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Vážení spoluobčané,

v letošním roce zahájil úřad MČ svoji činnost v nových prostorách
Chaberského dvora, kam se v závěru minulého roku přestěhovala
Radnice. Po dvouměsíčním užívání nových kanceláří Vám mohu
sdělit, že alespoň z mého pohledu, se zde pracuje dobře. Máme
reprezentativní prostory, které jsou vizitkou celé naší obce.
Věřím, že se kvalitní prostředí projeví prací všech. 
V Chaberském dvoře nebude pouze sídlo Radnice. Bude
využíván zejména pro akce, které pro Vás budou pořádat
členové komisí, měl by však také sloužit ke komerčním účelům.
Např. na pořádání prezentací různých firem, podnikových akcí,
svateb, koncertů, výstav apod.
Uvažujeme, ve spolupráci se sociální komisí, o vítání nových
občánků. Na mnohých městských částech se takováto akce koná
a jak vidím z informačních publikací jednotlivých městských částí
má velký ohlas.
Je toho mnoho, co bychom v krásných prostorách Chaberského
dvora mohli uskutečnit. Zda se tak stane záleží na možnostech
a ochotě lidí, kteří zde budou různé akce pořádat. V současné
době jsou to sociální a kulturní komise s předsedou Zdeňkem
Šírem a školská a sportovní komise,  předsedkyně Ing. Alena
Nigrinová, které pro Vám věnují svůj volný čas. Doufám, že se
v letošním roce zapojí také komise životního prostředí
s předsedkyní Růženou Klimešovou. V době tržního hospodářství
je obdivuhodné, že existují lidé, kteří nezištně pracuji pro druhé.
O komerční záležitosti se musí starat zaměstnanec úřadu. Taje-
mnice opakovaně vypisuje výběrové řízení na obsazení místa eko-
nomického správce objektu. Doufám, že se nám podaří v krátké
době místo obsadit a plně tak zajistit fungování Chaberského dvora.
V této souvislosti bych chtěla informovat, hlavně dámy, na nově
vznikající ordinaci gynekologie v Chaberském dvoře. Doufám, že
paní doktorka získá veškerá potřebná povolení a že se jí podaří
podle plánu od března t. r. ordinaci otevřít.
Nabízíme k pronájmu poslední volné prostory určené pro
zdravotnické účely. Bylo zde již několik zájemců, ale z různých
důvodů ani jeden neprojevil skutečný zájem.
Nyní trochu z jiného soudku.
V lokalitě ulice Pod zámečkem budou v letošním roce pokra-
čovat práce na rekonstrukci chodníků, které byly zahájeny vloni.
Bohužel letos nebyla schválena MHMP potřebná výše dotace na
další rekonstrukce komunikací, proto jsem požádala o přidělení 

mimořádné dotace ve výši 10 mil. Kč
z rozpočtu hl.m. Prahy. Doufám, že
alespoň část nám bude poskytnuta. 
Investiční akcí, kterou zahajujeme, je
projekt na pořízení tepelných
čerpadel do budovy základní školy.
Chceme ji financovat z prostředků EU. Vede nás k tomu pozitivní
zkušenost s tepelnými čerpadly v Chaberském dvoře, které
stačily i za -13 °C vytopit celý objekt. 
Na závěr se zmíním o tom, co určitě není na okraji našeho zájmu,
ale nemůžeme to ihned sami vyřešit. To je kapacita školních
a předškolních zařízení.
Zaslechla jsem názor po otevření Chaberského dvora: „No jo, pro
sebe si to dokázali postavit, ale co dělají pro děti? Měli za ty
peníze postavit školku“.  Vážení nespokojení, kdyby to jen trochu
šlo, určitě bychom školku a školu postavili. A to nespokojení
nemyslím zle. Máte pravdu, že jste nespokojení, také bych na
Vašem místě byla. Ale pro vysvětlení tohoto problému bych
musela sáhnout hluboko do minulosti a vím, že i kdybych Vám
dnes napsala všechny pravdivé důvody proč nemůžeme ihned
postavit novou školku, nepřijali by jste je. Přesto uvedu některé.
V minulosti se snažili všichni zdejší starostové řešit potřeby
školství. Přistavěla se základní škola, vybudovaly se další třídy
v obou mateřských školách. Dokonce vzniklo, z iniciativy pí
Hitzové, soukromé zařízení pro děti předškolního věku. Ale to
všechno nestačí. Výstavba bytů a narůstající počet obyvatel,
přesahují možnosti školních zařízení. Nemůžeme ovlivnit
stavební činnost developerských společností tím, že bychom jim
přikázali podílet se na občanské vybavenosti. Můžeme pouze
vyjednávat. Nyní se snažíme donutit investora lokality Beranov
ke stavbě mateřské školy a ke spolupráci na přístavbě základní
školy. Pokud se to povede, bude to dobré, ale nebude to ihned.
Mám za to, že nekončím dnešní slovo starostky právě
optimisticky. Ale přijala jsem za své rčení „žádná kaše se nejí tak
horká, jak se uvaří“. Dnes to může být tak a zítra naopak. Ale jak
to bude, to bych musela mít křišťálovou kouli. Ráda bych ji měla,
ušetřilo by mi to spoustu času a probdělých nocí.
Přeji Vám v tomto roce pouze příjemné zprávy a pokud se Vám život
trochu zadrhne, aby jste měli přátele, kteří se s Vámi o to špatné podělí.

Jaroslava Plevová, starostka

ze dne 22. 12. 2008
◆ Rada stanovila podmínky pro přijímání dětí do školních zařízení v roce 2009/2010 takto:
Do školních a předškolních zařízení budou ředitelé PO přijímat přednostně ty děti, které mají trvalý pobyt v době zápisu na území
MČ Praha-Dolní Chabry. Děti z jiných obcí budou přijímány pouze v případě, že bude s obcí, kde mají  trvalý pobyt, uzavřena smlouva
o úhradě neinvestičních nákladů.
◆ Rada schválila  pronájem ordinací č. 1 a 2 o výměře 77,6 m2 a 79,3 m2 v Chaberském dvoře MUDr. Mysleně Nekolové za cenu 900,-
Kč za m2 a rok. Předpokládaný provoz ordinace je od 1.3. 2009.
◆ Rada přijala dar od firmy Bauhaus, která darovala v ceně 49.766,- Kč pro organizace a sociálně   potřebné občany vánoční stromky.
◆ Rada schválila vypsání záměru na pronájem nebytových prostor v budově bývalého úřadu MČ Spořická 314/42 za nejvyšší
nabídnutou cenu, přičemž nejnižší podání nabídek za 1m2 je 900,- Kč.
◆ Rada neměla připomínky k umístění novostavby administrativní budovy na pozemku parc. č. 1195, 1196 a 1197 v k.ú. Dolní Chabry
v ulici Ládevské - požaduje zajistit v dostatečné míře veškeré parkování pro návštěvníky i zaměstnance na vlastních pozemcích.

ze dne 19. 1. 2009
◆ Rada doporučila Zastupitelstvu MČ Praha-Dolní Chabry ke schválení návrh rozpočtu na rok 2009.
◆ Rada zřídila komisi životního prostředí ve složení:  předseda: paní Růžena Klimešová, členové: pan Antonín Matějka, MUDr.Dorota
Seuniková, Ing. Jan Kopecký, Ing. Marek Balon, pan Dušan Netolický
◆ Rada odsouhlasila následující termíny zasedání  - 16. 3., 6. 4., 27. 4.,18. 5., 8. 6. a 29. 6. 2009 k již odsouhlaseným termínům do
konce února ( 2. 2. a 23. 2.).
◆ Rada projednala žádost pana Peršla o oplocení pozemků parc. č. 542/2 a 542/14, k. ú. Dolní Chabry, jehož součástí je doposud
neoplocený průchod přes potok, který spojuje ulici Krbickou s ulicí Podhořskou a hustě obydlenou lokalitou pod ní. Doposud byl  tento
průchod na základě dohody s předcházejícími majiteli volně přístupný. Vzhledem k zájmu občanů v této oblasti vyvolala MČ jednání
s novým majitelem o zachování průchodu. Starostka radní informovala o průběhu jednání a předložila návrh dopisu, ve kterém žádá
nového majitele o zvážení případného odkupu této části pozemku nebo jinou formu dohody, která by umožnila zachování průchodu.

Nově otevřená, od příštího čísla, rubrika „OTEVŘENÁ DISKUZE“ Vám umožňuje zeptat se naší starostky
nebo zastupitelů na otázky ohledně naší obce, změn v Chabrech, co nového nás čeká…

Otázky posílejte e-mailem na adresu: zpravodaj@dchabry.cz

VYBÍRÁME ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ 

OTEVŘENÁ DISKUZE

SLOVO STAROSTKY
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ze dne 2. 2. 2009
◆ Rada nemá připomínky k žádosti o vydání stanoviska k návrhu dokumentace pro územní řízení - stavby Beranov-Dolní Chabry
dopravní připojení západ - ulice K Ládví, o které požádala firma Chabry Development s.r.o.
◆ Rada nemá připomínky k PD stavby - Zasíťování území pro 20 viladomů se služebními byty - v lokalitě Beranov - Dolní Chabry, která
zahrnuje výstavbu inženýrských sítí - kanalizace splaškové a dešťové, vodovod, plynovod, veřejné osvětlení, slaboproudé rozvody,
komunikace.
◆ Rada souhlasila s vybudováním zpevněné plochy na části pozemku par. č. 1453/5 k. ú. Dolní Chabry v ulici Měděnecká, pro účely
samostatného parkovacího stání dle projektové dokumentace pouze na úrovni uvažovaných vjezdů.
◆ Rada schválila vypsání záměru na pronájem čajovny v prostoru Chaberského dvora.
◆ Rada souhlasila s darováním 1 000 ks pohlednic Občanskému sdružení na ochranu památek, které toto sdružení může prodat.
Cenu si určí samo občanské sdružení. Z výtěžku bude financována činnost sdružení. 
◆ Rada schválila vypsání záměru na pronájem nebytových prostor v Chaberském dvoře (rezerva) za těchto podmínek:
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:
Zájemce nabídne cenu za 1m2 užívaných budoucích prostor, ne však nižší než 900,- Kč za m2 a rok.
Takto stanovená cena bude započtena proti vloženým investicím.
◆ Rada souhlasila s pronájmem nebytového prostoru v Chaberském dvoře pro účely rehabilitačních, sportovních a relaxačních masáží.

ze dne 4. 2. 2009
● Zastupitelstvo schválilo Rozpočet na rok 2009 jako nevyrovnaný. Schodek rozpočtu je hrazen z příjmů roku  2008.
● Zastupitelstvo vzalo na vědomí  zprávu kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení Rady a Zastupitelstva, při které nebyly
zjištěny žádné nedostatky.
● Zastupitelstvo jmenovalo tyto členy Školské rady: Ing. Miloslav Pexa
paní Lenka Tichá
pan Martin Cutych

● Zastupitelstvo schválilo  navýšení  měsíční odměny pro neuvolněné  členy zastupitelstva dle přílohy č. 1, nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
s účinností od 5. 1. 2009. 
● Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozhodnutí manželů Kalendových odstoupit od koupě pozemků parc. č. 346/2, 347/3 a 348/14, 
v k. ú. Dolní Chabry. Za uvedené pozemky budou i nadále platit pronájem dle platné nájemní smlouvy.

VYBÍRÁME ZE ZASEDÁNÍ RADY ZASTUPITELSTVA MČ 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

ÚMČ PRAHA-DOLNÍ CHABRY VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA: 

ZAMĚSTNANCE NA POZICI EKONOMICKÉHO SPRÁVCE CH. DVORA 
ZAMĚSTNANCE PRO ÚČETNICKÉ PRÁCE + ZAJIŠTĚNÍ AKCÍ CH. DVORA 
UKLÍZEČKU NA 1/2 ÚVAZEK

BLIŽŠÍ INFORMACE POSKYTNE 
TAJEMNICE ÚMČ

BLANKA KADLECOVÁ
NA TEL.: 283 851 272  l. 24

Vážení zákazníci,
na základě vyhodnocení našich zkušeností s dosavadním
systémem svozu bioodpadu si Vás dovolujeme informovat
o změně svozových dnů, počínaje od 4/2009, v jednotlivých
městských částech následovně:

Městská část Nový svozový den první odvoz

Dolní Chabry sobota - sudý týden 4. 4. 2009

Svoz bude prováděn s frekvencí 1x za 14 dní.

Do výše uvedeného termínu probíhá svoz bioodpadu tak, jako
doposud, tzn. 1x za 14 dní každou lichou sobotu.

S případnými dotazy se obracejte, prosím na příslušnou městskou část -
odbor životního prostředí, popř. na Pražské služby, a.s.:
CALL CENTRUM: 284 091 888
Obchodní oddělení:  284 091 359
Provozovna ORO: 284 091 451 Bronislava Kukurová, ÚMČ

SVOZ BIOODPADU PRO ROK 2009

PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ VOK

POZOR ZMĚNA!!!

(NEBEZPEČNÉ SLOŽKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU) ROK 2009

PRAHA - DOLNÍ CHABRY
28. 4. křižovatka Ulčova - Ústecká 1500 – 1520

28. 7. Hrušovanské nám. 1530 – 1550

27. 10. Bílenecké nám. 1600 – 1620

Aktuální informace týkající se sběru nebezpečného odpadu na území
hl.m. Prahy lze nalézt na internetové adrese: http://envis.praha-mesto.cz.

Nejbližší stabilní sběrny nebezpečného odpadu:
Voctářova, Praha 8 tel.: 266 007 299
Pod Šancemi 444/1, Praha 9 tel.: 284 098 581

Bronislava Kukurová, ÚMČ

MOBILNÍ SBĚR NSKO

Přistavení velkoobjemových kontejnerů
na 1. pololetí roku 2009



VÝDAJE ROZPOČTU:

Neinvestiční výdaje

Kap. 2 městská infrastruktura

3722  5169 odvoz odpadů 200 000

veřejná zeleň
3745  5171 opravy a údržba - veřejná zeleň 266 700

komise životního prostředí 30 000

celkem kap. 2 496 700

Kap. 3 doprava

2212  5171 opravy udržování 100 000
2212  5169 zimní údržba  komunikací 50 000

celkem kap. 03 150 000

Kap. 4 školství

3113  příspěvková organizace ZŠ 2 000 000
3111  příspěvková organizace MŠ

/ Protilehlá / 1 050 000
3111  příspěvková organizace MŠ

/ Bílenecké nám./ 695 000
3143  5179 školská a sportovní komise 230 000
3144  5331 školy v přírodě 500 000

celkem kap. 4 4 475 000

Kap. 5 sociální věci

3429  5179 sociální a kulturní komise 210 000
3429  5229 příspěvky na činnost zájm. sdruž. / dary / 60 000

celkem kap. 05 270 000

Kap. 6 kultura a sport

místní knihovna
3314  5011 mzdy 180 000
3314  5031 odvody soc. zab. 60 000
3314  5032 odvody zdravot. zab. 31 000
3314  5136 nákup knih 20 000
3314  5139 materiál 5 000
3314  5151 voda 3 000
3314  5153 plyn 25 000
3314  5154 el. energie 40 000
3314  5162 telefony 10 000
3314  5171 opravy udržování 10 000

celkem knihovna 384 000

3421  5171 dětská hřiště údržba 10 000

celkem kap. 6 394 000

Kap. 8 pohřebnictví

3632  5011 platy zaměstnanců 150 000
3632  5031 odvody soc. zabezp. 40 000
3632  5032 odvody zdravotní zabezp. 15 000
3632  5051 voda 3 000
3632  5154 elektrická energie 3 000

Celkem kap. 8 211 000

Kap. 9 vnitřní správa a samospráva

samospráva
6112  5023 odměny uvolněným a neuvolněným

členům zastupitelstva a komisím 900 000
6112  5162 telekomunikační služby 30 000
6112  5169 zpravodaj 200 000
6112  5175 repre fond 15 000

celkem samospráva 1 145 000

Chaberský dvůr
vnitřní správa
6171  5011 mzdy 2.100 000 860 000
6171  5021 dohody o provedení práce 180 000
6171  5031 pojistné na soc. zabezp. 760 000 220 000
6171  5032 pojistné na zdrav. zabezp. 276 000 44 000
6171  5038 zákonné pojištění úrazové        17 000
6171  5132 ochranné pomůcky 3 000
6171  5136 knihy a časopisy 20 000 10 000
6171  5137 zařizovací předměty 30 000 1 000 000
6171  5139 materiál 70 000 50 000
6171  5151 voda 3 000 27 000
6171  5153 plyn 70 000 100 000
6171  5154 el. energie 40 000 600 000
6171  5156 pohonné hmoty 5 000
6171  5161 služby pošt 30 000 10 000
6171  5162 telekomunikační služby 130 000 20 000
6171  5163 služby peněžních ústavů 95 000
6171  5166 poradenské a právní služby 250 000 100 000
6171  5167 školení 30 000 10 000
6171  5169 nákup služeb 

/stravenky, revize zařízení, servis/ 300 000 150 000
6171  5171 opravy a údržba 50 000 50 000
6171  5173 cestovné 

/využívání soukr. vozidla 
pro služební cesty - banka, přísp. zam./ 24 000 20 000

6171  5179 soc. fond zaměstnavatele 132 400

celkem vnitřní správa 4 615 4003 271 000

celkem kap. 9 9 031 400

Kap. 10 všeobecná pokladní správa

6409  5169 výdaje na vánoční výzdobu       50 000
6409  5909 splátky půjčky

/ Česká spořitelna / 300 000
6409  5901 rezerva

celkem kap.10 350 000

Výdaje za rok 2009 celkem 15 378 100
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ROZPOČET MČ PRAHA-DOLNÍ CHABRY NA ROK 2009

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ CHABRY SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009



Držitelům psů označených tetováním se výše místního
poplatku nemění.
Majitelé psů, kteří nečerpají dvouletou úlevu poskytnutou za označení psa
čipem a jeho následné přihlášení do registru vedeného Magistrátem hl.m.
Prahy, zaplatí poplatek ve stejné výši jako v předchozím roce. Sazby po-
platků se nemění a dle vyhlášky č.18/2004 Sb. hl. m. Prahy jsou následující:

300,- Kč za jednoho psa chovaného v rodinném domě
600,- Kč za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinném domě
200,- Kč za jednoho psa chovaného v rodinném domě, je-li držitel psa

poživatel invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo 
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů

300,- Kč za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinném domě,
je-li držitel psa poživatel invalidního, starobního, sirotčího, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů

1500,- Kč za jednoho psa chovaného v bytovém domě
2250,- Kč za druhého a každého dalšího psa chovaného v bytovém domě
600,- Kč za jednoho chovaného psa určeného a užívaného k hlídání 

objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň
vlastníkem hlídaného objektu

900,- Kč za druhého a každého dalšího chovaného psa určeného 
a užívaného k hlídání objektů, jehož držitel je právnická 
osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu

Poplatky je možné zaplatit v úřední dny (Po, St  7:30-12, 13-18 hod.) na ÚMČ
Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, Praha 8 nebo bankovním převodem
na účet č. 2000704349/0800, KS 0379, VS 1341 a SS - popisné číslo domu.
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PŘÍJMY:

1. Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

- na školství 486 000
- na výkon státní správy 55 100

celkem státní dotace 541 100

2. Neúčelová neinvestiční dotace z rozpočtu MHMP

- 1511   daň z nemovitost 2 100 000
- 4121   neinvestiční dotace MHMP 8 380 000
- 4121   kompenzace za skládku / na školy v přír.
500 000

celkem dotace MHMP 10 980 000

3. Vlastní příjmy

- 1341 poplatky ze psů 100 000
- 1342 rekreační poplatky 70 000
- 1343 veřejné prostranství 450 000
- 1345 poplatek z ubytovací kapacity 30 000
- 1347 poplatek z hracích automatů 100 000
- 1351 odvod z výtěžku loterií 40 000
- 1361 správní poplatky 280 000
- 2111 poplatky z knihovny / 3314/ 7 000
- 2141 úroky z účtů 100 000
- 2329 ostatní příjmy 30 000

celkem vlastní příjmy 1 207 000

zapojení fondu rozvoje 1 950 000
zapojení VHČ 700 000

Celkem příjmy 15 378 100

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

VÝNOSY:

Pronájmy: pozemků 423 800
bytových prostor 190 800
nebytových prostor 810 000
reklamní plochy 40 000
věcná břemena 100.000

prodej pozemků splátky 268 800
prodej pozemku a domu Bolebořská 2 813 000

úroky z účtu                                       80 000

Celkem 4 726 400

NÁKLADY:

Opravy  pronajímaných  prostor 200 000 

Služby – mzdy a odvody 164 000  
– revize a prohlídky 60.000   
– materiál 10.000

bankovní poplatky                                            5 000
ostatní daně                                                     20 000
zůstatkové ceny z prodeje pozemků          2 350 000
daň z příjmu 20%       331 700
zisk                                                              1 585 700 

Celkem  
4 726 400

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ CHABRY SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009

ROZPOČET MČ PRAHA-DOLNÍ CHABRY NA ROK 2009

MÍSTNÍ POPLATE

Povinnost chovatelů – přihlásit psa do registru
chovatelů psů má každý do 30ti dnů od označení psa
čipem, tetováním
– v případě ukončení chovu nebo uhynutí psa odhlásit
z evidence do 30ti dnů, dokládá se potvrzením od
zvěrolékaře /pokud jste tak dosud neučinili, informuj-
te prosím příslušný odbor i dodatečně/.

ÚMČ Praha-Dolní Chabry
Referát daní a poplatků
Hrušovanské nám. 253/5
184 00  Praha 8
Tel.: 283 851 272

Dne 1. 1. 2009 vešlo v platnost stanovisko Ministerstva
financí - ustanovení § 11a zákona č. 553/1991 Sb.
o obecní policii - jedná se o oprávnění obecní policie
vyžadovat poskytnutí údajů od obecního úřadu o psech,
přihlášených u správce místního poplatku ze psa,
o jejích držitelích a o uhrazení místního poplatku ze psa,
v rozsahu nezbytném k provádění kontroly, dodržování
obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze psů.

Gabriela Chamrová, ÚMČ

ADRESY REGISTRŮ

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor občanskopráv. agend
Jungmannova 35/29
111 21  Praha 1
Tel.: 283 851 272



EUROINFOSÁL 
PROSTOR PRO VEŘEJNÝ INTERNET, INTERNET ZDARMA.
V době úředních hodin Radnice je možné zdarma využívat počítače
v Euroinfosálu Ch. dvora pro internet a aplikace Open Office.

EUROINFOSÁL 
HLAVNÍ RECEPCE, MÍSTO PRO SETKÁNÍ SENIORŮ,
MLÁDEŽE I MAMINEK S DĚTMI, PROSTOR PRO
DISKUZE, BESEDY, PROMÍTÁNÍ, ŠKOLENÍ APOD. 

12. března 2009 od 18 hod. (čtvrtek) 
beseda s promítáním Peru – Bolívie

21. března 2009 od 19 hod. (sobota) 
Vás zve nové divadlo CHABERNET pod vedením
Josífka Mitošinka na hru Woody Allena
CENTRAL PARK WEST. Komedie o pekle par-
tnerských vztahů bez konce a začátku. 

29. března 2009 od 15 hod. (neděle)
dětské divadélko pro děti K.U.K! Krátké vystou-
pení dětí ze ZUŠ Biskupská, Praha 1, pod vede-
ním Ivanky Sobkové.

KINO 16 MM

Cyklus filmů nejen pro pamětníky.
Klasická projekce z 16 mm pásu.
Představení doplněno tématicky shodným krátkým
filmem.
Pravidelné promítání 1x v měsíci.

únor – Kdyby tisíc klarinetů
březen – Dobrodruzi
duben – Naděje
květen – Fifipírko
červen – Panelstory

Sledujte vývěsky!

VÝSTAVA OBRAZŮ
V únoru probíhá
v Euroinfosálu
Chaberského dvora
výstava obrazů 
ak. malířky Hany
CECHLOVÉ - obrazy,
kresby, ilustrace.

Hana PROCHÁZKOVÁ - CECHLOVÁ je malířka, opustila pražskou
akademii výtvarných umění v roce 1971. Výrazně vystupuje do
popředí výrazná malířkost cítění, tedy cítění viděného, cítění tvarů,
cítění jednotlivostí i celku v barvě a především v barvě.

Jana Hofmeistrová
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PROVOZNÍ DOBA VÝSTAVNÍHO SÁLU
zatím platí pondělí a středy od 8 h do 18 h

Výstavy:

únor – Věra Cechlová - obrazy
březen – Jindřich Svěrák - zvonice
duben – Jan Caban - fotografie  nejen 

z Mount Everestu
květen – Jan Jarolým - obrazy ve stylu 

„reálného surrealismu“
červen – Petr Schell a jeho přátelé - sochy 

a obrazy svérázných jihočeských 
umělců

PRONÁJEM V CHABERSKÉM DVOŘE
Pokud byste chtěli pronajmout krásný histo-
rický sál Chaberského dvora na firemní či sou-
kromé akce (kapacita sálu je 80 míst), neváhejte
nás kontaktovat! Informace na ÚMČ Praha-
Dolní Chabry na tel.: 283 851 272.

Též Vám pronajmeme i Euroinfosál, základní
cena je stejná jako u hlavního sálu.

CENA PRONÁJMU ZA 1 HODINU:

Obřadní sál a Euroinfosál 1000,- Kč
Použití audiotechniky 1000,- Kč
Náklady na obsluhu a ostrahu 150,- Kč
Provoz v sobotu a neděli 300,- Kč
Příplatek v zimním období 300,- Kč

Takto stanovené ceny vycházejí z odhadu a jsou
platné do doby, než bude možné provést
řádnou kalkulaci.

Užívání prostor je povoleno pouze na základě
uzavřené smlouvy o pronájmu mezi zájemcem
a MČ Praha-Dolní Chabry.

ROMANTICKÁ POZNÁMKA: 
V Chaberském dvoře je nádherný prostor
určený pro vinotéku. Brrrr, tam je ale zima.
Kdybyste si ji chtěli prohlédnout a hlavně poté
pronajmout, jsme Vám rovněž k dispozici
a dořešíme vše k Vaší (i naší) spokojenosti.

Informace na tel.: 283 851 272

OBŘADNÍ SÁL

HISTORICKÁ ČÁST CHABERSKÉHO DVORA SE ZACHOVA-
NÝM PŮVODNÍM ZDIVEM. KAPACITA SÁLU JE 80 MÍST
K SEZENÍ. MOŽNOST SVATEBNÍCH OBŘADŮ, SLAVNOSTNÍCH
POSEZENÍ, PODNIKOVÝCH VEČÍRKŮ, VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, PŘE-
DÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ, ROZLUČKA PŘI UKONČENÍ STUDIA.
JE ZDE MOŽNOST PROMÍTÁNÍ, DIVADLA, KONCERTŮ. 
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životní jubilea – v tomto roce je ca 160 občanů, kteří oslaví
svá životní jubilea, ke kterým se i my připojíme, jako každý
rok, malým dárkem v podobě dárkové poukázky.

akce pro seniory – setkání v Chaberském dvoře, posezení
u kávy a čaje, zajistíme zajímavé přednášky a besedy
s praktickými ukázkami. Setkání bychom chtěli dělat častěji,
než v loňském roce.

akce pro děti – nově tento rok chceme uskutečnit setkání
maminek s dětmi, opět v Chaberském dvoře. Snažíme se
zajistit pro malé děti pásmo pohádek s Večerníčkem.

březen – Chaberský dvůr - koncert
duben – výlet - Litoměřice - Zahrada Čech
duben – Chaberský dvůr - divadlo
duben – výlet
duben – 8. 4.   - dětský divadelní kroužek - 9.00 - pro MŠ

- 18.00 - pro veřejnost
duben – 28. 4. - soutěž Come and show 

- soutěž v anglickém jazyce - recitace, písně
květen – výlet
květen – Chaberský dvůr - divadlo pro děti
červen – Svatojánské slavnosti 2009
září –  Chaberský dvůr
říjen –  výlet - výlov rybníka
prosinec –  vánoční setkání se seniory
prosinec –  vánoční koncert
24. prosince – „půlnoční“

Doufám, že se nám podaří tyto akce uskutečnit a Vy budete
spokojení.

Zdeněk Šír, předseda komise

V lednu 2009 zřídila rada MČ Praha-Dolní Chabry Komisi životního prostředí, jejíž předsedkyní se stala nová členka zastupitelstva, paní
Růžena Klimešová. Dalšími členy komise jsou: pan Antonín Matějka, MUDr. Dorota Seuniková, Ing.Jan Kopecký, Ing. Marek Balon a Dušan
Netolický. Komise na své první pracovní schůzce stanovila koncepci práce, priority činnosti a dlouhodobé cíle. Mezi nejbližší cíle stanovila
úklid divokých skládek, možnosti zavodnění prostředního rybníka a zabezpečení přístupu k rybníku pro bruslaře, vytvoření turistických
stezek po historicky nebo krajinně hodnotných místech naší obce. Mezi dlouhodobé cíle patří např. vyčištění třešňovky a vytvoření
oddychové přírodní zóny, vytvoření nových cyklostezek a propojení se stávajícími, vytvoření prostoru pro slavnosti pod širým nebem, atd.
Mezi dlouhodobé cíle patří také napojení budoucí obytné zóny, která má vzniknout na pozemcích rodiny Sumovy, blízko Sokola, na novou
komunikaci pod Triocampem tak, aby vozidla nových obyvatel nezatěžovala ulici Měděneckou, Spořickou a Kobyliskou.
Všichni členové komise jak profesně, tak i životním stylem, mají blízko k problematice životního prostředí, práce se hned na
počátku chopili s velkým elánem, a tak věříme, že výsledky práce komise budou pozitivním přínosem pro naši obec.

Růžena Klimešová, předsedkyně komise
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KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKCÍ SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ KOMISE PRO ROK 2009

Každý z nás jistě zažil báječný pocit z dobře vykonaného díla.
Pocit, který je velmi cenný a nezaměnitelný. Tak se cítí člověk,
který sám něco vytvoří, nebo je někomu, či něčemu prospěšný.
Prosím, rozhlédněte se kolem sebe. Vzkvétající obec, která
se rozrůstá stále více a více.
A obyvatel – Chaberáků, mraky. A každý by se rád bavil.
Někdo pasivně, jiný aktivně.
Oba způsoby jsou dobré. Jen, ten „aktivní“, je o něco více
„vyčerpávající“. Ale proč to říkám.
Chaberský dvůr, skvost, který se jaksi „vyloupl“ z chátrajícího
statku, ožívá. Stojíme opodál a čekáme, co nám nabídne.
Kulturní akce se jen pohrnou. Každá ruka, každý nápad, tip,
se stává užitečným. Rádi byste se podělili o své vědomosti,
dovednosti, aktivně se zapojili? Senzace!
Přijďte, zavolejte, nabídněte vaše schopnosti. Uvidíte, váš
život zase dostane „šťávu“ a nový směr. Těšíme se na vás.

Zdeněk Šír, předseda sociální a kulturní komise

ČEKÁME I NA VÁS

Vánoční setkání seniorů 2008

Z představení divadla pro děti Dětský divadelní soubor „KUK“



SPONZOŘI LETOŠNÍHO MASOPUSTU
Hlavním hostitelem a organizátorem byl
Úřad m.č. Praha - Dolní Chabry prostřed-
nictvím svých komisí (školské a kulturní).
Na akci věcnými dary přispěli: Manželé Samkovi - restaurace K.A.R.E.L. a Cukrárnička Na Pěšině,
Vomáčkovi, hospody U Míšků, U Kulhánků. Poděkování patří též ZŠ Spořická, MŠ Bílenecké náměstí a Sokolům za aktivní pomoc. Zvláštní
poděkování patří Petře Šmídové, Haně Řepkové, Zdeňkovi a Filipovi Šírovi, panu Vokáčovi a Dobrému, Mílovi Hofmanovi a Martinovi
Moravovi, kteří v masopustní den vše na místě připravovali. Samozřejmě též principálovi Martinovi Cutychovi, který je stálou ozdobou
čela průvodu. Pro mě  anonymními "včeličkami" pak jsou další maminky ze SPCHŠ a také "pekařky" skvělých buchet a cukroví. Díky Vám
všem, zachovejte Masopustu přízeň i v roce 2010! Budeme mít KULATÝ desátý.

Za vše děkuje a těší se na příště Alena Nigrinová
předsedkyně školské a sportovní komise

Rádi vidíte šťastné děti?  
Na karnevalu, dne 22. 2. 09  v tělocvičně ZŠ Dolní Chabry, by se vám to podařilo. Pan J. Vokáč,
I. Kindlová, M. Mrňavá a M. Fišmistrová připravili pro děti akci plnou tanečků, soutěží 
a sladkých odměn. Nálada byla opravdu báječná. A děti? Ty už se těší na příští karneval...    

Sylvia Šírová

Děti řádily, dospělí si dali
pivko nebo panáčka, masky
svítily radostí a myslím, že až
na tu tradiční „kosu“, byla
POHODIČKA. V těch maso-
pustních zvyklostech mám ne-
ustále mírný chaos, ale basa
byla „zakopána“, tak snad 
i milovníci tradic si přišli na své.
Zkrátka MASOPUST se vším
všudy, jak dokládají foto-
grafie. Jen s tím půstem budu
mít asi malé problémy. A co Vy?

Alena Nigrinová

Milí Chaberáčci!
V momentě, kdy budete číst tento Zpravodaj, už bude schválen
rozpočet obce na tento rok. Naše komise pro Vás chystá, kromě již
tradičních akcí, jako Masopust a Dětský den, aktivní víkendové
programy pro děti různého věku. Budeme se snažit najít „záživné“
profesionální soubory, které Vaše děti zaujmou a to v oblasti divadla
i hudby. Tradičně přispíváme tělovýchovným jednotám na jejich činnost,
tj. Sokolům, TJ Dolní Chabry a fotbalistům. Malým příspěvkem chceme
též ocenit práci Ochránců přírody „Sůvy“, s darem nezapomínáme ani
na oblíbený vánoční kalendář ZŠ či loučení s předškoláky obou MŠ.
Podporujeme aktivní rodiče s dětmi nákupem materiálu na tvůrčí
víkendové dílny velikonoční, vánoční apod. V rámci ZŠ opět udělíme
cenu FAIR PLAY za školní rok 2008/2009. Snad toho stihneme ještě
více, než slibuji a věřím, že Vás zaujmeme. 

Chci Vás poprosit o 3 věci:
1. Tolerujte prosím výši vstupného - některé akce mohou být zdarma, jiné
podle atraktivity umělců se vyšplhají až na Kč 100, někdy až Kč 200,-. Kapacitu
sálu nelze nafouknout, je to 80 míst. Přitom požadované honoráře známých
souborů se pohybují běžně kolem 15 000,- až 20 000,- za vystoupení.
Samozřejmě není vše jen o penězích. Příkladem je tolik oblíbený
soubor Josefa Kocůrka, který nepatří k nejdražším, a přesto jde
o nesmírně kvalitní muzikanty, kteří si Vás už získali např. při oslavách
735 let Chaber. (Doufám, že po tomto článku radikálně nezdraží!!).

2. Pokud Vás cokoli zaujme (divadlo, hudební produkce apod.)
a chtěli byste nám to doporučit do Chaberského dvora, prosím ozvěte
se mi na mail zpravodaje a dohodneme vystoupení u nás. Zvláště mě
od Vás zajímá doporučení na kvalitní a přitom né příliš finančně
náročné soubory. Předem Vám děkuji za Vaši pomoc. 
3. Buďte zvídaví, přijďte na naše akce. Stejně jako např. na
předvánoční koncert, který měl nádhernou atmosféru a byl
vyprodán. Samozřejmě, nemusíme se trefit do Vašeho kulturního
vkusu, ale od toho je tu výše uvedený bod 2. Čtěte prosím náš
Zpravodaj, kde Vás o akcích budeme informovat a čtěte vývěsky. Ti
zaneprázdnění, kteří tak ještě neučinili, si mohou zdarma nechat
posílat aktuální dění formou SMS. (více info u p. tajemnice na úřadě).

Naše komise se nezabývá jen kulturou a sportem. Snažíme se
zasahovat více či méně úspěšně do závažnějších témat Dolních Chaber
- ale o tom je více v zápisech z jednání Rady a Zastupitelstva, případné
zápisy ze schůzí komise jsou na vyžádání na úřadě. Jsou to závažná
témata (např. uvolnění druhého domečku družině ZŠ, kapacity MŠ
atd.), která si zaslouží více prostoru, než zde mám k dispozici. Kdykoliv
se na naši komisi obraťte, pokud Vás bude něco zajímat detailněji.

Těšme se na JARO a také na akce školské a sportovní komise. Budeme se
opravdu snažit, ale bez Vás aktivně (nebo alespoň pasivně) to nepůjde. 

S úctou Alena Nigrinová, předsedkyně školské a sportovní komise

CO CHYSTÁ ŠKOLSKÁ A SPORTOVNÍ KOMISE V ROCE 2009?

CHABERSKÝ MASOPUST 2009  

Dne 19. 2. 2009 proběhlo SETKÁNÍ MAMINEK S DĚTMI v prostorách Euroinfosálu
Chaberského dvora.
Tato setkání budou pravidelná a to od měsíce března tohoto roku:
• sudé týdny - každé úterý 9.30 - 11.30h   • liché týdny - každý čtvrtek 9.30 - 11.30h
Rádi bychom především pro děti předškolkového věku i pro ty, kteří si chtějí pohrát
vytvořili „MINIHERNIČKU“, plánujeme oslavy narozenin, výlety do ZOO, návštěvy
solné jeskyně, divadélka a další zajímavosti.Více informací, dotazů a připo-mínek na
tel.: 602 496 726, mail: cervenkovaDana@seznam.cz

Dana Červenková, sociální a kulturní komise

SETKÁNÍ MAMINEK S DĚTMI
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Dnes mají naši prvňáci slavný den. Poprvé dostávají vysvědčení za první pololetí první třídy.
A mají všichni 1. 
Někdo si jí zasloužil lehce, učení šlo raz dva, někdo musel přidat více píle, snahy, pozornosti.
Všichni se stali vítězi, a tak se v 1.B rozdávali nejen samé jedničky, ale i zlaté cepíny, aby
zdolávání hory učení Mount Schoolu šlo ve
2. pololetí ještě lépe.

Lída
Mašátová

Na chodbě nemáme řvát,
nýbrž chodit jak praví řád.
Žáci chodí v tichosti,
a paní učitelka nemá zlosti.

Petr

Okamžik prvního zvonění
provází ve třídě velké rojení.
Je to signál pro další hodinu,
tak připrav si penál, sešit a knihu.
Každý z nás má už být ve své lavici,
neb učitel, který přichází,
zaslouží pěknou zdravici.

Kuba s tatínkem

Ve škole po chodbě chodím rád,
můžu si při tom i povídat.
Někdy však zlobíme, 
za to se platí.
Proto jsem složil básničku, 
moji zlatí.

Michal

Na rozdíl od 2. B, která loni vyrazila do Albrechtic, vydala se
letos 3. B spolu s rodiči a bedlivým pedagogickým dozorem
zdolávat nástrahy zasněžených svahů na Benecko.

Co se nám od loňska kromě místa konání změnilo?
• Přibylo tatínků: Přečetli si v Chaberském zpravodaji, že o hodně
přišli, šli do sebe a přijeli v hojnějším počtu - tentokrát 8 kusů!
• Průjmová epidemie tentokrát nenastala: Ač děti od ponděl-
ka hlásily, kdo který den blinkal, celý pobyt se obešel bez
větších zdravotních problémů
• Závodníci se zrychlili: U některých dětí bylo obdivuhodné, jaký
pokrok za rok udělaly! Zaslouženou odměnou všem zúčastněným
byly „personifikované“ diplomy a cenné výhry (žvýkačky,
bublifuk, ...)
• První odvážlivci z řad školáků nazuli běžky a místo na svah
vyrazili do restaurace Na Rovince (na čaj).

A co se nezměnilo:
• Nálada dětí: Nadšení nebo aspoň spokojenost, překonání drobných potíží,
celkově výborná atmosféra - ostatně hodně o tom napovídá, že rádi přijeli i s rodiči
a sourozenci, oba kluci, kteří se mezitím odstěhovali a do 3. B už nechodí...
• Nálada rodičů: Copak děti, ale hlavně rodiče pořád nevycházejí z údivu, jak
perfektní parta rodičů se v téhle třídě pod vedením paní učitelky Pavly Králové sešla!
• Pevná ruka hlavní organizátorky Evy Černíkové, díky moc!!
• Kdo nebyl, prohloupil :-)

Jiří Šmíd
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MY JSME ŽÁCI 3. B. – NA BENECKU

HÁDEJTE, PROČ NĚKTERÉ DĚTI ZE 3. B PÍŠÍ DOMA TYTO BÁSNIČKY...

DEN VE ZNAMENÍ JEDNIČEK

Celý podzim, až do Vánoc, jsme
sbírali víčka od Lipánků, protože
jeho výrobce vyhlásil soutěž pro
třídy se zajímavými cenami.
O pomoc jsme požádali i žáky
v ostatních třídách školy. Podařilo se
nám shromáždit 562 víček. Napjatě
jsme očekávali vyhlášení výsledků.
20. ledna jsme zjistili, že jsme se
zařadili mezi 20 tříd, které vyhrávají
finanční odměnu. S velkým
nadšením jsme začali řešit, jak
vyhraných 5 000,-Kč utratíme. Jak
jsme se rozhodli a co jsme podnikli,
vám napíšeme někdy příště.

za 3.B Pavla Králová

Vážení spoluobčané Dolních Chaber,
pokud máte doma nepotřebný,
zachovalý, funkční nábytek - stoly,
židle aj., můžete je nabídnout
základní škole k vybavení druhé
třídy školní družiny.
Předem děkujeme za pomoc.

Kontakt: 
paní Mazurová           731 165 610

PROSBA

SBÍRÁNÍ VÍČEK OD LIPÁNKŮ SE NÁM VYPLATILO



CO PŘIPRAVUJEME PRO CHABERSKÉ DĚTI? 
Na neděli 22. 2. 2009 od 15.00 hod. jsme
připravili „Dětský karneval“ plný hudby
a soutěží o ceny. Všichni jste zváni.
Upozorňuji na nutnost přezutí v tělocvičně ZŠ.

CO NABÍZÍME MUŽŮM OD 18 LET NAHORU?
Každé úterý od 20.00 do 21.00 hod. cvičí muži
v tělocvičně ZŠ. Cvičení je určeno mužům, kteří si chtějí udržet
svou kondici, pohyblivost a pro své tělo chtějí něco udělat. Mohou
to být i začátečníci, stačí trochu chtít udělat něco pro své zdraví.

NA ZÁVĚR NĚCO PRO RODIČE.
Abychom mohli rozšířit již existující cvičení pro děti,
potřebujeme více cvičitelských kádrů. Přijďte a věnujte
jednu hodinu týdně dětem ve cvičení. Poradíme, vyškolíme.
Veškeré informace u p. Vokáče na mobilu 723 127 130. 

CO SE NÁM V ZÁVĚRU ROKU 2008 POVEDLO.
26. listopadu se hrál turnaj ve volejbalu mixů. Byl to již 
IX. ročník a vyhrálo družstvo Chabry - junior.
4. prosince jsme pro děti připravili „Soutěžení s Mikulášem“,
kam přišlo 130 dětí.
Poslední akce TJ byl IX. ročník turnaje ve stolním tenisu
mužů a žen za účasti 15 mužů a 5 žen.
Možná se na některých z naších akcí v roce 2009 potkáme. 
Těším se na Vaší účast.                 

Jaroslav Vokáč, předseda
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S Láďou Vízkem jsem si dala sraz v jeho
hospodě Kozlovna v Čimicích. Mastil tam
s kamarády karty a bylo vidět, že kámoši
nebyli nadšení, že ho od karet odtrhávám.
Nakonec mi tohoto známého útočníka
Dukly Praha na 10 minut přece jen půjčili:

Láďo, já jsem si o Vás zjistila od
chaberských fotbalistů pár informací. Tak
například, že jste olympijský vítěz z Mos-
kvy z r. 1980, bronzový z mistrovství
Evropy v Itálii, fotbalista roku 1983 - 85.
Samé úspěchy… Vždy jste byl spíš
technický hráč, výborné kličky…
Jo, na to jsem machr, já kličkuju celej
život skvěle.

Jan Rosák jednou říkal,že hrajete v bílých
kopačkách, je to pravda?
Jo, Šmíca mi jedny daroval, měl od firmy
Mizuno dvoje.

To se pak nedivím, že jste i nejlepší útočník v mužském
chaberském týmu současnosti.
Zatím asi ano, oni mě kluci brzy doženou. Ale v Chabrech hraju
rád, mám na ně slabost. Asi ten svůj fotbalovej život dokopu právě
v Chabrech. Teď čekám na nový vedení fotbalového svazu a snad
by časem mohla vyjít i nějaká dotace, aby se vylepšilo technický
zázemí na chaberském fotbalovém hřišti. To bych si moc přál.
Nové vedení mi dává optimismus, díky němu snad zase vstoupím
do fotbalu víc aktivně.

Abych Vás jen nechválila, co byl takový Váš největší fotbalový
neúspěch?
Jednoznačně propadák na mistrovství světa v r. 1980, po prohře
s Kuvajtem jsem musel v Praze chodit kanálama. Auto mi fanoušci
poškodili, byl to hroznej výkon.

Prý aktivně hrajete i další sporty…
Aktivně hraju tenis, hokej a golf (handicap 12). Nesnáším zimu, takovej
golfíček ve Španělsku, to je radost. A celkově jsem pyšnej, co jsem ve
fotbale dokázal, já obyčejném kluk z Hlušic u Nového Bydžova.

A co ještě teď děláte, jak dny plynou?
Užívám života! Vychutnávám si ho, těším se až na jaře vytáhnu
kopačky a hurá na chaberský trávník! Udržuju se v kondici
s mladýma fotbalistama. A mám nadějného vnuka, to je má
fotbalová budoucnost. Jen škoda, že nežiju přímo v Chabrech,
málo jsem si „vykopal“ peněz, nemám na drahý parcely. Kdyby mě
chtěly Chabry zasponzorovat (směje se), koupím si domek někde
u rybníčku blízko hřiště.

A co Váš vztah ke Šmicrovi jako k zeťákovi a jak se vlastně
seznámil s Vaší dcerou?
Šmíca je fakt skvělej. Těším se k nim, hlavně na vnoučata. Pavlíně
(dceři) jsem ho doporučoval. Zahlídla ho někde na diskotéce, líbil
se jí. Tak jsem ho párkrát nechal u sebe přespat a bylo to.

Učím ekonomii fotbalovou třídu (naděje našich předních klubů, co si
chtějí udělat maturitu). Řeknu Vám, studijně žádná sláva. Krásné
image, nejkrásnější holky ze školy omotané kolem pasu, průbojnost
a univerzálně šikovní na všechny sporty. Ale učení - fakt špatné.
A trochu vykukové jsou ti fotbalisti, co? Takový vesměs dravější typy...
Já jsem byl taky takovej. Knížky k fotbalistovi moc nejdou. Dobrej
fotbalista musí být správnej rošťák, žádnej vědátor. To nejde
dohromady, to je jasný.

Tak se mějte hezky a běžte dohrát karty. Přeju Vám příjemné
chvíle s vnoučaty. Jak Vás vlastně vnoučata oslovují?
Říkají mi dědku, někdy Láďo. Jsou to zlatíčka. A Šmíca taky, je to fajn kluk.

Alena Nigrinová

NA SLOVÍČKO S LÁĎOU VÍZKEM

TJ ZŠ CHABRY

SETKÁNÍ V CHABERSKÉM DVOŘE

Členové Asociace průvodců ČR pořádají u příležitosti mezinárodního dne průvodců 
v sobotu 21. 2. 2009 prohlídky Prahy. Prohlídky začnou ve 13:00 hodin od Muzea Karlova mostu na Křížovnickém náměstí.
Připraveno je několik prohlídkových tras. Průvodci nabízí školám celý týden bezplatné prohlídky města s výkladem v češtině nebo cizím
jazyce. Prosíme školy, aby prohlídku nahlásily do 13. 2. 2009  ing. Hejdukovi na tel. 235 356 904 ve večerních hodinách mezi 20 - 22 h.
Kontakt a další informace: Asociace průvodců ČR o.s., Vinohradská 46, 120 00 Praha 2

MEZINÁRODNÍ DEN PRŮVODCŮ
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