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PLASTY:   STŘEDA – PÁTEK –  NEDĚLE

PAPÍR:   ÚTERÝ – ČTVRTEK –  SOBOTA

SVOZOVÉ DNY NEJČASTĚJI UŽÍVANÝCH SEPARACÍ

MČ PRAHA – DOLNÍ CHABRY 
VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍSTA TAJEMNICE/TAJEMNÍKA

INFORMACE: ÚŘEDNÍ DESKA MČ WWW.DCHABRY.CZ

Sociální a kulturní komise MČ Praha-Dolní Chabry 
připravila pro Vás Vítání občánků Chaber

Dovolujeme si pozvat rodiče dětí
narozených v roce 2008 a 2009,
trvale hlášených v MČ Praha-Dolní
Chabry, na slavnostní vítání občánků,
které proběhne dne 22. října 2009
v obřadním sále Chaberského dvora.

Prosíme rodiče, kteří mají zájem
zúčastnit se, aby se přihlásili nej-
později do 10. září 2009 na ÚMČ
Praha-Dolní Chabry u paní Vostřákové
tel.: 283 851 272
jitka.vostrakova@dchabry.cz

Vzhledem k platnosti zákona č.
101/200 Sb. o ochraně osobních údajů
nelze získat ani zveřejňovat informace
o narození dítěte bez souhlasu rodičů.  

Zdeněk Šír, předseda komise

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ CHABER

Vážení spoluobčané,
opět se setkáváme nad stránkami chaberského zpravodaje, ve kterém se Vás snažíme informovat
o dění v obci i o záměrech MČ. Jenže, než se naše informace dostanou k Vám prostřednictvím tisku,
víte již vše a mně připadá nemalá investice do zpravodaje zbytečná. Ještě tak Vás možná potěší
fotky z různých akcí, které se v Chabrech konají.
Nebo se mýlím? Vím, že čtete slovo starostky a zápisy ze zasedání, mám na ně odezvu z náhodných
rozhovorů s Vámi. Vím, že Vás zajímají programy v Chaberském dvoře, ale když probírám minulá
vydání, mám za to, že tam stále něco chybí. Protože na to nemohu přijít, budu ráda, když nám některé náměty a podněty
o tom, co byste rádi ve zpravodaji nalezli, napíšete.
Na titulní straně tohoto čísla se můžete podívat na krásný pár novomanželů Volrábových, kteří 7. 8. 2009, jako první v Chaberském
dvoře, uzavřeli sňatek. Věřím, že jim všichni přejete na společné cestě životem pouze to krásné, co je bude potkávat. 
Prázdniny v Chabrech byly klidné, ba až ospalé. Na ulicích téměř nebylo vidět živáčka. Snad za to mohlo letní horko, nebo
to, že většina chaberáků tráví dovolenou mimo Chabry.
Léto nebylo časem odpočinku pro magistrátní úředníky, kteří na 6. 8. 2009 svolali veřejné projednávání změny 1000/00 ÚP hl.
m. Prahy. Kromě jiného se změna týká trasy Silničního okruhu vedeného přes území Dolních Chaber. Jednání jsem se účastnila
a připomínky jsme podávali písemnou formou. S těmi se musí úředníci vypořádat. Projednávání zahájil pan radní Langmajer,
který hned na úvod oznámil, že projednání územního plánu je věcí politickou a požádal zúčastněné o věcné připomínky.
Nemůžeme se hájit proti politické zvůli, ale můžeme trvat na řádném plnění všech podmínek pro umístění takové stavby na
naše území. Bohužel je předpoklad, že se celá záležitost kolem okruhu bude řešit soudní cestou.
Září vrátí život do normálních kolejí, pokud se dá celoročnímu stresu říkat normální život.
V říjnu opět půjdeme k volbám a myslím, že účast bude veliká, protože už to umíme. Ta množství voleb, které jsme
absolvovali nám dala pořádný trénink. Ale hlavně, rozhodujeme o sobě. 
Omlouvám se občanům východně od ulice Ústecká, že kvůli „té blbé starostce“ (jak pronesl jistý občan) zase budou muset
přijít volit do Chaberského dvora, ale myslela jsem to dobře, když jsem Vám umožnila volit v kulturnějším prostředí, než byl
bývalý KD v Ulčově ulici. Snad mi to všichni nezazlíváte. 
Na září je již připraven nový program kulturních akcí v CHD na které Vás srdečně zvu.
Co dodat na závěr? Snad jen klid a pohodu pro všechny.                                                                                  Vaše starostka

SLOVO STAROSTKY
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VOLBY  2009
Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 1. července 2009
zveřejněném  dne 9. července 2009 ve Sbírce zákonů č.
207/2009, částka 62 byly vyhlášeny volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR a byly stanoveny na tyto dny:
pátek 9. října 2009 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
sobota 10. října 2009 od 08:00 hodin do 14:00 hodin
Podrobné informace o volbách do Poslanecké Sněmovny
Parlamentu České Republiky v roce 2009 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, trva-
lého pobytu a telefonního čísla, ÚMČ Praha-Dolní Chabry se
sídlem Praha 8, Hrušovanské nám. 253/5, 
pí Vostřákovou,  tel./fax: 283 851 272, 283 851 277, 
e-mail: jitka.vostrakova@dchabry.cz

Podmínky:
● státní občanství ČR 
● dosažení věku 18 let nejpozději k 24. září 2009 
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 (9. 7. 2009), a to písemným podáním
opatřeným ověřeným podpisem voliče*), doručeným
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (2. 10. 2009 ) tomu, kdo
vede stálý seznam voličů, nebo osobně do okamžiku uzavření
(7. 10. 2009 do 16,00 hodin) stálého seznamu voličů.

Úřad Městské části Praha-Dolní Chabry voličský průkaz
nejdříve 15 dnů (24. 9.2009) 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 9. 7. 2009 do 2. 10. 2009 lze podat písemným 

podáním žádost o vydání voličského průkazu a tento 
průkaz bude voliči zaslán na jím uvedenou adresu.

2) Již od 9. 7. 2009 do 23. 9. 2009  lze podat osobně žádost
o vydání voličského průkazu, ale tento průkaz bude předán
nebo zaslán až v období od 24. 9. 2009 do 7. 10. 2009.

3) Podat žádost o vydání voličského průkazu až v období od
24. 9. 2009 do 16ti hodin dne 7. 10. 2009  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. 161, tel: 283851277, referentka Jitka
Vostřáková
Úřední hodiny: pondělí + středa:    8:00 - 12:00   13:00 - 18:00
(jiný termín lze dohodnout telefonicky)

VOLBY - INFORMACE PRO VOLIČE

RMČ ze dne 24. 8. 2009 
◆ žádost o zapůjčení nebytových prostor - návrh usnesení
č.383/09/RMČ. Občanské sdružení na ochranu památek žádá
o zapůjčení prostor CHD v euroinfosále 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.

◆ návrhy usnesení č. 385/09 a 388/09 RMČ týkající se žádosti
o stanovisko k PD pro stavební povolení a žádosti o vyjádření
k PD stavby splaškové kanalizace a veřejného vodovodu
v lokalita Do Rybníčků. Rada souhlasí s PD pro stavební
povolení na komunikaci Do Rybníčků parc.č. 1308/16,
1308/18, 1429/1, 1429/5, 1429/6, 1279/1, 1279/54, 1279/109.
Nesouhlasí s umístěním vsakovacích šachet na pozemek
1308/18 jako výjimečně přípustnou stavbu. S ohledem  na výško-
vé uspořádání pozemku a skalní podloží v této lokalitě je ne-
bezpečí podmáčení okolních pozemků. Rada MČ  požaduje:
1) předložit hydrogeologické posouzení  na uvedenou stavbu
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 upozorňuje na vysokou možnost archeologických
nálezů. MČ Praha-Dolní Chabry požaduje projednat možnost
předání komunikací před zahájením výstavby.
Rada MČ 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.
Na pozemky v majetku MČ bude uzavřena smlouva o věcném
břemeni a smlouva o výpůjčce komunikací. Týká se rovněž
komunikací, po kterých bude vedena staveništní doprava.

◆ žádost o stanovisko k umístění stavby rodinného domu
v ulice Kadaňská, parc.č 72/3, 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 komu-

nikace.
Toto stanovisko je vydáno pro územní rozhodnutí. 

◆ žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební
povolení a žádost o souhlas majitele pozemků s trvalým
záborem pro účely stavby v lokalitě Beranov - návrh usnesení
č. 387/09/RMČ. Rada MČ 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.

VYBÍRÁME ZE ZASEDÁNÍ RMČ
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Milí Chaberáci!
Zdravím Vás po prázdninách a tû‰ím se na chvíle v Chaberském
dvofie s Vámi.
Pfiipravili jsme pro Vás - doufáme - spoustu zajímav˘ch pofiadÛ,
tak sledujte prosím Chabersk˘ zpravodaj a v˘vûsky, aÈ Vám
neuteãe nûjaké divadlo ãi koncert Va‰eho srdce.

Pár vûcí, které mû napadají:
1. Chabersk˘ dvÛr aktivnû programy vytváfií od bfiezna 2009
a tak se neustále uãíme. Nejsme dokonalí (brzy budeme), odpusÈte
nám pfiípadné chybiãky v komunikaci, rezervacích apod.
Ná‰ t˘m tvofií 3 lidé - technické a propagaãní vûci zaji‰Èuje
Zdenûk ·ír (technick˘ správce CHD), o provoz CHD se kromû p. ·íra
stará Jana SníÏková. Já vytváfiím program a budu ráda, kdyÏ se
na mû budete obracet i s poÏadavky pronájmÛ na soukromé
i firemní akce v‰eho druhu, pfiípadnû s nabídkami pofiadÛ.
2. Bûhem prázdnin jsme dotváfieli kuchyÀku a vybavení jakési
kavárniãky pfied Euroinfosálem. Mûla to b˘t ãajovna, ale
z architektonick˘ch a právních hledisek tu klasickou ãajovnu
ãi kavárnu mít nemÛÏeme. Proto to bude prostor, kam mÛÏete
pfiijít posedût, dát si kávu, ãaj ãi ãokoládu z automatu. Prostor
bude hlavnû slouÏit pro akce komisí, pro vernisáÏe apod. Budeme
se snaÏit nabídnout Vám zde napfi. soukromé oslavy ãi pronájem
pro rÛzná setkání pracovní ãi osobní.
3. Pfiipomínám, Ïe Mûstská âást dotuje ãinnost CHD. Proto není
moÏné vyhovût v‰em, kde chtûjí zdarma pronajmout prostory
pro nekomerãní úãely. Vycházíme vstfiíc ‰kole, ‰kolkám a místním
neziskov˘m organizacím, kter˘m rádi poskytneme místo pro
jejich v˘stavy, besídky, koncerty apod. zdarma. Ale jinak je nutné

uhradit pronájem a hlavnû nákladné ener-
gie, které budou s nástupem zimy rÛst.
S tím souvisí i pomûrnû vysoké ceny vstupenek
na divadla a koncerty. Vstupné nám pokryje
maximálnû honoráfi umûlcÛ, jinak v‰e ostatní
obec opût dotuje. Honoráfie ovlivÀují i v˘bûr
akcí, na spoustu pfiedstavení finanãnû nedo-
sáhneme. (Ale chodím do centra na divadlo
a vstupenky za Kã 300,- nejsou v˘jimkou. Napfi.
lístek na premiéru divadla Palace „O lásce“
stojí Kã 590,-!!. Hraje tam Roden a Krausová.
Pfiíklad, kdy si takové pfiedstavení nemÛÏeme
dovolit.) Ale i tak si myslím, Ïe obec vyãleÀuje
dostatek prostfiedkÛ na kulturní akce.
Tak na vidûnou u nás, v Chaberském dvofie!
A nenechte nás tam samotné.
Tû‰í se na Vás Alena Nigrinová

V tropickou neděli 16. srpna jsme uspořádali v chládku zahrady Chaberského dvora setkání
s různými druhy zvířátek. I přesto, že tu byla spousta krásných a roztomilých myšek, největšímu
obdivu byl vystaven hroznýš královský Kamil, v celé své délce 240 cm. Pro děti zde bylo
připraveno několik her. Mohly si například prolézt pavučinu nebo si vymodelovat některé
z viděných zvířat. Ti odvážnější si mohli pohladit Kamila. Dětské snažení bylo samozřejmě
oceněno množstvím odměn. Nezapomněli jsme ani na ty zvídavější, pro které byla připravena
nástěnka s informacemi o zvířatech, která si můžeme snadno splést. Také výstava peří
z exotických ptáků upoutala pozornost. 
Naše první akce v Chaberském dvoře byla radostná, a proto doufáme, že si v budoucnu
podobnou akce budeme moci zopakovat.

Za Mladé ochránce  přírody Sůvy  Danča Manderlová 

VYBÍRÁME Z PROGRAMÒ DO VÁNOC:

15. 9. beseda s Luckou Borhyovou od 18 h (vstup voln˘)
20. 9. divadlo Don Quijote od 19 h (vstupné Kã 100,-). 

Hraje v˘borné divadlo z Kostelce.
24. 9. ve 20 h koncert milého písniãkáfie Miroslava 

Paleãka (vstupné Kã 150,-)
26. 10. ve 20 h Máj v podání Báry Hrzánové (vstupné Kã 200,-)
23. 11. ve 20 h Poprvé vdaná - hraje TáÀa Medvecká 

z Národního divadla (vstupné Kã 200,-)
10. 12. ve 20 h v˘borné divadlo z Celetné s Jakubem 

·palkem! (vstup Kã 300,-)
20. 12. ve 20 h vánoãní koncert Ireny Budwaiserové 

(vstupné Kã 200,-)
Programy pro dûti a v˘stavy sledujte prÛbûÏnû na
mûsíãních programech.

ZÁ¤Í 09  1.9.2009 9:28  Stránka 4



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

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.
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1) Symbol Českého ráje
Hrad vybudoval v letech 1380-90 Čeněk z Vartemberka. Mezi
dvěma čedičovými homolemi rozprostřel vnitřní hradní palác,
který byl z jižní strany chráněn strmým svahem s nepřístupným
terénem a ze severu systémem hradeb s branami. Na bočních
skalách nechal vztyčit dvě věže. Nižší, robustnější je vysoká 47
metrů a jmenuje se Baba. Vyšší, štíhlejší získala prý díky své
nedobytnosti jméno Panna a je o deset metrů vyšší. Skutečný život
probíhal na hradě od konce 14. do poloviny 15. století. Po smrti
Čeňka z Vartemberka připadl objekt králi Václavu IV. a ten jej
věnoval Otovi z Bergova. Potom tu působil jeho syn Ota mladší. Na

několik let se hrad dostal do spárů loupeživých rytířů Šofa a Švejkara. Během třicetileté války vyhořel a od té doby zůstaly
skutečné XXXXXX. V 19. století však chytají druhý dech, romantismus vyvolává nový zájem o malebnou zříceninu. Z vyhlídky je
rozhled nejen po Českém ráji, ale i na půdorys hradu, za dobrého počasí lze spatřit Krkonoše či Prahu.

2) Barokní rezidence s valdštejnskou knihovnou
Barokní zámek září červenobílou fasádou a překvapuje dokonalou
souměrností. Na leteckém snímku je přehledně vidět, jak je celý
areál symetrický. Stavba má půdorys do písmene U, dominuje jí věž
s hodinami, u bočních křídel jsou postranní schodišťové věže,
všechny zakončené cibulovými báněmi. Po stranách geometricky
řešené francouzské zahrady stojí budovy jízdárny a konírny.
Centrální cestu zakončuje salla terrena. Mezi majiteli zámku figurují
dvě velmi známé osobnosti. V roce 1602 zdědil panství Václav
Budovec z Budova, slavný českobratrský šlechtic popravený 21.
června 1621 na Staroměstském náměstí. Jeho majetek byl
konfiskován a získal jej Albrecht z Valdštejna. Valdštejnové zámek
vlastnili více než tři sta let, až do roku 1945. V interiérech uvidíte
například nesmírně cennou knihovnu, kterou v minulosti spravoval
proslulý Giacomo Casanova - byla sem totiž převezena z Duchcova.
Velmi vzácné je zámecké divadlo, unikátní obrazárna a sbírka
delftské fajánse.

3) Pevný gotický hrad
Jeden z nejzachovalejších hradních komplexů v naší republice. Pověst
říká, že když hrad obléhal Jan Žižka, prohlásil na jeho adresu, že jej
dobýt nelze, neboť je pevný jako XXXX. Pravdou však zůstává, že
Žižka zdejším krajem vůbec netáhl. Na rozdíl od většiny hradů,
tyčících se nad okolní krajinou z vysokých kopců, je ukrytý na
malebném místě, kde se setkávají tři lesnatá údolí. Na první pohled
upoutá mohutná věž, zvaná Bílá, dříve bývala zároveň obytná
i obranná. Její lichoběžníkový půdorys skýtá zajímavost, kterou se
můžete pokusit ověřit: z určitého místa pod hradem jsou vidět
všechny čtyři hrany věže zároveň. Dalšími částmi hradu jsou okrouhlá
Červená věž a dva palácové trakty, věžový a Vartemberský. Právě
Beneš z Vartemberka je v roce 1349 zmiňován jako první majitel.
V průběhu staletí se tu vystřídalo mnoho majitelů, například Zajícové
z Házmburka, Šelmberkové či Lobkovicové. Posledními majiteli byli
Kinští, jimž byl hrad v restituci opět navrácen. S historií tohoto rodu
vás seznámí instalovaná expozice. Zajímavou částí prohlídky interiérů
bude určitě hradní kuchyně.
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Přinášíme vám soutěž s tematikou historických památek. V tomto a následujících
dvou číslech Chaberského zpravodaje se setkáte s fotografiemi známého fotografa
Jiřího Bergera. Naše hrady a zámky uvidíte z netradičního pohledu, na unikátních
snímcích z ptačí perspektivy. Vaším úkolem bude jednotlivé objekty identifikovat.
Pokud si nebudete jisti, možná vám napoví 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 na závěr

soutěže.

HRADY A ZÁMKY ČESKÉ REPUBLIKY – POZNÁVACÍ SOUTĚŽ SOUTĚŽ!SOUTĚŽ!
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Dne 16. 8. jsme v Dolních Chabrech 
na trase mezi Bíleneckém námûstí

a Ústeckou ulicí vytrousili 
z koãárku CHICCO tfiíkolky

ÎLUTOU „PLACHTU“
S PÒLKOU ZIPU,
která se zapíná na boudu 

a odepíná se,
aby koãárek mohl vûtrat. 

Pokud jste ji nûkdo z vás zahlédl, 
na‰el, ãi nûkde odloÏil, prosíme

o zprávu na tel.: 602 496 726 
pfiedem dûkujeme za ochotu 

Dana âervenková

OD 1. 6. 2009  BYL ZAHÁJEN PROVOZ 
NOVÉ ORDINACE 

GYNEKOLOGIE 
A

LÉČEBNÉ REHABILITACE

V PROSTORÁCH 
RADNICE DOLNÍ CHABRY,

HRUŠOVANSKÉ NÁM. 253/5, PRAHA 8

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY 

TELEFON: 266 310 087

RELAXAâNÍRELAXAâNÍ
SALONSALON

VV KONÍRNùKONÍRNù
MASÁÎE SPORMASÁÎE SPORTOVNÍTOVNÍ

MASÁÎE RELAXAâNÍMASÁÎE RELAXAâNÍ

CHABERSK¯ DVÒRCHABERSK¯ DVÒR
HRU·OVHRU·OVANSKÉ NÁM. 253/5ANSKÉ NÁM. 253/5

DOLNÍ CHABRDOLNÍ CHABRYY
184 00  PRAHA 8184 00  PRAHA 8

P. JAKUBINSK¯ P. JAKUBINSK¯ 777 688 123777 688 123
R. MAHëÁKOVÁ      739 173 134R. MAHëÁKOVÁ      739 173 134

PRODÁM STAVEBNÍ POZEMEK

PRO STAVBU RD, DOLNÍ CHABRY, 
900 M2,  6 999 Kâ/M2

ULICE U JÍZDÁRNY 7 
(MEZI DOMY 5 A 9) ZA SOKOLOVNOU

WWW.E-NEMOVITOSTI.COM 

TTEELLEEFFOONN::  777777  887744  226666
(pfiím˘ majitel)
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OZNÁMENÍ – PROSBA

HLEDÁM MUŽE (ŽENU) 

PRO SEZONNÍ VÝPOMOC 
NA ZAHRADĚ

V DOLNÍCH CHABRECH.

TELEFON
603 529 270
602 267 639
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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.  9.  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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