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Zprávy z úřadu

Zastupitelstvo schválilo
  rozpočtové provizorium na rok 2017 dle Zásad 

hospodaření v období rozpočtového provizoria
  rozpočtové opatření č. 8 v roce 2016.

revokovalo
  usnesení č. 45/15 týkající se místního referenda. 

Zrušilo část usnesení týkající se změny koefi cientu 
zastavěnosti, kdy plochy stabilizované s kódem OV-D 
byly změněny na OV-E a plochy stabilizované s kódem 
OB-D byl změněny na OB-F a nahradilo zrušenou část 
nesouhlasem s výše uvedenými změnami. Současně 
uložilo starostovi bezodkladně informovat o těchto 
změnách příslušné orgány MHMP a následně učinit 
kroky k naplnění výsledků referenda, o nichž bude 
informováno na svém příštím zasedání.

uložilo
  starostovi předložit na příštím zasedání analýzu výdajů 

MČ týkajících se zřízení a provozování nové MŠ 
Beranov.

vzalo na vědomí
  informaci o možnostech čerpání fi nančních prostředků 

z investiční rezervy MHMP pro MČ hl. m. Prahy v 
roce 2017. Uložilo starostovi podat ve stanoveném 
termínu řádně zpracovanou žádost a informovat ZMČ 
o výsledku.

Výběr ze zasedání ZMČ 
28. prosince 2016 

OTEVŘENÉ DVEŘE
Pro všechny občany Dolních Chaber je připravena možnost získat veškeré informa-
ce k dění v naší městské části.
Individuální setkání se starostou MČ lze dojednat 
telefonicky nebo emailem: miroslav.malina@dchabry.cz,  283 851 272

Výběr ze zasedání rady 
9. ledna 2017 

Rada pověřila
  starostu k projednání podmínek pro zpracování 

žádosti o dotaci z Operačního programu Praha-pól 
růstu ČR a požaduje předložení konkrétního návrhu 
na příštím zasedání. Současně projednala žádost 
ředitelky MŠ Chaberáček o podání žádosti v rámci 
stejného programu – modernizace zařízení a vybavení 
pražských škol. Požaduje doplnění předložených 
podkladů.

vzala na vědomí
  vyúčtování daru za rok 2016, který MČ poskytla na 

činnost spolku DIVOCH, z.s.

souhlasila
  s finanční spoluúčastí ve výši 6.000,- Kč MČ za 

zpracování připomínek a námitek ke 2. aktualizaci 
Zásad územního rozvoje Středočeského kraje ve věci 
vedení regionální trasy SOKP a paralelní RWY letiště 
Ruzyně.

  s bezplatným zveřejněním inzerce MČ Praha-Ďáblice 
v únorovém čísle Chaberského Zpravodaje.

Úvodní slovo
Miroslav Malina,

starosta MČ
 Po delší době se do našich končin 
dostavila skutečná zima. Zamrzlé rybníky 
přivítali malí i velcí bruslaři s radostí. 
Menší radost nám všem způsobil sníh 
na ulicích a chodnících. Zimní údržba 
nebude pro malé městské části nikdy 
jednoduchá. Proto bych rád poděkoval 
všem, kteří pečují o „své“ chodníky. Je to 
pro obec veliká pomoc.  

 Pro Radu MČ je v současnosti prvořadým úkolem příprava rozpočtu na 
rok 2017. Hlavní témata jsou stejná jako v předchozích letech. Tedy oblast 
školství a dopravy.

 Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Chabry zrušilo na základě výsledku 
místního referenda svou podporu žádosti investora  na změnu koefi cientu 
zastavěnosti obytného souboru Beranov. Výstavba tak bude pokračovat 
v souladu s platným Územním plánem hl. m. Prahy. Související darovací 
smlouvu na 43 milionů korun určených na dostavbu základní školy může 
developer na základě změny postoje městské části vypovědět. Rada 
MČ proto jedná se zástupci fi . Star Group s.r.o. o přepracování darovací 
smlouvy tak, aby zajišťovala obci alespoň částečné plnění.

  Aktuálně jsou v přípravě žádosti o fi nanční dotace z rezervy MHM Prahy 
a dotačního titulu Operační program Praha – pól růstu ČR. Současná 
situace ve vedení hlavního města je pro získání dotací výrazně příznivější. 
Významný podíl na tom mají zástupci Svazu městských částí hl. města 
Prahy, kteří byli zvoleni do Zastupitelstva hl. m. Dolní Chabry jsou členem 
Svazu od roku 2012.

Rada městské části Praha – Dolní Chabry

vyhlašuje 

v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve zně-
ní pozdějších předpisů, a ustanovení § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitos-

tech konkursního řízení a konkursních komisích, 

konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky
Mateřské školy, Praha – Dolní Chabry, 

Kobyliská ul., Beranov

Informace na www.dchabry.cz

Obsazení pracovního místa
ÚMČ Praha-Dolní Chabry vyhlašuje záměr na obsazení místa 

v oblasti :
technický pracovník/správce objektu

na částečný / celý pracovní úvazek

Hlavní pracovní náplň: technický správce majetku obce
Platové zařazení dle kvalifi kace uchazeče v rozpětí tříd 8-9.

Informace na www.dchabry.cz

1. svatba roku 2017
Manželům Radvanovským 

přejeme hodně štěstí 
na společné cestě životem
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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 -

Zprávy z úřadu

V sobotu 18. února ve 14 hodin           
přivítáme CHABERSKÝ MASOPUST 
Setkání dechovky a masek na hřišti u základní školy Spořická, 
průvod masek s hudbou, tancem a občerstvením. Masky vítány, 
každá maska obdrží sladkou odměnu, skupinové masky pak 
skupinovou sladkou odměnu
Milí sousedé, po roce opět přivítáme chaberský masopust. V sobotu 
18. února 2017 ožijí Dolní Chabry masopustním veselím již po 
sedmnácté.
Maškary i jejich doprovod se sejdou ve 14 hodin na hřišti u základní 
školy Spořická. Po slavnostním předání práva masopustu z rukou 
starosty principálovi, panu Mitošinkovi, se vydají ulicí U Václava do 
Chabrybárny, další zastávka bude na Bíleneckém náměstí, odtud 
půjde průvod kolem Sokolovny, Cukrárničky Na Pěšině a restaurace 
Trumpeta na Hrušovanském náměstí. Do kroku i do tance bude 
maškarám vyhrávat Pralinka, osvědčená muzika. Na závěr průvodu 
se všichni sejdeme u Karla, kde nás čekají zabíjačkové hody, 
hodnocení a ocenění skupinových masek a pro každou masku 
malá sladká odměna. Nakonec nastoupí smutná část masopustního 
veselí -  pohřbíme basu a spolu s kapelou ji vyprovodíme ze dvora.
Těšíme se na vás a vaše nápady 
Kulturní a sociální komise MČ Praha - Dolní Chabry 

Místní poplatek ze psů za rok 2017 
je splatný do 31.3.2017
Majitelé psů s trvalým pobytem na území MČ Praha-Dolní Chabry, kteří nečerpají 
dvouletou úlevu do výše 350,- Kč / rok poskytnutou za označení psa mikročipem 
po následném přihlášení do registru vedeného Magistrátem 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 jeho 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 jeho 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 chovaného psa určeného 
a užívaného k hlídání objektů, jehož držitel je právnická osoba, která je 
zároveň vlastníkem hlídaného objektu.

Poplatky je možné zaplatit v úřední dny (po, st  7.45-12, 13-17.45 hod) na 
podatelně  ÚMČ Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, Praha 8 nebo bankovním 
převodem na 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 prosím příslušný odbor  dodatečně)

Vzory tiskopisů jsou k dispozici na internetové 
adrese www.dchabry.cz   
http://www.dchabry.cz/dchabry/3-URAD-MC/19-FORMULARE-A-ZADOSTI
Adresy registrů: ÚMČ Praha – Dolní Chabry Referát daní a poplatků, Hrušovanské 
nám. 253/5, 184 00    Praha 8, Tel: 283 851 272, gabriela.chamrova@dchabry.cz
MHMP Registrace chovatelů psů (přihlašování, odhlašování a hlášení změn) 
je v náplni činnosti oddělení sekretariátu a živnostenského rejstříku ( odbor 
živnostenský a občanskosprávní  MHMP) 
Klára Nováková referentka živnostenského rejstříku +420 236 00 2257, Klara.
Novakova@praha.eu. 
MHMP místnost č. dv. 234, 231a, 231b, II. patro Škodova paláce, Jungmannova 
35/29, Praha 1. Vzory tiskopisů najdete na  www.praha.eu.
Dne 1.1.2009 vešlo v platnost stanovisko Ministerstva financí – ustanovení § 11a 
zákona č.553/1991 Sb. o obecní policii – jedná se o oprávnění obecní policie 
vyžadovat poskytnutí údajů od obecního úřadu o psech přihlášených u správce 
místního poplatku ze psa, o jejich držitelích a o uhrazení místního poplatku ze psa 
v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky 
obce o místním poplatku ze psů.
Volný pohyb psů
MČ Praha-Dolní Chabry nemá určená místa pro volný pohyb psů. 
Každý vlastník a chovatel psa je povinen dodržovat tyto právní předpisy:
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, § 24 odst. 2, ve znění poz.
předpisů. Zákon č.   89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1012 - 1018, ve znění poz. 
předpisů. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 60, 
ve znění poz. předp. Obecně závazná vyhláška Hl. m. Prahy č. 6/2001, o ochraně 
veřejné zeleně, § 2 písm. c), § 3 odst. 1 písm. g),  § 3 odst.2, ve znění pozdějších 
předpisů. G. Chamrová, referent ÚMČ

inzerce
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DIVOCH ZVE
ÚNOR 2017
Výstava - „Doba ledová“ 4.11.2016 - 22.2.2017
Vstupné 30 Kč

1.2. st 15.30 – 17.30 h., Kavárnička Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje
pořádá Kulturní a sociální komise

14.2. út 9.30 – 11.00 h., Dvoreček  
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč

15.2. st 15.30 – 17.30 h., Kavárnička Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje
pořádá Kulturní a sociální komise

15.2. st 17.30 h. Archeologická beseda Kateřiny Levé 
Jaké stopy po sobě zanechali Germáni a Slované 
v Dolních Chabrech
Vstupné 30 Kč 

16.2. čt 19.30 h., Hrobka s vyhlídkou - veřejná zkouška
Decentně záhrobní komedie divadla DIVOCH
Vstupné Zdarma, Velký sál

18.2. so 14.00 h., Masopust  
Sraz na hřišti u základní školy Spořická
Muzika, Maškary, Atrakce, Občerstvení

21.2. út 9.30 – 11.00 h., Dvoreček  
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč

25.2. so 15.00 h., Princezna a kouzelná větvička
Divadelní pohádka pro děti 
Vstupné 50 Kč, Velký sál

28.2. út 9.30 – 11.00 h., Dvoreček  
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč

Knižní novinky

kontakt: 283 852 858, 604 976 653  www.dchabry.eu
chaberskydvur@dchabry.cz, knihovna@dchabry.cz

Předprodej vstupenek vždy od 1. v měsíci.  Provoz galerie a knihovny 
je po dobu akcí pořádaných  v prostorách Kulturního centra CHD omezen.

Chaberský dvůr – Kulturní centrum
můžete sledovat na FB 

Výstava - „Doba ledová“ 4.11.2016 - 22.2.2017

Archeologická beseda Kateřiny Levé 
15.2. st 17.30 h.
JAKÉ STOPY PO SOBĚ ZANECHALI 
GERMÁNI A SLOVANÉ V MÍSTECH 
HRUŠOVANSKÉHO NÁMESTÍ?

Beseda s ukázkami vzácných nálezů ze 
zahrady za Chaberským dvorem (CHD).
Germáni a jejich pece v základech budovy 
CHD nalezené roku 2007. Důkazy o obydlí 
a životě Slovanů v Dolních Chabrech 
z roku 2016.
V okolí Hrušovanského náměstí v Dolních Chabrech se žilo a pracovalo již 
v germánském a slovanském období! Prokázal to další z archeologických 
průzkumů, který probíhal na jaře loňského roku v zahradě za Chaberským 
dvorem v ulici U Rybníčka. Co zde archeologové ze společnosti 
Labrys o.p.s. objevili a čím doplnili údaje o chaberské historii, se dozvíte jak 
na výstavě Doba ledová nejen v Dolních Chabrech, tak na přednášce Kateřiny 
Levé.

Princezna a kouzelná větvička 25.2. so 15.00 h. 
Romantická pohádka s klasickými postavami i dějem, kdy krásnou princeznu 
Voničku zachrání před sňatkem s čarodějem Kulibrkem vesnický mladík Vašek. 
Hudba:  Václav Vedral, Texty písní: Helena Němcová



1. ročník Dne rodiny

Rozhovor s Pavlem Kožíškem,
kterému návštěva knihovny ovlivnila celý život. Chaberská knihovna naopak 
děkuje za darování knížky Malý kouzelník pro naše dětské čtenáře.
1. Jak jste se stal kouzelníkem?
Já jsem se ke kouzlení dostal ještě jako malý kluk a to naprostou náhodou, když 
jsem si vypůjčil knížku pro začínající kouzelníky. Tu jsem vůbec nechtěl, tenkrát 
jsem sháněl knížku o fi latelii, protože mě zajímaly známky, ale paní knihovnice 
se se mnou nebavila a dala mi knížku kouzelnickou. No, a když to tedy hodně 
zkrátím, tak jedno malé, náhodné setkání s knížkou ovlivnilo celý můj život. A 
nyní mám to obrovské štěstí, že má práce je zároveň i mým koníčkem.
2. Vy sám jste také před nedávnem vydal knížku. Na co se v ní čtenáři 
mohou těšit a komu je určená?
Moje poslední kouzelnická knížka se jmenuje Malý kouzelník a je určená pro 
ty úplně nejmenší kouzelníky. Všechna kouzla jsou vybrána tak, aby je děti 
s pomocí rodičů nebo staršího kamaráda samy zvládly. Ke kouzlení nejsou zapotřebí žádné speciální kouzelnické rekvizity, vše, s čím čarujeme, 
najde každý doma nebo si snadno obstará. Knížku doprovázejí vtipné ilustrace Libora Drobného, z nichž malí adepti čar a kouzel snadno 
pochopí, jak na to, a během chvilky se stanou opravdovými kouzelníky.
3. Jak se Vám bydlí v Chabrech?
Úžasně! Jsme tu spokojení a rozhodně bychom neměnili. Chabry jsme si zamilovali a navíc mají pro mě ještě tu obrovskou výhodu, že to mám 
kousek do Divadla, kousek do Líbeznic. Za necelých deset minut jsem v divadle. Tak co víc si přát?

   Chaberský dvůr   54   -



Školy a sdružení

inzerce

Reakce na dopis zveřejněný na žádost zastupitelky
Mgr. Šilhové Šafránkové
Když v září minulého roku pan Kasa uveřejnil na svých webových strán-
kách 184 00 otevřený dopis adresovaný panu starostovi a mně, rozhodl 
jsem se na něj nereagovat, protože z principu odmítám vstupovat do in-
ternetových diskusí. Nyní však byl tento dopis na žádost zastupitelky Mgr. 
Šilhové Šafránkové otištěn v lednovém Chaberském zpravodaji, a dostal 
se tak do rukou všem chaberským občanům. Vzhledem k tomu, že mě ob-
sah dopisu poškozuje, jsem nucen se vůči němu ohradit.
Není pravda, že jsem na třídních schůzkách dne 7.9. vystoupil spolu s ře-
ditelkou školy. Kdo na nich byl, ví to. Nechci se mýlit, ale mám za to, že 
paní zastupitelka na třídních schůzkách nebyla, a přesto se s tvrzením 
pana Kasy ztotožňuje. Ztotožňuje se tak s nepravdou!
Vadí mi také, že se autor dopisu poměrně ostře vyjadřuje k situaci, u kte-
ré nebyl. Jak může vědět, co jsem rodičům tvrdil do očí? Uplatňuje snad 
princip „jedna paní povídala“? Paní zastupitelka šla ještě dál. Tím, že po-
žadavek na otištění dopisu zdůvodnila tak, že se s ním ztotožňuje, rozší-
řila tento princip na „jeden pán povídal, že jedna paní povídala“. Tomu se 
myslím mezi slušnými lidmi říká pomluva.
Pokud se budeme držet faktů, je třeba také uvést, že bezprostředně po 
zahájení školního roku šetřila na základě podání celou situaci Česká škol-
ní inspekce. Ta nic z toho, co v dopisu jeho autor tvrdí, neprokázala.
Požadavek na otištění dopisu ve Zpravodaji považuji za další snahu o po-
škození mé pověsti. Pracuji v zájmu chaberské školy již více než dvaa-
dvacet let. Posledních šest let se ze za školu zasazuji i jako radní. Nechci 
křivdit autorovi, který sám sebe označil za místního aktivistu, ale co kro-
mě toho, že spustil „hlásnou troubu“ opozice, stránky 184 00, pro Chabry 
ještě udělal? A co pro ně dosud udělala paní zastupitelka, aby jí to oprav-
ňovalo k mému špinění?
Původně jsem chtěl požadovat omluvu. Ale tam, kde se nosí pomluva, ji 
asi mohu jen těžko očekávat.
Martin Cutych, učitel a zástupce ředitelky ZŠ, radní MČ

inzerce
   Nové stránky 

Volby pro Chabry
Volba pro Chabry má nový web! Na stránkách www.volbaprochabry.cz 
můžete nyní sledovat pravidelné články a komentáře.

inzerce
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Inzerce

 > Poslední byty k nastěhování v létě 2017
 > Dispozice 3+kk
 > Nádherný byt s předzahrádkou ihned k nastěhování ve viladomech C

V případě zájmu o koupi bytu nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 800 810 100.

www.novechabry.cz

Obchodní prostory k pronájmu
v blízkosti vašeho domova

800 810 100

 > Komerční centrum bude uvedeno do provozu na jaře 2017
 > Plochy k pronájmu – 66 m2, 31 – 291 m2

 > Plochy jsou vhodné k umístění prodejny potravin a drogistického zboží, prodejny se sportovními potřebami, prodejny  
 s potřebami pro domácí mazlíčky, květinářství, kadeřnictví, kosmetického salonu

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mail adrese office@stargroup.cz

Poslední byty za skvělé ceny
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8   Sport

XVIII. ročník Vánočního turnaje 
ve stolním tenise TJ ZŠ Chabry 

 Sportovní rok 2016 TJ ZŠ Chabry 
zakončila oblíbenou akcí, Vánočním 
turnajem ve stolním tenise v  sobotu 
31.12.2016 v kategorii žen a mužů. 
Do tělocvičny ve škole dorazili 
hráči v hojném počtu a všem patří 
velké poděkování za fair-play 
chování a předvedené výkony.                  
Poděkování patří také Jaroslavu 
Vokáči, řediteli turnaje za skvělou 
organizaci a hladký průběh turnaje.

Umístění:
kategorie ženy:   kategorie muži:
1. místo Tereza Kadavá  1. místo Mikhail Taranko
2. místo Ivana Davidová  2. místo Tomáš Domnosil                   
3. místo Michala Hronková  3. místo Miroslav Filip
4. místo Kateřina Sýkorová  4. místo Jiří Vrážel 
5. místo Klára Škurková
Foto z turnaje na stánkách: http://tjzschabry.rajce.idnes.cz
 Všichni zúčastnění se těší na další turnaj, a to Velikonoční, který bude včas 
ohlášen ve Zpravodaji a na našich facebookových stránkách http://facebook.
com/tjzschabry, kde budou instrukce pro přihlášení závodníků, kteří mají zájem 
změřit své síly s kamarády.                                      Rakovská Ivana

TJ ZŠ CHABRY cvičí
v tělocvičně Základní školy Praha - Dolní Chabry, Spořická 400 takto:

Úterý  16:10 – 17:10 předškolní děti 4 – 6 let Rakovská
 17:10 – 18:10 chlapci a dívky   1.- 3. třída Rakovská
 19:10 – 20:10 senioři a seniorky   Vokáč
 20:10 – 21:10 muži – kondiční a posilovací cvičení  Vokáč
 
Středa 17:00 – 18:00 volejbal mix 4. oddíl  Bílek
 18:00 – 19:30  volejbal mix 2. oddíl  Řičánek
 19:30 – 21:00 volejbal mix 1. oddíl  Mrňavá

Čtvrtek  17:00 – 18:00  nohejbal   Dvořák

Neděle 18:00 – 19:30 volejbal mix 3. oddíl   Vávrová

Informace získáte u vedoucích jednotlivých oddílů nebo 
na mobilním čísle 730 641 912 –  Ivana Rakovská

Všechny zájmce o cvičení zve na své hodiny cvičitelský sbor TJ ZŠ Chabry

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: Mgr. Barbora Šedová, 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. 2. 2017 (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě zaslané e-mailem, příp. na CD disku, Flashdisku).

inzerce

Tělovýchovná jednota Základní škola Chabry, z.s. 
ve spolupráci se ZŠ Praha - Dolní Chabry
Vás zve v sobotu 4. března 2017 od 15.00 hodin

na dětský karneval 
plný soutěží a tance pod  názvem

Z pohádky do pohádky 
v tělocvičně školy Vstupné dobrovolné

Na tuto akci připomínáme nutnost přezutí v šatnách školy.


