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Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina, 
starosta MČ

Letošní rok je spojován 
s magickou 8 v mnoha 
různých významných 
datech.
Všichni víme, že roky 1918, 
1938, 1948 a 1968 měly 
nesmírný význam pro celou 
naši zem.
Rok 1968 má pro Dolní 

Chabry ještě další rozměr, a to 50. výročí samosprávy.   
   Dne 1. ledna 1968 byly Dolní Chabry ještě jako obec 
Středočeského kraje připojeny spolu s několika dalšími 
obcemi k hlavnímu městu Praha. Jednalo se o první ze 
dvou rozsáhlých rozšíření hlavního města té doby. Faktický 
význam tohoto kroku pro místní obyvatele výrazně vzrostl 
po roce 1989. Městské části začaly posilovat své pozice 
ve smyslu samostatnosti v rámci hlavního města, což se 
projevovalo především v lepších službách občanům. MČ 
Dolní Chabry poskytovala svým obyvatelům dostupná 
pracoviště státní správy v oblasti vydávání osobních 
dokladů a pro oblast Ďáblice, Březiněves, Dolní Chabry 
působil samostatný stavební úřad s dislokovaným 
pracovištěm v Dolních Chabrech.
   Nedávná minulost, bohužel i současnost se daleko 
více nesou ve snaze centralizovat řízení hlavního města 
a pravomoci městských částí omezovat. V nedávné 
minulosti jsme zaznamenali tendenci omezit počet 
městských částí. Argumentem byl ekonomický užitek. 
Možná by opatření skutečně přineslo fi nanční přínos, i 
když pouze zanedbatelný, ale pro obyvatele by tento krok 
zcela jistě znamenal další komplikace v kontaktech se 
státní správou.
   Samospráva Dolních Chaber vznesla připomínky 
k současnému návrhu novely Statutu hlavního města 
Prahy. I zde se objevují tendence omezovat pravomoci 
samospráv městských částí vůči magistrátu hlavního 
města. Ve spolupráci s dalšími členy Svazu MČ 
hl. m. Prahy se budeme snažit minimálně o zachování 
současného stavu. 
   Všem obyvatelům Dolních Chaber přeji příjemné prožití 
jarních měsíců.

Výběr ze zasedání Rady 
29. ledna 2018
Rada projednala

 � změnu funkčního využití ploch na pozemku parc. 
č. 1246/32, k. ú. Dolní Chabry. Předmětnou žádost 
týkající se změny využití plochy z platného stavu v ÚP, 
kdy je pozemek vedený jako orná půda a městská zeleň 
(OP, ZMK) na čistě obytnou (OB), veřejné vybavení 
(VV) a rekreační plocha (SO1) postupuje k projednání 
Zastupitelstvu. Současně vzhledem k výsledkům 
místního referenda Rada požaduje doplnit stanovisko 
stavební komise. Ukládá starostovi předložit na nejbližším 
zasedání ZMČ.

 � petici ze dne 24. 1. 2018 ve věci za spravedlivé 
odměny členů volebních komisí, která byla předložena 
k projednání pod č. j. MCPCH 0187/2018. 

jmenovala
 � komisi pro výběr dodavatele realizace stavby 

„jednostranný chodník s osvětlením včetně zastávky 
autobusů MHD-Spořická“ ve složení: p. Malina – starosta 
MČ, p. Malý - předseda stavební komise, p. Vokurka - 
radní, p. Šír - zastupitel a Ing. Floriánová - zastupitelka. 
Náhradním členem komise byla jmenována tajemnice 
ÚMČ B. Kukurová.

revokovala
 � usnesení č. 679/17 RMČ ze dne 13. 11. 2017 v části 

výroku, kterým stanovila podmínku pro poskytnutí daru 
Lesní mateřské škole Jaata, s.r.o. na obnovu požárem 
zničených jurt, že organizace doloží seznam dětí 
s trvalým pobytem na území MČ. Vzhledem k veřejně 
prospěšným aktivitám na území MČ, kterých se účastní 
LMŠ dobrovolně, ochotně a v hojném počtu, MČ na 
podmínce doložení předmětného seznamu netrvá.

souhlasila
 � s uzavřením smlouvy o umístění nereklamních doplňků 

na zařízeních veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy 
se společností TRADE CENTRE PRAHA a.s., která 
v případě této smlouvy zastupuje hlavní město Praha na 
základě plné moci. Pověřila starostu k podpisu smlouvy.

 � se zpracováním projektové dokumentace pro realizaci 
bezpečnostního dopravního opatření (zpomalovacího 
prahu) v místě přechodu pro chodce na Hrušovanském 
náměstí.

vzala na vědomí
 � seznam sponzorských darů za 3. a 4. čtvrtletí roku 2017, 

který předložila MŠ Chaberáček.
nesouhlasila 

 � s návrhem zastupitelky Mgr. Šilhové Šafránkové na 
odvolání 2 členů redakční rady, šéfredaktorky Mgr. Hany 
Marie Kunešové a člena Miroslava Maliny. Projednala 
návrh na úpravu Pravidel pro tvorbu a schvalování 
Chaberského zpravodaje, která předloží právnímu 
poradci ke konzultaci. Současně uložila starostovi 
předložit zprávu na dalším jednání RMČ.

se seznámila
 � s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává 

Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů. 
Vzhledem k rozsáhlým úpravám, které se týkají rozpočtu 
hl. m. Prahy a rozpočtů MČ, způsobu projednávání 
územně analytických podkladů, územně plánovací 
dokumentace a programu rozvoje hl. m. Prahy, vzájemné 
součinnosti mezi orgány hl. m. Prahy a orgány MČ, 
způsobu projednávání návrhů obecně závazných 
vyhlášek a nařízení a způsobu vyhlašování, a také 
záležitostí, které se svěřují do působnosti MČ nad rozsah 
stanovený zákonem, Rada pověřila starostu projednáním 
výše uvedeného dokumentu na zasedání Svazu MČ, 
který se uskuteční dne 5. 2. 2018. Na základě předložené 
zprávy Rada k dokumentu zformuluje své připomínky. 

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 

email: miroslav.malina@dchabry.cz, tel.: 283 851 272

                   

Kulturní a sociální komise pro Vás připravuje vítání nových občánků naší městské části.

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Milí rodiče,

máte-li zájem zúčastnit se spolu s vašimi miminky chaberského vítání nových občánků, prosím, 
ohlaste se na emailovou adresu vitaniobcanku@dchabry.cz nebo na telefon 283 851 277. 

Jarní termín vítání občánků je 10. dubna v 17:00h v Chaberském dvoře. 

Prosím o přihlášení do 15. 3. 2018.

K registraci je nutné uvést: jméno a příjmení dítěte, datum 
narození, trvalý pobyt a kontakt.

Děkujeme a těšíme se.
Za kulturní a sociální komisi
Barbora Floriánová
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.
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Zprávy z úřadu

Místní poplatek ze psů za rok 
2018
Splatnost do 31. 3. 2018

Majitelé psů s trvalým pobytem na území MČ Praha-
Dolní Chabry, kteří nečerpají dvouletou úlevu do 
výše 350,- Kč/rok za označení psa mikročipem po 
přihlášení do registru Magistrátu hl. m. Prahy, zaplatí 
poplatek ve stejné výši jako v předchozím roce. 
Sazby poplatků se nemění a dle vyhlášky č. 23/2003 

Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů 
(18/2004 a 8/2011 Sb. hl. m. Prahy) jsou následující:
• 300,- Kč za jednoho psa chovaného v rodinném domě
• 600,- Kč za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinném domě
• 200,- Kč za jednoho psa chovaného v rodinném domě, je-li držitel psa 
poživatel invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého 
důchodu, který je jediným zdrojem příjmů
• 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinném domě, 
je-li držitel psa poživatel invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo 
vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmů
• 1.500,- Kč za jednoho psa chovaného v bytovém domě
• 2.250,- Kč za druhého a každého dalšího psa chovaného v bytovém domě
• 600,- Kč za jednoho chovaného psa určeného a užívaného k hlídání 
objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem 
hlídaného objektu
• 900,- Kč za druhého a každého dalšího psa určeného a užívaného 
k hlídání objektů, jehož držitel je právnická osoba, která je zároveň 
vlastníkem hlídaného objektu.

Poplatky lze zaplatit po, st 7.45-12, 13.00-17.45 hod na podatelně ÚMČ 
Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, nebo bankovním převodem, účet č. 
2000704349/0800, KS 0379, VS 1341 a SS – popisné číslo domu (červené).

Povinnost chovatelů
• ohlásit psa staršího třech měsíců do evidence MČ Praha-Dolní Chabry
• přihlásit psa do registru chovatelů psů MHMP do 30 dnů od označení 
psa čipem, tetováním, www.praha.eu
• v případě ukončení chovu nebo uhynutí psa odhlásit z evidence do 30ti 
dnů, dokládá se potvrzením od zvěrolékaře nebo čestným prohlášením 
(pokud jste tak dosud neučinili, informujte příslušný odbor dodatečně). 
Vzory tiskopisů jsou k dispozici na www.dchabry.cz http://www.dchabry.cz/
dchabry/3-URAD-MC/19-FORMULARE-A-ZADOSTI
Adresa registru: ÚMČ Praha – Dolní Chabry Referát daní a poplatků, 
Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8, Tel: 283 851 272, e-mail: gabriela.
chamrova@dchabry.cz.

G. Chamrová, referent ÚMČ

Výběr ze zasedání Rady  
12. února 2018
Rada souhlasila

 � s připojením se MČ ke kampani „Vlajka pro Tibet“ 
a vyvěšením  tibetské vlajky dne 10. 3. 2018.

 � s návrhem kritérií pro přijímání žáků do 1. tříd ZŠ 
pro rok 2018/2019, které předložila ředitelka ZŠ. 
Přijatá směrnice vstupuje v platnost schválením 
usnesení č. 744/18 RMČ a bude závazná pro 
zápis do 1. ročníku, který se koná ve dnech  
25. a 26. 4. 2018.

 � s prodloužením nájmu nebytových prostor 
divadelními spolku DIVOCH z.s. do 31. 12. 2018 
za podmínek uvedených v nájemní smlouvě. 
Zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

vzala na vědomí
 � vyúčtování finančních darů za rok 2017, které 

předložily TJ ZŠ Chabry, TJ SOKOL Dolní 
Chabry a OS na ochranu památek v Dolních 
Chabrech, z.s.

se seznámila
 � s návrhy rozpočtů na rok 2018, které předložily 

příspěvkové organizace ZŠ Praha-Dolní Chabry, 
MŠ Bílenecké náměstí, MŠ Chaberáček a 
školská a sportovní komise. Návrhy budou 
zapracovány do rozpočtu MČ na rok 2018.

projednala
 � návrh rozpočtu na rok 2018. Doporučila ke 

schválení ZMČ a pověřila starostu předložit na 
nejbližším zasedání.

Prezidentské volby
Prezidentem je znovu 
Zeman, v Dolních 
Chabrech byla vzorná 
účast.

Dosavadní prezident ČR 
Miloš Zeman v lednu 
obhájil úřad nejvyššího 
státního činitele, když se 
ziskem 51,36 % hlasů 

porazil profesora Jiřího Drahoše. Rozdíl mezi oběma 
kandidáty činil pouhých 152 tisíc hlasů. Volba byla dle 
očekávání velmi těsná. Názory odborníků na volby a 
marketing směřují stěžejní momenty voleb ke dvěma 
televizním debatám, silné kampani od podporovatelů 
Miloše Zemana v samém závěru, mobilizaci nevoličů 
a nerozhodnutých voličů a využití nepříliš prezidentsky 
zásadního téma migrace.
   V Dolních Chabrech byla tradičně vysoká volební 
účast a mezi pražskými městskými částmi patřila 
s 80,76 % ve druhém kole volby k pěti nejvyšším. 
Celkově v Praze volilo 71,12 %,  celorepublikově 
pak 66,60 % oprávněných voličů. Chaberští občané 
hlasovali v poměru 1 830 hlasů pro bývalého ředitele 
Akademie věd ČR Jiřího Drahoše a 603 hlasů pro 
stávajícího prezidenta Miloše Zemana. 
   Prezident Zeman byl zvolen pro druhé pětileté volební 
období. Poražený Drahoš nyní zvažuje možnosti 
dalšího politického působení, stejně tak jako mnozí 
neúspěšní kandidáti z prvního kola volby, pro které se 
nabízí například možnost kandidatury v podzimních 
volbách do Senátu.     

Tomáš Trenkler, politolog, člen redakční rady

SVOZ BIOODPADU POMOCÍ BIO VOK 

březen 2018
Bílenecké náměstí 24.03.2018 09:00 - 12:00
Ulčova   24.03.2018 09:00 - 12:00

duben 2018
U Větrolamu  07.04.2018 09:00 - 12:00
V Kratinách  07.04.2018 09:00 - 12:00
Měděnecká  28.04.2018 09:00 - 12:00
Na Pěšině  28.04.2018 09:00 - 12:00

Upozorňujeme občany, že v případě naplnění kontejneru před uplynutím 
doby přistavení bude kontejner odvezen a nový kontejner již přistavován 
nebude. U kontejnerů bude po celou dobu přistavení přítomna obsluha.
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.
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Výlet na zámek Nelahozeves:  
Zahájení zámecké sezóny 
Odjezd od školy v sobotu 24. 3. 2018 v 10 hodin.
Kulturní a sociální komise zve seniory, ale i rodiny s dětmi na výlet 
do zámku Nelahozeves  Přihlásit se můžete v CHD, poplatek pro 
chaberské 100,- Kč, děti zdarma, oběd v ceně zájezdu. Co nás 
čeká? Děti i dospělí si mohou užít bál s princeznou Polyxenou 
v kostýmech v Rytířském sále od 11 hodin, celé dopoledne 
bude probíhat Lego workshop se Světem kostiček, malování 
na obličej, soutěže. Na nádvoří bude probíhat opékání buřtíků, 
takže doufáme, že se zapojíte. Kromě prohlídky zámku uvidíme 
vystoupení Fjordské čtverylky (tanečky s koňmi), můžeme si koupit 
výrobky v řemeslných stáncích a na oběd se vydáme společně, 
až si všechno prohlédneme a užijeme, cca v 13.30 hod.              

Věra Doušová

Dopadení žháře 
Dne 8. 10. 2017 shořely jurty a nikdo jsme nevěděli proč. Z velké 
části jsme se báli, že to byla závada na elektroinstalaci nebo že ji 
někdo podpálil. V prosinci nám zavolala policie s tím, že dopadli 
pachatele. Jedná se o dva mladíky, kteří vykrádali auta, chatky, 
domy a školku v blízkém okolí. Doznali se k mnoha deliktům. Mimo 
jiné i k trojnásobnému vykradení jurt a jejich zapálení. Jurty zapálili 
zapalovačem, nepoužili žádnou hořlavou látku. Jsme rádi, že jsou 
žháři již ve vazbě. Všem ještě jednou děkujeme za obří pomoc! 
Děti už se těší z nových jurt.            Za Jaatu, Tereza Vavrečková

Myslivost v „Chabrech“ 
Motto: Myslivost je nejen prostředkem k poznání a pozorování 
přírody, nýbrž působí i na lidské srdce a rozum.“
Myslivost v Chabrech byla a je provozována dlouhá léta. Jako 
všechno, tak i myslivost prošla určitým vývojem až do dnešní 
doby. Nyní jsou Chabry součástí honitby Zdiby – Klecany, což se 
stalo v době velkého slučování. Součástí je i chaberská skupina, 
o které bude i dále řeč. Naše skupina provozuje myslivost od 
Prahy k Veltěžskému katastru. 
   Nyní něco k současnosti, což je měsíc březen. Březen, tj. jaro, 
období, kdy se příroda po zimním spánku probouzí a začíná se 
rodit nový život. Je možné zahlédnout malého zajíčka březňáka 
a začínají námluvy bažantů, kachen a ptáčků zpěváčků i jiných 
obyvatel přírody. V srnkách se začíná vyvíjet nový život, proto vás 
žádám jako návštěvníky přírody, dopřejte zvěři klid a nepouštějte 
své pejsky do houštin, kde zvěř odpočívá a je to její domov.          

Antonín Matějka, myslivecký hospodář

Průkazové foto
Rodinné focení
Focení dětí
Produktová fotogra e

Katovická 411/4 | Praha 8 | mobil 736 263 340

Katovická 411/4 | Praha 8 | mobil 736 263 340

originální kostýmy pro děti i dospělé

ujcovna_Foto_95x135mm_5mm_spad.indd   1 15.2.2018   20:38:43

inzerce

Volný čas, komise, informace

MOŽNOST ZAKOUPENÍ OBĚDŮ  
V JÍDELNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
PO - PÁ  11.10 - 11.40 hod. Cena oběda činí 65,- Kč. 
Způsob úhrady: pouze bezhotovostně 
Jídelna Základní školy Praha – Dolní Chabry nabízí stravování 
pro cizí strávníky (seniory, matky na MD, zaměstnance blízkých 
podniků), tj. pro osoby, které nejsou žáky nebo zaměstnanci 
školy. Obědy lze odebírat výhradně do přinesených nádob.  
Oběd zahrnuje polévku, hlavní jídlo a případně salát, dezert či 
ovoce. Vybrat si lze ze dvou druhů jídel. Bližší informace najdete 
na webových stránkách školy pod záložkou „Školní jídelna“.  
Zájemci se mohou přihlásit u vedoucí školní jídelny 
na tel. 604 748 525 nebo 283 852 235.                                red

OZNÁMENÍ ÚMČ Dolní Chabry
Pokládka nových elektrických kabelů: 

Ústecká, Kobyliská, Protilehlá a Pod Křížem

Úřad MČ Praha 8 - odbor dopravy vydal opatření obecné 
povahy, kterým se stanoví přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích Ústecká, Kobyliská, Protilehlá a Pod 
Křížem v souvislosti s pokládkou nových kabelů PRE. 

Práce budou realizovány ve třech etapách: 

1. etapa: 19. 3. 2018 - 22. 4. 2018 
Kobyliská, Protilehlá, Pod Křížem, 

2. etapa:   2. 4. 2018 -   6. 5. 2018 
Ústecká, Kobyliská, Protilehlá, Pod Křížem, 

3. etapa: 16. 4. 2018 - 20. 5. 2018 
Kobyliská, Protilehlá, Pod Křížem.

Prováděcí dokumentace je k nahlédnutí na odboru dopravy, 
kanc. č. 321, ÚMČ Praha 8.           Stavební komise Rady MČ
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Dopisy

                                                                                             Dopis zastupitelky, stanovisko

V Kratinách
Ulice V Kratinách je zčásti jednosměrná komunikace vedoucí 
kolem základní školy směrem k Beranovu. Mezi lidmi se 
vžilo označení Beranovka pro její část, kterou tvoří panelová 
a polní cesta. Dnes jde o jedinou cestu v Dolních Chabrech, 
kde nemohou jezdit auta a je využívána k procházkám rodin  
s dětmi, se psy a cyklisty. V minulosti se dokonce uvažovalo, že 
by zde mohla být vybudována cyklostezka, která by spojovala 
povltavskou cyklomagistrálu přes Draháňskou roklim Dolní 
Chabry, Čimický a Ďáblický háj.  
   Komunikace V Kratinách (Beranovka) se stala součástí plánů 
na řešení dlouhodobě neudržitelné dopravní situace v Dolních 
Chabrech. Jak jste se mohli opakovaně dočíst v  Chaberském 
zpravodaji, je v plánu tuto ulici zprůjezdnit. Prosincový zpravodaj 
obsahuje dokonce vizualizaci vybetonované ulice V Kratinách, 
lemované statnými zelenými stromy, která je eufemisticky  
v článku označená jako „obnovení historické komunikace  
V Kratinách“. V textu se dále uvádí, že dopravní řešení, jehož 
součástí je zprůjezdnění, vzniklo po konzultaci s příslušnými 
odborníky na dopravu. Podle odborníků na dopravní řešení, 
které jsme oslovili my, je tento plán ze své podstaty špatný. 
Zklidnění dopravní situace nepřinese a celá koncepce by se 
měla řešit úplně jinak, než zprůjezdněním klidové zóny nad 
obytnou čtvrtí a základní školou. Naopak změna svede dopravu 
z Nových Chaber přímo ke škole, do těsně blízkosti veřejného 
hřiště a z křižovatky u školy se stane dopravně úzké hrdlo, které 
bude ohrožovat děti v jejím okolí. 
                 
Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, zastupitelka městské části 
Praha – Dolní Chabry 
text v plném, znění na www.dchabry.cz

Reakce na Masopust 
Vážený pane starosto,
měla jsem možnost poprvé se zúčastnit Chaberského masopustu… 
Skvělé, skvělé, skvělé.
Smekám klobouk před úžasnou organizací, precizním provedením 
a nápaditostí. Moc jsme si to se synem užili a ráda bych se  
v dalších letech zúčastnila nejen jako divák, ale i aktivní účastník. 
Moc ráda bych se do příprav a dění kolem masopustu zapojila 
nejen já osobně, ale samozřejmě i s celou školkou. „Malí mrazíci“ 
ze školky pí. řed. Nikodýmové byli úžasní. Příště bychom rádi 
podpořili a pomohli nejen s programem, ale i s občerstvením. 
Ještě jednou díky a těšíme se na příští rok. Podrbejte medvěda za 
uchem, tanečku s ním jsem se ubránila… Krásný den.             

Mgr. Dana Antošová, MŠ Beranov

Poznámka redakce:
Oba zkrácené texty jsou v plném znění zveřejněny na webových stránkách MČ Dolní chabry - viz www.dchabry.cz              red

Poděkování
Vážení členové sociální komise.
Děkuji vám za milé přání a dárek 
k mým 70. narozeninám. Žiji  
v obci už 35 let (stejnou délku 
života jsem prožil na Vinohradech). 
Každého potěší, když si na něho 
přátelé a známí vzpomenou. 
Celý svůj profesní život (47 let) jsem věnoval sportu a působil  
i jako sportovní režisér v redakci sportu ČT. A tak mě potěšily 
i gratulace mých dlouholetých kolegů, jakými jsou třeba Petr 
Vichnar a Pavel Čapek. Čtenářl zpravodaje a sportovní nadšenci 
v obci je velmi dobře znají z televizních obrazovek. Všem přeji 
hodně zdraví a ještě jednou díky.               Mirek Hajný, Na Pěšině 

Poděkování 
Vážení.
Potěšilo mě, že 
jste si na mne 
vzpomněli v čase 
mých narozenin. 
Od mládí jsem se 
díky tátovi a trenérovi Malinovi (oba 
Chaberáci jako řemen) věnoval fotbaliu. 
Z chaberské fotbalové kolébky jsem se 
prokopal až do fotbalové jedenáctky 
týmu Sparta Praha B. Díky vážnému 
zranění jsem fotbalovou kariéru ukončil 
ve 35 letech. Připojuji tehdejší naši 
sparťanskou jedenáctku béčko (jsem 
třetí zleva dole). Všem přeji hodně 
zdraví.              Pepa Řepa, Perštejnská

Chaberské pískovny a Beranovka 
Několik lidí se usilovně snaží zvednout vlnu na záchranu Beranovky. Pojďme se podívat, 
o čem vlastně mluví. Historie nejbližšího okolí Dolních Chaber je velice pohnutá. 
Současní obyvatelé nových domů za školou by asi byli doslova omráčeni při pohledu ze 
svých oken jižním směrem. Většina území až k ulici K Ládví byla postupně vytěžena. 
Obrovské povrchové lomy na slévárenský písek se rozprostíraly i kolem konečné stanice 
tramvají v Kobylisích. Nezůstalo ovšem pouze u jam; tyto byly následně využívány 
jako nekontrolované skládky komunálního odpadu z celé Prahy. A z dnešního pohledu 
ochrany životního prostředí se jednalo o divoké skládky toho nejhoršího ražení. A tam 
někde uprostřed bývala „Beranovka“. Soukromá továrna pana Berana, kterou si přivlastnili 
komunisté a posléze zde zřídili Strojní traktorovou stanici. Další zdroj nesmírné ekologické 
zátěže tady fungoval roky. Posléze byly objekty stanice zbourány a celé území zavezeno. 
Dnes je tu pole.
   K Beranovce vždy vedla regulérní příjezdová komunikace z Dolních Chaber i z ulice  
K Ládví. Ostatně tato cesta byla historickou příjezdovou komunikací do Prahy před vznikem 
dnešní Ústecké ulice. Stále je v katastru vedenou veřejnou komunikací, která musí být 
k dispozici například vozidlům SSZ hl. m. Prahy. Tolik k Beranovce.                 M. Malina

VYJÁDŘENÍ VEDENÍ MČ k článku  
V Kratinách, autorka Šilhová Šafránková 
Vážení spoluobčané. 
Vedení MČ Dolní Chabry se rozhodlo reagovat na článek 
zastupitelky Šilhové Šafránkové, protože se opět jedná o snůšku 
nepravd a dezinformací. 
   V prvé řadě neexistuje žádný vžitý název „Beranovka“ pro 
ulici v Kratinách, protože všichni, kdo naše Chabry znáte, víte, 
že zažitý název tzv. Beranovka byla továrna pana Berana, 
která několik desetiletí sloužila jako strojní traktorová stanice. 
Koncem 90. let byla zbouraná a zavezená skládkou. Jak sama 
autorka v článku uvádí, je ulice V Kratinách cestou v ploše ZMK. 
Ano, je tomu tak. Ulice V Kratinách je skutečně komunikací a 
takto je také vedena v katastrálních mapách. Dokonce je plně 
průjezdná, čehož si paní zastupitelka ani nevšimla. Nejspíš to 
bude tím, že nikde nejsou ony „šílené kolony“ a „bezpečnostní 
rizika“ kolem školy, ze kterých opozice šílí, i když se nic takového 
neděje. 
   Jak jsme již několikrát uvedli, naším cílem je vytvořit z ulice  
V Kratinách plně využitelnou komunikaci v patřičném technickém 
stavu včetně vybudování cyklostezky a chodníku pro rodiny 
s dětmi a venčení psů tak, aby byla především zajištěna 
bezpečnost (čili jasně vyhrazené místo pro chodce, vozidla  
i cyklisty). Z tohoto titulu jsme skutečně požádali Magistrát hl. 
m. Prahy o změnu územního plánu ve věci ulice V Kratinách. 
Ovšem ze zcela jiných důvodů, než se nám všem neustále 
snaží podsouvat paní zastupitelka, která pro svá tvrzení nemá 
jediný důkaz. Cílem naší žádosti je, aby územní plán odpovídal 
skutečnosti, tj. současnému stavu zapsaného v katastrálních 
mapách.  
text v plném, znění na www.dchabry.cz
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kontakt: 283 852 858, 604 976 653, www.dchabry.eu,  
chaberskydvur@dchabry.cz, knihovna@dchabry.cz. 

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

Pohádka Dobrodružství prince Světomila  
17. 3. 15.00 hod.
Komediální pohádka na motivy 
pohádky o Dlouhém, Širokém a 
Bystrozrakém zdůrazňuje hodnotu 
nezištné pomoci v nouzi a síle 
přátelství. Veršovaný text o princi 
Světomilovi, jeho milé a strašlivém 
čaroději přináší i pohled na 
neotřelé kamarádství cizokrajných 
souputníků, řadu vtipných gagů a 
překvapivé fi nále.                                                               Divadlo Piškot

Březen 2018
Výstava „Čeští panovníci“ 5. 3. - 29. 3.
Dřevořezby Jarmily Haldové

4. 3. ne 19.00 hod., Jídelna aneb Vařím, vaříš, vaříme...
Zahájení březnového festivalu ochotnických divadel Dolní Chabry
Vstupné 120 Kč, důchodci 60 Kč, Velký sál

6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3. út 9.30 – 11.00 hod., Dvoreček  
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč

7. 3. st 15.30 – 17.30 hod., Kavárnička Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje
pořádá Kulturní a sociální komise

8. 3. čt 19.30 hod., Hodný pan doktor
Březnový festival ochotnických divadel Dolní Chabry
Vstupné 120 Kč, důchodci 60 Kč, Velký sál

12. 3. po 17.00 hod., Pražské pověsti
Březnový festival ochotnických divadel Dolní Chabry
Vstupné 60 Kč, Malý sál

15. 3. čt 19.00 hod., Země pokladů
Březnový festival ochotnických divadel Dolní Chabry
Vstupné 120 Kč, důchodci 60 Kč, Velký sál

17. 3. so 15.00 hod., Dobrodružství prince Světomila
Divadelní pohádka pro děti 
Vstupné 50 Kč, Velký sál

18. 3. ne 19.30 hod., Podivný pár
Březnový festival ochotnických divadel Dolní Chabry
Vstupné 120 Kč, důchodci 60 Kč, Velký sál

20. 3. út 17.30 – 19.00 hod., Beseda Homeopatie na doma
Beseda Magdaleny Kučerové
Vstupné 50 Kč

21. 3. st 15.30 – 17.30 hod., Kavárnička Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje
pořádá Kulturní a sociální komise

22. 3. čt 19.00 hod., Mrzák Inishmaanský
Březnový festival ochotnických divadel Dolní Chabry
Vstupné 120 Kč, důchodci 60 Kč, Velký sál

23. 3. – 24. 3. pá – so 18.00 – 9 hod., Noc s Andersenem
Přenocování pro děti 
Vstupné 120 Kč, Knihovna

24. 3. ne 18.00 hod., Sestry
Závěr březnového festivalu ochotnických divadel Dolní Chabry
Vstupné 120 Kč, důchodci 60 Kč, Velký sál

Výstava „Čeští panovníci“ 5. 3. - 29. 3.

Reliéfní deskové obrazy českých panovníků a jejich manželek řezbářky 
Jarmily Haldové
Expozice představuje zcela výjimečnou kolekci dřevořezeb autorky 
Jarmily Haldové.  Na 114 deskových obrazech uvidíte české panovníky 
a jejich manželky v posloupnosti jejich vlády. Toto impozantní dílo vzniká 
celou řadu let. Premiéru měla výstava v Senátu ČR v roce 2008. Od té 
doby nepřetržitě cestuje. Plzeň, Hradec Králové, Vlašim, Litoměřice a 
další města.
Jarmila Haldová je také autorkou dřevěných, vyřezávaných betlémů, 
malířkou a ilustrátorkou. Její tvorba je známá i v zahraničí. Botanické 
ilustrace publikovala především v USA.

Beseda Homeopatie na doma
20. 3. út 17.30 – 19.00 hod.  
Na semináři se dozvíte, jak homeopatie funguje a seznámíte se 
s homeopatickými léky, které nejčastěji použijete v běžném životě. Budeme 
si povídat o zásadách užívání, jaké homeopatické léky rozlišujeme a proč 
je dobré užívat právě homeopatika. Jedním z důvodů je, že dokáží vyléčit 
bez škodlivých vedlejších účinků. Navíc jsou vhodné pro těhotné, alergiky, 
pacienty s chronickým onemocněním jater nebo ledvin, vlastně pro všechny 
věkové kategorie, od novorozenců až po seniory. Dále budete mít prostor 
pro své dotazy.                                     Těší se na Vás Magdalena Kučerová

Upozornění: 
Dne 31. 3. bude KC CHD včetně knihovny uzavřeno.

Chaberský dvůr – Kulturní centrum
můžete sledovat na FB 



1. ročník Dne rodiny

Knižní novinky

Novinky pro děti

Noc s Andersenem v chaberské knihovně 
23. 3. 18.00 – 9.00 hod.

Už poosmnácté chystají „Noc 
s Andersenem“ v knihovnách, školách, 
klubech, v hasičárnách, u skautů, 
v zoologické zahradě, v knihkupectví, 
v divadle. Akci k podpoře dětského 
čtenářství zaštiťuje také velvyslanectví 
Dánského království v Praze. Na dvě 
místa vyjedou zástupci ambasády 
v čele s velvyslancem panem Ole 
Frijs-Madsenem číst dětem dánské 
pohádky.     Leitmotivem letošní 
pohádkové noci bude na mnoha 
místech 180. výročí od napsání 
pohádky Statečný cínový vojáček. 

   A budeme si připomínat ještě několik letošních výročí: v roce 1928 
vznikla krásná knížka Povídání o pejskovi a kočičce (nakladatelství 
Albatros letos na jaře vydá reedici této pěkné knížky a pejsek s kočičkou 
zdobí i plakátek a pohlednici). Koncem roku 1938 začaly vycházet 
kreslené příběhy klubu Rychlých šípů. Jejich 80. výročí si budeme 
také připomínat v Noci s Andersenem, a to se staršími dětmi. Bavit se 
v tento kouzelný večer budou všichni, a nikde nezapomenou na čtení…: 
„Celý svět je plný zázraků, na které jsme si však tak zvykli, že je 
nazýváme všedními věcmi.“ H. Ch. Andersen. 
   Pokud má Vaše dítko zájem prožít Noc v knihovně, přihlaste jej osobně 
přihláškou. Přihlášky jsou k dispozici v místní knihovně od 1. 3. Vstupné 
120 Kč. Vhodné pro děti 5 – 11 let. Kapacita omezena. 
Více na www.nocsandersenem.cz. Klub dětských knihoven SKIP ČR

Těší se na Vás Bára Šedová, Lucie Vodrážková

Koncert Poutníci 
12. 4. 19.30 hod.
předprodej od 21.3.

Poutníci začali v tomto roce už 48. 
sezonu. Za tu dlouhou dobu se 

v kapele vystřídala řada muzikantů, z nichž někteří patřili 
a patří mezi to nejlepší, co český bluegrass mohl a může 
nabídnout. Robert Křesťan, Luboš Malina, Svaťa Kotas nebo 
Jan Máca. Současná sestava hraje ve stejném obsazení již 
9 roků. Na banjo a dobro je to Peter Mečiar, na mandolínu 
Jan Máca, dále kytarista a zpěvák Jakub Bílý a Jiří Pola 
– Karas, kontrabasista 
a kapelník. Tato sestava 
v roce 2017 odehrála 130 
koncertů. Úspěch měla 
také v Číně, kde v Šanghaji 
hrála na Světovém veletrhu 
hudebních nástrojů. 
Supraphon též v loňském 
roce vydalo Poutníkům dvoj 
CD s názvem Zlatá éra. 
V roce 2018 se skupina 
bude snažit opět odehrát 
co nejvíce vystoupení. 
Dále budou pokračovat přípravy na další, již šestnáctý 
nosič. Některé novinky, chystané na toto CD, zazní právě 
v Chaberském dvoře během koncertu.            Jiří Pola Karas

KDY, KDE:

Před a po koncertě prodej poutnických CD

Kapelník:  Jiří Pola • tel. +420 544 227 319, 737 889 581, www.poutnici.cz

tel. 548 426 111, www.asio.cz

Statistika knihovny 2017 
Nejpilnější čtenář 
Bláhová Zdeňka   138 knih
Stryková Renata  112 knih
Székelyová Helena 108 knih
Dětský čtenář       
Tomancová Jolanka 79 knih
Krásenská Adéla    59 knih
Vokurka Dominik  46 knih
Nejžádanější tituly 
1. Okamžiky štěstí, Hartl Patrik (Beletrie)
2. Život po tobě, Moyes Jojo (Beletrie)
3. Hynek Tas z Boru, Niedl František (Historický román)
4. Sova, Bjork Samuel (Krimi)
5. Pohádky pro všední den, Horáková Eva (Dětská)
6. Země příběhů, Colfer Chris (Mládež)

Počet registrovaných čtenářů     435
Počet návštěvníků    4720
Počet výpůjček     9577
Počet vyřízených rezervací      492
Počet knih     6600
Novinky        369
Mluvené slovo         60
Deskové hry         10
Periodika           7
Kulturní akce v prostorách knihovny           85

Chaberský dvůr              7
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inzerce

inzerce

Hlídání k dětem
Milé maminky, 
pokud hledáte 

hodnou chůvu ke svým 
dětem, ať se jedná 

o celodenní, večerní, 
nebo příležitostní hlídání, 

budu ráda, 
když se ozvete na 
tel: 722 938 608.

Loutkové představení Malenka (premiéra) 
Neděle 11. března, 14.00 – 16.00 hod. 
Březen bude v Kavárně pod pavlačí slavnostní. Příběh malinké 
holčičky (na motivy Hanse Christiana Andersena), která se sama 
vydala do světa, potkala spoustu zvířátek a zažila různá napínavá 
dobrodružství, bude určen divákům od 3 do 100 let. Po představení 
si budete moci prohlédnout a vyzkoušet loutky z představení, které 
jsou tentokrát obrovské a látkové ve stylu populárních muppetů, 
nebo si můžete vyrobit vlastní loutku v tematické výtvarné dílně. 
Všichni jste srdečně zváni.                                         Jakub Hojka

„Bohnice žijí“ pořádá zážitkové semináře 
Dne 5. 3. 2018 18.00-20.00 Zážitkový seminář/workshop 
na téma: Protiklady se přitahují…? (Nejen o hodnotách 
v partnerství)
Naučíte se techniky vycházející z principů koučování a NLP 
(Neurolingvistické programování), které se jistě budou do 
budoucna hodit, a to nejen v oblasti partnerských vztahů. Na 
konkrétních modelových případech si je hned budete moci také 
vyzkoušet. Závěrem budeme své poznatky a zkušenosti sdílet, 
bude prostor i pro vaše dotazy. 
Dne 19. 3. 2018 18.00-20.00 Zážitkový seminář/workshop na 
téma: Rozvoj a budování vztahu
Naučíte se techniky vycházející z principů koučování a NLP 
(Neurolingvistické programování), které se jistě budou do 
budoucna hodit, a to nejen v oblasti partnerských vztahů. Na 
konkrétních modelových případech si je budete moci hned 
vyzkoušet. Závěrem budeme své poznatky a zkušenosti sdílet a 
bude i prostor pro vaše dotazy.
Cena za jednotlivé semináře činí 240,- Kč/os. (platba na 
místě). Více na www.bohniceziji.cz/akce/.

Ups & Downs ve Vlně 
První koncert se koná v pátek 
2. března. Začátek v 19.30 hod.
Od tohoto data kapela vystoupí 
v ďáblickém komunitním centru 
Vlna celý půlrok každý první 
pátek v měsíci vždy od 19.30 hod.  
S touto pop/rock cover kapelou si 
vychutnáte nejlepší hity z 90. let!. 
Více na 
www.dablice.cz/akce/22471-ups-
downs

Čimické trhy!
Trhy v Čimicích se budou konat 
od poloviny března každou 
sobotu od 8.00 až 12.00 hod.
V objektu OKC Draháň 
(u zastávky MHD Čimice). 

Najdete zde produkty od českých farmářů (zelenina, ovoce, vejce, 
mléčné výrobky, maso), ale i doplňkový sortiment (marmelády, 
sirupy, šperky, textil a další).  Nově se můžete těšit na živou 
hudbu, která bude trhy doprovázet každou 
první sobotu v měsíci. Čimické trhy můžete 
navštěvovat do konce června, o letních 
prázdninách se nekonají. 
Pokračují od 1. 9. do 22. 12. 2018. 
Srdečně všechny zveme!



 
 

 
Základní škola Praha - Dolní Chabry,  

příspěvková organizace 
Spořická 34/400, 184 21 Praha 8  

 
 

 

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD 
pro školní rok 2018/2019 

 

se koná 
 

 ve středu 25. dubna 2018 od 14 do 17 hodin 
 ve čtvrtek 26. dubna 2018 od 14 do 17 hodin 

 
K zápisu se dostavte s budoucím prvňáčkem a s těmito dokumenty: 

 

- rodný list dítěte 
- občanský průkaz zákonného zástupce 
- žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání  
- vyplněný zápisní list 

 
Formuláře žádosti i zápisního listu jsou k dispozici na webových stránkách školy  

nebo je možné tyto vyplnit přímo při zápisu. 
 

Pokud bude zákonný zástupce žádat odklad povinné školní docházky,  
 musí o něj požádat v době zápisu dítěte k povinné školní docházce. Žádost musí být doložena 

doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-
psychologická poradna pro Prahu 8) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Vzhledem k dlouhým objednacím termínům k vyšetření v PPP pro Prahu 8 doporučujeme 
objednání co nejdříve. 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
proběhne v pátek 16. 3. 2018 od 8:00 do 9:40 

             
Srdečně zveme všechny zájemce k prohlídce budovy školy a v případě zájmu 

         nahlédli i do výuky. 
      Na Vaši návštěvu se těší žáci i zaměstnanci školy 

 
Všechny informace o škole získáte  

na www.zschabry.cz nebo na tel. 233 544 562, 
a na třídních schůzkách budoucích 1. tříd  

v pondělí 11. 6. 2018 v 17 hodin v jídelně školy. 
 

 

Soutěž o nejlepší masopustní masku
Ani letos si děti v naší školní družině nenechaly ujít příležitost 
vyrobit velké množství škrabošek pro účastníky Masopustu. Formou 
soutěže pak byly masky vyhodnoceny a autoři nejpovedenějších 
obdrželi diplom. Máme radost, že škrabošky se všem moc líbily. 
Naši žáci se už těší na další ročník Masopustu. 

vychovatelky školní družiny ZŠ

Geologická olympiáda 
Olympiádu pořádá Přírodovědecká 
fakulta Masarykovy univerzity a 
žáci naší školy na ní již druhém 
rokem nechybí. Letošního školního 
kola se zúčastnilo deset žáků ze  
7. - 9. ročníku. První tři místa obsadili: 
1. Karel Špaček, 2. Karel Kraus, 
3. Jakub Michálek. Karel Špaček 

se v celkovém hodnocení všech školních kol umístil dokonce na  
2. - 4. místě v rámci republiky. V obvodním kole, které již 
proběhlo, skončili na stupních vítězů téměř shodní úspěšní řešitelé  
v pozměněném pořadí: zvítězil Karel Kraus, druhý skončil Jakub 
Michálek a na třetím místě se se stejným počtem bodů se umístili 
Karel Špaček a Helena Dvořáková. Všech deset účastníků školního 
i obvodního kola postupuje vzhledem k výborným výsledkům do 
krajského kola, které se bude konat  9. dubna v sídle České geologické 
služby. My budeme při tom, a jak vše dopadlo, si přečtete v jednom  
z dalších čísel zpravodaje.                                                                             red

Rýma a kašel  
si nás našel
Tento text píšeme 
uprostřed chřipkové 
epidemie. V naší 
školce jsme se 
rozhodli, že si na 
všechny nemoci, 
úrazy a neduhy 
důkladně posvítíme. 
Oblékli jsme se jako 
doktoři a sestry, 
maminky nás vybavily 
obvazy, náplastmi a 
lékárničkami a my se pustili do tajů léčení nemocí a první pomoci. 
Malé paní doktorky a páni docenti se do léčení pustili s velkým 
nadšením a drželi se hesla: „S úsměvem jde všechno líp“. Bravurně 
zvládli i nejzapeklitější případy. Teď už všichni víme, co dělat, když 
někdo na ulici potřebuje první pomoc, o trochu méně se bojíme 
injekce a vyšetření u lékaře, a hlavně jsme si vyzkoušeli, že pomoci 
nemocnému kamarádovi zvládneme i my, malé děti. Ujišťujeme 
vás, že se nikdo z lékařů ani sester „nevznášel po ordinaci jako 
holubička“. Jeden z výroků: „Tak paní, ta injekce bude hrozně 
bolet a bude Vám téct krev, ale jestli nechcete umřít, tak to 
musíte vydržet,“ dokazuje, jak vážně jsme se do léčení pustili. 

Za všechny lékaře i pacienty Mgr. Dana Antošová, ředitelka

Tělovýchovná jednota Základní škola Chabry, z. s.  
ve spolupráci se ZŠ Spořická 

 
  Vás zve 

 
 

  v sobotu 10. března 2018 
 
 

            od 15.00 hodin 
                              
                             na 
 

 20. dětský karneval                                                                                                        
        
          plný soutěží a tance 
 
               

                                                                     
Z pohádky do pohádky 

___________________________________________________ 
 

                           v tělocvičně školy 
 
           Vstupné dobrovolné, přijďte včas! 
 

Na tuto akci připomínáme nutnost přezutí v šatnách školy. 
 

                                                                                                

Zápis do MŠ Chaberáček a Bílenecké náměstí
Zápis se koná  

v pondělí 14. května 2018 od 15 hodin  
v obřadním sále Chaberského dvora.

Zápis do MŠ Beranov byl pro školní rok 2018/2019 
zrušen.

Školy            9
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Zimní sporty našich dětí 
Současné zimy, obzvlášť tady v okolí Prahy, příliš zimním 
radovánkám nepřejí. Bývalo to prý jiné. Současní mladí 
samozřejmě tvrdí, že podle nás bývalo vše jiné. I já jsem 
přesvědčena, že vše bývalo jiné. Minimálně  v tom, že my 
jsme byli mladí.
   Ale zpět k realitě, bez 
ohledu na zimní klima. 
Zásadně se v našich 
končinách změnily 
podmínky. Samozřejmě 
mám na mysli podmínky 
pro rekreační, nebo 
chcete-li dětské sportovní 
vyžití. Ještě před pouhými 
padesáti lety se v Chabrech dalo najít dost terénů a prostor 
na zimní radovánky. Podívejme se, kde jsou dnes.
   Nejjednodušší byly klouzačky a sáňkařské terény. Nebylo 
třeba žádné velké výbavy. Nádherné klouzačky, které jsme 
po večerech ošetřovali poléváním vodou, byly pravidelně 
v dnešní ulici Na Pěšině kolem mlékárny, na pískové cestě 
(dnes Obslužná), pod školou V Americe. Všude jsou dnes 
silnice. Lyžaři už vyžadovali náročnější terén. Lyžovalo 
se na Skalce (dnes je pohřbena pod skládkou TKO), na 
poli U Václava (dnes jsou zde rodinné domy), z kopce 
u Naků a Na Kovárně - vše končí na silnici a dále na svazích 
v Draháňském údolí. To už byl těžší terén, protože do kopce 
se všude muselo pěšky.
   A potom bruslení. Všechny tři rybníky byly plné bruslařů. 
Bruslily malé děti, ale i opravdu odrostlí dorostenci. Pro 
ty nejstarší se vrátí i vzpomínka na Chaberské hokejové 
mužstvo a hřiště na rybníku Pod Zámečkem dokonce 
s elektrickým osvětlením. Strašákem pro nás byli ledaři, 
kteří vysekávali z rybníků led pro chlazení piva v místních 
hostincích. I toho se ale dalo pozitivně využít. Dokonali jsme 
jejich dílo, rozdělili led na menší kry a pluli na nich po rybníku. 
Že jsme skončili občas ve vodě, není asi třeba dodávat.
 Ano, změnilo se nejen zimní počasí, ale také použitelné 
prostory. Možná vše uvedené trochu omlouvá naše děti 
sedící u počítačů.                                          Lenka Nikodýmová

    Tělovýchovná jednota  
             ZŠ Chabry                                       
                    ve spolupráci se  ZŠ Dolní Chabry 

 

                       pořádá 
 

XXIV. ročník Velikonočního turnaje 
           ve stolním tenisu 

                           ____________________________________ 
       

  v pátek 23. 3. 2018 od 12 do cca 15 hod  
    pro kat. děti 1 až 3 třídy 

                                                   pro kat. žáků a žákyň 4 až 6 třídy 
                                                   pro kat. žáků a žákyň 7 až 9 třídy 
 
  v sobotu 24. 3. 2018 od 9 hodin  

    pro kategorie ženy a muži. 
 
Účast: hráči, kteří nejsou registrováni v oddílech stolního tenisu. 
 
Hraje se podle platných pravidel stolního tenisu. 
 
Přihlášky žactvo: do ředitelny ZŠ do pátku 9. 3. 2018 do 14 hodin, ostatní 
telefonicky na číslo 723 127 130 (pan Vokáč-ředitel turnaje) do 9. 3. 2018.  
Přihlásit se lze také e-mailem jaroslav.vokac2@seznam.cz. 
 
 
První tři v každé kategorii získají diplom a pohár, vítězové navíc putovní 
poháry TJ ZŠ Chabry. 
 
 
Startovné: pouze v kategorii dospělých: 100,- Kč. 

 
 

                                                                     Jaroslav Vokáč, ředitel turnaje 
 

 

Zimní příprava našich fotbalistů 
Ačkoli mistrovské soutěže mají přestávku, naši fotbalisté se 
neuložili k zimnímu spánku. Všichni pilně trénují a zápasy 
jsou v plném proudu. Starší přípravka hraje zimní ligu 
na Meteoru a v posledním zápase zvítězila nad Dolními 

Počernicemi vysoko 10:1. Mladší žáci sbírají medaile na turnajích 
v Benešově, Černošicích nebo Sedlčanech a k tomu ještě 2 týmy 
hrají zimní ligu v Třeboradicích. Mladší dorost hraje také zimní ligu 
a v posledním zápase porazili naši dorostenci Řepy krásným skórem 
4:0. Starší dorost zahájil přípravu s A-mužstvem mužů, a tréninky tak 
mají pro ně zvláštní, nezapomenutelný náboj. Přitom řada starších 
dorostenců nastupuje již za muže na zimní lize v Kyjích.

Jan Škurek

XIX. ročník Vánočního turnaje ve stolním 
tenise TJ ZŠ Chabry 
Sportovní rok 2017 TJ ZŠ Chabry zakončila oblíbenou akcí, Vánočním 
turnajem ve stolním tenise v  sobotu 30. 12. 2017 v kategorii žen a 
mužů. Do tělocvičny ve škole dorazili všichni hráči v dobré náladě. 
Všem patří velké poděkování za fair-play chování a předvedené 
výkony. Poděkování patří také Jaroslavu Vokáčovi, řediteli turnaje za 
skvělou organizaci a hladký průběh turnaje.
Umístění: kategorie ženy: kategorie muži:
1. místo Ivana Davidová  1. místo Jaromír Radouš
2. místo Hronková Michala  2. místo Michail Tamarenko                    
3. místo Škurková Klára  3. místo Václav Čejka 
4. místo Sýkorová Kateřina 4. místo Vojta David
5. místo Lenka Kadlecová
Všichni zúčastnění se těší na další Velikonoční turnaj, který bude 
včas ohlášen ve zpravodaji a na našich facebookových stránkách 
www.facebook.com/tjzschabry, kde budou instrukce pro přihlášení 
závodníků, kteří mají zájem změřit své síly s kamarády. Foto z turnaje 
najdete na www.tjzschabry.rajce.idnes.cz                  Ivana Rakovská 



CHABERSKÝ MASOPUST 2018
Rok uběhl jako voda a do Chaber se vrátil Masopustní průvod. 
Ještě v nás doznívají loňské dojmy z pestrého průvodu a už nás zcela ovládly barevné dojmy letošní. Shromažďovací místo se už 
delší dobu nemění. Zachována zůstala kóta shromaždiště, samotné místo se proti loňsku změnilo zcela zásadně. Nedávná vichřice 
zlikvidovala krásnou, starou smuteční vrbu, pod kterou pravidelně přebíral právo nad obyvateli obce masopustní principál. Také druhá 
strana školního hřiště doznala podstatnou změnu. Po letech příprav a především shánění peněz zde všichni obdivovali zcela nové 
sportoviště s prvotřídním povrchem.

   Předání práva mezi starostou MČ Miroslavem Malinou a principálem Jozefem Mitošinkou bylo už úvodem k zahájení veselého 
průvodu obcí. Čelo průvodu vytvořil principál Jozef s obrovským medvědem Milanem, následováni tradiční hudbou. Kapela Pralinka 
se už stala neodmyslitelnou součástí oslavy Masopustu v Dolních Chabrech. Hráli parádně a do kroku. 
   I letos se v průvodu sešlo veliké množství masek. Většina z nich byla opravdu nápaditá a úkol vybrat k ocenění nejlepší masku nelze 
nikomu závidět. Podél celé trasy masopustního průvodu obdivovala spousta lidí nejen masky, ale i hemženíčko kolem nich. 
   Tradičně se na cestě připravovalo několik zastavení. Občerstvení pro velké i malé účastníky bylo připraveno u MŠ na Bíleneckém 
náměstí, Knorova statku, sokolovny, cukrárny Na pěšině a také před restaurací U trumpety. V okolí kostela byly připraveny i děti  
z místní mateřské školy vystrojené v ledových maskách a zpívaly, co jim hlásky stačily. Členové divadelního spolku DIVOCH pobavili 
zábavnými scénkami a inscenací velmi aktuální písně Pravda a Lež. Cíl cesty průvodu byl tento rok u kapličky na Hrušovanském 
náměstí. Celá řada zábavných stánků, široká paleta občerstvení i živý velbloud dvouhrbý byly k dispozici všem účastníkům.
  Závěr průvodu obstarala opět dvojice - starosta MČ Malina a principál Jozef. Předali si Právo a odměnili účinkující děti z MŠ a členy 
divadla Divoch za vystoupení sladkostmi. Cenu za nejzajímavější masku si odnesla rodinná skupinka s jeptiškou.
   Na závěr hodnocení se sluší připomenout nádherné počasí, hojnou účast a obrovské nasazení všech, kteří se podíleli na přípravě 
a organizaci oslav pro všechny! Veliké poděkování všem!

Letošní Masopust je historií. Ať žije Masopust napřesrok!   Věra Malinová za divadlo Divoch

Kostýmy zapůjčila Půjčovna kostýmů, www.medeakostymy.cz. 
„Všechny kostýmy vyrábí paní krejčová z divadelní dílny: jsou originální a rozhodně nepotkáte stejné na jedné akci.“
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