeném stání přímo u budovy.
Prostory lze vybavit nábytkem z majetku MČ.

Sleva 15% do konce března.  Kompletní malíř-
ské, lakýrnické, sádrokartonářské      a obkládačské prá-
ce. 
Dlouholetá zkušenost v oboru a  precizní práce  za ro-
zumnou cenu. 
Tel. 604216542, 602385419, email: leon.s@seznam.cz

Sleva 15% do konce března. Kompletní rekon-
strukce a úprava interiéru bytů a domů, bytová jádra, 
rekonstrukce koupelen, pokládka podlahových krytin. 
Kvalitní práce za rozumnou cenu. Záruka spokojenos-
ti. 
Leon spol. s.r.o. tel. 604216542, 602385419
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