
Č
er

ve
n 

20
17

C
ha

be
rs

ký

Z
P

R
A

V
O

D
A

J

www.dchabry.cz

Svatojánské slavnosti 
  str. 3

CD v knihovně 
str. 7              

Nabídka práce v MŠ a ZŠ
    str. 8

Chaberák IV 
str. 12

pe
rio

di
ck

ý 
tis

k 
úz

em
ní

ho
 s

am
os

pr
áv

né
ho

 c
el

ku

Výstava Miroslava Pangráce 
Vernisáž proběhne 6.6. v 18.00 h.                                        str. 6                       

www.grac-gallery.cz

Kontakt (atelier):
Na Balkáně 812, Praha 3 - Žižkov, Tel.: +420 603 415 498, email: mpangrac@volny.cz

Miroslav Pangrác ml. (nar. 9. 1. 1967 v Praze).
Tvoří v malém atelieru na Pražském Žižkově. Již mnoho let se věnuje moderní abstraktní malbě. 
Stále hledá nové techniky a umělecké směry. Pravidelně vystavuje, a jeho díla jsou zastoupena 

v soukromých sbírkách jak v Čechách, tak i v cizině. Je členem Nového sdružení pražských umělců.

Vítání občánků 
 str. 3



Zprávy z úřadu

Výběr ze zasedání rady 
24. dubna 2017
Rada schválila

  rozpočtové opatření č. 1 a č. 2 v roce 2017. 
Doporučila ke schválení Zastupitelstvu a uložila 
starostovi předložit na nejbližším zasedání ZMČ. 

  výsledky výběrového řízení na obsazení místa 
ředitelky MŠ Beranov.

  rozdělení účelové dotace ve výši 500.000,- Kč 
na školy v přírodě konané v roce 2017, které se 
uskuteční v 2. pololetí šk. roku, mezi ZŠ a MŠ.

  návrh kritérií pro zápis do mateřských škol na 
území MČ na šk. rok 2017/2018.

projednala a schválila
  změnu ve složení redakční rady Chaberského 

zpravodaje. Mgr. Zuzákovou nahradí pan 
V. Tomšů.

vzala na vědomí
  informaci o výši peněžních darů za 1. čtvrtletí 

roku 2017, kterou předložila ředitelka ZŠ.
  zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 

MČ za rok 2016, kterou vykonal na základě 
pověření odbor kontrolních činností MHMP.

jmenovala
  s účinností od 15.5.2017 Mgr. Antošovou na 

pozici ředitelky MŠ Beranov.

OTEVŘENÉ DVEŘE
Pro všechny občany Dolních Chaber je připravena možnost 

získat veškeré informace k dění v naší městské části.
Individuální setkání se starostou MČ lze dojednat 

telefonicky nebo emailem: 
miroslav.malina@dchabry.cz,  283 851 272

Úvodní slovo

Miroslav Malina, 
starosta MČ

Vážení spoluobčané,
  jaro již nabralo na obrátkách, ovšem 
v posledních měsících nabralo na 
obrátkách především poškozování 
naší městské části, což mě velmi 
znepokojuje. To, že jsme svědky 
neustálých a často lživých útoků na 

půdě Dolních Chaber je ostudné, ale že se tyto zrůdnosti dostaly 
až na půdu Zastupitelstva Magistrátu hl. m. Prahy, to je do nebe 
volající.
  Dne 27.4.2017 chaberské zastupitelky Alena Hájíčková a Barbora 
Floriánová vystoupily veřejně na  zasedání Zastupitelstva hl. m. 
Prahy a svými lživými argumenty poškodily naši městskou část. 
Jejich tvrzení o tom, že návrhy  změn územního plánu hl. města 
jsem podal na magistrát bez vědomí Zastupitelstva MČ Dolní 
Chabry, je nehorázná lež. Svědčí o tom fakt, že pod těmito návrhy 
se souhlasným usnesením Zastupitelstva MČ Dolní Chabry, 
jsou podepsané také obě dvě jmenované zastupitelky. Celá tato 
záležitost byla řešena  na místním zastupitelstvu konaném dne 
10.5.2017, kde byly tyto důkazy předloženy a byly vyvozeny 
jasné závěry. Zastupitelstvo MČ  Dolní Chabry přijalo usnesení, 
ve kterém vyzývá zastupitelky Hájíčkovou a Floriánovou 
k odstoupení z funkce ze zmíněných důvodů.
   Je opravdu těžko pochoptelné, proč se tyto dvě zastupitelky 
nechaly vmanévrovat do tohoto sebevražedného vystoupení. 
Možná je čas, ptát se, kdo vlastně stojí za současnou negativní 
kampaní a jaké jsou jeho zájmy. Tyto destruktivní iniciativy 
rozhodně nevedou ke zlepšení spolupráce místních zastupitelů a 
už vůbec neprospívají zájmům občanů Dolních Chaber.
   Již delší dobu musíme čelit soustavnému masírování hromadou 
lží, polopravd a nesmyslných útoků na vedení městské části nejen 
na sociálních sítích, ale nyní už i tiskovinami, které jsou nám 
v posledních dnech vhazovány do dopisních schránek. Chtěl bych 
vás proto upozornit, že jediné ofi ciální zdroje, na kterých najdete 
relevantní informace Úřadu MČ, jsou webové stránky městské 
části, Chaberský zpravodaj a samozřejmě informace získané na 
místním úřadě.
   Mohu vás ubezpečit, že jako starosta budu vždy hájit zájmy 
občanů Dolních Chaber a nedopustím, aby kdokoliv poškozoval 
naši městskou část.

Výběr ze zasedání zastupitelstva 
10. května 2017
Zastupitelstvo schválilo

  rozpočet VHČ (vedlejší hospodářská činnost) na 
rok 2017.

  rozpočtový výhled MČ do roku 2022.
  rozpočtové opatření č. 1 a č. 3 v roce 2017. 

V případě RO č. 2 schválilo zaúčtování 
uvedených položek.

vzalo na vědomí
  zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za 

rok 2016, kterou vykonal na základě pověření 
Odbor kontrolních činností MHMP.

souhlasilo
  s výzvou k odstoupení zastupitelek A. Hájíčkové 

a B. Floriánové z postu člena ZMČ z důvodu 
nekorektního jednání, které výrazně poškodilo 
dobré jméno MČ a jejího vedení.

určilo
  na základě VŘ fi rmu Intergast, a.s. jako 

dodavatele vybavení dvou výdejen jídla 
v objektu MŠ Beranov. (Předpokládaná cena 
– 564.600,- Kč bez DPH.) Pověřilo starostu 
k podpisu smlouvy.

nesouhlasilo
  s návrhem změny ÚP hl.m. Prahy  v k.ú. Dolní 

Chabry vedeným pod číslem Z 2853. Uložilo 
starostovi informovat Zastupitelstvo MHMP.
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Zprávy z úřadu

Komise

Přistavení velkoobjemových kontejnerů 
červen 2017
Přistavení velkoobjemových kontejnerů bude probíhat  
v neděli - 25.6. ve zkráceném režimu 09:00-13:00 hod. 
pod záštitou MHMP s řízenou obsluhou na těchto stanovištích :

1. Ulčova - park
2. Kadaňská
3. Měděnecká - slepé zakončení za křižovatkou s Tušimickou
4. Nad Úvozem
5. Liboňovská

Současně upozorňujeme občany, že zde není možné odložit 
živnostenský odpad, nebezpečný odpad (autobaterie, zářivky, barvy, 
rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), stavební odpad ani 
pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, pc monitory, počítače, 
lednice, mrazáky a sporáky. DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME, ŽE TYTO 
KONTEJNERY NEJSOU URČENY PRO BIOODPAD !!! Obsluha 
kontejnerů přijme starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, vany  
a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Kulturní a sociální komise připravila na červen několik akcí pro děti i dospělé
Kavárničkou pro seniory 7.6. v 15.30 se rozloučíme s touto akcí na celé léto, tato červnová bude v tomto pololetí poslední.
Pro děti i dospělé jsme připravili tradiční Svatojánské slavnosti, tentokrát již v sobotu 17.6. Program jsme připravili spolu s Kulturním 
centrem Chaberského dvora a začne v 15 hodin pohádkou pro nejmenší, následovat budou zábavné soutěže, vystoupení a hudba 
pro děti i dospělé.
V červnu nabízíme zájemcům autobusový zájezd do Poděbrad, kde je na programu prohlídka zámku, muzea skla, dobrý oběd a 
hezká procházka po lázeňském městě.Výlet se uskuteční v sobotu 24.6., odjezd v 7,30 od školy. Přihlásit se můžete v knihovně.  Přes 
léto se trochu odmlčíme, čekají nás prázdniny, zahrádky, dovolené a  přihlásíme se zase v září, jak novými akcemi, tak i tradičními 
krajanskými slavnostmi. 
Všichni členové kulturní a sociální komise vám přejí krásné léto.

Vítání občánků
Chabry se rozrůstají do stran, do výšek, ale také v tom nejhezčím - v počtu narozených chaberských občánků.  Dříve se vítání občánků 
pořádalo jednou za rok, ale to už dávno nestačí. V posledních třech letech se každý půlrok zaplní Divadelní sál stále rostoucím počtem 
slavnostně nastrojených miminek a batolátek s rodiči a už nám sál ani nestačí. Je to vždy radostná událost, plná úsměvů a dobré 
pohody, i když miminka občas zavrní únavou. Tak alespoň na fotografiích z dubnového vítání se o ni pokusím podělit. 
Hezký máj Barbora Floriánová
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Nejlepší

23. června. 2017 od 19 hodin
Restaurace KAREL, Hrušovanské nám. 244
rezervace na telefonním čísle: +420 777 141 211
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Noc kostelů v Ďáblicích 
V pátek 9. června se koná pod záštitou 
starosty obce ing. Miloše Růžičky v sousedních 
Ďáblicích Noc kostelů. 
Kaple Nejsvětější Trojice bude otevřena 
od 16.55 do 23 hodin a modlitebna Církve 
československé husitské od 16 do 22:30 hodin. 
Více na www.dablice.cz.

Zprávy z okolí

Motoristická slavnost LEGENDY
Ve dnech 10. - 11. června 2017 se opět po roce v areálu bohnické léčebny koná největší 
česká motoristická slavnost LEGENDY. 
Tato show spojuje autosalon, motosalon a exhibiční jízdy, prezentace klubů, prodejní 
stánky, velké občerstvovací zóny a mnoho dalšího. 
Novinky a historické skvosty vystavuje 25 automobilových značek. Na své si přijdou také 
děti a mládež, čeká na ně bojovka, dětská zóna i soutěže.

Koncert Jiří Pavlica & 
Hradišťan
Městská část Praha 8 pořádá v pátek 
21. července 2017 od 19.00 hodin na 
nádvoří Libeňského zámku koncert - Jiří 
Pavlica & Hradišťan. Cena vstupenek: 
200 Kč, senioři: 150 Kč. Prodej a 
rezervace vstupenek: paní Vladislava 
Wildtová, tel.: 606 613 390, e-mail: 
vladislava.wildtova@praha8.cz 

Čimické trhy s farmářskými produkty
NS Draháň, Čimická 780/61, 18100 Praha 8
Od června se  budou pravidelně každou sobotu na Čimické 
Draháni konat trhy s farmářskými produkty. Lidé si mohou  
v čase mezi 8:00 - 14:00 přijít nakoupit opravdu čerstvé uzeniny, 
pečivo, ovoce a zeleninu nebo jiné trhovské produkty. Stejně tak 
se mohou přijít pouze pobavit, setkat se s přáteli u skleničky 
vína nebo čepovaného piva. První trhy startují v sobotu 3.6. 
Program bude zajištěn i pro naše nejmenší. 

Srdečně zveme všechny nejen z Čimic a Bohnic, ale z celého 
přilehlého okolí.

Magdaléna Janečková
www.cimicke-trhy.webnode.cz
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PODAŘÍ SE NÁM ZACHRÁNIT STARÝ 
OBRAZ Z KOSTELA?! 
Obraz Křest Ježíše Krista Janem Křtitelem 
v řece Jordánu od Josepha Hamanna asi z 
roku 1840 je jedno z mála vybavení kostela, 
které se nám dochovalo a jež navíc ztvárňuje 
patrona chaberského svatostánku. Tato 

olejomalba, která vzhledem ke svému tvaru a rozměru mohla 
být i ústředním obrazem oltáře, je od loňského roku uložena 
v depozitáři Pražského arcibiskupství. Na stavu malby se značně 
podepsalo 40 let nevhodného skladování v chaberské zvonici 
a nyní je bohužel obraz v naprosto havarijním stavu. Aby byl 
zachován a mohl se navrátit zpět do kostela, je zapotřebí rychlého 
jednání. Předběžný rozpočet k restaurování malby a opravě 
rámu byl odborníky odhadnut na 65 tis Kč. Sdružení svázané 
s místem, kostelem a jeho patronem se rozhodlo neodkladně 
jednat. Prosíme tímto i Vás občany o pomoc a zapojení do 
záchranné akce! Pro tento rok jsou naplánovány hned dva 
koncerty, jejichž výtěžek by přispěl k opravám. 
Svou laskavou výpomoc na konci května, v podobě zpěvu bez 
honoráře, nám nabídl pěvecký sbor Vocalika (již podruhé). Na 
druhém slavnostním večeru 2. září od 18 h. ke svátku Stětí 
sv. Jana Křtitele spoluorganizovaném violoncellistou Petrem 
Nouzovským vystoupí sami chaberští hudební mistři. 
Pokud budete chtít podpořit záchrannou akci, přijďte na chystané 
slavnostní koncerty či můžete zaslat Váš fi nanční dar určený 

k restaurování obrazu přímo na konto Sdružení. Věříme, že nás 
všechny pohled na znovuvzkříšení obrazu bude již velmi brzy 
těšit.

Členové OS na ochranu památek v Dolních Chabrech, z.s. 
www.osop-chabry.cz

Rozhovor s Radkou Mlynárovou 
Majitelkou Anglického Klubu, s. r. o. 
zastřešující několik malých poboček 
na území Prahy 4 a 8. Jde o franšízové 
pobočky nadnárodní jazykové školy 
Mortimer English Club International, 
která po světě seznamuje s angličtinou 

více jak 100 000 studentů v zemích od Ekvádoru, Mexika, Francie, 
Švýcarska, ale i Maroka, Malajsie nebo Číny a Ruska. Hlavním 
mottem je ENJOY ENGLISH! Užijte si angličtinu – dokonale 
vystihující náš přístup – výuka Vás musí bavit…
V jakém věku je podle Vás dobré začít s výukou cizího 
jazyka?
Co nejdříve, dle nejnovějších výzkumů od narození, naše 
jazyková škola má kurzy od 1,5 roku. Děti cizí jazyk přijímají 
v tomto období jako hru, nestydí se. Rádi imitují, mají vysokou 
sluchovou diferenciaci. Učí se zejména poslechem a jsou 
schopni dosáhnout výslovnosti rodilých mluvčích. Zpívají, 
tancují, stejně jako ve své rodné řeči. Dle Dr. Glena Domana 
z Instituts for the Achievement of Human Potential je nejlepší začít 
s cizím jazykem v době, kdy náš mozek roste – což je do šesti 
let věku, ideálně formou hry. Kolem dvou let se v mozku vytvářejí 
tzv. jazyková centra. Podle toho, kolik jazyků se dítě v tomto věku 
učí, tolik jazykových center se mu vytvoří. Vědci dokázali, že děti, 
které začnou s učením cizího jazyka až po 10. roku, nemluví 
tak plynule. Navíc učení se cizímu jazyku zlepšuje schopnost 
člověka učit se a intelektuálně rozvíjet (prokazatelně je vyšší IQ, 
ale i lepší výsledky v českém jazyce i matematice).Ve vyšším 
věku zabraňuje stárnutí a degeneraci mozku.
Jak probíhá školní rok a prázdniny v Mortimer?
Kopírujeme školní rok škol – začínáme v září, končíme v červnu. 
V létě máme příměstské tábory. 90% studentů dochází 1 x 
týdně na 45 min. (dospělí 60 min.). Na doma dostanou studenti 
poslechové CD – jediný domácí úkol – poslouchat CD doma.
Dále nabízíme také individuální výuky, doučování a konverzace 
s rodilými mluvčími. Připravuje na dětské i „dospělácké“ 
Cambridge zkoušky – nyní v květnu a červnu budeme mít první 
absolventy. Tyto zkoušky jsou od úrovně B1 a B2 ekvivalentem 
české maturity – studenti se mohou na maturitu učit o předmět 
méně…Jako doplněk máme víkendové akce k Vánocům, 
Velikonocím, St. Patrick´sDay, Helloween. Dále máme např. 
Amazing Cooking, Cool Science nebo Reading a Lyrics – tyto 
aktivity jsou otevřené i nestudentům naší jazykové školy.

Jaké jsou Vaše plány do budoucna?
Letos v létě budeme mít příměstské tábory s kombinaci 
s tenisem (TŠ Lucie Hradecké) a judem (Marek Lojkásek) a 
nesmím zapomenout na poníky a koně v Dolních Chabrech pro 
nejmenší.V říjnu odjedeme na 10 dnů do Velké  Británie – děti 
i dospělí – dopoledne budeme studovat ve škole, odpoledne 
cestovat a poznávat (např. po stopách HarryhoPottera), pobyt 
je v prověřených anglických rodinách, orgnizován společností 
Student Agency. Nejdeme do rizika, Mortimer ČR tuto formu 
aplikuje již několik let. 
Nepřemýšlíte o učebně přímo v Chabrech?
V Chabrech jsem místo/dům pro jazykovou školu hledala již 
v začátcích. Dostupnost v Kobylisích je ale pro naše studenty 
zatím efektivnější (dojíždí nejenom z Chabrech, Bohnic, ale i 
centra, Vršovic, Prahy 4, Radotína).Určitě však uvítám tipy na 
prostory v Dolních Chabrech! Máme chaberské studenty všech 
generací.
Je možno Vaši výuku vyzkoušet?
Ano, v červnu, září a lednu máme vždy ukázkové lekce, které 
jsou zdarma. Většina našich vánočních a letních besídek jsou 
také otevřené veřejnosti. Můžete okouknout, jakým způsobem 
pracujeme a zda Vás tato forma osloví.

Sdružení

Rozhovor

5



DIVOCH ZVE
ČERVEN 2017
Výstava Miroslava Pangráce 6. - 28.6.
Vernisáž proběhne 6.6. v 18.00 h.        

5.6. čt 19.30 h., Anna v ringu
Premiéra komedie divadla DIVOCH
Vstupné 120 Kč, Velký sál

6.6. út 9.30 – 11.00 h., Dvoreček  
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami 
a hraním
Vstupné 50 Kč

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

13.6. út 9.30 – 11.00 h., Dvoreček  
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami 
a hraním
Vstupné 50 Kč

15.6. čt 19.30 h., Jak se dělá divadlo, Karel Čapek
Strasti a radosti na prknech, co znamejí svět. Divadlo DIVOCH
Vstupné 120 Kč, Velký sál

17.6. so 15.00 h., Včelí medvídci hrají a zpívají
Divadelní pohádka pro děti 
Vstupné 50 Kč, Velký sál

20.6. út 9.30 – 11.00 h., Dvoreček  
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami 
a hraním
Vstupné 50 Kč

27.6. út 9.30 – 11.00 h., Dvoreček  
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami 
a hraním
Vstupné 50 Kč

kontakt: 283 852 858, 604 976 653  
www.dchabry.eu

chaberskydvur@dchabry.cz 
knihovna@dchabry.cz

Předprodej vstupenek vždy od 1. v měsíci.  
Provoz galerie a knihovny  je po dobu akcí pořádaných  

v prostorách Kulturního centra CHD omezen.

Chaberský dvůr – Kulturní centrum
můžete sledovat na FB 

Pohádka „Včelí medvídci hrají a zpívají“ 
17.6. so 15.00 h.
Bráškové Brumda s Čmeldou se probudí po dlouhém zimním spánku, 
a protože zrovna nemají co na práci, začnou společně vzpomínat, co 
všechno už společně prožili. Nejvíce ze všeho se ale mají do zpěvu, 
a tak zpívají a zpívají! Když poprvé spatří diváky v publiku, snaží se 
zjistit, co je to za podivný druh hmyzu. Kromě Roháčka, Kvapníka, 
Čmelinky a loupežníka Čmelobuba se v našem příběhu objeví 
také neviditelný brouk Bubeníček a neviditelná čmeláčí tanečnice 
Medovinka. 
Scénář: Vlastimil Strubl. Scéna a kostýmy: Eva Peřinová. Hudba: Petr 
Skoumal. Zvuk: Tomáš Mixáček. V hlavních rolích: Kateřina Sikorová 
a Vlastimil Strubl. Namluvené role: Martin Kudlička, Jana Hlaváčová a 
Barbora Svorová. Režie: Vlastimil Strubl

Výstava Miroslava Pangráce
6.6. - 28.6.
Miroslav Pangrác ml. (nar. 9. 1. 1967 v Praze). Tvoří v malém atelieru na 
Pražském Žižkově. Již mnoho let se věnuje moderní abstraktní malbě. Stále 
hledá nové techniky a umělecké směry. Pravidelně vystavuje a jeho díla 
jsou zastoupena v soukromých sbírkách jak v Čechách, tak i v cizině. Je 
členem Nového sdružení pražských umělců.

Srdečně zveme všechny šikovné Chaberáky 
i jejich děti, kteří by rádi vystavili svá díla 

(obrazy, fotografi e, keramiku, vitráže, svíčky, sochy a jiné předměty)
 v prostorách Galerie Chaberský dvůr 

v letních měsících červenec a srpen 2017.
Přihlášky posílejte na adresu: 

barbora.sedova@dchabry.cz  či přihlašte osobně v KC CHD.

3. letní výstava Chaberáků

Upozornění: Kulturní centrum včetně knihovny bude 
ve dnech 1. - 8.7. uzavřeno.



1. ročník Dne rodiny

Svérázná služebná Anna se snaží zachránit manželství svých 
záletných zaměstnavatelů. Svižná konverzační komedie aneb co 
všechno se během pár hodin může odehrát v jednom obýváku na 
francouzském předměstí…

ZE SVĚTA KNIHY 
V květnu jsme navštívili mezinárodní knižní veletrh a literární festival, 
abychom se inspirovali a přivezli Vám do naší knihovny zase něco 
nového. Během jednoho dne jsme se seznámili s takřka kompletní 
českou knižní produkcí. Letošnímu ročníku kromě spousty knih vládlo 
i mluvené slovo na CD. Audioknihy se těší čím dál větší oblibě, a tak 
jsme se rozhodli zařadit je nově i do našeho výpůjčního fondu. Víme, 
že naši čtenáři řidiči chtějí bezpečně číst i za volantem. Na veletrhu 
jsme po vyhlášení audiokniha roku 2016 nakoupili se slevou CD nejvíce 
nominované. Cenu posluchačů vyhrálo CD Bylo nás pět, v kategorii 
nejlepší interpret nás zaujala Lolita čtená Miloslavem Mejzlíkem, a 
jako nejlepší interpretka Valeria Zawadská a její Tady byla Britt-Marie. 
V dětské kategorii zvítězil Doktor Proktor, čte David Novotný. Každý 

měsíc budeme nabídku 
audioknih rozšiřovat. 
Na veletrhu jsme také 
dostali ediční plány našich 
oblíbených vydavatelů, 
přijďte si s námi vybrat, které 
knihy dále objednat. Také 
jsme na veletrhu dostali 
drobné dárky pro naše 
nejmenší čtenáře. Den na 
Světu knihy 2017 se opravdu 
povedl. Bára Šedová

Knižní novinky

Novinky pro děti

Cd

ZE SVĚTA KNIHY 

DIVADELNÍ OCHOTNÍCI CHABERŠTÍ

Nositele autorských práv zastupuje: 
DILIA, divadelní, literární a audiovizuální agentura z.s. Krátkého 1, Praha 9

OSA, ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, Československé armády 786/20, Praha 6

AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA

Scéna divadla Divoch | Chaberský dvůr | Hrušovanské nám. 253/5  | pRAHA 8 - DOLNÍ CHABRY
KONTAKT: 283 852 858, 604 976 653

Hrají:

Premiéra

začátek představení V 19:30

Anna - lucie Hrdličková | Bernard - Jiří Chytrý | Jacqueline - Božena Hrdličková
 Robert - Jan Fuchs | Brigitte - Michaela Čermáková, Alžbeta Kalendová

5.6.2017

Hrají:

Marc Camoletti - Anna v ringu

Chaberský dvůr              7

Hrají:
Martina Mrňavá
Gabriela Rejková/Pavel Fára
Věra Malinová/Hana Pištorová
Natálie Rejková/Alžběta Kalendová
Ivana Fára/Andrea Neradová
Stanislava Klocperková
Štěpán Knobloch
Jozef Mitošinka
Vendula Hojková
Marek Nerad
Kryštof Rejka

JAK SE DĚLÁ 
DIVADLO

Karel Čapek

Čtvrtek 15. 6. od 19:30

Pod pavlačí
kavárna

Scéna divadla DIVOCH
Chaberský dvůr
Hrušovanské nám. 253/5
Praha 8 - Dolní Chabry
www.divochdivadlo.cz

Režie: 
Věra Malinová



8   Školy

Výlet lodí
 Děkujeme panu Jiřímu Havránkovi a Miroslavu Hlavatému za 
příjemné dopoledne, kdy pro děti z naší školičky připravili příjemné 
zážitky při výletu parníkem. Děti i my dospělí jsme se za krásného 
slunného dopoledne kochali krásami matičky Prahy z paluby lodi 
,,Taurus“, kde jsme měli nachystané i malé, milé občerstvení.  
Ještě jednou DĚKUJEME!!!
Všichni z naší školky  MŠ Bílenecké náměstí

Pasování na čtenáře pro žáky druhých tříd

Již tradičně v chaberské knihovně proběhlo pasování na čtenáře. 
Děti prokázaly, že umí číst, a pochlubily se krásně ilustrovanými 
čtenářskými deníky. Také slavnostně slíbily ve jménu pohádek, 
románů a básní, ve jménu literárních hrdinů, světů, spisovatelů, 
ilustrátorů a knihovníků, že se budou o knihy pěkně starat a 
nebudou do nich psát, kreslit ani je jinak ničit. Také slíbily, že 
půjčené knihy budou vracet včas, a také, že budou hodně číst, 
aby se z každého z nich stal moudrý člověk. Nic pak už nebránilo 
tomu, aby každý z nich poklekl a dotykem meče se stal řádným 
čtenářem.  Bára Šedová

Pálení Babice Zimice v naší  
„pohádkové školičce“

Jak už se u nás stalo tradicí, tak i letos jsme v naší školičce 
vyháněli zimu pálením Babice Zimice. 
Celý týden jsme se s dětmi těšili a připravovali, až nastane ten 
očekávaný den, kdy vyběhneme s Babicí na zahrádku ven. 
Během týdne jsme společnými silami změnili třídy v pracovní 
dílny, kde si každá třída vytvořila svou vlastní Babici Zimici. 
Při této společné práci se děti báječně naučily, jak spolu hezky 
vycházet a spolupracovat.  Samozřejmě spolu rádi přednášíme 
a zpíváme, a tak jsme se naučili několik říkanek a písniček o 
jarním období, kterými jsme si krásně zpestřili společné chvilky 
u ohýnku při pálení Babice.
MŠ Bílenecké náměstí

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
SKIP ČR vyhlásil devátý ročník projektu na podporu čtenářské 
gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem 
projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku 
školní docházky. Do projektu naše knihovna přihlásila letošní 
žáky prvních tříd. 1.A i 1.B tak navštívily naši knihovnu a důkladně 
si ji prohlédly. Žáci dostali zdarma průkazky do knihovny a po 
knihovnické besedě si odnesli jako dárek knížku pro prvňáčka, 
původní českou novinku, kterou nelze v běžné knihkupecké síti 
minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2016/2017 je to kniha 
spisovatele Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho 762 – Lapálie 
v Lampálii. Doufáme, že se bude našim chaberským dětem líbit , 
a hned jak jí přečtou, přijdou si s novou průkazkou půjčit nějakou 
jinou knížku na prázdniny. 



Poděkování 
V souvislosti s realizací žákovských projektů bychom ještě 
rádi poděkovali panu Kalendovi a jeho Chabrybárně – RYBY 
PRAHA, s.r.o. 
Díky jeho vstřícnosti jsme si mohli prohlédnout sádky a seznámit 
se s chovem ryb. V jeho rybníku jsme si prakticky vyzkoušeli 
základní techniky sportovního rybolovu. Děkujeme také za 
zajímavou přednášku o rybách v českých vodách.
Účastníci projektu Rybníky a rybníkářství

Mateřská škola Beranov-Praha-Dolní Chabry

Nově otevřená mateřská škola přijme 
kvalifi kované učitelky.

Nástup srpen 2017

Životopisy zasílejte na msberanov@seznam.cz
Info tel: 774 246 103

Základní škola Praha – Dolní Chabry přijme 

na celý úvazek učitele/ku na 1. stupeň a na 2. stupeň 
učitele/ku pro výuku ČJ, M, AJ. 

Dále přijme vychovatelku školní družiny. 
Nástup v srpnu 2017. Nabídky zasílejte 

na email reditelna@zschabry.cz 
nebo na tel. 734 859 225.

Projektové dny ve škole 
Ve druhém květnovém týdnu proběhly v naší základní škole již 
tradiční projektové dny. Žáci pátých až devátých tříd se rozdělili 
do deseti projektů. 

V projektu Challenge: Sázava 2017 si sjeli část Sázavy a osvojili 
si základy první pomoci. S řeckou mytologií a kulturou se formou 
divadelního minipředstavení seznámili v projektu Ze života na 
Olympu, aneb ať žijí bohové. Historii světového i českého 
letectví a kosmonautiky zmapovali v projektu Od balonu až 
k letům do vesmíru. V Cestě kolem města putovali po 
turistických trasách na zajímavá místa kolem Prahy. Svoji 
zručnost si mimo jiné vyzkoušeli při stavbě papírových hradů 
v projektu Miniaturní svět. Chovem ryb a sportovním rybolovem 
se zabývali v projektu Rybníky a rybníkářství. V Kurzu 
fotografi e navštívili fotografi cký atelier a vyzkoušeli si vlastní 
fotografi ckou tvorbu. Po stopách Vontů a Rychlých šípů se vydali 
v projektu Stínadla – tajná pražská čtvrť, kterou na běžných 
mapách nenajdete. S africkou fl órou a faunou přišli do kontaktu 
v zoologické a botanické zahradě v rámci projektu Afrika na 
vlastní oči. Netradiční sporty si zahráli a s jejich pravidly se 
seznámili ve stejnojmenném projektu.

V závěru posledního projektového dne se pak všichni shromáždili 
v tělocvičně, aby si předali své zážitky, zkušenosti a předvedli 
také něco z toho, co se během uplynulých několika dnů naučili 
nebo co se podařilo vytvořit. Letošní projektové dny se vyvedly a 
věříme, že se během nich nikdo nenudil.

inzerce
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AKTIVNÍ 
V KAŽDÉM
VĚKU ANEB POHYB JE  

ŽIVOT I PRO DŘÍVE 
NAROZENÉ

Jste ve „zlatém věku“ ? Je vám nad 60 let? Chcete zkvalitnit 
svůj způsob života? Chcete aktivně prožít ještě mnoho let?

Občerstvení zajištěno. Praktický dárek (overball). Vše zdarma.

Máte zájem se více dozvědět o aktivním stárnutí z pohledu 
lékaře, fyzioterapeuta, pracovníků SZU a dalších odborníků? 
Pak se přihlaste na cyklus seminářů, který jsme pro vás při-
pravili. Můžete se přihlásit jen na některé nebo i na všechny.

Podrobnější informace o seminářích (témata, termín, místo, přednáše-
jící…) to vše naleznete na www.caspv.cz/cz/aktivni-v-kazdem-veku 
nebo vám informace sdělí administrátorka projektu:
Dr. Dobromila Růžičková, dobromila.v@seznam.cz, 732 988 646

Pak neváhejte a přihlaste 
se na pravidelné cvičení  
pod vedením vynikajících 
instruktorů seniorů ČASPV.  
KDE a v jakém čase? 
Můžete si vybrat  
z několika lokalit v Praze:

Na lekce je nutné se přihlásit předem:  
D. Růžičková, tel.: 732 988 646,  
email: dobromila.v@seznam.cz  

Cvičit se začne na všech místech  
v týdnu od 27. března 2017.

Den Čas Místo instruktor

Úterý 19 – 20 hod. ZŠ Dolní Chabry,  
Spořitská 400, Praha 8

Jaroslav Vokáč, 
Ivana Rakovská

Středa 14 – 15 hod.
ČASPV,  

Ohradské nám. 1628/7,  
Praha 5 - Stodůlky

Marie Skopová

Pátek 9 – 10 hod. DDM Spirála, Dolákova 
537/26, Praha 8 Věra Pivonková

Projekt je realizován za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy

Finančně podporuje

Kids Floorball League 7. 5. 2017
V neděli 7. 5. 2017 se odehrál poslední neligový turnaj Kids 
Floorabll League (KFL) této sezóny. Turnaje KFL se hrají vždy se 
třemi hráči v poli a jedním brankářem a jsou pořádány především 
pro hráče a hráčky, kteří s fl orbalem začínají, nebo kteří nemají 
možnost zahrát si ligové soutěže vůbec. Druhým případem jsou 
především týmy kroužků základních škol, pro které je na turnajích 
KFL otevřena vždy celá jedna samostatná kategorie.
Turnajový den, jako vždy, byl rozdělen do tří dílčích turnajů, a 
to kategorie přípravek, elévů a konečně kategorie kroužků ze 
základních škol, která tradičně uzavírá turnaje KFL. 
Po krásných fl orbalových střetnutích ve skupině elévů se pak dle 
umístění ve skupinách vytvořily následující dvojice pro zápasy o 
umístění. Finále proti sobě sehrály týmy DDM Praha 2 (1) a Black 
Angels 2007, o třetí místo se utkaly týmy ZŠ Dolní Chabry a DDM 
Praha 2 (2), o páté místo ZŠ Ďáblice a ZŠ Čakovice, o sedmé 
místo Black Angels Dívky a ZŠ Tupolevova a devátí skončili hráči 
z Mělníku. Zápasy play off přinesly pěknou podívanou a především 
zápas o třetí místo, kterého se účastnil i tým ZŠ Dolní Chabry. 
Zápas o třetí místo totiž skončil po základní hrací době nerozhodně 
a rozhodnout ho musely až samostatné nájezdy. V nájezdech byl 
úspěšnější druhý tým DDM Praha 2, a tak se tentokrát museli 
zástupci ZŠ Dolní Chabry spokojit „pouze“ se čtvrtým místem 
v elévské kategorii. Konečné umístění týmů v turnaji bylo 
následující: 1. DDM Praha 2 (1), 2. Black Angels 2007, 3. DDM 
Praha 2 (2), 4. ZŠ Dolní Chabry, 5. ZŠ Čakovice, 6. ŽŠ Ďáblice, 
7. BA Dívky, 8. ZŠ Tupolevova, 9. Mělník.
Jak již bylo výše zmíněno, v turnaji kroužků ze základních škol 
měla ZŠ Dolní Chabry rovněž jeden ze svých týmů. Kroužek ze 
ZŠ Dolní Chabry je tradičním účastníkem turnajů KFL již několik 
let a v této sezóně nově otevřené kategorii kroužků patřili šikovní 
Chaberáci vždy mezi ozdoby turnajového klání. Turnaj kroužků 
byl opět naprostým prototypem turnaje KFL a ukázal nám smysl, 
proč turnaje KFL organizujeme. Všichni zúčastnění hráči si turnaj 

užívali bez ohledu na výsledek, byli nadšení, že se turnaje účastní 
a že mohou zažít zápasovou atmosféru opravdových soutěžních 
zápasů. 
Po odehrání zápasů ve skupinách bylo obsazení zápasů o umístění 
následující: fi nále sehrály týmy ZŠ Ďáblice a ZŠ Čakovice, o třetí 
místo hrály týmy ZŠ Dolní Chabry a ZŠ Kbely, o páté místo soupeřil 
první tým ZŠ Fryčovické a tým ZŠ Veleň, o sedmé místo pak hrály 
týmy ZŠ Tupolevova a druhý z týmů ZŠ Fryčovické. Celkové pořadí 
turnaje pak bylo 1. ZŠ Ďáblice, 2. ZŠ Čakovice, 3. ZŠ Dolní Chabry, 
4. ZŠ Kbely, 5. ZŠ Veleň, 6. ZŠ Fryčovická 1, 7. ZŠ Fryčovická 2, 
8. ZŠ Tupolevova. Chaberáci tedy dostáli své pověsti šikovných 
fl orbalových talentů, když obsadili v turnaji krásné třetí místo.
Zajímavostí na turnaji, kromě tradiční přítomnosti turnajového 
maskota, byla tentokrát přítomnost PRAHA TV, která přijela o 
turnaji natočit reportáž do svého zpravodajství. Celou reportáž 
z turnaje, včetně rozhovorů s hráči, diváky a pořadatelem turnaje 
Matějem Poštou, můžete najít na facebookových stránkách turnaje 
Kids Floorball League.   Jiří Patočka

 

            ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY, z.s. 

      Ohradské náměstí 1628/7 

 155 00 Praha 5 - Stodůlky 

 

Zveme vás  na cyklus přednášek k projektu Aktivní v každém věku, realizovaný Českou 
asociací Sport pro všechny, z.s.  za finanční podpory Magistrátu města Prahy, určený občanům 
Prahy nad 60 let. 
Přednášky se uskuteční vždy ve středu v níže uvedených termínech v průběhu dubna až 
listopadu 2017 od 11: 00 do 15:00 – 3 hodiny teorie a 1 hodina praxe.  
Místo konání: budova ČASPV, Ohradské náměstí 1627/8, Praha 5 – Stodůlky. 
Přihlášky: PaedDr. Dobromila Růžičková, mail: dobromila.v@seznam.cz, tel. 732 988 646 

nejpozději  týden před vybraným seminářem. 

Datum Téma přednášky Lektor 
26. dubna Charakteristika stárnutí, teorie stáří a stárnutí, 

periodizace, změny ve stáří 
 

PhDr. Marie Skopová 

10. května Zdravotně orientovaná zdatnost, praktická 
diagnostika hybného sytému, metody rozvoje 
motoricko-funkčních předpokladů 

Mgr. Miroslav Zítko 

24. května Zdravé nohy – proč je důležité pro celkové zdraví  mít 
v dobré formě nohy včetně chodidel? 

PaedDr. Vladana Botlíková, 
CSc. 

7. června Problémy s páteří a klouby dolních končetin 
z hlediska fyzioterapeuta 

Věra Pivonková 

20. září Tvorba pohybových programů pro osoby se 
zdravotním postižením. 

MUDr. Vlasta  Syslová 
 

4. října Bolesti ramen a krční páteře, dechová cvičení, 
pánevní dno, relaxace 

Věra Pivonková 

18. října Pohybové činnosti ovlivňující koordinační 
schopnosti, manipulační dovednosti a hudebně-
pohybový soulad. Program gymnastického cvičení s 
hudbou "gym - net". 

Doc. PhDr. Viléma Novotná 

8. listopadu Bezpečná mobilita ve stáří, pády a jak jim 
předcházet (praktický nácvik rovnováhy a stability), 
senior chodec, řidič - specifika jeho chování 
v dopravních situacích – preventivní opatření 

RNDr. Věra Filipová  
 

22. listopadu Management a marketing ve sportovním prostředí  Mgr. Miroslav Zítko 
 

       Změna programu vyhrazena 

Spojení do budovy ČASPV: 

Z centra - Metro B (žlutá trasa) stanice NOVÉ BUTOVICE (při směru na Zličín východ u posledního 
vagónu), dále autobus č. 184 směr Velká Ohrada nebo 142 - vystoupit na stanici Ohradské náměstí 
(před vámi je žlutá budova ČASPV) 
Ze Zličína - Metro B (žlutá trasa) stanice LUKA, po schodech nahoru, nahoře doprava a pak po 
schodech dolů, přejít silnici na stanici autobusu 142 směr Nové Butovice - vystoupit na stanici 
Ohradské náměstí (před vámi je žlutá budova ČASPV). 



Inzerce

www.novechabry.cz

Poslední obchodní prostor k pronájmu
Podnikejte v blízkosti vašeho domova

800 810 100

 > Obchodní jednotka k pronájmu 60 m2

 > S vlastním sociálním zařízením
 > Vhodné pro umístění prodejny s potřebami pro domácí mazlíčky, květinářství, kanceláře s poradenskými službami
 > K pronájmu od 8/2017

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mail adrese office@stargroup.cz

60 m2
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SK Dolní Chabry
Tentokrát představujeme Aleše Chaloupku,  
hráče mužstva mladších žáků.
Věk. 12 let
Post: Útočník

• Ahoj Aleši, jak jsi s fotbalem začínal a v jakých jsi hrál 
klubech?
S fotbalem jsem začínal na Admiře a bylo to asi před 7 lety. 
Hrál jsem na Admiře, Slávii, Viktorce Žižkov a v Chabrech.

• Co tě přimělo přestoupit z Admiry do Chaber? 
Nepřestoupil jsem z Admiry do Chaber, ale ze Slávie do 
Chaber a přimělo to, že Slávie začala mít zimní tréninky ve 
Zbuzanech.

• Jsi v Chabrech spokojený? 
Ano jsem.

• Jaký je tvůj oblíbený post? 
Můj oblíbený post je na prvém útoku.

• Jaké máš další mimofotbalové 
koníčky? 
Jediný mimofotbalový koníček je 
tenis.

• Oblíbený fotbalový klub a hráč? 
Můj nejoblíbenější tým jsou Chabry 
a můj nejoblíbenější hráč je Jirka 
Vajnar.

• Jaké je tvé oblíbené jídlo? 
Koprová omáčka

• Brácha také hraje za Chabry – hádáte se doma, kdo je 
lepší fotbalista? 
Ano.

• Tvůj tatínek tě i trénuje, jaké to je? 
Hrozný

• Jaký byl tvůj nejlepší fotbalový zápas, který si viděl, nebo 
tvůj nejlepší fotbalový zážitek? 
Můj nejlepší fotbalový zážitek byl, když jsme jeli do Německa 
na zápas Herta Berlín a Borusia Dortmund

Očima trenéra mládeže Honzy Škurka - Pamatuji si, jak k nám do 
Chaber Aleš přišel. Přivedl ho tatínek (tenkrát ještě ne jako trenér) i 
s bráchou Lukášem, který je o 3 roky starší, na trénink. Aleš neměl 
problém se zapojit do tréninku s bráchou se staršími a o hlavu 

většími kluky a bylo hned vidět, že má talent od pánaboha. Hned 
ho bylo plné hřiště. Výborné vedení míče, rychlá klička, střela. Od 
té doby Aleš pravidelně nastupuje nejen za svoji kategorii mladších 
žáků, ale i za starší žáky a dokonce i za mladší dorost. Za všechny 
tyto kategorie už se i gólově prosadil. 
Domácí zápasy chaberských týmů v červnu
Datum Čas soupeř  Tým
2.6. 17:30 Ďáblice  Mladší přípravka
3.6. 10:30 Újezd nad Lesy Mladší dorost
9.6. 17:30 Přední Kopanina Starší přípravka
10.6. 17:00 Újezd nad Lesy Muži
11.6. 10:15 Junior  Mladší dorost
11.6. 15:00 Bílá Hora Mladší žáci
11.6. 17:00 Březiněves Starší žáci
17.6. 10:30 Praga  Mladší dorost

Brankářské tréninky
Na fotbalovém hřišti v Chabrech jsme po vzoru ligových týmů rozběhli 
tréninky brankářů. Tréninky vede brankář SK Slavoj Vyšehrad Kuba 
Mužík, hráč s ligovými zkušenostmi z dorosteneckých soutěží. O 
tréninky je mezi našimi mladými hráči veliký zájem a to nejenom 
z řad brankářů jednotlivých mládežnických kategorií. Tréninky 
jsou zatím každé úterý, ale pro velký zájem asi ještě nějakou 
tréninkovou jednotku přidáme. Snad nám vyroste další Petr Čech. 
Více na: www.skchabry.cz

Inzerce v Chaberském zpravodaji
Prosíme inzerenty,  aby inzeráty posílali 

na emailovou adresu inzerce@dchabry.cz 

nejpozději do  15. dne  v měsíci.     

- redakce -

Hřiště pro plážový volejbal 
Současné počasí dává připomenout možnost využití dvou kurtů 
na plážový volejbal, které vybudoval developer pro potřeby všech 
obyvatel Dolních Chabrer v západní části lokality Nový Berenov. 
Stejně jako loni platí pro uživatele místní provozní řád. 
Užívání kurtů je beplatné.


