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2. ročník - Letní výstava Chaberáků 
Jakub Hojka – Martina Mrňavá – Vlaďka Mazurová 

Radka Mlynárová – Jana Reimontová – Daniel a Nela Šedovi 
Vernisáž výstavy 13. července 2016 v 18 hodin

Oznámení - Z důvodu čerpání řádné dovolené bude ve dnech 4. - 8. července 2016 
provoz ÚMČ a Kulturního centra CHD včetně knihovny uzavřen.

Žáci 2.A a 2.B po slavnostním 
ceremoniálu Pasování na čtenáře



Zprávy z úřadu

Rada schválila
  rozpočtové opatření č. 2/2016. Uložila předložit starostovi na 

nejbližším zasedání ZMČ.
  výsledky hospodaření za rok 2015. Uložila starostovi předlo-

žit na nejbližším zasedání ZMČ.
vzala na vědomí

  zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 pod-
le zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kte-
rou ve smyslu § 5 téhož zákona vykonal na základě pověře-
ní MHMP odbor kontrolních činností. Uložila starostovi před-
ložit na nejbližším zasedání ZMČ. 

Úvodní slovo
Miroslav Malina,

starosta MČ
Doprava a komunikace – silniční okruh
  Současné dění kolem dopravní stav-
by, která by zásadním způsobem ovliv-
nila životní prostředí i podmínky k živo-
tu každého z nás, dostává Nové impulzy.
  Ministerstvo dopravy i MHMP se inten-
zivně snaží prosadit výstavbu východní-
ho segmentu silničního okruhu v oblas-
ti Běchovic, označovaného jako stav-
ba 511. Pro nás zdánlivě vzdálená stav-
ba by ale měla podstatný vliv na po-
kračování trasy okruhu naším směrem. 

Stavba 511 je opět jen nesystémovým krokem, který po protestech obyvatel 
Spořilova přenáší dopravní zátěž na obdobný počet obyvatel Černého Mostu 
a Horních Počernic.
  Proto společně s ostatními členy sdružení „Starostové pro okruh“ trváme na 
řádném projednání variantního řešení a následně co nejrychlejší realizaci vy-
brané trasy okruhu. Jsme přesvědčeni, že vyvedení kamionové dopravy mimo 
hlavní město je zásadním krokem.
  Za neméně důležité považuje Rada MČ Dolní Chabry řešení místních do-
pravních problémů, především průjezdnost páteřové komunikace – Ústecké 
ulice. Problémy generované masivním průjezdem obyvatel blízkých i vzdále-
ných lokalit Středočeského kraje doslova dusí místní dopravu. Tento problém 
nevyřeší místní úpravy nebo omezení. Naprosto nutné jsou zásadní kroky po-
silující hromadnou dopravu ze sousedního kraje a  opatření limitující tranzit 
obcí.
  Těžko lze akceptovat tlaky na omezování místní dopravy. Proto jednáme 
o zpracování studie na organizaci dopravy na Ústecké ulici. Úpravy mají za 
úkol upřednostnit vjezd z bočních ulic, pravděpodobně formou připojovacích 
pruhů, obdobně jako ve Zdibech.
  Zásadní odpovědnost za 
to, zda Chabry skončí jako 
ostrov obklíčený ze všech 
stran (Ústecká, silniční ob-
chvat na severozápadě a 
tzv. dálniční přivaděč ze 
smyčky v Čimicích na ko-
nečnou v Kobylisích) však 
zůstává na odpovědných 
orgánech Ministerstva do-
pravy, MHMP a Středočes-
kého kraje.

Výběr ze zasedání rady 
18. května 2016 

Výběr ze zasedání rady 
23. května 2016 

Rada schválila 
  žádost o fi nanční příspěvek ve výši 25.000,- Kč pro OS Sedm 

paprsků na provoz pěveckého souboru Camera Chabra. 
Zmocnila starostu k podpisu darovací smlouvy.

souhlasila
  s uzavřením  provozu MŠ Chaberáček v období letních prázd-

nin od 1.7. do 31.8.2016. Rovněž odsouhlasila přerušení pro-
vozu v MŠ Bílenecké náměstí v období  18.7.-31.8.2016.

  s proplacením nákladů na archeologický průzkum pozemku 
parc.č. 529/1, k.ú. Dolní Chabry ve výši cca 90.000,- Kč. Ulo-
žila starostovi projednat uhrazení z Nadačního fondu Star 
Group.

   s vypsáním výběrového řízení na obsazení pracovní pozi-
ce účetní ÚMČ.

 projednala
  zprávu o provedení inventarizace za rok 2015. Uložila staros-

tovi předložit na nejbližším zasedání ZMČ.
jmenovala

  novou členku redakční rady Mgr. Barboru Šedovou

Výběr ze zasedání zastupitelstva 
1. června 2016 

Zastupitelstvo schválilo
  výsledky hospodaření MČ za rok 2015.
  účetní uzávěrky MČ a příspěvkových organizací MŠ a ZŠ 

za rok 2015.
  rozpočtové opatření č. 1 a č. 2 v roce 2016.
  rozpočtový výhled na období 2016-2021.
  aktualizaci kontrolního řádu výborů ZMČ.

vzalo na vědomí
  zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona 

č. 420/2004 Sb., kterou vykonal na základě pověření MHMP 
odbor kontrolních činností.

  zprávu o provedené kontrole vyúčtování darovacích smluv, 
kterou byl pověřen kontrolní výbor.

  kritický stav topné soustavy objektu ÚMČ a návrh na optima-
lizaci vypracovaný fi rmou Energocentrum Plus, s.r.o. Pově-
řilo starostu zajištěním výběrového řízení na zpracování PD 
a na  jeho následnou realizací. 

projednalo
  zprávu o provedení Inventarizace majetku a závazků MČ 

za rok 2015.
souhlasilo

  se zahájením procesu na zřízení nové MŠ a uložilo radě před-
ložit varianty řešení MŠ Beranov.

uložilo
  Radě prověřit náležitosti potřebné pro vypsání referenda 

„Dostavba lokality Beranov ve vazbě na dostavbu ZŠ.“

Výběr ze zasedání rady 
6. června 2016 

Rada schválila 
  prodloužení nájemních smluv se společnostmi Endl Petr, se sídlem Ra-

kovského 3162/8 Praha 4-Modřany a Jiří Toman se sídlem Kbel 161, 
Benátky nad Jizerou na dobu určitou do 31.12.2017. Zmocnila starostu 
k podpisu dodatků k předmětným smlouvám.

souhlasila
  s přiznáním odměn ředitelkám ZŠ a MŠ za příkladné plnění pracovních 

úkolů během uplynulého období. Odměny budou hrazeny ze mzdových 
prostředků a fondů těchto subjektů v souladu s příslušnými prováděcí-
mi předpisy.

  s udělením ředitelského volna žákům ZŠ ve dnech 27.-30.6.2016.
  s výší částky 1.000,- Kč za krátkodobý pronájem pietní síně (kaple) 

na místním hřbitově.
vzala na vědomí

  seznam peněžních darů za 1. čtvrtletí roku 2016, který předložila 
ředitelka ZŠ.

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
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Inzerce 
v Chaberském zpravodaji

Prosíme inzerenty, aby inzeráty posílali na emailovou adresu 

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

UPOZORNĚNÍ    Prázdninový provoz MŠ
V Mateřské škole Chaberáček bude přerušen provoz 

od 1.7. do 31.8.2016.
V Mateřské škole Bílenecké nám. bude přerušen provoz 

od 18.7. do 31.8.2016

Zprávy z úřadu

Komise

Manželé  Vlasta a Miloslav Dočkalovi 
z  Dolních Chaber  oslavili  dne  
30. června  2016  diamantovou  svatbu. 
Všechno nejlepší, hodně lásky, zdraví a štěstí 
do dalších let přeje rodina.

Oznámení
Z důvodu čerpání řádné dovolené bude 

ve dnech 4. - 8. července 2016 
provoz ÚMČ a Kulturního centra CHD 

včetně knihovny uzavřen.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
1.   křižovatka ul. Ulčova - Ústecká 1500 - 1520

2.   Hrušovanské nám. 1530 - 1550

3.   Bílenecké nám. 1600 - 1620

1.   křižovatka ul. Ulčova - Ústecká 1500 - 1520

2.   Hrušovanské nám. 1530 - 1550

3.   Bílenecké nám. 1600 - 1620

Nebezpečné odpady, stejně jako další vytříditelné druhy odpadu, je zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad, nebo 
dalších nádob určených na jiné než nebezpečné odpady. V případě odložení nebezpečných odpadů do těchto nádob hrozí 
občanům pokuta ve výši 50 000 Kč dle § 47 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU  

9.7.
SOBOTA

2.8.
ÚTERÝ

Seznam odebíraných nebezpečných odpadů : rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy,zářivky a jiný odpad s 
obsahem rtuti (teploměry), olej a tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující 
nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory.
Nebezpečné odpady mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním nebezpečných odpadů při mobilním 
sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. 
Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý 
pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.

Svatojánské 
slavnosti, 

které se budou konat 
u příležitosti svátku stětí 
sv. Jana Křtitele v neděli 

28.8.2016. 

Můžete si zajezdit na ponících, zdarma zaskákat na skákacím hradu, vyslechnout 
pohádku nebo kuplet, koupit si výrobek stánkařů nebo krásnou publikaci 

o chaberském kostelíku, najíst se, napít, zasoutěžit a něco vyhrát, zkrátka bavit se 
může celá rodina téměř celý den.

Camera
Chabra

Kulturní a sociální komise, Spolek na ochranu pa-
mátek v Dolních Chabrech, z.s. a Camera Chabra 

srdečně zvou na

Program zahájí v 10 hodin zpívaná bohoslužba v kostele 
Stětí sv. Jana Křtitele, vede pan farář Ježek, zpívá Camera 
Chabra, dirigent Prof. Lubomír Mátl, sólo Markéta Mátlová, 

od 11 hodin v areálu Knorova statku pokračuje program 
pro děti i dospělé.

Ceník za pronájem v objektu Chaberský dvůr.
Galerie / 2.patro /  celoročně   –     výstavy   2 000,-Kč/měsíc
 
              Letní období             Zimní období
           ( 16.4. – 14.10.)        ( 15.10. – 15.4.)

Čajovna              400,-Kč/hod.             600,-Kč/hod.

Galerie /přízemí /             500,-Kč/hod.             700,-Kč/hod.

Obřadní sál          1 000,-Kč/hod.          1 300,-Kč/hod.

Dle typu a délky akce možnost sjednat cenu individuálně 
Celkový ceník je k nahlédnutí v KC CHD
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DIVOCH ZVE
ČERVENEC - SRPEN 2016
Výstava ,,Letní výstava Chaberáků“ 13. 7. – 30. 8. 2016
Vernisáž  13. 7. od 18 hodin 
Vstup volný, Kulturní centrum

12.7. út 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 h., Summer Reading 
Dopolední a odpolední program pro děti v angličtině
Vstupné 50 Kč, Kulturní centrum

13.7. st 17.00 – 18.00 h., Čaj o páté
Přátelské posezení u čaje, Kulturní centrum 
Vstup volný, Kulturní centrum

14.7. út 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 h., Letní čtení
Dopolední a odpolední program pro děti
Vstupné 50 Kč, Kulturní centrum 

22.7. pá 9.30 h., Ťapka
Výletní procházka po Chabrech
Sraz před knihovnou

5.– 6.8. pá – so 17.00 – 9 h., Noc s Knihulkou
Přenocování pro děti 
Vstupné 120 Kč, Knihovna

17.8. st 17.00 – 18.00 h., Čaj o páté
Přátelské posezení u čaje, Kulturní centrum
Vstup volný, Kulturní centrum 

29. – 30.8. po  – út 9.00 - 16.30 h., Divadelní knihovna - 
Chabry English Theatre 
Dvoudenní divadelní workshop pro děti,  na závěr představení pro rodiče
Vstupné 120 Kč/den, Kulturní centrum

Letní čtení v češtině 
14. 7. 
První příběh 9.00 – 12.00 
a druhý příběh 13.00 – 16.00 h.

Čtení v knihovně je doplněno výtvarným tvořením 
a pohybovými aktivitami v areálu CHD. Možnost do-
mluvit se na celý den včetně oběda. Informace a 
přihlášky v knihovně. 

Těší se na Vás Bára Šedová

kontakt: 283 852 858, 604 976 653 www.dchabry.eu
Předprodej vstupenek vždy od 1. v měsíci. 

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

Divadelní knihovna 
Chabry English Theatre 29. - 30. 8.
po, út 9.00 - 16.30 h. (2. den představení v 16.30 h.) 

Během posledních dvou dnů prázd-
nin se děti pokusí uchopit příběh 
v angličtině, divadelně jej ztvárnit 
a na závěr zahrát svým rodičům. 
Více informací a přihlášky jsou 
k dispozici v knihovně. Workshop 
povede  Kathryn Hume Čvančarová, 
lektorka angličtiny, která studova-
la divadlo v Austrálii, a za knihovnu 
Bára Šedová.

Summer Reading in English 12. 7.
První příběh 9.00 – 12.00 
a druhý příběh 13.00 – 16.00 h
Čtení anglického příběhu i s překladem, 
ale jen tam, kde je to nutné. Knihy mají 
krásné, velké obrázky. Připraveno 
zejména pro školáky, ale zvládnou to 
i děti menší, které vydrží bez maminky. 
Čtení je doplněno tématickým 
výtvarným tvořením dle příběhu. 
Možnost domluvit se na celý den 
včetně oběda. Informace a přihlášky 
v knihovně. Setkání vede Markéta 
Škrnová- Frýbová, lektorka Mortimer E.C. a za knihovnu Bára Šedová.

Chaberský dvůr – Kulturní centrum
můžete nově sledovat na FB 

2. ročník - Letní výstava Chaberáků 13. 7. – 30. 8.  

Vystavující :

Jakub Hojka – loutky
Jana Reimontová – obrazy
Daniel a Nela Šedovi – obrazy
Vlaďka Mazurová – keramika, obrázky
Martina Mrňavá – ilustrace, obrazy
+
Radka Mlynárová 
mé potkávání s cizími jazyky a kdy s nimi ideálně začít?
Vernisáž 13.7. od 18 hodin

Prázdniny v knihovně 

Prázdninový provoz Kulturního centra a knihovny



1. ročník Dne rodiny

Divoch uzavírá sezónu 2015/2016
Milí divadelní přátelé, chaberský divadelní soubor Divoch uzavírá sezónu 2015/2016. 
Děkujeme Vám za Vaši stálou podporu, díky níž pro Vás můžeme s radostí v srdci divadlo provozovat a která nás nabíjí energií do další práce. 
Letošní sezóna byla velice nabitá  - oprášili jsme a do nového kabátu oblékli hru „Vražda sexem“ a v dubnu dopremiérovali dokonce dvě nové  
hry – „Hrobka s vyhlídkou“ a „Když se zhasne“. 

Na masopustu jsme opět zpívali oblíbené kramářské písně,  
v knihovně jsme uvedli další Poetické pásmo, tentokrát průřez 
dílem nejvýznamnějších českých básníků. Do poetického pás-
ma i vánočního představení jsme dokonce zapojili děti členů 
souboru a jejich přátel.
Letos jsme si poprvé troufli i na přehlídky – se hrou „Vražda 
sexem“ jsme zamířili na divadelní přehlídku Popad v Radotíně. 
Velký úspěch slavila pohádka „O princezně Márince“, se kterou 
jsme se úspěšně zúčastnili loutkářské přehlídky v kobyliském  
Divadle Karla Hackera a která získala ocenění za scénář.  
Nesmíme zapomenout na březnový festival amatérských diva-
del, který se těší stále větší oblibě nejen mezi diváky, ale rovněž 
mezi vystupující soubory. 
Děkujeme za Vaši stálou přízeň a věříme, že Vám příjemně 
zpestříme i následující divadelní sezónu nejen se stávajícími, 
ale i s nově chystanými projekty. Nyní nás ale čekají zaslouže-
né divadelní prázdniny. Přejeme Vám krásné léto a těšíme se na 
shledanou v září.
Žijte s námi naše divadlo!   
Za spolek DIVOCH   Jakub Hojka & Ivana Fára 

Knižní novinky pro dospělé i děti

Pasování na čtenáře
Žáci 2.A a 2.B se v červnu zúčastnili slavnostního ceremoniálu v místní 
knihovně. Dokázali nám, že umí číst a byli pasováni na čtenáře. Slavnostně 
slíbili, že se budou o knihy pěkně starat a půjčené knihy budou vracet včas. 
Také slíbili, že budou hodně číst, aby byli moudří. Všichni dostali jako dárek 
krásnou knihu na letní prázdniny.

Reportér, Sandra Brown
Metro 2035, Dimitry Glukhovsky
Mezi tiárou a orlicí, Vlastimil Vondruška
Farma, Tom Rob Smith
Kritik, Peter May
Hon na ovci, Haruki Murakami
Velké kouzlo, Elizabeth Gilbertová
Láskobraní, Kamilenky, Blanka Hošková
Will Grayson, Will Grayson, John Green
Jak být líný, Tom Hodgkinson
Jeden plus jedna, Jojo Moyesová
Vyděrač, Felix Francis
Sesterstvo, Kateřina Janouchová
Panství Edenbrooke, Julianne Donaldsonová

Noc s Knihulkou  5.– 6. 8.  17.00 – 9 h
Vážení čtenáři, 
Místní veřejná knihovna v Praze – Dolních Chabrech Vás srdečně zve 
na čtvrtou letní noc s Knihulkou – táboření a přenocování pro děti 
v knihovně.
Tato oblíbená akce je zaměřena na podporu dětského čtenářství a rado-
sti ze setkání s knihami. Pokud má Vaše dítko zájem prožít Noc s Knihul-
kou, přihlašte jej přihláškou. Kapacita omezena. Přihlášky jsou k dispo-
zici v místní knihovně.            Dotazy posílejte na knihovna@dchabry.cz

Dvoreček ukončil již čtvrtou sezónu
Kulturní centrum Chaberský dvůr již  
po čtyři roky úspěšně pořádá pravidel-
ná setkávání na „Dvorečku“. Pestrý do-
polední program určený pro nejmenší 
děti ( 2 - 4 roky) je plný cvičení, říkadel, 
pohádek a písniček za doprovodu hu-
debních nástrojů. Nechybí ani velmi ob-
líbená výtvarná dílna.
Letošní sezóna byla pro mne jako lektorku první zkušeností na Dvorečku. 
Ráda bych poděkovala všem úžasným maminkám a tatínkům za aktivní 
účast na dvorečkovském programu. Velké poděkování patří všem dětem 
za neuvěřitelný zájem, radost a úsměv, který mne moc a moc těší a moti-

vuje dál.

Děkuji MČ Praha-Dol-
ní Chabry za pomoc 
při organizaci této pra-
videlné aktivity. 

Přeji vám krásné léto 
a těšíme se na vás 
opět v září. 
Dana Ondráčková

   Chaberský dvůr   54   -



Motýli patří mezi to nejkrásnější, co může příroda vnímavému po-
zorovateli nabídnout. Elegantní tvorové vybavení nesmírně citlivý-
mi smyslovými orgány, skvělou orientací v prostředí, výkonnými lé-
tacími svaly a samozřejmě křídly, jejichž tvary a barvy fascinují člo-
věka od dávných dob. Ani na našich panelech naučné stezky jsme 
nemohli tento hmyz opominout, protože právě Praha patří mezi 
místa s nejpestřejší skladbou motýlích křídel. 

Panel s popisem motýlů, hravou barevnou loukou pro děti a za-
jímavostmi z oblasti archeologie najdete na zastavení za školou 
v ulici V Kratinách. Další nová zastavení jsou nainstalována v ulici 

Na Pěšině, zde jsme se zaměřili především na zemědělství. Na Červených vrchách nad hřbitovem se pak dočtete zejména o unikátních nálezech 
z doby ledové. Vydáte-li se od Červených vrchů směrem na východ, najdete na polní cestičce Ornitologickou tabuli s fascinujícími snímky opeřenců. 

Tato čtyři zastavení uzavřela okruh naučné stezky s názvem Brána do pravěku Prahy, čítající celkem 16 tabulí a dosahující délky zhruba 6 km. Na navigačním 
systému a doplňujících materiálech se bude postupně pracovat tak, aby stezka splňovala všechna potřebná kritéria a vy jste si ji mohli užít v plném rozsahu 
a kráse. Prohlídka panelů a trasy stezky je nyní možná i z tepla vašich domovů na našich webových stránkách: www.osop-chabry.cz v sekci Naučná stezka.
Za tvůrčí tým naučné stezky  Martina Mrňavá

Panely naučné stezky jsou kompletně osazeny, aneb jdeme do fi nále

Školy a sdružení

inzerce

Návštěva družiny ZŠ v knihovně
Družina dětí z prvních tříd v měsíci červnu navštívila místní knihovnu. Děti 
se dozvěděly, jak taková knihovna funguje a kdo vlastně knihovnu hlídá. 
Prohlédly si knižní oddělení, navštívily aktuální výstavu fotografi í divoké 
a krásné přírody USA a unikátní sbírku korýšů z celého světa od Mag-
dalény a Ondřeje Radostových. Na závěr si vybarvily draka Knihulku 
a vrátily se zpátky do školy. 

Noc kostelů 
Noc kostelů stejně jako 
v celé republice proběhla 
také v chaberském kos-
telíku.

Akci uvedl rektor kostela 
Ant. Ježek. Soubor Ra-
tolesti již po čtvrté zahá-
jil večerní program kon-
certem a navodil tak vel-
mi příjemnou atmosféru. 
Přednášky členů sdruže-
ní o románském umění 
dále přiblížily návštěvní-

kům historii kostela i místa. V pozdních večerních hodinách se prosto-
rem románské stavby rozezněly varhany uměním Libora Juříčka, který 
Noc kostelů uzavíral.

Děkujeme všem velkým i malým 
návštěvníkům, kteří do Dolních 
Chaber zavítali, bylo jich tentokrát 
téměř dvě stě. Náš velký dík nále-
ží rovněž všem účinkujícím, kteří 
nás celým večerem provázeli bez 
nároku na honorář. Doufáme, že 
si poutníci po Nocích kostelů od-
nášeli z Chaber obohacující pro-
žitek v téměř letní červnové noci.

Více fotografi í na www.osop-
chabry.cz          Za OSOP Jana Snížková
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Inzerce

www.novechabry.cz

Obchodní prostory k pronájmu
v blízkosti vašeho domova

800 810 100

Máte podnikavého ducha a sháníte prostory pro svůj podnikatelský záměr? Neváhejte využít nabídky pronájmu 
obchodních jednotek v multifunkčním komerčním centru v Nových Chabrech a přizpůsobit si je dle vašich přání. Výstavba 
centra byla zahájena v březnu letošního roku a od jara 2017 získají Dolní Chabry nové obchody a služby každodenní potřeby.  
 
Moderní komerční centrum se skládá ze dvou budov s obchodními jednotkami od 31 do 291 m2. V těsné blízkosti probíhá 
také výstavba mateřské školy. Mezi budovami bude vystavěno atrium s lavičkami pro posezení a uměleckým dílem od 
známého českého sochaře.
 
V případě zájmu o pronájem nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím bezplatné linky 800 810 100 nebo navštivte náš web.
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inzerce

TJ ZŠ Chabry vyslala na atletiku několik svých cvičenců.
11. června 2016, již v tomto roce po druhé, vyjel Lukáš Janoštík do města Třebíče změřit 
síly s nejlepšími na republikovou soutěž ČASPV v atletice pro rok 2016. Lukáš sice neob-
sadil žádné vítězné místo, ale vyzkoušel si bojovat s nejlepšími a vůbec si nevedl špatně. 
Z 29 závodníků ve své věkové kategorii se umístil jako 11.   LUKÁŠI GRATULUJEME!

TRAMTADADÁÁÁ  - letos již podruhé 
12. června 2016  vybojoval krásné 3. místo na svých prvních závodech PRAHA – 
OPEN 2016 na stadionu Dukla Praha Matěj Smutný se svým tátou Davidem v kate-
gorii rodiče a děti. Výkon je na velkou poklonu, vždyť se Matěj s tátou utkali s 87 dět-
mi a rodiči. GRATULUJEME!
V kategorii předškoláků nás reprezentovala Josefínka Pavlíková a v kategorii žactva 
závodila Nela Foitová. Obě děvčata si vedla moc dobře, i když na ně při soutěžení pr-
šelo, a my jim za to, že to nevzdala, moc děkujeme.
Poděkování také právem patří rodičům, kteří si udělali čas a strávili se svými dětmi hezký den plný pohybu.
Fotky ze závodu jsou na http://tjzschabry.rajce.idnes.cz a malé video na http://facebook.com/tjzschabry

Tělovýchovná jednota Ďáblice –
fotbalový oddíl pořádá pro holky a kluky 
již VI. ročník míčového kempu
se zaměřením na fotbal, tenis, míčové hry a plavání.
Kemp je určen dětem od 4 do 12 let. 

Program bude probíhat ve sportovním areálu
fotbalového oddílu – Kokořínská 400/32, 
Praha 8–Ďáblice, plavání v Rehaklubu 
s bazénem 4 x 6 metrů.

Termín konání:  1. turnus: 18.–22. července 2016
2. turnus: 25.–29. července 2016

Kemp trvá od pondělí do pátku vždy od 8 do 16 hodin.

Svačina, oběd, odpolední svačina a pitný režim jsou zajištěny.
Cena kempu je stejně jako v loňském roce 3 000 Kč.
Sleva 10% na další děti z jedné rodiny, nebo při účasti i na druhém termínu kempu.

O děti se bude starat odborný tým trenérů a aktivních hráčů.
Vedoucí kempu: Michal Mošnička a Jan Němec.

Kontakt: veselemice@email.cz, mobilní tel.: 603 267 237
Další informace, přihlášku na kemp si můžete stáhnout na www.veselemicezdablic.cz 

 

OD ZÁŘÍ OPĚT PŘIPRAVUJEME KROUŽKY PRO VAŠE RATOLESTI 
NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ DO KONCE ZÁŘÍ 

Více informací během prázdnin na www.fitactivity.cz 

První ukázková lekce zdarma! 

MŮŽETE SE TAKÉ TĚŠIT NA VELKÝ VÝBĚR SKUPINOVÝCH LEKCÍ 
PRO DOSPĚLÉ: 

TRX, K2 hiking, BOSU, Pilates, Jóga,  Piloxing, Crossfit, Bodystyling Hubneme do plavek, 
Společenské tance… 

MASÁŽE: ZDRAVOTNÍ, REKONDIČNÍ, HAVAJSKÁ, LIFTING OBLIČEJE, ZÁBALY PROTI 
CELULITIDĚ 

Ing. Martina Šujanová, Tel: 775 182 346 

Studio FitActivity - Centrum Karel, 2. patro 
Tel: 604 216 542 

www.fitactivity.cz 

 
 
 
 
 
 

Žačky chaberské školy Anna Mrňavá a Veronika Vítková dobyly 
evropský šampionát, který se uskutečnil koncem května v Karlo-
vých Varech, a přivezly si z Mistrovství Evropy v aerobiku (kate-
gorie cadet 11-13) nejcennější kov - zlatou medaili, Verunka ještě 
medaili stříbrnou z Tria. 
Závodnice z Fitness Centra Báry a Hanky Šulcové dostaly se 
svým osmičleným týmem Rebelek nejvyšší možné bodové ohod-
nocení a nechaly tak za sebou takové velmoci, jakými jsou např. 
precizní a exaktní Rusky. Budeme mladým talentovaným sportov-
kyním z Dolních Chaber držet nadále pevně palce a doufat, že na 
říjnovém Mistrovství světa ve Vídni se jim rovněž podaří dosáh-
nout na nejvyšší stupně.

Atletika – v měsíci červnu často skloňované slovo v TJ ZŠ Chabry 

Novopečené Mistryně Evropy v aerobiku jsou „Rebelky“ z Chaber

inzerce


