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Vážení spoluobčané.
Uplynula doba prázdnin a dovolených, měli bychom být odpočati a s obnovenými silami se pustit do

zápolení s realitou života. Možná, že jste pozapomněli v letních radovánkách  na starosti, stejně jako jsem
chtěla trochu zapomenout i já, ale znáte to „člověk míní, pánbůh mění“.      

Poslední, mimořádné, zasedání zastupitelstva se konalo v červenci a protože byl na programu pouze jeden
bod, proběhlo v klidné atmosféře. Někteří členové zastupitelstva byli již na dovolené, někteří se na ni chystali.  
Já jsem měla v plánu odjet na chalupu a odpočinout si po náročném půlroku.. V neděli před odjezdem mi
telefonovala paní ředitelka Nikodýmová, že ve školce na Bíleneckém náměstí praskla hadička u WC a že je
vyplavená celá školka. Ke starostem se stavbou a rekonstrukcí dvou školek přibyla třetí. Celá školka  se musela
vystěhovat a začaly záchranné práce. Protože byly chodby všech pater nasáklé vodou, museli jsme vysoušet, vysoušet, vysoušet. Stále ještě
vysoušíme i když se na opravě, tam kde je to možné, pracuje. Bohužel děti, které sem měly v září přijít, musí být umístěny na měsíc do
náhradních prostor. Zajistili jsme je v budově bývalé radnice ve Spořické ulici. Chci poděkovat všem rodičům za pochopení a vstřícné jednání.
Když jsem u toho děkování, musím poděkovat paní ředitelce Nikodýmové a všem učitelkám za to, jak zvládly nejenom tu katastrofu ve
školce, ale i zprovoznění nové detašované třídy v Chaberském dvoře.  Naštěstí se podařilo stavbu  dokončit i zkolaudovat.  Dopadla velice
dobře. Architekt  si moc hezky poradil s prostorem a firma odvedla dobrou práci. Školka byla slavnostně otevřena 30.8.2010 za přítomnosti
zástupců Magistrátu hl.m. Prahy.  

Rekonstrukce  mateřské školy „Chaberáček“ byla rovněž  dokončena, zatím sice  jen v hlavní budově školky, ale při kolaudaci, která proběhla
27. 8. jsem se těšila z krásných prostor, které byly dokončeny a nově vybaveny. Zbývá postavit kancelář ředitelky a bude hotovo. Těmito
investicemi, které  nás přišly na více než 5 mil Kč, je nejméně na  pět let vyřešena starost o místo ve školkách. Do té doby bude developerem
postavena nová školka s kapacitou  pro 100 dětí takže o místo v předškolních  zařízeních v Dolních Chabrech již nikdy nebude nouze.

Tady je na místě sdělení, že se podařilo do školek umístit všechny děti, jejichž rodiče si pro školní rok 201–-2011, podali  přihlášku . 
Ale už pryč od školství. Zaměstnávalo mě  přes rok a nechci, abych si na toto téma vypěstovala averzi. Potom bych nedokázala ocenit práci

všech školských zaměstnanců, což zatím ještě dokáži a oceňuji je. Měla jsem možnost  letos pozorovat zblízka  těšení učitelek v mateřských
školách na „jejich“ děti  a přiznávám, že jsem to vnímala s úžasem  a obdivem. Věřím, že se na děti těší i učitelé v základní škole. Možná, že
je o prázdninách neměl kdo zlobit. (?)   

Vážení občané, mám k Vám prosbu. Na stránkách tohoto zpravodaje si můžete přečíst, že 11. září proběhne na nádvoří Chabereského
dvora, letos poprvé, festival krajanských sdružení, jehož pořadatelem je občanské sdružení „Sedm paprsků“. Chci Vás poprosit o pomoc při
zajištění občerstvení pro krajany. Mnozí  a hlavně mnohé s tím máte zkušenosti. V minulosti jste takto pomáhali při pořádání Svatojanských
slavností. Kdysi se v Chabrech někdy touto dobou drželo posvícení a na posvícení byli vždy zváni hosté a byli upřímně vítáni a pohoštěni.
Vzpomeňme si na tuto krásnou tradici, kdy k sobě měli lidé přece jen trochu blíž. Ukažme krajanům, že jsme stále pohostinný národ. Všem,
kteří pomohou při zajištění občerstvení pro krajany předem moc a moc děkuji. 

Co na závěr?  Snad jen popřát Vám krásné prožití nadcházejícího zbytku roku.                                              Jaroslava Plevová, starostka
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SLOVO STAROSTKY

Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev městských částí) vyhlásil prezident republiky
rozhodnutím č. 207 ze dne 18. 6. 2010.

Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do zastupitelstev městských částí hlavního města Prahy se konají ve dvou
dnech, v pátek dne 15. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 16. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do zastupitelstev městských částí je státní občan České republiky, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb na území hlavního města Prahy přihlášen k trvalému pobytu. Do zastupitelstva
městské části hlavního města Prahy má právo volit ten volič, který je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu na území této městské části.

Voličem je také státní občan jiného státu, který v den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb na území hlavního města Prahy (pro
volby do zastupitelstev městských částí na území dané městské části) přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní
smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. V současné době je takovou mezinárodní
smlouvou Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii. Občané členských států Evropské unie, kteří splňují podmínky pro přiznání
volebního práva, mají právo, pokud požádali o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, hlasovat ve volbách do Zastupitelstva
hlavního města Prahy a zastupitelstev městských částí hl. m. Prahy.

Žádost o zápis do dodatku může volič - občan jiného státu, který má v jeho územním obvodu trvalý pobyt - podat místnímu úřadu kdykoli (tj.
již v současné době) do doby jeho uzavření, ke kterému dochází 2 dny přede dnem voleb v 16.00 hodin, tj. do 13. října 2010 do 16.00 hodin.

Podrobné informace o volbách do zastupitelstev městských částí hlavního města Prahy najdete na internetových stránkách
Ministerstva vnitra České republiky

Kontaktní místo pro zápis do dodatku stálého seznamu voličů a pro kontrolu stálého seznamu voličů

Úřad MČ Praha - Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, přízemí, kanc. č. 116,   tel.: 283851272, referentka Jitka Vostřáková
Úřední hodiny: pondělí + středa:    8:00 - 12:00   13:00 - 18:00 (jiný termín lze dohodnout telefonicky)

INFORMACE PRO VOLIČE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HL. M. PRAHY

A DO ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 
BUDOU VE DRUHÉM POLOLETÍ TOHOTO ROKU PŘISTAVENY  19. 9. a 21. 11. 2010
V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU LZE VYUŽÍT TAKÉ SBĚRNÝCH DVORŮ HL. M. PRAHY, 
V NICHŽ  JE MOŽNÉ ODEVZDAT ODPAD ZDARMA! 
NA PRAZE 8 SE SBĚRNÝ DVŮR NACHÁZÍ VE VOCTÁŘOVĚ ULICI.  Bronislava Kukurová, ÚMČ

KONTEJNERY
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Srdečně Vás zveme na přednášku pana Ing. J. Baiera nazvanou Vše o houbách, která se uskuteční dne 
9. 9. v 17 hodin v prostorách chaberského Infocentra na Hrušovanském náměstí. Oblíbený a populární mykolog
Vás seznámí s novými houbami, vysvětlí vlastnosti známých odrůd a poradí a zodpoví otázky posluchačů.

Věra Doušová

Mám za to, že někteří řidiči neznají číslice. Pokud by je znali
nemohl by radar, který je umístěný ve Spořické ulici naměřit
překročení rychlosti o 90 km.  Z dostupných údajů je patrné, že
řidiči předepsané rychlosti nedodržují, jak je vidět z přiloženého
grafu. A to je hranice měřitelnosti posunuta na 60 km/h ačkoli je
zde předepsaná rychlost 40km/h. Pro zajímavost uvádím některé
údaje:  V červenci projelo Spořickou ulicí 57428 aut  nedodrželo
rychlost 42924 a 11601 jelo rychleji než 100km/h. V srpnu projelo
55113 aut  41019 překročilo stanovenou rychlost a 9903 překročilo
100 km/h. Protože za volanty aut jsou vrazi a sebevrazi, prosím
rodiče, aby ta tuto skutečnost upozornili děti. Právě
v nadcházejícím školním období kdy jsou ještě děti nesoustředěné
se lehko může stát, že takový řidič zabije, nebo zraní Vaše dítě.
Prosím, řekněte jim, ať jsou opatrné. Řeč čísel je jasná.

starostka
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Vážení chaberští občané,

zní to až neuvěřitelně, ale je tomu již 20 let, co došlo v říjnu roku 1990
k znovuobnovení Sokola v Dolních Chabrech.

V té době se rozhodlo pár nadšenců, kteří prožili prakticky celý
svůj život v tomto místě, později se přidali další, pozvednout tuto
sportovní organizaci opět na místo, které jí v chaberském životě
náleží. Vždyť sám fakt, že chaberský Sokol byl založen v roce 1913 nás
k tomuto kroku zavazoval. Ani my jsme si nedokázali dost dobře
představit, že tady tak dlouho vydržíme. Nebudu vyjmenovávat úsilí
a oběti, které jsme vynaložili k tomu, abychom se zařadili mezi ty žijící
a prospěšná sdružení a organizace v naší obci. Úsudek o tom, jak se
chováme a vystupujeme nechť si každý z Vás udělá sám.

Závěrem bych rád upozornil na několik aktivit, které náš Sokol
pořádá. Začátkem září je to zápis do tenisové školičky, kde se i ti
nejmenší mohou naučit základům tenisu pod dohledem trpělivých
a zkušených trenérů. V listopadu bude již obligátní Country bál
s dobrou muzikou, zábavou a bohatou tombolou. V prosinci pak bude
v naší sokolovně nadělovat hodným dětem Mikuláš a pro ty zlobivé
budeme mít připraveného čerta.

Cvičit začínáme začátkem září

Pondělí 16.00 - 20.00 Tenisová školička

Úterý 14.00 - 17.00 Tenis dospělých

17.00 - 18.00 Cvičení seniorů

18.30 - 19.30 Kond. cvič. dospělých

Středa 14.00 - 20.00 Tenisová školička

Čtvrtek 16.00 - 17.00 Tenis dospělých

17.00 - 18.00 Cvičení předškolních

dětí s rodiči

Pátek 15.00 - 19.00 Tenisová školička

M. Pospíšil, starosta Sokola  

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZVE

18. 9. 2010 VÝLET ČESKÝ KRUMLOV
sobota odjezd 06.00 h od úřadu, příjezd po 20.00 h

2. 10. 2010 VÝLET KUTNÁ HORA
sobota odjezd 07.00 h od úřadu, příjezd 17.00 h

7.10. 2010 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
čtvrtek 7.00 h                                          

Zdeněk Šír

SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ KOMISE - AKCE

Referát životního prostředí informuje občany  MČ o kácení 3 ks lip srdčitých v ulici Krbická, situovaných  u rybníka ve veřejné zeleni. Na
základě dendrologického posudku byly dřeviny vzhledem k výrazně zhoršenému zdravotnímu stavu označeny jako vysoce rizikové. Z hlediska
bezpečnosti dané lokality a frekventovanosti této části zeleně, která je preferována k vycházkám, rozsahu  a charakteru poškození stromů
bylo nutno přistoupit k jejich vykácení.  Stromy budou nahrazeny adekvátní výsadbou.                                        

Bronislava Kukurová, ÚMČ

OZNÁMENÍ O KÁCENÍ DŘEVIN

RADAR

Dne 4. fiíjna 2010

oslaví paní

Pavla P¤IBYLOVÁ

80-té narozeniny.

V‰e nejlep‰í 
pfieje manÏel

Téma věčné - je tento přechod bezpečný pro naše děti? Dopravní policie rozhodla, že postačujícími
dopravními prvky na tomto místě je vybudovaný zužovací ostrůvek, nápis přímo na vozovce POZOR DĚTI
a přítomnost zástupců policie ráno před začátkem školního vyučování před osmou, kteří regulují chodce
a projíždějící auta.
Víme všichni, že situace před osmou u školy není jednoduchá. Parkování zde není dořešeno optimálně a rodiče,
kteří vezou autem své děti do školy různě prokličkovávají uličkami za školou, spěchají a tvoří se zde různé zácpy.
Jsem jedním z těch věčně uspěchaných řidičů (řidiček). Policie nás prosí: necouvejme do hlavní silnice
a „spěchejme pomaleji“. A pokud dítě začíná školu později nebo jde samo domů, kdy policie už přechod
„nehlídá“, prosím upozorňujte neustále své děti „dávej pozor“. Také jsem si všimla, že lidé vystoupí z autobusu
č. 202 (MHD) před školou a automaticky do vozovky vkročí, aniž se rozhlédnou. Ten alibismus „já mám přece
přednost“ nás může stát draho. A to i když tam bude stát policista, ani on není všemocný a nezabrání všem
nepříjemným situacím.

Alena Nigrinova 
(v tomto případě píšící i sobě jako řidičce, mamince a chodkyni v těchto situacích)

PŘECHOD U ZÁKLADNÍ ŠKOLY
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1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

Jménem rodičů i dětí děkuji touto cestou paní starostce, že do-
držela slovo a od 1. 9. je k dispozici nová, krásná třída mateřské
školy v Chaberském dvoře a zrekonstruována mateřská škola
Chaberáček. Myslím, že i v době předvolební bychom měli umět
ocenit dobrou práci a energii vkládanou do užitečných projektů
pro občany. Zároveň děkuji paní ředitelce Nikodýmové a Kalábové
z obou školek, jaké prostředí „svým“ dětem společně s učitelka-
mi vytvořily. Obě školky jsou opravdu útulné a s vkusem zařízené.
Také stavební firmy KOHOS a DIAMEC odvedly kvalitní práci. 
Nejen jménem školské komise                                

Alena Nigrinová

PODĚKOVÁNÍ

NOVÁ ŠKOLKA V CHABERSKÉM DVOŘE 
A MŠ CHABERÁČEK

22. srpna odpoledne jsem uvízla u televize při sledování finále vrcholového golfu v Čeladné „Czech Open 2010“. V napínavé „play off“ vyhrál
sympatický Švéd Peter Hanson. Neméně zajímavá sportovní bitva se odehrála ve stejnou chvíli na fotbalovém hřišti v Chabrech.  Muži (první
A třída) zahájili sezónu utkáním proti Třeboradicím. Kromě již známých fotbalových es Šmíca (foto 1), Vízek, Hašek, Jiří Rosický atd. nastoupil
poprvé za Chabry i Patrik Berger (foto 2).
Doběhla jsem po zmiňovaném golfu na hřiště na začátek druhého poločasu a spatřila v bráně Chaberáků překvapivě nového brankáře - Láďu
Vízka (foto 3). Chvíli jsem nechápala a pak mi místními fanoušky bylo vysvětleno, že Vízek nahradil vyloučeného brankáře. V tuto chvíli
Chabry prohrávaly 2 : 0 a nálada mezi fanoušky nebyla optimální. Svým technicky zastaralým minifotoaparátkem jsem zamířila na Bergera.
Přesně v tu chvíli byl faulován a mně se podařilo pořídit dvojici snímků „faul - střelba penalty Jirkou Rosickým a… gÓÓÓl“ (foto 4). Chabry
snížily na 2 : 1. Bohužel i přes ofenzívu našich barev se nepodařilo už do konce zápasu vyrovnat. Škoda. Ani „vuvuzely“ přivezené přímo
z Jihoafrické republiky stav nezvrátily (foto 5). Po zápase jsem ještě vyfotila naše nadějné fotbalové mládí (foto 6).
Nakonec jsem vyblejskla ještě Jardu Vokáče jak veze vyprat dresy v kočáře (foto 7) a překvapivě se v Chabrech objevil i současný muž moderá-
torky Mirky Čejkové se synem golfisty Alexe Čejky (foto 8). Spojení s golfem dokonalé. Zkrátka v Chabrech na hřišti to žije jako nikde jinde
a vždycky je to báječná podívaná s úsmě-vem i přes trochu smutnou prohru. Patrik Berger při rozhovorech s novináři prohlásil, že sem nepřišel jen
tak čutat, ale vyhrávat, tak snad to výjde příště. A účast? Prý podle vstupenek kolem 400 lidí, to je nádhera. Zkrátka v Chabrech na hřišti to žije.

Alena Nigrinová

NA HŘIŠTI TO ŽIJE
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WABI DANĚK V CHABRECH
„Tak řekni sakra to svý nevadí…“

23. září (čtvrtek) v 19 hodin, vystoupí v sále Chaberského
dvora symbol českého folku let minulých Stanislav Wabi
Daněk s kamarádem Milošem v pořadu „Život běží dál“.
Pozván je i excelentní zvukař, takže se (doufám) již nebude
opakovat situace s Pavlem Dobešem, kdy nekvalitní zvuk
zkazil dojem z vystoupení nám všem.
Pokud se tedy chcete projít „rosou na kolejích“ a jinými
„šlágry“, přijďte si zakoupit lístek do Chaberského dvora
a potěšit se písničkami, které nestárnou. Tedy alespoň pro
mě, můj osmnáctiletý syn už Wabiho moc neposlouchá
a „50 Cent“ přislíbil účast v Chabrech v chaberské
sokolovně někdy v budoucnu.

Alena Nigrinová

CHABERSKÝ DVŮR, Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry, 184 00  Praha 8
Kontakt:  604 976 653    283 852 858     chaberskydvur@dchabry.cz     www.dchabry.eu
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Milí přátelé, mnozí z Vás asi víte, že každoročně přijíždí vždycky v září do Prahy stovky krajanů
z celého světa, aby se zúčastnili mezinárodního krajanského festivalu. Tuto tradici jsme
zavedli v roce 2007, kdy jsme reagovali na přání krajanů-  ukázat v zemi svých předků, že
ačkoli žijí po generace v cizině, nezapomněli na českou řeč, české tradice a kulturu. Že po celá
léta šijí české kroje podle toho starého, který si do zámoří, nebo do Evropy přinesli jejich
předkové, že stále zpívají staré české písně, zdobí velikonoční vejce a vyprávějí svým dětem
o své pravlasti. V tomto roce přijedou krajané z Brazilie, z Baťova města Batajpora, z USA,
Kanady, Belgie, Chorvatska, Srbska, Ukrajiny, Maďarska, Rumunského Banátu a ti nejbližší
krajané, Češi ze Slovenska, kteří svou cimbálovkou pokaždé roztančí  Hradčany, kde se festival
každoročně odehrává. A protože neorganizuji festival jen já sama, ale každoročně mi
pomáhají desítky obětavých přátel - Chaberáků, řekli jsme si letos, že na jeden den přeneseme
festival také do Dolních Chaber. 
V sobotu, 11. 9. od 13 hodin do 16 hodin bude na Hrušovanském
náměstí přehlídka těch nejlepších krajanských souborů , abyste se
všichni mohli přijít podívat, jak si dovedou užívat krátký návrat do
země svých předků naši krajané. Budou tančit, zpívat, přijedou
i muziky a bude to strhující podívaná.
Obracím se k Vám také s prosbou. Za to, že nám tady krajané zahrají
a zazpívají, nedostanou žádný honorář, ale chceme jim připravit
v poledne pohoštění, protože jsou ubytováni v Praze 6 a aby se dostali
v poledne do Dolních Chaber, musí vyjet už před polednem. Na jejich
pohoštění však nemáme ani my, organizátoři, ani náš místní úřad,
žádné finanční prostředky. Proto prosíme všechny, kdo chtějí na tuto
akci nějak přispět, aby upekli buchty, koláče, závin, nebo přinesli
cokoli vhodného k jejich občerstvení. Budeme v sobotu od 10 do 11
hodin ráno přijímat Vaši potravinovou pomoc v euroinfosálu místní
radnice na Hrušovanském náměstí. Předem všem děkujeme.
A pro ty, kteří chtějí vidět festival na Hradčanech, kde každoročně
probíhá, připojuji ještě program.
Těším se, že se Vám budou festivaloví hosté líbit stejně tak, jako se líbí
našim divákům, jejich radost a nadšení je opravdu strhující.našim
divákům, jejich radost a nadšení je opravdu strhující.     

Věra Doušová

6

4. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KRAJANSKÉHO FESTIVALU 
PŘIJEDE DO DOLNÍCH CHABER
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Mílí Chaberáci, opět začíná školní rok a tím i cvičení v TJ ZŠ Chabry  kde probíhají aktivity v několika oddílech.
Děti předškolní( od 4 let) a školáci, kteří na hodinách rozvíjejí motoriku,soutěží, cvičí na nářadí a zúčastňují se atletických závodů 

na atl. hřištích v Praze, kde se úspěšně umisťují.

Ženy cvičí aerobik na vysoké úrovni pod vedením sympatické lektorky Jarmily Plevové, která přináší na hodiny žhavé novinky ze světa.

Muži cvičí se zkušeným cvičitelem Jardou Vokáčem, na hodinách se rozhýbou rozcvičkou , provádí posilovací cviky a závěr patří florbalu,

košíkové nebo sálové kopané…

Senioři novinka, která se minulý rok rozjela též pod vedením J. Vokáče, který je pro tuto kategorii odborně vyškolen. A co se dělá: lehká

rozcvička, posilování se speciálními gumami (nic namáhavého) cvičení s overbally, s míčky… Vše se dělá lehce, co kdo může!

Oddíl nohejbalu. Oddíl volejbalu. Neváhejte milí obyvatelé Chaber a přijďte se hýbat do tělocvičny v ZŠ Dolní Chabry.

Za cvičitele Ivana Kindlová

TJ ZŠ CHABRY  zahajuje svá cvičení v tělocvičně základní školy 
Dolní Chabry, Spořická 400 takto:

Pondělí 18.00 – 19.30 volejbal mix 2. oddíl
20. září Pondělí 19.45 – 21.00 ženy – aerobik  Plevová Jarmila

14. září 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
19.00 – 20.00 senioři
20.00 – 21.00 muži - kondiční a

posilovací cvičení

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

2. září Čtvrtek 17.00 – 19.00 nohejbal

23. září Čtvrtek 19.45 – 21.00 ženy - Body styling interval 
Plevová

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

19.00 – 20.30 volejbal mix 1. oddíl

Všechny informace získáte u vedoucích jednotlivých oddílů nebo 
na tel.: 723 127 130  Vokáč Jaroslav

Všechny  zájemce  o cvičení  zvevýbor a cvičitelský sbor TJ ZŠ CHABRY

TJ ZŠ  DOLNÍ CHABRY
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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.  9.  2010 do 12 hodin (příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na disketě nebo CD, Flashdisku, případně poslané e-mailem).

PLACENÁ INZERCE
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