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Slovo starosty Obsah

Vážení sousedé, milí přátelé,

touto dobou v naší městské části vrcholí přípravy na akce 
spojené se zahájením adventu. Loni jsme poprvé společně 
s dětmi ze školky a za pomoci Sousedského třeboradic-
kého spolku odpočítávali dobu do rozsvícení vánočního 
stromečku v Třeboradicích u kostela a samozřejmě jsme 
tradičně spolu se ZUŠ Marie Podvalové rozsvítili i hlav-
ní vánoční strom městské části u zámku. V letošním roce 
jsme se tradici společného rozsvícení stromečku chystali 

založit i v Miškovicích, vše jsme již měli připraveno a moc jsme se těšili, ale bohužel ani 
jednu z těchto událostí plánovaných poprvé ve všech třech našich historických obcích 
letos z důvodu epidemie koronaviru uspořádat nemůžeme.

Přesto novinky na advent chystáme. Jednak v Miškovicích nový vánoční stromeček 
bude, i přestože se u něj nemůžeme společně potkat, a dále chystáme tzv. Kouzelné ná-
městíčko. Náměstí 25. března u kostela sv. Remigia v Čakovicích bude totiž vyzdobeno 
novou vánoční výzdobou. I zde jsme měli připravený program s trhy a adventní atmo-
sférou, který jsme pro vás chystali spolu se ZUŠ Marie Podvalové a SOŠ Čakovice. Přesto 
tuto myšlenku nezapomeneme a odložíme ji o rok. Na vyzdobeném náměstí prozatím 
plánujeme uspořádat alespoň malé adventní farmářské trhy. Věřím, že toto vše alespoň 
z části nahradí všechny tradiční akce konané před Vánoci.

Advent často bývá dobou shonu, letos to ale asi bude trochu jiná situace než jindy. 
Zkusme tedy, jakkoliv bychom si přáli, aby opatření již skončila, změnit alespoň trochu 
toto ve výhodu, zpomalme a věnujme se třeba svým rodičům, vy, co ještě můžete, i praro-
dičům. Letos to řada z nich díky izolaci od svých blízkých měla těžší než jindy. V této sou-
vislosti mi dovolte malou související „reklamu“. V půlce listopadu spustil Český rozhlas 
další ročník projektu Ježíškova vnoučata. Kdo neví, o co jde, nalezne více informací na  
www.jeziskovavnoucata.rozhlas.cz.

Přeji všem krásný zbytek listopadu a klidné prožití adventního času.
S úctou váš starosta

Jiří Vintiška
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KOUZELNÉ NÁMĚSTÍČKO

Na Kouzelném náměs� čku pro vás připravujeme kromě vánoční atmosféry 
i adventní farmářské trhy. Trhy se budou konat dle vývoje epidemiologické 
situace a vládních opatření. Aktuální informace můžete najít na webových 

stránkách MČ Praha-Čakovice www.cakovice.cz.

Městská část Praha-Čakovice vás srdečně zve 
na vánočně vyzdobené náměs�  25. března.
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Aktuálně z radnice /// Aktuálně z radnice ///

Zprávy z Rady MČ Praha-Čakovice

Darovací smlouva – defibrilátor 
HeartSine PAD 360P 
Odborové sdružení pražských 
dopraváků poskytlo bezplatně plně 
automatický defibrilátor HeartSine PAD 
360P v celkové hodnotě přes 32 tisíc. 
Ten bude od nynějška sloužit potřebám 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
městské části Praha‑Čakovice a rozšíří 
tak možnosti jejich působení.

Herní prvky na dětské hřiště 
v Čakovicích 
Rada schválila nabídku na dovybavení 
dalšího z místních dětských hřišť, 
které se nachází u čakovického sídliště 
před začínající Finskou stezkou. Jejím 
předmětem je nákup a montáž řetězové 
dvojhoupačky se dvěma sedátky pro 
nejmenší děti, zbrusu nové trampolíny 
a chybějícího nástupiště k lanové dráze. 
O dodávku se za cenu necelých 219 
tisíc postará společnosti Bonita Group 
Service.

Oprava vodní nádrže (rybníku) 
v čakovickém zámeckém parku 
MČ byla požádána o souhlasné 
stanovisko se stavebním záměrem 
opravy rybníka v čakovickém zámeckém 
parku. Rybník je průtočnou boční nádrží 
na Mratínském potoce, který odvodňuje 
dané území do toku Labe. Po celém 
obvodě rybníka jsou břehy narušeny 
od nutrií a podemlety, přívodní potrubí 
je zanesené a ve špatném technickém 
stavu. Předmětem stavby, jejímž 
investorem je hl. m. Praha, je odbahnění, 
oprava a stabilizace břehů boční vodní 
nádrže. Dále pak bude rekonstruováno 
přívodní potrubí, zřízeno loviště, 
kádiště, schody a sjezd do zátopy.

Cenové nabídky na zpracování 
krajinářské architektury cyklostezek 
na území městské části 
Praha-Čakovice 
Radě byly předloženy a následně byly 
také Radou schváleny 3 cenové nabídky 

společnosti Terra Florida, v. o. s., 
krajinářští architekti na zpracování 
krajinářské architektury cyklostezek. 
Jedná se o cyklostezku A27 mezi 
ulicemi Cukrovarská a Všetatská, 
cyklostezku A50 v ulici Svěceného 
a v ulici Tryskovická. Jejich předmětem 
je zpracování projektu inventarizace 
stávajících dřevin, návrh pěstebních 
opatření, dosadeb, umístění mobiliáře 
nebo například doplnění cesty pro pěší 
či opatření pro vsakování dešťových 
vod. Na podrobný článek se můžete 
těšit v příštím vydání čakovického 
zpravodaje.

Kompletní zápisy z rady naleznete 
na internetových stránkách 
http://cakovice.cz/VOLENE‑ORGANY/
Rada‑MC/Zapisy‑z‑jednani‑Rady‑MC 
nebo v listinné podobě na podatelně 
úřadu. ///

Na svých pravidelných zasedáních Rada městské části 
Praha‑Čakovice projednala 33 bodů jednání. 
Vybíráme pro vás některé z nich.

Fo
to
: M
ic
ha
el
a 
Ku
be
rn
at
ov
á

„Rádi bychom zvýšili komfort života 
obyvatel naší městské části. I proto mezi 
naše priority patří rozšiřování služeb,“ 
říká první zástupce starosty Alexander 
Lochman k projektu, který vzniká u pro-
dejny Lidl v Schoellerově ulici. Budova 
bude sestávat ze tří nadzemních podlaží. 
V přízemí vzniknou prostory občanské 
vybavenosti. Najdeme zde velkou dro-
gerii, kadeřnictví a lékárnu. V druhém 
nadzemním podlaží se usídlí zdravotníci, 
welness a sportovní služby. Které přes-
ně, o tom rozhodne zájem o pronajímané 
prostory. Třetí podlaží bude připraveno 
pro pronájem prémiových kancelář-
ských prostor.

Investor, kterým je místní společnost 
Property Trust, a. s., která před mnoha 
lety revitalizovala zaostalou fabriku Vel-
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U Lidlu vznikne 
obchodní centrum

Děti z Čakovic jsou 
šampiony v rybaření
V  Čakovicích  roste  nová  generace 
úspěšných rybářů. Přesvědčit se o tom 
mohla široká veřejnost v sobotu 3. říj-
na u Kyjského rybníka, kde se v neob-
vyklém  podzimním  termínu  uskuteč-
nily  tradiční  dětské  rybářské  závody 
v lovu ryb udicí zvané Celopražské pře-
bory mládeže v plavané 2020.

Zlato pro naši městskou část vybojova-
lo družstvo ve složení David Cieslar, Da-
niel Ducheček, Daniel Chaloupka, Lukáš 
Karban, Matyáš Kub, Vojta Petřík a Albert 
Šenolt. „Závod probíhal v náročných pod-
mínkách za silného větru a ryby moc ne-
spolupracovaly. Přesto se každému z na-
šich závodníků podařilo ulovit v obou 
kolech závodu alespoň jednu rybu, což se 
v konečném účtování ukázalo jako pod-
statné,“ chválí své svěřence jednatel ča-
kovických rybářů Jiří Chaloupka.

Po sečtení výsledků bylo jasné, že 
družstvo MO ČRS Čakovice zvítězí na 
celé čáře. V soutěži jednotlivců v kate-
gorii U10 vyhrál „náš“ Daniel Chaloup-
ka a bronz si domů odnesl Matyáš Kub. 
V kategorii U14 vybojoval zlato Albert 
Šenolt. „I přes všechny nesnáze, které po-
řadatelům připravila současná nelehká 
doba, se závody vydařily, za což patří ve-
liký dík nejen všem z místní organizace, 
kteří se podíleli na přípravě závodníků 
v rybářském kroužku, ale v neposlední 
řadě i MČ Praha‑Čakovice za materiální 
podporu,“ dodává Jiří Chaloupka. ///

Michala Jendruchová

techny na moderní podnikatelské měs-
tečko v Čakovicích, se snaží o ekologický 
přístup. „Na střechu budovy nainstalu-
je fotovoltaickou elektrárnu, která bude 
dodávat budově až 80 % požadovaného 
příkonu elektrické energie, čímž se celý 
provoz budovy stává ekologičtější,“ říká 
Alexander Lochman.

Samozřejmostí je parkoviště o odpoví-
dající ploše osázené zelení a rostlinami 
a v neposlední řadě přibudou další dvě 
elektronabíječky o příkonu 300 kW pro 
rychlé nabíjení elektrických vozů. „Před-
pokládaný termín, kdy by měla být budo-
va dokončena, je nyní odhadován na po-
lovinu roku 2021,“ dodává místostarosta. 
///

Michala Jendruchová

Čakovičtí se dočkají nového obchodního centra. Budova 
v Schoellerově ulici, kde již funguje prodejna potravin Lidl, se 
místním otevře pravděpodobně v polovině příštího roku.

Bylo /// U nás
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„Lampionový průvod se konal každo-
ročně při příležitosti státního svátku 
vzniku samostatného československého 
státu. Trasa průvodu byla pokaždé stej-
ná: z náměstí Jiřího Berana (bývalého 
starosty Sokola, umučeného v roce 1942 
v koncentračním táboře Osvětim) ulicí 
Dyjskou, Něvskou, Dr. Marodyho, Jizer-
skou a ulicí Ke Stadionu do cíle v sadech 
Husitské revoluce, za ochotné asistence 
Policie ČR a za zvuků hudby vojenské 
kapely. Pouze dvakrát vedla trasa zá-
meckým parkem, to když se Husův park 
rekonstruoval,“ říká starostka TJ Sokola 
Čakovice Ivana Heřmánková.

Letos se všichni těšili na položení věn-
ce v krásném prostředí nově otevřeného 
parku. „Bohužel jsme akci museli zrušit 

Rychtářka spolku Blanka Klimešová 
a místostarostka městské části Soňa Čer-
ná pronesly krátkou vzpomínku a v ti-
chosti pak všichni postáli uprostřed zlaté 
podzimní přírody městského parku s na-
dějí, že brzy nastanou dny, kdy se opět 
budeme setkávat ve větším počtu a s ve-
selejší náladou. „Chtěli jsme slavit oprav-
du jinak. V původním plánu byl krojova-
ný průvod a v Husově parku jsme si měli 
zazpívat českou státní hymnu společně 
s baráčnickou hymnou. Při té se přítom-
ní spojí v ‚železný kruh‘, to znamená, že si 
všichni podají ruce v kruhu a tím vyjádří 
vzájemné přátelství. V sobotu 31. října 
měla oslava výročí pokračovat v Miško-
vicích baráčnickou zábavou,“ podotýká 
Jarka Krákorová, jedna z organizátorek.

Kdo šel náhodou okolo, zastavil se, 
aby si alespoň zpovzdálí prohlédl tetičky 
v krojích zvaných mařenka. „Kroje jsou 
naše baráčnická čest i povinnost. Pro ma-
řenky je typická červená sukně i punčo-
chy, nabírané rukávy a zejména pak ho-

vzhledem k pandemii a zákazu shroma-
žďování lidí. A tak jenom komorně, za 
účasti členů výboru TJ Sokola Čakovice, 
jsme uctili památku našich spoluobčanů, 
kteří padli v bojích v první světové válce 
a jejichž jména jsou vytesána ze tří stran 
pomníku Mistra Jana Husa,“ říká.

TJ Sokol Čakovice má dlouhou tradi-
ci. První valná hromada byla svolána už 
v roce 1895. Sokol se rozrůstal o nové 
členy a vyvíjel bohatou tělocvičnou a kul-
turní činnost. Centrem se stala sokolov-
na, která byla slavnostně otevřena v roce 
1928. „Členy Sokola byly celé významné 
čakovické rodiny. Sokol byl několikrát 
zrušen, ale vždy se znovu obnovil a aktiv-
ně se podílel na tělovýchově a kulturně-
‑vzdělávací činnosti,“ podotýká. Závěrem 

lubička na čepci. Tento kroj byl vytvořen 
pro Smetanovu Prodanou nevěstu a slu-
čuje v sobě prvky několika národních 
krojů. Soused Milan měl baráčnický své-
ráz, ke kterému patří červeno‑modře vy-
šitá košile, a šerpu praporečníka. Pro ten-
tokrát, vzhledem k platným nařízením, 
všichni své kroje ‚přizdobili‘ rouškou,“ 
popisuje rychtářka Blanka Klimešová.

Baráčníci příští rok oslaví 90 let trvání 
spolku. „V 90. letech činnost zcela ustala. 
A tak jsme v roce 2018 za pomoci baráč-
nické župy a pražské veleobce s novou 
rychtářkou Blankou Klimešovou spolek 
obnovili a začali prakticky opět od nuly. 
Snažíme se udržovat české tradice a pře-
dávat je další generaci. Pořizujeme si kro-
je, neb ty učiní každou ženu bez rozdílu 
věku krásnou a také pánům vyšívané ko-
šile náramně padnou. Naší nejaktivitou 
je v současnosti tančení české besedy. Již 
jsme ji zvládli celou a k jejímu předvede-
ní si nás zvou při různých příležitostech 
i do jiných obcí,“ seznamuje nás se spol-

Sokolové uctili památku padlých

Baráčníci si připomněli počátek 
samostatného státu

Tak jako každý rok i letos čakovičtí sokolové uctili památku našich spoluobčanů, 
kteří padli v bojích v první světové válce. Vzhledem k epidemii koronaviru však 
pouze v komorním uskupení položili věnec u pomníku Mistra Jana Husa. Oblíbená 
akce, kterou je už dvanáct let lampionový průvod, musela být ze stejného důvodu 
zrušena.

Druhý nejstarší čakovický spolek oslavil 102. výročí vzniku Československa. Velmi decentní 
akce v Husově parku se ve středu 28. října zúčastnila malá skupina sousedů a tetiček, jak se 
baráčníci mezi sebou oslovují, aby položili kytici u pomníku Mistra Jana Husa.

dodává: „Tak snad zase příští rok obnoví-
me tradici lampiónového průvodu. Do té 
doby posilujme tělo i ducha a tužme se.“
///

Michala Jendruchová

kem Jarka Krákorová. Přestože covid‑19 
stojí za zrušením několika akcí spolku, 
především májové veselice a baráčnické 
zábavy, všichni věří, že se v příštím roce 
oslavy opět uskuteční. ///

Michala Jendruchová

Fo
to
: M
ic
ha
el
a 
Ši
m
ůn
ko
vá

Bylo /// U nás Bylo /// U nás

Fo
to
: D
an
a 
B
ut
ko
vi
čo
vá

Fo
to
: D
an
a 
B
ut
ko
vi
čo
vá

Fo
to
: M
ic
ha
el
a 
Ši
m
ůn
ko
vá



6  U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz 12–2020 /// U nás v Čakovicích 7

Rozhovor ///

Vzpomenete si na své první 
vystoupení tady u nás?

Je to už takových osm nebo devět let, 
co se pravidelně do Čakovic vracím. 
Přivedla mě sem Ina Málková, která 
tenkrát chystala program posvícení, 
a protože ta spolupráce fungovala, ně-
jak jsem tady zdomácněl a jsem za to 
rád. Líbí se mi, že ačkoliv jsou to pravi-
delné akce, jsou pokaždé jiné. Střídají 

se témata, a pokud nepatří člověk mezi 
věčné nespokojence a reptaly, vždycky 
najde aspoň něco malého, co ho zau-
jme, potěší a okouzlí. Časem přibyly 
Třeboradice, další moje srdcová zále-
žitost. V tom má zase prsty Michaela 
Šimůnková. V Třeboradicích u kostelí-
ka je to vždycky takové „domácké“ se-
tkání. Skoro jako když se jednou za čas 
sejde rodina. Obdivuju akční lidi sršící 

nápady. Většina lidí si neumí předsta-
vit, kolik práce se ukrývá za přípravou 
takové akce.

Takže se vám u nás líbí?
Mám to tady rád. Vystoupení v Třebo-
radicích jsou komornější, domáčtější. 
Sousedský spolek, který tam všech-
no připravuje, je vlastně skupina vel-
kých srdcařů, kteří do toho hodně dá-

Čakovice mají pohádkové obyvatele
Jeho cesta před publikum byla tak trochu kuriózní. Odjakživa chtěl 
být hercem, nedopatřením ale vystudoval operní zpěv. Dnes k těmto 
dvěma oborům můžeme přidat ještě moderování, scenáristiku, 
dramaturgii, textařinu a mnoho dalšího. To je multifunkční muž Šimon 
Pečenka, který nemůže chybět téměř na žádné akci naší městské části.

Text: Michala Jendruchová
Foto: archiv Šimona Pečenky

U nás /// na YouTube

Cukrovarská 
vlečka

Vítání občánků

V Schoellerově sále Čakovického zámku 
přivítali nové občánky. V reportáži 
uvidíte patnáct roztomilých miminek 
i radost jejich rodičů.

Úklidový den

V naší městské části se 
uklízelo. Dobrovolníci 
nasbírali asi 45 pytlů odpadků. 
V reportáži uvidíte jejich velké 
nasazení.

Osudy Židů

Jaké byly osudy čakovických Židů během druhé světové 
války? Na to zájemci našli odpověď při přednášce Jany 
Šplíchalové z Židovského muzea v Praze.

Cirkusové slavnosti

Cirkus – centrum pro rodinu i letos uspořádal 
oblíbenou zahradní párty pro děti a jejich rodiče. Jak 
to tam vypadalo? Podívejte se.

Představení 
nového sálu 
a Zámecká noc

Sál ZUŠ Marie 
Podvalové se těší 
z reprezentativního 
vzhledu. Slavnostně 
byl otevřen v rámci 
zářijové Zámecké noci.

Díky dobrovolníkům

Představitelé naší městské části 
oficiálně poděkovali dobrovolníkům, 
kteří pomáhali v době epidemie. I tuto 
událost zaznamenala naše kamera.

Po cukrovarské vlečce by mohl jezdit motorák 
s pravidelnou osobní dopravou. Více o tom 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

→ ←
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Rozhovor ///Rozhovor ///

vají. V Čakovicích se mi asi nejvíc líbilo 
v zámecké zahradě, na spolkovém se-
tkání pořádaného spolkem Bílej mlejn 
a také na vánočních oslavách, které se 
konaly vedle úžasné stavby místního 
kostela.

Kdo ví, kdy bude možné opět nějakou 
podobnou akci uspořádat. Jak teď 
žije člověk, pro kterého jsou tato 
vystoupení obživou?

Teď je těžká doba pro všechny lidi, pro 
všechny obory. Můžeme nadávat, mů-
žeme se vzpouzet různým nařízením, 
která nás štvou, ale stejně nezbývá nic 
jiného než zatnout zuby a bojovat.
Je to vlastně taková válka. Důležité je 
to nevzdat, i když je to hodně těžké 
a bolí to. Nám aktuálně odpadly všech-
ny akce. Jedna z mála mých radostí, 
která ještě zatím funguje, je modero-
vání teleshoppingu. Asi se budete di-

Já chtěl být vždycky herec. Neskuteč-
ně mě to bavilo. Bohužel z talentových 
zkoušek mě vyprovodila jedna vý-
značná česká herečka s tím, že šišlám. 
Jako hromádka neštěstí jsem vylezl 
před zkušebnu, kde se zkoušky konaly, 
a zhroutil se mi celý svět. Jenže vzápě-
tí za mnou přišel další zkoušející, kte-
rého zaujala moje barva hlasu, a dopo-
ručil mi vyzkoušet přijímací zkoušky 
na operní zpěv. O zpěvu jsem tenkrát 
nevěděl vůbec nic. I „lidovka“ v mém 
provedení zněla jako něco šíleného, 
ale byla to určitá naděje, jak se oklikou 
dostat k vysněnému divadlu. K mému 
velkému překvapení jsem byl přijat 
a začal studovat operní zpěv.

Zmínil jste muzikálovou pohádku pro 
děti, vy sám dnes děti bavíte ve svých 
vlastních projektech. Evidentně máte 
k dětem vztah.

Právě letos mám takové malé výročí. 
Věnuju se práci s dětmi už 25 let a je 
zvláštní, že mě to pořád ještě baví. Ně-
kdy už mě to stojí větší úsilí, abych těm 
prckům stačil, ale stojí to za to. K práci 
s dětmi mě přivedla Štěpánka Haničin-
cová. Úžasná dáma, která zasvětila ži-
vot dětem. Po jejím boku jsem zkoušel 
svoje první krůčky na jevišti. Teď mám 
takový velký písničkový projekt, který 
učí děti, že v přírodě a na louce není 
nuda, že tam najdou spoustu kamará-

vit, ale je to docela inspirativní. Díky 
úžasnému štábu, pod vedením reži-
sérky Evy, tam dostávám obrovský 
prostor pro vlastní kreativitu. A to mě 
naplňuje.
V rámci jarní karantény jsem pro ukrá-
cení chvíle natočil 33 rozhovorů s ko-
legy umělci o tom, jak bojují s touhle 
dobou, pro krajanské rádio z Chica-
ga. V létě z toho vyšla i knížka s ná-
zvem Telefony z karantény. Myslím, 
že je dobrá pro ukrácení dlouhé chví-
le, ale také možná inspirativní při boji 
s tímhle trápením.

Vy máte velkou výhodu, že jste takový 
multifunkční. Když nemůžete zpívat, 
můžete psát texty, scénáře… V kterém 
oboru se cítíte nejlépe?

Těžko říct. Všechno, co jsem dělal a dě-
lám, mám rád. Musím také přiznat, že 
k většině těchto profesí jsem přišel ná-

dů. Stačí jenom poslouchat a pořádně 
se rozhlížet. Jmenuje se Luční hity.

Když píšete pohádky nebo písničky, 
nenapíšete něco o Čakovicích?

Vidíte, o tom jsem nikdy nepřemýšlel, 
ale už jsem se za život naučil, že nikdy 
neříkej nikdy. Rozhodně bych se tomu 
nebránil. Čakovice jsou inspirativní 
místo, kde, pokud budete chtít a bude-
te se koukat správně dětskýma očima, 
můžete potkat i pohádkové obyvatele.

Kde vůbec berete nápady? Kde 
čerpáte inspiraci?

Většinou mě inspiruje nějaká věta, 
okamžik nebo třeba obraz. Těžko se 
to vysvětluje. Já tomu říkám kopance 
a šťouchance. Zkrátka něco vás zaujme 
a spustí vám to v hlavě příběh. Potom 
je na vás, jestli ho chytnete za vlásek 
a už ho nepustíte.

Kromě dětí myslíte i na seniory. 
Jezdíte do domovů pro seniory?

Vystoupení v domovech pro senio-
ry jsou minimálně třetinou mojí prá-
ce. Přiznám se, že na začátku jsem měl 
s vystoupením v domovech trochu 
problém. Každé vystoupení tam je ob-
rovský výdej energie, kterou se snažím 
poslat babičkám a dědečkům. Snažím 
se jim udělat trochu radosti, probudit 
dobrou náladu. Nu a právě na začátku 

hodou, nebo z nutnosti. Zkrátka bylo 
třeba něco napsat nebo vyprodukovat, 
a tak jsem to udělal. I když asi nejvíc 
ze všeho mě baví zpěv a moderování. 
Tam se cítím jako ryba ve vodě.

Právě klasický zpěv jste vystudoval. 
Zpíval jste někdy v opeře?

Studoval jsem operní zpěv u vynikají-
cího tenora Jiřího Staňka, kterého po-
řád neskutečně obdivuju. Jenže já jsem 
na začátku vůbec zpívat nechtěl. Bral 
jsem to jako „nutné zlo“. Možná i proto 
to se mnou pan profesor neměl jedno-
duché. Mám v repertoáru několik árií 
a klasických písní, ale v opeře jsem ni-
kdy nezpíval. Zpíval jsem v muzikálu 
Kocour v botách a to mě bavilo moc.

Nechcete tím naznačit, že jste ke 
zkouškám na konzervatoř šel 
z donucení?

se mi stávalo, že jsem po takovém vy-
stoupení dojel na první čerpací stanici, 
kde jsem musel zaparkovat a třeba na 
hodinu usnout. Vůbec jsem neměl sílu 
řídit. Dneska už je to jinak. Vím, že člo-
věk s Alzheimerovou chorobou nebo 
třeba stařeckou demencí sice větši-
nou nereaguje bouřlivým potleskem, 
ale třeba se mu jen na chvíli „rozsví-
tí“ oči a to je ten důležitý okamžik, pro 
který má smysl tuhle práci dělat. Od-
měnou vám potom může být, že tře-
ba paní v nejtěžším stadiu Alzheimera, 
která nemluví a je ve svém světě, na 
chvíli „naskočí“, „probudí se“ a odzpí-
vá s vámi celé představení, protože ji 
vrátí do mládí. To jsou chvíle, kdy mám 
husí kůži a vím, že nedělám zbytečnou 
práci.

Za seniory jezdíte i se známými 
osobnostmi, s kterými 
spolupracujete. Mimo jiné s Uršulou 
Klukovou, známou to kartářkou. 
Vyvěštila vám něco?

Uršulku mám moc rád. Pracujeme spo-
lu už deset let. Obdivuju ji jako člově-
ka a herečku. Rozdává humor a ener-
gii. Vždycky se těším, když vím, že nás 
čeká společné vystoupení. Každopád-
ně karty mi Urša nikdy nevykládala. 
Ještě musím říct, že pro mě je obrov-
skou odměnou spolupracovat se zku-
šenými kolegy. Jsem takový nejvěrnější 
a nejvděčnější posluchač, který má pri-
vilegium stát či sedět po jejich boku na 
jevišti. Ona je to obrovská škola sledo-
vat, jak tihle mistři pracují a jsou úžas-
ní. Stojíte vedle Honzy Rosáka nebo 
Alexandra Hemaly a vidíte, jací jsou 
to mistři slova… Zazpíváte si s Mar-
celou Holanovou nebo Pavlínou Fili-
povskou… Ovšem nejraději mám ces-
ty autem na představení a zpět. Tam 
je největší legrace. Mnohdy je těžké 
vůbec držet volant a věnovat se říze-
ní, když vás bolí břicho od smíchu. Po-
vídat si a inspirovat se Láďou Župa-
ničem, Jirkou Krampolem. Mohl bych 
pokračovat dlouho, ale pobýt s úžas-
nými kolegy je největší odměna. ///
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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 
ODS + TOP 09.

V Letňanech se od 
1. ledna 2021 chystají zóny 
placeného stání, tzv. modré 
zóny. Jaký čekáte dopad na 
naši městskou část a byli 
byste případně pro jejich 
zavedení i u nás?

Poznámka redakce:
Během přípravy tohoto vydání časo-
pisu došlo k posunutí termínu zřízení 
tzv. modrých zón v Letňanech, místo 
plánovaného termínu 1. 1. 2021 je 
stanoven nový termín na 5. 4. 2021.

Situace bude pravděpodobně stejná jako 
v jiných MČ, které sousedily se zónami – 
postupné zaplnění parkovacích míst 
všude tam, kde je poblíž zastávka MHD, 
u nádraží apod. Zavedení zón v Čakovi-
cích je tedy jen otázkou času a s přípra-
vami by se nemělo otálet, nechceme‑li 
být parkovištěm Středočeského kraje.
///

Parkovací stání v Letňanech zabírají ne-
jen Středočeši, kteří odtud míří metrem 
do města, ale i návštěvníci letňanského 
výstaviště.

Vzhledem ke vzdálenosti od metra Le-
tňany a výstaviště naší MČ zatím nehrozí, 
že by místní nenašli volné parkovací mís-
to v docházkové vzdálenosti od svého by-
dliště tak jako v Letňanech.

Pro případné zřízení zóny placeného 
stání u nás by bylo vhodné zpracovat no-
vou studii možných variant parkování, 
včetně zřízení možných záchytných par-
kovišť (např. u nádraží).

V případě zavedení zón parkovacího 
stání by měl jít výtěžek do zřízeného fon-
du, peníze by mohla obec využít např. na 
opravy silnic, revitalizaci parků, výsadbu 
zeleně.

V současné době bych byl proti zave-
dení placeného stání u nás.
///

Daniel Kajpr,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice
KDU-ČSL

Tomáš Dubský,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice
ANO

Dopad zavedení zón v Letňanech oče-
káváme a připravujeme se na něj. Před-
pokládáme zvýšený zájem o parkování 
zejména poblíž autobusových zastávek 
a nádraží. Lokality, kterých se to může 
týkat, jsme konzultovali spolu se sta-
rostou MČ. Protože zavedení placených 
zón je administrativně složité, chystáme 
pružnější řešení pomocí značek vyhra-
zené parkoviště („P Réservé“) s dodatko-
vou tabulkou, pro koho je určeno. V re-
zidenčních čtvrtích budou moci místní 
parkovat na základě parkovací karty od 
ÚMČ, která se bude vydávat zdarma. Na-
ším záměrem je ochránit dosavadní způ-
sob parkování, určitě nechceme diskri-
minovat např. občany, kteří nemají v naší 
MČ trvalé bydliště. O způsobu distribuce 
povolení ještě jednáme.

Úpravy značení zároveň využijeme ke 
zlepšení využití exponovaných krátkodo-
bých parkovišť, např. u ZUŠ a cukrárny. 
Zde bude zavedeno stání na omezenou 
dobu zdarma na základě papírových ho-
din za okénkem vozu. Novou situaci bu-
deme vyhodnocovat a systém parkování 
případně upravovat. Pro zavedení place-
ných zón v tuto chvíli nejsem, domnívám 
se, že nebudou potřeba.
///

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

Určitý dopad bude mít zavedení mod-
rých zón v Letňanech zejména na Čako-
vice. Dělo se to v jiných lokalitách v Praze 
a u nás tomu zřejmě nebude jinak. Otáz-
kou je, jak velký dopad to bude mít. Od-
pověď je složitější, velmi totiž záleží na 
tom, jaká je nyní kapacita volných míst 
v Letňanech. Kdo ráno do Letňan jezdí, 
ví, že už nyní tam mnoho volných míst 
není. Předpoklad tedy je, že by dopad 
tohoto opatření nemusel být kritický, 
neboť tzv. absorpční kapacita dopravy 
v klidu v Letňanech se odhaduje v desít-
kách míst, nikoliv ve stovkách míst. Situ-
ace by ale byla jiná, kdyby své parkoviště 
omezil např. Globus, který toto bohužel 
chystá. Proto radnice připravuje systém 
ochrany vybraných lokalit, kde je už nyní 
problém s parkováním. Nepůjde o mod-
ré zóny, ale o bezplatné oblasti vyhraze-
ného stání pro rezidenty z příslušných 
oblastí. Většinou půjde o ochranu míst, 
která byla kolaudována k příslušným 
domům. I v těchto lokalitách však budou 
ponechána bezplatná návštěvnická mís-
ta vždy zhruba do 3 minut chůze, aby-
chom dopravu v klidu ještě více nekom-
plikovali. Na některých místech budou 
také zavedeny zóny omezeného stání 
s parkovacími kotouči. Tento systém je 
například ve Vinoři, v Modřanech nebo 
na části parkoviště u OC Globus. Přesto-
že do budoucna nelze modré zóny vylou-
čit, jejich zavedení by musela předcházet 
poptávka obyvatel naší MČ.
///

Jde o celopražský trend, který se přiblí-
žil i k naší městské části. Zóny placeného 
stání (ZPS), takzvané modré zóny, byly 
poprvé zavedeny v roce 1996 v části 
Prahy 1 a odtud se rozšířily směrem ven, 
Praha 8 a Praha 9 je zavedly nedávno. 
A teď naši sousedé – Letňany. Nazval 
bych to „vytlačování problému s par-
kováním k sousedům“. Budeme muset 
monitorovat, jakým způsobem a v jaké 
intenzitě se změní doprava a parkování 
v Čakovicích při zavedených ZPS v Let-
ňanech.

A jestli máme zavést modré zóny i my? 
Myslím, že bychom je zatím zavádět ne-
měli. Protože pokud je zavedeme, kaž-
dý náš občan, který bude chtít na našich 
modrých zónách parkovat, vydá – po-
dle vyhlášky magistrátu – 1200 Kč za 
rok. Moje pravicové smýšlení mi říká, 
abychom naše občany nezatěžovali pla-
cením dalších poplatků, pokud to není 
potřeba. V současné době řešíme zajíma-
vou alternativu, a to jsou vyhrazené par-
kovací zóny pro rezidenty. Nabídli by-
chom tzv. parkovací karty, které by byly 
zdarma. Je to taková náhrada za ZPS bez 
poplatků. Uvidíme, zda to ustojíme, ale 
obávám se, že pokud se situace výrazně 
zhorší, v dlouhodobém horizontu zave-
dení ZPS neunikneme. Jinak pro infor-
maci: Letňany požádaly o posun termínu 
spuštění zón placeného stání na 5. dub-
na 2021.
///

Alexander Lochman,
1. zástupce starosty 
MČ Praha ‑Čakovice
Pro Prahu-Čakovice

Miroslav Marada,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice
ČMT
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Místní národní výbor v Třeboradicích 
(tehdy samostatné obci) na své schůzi 
12. října 1954 schválil usnesení kultur-
ně‑osvětové komise a kronikářem Tře-
boradic zvolil Jana Širce, technického 
úředníka v Avii. V obci žil s rodinou od 
dubna 1940. V obecní kronice shrnul na 
základě historických pramenů třebora-
dickou historii a navázal zápisy událostí, 
které již sám prožíval, počínaje dobou 
válečnou, osvobozením a dále pováleč-
ným vývojem Třeboradic. Kronika obsa-
huje kronikářovy vlastní ilustrace a foto-
grafie.

1945
V revolučních dnech 5.–9. května nebylo 
v obci žádných obětí na lidských živo-
tech v důsledku toho, že k boji s Němci 
nedošlo. 9. květen byl nejradostnějším 
dnem, občané staří, mladí i děti vítali 
s nadšením své osvoboditele. Vojáci byli 
objímáni, jejich vozy zdobeny květinami. 
Konala se oslava osvobození u pomníku 
sv. Václava před Slaviborem, která byla 
zakončena besídkou školní mládeže na 

sále hostince U Pokorných. 23. května 
byla otevřena při zdejší škole škola ma-
teřská. První učitelkou zde byla Zora 
Trigariová. V této době se k dosídlení po-
hraničí odstěhovalo z Třeboradic několik 
rodin.

1946
26. května byly volby. Jejich výsledek 
v Třeboradicích byl následující: KSČ 296 
hlasů, lidovci 11 hlasů, sociální demokra-
cie 62 hlasů, národní socialisté 76 hlasů.

Byla zahájena velká práce na vyčiš-
tění zaneseného, páchnoucího rybníka, 
jakož i protékajícího potoka. Byly vyká-
ceny staré stromy lemující obvod rybní-
ka a vybráno kamení z polorozbořených 
hrází. Velkým bagrem vybráno do znač-
né hloubky bahno se střepy a množstvím 
věcí, které jako nepotřebné po léta házeli 
občané do vody. Okolo rybníka, na všech 
stranách, byly vysoké hromady tohoto 
bahna. Cukrovar zapůjčil kolejnice a vo-
zíky na jeho odklízení. Tak byla ulehče-
na práce brigádníků V. Bohaty, V. Seidla, 
V. Holce, B. Hájka, J. Němečka, předsedy 

MNV Jar. Tůmy a řady dalších. Nejdříve 
naložené vozíky tahali muži, později při-
šly ženy s dobrým nápadem. Vypůjčily si 
totiž z farské stáje vola a ten táhl i více 
vozíků najednou. Kolejnice byly polože-
ny až za školu k potoku tekoucímu na Mí-
rovice a hlína se vyvážela na jeho břehy. 
A bylo jí tolik, že když později hromady 
porostly plevelem, zdejší lidé jim začali 
říkat Třeboradické Karpaty. Po odbahně-
ní rybníka brigádníky byla provedena 
jeho regulace Krajskou vodohospodář-
skou správou.

1947
Během prázdnin byla do náležitého po-
řádku dána místní škola. Celá budova 
byla vybílena, opatřena novou fasádou 
zvenčí, okna a dveře byly natřeny bar-
vou, byla opravena střecha a žlaby. Štít 
do dvora, kterému hrozilo zřícení, byl též 
opraven, jakož i vjezd do dvora a těžká 
dřevěná vrata. Ženy celou školu vymyly. 
Celkem bylo odpracováno 1332 brigád-
nických hodin. Hlavní iniciátorkou opra-
vy školy byla Vlasta Šircová. Provedla 

Kronikářské perličky obce Třeboradice

Historie /// Historie ///

Žactvo obecné školy, rok 1945

sbírku potřebného peněžitého obnosu, 
sháněla materiál a přesvědčovala bri-
gádníky. Místní školní rada pak 11. srpna 
dohodla, že by škola mohla míti název 
Obecná škola Zdeňka Nejedlého, a ihned 
byla odeslána žádost na ministerstvo 
školství. Vyřízena byla kladně. 30. listo-
padu se sešel veliký počet lidí, učitelů 
a bývalých žáků zdejších i přespolních 
a ve 14.30 přijel ministr sociální péče 
prof. Dr. Nejedlý. Byl za velikých ovací 
přivítán předsedou MNV a následovala 
prohlídka školy a odhalení cedule s no-
vým názvem. Svaz československé mlá-
deže z Čakovic zpíval píseň Práci čest. 
Další program byl v sále U Kotršálů, kde 
ministra znovu přivítala řídící učitelka 
Anna Pašníková a žáci školy přednášeli 
básně, zpívali a předváděli hezké národ-
ní tanečky. Nejstarší občan, člen spolku 
Slavibor Jan Majer a starý řídící učitel 
Karel Kaše vzpomínali svých mladých 
let v Třeboradicích, tehdejším středisku 
veškerého kulturního dění všech okol-
ních obcí včetně Čakovic. Ministr v zá-
věru ocenil odvedenou práci a přál všem 
v dobrých činech mnoho úspěchů.

1948
30. května ve volbách na celém území 
Československé republiky zvolena jed-
notná kandidátka Národní fronty. Od 
1. září jest novým ředitelem ve škole 
Josef Janda, který sem byl přeložen z Lí-
beznic.

1949
Občané radostně uvítali zrušení lístko-
vého systému na potraviny. 1. října se 
z vázaného hospodářství uvolňují všech-
ny mlýnské výrobky a brambory (a to 
přesně po 10 letech, kdy byl za okupace 
systém potravinových lístků zaveden).

1950
Počátky JZD (Jednotného zemědělského 
družstva) v Třeboradicích. 18. ledna po-
depsali všichni rolníci v Třeboradicích 

výrobní a dodávkové smlouvy na druhý 
rok první pětiletky. Učinili tak manifes-
tačně ve slavnostně vyzdobeném sále 
hostince U Pokorných. V té době bylo 
v Třeboradicích 132 ha orné půdy, na 
kterých hospodařilo 16 zemědělských 
usedlostí. Po několika rušných schůzích 
bylo konečně 19. července založeno JZD 
v Třeboradicích. Přihlásilo se 49 členů 
z místních drobných zemědělců a tzv. ko-
vo‑zemědělců (občané, kteří měli hlavní 
povolání v továrnách a při tom obhos-
podařovali malý kousek pole). 28. října 
sešli se členové JZD na slavnostní první 
valné hromadě a předsedou byl zvolen 
Karel Mikoláš.

21. května konána slavnost založení 
lesa J. Ďuriše. Budoucí lesík je v polích 
směrem na Březiněves a jistě zde najde 
útočiště mnoho zajíců a bažantů. Slav-
nost zahájil předseda MNV Karel Vaněk 
a pozvaní hosté, v hostinci U Menclů (dří-
ve U Pokorných) se pak konal zahradní 
koncert a veselice, při které hrála hudba 
pana Řápka z Bořanovic. Listnaté i jehlič-
naté stromky byly vysázeny již v březnu 
v počtu 22 000 ks na ploše 2,5 ha.

1951
V bývalé farní budově byl umístěn MNV 
a osamostatněná mateřská škola.

1952
28. dubna byla založena na národní ško-
le Pionýrská organisace. Od 1. září zří-
zena školní družina mládeže za vedení 
Boh. Váňové.

1953
10. května konáno odhalení pamětní 
desky obětem nacismu za druhé světové 
války (Jar. Hulínský, Miromil Jersák, Vác-
lav Král, Bedřich Šubrt umučeni v Maut-
hausenu a Bedřich Dušek padl při nále-
tu). 

Desku zhotovil místní kameník Václav 
Sýba a zaplatil ji dramatický odbor Osvě-
ta. Umístěna byla na školní budově za 
hojné účasti občanů, žáků školy a hasič-
ských sborů. 

Slavnost zahájena průvodem obcí, 
chorálem Kdož jste boží bojovníci, pro-
slovy a zakončena byla hymnou. ///

Jarka Krákorová  
dle zápisů kronikáře Jana Širce

Čištění rybníka v roce 1946, foto 
z třeboradické kroniky
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Užili jsme si všichni krásné léto 
a slunečné babí léto, všichni 
jsme si oddychli a odpočinuli 
po jarní první vlně pandemie 
koronaviru. Ve skrytu duše jsme 
doufali, že avizovaná druhá 
podzimní vlna nepřijde, naše 
tajné přání se však nesplnilo 
a druhá vlna přišla. 

Ale jsme realisté, a tak jsme se na druhou 
vlnu pečlivě připravovali. V dnešní době 
již jsou roušky a dezinfekce běžně do-
stupné, dokonce jsme se roušky naučili 
i správně používat, staly se na nějakou 
dobu nedílnou součástí našich životů. 
Na rozdíl od jarní vlny dnes již víme, jak 
se k této situaci postavit, i když někdy 
můžeme být psychicky unavení, někdy 

zmatení z toho, že nevíme, jaká vládní 
opatření platí a jaká již pozbyla platnos-
ti. A proto vám zaměstnanci MČ Praha-
‑Čakovice zanechali ve vašich poštov-
ních schránkách koronavirové desatero 
a pravidla tří R. Jedná se o jednoduchý 
návod, a pokud se jím budete řídit, do-
mníváme se, že vám to zásadně usnadní 
život. V dnešní nelehké době nemusíme 
žít jen ve strachu, ale zároveň musíme 
být obezřetní.

V uplynulých dnech vám byly také do-
ručeny letáčky SOŠ a SOU Praha‑Čakovi-
ce s nabídkou chutných obědů i s rozvo-
zem. Tuto nabídku najdete i v časopise 
U nás v Čakovicích. Aktuální jídelní lístek 
na celý týden můžete najít na webových 
stránkách MČ Praha‑Čakovice www.ca-
kovice.cz.

Jak prožívat dnešní dny v takovéto 
nutné izolaci? Dle epidemiologů posiluje 

Koronavirus neznamená osamělost, 
jsme tady a teď pro vás
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SOŠ a SOU, Praha – Čakovice
nabízí

Omlouváme se Vám za chybně uvedené číslo 
u nabídky na stravování. Správné číslo je 774 495 004.

Vážení,
nabízíme každodenní obědové menu 

(polévka + hlavní jídlo, ve čtvrtek i dezert) 
pro seniory z Čakovic a okolí.

Cena menu při osobním odběru ve výdejovém okénku ve 
škole (menu baleno v jednorázovém obalu) činí 79 Kč.

Cena menu s dovozem po Čakovicích a okolí (menu baleno 
v jednorázovém obalu) činí 85 Kč.

Menu naleznete na www.sou‑cakovice.cz 
(sekce stravování).

Veškeré další informace dostanete na telefonním čísle:  
774 495 004.

SOŠ a SOU, Praha - Čakovice 
Ke Stadionu 623, 196 00, Praha 9 ‑ Čakovice
Telefon: 774 495 004, www.sou‑cakovice.cz
pokladna@sou‑cakovice.cz

Nabídka stravování 
pro seniory

pobyt na čerstvém vzduchu imunitní sys-
tém. Stromy se nám nádherně podzimně 
vybarvily, což takhle se vypravit na pro-
cházku, hodit starosti za hlavu a vnímat 
jen tu podzimní krásu. A pokud máte za-
hrádku, můžete se věnovat podzimním 
pracím – hrabat listí a vše zazimovat.

Na jaře jste do časopisu posílali vzpo-
mínky na život v Čakovicích, Miškovicích 
a Třeboradicích. Vaše vzpomínky byly 
pro čtenáře velmi zajímavé. Takže pokud 
rádi píšete, budeme rádi, pokud nám své 
vzpomínky opět zašlete.

Někteří z vás vlastní krabici, ve které 
se nacházejí poklady, historické fotogra-
fie naší městské části. Pokud takový po-
klad vlastníte a můžete nám fotografie 
půjčit, budeme rádi (uděláte nesmírnou 
radost naší čakovické kronikářce Jarce 
Krákorové) a třeba je i v časopise zveřej-
níme.

Mohli byste nám pomoct vytvořit no-
vou rubriku – například s názvem Recep-
ty z kuchyně našich babiček, co říkáte? 
Zasílali byste různé recepty, tedy pokud 
nejsou vaším rodinným tajemstvím.

Samozřejmě sledujte zpravodajství, 
abyste byli včas a řádně informovaní, ale 
nesledujte je celý den, radši si udělejte 
přestávku, podívejte se na nějaký hezký 
film nebo si jednoduše přečtěte hezkou 
knížku, krátce řečeno, relaxujte. Buďte 
pravidelně telefonicky v kontaktu se svý-
mi nejbližšími, se svou rodinou a se svý-
mi kamarády. Uživatelům internetu do-
poručujeme stránky organizace Život 90, 
která je věnována seniorům. Informace 
s různými tipy, jak přečkat toto nelehké 
období, naleznete pod odkazem podpor-
te.zivot90.cz/behem‑koronaviru. Mimo 
jiné zde můžete najít přímé odkazy na 
videa z divadelních představení, cvičení 
a další.

Pokud potřebujete pomoci s donáškou 
léků z lékárny, s venčením pejska nebo si 
budete potřebovat jednoduše jen popo-
vídat, svěřit se se svými pocity, jsou vám 
k dispozici linky pro seniory s celostátní 
působností i s působností v Praze:
•  Senior telefon (Život 90): 800 157 157 

(nonstop), ZDARMA
•  Linka seniorů (Elpida): 800 200 007 

(denně 8–20), ZDARMA
•  Linka pro seniory (Seniorem s rados-

tí): 792 308 798 (nonstop)
•  Zelená linka (Anděl strážný): 

800 603 030 (nonstop), ZDARMA
•  Linka pomoci seniorům a potřebným 

(Magistrát hl. m. Prahy): 800 160 166 
(nonstop) – pouze PRAHA, ZDARMA 
(po dobu epidemie)

Tyto linky aktuálně zajišťují koordina-
ci praktické pomoci seniorům (donáška 
léků, nákupů, venčení psů), zprostředko-
vání psychopomoci (po telefonu, či on-
line) seniorům po celé ČR a koordinaci 
dobrovolníků pro pomoc seniorům.

 Těšíme se, že se s vámi ve zdraví opět 
sejdeme! 
///

(red)
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Vzpomenete si, kdy jste poprvé vzal 
do ruky foťák?

Fotoaparát jsem vzal do ruky už dáv-
no, dávno… Tipnul bych to tak na 
svých deset jedenáct let, ale to bylo asi 
jako u většiny lidí jen sem tam vyfotit 
nějakou kytičku, psa atd. Nic, čím bych 
se dnes mohl chlubit, každopádně už 
jako dítě jsem měl fotografii rád, ale 
jen jako občasný koníček.

Jak dopadla první fotka?
To si už upřímně nepamatuju, ale řekl 
bych, že to byl buď můj pes, nebo něja-
ká krajinka, a dle mého soudu s ohle-
dem na můj aktuální pohled na fo-
tografii určitě fotografie nedopadla 
dobře.

Teď se zaměřujete hlavně na zvířata. 
Co vás na nich tak uhranulo?

Ač se to nezdá a každý den se bavím 
s hromadou lidí jak v práci, tak napří-
klad na svých workshopech, kam roč-
ně dorazí tisíc lidí z celé republiky, 
když nemusím, raději vyrážím do pří-
rody a mimo civilizaci, kde lidé nejsou, 
a užívám si klidu a krásy přírody. Pro-
to mě nikdy nezastihnete, že bych si 
prohlížel památky nebo centra měst. 
Z toho důvodu mně fotografie zvířat 

Čtyři roky čekám na levharta
Koronavirus mu zhatil několik zajímavých výprav do pralesa. 
Fotograf a cestovatel Patrik Staněk se však těší, že jakmile to 
situace dovolí, nazuje zase „toulavé boty“ a o své zážitky se podělí 
i s čakovickými diváky.

Text: Michala Jendruchová
Foto: archiv Patrika Staňka

přirostla k srdci. Jste obklopeni jen 
čistou přírodou, nikde nikdo, užíváte 
si klidu a čekáte na správný okamžik.

Jakou rekordní dobu jste kdy vydržel 
čekat na správný okamžik, abyste 
udělal dokonalý snímek zvířete?

To je hodně individuální. Řekněme, že 
některá fotografie se povede udělat 
za pár minut a například na levharta, 
kterého chci vyfotit v národním parku 
Kaeng Krachan v Thajsku, už čekám 
čtyři roky. Létám tam většinou, kromě 
letošního roku, dvakrát ročně a ještě 
nikdy jsem levharta neviděl. Najít totiž 
v deštném pralese kočkovitou šelmu, 
respektive jakéhokoliv savce kromě 
opic, není vůbec jednoduché, a když ho 
zahlédnete, máte nanejvýš pár desítek 
vteřin ho vyfotit. Ale jednou, jednou to 
určitě klapne.

Fotíte i domácí zvířata. Měl byste 
nějakou radu pro jejich majitele, jak 
na krásnou fotku?

Domácí zvířata fotím okrajově, ale sem 
tam někomu pejska vyfotím, to je fakt. 
Základem jsou dvě věci. Fotografie, a to 
od svého vzniku, je vždy práce se svět-
lem, tzn. pokud chcete udělat dobrou 

fotku, určitě nemůžete fotit svého pej-
ska v pravé poledne na ostrém slunci. 
Chce to vždy východ nebo západ slun-
ce, aby světlo bylo měkčí. Druhou důle-
žitou věcí je znalost fotoaparátu a jeho 
nastavení. Většina lidí si myslí, že si 
koupí zrcadlovku nebo bezzrcadlovku, 
nastaví si automatický režim a každá 
jejich fotografie vyhraje soutěž Natio-
nal Geographic. Opak je bohužel prav-
dou a bez znalosti fotoaparátu nikdy 
dobrou fotografii neuděláte.

Absolutní laik to tak asi opravdu 
udělá.

Co se týče začátku, je dobré nastavit si 
na horním otočném kolečku alespoň 
režim „sport“ (většinou je tam pikto-
gram běžícího panáčka), vybrat jed-
notlivé zaostřovací body (tzn. jen je-
den zaostřovací čtvereček/tečku), ten 
jeden bod dát na svého domácího maz-
líčka a ještě nastavit kontinuální ostře-
ní (u většiny značek fotoaparátů AF‑C 
a u Canonu Al servo). Pak už jen stačí 
vybraný zaostřovací bod udržet na pej-
skovi a mačkat spoušť. Pokud by vás 
zajímalo víc, na webových stránkách 
mám desítky článků a videí o nastave-
ní fotoaparátu nejen na focení zvířat.

Tím se dostáváme k vaší výuce. Ve 
svých workshopech a na webu radíte 
lidem, radit byste měl i v Čakovicích 
na přednášce Za zvířaty do pralesů 
Asie. Na co se můžeme těšit?

Přednášky mám vždy takové, řekněme 
individuální. Rád si s lidmi povídám 
a nechávám tomu vždy volný průběh. 
Na přednášce v Čakovickém zámku si 
určitě ukážeme, co vše si s sebou beru 
do pralesů světa, jak mám nastavené 
své fotoaparáty, na co si dávat pozor 
při cestách do divoké přírody nebo jak 
najít zvířata. Samozřejmostí je krát-
ké video z mých cest po světě, v němž 
se můžou účastníci přednášky těšit na 
podívanou z opravdu divoké přírody 
naší planety.

Vzpomenete si na svou první 
výpravu?

První výprava… Ono výpravou se dá 
nazvat i cesta na Šumavu. I tam se dá 
zažít hromada dobrodružství a poří-
dit parádní fotografie. Ale když vezmu 
nějakou tu svoji první cestu do divo-
ké přírody naší planety mimo Českou 
republiku, bylo to na ostrově Borneo 
v Malaisii, kam doteď létám minimál-
ně jednou za rok a dělám tam i fotoex-
pedice pro běžné hobby fotografy.

Čím vás právě Borneo tolik uchvátilo?
Jeho příroda, lidi a vše kolem. Je to 
jedno z nejhezčích míst, kde jsem za-
tím byl, a že mám procestováno po-
měrně dost. První cesta byla taková 
hodně magická. Když poprvé spatříte 
deštný prales, který na každém cen-
timetru dýchá životem, je to něco ne-
uvěřitelného. Do té doby jsem chodil 
dost často fotit do českých zoologic-
kých zahrad, ale po první výpravě do 
zoo sám z vlastní iniciativy vesměs ne-
jdu. Jedině když vedu kurz fotografo-
vání. Zkrátka prales je prales.

Jak se vám žije v pralese? Jak taková 
výprava vypadá?

Není to nic hrozného. Každý má tako-
vou představu, že spíme někde v ha-



18  U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz 12–2020 /// U nás v Čakovicích 19

Zveme vás ///

mace uprostřed pralesa a skoro tam 
bojujeme o život. Tak to ale není. Ce-
lodenní pobyt v pralese je poměrně 
náročný s ohledem na horko, vlhkost, 
sem tam bahno a k tomu všemu 15 kilo 
v batohu na zádech, tudíž standardně 
spíme normálně v apartmánech, kte-
ré sousedí s pralesem, máme tam kli-
matizaci, postel, sprchu i restauraci, 
kde si můžete dát nějaké to kuře s rýží 
a občas i hranolky nebo pivko.

Vy tam ale vozíte i lidi, kteří se chtějí 
podívat do pralesa a přivézt si hezké 
fotky…

Taková výprava vypadá vesměs stejně 
jako standardní dovolená. S účastníky 
se vždy sejdu na letišti Václava Havla, 
odbavíme se, nasedneme do letadla 
a v případě Asie i s přestupy doletí-
me za zhruba 23 hodin na místo. Další 
dny vždy vyrážíme za východu slunce 
do pralesa nebo lodí na řeku Kinaba-
tangan a fotíme dvě až tři hodiny po 
východu. Poté je snídaně nebo oběd, 
během dne fotíme ve stínu stromů ješ-
těrky, žáby nebo ptáky, kterých tam 
žije přes 450 druhů, a zase večer před 
západem jdeme nebo jedeme fotit vět-
ší zvířata. K tomu skoro každý večer 

vyrážíme v noci s baterkou do okolní-
ho pralesa a hledáme noční zvířata na 
focení.

A jak trávíte tuhle náročnou dobu, 
kdy se téměř zastavilo cestování?

Letos jsme bohužel stihli jen Hondu-
ras, odkud jsme letěli vládním speciá‑

lem, a od března tohoto roku jsme ces-
tovali jen po EU a České republice. 
Covid‑19 mi zrušil workshopy v zoo-
logických zahradách, a to jak na jaře, 
tak v aktuální době, což mi vyrobilo 
nemalé ztráty společně se stornovaný-
mi třemi cestami na Borneo, do Keni 
a Thajska, ale doufám, že se nám to 
brzy vyklidní a zase vyrazíme za krá-
sami přírody téhle naší planetky. Na 
druhou stranu jsem zase byl poprvé 
v životě v jižních Čechách. Je to tam 
fakt nádherné.

A teď prozraďte, platí u vás přísloví 
o kovářově kobyle? Co vaše fenka 
Didinka, fotíte ji, nebo ji v tomto 
ohledu zanedbáváte?

Naši Didinku fotíme náhodou poměr-
ně často. (smích) A to jak já, tak i pří-
telkyně. Jezdíme hodně do přírody 
a fotoaparáty bereme vždy s sebou – 
Didi je ve většině případů jediným zví-
řetem, které třeba za celý den potká-
me, a tak se stává terčem útoků našich 
objektivů. Je to takový věrný objekt na 
fotografování, a protože poslouchá, 
dají se vymýšlet zajímavé kompozice 
a místa na focení. ///

Sport /// U nás

Jan Hradil si užívá fotbalu jako hráč 
v poli, kde válí v I. B třídě za Miškovice. 
„V bráně už mě to tolik nenaplňuje, ale 
není to tak, že bych chytat nechtěl. Třeba 
v derby proti Čakovicím jsem do branky 
šel a vyhráli jsme. V Miškovicích si to ale 
celkově náramně užívám,“ říká třiadva-
cetiletý Hradil, který v počítačové hře 
FIFA hraje za Spartu. Tohle angažmá ho 
živí, jinak se fotbalu věnuje pro zábavu.

S velkým fotbalem jste začínal ve 
Slavii a teď hrajete esport na nejvyšší 
úrovni za Spartu. Jak to s těmi vašimi 
začátky bylo?

Jsem z Mladé Boleslavi, táta fandil Sla-
vii a já měl rád fotbal. Dostal jsem se 
do Slavie, táta měl radost, ale já to ně-
jak neřešil, byl jsem jen rád, že jsem 
v ligovém týmu. Byli jsme tam ale tři 
brankáři a já chtěl co nejvíc chytat, 
takže jsem se po pár letech stěhoval do 

Meteoru. A když jsem se už šel podívat 
na fotbalovou ligu, bylo to v Mladé Bo-
leslavi a postupem času na Spartu, na 
Jardu Blažka, Řepku, to bylo nejvíc.

V Meteoru jste byl spokojenější?
Byl jsem tam celý dorost, v devatenáct-
ce jsme hráli nejvyšší soutěž, nastupo-
vali jsme třeba proti Ostravě. Bylo to na 
té nejvyšší úrovni. Jen jsem si během 
té doby vykloubil koleno, to bylo hod-
ně špatné zranění, které se mi navíc 
pak během let ještě několikrát vrátilo. 
V chlapech jsem už ani moc šanci nedo-
stal, jen když měla třeba jednička trest 
za červenou kartu. Nakonec to skončilo 
mým odchodem do Velvar, k tomu jsem 
měl brankářské tréninky s Vaškem 
Winterem. S Velvary jsem postoupil do 
třetí ligy, ale pak jsem měl velký pro-
blém s úponem, čekala mě několikamě-
síční pauza a v tu chvíli se to celé zlomi-

Fotbalem v Miškovicích se dobře 
bavím, říká Jan Hradil

Fo
to
: S
pa
rt
a

S fotbalem začínal ve Slavii jako brankář, momentálně si ale stoupne mezi tři 
tyče jen sporadicky, to už musí téct jeho týmu pořádně do bot.

lo. Myslel jsem na to, že když už fotbal, 
tak že bych si zahrál rád v poli, a začal 
jsem cestovat po klubech. Byla tam Pra-
ga, Třeboradice, Vršovice a Miškovice.

Ale v rudém dresu hrajete také…
To bylo někdy po odchodu z Třebora-
dic. Tam jsme měli tři tréninky a zá-
pas. Já bydlel v centru a velký fotbal 
mi zabíral hodně času. Rozhodl jsem 
se to změnit. Na Spartě byl náborový 
turnaj a dopadlo to tak, že za Spartu 
teď hraju. Když je offline turnaj, hraju 
v rudém dresu. Doma jsou to spíš trika 
a mikiny. K tomu mě moji fandové pře-
svědčili, abych šel hrát za Miškovice. 
Že bude jeden nebo dva tréninky a zá-
pas. Když nestihnu trénink, nic se ne-
děje. A že budu hrát v poli.

Jak moc vás naplňuje hraní esport, je 
to práce snů?
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Jsem naprosto spokojený. Je tam jedi-
ná nevýhoda, že když chci vysílat, je 
to jako s těmi nejlepšími filmy. Ty jsou 
v programu v prime time, takže i já 
musím vysílat večer, což je samozřej-
mě nepříjemnost, když jsem s přítel-
kyní, která je přes den v práci.

Zkuste těm, co vás neznají, popsat, 
jak vypadá takový obyčejný den?

Co se týče víkendu, tak časově je to mož-
ná stejně náročné, jako když člověk hraje 
profesionálně fotbal. Když je třeba FIFA 
víkendová liga, padne na to jeden celý 
den. Běžný den je u mě posilovna, tré-
nink, škola. Hraní přijde ke slovu až ve-
čer, přes den si užívám reálný život.

Čekal jste, že vás jednou esport bude 
živit?

To tedy nečekal. Možná že by to tak 
ani nedopadlo, nebýt zranění, kte-
rých jsem měl dost z velkého fotbalu. 
Nemohl jsem hrát a měl čas na espor-
ty. Takže se dá říct, že všechno špatné 
bylo pro něco dobré. Teď mě esport 
živí, tedy společně s videotvorbou, 
správou sociálních sítí. Není to jen 
o hraní, je tam i hodně věcí navíc.

Začínal jste na pozici brankáře, teď 
ale hrajete v poli a trenér říká, že se 
vám do branky nechce, proč?

Nejde o to, že bych chytat nechtěl, ale už 
mě to tam tak nenaplňuje a chci si užít 
fotbalu v poli. Pravdou taky je, že jsem 
býval zraněný hlavně po standardkách. 
Teď mě sice někdo může sestřelit, ale 
já si to v poli opravdu užívám. Do bran-
ky jsem šel vlastně jen proti Čakovicím, 
to je pro Miškovice derby a já jsem moc 
rád, že jsme vyhráli.

Naopak v jednom ze zápasů, kde 
jste hrál v poli, jste dostali osmnáct 
branek…

To ale nebylo brankářem. My jsme 
měli normálně gólmana, ale na ten zá-
pas se to prostě nesešlo. Sestava byla 
poslepovaná, nastoupili kluci, co kvů-
li zranění hrát neměli, nebo byli po 

zranění a hrát ještě neměli. Já musel 
hrát pravého obránce, další útočník 
na stoperu. Proti nám nastoupil fyzic-
ky namakaný soupeř a po třetím, pá-
tém gólu se to rozsypalo. Ten zápas 
byl předurčený k tomu, že dostane-
me hodně gólů. Tušil to i náš trenér. Že 
bych šel do branky třeba po pátém in-
kasovaném gólu, to mě ani nenapadlo. 
Za ten příděl určitě nemohl brankář.

Až mě napadlo, že když máte zraněný 
sval na noze, tak to přetrpíte, ale vás 
živí ruce. Co vy na to?

Je pravda, že pár vykloubených malíč-
ků už jsem měl. Stejně tak hodně trpí 
šlachy. Na FIFA potřebujete jen tři prs-
ty, takže se to člověk může přeučit. Ale 
je pravda, že zranění na noze je v pří-
padě esportů přijatelnější.

Využijete něco z hráčských 
zkušeností i pak ve světě esportu?

Samozřejmě je fajn, když máte fotbalo-
vé myšlení. Můžou být třeba vyrovna-
ní hráči a pak nějaká myšlenka může 
pomoci. Ohledně FIFA – každý rok vy-
chází nová edice hry a vy musíte hlav-
ně poznat, co zrovna tenhle rok funguje 
a z čeho padají góly. To je asi nejdůleži-
tější. Ještě k těm zkušenostem z velké-
ho fotbalu: vím, že jedním z nejlepších 
hráčů ve FIFA je kluk, co fotbal nikdy ne-
hrál, takže to není podmínkou úspěchu.

Jaké to je, když hrajete za Miškovice 
a pak najednou máte šanci hrát 
s Messim či Ronaldem?

Messi má ale taky někdy problém zpra-
covat balon a v poli musí máknout. 
(směje se) Vím, že to někomu přijde 
divné, když proti sobě nastupují stejní 
hráči v obou týmech. I já to tak mám, 
že když hrajeme s kamarádem, tak tře-
ba hraje Chelsea proti Chelsea. Samo-
zřejmě by bylo fajn mít v sestavě pořád 
třeba Hložana (Hložka – hráče Sparty), 
jenže vy, pokud chcete vyhrát, tam pro-
stě musíte mít ty největší hvězdy. Me-
ssi, Ronaldo, Mbappé nebo Neymar, to 
je prostě povinnost. Bez nich to nejde.

Když hrajete za Spartu, berete si 
někoho z Letenských aspoň na 
lavičku?

Určitě jo. Právě Hložana nebo Láďu 
Krejčího mladšího, to jsou kluci, s kte-
rými jsem i v kontaktu v reálném svě-
tě. A když je třeba zápas rozhodnutý, 
kluky do zápasu i pošlu a někdy dají 
dokonce gól. Pak je třeba označím 
a oni to i vidí, že si u mě zahráli.

Fotbal se hrát momentálně nedá, vy 
si ho užíváte u monitoru. Cítíte, že 
máte výhodu?

Výhoda je v tom, že když chci vysílat, 
můžu klidně přes den. Dá se v pohodě 
streamovat a lidé vás sledují. Ale jinak 
samozřejmě trpíme taky. Parádní jsou 
offline turnaje, kdy máte třeba turnaj 
na Letné nebo v kině a lidi vám přijdou 
fandit. Dáte gól a slyšíte tu radost, to je 
skvělé. Teď jsou turnaje hlavně online, 
bez fanoušků, takže je to i pro nás jiné.

Vyzval vás některý ze spoluhráčů 
z Miškovic?

Jak už jsem říkal, do klubu jsem se do-
stal i díky tomu, že za něj hrají dva tři 
moji fanoušci, teď už jsou to samozřej-
mě kamarádi. Takže si spolu zahraje-
me, dostávají dardy, ale o tohle v klu-
bu, jako jsou Miškovice, nejde. Já si 
užívám tu skvělou partu tam. Zahraje-
me si, posedíme, pokecáme a všechno 
je to absolutně v pohodě.

V souvislosti s esporty se často mluví 
i o spojení s olympiádou. Je třeba 
tohle váš sen?

Na tohle se ptá skoro každý. Já si my-
slím, že esporty olympiádu úplně ne-
potřebují. Když tam esporty ale budou, 
určitě nebudu nějaký odpůrce, ale nej-
sem ani ten, kdo to nějak prosazuje. 
Esporty se o sebe nemusí bát, ohrom-
ně rostou. A co se týče nějakého snu, 
momentálně bych bral, kdyby se mi 
povedlo dostat se třeba na mistrovství 
světa. To by byla paráda. 
///

Michal Káva a René Machálek
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Kalendář /// U nás

Prosinec 2020

Akce uvedené v kalen-
dáři a publikované na 
pozvánkách v časopi-
se se uskuteční jen za 
příznivé epidemiologic-
ké situace a v souladu 
s vládními opatřeními. 
Aktuální informace o je-
jich konání můžete najít 
na webových stránkách 
MČ Praha-Čakovice 
www.cakovice.cz.

1. ÚT
Pohádka o Písničce
Cirkus, centrum pro rodinu, 
zve na pohádku pro malé 
děti Divadla Harmonika. 
Představení se bude konat 
v půdním sále Čakovického 
zámku od 9.30. Vstupné je 
40 Kč. Více informací na 
www.centrumcirkus.cz.  

5. SO
Možná přijde Mikuláš
Akci pořádá Klub LíPa v pro-
storách restaurace Maximum 
od 17 hodin.

9. ST
Česko zpívá koledy
Baráčníci Čakovice zvou 
občany všech generací 
k unikátnímu projektu.
 Od 17.30 sraz u vánočního 
stromu před Čakovickým 
zámkem (teplé nápoje 
k dispozici), od 18.00 
společný zpěv koled v celém 
Česku. Bližší informace na
www.ceskozpivakoledy.cz

 13. NE
Sousedský třeboradický 
advent
Přijďte „pobejt“ a užít si 
adventní atmosféru na 
Slaviborské náměstí.
Od 13 hodin slavnost zahájí 
mše svatá s P. Stanisławem 
Górou, o hodinu později se 
můžete těšit na vystoupení 
historického šermu. V dalším 
programu se představí 
i děti z MŠ Třeboradice 
a Čtyřlístek, nebude chybět 
pohádka Sůl nad zlato či 
hudební vystoupení Šimona 

Pečenky. Těšit se můžete na 
výborné vánoční pečivo či 
teplé nápoje.

16. ST
Duende
Zastavte se v předvánočním 
shonu a užijte si vánoční 
koncert kapely Duende.
Od 19 hodin v Schoellerově 
sále Čakovického zámku. 
Pořádá ho Kulturní komise 
MČ Praha‑Čakovice.

19. SO
Baráčnický bál
Přijďte se pobavit, zatančit 
si nebo zazpívat od 19.00 do 
hostince U Herčíků.
Na programu živá hudba, 
česká beseda. Vstupné 
(pocta) dobrovolné.

20. NE
Zpátky do Betléma
Teátr Pavla Šmída si pro vás 
připravil vánoční pohádkový 
příběh pro celou rodinu 
v sále restaurace Maximum 
od 16 hodin. Vstupné 60 Kč, 
rodinné vstupné 180 Kč.
Více informací na: 
www.centrumcirkus.cz ///

Inzerce

Hledáme pracovnice pro provoz 
kompletace papírenského zboží.
Provozovna Čakovice. Informace 
po‑pá od 8:00 do 16:00 na 
tel. 724776102 nebo 724776103
nebo na email:
cakovice.eurodelta@volny.cz

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

Nabízím pronájem garážové-
ho stání ul.Bermanova 1026/6. 
Tel. 603730937

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

ZUŠ Marie Podvalové přijme 
uklízečku/če od 1. ledna 2021. 
Zájemci se mohou hlásit na e‑mail: 
zus.cakovice@seznam.cz 
nebo na tel.číslo: 283933071. ///

Poznamenejte si jeden důležitý termín. 
Odevzdání vašich podkladů do 
prosincového čísla (tj. 1/2021) 
pro publikování pozvá nek, prezentování 
akce v ka len dáři akcí a inzerce je 
nejpozději do 4. prosince.
Toto číslo vyjde 18. 12. 2020.

Chcete inzerovat 
v prosincovém čísle 
U nás v Čakovicích?

VOK na objemný 
odpad 2020
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 zakázá-
no odkládat nebezpečný 
odpad: tj. televize, lednice, 
pneumatiky, chemikálie, 
zářivky, autobaterie a dále 
odpad stavební a živnosten-
ský a také bioodpad (na ten 
jsou přistavovány speciální 
VOK jen na bioodpad).
Z MHMP máme přiděle-
no 20 ks VOK na období 
8–12/2020 
– prosinec 2. 12.
Kontejnery budou přista‑
vovány ve středu mezi 
14. a 18. hodinou.

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

U nás /// Informuje

Zájemci o inzerci ve zpravodaji 
„U nás v Čakovicích“ 

mohou dle ceníku inzerce vyplnit 
formulář „Objednávka inzerce“
(ke stažení na www.cakovice.cz) 

a zaslat ho na adresu: 
inzerce@cakovice.cz

INZERCE



Baráčnický bál

v sobotu 
19. prosince 2020
Hostinec U Herčíků
Čakovice
od 19 hodin

V případě mimořádných opatření z důvodu COVID-19 
bude zábava zrušena.

OBEC BARÁČNICKÁ - ČAKOVICE

Vás srdečně zve na baráčnický bál

Živá hudba a zábava zajištěna
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GYMNÁZIUM ČAKOVICE, PRAHA 9
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

2. 12. 2020 a 6. 1. 2021

4leté a 6leté studium

Zaměření studia na cizí jazyky a informatiku

Den otevřených dveří budeme přenášet i živě.
Více na www.gymcak.cz

Baráčnici Čakovice
Vás zvou na

Společně si zazpíváme... 
Narodil se Kristus Pán, Nesem Vám noviny a další.

Těšíme se na všechny generace.
Bližší informace o projektu na: www.ceskozpivakoledy.cz

9.12.2020 od 17.30
u vánočního stromečku před zámkem.

Od 18.00 společný zpěv koled v celém Česku.
V případě mimořádných opatření z důvodu COVID-19 

proběhne akce ON-LINE.

SOUSEDSKÝ
TŘEBORADICKÝ

ADVENT

Program:
13.00 hod. Adventní mše svatá – P. Stanislaw Góra, Čakovická schola
14.00 hod.  Adventní představení divadla scénického a historického šermu 

REBEL
14.30 hod. Vánoční vystoupení dětí MŠ Třeboradice a Čtyřlístek
15.00 hod.  Sůl nad zlato  – pohádkové divadelní představení spolku 

Bílej Mlejn Čakovice
15.15 hod. Kouzlo Vánoc – hudební představení v podání Šimona Pečenky

Doprovodné akce:
Výstavy výtvarných prací na téma „Vánoce“ dětí MŠ Třeboradice, Čtyřlístek 
a ZUŠ Marie Podvalové Čakovice, živých zvířátek – Centrum ekologické 
výchovy farma Miškovice, sbírka starého pečiva pro naše zvířátka.

Na akci vás srdečně zve Sousedský Třeboradický Spolek ve spolupráci 
se spolkem Bílej Mlejn Čakovice, ekologickou farmou Miškovice 

a Římskokatolickou farností Čakovice

Neděle 13. prosince 2020 ve 13 hod.
u kostela v Třeboradicích-Slaviborské nám.

Vstup a občerstvení zdarma • Ochutnávka tradičního vánočního 
pečiva dle receptur našich babiček • teplé nápoje

Organizátor akce: Sousedský Třeboradický Spolek 
Akce se koná za podpory MČ Praha-Čakovice
Změna programu vyhrazena.

„Svatá Lucie noci upije a dne nepřidá“
Přijdťe s námi oslavit adventní čas

Přednáška o cestování do pralesů Thajska a Malajsie 
• Co si vzít sebou na cesty do exotických destinací
• Jakou fototechniku a příslušenství na svých cestách používá
• Jak správně nastavit Váš fotoaparát na focení zvířat nebo přírody
• Na co si dávat pozor při cestách do divoké přírody
•  Jak na fotografování divokých zvířat • Vliv pěstování palmy olejné 

na pralesy v Asii • Uvidíte 20 minutové video z jeho cest
• Diskuze 

Patrik Staněk - fotograf zvířat a přírody
Bydlí v Čakovicích a již 11 rokem fotografuje zvířata po celém Světě, 
je členem Asociace profesionálních fotografů ČR, ambasadorem 
značek Olympus a Lowepro nebo spolupracuje se společnostmi DJI, 
Huawei, Rock Point, Hannah nebo Cewe. Jeho fotografi e můžete
pravidelně vidět na výstavách Czech Nature Photo nebo billboardech 
pražské zoo či v časopisech zaměřujících se na fotografi i a přírodu.

www.patrikstanek.cz

Za zvířaty do pralesů
Asie s Patrikem Staňkem
23. 11. 2020 v 19 hod - Schoellerův sál

Vstup volný • Akce se koná za podpory MČ Praha-Čakovice
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Zájemci o inzerci ve 

zpravodaji 

„U nás v Čakovicích“ 

mohou dle ceníku 

inzerce vyplnit formulář 
„Objednávka inzerce“

(ke stažení na 

www.cakovice.cz) 

a zaslat ho na adresu: 

inzerce@cakovice.cz

INZERCE

již od 299 Kč za měsíc

 vysoká přenosová rychlost 10 - 100 Mbps
 kvalitní nepřetržité připojení bez výpadků
 instalace zdarma a smlouva bez závazků AKČNÍ NABÍDKA

NOTEBOOK ZDARMA
Objednejte si týden rychlého internetu

na zkoušku  zdarma!
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Pneuservis Dezinfekce klimatizacePravidelný servis Klempírna LakovnaProdej příslušenství

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Oceňujete individuální péči o Váš vůz a záruku autorizovaného servisu? 
Jsme tady pro Vás, neváhejte nás kontaktovat.

AUTO ELSO s.r.o.
Cukrovarská 900/10, Praha 9 - Čakovice
Tel.: 283 932 020, autoservis@auto-elso.cz
www.auto-elso.cz

Kompletní servisní služby 
    pro váš vůz.

BUĎTE V KLIDU! Nadìlte si pod stromeèek nové bydlení.
Spolu s analýzou trhu a profesionálním marketingem je strategie prodeje 
jedna ze souèástí úspìšného prodeje nemovitosti. Pøipravím pro Vás tu 
nejvhodnìjší strategii.

Pavlína Bìlohlávková
Realitní makléø

+420 605 947 597
pavlina.belohlavkova@fincentrum.com

Chcete svou nemovitost prodat co nejrychleji? 

Nedosáhneme patrnì nejvyšší možné ceny, ale 
nastavíme strategii tak, aby se nemovitost prodala 
co nejrychleji. Zde bych ráda upozornila na možnost 
pøímého odkupu. 

Nebo je pro Vás dùležitý nejvyšší možný zisk? 

Pak mùže prodej trvat i déle, nicménì dosáhneme 
nejvyšší možné tržní ceny za nemovitost. 

youtube.com
Pavlína Bìlohlávková

Kromì strategie prodeje je vhodné pøipravit i profesionální prezentaci, 
jako je napøíklad fotoprezentace, homestaging èi videoprohlídka, což 
jsou velmi úèinné nástroje prodeje. S tím vším Vám ráda pomohu.

Pøíjemné prožití vánoèních svátku a hodnì 
zdraví v Novém roce 2021.

Radost pod stromečkem 
začíná v Globusu
Radost pod stromečkem Radost pod stromečkem 

Potěšte svou rodinu, přátele nebo své zaměstnance a obchodní 
partnery dárkovým košem či kartou Globus.

•   Dárkový koš pro vás připravíme dle vašeho přání a přizpůsobíme 
vašemu rozpočtu.

•   Nabízíme také dárkové kazety a proutěné podnosy, které sestavíme 
rovněž na míru vašim požadavkům.

•   Dárkovou kartu uplatníte nejen uvnitř hypermarketu, ale také 
v Klenotech, Fashion Store nebo na čerpací stanici a mycí lince 
Globus. Hodnotu dárkové karty můžete utratit postupně. Platnost 
dárkové karty je 3 roky od jejího zakoupení.

Dárkové koše a karty si můžete objednat nebo rovnou 
zakoupit v informačním centru hypermarketu Globus 
Praha-Čakovice. Více informací na tel. čísle 284 026 198 
nebo na www.globus.cz.
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Duende
vánoční koncert

pořádá MČ Praha - Čakovice
Vstupné: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě
Prodejní místa vstupenek: ZUŠ Marie Podvalové - Cukrovarská 1/23, tel.: 283 933 071, 
MČ Čakovice - podatelna, rezervace vstupenek: tel.: 606 220 420

16. 12. 2020 v 19 hod.
v Schoellerově sále Čakovického zámku


