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Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina, 
starosta MČ

190 let Základní školy v Dolních Chabrech 
Nejvýznamnější událostí uplynulého měsíce byla v naší městské části akce pořádaná Občanským sdružením na 
ochranu památek OSOP u příležitosti Dnů evropského dědictví a oslav výročí založení ZŠ. 

Výstavba první školní budovy se datuje již před 190 ti lety. Historii školství u nás dokumentovala výstava v Knorově statku. 
Této akci  se věnuje obsáhlejší příspěvek Chaberského zpravodaje.  Já bych chtěl  zdůraznit  současnost,  tedy především 
vysokou úroveň naší základní školy, která je výsledkem dlouhodobé práce vedení školy i celého učitelského sboru. Druhou 
stranou téže mince je ale nedostačující kapacita učeben i zázemí. 

Mohu konstatovat,  že prá-
ce na dokumentaci na do-

stavbu se chýlí ke konci. Nyní nás čeká nejnáročnější 
etapa, tedy najít zdroj fi nancování realizace. 

Podstatná část soboty 14. září byla věnována progra-
mu, který připravilo sdružení OSOP v areálu kostela 
Stětí  svatého Jana Křtitele. Ani  zde nebudu uvádět 
podrobnosti. Mohu ale konstatovat, že prohlídky vy-
kopávek v kostele a prohlídka fotografi í Milana Pavý-
zy ve mě zanechala hluboký dojem. 

Hlavním cílem tohoto příspěvku je poděkovat. Podě-
kovat upřímně všem, kteří se na přípravě a realizaci 
programu Dne evropského dědictví podíleli. Sdružení 
OSOP, Základní škole v Dolních Chabrech, majitelům 
statku i kostela a všem dobrovolníkům. Výsledek je-
jich společného snažení, stál určitě za vynaloženou 
námahu. 
Souhlasím s častým názorem, že jediná chyba celé 
akce, bylo pouze její jednodenní trvání. 

Volby do poslanecké sněmovny

Informace o konání 
voleb do Poslanec-
ké sněmovny Parla-
mentu ČR MČ Praha 
– Dolní Chabry

Rozhodnutím prezidenta  republiky ze dne 
28. 8. 2013 o vyhlášení voleb do PS Parla-
mentu ČR, které bylo publikováno ve Sbír-
ce zákonů pod č. 266/2013 Sb., stanovuje 
starosta MČ Praha – Dolní Chabry

pro  volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu  České republiky konané:

25. října  2013 14,00 – 22,00 hod.
26. října  2013   8,00 – 14,00 hod.     

dva volební okrsky :
volební okrsek č. 641 – Euroinfosál
volební okrsek č. 642 – Obřadní sál

budova Úřadu MČ Praha – Dolní Chabry
Hrušovanské nám. 253/5
184 00  Praha 8 – Dolní Chabry

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky

Stálý seznam voličů
Voličský průkaz

Úřad městské části Praha – Dolní Chabry,  vede 
stálý seznam voličů pro voliče, státní občany ČR, 
kteří mají trvalý pobyt na území městské části Pra-
ha – Dolní Chabry. Každý volič si může v úředních 
hodinách  ověřit, zda je ve stálém seznamu voličů 
zapsán. Volič, který se nebude zdržovat v době vo-
leb do Poslanecké sněmovny ve volebním okrsku 
v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za 
podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., 
o volbách do Parlamentu ČR a o změně a dopl-
nění některých dalších zákonů,  v platném znění, 
na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním 
okrsku na území České republiky nebo v jakémko-
liv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Vydávání voličského průkazu

Žádost  o  vydání  voličského  průkazu  lze  od 
28.08.2013 podávat několika způsoby:
  žádost  v  listinné  podobě  opatřená  úředně 

ověřeným podpisem voliče*)
  žádost  v  elektronické  podobě  podepsaná 

uznávaným elektronickým podpisem
  žádost  v  elektronické  podobě  zaslaná 

prostřednictvím datové schránky

Žádost  musí  být  doručena  Úřadu  městské  části 
Praha – Dolní Chabry nejpozději do 7 dnů přede 
dnem voleb, tj. do 18.10.2013.
  osobně: v tomto případě není písemná žádost 

vyžadována,  neboť 
ÚMČ Praha – Dolní 
Chabry o žádosti po 
prokázání totožnosti 
voliče  učiní  úřední 
záznam,  ve  kterém 
veškeré  potřebné 
údaje uvede.

O vydání voličského 
průkazu lze osobně požádat do okamžiku uzavře-
ní  stálého  seznamu  voličů,  tj.  do  23.10.2013  do 
16.00 hodin.

(Pozn. při osobní žádosti v období od 10.10.2013 
do 23.10.2013 do 16.00 hodin si volič vyhotovený 
voličský průkaz zároveň i vyzvedne. )

ÚMČ Praha – Dolní Chabry  voličský průkaz nejdří-
ve 15 dnů přede dne voleb, tj. 10.10.2013, předá 
osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou 
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vy-
dání průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvede-
nou adresu.

*) Dle § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, v platném znění, je toto 
ověření u správních úřadů osvobozeno od správ-
ního poplatku

Kontaktní místo pro vydávání voličských průka-
zů a pro kontrolu stálého seznamu voličů:

Úřad městské části Praha Dolní Chabry
Hrušovanské nám. 253/5
184 00  Praha 8 – Dolní Chabry
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Zprávy z úřadu

MOBILNÍ SBĚR NSKO
(nebezpečné složky komunálního odpadu )

DATUM  LOKALITA – ZASTÁVKA  DOBA STÁNÍ
         
29.10.2013  křižovatka Ulčova / Ústecká    15,00 – 15,20
úterý    Hrušovanské náměstí    15,30 – 15,50
    Bílenecké náměstí      16,00 – 16,20

Aktuální informace týkající se sběru nebezpečného odpadu na území hl.m. Prahy, 
lze  nalézt  na  internetových  adresách www.praha-město.cz, www.asa-cz.cz, www.
imp-servis.cz. 

Nejbližší stabilní sběrny nebezpečného odpadu:   
Voctářova, Praha 8:     tel. 266 007 299
Pod Šancemi 444/1, Praha 9:    tel. 284 098 581

PODZIM 2013 – HARMONOGRAM SVOZU 
BIOODPADU POMOCÍ 
VELKOOBJEMOVÝCH 
KONTEJNERŮ
                                            

SOBOTA – 19.10.2013 od 09:00 do 12:00 hodna těchto stanovištích :
1) Bílenecké náměstí – parkoviště u MŠ
2) Spořická na parkové zeleni naproti ZŠ 
3) Protilehlá/Kobyliská – slepé zakončení
NEDĚLE – 20.10.2013 od 09:00 do 12:00 hod na těchto stanovištích 
1) Pod Křížem ve slepém zakončení u separací
2) U Větrolamu – slepá odbočka k Ďáblickému háji
SOBOTA – 2.11.2013 od 09:00 do 12:00 hod na těchto stanovištích
1) Tušimická – slepé zakončení
2) Dvorní – slepé zakončení u fotbalového hřiště
NEDĚLE – 3.11.2013 od 09:00 do 12:00 hod 
na těchto stanovištích
1) Ulčova – parková zeleň
2) Libočanská – travnatý ovál
Služba bude poskytnuta v následujícím režimu:
Přistavení VOK je pouze na 3 hod.
Kontejner  je určen na zahradní odpad –  listí,  tráva, větve, neznečištěná zemina, 
případně kuchyňský bioodpad rostlinného původu bez živočišných zbytků. 
Služba je určena pouze pro občany s trvalým pobytem v MČ.

které proběhne 19. 11. 2013 od 17 hodin v obřadním sále Chaberského dvora.

Prosíme rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se, aby se přihlásili nejpozději 
do 18. října 2013 do 12 hodin na ÚMČ Praha - Dolní Chabry 
u paní Dvořáčkové (tel. 283 851 272).

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.

za kulturní a sociální komisi Pavla Králová

Rada schválila 
  rozpočtové opatření č. 3 v roce 2013. Doporučuje zastu-

pitelstvu  ke  schválení  a  ukládá  starostovi  projednat  na  jeho 
nebližším zasedání.
   předloženou studii na další 2 stanoviště naučné stezky – 

Knorův statek a Menhir.
Rada projednala 
  stížnost  pana  J. Mitošinky  na  kácení  veřejné  zeleně  na 

pozemku parc. č. 552/1 ve správě MČ v důsledku poškození 
stromů při letní vichřici. Rada byla obeznámena s postupem při 
odstranění  stromů a souhlasila  s důvodem  jejich odstranění. 
Pověřila starostu odpovědí na podanou stížnost.
Rada vzala na vědomí
  zjištění KV (kontrolního výboru) týkající se dopisu, v němž 

si stěžují obyvatelé BD na rušení nočního klidu v areálu restau-
race Karel. Bude postupováno v souladu s platnou legislativou.
Rada souhlasila
  s poskytnutím fi nančního daru TJ Sokol ve výši 20.000,– 

Kč v souvislosti se 100. výročím založení tělovýchovné jedno-
ty. Pověřila starostu k podpisu darovací smlouvy.
  s prodloužením nájemní smlouvy na byt Spořická 400/34 

pro pana A. Kňourka do 5.9.2014 za podmínek, které jsou sou-
částí smlouvy o nájmu bytu ze dne 3.4.2012. Zmocnila starostu 
k podpisu dodatku č. 1.
  s bezúplatným převodem pozemků parc. č. 1398/6 a parc. 

č. 1406/6 ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, které jsou vedeny jako komunikace v okolí školy, 
do majetku hl. m. Prahy a správy MČ. Ukládá starostovi projed-
nat na nejbližším zasedání ZMČ.
  s  úpravou  dopravního  značení  v  ulici  Před  Sokolovnou, 

o které požádal vlastník komunikace společnost TYFON, a.s. 
Návrh byl projednán s Odborem dopravy Prahy 8 a Dopravní 
policií ČR, které jej odsouhlasily. Podmínkou je, že žadatel za-
jistí osazení dopravních značek na vlastní náklady.
Rada nesouhlasila
  s  návrhem na  úpravu  provozní  doby  v KC CHD,  kterou 

Radě předložila Mgr. Zuzáková z osobních důvodů. Provozní 
doba zůstává neměnná, případný požadavek na úpravu pra-
covní doby zaměstnance bude řešen individuálně.
  s žádostí Ing. Floriánové o proplacení faktury za provede-

né práce v Dětském centru Pod Smrkem.

Vybíráme 
ze zasedání Rady MČ 
dne 5. září 2013

Zprávy z činnosti komisí

Podzimní akce pro děti v Chaberském 
dvoře
ŠKOLA  STRAŠENÍ
Ve škole strašení se děti učí strašidelný bonton – jak se při podzimní ko-
ledě oblékat, jak se chovat, čím se vybavit a na co nezapomenout. Naučí 
se podzimní koledy, vyrobí si lucernu a dárky pro hodné sousedy. Budeme 
vyrábět papírové, lýkové nebo korálkové dýně a netopýry. 
Středa 16.10.2013 v Chaberském dvoře 16 – 18h
CHABERSKÉ PODZIMNÍ STRAŠENÍ
V Chabrech, v místě, kde Keltové zanechali svou památku, už třináctým 
rokem oživujeme dávné  keltské  tradice. U Keltů  představovali  koledníci 

duše zemřelých, děti s lucernami dnes představují hodné duchy, kteří bu-
dou za vlídné přijetí a malý mlsek dobré sousedy celý rok chránit. 
Sraz malých strašidel s doprovodem bude ve čtvrtek 31.10.v 16:30 na 
zahradě Chaberského dvora.  
SVATOMARTINSKÁ DÍLNA
Už mnoho let přijíždí do Chaber v předvečer svého svátku sv. Martin na 
bílém koni. V pátek 8.11. od 15 do 17h v Chaberském dvoře si připome-
neme život a skutky svatého Martina, vyrobíme si Martinova koně, husu sv. 
Martina – z papíru, drátů, lýka či korálků.

Dýňohraní aneb soutěž ve vyřezávání dýní se  letos kvůli shodě termínu 
s volbami nekoná.     

Za kulturní a sociální komisi srdečně zve Hanka Řepková

2. října Voděradskými bučinami 
Trasa  7  km  –  procházka  lesy  v  blízkosti  Jevan-
ských  rybníků  sraz  9.15  h  Kobylisy  konečná  za-
stávka aut. č. 162

9. října   15:30 - 17:30 h 
               kavárnička Chaberský dvůr

23. října 15:30 - 17:30 h 
               kavárnička Chaberský dvůr

30. října Procházka po Praze Trasa 
bude určena v závislosti na aktuálním počasí sraz 
12.15 h Kobylisy konečná zastávka aut. č. 162

Informace: M. Knížková, tel.: 608 599 208
kulturní a sociální komise

Přijďte pobejt
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ŘÍJEN 2013

Výstava Příroda, lidé a města v obrazech 5.10. – 29.10. 
Výstava obrazů, malovaného hedvábí a keramiky Evy Šinkmanové 
Vernisáž 5.10. so 14 h
Vstupné 30 Kč

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

4.10. pá 19 – 22 h Klub POHODA – TÁBORÁK
Pohodové setkání pohodových lidí pro náctileté až léty zmoudřelé
Vstup volný

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

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

7.10. čt 19 h „Slzy smíchu“
                       vystoupení Stanislava Zindulky

Humorná celoživotní procházka po prknech, která znamenají svět, ale 
nejen o nich. Slzy smíchu a jak často tekly proudem.
Vstupné 150/120/100 Kč 

19.10. so 15 h O princezně a Popletovi
Divadelní pohádka pro děti 
Vstupné 30 Kč

22.10. út 9:30 – 11:30 h Dvoreček – Dýňování
dopolední program pro nejmenší s tvořením a hraním
Vstupné 50 Kč

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

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

PŘIPRAVUJEME
Výstava ,, Z minulého století „ paní Heleny Bucharové
Vernisáž 1. 11. od 17 h
16.11. so 15 h Tři prasátka – pohádka pro děti
21.11. čt 19 h Bena Havlů a Zdenka Procházková –Palič-
kovaná krajka z tónů a slov (xylofon a vzpomínání na Kar-
la Högera)

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

Pro děti 
Loutková  komedie  pro  
děti  je  variací  na  klasické 
úsměvné  téma  hloupého 
Honzy.  Na  rozdíl  od  něj 
však  Popleta  zlaté  žezlo 
nakonec  třímat  nebude. 
Nebo  je  snad  v  zájmu  lidí, 
aby světem vládli popletení 
králové?  Tento  pohádkový 
fenomén  nás  vždy  docela 
seriózně  štval.  Neměli  by-
chom  dopustit,  aby  si  děti 
myslely,  že  hloupý  pecivál 
dosáhne  až  na  nejvyšší 
metu. Hrdina našeho příbě-
hu není líný ani zaostalý, leč 
všechno  své  činorodé  sna-
žení  totálně  pomotá  a  ke 
zdárnému konci dospěje de 
facto náhodou. 

19.10. so 15 h



Poděkování
Dobrý den, chtěla bych touto cestou velice poděkovat místní knihovně. 
Můj vnuk Dominik chodil do 2. třídy ZŠ a v květnu onemocněl závaž-
nou  chorobou. O  prázdninách  nemohl  nikam  jet.  Protože  velice  rád 
čte, přihlásila jsme ho na prázdninová předčítání. Děti si tam k dané-

mu tématu kreslili a modelovali. Paní knihovnice byla vždy velice milá, 
ochotná a příjemná. Dominik si  jí oblíbil a na každý další  čtvrtek se 
těšil.  Vyvrcholením  pro  něj  bylo  srpnové  spaní  s Knihulkou. Vše  se 
mu velice líbilo. Ještě jednou poděkování a dík patří především paní 
knihovnici a všem, kteří se na těchto prázdninových projektech pro děti 
podíleli.                  S pozdravem Milada Vokurková.

 

 

Také vyhlašujeme pro všechny věkové kategorie soutěž o 

nové logo knihovny. 
Návrhy prosím posílejte na knihovna@dchabry.cz, popřípadě osobně doručte do 
knihovny nejpozději do 31.12.2013. Nejlepší návrhy zveřejníme ve Zpravodaji 
a vítězný pak bude naše knihovna hrdě užívat.  

Děkujeme. Klára Zuzáková 
 

Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlašuje již 17. ročník celostátní 
akce Týden knihoven. Letošní motto zní:   
 

Místní veřejná knihovna v Praze – Dolních Chabrech se do této akce také 
zapojí.  V týdnu od 30.9. do 6.10.2013 budou mít noví čtenáři možnost 
zaregistrovat se a využívat nabídku knihovny po 1 rok zdarma. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milé děti, 
 

Kulturní centrum Chaberského dvora pro Vás připravuje 
pravidelná setkávání na „Dvorečku“. 
Dopolední program je určen pro nejmenší děti (2-4 roky) a 
jejich doprovod. Je připraven pestrý program plný hraných 
pohádek a her spojený s tvořením, zpíváním a recitováním. 
Přijďte se seznámit s novými kamarády, přiučit se něčemu 
novému, zjistit, jak moc jste šikovní a co všechno již 
dovedete úplně sami. 
 
   Pravidelně v úterý od 9:30 do 11:30 h v KC CHD    

   Chaberský dvůr   54   -



Prohloupil, kdo nepřišel…
Ti, kdo v sobotu 14. září nelenošili doma, ale využili krásného sluneč-
ného počasí a vyrazili za kulturou, mohli v Dolních Chabrech prožít 
den nabitý zážitky. Občanské sdružení na ochranu chaberských pa-
mátek připravilo v rámci Dnů evropského dědictví bohatý program 
pro návštěvníky i obyvatele Chaber.

Hned  zrána  se  do  ši-
rokého  okolí  rozezněly 
ze  zvonice  místního 
kostelíka  Stětí  sv.  Jana 
Křtitele  nově  opravené 
starobylé zvony a lákaly 
příchozí k návštěvě kos-
tela a zvonice. V kostele 
nad  odkrytou  podlahou 
s  nálezy  starších  kos-
telních  staveb  vyprávěli 
návštěvníkům  archeo-
logové dr. Tryml  a Dra-
goun o průběhu vykopá-
vek a o bohaté a dlouhé 
historii  našeho  kostela. 
Zájemci si rovněž mohli 
prohlédnout  opravené 

zvony a dozvědět se něco o jejich historii.

V Knorově statku vedle kostela zatím probíhalo několik dalších akcí. Jed-
nou z nich byla výstava fotografi í Milana Pavýzy, inspirovaná chaberskými 
zvony a zachycující proces jejich opravy a zavěšení ve zvonici.

Ve vedlejší místnosti mohli návštěvníci shlédnout výstavu nazvanou Sta-
rá školní třída. Výstava byla inspirována významným výročím chaberské 
školy – v letošním školním roce oslavíme 190 let od postavení první školní 
budovy v Chabrech (dnes budova mateřské školy na Bíleneckém náměs-
tí) a zároveň 75  let od zahájení vyučování v současné budově školy ve 
Spořické  ulici.  Výstava  vznikla  ve  spolupráci  OSOP  se  základní  školou 
v Dolních Chabrech a představila návštěvníkům historii počátků vyučování 
v naší obci od nejstarších dob až do časů 1. světové války. Děti – včetně 

rodičů – si mohly vyzkoušet, jak se sedělo ve starých „škamnech“, jak se 
psalo perem s násadkou nebo jak se klečelo na hrachu. K vidění rovněž 
byly nejstarší školní dokumenty a kroniky, a také něco víc o významných 
osobnostech naší školy. A projekce starých školních fotografi í možná vráti-
la ty dříve narozené zpátky do dětských let.

Malí návštěvníci si v dílničce Knorova statku mohli vyrobit své vlastní zvon-
ky a pro všechny bylo připravené výborné občerstvení.

Vyvrcholením dne bylo slavnostní zahájení oslav školního výročí za pří-
tomnosti ředitelky školy paní Zdenky Chaloupecké a pana starosty Miro-
slava Maliny. Ten při té příležitosti ocenil dlouholetou práci a zásluhy paní 
Marie Ševčíkové, Vlasty Zikové a pana Dalibora Uttla, kteří se dlouhá léta 
věnovali malým i větším dětem v Chabrech.

Sobota plná pohody a sluníčka všem rychle utekla, a že se návštěvníkům 
v Chabrech líbilo, o tom svědčí jejich časté postesknutí, jaká je škoda, že 
výstava je jen jednodenní a že by sem rádi poslali ještě své známé.

Mgr. Petra Svárovská

Školy, sdružení

Základní škola Praha - Dolní Chabry
Praha 8 – Dolní Chabry, Spořická 34/400

Organizace školního roku 2013/2014

 
Začátek školního roku pondělí 2. 9. 2013
Třídní schůzky středa 4. 9. 2013 (17 hodin)
Slavnostní zahájení oslav výročí chaberské školy
- výstava „Stará školní třída“ Knorův statek sobota 14. 9. 2013
Výstava o dějinách školy a školství – šatna školy září 2013 – červen 2014
Sportovní den pro MŠ pátek 27. 9. 2013
Sportovní olympiáda (ŠD) říjen 2013
Den vzniku samostatného československého státu 
- státní svátek pondělí 28. 10. 2013
Podzimní prázdniny     úterý, středa 29., 30. 10. 2013
Pedagogická rada 1. čtvrtletí středa 13. 11. 2013
Třídní schůzky středa 13. 11. 2013

(1. stupeň od 17 hod., 2. 
stupeň od 18 hod.)

Den boje za svobodu a demokracii
- státní svátek neděle 17. 11. 2013
Soutěž o vánočního kapra (ŠD) prosinec 2013
Vánoční jarmark středa 11. 12. 2013
Vánoční prázdniny sobota 21. 12. 2013 – neděle 

5. 1. 2014
Začátek vyučování v novém roce pondělí 6. 1. 2014
Škola základ života, aneb cesta do dějin
chaberského školství – Chaberský dvůr úterý 7. 1. 2014 (18 hod.) – 

únor 2014
Den otevřených dveří pátek 17. 1. 2014 
Uzavření klasifikace za 1. pololetí pondělí 27. 1. 2014 
Pedagogická rada 1. pololetí středa 29. 1. 2014 
Konec 1. pololetí čtvrtek 30. 1. 2014

Pololetní prázdniny pátek 31. 1. 2014
Zápis dětí do 1. tříd – 1. den středa 5. 2. 2014
Zápis dětí do 1. tříd – 2. den čtvrtek 6. 2. 2014
Soutěž o nejzajímavější masku (ŠD) únor 2014
Jarní prázdniny 24. 2. – 2. 3. 2014
Pražské poetické setkání březen 2014 
Vynášení Morany pondělí 7. 4. 2014
Pedagogická rada 3. čtvrtletí středa 9. 4. 2014
Třídní schůzky středa 9. 4. 2014

(1. stupeň od 17 hod., 2. stupeň od 18 
hod.)

Soutěž COME AND SHOW úterý, středa 15., 16. 4. 2014 
Velikonoční prázdniny čtvrtek, pátek 17., 18. 4. 2014
Velikonoční turnaj (stolní tenis) duben 2014
Přijímací zkoušky na SŠ 22. 4. - 7. 5. 2014
Svátek práce – státní svátek čtvrtek 1. 5. 2014
Ředitelské volno pátek 2. 5. 2014
Projektové dny (5. – 9. třída) pondělí 5. 5.  – středa 7. 5. 

2014 
Den vítězství - státní svátek čtvrtek  8. 5. 2014
Ředitelské volno pátek 9. 5. 2014
Prezentace projektů pondělí 12. 5. 2014
Dětský den pátek 30. 5. 2014
Zahradní slavnost středa 11. 6. 2014
Třídní schůzky budoucích 1. tříd středa 18. 6. 2014
Uzavření klasifikace za 2. pololetí pátek 20. 6. 2014
Pedagogická rada 2. pololetí pondělí 23. 6. 2014
Dětská pouť + koktejl party (ŠD) červen 2014
Zakončení školního roku pátek 27. 6. 2014
Hlavní prázdniny sobota 28. 6. 2014 – neděle 

31. 8. 2014
Zahájení školního roku 2014/2015 pondělí 1. 9. 2014
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TJ ZŠ Chabry Cvičení s dětmi

V našich oddílech máme předškolní děti od 4 let ( 
každé úterý od 16:00 hod) a školní děti od 1. třídy 
( každé úterý od 17:00 hod).
Cvičení je zaměřeno na celkový rozvoj každého 
jedince.  Snažíme  se  zvýšit  jeho  tělesnou  zdat-
nost, obratnost a orientaci v prostoru. Současně 
je zvyšována psychická odolnost.
Klasická hodina je složena z rozcvičky a pohybo-
vých cvičení, zdokonalení technik a her.
Hodina je pestrá, aby děti byly neustále v pohybu 
a nenudily se. 

Cvičení mužů

Cvičební plány jsou zaměřeny na zpevnění hlav-
ních svalových partií těla, na posílení kondice.
Většina cviků se provádí s vlastní vahou těla. Na 
závěr hodiny se hrají kolektivní hry. (každé úterý 
od 20:00 hod.)

Cvičení seniorů

Cvičení  přispívá  k  posílení  oslabených  sva-
lů  a  k  protažení  zkrácených  a  ztuhlých  svalů, 
k udržení pohyblivosti  kloubů,  zlepšení  kondice 
a  celkového  psychického  naladění.  Cvičení  se 
dávkuje podle toho, jak se člověk zrovna v daný 
den cítí, cviky jsou snadno pochopitelné, aby ne-
odrazovaly svojí složitostí, či strachem z úrazu. 
Cvičení ve skupině pomůže udržovat odhodlání 
a pravidelnost. ( každé úterý od 19:00 hod.)

Oddíl …..

Našim  cílem  je mít  kolektiv  lidí majících  zájem 
o sport. 
Na naše hodiny cvičení můžete přijít kdykoli bě-
hem roku, budete srdečně vítáni, ukázky cvičení 
jsou ke shlédnutí na http://tjzschabry.rajce.idnes.
cz.

Ivana Rakovská

S P O R T
FOTBAL – ŘÍJEN 2013
Pátek, 4. říjen
15:30  St. přípravka:Vyšehrad – Chabry

Sobota, 5. říjen
09:30  Ml. žáci A:Chabry – Junior
11:15  Ml. žáci B:Chabry B – Řepy
11:30 St. žáci:Stodùlky – Chabry

Neděle, 6. říjen
16:00  MU – Chabry – Hostivař

Pátek, 11. říjen
17:00  MU – Újezd nad Lesy – Chabry

Sobota, 12. říjen
14:00  St. žáci:Chabry – Přední Kopanina
14:45  Ml. žáci B:Čakovice – Chabry B

Neděle, 13. říjen
14:00  St. přípravka:Chabry – Řeporyje
14:30  Ml. žáci A:Kyje Praha 14 – Chabry

Čtvrtek, 17. říjen
16:00  St. přípravka:FK DUKLA Praha dívky – Chabry

Sobota, 19. říjen
09:30  Ml. žáci A:Chabry – H. Měcholupy
11:15  Ml. žáci B:Chabry B – Zlíchov

Neděle, 20. říjen
15:30  MU – Chabry – Tempo Praha
15:30  St. žáci:Vyšehrad B – Chabry

Sobota, 26. říjen
09:00  St. přípravka:Chabry – Nebušice
10:30  St. žáci:Chabry – Ďáblice
13:00  MU – Chabry – Vršovice
14:30  Ml. žáci A:Libuš

Neděle, 27. říjen
14:30  Ml. žáci B:Čechie Smíchov – Chabry B

Další informace na:
www.skchabry.cz

Dobrý začátek fotbalové sezóny
Naše týmy mužů A i B vstoupily do této sezóny famózně. Do této doby nepoznaly po-
rážku ( 15.9.2013 – uzávěrka příspěvků ). Mládežnické týmy se rozjely se střídavými 
úspěchy, kde zejména starší žáci, kteří postoupili do první třídy, určitě neplatí nováč-
kovskou daň, naopak první dva zápasy vyhráli při skóre 19:3!!! 

Vlastimil Tomšů

   Sport

ŠMÍCA CUP V. ročník
Dne  1.9.2013  proběhl 
na našem hřišti již pátý 
ročník  ŠMÍCA  CUPU. 
Jirka  Šmicer,  který  se 
na tento turnaj těšil byl, 
bohužel, zraněný a ne-
nastoupil k prvnímu zá-
pasu. Když ovšem viděl 
průběh  tohoto  utkání, 
zatnul zuby a jako cha-
berský srdcař se vrhnul 
do dalších bojů  turnaje 
a  svůj  tým  vytáhl  ke 
krásnému pátému mís-
tu  a  dokonce  se  stal 
nejlepším  střelcem  tur-
naje,  přestože  odehrál 
o dva zápasy méně než 
jeho konkurenti. 

Celý turnaj se odehrál ve velké pohodě a určitě byl dobrou reklamou pro mládežnický 
fotbal. Vláďa Šmicer nejenže celý turnaj zastřešoval, ale ačkoli byl nachlazený, ujal se 
i píšťalky a odpískal bezmála půlku turnaje. 

Vlastimil Tomšů
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Fotostřípek

Historie ožívá... Dáma v bočním sedle. 
Příspěvek zaslala Veronika Kalendová, 
autorkou fotografi e je Blanka Satranová

OPĚT NABÍZÍ KROUŽKY PRO DĚTI –  PŘIJÍMÁME 
NOVÉ ČLENY 

 
Pohybovky pro nejmenší  /3-6 let/
od 12.09.2013, každý čtvrtek od 16.00 – 17.00

Zumba pro děti  /5-13 let/ 
od 12.09.2013 každý čtvrtek od 17.00 – 18.00

Street dance  /8-13 let/
od 10.09.2013, každé úterý od 17.00 – 18.00

Sebeobrana pro děti  /5-12 let/
od 11.09.2013, každou středu od 17.00 -18.00
 
Cena všech kurzů je 1500 Kč za /15 lekcí/
První ukázková lekce zdarma!
 
Pro Vás rodiče opět nabízíme velký výběr skupinových lekcí: 
K2 hiking, BOSU, Pilates, Jógu, Bodyforming, Stolní tenis, 
Masáže

Těšíme se na Vás!!!

Studio FitActivity
604216542
www.fi tactivity.cz

Sport, fotostřípek, inzerce

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.dchab-
ry.cz. Redakční rada: Hana Francová, Klára Zuzáková, Vlastimil Tomšů, Milan Zahradník. Grafi ka: Hana Francová. Foto na titulní stránce: Petra Svárovská. 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. 10. 2013 (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na CD disku, Flashdisku, případně poslané e-mailem).

inzerce

Šablona 
pro výpočet ceny 
inzerce

Šablonu pro výpočet ceny inzerce v Chaberském zpravodaji v pdf formá-
tu naleznete na internetových stránkách MČ Praha-Dolní Chabry (www.
dchabry.cz), v sekci Chaberský zpravodaj a nově také na internetových 
stránkách Chaberského dvora (www.dchabry.eu).

Inzerát podaný a zaplacený do 15. dne bude uveřejněn v aktuálním čísle. 
Pokud budou peníze připsány na účet po 15. dni,  inzerce se uskuteční 
v dalším čísle.

Prosíme inzerenty, aby  inzeráty do říjnového čísla poslali na emailovou 
adresu inzerce@dchabry.cz nejpozději do 15. září 2013.               -red-

Sportovní kvíz

Poznáte je? Napište nám jména fotbalistů, které jste poznali.
Správná odpověď na minulý kvíz: 
Vzadu zleva: Vlastimil Havlíček, Jiří Hronek, Vlastimil Šilhavecký, Jaroslav Marek, Václav Šperl, 
Jaroslav Rodr a Miroslav Malina
Vpředu zleva: Miloslav Henzelín, Miloslav Hofman, Sabit Halilovič, Aldo Halilovič a Jiří Pařízek.
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