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představení chaberského faráře

Nové hřiště v Ulčově
po kompletní rekonstrukci
skluzavka, houpačky i lavičky 



MČ Praha-Dolní chabry 
podala připomínky 
k Metropolitnímu plánu 
Městská část podala 30. června 2022 připo-
mínky k vytvářenému Metropolitnímu plá-
nu. Celkem se jedná o obsáhlý dokument 
o třiceti podrobně vypracovaných bodech. 
Podání připomínek bylo na veřejném za-
sedání 23.  června odsouhlaseno Zastupi-
telstvem MČ, o den dříve byl nový územní 
plán hlavního města představen také ve-
řejnosti ve Velkém sále Chaberského dvo-
ra.

Návrh nového Metropolitního plánu byl 
poprvé veřejnosti představen v roce 2018 

v rámci společného jednání. Již tehdy po-
dávala městská část i veřejnost připomín-
ky a  svá stanoviska uplatnila také minis-
terstva a úřady. Do roku 2022 probíhalo je-
jich vypořádání a v dubnu letošního roku 
byl zveřejněn upravený návrh. V  květnu 
a červnu 2022 došlo k veřejnému projed-
nání a do konce června byly přijímány ná-
mitky a připomínky k aktualizovanému do-
kumentu, který ovlivní na desítky let podo-
bu Prahy a život jejích obyvatel.
Připomínky městské části naleznete pod 
záložkou Územní rozvoj. 

O  Metropolitním plánu se mů-
žete více dozvědět na webu 
https://metropolitniplan.praha.eu/jnp/.
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Úvodní 
slovo
Kateřina 
Šilhová 
Šafránková
starostKa MČ

Milí Chaberáci, 
v  průběhu léta jsme z  gruntu zrekon-

struovali dětské hřiště v Ulčově, opravuje-
me zastavení naučné stezky po Chabrech, 
vedle sportoviště u  základní školy bude 
nové pítko pro sportovce, dokončili jsme 
dlouho očekávaný přechod k  Bille. Hoto-
vá je oprava plynovodu v Měděnecké ulici 
s příslibem opravy celé ulice hlavním měs-
tem v příštím roce. Po letech jsme také ne-
chali opravit chrliče vody před chaber-
ským úřadem, z čehož by se jeho architekt 
Karel Veselý jistě veselil. V létě jsme také 
vybrali zhotovitele projektu energetic-
kých úspor pro všechny tři mateřské škol-
ky. Rada hlavního města schválila ukonče-
ní pořizování územní změny, která by Be-
ranovku přeměnila na silnici a  doufáme, 
že ji potvrdí i  zářijové zastupitelstvo. Ne-
souhlasně jsme se vyjádřili do územního 
řízení o  stavbě rodinných domů na zele-
ném veřejném prostoru v ulicích Nová/Pi-
helská.

Píši možná svůj poslední starostovský 
úvodník. Starostkou jsem kousek přes dva 
roky, ale i čtyři jsou na uskutečnění někte-
rých věcí málo. Přesto se mnohé povedlo. 
Největší akcí byla dostavba základní ško-
ly. Do projektu jsem naskočila v době, kdy 
byla stavba v počátcích, předchozí koalice 
se na dostavbě školy rozpadla, realizace 
nebyla pokrytá dostatkem financí a  bylo 
třeba akutně řešit spoustu nevyjasněných 
otázek. Na poslední chvíli se projekt, kte-
rý počítal s nejlevnější variantou realizace, 
podařilo vylepšit. Ve vylepšování pokraču-
jeme i dále, ať už nově vybavenými třída-
mi prvního stupně, nebo získanou dotací 
na odborné jazykové učebny. Do budouc-
na bude třeba řešit úpravy v původních tří-
dách a přechod k energeticky úspornějším 
řešením.

Zasadili jsme přesně 90 stromů. V Třeš-
ňovce, v  Nových Chabrech, po městské 
části. Personálním posílením zaměstnan-
ců péče o veřejný prostor a zeleň a zakou-
pením nové techniky se podařilo význam-
ně zlepšit veřejnou zeleň a pořádek v Cha-
brech, a to i na okrajích městské části. Ke 
komunikaci s občany pomohla nová apli-
kace Munipolis (Mobilní rozhlas), kterou 
dnes aktivně používá přes 500 občanů. Po-
stupně zlepšujeme i chod úřadu, digitali-
zujeme procesy a  více vás informujeme. 
V boji za rozumný okruh hodný 21. stole-
tí se Chabry po čas mého působení staly 
hlavní hnací silou. 

Iniciovali jsme změny územního plá-
nu, které by na pozemcích městské části 
umožnily výstavbu domova pro seniory či 
mateřské školky. Budoucí výstavba v Cha-
brech je svázána jasně danými podmín-
kami, které vychází z  Koncepce rozvojo-
vých lokalit v Chabrech, Strategického plá-
nu a smlouvami s investory. Podmínkou je 
současný rozvoj občanské vybavenosti. 

Prázdniny byly poznamenány začína-
jící předvolební kampaní. Ta se dnes ne-
vede pouze poctivě v terénu a mezi lidmi, 
ale stále více i na sociálních sítích. Přibý-
vají na nich také falešné profily, které se 
tváří jako nestranné, a tak jak přišly, vyšu-
mí pár dnů po volbách. Přála bych si, aby 
se kampaň vedla korektně a v mezích sluš-
ného chování. 

Na závěr mi dovolte být trochu osobní. 
Práce starosty je rozhodně velmi různoro-
dá, mnohdy nepředvídatelná. Každý pra-
covní den je jiný. Nezřídka se stává, že vaše 
pracovní plány na den se rozbijí už ráno, 
protože se musí řešit věci náhle vyvsta-
lé. Za dobu svého působení jsem přibrala 
pět kilo, přibylo mi šedivých vlasů a zno-
vu jsem po letech začala kouřit. Přesto mě 
práce pro Chabry pořád baví.

Všem dětem přeji příjemný start do no-
vého školního roku. Rodiče bych ráda po-
žádala, aby přišli k volbám, neboť… „v de-
mokracii je to složité. Je třeba, aby se v ní 
angažovali všichni.“

Vaše KŠŠ

Základní kontakty na radnici: 
E-mail: dchabry@dchabry.cz
Místní poplatky a podatelna ÚMČ,
Tel: 283-851-272
Sekretariát starostky, místostarosty 
a tajemníka,
Tel: 283-882-770
Kulturní centrum a Knihovna,
Tel: 283-852-858
Tajemnice ÚMČ Lenka Drdová
�tel.: 722 974 893
�e-mail: lenka.drdova@dchabry.cz

Starostka 
Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková
�tel.: 702 222 932
�e-mail:
katerina.silhova.safrankova@dchabry.cz

1. místostarosta Stanislav Vyšín
�e-mail: stanislav.vysin@dchabry.cz

místostarostka Ing. Barbora Floriánová
�e-mail: 
barbora.florianova@dchabry.cz

OTEVŘENÁ RADNIcE
Veškeré informace o naší MČ nalez-
nete na webu a také Facebooku:
www.dchabry.cz
FB: Městská část Praha-Dolní Chabry

Sociální služba
Mgr. Mariana Kalianková
sociální pracovnice
725 010 084
socialni@dchabry.cz

KONTAKTy
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Výběr ze zasedání Rady 
z léta
schválila
�rozpočtová opatření č. 5, 6, 7, 8, 9 a  10 
v roce 2022,
�zajištění energetických úspor budov ma-
teřských školek ve vlastnictví MČ,
�dotaci ve výši 10 000 Kč na Linku bezpe-
čí,
�opravy chodníků a  komunikací v  ulici 
Kadaňská, Na Šubě, U  Václava, Budyšín-
ská, Nová a Doksanská od firmy Jiří Toman, 
dle cenových nabídek v  celkové hodnotě 
287 547,54 Kč bez DPH,
�uzavření Smlouvy o potravinové pomo-
ci s Potravinovou bankou Praha a Středo-
český kraj, z. s.,
�uzavření Smlouvy o dílo s firmou Fórum 
pro prožitkové vzdělávání, z. ú.,
�navrhovanou změnu územního plánu 
zkráceným postupem z PSO na OB, na po-
zemku parc. č. 52/4, k. ú. Dolní Chabry,
�plnou moc pro JUDr. Ing. Světlanu Se-
mrádovou Zvolánkovou, aby vykonáva-
la veškeré úkony, které vyžadují práv-
ní věci, ve věci vymáhání úhrad za beze-
smluvní užívání a vyklizení pozemků parc. 
č. 528/3, 528/4, 528/5, 528/6 a 528/2, k. ú. 
Dolní Chabry,
�opravu chrliče vody před úřadem MČ 
a cenovou nabídku v hodnotě 76 474 Kč od 
firmy Prokop Ševčík,
�peněžitý dar ve výši 10 000 Kč pro Plat-
formu za kvalitní dopravní infrastrukturu, 
z. s.,
�proplacení autobusové dopravy dětí na 
výlet v rámci loučení se školním rokem za 
celkovou částku 11 190 Kč,
�převedení finančních prostředků ve výši 
11 500 Kč ze školské komise na realizaci 
kulturních akcí pro děti na účet MŠ Bera-
nov,
�realizaci a cenovou nabídku na umístění 
1 ks pítka dle designu hl. m. Prahy v areálu 
ZŠ Spořická vedle veřejného hřiště před-
loženou Greening s. r. o. a celkovou hod-
notu předpokládaných nákladů ve výši 
371 628,71 Kč s DPH,
�realizaci a cenovou nabídku řešení po-
vrchu u  pingpongového stolu předložené 
společnosti GARTENSTA plus s. r. o. a cel-
kovou hodnotu předpokládaných nákladů 
ve výši 108 550 Kč bez DPH,

souhlasila
�s uzavřením dohody o pracovní činnosti 
se sociální pracovnicí od 1. července 2022 
do 31. prosince 2022,
�s  podáním připomínek v  rámci společ-
ného řízení na stavbu „Odstavná plocha 
prodejny AAA Auto Praha“,

vzala na vědomí
�stanovisko Policie ČR k  návrhu místní 
úpravy provozu na pozemních komunika-
cích Spořická ulice Praha–Dolní Chabry ve 
věci snížení rychlosti.

Komunální volby  
23. a 24. září 2022
Poslední zářijový víkend nás čekají vol-
by do Zastupitelstva městské části Pra-
ha-Dolní Chabry a do Zastupitelstva hl. m. 
Prahy. Do Senátu PČR se v  Dolních Cha-
brech v letošním roce nevolí. Hlasování se 
uskuteční ve dnech:
� pátek, 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 
hodin,
� sobota, 24. září 2022 od 08:00 do 14:00 
hodin.

Do místního zastupitelstva budeme vo-
lit 15 zastupitelů, do pražského zastupitel-
stva budeme vybírat 65 zástupců. 

Pro letošní volby jsou Dolní Chabry roz-
děleny do čtyřech volebních okrsků, jejichž 
volební místnosti budou všechny v  areá-
lu Chaberského dvora na Hrušovanském 
nám. 253/5 a naleznete je: 
� okrsek č. 28001 v místnosti 121 – Knihov-
na (vchod z průjezdu), 
� okrsek č. 28002 v  místnosti 122 
– čajovna (hlavní vchod do KC/knihovny), 
� okrsek č. 28003 v  místnosti 216 
– obřadní sál, 
� okrsek č. 28004 v  místnosti 206 
– sekretariát. 

Ke každému okrsku jsou přiděleny kon-
krétní ulice. Jejich seznam stejně jako 
další důležité informace naleznete na 
webu městské části pod záložkou volby: 
https://www.dchabry.cz/volby. 

Hlasovací lístky obdrží voliči do poštov-
ní schránky nejpozději tři dny před dnem 
voleb. Náhradní lístky lze obdržet v  den 
voleb také přímo ve volební místnosti. Po-
zor, hlasovací lístky mohou být vytištěny 
oboustranně. Pro platné hlasování je tře-

ba lístek upravit jedním z uvedených způ-
sobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v  záhlaví 
sloupce před názvem volební strany pouze 
jednu volební stranu. Tím je dán hlas kan-
didátům této volební strany v  pořadí dle 
hlasovacího lístku v počtu, kolik členů za-
stupitelstva obce/MČ má být voleno.
2. Označit v rámečcích před jmény kandi-
dátů křížkem toho kandidáta, pro kterého 
volič hlasuje, a to z kterékoli volební stra-
ny. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, ko-
lik členů zastupitelstva obce/MČ má být 
zvoleno.
3. Kombinovat oba způsoby a označit kříž-
kem jednu volební stranu a dále v rámeč-
ku před jménem kandidáta další kandidá-
ty z libovolných ostatních volebních stran. 
V  tomto případě je dán hlas jednotlivě 
označeným kandidátům. Z  označené vo-
lební strany je dán hlas podle pořadí na 
hlasovacím lístku pouze tolika kandidá-
tům, kolik zbývá do počtu volených členů 
zastupitelstva.

Hlasovací lístek do pražského zastupi-
telstva (označen na levém okraji svislým 
pruhem růžové barvy) i  do zastupitelstva 
městské části vloží volič po jejich označení 
za plentou do jedné úřední obálky, kterou 
předtím obdržel od členů komise ve voleb-
ní místnosti. Úřední obálku s hlasovacími 
lístky pak vloží volič před okrskovou voleb-
ní komisí do volební schránky a tím má od-
hlasováno.

Další informace o  zářijových volbách 
naleznete také na webu Ministerstva vni-
tra ČR.

redakce

Svoz bioodpadu II. pololetí
Obyvatelé městské části mohou stále 
zdarma využívat služeb ukládání biologic-
ky rozložitelného odpadu, listí, trávy a bi-
oodpadu ve sběrně Ivany Zůčkové ve Spo-
řické ulici směrem do Ďáblic. Podrobnější 
informace naleznete na webu MČ.

Službu plně hradí radnice městské čás-

ti. Pro odevzdání bioodpadu je nutné se 
prokázat trvalým místem pobytu v Dolních 
Chabrech.

Termíny přistavení VOK kontejnerů ne-
byly v době uzávěrky známy. Pro aktuální 
informace sledujte sociální sítě městské 
části nebo mobilní aplikaci Munipolis. 

 redakce, ÚMČ

Přistavení BIO velkoobjemových kontejnerů
Datum Stanoviště Čas (hod.)
28. 8. 2022 Ulčova 9:00–12:00
25. 9. 2022 Pihelská 9:00–12:00
23. 10. 2022 Kadaňská, Protilehlá × Kobyliská 9:00–12:00
13. 11. 2022 Na Pěšině, Bílenecké nám. 9:00–12:00
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V Ulčově  
na novou klouzačku 
Dětské hřiště v Ulčově ulici si v srpnu pro-
šlo kompletní rekonstrukcí. V úterý 9. srp-
na bylo po týdenních pracích převzato od 
zhotovitele Gartensta plus s.r.o. Děti si tak 
již pár dní mohou plně užívat novou sklu-
zavku s prolézačkou a ručkovacím modu-
lem, pružinové houpadlo, dvě houpačky, 
domeček „vesnický obchůdek“, nové lavič-
ky a zpevněné dopadové plochy pod her-
ními prvky. Hustý travní porost bude chtít 

vzhledem k  teplému počasí nejspíš ještě 
nějaký čas, ale celkově je hřiště hotové. 

Navíc byly využity i původní herní prv-
ky: zachovalá skluzavka našla uplatnění 
v místním Sokole a lavička byla umístěna 
u Beranovky.

Záměr revitalizace dětského hřiště 
schválila RMČ letos v květnu s využitím fi-
nančního příspěvku získaného na základě 
smlouvy o územním rozvoji s firmou Bate-
lovská s.r.o. Následně byl vybrán zhotovi-
tel, kterého v červnu schválilo ZMČ a po-
čátkem srpna začaly práce, které probíha-
ly přesně týden.

redakce

Beranovkou to začalo, 
Beranovkou to končí
Téma, zda má být spojnice mezi školou 
a  Novými Chabry průjezdná pro automo-
bily, rozdělovalo zastupitelstvo před mi-
nulými volbami. Přerušením Z2844, jak 

se zadání změny jmenuje, měla Volba 
pro Chabry možnost prokázat smyslupl-
nost svého návrhu, aby po Beranovce jez-
dila auta. Nic ovšem nepředložila celé vo-
lební období, a proto v červnu 2022 zastu-
pitelstvo odhlasovalo návrh na ukončení 
pořizování této změny. Územní výbor nám 

již souhlas dal. Nyní v  září již pouze zbý-
vá, aby náš návrh odhlasoval i magistrát. 
Téma jedné cesty mezi poli, které rozpou-
talo bouři v  celé městské části, tak bude 
snad u konce.

Barbora Floriánová, místostarostka MČ

Budiž světlo? 
Světelný smog dokáže připravit bezesné 
noci i v jinak klidných městských částech. 
Jedním z největších producentů světelné-
ho zamoření v  Praze je plocha AAA Auto 
v bezprostředním sousedství Nových Cha-
ber.

V červenci provozovatel „Áček“ požádal 
Odbor výstavby Prahy 8 o povolení úprav 
v areálu. Ty podle projektu zahrnují zpev-
nění stávajících odstavných ploch, jejich 
odvodnění, zabezpečení před únikem rop-
ných látek a  také instalaci 34 halogeno-
vých lamp. 

Právě nešetrné a zastaralé halogenové 
osvětlení bylo stěžejním bodem námitek 
naší MČ, v nichž požadujeme dodržení pří-
slušných paragrafů Vyhlášky č. 268/2009 
Sb. o  technických požadavcích na stavby 
a všech platných právních předpisů a no-
rem. Nepřiměřený světelný rozptyl se ne-
smí dotknout sousední bytové zástavby. 

Praktické postupy konzultujeme s pra-

covníky Technologie hl. města Prahy. Zatím 
proběhl předběžný monitoring, na expo-
novaných místech Nových Chaber pak za-
dáme přímá měření, zda (ne)dochází k po-
rušení hygienických limitů světelného zne-
čištění. 

Silné nasvícení prodejních ploch i  po 
skončení prodejní doby je zbytečné a mo-

derní zabezpečovací prvky se bez něj již 
obejdou. Věřme, že technologický pokrok, 
růst cen energií a důraz naší městské čás-
ti zafungují a chaberské noční nebe bude 
zase o trochu hvězdnější.

Stanislav Vyšín, 
předseda Komise stavební a dopravní
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Potravinová pomoc 
chaberským občanům 
v nouzi
Milí Chaberští, 

jsme si vědomi, že dnešní doba je stá-
le složitější. Neustále rostoucí ceny ener-
gií, zdražování a  zvyšující se inflace mají 
ekonomický dopad na nás všechny. Proto 
bychom vás rádi informovali, že úřad naší 
městské části opět nabízí podporu ve for-
mě potravinové pomoci, jejíž distribuce 
bude probíhat 2× do měsíce.

O poskytnutí této pomoci mohou žádat 
pouze občané či rodiny, kteří mají bydliště 
v Dolních Chabrech a jejich příjmy jim ne-
umožňují uspokojovat základní životní po-
třeby. 

Podpora prostřednictvím potravinové 
pomoci bude poskytována rodinám či jed-
notlivcům na základě zhodnocení aktuální 
životní situace. 

Pokud jste se vy nebo někdo z  vašich 
blízkých ocitli v obtížné životní situaci, mů-
žete se v  případě dotazů a  žádostí o  po-
skytnutí této pomoci obrátit na sociální 
pracovnici Mgr. Marianu Kaliankovou, tel. 
725 010 084, e-mail socialni@dchabry.cz.

ÚMČ

Kavárnička pro dříve 
narozené v měsíci září
Sejdeme se jako obvykle první a  třetí 
středu v měsíci ve dnech 7. a 21. září 2022 
v  čase od 15:30 hodin. Třetí středu dne 
21. září absolvujeme další setkání s fyzio-
terapeutem Danem. Jste vítáni všichni, kdo 
holdujete zdravému pohybu i hezkému po-
vídání. A že to bude jízda, to nám věřte. Po-
slední setkání a ohlédnutí za čtyřletým ob-
dobím se ponese v duchu radostném, ko-
nečně jako vždy. Těšíme se na vás.

Sociální komise

Inspirativní třetí  
červnová středa kavárny  
pro dříve narozené s Danem 
Daniel Kotek je uznávaný a  vyhledáva-
ný fyzioterapeut, který pomáhá léčit naše 
těla nejen přes práci s tělem jako takovým, 
ale pomáhá i srovnáním myšlenek, postojů 
k životu a uvědoměním si, že klid odbou-

rává stresy, vzteky, lítosti i strach, a tím se 
i naše orgány cítí volnější a lépe se prokr-
vují. Opět jsme se naučili nové jednodu-
ché cviky, které pomáhají tělu čerpat co 
nejvíce energie a určitě jsme si prakticky 
jejich účinky ověřili během léta při práci 
na svých zahrádkách, zahradách či chalu-
pách. Děkujeme a těšíme se třetí zářijovou 
středu opět na viděnou.

Hana Marie Kunešová

Setkání „na pogodu“  
se Sandrou Pogodovou  
v pořadu Krása zralého věku 
Tvorba obohacuje naši duši a ještě si do-
volím citovat: „… humor je největší boží 
dar, kterým se dají zvládat i nejtěžší situa-
ce.“ To říká herečka, šansoniérka a dneska 
i spisovatelka Sandra Pogodová. Jsem veli-
ce ráda, že se potkáme s touto dámou, kte-
rá má široké a otevřené srdce. Je mi blíz-
ká svou sálající energií a humorem, posto-
jem k životu, který je pro každého z nás da-
rem, i když ne vždycky je procházkou růžo-
vou zahradou. Právě ony prožité nelehké 
chvíle a získané zkušenosti však dělají člo-
věka silným a krásným. A třeba právě o ta-
kovýchto prožitcích bude řeč. A také o ta-
tínkovi, který je skvělý hudebník a o tom, 
jak se paní Sandra sama dostala ke zpívá-
ní. Líbí se mi, že si na nic nehraje, nikomu 
už nemá potřebu nic dokazovat a bere ži-
vot lehce. Přidáme-li i krásný hlas v šan-
sonovém pojetí za doprovodu hudební-

ka, pianisty Václava Tobrmana, věřte mi, že 
se máme na co těšit. Paní Sandra s sebou 
přiveze i své knihy a kdo si knihu zakoupí 
nebo ji má už doma, v rámci autogramiády 
po skončení programu knihy všem podepí-
še. A protože ve třech se dobře hraje tře-
ba i mariáš, ani tentokrát nebude chybět 

Erika Havlasová, výživový poradce a cviči-
tel zdravotní tělesné výchovy. Setkání pro-
běhne ve čtvrtek dne 15. září 2022 v čase 
od 14:30 hod. Přijďte mezi nás, v rámci po-
řadu se s  vámi rozloučí sociální komise, 
která uzavírá svou čtyřletou činnost. Těší-
me se na vás všechny.
Rezervace: Jitka Goldsteinová, 
tel.: 283 852 858, mob.: 604 976 653.

Mgr. Hana M. Kunešová, autorka pořadu

Milostivé léto II
Již brzy nastane jedinečná příležitost zba-
vit se některých dluhů za velmi výhodných 
podmínek. Začne totiž mimořádná oddlu-
žovací akce Milostivé léto II. Stačí zapla-
tit pouze jistinu (původní dluh) a jednorá-
zový poplatek exekutorovi a veškeré úro-
ky, poplatky advokátům či penále, které 
mnohdy mnohonásobně převyšují výši pů-
vodního dluhu, budou odpuštěny.

Akce bude probíhat od 1.  září 2022 do 
30.  listopadu  2022 a  bude se týkat exe-
kucí, kde oprávněným, tedy věřitelem, je 
tzv. veřejnoprávní subjekt, kterým může 
být: zdravotní pojišťovna, Česká televi-
ze, Český rozhlas, ČEZ, krajské nemocni-
ce, městské dopravní podniky a další or-
ganizace, které vede či vlastní obec, kraj 
či stát a dluh je vymáhán soudním exeku-
torem. Typické příklady exekucí jsou na-
příklad exekuce na zdravotním pojištění, 
za nájemné u obecních či městských bytů, 
dluhy za koncesionářské poplatky (tzn. po-
platek z přijímače – Česká televize, Český 
rozhlas), nezaplacené poplatky vůči obci 
(např. odvoz odpadu), regulační poplatky 
u  lékaře (v nemocnicích), pokuty za jízdu 
načerno v MHD, dluhy na energiích u spo-
lečností se státní účastí (např. ČEZ a další). 
K Milostivému létu II se připojily i některé 
bankovní společnosti.

Milostivé léto nelze využít v případech, 
kdy je oprávněným soukromý subjekt, tzn. 
úvěry, hypotéky,dluhy u  operátorů nebo 
nájmy soukromých majitelů bytů apod.  – 
to neplatí v  případě, kdy se soukromo-
právní věřitel k  Milostivému létu dobro-
volně připojí. Dále, když původní dluh od-
koupil soukromý subjekt (např. dluh pů-
vodně u  dopravních podniků, odkoupený 
inkasní společností), když dluhy nevymáhá 
soudní exekutor, ale např. příslušný úřad 
v daňovém a správním řízení a pokud dluh 
ještě není v exekuci nebo je v exekuci, kte-
rá byla zahájena po 28. říjnu 2021.

A co je třeba udělat?
Od 1. září 2022 do 15. listopadu 2022 do-

ručit exekutorovi doporučený dopis, ve 
kterém ho budete informovat, že využíváte 
Milostivé léto a žádáte o vyčíslení aktuální 
dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na který 
máte zaslat peníze. Na sdělený účet složit 
dlužnou jistinu a poplatek 1 815 Kč. Platba 
musí být připsána na účet exekutora nej-
později do 30. listopadu 2022.

Pokud byste chtěli využít této jedineč-
né příležitosti a potřebujete poradit, mů-
žete se obrátit na sociální pracovnici Mgr. 
Marianu Kaliankovou, která vám s  tímto 
ráda pomůže. Tel.: 725 010 084, 

e-mail: socialni@dchabry.cz.
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Prázdniny u Divochů
Protože i my, dospělí, chceme každoročně 
zažít s dětmi prázdninovou pohodu, opět 
jsme pro ně letos uspořádali příměst-
ský divadelní tábor pod uměleckou zášti-
tou divadla DIVOCH, s  velkým poděková-
ním ÚMČ Praha-Dolní Chabry. Prožili jsme 
skvělý týden plný divadelních, kreativních, 
sportovních i  vědomostních aktivit, za-
končený divadelním vystoupením z  pera 
účastníků s názvem Ze života Eddie aneb 
Známky nejsou všechno. A myslím, že zá-
věrečný aplaus si děti za své herecké výko-
ny opravdu zasloužily.

V  nadcházející divadelní sezóně se tě-
šíme na diváky dospělé. Máme v plánu re-
prízy již zaběhnutých her Sborovna a  Se-
tkání. Nově chystáme dvě kratší předsta-
vení Víkend a  Dorty a  lízátka, a  celosou-
borovou hru Ženy v trysku století. Věříme, 

že se s vámi, našimi diváky, budeme opět 
často shledávat a společně si užijeme kul-
turní zážitky v krásném prostředí Chaber-
ského dvora.

Za soubor Divoch
Gabriela Rejková

Křižovatka Ústecká × 
Obslužná × komunikační 
napojení „Areálu Golf Park 
chabry“
Po téměř pěti letech příprav a  povolo-
vacích procesů se nám podařilo dokon-
čit „plnohodnotnou“ křižovatku Ústecká × 
Obslužná × komunikační napojení na „Are-
ál Golf Park Chabry“, a to včetně napojova-
cího pruhu směrem do centra Prahy, od-
bočovacího pruhu směr Zdiby a vybudová-
ní přípojek inženýrských sítí pro budoucí 
„Areál Golf Park Chabry“.

Přínosem této akce je pro občany Dol-
ních Chaber především snadnější napo-
jení z ulice Obslužné do intenzivní dopra-
vy na Ústecké ulici a „zlegalizování“ odbo-
čení/napojení dopravy z  Dolních Chaber 
směr Zdiby.

Tím byl z  naší strany naplněn závazek 
z  Memoranda mezi Městskou částí Dol-
ní Chabry a společností Golf Chabry s.r.o., 
uzavřeného dne 18.  března  2021, závazek 
vybudovat na vlastní náklady úpravu plno-
hodnotné křižovatky Ústecká × Obslužná × 
komunikační napojení „Areálu“ z komuni-

kace Ústecká, jako příspěvek na veřejnou 
část infrastruktury MČ. 

Celkové náklady na přípravu a  realiza-
ci této akce dosáhly částky 5,5 mil. Kč včet-
ně DPH. 

Na základě Memoranda se  MČ Pra-
ha-Dolní Chabry zavázala ke spolupráci 
a podpoře projektu „Golf Park Chabry“ na 
pozemcích bývalé skládky TKO Dolní Chab-
ry.

Ing. Vilém Knobloch, jednatel, 
Golf Chabry s.r.o.

Poděkování
K  příznivému působení na zdravotní stav 
žen po onkologickém onemocnění, sdru-
žených v Klubu ŽAP – žen po ablaci prsu, 
přispívají také pravidelná setkání s malým 
pohoštěním u šálku kávy nebo čaje. V době 
protikovidových opatření jsme se vídat ne-
mohly a po jejich odvolání byla chaberská 
sokolovna, kde jsem se po mnoho let se-
tkávaly, využita pro mateřskou školu. Paní 
starostka Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková 
se o činnost našeho Klubu zajímá a v ne-
snázích nám byla ochotná pomoci. Její na-
bídku jsme využily a požádaly jsme o mož-
nost našeho červnového setkání v prosto-
rách Chaberského dvora. Paní starostka 

nám vyhověla s tím, že můžeme v případě 
pěkného počasí posedět venku u stolečků 
pod slunečníky před vchodem do knihovny 
nebo v opačném případě v baru před kni-
hovnou. Počasí nám přálo a na krásné se-
tkání v  Chaberském dvoře budeme dlou-
ho vzpomínat. Připravily jsme si pohoště-
ní, popřály letošním členkám jubilantkám 
a  s  pietou vzpomněly na ty, které se se-
tkání nedožily. Za organizaci prostorového 
uspořádání se slunečníky děkujeme pa-
ním Aleně Wachtlové a Jitce Goldsteinové.

Velmi si vážíme sociálního cítění paní 
starostky a  její pomoci. Děkujeme. Přeje-
me zdraví k náročné práci.

Za Klub ŽAP Miluše Dufková

Telegraficky
Stříhání, uklízení, zalévání…

Pracovníci péče o  veřejný prostor měli 
v horkém letním počasí stále co na práci. 
Věnovali se například zastřihávání přerůs-
tajících keřů, které zasahovaly do vozovky 
a  znemožňovaly výhled na dopravní zna-
čení, zalévali nové stromky a další vegetaci 
nebo čistili chodníky a komunikace od ple-
vele a nánosů u obrubníků.

Rozvoz obědů z Kuchyně Plotna
Nestíháte nebo nezvládáte vařit? Prá-
vě vám by mohla skvěle posloužit služ-
ba Kuchyně Plotna, která spadá pod Po-
travinovou banku a rozváží obědy ve Zdi-
bech a  okolí. Nabídka obědů od pon-
dělí do pátku, výběr ze dvou jídel + po-
lévka a  zákusek: cena 100 Kč senioři, 
110 Kč ostatní (včetně rozvozu až domů 
nebo do firmy). Objednávky nejpozdě-
ji den předem (do 10. hodiny) na e-mail: 
kuchyne.plotna@seznam.cz nebo Simona 
Kadlecová na tel. č. 608 515 108.

Jsme rádi, že můžeme jako městská část 
užitečnou službu občanům podporovat. 
Heslo projektu zní „Neplýtváme, vaříme“.
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Milí Chaberáci,
Volební období končí a  za pár týdnů 

bude mít naše městská část nové vedení. 
Pevně doufám, že i toto nové období bude 
plodné, co se týká nových projektů a roz-
květu Chaber a bude snad klidnější po ce-
lou dobu. 

Chci nyní především poděkovat všem, 
kteří mi zejména v období, kdy jsem byla 
starostkou, pomáhali a  byli mi opravdu 
velkou oporou a  také za možnost praco-
vat na velkých projektech pro Chabry. Byli 

to zejména pracovníci úřadu, odborní-
ci, právníci. Jim vděčím za sílu překonávat 
úskalí, které toto období přineslo. V  ne-
poslední řadě děkuji všem, kdo mi věři-
li a podporovali moji práci v dobách dob-
rých i náročných. Můj nesplatitelný dík pa-
tří mé rodině. 

Držme si nadále hodnoty sounáležitos-
ti, které jsme si více uvědomili s nástupem 
covidu, stejně jako pokoru, se níž jsme 
měnili své životy a plány, abychom ochrá-
nili své blízké.

Volební hesla budou vlát pár týdnů po 
Chabrech, ale až zodpovědná práce prově-
ří jejich pevnost. Jsem ráda, že další obča-
né mají chuť se podílet na práci pro Chab-
ry a přispějí svou energií a dovednostmi. 
Těším se na další dobré věci, které vytvoří-
me, ať už z radnice nebo jako občané.

Přeji vám krásné září a  šťastnou ruku 
u voleb

Vaše Barbora Floriánová

Po týdnech intenzivních příprav podává 
18400 žalobu
Kdo sleduje pražskou dopravu, ví o  sna-
ze najít rozumné řešení pražského okru-
hu. Aktivní jsou spolky 18400.cz (Za lepší 
Chabry) a Rozumnadoprava.cz. V čele sto-
jí naše starostka Kateřina Šilhová Šafrán-
ková, zastupitelé Stanislav Vyšín a  Petr 
Kasa s  podporou dopravních odborní-
ků Josefa Tomeše a  Karla Havlíčka. Prio-
ritou je ochrana zdraví a  bydlení obyva-
tel Dolních Chaber. Situace tranzitní do-

pravy je již dnes velmi vážná. Intenzity do-
pravy jsou v některých úsecích, kde se mísí 
městská a tranzitní doprava, neúnosné již 
dnes a trend je negativní.

Jsme si vědomi, že podání žaloby pro-
ti rozhodnutí o umístění stavby části praž-
ského okruhu je jedna z posledních mož-
ností obrany proti negativním dopadům 
dopravních staveb na městskou část. Je 
nám jasné, že tento krok nám nepřine-
se popularitu mezi politiky, ale nemůže-
me jen přihlížet a diskutovat. Chceme pro 

občany udělat skutečně maximum. Proto 
jsme se rozhodli jménem spolku ZA LEPŠÍ 
CHABRY, z.s. k podání žaloby proti rozhod-
nutí Krajského úřadu Jihočeského kraje ze 
dne 15. 6. 2022 a rozhodnutí Úřadu měst-
ské části Praha 22 ze dne 30. 7. 2020. Žalo-
ba již byla podána naší zastupující práv-
ní kanceláří.

Ing. Petr Kasa, 
zastupitel 184 00.cz – Za lepší Chabry

V  letošních volbách nekandiduji, jde 
tedy o můj poslední příspěvek zastupite-
le. Děkuji všem, koho mé články o problé-
mech a nedostatcích v obci zajímaly. 

Za ty čtyři roky se potvrdila důležitost 
funkční opozice. Tzv. velká koalice byla 
opravdu nešťastným řešením. Přestože 
VpCh za dvě období pro obec nic neudě-
lala a  řešila jen zájmy jedné rodiny, řídi-
la i nadále s loajální ODS obec. 18400 měla 
sice starostku, ale zapomněla na svůj vo-
lební program a  na vše, co dlouhodobě 

kritizovala.
Špatným vedením obce přišly Chab-

ry o  dům seniorů, postavený na nákla-
dy developera NCh. Přišly o víc než 30 tis.
m2 parků v NCh a také o víc než 10 mil.Kč, 
které měl developer zaplatit po kolauda-
ci F a G. Jediným pozitivním počinem ve-
dení obce (už bez VpCh a ODS), ze které-
ho mám radost, je stažení žádosti na změ-
nu Beranovky z  veřejné zeleně na silnici. 
O zbudování silnice dlouhodobě usilovala 
VpCh. Naštěstí se dostavěla škola, bohužel 

na školním hřišti a bez nového sportoviš-
tě na poli za školou. To je dle ÚP k  tomu 
určené, ale p. Malý ho odmítl obci prodat. 
Nyní je důležité, že se ve volbách objeví 
nový subjekt a noví lidé, kterým snad pů-
jde o rozvoj obce, což našemu polit. pro-
středí jen prospěje. 

M.Šušáková

MČ DCH pod vedením 18400.cz rezignuje 
na další boj proti okruhu
Na začátku srpna jsme si na fb 18400.cz 
mohli přečíst radostnou zprávu, že poda-
li žalobu proti rozhodnutí o umístění bě-
chovického úseku pražského okruhu. Ale – 
k  všeobecnému překvapení  – nepodali ji 
za MČ Dolní Chabry, v  jejímž vedení nyní 
krátkodobě stojí, ale nestandardně pří-
mo za svůj spolek. Teprve v textu článku se 
pak starostka Šilhová přiznává, že se 184ka 
vlastně pouze připojila k vypracované ža-

lobě dalšího spolku a jednotlivců.
Nezbývá než se ptát proč? Proč paní Šil-

hová nepodala žalobu přímo za MČ Dolní 
Chabry, jejíž je starostkou? Žaloba poda-
ná tak významným subjektem jako je MČ 
má samozřejmě mnohem větší váhu a dů-
raz než žaloba podaná sdružením aktivis-
tických spolků a  jednotlivců. Proč 184ka 
nevyužila vyčleněné prostředky z  rozpoč-
tu MČ ke zpracování kvalitní žaloby, místo 
činnosti vykazované pro efekt? Žaloba je 
zásadní pro další osud běchovického úse-

ku okruhu a pochopitelně pak i úseku ve-
doucího přes Chabry, který je už další na 
řadě. 

pokračování v dalším příspěvku

Jan Vokurka

Budou volby – poděkování
Opět nastal čas opěvování zásluh (vlast-
ních) a  očerňování nedostatků (cizích). 
Rád bych se pokusil o trochu jiný přístup. 
Chtěl bych poděkovat těm, kteří v nedávné 
době výrazně přispěli k rozvoji naší obce, 
ale dnes se již práci zastupitelů nevěnují.

Přednost má dáma. Lenka Hromadníko-
vá (Nikodýmová) zvládá perfektně vedení 
mateřské školy. K této náročné práci pře-
vzala na několik let i povinnosti v Radě MČ. 
Její doménou byla samozřejmě především 

oblast školství. Tato tématika byla vlastní 
také Martinu Cutychovi. Jeho vstup do ko-
munální politiky byl motivován především 
zájmem o přestavbu základní školy. On byl 
tím motorem, který dovedl tento obrovský 
úkol od záměru až k úspěšné realizaci.

Další osobností je pan Josef Malý. Z po-
zice místostarosty ovlivňoval zásadním 
způsobem postoje MČ k  řešení dopravní 
infrastruktury. Jeho vztah k Chabrům nej-
lépe dokumentuje nezištnou podporou 
aktivit sdružení OSOP. Příkladem je účast 

na rekonstrukci chaberských zvonů. A ješ-
tě nestor našich zastupitelů Jarda Vokáč. 
Dokazoval už svým zjevem, jak prospěš-
ná je oblast sportu a  tělovýchovy, kterou 
spravoval.

Je to jen pár jmen. Poděkování ale pa-
tří všem, kteří se na práci pro MČ podíleli.

Miroslav Malina, 
zastupitel za Volbu pro Chabry

Příspěvky zastupitelŮ
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Výstava: Lucie Paulíčková „Malá velká místa“

V  září budete v  galerii KC 
moci navštívit „Malá velká 
místa“ na obrazech Lucie 
Paulíčkové (rozené Jirouš-
kové). „Malování se naší ro-
dinou táhne trochu jako 
červená nit… Maloval děda 
i strýc a v této generaci padl 
výtvarnický los na mne. 
V  Chabrech jsem prožila 
dětství a  jezdím sem stále, 
těší mě přenášet má oblíbe-
ná místa do volné, svobod-
né malby akvarelem. A  to 
platí nejen pro chaberské 
zákoutí.“ Na výstavě si mů-
žete prohlédnout převážně akvarelové obrázky, ale i některá 
akrylová plátna. Výstava je prodejní a potrvá do 22. září 2022. 
Srdečně zveme na vernisáž, která se bude konat v úterý 6. září 
od 17:30 hod. 

Tváří v  tvář současné 
Číně. Vzpomínky, dojmy 
a  osobní prožitky zku-
šeného novináře. 

Když Tomáš Etzler 
vystupoval v  říjnu roku 
2006 v  Pekingu z  leta-
dla, Čínu prakticky ne-
znal. V  následujících 
sedmi letech však pro-
cestoval všechny její 
provincie, v  nichž po-
tkal stovky nezapome-
nutelných lidí a  prožil 
řadu silných příběhů. 
S čím se v totalitním re-
žimu potýkají běžní lidé a co hrozí novinářům, kteří zpraco-
vávají události, jež se komunistická vláda snaží před světem 
skrýt? Pronikavý vhled do čínské reality ukazuje Říši středu 
v nepřikrášlených barvách osobních zážitků jako ambiciózní 
mocnost, jež si nárokuje životy svých občanů.

Velký sál, vstupné 50 Kč. Rezervace míst a  vstupenky 
v předprodeji v KC/knihovně, dále na místě v den konání.

Beseda: Tomáš Etzler  
Novinářem v Číně / co jsem to proboha udělal?
13. 9. út 18:00 hod.

Lucie Paulíčková 
 

„Malá velká místa“ 

Výstava akvarelových a akrylových maleb s motivy nejen z Chaber … 
 

2. - 22. září 2022  
Knihovna a kulturní centrum Chaberského dvora 

Srdečně Vás zveme na vernisáž 6.září od 17:30 hod. 
 

Hrušovanské náměstí 253/5 
184 00 Praha-Dolní Chabry 

+420 604 976 653 / +420 283 852 858 
 
 

Miroslav Malina: Kaktusy zblízka  
7. 9. st 17:30 hod.
Dlouholetý člen pražského 
kaktusářského spolku Miroslav 
Malina přiblíží zájemcům svět 
těchto zajímavých rostlin. Pře-
hled původního výskytu, jejich 
životních podmínek a  zkuše-
nosti s  jejich pěstováním do-
plní fotografie kvetoucích rost-
lin. Diskuze je vítána. Přednáš-
ku doplní expozice několika 
výstavních rostlin a pro zájem-
ce budou připraveny dvě de-
sítky kaktusových dárků zdar-
ma.                    Miroslav Malina

K o n t a k t
283 852 858 | 604 976 653 | www.kulturachaberskydvur.cz 

chaberskydvur@dchabry.cz | knihovna@dchabry.cz.

Z á ř í   2 0 2 2

Každé úterý 9:30–11:00 hod., Dvoreček
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč. Začínáme 6. 9. 

2. 9.–22. 9. Výstava: Lucie Paulíčková „Malá velká místa“
Výstava obrazů, vernisáž 6. 9. od 17:30 hod.

7. 9. st 15:30–17:30 hod., Kavárnička chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje
Pořádá Sociální komise

7. 9. st 17:30 hod., Přednáška: Kaktusy 
Miroslav Malina 
Knihovna, bez rezervace, vstup volný

13. 9. út 18:00 hod., Beseda: Tomáš Etzler  
„Novinářem v Číně / co jsem to proboha udělal“
Velký sál, vstupné 50 Kč
Vstupenky v prodeji v KC/knihovně a na místě v den konání

15. 9. čt 14:30 hod., Krása zralého věku
Sociální komise

21. 9. st 15:30–17:30 hod., Kavárnička chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje
Pořádá Sociální komise

Provoz galerie a knihovny je po dobu akcí pořádaných
v prostorách Kulturního centra chD omezen.

Během akcí se mohou pořizovat zvukové a obrazové záznamy určené k propagaci knihovny.

chaberský dvůr – Kulturní centrum 
můžete sledovat na FB
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za kulturní dvoustranu Alena Wachtlová, Jitka Goldsteinová

Nominace v soutěži Knihovna roku 

U nás se šije! 
V rámci zpestření nabídky služeb Kulturní-
ho centra a knihovny nově nabízíme mož-
nost použití šicích strojů. Velmi dobře po-
sloužily k šití roušek během počátku roku 
2020, využíváme je nadále k  šití kostýmů 
na akce knihovny, nyní umožníme k  bez-
platnému využití veřejnosti. K dispozici je 
klasický šicí stroj a  dvoujehlový čtyřnitný 
overlock, oba zn. Toyota. Podmínkou je zá-
kladní znalost práce s nimi a vlastní mate-
riál (nitě) a pomůcky. 

Budete-li tedy potřebovat drobnou úpravu 
oděvu, zkrátit nové záclony nebo dokonce 
ušít šaty, jste u nás vítáni! Vzhledem ke ka-
pacitě prostor KC nemají stroje zatím trva-
lé, pevné místo, a  proto je nutné se pře-
dem telefonicky domluvit, abychom je na-
chystali. Doufáme, že s novou službou bu-
dete spokojeni.

Chaberská knihovna byla nominována 
nadřízenou krajskou knihovnou (Městská 
knihovna Praha) do soutěže Knihovna roku 
vyhlašovanou Svazem knihovníků a  infor-
mačních pracovníků ČR. Cenu uděluje Minis-
terstvo kultury ČR k ohodnocení dlouhodo-
bých zásluh o  rozvoj knihovnictví v  obcích 
nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřej-
ných knihovnických a  informačních služeb. 
Do této soutěže jsou nominovány menší, zá-
kladní knihovny ze všech krajů ČR. Koncem 
srpna u nás uvítáme hodnotící komisi, kte-
ré budeme prezentovat knihovnické aktivi-
ty, služby a spoluúčast na komunitních ak-
cích v uplynulém roce 2021. Výsledky budou 
vyhlašovány v rámci Týdne knihoven v měsí-
ci říjnu. Držte nám palce!

OTEVÍRAcÍ DOBA

P O  Z AV Ř E N O
Ú T  1 1 . 0 0 - 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 - 1 8 . 0 0
S T  1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 - 1 8 . 0 0

Č T  1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 - 1 8 : 0 0
PÁ  0 8 . 0 0 - 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 - 1 6 : 0 0
S O  1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 - 1 8 : 0 0
N E  Z AV Ř E N O

chABERSKÁ KNIhOVNA

VÝBĚR Z Knižních novinEk VÝBĚR Z NovinEK pro děti

Na základě poptávky návštěvníků jsme obohatili fond knihovny o mnoho nových audi-
oknih. Pěkný poslech!

Nové audioknihy

Maminky s miminky mohou nyní v KC využívat nově nainstalovaný výklopný přebalovací 
pult. Také jsme přes léto pořídili novou pohovku v koutku pro teenagery a rozšířili počet 
studijních míst v prvním patře. Domácí úkoly si tak mohou děti napsat po škole u nás. 
Nebo místa využít ke hraní společenských her. Jak je libo… 

Nové vybavení

9CHABERSKÝ DVŮR



Proč se recyklují 
nefunkční zářivky a jiná 
elektrozařízení?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé line-
ární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat 
k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký 
je jejich další osud. 

Recyklace nefunkčních zářivek je důle-
žitá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochra-
na životního prostředí před rtutí, která je 
v těchto výrobcích v malém množství ob-
sažena. V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 
mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších kon-
centracích může tato jedovatá látka po-
škodit nejen životní prostředí, ale i  naše 
zdraví. 

Druhým důvodem je opětovné materi-
álové využití, jež u  zářivek a  dalších svě-
telných zdrojů v současnosti dosahuje více 
než 90 %. Využitím recyklovaných materi-
álů při další výrobě se šetří přírodní zdro-
je surovin. 

Zpětným odběrem a ekologickou recyk-
lací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 
zabývá neziskový kolektivní systém EKO-
LAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naši 
městskou část. Obyvatelé Dolních Chaber 
mohou nejen nefunkční světelné zdro-
je, ale i další elektrozařízení, zdarma ode-

vzdávat například ve sběrném dvoře v Ďá-
blicích na adrese Ďáblická 791/89, Praha 8, 
na místním úřadě (nádoba umístěna v pří-
zemí pod schody) nebo v elektro obchodě 
při nákupu nových. 

Ze sběrných míst EKOLAMP sváží svě-
telné zdroje a  další vysloužilá elektroza-
řízení k  ekologické recyklaci, díky které 
jsou z nich pro opětovné použití získává-
ny druhotné suroviny, zejména kovy, plas-
ty a sklo. Hliník, mosaz a další kovy se mo-
hou znovu použít v kovovýrobě, z recyklo-
vaných plastů jsou vyráběny např. zatrav-
ňovací dlaždice či plotové dílce a sklo se 
používá jako technický materiál. 

Prostřednictvím společnosti EKOLAMP 

se v  roce 2021 recyklovalo 551 tun použi-
tých světelných zdrojů, téměř 963 tun ma-
lých a 2668 tun velkých elektrozařízení.

Díky EKOLAMPu se podařilo opětovně 
využít přes 90 % materiálů ze všech sebra-
ných elektrozařízení. To je dobrá zpráva 
pro životní prostředí naší země.

Bohužel stále mnoho českých domác-
ností nerecykluje a  menší elektrozařízení 
včetně úsporných žárovek hází do komu-
nálního odpadu. Do půdy se tak mohou 
dostat nebezpečné látky, se kterými si pří-
roda jen tak neporadí. Právě vy můžete po-
moci tuto situaci změnit. 

Více se o problematice nakládání s ne-
funkčními zářivkami a dalšími elektrozaří-
zeními dočtete na www.ekolamp.cz.

redakce

Štafetový kolík – tři otázky 
pro Jana Tilsche
V naší rubrice se často objevují nejrůzněj-
ší sportovci, podnikatelé, umělci… V tomto 
čísle vám představíme historika a analyti-
ka PhDr. Jana Tilsche, Ph.D., kterého v let-
ním čísle nominoval Jiří Kolář. V Chabrech 
žije s rodinou již více než 14 let. 
Měl byste z pohledu historika pro obyva-
tele Chaber nějakou historickou zajíma-
vost, o  které není dle vašeho názoru tak 
velké povědomí? 

To se obávám, že asi ne, protože dle 
mého názoru všechny známé pokrývá cha-
berská naučná stezka, která velmi poutavě 
historicky i  didakticky seznamuje s  míst-
ní historií a  také historickým kontextem. 
V  Chabrech ale máme aktivní „zájemce 
o amatérskou archeologii“, operující s de-
tektory kovu, takže se třeba ještě dočká-
me nějakého nového objevu na tomto his-
torickém území na cestě mezi starou Pra-
hou a Mělníkem. 

Co se týče obecného povědomí o Cha-
brech, tak mám pocit, že znalost místních 
je na vysoké úrovni a že by stálo za to spí-
še rozšířit věhlas jejich památek do zby-
lých částí Prahy. Z  mého pohledu jedno-
značně vede chaberský kostelík Stětí sv. 
Jana Křtitele, který svým stářím a zachova-
lostí za sebou daleko nechává ostatní his-
torické stavby Dolních Chaber. Nezůstává 
rozhodně pozadu oproti mladším a větším 
románským kostelům na Proseku (kostel 
sv. Václava), nebo v Kyjích (kostel sv. Bar-
toloměje).

Jak se z  vašeho pohledu změnily Chabry 
od té doby, co jste se přistěhoval, až do 
dnešních dnů?

Já původně pocházím z  Braníka, tedy 
z opačného konce Prahy, kde jsem žil více 
než 30 let. Do Chaber jsem se přistěhoval 
za svou budoucí manželkou kolem roku 
2008. Chabry tehdy pro mě byly nepří-
liš známou tichou obcí, těsně pod hrani-
cí Prahy, kde si člověk odpočinul od ruchu 
centra, v němž pracoval. Kousek od domu 
nebylo těžké zahlédnout srnku či zajíce, 
kteří sem pravidelně přicházeli z nedale-
kých lesů či luk. Nyní, s rostoucím počtem 
obyvatel, přibývajícími „věžemi Beranova“ 
a dalšími stavebními projekty, se tato oáza 
klidu pomalu vytrácí. Na druhou stranu se 
tu řada věcí vylepšila, ale tím se za pár týd-
nů bude holedbat kdejaký volební plakát, 

takže je nyní nemá naprosto žádný smysl 
vyjmenovávat… 
Kdyby bylo ve vaší moci cokoli v Chabrech 
změnit, co by to bylo? 

Když jsem četl tuhle otázku, tak mě 
v kontextu Dolních Chaber jako první na-
padla krátká a  jednoznačná odpověď  – 
místní politická kultura. Pro člověka, který 
se domácí i zahraniční politikou 20. stole-
tí roky zabývá, by to v kontextu našich do-
bových pramenů nemělo být žádným vel-
kým překvapením, protože obdobné spory, 
osočování bez důkazů, sousedské hašteře-
ní a politikaření, naši domácí politiku pro-
vázely často. Ale možná tehdejší doba byla 
ve svých prostředcích o něco elegantnější 
a slušná, což mi zde bohužel občas chybí…

redakce
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Dárek pro zvoničku 
Zděná zvonička stojící uprostřed Hrušo-
vanského náměstí dotváří neodmyslitel-
ný kolorit naší městské části. Ke svému le-
tošnímu 120. výročí založení získala drob-
ná sakrální stavba hned dvě vylepšení. Její 
předzahrádka byla hustě osázena růžemi 
a po letech dostala nový kabátek v podobě 
bílého omítnutí tak, jak mívala v dřívějších 
dobách. Za svůj nynější vzhled vděčí obec-
ní údržbářské četě Milana Buryšky a péči 
starostky Kateřiny Šilhové Šafránkové. 

Zvoničku v bývalých Horních Chabrech 
nechali postavit roku 1902 manželé Stejs-
kalovi v  místech dřevěného kříže. Zkráš-
lili tak nejen obec, ale i místo před svým 
domem  – statkem č. p. 11, dnešním Cha-
berským dvorem. Zasvěcení zvonice Pan-
ně Marii připomíná plastický štukový ná-
pis: „Pros za nás o  Maria.“ Původní ob-
rázky Panny Marie a  andělů se nedocho-
valy a  jsou nahrazeny novými, o které se 

roku 2014 postaralo Občanské sdružení na 
ochranu památek v Dolních Chabrech. 

Drobná sakrální stavba dodnes připo-
míná život na návsi mezi starými usedlost-
mi. Klinkání zvonku 3× denně oznamova-
lo čas: ráno sedm hodin, poledne a večer 
klekání. Vyzvánělo se také při úmrtích, na 
poplach při požárech či jiném ohrožení. Ve 
druhé světové válce zvon umlkl, když jej 
Němci odvezli na zbrojní výrobu. Po skon-
čení války majitelé nechali odlít zvon nový, 
ani ten však dlouho nevydržel kvůli ne-
nechavcům. Časem byl pověšen plechový, 

který zde visí dodnes. V 50. letech měla být 
stavba dokonce srovnána se zemí, naštěstí 
byla v mapách vedena jako orientační bod, 
a tak zůstala zachována. Děkuji všem, kte-
ří se o krásnou stavbu zasloužili či o ni po 
léta pečovali. Dodnes nám tak krásná zvo-
nička dotváří příjemnou atmosféru starých 
časů kdysi Horního náměstí Dolních Cha-
ber.

Jana Snížková
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Zažijte Dolní chabry jinak: 
Bez zábran na Spořické! 
Spořická ulice a  její okolí ožije v  sobotu 
17. září 2022 širokou nabídkou pestrých ak-
tivit, rozličných pochutin a  nejrůznějších 
vystoupení. V  čase od 14:00 do 18:00 ho-
din se v trase od restaurace U Trumpety po 
chaberskou základní školu budete moci 
pobavit a užít si společně sousedské uliční 
slavnosti, které pro letošní rok nesou mot-
to „bez zábran“. Vezměte své ženy, muže, 
dědy, babičky, na všechny se těšíme.

Hlavní program celého odpoledne bude 
směřovat na Hrušovanské náměstí, kde 
bude postaveno podium a odkud se může-
te libovolně procházet po Spořické k jed-
notlivým tematickým zastávkám. Aby pro 
vás cesta nebyla příliš dlouhá, pokusí-
me se pro slavnosti zařídit kyvadlový spoj 
v podobě motorové mašinky, která by měla 
propojit spodní část městské části v trase 
kolem Horního rybníka až po Nové Chabry.

Na co se můžete 17. září těšit:
�Nejrůznější vystoupení zdejších kultur-
ních spolků: divadlo, zpěv, tanec… a nech-
me se překvapit, co vše si pro nás místní 
ochotníci a další připraví. 

�Po celé odpoledne bude DJ na podiu 
před úřadem městské části obstarávat hu-
dební výstupy a těšit se budete moct i na 
sólová vystoupení například saxofonistky.
�V dětské zóně se potkáte s oblíbenými 
zvířátky z lesní školky Jaata. Prý dorazí ču-
ník a kozy a možná i další obyvatelé z ne-
dalekého lesa. A potvrzené jsou od Komu-
nitního centra Moringa tree tvořivé dílny 
pro děti a program pro seniory.
�Pro všechny nadšené sportovce se chys-
tá orientační běh. Sokol pak nabídne zá-
vody na koloběžkách a nejrůznějších odrá-
žedlech. A ve sportovní zóně nemůže chy-
bět ani chaberský fotbal a jeho hvězdní zá-
stupci.
�Techničtěji založení se mohou těšit na 
zajímavou podívanou. Z  různých koutů 
Chaber se na Spořickou sjede motorová 
technika od bagru po traktor, kterou si zá-
jemci budou moct blíže prohlédnout.
�Tolik vjemů, že jednomu vyhládne. 
V gastro zóně si ale zásoby energie doplní-
te. Zapojí se Chaberská Pergola, restaura-
ce U trumpety, Cukrárna Na Pěšině a jed-
náme také s dalšími místními restauratéry 
a  kavárníky. Horkou novinkou bude mož-
nost využít vratných kelímků s nádherným 
malovaným logem městské části. Pak už je 

jen na vás, co sníte a čím to zapijete. Tře-
ba limonáda a vlastnoručně opečený špe-
káček…?

Výzva pro všechny účastníky:
Přineste s  sebou cokoliv, čeho se chcete 
zbavit a myslíte, že by mohlo ještě někomu 
posloužit. Výměnný blešák s šaty, hračka-
mi, nádobím nebo i nábytkem bude skvě-
lým místem k setkání a třeba si i něco zají-
mavého sami domů odnesete.

Zapojte se s vlastním nápadem, poznej-
te své sousedy a přijďte si s námi užít sou-
sedskou atmosféru. Přijít ale můžete i jen 
tak. Vezměte si třeba deku nebo lehátko 
a zažijte Spořickou „bez zábran“ jako pro-
stor pro potkávání se a užívání si na mís-
tech, kudy obvykle proudí spousta aut.

Samozřejmě uvítáme jakoukoliv pomoc 
s přípravou celé akce v průběhu sobotní-
ho dopoledne. Každá dobrovolná ruka je 
vítána, abychom společně vytvořili krásný 
a nevšední prostor „bez zábran“.

Sledujte sociální sítě městské části, sle-
dujte web a  mobilní aplikaci Munipolis. 
O podrobném programu vás budeme včas 
informovat.
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Prosíme inzerenty,
 

aby inzeráty 

posílali na adresu

inzerce@dchabry.cz 

nejpozději 

do 15. dne v měsíci.
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Představení P. Petra havlíka
Vážení a milí čtenáři Chaberského zpravo-
daje,

Jsem rád, že vás mohu touto cestou po-
zdravit a představit se vám, jelikož se bu-
deme potkávat na území vaší krásné měst-
ské části. Jmenuji se Petr Havlík a jsem no-
vým duchovním správcem Římskokatolic-
ké farnosti Praha-Prosek, pod kterou spa-
dá i kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních 
Chabrech, kde budu sloužit každou neděli 
podvečerní mši svatou. 

Narodil jsem se v Plzni, ale většinu ži-
vota jsem strávil v Dobřichovicích u Karl-
štejna, odkud pochází rodina mého otce. 
V  Dobřichovicích jsem prožil krásné dět-
ství a se svými dvěma sourozenci a kama-
rády jsem trávil téměř veškerý volný čas 
v  lesích, na poli, u  řeky nebo v  rokli. Od 
šesti let jsem začal ministrovat v kostele. 
Po absolvování osmiletého gymnázia jsem 
podal přihlášku do pražského Arcibiskup-
ského semináře, v němž se připravují kan-
didáti kněžství.

Propedeutický ročník jsem prožil ( jako 
všichni seminaristé z celé České republiky) 
v olomouckém Teologickém konviktu. Poté 
jsem studoval tři roky na pražské Katolické 
teologické fakultě Univerzity Karlovy, a to 
převážně filosofické předměty. Pan kardi-
nál Duka mne pak poslal do Říma, abych 
svá teologická studia dokončil na Papež-
ské Lateránské Univerzitě.

Poté jsem byl 6.  září  2014 vysvěcen 
na jáhna a  ustanoven k  jáhenské služ-
bě v  Římskokatolické farnosti Nymburk. 
27. června 2015 jsem byl vysvěcen na kněze 
a ustanoven jako kaplan v Římskokatolic-
ké farnosti Vlašim, s čímž souvisela i funk-
ce administrátora (duchovního správce) 
malé farnosti Velíš u Vlašimi.

Po třech letech kněžské služby mne 
pražský arcibiskup vyslal opět do Říma, 
tentokrát na postgraduální studia, která 
jsem zakončil letos v červnu na Papežské 
Univerzitě Santa Croce rigorózní zkouškou 
a obhajobou své dizertace věnující se myš-

lení Řehoře z Nyssy, křesťanského řeckoja-
zyčného myslitele ze 4. století, známého 
díky velmi otevřenému a plodnému dialo-
gu s klasickou antickou kulturou a filoso-
fií. Od 1. července 2022 jsem pak byl usta-
noven administrátorem prosecké farnos-
ti. Krom akademické a výzkumné činnosti 
bych se měl věnovat také duchovní sprá-
vě společenství okolo těchto dvou kostelů. 

Bohoslužby v kostele Stětí sv. Jana Křtite-
le se budou konat (krom letních prázdnin) 
každou neděli od 16:00 hodin.

Když někdo slyší o tom, že jsem studoval 
v Římě, obvykle se na mne dívá, jako bych 
byl z jiné planety. Nicméně, pevně doufám, 
že ze mne všechna ta studia mimozemš-
ťana neudělala a že jsem pořád tím oby-
čejným klukem z Dobřichovic, za něhož se 
stále považuji. Pokud se mi v Itálii po ně-
čem vysloveně stýskalo, byla to naše krás-
ná česká krajina s  lesnatými kopci, zlata-
vými poli, rybníky, řekami a  roklemi. Tato 
krajina, na níž jsem byl odmalička zvyklý, 
a o níž jsem věděl, že mě v moři prosec-
kých paneláků zrovna nečeká, na mne ale 
alespoň trochu dýchla, právě když jsem 
poprvé přijel do Dolních Chaber a prohlí-
žel si jejich okolí. Jelikož zde působím jen 
krátce, zatím se se vším teprve seznamuji 
a raduji se z toho, že mám okolo sebe to-
lik dobrých lidí.

Těším se, že se s mnohými z vás uvidím 
v našem krásném chaberském kostele při 
bohoslužbě nebo některé z mnoha kultur-
ně-duchovních aktivit pořádaných před-
staviteli městské části nebo OSOPu.
Přeji vám – pokud možno – klidné a krás-
né babí léto.

Váš P. Petr Havlík, administrátor na 
Proseku a v Dolních Chabrech

Již 15. ročník Mezinárodního krajanského 
festivalu přivítáme v chabrech 
Ve dnech 16.–18.  září  2022 přijede do Prahy deset zahraničních 
souborů, krajanů, kteří po generace žijí v cizině, ale nezapomněli 
na řeč svých předků a jejich tradice. Pravidelně se scházejí v čes-
kých besedách a zpívají české písně, tančí české tance a učí mlá-
dež češtině. Kroje, které přivezli do ciziny jejich předkové, už dáv-
no přešili, občas tam přimíchali prvky země, v níž žijí, ale stále 
jsou krásné a pestré.

Záštitu festivalu poskytla Stálá komise krajanů senátu Parla-
mentu ČR a primátor hl. m. Prahy.

Letošní program začíná v pátek 16. září v 11:00 hodin slavnost-
ním přivítáním krajanů v Hlavním sále Senátu parlamentu ČR, po-
kračuje v  sobotu ve 14:00 hodin přehlídkou souborů na Staro-
městském náměstí a na závěr vystoupí tradičně soubory v nedě-
li ve 14:00 hodin v Dolních Chabrech. Přijďte se potěšit a podpořit 
jejich snažení. Těšíme se na vás.

Věra Doušová
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Koncert 
v chaberském kostele

Ve čtvrtek 15.  září  2022 v  18:00 hodin se 
v  kostele Stětí sv. Jana Křtitele v  Dolních 
Chabrech uskuteční koncert dvou sólis-
tů: violoncellisty Petra Nouzovského, vítě-
ze Classic Prague Awards 2018, a  kytaris-
ty Lukáše Sommera, který se nedávno vrá-
til z úspěšného recitálu v newyorské Car-
negie Hall. Koncert bude prezentovat díla 
Johanna Sebastiana Bacha, Antonia Vival-
diho či samotného Lukáše Sommera, kte-
rý se na koncertě představí i jako hudeb-
ní skladatel.

hOST STUDIA „D“
Studio „D“ se po prázdninové pauze opět 
vrací do nové divadelní sezóny 2022/23. 
Moc se na vás, naše věrné diváky, těšíme, 
a  vy se můžete těšit na podzimní premi-
éru komedie Nájemníci pana Swana. Po-
kud jste ještě neviděli Mandarinkový po-
koj, máte možnost skvělou hru zhlédnout 
i v této divadelní sezóně.

V  rámci projektu Žijeme divadlem, je-
hož základem je spolupráce a  podpora 
amatérské divadelní činnosti, vám na prk-
nech chaberského divadla během divadel-
ní sezóny 2022/23 představíme hosty na-
šeho Studia  D. Jako první přijalo pozvání 

divadlo Merlot, které uvede černou kome-
dii Jezinky bezinky v hlavní roli s Maruškou 
Tomsovou.

Přejeme vám i  nám krásnou divadelní 
sezónu plnou nových zážitků a  těšíme se 
na vás v hledišti Studia „D“.

Alena Borhyová

Bohnice ve vlně
Děkujeme knihovně v Chaberském dvoře, mateřské škole na Bí-
leneckém náměstí a všem, kteří donesli vlnu a další pletací ma-
teriál a pomůcky. Také díky nim vznikly „Pletené sochy“ v areálu 
Psychiatrické nemocnice Bohnice. 

Projekt Bohnice ve vlně zorganizovala Mezigenerační Akade-
mie z. s. s výtvarným vedením scénografky Evy Blahové za pod-
pory MČ Prahy 8. Děkujeme všem, kteří se s námi zapletli!

Martina Mrňavá
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PETR NOUZOVSKÝ – VIOLONCELLO 
LUKÁŠ SOMMER – KYTARA 
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Začíná podzimní cvičení 
v Sokole
Léto v Sokole se neslo v duchu dvou pří-
městských táborů, které vedla Barča s Mi-
lanem. Děti měly spoustu sportovního vy-
žití a celý kemp proběhl parádně.

Během srpna se ještě v Sokolovně děla-
la kompletní renovace parket, což bylo již 
několik let potřeba a nyní jsme se rozhodli 
to v rozpočtu zohlednit. Jelikož se nám So-
kolovna pěkně zaplnila kurzy, tak si myslí-
me, že to všichni ocení. 

Pololetí bude startovat 5.  září  2022 
a  končit bude 31.  ledna  2023. Otevíráme 
také nové kroužky JUDA, a to pro děti 1. a 2. 
stupně základní školy. Kroužek bude pro-
bíhat v úterý od 15:00 do 16:00 hodin. Jeho 

cena bude 1 950 Kč za pololetí. Registraci 
proveďte e-mailem. Od září také bude po-
kračovat KRUHOVÝ TRÉNINK PRO DOSPĚ-
LÉ. Povedlo se nám sehnat nadšené mladé 
trenéry Dominika a  Michala, kteří s  námi 
začali trénovat. Cvičení jsme poctivě otes-
tovali a  všem se nám to moc líbilo. Kru-
háč bude probíhat každé pondělí a středu 
od 19:00 do 20:00 hodin (pokud bude kaž-
dý den naplněna minimální kapacita). Je to 
pro každého, kdo se chce pohybovat a ne-
baví ho cvičit samotného. Přijďte k  nám 
kruháč vyzkoušet.

Přejeme pohodový vstup do školního 
roku 2022/2023!

Petr, Jarda, Gábi a Matěj

PLÁN AKCÍ 2022
V CHABERSKÉ PERGOLE

letní kino - po čem muži touží 2 
Česká komedie - novinka roku 2022

7.9.2022  // 20:00

Brontosauři revival
Kouzelník pro děti   14:00
SK Dolní Chabry : SK Ďáblice 17:00
Koncert Brontosauři revival 19:30

Po celý den grilování
Chaberského prasete

10.9.2022 // 19:30

Koncert Michala Tučného - revival
vstupenky na GoOut.cz

Michal Tučný revival
17.9.2022 // 19:00

Dvorni 1211/1a, Praha - Dolní Chabry
Více informaceí na: www.chaberskapergola.cz

letní kino - po čem muži touží 2 letní kino - po čem muži touží 2 letní kino - po čem muži touží 2 letní kino - po čem muži touží 2 letní kino - po čem muži touží 2 
Česká komedie - novinka roku 2022Česká komedie - novinka roku 2022Česká komedie - novinka roku 2022

7.9.2022  // 20:007.9.2022  // 20:007.9.2022  // 20:00

VSTUP
ZDARMA
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Kdy v září na fotbal 
v chabrech
4. 9.  11:30 Zbraslav / ml. dorost
4. 9.  14:00 Xaverov / st. dorost
4. 9.  17:00 Troja „B“ / muži „B“
10. 9.  17:00 Ďáblice / muži „A“
11. 9.  10:30 D. Počernice / ml. žáci
11. 9.  14:00 Řepy / ml. přípravka
11. 9.  17:00 Hostivař / st. žáci
16. 9.  17:00 Eugen Link / st. příp.
17. 9.  13:30 D. Počernice / ml. dorost
17. 9.  16:30 Zbraslav / st. dorost
18. 9.  16:30 Zlíchov „B“ / muži „B“
21. 9.  16:30 Xaverov / st. dor. (pohár)
24. 9.  16:00 Spoje / ml. žáci
25. 9.  13:00 D. Počernice / st. žáci

25. 9.  14:00 Junior / ml. přípravka
28. 9.  16:30 Praga / st. dorost
Více na www.skchabry.cz

Staré míče pro pejsky

Začátkem prázdnin věnoval SK Dolní Chab-
ry staré a již neopravitelné míče do psího 
útulku. Vyhověli jsme tak žádosti ze stra-
ny pečovatelů o opuštěné psy. Prý si pejsci 
se starými míči (ideálně vyfouklými) vyhra-
jí více než třeba s tenisáky.

Jan Škurek

Tělovýchovná 
jednota Zš chabry 
vás zve na cvičení.

V rozpisu si vyberte hodinu, která vás za-
jímá a přijďte v daný čas za námi do tělo-
cvičny v základní škole na adrese Spořická 
400, Praha 8.

Těšíme se na vás!

CHABERSKÝ ZPRAVODAJ, vydává a schvaluje Městská část Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, tel.: 283 852 858, www.dchabry.cz. 
Šéfredaktor: Mgr. Tomáš Trenkler, DiS. Redakční rada: Zdeněk Šír, Mgr. Kateřina Tomcová, Alena Wachtlová Grafika: Rcom.cz s.r.o. Autor fotografie na titulní straně: Archiv 
redakce. Nevyžádané rukopisy a další podklady se nevracejí. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele a redakční rady. 
Za věcnou a jazykovou správnost textů odpovídají autoři, za obsah inzerátů odpovídají výhradně inzerenti. Redakce si vyhrazuje právo rukopisy přizpůsobit tisku.
Příjem příspěvků: zpravodaj@dchabry.cz, příjem inzerce: inzerce@dchabry.cz, 604 976 653. Příští uzávěrka: 15. 9. 2022
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Turnaj 
O pohár Ládi Vízka
V sobotu 23.  července  2022 
se odehrál v našem areálu 2. 
ročník turnaje O  pohár Ládi 

Vízka. Zúčastnila se družstva TJ Vilémovice 
(hráč Petr Švancara), TJ Karlovy Vary-Dvo-
ry (trenér Ladislav Vízek), TJ Sokol Červené 
Janovice a náš tým SK Dolní Chabry.

Turnaj za celý den navštívila pětistovka 
diváků, která se velmi dobře bavila i díky 
Vízkovi a  Švancarovi, kteří se několikrát 
ujali komentování zápasů. Metrový pohár 
pro vítěze získalo družstvo TJ Vilémovice.

Statistiky z  turnaje (hráno 2×25 minut 
systémem každý s každým):
TJ Sokol Čer. Janovice – TJ Vilémovice 2:5
SK Dolní Chabry – TJ Karlovy Vary-Dvory 4:1
SK Dolní Chabry – TJ Vilémovice 0:1
TJ Karlovy Vary-Dvory  – TJ Sokol Červené 
Janovice 3:4
TJ Vilémovice  – TJ Karlovy Vary-Dvory 4:5 

(po penaltovém rozstřelu)
SK Dolní Chabry – TJ Sokol Čer. Janovice 6:0
Konečné pořadí turnaje: 1. TJ Vilémovice, 2. 
SK Dolní Chabry, 3. TJ Sokol Čer. Janovice,
4. TJ Karlovy Vary-Dvory.
Individuální ocenění turnaje
Nejlepší střelec turnaje: Jonáš Klimt (SK 
Dolní Chabry).

Vítěz doprovodného programu  – Chaber-
ská pentle: Jiří Šmicer (SK Dolní Chabry). 
Nejlepší brankář turnaje: Michal Krhounek 
(TJ Karlovy Vary-Dvory).
Nejlepší hráč turnaje: David Novák (TJ So-
kol Červené Janovice).

Více na www.skchabry.cz
Jan Jiroušek

https://www.skchabry.cz/

