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SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA BERUŠKA  
V HOVORČOVICÍCH

                                                                                                              

• NOVĚ PŘIJATÉ DĚTI SI MOHOU VYZKOUŠET JEDNO 
DOPOLEDNE ZDARMA 

• KROUŽKY PRO DĚTI V CENĚ ŠKOLNÉHO

• VÝLETY, DIVADLA, BESÍDKY, FOTOGRAFOVÁNÍ 

• PŘIJÍMÁME DĚTI OD 1 ROKU  

• PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ PO CELÝ ROK 

www.facebook.com/materskaskolaberuska 

msberuska@email.cz, tel.: 606 316 794 

SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA BERUŠKA  
V HOVORČOVICÍCH

                                                                                                              

• NOVĚ PŘIJATÉ DĚTI SI MOHOU VYZKOUŠET JEDNO 
DOPOLEDNE ZDARMA 

• KROUŽKY PRO DĚTI V CENĚ ŠKOLNÉHO

• VÝLETY, DIVADLA, BESÍDKY, FOTOGRAFOVÁNÍ 

• PŘIJÍMÁME DĚTI OD 1 ROKU  

• PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ PO CELÝ ROK 

www.facebook.com/materskaskolaberuska 

msberuska@email.cz, tel.: 606 316 794 

SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA BERUŠKA  
V HOVORČOVICÍCH

                                                                                                              

• NOVĚ PŘIJATÉ DĚTI SI MOHOU VYZKOUŠET JEDNO 
DOPOLEDNE ZDARMA 

• KROUŽKY PRO DĚTI V CENĚ ŠKOLNÉHO

• VÝLETY, DIVADLA, BESÍDKY, FOTOGRAFOVÁNÍ 

• PŘIJÍMÁME DĚTI OD 1 ROKU  

• PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ PO CELÝ ROK 

www.facebook.com/materskaskolaberuska 

msberuska@email.cz, tel.: 606 316 794 

inzerce

KADEŘNICTVÍ MEGGII v Letňanech 
(Pavla Beneše 750/12). Pro seniory 

sleva 20%. Tel.: 775 473 782.

Masáž v pohodlí vašeho domova 
- relaxační, sportovní. Cena 250,- 

Kč/40 min. Při objednání dárkového 
poukazu 5 masáží, 5. masáž zdarma 

(doprava v Praze 9 a okolí v ceně, 
dále po dohodě). Tel.: 604 52 95 85. 

M. Krahulec, DiS.

Sportovně relaxační centrum v P- 9 
Čakovicích hledá na HPP: recepční

Požadujeme: profesionalitu, 
flexibilitu. Nabízíme: práci 

v příjemném prostředí.
CV+foto zasílejte na : info@rlf.cz

Tel. 602375476
Koupím garáž v Čakovicích a okolí, 

může být i v horším stavu. Platba 
hotově či převodem. Tel: 739637882 

email: volekjiri@seznam.cz.

Žaluzie, rolety, garážová vrata, plisé, 
sítě proti hmyzu, markýzy, garnýže, 

šití záclon, shrnovací dveře, čalounění 
dveří, silikonová těsnění - úspora 30% 

tepla. Petříček,  
tel: 606 350 270, 286 884 339, 
www.zaluzie-rolety-praha8.cz

!!!ŠKOLIČKA U SPARŤÁNKA!!! 
Naše školička je vhodná pro děti 

již od 1 roku do 5 let, zápis možný 
celoročně. Více informací najdete na 

www.uspartanka.cz. 
Nebo nás neváhejte kontaktovat na 

tel: 777256198, 737040647 
email: ms.uspartanka@seznam.cz. 

Těšíme se na Vás

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!

428001-ADC_inzerat[185x90] 06/2013.indd   1 26.6.13   13:19

KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize, 
opravy. Tel.: 775132921.
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Čakovice ozařuje krásný vánoční strom
Dlouhé zástupy občanů se shromáždily před Základní 
uměleckou školou Marie Podvalové, aby všichni společně 
přivítali advent a pokochali se krásně ozdobeným vánočním 
stromem. Nedílnou součástí byl tradičně i bohatý a povedený 
kulturní program.

Perličky z historie naší městské části
Vánoce jsou (anebo by měly být) svátky klidu a míru. Proto 
v měsíci prosinci opustíme stoleté (válečné) perličky čakovické 
kroniky a budeme se těšit třpytivějšími a o 20 let mladšími 
korály na šňůrce naší společné historie.

Národní házená bilancovala sezonu
Na výroční schůzi se hodnotila podzimní sezona oddílu 
národní házené TJ Avia Čakovice. Jak si vedly děti? Jak 
ženy? Jak muži? Někdo hůře, někdo lépe, ale o tom je sport. 
A tento je v naší městské části jedním z nejtradičnějších.

Náměstek primátorky Petr Dolínek odpovídá
Exkluzivně pro náš časopis jsme vyzpovídali náměstka 
primátorky Hlavního města Prahy a radního pro dopravu Petra 
Dolínka. Popovídali jsme si s ním o problémech na silnicích 
i o možnostech jejich řešení.

Situace v dopravě je vyhrocenější
Ropid - Regionální  organizátor pražské integrované dopravy 
má za sebou perné dny. Po změně řady autobusových 
linek „vychytává mouchy“ a řeší, jak dál. Vedoucí oddělení 
projektování městské dopravy David Marek vysvětluje, co s tím.

Gaudium Cantorum na cestách
Na sklonku letošního října se uskutečnila dlouho plánovaná 
a připravovaná cesta komorního smíšeného sboru Gaudium 
Cantorum do nizozemské provincie Limburg, kde se slavilo 
95. výročí založení sboru Mannenkoor St. Caecilia Linne.

Z obsahu

Slovo 

starosty

za uplynulý měsíc se udála řada nových a  zajíma-
vých věcí. Schválili jsme projektovou dokumentaci 
na revitalizaci Husova parku. A to na základě studie, 
kterou předložil ateliér Land05. V těchto dnech po-
depisujeme smlouvy, během příštího roku by mělo 
být hotové stavební povolení. To je pro nás velice 
důležité, protože podle všeho bude Praha investo-
vat do rozvoje zeleně nemalou částku a my bychom 
samozřejmě byli rádi, aby se část těchto peněz pro-
mítla i do naší městské části. Zrovna Husův park by 
si to zasloužil. Studii najdete k nahlédnutí na našich 
internetových stránkách.

Konečně jsme se také pustili do opravy ulice K Sed-
lišti. Stavební firma zahájila práce a do konce roku 
by to mohlo být úplně hotové nebo z větší části. 
Záleží také na tom, budou-li klimatické podmínky 
příznivé a nebude to jako v minulých letech, kdy 
v prosinci velmi hodně mrzlo. Pokud se vše vydaří, 
rekonstrukce by měla být hotová ještě v letošním 
roce.

Další ulice, na které momentálně pracujeme, je 
Krystalová. Ta letos bude dokončena pouze z jedné 
třetiny. Občanům se zároveň omlouváme za to, že 
jim práce způsobí určité nepohodlí. Stejně tak na 
dalších opravovaných ulicích Oderská a Ostravická. 
Výsledné nové povrchy ale za toto dočasné nepo-
hodlí budou pro nás všechny odměnou.

Rád bych vám také na tomto místě doporučil jednu 
velmi zajímavou akci. 9. ledna do naší městské části 
dorazí Jaroslav Dušek, s nímž si  návštěvníci mohou 
popovídat. Pana Duška jsme sháněli asi rok a jsme 
rádi, že se nám to konečně podařilo. Určitě si tuto 
příležitost nenechte ujít. Bude se konat na zámeč-
ku v  Schoellerově sále, vstupenky se dají koupit 
u nás na podatelně nebo také ve Farmářském ob-
chůdku a v prodejně Duha.

Přeji vám, abyste si v této pohnuté a stresové době 
užili během vánočních svátků mnoho klidu, poho-
dy a rodinného štěstí.

S úctou Váš starosta
Alexander Lochman

Milí sousedé,

U nás v Čakovicích – zdarma pro své občany vydává měsíčně MČ Praha – Čakovice, Periodický tisk úzmeního samosprávného 
celku, Náměstí 25. března 121, 196 00 Praha – Čakovice, IČ: 00231291 – tel.: 283  061  419, fax: 283  933  497, email:  
unas@cakovice.cz, mestska.cast@cakovice.cz, www.cakovice.cz. Za obsahovou a gramatickou správnost příspěvků nesou 
odpovědnost autoři. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, redakčně upravovat, případně nepřijmout k  otištění. 
Nevyžádané rukopisy a  fotografie se nevracejí. Za  obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Redakce: Michal Káva. 
Jazyková korektura: Michal Káva. Redakční rada: Miroslava Spoustová, Dagmar Nová. Příjem inzerce: inzerce@cakovice.cz, 
tel.: 283 061 426. Evidenční číslo MK ČR E 14335. Sazba: MS-Design, tisk: Vydavatelství MAC, spol. s r. o. Distribuci do všech 
poštovních schránek v MČ Praha – Čakovice zajišťuje Úřad MČ – toto číslo vyšlo v prosinci 2016.
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Průběžné řešení krizového stavu fungování MHD

Současná komunikační síť má své limity, říká Petr Dolínek, 
náměstek primátorky a radní pro dopravu

 » V průběhu listopadu bylo na zá-
kladě řešení krizové situace ve fun-
gování veřejné hromadné dopravy, 
která zcela kolabuje v přepravních 
špičkách vlivem souboru doprav-
ních omezení v lokalitě Severního 
Města, dojednána následující doda-
tečná opatření v organizaci MHD, 
která budou platit do Vánoc 2016. 
Tato opatření jsou výsledkem konti-
nuálních jednání zejména ROPIDu, 
MČ Praha-Čakovice, Dopravního 
podniku a Magistrátu hl.m. Prahy 
(resp. Rady hl.m. Prahy).

Dispečerské řízení linky 140

Od 16.11.2016 došlo k doplnění rezerv-
ních vozů na linku 140 a linka je řízena 
dispečersky. Tzn., že v případě, že se 
v ranní špičce na příjezdu do Čakovic od 
Palmovky neadekvátně zpozdí příslušný 
spoj, je operativně doplněn jiným zálož-
ním vozem, aby zejména v Miškovicích 
nedocházelo k tomu, že v ranní špičce 
linka 140 z důvodu zpoždění až 30 mi-
nut nejede.

Dočasné posílení linky 140 do ukončení 
některých dopravních omezení na tra-
se linky

MČ Praha-Čakovice požaduje a bude 
i  nadále požadovat prodloužení všech 
spojů linky 140 až do Miškovic. Prozatím 
tomuto požadavku nebylo z ekonomic-
kých důvodů vyhověno, nicméně od 
pondělí 21.11.2016 došlo k prodloužení 

 » Současná dopravní situace ne-
nechává v klidu snad nikoho z nás. 
Městská část Praha Čakovice se vše-
možnými prostředky snaží pomoci, 
ale to podstatné je v gesci Magist-
rátu hlavního města Prahy. Oslovili 
jsme proto Petra Dolínka, náměstka 
primátorky a radního pro dopravu.

Pane Dolínku, oprava okolo městské 
části Praha Čakovice je v ranní špič-
ce hodně kritická. V čem vidíte příčiny 
zhoršení této situace?

Těch příčin je celá řada. Obecně platí, 
že se neustále zvyšuje počet lidí, kteří 

téměř všech spojů ve všední dny do cca 
19:00 až do Miškovic. Cílem je eliminovat 
zpoždění spojů v ranní špičce a zajistit 
lepší fungování dopravy v Miškovicích. 
I toto opatření bude platit až do vánoc. 

Posílení linky 136 v přepravních 
špičkách

Z důvodu eliminace dopadů zpožděných 
spojů byla posílena linka 136 v přeprav-
ních špičkách, kdy v přepravní špičce jez-
dí o 2 vozy za hodinu více. Došlo tak ke 
zkrácení intervalu na 5 minut v ranní špič-
ce a 6 minut v odpolední špičce. Také toto 
opatření platí do vánoc, nicméně Ropid 
navrhl objednateli, tedy Hlavnímu městu 
Praha, aby vyčlenila finanční prostředky 
na toto opatření natrvalo.

Dále odpovědné organizace jednaly 
o možnosti zprovoznit Vysočanskou ulici 
(estakádu) od 5.  12.  2016 obousměrně 

pro autobusy. V době distribuce tohoto 
čísla časopisu už by měla být pro auto-
busy průjezdná. V souvislosti s tím odpo-
vědné instituce uvažují, že by bylo možné 
zrušit omezení na křižovatce Čakovická x 
Letňanská na Proseku a mělo by dojít ke 
zmenšení kolon na Prosecké ulici a potaž-
mo ke zpravidelnění linek, což bude mít 
největší pozitivní dopad v Čakovicích na 
pravidelnost linky 140.

Městská část je v nepřetržitém kontaktu 
se všemi subjekty, které řeší nevyhovu-
jící situaci v dopravě na severu Prahy, 
dopravu denně sledujeme a průběžně 
vyřizujeme všechny Vaše jednotlivé stíž-
nosti, které od Vás obdržíme, nebo které 
zasíláte na jiné organizace (např. ROPID) 
a naší městské části je zasíláte v kopii na 
vědomí.

Ing. Jiří Vintiška, místostarosta

Cestující z Miškovic se dočkali výrazného vylepšení autobusové zastávky

z okrajových částí Prahy a i okolí jezdí do 
širšího centra města. Neustále roste také 
objem tranzitní dopravy. Současná ko-
munikační síť má však své limity. Proto je 
tak důležité, aby se co nejdříve dostavěl 
Městský i Pražský okruh a další klíčová 
infrastruktura. Zároveň je třeba vytvářet 
takové podmínky, aby lidé co nejvíce 
využívali veřejnou dopravu. Nárazově 
mohou pochopitelně situaci zkompli-
kovat i uzavírky, ať jde o nutnou údržbu, 
havárie či dopravní nehody. V případě 
Čakovic situaci komplikuje například re-
konstrukce Tupolevovy ulice či havárie 
na Vysočanské radiále.

Jsou nějaké možnosti k nápravě v krat-
ším časovém horizontu?

Již v letošním roce bude dokončena in-
tegrace pražské a středočeské veřejné 
dopravy, od níž si jednoznačně slibuje-
me, že ubyde počet aut mířících každý 
den do Prahy. Intenzivně pracujeme na 
přípravě P+R parkovišť, a to nejen v Pra-
ze, ale i ve Středočeském kraji, zejména 
u železničních stanic. Již jsme zahájili 
proces výběru projektantů dobudování 
Městského okruhu. Všemi silami tlačí-
me na stát, aby maximálně urychlil také 
dostavbu Pražského okruhu, prioritně 
propojky dálnic D1 a D11. Na magistrátu 
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funguje komise, který se zabývá plynu-
lostí dopravy, ta přináší další podněty na 
zlepšení.

A co se týče dlouhodobého, o jakém ča-
sovém úseku se bavíme?

Pokud jde o Pražský okruh, tak je míč 
především na straně státu, konkrétně na 
Ministerstvech životního prostředí a do-
pravy. Za Prahu děláme vše, aby ten ho-
rizont mohl být co nejbližší.

Vše je samozřejmě o penězích. Kolik 
Praha ročně za opravy a údržbu utratí?

V letošním roce se mi povedlo získat fi-
nanční prostředky v historické výši - přes 
3 miliardy korun. Tempo oprav se tak 
povedlo zásadně zvýšit. Řidiči to někdy 
nesou nelibě, protože je velké množství 
uzavírek a dopravní komplikace. Je ale 
nutné si uvědomit, že Praha si z minulos-
ti nese v oblasti oprav a údržby komu-
nikací obrovský vnitřní dluh. Odborníci 
ho vyčíslují na zhruba 20 miliard korun. 
Pokud bychom teď neopravovali, již brzy 
by se nám to krutě vymstilo, museli by-
chom řešit havarijní stavy a komplikace 
i náklady by byly mnohem větší.

Kvůli čerpání dotací se na konci roku 
zvýší počet míst, které se opravují. Dá 
se tedy očekávat, že od prosince/ledna 
se situace také o něco zlepší?

To, že se málo opravuje, není zlepšení 
situace, právě naopak. Situaci zlepší-
me pouze tím, že naopak co nejrychleji 
opravíme co nejvíce komunikací, které 
jsou ve špatném stavu. Chápu, že pokud 
někdo čeká v koloně, tak ho to rozladí. 

Ale jsem přesvědčen, že každý, kdo se na 
to podívá objektivně, tak tempo oprav 
ocení. Nechat dojít stav komunikací až 
do havarijního stavu by bylo totiž vrcho-
lem nezodpovědnosti.

Situaci hodně komplikuje i uzavřená 
„vysočanská estakáda“ a když se k tomu 
přidají další úseky, které se opravují 
(např. Tupolevova v Letňanech), kolony 
jsou ještě delší. Řada občanů vznesla 
dotaz, jestli je možné o opravách infor-
movat dopředu. Je to možné?

Tlačím na to, aby byla informovanost 
lepší. Již před časem jsem zadal, aby 
vznikla pozice koordinátora uzavírek. 
Není to ale tak jednoduché, jak se může 
na první pohled zdát. Je totiž nutné ko-
ordinovat celou řadu organizací, některé 
investiční akce dělá magistrát popř. naše 
příspěvkové organizace, jiné městské 
části, některé stát. Mohu ale slíbit, že se s 
tím popereme a Pražané měli informace 
včas a co možná nejkompletnější.

Je v plánu realizace dalších parkovišť 
P+R? To letňanské je díky zavedení 
parkovacích modrých zón na Praze 8 
v sedm ráno už zaplněné.

Máme seznam vytipovaných lokalit, kde 
by mohla nová P+R vzniknout. V tuto 
chvíli je jich přes šedesát. Intenzivně se 
nyní řeší majetkoprávní vztahy, získání 
potřebných povolení atd. Zároveň chci 
ale zdůraznit, že za ještě důležitější po-
važuji zvýšení parkovacích kapacit pro 
Pražany, zejména na sídlištích, kde jsou 
nyní nedostačující.

Jak moc by se podle vás do tohoto pro-

blému promítlo to, kdyby i Praha 9 sáh-
la k zavedení těchto zón?

První zkušenosti z dalších městských čás-
tí ukazují, že někde zóny pomohou, jinde 
naopak může dojít ke zvýšení počtu par-
kujících. Je nutné, aby si každý městská 
část vyhodnotila, zda pro ni zóny budou 
přínosem, kde přesně je chce a nechce 
mít, jaké podmínky nastaví. Pracujeme 
na celkové koncepci parkování v Praze, 
což je věc, která se dlouho zanedbávala. 
Náprava se nepodaří ze dne na den, ale 
děláme pro to maximum.

Dlouho se mluví o rekonstrukci/úpravě 
kruhového objezdu u Globusu Čako-
vice, na který se sjíždí ze všech směrů 
dlouhé kolony. Je to na programu dne?

Rozhodně ano, u zmíněného kruhového 
objezdu i návazných komunikací právě 
probíhá projektová příprava pro územní 
a stavební řízení na investičním úseku 
Technické správy komunikací. Nyní se 
dojednává konečná podoba úprav.

Na koho se mohou obracet přímo obča-
né se svými dotazy?

Pochopitelně záleží na povaze dotazu, 
vždycky je nejlepší ptát se na relevant-
ním místě, protože odpověď je potom 
rychlejší. Klidně se ale mohou obra-
cet přímo na mne na emailové adrese  
petr.dolinek@praha.eu. Jen se předem 
omlouvám za případnou prodlevu s od-
povědí. Všemi dotazy se ve spolupráci se 
svým týmem poctivě zabývám, ale chodí 
jich takové množství, že nelze odpovídat 
obratem.

Text: Michal Káva
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Letos je situace vyhrocená více, než je obvyklé, přiznává Ropid
 » Změna autobusových linek, která 

se před několika týdny udála přines-
la mezi občany řadu dohadů a stíž-
ností. Městská část úzce spolupra-
cuje se společností ROPID – Regi-
onální organizátor pražské integro-
vané dopravy, která má městskou 
hromadnou dopravu na starost. Za 
Ropid na nejpalčivější otázky, které 
veřejnost probírá, odpovídal David 
Marek z pozice vedoucího oddělení 
projektování městské dopravy.

Zažívali jste někdy hektičtější období, 
než nyní?

Předpokládáme, že máte na mysli pře-
devším komplikovanou dopravní situaci, 
která v posledních měsících panuje v uli-
cích hlavního města. Jako organizátor 
Pražské integrované dopravy sledujeme 
provoz nejen v obecné rovině co se vy-
tížení uliční sítě týče, ale i skrze pohyb 
jednotlivých autobusů, neboť většina 
z nich má v dnešní době již instalováno 
zařízení pro sledování polohy. Uděla-
li jsme si například vyhodnocení kolik 
spojů se potýká denně se zpožděním 
oproti pravidelnému jízdnímu řádu, a to 
za měsíce říjen a listopad, porovnali jsme 
loňský a letošní rok a zjistili jsme, že letos 
se v celkovém průměru zpoždění dotklo 
sice většího počtu spojů, ale dosahují 
nižších hodnot. Jedná se samozřejmě 
o celoměstský průměr. Lokálně dochází 
na některých místech k mnohem horším 
situacím, konkrétně v oblasti Čakovic 
a Letňan se letos sešlo mnoho investič-
ních akcí (především opravy povrchů 

vozovek) spolu s havárií inženýrských 
sítí na Vysočanské estakádě, pohyb in-
dividuální dopravy v severním sektoru 
města změnil též zprovozněný městský 
okruh. Lze tedy říci, že obecně je situace 
obdobná jako každý rok na podzim, kdy 
je mobilita lidí ve městě v rámci roku nej-
vyšší, ale v případě oblasti Čakovic a Le-
tňan byla letos opravdu vyhrocená více, 
než je obvyklé.

Co vás vedlo k nedávné změně auto-
busových linek? Co bylo tím hlavním 
důvodem?

Organizace Ropid dostala od vedení hl. 
m. Prahy v závěru roku 2015 úkol řešit 
nejzávažnější problémy v síti tramvajo-
vých i autobusových linek. Podmínkou 
pro řešení bylo ovšem nenavyšovat ob-
jem finančních prostředků, které jsou na 
provoz hromadné dopravy vynakládány. 
Za rok 2015 představovaly náklady na 
provoz prostředků hromadné dopravy 
v Praze cca 18 miliard korun, přičemž trž-
by se pohybovaly okolo 4 miliard korun. 
V souvislosti se zprovozněním metra a řa-
dou posil tramvajových, autobusových 
a  vlakových spojů, včetně noční dopra-
vy, došlo v roce 2015 k navýšení objemu 
prostředků na provoz o téměř miliardu. 
Přesto zůstala nevyřešena řada lokalit 
z hlediska nedostatečné kapacity spojů. 

Jednou z těchto lokalit byla oblast Sta-
rých Letňan. Jelikož organizace Ropid je 
správcem prostředků na provoz, které 
město poskytne, řešení alespoň dílčí po-
sily oblasti Letňan a částečně i Čakovic 
bylo nutné hledat v úspoře na provoz-
ních nákladech v jiné lokalitě. Jedinou 

možností tedy bylo využít autobusovou 
linku 136, která v úseku Střížkov – Sídliš-
tě Ďáblice – Vozovna Kobylisy jako klou-
bová ve špičkách v intervalu 6 minut jez-
dila velmi málo vytížená a tato kapacita 
spojů byla tedy pro Letňany k dispozici.

Na jednání se zástupci MČ Praha – Čako-
vice dne 8. 3. 2016 byly řešeny dopady 
posily oblasti Starých Letňan pro oblast 
Čakovic. Zástupci Ropidu i MČ Praha-Ča-
kovice se na něm shodli, že by v případě, 
že do oblasti Letňan pojedou kloubové 
linky 136 i 195, byla pro obsluhu Sídliště 
Čakovice vhodnější linka 136. MČ Pra-
ha-Čakovice takovou úpravu podmínila 
dalšími opatřeními vztaženými k linkám 
140 a 158 (zachování vazby z Miškovic 
k metru B spoji linky 140 a posilu oblasti 
okolo zastávky U Bílého mlýnku). Na zá-
kladě tohoto jednání proběhlo několik 
dalších osobních konzultací, z nichž vy-
plynul návrh finálního dopravního opat-
ření, s nímž MČ Praha-Čakovice vyjádřila 
souhlas stejně jako všechny městské 
části v oblasti. Tento souhlas je vyjádřen 
potvrzením ze dne 21. 6. 2016. K dispozi-
ci je na internetových stránkách organi-
zace ROPID: www.ropid.cz.

Je jasné, že veřejnost bere těžko změ-
ny věcí, na které je dlouho zvyklá, 
ale v  čem vidíte hlavní výhody těchto 
změn?

Věcné důvody, proč bylo ke změnám 
přistoupeno jsou popsány v předchozí 
odpovědi. Jejich vyřešení lze považovat 
rozhodně za výhodné z hlediska zlep-
šení podmínek pro cestující. Především 
fakt, že se podařilo navýšit kapacitu spo-
jů na řadě míst bez nárůstu finančních 
prostředků. Nicméně nad jejich rámec 
můžeme být konkrétnější co se týče re-
alizované podoby změn. A zde bychom 
rádi uvedli zejména výhody v navýšení 
počtu kratších lokálních linek, což pro-
spělo zlepšení pravidelnosti provozu, 
dále na některých místech došlo ke 
zlepšení přehlednosti linek označením 
některých variant trasy jako samostatné 
linky a zcela jistě je výhodou i navýšení 
počtu přímých směrových vazeb. Kon-
krétně například MČ Čakovice získala 
linkou 136 přímé autobusové spojení do 
oblasti Žižkova, Vinohrad a Vršovic.

Jak to vypadá s vysočanskou estaká-
dou? Bude možné ji projíždět i během 
stavebních úprav? Oběma směry?

Změny řady autobusových linek vysvětluje exkluzivně pro 
občany Čakovic David Marek ze společnosti Ropid.
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Aktuálně jsme účastni jednání o obou-
směrném průjezdu autobusů po Vyso-
čanské estakádě v podobě kyvadlového 
provozu řízeného světelnou signalizací. 
Jednalo by se o pouze o průjezd vozidel 
veřejné dopravy a integrovaného zá-
chranného systému. Toto řešení se sna-
žíme podporovat, jelikož by tím došlo 
k oddělení individuální dopravy od pro-
vozu autobusů, což by umožnilo zrušit 
omezení realizované na křižovatce Čako-
vická x Ke Klíčovu a celkově tak přispělo 
k lepšímu průjezdu všech vozidel celou 
oblastí. Jednání jsou však složitá, jelikož 
se zde nejedná jen o vlastní provoz na 
komunikaci, ale je nutné brát ohled též 
na požadavky ostatních účastníků jed-
nání. Od správce inženýrských sítí, jež 
jsou opravovány a nad kterými by pro-
voz byl veden až po dopravní policii, či 
je nutné zohledňovat i další skutečnos-
ti, jako jsou cykly světelných křižovatek 
(především na křižovatce Jandova x Ke 
Klíčovu mohou vznikat zásadní problé-
my s kongescemi vozidel), či případné 
prostoje autobusů před světelnou sig-
nalizací na estakádě apod.

V těchto dnech se upravuje část ulice 
Tupolevova u letňanského výstaviště, 
což ranním dopravním kolapsům vů-
bec nepřidalo. Má Ropid vůbec pravo-
moce do plánových rekonstrukcí a uza-
vírek mluvit?

V našich možnostech je připomínkovat 
akce realizované ostatními městskými 
organizacemi, nicméně konečné roz-
hodnutí má vždy hlavní město spolu 
s  danými odpovědnými organizacemi. 
V případě situace, která nastala v souvis-
losti se zmíněným omezením provozu 
na Tupolevově ulici v době, kdy v blíz-
kém okolí byla již tak komplikovaná do-
pravní situace, jsme požádali TSK o úpra-
vu plánu prací na rok 2017 tak, aby po-
dobné akce bylo možné provádět pouze 
v období do října 2017. Zejména aby 
nevstupovaly do období se zvýšeným 
provozem IAD a neměly tak velký dopad 
na pravidelnost autobusových linek.

Co vy berete za hlavní příčiny ranních 
dopravních kolapsů v severní části Pra-
hy 9?

Hlavní příčina je bezpochyby velké 
množství investičních akcí, které se na 
podzim letošního roku v oblasti Prahy 9 
souběžně realizují. Konkrétně můžeme 
zmínit vyjma již uvedené uzavírky Vy-

sočanské estakády také opravy vozovek 
v ulicích V Holešovičkách, Kbelská a Tu-
polevova. Dalšími příčinami jsou silný 
provoz ve směru z ulice Cínovecké na 
Pelc-Tyrolku a městský okruh, časté pro-
blémy způsobuje též železniční přejezd 
na Cukrovarské ulici a v poslední řadě je 
nutné zmínit i méně oblíbený fakt a sice 
problém s řidiči osobních vozidel, kteří 
objíždějí úseky s kolonami místními uli-
cemi a způsobují tím přenášení kongescí 
do míst, kde by samy o sobě kongesce 
vozidel nevznikaly vůbec, či jen v mno-
hem nižší míře. Jako příklad zmiňme 
objíždění Cínovecké a Liberecké ulice 
přes kruhové objezdy v Letňanech a po 
Tupolevově či Ďáblické a Ústecké ulici. 
Celá oblast Prahy 9 je navíc závislá jen na 
několika dostatečně kapacitních komu-
nikacích směřujících do centra města, 
nicméně je nutné podotknout, že stavba 
dalších, či jejich rozšiřování není řešením 
a vedla by pouze k dalšímu zvyšování 
počtu vozidel v ulicích. Jako organizá-
tor sítě veřejné hromadné dopravy se 
snažíme v mnoha směrech, které nejsou 
leckdy na první pohled patrné, přede-
vším o  podporu tohoto dopravního 
segmentu. Ať už jde o preferenční opat-
ření vozidel veřejné dopravy, nebo o ta-
rifní záležitosti, tak i o konkrétní lokální 
opatření, jež mohou v důsledku pro-
spět všem, nejen veřejné dopravě. jako 
příklad můžeme uvést několik z oblasti 
Čakovic a Letňan. TSK zpracovává nové 
řešení křižovatky Kostelecká – Tupolevo-
va, která by se měla změnit z okružní na 
světelně řízenou, přičemž by měla vzrůst 
její kapacita. Ve spolupráci s TSK řešíme 
možnost vyznačení vyhrazeného pruhu 
pro autobusy v úseku od této křižovatky 

na jih až k zastávce Trutnovská. S majite-
li pozemků v oblasti Avie Letňany jsme 
opět otevřeli diskusi o možnosti pro au-
tobusy zprůjezdnit celou ulici Za Avií, ale 
zde narážíme na nutnost řešit náklady ve 
výši více než 100 milionů Kč na ochranu 
soukromého majetku podél této trasy. 
Dále je rozpracována úprava křižovatky 
Veselská – Tupolevova tak, aby byl mimo 
okruh křižovatky vytvořen odbočovací 
bypass k ulici Liberecké. Ten by umožnil 
zvýšit kapacitu průjezdu křižovatkou od 
severu a snížit výskyt ranních kolon.

Jaká pražská městská část má v této 
době ty problémy nejkomplikovanější?

Nelze jednoznačně určit vítěze této sou-
těže. Problémy s průjezdností komuni-
kací se vyskytují na celém území města 
všude tam, kde silniční síť má omezené 
možnosti propustnosti a v určité denní 
době dojde k přehlcení vozidly. Ať už 
jde o více viditelná místa jako je zejmé-
na oblast Prahy 6 v Dejvicích a na Praš-
ném Mostě, nebo oblast Uhříněvsi, ulice 
V Holešovičkách, Českobrodské ulice, či 
Strakonické ulice, tak jde i o lokální pro-
blémy typu kolon u jednotlivých základ-
ních škol, kde se kolem 8. hodiny sjíždějí 
vozidla rodičů, křižovatek, kde je jeden 
ze směrů přetížen více než jiný apod. 
Obecně lze říci, že vzhledem k zavedení 
modrých zón je v posledních měsících 
znatelné snížení problémových míst 
v centru města a jejich přesun více do 
okrajových částí. Velmi zjednodušeně 
lze říci, že větší počty těch zásadnějších 
komplikací lze nalézt na území Prahy 4, 
5, 6, 9, 18, 20, 21, 22 a v některých okra-
jových městských částech.

Text: Michal Káva

Zdroj: www.sokp511.cz
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Stanoviště VOK  
- vánoční svátky

Pražané mohou odevzdávat použité potravinářské 
oleje a tuky

Stanoviště velkoobjemových kontej-
nerů v ul. Na Bahnech bude v termínu 
24.12. - 26.12.2016 a 30.12.2016 - 
01.01.2017 uzavřeno.

 » Praha zavádí nově sběr použitých 
rostlinných olejů a tuků. Použitý olej 
budou moci občané odevzdávat na 
všech sběrných dvorech. Podmín-
kou je, aby byly v uzavíratelných 
plastových obalech nejlépe v PET 
lahvích. 

Hlavní město uzavřelo smlouvu se spo-
lečností Viking group s.r.o., která bude 
zajišťovat na všech 20 sběrných dvorech 
hl. m. Prahy sběr použitých potravinář-
ských olejů a tuků. 

Kam s ním? Co s olejem z fritovacího 
hrnce nebo pánve?

Na každém sběrném dvoře je umístěna 
nádoba s nálepkou označující, že jde 
o nádoby určené k odkládání použitých 
kuchyňských olejů z domácností. 

Jak sbírat kuchyňský olej?

Podmínkou je, aby oleje zbavené zbytků 
jídla byly v uzavíratelných obalech avšak 
v  žádném případě ne skleněných, ale 
pouze v plastových obalech: PET lahvích, 
uzavřených kbelících nebo kanystrech. 

Co z toho bude mít občan?

Ušetří své peníze a hlavně své životní 
prostředí. Sběr a přistavení nádob je ze 
strany Viking group s.r.o. totiž realizo-
ván zdarma a město navíc získá finanční 
odměnu dle vysbíraného množství, kte-
rou může investovat do dalšího rozvoje 
městského odpadového systému.

Proč sbírat a nevylévat olej do kanálu? 

Sbíráním tohoto odpadu je šetřena už 
tak těžce zkoušená kanalizační síť před 
nežádoucím zanesením. Současná praxe 
při jeho zbavování vedla k dvěma nežá-
doucím jevům: 
1. Vyhazováním PET láhví s olejem do 
komunálního odpadu, dochází často 
k otevření či narušení láhve a jejímu vyli-
tí. Olej pak je roznášen v okolí kontejne-
rů, které je jím znečištěno a je zdrojem 
nepříjemného zápachu.  

2. Vyléváním použitého oleje do zácho-
dů či umývadel dochází k postupnému 
ulpívání oleje na stoupačkách nebo 
v  odpadových trubkách a následné-
mu přilepování nečistot – vlasů, chlu-
pů aj. na stěnách. Snižuje se průchod-
nost a  v  krajním případě může dojít až 
k ucpání stoupaček a kanalizace. 

A co na to hlodavci?

Čisté kanály a stoupačky se nebudou 
určitě líbit hlodavcům! Jejich kolonie su-
žují život občanů Prahy a zvyšují náklady 
na deratizaci.

Jedinečná možnost a pět much jednou 
ranou! 

Nyní mají Pražané jedinečnou možnost 
se preventivně bránit ucpané stoupačce, 
mastnému kanálu, spokojeným hlodav-
cům, loužím tuku u popelnic - to vše na 
straně jedné a na straně druhé  poskyt-
nout použitý olej pro další ekologické vyu-
žití. Váš olej je zpracován a transformován 
na celou škálu ekologicky šetrných výrob-
ků, které odlehčují přírodě a našemu měs-
tu od zamoření ropnými produkty. 

Pojďme šetřit!

Ušetřete svoje a společné kanalizační 
systémy, svoje peníze a přispějte svým 
kuchyňským olejem ke zlepšení kvality 
životního prostředí ve vašem městě.

Tato služba je na území hl. m. Prahy novin-
kou a doufáme, že ji občané budou hojně 
využívat. Děkujeme Vám všem, že třídíte.

Metodický pokyn pro zapojení 
drobných podnikatelů do 
systému obce
Možnost využít systém svozu a dalšího 
nakládání se směsným a tříděným komu-
nálním odpadem nastavený obcí vychází 
ze zákona (§ 17 odst. 4). Dle §17 odst. 5 
zákona jsou fyzické osoby a původci od-
padů zapojení do systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů za-
vedeného obcí povinni v souladu s obec-
ně závaznou vyhláškou obce (v případě 
hl. m. Prahy se jedná o vyhlášku č. 5/2007 
Sb. hl. m. Prahy) komunální odpad a od-
pad podobný komunálnímu odpadu tří-
dit a odkládat odděleně na místa k tomu 
obcí určená, pokud s odpadem nenaklá-
dají nebo se jej nezbavují jiným způso-
bem stanoveným tímto zákonem. 

Smlouva mezi obcí a původcem odpa-
du musí být písemná a musí obsahovat 
vždy výši sjednané ceny za tuto službu. 
Dílčí jednotkové ceny uvedené v  při-
loženém ceníku jsou shodné s  cena-
mi, které za uvedené služby platí Hl. m. 
Praha, a přímo vycházejí ze smlouvy na 
zajištění komplexního systému naklá-
dání s komunálním odpadem na území 
hl. m. Prahy pro období 2016 – 2025. 
Zapojení do systému obce je možné 
formou samostatně přistavené sběrné 
nádoby (na směsný odpad, papír, plast, 
sklo, nápojové kartony a kovové obaly). 
Jednotkové ceny jsou odvislé od obje-
mu nádoby a příslušné frekvence jejího 
vývozu. V  jednotkové ceně jsou rovněž 
promítnuty náklady na pořízení a proná-
jem sběrné nádoby. Smluvní povinností 
zapojeného původce odpadu je umístit 
sběrné nádoby v provozovně či objektu 
se souhlasem vlastníka, a pouze v době 
jejího svozu umístit sběrnou nádobu na 
místo přistavení určené v  kooperaci se 
svozovou společností. U tohoto režimu 
svozu je možné si u příslušné svozové 
společnosti jako nadstandard objednat 
zanášku a vynášku a ostatní nadstan-
dardní služby. Orientační doba svozu 
bude původci sdělena zástupcem svo-
zové společnosti při podpisu smlouvy. 

Kompletní znění a podrobné informa-
ce o tomto systému najdete na webu  
www.cakovice.cz v článku pod názvem 
"Podnikatelé a odpad" či na
www.cakovice.cz/MESTSKA-CAST/
Odpadove-hospodarstvi-ekologie

Odbor rozvoje a údržby obce
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Vzpomínali jsme na Mirka Kociána
V třeboradické restauraci Maximum se na konci listopadu ko-
nala jedna z nejhezčích hudebních akcí letošního roku. Kultur-
ní komise MČ Praha - Čakovice totiž přichystala vzpomínku na 
Mirka Kociána na počest jeho ne-
dožitých 66. narozenin. Do sálu při-
šlo na dvě stovky návštěvníků, kteří 
shlédli vystoupení skupin Holokrci, 
Kam na band, Nigdy Nevíš, Prosex 
Band, Country Mix a poslechli si 
vtípky Milana Pitkina. Ve všech ka-
pelách Mirek hrál nebo hostoval, 
akci navštívila také jeho žena a vy-
brané vstupné, které bylo v dobro-
volné výši, se poskytlo na Mirkův 
náhrobek.

Milí spoluobčané,

Městská část Praha – Čakovice vyhlašuje anketu o budoucí 
podobě pozemku parc. č. 1265/7, k. ú. Čakovice, který se na-
chází u Baumitu, v blízkosti cukrovarského rybníka. V součas-
né době je pozemek využívaný pouze částečně, a to jako psí 
loučka. Původním záměrem městské části bylo doplnit tento 
prostor o prvky na skateboarding, nicméně někteří z vás na-
mítají, že psí loučka vedle této aktivity není vhodná. Aktuálně 
nevyužitou částí je zpevněná plocha porostlá náletovými dře-
vinami a dalšími rostlinami. 

Vážení spoluobčané, velmi vám děkujeme, pokud se zapojíte 
do projektu revitalizace tohoto veřejného prostoru vyjádře-
ním svého názoru prostřednictvím této ankety.

Zaškrtněte prosím jednu z variant vašeho řešení, případně do-
plňte váš komentář a odevzdejte dotazník na podatelnu ÚMČ 
nejpozději do 31. 1. 2017. Anketní lístek je možné vyplnit také 
online na internetových stránkách www.cakovice.cz.

Ing. Jiří Vintiška, místostarosta

Co s psí loučkou? Loučka je oblíbeným místem pro řadu 
pejskařů, jak je vidno na archivním snímku ze 

slavnostního otevření před dvěma lety.

Psí loučka na celém pozemku + její dovybavení (nové 
prvky pro psy....)

Doplnění prostoru o skate-park

Doplnění prostoru o multifunkční hřiště

Doplnění prostoru o park (lavičky, zvelebení okolí...)

Doplnění prostoru o „piknik“ park s možností grilování

Jiná varianta: .................................................................................

 ............................................................................................................

A N K E T A
Využití pozemku parc. č. 1265/7, k. ú. Čakovice

Otázka:
Jaké využití daného pozemku 
upřednostňujete?
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Zprávy z naší městské části
Poruchy vedení teplovodu 
Pražské teplárenské
Množí se dotazy na poruchy horkovodu 
PT, a.s. a jejich řešení, případné kompen-
zace za odstávku teplé vody a tepla. Na 
kompenzace by měli zákazníci PT nárok 
jen v případě dlouhodobých a závažných 
odstávek. Při krátkodobých odstávkách 
a opravách, které jsou v řádu hodin nebo 
dní, PT není povinna kompenzace vyplá-
cet a ani to nedělá. Je však k dispozici 
nonstop linka, 266753850, kde je možné 
zjistit o jakou závadu jde, stav opravných 
prací a termíny předpokládaného obno-
vení dodávek. Na webových stránkách 
PT (ptas.cz/kontakty/poruchova-sluzba) 
je k dispozici i interaktivní mapa s místy 
poruch a další informace k odstávce. Ve-
dení MČ Čakovice pravidelně konzultuje 
všechny plánované odstávky s PT tak, 
aby v co nejmenší míře zatěžovali zejmé-
na dopravu a zásobování teplou vodou. 
Bohužel na neplánované odstávky způ-
sobené havárií nelze nijak dopředu rea-
govat a být na ně připravený. Snažíme se 
apelovat na vedení PT a dceřinou firmu 
Termonta, která opravy provádí, aby od-
stávky byly co nejkratší a v co nejmenší 
míře zmenšovaly komfort občanů. Bo-
hužel, ne vždy se Termontě podaří opra-
vu zdařile provést hned napoprvé. Tedy 
i vy volejte přímo na linku PT a snažme 
se společně jejich opravy urychlit a hlav-
ně co nejdříve hlásit. 

Daniel Kajpr, místostarosta

Vánoční provoz pokladny 
UMČ Praha - Čakovice

23. 12. 2016 – 8.00-12.00

24.-26. 12. 2016 – zavřeno

27. 12. 2016 – 8.00-15.30

28. 12. 2016 – 8.00-16.30

29. 12. 2016 – 8.00-12.00

30. 12. 2016 – zavřeno

2. 1. 2017 – 13.00-17.30

Přejeme hezké prožití 
vánočních svátků a mnoho 

úspěchů, radosti, štěstí a zdraví 
v novém roce. 

Nová alej v místě historické cesty z Miškovic do Ctěnic
V polovině listopadu byla v místě bývalé 
historické cesty mezi Miškovicemi a Ctě-
nicemi vysazena nová alej hrušní. Je jich 
celkem 49 a jsou to hrušně neplodící, 
tedy plodící nejedlé malé plody, které 
neopadají a v zimě slouží jako potrava 
pro ptactvo. Až se stromky rozrostou 
a budou dostatečně silné, budou do šir-
ších míst cesty vysazeny do podsady di-

voké keřové skupiny (hlohy, trnky) a tím 
se cesta vrátí do podoby tam, kde kdysi 
byla. Celkové náklady na nákup stromů, 
veškerého materiálu a výsadbu jsou 
79.058,-, tedy cca 1.600,- za jeden strom. 
Vzhledem k jejich velikosti je to skvělý 
poměr ceny a kvality. 

Daniel Kajpr, místostarosta

Kalendář akcí v Čakovicích
Sobota 17. prosince - Sousedský 
třeboradický advent

Tradiční akce Sousedského třeboradic-
kého spolku. Program a podrobnosti 
v letáčku na straně 19

Středa 21. prosince - Vánoční 
koncert žáků

Základní umělecká škola Marie Podvalo-
vé, v sále se začíná od 18 hodin

Sobota 24. prosince - Zpívání koled

Tradiční setkání u vánočního stromku 
před zámkem s Bílým mlejnem a Sou-
sedským třeboradickým spolkem. Začá-
tek: 23:00

Pondělí 26. prosince - Vánoční koncert

Komorní smíšený sbor Gaudium Canto-
rum vystoupí v kostele sv. Remigia, začá-
tek v 15 hodin

Pondělí 9. ledna - Povídání 
s Jaroslavem Duškem

Povídání s oblíbeným hercem, Schoelle-
rův sál čakovického zámečku, od 19 ho-
din. Vstupenky jsou k dispozici v poda-
telně úřadu, ve Farmářském obchůdku 
a v prodejně Duha. Cena 250 Kč, senioři 
a studenti 200 Kč.

Co se děje u sousedů ve Veleni?
Pátek 20. ledna - Felix Holzmann se vrací

Ve scénkách slavného komika účinkují 
David Šír a Miroslav Reil. Začátek 19.00, 
cena vstupenky 240 Kč

Pátek 17. února - Kdo židli má, bydlí

Představení Divadla Ungelt s Martou Ku-
bišovou, Petrem Kostkou a dalšími. Začá-
tek 19.00, cena vstupenky 480 Kč

Všechny akce se konají v sále veleňského 
obecního úřadu.
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Komorní smíšený sbor

Štěpánka Heřmánková – sbormistr a soprán

Miroslav Laštovka – trubka a Komorní smyčcový orchestr Consortium Pragense 

26. 12. 2016 v 1500 hodin

kostel sv. Remigia v Praze–Čakovicích
Koncert se koná ve spolupráci s MČ Praha–Čakovice a Římskokatolickou církví v Čakovicích

MČ Praha–Čakovice

GC_plakat_vanocni_koncert.indd   1 23.11.2016   22:40:36

Komorní smíšený sbor

Štěpánka Heřmánková – sbormistr a soprán

Miroslav Laštovka – trubka a Komorní smyčcový orchestr Consortium Pragense 

26. 12. 2016 v 1500 hodin

kostel sv. Remigia v Praze–Čakovicích
Koncert se koná ve spolupráci s MČ Praha–Čakovice a Římskokatolickou církví v Čakovicích

MČ Praha–Čakovice

GC_plakat_vanocni_koncert.indd   123.11.2016   22:40:36

Gaudium Cantorum na cestách
 » Na sklonku letošního října se 

uskutečnila dlouho plánovaná a při-
pravovaná cesta komorního smíše-
ného sboru Gaudium Cantorum do 
nizozemské provincie Limburg.

"Hlavním cílem této cesty byla společ-
ná hudební oslava 95. výročí založení 
nizozemského mužského pěveckého 
sboru Mannenkoor St. Caecilia Linne, 
tedy slavnostní koncert, který se konal 
v sobotu 29. října v prostorách koncert-
ního sálu v městečku Linne. Společně 
s  padesátičlenným pěveckým sborem 
St. Caecilia a smíšeným sborem Gaudi-
um Cantorum se koncertu zúčastnil také 
dětský pěvecký sbor Kinderkoor Canti-
tare z Belgie. Velkorysý program koncer-
tu, na kterém se představil každý z výše 
uvedených sborů, vyvrcholil společným 
závěrečným zpěvem, který u posluchačů 
vzbudil bouřlivé ovace. Jímavou atmo-
sféru celého hudebního víkendu umoc-
nilo vystoupení na nedělní slavnostní 
mši v impozantní katedrále v Roermon-
du, kterou celebroval nizozemský biskup 

Frans Wiertz," vypráví své zážitky sbor-
mistryně Štěpánka Heřmánková.

Komorní smíšený sbor Gaudium Canto-
rum se vrátil do Prahy obohacen mnoha 
zážitky z dokonale připravené cesty, za 
kterou vděčí svým hostitelům a přáte-
lům z Linne a Geleen. 

"Společná vystoupení se sborem St. Cae-
cilia, spolupráce s dirigentem Pietem 

Tobbenem, zpěv v úchvatných prosto-
rách a v neposlední řadě i bohatý dopro-
vodný program zanechal mnoho dojmů 
v  každém z nás. Obohaceni o mnoho 
zkušeností a zážitků se s vámi rádi po-
dělíme o prožitky, tentokrát čistě hu-
dební, na tradičním Vánočním koncertě 
26. prosince, který začne v 15.00 hodin 
v kostele sv. Remigia v Čakovicích," zve 
Štěpánka Heřmánková.
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Malí výtvarníci uspěli na výbornou
 » V krásném prostoru Sálu archi-

tektů pražské Staroměstské radnice 
proběhla v listopadu výstava s ná-
zvem „Můj Karel IV“.

Výstavy se zúčastnili žáci výtvarných 
oborů z 21 pražských ZUŠ. Samozřejmě 
nechyběly ani výtvory našich čakovic-
kých žáků. Společným tématem byl život 
a dílo oblíbeného panovníka a jeho od-
kaz budoucím generacím. Nejen domá-

cí, ale i četní zahraniční návštěvníci ob-
divovali díla jako např. gotické madony 
v současném pojetí, návrhy na moderní 
koruny, erby, zpracování gotického pís-
ma a jeho převedení do plakátu, kera-
mické poháry na víno, šachy, portrétní 
busty a obrazy, dobovou módu, obrázky 
architektury a v neposlední řadě hero-
ickou jezdeckou sochu. Celý projekt za-
štítila Ing. Mgr. Irena Ropková, pražská 

radní pro oblast školství a evropské fon-
dy. Lví podíl na celé akci měla Mgr. aka-
demická malířka a restaurátorka Jana 
Anděličová ze ZUŠ Marie Podvalové 
v Čakovicích, která, jako kurátorka výsta-
vy a předsedkyně VO sekce ZUŠ Praha, 
pronesla zahajovací řeč. Výstava malých 
výtvarníků dokázala, že nám roste nová 
generace talentovaných umělců. 

Text: Dáša Nová

VÁNOČNÍ DÁRKY PRO LARY

Pomoci můžete maličkostí: 
pamlskem, psími granulemi, 
konzervami, veterinárními 

přípravky, dekou, která vám 
dosloužila, pejsci v Lary vám opět 

budou vděční! 
  
Dárky noste, prosím, pod vánoční 
stromeček do 1.patra ZUŠ 
M.Podvalové, Cukrovarská 1/23, 
Praha – Čakovice. 

Děkujeme za pomoc v 
minulých letech a 

připojujeme 
i letos prosbu za 

VÁNOČNÍ DÁRKY PRO 
LARY, záchrannou 

stanici pro odchycená a 
opuštěná zvířata! 
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Advent je tady, strom krásně září
 » "Maminko, maminko, ten je ale 

krásný," rozplýval se sotva tříletý 
hošík poté, co se před čakovickou 
Základní uměleckou školou Marie 
Podvalové rozzářil vánoční strom. 
A rodičům se na tváři ukázaly úsmě-
vy, protože letošní akce na přivítání 
adventu patřila k nejvydařenějším 
a ozdoba vzrostlého jehličnana 
k těm nejhezčím.

Akci zahájil svým proslovem starosta 
Alexander Lochman, další milá slova při-
dala také ředitelka ZUŠ Ivana Heřmán-

ková a všude panovala příjemná nálada. 

Děti se v chladném počasí zahřívaly ča-
jem, dospělí ochutnávali voňavý svařák 
a úplně všichni si užívali několik pove-
dených hudebních vystoupení, ať už od 
žáků naší ZUŠky nebo od oblíbeného 
a výborně hrajícího J. J. Big Bandu.

"Mám tuhle akci rád a každoročně se na 
ní těším. Je to pro mě takové zahájení 
vánoc. Pokaždé, když se u nás rozzáří vá-
noční strom, u kterého se setkáme s přá-
teli, tak vím, že nás čekají opět vánoční 
svátky. A já si je snažím s mou manželkou 

dělat každým rokem pohodovější, než ty 
předchozí. Nemáme rádi dnes rozšířený 
vánoční shon, svátky jsou přece o klidu, 
pohodě a přátelství," přiznal Pavel Kozel, 
okolo kterého běhala jeho dvě dítka. 
"Moc se mi tu líbí, jen je mi trochu zima," 
zaculila se malá Anička a schovala se za 
maminku.

Popřejme si, aby se v takto pozitivní at-
mosféře žilo v Čakovicích po celé svátky, 
které naši nejmenší právem označují za 
ty nejkrásnější v roce.

Text a foto: Michal Káva
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Osmdesátileté perličky z Čakovické kroniky – rok 1936
 » Vánoce jsou (anebo by měly být) 

svátky klidu a míru. Proto v měsíci 
prosinci opustíme stoleté (válečné) 
perličky čakovické kroniky a bude-
me se těšit třpytivějšími a o 20 let 
mladšími korály na šňůrce naší spo-
lečné historie. Kroniku v roce 1936 
stále psal Jan Urban a z jeho 80 
let starých zápisů je zřejmé, že byl 
stále stejně bystrým pozorovatelem, 
který vnímal a zaznamenal vše, co 
se dělo pod okny jeho domu i ve 
vzdálených zemích. 

Leden
16. vypukl požár v Avii. Shořela lakovna 
a část hangáru. Požár zdolán hlavně rych-
lým zakročením cukrovarských hasičů.

Březen
8. Schůze zastupitelstva. Přítomni všich-
ni členové. Pan prezident T. G. Masaryk 
jmenován čestným členem a bylo mu to 
telegraficky oznámeno. 

15. Všechny časopisy shodují se v tom, 
že se schyluje k válce. Anglie všemožně 
hledí přiměti Hitlera k ústupnosti, ale týž 
provádí a diktuje svou vůli bez ohledu 
na smlouvy Německem podepsané.

Stravovací příspěvky pro nezaměstnané 
poskytnuty byly 98 ženatým, 28 svobod-
ným, 20 vdovám a 113 dětem. Všichni 
podělovaní nepřijímají podporu s dí-
kem, někteří dělají obtíže hlukem a hru-
bostí. 

Stavitel p. Čeněk Lukeš začíná se stav-
bou školy.

Duben
Spolek Baráčníků v krojích průvodem 
s hudbou jdou po obci k pomníku pad-
lých v parku.  Při stavbě školy dosaženo 
úrovně přízemí.

Květen
31. Svatodušní Hod Boží. Večer Sokol po-
řádá karneval. Průvod po obci a tanec.

Červen
7. Na letišti ve Kbelích letecký den, který 
přilákal 400.000 diváků. Odpoledne byly 
Čakovice prázdny. Imposantní byl po-
hled, když ve vzduchu kroužilo 150 leta-
del. Nebyl to pohled radostný v předtuše 
toho, k čemu jsou určena. Při seskaková-
ní padákem zabil se poručík Karel Skácel, 
poněvadž padák se neotevřel. 

14. Čakovická pouť přilákala hodně lidí 
z okolí. V odpoledních hodinách byly uli-
ce plny a nové náměstí sotva stačilo pro 
atrakce všemožných druhů.

Srpen
1. V Berlíně zahájena XI. olympiáda, kte-
rou obeslali i čeští sportovci.  Německo 
získalo 33 zlatých medailí, USA 24, …. 
Československo 3.

Občanská válka ve Španělsku si již vyžá-
dala na 55.000 lidských životů, zničila sta 
kostelů a pobořila tisíce domů. Ukrut-
nosti páchané v této válce předčí nam-
noze ukrutnosti Hunů. 

Září
Továrna Avie jako společnost na výrobu 
letadel, postavena je na pozemku ved-
le samých Čakovic. Nejhorším zlem je 
hluk, který působí letadla, když se mo-
tor zkouší. To trvá 30 hodin a když leta-
dla ještě poletují nad hlavou, je pekelný 
hluk. A letouni nejraději krouží nad obcí.

Říjen
Řepa z polí sváží se o překot. 

28. Národní svátek Prohlášení samostat-
nosti. Letos ozdobuje se více domů a Pra-
ha ještě tak krásna nebyla jako dnes. Zde 
slavnost otevření nové obecné Benešovy 
školy s tímto programem: 1. Průvod obcí, 
2. Pietní vzpomínka u pomníku padlých 
vojínů, 3. Rozloučení se starou budovou, 
4. Před novou školou slavnostní sbor 
zapěje Slavibor, 5. Uvítání, 6. Slavnostní 
projev senátora p. Vojty Beneše, 7. Proje-
vy přítomných hostí, 8. Předání budovy 
místní školní radě a předání klíčů řediteli 
školy. Před školou mimo dětí shromáždilo 
se 2000 lidí. Řeč p. Beneše byla sledována 
s velkým zájmem za hrobového ticha. Po-
tlesk nebyl k ukončení. Při prohlídce vy-
sloveno bylo uznání účelnému moderní-
mu zařízení školy, která bude vzorem pro 
nové školy venkovské. Zapěním národní 
Hymny ukončena tato památná pro obec 
slavnost.

Prosinec 
7. Krátce před šestou hodinou zřítil se 
strop v novostavbě bursy v Hoowerově 
třídě vedle německého divadla (pozn. 
dnešní spodní část Nové budovy Národ-
ního muzea vedle Opery). 

11. Eduard VIII. král anglický, císař indický 
vzdal se trůnu a nastoupil jeho bratr Jiří 

VI. Příčinou, proč se oblíbený král vzdal, 
bylo jeho odhodlání vstoupiti v  sňatek 
s Američankou pí. Wallis Simpsonovou, 
která byla již dvakrát provdána a rozve-
dena, a její mužové dosud žijí. 

12. Temno, odpol +3o. Před poštou po-
staven obcí vánoční stromek republiky, 
ozdoben byl elektrickými žárovkami. 

18. Dopoledne ukončena práce v rafi-
nerii a v továrně zůstává jen asi 250 lidí 
celoročních.

20. 0o, jasno, vysoký tlak vzduchu. Zla-
tá neděle, všechny obchody otevřeny, 
a  obchody byly pro obchodníky příz-
nivé. V Praze a na dráze všude plno lidí 
a balíků.

22. Večer schůze rady schvaluje zápisy 
a rozpočet na rok 1937. Podání 12ti čle-
nů v nově utvořeném sboru dobrovol-
ných hasičů bere se na vědomí. Nový 
sbor žádá 8.220 Kč na ošacení a výzbroj.

24. Štědrý den. Mnozí docházejí na hřbi-
tov. Téměř ve všech rodinách stromky 
a všude panuje radostná a přátelská ná-
lada. Kostel byl na půlnoční mši plný.

O Boží Hod pořádaly dobročinné místní 
spolky a politické strany vánoční nadílky, 
chtějíce udělati dětem radost. Poděluje se 
šatstvem, obuví, penězi, hračkami, vánoč-
kami a cukrovím. Slavnosti konány byly 
v hostincích, kde mají strany své sídlo.

Na vánoční strom přispěli: Úřednický 
výbor Avie (100,-Kč) a cukrovaru (50,-), 
Popper továrník (100,-), Dělnictvo Se-
veročeské (207,-), Národní socialisté 
a  Republikáni (po 20,-), Fryš obchodník 
(100,-), Ředitelství Avie (100,-), Sportovní 
klub (30,-), Kovopracovníci (100,-), ředi-
tel Urban ml. (200,-), ředitelství cukrova-
ru (1000,-), u stromku vybráno 404,40.

31. Temno a mlhavo -2o. Zemřel místní 
ponocný Vojtěch Slavík.

Připravila Jarka Krákorová



15Senioři

Klub seniorů

Senioři za sebou mají hezký rok

Přednášky na měsíc prosinec

14.12. od 14.00 M. Mečníková – 
„Živá vazba na stůl“ 

Přednášky na měsíc leden 
2017

11.1. od 14.00 P. Lešovská - „Zámek 
Lužany a Josef Hlávka“

18.1. od 14.00 Z. Knollová - „Kouzlo 
jihu Srí Lanky“

25.1. od 14.00 Mgr. B. Čečotková 
a Ing. P. Strnad - REJA sluchadla 
Phonak - „Nedoslýchavost - co vědět 
a jak ji řešit“

 » Čakovický Klub seniorů je vyhlá-
šený četnými aktivitami a příjem-
nými setkáváními. Jaký byl téměř 
uplynulý rok pro naše dědečky a ba-
bičky? Popovídali jsme si s Inou So-
rokovou, která se o Klub stará.

Jaký byl rok 2016 z pohledu Klubu se-
niorů?

Rok 2016 znamenal pro klub opět 
spoustu zajímavých přednášek, vychá-
zek a  tvořivých dílen. Velkou oblibu si 
získaly cestopisné besedy.

Jaké výlety mají senioři nejraději?

Senioři mají nejraději výlety po krásách 
českých. Hodně oblíbené jsou třídenní 
výlety, kdy mohou vyrazit za poznáním 
dále od hranic Čakovic. Letos Jsme byli 
na Moravě v punkevních jeskyních.  Příš-
tí rok se chystáme na Chodsko.

Jaký výlet se seniorům nejvíce líbil?

Nejvíce se líbil výlet do hospicu Kuks. 
Nejen, že bylo nádherně, ale stihli jsme 
navštívit i Ratibořice, jen Viktorku jsme 
neviděli. (usmívá se)

Je možné se přidat do Klubu seniorů 
a navštěvovat jej?

Přidat se k nám může kdokoliv, kdo bydlí 
na území Čakovic, Miškovic nebo Třebo-
radic.

Jaké výhody mají senioři v městské 
části?

Senioři od 60 let včetně dostávají pou-
kázky na služby – pedikúra, kadeřnické 
služby a masáže. Dále se gratuluje jubi-
lantům poprvé v 75 letech a pak od 80 
každý rok. Jubilant obdrží poukázku do 
Globusu v hodnotě 300 korun a malý dá-
rek.  Senioři naší městské části mají také 
k dispozici kurzy anglického jazyka. 

A co je čeká v roce 2017?

Chystá se opět kurz práce na počítači 
a kurzy trénování paměti s lehkým cvi-

čením. V příštím roce bude zmiňované 
Chodsko, dále pak výlet na zámek Břez-
nice, další dva výlety jsou plánované 
na září, ale to je překvapení.  Přeji mým 
seniorům krásné prožití vánočních svát-
ků se svými nejbližšími, hlavně hodně 
zdraví a rodinného štěstí.  Mým velkým 
přáním pod stromeček je, aby i nadále 
chodili do naší klubovny a zachovali mi 
přízeň.  Veselé Vánoce všem přeje Ina.

Text: Michal Káva, foto: Ina Soroková
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 » Strčení do rozhodčího ukončilo 
podzim pro Kbely a Čakovice. Souboj 
rivalů z okraje metropole v B skupi-
ně I. B třídy se dohrál v 89. minutě, 
kdy Kbely vedly 4:3. Hosté měli dva 
vyloučené hráče a pak… „Náš hráč 
šťouchnul do rozhodčího, drcnul do 
něj. A on to ukončil. Závěr jsme ne-
zvládli,“ přiznal trenér Čakovic Petr 
Rosenhofer. Kbely počítají s kontu-
mační výhrou.

Zápas rivalů, kteří sídlí nedaleko, sliboval 
napínavé utkání. „Byl to emotivní zápas, 
je to derbíčko,“ přiznává Tomáš Haniak, 
trenér Kbel. Jeho tým byl v utkání favori-
tem. A to nejen kvůli postavení v tabul-
ce. Až Kbely dostanou tři body za kontu-
maci, budou v tabulce třetí a od stříbrné 
pozice je bude dělit jen horší skóre. „Asi 
jsme čekali, že to bude pro nás jedno-
dušší. V minulých zápasech jsme dali 
hodně gólů, ale Čakovice tentokrát hod-
ně kousaly,“ poznamenal sportovně.

Hosté podle trenéra Kbel měli i štěstí 
v koncovce, která jen zvýraznila jejich 
dobrý výkon. „Do čeho kopli, to jim tam 
spadlo. My jsme dávali spíš upracované 
góly. Ale to nic nemění na tom, že zápas 
vyhrajeme, s tím počítáme,“ dodal Haniak.

Dokopnou týmu po podzimu to prý 
kbelským fotbalistům nijak nezkazilo. 
„Bylo to hodně emotivní utkání, o to 
větší radost pak naši kluci měli,“ pozna-
menal Haniak, který si vyzkoušel během 
hráčské kariéry i druhou nejvyšší soutěž. 

Právě díky zkušenostem se pak rozhodl 
mít bezprostředně po posledním sou-
těžním duelu roku pohovory s hráči. 
„Bylo to netradiční a kluci asi nic po-
dobného nečekali. Po jednom jsme si 
je volali a bavili se o tom, co se povedlo, 
i o tom, co bylo zlé,“ prozradil.

Samozřejmě prý po povedeném pod-
zimu převládaly klady. „Tým se během 
podzimu hodně semknul, bylo víc tré-
ninků a na výsledcích to bylo vidět. Trva-
lo to dvě a půl hodiny,“ dodal.

To v čakovickém táboře mohlo vládnout 
rozčarování. Hosté na půdě favorita tři-
krát vedli, nakonec zápas prohrají a ještě 
budou padat tresty. „Šli jsme do zápasu 
s  tím, že nemáme co ztratit. O to větší 
škoda je, jak to celé dopadlo,“ mrzelo 
trenéra Čakovic.

Divoká tečka za podzimem. Zápas Kbely - Čakovice se nedohrál
Jeho tým nešel do duelu v ideálním roz-
položení, tři zápasy proměnil v jeden 
bod a skóre 3:14. Teď to všechno koruno-
val inzultací sudího. Dlouho ale prý nic 
nenasvědčovalo tomu, že by mělo být 
utkání nějak vyhrocené

„Vedli jsme 1:0 a pak přišel v závěru prv-
ní půle sporný moment. Sudí nastavil 
tři minuty, aniž by něco avizoval. Navíc 
k tomu nastavení ani nebyl důvod a do-
mácí na úplném konci vyrovnali. V tu 
chvíli začali být kluci podráždění,“ pro-
hlásil kouč Čakovic. Kbelští si ale myslí, 
že se tak dlouho nehrálo. „Nastavovala 
se minuta a pak jsme dali gól,“ oponoval 
Haniak.

Nic to ale nemohlo změnit na tom, že 
hosté cítili křivdu. Už se viděli s násko-
kem v kabinách a najednou se začínalo 
od stavu 1:1. „Ani na začátku druhé půle 
nic nenasvědčovalo, že by to bylo nějak 
vyhrocené. Rozhodčí pískal na obě stra-
ny, neškodil nám,“ překvapil hodnoce-
ním čakovický kouč Rosenhofer.

Jenže pak museli hosté do deseti a ná-
sledně se čakovickým nezdála nařízená 
penalta ve prospěch Kbel. „Byla sporná. 
Ale i v deseti jsme dali branku na 3:2. 
O to víc nás mrzí, jak to nakonec dopad-
lo. Všechno eskalovalo v 89. minutě, kdy 
tam jeden z našich hráčů po červené 
kartě pošťouchnul sudího, drcnul do něj. 

A ten zápas ukončil,“ svěřil se kouč před-
posledního mužstva tabulky.

Byl hodně zklamaný. Dobře věděl, že 
k dobrému výsledku bylo blízko. S hráči 
ani ihned po průšvihu nemluvil. „Nemě-
lo cenu něco řešit v emocích,“ povzdechl 
si. „Naši kluci ten závěr nezvládli. Počí-
tám, že zápas prohrajeme a přijde trest. 
Chyba je určitě na naší straně,“ mrzelo 
trenéra Čakovic.

I jeho tým měl po utkání podzimní do-
kopnou. A tam už si trenér s týmem 
o všem promluvil. „Klukům bylo líto, jak 
to dopadlo, jenže zpátky už to vzít ne-
můžou,“ přiznal kouč. 

A možná se pod vlivem divoké koncovky 
budou v Čakovicích dít v zimě věci. „Mu-
síme se nad vším zamyslet a zvážit, zda ti 
hráči, co nedokážou udržet emoce, bu-
dou u nás pokračovat,“ vyhlásil.

Čakovice totiž podle Rosenhofera měly 
na to, aby první polovinu soutěže zvlád-
ly lépe. A to o pořádný kus, i když se kádr 
mužstva dával dohromady po zrušení 
hostování jen s obtížemi.„Nakonec se ale 
celkem povedlo dát tým slušně do kupy. 
Jenže pak nám vypadli tři, čtyři zranění, 
a když si připočteme pět červených ka-
ret, bylo těch ztrát moc. Kdybychom byli 
kompletní, tak určitě bylo na sedmnáct 
bodů a ne na deset, které nyní máme.“

Text: René Machálek, PFS
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V sobotu 5. listopadu se na hřišti „české“ 
národní házené konal každoroční turnaj 
v malém fotbalu, Memoriál Pavla Petříka. 
Letos, jako minulý rok, se ho zúčastnilo 
pět týmů, ale díky neúčasti týmu Kisvy 
se celý den nesl v přátelštějším tónu. Ale 
nuda nebyla, například na konci předpo-
sledního zápasu se na hřišti strhla potyč-
ka, do které se po vběhnutí do hřiště za-

Dynamo vyhrálo osmý ročník Memoriálu Pavla Petříka

Přijďte si příští rok kopnout také, více na www.nhcakovice.cz

Výsledky: 
1. Dynamo Praha

2. Házená

3. Old Lions

4. Dopijem a půjdem

5. U Kraba

pojili i  fanynky týmu Dopijem a půjdem. 
Ale vraťme se k výsledkům, vítěz minulé-
ho ročníku tým U Kraba byl letos v osla-
bení a skončil na opačné straně žebříč-
ku. Nejlepší týmy byly Házená a Dynamo 
Praha, oba vyhrávaly, vzájemný zápas 
ale skončil ve prospěch Dynama 7:2.
Počasí přálo a tak se protáhlo i poturna-
jové družení. 
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 » Jako každý rok v listopadu, tak 
i tento se dvanáctého konala výroční 
schůze národních házenkářů.

Mládež začala hned po poledni zápasem 
dětí, rodičů a trenérů, který měl celkem tři 
poločasy a skončil nerozhodně 18:18. Po 
odehraném mači proběhlo v naší bývalé 
klubovně vyhodnocení sezóny a zhodno-
cení podzimního kola jednotlivými trené-
ry družstev. Nezapomnělo se ani na pří-
nos dvou  letních soustředění omladiny 
a seznámení s termíny pro rok 2017.

Nejlepšími hráči byli vyhlášeni: Natálie 
Mádrová, Michal Štoček, Šárka Vykyda-
lová, Bořek Plicka, Terka Nováková a Ella 
Řehořová.

Národní házená bilancovala na výroční schůzi
Dospělá část  začala  zápasem zkušení 
versus mladí a pokračovala jako u mlá-
deže zhodnocením kompletní sezóny 
všech družstev.  Proběhlo i seznámení 
s hospodářským výsledkem a nezapo-
mnělo se ani na Mistrovství ČR dorosten-
ců, které náš oddíl pořádal.

Dobrou zprávou nakonec je i přihlášení 
dalšího soutěžního týmu z řad nejmlad-
ších do jarní části oblastního přeboru. 
Ukazuje to na dobře odvedenou práci 
našich dobrovolných trenérů.

Závěrem ještě připojujeme poděkování 
ÚMČ Praha – Čakovice za dotace na akce 
mládeže.

Výsledky podzimní části: 
I. liga
muži A: 11. místo
oblastní přebor: 
muži B – 5. místo
ženy – 2. místo
dorostenci – 1. místo
dorostenky – 5. místo
starší žáci – 7. místo
starší žákyně  - 4. místo
koedukovaná – 2. místo

Za oddíl “ české” národní házené TJ Avia 
Čakovice Miroslava Spoustová

Více info: nhcakovice.cz
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POZICE v PRAZE 9
Řidič-skladník - prof. ŘP „C“ 

Skladník - výhodou VZV, vazač. pr.
SUPER MZDOVÉ PODMÍNKY

knourek@technimat.cz
Tel.: 731 545 839

!! 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
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HLEDÁME LEKTORY ANGLIČTINY
Jazyková škola se sídlem v Praze 9 
Čakovicích hledá lektory do svého 
týmu. Svůj životopis posílejte na 

ingo@anglictinapraha9.cz a nebo 
volejte na 777 151 324.

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

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.czIN
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Stezka duchů v Třeboradicích přilákala stovky dětí a rodičů

byla také pro děti otevřená, po všech hrůzách čekaly krásné 
víly a hodní skřítci. Kdo zdárně cestu dokončil, čekala ho 
v cíli svítivá odměna a ohnivá šou. Věříme,že se děti nene-
chaly moc vystrašit a dorazí příští rok i s dalšími kamarády.

Závěr patří poděkování restauraci Maximum, MŠ Třeboradi-
ce, Bílému Mlejnu a všem nezištným pomocníčkům.

Foto: lipatreboradice.cz

Na letošní stezce duchů v Třeboradicích se sešlo na třista 
dětí s dospěláky. Děti na startu získaly lampičku s živým 
světlem a to měly za úkol uchránit před duchy staré návsi. 
Umrlí piráti, trouchnivé bytosti, čerti, chlípný hejkal, bílá 
paní, kostlivec, smrťák, ježibaba či vodník si na děti vymýš-
leli různé úkoly, aby jim cestu stížili. Dalšími překážkami byl 
tunel plný hadů , švábů a jiné havěti a průchod kostelní za-
hradou znějící hrůznými zvuky. Ve školkové zahrádce, která 


