
Zápis z jednání kulturní komise při MČ Praha Dolní Chabry 2019 

Datum konání: 3.8.2020 

Členové: Doušová, Francová, Klocperková, Kritinina, Peterková, Šedová, Wachtlová 

Hosté: Kateřina Šilhová Šafránková, starostka 

 

Program akcí 2.pololetí 2020 

1) 19.9: Zažít město jinak 

2) 20.9. Krajanské slavnosti 

3) Výlety podzim 

4) Úspora peněz z korony 

5) Sbor Camera Chabra- zázemí a zkušební den v CHD 

6) Zpívá celá rodina 

 

 

 

1) Zažít město jinak–organizátor akce CHD 

- 

Zahájení akce: 10-12 hod. akce před CHD , zajistí kulturní komise včetně občerstvení a 

vizuálu 

Program dopolední CHD: Malování na obličej, 2x polaroid s možností humorných 

fotografií pro návštěvníky, (zajistí Francová, Šedová), kouzelník (poptáme), módní 

přehlídka  na pódiu , ukázka taneční produkce- pódium k dispozici talentovaným dětem a 

mládeži Chaber 

Následně bude navazovat program u kostela Stětí sv.Jana Křtitele, v Sokole, na 

fotbalovém hřišti a v Nových Chabrech, kde akce skončí. 

Návštěvníkům bude k dispozici plánek s místy, časy a programem akcí. 

Zpravodaj bude včas informovat o programu, informaci podá p.starostka 

 

2) Krajanské slavnosti-organizátor kulturní komise 20.9.ve 14 hodin na pódiu 

 

12 hod. příjezd souborů k občerstvení, připraví seniorky Chaber pod vedením 

S.Klocperkové . CHD připraví stoly a židlí, lavičky pro diváky, stůl se stanem pro zvukaře, 

pytle na odpad, přívod elektřinu pro čepování piva a ozvučení,  



H.Francová a B.Šedová budou akci fotografovat, A.Wachtlová bude zajišťovat koordinaci 

s pracovníky CHD, zajišťovat prostory a jejich zabezpečení, V.Peterková a I.Kritinina 

budou pomáhat při vydávání občerstvení, V.Doušová bude organizovat nástup i pohyb 

souborů, vystoupení, zajišťovat diplomy, dárky, ozvučení, moderátora i VIP hosty, info do 

Zpravodaje. 

Převlékání souborů bude v hlavním sále, místo pro posezení krajanů se senátorem 

Czerninem , předsedou stále komise pro krajany žijící v zahraničí Senátu Parlamentu ČR, 

v knihovně CHD. 

Na závěr, okolo 16,00 hod. předá p.starostka předsedům spolků knihu o Chabrech, 

celkem 5 kusů . 

Po dobu produkce bude v CHD umístěn cateringový vůz PBPraha s chladícím zařízením. 

 

3) Výlety podzim 

- 24.10.IQlandia Liberec,odjezd v 9 hodin, platba 14.10. a 17.10. v CHD v pracovních 

hodinách CHD 

- 28.11. vánoční trhy Norimberk, hodina odjezdu a data pro platbu upřesníme včas ve 

Zpravodaji 

     

4) Úspora peněz z korony ze 2 neuskutečněných jarních výletů 

1) Zakoupíme přenosnou permanentku do botanické zahrady za 3000.-K4)zajistí 

Šedová) 

2) Pokud bude zájem o adventní trhy přesahovat objem 1 autobusu, přistavíme 2 

autobusy  

 

5) Zkušební prostor pro sbor Camera Chabra 

po dobu rekonstrukce školy bude v hlavním sále CHD vždy ve středu 18-20 hod. Pokud 

budou ve středu večer naplánované akce, přesune se zkouška na úterý. Koordinaci akcí zajistí 

A.Wachtlová. 

 

6) Zpívá celá rodina 

Na návrh p.Klocperkové dáme možnost zpívajícím rodinám, aby si přišly každou 2. středu 

v měsíci počínaje 9.9.v  16,30 zazpívat a zahrát do CHD s kytarou, harmonikou,…podle 

svého přání a zahráli repertoár napříč generacemi. Uvidíme, zda bude o tuto pěknou akci 

zájem. 

4.8.2020                                                          Zapsala: Věra Doušová 

 


