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JAK JSEM SLÍBILA NA SETKÁNÍ S RODIČI DNE 24.2.2010 PODÁVÁM VÁM PRVNÍ INFORMACI K ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL. ZÁPIS
PROBĚHNE DNE 2. ČERVNA  V OBŘADNÍM SÁLE CHABERSKÉHO DVORA  SPOLEČNĚ PRO OBĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY. ČAS BUDE ZVEŘEJNĚN
SPOLEČNĚ S KRITERII PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ  V KVĚTNOVÉM VYDÁNÍ CHABERSKÉHO ZRAVODAJE. DŮVOD, PROČ
VOLÍME TAKTO POZDNÍ TERMÍN ZÁPISU JE TEN, ŽE CHCEME MÍT JISTOTU, ŽE BUDOU DO ZÁŘÍ DOKONČENÉ  INVESTICE PRO  NAVÝŠENÍ
KAPACITY ŠKOLEK.  INTENZIVNĚ NA TOM PRACUJEME.                                                                                                                  

starostka 

2

Nejsem zastáncem fňukání a nadávání když se něco nedaří. Nemám ráda nepravosti, 
podvody pomluvy a lži, zbytečnou práci, nemoc, daně, složenky a dlouhou zimu. 

Mám ráda sluníčko a vlídné lidi, když se daří práce a všichni jsou spokojení. Mám ráda děti, miluji stromy, ptáky a jaro.
Mám důvod ke spokojenosti.? Ne, ale to po té letošní zimě asi málokdo. Nebo za to nemůže jen ta zima, ale

i současná světová situace?  Na východě i západě se lidé perou a hádají, politici se snaží uzurpovat pro sebe moc
a peníze, ekonomika se ne a ne dostat nad vodu, nám Čechům zdražují pivo, na olympiádě jsme v hokeji neuspěli
a fotbalová extraliga taky nic moc, před sebou máme volby, ještě že máme tu Sáblíkovou. Alespoň z něčeho jsme se mohli radovat.

Když se však dívám kolem sebe na tu spoušť po zimě, je pryč každá radost, i ta ze zlata za rychlobruslení.
Chodníky jsou po podzimním ukládání optických kabelů ještě nedodělané a to bude firma vstupovat do dalších, všude je nepořádek a psí

exkrementy, trávníky jsou plné podzimního listí, které vítr nafoukal i na uklizené plochy, místo jarních květin se objevují černé skládky, stromy
pláčou a lidi jsou na sebe nerudní. Tak nám zbývá k radování snad jen dětský úsměv.  Ten dokáže rozsvítit radost v srdci vždycky. 

Možná si řeknete nad tím mým stýskáním „tak nefňukej a naprav to, od čeho tam jsi“. Budete mít pravdu. Jak se říká „s chutí do toho
a půl je hotovo“.  

Takže s chutí. Jen co se objeví sluníčko na delší dobu a zmizí i poslední haldy sněhu, necháme zamést ty nejvíce frekventované
komunikace. Je to nutné, protože všude leží plno posypového materiálu. Budou to opět výdaje, které v takové výši v rozpočtu nebyly, ale je
nutné prostředky na úklid sehnat.

Firma, která nemohla dát na podzim chodníky do řádného stavu, bude pokračovat v nápravách a ohlídáme i nově rozkopané chodníky
směrem ke škole.  

V ulici Doksanská proběhne rekonstrukce poslední části chodníku a v Chaberském dvoře zahájíme stavbu jedné třídy mateřské školy.
V letošním roce nám kasu velice zatíží výdaje na školství. Je to 39% schváleného rozpočtu a to nepočítám další výdaje na renovaci jedné třídy
základní školy (cca 500tis.) a investici do MŠ Protilehlá (cca 1mil.) která je vyvolána nutností zajistit dostatečný počet soc. zařízení pro děti
abychom mohli ponechat stávající kapacitu školky.  Jiné větší investice v letošním volebním roce neplánujeme.

Mám radost, že po ročním fungování Chaberského dvora se Vám tak trochu dostává pod kůži, třebaže zatím nesplňuje moje představy.
Chybí mu větší reklama a možná různorodost.  Mám za to, že víc návštěvníků na různé výstavy a akce sem chodí z okolních obcí a městských
částí, než „chaberáků“. Doufám, že se to s jarem změní. Pokud někdo z Vás bude mít nápad na uspořádání zajímavé akce, dejte nám vědět.  

V letošním roce zahájila firma Central Group stavbu rodinných domů v lokalitě Do rybníčků. Chtějí zde postavit 25 RD. Tím bude tato
lokalita z pohledu investorů uzavřena. Směrem na sever již není, dle současného územního plánu, možné stavět. Věřím, že to tak zůstane
i nadále. Prosím, pokud budete mít nějaké stížnosti a připomínky k developerským stavbám na územní Dolních Chaber dejte mi vědět. Určitě
se budu snažit to řešit, pokud bude stížnost oprávněná. Pro úplnost uvádím moji mailovou adresu .jaroslava.plevova@dchabry.cz
Samozřejmě můžete také požadovat nápravu na stavebním úřadě Prahy 8. (tel 222 805 111 ústředna).  

Moji mailovou adresu můžete používat pro jakoukoli informaci, dotaz či podnět na to, co by se v Chaberch mělo zlepšit. 
Na závěr nám všem přeji jaro, teplo, lásku, zdraví, peníze a spokojenost. 

Jaroslava Plevová, starostka 

SLOVO STAROSTKY
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INFORMACE STAROSTKY K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

Na této měsíční krajině vyrostou domy pro nové občany Dolních Chaber. Dle platného
územního plánu jsou to poslední domy, které vyrostou v severní části našeho území.
Prosím občany, kteří budou dotčeni  stavebním „ruchem“, o trpělivost. 
Děkuji.                                                                                                          starostka

LOKALITA NAD DRÁHÁŇSKÝM ÚDOLÍM Zaskočte zase jednou do Ďáblic!

8. dubna 2010 v 18 hodin 
v ZŠ U Parkánu 17

bude další ze série setkání se

zajímavými

a odvážnými lidmi.   Nenechte si ujít

Hovory o Praze trochu jinak

s paní Táňou Fischerovou, 

spisovatelkou a herečkou 

a s paní Evou Tylovou, 

zastupitelkou hlavního města Prahy

jako hlavními hosty večera.

Srdečně Vás zve Občanské sdružení pro

Ďáblice a jeho spolupracovníci

HOP! ANEB HOVORY O PRAZE
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Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 5. února 2010 zveřejněném  dne 8. února  2010 ve Sbírce
zákonů č. 37/2010, částka 13 byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a byly
stanoveny na tyto dny:

PÁTEK 28. KVĚTNA 2010 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
SOBOTA 29. KVĚTNA 2010 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

Podrobné informace o volbách do Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010
najdete na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky

Nabídka:
Máte-li zájem pracovat jako člen okrskové volební komise na území Městské části Praha -
Dolní Chabry, kontaktujte, s uvedením Vašeho jména, příjmení, data narození, trvalého
pobytu a telefonního čísla, tajemníka  ÚMČ Praha - Dolní Chabry    se sídlem   Praha 8,
Hrušovanské nám. 253/5, p. Ivo Fluksa,1.  patro,  tel./fax: 283851272, 283851277, popř. e-
mail:  ivo.fluksa@dchabry.cz

Podmínky:
- státní občanství ČR 
- dosažení věku 18 let nejpozději k 6. květnu 2010 
Odměna člena komise činí 1.300,- Kč ( předseda 1.600,- Kč ) + stravné.

Stálý seznam voličů

Voličský průkaz

Úřad Městské části Praha-Dolní Chabry vede stálý seznam voličů pro voliče, kteří mají trvalý pobyt na
území Městské části Praha - Dolní Chabry. Každý volič si může osobně po předložení občanského
průkazu v úředních hodinách ověřit, zda je ve stálém seznamu voličů zapsán. Ten volič, který v době
voleb bude mimo své trvalé bydliště ( např. na chatě, na dovolené, na služební cestě, v lázních, apod.)
a nebude moci volit ve svém volebním okrsku určeným podle místa trvalého pobytu, může požádat
o vydání voličského průkazu a s tímto průkazem bude moci volit v kterémkoliv volebním okrsku na
území ČR nebo v zahraničí.

Vydávání voličského průkazu
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb tj. 8.2.2010, a to písemným
podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče*), doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (
21.05.2010 ) tomu, kdo vede stálý seznam voličů, nebo osobně do okamžiku uzavření (tj 26.05.2010
do16,00 hodin) stálého seznamu voličů.
Úřad Městské části Praha -Dolní Chabry voličský průkaz nejdříve 15 dnů ( 13.05.2010 ) přede dnem
voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče*)
žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle.

*) Dle § 8 odst. 2 písm. f)  zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, je toto
ověření osvobozeno od správního poplatku

Na základě shora uvedeného existují prakticky tyto možnosti ve třech obdobích: 
1) Již od 08.02.2010 do 21.05.2010 lze podat písemným podáním žádost o vydání voličského průkazu
a tento průkaz bude voliči zaslán na jím uvedenou adresu.
2) Již od 08.02.2010 do 12.05.2010  lze podat osobně žádost o vydání voličského průkazu, ale tento
průkaz bude předán nebo zaslán až v období od 13.05.2010 do 26.05.2010.
3) Podat žádost o vydání voličského průkazu až v období od 13.05.2010 do 16ti hodin dne 26.05.2010
a tento průkaz bude žadateli rovnou předán.

Kontaktní místo pro vydávání voličských průkazů a pro kontrolu stálého seznamu voličů
Úřad Městské části Praha -Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, přízemí, kanc. č. 116,   
tel: 283 851 272, referentka Jitka Vostřáková
Úřední hodiny:        pondělí + středa:        8:00 - 12:00   13:00 - 18:00 
(jiný termín lze dohodnout telefonicky)
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INFORMACE PRO VOLIČE
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
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CHABERSKÝ DVŮR, Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8
tel.: 283 852 858,  mobil: 604 976 653, e-mail: chaberskydvur@dchabry.cz, www.dchabry.eu

STEVE JAQVAAR - MODERNÍ „ODYSEUS“

10. dubna 2010 v 18 hodin

Balada, píseň, báseň o řeckém hrdinovi, světoběžníkovi, námořníkovi
provázela naše školní léta, naše studia. Řecké slunce, průzračné moře,
úžasný řecký rytmus, řecká duše. To vše se vám poodhalí při koncertu
Steva Jaqvaara, řeckého zpěváka, kytaristy, světoběžníka, který žije tu
v Anglii, Německu, v Řecku - na ostrově Kos a zpívá balady z celého světa.
Tenhle moderní „Odyseus“, který nemá nikde stání vás nadchne a vy si
odnesete zážitek, který bude ještě dlouho znít ve vašem nitru.

Sylvia Šírová

TANZÁNIE OPĚT 
V CHABERSKÉM DVOŘE!

Od 19. do 30. dubna proběhne výstava dětských prací
o Africe spojená s novými fotografiemi a informace z projektu

HOME START TANZÁNIE, který proběhl v září 2009 v CHD.

26. dubna v pondělí 13.30 - 14.30 h se uskuteční přednáška
připravená i pro děti.

Jana Snížková

CHABERSKÝ DVŮR

si Vás dovoluje pozvat 
na prodejní výstavu 
veselých obrazů

ALFRÉDA KINDLERA
a
PETRY KADLEČKOVÉ

Vernisáž se koná 
dne 4. 5. v 18 hodin.
Výstava potrvá do 30. 5.

TO JE HLÍNA! V CHABERSKÉM DVOŘE

Pomoci salesiánskému dílu v bulharském městě Stará Zagora bylo cílem prodejní výstavy
s názvem „Dívám se růžovými brýlemi“, kterou uspořádal SHM Klub Praha-Kobylisy
v Chaberském dvoře. Vernisáž již pátého ročníku výstavy výtvarných a keramických děl se
uskutečnila v úterý 17. března 2010. Díla z výstavy budou vydražena na aukci, výtěžek
pomůže českým salesiánům působícím mezi bulharskými Romy. Zatímco loni putovaly
získané prostředky do Východního Timoru, letos pomohou v již zmíněné Staré Zagoře.
Vernisáž zahájila předsedkyně Salesiánského hnutí mládeže (SHM) Kobylisy Lucie Lišková
a starostka Dolních Chaber Jaroslava Plevová, která  přítomné seznámila s historií
i současnou moderní podobou Chaberského dvora. Jana Švecová ze Sadby - Salesiánské
asociace Dona Boska, poté poutavě vyprávěla o své práci dobrovolnice v Indii, kam se
dostala právě přes Sadbu. Dobrovolníky Sadba vysílá do různých míst světa (Afriky, Indie,
Bulharska, ale i České republiky). Jana své vyprávění osvěžila řadou promítaných fotografii. 
Salesiánské působení mezi Romy v bulharské Staré Zagoře představil P. Josef Kopecký, který
má v rámci české salesiánské provincie na starosti misijní působení. Jeho vyprávění
doplňoval jak osobními postřehy, tak i zpěvem bulharských písní salesián P. Petr Němec,
který v Bulharsku působí jako misionář již 16 let. 
Akce pokračovala prohlídkou výstavy a ochutnávkou bulharských specialit.

Gabriela Kučerová
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V¯VOJ UMùNÍ V âESK¯CH ZEMÍCH VE VZTAHU 
K DOLNÍM CHABRÒM A OKOLÍ

V¯VOJ UMùNÍ V âESK¯CH ZEMÍCH VE VZTAHU 
K DOLNÍM CHABRÒM A OKOLÍ

SMÍŠENÉ DVOUHRY A AUDIENCE
V PODÁNÍ SPOLKU KAŠPAR
Divadelní spolek Kašpar představí v Chaberském
dvoře 29. 4. od 20 h tři „jednoaktovky“ ze sbírky
krátkých dramat „Smíšené dvouhry“ a rovněž známou
jednoaktovku z pera Václava Havla „Audience“.
V „Nejlepším příteli člověka“ Jamese Saunderse
vstupujeme do vlaku k mladým novomanželům
cestujících na svatební cestu. Zatímco „nevěsta“
stydlivě kouše čokoládu, ženich Jakub Špalek přemítá
nad budoucností a znervózňuje svou partnerku
neustálými pokusy naladit kytaru. Jejich rozhovor
směřuje k rozepři…
„Od desíti k pěti“ Alana Ayckbourna nás přivádí ke
kuchyňskému stolu, kde manželé po společných
jednadvaceti letech manželství prožívají jeden ze
svých obvyklých večerů s již dávno zaběhnutými
rituály. Dialog postav je vtipně proložen vnitřními
monology manželů, které ještě více umocňují jejich
vzájemné nedorozumění, které může mnohému
připomenout realitu vlastního života. Evě Elsnerové se
podařilo ztvárnit manželku středního věku
přesvědčivě a rovněž Jakub Špalek s obligátními
novinami ukázal, i přes čistě anglickou předlohu
postavy, typického českého „taťku“.
„Není nad slanečky“ Davida Camptona se odehrává
na lavičce na hřbitově. Staří manželé se zde zastavili,
aby poseděli a odpočali si. I tento „příběh“
nepostrádá vtipnost předešlých, nicméně se od nich
přeci jen drobně liší svou naléhavější tragikomičností,
neboť tito manželé i přes vády způsobené finančními
nedostatky, prošli životem bok po boku, aniž by
ztratili k sobě úctu, pochopení i lásku. Toto poselství je
přímo symbolické, zvláště pak v kontrastu
k předchozím dvojicím. Eva Elsnerová a Jakub Špalek
se zhostili svých rolí „starců“ přímo excelentně. 
„Audience“ Václava Havla se řadí za poměrně krátké
éry doby porevoluční k již klasickým „divadelním
kusům“. Opět uvidíme Jakuba Špalka a Jana
Potměšila.
Nenechte si ujít tento výjimečný divadelní zážitek
divadla z Celetné ulice!

Srdečně Vás zve na uznávané představení
s výjimečným hereckým obsazením 

Alena Nigrinová

Cyklus přednášek s promítáním o vývoji historie a umění 
s Mgr. Jakubem Syneckým kunsthistorikem z Karlovy univerzity 

Přednášky v Chaberském dvoře:

14. dubna 17 h – Románská doba 
11. května  17 h – Gotické období  

8. června  17 h – Renesance – baroko 

Vstupné 30,-  Kč

Případné změny v termínech přednášek najdete v programu 
akcí na jednotlivé měsíce.
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V pátek 19. 3. se celá chaberská škola
shodla na jednom přání: „Ať už skončí ta
neuvěřitelně dlouhá zima a konečně
přijde jaro.“ A aby si to jarní sluníčko
nerozmyslelo, podpořili jsme své přání
lidovými říkadly a písničkami. S velkou
radostí jsme utopili Moranu - symbol
zimy, nemocí a jiných špatností. Sluníčko
nás vyslyšelo a na cestu zpět nám všem
pěkně svítilo a hřálo.

Děti a učitelé ZŠ

6

Motto:

„Až do svých pozdních let jsem viděl, že nikdo z nás nezná nic z dějin našich obcí a nic ze života 
dřívějších usedlíků…. Tehdy nebyl ve veřejnosti ještě zájem o staré historie obcí a nebylo snadno se o nich poučiti.“

Karel Dvořák, 1948

Zdá se vám neuvěřitelné, že tato slova byla napsána již tak dávno? A přece mají svou platnost až do dnešních dnů. Hektické tempo naší doby
námi smýká v honbě za zajištěním našeho živobytí, až si ani neuvědomujeme, proč je pro nás naše minulost - a především minulost našeho
nejbližšího místa - tak důležitá. Odkud pak budeme čerpat poučení, sílu a především hrdost na svou obec? Co nás povede k tomu, abychom
dál zvelebovali své okolí a chránili památky naší minulosti? Soustředíme-li se pouze na hmotné zajištění našich životů, přijdeme o mnoho. 
Věřím však, že stále jsou mezi námi lidé, kteří stejně jako pan Karel Dvořák, chaberský starousedlík a významná osobnost Chaber z konce 
19. a první poloviny 20. století, se zajímají o blaho a prospěch naší obce. 
A kde hledat potenciál budoucí prosperity obce? No přece v našich dětech. Proto vznikl jedinečný projekt, ve kterém spojili své síly lidé
a organizace naší obce - Základní škola, Úřad městské části Praha - Dolní Chabry, jeho komise, Spolek přátel chaberské školy a další.
K projektu jsme využili významné výročí, které naše obec v letošním roce slaví - v roce 1410, tedy před rovnými 600 lety, byla ve Strahovském
urbáři zmíněna ves Chabry. Nejde sice o první písemnou zmínku o Chabrech, ta je mnohem staršího data, přesto však tento zápis v sobě
obsahuje jeden významný primát. Poprvé jde o rozsáhlejší zmínku o Chabrech včetně záznamu konkrétních jmen zdejších nájemců. 
Projekt tvoří několik dílčích aktivit, které budou probíhat po celý rok 2010. Tyto aktivity jsou zaměřeny na děti, které navštěvují naši základní
školu. Smyslem a cílem je atraktivní formou přiblížit dětem historii Dolních Chaber, naučit je
všímat si svého okolí a chránit je, a nenásilným způsobem je vést k aktivní účasti na
životě naší městské části. 
Děti mají možnost „osahat“ si historii, budou vyrábět repliky dobových historických
nálezů a artefaktů, malovat, modelovat a tvořit. Výsledky jejich práce budou
vystaveny v Chaberském dvoře jako doprovodný program k sérii přednášek „Vývoj
umění v českých zemích ve vztahu k Dolním Chabrům a okolí“.
Kromě toho se děti mohou zapojit do několika soutěží, které budou postupně
vyhlášeny. 
Jejich smyslem je přimět je k tomu, aby začaly vnímat svět kolem sebe s otevřenýma očima.
Jedna ze soutěží je například poznávací, další pak povede děti k tomu, aby si všímaly
krásných věcí kolem sebe a zvěčnily je pomocí mobilu nebo fotoaparátu. K hlubšímu
poznání Chaber a jejich historie pomůže dětem jistě i vlastivědná vycházka po okolí,
s důrazem na nejdůležitější historické památky a zajímavé přírodní lokality naší
obce. 
Všechny poznatky pak děti budou dále zpracovávat, a to v nejnáročnější části našeho
projektu. Rádi bychom s pomocí dětí vytvořili turistickou mapu Dolních Chaber
s napojením na okolní turistické trasy. To ale není všechno - práce dětí by měla vést
k vybudování turistické naučné stezky po Chabrech a jejich okolí. Tady budou děti mít
možnost plně zúročit vše, co se o své obci dozvěděly a uplatnit své vědomosti navržením 
rozcestníků, naučných tabulí a především turistické mapy. 
Projekt jsme nazvali „Chaberský beránek“. Beránek je jedním ze symbolů užitých ve znaku a na
praporu Dolních Chaber. Tento symbol je totiž znakem Jana Křtitele. 
A proč zrovna Jan Křtitel? Vezmeme-li v úvahu nejvýznamnější památku naší obce, tak to snad pochopí každý, kdo tu žije.          

učitelé ZŠ

PROJEKT CHABERSKÝ BERÁNEK

Už více jak půl roku chodíme do školy. Máme velkou radost z toho, že si už umíme skoro všechno přečíst a počítáme také velmi rádi. Učení se
nám líbí, protože si  také hrajeme a vůbec se nenudíme. A nyní, po jarních prázdninách se těšíme na školu v přírodě. Koncem dubna jedeme do
penzionu Babůrek na Šumavu a potom nás ještě čeká výlet s překvapením k Mezinárodnímu dni dětí. A pak už to uteče a budou velké prázdniny.
Ze školy v přírodě Vám určitě pošleme pozdrav.                 žáčci 1. A a 1. B

ZPRÁVA Z PRVNÍCH TŘÍD

JARO UŽ JE TU
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Žádáme všechny občany, kteří parkují svá vozidla na veřejných
komunikacích, aby je z komunikací odstranili z důvodu čištění,
které bude probíhat ve dnech 1. a 2. dubna 2010.

MČ sice zodpovídá za úklid komunikací a chodníků, povinností občana však je, aby jako
vlastník stromů a keřů k nim přiléhajících dbal na to, aby svým listím a jehličím tyto
neznečišťovaly.
To, co milosrdně skrýval sníh, je dnes nemilosrdně na očích. První, komu by to mělo vadit, 
je občan, jehož „práh“ je v těsné blízkosti a jehož strom je nevinným viníkem. Zodpovědnost
za něj na svá bedra přebírá majitel.                                                            

Bronislava Kukurová, ÚMČ

7

OZNÁMENÍ O ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ 1. 4. – 2. 4. 2010

1. 4. – 29. 4. 2010
ŠKODŮV PALÁC, JUNGMANNOVA 29, PRAHA 1

Pojďte se projít světem recyklace odpadů, ve kterém se, aniž si to
možná uvědomujete,  běžně pohybujete.
Recyklované materiály jsou totiž všude kolem nás.
To vše a další zajímavé informace se dozvíte na naprosto unikátní
výstavě Brána recyklace II., která mapuje koloběh odpadů od jejich
vzniku přes recyklaci až po užití recyklovaných materiálů v běžném
životě. Součástí expozice je na pět desítek výrobků vyrobených
z recyklovaných materiálů - od těch nejběžnějších, jakými jsou
toaletní papír nebo noviny, přes ty méně známé jako jsou například
pera z recyklovaných PET lahví až po ty neobvyklé jako je židle
z nápojového kartonu nebo penál vyrobený z plachty nákladního
automobilu.
Výstavu pořádají autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s.
a Magistrát hlavního města Prahy v informačním centru v přízemí
a je otevřena od pondělí do čtvrtka od 8 do 18 hodin a v pátek od 8
do 16 hod.
Navíc každý čtvrtek (8., 15., 22. a 29. 4.)
jsou vždy od 8 do 12 hodin připraveny zábavné vzdělávací programy
o třídění a recyklaci, tematické počítačové hry a další aktivity pro děti.
Neváhejte a objednejte svou třídu na adrese lenka@exvoto.cz nebo
na telefonním čísle 235 36 31 35.
Po celou dobu výstavy bude probíhat slosovatelná soutěž o zajímavé
ceny.
Přijďte se podívat, těšíme se na vás!

www.jaktridit.cz          www.ekokom.cz

AVÍZO POZVÁNKA
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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, 283 851 272, mobil: 603 522 073, e-mail: zpravodaj@dchabry.cz 

Tisk: studio REFOS, 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.  4.  2010 do 12 hodin (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na disketě nebo CD, Flashdisku,případně poslané e-mailem).
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