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Slovo starosty Obsah

Vážení sousedé, milí přátelé,
konec školního roku se pomalu blíží a s ním i další dopravní 
uzavírky z důvodu rekonstrukcí komunikací v naší městské čás-
ti. Proto bych se chtěl v tomto sloupku věnovat tomuto tématu. 
I v dalším čísle pak přineseme aktuální informace o jednotlivých 
uzavírkách.

Stavbou, která běží již od podzimu, je přestavba křižovatky 
v Třeboradicích směrem na Hovorčovice. Tyto práce se v polovině 
června „přehoupnou“ do 4. etapy, která je zároveň etapou posled-
ní. Tato etapa přinese největší dopravní zátěž, neboť bude uza-
vřeno rameno od Hovorčovic k teplárně. Proto budou muset auta 
jezdit přes Třeboradice. V té době však již bude otevřena i Scho-
ellerova ulice po skončení tzv. 1. etapy.

Komplikací k této stavbě bude asi 10denní uzavírka Cukrovarské v blízkosti lokality U Pární-
ků. Tato stavba bude realizována v co nejkratším termínu, ale patrně se dostane na asi 2–4 dny 
do souběhu s výše uvedenou stavbou 4. etapy křižovatky. Objízdná trasa Cukrovarské povede 
přes Miškovice.

Po dostavbě křižovatky u Hovorčovic (plán 30. 6.) by měla začít jedna z nejsložitějších uzaví-
rek, a to 10denní oprava Cukrovarské a Kostelecké ulice v úseku od přejezdu až po kruhový ob-
jezd u Globusu. Tato uzavírka ještě není odsouhlasena, ale děláme vše pro to, aby proběhla od 
1. 7. (pro auta od 2. 7.) do 10. 7. tak, aby zasáhla pouze 3 pracovní dny o prvním prázdninovém 
týdnu, kdy bude mnoho lidí na dovolené z důvodu dvou státních svátků. Informace přineseme 
v příštím čísle.

Hned následující stavbou bude pokračování opravy Schoellerovy ulice v Třeboradicích (po 
několika úsecích). Tato 2. etapa bude trvat z důvodu nové kompletní konstrukce vozovky něko-
lik měsíců. Hned na počátku by mělo dojít na cca 5–7 dní k úplné uzavírce křižovatky Schoelle-
rova – Marie Podvalové, a do Sídliště Čakovice tak bude možný pouze jeden vjezd a výjezd, a to 
ulicí Za Cukrovarem. Aktuálně také jednáme se státní správou o termínu rekonstrukce a rozší-
ření ulice Za Cukrovarem. Měla by proběhnout buď v druhé polovině června, nebo na přelomu 
července a srpna.

Dalšími stavbami jsou pak kompletní rekonstrukce povrchu v ulici Ke Stadionu od Cukrovar-
ské po Oderskou (nejspíše v srpnu) a také rekonstrukce ulice U Hřbitovů (dle možností, patrně 
při uzavírce Schoellerovy ulice).

Myslím, že je zjevné, že naším prioritním úkolem je nyní zkoordinovat všechny stavby tak, 
aby omezení byla logická a nepůsobila více komplikací, než je nutné. Věřte, že děláme vše proto, 
abychom minimalizovali souběhy jednotlivých staveb, ale jde o velmi složitou dohadovací práci 
s mnoha subjekty. Jsme připraveni odpovídat všechny vaše dotazy a případné výtky. Děkuji za 
pochopení.

Přeji vám klidný zbytek školního roku.
S úctou váš starosta

Jiří Vintiška
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Praha-Čakovice, kostel sv. Remigia
14:30 – 17:00 Dětský program

Hravé putování kostelem a jeho okolím s již tradiční výtvarkou na zahradě

17:00 – 17:10 Žehnání městu před kostelem (P. Stanislaw Góra)

17:15 – 18:45 Podivuhodný život dvou kněží a operní divy

P. Stanislaw Góra, P. František Slavíček (Vinoř) a Jana Sibera (sólistka Státní 

opery) v “talkshow” o peripetiích života, víře a kněžství.

Jak se člověk vůbec dostane k víře? Proč jde lékař dělat kněze? Jak se z tesaře 

bez budoucnosti stane prezident Arcidiecézní charity Praha? Co se dá naučit 

v Africe? A jak se žije s vírou na operních pódiích?

Na závěr zazní několik slavných árií.

19:00 – 19:40 Komentovaná prohlídka kostela (Jan Klouda)

19:45 – 21:00 Večer v zahradě u ohně s kytarou

20:30 – 21:30 S lehčím srdcem (P. Stanislaw Góra)

S lehčím nákladem se jde líp. Pojďte si k nám odložit to, co vás zbytečně tíží 

a odejít lehčí a radostnější.

21:30 – 21:45 Závěrečná modlitba a poděkování

Kostel bude otevřen od 14:30 do 22:30.

Po celou dobu možnost samostatné prohlídky kostela, zapálení svíčky apod.

Napište nám své prosby a díky na Zeď nářků a Zeď díků vzadu v kostele, 

budeme se na tyto úmysly modlit při závěrečné modlitbě v 21:30 a nadále ve 

farních společenstvích.

www.farnostcakovice.cz
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Zprávy z Rady MČ Praha-Čakovice

Ošetření travnatých a květnatých 
ploch podél nově vybudovaných 
cyklostezek
Radě MČ byly předloženy cenové na-
bídky na provádění ošetření travnatých 
a květnatých ploch podél nově vybudo-
vaných cyklostezek v ulici Svěceného 
a Tryskovická. Nejlepší cenovou nabíd-
ku podala společnost Bonsoft, s. r. o., se 
kterou byla uzavřena smlouva o dílo na 
vegetační období roku 2022, které končí 
31. 10. Do té doby by měly být travnaté 
plochy 6x posekány a květnaté louky 
včetně trávobylinného porostu 3x řádně 
ošetřeny.

Rekonstrukce povrchu Před Skálou – 
Na Kačence
Na základě poptávkového řízení byla 
schválena cenová nabídka společnosti 
Ing. Tomáš Zeman na zpracování kom-
pletní projektové dokumentace k pláno-
vaným stavebním činnostem včetně do-
kumentace pro výběr zhotovitele na akci 
nazvanou „A50: rekonstrukce povrchu, 

Před Skálou – Na Kačence“. Za cenu ve 
výši 200 000 Kč bez DPH dojde k přípra-
vě projektu první části ulice Ke Zlatému 
kopci v Miškovicích od ulice Na Kačence 
po ulici Před Skálou.

Vybudování víceúčelového hřiště
Na přelomu srpna a září vznikne v loka-
litě V Břízkách nové víceúčelové hřiště 
o rozměru 14 x 24 metrů. Těšit se zde 
můžeme na novou umělou trávu nebo 
například na sítě za brankami. O reali-
zaci hřiště se kompletně postará společ-
nost Sibera systém, s. r. o.

Rozšíření komunikace Kostelecká 
podél Globusu
Na základě výběrového řízení byla uza-
vřena smlouva o dílo se společností 
Ing. Václav Tesárek, jejímž předmětem 
je výkon inženýringu pro rozšíření ko-
munikace Kostelecká na 4 jízdní pruhy 
a přestavbu současné okružní křižovat-
ky ulic Tupolevova a Kostelecká.

Dostavba školní jídelny a stavební 
úpravy stávající ZŠ – Etapa B1
Rada MČ vydala souhlasné stanovisko 
s projektovou dokumentací vypraco-
vanou společností Grebner, projektová 
a inženýrská kancelář, s. r. o., a se zámě-
rem stavebních úprav v rámci dostavby 
školní jídelny a stavebních úprav stáva-
jící ZŠ v rozsahu Etapy B1. Ta zahrnuje 
stavební úpravy se změnou využití v pří-
zemí objektu školy, kdy dojde k rozšíření 
šaten a stávajícího objektu jídelny v pří-
zemí včetně stavebních úprav na části 
spojovacího krčku.

Doprava v klidu v lokalitě u stadionu
Na základě výběrového řízení byly hod-
noceny cenové nabídky na akci „Doprava 
v klidu v lokalitě u stadionu – etapa B, E“, 
kde nejvýhodnější nabídku s cenou více 
než 3,2 mil. Kč podala společnost SaK – 
Stavitelství a konstrukce, s. r. o.
Předmětem díla je vybudování parkova-
cích míst v ulicích Doubravská a Svratec-
ká. ///

Na svých pravidelných zasedáních Rada městské části Praha‑Čakovice 
projednala 53 bodů jednání. Vybíráme pro vás některé z nich.
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Velmi očekávaný projekt elegantního 
polyfunkčního domu vznikne v centru 
Čakovic při ulici Schoellerova, naproti 
zámku. Na pozemku se nyní nacházejí 
nevzhledné pozůstatky původních sta-
veb, které historicky tvořily domy a zá-
mecké hospodářské zázemí. „Plánujeme, 
že zde vznikne malé náměstí a že větší 
část parteru bude využita pro služby 
a komerční účely. Do suterénu, který 
je přístupný ze stávajícího parkoviště 
u zámku, je plánován přesun pobočky 
České pošty, s. p., která bude dostupná 
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přímo z parkoviště podzemních garáží,“ 
říká první místostarosta Čakovic Alexan-
der Lochman.

Podle projektu by měly nový objekt 
tvořit dvě budovy na společném suteré-
nu. Mezi nimi pak vznikne částečně za-
krytá obchodní pasáž, ze které se vstupu-
je do jednotlivých objektů a komerčních 
prostor. Přízemní podlaží navazuje na 
parčík, který vznikl na místě zadního 
dvora za zámkem. Bude zde vybudová-
no 29 nových bytů, a to ve druhém a tře-
tím nadzemním podlaží.“Moc se těším, 

že nově vzniklé obchody budou ožive-
ním zámeckého prostoru a přinesou uži-
tek všem. Celý projekt citlivě zapadne do 
okolí, jak tvarově, tak i výškově,“ dodává 
Alexander Lochman.

Nově vytvořený koridor mezi navrže-
nými objekty umožňuje pohodlný a bez-
pečný přesun ze severní části zámku do 
zámeckého parku. Lidé se tak vyhnou 
parkovišti či úzkému chodníku podél uli-
ce Schoellerova.

Z parkoviště se pak bude vjíždět do 
podzemních garáží. V rámci výstavby se 

Čakovice se dočkají nové pošty
Investor chystá výstavbu nové budovy v centru Čakovic.  
Půjde‑li vše podle plánu, měla by v roce 2025 sloužit veřejnosti.
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počítá také s uspořádáním navazujících 
prostor, zejména parkoviště a nároží ulic 
Schoellerova a Cukerní. Parkoviště bude 
upraveno a zvelebeno zelení a kapacita 
se zvýší na 35 stání. Součástí projektu je 
i úprava příjezdové cesty, která se bude 

rozšiřovat a upravovat tak, aby splňovala 
parametry veřejné obousměrné komuni-
kace, což usnadní vjezd a výjezd.

Městská část uvažuje o rozšíření kapa-
city podzemního parkoviště o 21 veřej-
ných stání na své náklady, k tomu bude 
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Dnešní knihovna, dům č. 11, který je 
připomínkou, že kdysi zde stál Slavi-
borský dvůr, býval v minulosti bytovým 
objektem s velkou zahradou. Roky však 
chátral. Před lety ho od Magistrátu hlav-
ního města Prahy získala do své správy 
městská část Praha‑Čakovice. „Podařilo 
se nám tento dům zařadit do programu 
revitalizace, kompletně ho zrekonstru-
ovat a vytvořit v něm čtyři sociální byty 
a dvě společenské místnosti, pro které 
jsme hledali využití. Shodli jsme se na 
tom, že by bylo nejlepší do těchto kon-
krétních prostor přestěhovat knihovnu, 
která do té doby sídlila v objektu Maxi-
mum restaurantu,“ vysvětluje starosta 
Jiří Vintiška.

Rekonstrukci domu i následné pře-
stěhování knihovny do přízemních 
prázdných prostor městské části navrh-
li členové Komise pro Třeboradice, kte-
ří se shodli, že objekt v čísle popisném 
11 s přilehlou zahradou má obrovský po-
tenciál. „Problém byl v tom, že původní 
prostor knihovny byl větší. Tak jsme po-
čítali knihy, měřili regály a měli jsme ra-
dost, že se knihovna do nových prostor 
vejde. Říkali jsme si, sice je nová knihov-
na menší, ale je hezká a hlavně je třebo-
radická,“ vzpomíná Michaela Šimůnková, 
předsedkyně Komise pro Třeboradice. 
S knihami byly přestěhovány i historické 
loutky. U nich je umístěna pamětní tabu-
le s textem: „Tyto loutky, kterými v býva-

lém hostinci U Dobešů v těžkých dobách 
II. světové války rozdával úsměv na tváře 
dětem i dospělým jejich tvůrce, nadšený 
hudebník a kronikář pan Jan Širc, věnu-
je třeboradické knihovně Vlasta Šircová.“

Před čtyřmi lety se sen stal realitou. 
Knihovna byla otevřena. K ní však při-
léhá ještě zahrada, která hledala další 
využití. „Naše vize byla taková, aby zde 
vznikl relaxační prostor, kde by si lidé 
ve stínu stromů mohli v době hezkého 
počasí číst knížky a kde by se mohly ko-
nat menší kulturní akce. Byli jsme při-
zváni místostarostkou pro životní pro-
středí Soňou Černou a starostou Jiřím 
Vintiškou, abychom se k projektu vyjá-
dřili. A za to jim děkuji. Bylo to v době 

Zahrada za knihovnou v Třeboradicích
Zahrada za knihovnou v Třeboradicích se dočkala nové podoby. Léta nevyužívané místo 
dnes slouží komunitnímu životu.
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sloužit projekt a studie proveditelnosti. 
Mezi horní úrovní parku a úrovní parko-
viště pak vznikne bezbariérové spojení 
pomocí schodů doplněných o hydraulic-
kou plošinu.

Výstavba by mohla začít v příštím 
roce. V ideálním případě by stavba za 
cca 200 mil. Kč měla být dokončena do 
roku 2025. „Investorem je společnost 
Michael Development – Čakovice, s. r. o., 
která musela akceptovat mnohé podmín-
ky naší městské části: estetické, doprav-
ní, ale i funkční. Hlavním požadavkem je 
umístění pobočky České pošty, která je 
nucena odejít ze současné budovy,“ říká 
Alexander Lochman.

V rámci výstavby je třeba počítat 
i s drobným nepohodlím, to však v bu-
doucnu nahradí příjemná přidaná hod-
nota. „Čakovice nemají náměstí a zde vy-
tváříme první kroky ke vzniku nového 
čakovického centra,“ těší se Alexander 
Lochman.
///

(red)
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Aktuálně z radnice /// Aktuálně z radnice ///

Na dotaci v sociální oblasti mají nárok po-
skytovatelé sociálních služeb, kteří svou 
činnost vykonávají v naší městské čás-
ti pro její obyvatele. Individuální dotace 
může být poskytnuta na neinvestiční vý-
daje určené k poskytování sociální pomoci, 
např. na pečovatelské služby. „Účely dotace 
jsme vymezili po konzultaci s místními 
poskytovateli sociálních služeb, kde jsme 
si vyjasnili jejich potřeby. Jednání a komu-
nikace se zmíněnými organizacemi a jejich 
vyhledávání probíhá ve spolupráci s Vladi-
slavem Fryčem, metodikem sociálních slu-
žeb a sociálním pracovníkem, který v soci-
ální oblasti působí dlouhodobě a má velké 
zkušenosti,“ říká místostarostka Kateřina 
Arnotová. Cílem je zlepšit a rozšířit služby, 
které využívají místní obyvatelé.

Tím však podpora radnice nekončí. Již 
koncem loňského roku jste se mohli na 
těchto stránkách dočíst o snaze vyjed-

nat s úřadem Prahy 18, kam jako „malá“ 
městská část spadáme v sociální oblas-
ti, o možnosti zřídit kontaktní místo so-
ciálního odboru u nás v Čakovicích. Díky 
tomu by bylo možné v případě složitých 
životních situací vyhledat pomoc přímo 
v místě a vyřídit si vše potřebné. „Bohu-
žel letňanský úřad nám dosud nevyšel 
v této věci vstříc a z důvodu nedostat-
ku jeho pracovníků toto kontaktní mís-
to nemohlo být zřízeno. Ale nevzdává-
me to a jednáme dál,“ potvrzuje Kateřina 
Arnotová. Momentálně pomoc (nejen) 
místním občanům v těžkých životních si-
tuacích zajišťuje v rámci svých možnos-
tí místní farní charita zřízená při koste-
le sv. Remigia https://farnostcakovice.cz 
/www/ch‑homepage. „Charita se snaží 
lidi, kteří se na ni obrátí, alespoň nasmě-
rovat na správné organizace, které jim 
mohou pomoci,“ říká místostarostka.

V neposlední řadě se městská část za-
pojila do pomoci ukrajinským uprchlí-
kům, o které jsme vás informovali v mi-
nulém čísle. Důsledky války na Ukrajině 
a život lidí prchajících před válkou nene-
chaly chladným snad nikoho z nás a v Ča-
kovicích se vzedmula velká vlna solidari-
ty. „Jsme rádi, že jednotlivci i organizace 
pomáhali a nadále pomáhají s hmotnou 
i psychickou podporou uprchlíků. Úko-
lem městské části je pak tuto pomoc ko-
ordinovat a spolupracovat se státními 
úřady, hlavním městem a dalšími orga-
nizacemi. Naše radnice zůstává otevře-
ná, proto neváhejte a v případech, kdy si 
nevíte rady ve složité životní situaci, za-
stavte se, rádi vám pomůžeme a nasmě-
rujeme vás k možnému řešení,“ vybízí 
Kateřina Arnotová. 
///

Michala Jendruchová

Čakovice vylepšují služby 
pro místní obyvatele
Čakovická radnice podporuje poskytovatele sociálních služeb. 
Z letošního rozpočtu pro ně vyhradila 300 tisíc korun.lockdownu, a tak členové Komise seděli 

u svých počítačů, studovali projekt, na-
vrhovali a připomínkovali. I jim děkuji 
za perfektně odvedenou práci,“ říká Mi-
chaela Šimůnková.

Její slova doplňuje další člen realizač-
ního týmu, radní Petr Novák. „Naším cí-
lem bylo vytvořit v Třeboradicích mís-
to pro setkávání a pořádání komorních 
kulturních akcí. Ať už spojených s kni-
hovnou, nebo pořádaných přímo spol-
ky, například divadla, koncerty, autor-
ská čtení.“ A tak v prostoru zahrady pod 
ořechem bylo vytvořeno pódium, kolem 
kterého vzniklo hlediště v podobě po-
bytových schodů, na něž se mohou divá-
ci posadit. Původně bylo v plánu i ohniš-
tě. „To jsme ale po představení projektu 
a diskuzi s lidmi, kteří bydlí v bezpro-
střední blízkosti, zavrhli a nahradili ho 
komunitními záhony. Tam budou vysa-
zeny v jedné části bylinky, které si bude 
moci utrhnout každý. Zbytek prostoru 

mohou lidé osázet třeba rajčaty, ředkvič-
kami,“ říká Petr Novák a vyzývá občany, 
kteří mají zájem, ať se pustí do pěstová-
ní, záhony jsou připravené.

Už nyní zde místní využívají kompo-
stér, který při veřejném projednání ob-
čané uvítali. Vzniklý kompost pak bude 
částečně použit do blízkých záhonů, část 
si lidé mohou odnést do vlastních květi-
náčů. A předsedkyně Komise dodává: „Co 
se týkalo projektově navrženého ohniš-
tě a kompostéru v areálu zahrady, jsme 
rádi, že také dle návrhu Komise byli oslo-
veni obyvatelé přilehlých domů, aby se 
sami rozhodli, zda ohniště a kompostér 
v areálu zahrady chtějí, či nikoliv.“

Projekt vytvořila zahradní architekt-
ka Veronika Hořáková, s jejíž prací jsme 
se mohli seznámit například při realiza-
ci květinových záhonů podél Schoellero-
vy ulice. „S paní architektkou jsme byli 
moc spokojeni. Zahrada za knihovnou je 
taktéž v Třeboradicích, tak dávalo smy-

sl, aby její podobu navrhla také ona. Pro-
stranství tak tvoří jednotnou kompozici,“ 
říká Soňa Černá, místostarostka pro ži-
votní prostředí.

Práce zkomplikoval všudypřítomný 
covid, který vše zdržel, ať už kvůli ne-
dostatku pracovníků v řadách realizační 
firmy, či nedostatku některých materiálů. 
Zbývá ještě osít dosud neupravené pro-
story luční směsí. To by mělo proběhnout 
teď v nejbližší době. „Bohužel ale neprší, 
takže ani opravené trávníky zatím nejsou 
v nejlepší formě,“ říká Petr Novák a záro-
veň prosí návštěvníky zahrady o obchá-
zení čerstvě založených zelených ploch, 
dokud tráva nezesílí.

Jedním z návrhů Komise pro Třebo-
radice bylo i zprovoznění studny, která 
se nachází pod nově vzniklým pódiem, 
aby se zahrada nemusela zalévat dra-
hou městskou vodou. „A třeba z ní vytvo-
řit i obecní studnu. Nově vzniklé pódium 
k ní přístup umožňuje, a tak se třeba jed-
nou v budoucnu dočkáme, pokud to tech-
nické podmínky umožní, i fungující stud-
ny,“ těší se Michaela Šimůnková.

U projektu zahrady se jednalo o investici 
ve výši 1,5 milionu korun. „Na projekt jsme 
dostali 100% financování z magistrátu, za 
což děkujeme náměstkovi Petrovi Hlubuč-
kovi,“ doplňuje radní pro Třeboradice. ///

Michala Jendruchová
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Bylo /// U nás Bylo /// U nás

Sousedská 
třeboradická 
pomlázka
V Třeboradicích si připomněli veliko-
noční tradice. O velikonočním pondělí 
čekala před vraty v Jirsákové 141 sel-
ka s připravenými barvenými vajíčky 
a pentličkami. A že bylo komu je darovat.

„S nápadem přišla Hanka, když jsme 
kvůli nepříznivé situaci spojené s koro-
navirem museli Sousedské třeboradic-
ké Velikonoce zrušit. Tato akce se ujala, 
má velkou účast, a tak jsme se rozhodli, 
že v ní budeme pokračovat nadále. Mu-
sím konstatovat, že jsme v době veliko-
noční docela vytíženi, protože pořádáme 
hned dvě akce za sebou v časovém roze-
stupu pouze jednoho týdne. Ale nám to 
nevadí, nás to baví,“ usmívá se Michaela 
Šimůnková ze Sousedského třeboradic-
kého spolku, který je pořadatelem této 
ojedinělé akce v městské části Praha‑Ča-
kovice.

Na „místo činu“ se po celé dopoled-
ne trousili natěšení koledníci. Přicháze-
li pěšky, přijížděli autem, s pomlázkami 
nebo i například s originální obří vařeč-
kou. Zazněly velikonoční koledy z Čech, 
Moravy, a dokonce i od našich milých 
sousedů ze Slovenska. Celkem se rozda-
lo dvě stě barvených vajíček. „Děkujeme 
všem koledníkům, že přišli, a těšíme se 
na ně i v příštím roce,“ dodává Míša Ši-
můnková. ///

Michala Jendruchová

Čarodějnický slet na 
čakovickém sídlišti
Na čakovické sídliště se v sobotu 30. dub-
na slétly čarodějnice. Kdo se nebál, nechal 
si od vědmy vyvěštit štěstí v její věštírně, 
případně prošel zkouškou odvahy. Krea-
tivci tvořili v kreativní dílně. Vařily se lek-
tvary, hrály se hry a k tomu všemu hrála 
skvělá muzika v podání Petra Nováka. Na 
přilehlé louce čekal na děti bagr a pod od-
borným vedením Jaroslava Šimáčka – G3 
plast, s. r. o., měly možnost si vyzkoušet 
jeho obsluhu. Nechyběly špekáčky, ohni-
ště a jako ceny pro děti netopýří perníčky.

Vrcholem večera bylo vystoupení hu-
dební skupiny Dodo Band s čakovickým 
veterinářem Tomášem Šťastným. O ob-
čerstvení se postaral Jozef Soroka z ča-
kovické hospůdky národní házené. „Dě-
kujeme městské části Praha‑Čakovice 
za podporu, hlavnímu sponzorovi akce, 
kterým byla společnost G3 plast, s. r. o., 
Karlu Petráčkovi, že nás před lety oslovil 
s nápadem pořádat čarodějnickou akci 
na čakovickém sídlišti. A jak ten čas letí, 
my už letos pořádali třetí ročník. Zároveň 
děkujeme všem kamarádům, kteří nám 
pomohli přímo na akci, žákům ZUŠ Marie 
Podvalové, kteří pod vedením své učitel-
ky Jany Anděličové vyrobili čarodějnici 
k upálení, a všem, kteří přišli na čaroděj-
nický slet. Těšíme se na vás všechny i pří-
ští rok,“ říká Michaela Šimůnková ze Sou-
sedského třeboradického spolku, který 
byl společně se spolkem Bílej mlejn or-
ganizátorem úspěšné akce. ///

Michala Jendruchová

Čarodějnice s hasiči 
v Miškovicích
Kouzelný den plný zábavy zažili v sobotu 
30. dubna také Miškovičtí. Hasiči pod zá-
štitou Magistrátu hl. m. Prahy a městské 
části Praha‑Čakovice si pro děti i dospělé 
připravili bohatý program. Dopoledne si 
lidé mohli prohlédnout novou hasičskou 
zbrojnici. „Den otevřených dveří si ne-
nechalo ujít mnoho lidí. Velkému zájmu 
se těšila hlavně naše hasičská vozidla 
a vybavení, které používá naše výjezdo-
vá jednotka,“ říká Lukáš Horský, velitel 
Jednotky požární ochrany MČ Praha‑Ča-
kovice (JPO).

Odpoledne pak program pokračoval 
na hřišti, kde nechyběla čarodějnická 
stezka plná her a překvapení v podobě 
závodu na košťatech, tunelu s překvape-
ním, hodu na cíl, hledání magických věcí 
v nádobách nebo skákací hrad. Pro do-
spěláky pak hasiči připravili hod hadicí. 
„Vrcholem programu bylo zapálení ohně 
s nádhernou čarodějnicí, kterou vyrobi-
li na farmičce v Miškovicích, za což jim 
moc děkujeme,“ říká Lukáš Horský. Poté 
následovalo zasloužené opékání buřtů 
nejen pro děti. „Nesmím také zapome-
nout na kolegy fotbalisty, kteří zajišťo-
vali zázemí pro občerstvení. Za celou 
akci zaslouží poděkování naše čaroděj-
nice a členové sboru, kteří děti prová-
zeli celým programem,“ dodává Lukáš 
Horský.
///

Michala Jendruchová

Baráčnické 
čarodějnice
Pálení čarodějnic a následný čaroděj-
nický bál pro děti i dospělé přichystali 
čakovičtí baráčníci. V sobotu 30. dubna 
se čarodějnický rej slétl k ohni u občer-
stvení Házená, kde se malí i velcí mohli 
nechat dokonale zmalovat, uvařit si lek-
tvary, zasoutěžit o drobné ceny, opéct 
špekáčky a zvolit nejkrásnější malou 
čarodějku a čarovného frajera. „Vítězům 
předali kouzelné dorty cukráři Bucha-
lovi, ale pochvalu zaslouží všechny děti. 
Tímto velmi děkuji našim sponzorům 
Made Group, a. s., a Cukrárně Buchalovi,“ 
říká rychtářka obce baráčnické Blanka 
Klimešová. Tradičně pak akce vyvrcho-
lila ohňovou show a zábava pokračovala 
do pozdních hodin zpěvem a tanečky za 
doprovodu kapely Hoffmanovy kapky. ///

Michala Jendruchová

Rockové čarodějnice
Čarodějnice v Třeboradicích se v so-
botu 30. dubna nesly v rockovém stylu. 
„Někteří z našich členů jsou příznivci 
a účastníci rockových uskupení. Proto 
tady hrají dvě rockové skupiny – Gene-
rační problém a A While,“ říká spoluor-
ganizátor akce Luděk Žofák z Klubu LíPa.

Celý program se točil kolem čaroděj-
nic. Hrál se famfrpál, čarovaly se lek-
tvary s místním bylinkářem Tomášem 
Reisingerem, tvořily se čarovné hůlky 
kouzelníka Pokustóna, luštily se kvízy, 
pekly špekáčky a nechyběla ani pohád-
ka O Sněhurce. „I v ní najdeme čarodějni-
ce, proto jsme ji pro dnešní den vybrali,“ 
směje se další z organizátorů, Petr No-
vák. Se soumrakem vzplála hranice s ča-
rodějnicí a všechno zlé tak symbolicky 
shořelo na popel. ///

Michala Jendruchová

Staročeské máje
Již druhým rokem pokračovali čakovičtí 
baráčníci v obnovené tradici staročes-
kých májí. V sobotu 7. května se vydali 
májovým průvodem naší městskou čás-
tí. Sešli se u miškovického rybníka, aby 
za veselého zpěvu a doprovodu kapely 
Třehusk pokračovali do Třeboradic a ná-
sledně do Čakovic. V každé „obci“ se za-
stavili, místním zatančili a dočkali se za 
to vřelého potlesku.

Do průvodu, v čele s dívkami na ko-
ních z miškovické farmičky, vlajkonošem 
nesoucím máji, obklopeným baráčníky 
a kapelou, se přidávali další lidé. Jiní jim 
mávali, někteří dokonce průvod přivítali 
u svých domovů a přichystali občerstvení.

Na náměstí Jiřího Berana pak pod májí 
zatančili českou besedu. Program však 
pokračoval dlouho do večera bujarou ve-
selicí v Kino music clubu. „Jsem nadšená. 
Počasí nám vyšlo, lidé, kteří nás pustili 
k sobě a občerstvili, byli úžasní. Nejen že 
nám otevřeli svůj domov, ale i své srdce. 
Vřele nás přijali a pomáhají nám tuto tra-
dici rozvíjet dál, za to jim moc děkujeme,“ 
říká rychtářka obce baráčnické Blanka 
Klimešová. ///

Michala Jendruchová
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Foto: archiv Klubu LíPa
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Bylo /// U nás Farnost ///

Úklid Mratínského 
potoka
Okrašlovací spolek NAČOS uspořádal 
v sobotu 7. května další úklidový den. 
Tentokrát se jeho členové společně s ně-
kolika dobrovolníky vydali podél břehu 
i do samotné vody Mratínského potoka. 
„Je to oblast poměrně obtížně přístup-
ná, je zde velké množství trnů. Uklidili 
jsem úsek od skate parku až po ulici Bě-
lomlýnskou a určitě budeme pokračovat 
dál do Miškovic. Nasbíralo se celkem 
čtrnáct pytlů odpadu, dvě pneumatiky 
a velké množství všelijakých kabelů,“ 
říká Michaela Kubernatová ze spolku 
NAČOS a směje se, že se do úklidu „za-
pojili“ i tři psi organizátorů, pro které to 
bylo také velké dobrodružství.

Po cestě korytem potoka dobrovolní-
ci narazili i na několik stromů zcela oba-
lených vlhčenými ubrousky a plasty. „Za-
čali jsme jim říkat ubrouskovníky. Nebylo 
to rozhodně nic příjemného a bohužel to 
bylo takřka neukliditelné. Už se moc těší-
me na revitalizaci. Mratínský potok si to 
rozhodně zaslouží. Na konci úklidu jsme si 
ještě opekli buřty na ohni a strávili spolu 
pěkný večer,“ podotýká a zve dobrovolní-
ky na další akce. Například na konci červ-
na, kdy se se spolkem můžete seznámit na 
Spolkovém dni v zámeckém parku. ///

Michala Jendruchová
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V květnových dnech jsme si mohli po-
slechnout dva krásné koncerty. Jeden 
z nich organizovala čakovická farnost 
a byl propojením národní ukrajinské, 
ruské a české hudby. Druhý koncert po-
řádala MČ Praha‑Čakovice a ZUŠ Marie 
Podvalové. Výtěžek obou koncertů bude 
použit na pomoc ukrajinským občanům. 
Všem děkujeme.

Se seniory, se kterými se pravidelně 
každý měsíc potkáváme na faře, jsme 
uspořádali Den nemocných a senio-
rů a výlet do nově budovaného kláštera 
v Drastech.

Díky dobrovolnicím z řad studentek 
probíhá projekt Doučujeme! Pět dobro-
volnic dochází do rodin k šesti dětem, 
nejvíce se věnují českému jazyku a ma-
tematice.

Nabízíme finanční pomoc rodinám 
s dětmi na proplacení kroužků, škol 
v přírodě nebo školních výletů (ve spo-
lupráci s naší městskou částí).

Díky vám všem za podporu. ///
Anna Steinová, ředitelka farní charity  

Milí čtenáři, ráda bych pro vás shrnula 
práci farní charity od začátku roku 2022.

Naší první letošní akcí byla Tříkrálová 
sbírka. Vybralo se 33 651 Kč. Je to o 20 ti-
síc více než vloni, kdy bylo kvůli covidu 
koledování omezeno. Doufám, že příští 
rok potkáte v ulicích Čakovic ještě více 
koledníků. Ti letošní byli úžasní!

Bohužel nikdo z nás nečekal, že v břez-
nu budeme poskytovat pomoc váleč-
ným uprchlíkům. Pomoc farní charity 
byla okamžitá – zapojení do humanitár-
ní sbírky, finanční pomoc došlým uprch-
líkům, otevření charitního šatníku, akti-
vity od pondělí do pátku pro maminky 
s dětmi, výuka češtiny. Velké díky vám 
všem za vaše štědré finanční dary, a to 
i firmám, které naši činnost podpořily – 
Globus a Hellma. V těchto dnech stále 
probíhá středeční výuka češtiny, setká-
vání maminek s malými dětmi v úterý 
a stále je tu možnost požádat o konkrét-
ní věci (oblečení, hygiena, domácí po-
třeby apod.). Největší zájem je o plenky 
a prací prášky.

Farní charita Čakovice

U nás /// na YouTube

Rozpočet na rok 2022

S jakými příjmy a výdaji počítá 
čakovická radnice v letošním 
roce? Co se letos postaví? O tom ve 
videorozhovoru s místostarostou 
Michalem Motyčkou.

Revitalizace čakovických rybníků  
a Mratínského potoka

Čakovický zámecký rybník se dočkal rozsáhlé revitalizace. 
V reportáži se také dozvíte o dalších plánech – opravě 
Cukrovarského rybníka a Mratínského potoka.

Čakovičtí hasiči postoupili do JPO 3

Hasiči městské části Praha‑Čakovice se od ledna více 
přiblížili k profesionálním jednotkám. Je to pro ně 
významný posun. V reportáži se dozvíte podrobnosti.

Nové hřiště na 
parkour a workout

V Čakovicích bylo nově 
otevřeno multifunkční 
hřiště ideální pro 
milovníky parkouru, 
workoutu, ale i pro 
každého, kdo si rád 
zaposiluje s vahou 
vlastního těla. 

Příběhy našich sousedů
Čakovičtí žáci a studenti se letos poprvé 
zapojili do vzdělávacího projektu neziskové 
organizace Post Bellum Příběhy našich 
sousedů. Nabízíme vám pohled na 
slavnostní prezentaci z Schoellerova sálu.

Výstava Sklo a světlo
Galerie Na Půdě čakovického zámku ožila zajímavou 
výstavou studentů sklářské umělecké školy 
v Kamenickém Šenově. Jestliže jste ji nestihli, jistě 
vás nádherná díla zaujmou v reportáži.

Jsme teď i na YouTube!

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.

JSME
TEĎ I NA

→ ←

Hudba na talíři

V Schoellerově sále čakovického 
zámku jste mohli 19. března 
hned několika smysly ochutnat 
židovskou kulturu. Kterou? 
To vám prozradí reportáž.
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V této pravidelné rubrice jsou 
uvedeny názory zástupců po-
litických 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 
ČMT.

Jak vnímáte kvalitu 
a nabídku základního 
školství v naší městské 
části?

V naší městské části je základní školství 
na velmi dobré úrovni.

Máme moderní a dobře vybavené ško-
ly i kvalitní zázemí pro sportovní aktivity 
či vzdělávací kroužky s různým zaměře-
ním pro děti.

Velkou zásluhu na stálém zlepšování 
kvality školství v naší městské části má 
určitě Mgr. Martin Střelec, který je skvělý 
manažer i ředitel v jedné osobě.
///

Celospolečenská debata o roli základ-
ního vzdělávání a opakované revize ku-
rikula naznačují, že v tom, jaké jsou cíle 
základního školství, nemá stát jasno. 
Nad zadáním není bohužel ve společ-
nosti shoda. Kvalitu měříme podle toho, 
jak sami vnímáme její definici. V naší 
městské části mám za kvalitu veřejného 
základního školství odpovědnost. Hle-
dat odpovědi na otázky týkající se kvali-
ty učení našich dětí je tedy každodenní 
součástí mé práce. Učení a jeho dopad na 
naše žáky je pro náš tým hlavním téma-
tem a zároveň výzvou. Abychom mohli 
zvyšovat kvalitu učení a změny v kom-
petencích našich žáků, hledáme důkazy 
o tom, že k tomu ve vyučování skutečně 
dochází. Zavádíme badatelský přístup, 
protože chceme učení cíleně zlepšovat. 
Máme vizi, která je kotvou při posouvá-
ní učení, a známe směr, kterým na této 
cestě jít.

Otázka potřeby a míry nabídky je rov-
něž nejasná a velmi diskutovaná. Výzku-
my, které se zabývají rovností v přístupu 
ke vzdělání, jsou ve shodě, že každá dife-
renciace tuto rovnost ohrožuje. To jedno-
duše znamená, že nabídka ve veřejném 
základním školství není tak úplně žádou-
cí. Naše společnost to nicméně vnímá od-
lišně. Ta spíše diferenciaci a exkluzivitu 
ve vzdělávání poptává. Tento rozpor je 
pak pro nás velkou výzvou. Jako veřej-
ná služba bychom nicméně měli usilovat 
o zvyšování kvality, která je, pokud mož-
no, pro všechny stejná.
///

Tomáš Dubský,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice
ANO

Nabídka základní školy tu je jen jedna, 
tedy pokud mluvíme o státním neplace-
ném školství. Její pověst je nevalná, a to 
zejména kvůli její velikosti, která už pře-
sahuje možnost dobrého vedení a ma-
nažerského řízení. Je to spíše fabrika na 
výuku než vzdělávací instituce. Myslím, 
že by bylo třeba začít přemýšlet o jejím 
rozdělení na dvě instituce. Vzájemně by 
si konkurovaly – v dobrém, a vzhledem 
k roztříštěnosti budov po Čakovicích by 
to bylo jednoduché.

Také není dobré, že ředitel školy, aniž 
bych snižoval jeho schopnosti, je ve ve-
dení obce, dokonce v Radě MČ. Spoluroz-
hoduje o řízení, financování, směřování 
jako zřizovatel (obec) i jako vrchní ma-
nažer (ředitel, který vychází z obcí říze-
ného výběrového řízení). Také spoluroz-
hoduje o svých odměnách. Byť se může 
při hlasování zdržet, jak by se asi díval 
na přísedící kolegy/kolegyně, kteří by 
hlasovali proti jeho odměně nebo její-
mu snížení. Obě situace jsou dosti bizar-
ní, navíc se jedná o střet zájmů – a není 
to kampaň.
///

Kateřina Arnotová,
zástupkyně starosty 
MČ Praha ‑Čakovice
ČMT

Kapacita naší základní školy pro místní 
děti je dostatečná. Vzhledem k rozvoji 
městské části, který k nám přilákal pře-
vážně mladé rodiny, se zvýšila nejprve 
poptávka po místech v mateřských ško-
lách a postupně se přesunula do školy 
základní. Podařilo se zajistit finance a vy-
budovat nové budovy, aby děti nemusely 
nikam dojíždět. To je určitě velká výhoda 
na rozdíl od jiných městských částí, kde 
se toto nepovedlo a kde děti musí navště-
vovat školy dál od svého bydliště.

Kvantita ale nestačí, důležitá je i kva-
lita školy. Rodiče chtějí víc než jen ráno 
dítě ve škole odevzdat a odpoledne vy-
zvednout, zajímá je, co děti ve škole dě-
lají, jestli je tam příjemné, respektující 
a bezpečné prostředí, a samozřejmě taky, 
jestli se jejich děti ve škole něco zajíma-
vého a důležitého dozví. V naší škole se 
tyto parametry těžko posuzují a zajišťu-
jí, je moc velká. Je tam hodně dětí, hod-
ně učitelů, hodně zaměstnanců. A v ano-
nymním prostředí se kvalita obtížně 
zavádí a ještě obtížněji kontroluje. Více 
než stočlenný učitelský sbor je náročné 
hodnotit, hospitovat, vzdělávat nebo je-
nom znát. Stejně tak se těžko vytvářejí 
osobní vztahy mezi dětmi a učiteli, zvlášť 
na druhém stupni. Kvalita nesmí zůstat 
na druhém místě.
///

V naší městské části působí v oblasti 
základního školství dva školské subjek-
ty, soukromá škola Livingston a veřej-
ná škola nesoucí jméno po prezidentu 
Benešovi. Každá škola má trochu jiný 
přístup k výuce a vzdělávání, skutečný 
hodnotitel kvality však budou vždy kon-
krétní žák a jeho zákonní zástupci jako 
klienti dané instituce. Pouze vzdělání 
žáků a jejich úspěchy při přijímacím ří-
zení na střední školu pak budou určitým 
vodítkem k posouzení výsledků vzdělá-
vacího systému.

Naše radnice, jako zřizovatel veřej-
né školy, může vytvářet škole podmín-
ky. Zastupitelé totiž rozhodují o provoz-
ním rozpočtu školy, s podporou hlavního 
města Prahy stavíme nové budovy a sna-
žíme se vytvářet technické podmínky 
pro fungování naší školy např. nákupem 
některých nadstandardních technologií, 
jako je třeba aquaponická laboratoř. Již 
před několika lety jsme rozhodli o rozší-
ření školského areálu, jehož obrysy jsou 
dnes již zcela zřejmé a k jehož dokonče-
ní, věřím, chybí již jen několik málo let. 
Postupná dostavba budov umožňuje sou-
časně i zlepšovat kvalitu školních podmí-
nek. Nejde jen o dostavbu nových tříd, 
ale i o zázemí pro pedagogy. To je dnes 
bohužel velkou slabinou, a s dalším do-
končováním nových prostor to nyní bude 
prioritou. Připraveno je také rozšíření 
školní jídelny nebo vznik nových prostor 
pro tělocvik.
///

Jiří Vintiška,
starosta 
MČ Praha ‑Čakovice
ODS + TOP 09

Daniel Kajpr,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice
KDU-ČSL

Martin Střelec,
radní 
MČ Praha ‑Čakovice
Pro Prahu-Čakovice
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V rámci hudební kariéry jste zažila 
všechno. Sólovou dráhu, divadelní 
angažmá, pedagogickou činnost 
i sbormistrovství. Co vám to všechno 
dává?

Od svých čtyř let nedělám nic jiného 
než muziku. Bylo to jasně dané, vyrost-
la jsem v hudebním prostředí, které mě 
zásadně ovlivnilo. Tatínek byl výbor-
ný violista, jezdil po celém světě, děde-
ček byl skvělý instrumentalista. Setkala 
jsem se s různými žánry. Otec dělal kla-
siku, maminka zase jako zpěvačka pů-
sobila v Bajo triu, kde zpívali třeba pís-
ně Jaroslava Ježka. Silně mě to ovlivnilo. 
Od malička miluji klasickou hudbu.

Takže vám bylo určitě dobře v místní 
hudebce. Vy jste v ní doslova vyrostla, 
že?

Přesně tak. To je taková kuriozita 
mého života. Nechtěla jsem trávit čas 
ve školce. Tak jsem chodila s mamin-
kou do hudebky. Od čtyř let jsem se 
učila hrát na klavír a toužila po tom, 
stát se klavíristkou. Ale to se změnilo, 
když jsem začala chodit do Kühnova 
dětského sboru. S ním jsem jezdila po 
světě, čichla jsem k dětským sborovým 
rolím v Národním divadle, v tehdejším 
Smetanově divadle a získala jsem po-
cit, že nemůžu dělat nic jiného než di-
vadlo a operní zpěv. Po konzervatoři 
jsem strávila deset úžasných let v ope-
retě plzeňského divadla.

To už se ale rozjela také vaše sólová 
dráha. Dnes vystupujete i se svým 
partnerem. Jak taková spolupráce 
funguje?

Skvěle. Je to úžasné. Vzájemně se dopl-
ňujeme. On hraje na trubku, já zpívám, 
projekty plánujeme společně. Známe 
se tak dobře, že přesně víme, co může-
me od druhého čekat, co po sobě mů-
žeme chtít. Přesně umíme odhadnout 
chvíli, kdy si dát navzájem pokoj a kdy 
být naopak tvůrčí. Neměnila bych!

Máte šestiletou dceru. Bylo pro 
umělkyni těžké založit rodinu?

Nebylo. Nikdy jsem nepatřila k těm, 
kteří touží po ohromné kariéře. Takže 
založit rodinu nebylo těžké, spíše bylo 
zásadní počkat na správné období, vě-
dět, že to už opravdu chci a že mám 
toho správného muže.

Ovlivnilo mateřství váš projev? Hlas?
V pozitivním slova smyslu velice vý-
razně. Hlas mateřstvím dozraje. Už 
v těhotenství se mi začal krásně mě-
nit. Pěvecky se mi velice ulevilo. A po-
řád vlastně ještě zraje, stále je to pří-
jemné. Než zase začne stárnout. Tohle 
období je opravdu moc fajn.

Vydá se vaše dcera ve vašich stopách?
Nevím, je nesmírně talentovaná na mu-
ziku, ale na rozdíl ode mě i na sport. 
A vypadá to, že u ní pohyb zatím vítězí. 
Také chodí do hudebky, protože ji odpo-
ledne nemá kdo hlídat. Partner také učí, 
zároveň hraje ve Státní opeře. Máme ší-
lenou pracovní dobu. Ale je pravda, že se 
dcera směje, že bude hrát na klavír, aby 
to po mně, až umřu, někdo převzal.

Projezdila jste svět, pracovala 
v Holandsku, nebyly vám pak 
Čakovice malé?

Víte, já jsem hrozně ráda doma. Mám 
to v sobě od začátku. A myslím si, že 
mě to odjakživa brzdí v takové té touze 
po hvězdnosti. Díky tomu jsem nikdy 
netoužila být skutečnou hvězdou a žít 
život velké pěvkyně. Kdekoliv jsem 

Tomu koncertu se nedařilo od začátku. 
Vysnila jsem si cyklus sborových kon-
certů Gaudium Cantorum (se) před-
stavuje. Několik let jsme ho plánovali. 
Nejdříve nám plány překazil covid, tak 
jsme vystoupení odsunuli na říjen, ale 
to ho zase zrušila moje zlomená noha. 
Tehdy jsem skutečně nemohla, byla 
jsem opravdu jen ležící. Proto jsme ho 
o měsíc posunuli s tím, že se musím 
natolik zmátořit, abych to zvládla. Člo-
věk vydrží hrozně moc…

Zvládla jste ho bravurně. A předvedli 
jste úžasné výkony. Váš sbor už 

Co by se muselo stát, abyste zrušila 
vystoupení?

S nadsázkou řečeno bych asi musela 
umřít. Jak už to v našem oboru bývá, 
zrušit představení, to už je extrémní 
případ, kdy vážně přijdu o hlas a nic 
s tím neudělám. Ale v případě běž-
né virózy, jakou nosí dcera ze školky 
nebo ji chytnu od dětí ve škole, se to dá 
zvládnout. Člověk vezme prášek, roze-
zpívá se a jde.

Narážím na to, že jste v listopadu 
fantasticky oddirigovala koncert 
i o berlích…

prakticky slaví plnoletost. Působíte 
zde osmnáct let. Přitom to všechno 
odstartovala jedna Rybovka…

Máte pravdu. Prvotním impulzem 
bylo, že jsem chtěla nazkoušet Rybov-
ku pro čakovický kostel. Oslovila jsem 
veřejnost, ať se připojí, kdokoliv bude 
chtít. Vůbec jsem nekalkulovala s tím, 
že bychom ve zpěvu pokračovali. Ale 
lidem se to tak zalíbilo, že jsme se roz-
hodli zpívat dál. Všechno jsem se uči-
la za pochodu, bylo mi 22 let, neuměla 
jsem dirigovat… Začínali jsme s devíti 
zpěváky, dnes máme 26 členů.

Štěpánka Heřmánková: Nikdy jsem 
netoužila žít hvězdný život
Její život je prakticky od narození spojený s čakovickou ZUŠ. Dnes zde vyučuje sólový zpěv a již 
18. rokem vede úspěšný pěvecký sbor Gaudium Cantorum. Přestože má za sebou divadelní angažmá 
a jako sólistka vystupovala v zahraničí, do Čakovic se vždycky ráda vrací a svůj domov by za nic na 
světě nevyměnila.

kdykoliv byla, vždy jsem se strašně tě-
šila zpátky do naší školy, zpátky k uče-
ní. A naopak od učení se vždy těším, že 
něco zažiju, že si zazpívám. Ten pocit 
povznesení a pět minut slávy je fajn.

A je něco, čeho byste ještě vy sama 
chtěla dosáhnout?

Já mám teď takové období, kdy se cí-
tím hrozně spokojená. Toužím po ta-
kových malichernostech, které vlast-
ně ani nepotřebuju k životu. Kdybych 
chtěla od života pořád víc, bylo by to 
spíš rouhání. Musím pracovat na tom, 
abych si tenhle stav udržela co nejdéle.

Máte ráda ticho?
Mám. Už ho umím zažívat, ale příliš 
si ho neužiju. Doma mám malou tre-
perendu, která začne štěbetat ráno 
a přestane v jedenáct večer, když 
usne. Samotu a ticho mám velmi ráda, 
ale s narozením dítěte to skončilo. Ale 
díky za to.

Jak tedy odpočíváte? Najdete si vůbec 
prostor pro odpočinek?

Velice ráda trávím čas venku, jsem 
venkovní člověk. Moc ráda pracuji na 
zahradě. Jakmile to trochu jde, chodím 
se psem na dlouhé procházky, s dce-
rou jezdím na koloběžce, na kole, ráda 
si dám dobrou kávu – to je pro mě re-
laxace. Mám ráda jednoduché věci, 
obyčejné každodenní radosti! ///

Michala Jendruchová
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Školství /// U nás

Po dvouleté covidové pauze se do ZUŠ 
Marie Podvalové opět vrátily rodinné 
klany, aby prezentovaly společnou práci 
a neutuchající nadšení. V rámci oslavy 
Dne matek se obecenstvu představili 
talentovaní žáci výtvarného a hudební-
ho oboru společně se svými rodiči, pra-
rodiči nebo sourozenci. Letos připravily 
výtvarné práce s rodinami paní učitelky 
Jana Anděličová a Klára Podlahová. „Je 
vidět, že se geny dědí. S akcí jsme začali 
v roce 2013, a protože byla úspěšná, od 
té doby ji každý rok opakujeme. Vyjma 
dvou posledních ročníků, které nám zne-
možnila covidová pandemie,“ říká učitel-
ka výtvarného oboru Jana Anděličová. 
Její slova potvrzuje ředitelka ZUŠ Ivana 
Heřmánková: „Máme zde mezi rodiči 

i profesionální výtvarníky a hudebníky, 
někteří účinkující jsou našimi bývalými 
žáky a nyní k nám už vodí své děti.“

Do oblíbené akce se zapojují celé ro-
dinné klany včetně babiček, sourozenců, 
strýčků či tet. Akci odstartovala vernisáž, 
která odhalila výtvarné práce osmnácti 
rodin. Objevily se zde malby, kresby, ná-
padité koláže i patchwork. „Funguje to 
tak, že se přihlásí žáci, kteří o akci mají zá-
jem, dohodnou se se svými rodiči a ti při-
nesou své vlastní práce, ať už nové, nebo 
z předešlých let. My pak výtvory doplní-
me pracemi našich žáků, které vytvořili 
u nás v ateliéru. Například od Jelínků zde 
máme tři generace,“ říká Jana Anděličová.

„Máme to v krvi celá rodina. Můj tatínek 
byl mistr umělecké knižní vazby a jako 

Jablko nepadá daleko od stromu
Že známé přísloví o jablku, které nepadá daleko od stromu, je 
skutečně pravdivé, o tom se ve středu 4. května mohli přesvědčit 
příznivci ZUŠ Marie Podvalové. Škola již po deváté uspořádala 
společnou výstavu a koncert rodičů s dětmi.
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kantor předával dál své zkušenosti. Já 
jsem vystudovala fotografii na SPŠ Grafic-
ká, syn zde vystavuje kresbu a naše malá 
vnučka malovala. Je krásné, když děti vez-
mou do ruky štětce, jsem ráda, že jsem se 
mohla zapojit,“ říká za „Jelínkovic“ rodinu 
babička Jana Pertáková. Na koncertě ná-
sledně vystoupilo deset rodinných týmů 
a nutno dodat, že předvedly skutečně 
profesionální výkony. „Mám trému nejen 
za sebe, ale hlavně za děti,“ říká Jiří Nauš, 
profesionální pozounista. Na koncertě do-
provázel svého syna Jakuba, který zahrál 
na trumpetu, a nadějnou zpěvačku, dceru 
Nelu, pak na klavír.

Každá maminka pak za svou účast do-
stala růžičku a všichni už se těší na příš-
tí, jubilejní ročník. Bude desátý a nebude 
to jediné významné jubileum ZUŠ Marie 
Podvalové. O všem budeme veřejnost in-
formovat v našem časopise U nás v Čako-
vicích. 
///

Michala Jendruchová

Historie ///

Malý obrázek:  
Jarka Krákorová, 
léta 60., na pouti

Třeboradické 
máje, fotoarchiv 
M. Novákové  
(asi 60.–70. léta)

Jarní zastavení
Probouzející se rozkvetlá příroda od-
jakživa přinášela lidem radost. A tak se 
slavilo a veselilo v duchu pohanských 
i křesťanských tradic. V březnu se vy-
nášela smrtka (Morana), tedy symbol 
zimy. O Velikonocích koledníci pomlazo-
vali ženy i dívky rákoskami a za odmě-
nu dostávali malovaná vajíčka. V dubnu 
čakovická škola pořádala Stromkové 
slavnosti. Své kouzlo měla filipojakubská 
noc se zapalováním čarodějnických ohňů 
30. dubna. A následoval měsíc májů 
a měsíc poutí.

Staročeské máje
Tradicí dlouho udržovanou v Třeboradi-
cích bylo stavění májí. V noci na 1. květ-
na mladíci vyhledali strom – máj, kterou 
nazdobili a postavili na návsi. Mladým 
svobodným děvčatům pak umisťovali oz-
dobené břízky pod jejich okna, což byla 
veliká pocta, za kterou byli odměněni 
tanečkem a pohoštěním. V současnosti 
tuto tradici do městské části vracejí Obec 
baráčnicků Jana Koziny a Klub LíPa.

Svátek práce
1. květen máme také neodmyslitelně 
spojen s oslavami Svátku práce. Prvo-
májové průvody s prapory, transparenty 
a alegorickými vozy patřily ke koloritu 
obce za první republiky a socialistické 
éry až do připojení obce k Praze v roce 
1968.

Poutě k oltářům
Každý rok v červnu církev pořádala osla-
vy svátku Božího těla neboli Oltářů. Šlo 
o jednu z nejstarších místních tradic. 
V obci byly postaveny oltáře se svatými 
obrázky, ozdobené květinami. Po mši se 
konal průvod. V čele kráčely družičky 
v bílých šatech s košíčky květin, za nimi 
pan farář pod nebesy, ministranti a další 
věřící.

Lidové pouťové zábavy
Citace z kronik: V neděli 6. června 1926 
slaví se pouť. Na hřišti a po obou stra-
nách silnice plno krámků, nahoře v obci 
houpačky. Odpoledne těžko se projde 

silnicí a obchodníci si pochvalují kou-
pěchtivost jmenovitě mládeže čakovic-
ké. O pouti 19. června 1927 byla ulice od 
kostela až po dům p. Gottfrieda po obou 
stranách plna krámků. Mezi tím zástupy 
lidu a dětí. Střelba, vyvolávači, trubky, 
píšťalky způsobují rušný život. Večer zá-
bavy ve všech hostincích. 14. června 1936 
bylo jasno a krásný den. Čakovická pouť 
přilákala hodně lidí, ulice byly plny 
a nové náměstí sotva stačilo pro atrakce 
všemožných druhů. 

Po válce stály pouťové stánky s cuk-
rovím, pečivem a hračkami po celé délce 
hlavní ulice. Později se poutě konaly na 
hřišti DTJ (dnes Tesco a okolí) a na ná-
městí, kde stály kolotoče, houpačky, loch-
neska, mořské vlny i střelnice. Prodával 
se turecký med, cukrová vata, prstýnky 
a „štěstíčka“ z pouti. A každý frajer do-
kázal vystřelit papírovou růži pro svou 
krásku. 
///

Jarka Krákorová,  
kronikářka
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Senioři /// U nás

MČ děkuje paní Kateřině Rosické která 
dárky pro seniorky sponzorovala. Občer-
stvení a kulturní program byly pečlivě 
připraveny. „Z technických důvodů bylo 
bohužel hudební vystoupení na posled-
ní chvíli zrušeno. Když jsme to zjistili, 
hodně v nás zatrnulo. Ale nakonec se vše 
zvládlo a měla jsem dojem, že přítomní 
hosté odcházeli ze sezení spokojeni. Co 
se týče občerstvení, naštěstí klaplo vše 
na jedničku, tak jak jsme u SOU zvyklí,“ 
říká Soňa Černá.

A tak se improvizovalo. Odpoledne se 
změnilo v diskuzi na téma aktuality z ob-
lasti územního rozvoje, které se zhos-
til 1. místostarosta Alexander Lochman, 
o novinkách v životním prostředí a revi-
talizacích vodních ploch a toků na úze-
mí městské části informovala přítomné 
místostarostka Soňa Černá a do minulos-

Vycházky 
s kronikářkou
1. 6. Ďáblická hvězdárna aneb Jedeme 
za sluncem
Sraz účastníků ve 13.00 na stanici au-
tobusu č. 202 Nám. J. Berana (odjezd 
13.08) do Ďáblic. Navštívíme ďáblic-
kou hvězdárnu, kde na programu bude 
např. pozorování Slunce. Vstup pro 65+ 
je 50 Kč, pro mládež 65‑ je 60 Kč. Poté 
půjdeme na vycházku hájem k vrcholu 
Ládví.

ti Čakovic se ohlédla Ivana Heřmánková, 
zastupitelka a ředitelka ZUŠ, která záro-
veň všechny bavila vtipným historkami, 
které zažila v roli maminky a babičky. 
I když odpoledne bylo improvizova-
né, povedlo se. A pokud se našim senio-
rům akce líbila, může se takto zopakovat 
v příštím roce, ale tentokrát i s kulturním 
programem. ///

Slavnostní setkání našich seniorů u příležitosti Dne matek se 
konalo 4. května v budově SOŠ a SOU Čakovice. Každá žena‑
seniorka při příchodu na uvítanou obdržela od zástupců městské 
části Praha‑Čakovice drobný dárek a krásnou růži.

Sport /// U nás

„Výběry za středočeskou oblast nomi-
novaly jednotlivé oddíly ve spolupráci s 
trenéry výběrů za naši oblast. Náš oddíl 
na pozici trenéra reprezentovali Jana Bi-
nar Broučková a Helena Špatková. Prů-
běh jednotlivých utkání řídili rozhodčí 
Mirka Spoustová z Čakovic a Tomáš Slá-
ma z Modřan. Všechna družstva ukázala 
znalost hry, odhodlání bojovat, a to i ve 
chvíli, kdy se nedaří,“ přibližuje průběh 
Helena Špatková z čakovického oddílu.

Čakovický oddíl měl zastoupení v ka-
tegorii mladších žáků (Adam Sochor, 
Adam Szombathy, Lukáš Čipera, Dominik 
Hampl, Alexandr Pech, Adam Morávek), 
starších žáků (Jakub Holý, Ondřej Holý, 

Oliver Szombathy, Patrik Vintiška, ne-
hrající zraněný Dominik Pech) a starších 
žákyň (Lia Šimáčková, Veronika Schul-
zová). „Mladší žákyně jsou velmi mla-
dý tým, v širší nominaci jsme měli pou-
ze jednu hráčku, Terezu Šťastnou, která 
se nakonec do užšího výběru nedostala,“ 
říká Helena.

Další podrobnosti o činnosti čakovic-
kého oddílu národní házené najdete na 
internetových stránkách www.nhcako-
vice.cz, a to včetně informací, jak si naše 
jednotlivá družstva stojí. „Starší žáci si 
dělají ambice na první místo v oblasti 
a účast na mistrovství starších žáků od 
10. do 12. června ve Stupně, mladší žáci 

bojují o první až druhé místo v oblas-
ti a účast na poháru mladšího žactva od 
17. do 19. června v Chropyni. Držte nám 
pěsti, ať se vše podaří,“ vzkazuje Helena 
Špatková

Výsledky
Středočeský kraj – severočeský kraj
Mladší žákyně ..........................8:22 (3:10)
Mladší žáci.................................5:10 (3:8)
Starší žákyně ............................9:14 (5:9)
Starší žáci ..................................24:18 (12:9)
///

Michal Káva
Helena Špatková

V Čakovicích se utkaly výběry 
Středočeského a severočeského 
kraje v národní házené
Během druhé květnové sváteční neděle se na hřišti v Čakovicích uskutečnila 
speciální utkání výběrů Středočeského a severočeského kraje v jednotlivých 
žákovských kategoriích.

Fo
to
: H
el
en
a 
Šp
at
ko
vá

Fo
to
: V
ác
la
v 
O
pl
et
al

Fo
to
: M
ic
ha
el
a 
Ši
m
ůn
ko
vá

15. 6. Jenštejn v jarní zeleni  
a jen pro nás!
Sraz účastníků na nádraží v Čakovicích 
ve 12.10, odjezd vlaku do Satalic ve 
12. 18. Již podruhé vyrazíme bažantnicí 
a lesoparky ke gotickému vodnímu hra-
du Jenštejnu ze 14. stol. Tentokrát si uži-
jeme jarní rozkvetlou přírodu a půjdeme 
i do hradu a muzea v Jenštejně. Prohlíd-
ku jen pro nás připraví ochotný pan kas-
telán Zd. Šimerka. Vstupné 25 Kč, pro 
mladší 40 Kč. Návrat autobusem. Délka 
pěší trasy cca 6 km. ///

Na setkání a společné zážitky se těší 
Jarka Krákorová

Naše seniorky oslavily 
Den matek

Jubilejní poukázky
Jubilejní (narozeninové) poukázky pro 
seniory Vám budou doručeny přímo 
k Vám domů. Pouze v případě, že Vás ne-
zastihneme, necháme ve schránce výzvu, 
že je poukaz připraven a až poté je mož-
no si jej na ÚMČ vyzvednout. Děkujeme.
///
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Sport /// U nás

1. ST
Dětský den
Český rybářský svaz – MO 
Čakovice zve všechny děti 
od 16 hodin k Zámeckému 
rybníku v čakovickém parku.

6. PO
Přednáška
Poslední přednáška na téma 
Od počátků normalizace do 
listopadu 1989 PhDr. Micha-
la Arnota začíná v 18 hodin 
v Schoellerově sále čakovic-
kého zámku.

7. ÚT
Dr. Knock
Pro milovníky neotřelého 
humoru připravil spolek 
Bílej mlejn bizarní kome-
dii J. Romainse Dr. Knock. 
Odehraje ji od 19 hodin na 
čakovickém zámku.

8. ST
Seminář na téma 
Jak na úsporné bydlení
Začíná v 18 hodin v Scho-
ellerově sále čakovického 
zámku. Seminář je určen pro 
majitele rodinných a byto-

Kalendář /// U nás

Kalendář červen

vých domů. Jeho obsahem 
jsou aktuální dotační progra-
my. Organizuje ho městská 
část Praha‑Čakovice ve spo-
lupráci se Státním fondem 
životního prostředí.

10. PÁ
Noc kostelů
Farnost Čakovice srdečně 
všechny zve na Noc kostelů, 
která začíná ve 14. 30.

12. NE
30 let Cameraty
Pěvecký sbor Camerata slaví 
30 let od svého vzniku. Velký 
koncert se uskuteční v koste-
le sv. Remigia od 16 hodin.

18. SO
Čakovičtí fotbalisté slaví 
110 let
Den plný utkání, autogrami-
ád i kulturního programu 
začíná v 9.30 na fotbalovém 
stadionu v Čakovicích.

Pochod za výzo
Start je od 9 do 11 hodin na 
železniční zastávce  
Praha‑Čakovice. Trasa 

pochodu končí na Farmě 
ekologické výchovy Miškovi-
ce. Na vaši účast se těší Klub 
českých turistů ve spolupráci 
se Sousedským třeboradic-
kým spolkem.

24. PÁ
Zámecká noc
ZUŠ Marie Podvalové zve 
na Zámeckou noc 2022. 
V 18 hodin ji v Schoelle-
rově sále zahájí koncert 
žáků a v 19.30 vystoupí na 
nádvoří zámku J. J. Big Band 
a hosté.

Organizujete v naší MČ kroužky pro děti?
Nabízíme sportovním oddílům a  organizátorům 
kroužků možnost prezentace mimoškolních aktivit 
pro děti prostřednictvím časopisu U nás v Čakovicích 
9/2022 s  distribucí 26. srpna  2022. V  případě zájmu 
prosíme o zaslání následujících informací na adresu: 
redakce@cakovice.cz. 
Požadované informace: název sportovního oddílu 
nebo organizace, druh činnosti, věková kategorie, ter‑
mín náboru, místo konání, cena a kontakt. 
Uzávěrka je 31. 7. 2022. 

let fotbalu     
 v Čakovicích

Stará garda TJ AVIA Čakovice
                      vs.
Stará garda AC SPARTA Praha

HARMONOGRAM
09:30   začátek
10:30    mistrovský zápas TJ AVIA Čakovice "A" - ABC Braník
12:30    zápas přípravek
13:30    SG TJ AVIA Čakovice - SG Sparta Praha
15:00    autogramiáda legend AC Sparta Praha
15:30    ocenění legend TJ AVIA Čakovice, slovo starosty
17:00    kapela Semafor kvintet

                                                                 

 
 

SOBOTA  18.06.2022
Fotbalový stadion v Čakovicích

25. SO
Čakovický spolkový den
Začíná ve 14 hodin v zámec-
kém parku (na louce pod 
čakovickým zámkem). Akci 
pořádá spolek Bílej mlejn ve 
spolupráci s Ateliérem Střípek.

Kinobus
V termínu od 27. 6. do 
30. 6. proběhne již tradičně 
na náměstí Jiřího Berana 
v Čakovicích promítání filmů. 
Program bude zveřejněn na 
www.cakovice.cz.

NÁRODNÍ HÁZENÁ
1. liga ženy
29. 5. – 11.00 Modřany – Čakovice
5. 6. – 9.00 Čakovice – Most
11. 6. – 14.30 Ejpovice – Čakovice
12. 6. – 10.30 Chomutov – Čakovice

NOHEJBAL
Extraliga mužů
28. 5. – 10.00 Čakovice – Vsetín
4. 6. – 14.00 Benešov – Čakovice
5. 6. – 11.00 Plazy – Čakovice
11. 6. – 10.00 Čakovice – Karlovy Vary
12. 6. – 14.30 Čelákovice – Čakovice
18. 6. – 14.00 Modřice – Čakovice

1. liga mužů
28. 5. – 15.00 Čakovice B – Vsetín B
29. 5. – 14.00 Žďár nad Sázavou – Čakovice B
4. 6. – 10.00 Čakovice B – Český Brod
11. 6. – 14.00 Prostějov – Čakovice B
18. 6. – 14.00 Čakovice B – Modřice B

1. liga žen
5. 6. – 15.00 Santoška – Čakovice
12. 6. – 15.00 Čakovice – Český Brod
19. 6. – 13.30 Čelákovice – Čakovice
23. 6. – 17.30 Start – Čakovice

FOTBAL
SK Třeboradice – přebor
28. 5. – 17.00 Žižkov B – Třeboradice
3. 6. – 18.00 Motorlet B – Třeboradice
11. 6. – 10.30 Třeboradice – Vyšehrad B
18. 6. – 11.00 Újezd nad Lesy – Třeboradice

TJ Avia Čakovice – 1. B třída
28. 6. – 10.00 Meteor B – Čakovice
4. 6. – Čakovice – Radotín B
12. 6. – Zličín B – Čakovice
18. 6. – 10.30 Čakovice – Braník

FK Meteor Praha B (hrají v Miško-
vicích) – 1. B třída
28. 6. – 10.00 Meteor B – Čakovice
5. 6. – 17.00 MSM – Meteor B
12. 6. – 17.00 Radotín B – Meteor B
18. 6. – 10.00 Meteor B – Zličín B

SK Třeboradice B – 1. B třída
28. 5. – 10.45 Strašnice – Třeboradice B
5. 6. – 17.00 Třeboradice B – Klánovice
12. 6. – 17.00 ČAFC B – Třeboradice B
19. 6. – 17.00 Třeboradice B – Ďáblice B

TJ Avia Čakovice B – 3. třída
29. 5. – 15.00 Čakovice B – Kbely B
4. 6. – 13.00 Libuš B – Čakovice B

Čakovický fotbal oslaví 
110. výročí, zahraje si  
proti hvězdám Sparty 
a ocení klubové 
legendy

Čakovický fotbalový oddíl TJ Avia oslaví 
v sobotu 18. června na svém stadionu 
110. výročí založení klubu. A oslava bude 
stát rozhodně za to! Celý den bude plný 
fotbalu a na trávníku se ukážou fotbalis-
té od nejmenších benjamínků v příprav-
ce až po veterány.

Samotný program začne v 9.30 a o še-
desát minut později vypukne mistrovský 
zápas mužů 1. A třídy Čakovice–Braník. 
Po nich bude trávník patřit zmiňovaným 
benjamínkům.

Ve 13.30 hodin pak vypukne zlatý 
hřeb celých oslav, zápas starých gard Ča-
kovic a Sparty. Své někdejší slavné spolu-
hráče dává dohromady pětinásobný mis-
tr a vicemistr Evropy z roku 1996 Martin 
Frýdek, který v Čakovicích pomáhá s tré-
nováním mládeže. Proti sobě tak v přá-
telském zápase nastoupí legendy našeho 
klubu i velké hvězdy československého 
i českého fotbalu. Fanoušci se rozhodně 
mají na co těšit. Fotbalisté Sparty pak po 
zápase usednou nejen k vychlazenému 
pivku, ale také k fixům, protože pak ná-
sleduje jejich autogramiáda.

Ke slovu se pak dostane starosta Ča-
kovic Jiří Vintiška a oceněny budou čako-
vické fotbalové legendy. Na konci minu-
lého roku byl totiž založen Klub legend 
a do něj bude symbolicky uvedeno osm 
prvních členů – Jan Hertl, Jiří Čadek, Ol-
dřich Urban, Jiří Rosický, Josef Jurkanin, 
Eduard Helešic, Zdeněk Jurkanin a Fran-
tišek Franke.

O kulturní program se pak postará ka-
pela Sefamor kvintet a zábava bude po-
kračovat dle libosti.

Pokud máte rádi sport a hlavně ča-
kovický fotbal, tuhle událost si rozhod-
ně nesmíte nechat ujít! Legendy Čakovic 
i Sparty se na vás už těší! ///

Michal Káva

Nohejbalisté Čakovic rozjeli novou sezonu dobře. 
Společně s Karlovými Vary a Modřicemi extralize kralují. Fo
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Inzerce

Odvoz starého nábytku na 
skládku. Stěhování všeho druhu. 
Vyklízení sklepů, bytů, pozůs-
talostí atd. Naložíme a odvezeme 
cokoliv. Vše za rozumnou cenu. 
Volejte: 773 484 056

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. 

JAZYKOVÁ  ŠKOLA  ANGLIČTI-
NA  PRAHA  9  se  sídlem  v  Ča-
kovicích  hledá  nové  lektory.  
Nabízíme práci v příjemném pro-
středí a kolektivu, profesionální 
zaškolení a kvalitní metodiku, 
možnost flexibilní pracovní doby, 
dobrý plat, vhodné i pro stu-
denty VŠ A AKTIVNÍ MAMINKY. 
Váš životopis zašlete na  
info@anglictinapraha9.cz nebo na 
vanickovamarketa@seznam.cz, pří-
padně volejte na tel. 777 151 324

Přijmeme řidiče na Mercedes 
Atego. Krátké trasy po ČR pro 
svoz a odvoz palet. Kontakt: 
+420 734 490 261 nebo an-
drea.hirsl@atmpal.cz

Poznamenejte si jeden důležitý termín. Odevzdání 
vašich podkladů do letního čísla (tj. 07+08/2022) 
pro publikování pozvá nek, prezentování akce 
v kalendáři akcí a inzerce je nejpozději do 9. června.
Toto číslo vyjde 24. června.

Chcete inzerovat v letním čísle 
U nás v Čakovicích?

U nás /// Informuje

Aktivní léto, Summer pila-
tes, celkem 22 lekcí, cvičíme 
venku v podvečer ve stínu 
borovic, víceúčelové hřiště 
Čakovice ul. Jizerská 932/19, 
2x týdně 60 minut,  
13.6.‑31.8.2022,  
www.hama‑studio.cz,  
mobil 606 320 100

Přijmeme obchodního zástupce. 
Jedná se o společnost zabývající se 
nákupem a prodejem palet. 
Kontakt: +420 734 490 261 nebo 
andrea.hirsl@atmpal.cz

MALOVÁNÍ ČAKOVICE – 
rychlé, kvalitní a čisté 
vymalování bytu či domu dle 
vašich představ. Profesionální 
služby. Tel.: 736 734 947.

JAZYKOVÁ  ŠKOLA  ANGLIČTINA 
PRAHA  9 se sídlem v Čakovi-
cích, Danielova ulice hledá  paní 
na  úklid  v  pracovních  dnech 
ve  večerních  hodinách.  Nabízí-
me práci v příjemném prostře-
dí, dobrý plat, práci v režimu 
týden práce a pak týden volna.  
Vhodné i pro důchodce nebo aktiv-
ní maminky. Finanční ohodnocení 
cca 5.000/ měsíc. Váš životopis za-
šlete na info@anglictinapraha9.cz 
nebo na vanickovamarketa@sez‑
nam.cz, případně volejte na tel. 
777 151 324 ///

30 let 
 Camerata

OSLAVTE S NÁMI 30 LET 
PĚVECKÉHO SBORU  
CAMERATA PRAHA

Sbormistryně:  
Veronika Dvořáčková Žofáková,  
Jana Kavanagh, Michaela Šírová   
 
Hosté: Jakub, Marie a Ondra 
Dostálovi (z kapely Jamaron) /   
Vystoupí současní i bývalí členové 
oddělení Broučci, Kamarádi,  
Shamwari a Camerata Praha

Výstava v Půdním ateliéru zámku 
vždy ve čtvrtek od 14.00 do 20.00.

12. 6. 2022 V 16 HODIN V KOSTELE 
SV. REMIGIA, PRAHA - ČAKOVICE

Koná se za finanční podpory MČ 
Praha – Čakovice

Rezervace vstupenek na:  
info@cameratapraha.cz

Důležité upozornění – 
robotické sekačky
S  robotickými sekačkami se mů‑
žete setkat na zelených plochách 
v okolí čakovického zámku a v Hu‑
sově parku. V  souvislosti s  jejich 
používáním žádáme občany o do‑
držování následujících pravidel:
1. Nedotýkejte se jich,
2.  nevytvářejte jim uměle 
překážky,

3.  pokud sekačka pojede 
proti vám, vyhněte se jí, 
nezvedejte ji a neměňte její 
směr jízdy posunutím.

Robotické sekačky jsou vybaveny 
čipem a GPS navigací. Pokud s ro‑
botickou sekačkou někdo začne 
neodborně manipulovat, spustí se 
alarm, vyšle signál městské policii 
a  robotická sekačka se okamžitě 
dostává do režimu „mimo provoz“.
Děkujeme za dodržování pravidel.

Jak na úsporné bydlení
Seminář ve spolupráci městské části Pra-
ha‑Čakovice a Státního fondu životního 
prostředí na téma Jak na úsporné bydle-
ní se bude konat ve středu 8. června od 
18 hodin v Schoellerově sále čakovické-
ho zámku. Seminář je určený pro majite-
le rodinných a bytových domů.
Přednášející: Ing. Michal Smejkal

Program semináře:
1. Informace o aktuálních dotačních pro-
gramech na: zateplení obvodových stěn, 
střech, stropů a podlah u stávajících rodin-
ných domů, výměnu oken a dveří, výstav-
bu nebo nákup nového rodinného domu 
s velmi nízkou energetickou náročností, 
fotovoltaiku, solární termické a fotovol-
taické systémy, tepelná čerpadla, rekupe-
raci, využívání tepla z odpadní vody, zele-
né střechy, využívání dešťové a přečištěné 
odpadní vody v domácnosti a na zahradě, 
výměnu starých neekologických kotlů, vý-
měnu nevyhovujících zdrojů tepla.
2. Nová zelená úsporám a Kotlíková do-
tace: vysvětlení rozdílů mezi oběma dotač-
ními programy. Zároveň zde budou podány 
informace, jaký typ žadatele splňuje pod-
mínky pro získání dotace v programu Nová 
zelená úsporám nebo který žadatel má ná-
rok na dotaci v programu Kotlíkové dotace.
Seminář se koná pod záštitou místostarost-
ky Kateřiny Arnotové.

Červnové blokové čištění 
komunikací
1. 6.  Třeboradice  a  čakovické  sídliš-
tě  – Šircova, Panklových, Zaháňských, 
Bayerova, Bermanova, Theinova
7. 6.  Čakovice – Na Barikádách v úse-
ku Polabská–Cukrovarská, Plajnerova 
v úseku Polabská–Církova, Vyhlídkova 
v úseku Polabská–Cukrovarská, Zámišo-
va, Církova
15. 6. Čakovice – Ostravická, U Párníků, 
Jizerská v úseku Vážská–Oderská
22. 6. Miškovice  – Radonická, Na Mýtě, 
Zápská, U Zbrojnice, Bendlova, Košátecká
29. 6. Čakovice – Svitavská v úseku Něv-
ská–Ostravická, Dyjská, Myjavská, Něv-
ská v úseku Vážská–Oderská
Prosíme občany, aby respektovali do-
pravní značení a svá vozidla na uvedený 
termín přeparkovali. ///

Rozšíření technického 
parku MČ Praha‑
Čakovice o novou 
traktorovou sekačku

Jedná se o traktorovou sekačku Kubota 
G261 s hmotností 995 kg. Je vybavena 
tříválcovým dieselovým motorem s ka-
palinovým chlazením o výkonu 18,5 kW. 
Šířka její žací lišty je 1372 mm. Veškeré 
ovládání je prováděno pomocí hydrauli-
ky. Využití: sečení velkých ploch, sečení 
ploch se sběrem posekané trávy nebo 
možnost mulčování. ///

VOK na objemný odpad 2022
Červen  1. 6. , 15. 6. , 29. 6.
Přistavení: středa 14.00 – 18.00 hod.
Třeboradice – parkoviště u hřbitova 1 ks
Miškovice – Na Kačence 1 ks

Mobilní sběr nebezpečných odpadů a potrav. olejů 2022
Datum – 
den Praha‑Čakovice

Zastávka čas od–do 
po–pá so

4. 6. – so
23. 7. – so
30. 8. – út

křižovatka ul. Schoellerova a V Pačátkách 15.00–15.20 8.00–8.20
křižovatka ul. Schoellerova a U Hřbitovů 15.30–15.50 8.30–8.50
křižovatka ul. Bělomlýnská a U Bílého 
Mlýnku (u garáží) 16.00–16.20 9.00–9.20

křižovatka ul. Schoellerova a Cukerní 16.30–16.50 9.30–9.50
křižovatka ul. Ke stadionu a Jizerská 17.00–17.20 10.00–10.20
ul. Něvská (MŠ 120 a parkoviště) 17.30–17.50 10.30–10.50
křižovatka ul. Cukrovarská a Vyhlídkova 18.00–18.20 11.00–11.20
křižovatka ul. Polabská a Krčmářovská 18.40–19.00 11.40–12.00

V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogra-
mu, kontaktujte řidiče tohoto vozidla na telefonním čísle 739 412 393, 731 686 777, 
602 485 324. ///

VOK na bioodpad 2022
Červen  4. 6. , 18. 6.
Přistavení:  9.00 – 12.00 hod.
Třeboradice – parkoviště u hřbitova 1 ks
Miškovice – Na Kačence 1 ks



P O Z V Á N K A  
Český rybářský svaz – MO Čakovice 

pořádá dne  1. června 2022  od  16 hodin
Čakovický park, Zámecký rybník

D Ě T S K Ý   D E N

Pohoštění a nápoje pro děti zdarma
Těšíme se na Vás

ČAKOVICKÝ SPOLKOVÝ DEN 2022
V ZÁMECKÉM PARKU NA LOUCE POD ZÁMKEM

V SOBOTU 25. ČERVNA 2022 9.

VSTUP ZDARMA

pořádají

stánky spolků a organizací • soutěže pro děti o ceny
na podiu •�živá zvířátka • občerstveníbohatý program
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ZÁMECKOU
NOC 2022

24.
ČERVNA

2022
 nádvoří zámku v Čakovicích

18,00 hod. koncert žáků v
Schoellerově sále

19,30 hod. J.J.Big Band a hosté na
nádvoří zámku

 

Základní umělecká škola
 Marie Podvalové
 srdečně zve na

 

Vstupné: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě.
Prodej vstupenek: MČ Čakovice - podatelna, tel. 283 061 419

Jedinečná formace hudebníků interpretující
klasickou hudbu v netradičním úpravách

Štěpán Švestka
– violoncello
Jaromír Žižka
- akordeon
Ondřej Plhal – housle
Marek Švestka – kontrabas

21. 9. 2022 v 19 hod.
v Schoellerově sále Čakovického zámku

Shadow
Quartet

pořádá MČ Praha - Čakovice

Shadow_Quartet_ctvrtka.indd   1 24.04.2022   11:46:31

Klub českých turistů  
a Sousedský Třeboradický Spolek

Vás zvou na 3. ročník v sobotu 18. června 2022

POCHOD ZA VÝZO 

Start: od 9 do 11 hodin na železniční zastávce Praha-Čakovice

Cíl: Farma ekologické výchovy Miškovice

Na trase potkáte 7 trpaslíků, kteří vám zadají malý sportovní úkol 
a po jeho splnění dostanete malou odměnu. 

Startovné: děti do 6 let zdarma, mládež do 15 let 15,- Kč, 
členové KPMV 20,- Kč, ostatní 30,- Kč

V cíli je možnost opékání vlastních buřtů na ohýnku  
– dřevo, vidličky zajištěny. Kontakt se zvířátky.

Těšíme se na vás



ŠIROKÝ VÝBĚR MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ
PRO KREATIVNÍ TVOŘENÍ

Pro uplatnění slevy zadejte kód: leták
Doprava nad 1000,- Kč zdarma

platí na objednávku na www.kreativacek.cz

Zelený internet
i v Čakovicích

od 245 Kč

Bez sekání. Bez starostí.
Na zelenou.

nordictelecom.cz

 V   užákod tsotivomen iša

  ža tadorp  o  ijěndohýv %02 

 K  Z od A do sivres íntelpmo

 P  ítsorats zeb a elhcyr etjedor

 S  tsovilhelop
M  kečíjarK valsori
V  civokaČ z řélkam ýnavokifitrec šá

M 6  90910170
E m  zc.xam-er@kecijark.valsori

V  .řélkam íntilaer šáv ,desuos šá
Z uoretk ,uropdop etjeksí  
p   .etejubeřto

V   .álsivázen ej eřálecnak édžak avárps a ívtcintsal

 H  tnoziro

607101909
miroslav.krajicek@re-max.cz

Miroslav Krajíček

Váš soused, 
              váš realitní makléř.

Získejte podporu, 
               kterou potřebujete.

� Vaši nemovitost dokážu
    prodat až o 20% výhodněji

� Kompletní servis od � do Z

� �rodejte r��hle a be� starostí

� �polehlivost

DEN DĚTÍ

31.  května 2022
od 9:00 do 13:00
V areálu SOŠ a SOU
Ke Stadionu 623,  Čakovice

OBČERSTVENÍ A
PROGRAM PRO DĚTI

Restaurace “U Rybníka” 

Otevřeno:
Po–Pá: 16.00 – 22.00 

So: 11.30 – 22.00 
Ne: 11.30 – 21.00

Nabízíme: 
Vynikající pivo a víno
Dobroty k pivu
Minutky 
Pinsa, pizza dle římského receptu
Česká kuchyně

Dále u nás:
Víkendové grilování
Hudební akce
Oslavy na míru
Šipky
Fotbálek

Rezervace na telefonním čísle 602 793 223.

Příjemná hospůdka se zahrádkou  
v blízkosti miškovického lesoparku.

Polabská 34/59,  
Praha - Miškovice



internetové připojení  
již od 299 Kč

Vyzkoušejte nezávazně na týden zdarma!

KOMPLEXNÍ
SLUŽBY

internet | telefon | tv
individuální instalace

servis a správa IT

RYCHLOST, KVALITA
A BEZPEČNOST

konektivita 10 Gbps
silná páteřní síť

ochrana proti útokům

SMLOUVA BEZ
ZÁVAZKŮ

instalace zdarma
týden na vyzkoušení
smlouva bez závazků

VÝHODY LOKÁLNÍHO 
POSKYTOVATELE
v případě jakýchkoliv 
problémů jsme vám  

nablízku
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Děkujeme za vaše návrhy. A teď... 
Jdeme do hlasování!

na  www.pocitamesvami.czKde?

Kdy? Hlasujte od 10. 6. do 5. 9. 2022.
12. září pak slavnostně vyhlásíme 
výherce a nejúspěšnější projekty, 
které společně zrealizujeme.

Jsme otevřená radnice,  
jsme tu pro vás.  
Počítáme s vámi!
MČ Praha-Čakovice

Měníme spolu městskou  
část, ve které žijete.

Letos rozhodujete také 
o 4 projektech  
navržených žáky ZŠ.


