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Zpívaná bohoslužba v kostele Stětí sv. Jana Křtitele 
v sobotu 9. dubna 2016 v 15 hodin.
Slouží mons. arcibiskup, kardinál

Dominik Duka



Zprávy z úřadu

Zastupitelstvo souhlasilo
  s návrhem smlouvy o spolupráci s Nadačním fondem Star 

Group. Pověřilo starostu podpisem smlouvy.
  se zahájením přípravných prací na realizaci chodníku v úseku 

Spořická – Čimice, vytýčením pozemků v dotčeném území a se zpra-
cováním prováděcí dokumentace stavby včetně rozpočtu. 

  s revitalizací sportovního hřiště u ZŠ Dolní Chabry. Vyzvalo radu 
k zajištění podmínek a následnému vyhlášení výběrového řízení na 
dodavatele bez zbytečného odkladu.

  s realizací tendru na dodavatele dostavby ZŠ a pověřilo Radu 
výběrem organizace na zpracování tendru.

  s prezentací geneze projektu Beranov, která bude prezentována 
v květnovém čísle Chaberského zpravodaje a na webu MČ pro větší 
informovanost občanů a následnou diskuzi občanů se zástupci obce.

  se zveřejněním všech smluv nad 50 tisíc Kč, které MČ uzavře 
v roce 2016.
vzalo na vědomí 

  zprávu o provedených kontrolách příspěvkových organizací za 
rok 2015, při nichž nebyly zjištěny nedostatky.

  závěrečnou zprávu o ukončení smluvního vztahu se společnos-
tí Valbek s.r.o.

  zamítavé posudky ve věci žaloby proti AZÚR hl.m. Prahy 
( SOKP + letiště Ruzyně). Souhlasilo s fi nanční účastí MČ na podá-
ní a zpracování kasační stížnosti.
schválilo

  rozpočet na rok 2016.
  poskytnutí dotace z fi nančního daru nadačního fondu Star 

Group na realizaci úprav školních hřišť MŠ Bílenecké náměstí ve 
výši 150.000, – Kč.
projednalo

  měsíční odměny pro neuvolněné členy ZMČ na rok 2016, ne-
schválilo jejich navýšení a souhlasilo s ponecháním odměn ve stej-
né výši jako v roce 2015.

Úvodní slovo: Více peněz pro Chabry 
Miroslav Malina,

starosta MČ 

Úvodní letošní zasedání Zastupitel-
stva MČ Praha – Dolní Chabry se 
uskutečnilo 2. března. Hlavním bo-
dem bylo projednání rozpočtu MČ pro 
tento rok. 

Zastupitelstvo schválilo hospoda-
ření s fi nančními prostředky ve výši 
20.899.000,- Kč. Oproti předchozím 
létům výrazně vzrostla neinvestiční 

dotace hlavního města Prahy. Na základě vyjednávání představitelů 
městských částí byl dotační příspěvek hl. m. na jednoho obyvatele zvý-
šen ze 2.400,- Kč na 2.900,- Kč. Dotace pro Dolní Chabry tak vzrostla 
o přibližně 4,5 milionu korun.

Považuji to za úspěch. Možná malý, ale významný krok městských 
částí k dosažení větší nezávislosti místní samosprávy. 

Zastupitelstvo dále projednalo a schválilo návrh Smlouvy o spolupráci 
s Nadačním fondem Star Group. Cílem ujednání této smlouvy je pod-
pora rozvoje školství, vzdělávání a sportovní činnosti v Dolních Cha-
brech. 

Nezisková organizace se v ní zavazuje darovat obci postupně (v ob-
dobí 2016 – 2017) částku 42.000.000, – Kč na dostavbu základní ško-
ly. Pro realizaci daru bude uzavřena Darovací smlouva. Čtyři zastupite-
lé z řad opozice hlasovali proti uzavření této smlouvy. Jeden z přítom-
ných občanů vznesl po skončení jednání pochybnost, zda se ještě jed-
ná o „opoziční“ chování a zda vůbec tito lidé záměr na dostavbu ško-
ly podporují.

Na základě této smlouvy o spolupráci přidělilo Zastupitelstvo hl. m. 
Prahy naší městské části navíc účelovou investiční dotaci ve výši 
10.000.000,- Kč. 

Realizaci první etapy dostavby školy (technické severní křídlo) předpo-
kládáme vzhledem k náročnosti výběrového řízení na dodavatele stav-
by a nutné koordinaci prací s provozem školy většinou na rok 2017. 
Přípravné práce budou podle možností zahájeny již tento rok. 

Dále Zastupitelstvo MČ rozhodlo o zahájení přípravných prací na vybu-
dování nového chodníku do Čimic v západní části Spořické ulice. Před-
pokládaná výše investice je do 5 mil. Kč. MČ pokryje náklady na vý-
stavbu z vlastního rozpočtu. 

Zastupitelé souhlasili s návrhem na revitalizaci sportovního hřiště 
u základní školy a pověřili Radu MČ zajištěním dalších kroků k reali-
zaci. 

V oblasti dopravy vzalo Zastupitelstvo MČ na vědomí zamítavé roz-
sudky Městského soudu ve věci žaloby na aktualizaci zásad územní-
ho rozvoje hl. m. Prahy ve věci rozšíření letiště Ruzyně a SOKP. Zastu-
pitelé schválili podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu sou-
du v Brně. 

Na základě požadavku občana Chaber přijalo Zastupitelstvo MČ usne-
sení, které ukládá Radě MČ prezentovat vývoj lokality Beranov v květ-
novém vydání Chaberského zpravodaje a na úřední desce Úřadu MČ.

Zastupitelstvo rovněž potvrdilo návrh Rady MČ na zahájení zkušební-
ho provozu registru smluv na elektronické úřední desce, a to již před 
zákonem stanoveným termínem (2017). Od 1.1.2016 tak jsou zveřej-
ňovány všechny smlouvy s předmětem plnění nad 50.000,- Kč uzavře-
né od počátku roku 2016.

Výběr ze zasedání zastupitelstva 
2. března 2016 

Rada jmenovala
  nového člena přestupkové komise, kterým se stal Bc. Přemy-

sl Vodička.
souhlasila

  s návrhem kritérií pro zápis do MŠ Chaberáček na školní rok 
2016/2017, které předložila ředitelka MŠ PhDr. Kalábová.

  s prodloužením smlouvy na údržbu městské zeleně s fi rmou 
IRIS ŠPANIHEL. Pověřila starostu k podpisu Dodatku č. 3, kterým se 
prodlužuje smlouva do 1.4.2017.
vzala na vědomí 

  soupis sponzorských darů za 3. a 4. čtvrtletí r. 2015, který před-
ložila ředitelka MŠ Chaberáček.

  vyúčtování darů za rok 2015, které předložily tyto subjekty: 
OSOP, DIVOCH, Fond ohrožených dětí-Klokánek, Myslivecké sdru-
žení Zdiby-Klecany, TJ ZŠ Chabry, TJ SOKOL a SK Dolní Chabry.
schválila

  žádosti o příspěvky na činnost na rok 2016 těmto subjektům: TJ 
ZŠ Chabry a TJ Sokol ve výši 30.000, – Kč každému subjektu, diva-
delnímu spolku DIVOCH ve výši 15.000, – Kč na zabezpečení a po-
řádání 4. ročníku festivalu ochotnických divadelních souborů a spol-
ku OSOP příspěvek ve výši 20.000, – Kč. 
projednala a schválila

  požadavky týkající se změn v organizaci MHD na území MČ, 
a to: zavedení víkendového provozu linky 169 v intervalu 30 min. 
a provoz stejné linky v rozsahu celého týdne také ve večerních ho-
dinách až do půlnoci.

  fi nanční příspěvek ve výši 30.000, – Kč na spolufi nancování 
osvětlení kulturní památky – kostela Stětí sv. Jana Křtitele, jehož cel-
ková výše dle projektu předloženého iniciátorem akce (OSOP Dolní 
Chabry) činí přes 200.000, – Kč.

Výběr ze zasedání rady dne
14. března 2016
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Zprávy z úřadu

Místní poplatek ze psů za rok 2016

UPOZORNĚNÍ pro občany Dolních Chaber, kteří dosud nezaplati li místní poplatek ze psů 
splatný do termínu 31.3.2016.  
Vyměření nedoplatku platebním výměrem může být ze zákona navýšeno až na 
trojnásobek stanoveného poplatku. 

Gabriela Chamrová 
referent DDP

děkujeme za podporu na této akci

MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 DOLNÍ CHABRY
CUKRÁRNA NA PĚŠINĚ • STAROPRAMEN • GRANDVITAL

III. ročník charitativní soutěže pro všechny pejsky s PP i bez PP

od 17.00 hodin hrají k poslechu 
PHONETIX • NIGDY NEVÍŠ

FANDA A JEHO BANDA
TOP REVIVAL • KAMIKAZE JIŘÍ JUŘENA

SOUT
ĚŽ

 O
 N

EJ
ŠIKOVNĚJŠÍHO • NEJM

ENŠÍH
O

 • NEJVĚTŠÍHO...

production

Komunikace a inženýrské sítě 
v Dolních Chabrech 
Bolesti vá současnost, která je té-
měř stále k vidění v ulicích naší 
obce. Rozkopaná komunikace, 
v horším případě provázená ob-
jížďkou pro auta,  nebo i veřejnou 
autobusovou dopravu. Kořeny 
těchto poruch jsou staré už i ně-
kolik desítek let. Rozvodné sítě 
vodovodu a  následně plynu vzni-
kaly v souvislosti  s  provozováním 
skládky TKO v Dolních Chabrech. 
Použité materiály i kvalita prací 
byly poplatné době. Dnes se ob-
jevují najednou  a téměř na každém kroku. Potrubí  plynovodu je 
ve špatném technickém stavu, a nejlepším řešením závad by byla 
celková výměna. Prozatí m jsou poruchy těsnosti  řešeny dílčími 
opravami. Podobná situace je u vodovodního potrubí. 
Nevýznamnější oprava je připravována v souvislosti  s rekonstruk-
cí povrchu na Ústecké. Termín realizace je v jednání.

K
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DUBEN 2016
Výstava ,,Divadelní kukátko,, 4. 4. – 30. 4. 2016
Vernisáž 4. 4. od 16:30 hodin 
Vstupné 30 Kč

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

6.4. st 15.30 - 17.30 h. Kavárnička Chaberský dvůr
posezení  u ká vy a č aje, 
od 16h vystoupení chaberských dětí Chabry mají talent
poř á dá  Kulturní  a sociá lní  komise

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

14.4. čt 18.30 h.  KING SWING
Nejslavnější opusy z repertoáru Louise Armstronga, Scotta Joplina, Duke 
Ellingtona, George Gershwina, Glenna Millera a dalších velikánů zlaté éry 
jazzu v originálním hudebním balení. Vše s elánem mladých jazzmanů, 
kteří mají již bohaté zkušenosti z angažmá v USA i evropských zemích.
Vstupné 90 / 70Kč Kulturní centrum Malý sál

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

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

23.4. so 15.00 h. Cestovatel Kompásek
Divadelní pohádka pro děti
Vstupné 50 Kč, Úřad Velký sál

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

27.4. st 18.30 h. Norsko
Autorský pořad amatérské cestovatelky a fotografky Pavlíny Basařové, 
ve kterém nebudou chybět důležité praktické informace pro všechny 
cestovatele
Vstupné 30 Kč, Kulturní centrum Knihovna

Koncert 14.4. 18.30 h.
KING SWING 
Tato sympatická čtveřice Vám nabídne 
ty nejslavnější opusy z repertoáru Louise 
Armstronga, Scotta Joplina, Duke Ellingtona, 
George Gershwina, Glenna Millera a dalších 
velikánů zlaté éry jazzu v originálním 
hudebním balení: elektrické piano – Jindřich 
Marek, akustické a elektrické housle + banjo 
+ zpěv – MBK, kontrabas + baskytara – 
Tomáš Karpíšek, bicí – Zdeněk Pexa.

Vše s elánem mladých jazzmanů, kteří mají 
již bohaté zkušenosti z angažmá v USA 
i evropských zemích. Zvuk tohoto komorně-
jazzového ansámblu je nezaměnitelný, díky 
využití strunných nástrojů zní decentně a nevtíravě.

Pohádka 23.4. sobota 15 h. 
Cestovatel Kompásek
Čeká Vás setkání s kamarádem cestovate-
lem Kompáskem, který se na své pouti po za-
jímavých místech zeměkoule dostal až k lido-
jedům. Představení je protkané písničkami ze 
stejnojmenného CD !!! Veselý příběh, v němž 
dostanou prostor i děti, aby si spolu s Kom-
páskem pořádně zazpívaly a zabubnovaly !!!
Na odvážné spolucestovatele se těší Milan 
Benedikt Karpíšek.
Hudební divadélko DINO Plzeň

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

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

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

Beseda 27.4. 18.30 h.
Norsko – cestovatelská beseda 
Norsko – krásy severu
Fotografi e a povídání o třech cestách po Norsku, od nejjižnějšího majáku 
v Lindesnes až po severní Nordkapp. Budou hory, fjordy, ledovce, města, velryby, 
sobi i nezvyklé technické památky. A také se dozvíte, jak se cestuje po Skandinávii 
velkým obytným autem a se psem. Autorský pořad amatérské cestovatelky 
a fotografky Pavlíny Basařové, ve kterém nebudou chybět důležité praktické 
informace pro všechny cestovatele. 

Výstava 4.4. – 30.4.
,,Divadelní kukátko,,
Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmys-
lová škola oděvní, Praha 7 se již 60 let zaměřuje na návrh 
a tvorbu oděvu. V roce 2012 otevřela nový studijní obor Scé-
nická a výstavní tvorba. Vzdělávací program se zaměřením na 
kreativní modeling a design připravuje profesionály, kteří jsou 
schopni tvůrčím způsobem zasahovat do prostoru, prezenta-
ce a propagace módních přehlídek včetně výběru a stylizace 

modelek.
Studenti se během čtyřletého studia seznamují s tvorbou a funk-
cí prostoru, od kresebných skic přecházejí k realizaci drobných 
prostorových modelů v materiálu. Vytvářejí divadelní masky 
a loutky, což patří k nejveselejším činnostem jejich školní výuky, 
zvládají i líčení, které dotváří efekt daného kostýmu.

Letos studenti historicky první maturitní třídy připravili pro módní 
přehlídku Minerály nejen prostorovou realizací, videoupoutávku 
a vizáž modelek, ale sami také vytvořili z netradičních materiálů 
scénické oděvy, které vám v Divadelním kukátku představujeme.

Restaurátorka a malířka Dáša Lebenhartová zahajuje svou výstavu 
replik historických terčů v KC CHD.



1. ročník Dne rodiny

Chaberský dvůr opět žije divadelním festivalem 
Pod hlavičkou místního divadelního souboru DIVOCH a za spolupráce MČ Dolní Chabry se letos opět koná tradiční festival amatérských divadel. Zájem 
diváků je jako každoročně obrovský. Stejně nadšený je i ohlas oslovených souborů, které se na chaberské publikum vždy velmi těší. 

K datu uzávěrky tohoto vydání Zpravodaje jsme měli možnost zhlédnout již čtyři představení:
Festival zahájila 26. února Andrea Neradová, členka souboru DIVOCH, společně s čestným hostem festivalu, oblí-
beným hercem Jaroslavem Šmídem. Následoval silný a dojemný příběh o životě Karla Jaromíra Erbena podaný ví-
tězem minulého ročníku festivalu, souborem Pivovarská zahrádka z Miletína. 
Autor Štěpán Hak a celý soubor přivezli do Chaber opět nádhernou nezapomenutelnou atmosféru a připravili divá-
kům silný zážitek. 
Druhý festivalový večer proběhl 1. března, kdy na chaberských prknech premiérově vystoupil soubor Žumpa se dvěma 
zábavnými aktovkami, konkrétně první s názvem „Čtyři…“od Arkadije Timofejeviče Avarčenka a druhou „Já jsem Her-
bert“autora Roberta Andersona. Herci se postarali o napětí i skvělou zábavu, což publikum ocenilo velkým aplausem. 
V neděli 13. března se na festivalových prknech už potřetí předsta-
vili „Nepřijatelní“, tentokrát s představením Jonase Schnora „Mezi 
druhým a třetím“. Příběh o třech lidech, kteří spolu uvíznou ve vý-
tahu, a jejich osudech, nabídl vzrušující podívanou plnou skvělých 
hereckých výkonů a uchvacující světelné i hudební výpravy.
V úterý 15. března se chaberskému publiku poprvé představilo 
havlíčkobrodské ADIVADLO s nastudováním hry „Osamělé veče-

ry Dory N.“ autorky Mileny Štráfeldové, která z první řady osobně představení sledovala s neskrývanou 
spokojeností. Publikum bylo svědkem úctyhodného výkonu jediné herečky, která detailně vykleslila po-
hnutý osud dcery spisovatelky Boženy Němcové. 
 O dalších představeních a průběhu festivalu se dočtete v následujících vydáních Zpravodaje. Žijte 
s námi naše divadlo! Ivana Fára, členka souboru DIVOCH.

V dubnu uvede DIVOCH hned dvě premiéry. 
Ermyntruda Ashová 
napjatě sledovala, jak 
se přibližuje temná si-
lueta sídla rodiny Tom-
bů.  
Osoba za volantem 
vedle ní mlčela. Ani je-
den z nich zatím ne-
tušil, že se za chví-
li stane účastníkem 
podivné rodinné hry, 
kde jde zpočátku jen 
o čtyři miliony liber 
a o chvíli později do-
konce o holý život. 
Vrata zavrzala a ze 
zahrady se začala 
ozývat spousta div-
ných zvuků.

Tak trochu mrazivě la-
děná komedie, kte-
rá zaručeně polechtá 
vaše bránice. Trevor 
a Nina jsou manžel-
ský pár z vyšší newy-
orské společnosti. On 
je prominentní gyne-
kolog, ona majitelka 
a šéfkuchařka vyhlá-
šené italské restaura-
ce. Jejich manželství 
však nelze pokládat za 
ideální – vlastně je to 
hotové peklo na zemi, 
se kterým nelze jen 
tak skoncovat. Na po-
moc si přizvou své je-
diné skutečné kamará-
dy a večírek, na který 
jsou pozvaní, se pro-
mění v rozvodové bi-
tevní pole, kde se bo-
juje zbraněmi nejtěžší-
ho kalibru a kde vítěz 
může být jen jeden.

Děti z Dvorečku jsou již připraveny na Velikonoce.
Druhý březnový Dvoreček se nesl v duchu blížících se Velikonoc. Děti se naučily nová říkadla, písničky a pomalovaly si velikonoční vajíčka. Jedno vajíč-
ko bylo hezčí než druhé a děti jen zářily radostí, že mají vlastnoručně vyrobenou velikonoční dekoraci. Poděkování za krásné fotky z předvelikonočního 
Dvorečku patří mamince Aleně Panigada Svatoňové.Rádi přivítáme další maminky s dětmi.
Za Dvorečkovský tým Dana Ondráčková
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KADEŘNICTVÍ
Dámské, pásnké, dětské

Dana Kindlová
Jirkovská 54/6
Dolní Chabry
BUS č.162

zastávka Bílenecké náměstí

OBJEDNÁVKY:
739 030 108

Inzerce v Chaberském zpravodaji
Prosíme inzerenty, aby inzeráty posílali na emailovou adresu 

inzerce@dchabry.cz  nejpozději do 15. dne v měsíci. – redakce-

inzerce

Pražské poetické setkání 
v Chaberském dvoře 

Ve středu 16. března 
proběhlo jako již tradič-
ně v Chaberském dvo-
ře školní kolo recitační 
přehlídky Pražské poe-
tické setkání. Sešlo se 
asi 50 žáků, kteří po-
stoupili z třídních kol. 

Příjemné dopoledne za-
hájila Terka Balonová 
a zazpívala dvě vlastní 
písničky, dále pak pře-
četla své vlastní básně 
Vanda Knížková. Po-
tom jsme slyšeli mnoho 
hezkých básní a textů 
od českých i světových 
autorů v podání žáčků 
z prvního stupně i je-
jich starších kamarádů 
z vyšších ročníků. 

V krásných prosto-
rách Chaberského dvo-
ra si děti mohly vyzkou-
šet své vystoupení na 
pódiu, překonat trému 

a získat další zkušenost z vystoupení před publikem. 

Blahopřejeme postupujícím žákům do obvodního kola, které se bude 
konat příští týden v DDM Přemyšlenská. Budeme jim držet palce. 

Školy a sdružení

Městská část Praha-Dolní Chabry, Občanské 
sdružení na ochranu památek v Dolních Cha-

brech a pěvecký sbor Camera Chabra Vás  
srdečně zvou na

zpívanou bohoslužbu, 
kterou bude sloužit  

mons. arcibiskup, kardinál 
Dominik Duka 

v kostele Stětí sv. Jana Křtitele 
v sobotu 9. dubna 2016 v 15 hodin. 

Zpívá pěvecký sbor Camera Chabra pod vede-
ním dirigenta Profesora Lubomíra Mátla, sólo 
zpívá sopranistka Markéta Mátlová, na varha-

ny doprovází Profesor Jan Kalfus.

Camera
Chabra Zahradnictví u Hřiště

Martina Velechovská
Hlavní 171, Bášť

zahajuje od 11. dubna 2016
prodej květinové i zeleninové sadby 

a balkonových květin
velký výběr letniček a balkonových květin pro Vaše truhlíky •	
a terasy – mnoho barev a odrůd
sadba zeleniny včetně rajčat, paprik, okurek•	

Kvalitní sazenice vypěstované v našem zahradnictví
Široký sortiment

Dobré ceny
Stojí za to nás navštívit

Otevřeno denně včetně sobot a nedělí 
8 – 12 a 13 – 18 hod.

Sezonní prodej – zahradnictví otevřeno 
každoročně pouze od 11. 4. do 31. 5.

Informace na tel. 603 844 844 
www.zahradnictviuhriste.cz
Bášť 171 – proti fotbalovému hřišti

(parkování uvnitř)

2016.indd   1 16.3.2016   7:36:44

6



Inzerce

občerstvení
zajišťuje

 restAUrACe U trUMPetY
17.00 - 20.00

ZábAvA 
Pro děti
 17.00 - 20.00

oPékání 

bUřtů
18.00 - 20.00

čArodějniCká 

diskotékA
18.00 - 20.00

vAtrA 
- UPálení 

čArodějniCe
18.30 - 20.00

www.novechabry.cz
více na

Pálení čarodějnic v nových Chabrech 
30. 4. 2016 od 17.00 do 20.00

ulice K Beranovu

Přijďte si s námi užít netradiční čarodějnický večer!

7



 

8   SPORT

Pozvánka na 20. ročník Velké ceny Gustava Peši

Tělocvičná jednota Sokol Dolní Chabry 

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

Program 20. ročníku Velké ceny Gustava Peši

Dopoledne: závody dětí

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

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

Start: v 10:00.

Odpoledne: závody dospělých

Dospělí muži a ženy všech kategorií: 4500 m

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

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

Startovné: 30 Kč

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

CHABERSKÝ ZPRAVODAJ, vydává a schvaluje Městská část Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, 
tel.: 283 852 858, www.dchabry.cz. Šéfredaktor: Prom. ped. Martin Cutych. Redakční rada: Hana Francová, Mgr. Klára Zuzáková, Miroslav Malina. 
Grafi ka: Rcom.cz s.r.o. Nevyžádané rukopisy a další podklady se nevracejí. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele a redakční rady. 
Za věcnou a jazykovou správnost textů odpovídají autoři, za obsah inzerátů odpovídají výhradně inzerenti. Redakce si vyhrazuje právo rukopisy přizpůsobit tisku. 
Příjem příspěvků: zpravodaj@dchabry.cz, příjem inzerce: inzerce@dchabry.cz, 604 976 653. 
Příští uzávěrka: 15. 4. 2016 (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě zaslané e-mailem, příp. na CD disku, Flashdisku).

inzerce

Turnaj v badmintonu Grand Prix A 
Ve dnech 27. 2. a 28. 2. 2016 se v Aši konal celorepublikový turnaj v badmintonu Grand 
Prix A pro kategorii mladší žáci. 

Žákyně 6. třídy chaberské školy Veronika Tvrdíková spolu se svým mixovým partnerem 
Adamem Šulcem získala zlatou medaili. 
Ohromný úspěch nejen pro ně, ale také pro celý klub SK PROSEK. Poděkování patří 
i jejich společnému trenérovi, Chaberákovi Tomáši Krajčovi. 

Díky, trenére! 

Monika Tvrdíková

SK Chabry - kopaná 
Chaberský fotbalový klub se chystá na letošní sezonu. Tento-
krát však nejen na tu sportovní. 

Již byly zahájeny přípravné práce na stavbu nových kabin 
a zázemí hřiště. 

Nejpočetnější členská základna si lepší podmínky určitě za-
slouží.

Zájem fanoušků dokládá fotografi e z loňského podzimu.


