
Ř
íje

n 
20

16
C

ha
be

rs
ký

Z
P

R
A

V
O

D
A

J

www.dchabry.cz

Vítání občánků                
str. 2

Program Kulturní a sociální 
komise                          str. 3              

 Podzimní dílna                              
str. 4

Týden knihoven                              
  str. 5

pe
rio

di
ck

ý 
tis

k 
úz

em
ní

ho
 s

am
os

pr
áv

né
ho

 c
el

ku

SVOZ BIOODPADU POMOCÍ 
BIO VOK – PODZIM 2016



Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina,

starosta MČ
Místní referendum v Dolních Chabrech
      Místní referendum se stává realitou. 
V zastupitelské demokracii to není zcela 
běžný způsob rozhodování o věcech ve-
řejných. Proto mi dovolte několik pozná-
mek k jeho pořádání.
      Rada MČ plně respektuje požadavek 
části obyvatel Dolních Chaber na jeho ko-
nání a rozhodně nemá v úmyslu jít pro-
ti němu.
      Součástí přípravy hlasování je zajistit 
co nejvyšší informovanost veřejnosti. Tro-

chu mě proto překvapila zvláštní reakce několika občanů. Ve svých otevřených 
dopisech se totiž zásadně mýlí, když mě kritizují za to, že o problematice veřej-
ně hovořím na místech a před lidmi, kterých se přímo dotýká. Jako představitel 
samosprávy obce mám nejen právo, ale především povinnost průběžně infor-
movat o veřejných záležitostech všechny obyvatele. Pokus pisatelů přivlastnit si 
právo argumentace a druhému ji odepřít je zcela mimo právo na svobodu slova, 
tedy jednoho ze základních prvků demokratické společnosti.
      Domnívám se, že mnohem více by k řešení problémů přispělo osobní jed-
nání. Moje nabídka „otevřených dveří úřadu“ stále platí.
      Pro přehlednost shrnuji téma referenda.
      Budeme rozhodovat o možnosti navýšení počtu bytů v probíhající výstav-
bě obytného celku Beranov. Plocha pro výstavbu se tím nezmění. Bude i nadá-
le probíhat na zdevastovaném území za hranicí pole, které se rozkládá na jih 
od základní školy.
      Protihodnotou je dar developera výši 43.000.000,- Kč určený na realizaci 1. 
etapy dostavby naší základní školy. Odmítnutím navýšení zástavby odmítneme 
i fi nanční dar, čímž se pravděpodobně termín zahájení dostavby školy odsune.
      Základní škola je jedním z pilířů místní samosprávy. Určitě si naši podpo-
ru zaslouží.

Výběr ze zasedání rady 
12. září 2016 

Rada projednala a stanovila
  platové výměry ředitelek mateřských škol a základní školy 

v souladu s Pravidly pro stanovení výše příplatku za vedení 
a poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům ma-
teřských a základních škol zřízených MČ.

souhlasila
  se záměrem na zřízení soukromé 1. základní školy Heuréka, 

s.r.o. na území MČ. 
pověřila

  starostu zpracováním a podáním žádosti o registraci nové MŠ 
„Beranov“ do rejstříku škol a školských zařízení u MŠMT do 
konce září tohoto roku.

schválila
  fi nanční dary těmto subjektům: pro TJ SOKOL ve výši 15.000,- 

Kč jako fi nanční příspěvek na činnost organizace a pro OSOP 
ve výši 2.500,- Kč na podporu Dnů evropského dědictví. 
V obou případech budou fi nanční příspěvky vyúčtovány do 
konce února následujícího roku. Rada pověřila starostu pod-
pisem darovacích smluv. 

vzala na vědomí 
  zprávu o přezkoumání návrhu přípravného výboru ve věci ko-

nání místního referenda o projektu „Nové Chabry“, kterou 
předložila tajemnice ÚMČ. Vzhledem k tomu, že byla splně-
na podmínka odstranění nedostatků návrhu a návrh byl do-
plněn v souladu s platnou legislativou, pověřila Rada staros-
tu předložením návrhu na mimořádném zasedání ZMČ, které 
se uskuteční dne 26.9.2016.

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

Nová mateřská škola - Beranov 
  Rada MČ doporučila Zastupitelstvu Dolních Chaber zřídit od začátku 
školního roku 2017/2018 mateřskou školu Beranov jako samostatný subjekt 
školního vzdělávání.
  Budova MŠ bude dokončena v první čtvrtině roku 2017 a bezplatně předá-
na do vlastnictví MČ.
Objekt pojme tři třídy a má vlastní, přilehlou zahradu.

Rada MČ

Pražský silniční okruh 
    Nesporně zhoršující se dopravní situace v hlavním městě vyvo-
lává halasná prohlášení našich politiků, která však stav věci neře-
ší. Zákaz vjezdu nákladních automobilů do Prahy by byl určitě pro-
spěšný, ovšem v případě, že by byla připravena alternativa, kam 
tuto dopravu přemístit. Prostě je vyhnat na stávající komunikace 
Středočeského kraje je absurdní.
  Kritickému stavu nijak nepřispívá ani zavedení rezidenčních parko-
vacích zón v některých částech hlavního města. I to je nesystémo-
vé, dílčí opatření, které způsobí jen přesunutí problému.
  MČ Dolní Chabry jako člen sdružení Starostové pro okruh, nadále 
požaduje co nejrychlejší posouzení a realizaci vhodné trasy silniční-
ho okruhu kolem Prahy a upravení možností parkování pro všechny 
občany hlavního města rovnocenným způsobem.

                   
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 dchabry@dchabry.cz. 
Podzimní termín vítání občánků je 8. listopadu v 17:00h 

v Chaberském dvoře.
Prosím o přihlášení do 15.10.2016.

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

Projekty pomalé, projekty rychlé... a referendum 
Milí Chaberáci, nadcházející referendum v naší MČ vyvolává emoce  
a otázky. Nejsem členem přípravného výboru referenda, a tak si dovo-
lím bez emocí a nálepek shrnout situaci. 
Předně bych ráda ubezpečila rodiče školních dětí, že referendum  
v žádném případě není důvodem toho, že nedošlo k letošním pláno-
vaným stavebním úpravám školy. Ten pravý důvod tkví v jednání s de-
veloperem, který práce nyní odložil. 
Veřejnoprávní procesy jsou někdy dlouhé, předlouhé. Soukromé pro-
jekty, jakým jsou třeba Nové Chabry, tímto nešvarem ovšem netrpí. 
Stávající bytové domy v Nových Chabrech vyrostly takřka přes noc 
a další jen čekají na zelenou.  A tak i disproporce v rychlosti develo-
pera kontra nepružnost veřejného sektoru - doprava kolem Nových 
Chaber, kapacita čističky, počet míst v MŠ, ZŠ atd, vedla k tomu, že 
nás v následujících dnech čeká referendum, k jehož vyhlášení se bě-
hem pouhých 4 týdnů podpisem vyslovilo více než požadované mini-
mum občanů.
Referendum, ve kterém máme rozhodnout, zda podpořit další prompt-
ní výstavbu Nových Chaber nebo zda tuto výstavbu nyní nepodpořit. 
V zásadě principy jsou následující:
Pokud podpoříme výstavbu nyní, hlavním argumentem je to, že deve-
loper přispěje určitou sumou, která z části pokryje přestavbu školy. Je 
ale třeba dodat, že zbytek financí na přestavbu zatím nemáme a plán 
přestavby nezvyšuje kapacitu školy co se týče žáků, což by bylo žá-
doucí při nárůstu dětí v Chabrech, ale řeší primárně přestavbu jídel-
ny a tělocvičny. Současné vedení Chaber ale doufá, že samostatnost 
MČ ve shánění prostředků bude magistrátem nějak oceněna, ale jak 
nebo zda není jasné.
Pokud nyní nepodpoříme výstavbu, tuto částku nedosta-
neme a budeme muset získat prostředky jinou cestou. 
Ovšem prostředky na školu na magistrátu jsou – viz přílo-
ha otevřeného dopisu p. Kasy - a je třeba, aby vedení radni-
ce se na jejich shánění skutečně zaměřilo. Nárůst obyvatel a aut  
v Chabrech se dále skokově nezvýší a dopad velké výstavby nás ne-
zaskočí s jejím hromadným dokončením a můžeme se soustředit na 
problémy, které už přinesla dosavadní výstavba a velký procentuální 
nárůst obyvatel v Chabrech – např. domluva s MČ Praha 8 o přijímání 
dětí z Chaber do ZŠ a MŠ v Praze 8, řešení západního připojení do-
pravy Nových Chaber. 
Jak vidíte, není varianta “špatná” a “výborná”. Proto má právo se roz-
hodnout každý volič sám za sebe. 
Referendum je nástrojem funkční demokracie, je to přímá volba ob-
čanů a musí být respektována. Ač máme volené zastupitelstvo, o tak 
zásadním projektu máme šanci rozhodnout každý za sebe a výsle-
dek je závazný.
Pokud budete chtít vědět k referendu něco víc, ptejte se svých za-
stupitelů, informace jsou i na internetu a ať už se rozhodnete jakkoli, 
přijďte dát svůj hlas v referendu, je to důkaz toho, že žijeme v demo-
kratickém systému.
Barbora Floriánová, zastupitelka MČ Dolní Chabry

HARMONOGRAM SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU   ŘÍJEN 2016 - Praha-Dolní Chabry 
1.       křižovatka ul. Ulčova - Ústecká 1500 - 1520

2.      Hrušovanské nám. 1530 - 1550

3.      Bílenecké nám. 1600 - 1620

18.10.
úterý

Program na říjen, Kulturní a sociální komise ve spolupráci s Kulturním centrem CHD 
Nejprve se ohlédneme za Svatojánskými slavnostmi, které se tentokrát odehrávaly na svátek Stětí sv. Jana Křtitele v kostele zasvěceném tomuto světci a následně  
v Knorově statku. Na rodiny s dětmi čekal skákací hrad, jízda na ponících, loutkové divadlo, rozpustilé staropražské písně v podání oblíbeného souboru 
Divoch, irské balady, mnoho stánků s dobrotami, několik dílniček pro šikovné ruce, soutěže a hlavně vlídná atmosféra rodinného statku. Přestože byly ten 
den tropické hodnoty, všichni jsme si to užili.  
Podívejme se, jaké to bylo:

V říjnu pojedeme společně na výlet, který 
realizujeme na základě poptávky seniorů, 
uskuteční se v sobotu 22.10. do Polské-
ho Klodska na trh, odjezd v 7.00 od ško-
ly, další nástupní zastávka je jako vždy v 
Ústecké. Druhý výlet plánujeme na listopad do Podhájské v termínu 17. - 20. 11., zálohu ve výši 200 Kč je možné platit v knihovně, kde bude i in-
formace o celkové ceně.  V prosinci plánujeme zájezd na vánoční trhy do Německa. Kavárnička pro seniory se us teční tentokrát ve středu, 5.10. 
a 19.10. od 15.30 a 2.11. od 16.00 v Chaberském dvoře, kde se budete mít možnost seznámit s podrobným programem výletů do konce roku. 
Srdečně Vás zveme na všechny akce.

K této problematice došlo několik příspěvků. 
Více na stránkách ÚMČ www.dchabry.cz. 

Vážení občané Dolních Chaber,
plně respektujeme právo občanů vyjadřovat veřejně své názory, postřehy atd., k če-
muž také necháváme více než dostatečný prostor. I my máme stejné právo! Musíme 
a chceme se vyjádřit k tomu, jak jsou obyvatelům Chaber opakovaně předkládány  
a podsouvány mnohé zkreslené informace a polopravdy o naší činnosti a zejména  
o řízení městské části. 
Tvrzení našich oponentů, že se za uplynulé roky v obci nic pozitivního neudálo, není 
v žádném případě pravda. Na rozvoj a rekonstrukci základní školy se podařilo zís-
kat a investovat do nich přibližně 12 milionů korun a dalších 15 milionů je pro stejný 
účel deponováno na účtu městské části. Velkým úspěchem je, že na jaře 2017 bude 
naší městské části předán do vlastnictví objekt nové mateřské školy v mnohamiliono-
vé hodnotě včetně pozemku. Ve stávajících mateřinkách byla mimo jiné rekonstruo-
vána a modernizována dětská hřiště. Kromě úprav a vybudování dětských hřišť pro 
nejmenší se městské části podařilo získat pro potřeby svých občanů k užívání další 
dětské hřiště a moderní venkovní fitness s tělocvičnými prvky. Podařilo se vybudovat 
a zprovoznit nový kruhový objezd na Spořické ulici. Dále intenzivně jednáme o změ-
ně trasy pražského obchvatu plánovaného přes Chabry. 
Zejména se pak po dlouhých a nelehkých jednáních s developerem Nových Chaber 
podařilo uzavřít darovací smlouvu, na jejímž základě má městská část možnost získat 
účelový dar ve výši 43 milionů korun určený na dostavbu základní školy. Tato smlouva 
bude naplněna, jakmile Magistrát hl. m. Prahy schválí navýšení koeficientu zastavitel-
nosti na stávající ploše zástavby, což znamená, že z osmadvaceti plánovaných domů 
jich šestnáct bude zvýšeno o jedno ustupující podlaží a osm pak o dvě ustupující pod-
laží. Řada čtyř domů podél Kobyliské ulice se zvyšovat nebude.
Prostředky získané tímto darem samozřejmě nestačí na kompletní dostavbu školy, 
ale po přičtení výše zmíněných 15 milionů z MHMP by to mělo stačit na plánovanou 
první etapu dostavby, která musí být realizována přednostně a zahrnuje rozšíření jí-
delny s kuchyní, přístavbu druhé tělocvičny, zvětšení šaten a vybudování nového bez-
barierového propojovacího uzlu, bez nichž nelze dále kapacitu školy navyšovat. Po-
kud se podaří zahájit dostavbu financováním ze soukromých zdrojů, bude větší šan-
ce získat od státu další peníze na již rozpracovaný a částečně hotový projekt. Musíme 
si uvědomit, že jsme jen jedna z mnoha okrajových městských částí, která se potý-
ká s podobným problémem a usiluje o získání státních financí, kterých není nazbyt. 
V souvislosti s touto darovací smlouvou jsou občanům našimi oponenty předkládány 
nepřesné a zavádějící informace. Proto musíme stále důrazně opakovat, že se roz-
hodně nejedná o další rozšíření výstavby Nových Chaber mimo plochu vymezenou 
platným územním plánem. Výše zmíněný finanční dar je vázán výhradně na výstav-
bu, která probíhá a bude dále probíhat na území mimo nyní obdělávané pole. To zů-
stane nadále touto výstavbou nedotčeno.
Také tíživá dopravní situace zejména v Ústecké potažmo Kobyliské ulici není primár-
ně vyvolávána místní dopravou, ale přívalem dopravy ze Středočeského kraje. Naši 
spoluobčané ze zvýšeného koeficientu ji výrazně neztíží. Navíc navýšení koeficien-
tu je podmíněno vybudováním dopravního napojení ze západní strany Nových Cha-
ber na ulici K Ládví.Vedení naší městské části se řešením dopravy v Chabrech dlou-
hodobě intenzivně zabývá.
Za účelem informování o problematice, historii a zejména nezkreslených faktech o vý-
stavbě Nových Chaber vydala Rada městské části v červnu 2016 Mimořádný zpravo-
daj, ve kterém byla stručně a nezkresleně popsána zmíněná problematika. Najdete 
ho i na internetových stránkách naší městské části. I nadále budeme podávat hodno-
věrné informace o dění v Dolních Chabrech.
Zastupitelé: Miroslav Malina, Josef Malý, Prom. ped. Martin Cutych, Jaroslav  
Vokáč, Ing. František Křivánek, Jan Vokurka, Miloslav Hofman, Lenka Nikodýmová,  
Mgr. Pavel Richter
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DIVOCH ZVE
ŘÍJEN 2016
Výstava keramiky Věry Plhákové „Vyprávění v hlíně“ 10.10. - 29.10.
Vernisáž proběhne 10.10. od 18 hodin
Vstupné 30 Kč

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

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

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

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

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

20.10. čt 19.30 h., Když se zhasne
Tak trochu mrazivě laděná komedie divadla DIVOCH
Vstupné 120 Kč, Velký sál

21.10. pá 15.00 -18.00 h., Bazárek + Podzimní dílna
Nákup a prodej z druhé ruky, současně probíhá dílna pro děti
Vstup volný, Rezervace nutná

22.10. so 15.00 h., Zlatovláska
Divadelní pohádka pro děti 
Vstupné 50 Kč, Velký sál

31.10. po 16.30 – 19.00 h., Dýňování  
Soutěž o nejhezčí dýni a drobné občerstvení 
Vstupné 30 Kč, Rezervace nutná

2.11. st 16.00 – 18.00 h., Kavárnička Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje
pořádá Kulturní a sociální komise

2.11. st 18.30 h., Jak se fotí chipmunkové
Cestovatelská beseda Magdalény Radostové s promítáním fotografi í
Vstupné 30 Kč

Jak se fotí chipmunkové 2.11. středa 18.30 h.
Vyprávění o jedné fotografické expedici, která si za svůj cíl zvolila západ USA 
a jeho krásné národní parky. Pojďme společně prozkoumat Grand Canyon, NP 
Zion, Bryce Canyon, Capital Reef, Arches, Monument Valley a naprosto úchvat-
ný Anelope Canyon. Na cestu se vydáme s partou nadšených fotografů, kterým 
šéfoval Ondřej Neff. Mimo jiné se dozvíte některé fotografické vychytávky z dal-
ších cest za divokou přírodou a zkušenosti při fotografování nejen chipmunků. 

Tradiční dýňování 31.10. pondělí 16.30 - 18.00 h.
Tradiční dlabání a zdobení dýní. 
Dýně zajištěny v omezeném počtu. Nože, lžíce 
a jiný potřebný materiál k bezpečnému vyřezá-
vání vezměte s sebou. 
Soutěž o nejhezčí dýni a drobné občerstve-
ní. Prosím rezervujte si svou dýní i místo v KC 
CHD.

Pohádka „ Zlatovláska “ 22.10. sobota 15.00 h.
Hraje: Divadlo Liberta 
Dvě kuchtičky na zámku uvaří po-
hádku o chytrém Jiříkovi, mluví-
cích zvířátkách a zlatovlasé panně. 
Zpracování známého příběhu K. J. 
Erbena O Zlatovlásce je rozmanité.
Dětskému publiku již známé, oblíbe-
né a veselé herečky se tentokrát na 
pódiu střídají s loutkami, s panem 
králem, kuchtíkem, Jiříkem a Zla-
tovláskou. Dětskou fantazii podpo-
ří využití kuchyňského nádobí jako 

postav z příběhu. Proč by koně nemohli být vařečky? Ryba sítko na čaj? Naše posta-
vy rozumí zvířátkům. A o tom naše pohádka je - o vzájemném porozumění! 
Hrají a zpívají:  Anežka Hessová a Ivana Hessová/ Loutky a výprava: Jana Paulová

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 nově sledovat na FB 

Otevírací doba Kulturního centra a knihovny

Výstava „Vyprávění v hlíně“ 10. 10. – 29. 10. 

Bazárek a podzimní dílna 21.10. pá 15.00 - 18.00  h.
Zveme Vás na podzimní ba-
zárek dětského oblečení. 
Můžete si zde prodat i na-
koupit, co právě potřebu-
jete. Zároveň bude probí-
hat podzimní dílna pro děti 
a občerstvení. Zájemkyně o 
prodej, hlaste se v knihov-
ně nebo na tel. 720 983038. 
Místa omezena. 



1. ročník Dne rodinyKnižní novinky pro dospělé i děti

Novinky k 700* výročí narození Karla IV

Týden knihoven 3. - 9. října 2016 - 20. ročník
V letošním roce proběhne ve dnech 3. – 9. října jubilejní 
20. ročník Týdne knihoven! 
Tuto celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a 
informačních pracovníků (SKIP). I u nás v knihovně jsme se 
k této hezké akci přidali. 
Každý dětský čtenář v tomto týdnu od nás obdrží malý dá-
rek a všichni nově registrovaní čtenáři mohou služby naší 
knihovny na 1 rok využívat zdarma.    
Letošní motto zní BRAŇTE KNIHU!

Těšit se můžete i na nové CD - mluvené slovo!

   Chaberský dvůr   

Ohlédnutí za divadelní knihovnou 
Na konci prázdnin se sešla v knihovně skvělá parta dětí. Během dvou dnů účastníci 
Divadelní knihovny - Chabry English Theatre nacvičili a zahráli pro své rodiče 
2 pohádky v angličtině - The wolf and three little pigs and Musicians of Bremen! 
Režii, nápovědu, líčení, jazykový i pohybový dozor vedly Radka a Kate z Mor-
timer English Club. Kulisy si vyrobily děti samy. Za skvělé obědy děkujeme 
Restauraci KAREL.
Ještě jeden potlesk dětem a těším se na setkání na dalších akcích.
Bára Šedová

DIVADELNÍ OCHOTNÍCI CHABERŠTÍ

Nositele autorských práv zastupuje: 
DILIA, divadelní, literární a audiovizuální agentura z.s. Krátkého 1, Praha 9

OSA, ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, Československé armády 786/20, Praha 6

Dvoreček už začal! Každé úterý od 9.30 h. 
Těšíme na všechny děti 
(2 - 4 roky ) a jejich do-
provody, které se chtějí 
naučit říkadlům a pís-
ničkám za doprovodu 
hudebních nástrojů. 
V pestrém prgramu ne-

budou chybět protahovací cvičení, ani oblí-
bená výtvarná dílna. 
Za Dvorečkovský tým,  
Dana Ondráčková
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Doba ledová v Dolních Chabrech 
Co víme o době ledové v Chabrech?! 

Žil tu pračlověk lovící mamuty, nosorožce a soby?!

Ano, ovšem a my vám to rádi dokážeme

Ojedinělá výstava pořádaná ve spolupráci s Národním 
muzeem pod názvem „Doba ledová v Dolních Chabrech“, která bude zahá-
jena vernisáží dne 3.11.2016 v 17,30 a potrvá do konce ledna 2017 v KC 
Chaberský dvůr, vám přinese řadu důkazů. Budete mít jedinečnou příleži-
tost si prohlédnout originál klu mamuta a jeho zuby nalezené v cihelně na 
Červených vrchách v Chabrech a pozůstatky dalších pravěkých zvířat. Uvi-
díte také pěstní klíny používané člověkem neandrtálským, které se nalez-
ly v okolí Chaber. Pro podbarvení atmosféry doby ledové výstavu dopro-
vodí působivé malby Kateřiny Langrové - ilustrátorky knihy Lovci mamu-
tů z roku 2007.

Keramické nádoby, lovné zbraně a další výtvory pravěkých lidí najdete 
v neandrtálském obydlí pod skalním převisem, které se vašim dětem jistě 
zalíbí. 

Na výstavě se také dozvíte o cestách a objevech Eduarda Štorcha v naší 
obci, o zajímavostech z jeho života a jeho knižní tvorbě.

Další lákavou součástí expozice budou zpracované materiály z průzkumu 
za Chaberským dvorem (zahrada Dvořákových), který prováděli archeolo-
gové ze společnosti Archaia na jaře letošního roku.

Máte se vy i vaše děti na co těšit!!!

Za OSOP  Jana S. a Martina M.

Inzerce v Chaberském zpravodaji
Prosíme inzerenty, aby inzeráty posílali 

na emailovou adresu  
inzerce@dchabry.cz nejpozději do 

15. dne  v měsíci.     - redakce -

Dny evropského dědictví 2016 

Všem děkujeme za uskutečnění skvělého dne v Dolních Chabrech, jak 
v kostele, tak Knorově statku. Vás návštěvníků se svými dětička-
mi přišlo přes 260! To bylo odměnou pro nás pořadatele za sna-
hu a přípravu celé akce. Většinu fotek naleznete na našich stránkách.      
www.osop-chabry.cz

Školy a sdružení

inzerce
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inzerce
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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 přizpůsobte 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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8   Sport

LANA, GUMY…
říkejte si tomu, jak chcete, správně to je SM Systém, což je syste-
matická starostlivost o pohybový aparát člověka a funkci vnitřních 
orgánů, pracující na základě aktivního pohybu paží, pomocí elas-
tických lan. Dochází tak k zapojení šikmých svalů břišních a pro-
tahování páteře směrem vzhůru, čímž se obnovuje zádový kor-
zet, uvolňují se velké klouby a regeneruje se páteř. Autorem cvi-

čení je MUDr. Smíšek. SM Systém propojuje rehabilitační léčbu s preven-
cí, regenerací a kondičním i výkonnostním tréninkem v jednotném metodic-
kém postupu

Cvičení SM systém
• cvičení vhodné pro všechny bez 
ohledu na věk nebo pohlaví

• SM systém je lékařsky ověřený prin-
cip cvičení se speciálními expandery

• cvičení SM systém pomůže zpevnit 
svaly, které jsou potřebné ke správné-
mu držení těla

• SM systém doporučujeme všem, kte-
ří mají problémy s páteří, ale chtějí něco 
změnit k lepšímu

SM systém cvičíme každé úterý v TJ ZŠ 
Chabry v tělocvičně základní školy od 
19.00 h. pod vedením zkušeného lekto-
ra J. Vokáče.

Ivana. Rakovská TJ ZŠ Chabry

Čištění horního 
rybníku 
sponzorský dar
14.9.2016 byla realizová-
na akce na vyčištění hladiny 
horního rybníku. 

S pomocí mechanizace byl 
„Hořejšák„ zbaven nežádou-
cích rostlin a spousty odpad-
ků.

Za sponzorský dar – bezplat-
né zapůjčení mechanizmů a 
pracovníků děkujeme spo-
lečnosti Golf Dolní Chabry.

Odbor životního prostředí

Poděkování: 
Těsně před letními prázdninami jsme přišli o střechu nad hlavou, když se 
při snaze izolovat vlhkou zeď zřítil náš rodinný domek a byla nařízena jeho 
demolice. Díky nezištné pomoci mnoha přátel a známých, ale i neznámých 
dárců z Ďáblic i Chaber, se nám podařilo pokrýt vysoké náklady na nutnou 
demolici objektu a nezabřednout při tom do dluhů. Z celého srdce děkuje-
me nejen za fi nanční pomoc, ale i za zjištění, že dobří lidé ještě nevymřeli. 
V nejtěžších chvílích nás to obrovsky posílilo.

Lea a Martin Smrčkovi, staré Ďáblice

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. 
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inzerce

NEUROLOGICKÁ AMBULANCE 
v Dolních Chabrech

přijme

ZDRAVOTNÍ SESTRU 
se znalostí práce na PC a 

organizačními schopnostmi 
NA ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

bližší informace na 

tel. č.: 777 721 514 

nebo v ordinaci


