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Začátkem září jsem byla s televizním štábem natáčet v Norsku dokumentární film o životě krajanů v Norsku
a připravovala jsem se, že jedu do země, kde bude chladno, deštivo a nevlídno, avšak krásná příroda.
Nezklamala jsem se, na severu byl takový nečas, že jakmile jsme otevřeli dveře chatky, udeřil nás do tváře prudký
déšť a vítr a rázem jsme měli všichni rudé tváře. Psa by nevyhnal. 
Jenže Norové to vidí jinak: Kdykoli jsme si stěžovali na počasí,odpověděli: „Neexistuje špatné počasí, jen špatně
zvolené oblečení“. 
Asi to mysleli vážně, protože za každého počasí lidé na ulicích běhali, jezdili na kole, na bruslích, na letních
běžkách, plavali, zkrátka otužilci. Mluvili jsme s Čechy z měst, vesnic, z fjordů, z hor i přímořských oblastí a všech jsme se ptali : Proč
žijete v takové zemi, kde je stále zima, vítr, tma a nevlídno? A aniž by se ti lidé znali,odpovídali stejně: Protože žijeme v bezpečné
zemi, kde sliby se plní, kde se nekrade a nepodvádí, kde zákony platí a politici musí být ti nejčestnější z čestných. Když jsme to slyšeli
poprvé, přišlo nám to jako utopie.Když už jsme to slyšeli asi po dvacáté, začalo nám to vrtat hlavou. Jako to dokázali? Vždyť
donedávna to byla velmi chudá země prostých rybářů, zemědělců, řídce osídlená a drsná. Zrovna v době, když jsme natáčeli
film,běžela v médiích aféra- jeden z ministrů odstupoval z funkce a omlouval se národu za zradu, přišlo se totiž na to, že v mládí , tj.
asi před 30 lety, udělal jednu malou nečestnost. Nic kriminálního ani trestného, ale nemorálního.Touhle aférou žili Norové celý týden.
Když jsme odjížděli domů, všem se nám honilo v hlavě totéž: kdyby tam nebylo tak málo slunce a tepla, hned bychom se stěhovali
do Norska. Ale co můžeme udělat pro to my sami, aby stejné podmínky pro život byly také u nás? Myslím, že o nic víc,ani o nic míň,
než aplikovat satrý Kantův kategorický imperativ: „ Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě. „ Jak vidíte, nic
nového pod sluncem, jen na to občas trochu zapomínáme. Aby ne, vždyť Emanuel Kant žil v 18.století! No, přeji nám všem, abchom
si zase vzpomněli.Lépe by se nám žilo.                                                                                                               Věra Doušová, radní

SLOVO RADNÍ

Komise životního prostředí pro Vás připravila na 

24. 10. 2009 od 16.00 hod
v prostorách Chaberského dvora přednášku mykologa Ing.
Jiřího Baiera na téma „Význam hub pro zdraví člověka“.
Přednáška bude doplněna praktickými ukázkami. Občanům,
kteří přinesou houby nalezené na území Středočeského
kraje může ing Baier určit o jakou houbu se jedná.

Srdečně Vás zve  za komisi životního prostředí
Růžena Klimešová

RMČ ze dne 24. 8. 2009 
◆ Rada souhlasila s připojením  pozemku parc.č. 511, ulice Na Dolíku
z důvodu výstavby garáže. Vjezd bude vybudován na náklady stavebníka
dle platných ČSN. Nemá připomínky k projektové dokumentaci za
předpokladu,že odvodnění ze střechy garáže nebude svedeno na
veřejnou komunikaci. Bude uzavřena  smlouva o výpůjčce komunikace. 
◆ Rada souhlasí se zapůjčením prostor v euroinfosále CHD
Občanskému sdružení na ochranu památek ke schůzkám
1x měsíčně, vždy v úterý od 19.15 hod do 20.15 hod. Rada souhlasí
za určitých podmínek, které dojedná paní starostka s paní
Snížkovou. Pokud bude ve stejné době  probíhat jiná akce, bude
určen, po dohodě se starostkou, náhradní termín.
◆ Rada nemá připomínky k PD stavby veřejného vodovodu
a splaškové kanalizace pro stavební povolení v lokalitě ulice Do
Rybníčků na pozemku parc.č. 1308/16, 1429/5, 1429/6. Nesouhlasí
s umístěním stavby dešťové kanalizace na pozemku parc.č. 1308/18.
◆ Rada MČ souhlasí s PD pro umístění  stavby rodinného domu
o dvou bytových jednotkách v ulice Kadaňská, parc.č 72/3,  k.ú.
Dolní Chabry, za podmínky, že bude  řešena likvidace dešťových vod
dle doplnění, které si MČ vyžádala a které bylo dne 30. 7. 2009 do
PD doplněno. Dále Rada MČ požaduje 1) aby výška objektu
nepřesáhla výšku okolní zástavby, 2) zahájení stavební činnosti 
v 7 hod. a ukončení v 19 hod. vzhledem k blízkosti obytné zástavby,
3) v případě zvýšené prašnosti kropit stavbu i užívané komunikace.
◆ Rada souhlasí s PD pro stavební povolení dopravního připojení
lokality „Východ na ulici Kobyliskou“ a jako majitel pozemku parc.č.
1465/1 a 1471, k.ú. Dolní Chabry souhlasí s trvalým záborem pro účely
stavby. Po celou dobu trvání výpůjčky bude umožněno občanům
bydlícím v této lokalitě volný přístup k jejich objektům. V případě, že
to nebude možné, bude po dobu nezbytně nutnou zajištěno náhradní
dopravní napojení. Toto bude v předstihu občanům oznámeno.
◆ stanovisko Rady MČ k otevírací době Euroinfosálu v Chaberském
dvoře předkládá Ing Nigrinová. Navrhuje, aby otevírací doba byla
celý týden sjednocena, pro zaměstnance z toho vyplývá, že bude
upravena pracovní doba, tzn. krátký a dlouhý týden.
Rada MČ schvaluje otevírací dobu Euroinfosálu a čajovny během
zkušebního období od 1. 9. 2009 do 31. 12. 2009 denně od 10:00 do
18:00 hodin. 
Návštěvnost bude k 1. 1. 2010 vyhodnocena.

RMČ ze dne 14. 9. 2009
◆ Rada nemá připomínky k PD pro stavební povolení stavby NN
kabelů v rámci výstavby  obytného souboru  RD na pozemcích parc.č.
1308/16, 1308/18, 1429/50 a 1429/6, v k.ú. Dolní Chabry. Rada požaduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce komunikací a smlouvu o věcném břemeni
na pozemky ve vlastnictví MČ, do kterých budou kabely NN ukládány.
◆ Rada souhlasí s prodloužením IS v ulici Protilehlá, parc.č. 1478/1, k.ú.
Dolní Chabry za podmínky vybudování komunikace v uvedené lokalitě
pro uvažovanou novostavbu rodinných domů na náklady investorů.
◆ Rada vzala na vědomí výměr MF č. 01/2008 ze dne 29. 11. 2007,
kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, a ceny za
pronájem pozemků se rozhodla prozatím nezvyšovat.
◆ Rada přijala usnesení, aby byl opakovaně vypsán záměr na pronájem
rezervního prostoru Chaberského dvora za stejných podmínek.
◆ Rada přijala usnesení, ve kterém konstatuje, že se seznámila
s přepracovaným záměrem na výstavbu bytového domu v ulici Do Rybníčků
na pozemcích parc.č. 387/1-2,3882,389/2, 392/2 a 393/1, v k.ú. Dolní Chabry,
o jednom podzemním podlaží, dvou nadzemních a dvoupodlažním
podkroví. Rada požaduje rozdělit jeden monoblok na nejméně 2
samostatné celky a požaduje, aby výška objektu nepřesahovala okolní
zástavbu o více než 30 cm. Nesouhlasí s využitím pozemků jako pozemků
s výjimečně přípustnou funkcí apožaduje umístit alespoň 1 nebytový prostor
vcelkové zástavbě.  Ukládá starostce předložit kposouzení na zasedání ZMČ.
◆ Rada schválila obousměrné vedení trasy staveništní dopravy v ul. Do
Rybníčků, Měděnecká, Bolebořská, Osecká, Dvorní, Spořická a K Ďáblicům,
parc.č. 1308/16, 1308/18, 1429/5 a 1429/6, k.ú. Dolní Chabry. Rada netrvá na
původní trase, která byla určena ulicí Do Rybníčků, Měděneckou, Pod
Zámečkem, KDraháni apanelovou cestou na Spořickou. Důvodem je nesouhlas
Policie ČR kvůli parametrům panelové cesty. Náhradní trasa je vedena tak, aby
co nejméně zatěžovala dopravu v Chabrech. Rada požaduje, aby firma Central
Group garantovala tuto trasu smlouvou se subdodavateli a aby byly veškeré
stavbou poškozené komunikace na náklady investora opraveny.

Zastupitelstva MČ ze dne 9. 9. 2009
◆ Zastupitelstvo souhlasilo, aby byly zrušeny zvláštní účty zřízené
na stavbu M-Centra a tyto budou zapojeny do rozpočtu. 
◆ Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 2. 
◆ Vzhledem k tomu, že v tomto roce končí platnost funkčního období
Mgr. Jiřího Kubelky jako ředitele ZŠ, prodlužuje ZMČ Praha-Dolní
Chabry funkční období pro Mgr. Kubelku do 30. 6. 2010. Zastupitelstvo
prodloužení funkčního období k výše uvedenému datu schválilo.

VYBÍRÁME ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
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Městská část Praha-Dolní Chabry
Úřad městské části Praha-Dolní Chabry

OZNAMUJE

ve smyslu §36 odst.1 zákona o hlavním městě
Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění a na
základě usnesení Rady MČ Praha - Dolní Chabry č.

396/09 ze dne 14. 9. 2009

ZÁMĚR

Pronajmout
část  nebytových prostor „rezerva“

v objektu Chaberského dvora, 
Hrušovanské nám. 253/5, Praha 8 - Dolní Chabry, 

který je majetkem MČ Praha - Dolní Chabry.
Zájemce na své náklady vybuduje dle projektu MČ
v prostoru nad ordinacemi lékařů prostor vhodný

k užívání. Vložená investice bude zájemcem odbydlena
za těchto podmínek:

1) Zájemce nabídne cenu za 1 m2 užívaných budoucích
prostor, ne však nižší než 900,- Kč za m2

a rok + náklady na energie. 
2) Takto stanovená cena bude započtena proti

vloženým investicím.

Bližší informace a prohlídky je možné dohodnout 
na tel.: 283 851 272.

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

Tak jako každé léto, i letos realizovalo Občanské sdružení Sedm
paprsků a jeho  pěvecký sbor Camera Chabra projekt Krajanský
dialog, jehož smyslem je strávit asi 2 týdny v krajanském spolku
v zahraničí a při té příležitosti vyučovat české národní písně,
posílit vztah k české kutuře a k českým tradicím. Již jsme navštívili
krajany na Ukrajině, v Banátu, v Norsku, v Bosně a letos jsme
zavítali ke krajanům do Chorvatska. Všechny tyto projekty jsou
realizovány s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR.
Chorvatsko má z evropských zemí  největší krajanskou menšinu,
v každé větší vesnici, kde žijí Češi je česká škola, český kulturní dům
a dokonce i česká mateřská škola. Dodržuje se tam řada tradic, jako
jsou dožínky, velikonoční tradice, masopust a další, u nás už dávno
zapomenuté . Česká píseň, tanec a muziky jsou velmi milované ,
hudbou naši krajané žijí, přesto jsme měli práce dost. Mnoho písní už
přenosem z generaci na generaci ztratilo původní melodii, jiné
zaznamenaly změny a tak jsme rozdali noty a každý večer pilně
cvičili. Krajané nás přijímali s otevřeným srdcem, na každé setkání
napekli české buchty a koláče, přišla obvykle celá vesnice  a po
zkoušce se povídali, zpíávalo a hodovalo až do pozdních večerních
hodin. Na závěr pobytu v každé oblasti jsme zazpívali v kulturním
domě závěrečný koncert, koncerty v Daruvaru a v Rijece byly
sledovány médii. Záznam chorvatské televize a rozhovor s několika
členy sboru jsme v chorvatské televizi ještě stačili shlédnout a natočit
si záznam, zprávy z tisku nám poslali krajané až po návratu domů.
Byly to krásné dny plné setkání s dobrými lidmi, s českou kulturou
a tradicemi a s vřelým vlastenectvím, které je u lidí,kteří  se
narodili v českých rodinách v Chorvatsku, až dojemné. V tom
smyslu se máme co učit, naše veřejnost rychle přejímá cizí vzory
a hrdost na to, co je u nás dobré, se jaksi vytrácí. A to je
důvod,proč se náš projekt jmenuje Krajanský dialog.Jezdíme sice
učit české národní písně, ale učíme se také my.Učíme se od nich
více milovat svou kulturu, své tradice a svou řeč, teprve oni nám
ukazují, co je v naší zemi krásné a které hodnoty jsou cenné.

Věra Doušová

PĚVECKÝ SBOR CAMERA CHABRA V CHORVATSKU

Již po třetí rok se ke Dnům evropského dědictví
v Dolních Chabrech,  otevřela brána románské památky,
kostela Stětí sv. Jana Křtitele, kterou přijeli obdivovat
milovníci historie z celé Prahy i jejího okolí. Přednášek
se tentokrát ujal archeolog PhDr. Michal Tryml
z Národního památkového ústavu Praha. Poutavě
vyprávěl o výzkumných pracích v 70. letech, na  kterých
sám kdysi pracoval. Přednáška byla doprovázena
promítáním fotek, z průběhu archeologických prací.
Návštěvníci mohli dále obdivovat připravenou
výstavou nálezů z podzemí uvnitř i vně stavby a také
již oblíbených keramických dlaždic z bývalé rotundy.
Děkujeme PhDr Michalu Trymlovi za jeho laskavé
a poučné zpříjemnění významného dne.

Ani děti se nenudily, za kostelem již tradičně byly
připraveny soutěže o přírodě a oblíbená zvířátka,
o které se postarali Mladí ochránci přírody „Sůvy“.

Přejeme naší nejstarší památce stále spousty
obdivovatelů jako v tento den, akce se totiž zúčastnilo
skoro  400 dospělých a dětí.S návštěvou tolika lidí
přibývá i dobrovolných příspěvků do kasičky, který
kostel Stětí sv. Jana Křtitele tolik potřebuje na
plánované opravy. Děkujeme všem!   

Za OS na ochranu památek v Dolních Chabrech 
Jana Snížková

SLAVNOSTNÍ DEN V KOSTELE
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Ahoj,
dovolte nám, abychom se představili. Jsme noví školáci -
tedy prvňáci z 1. A a 1. B. Do školy jsme se moc těšili
a škola se nám líbí. Začínáme se učit a zatím nám to jde.
Za dobré chování a úkoly dostáváme knoflíky a razítka.
My totiž hrajeme takovou prima hru, a s tím nám jde
učení docela snadno. Hra je o Jimu Knoflíkovi
a lokomotivě Emě. Proto jsme už také navštívili Království
železnic v Praze na Smíchově a moc se nám tam líbilo.
Přáli bychom všem dětem, aby se tam podívaly.

A teď jedna důležitá věc. Vyhlašujeme soutěž pro celou
školu ve sběru kaštanů a žaludů. Tři nejlepší třídy čeká
sladká odměna. Pan myslivec si nasbírané kaštany bude
odvážet a my budeme vědět, že pomáháme zvířátkům
přežít zimu.

Na začátku školního roku děti mají ještě plné hlavy vzpomínek 
na prázdniny, a tak se o ně s námi podělily ve školní družině. 
Někdo je dokonce zveršoval:

MOŘSKÝ SVĚT
Eliška Vašířová

Ryb je hodně v moři,
nepatří k nim úhoři.

Žraloka se každý bojí, 
když ho vidí, zaleze, 
až někoho uloví, 
rychle zase vyleze.

Každá z nich má ploutvičky, 
nemají zas ručičky.

Mořský svět je plný záhad, 
co v něm najdeš, můžeš hádat.

4

PRVŇÁČCI SE PŘEDSTAVUJÍ

PRÁZDNINOVÉ VZPOMÍNÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Fotografie ze života lidí jižní Tanzánie a obrazy
malířského stylu tingatinga, přilákaly do výstavních
prostor Chaberského dvora návštěvníky ze širokého okolí.
Výstava byla také velkým nadšením pro děti. Proč tak
nevšední zájem? 
Unikátní malířský styl tingatinga ze slunné Tanzanie vychází
z africké přírody a odhaluje dávné pouto člověka s přírodou.
Malby v pestrých teplých barvách přibližují hlavně africká
zvířata, které jsou tak oblíbené dětmi ale potěší i dospělé.
Výstavu přichystalo OS KWA Afrika a Ilona Bittnerová

Nastává podzim se vším, co k němu patří, s krásně zbarveným
listím, ale i s mlhami a vstáváním do tmy. Světélkem v tomto
ročním období nejsou jen svíčky, které rozsvěcíme v den
památky zemřelých, na Dušičky, ale také světla dětských
luceren v předvečer svátku Všech svatých neboli na All Hallows
Evening Day. Dávní Keltové slavili svátek Samhain a věřili, že
v tento den, kdy země přechází ze světlého a plodného období
do období temného, spícího a jakoby mrtvého, lze
komunikovat s dušemi předků. Koledníci, obcházející keltské
příbytky, představovali předky, kteří odešli do země stínů.
Dnešní koledníci nechodí v cárech a nemažou si obličej
popelem jako Keltové, ale představují hodná strašidla, hodné
duše, které budou živé po celý rok ochraňovat. 

Letos vychází předvečer Všech svatých 31.10. na sobotu
o podzimních prázdninách, strašidel se bude asi rojit méně.
Vy, kdo máte rádi děti a tradice, mějte přesto pro malé
koledníky připraveny nějaké drobnosti.
Děti, které chtějí vědět, jak zní podzimní koledy a co
všechno patří ke strašidelnému bontonu a také všichni, kteří
si chtějí vyrobit podzimní výzdobu a dárky, přijďte v pátek
23.10. v 1600 na výtvarnou dílnu do Chaberského dvora. 

Těší se Matka strašidel
Hanka Řepková

PODZIMNÍ SVÁTEK A STRAŠIDLA

AFRIKA V CHABERSKÉM DVOŘE

Nejen prvňáci
měli slavnostní
zahájení školního
roku. 
Tomáš a Eliška
symbolicky
přestřihli mašli
u třídy,
do které se
4.B přestěhovala
a která se všem
moc líbila.

4. B
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Provoz Chaberského dvora bude od září denně 10 h – 18 h.
Rezervace vstupenek vždy do 10. dne v měsíci jen na akce daného měsíce.

5

CHABERSKÝ DVŮR, Hrušovanské náměstí 253/5, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry,
tel.: 283 852 858,  mobil: 604 976 653, e-mail: chaberskydvur@dchabry.cz, www.dchabry.eu

BESEDA
S LUCKOU BORHYOVOU

Úspěšná, třicetiletá moderátorka dorazila s rodiči
a s devítiměsíčním synem do Chaberského dvora
usměvavá a v příjemné náladě. Díky tatínkovi,
který je členem zastupitelstva, se nám podařilo
tuto celebritu TV NOVA vyzpovídat v Euroinfosále
a příznivci - hlavně z řad dětí - dostali barevné
pohlednice s podpisem.
Přítomní Chaberáci mi jistě dají za pravdu, že to
bylo příjemné setkání s ženou, která působí
vyrovnaně, je opravdu velmi krásná a ví, co chce.
Více než hodinu jsme si povídali o její práci v TV
Nova, bulváru, o jejím životě, mateřství i partne-
rech. Detaily Vám nepovím, měli jste přijít za
námi. Přece jen vybírám pár drobností, které by
Vás mohly zajímat: Lucka si intenzivně užívá své
mateřství a netají se tím, že by si přála v budoucnu
dalšího potomka. Se svým partnerem se nerozešla,
jak tvrdil bulvár. V Řecku strávila se synem část léta
a překvapivě tam nebyla hledána bulvárními
novináři. Bulvár jí v poslední době „pobavil“ např.
zprávou, jak ohrožuje svého syna létáním - přitom
Lucas v té době letadlem nikdy neletěl. Její babička
si však bulvární plátky s články o Lucce koupí
a tvrdí, že „jen kvůli křížovkám“.
Na mou otázku, zda se Lucie bojí stáří, odpověděla,
že ne - v každém věku lze najít něco pozitivního
a pokud už nebude mladou, atraktivní tváří TV
Nova, určitě si najde něco náhradního, co jí bude
naplňovat. K jejím koníčkům patří golf, cestování,
lyžování a profesionálně moderuje spoustu akcí.
Má však od zaměstnavatele zakázáno například
účinkování v reklamě či stát se tváří určité značky.
Pěvecké ani herecké ambice nemá.
Svůj čas teď maximálně věnuje Lucasovi. Její
největší kamarádkou a oporou je její maminka
Alena. Vkus v oblékání podědila určitě po svém
otci, který chodí elegantně oblékán.
Děkujeme za Váš čas, Lucko, a někdy v Chaber-
ském dvoře na viděnou.

Alena Nigrinová
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4) Brána do Českého ráje
Tak bývá často nazýváno romantické město, ležící na řece Cidlině.
Založeno bylo kolem roku 1300. Nejslavnější období je spjato se
jménem Albrechta z Valdštejna. Byť měl vojevůdce titul vévoda
frýdlantský, sídelním městem jeho impéria nebyl Frýdlant, ale
právě místo na snímku. Velkorysé plány, které s městem měl, byly
zmařeny jeho zavražděním. Impozantní budova valdštejnského
zámku zabírá značnou část jedné strany náměstí. Během
napoleonských válek v něm určitou dobu pobýval císař František I.
a v roce 1813 zde byla sjednána aliance proti Napoleonovi. V roce
1866 poblíž města proběhla významná bitva prusko-rakouské

války, předcházející rozhodující srážce u Hradce Králové. Dominantou náměstí i celého města je Valdická brána, věž vysoká 52
metrů, z níž je nádherný rozhled po okolí. Pod věží najdete ševcovnu, připomínající Václava Čtvrtka, Radka Pilaře a postavičky
Rumcajse, Manky a Cipíska. Další nápověda už určitě není nutná.

5) Rohanský zámek
Tato stavba je jednou z nejvýznamnějších architektur ve stylu
romantické novogotiky francouzského stylu na území České
republiky. Objekt má čtyři hlavní křídla, která uzavírají nádvoří, na
ně navazují boční budovy. Vstupní průčelí s kamennou branou
doplňují po stranách nízké hranolové věže, dominantami areálu
jsou ale věže při vstupu do zahrady. Původně barokní zámek
nechal postavit v letech 1690-1693 rytíř Vincenc Lamotte
z Frintroppu na místě bývalé gotické tvrze. V letech 1740-1820
vlastnili objekt Valdštejnové a následně jej prodali Karlu Alainu

Rohanovi. Ten zahájil
zásadní přestavbu,
v níž pokračoval jeho
syn Kamil. Díky ní
zámek získal dnešní
novogotickou podobu.
V interiérech vyniká
skvostná řezbářská výzdoba z dílny Petra Buška. Rohanská portrétní galerie je
nejvýznamnějším souborem francouzské portrétní malby mimo Francii. Místo má
slavnou hudební tradici, pobýval zde Antonín Dvořák a jeho zeť Josef Suk.

6) Pohádkový hrad
Zříceniny středověkého hradu, který je zčásti vytesaný do skály, najdete v severní části
Českého ráje nedaleko Malé Skály. Dominantou romantického místa je mohutná
kulatá věž o průměru devět metrů. Vysoká je patnáct metrů a tloušťka zdiva dosahuje
dvou metrů. Druhá věž se nachází v předhradí, byla v ní studna a vstupní brána. Hrad
je přimknutý k pískovcové skále, kaple a některé další místnosti jsou přímo do skály
vytesané. Přirozená obranyschopnost byla ještě znásobena hradbami. Hrad byl
využíván přibližně dvě stě let. První písemná zmínka pochází z roku 1385, kdy je
v pramenech jmenován Bohuněk, řečený Puklice z XXX. Založení hradu však proběhlo
pravděpodobně už v první polovině 14. století za Bibrštejnů. Posledním majitelem,
který používal přídomek z XXX, byl Jan z Oprštorfu a z XXX. Panství ale rozprodal,
čímž zanikla funkce hradu jako centra i strážního bodu oblasti. Hrad začal pustnout
a po roce 1591 byl již neobyvatelný. Nápovědou pro vás může být i informace, že se
zde natáčela pohádka O princezně Jasněnce a létajícím ševci.
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Podruhé se setkáváme u soutěže s tematikou historických památek. Přinášíme vám
fotografie známého fotografa Jiřího Bergera. Naše hrady a zámky uvidíte
z netradičního pohledu, na unikátních snímcích z ptačí perspektivy. Vaším úkolem
je jednotlivé objekty identifikovat. Pokud si nebudete jisti, mohou vám napovědět
vybrané údaje z historie staveb. Odpovědi nám doručte do 10. 12. 2009 do
Chaberského dvora. Vylosovaný výherce obdrží reprezentativní publikaci Hrady
a zámky České republiky, kterou Jiří Berger vydal v nakladatelství Fragment.
Najdete v ní 430 fantastických leteckých snímků, na nichž je z výšky zachyceno 119
památkových objektů z celé republiky. Každému místu je věnována celostránková
fotografie a dva menší doplňující záběry, u vybraných lokalit je zařazen velký
dvoustránkový snímek. Hrady a zámky jsou představeny jednak v detailních
portrétech a též zobrazeny uprostřed krajiny či města. Z tohoto netradičního
průvodce, který je s trochou nadsázky knihou plnou hádanek, jsme do soutěže
vybrali objekty z našeho oblíbeného Českého ráje a okolí. Soutěžní kupon

otiskneme ve třetím,
závěrečném díle soutěže.

HRADY A ZÁMKY ČESKÉ REPUBLIKY – POZNÁVACÍ SOUTĚŽ SOUTĚŽ!SOUTĚŽ!
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Udělejte pro sebe to, co udělat můžete, překonejte nedůvěru,
ostych, nechuť, lenost a místo k lékaři, přijďte do tělocvičny. 

TJ Sokol v Dolních Chabrech nabízí cvičení v těchto složkách:
Pondělí škola tenisu dětí 14.00 - 20.00

Úterý tenis dospělých 14.00 - 17.00
cvičení seniorů 17.00 - 18.00
kondiční cvičení dospělých 18.30 - 19.30

Středa škola tenisu dětí 14.00 - 20.00

Čtvrtek tenis dospělých 14.00 - 17.00
cvičení předškolních dětí s rodiči 17.00 - 18.00
florbal mládeže 18.00 - 20.00

Pátek škola tenisu dětí 15.00 - 19.00

T.J. Sokol nabízí kromě cvičení i zábavu:
V listopadu pořádáme pro Vás Country bál, k poslechu a tanci
hraje kapela „Druhej dech“.
V prosinci přijde do Sokola Mikuláš, zábavné odpoledne
s mikulášskou nadílkou.

Miroslav Pospíšil, starosta Sokola 

T.J. ZŠ CHABRY
zahajuje svá cvičení v tělocvičně 
ZŠ Dolní Chabry, Spořická 400

TAKTO:
Pondělí 18.00 – 19.30 volejbal mix 2. oddíl

19.45 – 21.00 ženy – aerobik  Plevová Jarmila

Úterý 16.00 – 17.00 předškolní děti 4 - 6 let
17.00 – 18.00 chlapci a dívky 1 a 3 třídy
18.00 – 19.00 chlapci a dívky 4 až 6 třídy
20.00 – 21.00 muži - kondiční a posilovací cvičení

Středa 18.00 – 19.30 volejbal mix 2. oddíl
19.30 – 21.00 volejbal mix 1. oddíl

Čtvrtek 17.00 – 19.00 nohejbal
19.45 – 21.00 ženy - Body styling interval  Plevová

Neděle 10.00 – 11.30 malá kopaná - muži
17.00 – 18.30 volejbal mix 3. oddíl
19.00 – 20.30 volejbal mix 1. oddíl

Informace získáte u vedoucích jednotlivých oddílů.

Všechny zájemce o cvičení 
zve výbor a cvičitelský sbor T.J. ZŠ CHABRY

PRODEJ

Velmi pûkná rodinná vila 9+kk/G
Praha 8 -Dolní Chabry

Slunná a prostorná  vila s udrÏovanou
zahradou ve velmi dobrém stavu.
Pûkné místo ve vilové zástavbû

s v˘hledem do zelenû.

Cena: 12,500,000,-Kã + provize

TEL: 607 209 579
www.housegroup.cz
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ROZVRH CVIČENÍ V T.J. SOKOL DOLNÍ CHABRY

ROZVRH CVIČENÍ V T.J. ZŠ CHABRY
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PLACENÁ INZERCE

CHABERSKÝ ZPRAVODAJ, vydává  městská část Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské náměstí 253/5, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry, www.dchabry.cz. 
Redakční rada: Alena Nigrinová, Hana Řepková, Zdeněk Šír. Kontakt: tel.: 283 852 858, mobil: 603 522 073, e-mail: zpravodaj@dchabry.cz Tisk: Flora s.r.o.,
Nevyžádané rukopisy, fotografie apod. se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Příspěvky nejsou upravovány, za obsahovou správnost nesou
odpovědnost autoři. Veškeré příspěvky publikované v Chaberském zpravodaji lze přejímat pouze s předchozím písemným souhlasem vydavatele MČ Praha-Dolní Chabry.

Příští uzávěrka 15.  10.  2009 do 12 hodin (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na disketě nebo CD, Flashdisku,případně poslané e-mailem).
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