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Rozhovor s JUDr. Antonínem Sumem, 
nositelem řádu TGM,
čestným občanem Dolních Chaber

V prosinci 2003 vyšel ve Zpravodaji zajímavý článek od MUDr.
Škopkové o p. Sumovi. Tento vzdělaný, 87-letý pán, měl a má velmi
dramatický život. Pracoval jako osobní asistent Jana Masaryka, 
od r. 1949 prožil (přežil) bezdůvodně 12 let v komunistickém vězení.
Mezitím se s ním rozvedla žena a dětství svých dvou dětí nezná. 
Po propuštění z vazby v r.1962, ač uznávaný  právník a znalec 
5 světových jazyků, pracoval jako zedník či kominík. V 70. a 80.
letech se věnoval péči o životní prostředí v jednom výzkumném
ústavu. Po r. 1989 je spoluzakladatelem Svazu bojovníků za svobodu
a obnovuje Českého Junáka. Přednáší a hlavně píše. O věcech, které
prožil. Stejně jako Jan Masaryk (syn TGM) věří, že „Pravda zvítězí, 
ale dá to fušku.“ Tolik stručně z článku p. Škopkové.
Navštívili jsme se Zdeňkem Šírem tuto pozoruhodnou osobnost
v jeho karlínském bytě a povídali si o věcech, které těžko pochopí
někdo, kdo je sám neprožil.

Pane Sume, jak teď žijete?
Jsem rád, že mi slouží zdraví a snad jsem ještě něco platný. Mrzí mě však,že s těžkou nemocí bojuje v USA můj syn (roztroušená skleróza). Snažím
se mu finančně pomáhat, ale peníze, které bych mohl získat z prodeje restituovaného majetku, jsou v nedohlednu.
Právo je pomalé-podívejte se na ty stohy papíru, to jsou všechno právní záležitosti týkající se restitucí.
Jinak mám ještě 2 dcery. Jedna žije ve Švýcarsku a ta druhá žije na naší chalupě bohémským
životem. Tak jsme tu s mou druhou ženou víceméně zůstali sami dva.

Slyšela jsem, že jste na své vlastní náklady nechal vybudovat památníček 23 obětem 
2. světové války v Dolních Chabrech…

Ano. Chci, aby lidé nezapomínali na minulost. Ještě bych rád realizoval myšlenku
sochy Jana Masaryka v Chabrech, tady vidíte návrh. O umístění jednám se starostkou.

Ale to víte, finančně je to nákladná záležitost. Památník obětem války stál 200 000,
počítám, že socha J. Masaryka by se pohybovala v řádu 300 - 400 000,- Kč. 

Navštívil vůbec někdy Jan Masaryk Chabry? 
Ano, přijel na pohřeb mého otce. Byli si blízcí, spojovala 
je profesní dráha na ministerstvu zahraničních věcí.

Jaké vlastnosti byste vyzdvihl u Jana Masaryka?
Milý, žoviální člověk. Ze všeho uměl vybruslit vhodným vtipem. Svého otce (TGM) nesmírně uznával. 

Je známo, že Masarykové uměli jednat s lidmi. To byla naopak slabší stránka prezidenta Beneše. 
Beneš byl velmi schopný člověk, ale jeho styl komunikace byl takový neosobní.

Stále se spekuluje o tom, zda Jan Masaryk skutečně spáchal 
sebevraždu…

Já si myslím, že ano. Neměl rodinu, věnoval se hlavně
politice a práci na ministerstvu zahraničních věcí.
Nemohl už dále snášet tlak komunistů na jeho osobu

po r. 1948. Šikanovali ho, sledovali, zkoušeli mu
(naštěstí bezúspěšně) posílat „bombové“ balíčky.

Komunisté zkrátka začali obsazovat ministerstva a likvidovat veškeré
lidské i materiální hodnoty. Přitom Jan Masaryk mohl žít v klidu po válce v USA. Nechtěl odjet. A tomu
komunistickému nátlaku zkrátka psychicky podlehl.

Dalším místem spojeným s Vámi je deska u nově opraveného statku na Bíleneckém náměstí.
To je ale soukromá záležitost. Nechal jsem tam vyrýt jména mých příbuzných, kteří v Chabrech žili. Mimochodem máme na malém hřbitově
u kostelíka také rodinnou hrobku.

Jedna zajímavost- teď se mi z Ameriky ozvala má
99-letá teta Margit Fridrichová. Má přání vidět
Chabry(!). A vlastní asi desetiminutový film z roku
1923, kde já pobíhám jako malé dítě a jsou na něm
vidět chaberské statky a klima té doby. Třeba se mi
ten film od ní podaří získat, rád Vám ho pak
ukážu.

Je z Vás cítit opravdový vztah k Chabrům.
Jistě, žili tu mí předci. Jsem v kontaktu s p. staros-
tkou a rád čtu i Váš Zpravodaj, co se děje nového.
Kdybyste měli zájem o nějakou besedu, rád
přijedu.

Přejeme Vám hodně, hodně zdraví.
Alena Nigrinová 
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MČ Praha - Dolní Chabry pronajme od 1. 1. 2006 pozemek parc. č. 1327 o 409 m 2

v zahrádkářské osadě U Cihelny.
Součástí nabídky je odkoupení zahradního altánu, který je ve vlastnictví dřívějšího uživatele. 

Orientační cena za chatičku je 20 tis. Kč.
Bližší informace na tel. čísle 283 851 272 - pí Pisingerová.

Vážení občané,

v současnosti připravujeme vydání knihy o Dolních
Chabrech. Prosím Vás, kdo máte doma materiály 
z doby minulé i rodové archivy, které bychom mohli
využít, o jejich zapůjčení. Zkontaktujte mě prosím, do
31. 1. 2006 na tel.: 283 851 397. S každým z vás, kdo
budete chtít zapůjčit nějaký materiál, podepíši
doklad o zapůjčení. Těm, kdo poskytnou dobové
podklady bude předán výtisk knihy zdarma a budou
v knize uvedeni.
Děkuji

Jaroslava Plevová, starostka  

Vybíráme ze zasedání Rady MČ ze dne 17.10.2005

- Vyjádření k řešení svodu vody do stávající dešťové kanalizace u PD
obytného souboru „K Ďáblickému háji“, kterou předložila Radě
firma CENTRAL GROUP a.s. Rada nesouhlasí s projektovou
dokumentací a požaduje řešení svodu dešťové vody z RD na
pozemky majitelů rodinných domů z důvodu nedostatečné kapacity
veřejné dešťové kanalizace. Dále Rada požaduje do projektové
dokumentace týkající se komunikací zapracovat zpevněnou plochu
pro kontejnery na separovaný odpad.
- Rada opětovně iniciovala vznik knihy o naší MČ. Starostka na
základě předběžných jednání s odborníky, ochotnými se na jejím
vzniku podílet, zjistila  podmínky a celkové náklady na její realizaci
a Radu s nimi obeznámila. Rada odsouhlasila realizaci záměru 
a pověřila starostku přípravou rozpočtu na přípravné práce, který
má být předložen na příštím zasedání.

Místní spojení k trase Ss

V souvislosti s prosazováním vzdálenější varianty Ss 
se málo ví o návrhu chybějícího spojení mezi Prahou 6
a Prahou 8. Jako doplněk trasy Ss bylo navrženo místní
spojení mostem mezi Sedlecem a Bohnicemi. Trasa vede
ulicí K Pazderkám, za křižovatkou s ulicí Lodžskou 
se zanořuje do klesajícího tunelu, vedeného převážně
mimo stávající zástavbu ke hraně skalního masívu na
pravém břehu Vltavy, trasa pokračuje středně vysokým
mostem přes Vltavu, vedeným mírně šikmo a sestupně
na skalní terasu na levém břehu do místa poblíž areálu
DP a dále s napojením na stávající komunikaci
Kamýckou. Toto místní spojení počítá i s využitím MHD
včetně tramvajové dopravy.

Náklady na výstavbu: 2,6 mld. Kč

Novinky z o.s. Nad Drahaňským údolím

Stavební uzávěra Čimický přivaděč - přes námitky mnoha účastníků řízení vydal odbor výstavby MÚ Praha 8 rozhodnutí o stavební uzávěře
Čimický přivaděč ve vymezeném území k.ú. Čimice a Dolní Chabry za účelem realizace severojižní sběrné komunikace Čimický přivaděč.
Jednání sdružení na ŘLP - předmětem jednání na Ředistelství letového provozu bylo zhodnocení hlukové situace způsobené starty
a přistáváním letadel po vybudování nové tzv. paralelní, přistávací a vzletové dráhy.
Zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu o výstavbě silničního okruhu kolem Prahy - NKÚ ve své zprávě kritizuje posunování termínu
a zvyšování nákladů v průběhu výstavby, nedostatečnou koordinaci mezi státními a územními orgány, skutečnost, že ŘSD má neúměrně vysokou
pravomoc a mnoho dalších nedostatků.
Vyjádření SÚJB k ochrannému pásmu ÚJV Řež - ve vyjádření náměstka pro jadernou bezpečnost ze Státního ústavu pro jadernou bezpečnost
je konstatováno, že je možné nové zhodnocení ochranného pásma ÚJV Řež, které by mohlo vést k jeho případnému zmenšení, ale nebylo dosud
nikým iniciováno. Popírá se zde tvrzení, že trasa Ss je pro konflikt s ochrannými pásmy reaktorů v Řeži vlastně předem vyloučena.
Svolání mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6 - občanská sdružení EKO Břevnov, Wuchterlova, Občanské iniciativy Letná -
Bubeneč a Ochranného sdružení nájemníků Prahy 6 iniciovalo výzvu, kterou podepsalo přes 1250 občanů Prahy 6. Jedním z bodů, který signatáři
výzvy požadují je, aby zastupitelstvo Prahy 6 požadovalo na hl. m. Praze urychlenou výstavbu severozápadní části silničního okruhu ve variantě,
která méně zatíží centrální část Prahy 6 (dle oficiálních výsledků procesu EIA jde o trasu Ss). Starosta městské části Mgr. Tomáš Chalupa svolává
mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6 na pátek, dne 11. listopadu 2005 od 18.00 hodin do Základní školy Emy Destinnové,
nám. Svobody 3/930, Praha 6. 

Mnoho dalších aktualit, článků a dokumentů na webu sdružení drahan.aktualne.cz.
Hana Francová za občanské sdružení Nad Drahaňským údolím

e-mail: info@drahan.aktualne.cz, internet: www.drahan.aktualne.cz

Vývoj nákladů staveb 518, 519 - SO kolem Prahy - varianta „J“
v období 1998 až  srpen 2005

Tabulka je sestavena na základě oficiálních materiálů PSP ČR, ŘSD ČR, SFDI, ZHMP
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 OBJEVILI JSME PRO VÁS  aneb z akcí vlastivědného kroužku 

V září jsme v Náprstkově muzeu prošli EGYPTSKOU HROBKOU A PODSVĚTÍM .
Vydali jsme se na cestu, kterou staří Egypťané putovali z tohoto světa do blažené
existence v zásvětí. 
Ocitli jsme se v době faraónů, pyramid, mumií a božstev se zvířecími hlavami. K vidění
byly předměty, nalezené v hrobkách dvou bohatých žen: bohatě malované dřevěné
sarkofágy, kanopy s víky ve tvaru zvířecích hlaviček, útržky z několika kilometrů
obinadel, pokrytých hieroglyfickými nápisy, vešebty – sošky služebníků, srdeční skaraby
– šperky, které měly zajistit, aby srdce nemluvilo v neprospěch zemřelého, anchy –
šperky, symbolizující nesmrtelnost, sošky božstev a unikátní sošku sedícího písaře. Na
stěnách byly namalovány výjevy z pohřebního obřadu a z posledního soudu a ukázky
z knihy mrtvých – návodu, jak se při posledním soudu chovat. Mumifikaci, neboli
uchování podoby, považovali Egypťané za podmínku posmrtného života, stejně jako
předpokládali, že i po smrti bude člověk potřebovat jídlo, pití, četbu a služebné. 
Žáci podle soupisu egyptských bohů určovali, kdo je kdo na výjevech z pohřebního
obřadu a posledního soudu. Na závěr kreslili, co je zaujalo – pyramidy, sfingy, mumie,
symboly nesmrtelnosti, boha slunce Re se sokolí hlavou, boha moudrosti Thovta
s hlavou ibise či pohřební plavbu po Nilu. 

V září jsme si na Pražském Hradě
prohlédli výstavu MISTR JAN HUS,
která u příležitosti 590.výročí jeho
mučednické smrti připomínala
Husovu dobu, život a dílo a také
rozsáhlou husologickou bibliografii
a ikonografii. Výstavu, která trvala
od června do konce září jste už
propásli, ale vězte, že k blížícímu se
600.výročí bude podobných výstav
připraveno ještě několik. My se
v letošním školním roce vypravíme
do místa Husova nejslavnějšího
působení, do Betlémské kaple.

V říjnu se na mimo-
řádnou výpravu do

LETECKÉHO
MUZEA

V  K B E E L Í C H
vypravila jen část
Vlastivědného krouž-
ku, žáci, kteří se
zapojili do soutěže
Praha plná památek.
Prohlédli jsme si stroje
z I. republiky, z II. sv.
války i novější techni-
ku. Kvůli soutěži jsme
se podrobně zajímali
i o vývoj stavby letiště
a vznik muzea.

ŠKOLA STRAŠENÍ
Žákům první třídy přibyl nový volitelný předmět. 
Je samozřejmě nepovinný a hodinová dotace je velmi
nízká. A co se prvňáčci v novém předmětu učili?
Nebudete tomu věřit, ale učili se strašit. A jak jim to šlo,
jste měli možnost vidět poslední říjnový večer při
chaberském podzimním strašení. A proč chodí děti na
podzim strašit? Prázdniny jsou v čudu, Vánoce daleko, na
hřejivé sluneční paprsky můžeme jen vzpomínat a ráno
se špatně vstává do šera. V tomhle podzimním nečase
svítí nadějně světlo svíček a rozesmátých dýňových
luceren. Těšení na dobrodružnou kostýmovanou koledu
zpestřuje chaberským dětem už pátý podzim. Děti oživují
dávné keltské tradice a my si můžeme připomenout, 
že v tento den je rozdávání koledy, neboli symbolického
pokrmu, projevem úcty k dávným předkům.

V říjnu jsme se vypravili do EKOTECHNICKÉHO
MUZEA V BUBENČI . Muzeum byste našli
v památkově chráněném areálu staré čistírny
odpadních vod, která patří mezi významné stavby
naší průmyslové architektury. Celá čistírenská
technologie – česle, lapač písku i usazovací nádrže
– byla ukryta v podzemí, které je mistrovskou
ukázkou práce s cihlou. Ve všech prostorách jsou
učebnicově provedeny klenby, výklenky a prostupy
geometrických ploch. Kromě běžných prohlídek tu
pořádají i akce s lákavými názvy: Čistírenský nočník
(noční prohlídka) či Víkend pod parou (jednou 
do roka roztopí kotle parních strojů a na pozemek
muzea se sjede plno funkčních strojů, poháněných
parou).

PRAHA PLNÁ PAMÁTEK
Odbory školství a kultury pražského magistrátu
připravily pro základní, střední a umělecké školy
atraktivní soutěž, zaměřenou na zvýšení zájmu dětí
o kulturní památky Prahy, jejíž starobylé centrum
bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na
Seznam světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO jako největší památková rezervace na světě.
Zábavně-naučný charakter soutěže má motivovat
žáky pražských škol k hlubšímu poznání jedinečných
stavebních, technických a přírodních památek Prahy
a přispět k uvědomění si jejich historické jedineč-
nosti. Žáci si vyberou ze seznamu 70 pražských
památek jednu stavbu a vytvoří originálního průvodce
a upomínkový předmět. Pokud postoupí do dalšího
kola soutěže, čeká je tříkolový kvíz znalostí pražských
památek. Přestože tato akce byla zamýšlena jako
obohacení a zpestření výuky, v Chabrech o to není
velký zájem. Chabry budou v soutěži reprezentovat
členové kroužku se svými kamarády, kteří se zajímají
hlouběji o určitý segment historie a naše akce
navštěvují jen příležitostně. Držte jim palce.

stránku připravila Hanka Řepková
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„Okružní cesta po Dolních Chabrech“

Ze zastupitelstva vzešla stížnost o nepořádku v Chabrech. To nás inspirovalo a obrátili jsme se na odbor životního prostředí našeho MÚ
o spolupráci při kontrole úklidu a pořádku v Dolních Chabrech. Vypravili jsme se s fotoaparátem spolu s pracovnicí MÚ paní Kukurovou do
chaberských ulic. A přinášíme vám obrazovou reportáž z této „okružní cesty po Chabrech“.   
Bohužel po uzávěrce jsme ještě nafotili pár snímků hrubého vandalismu a nepochopitelného jednání některých chaberských jedinců. Je opravdu
smutné, když někdo ničí práci a snahu jiných. Ničení dětského hřiště je ten největší druh vandalismu, který může udělat jen silně
„zamindrákovaný“ člověk. Stejně nepochopitelný je čin, při kterém sprostí vandalové zničí dílo našich občanů přímo vniknutím na jejich
pozemek. Co s tím udělá policie?   

Začali jsme panelovou cestou do Draháně, kde si někdo udělal skládku přebytečného stavebního materiálu, ale našel se i nárazník z auta:

Jsou však i hezká místa v naší obci o jejichž úpravu se zasloužil MÚ, ale i samotní občané svým přístupem ke svému majetku
– nově obnovený prostřední rybník, uklizené okolí hřbitova, nové schody u horního rybníka: 

Ale hned za hřbitovem jsme narazili na stopy vandalismu - zničená závora v úvozové cestě za hřbitovem - který silák asi ohnul ty velké
traverzy? Nebo že by k tomu potřeboval tatru? Pak jsme našli černou skládku bioodpadu na konci ulice U Větrolamu – proč máme
pilotní projekt sběru bioodpadu? Kdo o něm neví, at si přečte některé minulé číslo Zpravodaje nebo zajde na MÚ pro informaci. Stromy
jsou ozdobou, dávají nám v létě chládek, ale musíme si uvědomit, že na podzim musíme uklidit chodník od listí a umožnit ostatním
občanům po tomto chodníku projít – neuklizený chodník „Na Šubě“, majitel hezké břízy se určitě už chystá na úklid chodníku.

Jako protiváhu tohoto vandalství, veřejných skládek a neuklizených chodníků vám přinášíme pohled na uklizené a čistě vypadající
Chabry. A to jak místa veřejná – Bílenecké náměstí a Sumův statek, park a dětské hřiště pod školou, tak i místa soukromá – Triocamp.



Najdou se však v Chabrech I místa, kudy za chvíli po chodníku projde jen trpaslík, jako např. v ulicích Kozomínská, Ledčická, U Váhy.
Majitelé by si měli vice všímat svých stromů a keřů, které přerůstají přes plot a pomalu znemožňují chůzi po přilehlém chodníku. 

Ale klidně můžeme přejít od trpaslíků k obrům. Jsou v Chabrech I místa, kudy sice projde i obr, ale v létě bude klouzat po spadaném ovoci,
na podzim po spadaném listí. Prostě a jednoduše řečeno – přesah stromů a větví je přesahem, i když je 3 metry nad zemí, zemská
přitažlivost funguje i tam a na zem to stejně jednou spadne… Příkladem jsou ulice Kobyliská, Počeradská, Ulčova, Ústecká.

Takhle upravují naši obec k obrazu svému a ke škodě Chaberáků mladí chaberští vandalové: 
Vandalismus - násilné vniknutí na pozemek (dýně rozmetaná ze zahrady do okruhu několika metrů, zahrada zasypaná střepy,
vajíčka na oknech a omítce, louže vyjetého oleje) Vandalismus - rozřezaná síť na dětském hřišti (v říjnu si ho děti užívali právě rok). 

Ale když každý z nás přidá ruku k dílu, jako jsme viděli např. v Ledčické ulici, jak majitel uklízí z chodníku a silnice spadané listí,
mohly by být naše Chabry příští rok jako z cukru… 
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Oslavy svátku sv. Václava v kostelíku sv. Jana Křtitele

29.září 2005 se v chaberském kostelíku uskutečnilo představení divadelního kroužku k svátku sv. Václava. U vstupní brány byly k vidění stráže
a žena v podání Pavla Linka, která rozdávala kartičky, na kterých byly pozvánky na internetovou stránku Divadla českých panovníků. O několik
kroků dál hrál Honza Bělohlávek na flétnu středověké písně a u vstupu do kostelíku stála opět stráž. Představení začalo přesně v 18:00, kostelík
byl zcela plný, představení navštívil i pan ředitel. Nejprve jsme začali pověstí o Praotci Čechovi. Diváci mohli sledovat příchod Slovanů na naše
území. Obraz druhý byl o Krokovi, kněžně Libuši a o Bivoji jak lapil kance.
A pak začala hra, která byla věnována svátku svatého Václava a ve které byl
k vidění vlastně celý život Svatého Václava. Po skončení jsme se rozešli domů
s pocitem, že se nám představení opravdu povedlo. 
Kdo v kostelíku nebyl, tak může přijít příští rok a nebo se podívat na interneto-
vou stránku mujweb.cz/www/divadelnikrouzek, kde najde spoustu informací,
zajímavostí a fotek z představení. Příští rok se snad opět uvidíme. 
Jste srdečně zváni. 

Za divadelní kroužek aneb Divadlo Českých Panovníků Matouš Bičák

Pozvání do Sokola
Udělejte pro sebe to, co udělat můžete,
překonejte nedůvěru, ostych, nechuť, lenost
a místo k lékaři, přijďte do tělocvičny. TJ Sokol
v Dolních Chabrech nabízí všem občanům (tedy
nejen členům Sokola) cvičení v těchto složkách:

Po škola tenisu dětí 1400-1900

Út tenis dospělých 1400-1700

cvičení žáků 1545-1645

cvičení seniorů 1400-1800

kondiční cvičení 1830-1930

St škola tenisu dětí 1400-1900

Čt tenis a badminton
dospělých 1400-1700

cvičení předškolních 
dětí 
s rodiči 1700-1800

volejbal mládeže 1800-2000

aerobik žen 2000-2100

Pá škola tenisu dětí 1400-1900

TJ Sokol nabízí kromě cvičení i zábavu:

- V sobotu 12. listopadu ve 2000 pořádáme bál,
k tanci i poslechu hraje kapela „Druhej dech“ -
V neděli 4. prosince přijde do Sokola Mikuláš,
zábavné odpoledne s mikulášskou nadílkou
začíná ve 1430

Miroslav Pospíšil, starosta Sokola



U nás Pod zámečkem
Rybník „pod zámečkem“ a skála, která ho z jižní strany obklopuje, bylo
vždy velmi milé a veselé místo v Chabrech. V zimě, když rybník zamrzl
býval vždy plný dětí. I rodiče často oprášili své brusle a vydali se s dětmi
bruslit nebo hrát hokej. Ostatní na břehu aspoň poklábosili.
Kluci výborně hráli hokej, pamatuji si, že vroce 1974 dokonce vyhráli přebor
Prahy. To měl pan Rožňák, ředitel místní školy, skutečně velikou radost!
Nejvíce času jsme zde jako děti trávili hlavně o vánocích. Dopoledne
jsme sáňkovali pod školou a po obědě chodili pod zámeček. Navečer
jsme pospíchali domů se zmrzlými nosy a promáčenýma nohama, těšíc
se na horký čaj a vánoční cukroví. A když náhodou byly ještě uhelné
prázdniny, to jsme si zimu teprve pořádně užili!
V létě večer pod hvězdnou oblohou jsme rozdělávali ohýnek nebo randili.
Jako malá jsem ráda s taťkou chodila na ryby, táta chytal dole
u rybníka a já jsem prozkoumávala celý kopec. Byl odtud krásný
výhled. Prý na něm kdysi stál zámeček, určitě své jméno nemá jen tak.
Prolezla jsem ho skrz na skrz: ve stráni mezi stromy a keři rostly fialky,
na poli za skálou jen keramické střepy - po zámečku ani památky.
Podle archeologických vykopávek si ale myslím, že je tu poklad daleko
významnější.
Nevím, zdali bych si ještě na brusle troufla, ale dětský smích okolo
vánoc mi pod zámečkem dnes chybí. Snad časem děti začnou chodit
v zimě na „prostřeďák“ a „horní rybník“, které byly nedávno tak
krásně obnoveny.

Jana Snížková
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připravila Alena Nigrinová

NA SLOVÍČKO s …

Karolínou Hovorkovou
kosmetičkou

Od kdy a jak má začít žena
pečovat o svou pleť přes
profesionály?
Někdo již v dospívání okolo
puberty má problémy s pletí,
tak je dobré vyhledat od-
bornou péči. Jinak mezi 
25. – 30. rokem.

Jak získáváte klientelu,
jaké předpoklady a vzdě-
lání je třeba?
Svou práci dělám ráda, za-
jímám se hodně o noviny
z oboru, navštěvuji kurzy,
přednášky… Protože jsem
v rod. domku, nemám žád-
nou reklamu, zákaznice si to
řeknou mezi sebou, jsou
většinou z Chaber a blízkého
okolí. 

Co říkáte, že pleť je rodová záležitost a péče je věcí přírody a ne krémů,
jak se to dá ovlivnit?
Samozřejmě, pleť může být rodová záležitost, ale to, jak budeme
vypadat, už ovlivnit můžeme. Každá žena musí nejdříve chtít a začít
sama u sebe. Důležitý je pobyt na čerstvém vzduchu, pozitivní
myšlení a úsměv na tváři, ten nedokreslí ani sebelepší rtěnka…
A o ten zbytek se už může postarat pravidelná návštěva kosmetičky.

Čím dražší krém – lepší krém?
Ani ten nejdražší krém nenahradí dostatek spánku.

Co doporučujete pro ženu středního věku?
Být v pohodě, trochu pobytu v přírodě, zdravou stravu a samozřejmě
pravidelné kosmetické ošetření.

Co si myslíte o plastikách a rizikách kolem nich?
Plastická chirurgie, která pomáhá tam, kde je třeba (např. plastika
uší, nosu, očních víček) je dobrá věc. Dokáže pacientovi značně zvýšit
seběvědomí, ale jako každá jiná operace je samozřejmě spojena
s rizikem. Každý člověk by měl především vědět, že krása vyzařuje
z duše, tj. pozitivní myšlení a optimistický postoj k životu.

Jak se vám líbí M. Jackson?
Všeho moc škodí, tak je to ale v životě se vším….

Děkuji za rozhovor Alena Nigrinová

O Lucce bez Lucky

Jeden z patnácti zastupitelů Chaber se jmenuje Ladislav Borhy. Když
jsem ho uviděla poprvé, nevěřila jsem, že je to otec Lucie Borhyové.
Připadal mi spíš jako její starší bratr. Moderní účes, atraktivní oblékání
a všude je ho plno. Extrovert s pořádnou vyřídilkou, elegantními
hodinkami a mobilem. Stále nic nestíhá a občas společně s Pexou
a Nigrinovou na zastupitelstvu vyrušuje. Ale „konstruktivně“
samozřejmě! Je to praktik a realista. Mimo jiné milovník krásných aut
a potápění. Pracuje pro úspěšnou soukromou firmu v oblasti softwaru
jako obchodní zástupce. Ženatý, dvě děti.
Přemluvila jsem ho, aby mi odpověděl na pár otázek, které se týkají
jeho sympatické, slavné dcery.

Jaké vlastnosti zdědila Lucka po Tobě (kromě té FYZICKÉ krásy...)?
Výbornou komunikativnost.

Jaká byla nejostřejší výměna názorů s Luckou v pubertě?
Minulý týden ohledně budoucnosti. (Bohužel podrobnosti Laco nesdělil).

Jaký byl nejtěžší moment pro Tvou rodinu v souvislosti s Lucčinou
popularitou?
Že já nejsem tak populární jako ona.

Jak popularitu vnímá její bratr Oskar?
Velice chladně, řekl bych vůbec.

Na jaké společenské akce chodíš s dcerou rád a které Ti naopak
nesednou?
Rád se s Luckou pobavím, nevázaně zapaříme, chodíme na  golf.
Nemám rád okázalé slavnostní rauty.

Kdyby se Lucky zeptala kamarádka v kavárně „jaký je Tvůj táta“, 
co by podle Tebe odpověděla?
Skvělý, mladý, krásný chlap!

Lucie je známa svým vkusem na oblékání. Ty si na moderní šaty
a doplňky také potrpíš. Je to náhoda?
Tohle jsem zdědil já po Lucce.

Pomohlo Ti jméno BORHY v nějaké situaci?
Jednou v restauraci řekli, že nemají místo a když se za mnou objevila
Lucka, byl volný hned celý stůl, hahaha.

Jaký dárek udělal Lucce největší radost od rodičů a jaký nejhezčí
dárek jste dostali vy od ní?
Od nás bráška a od Lucky snad vnouče, možná jednou...

Díky za rozhovor. Připojujeme jednu starší rodinnou fotografii.


