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Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina,

starosta MČ
Začátek školního roku a následující mě-
síc nás všechny po klidném letním obdo-
bí vrátily do reality současnosti. Mám na 
mysli dopravu v obci.
Problém, který obtěžuje prakticky kaž-
dého z nás, který ale nemá rychlé a jed-
noduché řešení. Současný provoz je pro 
naše občany neúnosný, proto Rada MČ 
připravuje alespoň dílčí opatření.
  Z průběžných dopravních průzkumů jed-
noznačně vyplývá, že zdrojem nadměrné 

dopravní zátěže okrajových částí hlavního města jsou lokality přilehlých oblas-
tí. V našem případě Středočeského kraje. Výstavba obytných celků a rozsáh-
lých logistických center na území okolo Prahy bez koordinace s hlavním měs-
tem způsobuje těžko řešitelné problémy.
  Současná intenzita individuální automobilové dopravy na příjezdech do vnitřní-
ho města je neudržitelná. Podle názoru odborníků je zásadní nutností omezení 
podstatné části osobní automobilové dopravy a přesun cestujících do prostřed-
ků veřejné hromadné přepravy.
  Zde se opět nabízí návrh MČ Dolní Chabry na prodloužení tramvajové trati 
z Kobylis do Zdib. Samozřejmě se zřízením dostatečně kapacitních parkovišť 
u konečné tramvají. Tento záměr samozřejmě vyžaduje spolupráci hlavního 
města a vedení Středočeského kraje. Doufejme, že s novým hejtmanem se ko-
munikace zlepší.
  Nedílnou součástí řešení je dokončení silničního okruhu kolem Prahy.Tady je 
třeba zdůraznit, že skutečnou pomocí bude pouze obchvat vedený v navrže-
né regionální variantě. Ponechání trasy v současné stopě by nepřineslo poža-
dovaný efekt.
  Pro občany Chaber by měla přinést alespoň částečné zlepšení navržená Opat-
ření.
  Přetížení Ústecké se díky vynalézavosti přespolních řidičů začalo lavinovitě ší-
řit na většinu místních komunikací. Řešení, které by ochránilo naše ulice a zá-
roveň umožňovalo občanům Dolních Chaber zvýhodněný vjezd do Ústecké uli-
ce, se hledá obtížně.
  Náš návrh předpokládá realizaci dopravního značení, které zamezí průjezdu-
nechaberských řidičů částí ulice Pod Zámečkem a dále částí ulice Kobyliské.
Spolu s projednávaným propojením Protilehlé na Ústeckou a zřízením obdob-
ného připojovacího pruhu jako ve Zdibech by úpravy měly sloužit pouze míst-
ním řidičům a podstatně tak zlepšit podmínky pro místní občany.

Zastupitelstvo schválilo
  rozpočtové opatření č. 4 v roce 2016.
  zřízení mateřské školy Beranov.
  přijetí dotace od MHMP  ve výši 480.000,- Kč na revitalizaci 

hřbitovní zeleně. Současně pověřilo Radu výběrem dodava-
tele prací min. ze tří subjektů. Dále pověřilo starostu k podání 
žádosti na Radu hl.m. Prahy o změnu charakteru určení do-
tace z investiční na neinvestiční.

vyhlásilo
  na návrh přípravného výboru místní referendum a stanovilo 

jeho konání na den 26.11.2016. 
projednalo

  návrh na prodej pozemku parc.č. 1233/147 o výměře 2 m2 
a prodej pozemku parc.č. 1233/219 o výměře 3 m2 za cenu 
7.500,- Kč/m2. S prodejem souhlasilo za podmínky, že sou-
částí kupní smlouvy bude povinnost úhrady daně z nabytí ne-
movitých věcí a veškeré další výdaje související s převodem 
pozemku kupujícími.

Výběr ze zasedání ZMČ 
26. září 2016 

Jubilejní ročník krajanského festivalu - poděkování 
  Do Dolních Chaber zavítal jubilejní, již 10. ročník mezinárodního 
krajanského festivalu.
  Chtěl bych poděkovat všem členům organizačního týmu, ale zvlášt-
ní poděkování patří dámám (a také jednomu muži), kteří připravili 
a zajišťovali veškerý občerstvovací servis pro účinkující i diváky. 
Starosta MČ

                   
Kulturní a sociální komise pro Vás připravuje vítání

nových občánků naší městské části.

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Milí rodiče,

podzimní vítání občánků se bude konat 8. listopadu v 17:00h 
v Chaberském dvoře.

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.

Rada nesouhlasila
  s vyhrazeným parkovacím stáním na pozemku parc.č. 1465/1, 

(ul. Kobyliská), před č.p. 151/49, o něž požádala fi rma Ben-
stav Praha, s.r.o.

souhlasila 
  s uzavřením darovací smlouvy mezi Spolkem přátel chaber-

ské školy a ZŠ, jejímž předmětem je fi nanční dar ve výši 
68.212,50 Kč určený na nákup interaktivní tabule s datapro-
jektorem.

 rozhodla
  o udělení fi nančního daru ve výši 4.500,- Kč zaměstnanci 

ÚMČ z důvodu tíživé fi nanční situace.
projednala

  žádost ÚP ČR o souhlas obce o pomoci v hmotné nouzi pro 
pana J.V., trvale bytem Bohdanečská 97, Vinoř, ubytovaném 
v místní ubytovně. Současně sdělila příslušnému orgánu, že 
není zřizovatelem předmětného zařízení a nemá oprávnění 
ke vstupu a kontrole objektu. Tato kompetence náleží sociál-
ním pracovníkům  P8.

  otázku řešení parkovacích zón. Požaduje na základě rovné-
ho přístupu k občanům hlavního města stejné podmínky pro 
všechny obyvatele Prahy. Návrh bude předán Svazu MČ hl.m. 
Prahy pro zapracování do společného návrhu řešení.

schválila
  v souladu s § 33 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referen-

du návrh hlasovacího lístku. Ze 2 předložených návrhů byla 
schválena varianta A.

Výběr ze zasedání rady 
4. října 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
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Zprávy z úřadu

Žádost o zřízení světelné křižovatky 
Rada MČ zahájila přípravná jednání s Odborem dopravy MČ Praha 8  
o zřízení světelné signalizace na křižovatce ulic Spořická a Osecká.

Program na listopad, Kulturní a sociální komise ve spolupráci s Kulturním centrem CHD 
V říjnu se uskutečnily tradiční Krajanské slavnosti, na které přijelo celkem 18 souborů, tedy 390 účinkujících z mnoha zemí světa. Děti i dospělí v tra-
dičních českých a moravských krojích předváděli písně a tance, které do zahraničí přinesli jejich předkové. Kromě lidové kultury jsme tentokrát měli 
možnost také vidět divadelní představení, která připravily soubory z Francie a Lucemburska. Slavností program byl nejen bohatý, ale i úspěšný, sou-
bory za potlesku diváků vystupovaly až do tmy. Jsem hrdá na naše občany, kteří již několik dní před touto akcí pekli, vařili, zdobili a vytvořili tak pro 
naše krajany, jako už tradičně, skvělou hostinu. V srdcích našich krajanů zůstanou Dolní Chabry zapsány jako městská část plná nadšených diváků 
a skvělých hostitelů.

V prosinci plánujeme zájezd na vánoční trhy do Německa. Na konec listopadu připravila kulturní a sociální komise  čtyřdenní zájezd do termálních kou-
pelí Podhájská, odjezd 17.11. v 7.00 od školy, příjezd v neděli 20.11. večer tamtéž.
Kavárnička pro seniory se uskuteční tentokrát ve středu, 2.11. a 23.11. od 16.00 v Chaberském dvoře.
Všechny příznivce krásné hudby zveme  5.11. v 19.30 na křest nového CD Markéty Mátlové pod názvem Perfect Day, který se uskuteční pod záštitou 
pana starosty Miroslava Maliny ve Velkém sále CHD, více na str. 5.     Srdečně Vás zveme na všechny akce.

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

Komise

Informace o konání místního referenda

 MČ Praha – Dolní Chabry 

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Chabry na návrh přípravného vý-
boru dle §13 zákona č. 22/2004 Sb. o místním referendu a změně 
některých zákonů v platném znění vyhlásilo 

MÍSTNÍ REFERENDUM

26. listopadu  2016            9,00 – 18,00 hod.

budova Úřadu MČ Praha – Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5,

184 00  Praha 8 - Dolní Chabry

Právo hlasovat v místním referendu má každá osoba, která má prá-
vo volit do Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Chabry – státní občan 
ČR, který nejpozději 26.listopadu 2016 dosáhne věku 18 let a má 
trvalý pobyt na území MČ Praha – Dolní Chabry.

Hlasovací lístky  obdrží každá osoba s právem volit v den hlasování 
v hlasovacích místnostech.

okrsek č. 1 – Euroinfosál

Seznam ulic: 

Cítovská, Dopraváků, K Beranovu, K Ďáblicům, 
Klášterecká, Kobyliská, Kozomínská, Křimovská, Ládevská, 
Ledčická, Libědická, Liboňovská, Pešova, Ploskovická, 
Počeradská, Pod Křížem, Pod Větrolamem, Protilehlá, 
Prunéřovská, U Váhy, U Větrolamu, Ulčova, Ústecká, 
Za Pískovnou, Žďárská

okrsek č. 2 – Obřadní sál

Seznam ulic: 

Bílenecké nám., Bolebořská, Budyšínská, Citolibská, 
Do Rybníčků, Doksanská, Domašínská, Doubická, 
Dvorní,  Dvořákova, Hrušovanské nám., Jana Marka, 
Jirkovská, Josefa Vašíčka, K Brnkám, K Draháni, 
Kadaňská, Karla Rachůnka,  Krbická, Libochovická, 
Litická, Měděnecká, Milana Kadlece, Na Dolíku, Na Pěšině, 
Na Šubě, Nad Úvozem, Nová, Obslužná, Osecká, 
Pernštejnská, Pihelská, Pod Hrází, Pod Václavem, 
Pod Zámečkem, Podhořská, Před Sokolovnou, Spořická, 
Sumova, Tušimická, U Jirkovské, U Jízdárny, U Rybníčka, 
U Václava, Údlická, V Americe, V Kratinách, Velemínská, 
Vernéřovská.

Manželé Jiřina a Josef Maršálkovi z Dolních Chaber  
oslavili 15. 10. 2016 zlatou svatbu.

Všechno nejlepší,  
hodně lásky,  

zdraví a štěstí do  
dalších let přeje  

rodina.
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DIVOCH ZVE
LISTOPAD 2016
Výstava - „Doba ledová“ 4.11.2016 - 22.2.2017
Vernisáž proběhne 3.11. od 17.30 hodin
Vstupné 30 Kč

1.11., 8.11., 15.11., 22.11., 29.11. út 9.30 – 11.00 h.,  Dvoreček  
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč

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

5.11. so 19.30 h., Markéta Mátlová - Křest CD Perfect Day
Markéta Mátlová spolu s předními českými hudebníky
Vstup volný

10.11. čt 17.00 h., Vývoj koně od dob ledových
Přednáška Cyrila Neumanna
Vstupné 30 Kč

13.11. ne 19.30 h., Hrobka s vyhlídkou
Decentně záhrobní komedie divadla DIVOCH
Vstupné 120 Kč, Velký sál

19.11. so 15.00 h., Cestovatel Kompásek
Divadelní pohádka pro děti 
Vstupné 50 Kč, Velký sál

21.11. po 16.00 -19.00 h., Vánoční andělé a víly z ovčí vlny 
Dílna pro děti i dospělé
Vstupné 30 Kč

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

24.11. čt 16.00 -19.00 h., Výroba adventních věnců
Dílna pro děti i dospělé
Vstup volný

7.12. st 19.00 h., Petra Vlková kvartet
Předvánoční jazzové zastavení
Adventní koncert a cukroví
Vstupné 90/70 Kč

Jak se fotí chipmunkové 2.11. st 18.30 h.
Vyprávění o jedné fotografické ex-
pedici, která si za svůj cíl zvolila zá-
pad USA a jeho krásné národní parky. 
Pojďme společně prozkoumat Grand 
Canyon, NP Zion, Bryce Canyon, Ca-
pital Reef, Arches, Monument Valley 
a naprosto úchvatný Anelope Canyon. 
Na cestu se vydáme s partou nadše-
ných fotografů, kterým šéfoval Ondřej 
Neff. Mimo jiné se dozvíte některé fo-
tografické vychytávky z dalších cest 
za divokou přírodou a zkušenosti při 
fotografování nejen chipmunků. 

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 

Upozornění : 25. a 26.11. bude KC CHD včetně knihovny uzavřeno

Výstava - „Doba ledová“ 4.11.2016 - 22.2.2017
Ojedinělá výstava proběhne ve spolupráci s Národním muzeem, které nám 
zapůjčí nálezy mamutího klu a kosti zvířat doby ledové z Dolních Chaber a oko-
lí. Dále můžete obdivovat pravěké lidské výtvory a neandertálské obydlí. Výsta-
vu zahájí vernisáž ve čtvrtek 3. listopadu v 17.30 h. Jste srdečně zváni! 

Cestovatel Kompásek 19.11. so 15.00 h.
NOVÁ PUTOVÁNÍ CESTOVATELE KOMPÁSKA 

Po úspěchu prvního dílu se tentokrát náš 
kamarád - cestovatel Kompásek vydává do Me-
xika, Tibetu, na Havaj... své zážitky a nečekaná 
dobrodružství samozřejmě jako vždy  „přetaví“ 
do veselých písniček, které si s ním děti společ-
ně zahrají a zazpívají !!!  Písničky vyšly též na 
CD a ve zpěvníku !!!

Hudební divadélko DINO Plzeň představuje 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CESTOVATEL KOMPÁSEK 
       
Čeká Vás setkání s kamarádem-cestovatelem Kompáskem, který se na své pouti 
po zajímavých místech zeměkoule dostal až k lidojedům. Představení je protkané 
písničkami ze stejnojmenného CD !!! Veselý příběh, v němž dostanou prostor i 
děti, aby si spolu s Kompáskem pořádně zazpívaly a zabubnovaly !!!  
Na odvážné spolucestovatele se těší Milan Benedikt Karpíšek.  
 

Vývoj koně od dob ledových 
10.11. čt 17.00 h.
Cyril Neumann, známý publicista, provozovatel 
jezdeckého střediska a vysokoškolský pedagog, 
navštíví ve čtvrtek 10. 11. 2016 od 17 h. knihov-
nu Chaberského dvora a uvede přednášku Nej-
těžší úkol pro koně: „Stát se znovu divokým“. 
Vyprávění, zaměřené na vývoj tohoto ušlechti-
lého zvířete do dnešních dob, bude doplněno 
krátkým filmem o převozu koně Převalského do 
Mongolska.

Předvánoční jazzové zastavení 
7.12. st 19.00 h.
V tomto hektickém období před 
koncem roku se budeme snažit 
Vás naší hudbou dovést do po-
hody a nasměrovat Vaši pozor-
nost na to krásné, co o Váno-
cích všichni oslavujeme – lás-
ku a společné chvíle s našimi 
blízkými. Písně zahrajeme ve-
selé i dojemné, vánoční a taky 
ty s celoroční platností, čes-
ké i anglické, jazzovou klasi-
ku i cover verze popových skla-
deb. Doprovodí mě kolegové Vladimír Strnad – piano, Jaroslav Šindler – kytara 
a Ondřej Štajnochr – kontrabas. Moc se na Vás těšíme. Petra.



1. ročník Dne rodiny

Knižní novinky pro dospělé i děti

Markéta Mátlová - Křest CD Perfect Day 5.11. v 19.30 
Markéta Mátlová spolu s předními českými hudebníky, zvukaři, fotografy a dalšími uměl-
ci připravila nové CD s názvem Perfect Day. Chaberský křest nového CD se uskuteční pod 
záštitou pana starosty Miroslava Maliny ve Velkém sále CHD. 
Album zahrnuje skladby převážně české, z období od První Republiky až po 70. léta, 
s přesahem do hudby zahraniční. Spolu se saxofonovým kvartetem, klavírem, kontrabasem, 
bicími, kytarou a dvěma hosty vzniklo CD, které je plné skladeb s emocemi a příběhy, 
které jsou blízké posluchačům všech generací. 
Nádherné texty a melodie jsou dílem výjimečných skladatelů a textařů, jakými jsou 
J.Ježek, Voskovec a Werich, Běhounek a mnoho dalších. 
Hudební stopy byly zachyceny na legendární mikrofon všech dob, a sice Neumann 
U 47 ve špičkovém studiu AVF v Praze. Fotografi e v bookletu jsou pořízeny v exkluzivních 
prostorách pražského Obecního domu českým nadějným fotografem L.P.Tesařem. 
Šaty od návrhářky Ž.Malénkové zdobí luxusní dobové šperky z předního pražského 
Antiku Cinolter. Během večera zazní skladby z nového CD Perfect Day.

Vánoční andělé a víly z ovčí vlny 
21.11. po 16.00 - 19.00 h.

Zveme všechny na unikátní výrobu kouzelných jemných 
víl, princezen a andělů z ovčí vlny. Můžete si u nás vyro-
bit pro sebe a své blízké netradiční ozdoby, které rozzá-
ří nejen vánoční stromeček. 

Doporučujeme si zarezervovat místo v KC CHD. 
Těší se na Vás lektorka Martina Průšová

Zájmová literatura

Adventní dílny

   Chaberský dvůr   

Výroba adventních věnců 
24.11. čt 16.00 - 19.00 h. 
Zveme již tradičně děti i jejich maminky do Chaberského dvora, kde mohou vyrábět adventní 
věnce. Přineste si pomůcky, které budete k výrobě věnců potřebovat (jejich seznam najdete 
níže). Případně si některé drobnosti k výzdobě můžete zakoupit přímo na místě. Vstup volný.
Věci nutné: duši na věnec (polystyrénovou nebo slaměnou – koupíte v květinářství nebo 
obchodech pro kutily - Obi, Bauhaus ...), 4 svíčky na adventní věnec (spíše nižší a silněj-
ší), chvojí z různých jehličnanů, špendlíky nebo ohýbané drátky na upevnění drobných 
přízdob, bodce s mističkou na upevnění svíček (koupíte tam, co duše), štípací nebo 
kombinační kleště, vázací drátek nebo režnou nit a věci na přízdobu 
Věci doporučené (inspirace): mašle a stuhy různé šíře a barvy, umělé ozdoby na věn-
ce – zvonky, rolničky, mašličky, těstoviny, ozdobné vázací drátky, lýko, apod., přírodní 

ozdoby - celá skořice, celý badyán, hřebíček či další 
koření, šišky, bukvice, sušené květiny, makovice, šíp-
ky, žaludy, sušené ovoce – pomeranče, citrony a dal-
ší, co se vám bude líbit na věnci, zahradnické nůž-
ky, zlatý a stříbrný či jinak barevný vázací drátek. Do-
poručujeme vše sladit do barvy plánované adventní 
(vánoční) výzdoby. Při výběru ozdob a přízdob na vě-
nec nezapomínejte na to, že všeho moc může škodit.
Advent – aneb těšíme se na Vánoce!
Mgr. Petra Svárovská
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PŘIJDE K NÁM MIKULÁŠ
Milé děti a rodiče,

zveme vás na Mikulášskou besídku, kterou pořádá  

TJ ZŠ Chabry ve  spolupráci se ZŠ Dolní Chabry, 

a

 uskuteční se

v úterý  6.12. 2016 v 16.30 h.

v tělocvičně základní školy 

Vstupenky v hodnotě 40 Kč (na dárek od Mikuláše pro jedno dítě) je nutné 
zakoupit v kanceláři školy, MŠ a ve cvičebních hodinách TJ, 

od 21. 11. 2016 do 29. 11. 2016.

 Na programu budou soutěže, Mikulášská nadílka

Na tuto akci připomínáme nutnost přezutí v šatnách školy.

Těší se na Vás Mikuláš

Inzerce 
v Chaberském 

zpravodaji

Prosíme inzerenty, 
aby inzeráty posílali 
na emailovou adresu  
inzerce@dchabry.cz 

nejpozději do 
15. dne  v měsíci.     

- redakce -

Podzimní sokolský BAZAR

Pro naše členy, známé a kamarády jsme si připravili 

dne 6.11.2016 od 16.00 do 18.00 h. 
BAZAR oblečení, hraček a sportovních potřeb pro děti i dospělé.

Prodávajícím a jejich sortimentu se meze nekladou. 
Každý bude mít k dispozici stůl na prodej k vystavení zboží. 

Zda budou ceny smluvní, nebo pevné je jen na vás. 
Prodej si povedete sami. 

Pro prodávající a přípravu jejich místa bude 
Sokolovna otevřena od 12.00 h.

Pro zábavu dětí bude připraveno divadlo v 16.00 h..
Dále bude pro děti na podiu k dispozici opičí dráha.

Za dozor dětí si odpovídají rodiče.

Možnost zakoupení nápojů a drobného občerstvení.

Vstupné dobrovolné, za vaše příspěvky vám 

Sokol Dolní Chabry velmi děkuje.

Školy a sdružení

                    

 

 

Pro naše členy, známé a kamarády jsme si připravili 
- BAZAR oblečení, 

hraček a sportovních potřeb pro děti i dospělé. 

 

Prodávajícím a jejich sortimentu se meze nekladou. Každý bude mít k dispozici 
stůl na prodej k vystavení zboží. Zda budou ceny smluvní, nebo pevné je jen na 
vás. Prodej si povedete sami. Pro prodávající a přípravu jejich místa bude 
Sokolovna otevřena od 12:00 hod.  

 

Možnost zakoupení nápojů a drobného občerstvení. 

Vstupné dobrovolné, za vaše příspěvky vám Sokol Dolní Chabry velmi děkuje. 

inzerce

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
Kondiční cvičení každé úterý od 18.15 do 19.15
Chceš si udržet zdraví? Nejez do sytosti a nelekej se námahy! (Hipokrates)

TJ Sokol Dolní Chabry nabízí všem tato cvičení pro dospělé

Kondiční cvičení - Zdravotní a kondiční gymnastika s hudbou pro 
ženy i muže. Každé úterý od 18.15 do 19.15. Cvičení je zaměřeno na zlep-
šení pohyblivosti kloubů, regeneraci páteře a vyrovnávání svalové nerov-
nováhy. Cvičení vedou cvičitelky Olga Totzauerová a Alena Markantová 
Poplatek: členové Sokola  20,- Kč nečlenové  30,- Kč za hodinu

Zdravotní cvičení - Zaměřené k nápravě oslabeného po-
hybového systému (páteř a velké klouby),  k zlepšení oběhové-
ho systému a vyrovnávání svalové nerovnováhy. Každé úterý od 
17.00 do 18.00. Cvičení vedou Alena Markantová a Olga Totzauerová
Poplatek za hodinu: členové 20,- Kč, nečlenové 30,- Kč

Všechna cvičení jsou v sokolovně v Dol. Chabrech, Měděnecká ul.

Dny prevence a zdraví v lékárně Draháň  
v Čimicích byly úspěšné
Lékárna Draháň uspořádala v září Dny prevence a zdraví ku příležitosti 
20. výročí svého vzniku. Pro občany jsme zajistili měření ABI indexu (metoda ke 
zjištění ischemické choroby dolních končetin), kontrolu mateřských znamének, mě-
ření krevního tlaku a BMI. Výsledky ukázaly, že akce byla přínosná a že jsme čas  
a energii k jejímu uspořádání nevynaložili zbytečně. Zkontrolováno bylo 229 klientů.
1.   Měření ABI indexu - Celkový záchyt ICHDK: 8%
2.   Kontrola mateřských znamének - Celkový záchyt závažnějších nálezů: 7%
3.   Měření krevního tlaku Celkový záchyt: 19%
4.   Měření BMI a ostatních tělesných parametrů Celkový záchyt: 67%
Naše měření diagnostiku u lékaře nenahrazují, ale jsou screeningem, který by měl 
v důsledku pacienty k lékařům přivést k dalšímu vyšetření. Cílem je zachytit one-
mocnění co nejdříve, aby případná léčba byla zahájena včas. Různé preventivní 
programy zajišťujeme opakovaně, podrobnější informace jsou dostupné v lékárně.

Za kolektiv lékárny Draháň PharmDr. Petr Krpálek

KADEŘNICTVÍ
Dámské, pánské, dětské

Dana Kindlová
Jirkovská 54/6
Dolní Chabry

BUS č.162
zastávka Bílenecké náměstí
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POŘÁDÁ 

COUNTRY 
BÁL 

 
Již v sobotu 26. 11. 2006 od 20:00 hodin v naší 

sokolovně. 

Stylové oblečení vítáno. 

K tanci i poslechu hraje country kapela Druhej dech. 

 
 

inzerce


