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Slovo starosty
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Vážení sousedé, milí přátelé,
na počátku února navštívil opětovně naši městskou část pražský radní pro školství Vít Šimral, aby společně s námi zahájil
dostavbu areálu základní školy v našem školském kampusu.
Jsem moc rád, že jsme se zase o kousek „posunuli“, protože
investovaná energie do oblasti školství se vždy vyplatí.
V minulém sloupku jsem se věnoval dopravním stavbám
v Miškovicích. Tentokrát bych krátce zmínil dopravní stavby v Třeboradicích. Mnoho z vás se ptá, jak a kdy bude pokračovat přestavba nebezpečné křižovatky za třeboradickým přejezdem směrem na Hovorčovice. Po zimní přestávce by měly práce začít na
konci března a trvat by měly zhruba do poloviny července. Složitost této stavby spočívá
v tom, že vždy musí být zachována průjezdnost alespoň ve dvou směrech ze tří. Proto
bude stavba rozdělena do čtyř etap. Jednotlivé etapy budou co nejvíce koordinovány
tak, aby souběh této stavby co nejméně komplikoval rekonstrukci Schoellerovy ulice
v Třeboradicích, která bude probíhat zhruba od června a potrvá až do podzimu. Přesto částečný souběh těchto staveb nelze zcela vyloučit. Schoellerova ulice se předtím
nejprve dokončí zhruba v dubnu v Čakovicích v oblasti podél obchodního areálu (Lidl
ad.) a poté se technika přesune do Třeboradic. Bude opravena nejhorší část této komunikace v úseku od školky Čtyřlístek až po křižovatku u restaurace Maximum. Stavba této části bude probíhat po etapách, nicméně veřejná doprava i automobily budou
muset jezdit po náhradních trasách, a opět tedy stavba s sebou ponese nějaká omezení.
V Třeboradicích nás také čeká výstavba nového chodníku namísto starého panelového v zatáčce naproti restauraci Maximum. Původní chodník totiž naši předchůdci před
mnoha desítkami let umístili na soukromý pozemek. Nový chodník bude vybudován
z rozpočtu naší městské části nejpozději do dubna.
V době, kdy píšu tento článek, nás trápí škody způsobené vichřicemi. Chtěl bych moc
poděkovat našim hasičům za pomoc s likvidací následků těchto událostí.
Přeji vám krásný březen a v rozvolněnější době zvu každého na návštěvu některé
z našich kulturních akcí.
S úctou váš starosta
Jiří Vintiška
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Aktuálně z radnice ///

Foto: Michaela Šimůnková

Zprávy z Rady MČ Praha-Čakovice

Na svých pravidelných zasedáních Rada městské části Praha-Čakovice
projednala 39 bodů jednání. Vybíráme pro vás některé z nich.
Přesunutí křížku u cyklostezky
Svěceného
Z rozhodnutí Rady došlo k přesunutí
křížku u cyklostezky Svěceného mezi
Třeboradicemi a Miškovicemi. Ten nyní
doplňuje novou křižovatku aleje od Bělomlýnské ulice, nové cyklostezky a polní cesty do Mírovic. Součástí zadání byly
také terénní úpravy, aby přístup na novou polní cestu byl co nejjednodušší.
Připravovaný zákaz podomního
prodeje energií na území hl. m. Prahy
Praha se chystá zakázat na svém území
podomní prodej energií. Chystané nařízení, které podpořila čakovická radni-
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ce, míří na podvodné firmy, které často
k prodeji využívají nekalé praktiky. Zákaz této formy prodeje umožňuje novela
energetického zákona.

Žádost o finance z investiční rezervy
na tři velké projekty
Městské části mohou každoročně získat peníze z takzvané investiční rezervy
pražského magistrátu. Čakovice letos
žádají o peníze na tři velké investiční
projekty – 60 milionů na výstavbu nové
budovy školy, 90 milionů korun na modernizaci bytů a 20 milionů na čakovické
komunitní centrum.

Jednotka požární ochrany
MČ Praha-Čakovice zařazena
do kategorie JPO III
Jednotka požární ochrany naší městské
části je nově od 1. ledna zařazená v kategorii JPO III. V praxi to znamená rozšíření z místní působnosti na celé území
hlavního města Prahy. Častější povolávání jednotky k složitějším případům, ale
také více zkušeností pro členy naší jednotky.
Kompletní zápisy z Rady naleznete na internetových stránkách:
https://cakovice.cz/Zapisy-z-jednani-Rady-MC nebo v listinné podobě na podatelně úřadu. ///
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Základní kámen školního kampusu
Zvyšující se počet obyvatel a s ním i nedostatek míst ve škole vyřeší projekt čakovického školního
kampusu. Už v září by žáci mohli usednout v první nové budově. Výstavba celého areálu by měla
být hotova v roce 2025.

Symbolické poklepání základního kamene ve středu 9. února oficiálně zahájilo
dostavbu školního kampusu a čakovického korza. Velkolepý projekt slibuje
výrazné navýšení kapacity školy, moderní zázemí a v neposlední řadě zútulnění
centra naší městské části.
„Naposledy jsme další novou budovu,
která navýšila kapacitu ZŠ a MŠ Dr. Edvarda Beneše, otevřeli v roce 2019. Nyní
03–2022 /// U nás v Čakovicích

postavíme další čtyři,“ říká starosta
městské části Jiří Vintiška. Letos to bude
první z nich, budova A, která zahrnuje
především sedm kmenových tříd s kapacitou 210 žáků, dále sborovnu pro učitele a přízemí pak bude sloužit jako zázemí
pro ředitele a administrativu školy. „Investorem je naše městská část z dotace
získané z rozpočtu hlavního města Prahy. Náklady včetně vybavení se předpo-

kládají na 110 milionů korun,“ říká starosta. Pokud vše půjde dobře, už v září by
se děti mohly stěhovat do nového.
To však zdaleka není všechno. Už příští rok by měla být zahájena další stavba.
„Bude to budova B1. Jde o propojovací
budovu mezi přístavbou a školní jídelnou. Díky této stavbě rozšíříme školní jídelnu i kapacitu šaten, sice se to zdá jako
maličkost, ale je to pro chod školy velice
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še vznikne terasa a kapacita školy se navýší o dalších 300 až 400 žáků. „V budově C vznikne velká sportovní hala a dva

Foto: Grebner – projektová a inž. kancelář, spol., s. r. o.

důležité,“ uvádí Jiří Vintiška. Budova B2
pak nabídne reprezentativní prostory,
další kmenové i odborné učebny, na stře-

menší cvičební sály se zázemím. Suterénem bude budova C propojená s budovou B2. V obou totiž vznikne podzemní
kryté parkování.“
Rozšířením areálu pro základní školu
však rozvoj školního kampusu neskončí.
V budoucnu by na něj měla navázat dostavba gymnázia a také multifunkční budova, tzv. aula. „Bude to jakási větší potkávací místnost, kterou může využívat
i gymnázium. Měla by být koncipovaná tak, aby v mimoškolní čas mohla být
k dispozici také pro veřejnost,“ podotýká
Jiří Vintiška.
Projektem dostavby školního kampusu by se měl změnit charakter centra.
Dvě nové cesty pro pěší a cyklisty otevřou prostor kolem radnice, kde vzniknou nové pobytové prostory. Dostavba
budov pro základní školu by měla být
dokončena přibližně do roku 2025, celý
kampus pak během této dekády. ///
Michala Jendruchová
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Kameny zmizelých v Čakovicích

Čakovice se připojily k evropským městům, která se rozhodla uctít oběti holocaustu. „Kameny zmizelých neboli stolpersteiny jsou projekt Guntera Demniga,
který v roce 1992 položil první stolpersteine v Kolíně nad Rýnem. Doslovný
překlad slova stolpersteine je kameny,
o které je třeba klopýtnout. Vsazují se do
chodníku před domy, kde žily oběti nacismu, a to především Židé, ale i Romové, příslušníci odboje, homosexuálové,
Svědkové Jehovovi a další skupiny pronásledované pro svůj původ, orientaci
nebo náboženství,“ vysvětluje místostarostka Kateřina Arnotová.
V České republice byl první stolperstein
položen v roce 2008. Aktuálně je najdeme
v Praze, Brně, Kolíně a dalších městech.
„Kámen zmizelých je malá čtverhranná
dlaždice z betonu s hranou 10 centimetrů,
zakončená mosaznou destičkou, na které
03–2022 /// U nás v Čakovicích

je text: Zde žil/a jméno, datum narození
a úmrtí, pokud jsou známy. Bývá umisťován před posledním svobodným bydlištěm oběti,“ říká Kateřina Arnotová.
Z nápisů na památnících obětí 2. světové války i ze záznamů kroniky víme o tom,
že i v Čakovicích bydleli před válkou židovští spoluobčané, kteří se stali oběťmi holocaustu. A tak se radnice rozhodla
připomenout jejich stopy v naší městské
části tím, že před domy, ve kterých bydleli, umístí kameny zmizelých. „Když kolem kamenů procházíte, uvědomíte si, že
v konkrétním domě, na konkrétní adrese
bydlela rodina nebo člověk, který žil svůj
život tak, jako jej žijeme dnes my, a který
skončil v důsledku nacistického běsnění
v koncentračním táboře nebo jiným způsobem a už se nevrátil zpátky. To je dobré si stále připomínat, abychom na hrůzy
holocaustu nezapomněli a neumožnili tak

jejich bagatelizaci a možný návrat,“ podotýká.
Dohledat konkrétní osoby nebylo úplně jednoduché. Cenné informace získali od současných místních obyvatel, ale
i od historičky Židovského muzea v Praze PhDr. Jany Šplíchalové, která poskytla
údaje o jejich osudech dohledatelné v archivech. „Nejtěžší bylo dohledat aktuální adresy, na kterých ve 30. letech židovští spoluobčané bydleli. Názvy ulic jsou
změněné i vzhledem k přičlenění Čakovic
k Praze v roce 1968 a některé domy už ani
nestojí. Podle našich zjištění v Čakovicích
žilo před válkou sedmnáct židovských
obyvatel, jejich bydliště jsme aktuálně dohledali u sedmi z nich a pro ně jsme se
rozhodli v první fázi položit kameny zmizelých před jejich bydliště v Čakovicích.“
Konkrétně se jedná o Žofii a Otu Gottfriedovi, Bertu, Arnošta a Leoše Marodyovi a Růženu, Ivana a Mořice Hollenderovi.
„Připomeneme i Ivánka Hollendera, který
v Čakovicích nikdy nežil, protože se narodil až v Terezíně,“ říká místostarostka
s tím, že kameny radnice objednala v Německu přímo u Guntera Demniga a jeho
týmu. Cena jednoho kamene je 120 €.
„V další fázi připomeneme i ostatní obyvatele, snad se nám postupně podaří najít konkrétní místa jejich bydliště,“ dodává
Kateřina Arnotová. ///
Michala Jendruchová

Foto: archiv MČ

Foto: archiv MČ

Najdeme je po celé Evropě. Nyní se dostaly i k nám. Stolpersteiny,
jak se jim také říká, uctívají oběti holocaustu. Po letních
prázdninách byste na ně mohli narazit i v naší městské části.
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Po stopách Sněhové královny
Park čakovického zámku se v neděli 23. ledna proměnil
v pohádkový les. Děti se vydaly po stopách Sněhové královny.
„Inspirovali jsme se pohádkou Hanse
Christiana Andersena o zlé Sněhové
královně, která do svého ledového království odtáhla chlapce Káje. Jeho kamarádka Gerda se vydala ho zachránit,“ říká
pořadatelka akce Lucie Nachtigallová.
A děti ji následovaly. Na kilometrové
trase na ně čekaly různé pohádkové postavy, se kterými plnily zapeklité úkoly.
Hodné babičce rozpouštěly zakleté rampouchy, čarodějnici sbíraly pavouky na
polévku, ale také krmily hrachem starou
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vránu. V cíli pak za svou pomoc dostaly
krásný dárek, například zlaté meče.
Počasí vcelku přálo a nikomu nevadilo
ani bláto, které lehce komplikovalo cestu. Bavily se nejen děti, ale i jejich rodiče.
Akce se s nadšením účastnily celé rodiny. „Vracíme se sem moc rádi. Letos jsme
tady minimálně po osmé. Máte nádherný
park a lidi jsou také moc fajn,“ pochvaluje
si Lucie Nachtigallová.
///

Michala Jendruchová
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Děti U Párníků si
hrají na maminky
a partyzány,
fotoarchiv
M. Šloufové.

Kronikářské perličky, rok 1954
Počínaje lednem zapisoval události v naší
obci jednadvacetiletý Jiří Novák. Katastr
obce se rozkládá na 376 ha, z toho činí
zastavěná plocha 174 ha a 202 ha je zemědělská půda I. a II. třídy bonitní (těžká hluboká úrodná černozem). V polích
často spatříte panáčkujícího zajíce nebo
vyplašenou koroptví rodinku. Myslivecký klub cukrovaru má v nájmu honitbu
o rozloze 247 ha, na této ploše bylo odhadnuto 200 zajíců, 250 koroptví a 90
bažantů. Obec má velmi dobré dopravní
spojení železnicí, autobusy a trolejbusy.
Nejvíce občanů používá trolejbusy, které
jezdí v intervalech 5 až 10 minut, když
končí pracovní doba v závodech, je doprava nepřetržitá. Tak za 60 haléřů můžete cestovat na kterýkoliv konec Prahy.
Telefonní spojení mimo úřadů a podniků
má 13 soukromníků. Majitelů rozhlasových přijímačů je v obci 1505 (téměř
každá rodina). Televizních přijímačů, ač
je to novinka a začátkem roku byly v obci
pouze 2, je koncem roku již 38.
V obci pokračuje výstavba hloubkové
kanalisace, veřejného kabelového osvětlení a rekonstrukce školy. Spartak-Avia
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zahájil stavbu stadionu. Během archeologických výzkumů byly odhaleny bohaté nálezy bronzu a keramiky. Nejvýznamnější bylo odkrytí kruhového příkopu se
středem zdůrazněným pískovcovým kamenem – zřejmě místo náboženského
kultu. Na zvelebování obce bylo odpracováno 9294 brigádnických hodin.
15. května bylo zvoleno nové zastupitelstvo. Do práce v komisích je zapojeno 30 členů MNV a 57 aktivistů z řad
občanů. Místní národní výbor má 10 zaměstnanců: 3 úředníky, 2 účetní, zřízence, domovnici, dělníka, šoféra a údržbáře
veřejného osvětlení. Na MNV se uskutečnilo 22 sňatků a 5 rozvodů. Narodilo se
74 dětí.
Průmyslové podniky: Veltechna, Avia
a cukrovar. 15. srpna o šesté hodině svolávaly veselé tóny z místního rozhlasu
brigádníky ke žním. Do hudby náhle projel jek cukrovarské sirény volající o pomoc. Všichni pozorují mraky dýmu valící se přes park. Hoří cukrovar! V krátké
době již potřetí! Sjelo se 50 požárních
sborů, škoda opět značná a práce dělníků zmařena. Na místo požáru se slé-

tají roje včel, aby se napásly na rozmočeném cukru. Požití spáleného cukru
je však ze 70 % zahubilo. V obci podniká několik soukromníků: jsou to švadleny, krejčí, obuvníci, A. Pěkný – truhlář,
A. Muk – dlaždič, M. Andrš – knihař, V. Zachariáš – povozník, L. Čápová – fotograf.
Působí zde pobočka Státní spořitelny.
Odvoz popele a smetí je prováděn pravidelně každý pátek. I když za 1 odvozní
den je paušální odměna 90 Kčs, každý týden jsou potíže s opatřením pracovníků.
Na jedenáctileté škole je celkem 28
učitelů včetně ředitele a 1 administrativní pracovnice. Žáků je 811. Docházka je uspokojivá, v zimě se zhoršila pro
epidemii spalniček a chřipky. Na zvláštní škole je 1 učitelka. Na škole jsou tyto
zájmové kroužky: mičurinský (pěstování zeleniny a květin), elektrotechnický,
pěvecký, taneční, zdravotnický a 9 oddílů tělovýchovných. V letních měsících se
děti účastnily sbírání mandelinky bramborové, v podzimních měsících vypomáhaly při sklizni brambor. ///
Jarka Krákorová
dle zápisů kronikáře Jiřího Nováka
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Otázky a odpovědi /// U nás

V této pravidelné rubrice jsou
uvedeny názory zástupců politických stran, hnutí a klubů
zvolených do Zastupitelstva
městské části Praha-Čakovice.
Každý měsíc postupně jeden
zástupce politické strany,
hnutí nebo klubu zvolený
do Zastupitelstva městské
části Praha-Čakovice vznese
otázku, na kterou odpovídají
i ostatní.
Tento měsíc pokládá
otázku KDU-ČSL.

Jaké důležité projekty bude
do rozpočtu na rok 2022
prosazovat vaše strana?

Daniel Kajpr,

Michal Motyčka,

My, jako jediná opoziční strana, si můžeme to, co bychom rádi do rozpočtu dali,
jen přát. Bohužel do přípravy rozpočtu
a plánů investic nemáme šanci zasáhnout. Ono s těmi plány je to stejně jen
hra na to, jestli dostaneme dotaci na to
či ono. Rozpočet MČ, který je na příjmové stránce postaven zejména na dotaci
z magistrátu a výběru peněz z nájmů
bytů a nebytů, postačí tak tak na provoz
obce – platy úředníků a dělníků, starosty
a radních, údržbě zeleně a komunikací,
provozu školy a školek. Tyto náklady
dělají okolo 85–90 % rozpočtu. Ostatní
je na běžné opravy, nutné a neočekávané výdaje, drobné investice. Pokud chce
obec investovat do větších věcí a celků,
musejí radní obíhat magistrát, případně ministerstva a prosit o dotace přímé
nebo účelové, z národních nebo evropských fondů. Je to někdy dílem náhody,
někdy dílem „stejného stranického trika“, někdy štěstí a neodbytnosti.

Pokud se podíváme na objem financí,
největší investicí v letošním roce je zahájení stavby nového školního kampusu.
Jeho realizace je rozdělena do několika
etap. Co se týká oblasti dopravy, v té plánujeme uvolnit do rekonstrukce chodníků téměř 9 mil. Kč. Mělo by se jednat
o chodníky v Bělomlýnské, Svitavské
nebo Jizerské ulici. Pokračovat bude realizace parkovacích míst v oblasti u stadionu. Co nás velmi těší, je skutečnost, že
se v letošním roce konečně zahájí první
etapa rekonstrukce ulice Na Kačence.
Bylo získáno stavební povolení a letos se
zahájí první větev s přilehlými uličkami.
Z vlastních zdrojů provedeme revitalizaci druhé větve, která pokračuje kolem
nové hasičské zbrojnice. Rovněž se nám
podařilo získat nemalé prostředky na
dokončení rekonstrukce ulice Ke Zlatému kopci. Tato rekonstrukce naváže na
již hotovou cyklostezku v tzv. hrušňové aleji, která pokračuje dále do Ctěnic.
Chceme doplnit skatepark u Cukrovarského rybníku o další prvky. Rovněž
budeme pokračovat ve výměně povrchů
hřišť na malý fotbal. Po loňské realizaci
v Miškovicích bychom chtěli letos udělat hřiště v Břízkách, tak aby se na něm
jako na jiných dalo hrát celoročně. Určitě
budeme realizovat nové zastávkové přístřešky a v neposlední řadě plánujeme
otevřít psí loučku v Miškovicích při nové
cyklostezce Svěceného.

zastupitel
MČ Praha‑Čakovice
KDU-ČSL

///

zástupce starosty
MČ Praha‑Čakovice
ODS + TOP 09

///
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Tomáš Dubský,

Kateřina Arnotová,

Alexander Lochman,

Nejsem členem žádné politické strany
ani hnutí a jako zastupitel budu podporovat z rozpočtu na rok 2022 zejména
tyto projekty:
– revitalizaci třeboradické návsi
u rybníka,
– realizaci psí loučky v Miškovicích,
– přesun teplovodu v ulici za
Cukrovarem,
– výstavbu cyklostezek a parkovišť,
– dokončení projektové dokumentace
lékařského domu Petříkově ulici,
– zvýšení dotací a finanční výpomoci
sportovním spolkům.

Za důležité projekty považujeme ty, které prospívají obyvatelům naší městské
části a které naši městskou část proměňují k lepšímu, i projekty, které mají
symbolickou přidanou hodnotu.
A řadíme mezi ně: celkovou rekonstrukci šesti domů se 130 byty, přesun
teplovodu v ulici Za Cukrovarem a související rozšíření vozovky pro průjezd do
sídliště, úpravu třeboradické návsi kolem rybníka, příspěvek městské části na
rekonstrukci sýpky na komunitní centrum, vybudování nového hřiště pro discgolf na Havraňáku, vyhlášení sociálního grantu pro poskytovatele sociálních
služeb, prostředky na zaměstnání sociálního poradce pro osoby v tísni, umístění kamenů zmizelých před domy židovských občanů Čakovic, kteří se stali
oběťmi holocaustu. A samozřejmě již třetí pokračování participativního rozpočtu,
kde obyvatelé městské části sami navrhují vylepšení svého okolí a spolurozhodují o jeho proměně. To jsou projekty,
které jsme prosadili a které spadají do
naší gesce. Je potřeba zmínit i projekty
hlavního města, které se v Čakovicích budou realizovat, jako je rekonstrukce ulice
Na Kačence nebo pokračující revitalizace
Mratínského potoka. Hlavní město připravuje i projekt na rekonstrukci a revitalizaci Kostelecké ulice v části u dálnice,
včetně vybudování chybějící kanalizace.
///

Letos se chceme soustředit na bezpečnost a začít realizovat nový kamerový
systém, který bude nástrojem k potlačení
trestné činnosti a zachycení pachatelů.
Máme v rozpočtu 4 mil. korun a do konce
léta bychom rádi zprovoznili první kamery. Chceme také dotáhnout projekt veřejného osvětlení v zámeckém parku, které
by mělo posílit pocit bezpečí chodců při
chůzi za tmy. Podařilo se nám, že tuto
investici nebudeme platit my, ale půjde
z rozpočtu Technologií hl. m. Prahy.
V rámci veřejných prostranství chceme dokončit soutěž pro novou tvář nám.
Jiřího Berana, která byla kvůli covidu
přerušená, a uskutečnit revitalizaci třeboradické návsi. Dále chceme najít nové
prostory pro miškovickou farmičku, které budou dostatečně velkorysé, a tak
umožní nejen její zachování, ale i rozvoj
směrem k environmentální výchově. Ve
spolupráci s MHMP se po revitalizaci zámeckého rybníka chystá první etapa revitalizace Mratínského potoka.
V oblasti výstavby a rekonstrukce jsme
zahájili výstavbu nové budovy A školského kampusu a opravy lékařského domu.
Vyjednáváme s MHMP bezúročnou půjčku 100 miliónů korun na opravu našeho
bytového fondu, jedná se o více než 130
bytů. Rádi bychom začali tyto opravy již
letos.
A chceme prosadit i spoustu „malých
věcí“, které zpříjemní každodenní život
nás všech.

zastupitel
MČ Praha‑Čakovice
ANO

///

zástupkyně starosty
MČ Praha‑Čakovice
ČMT

1. zástupce starosty
MČ Praha‑Čakovice
Pro Prahu-Čakovice

///
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Foto: archiv Heidi Janků

Rozhovor ///

Heidi Janků: Mám ráda život
Prakticky neustále má úsměv na tváři. Krásně se směje, a to i sama sobě. Známá zpěvačka, herečka
a moderátorka vás zasáhne svým optimismem a komediálním talentem. O tom vás přesvědčí v komedii
Kšanda, se kterou v dubnu přijede do Čakovic.

Čemu se ráda smějete?
Naprosto všemu. Jsem takový smíšek.
Mě rozesměje opravdu úplně všechno.
Jsem životní optimista, tak se směju
neustále. A to i sama sobě. Třeba dneska jsem si vzpomněla na rok starou
historku. Byla jsem s kamarádkou ve
Špindlu, nesmělo se lyžovat, tak jsme
vyrazily na sáňkařskou dráhu. Bylo to
báječné. Až na to, že než jsme se sáňkami došly na svah, tak mi při cestě ujely nohy, já jsem si sedla na ruku
a nadvakrát jsem si zlomila zápěstí. No
smála jsem se tomu celý den. A to bych
nebyla já, abych si to i s tou zlomenou rukou nesjela. Než jsme došly na
apartmán, daly jsme si nějaké ty svařáčky, takže bylo veselo.
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Jak to dopadlo?
Smála jsem se ještě následujících šest
týdnů, když jsem měla ruku v sádře.
Museli mi ji totiž rovnat. Ale mně to
nevadilo. Směju se tomu dodnes.

A smát se s vámi zřejmě budou
i diváci v Čakovicích. Chystáte se
k nám s komedií Kšanda, která slaví
obrovské úspěchy.
To je pravda. Opravdu jsou tam situace, které vyvolávají smích. Je to taková
politická satira, která je i nadčasová,
ale na pozadí jsou nevěry, takže těch
situací k smíchu je tam dost. Vtipné
je i to, že mně osobně se na jevišti dějí
nepředvídatelné věci, protože jsem do
hry naskočila oproti ostatním hercům

o poznání později. Přebrala jsem ji po
Míše Kuklové, která před dvěma lety
odešla. Takže to nemám ještě tolik zažité, protože sotva jsem ji nazkoušela,
přišly lockdowny a já jsem ji mockrát
nehrála. Po té dlouhé pauze se mi pak
stalo, že jsem vtrhla na jeviště ve chvíli, kdy jsem tam neměla co dělat.

To mě zajímá…
V jedné scéně při žehlení broukám svoji písničku Když se načančám. Tak jsem
si nesla žehlicí prkno a zpívala si svou
písničku: „…Jen já, jen já, o mě tu kráčí…“ Když jsem viděla kolegu, pochopila
jsem, že tam nemám být, přestala zpívat
a otočila se. A on na to skvěle zareagoval
zpěvem: „Teď já, teď já, teď patřím tu já.“
U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz

Rozhovor ///

Jak jste to období vnímala? Hodně
umělců začalo pracovat v jiných
oborech.
Já jsem začala dělat korálky. Potřebovala jsem se zabavit. Našla jsem si na
internetu návody a vyráběla jsem nejdříve náramky pro kamarády. Pak už
mi nestačily, tak jsem se inspirovala
a začala jsem tvořit vánoční hvězdy,
andílky a další ozdobičky na stromeček. Dokonce jedna kamarádka chtěla, abych jí udělala ozdobičky na celý
strom. Hrozně mě to bavilo. Lidi to obdivovali a mě to naplňovalo. Přitom
jsem nikdy nebyla nijak zručná.

Foto: archiv Heidi Janků

Nechtěla jste je prodávat?
Ano, dokonce jsem nějaké prodala. Kamarádka má e-shop, tak je tam nabízela. Utržila jsem za ně i nějaké peníze. Sice mě korálky stály daleko víc, ale
mně to nevadilo. Když jsem jednou ve-

03–2022 /// U nás v Čakovicích

čer takhle motala další andílky, vykoukl na mě inzerát nadace Dobrý anděl.
A mně se to s těmi mými andílky spojilo a začala jsem je podporovat. Teď jim
pravidelně přispívám.

Takže proti nudě jste bojovala
výrobou ozdob. Ale nejen to, taky jste
se pustila do rekonstrukce domu, že?
Přesně tak. Když skončila výroba andílků, uvažovala jsem, do čeho bych se
pustila. A dům, ve kterém žiju, už po
těch dvaceti letech potřeboval rekonstrukci. Hrozně mě to bavilo. Přízemí
už je hotové. Mám novou kuchyň, obývák i předsíň. Začalo se mi to tak líbit,
že se s energií sobě vlastní pustím i do
patra. První přijde na řadu koupelna.

Kde na to všechno berete tolik
energie?
Nevím, je to nastavením. Mám ráda
lidi, mám ráda život. Možná mám jednu dobrou vlastnost, že si nevytvářím
problémy. Řeším je, až když přijdou.
Když ho můžu vyřešit, vyřeším. Když
nejde, tak to vezmu jako fakt.

A jak berete velkou událost, která
vás letos na podzim čeká? Oslavíte
kulatiny, jejichž číslo by vám nikdo
nehádal. Plánujete oslavy?
Ráda bych. Ale dnes je hrozně těžké cokoliv plánovat. Pokud to půjde, udělám
oslavu pro přátele. Jenomže kdo ví, co
bude na podzim. Chtěli jsme vyjet na
turné i s mojí novou kapelou, ale teď to
moc nevidím. V roce 2018 jsme založili
kapelu Heidi Band, kterou vede můj nevlastní syn Adam, syn mého muže Iva
Pavlíka. Do projektu jsme šli s tím, že kapelu nastartujeme a za těch pár let do
mých kulatin už budeme mít dostatečný
repertoár, abychom mohli udělat turné.
Ale covid do toho hodil vidle. Na turné to
není. Ale máme CD, postavili jsme ho na
mých hitech, přearanžovali, udělali nově,
mladistvě. Je to takové rockovější. Vždyť
i já jsem ve svých šedesáti pořád takové
třeštidlo. Prostě střelec. Vždyť to mám
i ve svém znamení.

Věříte na horoskopy?
Ano, věřím. Věřím i na karty, mám
s nimi silnou zkušenost. Tu a tam zajdu ke kartářce, ale ne příliš často. Poprvé jsem se s tím setkala v postpubertálním věku. Kartářka mi řekla všechno,
co bude i co bylo. A opravdu se to stalo.
Pak jsem ještě byla u nějakého „čaroděje“. Ten se na mě podíval a řekl, že jsem
senzitivní na karty. Dokonce mi věnoval
svoje vykládací. Je to zajímavé, protože
já mám karty opravdu ráda, ráda se jich
dotýkám, ráda je hraju. A kdybych šla
karbaničit, asi bych prohrála kalhoty.
A vykládáte tedy?
Tenkrát jsem opravdu začala vykládat. Jen tak pocitově. Když jsme byli na
chatě, tak jsem lidem věštila a opravdu
mi vycházely věci, které skutečně prožili. Já jsem se tak lekla, že jsem ty karty radši odložila. Mám před nimi respekt. No a po mnoha letech jsem byla
u kamarádky, která tam měla nějakou
vědmu. Přemluvily mě, že mi vyloží
karty. Ta se na ně pak s překvapením
dívala, že prý takové vidí jen jednou
za čas. Všechno mám prý mít teď zalité sluncem. Všechno mám mít pozitivní. A já to tak cítím. Nestěžuju si na
život. ///
Michala Jendruchová

Foto: archiv Heidi Janků

A broukáte si ji i doma při žehlení?
Žehlím ráda, je to pro mě čistá, voňavá práce. Najdu si nějaký pěkný film
a jedu… U žehlení si ale nebroukám.
A už vůbec ne svoje písničky. Ty si
doma zazpívám jenom z donucení. Například při lockdownu jsem si trénovala hlasivky. Přeci jenom je to sval, který musíte procvičovat. Tak doufám, že
teď už lockdowny nebudou.
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Senioři /// U nás

Kurzy pro seniory
Němčina
Kurz obnoven v běžném režimu, tj. každý
čtvrtek od 10.00 do 11. 00.

Angličtina
Kurz obnoven v běžném režimu, tj. každé úterý od 9.00 do 10.00 začátečníci, od
10.15 do 11.15 pokročilí.

Foto: Jana Snížková

Trénování paměti
V rámci národního týdne trénování paměti proběhnou bezplatné přednášky
pro seniory.

15. 3. 2022 úterý: 13.30–14.30 začátečníci, 14.30–15.30 pokročilí

Vycházky
s kronikářkou

Zájemci se mohou informovat a přihlásit
u Jany Jiruškové, tel. 283 061 427. ///

Vážení příznivci přiměřené turistiky a naší
historie, přivítejme jaro vycházkami okolím městské části. Co se změnilo a co zajímavého můžeme vidět? Nasaďte pohodlné
boty, nalaďte se do pohody a vyrážíme!
16. 3. Jak se kdysi žilo – výstava v Dolních Chabrech spojená s vycházkou
Sraz účastníků ve 13.00 na nám. J. Berana (zastávka autobusu č. 202). Ve 13.08
odjezd do Dolních Chaber. Navštívíme
Chaberský dvůr v prostorách bývalé sýpky, kde je instalována působivá výstava
Občanského sdružení na ochranu památek s názvem Jak se kdysi žilo (vstup
zdarma). Po jejím zhlédnutí dle počasí
vyrazíme na vycházku.

30. 3. Kam nás povede staronová cesta
Sraz účastníků ve 13.00 u Bílého mlýnku
(před zahrádkářskou osadou u Mratínského potoka, stanice autobusu č. 166).
Projdeme obnovené historické cesty
s cílem v Mírovicích a zpět miškovickým
hájem. Kdo máte nordic walking hole, určitě vezměte s sebou. ///
Jarka Krákorová

12 

Foto: archiv SDH Miškovice

Přednášky
miškovického sboru
dobrovolných hasičů
9. března od 14.00 hodin
Jak správně postupovat v případě požáru, přednáška se zaměřením na prevenci
proti jeho vzniku
23. března od 14.00 hodin
Činnost hasičů během zásahu aneb Jak
mohou pomoci občané

Zájemci se mohou informovat a přihlásit
u Jany Jiruškové, tel. 283 061 427 ///

Počítačové kurzy
pro seniory

Lektorka: Klára Zemanová
Kontakt: klara.zemanova@gymcak.cz

1. Začínáme s počítačem (březen)
Úplní začátečníci, čtvrtky 16.00 – 16.50
Kurz pro ty, kteří se chtějí naučit pracovat
s počítačem, nikdy s ním ale zatím nepracovali a ještě na naše kurzy nechodili. V kurzu se naučíme základní práci s počítačem,
myší, klávesnicí, vytvoříme si e-mail.
2. Úprava fotografií (březen)
Mírně pokročilí, čtvrtky 16.00 – 16.50
Kurz pro ty, kteří se chtějí naučit upravovat fotografie. V kurzu se naučíte základní úpravy fotografií (otočení, ořez, jas,
kontrast…).
Kurzy 1. a 2.
3. 3. 2022
10. 3. 2022
24. 3. 2022
31. 3. 2022

lekce 1
lekce 2
lekce 3
lekce 4

3. Práce s textem a vyhledávání na internetu (duben, květen)
Skoro začátečníci, čtvrtky 17.00 – 17.50
Kurz volně navazuje na kurz Začínáme
s počítačem. V kurzu se naučíte základy práci v textovém editoru (MS Word)
a dále se naučíte vyhledávat si základní
informace na internetu.

4. Základy práce s tabulkovým
editorem (Excel) (duben, květen)
Pokročilí, čtvrtky 17.00 – 17.50
Kurz pro ty, kteří už s počítačem trochu
umí a rádi by se naučili pracovat s tabulkovým editorem.
Kurzy 3. a 4.
21. 4. 2022
28. 4. 2022
5. 5. 2022
12. 5. 2022

lekce 1
lekce 2
lekce 3
lekce 4

Zájemci se mohou informovat a přihlásit
u Jany Jiruškové, tel. 283 061 427. ///
U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz

U nás /// na YouTube

Výstavba školského kampusu zahájena

Čakovické zprávičky 14. 2. 2022

Symbolické poklepání základního kamene
odstartovalo výstavbu školského kampusu
v Čakovicích. Výstavba první budovy již začala.

Přinášíme další vydání Čakovických zpráviček na
oficiálním youtubovém kanálu městské části
Praha-Čakovice.

JSME
TEĎ I NA

Nový web představuje
nové projekty

→



Zajímá vás, jaké projekty se plánují na území
naší městské části? Najdete je na nově
spuštěném webu Čakovice zítra. Co dalšího
zde naleznete, o tom je celá reportáž.

Chystají se opravy silnic
v Miškovicích
MČ Praha-Čakovice plánuje
opravy komunikací v Miškovicích. Jedním ze záměrů je také
zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu.

←

Čakovické zprávičky
29. 1. 2022
Také letos se dvakrát do měsíce
v Čakovických zprávičkách dozvíte
informace o aktuálním dění v naší
městské části.

Proměna
třeboradické
návsi se blíží
Centrum Třeboradic
čeká zásadní proměna,
která má zklidnit
dopravu. O co se jedná?
Dozvíte se v reportáži.

Jsme teď i na YouTube!
ZUŠ vystavovala díla vzniklá v online výuce
Chodby ZUŠ Marie Podvalové prosvětlila výstava výtvarných
prací. Výtvory vznikly za online výuky, a tak na nich děti
pracovaly doma. Podívejte se, jak se jim to povedlo.

03–2022 /// U nás v Čakovicích

Sledujte na telefonu, co se děje ve vaší
městské části – kdykoliv, kdekoliv, i z pohodlí
vašeho domova.
Jednoduše načtěte QR kód a užijte si to.
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Foto: PFS

Sport /// U nás

Konec po půl roce.
Kanonýr Jůzek odchází z Třeboradic
Minulý rok v létě to byl na pražské fotbalové scéně jeden
z největších přestupů. To když podolský ostrostřelec a klubová
ikona Robert Jůzek dal svému klubu „sbohem“ a navlékl přes hlavu
třeboradický dres.

Toto spojení už ale neplatí, Jůzek přestoupil do Újezdu Praha 4. Místo záchranářského jara ho tak čeká úplný opak,
boj o pražský přeborový titul.
„Rád bych poděkoval Třeboradicím
a všem lidem, které jsem mohl poznat.
Chci říct, že Třeboradicím přeji, aby se
zvedly a zabojovaly o záchranu přeboru,
aby tým zůstal pospolu. Klub má nového
předsedu i trenéra, tak věřím v novou etapu. Asi by mě rádi udrželi, když jsem jim
ale řekl svoje důvody, vzali je. Nikdo mi
v odchodu nebránil, vědí, že jsem se tam
snažil odvést všechno, co jsem mohl,“ přiznává Jůzek.
Do třeboradického klubu v létě přešel
i kvůli přátelství s oporou týmu Petrem
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Viktorinem. Ten jeho rozhodnutí přijal.
„Je to můj velmi dobrý kamarád, takže
mě chápe a podporuje. Jeho pozice v Třeboradicích je jiná, on je srdcař. Dokud to
půjde, on tam bude hrát. Nabídek má přitom snad desítky. Ale když jsem mu řekl
o Újezdu, ani mě nepřemlouval, všechno
vzal a popřál mi štěstí. Jen v našem nabitém programu jsme se vždy mohli vidět
na fotbale, tak to mi bude chybět,“ vypráví Jůzek.
Třeboradice za sebou nemají povedený podzim, řadu zápasů ztratily smolně v závěru. „Výsledky jsme měli špatné,
ale v některých zápasech jsme byli více
než vyrovnaným soupeřem. Musím říct,
že v kabině byli charakterově skvělí klu-

ci, dobrou práci odváděl i trenér Pařízek
a následně Klíma. Měl jsem tam zase chuť
do fotbalu. A i když mě třeba během podzimu oslovili odjinud s nabídkou, nechal
jsem ji u ledu, soustředil se na Třeboradice a jejich úspěch,“ pokračuje kanonýr,
který dal na podzim osm gólů.
„Osm je málo, mohlo jich být i více. Musím šance více proměňovat. Bude se čekat, že to v dresu Újezdu potvrdím, očekávání budou velká. Už se to potvrzuje
i teď v přípravě, když se rozkřiklo, že jsem
změnil klub,“ míní Jůzek.
Další góly v třeboradickém dresu však
nepřidá.
///

Michal Káva a René Machálek

U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz

Sport /// U nás

Fotbalové jaro startuje

30. dubna 10.00 Meteor B – Smíchov
7. května 17.00 Lipence – Meteor B
14. května 10.00 Meteor B – Střešovice B
22. května 17.00 Bohnice – Meteor B
28. května 10.00 Meteor B – Čakovice
5. června 17.00 MSM – Meteor B
12. června 17.00 Radotín B – Meteor B
18. června 10.00 Meteor B – Zličín B

1. B třída, skupina B

Foto: PFS

Zde nastupuje třeboradická rezerva a ta,
stejně jako A tým, neprožila povedený
podzim. Přezimovala totiž na poslední
příčce. Na rozdíl od přeborové tabulky
je ale spodek této soutěže vyrovnanější.

Pražský přebor
Tým SK Třeboradice čeká mimořádně
těžké jaro. Po podzimní části přezimoval
na třinácté příčce, která je první sestupovou. Poslední čtyřka ale hodně ztrácí,
na záchranu, tedy dvanáctou příčku momentálně třeboradičtí fotbalisté ztrácí
11 bodů. Není to nereálné, ale bude to
opravdu náročné.
Třeboradický los
20. března 10.15 Kolovraty – Třeboradice
27. března 15.00 Třeboradice – Podolí
3. dubna 16.30 Před. Kopanina – Třeboradice
10. dubna 16.30 Třeboradice – Královice
17. dubna 17.00 Hostivař – Třeboradice
24. dubna 17.00 Třeboradice – Radotín
30. dubna 10.30 Dukla JM – Třeboradice
8. května 17.00 Třeboradice – Zličín
14. května 10.30 Uhelné sklady – Třeboradice
22. května 17.00 Třeboradice – Újezd Praha 4
29. května 17.00 Žižkov B – Třeboradice
3. června 18.00 Motorlet B – Třeboradice
12. června 17.00 Třeboradice – Vyšehrad B
19. června 17.00 Újezd n. Lesy – Třeboradice

1. B třída, skupina A

Fotbalisté TJ Avia Čakovice obsadili po
podzimu této soutěže sedmou příčku.
Dobře první část sezony zahájili a dobře ji
03–2022 /// U nás v Čakovicích

zakončili. Jen díky výsledkovému výpadku
uprostřed není jejich umístění ještě lepší.
Tým na to určitě sílu má. Hned o příčku
níže, na osmém místě, je B tým Meteoru,
který se sloučil s FC Miškovice a stále hraje
své zápasy na miškovickém hřišti.
Čakovický los
20. března 15.00 Čakovice – Písnice
27. března 15.00 Spoje B – Čakovice
3. dubna 16.30 Čakovice – Raptors
10. dubna 16.30 Řepy – Čakovice
17. dubna 17.00 Čakovice – Tempo B
23. dubna 17.00 Smíchov – Čakovice
1. května 17.00 Čakovice – Lipence
8. května 17.00 Střešovice B – Čakovice
15. května 17.00 Čakovice – Bohnice
22. května 17.00 MSM – Čakovice
28. května 10.00 Meteor B – Čakovice
5. června 17.00 Čakovice – Radotín B
12. června 17.00 Zličín B – Čakovice
19. června 17.00 Čakovice – Braník B
Los béčka Meteoru,
dříve FC Miškovice
20. března 14.00 Meteor B – Podolí B
27. března 15.00 Písnice – Meteor B
2. dubna 10.00 Meteor B – Spoje B
10. dubna 16.30 Raptors – Meteor B
15. dubna 17.00 Meteor B – Řepy
24. dubna 17.00 Tempo B – Meteor B

Třeboradický los
19. března 14.00
Újezd Praha 4 B – Třeboradice B
27. března 15.00 Kyje B – Třeboradice B
3. dubna 16.30 Třeboradice B – Chodov
10. dubna 16.30 Dubeč – Třeboradice B
17. dubna 17.00 Třeboradice B – Újezd n. Lesy B
24. dubna 17.00 Kbely – Třeboradice B
1. května 17.00 Třeboradice B – Kolovraty B
8. května 17.00 Háje B – Třeboradice B
15. května 17.00 Třeboradice B – Hostivař B
21. května 14.00 Partisan – Třeboradice B
28. května 10.45 Strašnice – Třeboradice B
5. června 17.00 Třeboradice B – Klánovice
12. června 17.00 ČAFC B – Třeboradice B
19. června 17.00 Třeboradice B – Ďáblice B

3. třída, skupina C

Čakovické béčko završilo podzimní část
této soutěže s bilancí tří výher a pěti porážek, což mu v konečném zúčtování vyneslo šestou příčku.
Čakovický los
17. dubna 17.00 Čakovice B – Cholupice B
24. dubna 17.00 Krč – Čakovice B
1. května 17.00 Čakovice B – Kačerov B
8. května 17.00 Bohnice B – Čakovice B
15. května 17.00 Čakovice B – Partisan B
22. května 17.00 Hostivař C – Čakovice B
29. května 17.00 Čakovice B – Kbely B
4. června 13.00 Libuš B – Čakovice B ///
Michal Káva
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Kynologie ///

Flyball v Třeboradicích!
Máte doma pejska, který miluje míčky a rád je aportuje? A jste
týmový hráč? Pak vás určitě bude zajímat, že v Třeboradicích
začnou od března tréninky psího sportu zvaného flyball.

Předběžný plán tréninků, které začnou cca od poloviny března, je následující:
• Flyball: pondělí a čtvrtek večer cca od
18 hodin, příležitostně o víkendech
• Obedience: středa večer cca od 18 hodin, příležitostně v sobotu
• Školka pro štěňata, socializace psů: neděle odpoledne (od května)

Přihlašování na jednotlivé tréninky
bude probíhat výhradně elektronicky
přes kalendář na našich webových stránkách www.hoptropflyball.cz (nebo přes
odkazy v něm uvedené).

Soutěží v něm spolu dvě družstva složená ze čtyř psů – ti překonají čtyři skokové překážky, chytí míček z tzv. flyball
boxu a co nejrychleji jej přinesou zpět
do cíle svému psovodovi. Kdo to zvládne dříve a podle pravidel, vyhrává! Je to
velký adrenalin a spousta zábavy pro psy
i jejich psovody.
Flyball mohou běhat psi všech plemen a velikostí, včetně kříženců, jen by
měli být zdraví, zejména pokud jde o jejich pohybový aparát. Základní přípravu,
při které se pejsek formou hry učí zájmu
o hračku a fixaci na svého páníčka, lze
rozvíjet již se štěňátky od 6 měsíců, ale
klidně můžete začít i s dospělými psy –
u těch lze potom dříve přistoupit k tréninku na překážkách. Každý pes se nejprve učí běhat pro míček přes překážky
samostatně a až poté se začlení do družstva.
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Flyball není tak náročný na pohybové schopnosti a orientaci psovodů jako
např. agility. Možná i proto se mu věnují lidé všech věkových kategorií, od desetiletých dětí přes rodiny s malými dětmi
až po seniory. Našemu nejstaršímu aktivnímu členovi je více než sedmdesát let!
Pro lepší představu o flyballu doporučujeme zhlédnout reportáž, kterou
s námi nedávno natočila Televize Tlapka.
Najdete ji na youtube kanálu, když zadáte do vyhledávání Flyball – psí sporty –
Tlapka TV.
Dovednosti, které se při flyballu psi naučí, přispívají k jejich socializaci a lepší
ovladatelnosti i v běžném životě. Kromě
flyballu máme však v plánu i školku pro
štěňata a socializační a komunikační kurzy pro rodinné psy. Komu by se výcvik poslušnosti obzvlášť zalíbil, může u nás začít
trénovat další psí sport – obedience.

A kde přesně nás najdete? U teplárny v Třeboradicích, konkrétně mezi konečnou stanicí autobusu linky 110 a ulicí Za Tratí.
Těší se na vás Flyball Hop Trop, nejstarší český flyballový klub, šestnáctinásobný mistr ČR, ale hlavně parta nadšenců, kteří se rádi scházejí a společně
se věnují výcviku psů pro jejich i svou radost. ///
Milena Vrbová
předsedkyně Flyball Hop Trop

Foto: Zdeněk Korint

Foto: Zdeněk Korint

Jsme i na Facebooku:
www.facebook.com/flyballhoptrop

U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz

U nás /// Informuje

Mobilní sběr nebezpečných odpadů a potravinářských olejů 2022
Datum – den

1. 3. – út
4. 6. – so
23. 7. – so
30. 8. – út

Praha-Čakovice

křižovatka ul. Schoellerova a V Pačátkách

křižovatka ul. Schoellerova a U Hřbitovů

křižovatka ul. Bělomlýnská a U Bílého Mlýnku (u garáží)

křižovatka ul. Schoellerova a Cukerní

Zastávka čas od–do

po–pá

15.00–15.20

15.30–15.50

16.00–16.20

16.30–16.50

so

8.00–8.20

8.30–8.50

9.00–9.20

9.30–9.50

křižovatka ul. Ke stadionu a Jizerská

17.00–17.20 10.00–10.20

křižovatka ul. Polabská a Krčmářovská

18.40–19.00 11.40–12.00

ul. Něvská (MŠ 120 a parkoviště)

křižovatka ul. Cukrovarská a Vyhlídkova

Mobilní sběr nebezpečného odpadu pro občany zajišťuje a financuje hlavní město Praha.
Při mobilním (zastávkovém) sběru
lze bezplatně odložit následující druhy nebezpečného odpadu: kyseliny,
rozpouštědla, zásady, pesticidy, fotochemikálie, zářivky a jiný odpad s obsahem
rtuti, baterie a akumulátory, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, motorový olej, nepoužitelná léčiva a cytostatika, potravinářský olej a tuk (uzavřený

VOK na objemný
odpad 2022

Vážení spoluobčané,
v roce 2022 budou pro potřeby občanů
MČ Praha-Čakovice přistavovány kontejnery na objemný odpad. Tyto kontejnery
zajišťuje a financuje MHMP a tím i stanovuje podmínky výběru odpadu a druhu
odpadu, který do VOK patří.
Upozorňujeme, že do těchto nádob je
zakázáno odkládat nebezpečný odpad,
(tj. televize, lednice, pneumatiky, chemikálie, zářivky, autobaterie), dále odpad
stavební a živnostenský a také bioodpad
(na ten jsou přistavovány speciální VOK
jen na bioodpad, tj. na větve, trávu, ovoce atd.).
Kontejnery budou přistavovány ve středu ve 14.00 hod. a odvoz bude ten samý
den v 18.00 hod.
03–2022 /// U nás v Čakovicích

17.30–17.50 10.30–10.50

18.00–18.20 11.00–11.20

v PET lahvích), detergenty obsahující
nebezpečné látky (čisticí prostředky).
Kapalné nebezpečné odpady musí být
předány v pevně uzavřených nádobách!
Nelze odložit: stavební odpad, objemný
odpad, elektrozařízení apod.
V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče tohoto vo-

zidla na telefonním čísle 739 412 393,
731 686 777, 602 485 324. Mobilní svoz
zajišťují vždy dvě vozidla současně, je
tedy nutné řidiči sdělit, na jaké městské
části a zastávce svozu se nacházíte. Není
předem určeno, jaké vozidlo bude danou
trasu svážet. Z tohoto důvodu se může
stát, že budete muset kontaktovat všechna telefonní čísla. ///

Z MHMP máme přiděleno na období
1–6/2022 14 ks VOK.
duben 6. 4. , 20. 4.
květen 4. 5. , 18. 5.
červen 1. 6. , 15. 6. , 29. 6.

Z MHMP máme přiděleno na období
1–6/2022 8 ks VOK na bioodpad.
duben 23. 4.
květen 21. 5.
červen 4. 6. , 18. 6.

Stanoviště těchto kontejnerů:
Třeboradice – parkoviště u hřbitova 1 ks
Miškovice – Na Kačence
1 ks

VOK na bioodpad
2022

Vážení spoluobčané,
i v roce 2022 budou pro potřeby občanů
přistavovány kontejnery na bioodpad.
Tyto kontejnery jsou určeny na zahradní
odpad – listí, trávu, větve, neznečištěnou
zeminu, případně kuchyňský bioodpad
rostlinného původu bez živočišných
zbytků.
VOK na bioodpad zajišťuje a financuje
MHMP.

Kontejnery budou přistavovány v sobotu mezi 9.00 a 12.00 hod.
Třeboradice – parkoviště u hřbitova 1 ks
Miškovice – Na Kačence
1 ks

Doplňkový geodetický
průzkum

V období od ledna do srpna 2022 budou
na územích Třeboradic a Miškovic prováděny průzkumné a hydrogeologické
sondy a geofyzikální měření. V rámci
průzkumných prací bude zajištěna pasportizace nejblíže situovaných jímacích
objektů (studní) pro hromadné i individuální zásobování. Práce probíhají v závislosti na klimatických podmínkách. ///
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Kalendář /// U nás

Kalendář březen

Inzerce
Odvoz starého nábytku na skládku. Stěhování všeho druhu. Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme cokoliv. Vše za
rozumnou cenu. Volejte: 773 484 056
MALOVÁNÍ ČAKOVICE – rychlé, kvalitní a čisté vymalování bytu či
domu dle vašich představ. Profesionální služby. Tel.: 736 734 947.

5. SO

Bazárek
Máte-li doma oblečení, hračky a další věci, z kterých už vaši
potomci vyrostli, nebo jim naopak potřebujete dovybavit šatník,
nenechte si ujít oblíbený bazar oblečení.
Koná se od 9 do 14 hodin v jídelně ZŠ Dr. E. Beneše.
Vstup je zdarma.

19. SO

Hudba na talíři
Jak chutná hudba a zní dobré jídlo? Nevšední spojení hudby
a gastronomie zažijete v programu československého uskupení
Hudba na talíři.

V 18 hodin se sálem Schoellerova sálu čakovického zámku
rozezní židovské a autorské písně ovlivněné koloritem židovské
kultury. Těšit se také můžete na recepty a ochutnávku. Na akci
vás srdečně zve MČ Praha-Čakovice.
Vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč. Vstupenky
můžete zakoupit v podatelně městské části, rezervace
vstupenek možná na tel. 283 061 419.

Výstava studentských prací Sklo a světlo
Až do 9. března pokračuje v galerii Na Půdě čakovického zámku
výstava Sklo a světlo. Studentské práce mladých výtvarníků ze
Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém
Šenově vám představí kouzlo hry světla a skla.

ŽALUZIE, ROLETY, plisé, sítě proti hmyzu, markýzy, garážová vrata,
garnýže, šití záclon, shrnovací dveře, silikonová těsnění.
Petříček, tel: 606 350 270, 286 884 339, www.zaluzie-rolety-praha8.cz. ///

Chcete inzerovat
v dubnovém čísle
U nás v Čakovicích?
Poznamenejte si jeden důležitý termín.
Odevzdání vašich podkladů do dubnového
čísla (tj. 04/2022) pro publikování pozvá
nek, prezentování akce v kalendáři akcí
a inzerce je nejpozději do 10. března.
Toto číslo vyjde 25. března.
Jsme výrobci produktů pro kreativní tvorbu

Jednosměnný provoz. Provozovna Praha 9 - Čakovice.
Informace po - pá od 8:00 do 15:00 hod.

Výstava je přístupná od pondělí do pátku od 13.00 do
18.00 hodin. ///

Doporučujeme, abyste se před návštěvou
vámi vybrané akce informovali o platných
epidemiologických opatřeních. Zároveň
doporučujeme, abyste sledovali aktuální
informace na stránkách www.cakovice.cz,
nebo na webových či facebookových stránkách
organizátorů akcí.
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U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz

• oblečení pro děti od 3 měsíců do 15 let
• dětská obuv
• sportovní potřeby pro děti
• kojenecké potřeby
• hračky, knížky, hry

V Jídelně ZŠ Dr. E. Beneše
Praha - Čakovice
vstup z ulice Jizerská

Bazar
9–14 hodin

sobota
5. 3. 2022

Vstup zdarma pro každého!
Dodržujeme aktuální
protiepidemická opatření.

Těšíme se na Vás v příjemném
prostředí naší optiky
v obchodním centru Impera
u Lidlu v Čakovicích.

Autorizovaný prodej a servis vozů ŠKODA
autorizovaný servis vozů Volkswagen

rozšiřuje svůj tým a proto

PŘIJME

pracovníka na pozici:
Odborné měření zraku
Aplikace kontaktních čoček
Velký výběr brýlových obrub
Všechny typy brýlových čoček
Servis brýlí a poradenství
Zeptejte se na probíhající akce

Schoellerova 1097/18, Praha 9
info@optikacakovice

tel: +420 604 657 488
Optika optometrie Čakovice

•
•
•
•

automechanik
pracovník mytí vozů
asistent servisu
pracovnice úklidu autosalonu
Životopis zasílejte na e-mail: prace@auto-elso.cz
a pro bližší informace volejte na telefon: 602 330 455

AUTO ELSO s.r.o.
Cukrovarská 900/10
Praha 9 - Čakovice
www.auto-elso.cz

internetové připojení
již od 299 Kč
RYCHLOST, KVALITA
A BEZPEČNOST

KOMPLEXNÍ
SLUŽBY

konektivita 10 Gbps
silná páteřní síť
ochrana proti útokům

internet | telefon | tv
individuální instalace
servis a správa IT

SMLOUVA BEZ
ZÁVAZKŮ

VÝHODY LOKÁLNÍHO
POSKYTOVATELE

instalace zdarma
týden na vyzkoušení
smlouva bez závazků

v případě jakýchkoliv
problémů jsme vám
nablízku

Vyzkoušejte nezávazně na týden zdarma!

Váš soused,
Váš sousváš
ed, vrealitní
áš realitmakléř.
ní makléř.
Získejte podporu, kterou
Získejte
potřebujpodporu,
e te .
kterou potřebujete.

ši nemnemovitost
ovitost dokážu dokážu
�VaVaši
prprodat
odat až o 2
0%ový20%
hodnějvýhodněji
i
až





K ompletní servis od A do Z

odejte rychle a servis
bez starood
stí � do Z
�PrKompletní




Spolehlivost

� �rodejte r��hle a be� starostí

Miroslav Krajíček
Váš certifikovaný makléř z Čakovic

� �polehlivost

M 607101909
E miMiroslav
roslav.krajicekKrajíček
@re-max.cz

607101909
miroslav.krajicek@re-max.cz

Horizont
Vlastnictví a správa každé kanceláře je nezávislá.

Soutěž VISA Czech Top Shop lze považovat za analogii slavných hvězd Michelin, které se udělují
nejlepším restauracím. Každý měsíc inspektoři VISA Czech Top Shop tajně navštěvují nominované prodejny a hodnotí je podle
osmi kritérií,
mezi něž patří například
exteriér ocenění
a celkový koncept/
Hypermarket
Globus
Čakovice
získal
design prodejny, navigace na prodejně, prezentace zboží, podpora moderních způsobů placení nebo
přívětivost a odbornost personálu.
1. První
místo
v prosincovém
místovyhrál
v takto prestižní
soutěži samozřejměkole
potěšilosoutěže
i vedení společnosti Globus. „Celý tým Globusu1 včetně
vedení
21
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má velkou radost. Je to pro nás pocta, že jsme se stali vítězi VISA Czech Top Shop za měsíc prosinec. Naše prodejna v Čakovicích
Čakovický Globus se stal vítězem prosincového kola VISA Czech
pro společnost
Globusodborných
v České republice
novým milníkem,“
vyjádřilasoutěže
se k ocenění Maria Stütz, vedoucí provozu Globus ČR.
TopjeShop
2021. Podle
inspektorů
této prestižní

VISA CZECH TOP SHOP 2021

st

si první místo zasloužil hlavně proto, že nakupování v kompletně
zrekonstruovaném hypermarketu Globus v pražských Čakovicích je
skvělým zážitkem.
Inspektoři čakovický hypermarket navštívili v prosinci 2021 po jeho
kompletní rekonstrukci a výsledek přestavby je podle jejich slov velmi mile
překvapil: „Uvnitř se totiž rozprostírá velká, ale velmi přehledná nákupní plocha,
jejíž sekce označují metrová svítící písmena, která jsou čitelná přes celou obrovskou prodejní plochu, a jsou tak výborně přehledná díky nízkým regálům. Každá
sekce pak nabízí neobvykle bohatou nabídku zboží,“ řekla Markéta Němcová,
marketing manager VISA Czech Top Shop.

Cílem rekonstrukce čakovického hypermarketu, která se odehrála
za plného provozu na přelomu loňského léta a podzimu, bylo zpřehlednit obrovské množství nabízeného sortimentu, a tak nakupování zákazníkům co nejvíce zpříjemnit. Související skupiny zboží
byly rozděleny do tzv. světů, aby se zákazníci mohli na prodejní ploO SOUTĚŽI VISA CZECH TOP SHOP
še snadno zorientovat. Kromě logického a intuitivního uspořádání
Soutěž VISA Czech Top Shop lze považovat za analogii slavných hvězd Michelin, které se udělují
nabízených
produktů
došlo takénominovake snížení výšky všech regálů, aby
nejlepším restauracím. Každý měsíc inspektoři VISA Czech
Top Shop
tajně navštěvují
né prodejny a hodnotí je podle osmi kritérií, mezi něž patří například exteriér a celkový koncept/
našipodpora
zákazníci
měli přizpůsobů
nakupování
o rozložení
prodejny větší přehled.
design prodejny, navigace na prodejně, prezentace zboží,
moderních
placení
nebo
přívětivost a odbornost personálu.

To, že se přestavba čakovického hypermarketu povedla, často
slýcháme i od našich pravidelných zákazníků, kteří na nové podobě
jejich oblíbené pobočky nejvíce oceňují inovativní design prodejny,
Cílem
rekonstrukcepokladní
čakovického
která seatmosféru,
odehrála
zmodernizovanou
zónuhypermarketu,
a celkově vstřícnou
za plného provozu na přelomu loňského léta a podzimu, bylo zpřehlednit
množství nabízeného
sortimentu,
a tak nakupojakou naobrovské
ně zrekonstruovaný
Globus v Čakovicích
působí.

První místo v takto prestižní soutěži samozřejmě potěšilo i vedení společnosti Globus. „Celý tým Globusu včetně vedení
má velkou radost. Je to pro nás pocta, že jsme se stali vítězi VISA Czech Top Shop za měsíc prosinec. Naše prodejna v Čakovicích
je pro společnost Globus v České republice novým milníkem,“ vyjádřila se k ocenění Maria Stütz, vedoucí provozu Globus ČR.

VISA Czech Top Shop za prosinec od Josefa Kunčara (Senior Manager,
Merchant Sales & Acquiring VISA) a Michala Prázného (VP Business
Development, Global Payments Europe) převzala Maria Stütz (vedoucí
provozu Globus ČR).

vání zákazníkům co nejvíce zpříjemnit. Související skupiny zboží
byly rozděleny do tzv. světů, aby se zákazníci mohli na prodejní ploše snadno zorientovat. Kromě logického a intuitivního uspořádání
nabízených produktů došlo také ke snížení výšky všech regálů, aby
naši zákazníci měli při nakupování o rozložení prodejny větší přehled.

Výše zmíněná vylepšení prodejny zaujala kromě zákazníků také porotu
VISA Czech Top Shop, a tak si Maria Stütz, vedoucí provozu Globus ČR,
mohla
Kunčara
a Michala Prázného
převzítpovedla,
ocenění za
nejTo,
že od
se Josefa
přestavba
čakovického
hypermarketu
často
slýcháme i od našich pravidelných zákazníků, kteří na nové podobě
lepší oblíbené
kamennou
prodejnu
prosince
roku
2021. design prodejny,
jejich
pobočky
nejvíce
oceňují
inovativní
zmodernizovanou pokladní zónu a celkově vstřícnou atmosféru,
jakou na ně zrekonstruovaný Globus v Čakovicích působí.

Výše zmíněná
prodejny
zaujala
kromě zákazníků
Velký podíl na našem úspěchu máte i vy, naši zákazníky,
kteří násvylepšení
motivujete
neustále
se zlepšovat,
abychomtakévámporotu
mohli
VISA Czech Top Shop, a tak si Maria Stütz, vedoucí provozu Globus ČR,
Josefaděkujeme.
Kunčara a Michala Prázného převzít ocenění za nejnabídnout vždy co nelepší zážitek z nakupování. A za tomohla
vám od
mockrát

VISA Czech Top Shop za prosinec od Josefa Kunčara (Senior Manager,
Merchant Sales & Acquiring VISA) a Michala Prázného (VP Business
Development, Global Payments Europe) převzala Maria Stütz (vedoucí
provozu Globus ČR).

lepší kamennou prodejnu prosince roku 2021.

Velký podíl na našem úspěchu máte i vy, naši zákazníky, kteří nás motivujete neustále se zlepšovat, abychom vám mohli
nabídnout vždy co nelepší zážitek z nakupování. A za to vám mockrát děkujeme.

Hypermarket Globus Praha–Čakovice
KosteleckáGlobus
823, 196
00 Praha 9
Hypermarket
Praha–Čakovice

Globus Česko

po—ne 7.00—21.00 hod. | www.globus.cz

@GlobusCesko

Kostelecká 823, 196 00 Praha 9

po—ne 7.00—21.00 hod. | www.globus.cz

Globus Česko

@GlobusCesko

MČ Praha - Čakovice
pořádá:
skvělou komedii známého
komika Jaroslava Sypala ze
současnosti, nabitou humorem.

vzestup a pád malého českého
človíčka vám zaručeně provětrá
bránici a zbaví všech nemocí,
protože smích léčí!

6. 4. 2022
v 19 hod.

na půdě Čakovického zámku
Vstupné: 200 Kč v předprodeji, 250 Kč na místě.
Prodejní místa vstupenek:
MČ Čakovice - podatelna, tel. 283 061 419

