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Slovo starosty Obsah

Vážení sousedé, milí přátelé,
jako každý rok i letos připravuje společnost Pražská teplá-
renská, a. s., na našem území výměnu horkovodního potru-
bí. V letošním roce jsou to zejména dále zmíněné akce. První 
z těch větších se týká oblasti mezi Danielovou a Ouhrabko-
vou ulicí a ta největší bude probíhat na Schoellerově ulici 
v úseku zhruba od přechodu u Lidlu směrem ke Krystalové 
ulici. S tím souvisí i úplná uzavírka Schoellerovy ulice, která 
začne v polovině června a skončí zhruba v polovině září. Na 
tuto uzavírku plynule naváže oprava povrchu Schoellerovy 

ulice v úseku od pošty přibližně k vjezdu do Lidlu. Objízdná trasa linky 136 a školní linky 
275 bude vedena po Bělomlýnské, a to ve směru do centra přes Třeboradice a ve směru 
z centra mimo Třeboradice ulicí U Hřbitovů. Vsuvka pro hloubavější čtenáře: Opravdu 
se nemýlím a směr z centra se vyhne Třeboradicím a povede pouze po katastru Čakovic. 
Uznávám ale, že tuto část málokdo označuje za Čakovice. Koho by například napadlo, že 
křižovatka ulic Schoellerova a U Hřbitovů se nachází ještě v Čakovicích.

Nyní ale opět vážně. S výše uvedenou objízdnou trasou souvisí několik našich požadavků 
na správce Schoellerovy ulice. Jak všichni víme, její stav zejména v Třeboradicích je naprosto 
nevyhovující. Zejména letošní zima silnici dále poškodila. Vlastník komunikace zde již plánu-
je opravu, ale tu nám slibuje až na jaro příštího roku. Bude zde provedena kompletní oprava 
včetně spodních konstrukčních vrstev. Tato akce vyžaduje stavební povolení, a proto vlastník 
začíná s opravou Schollerovy nikoliv zde, kde je to nejvíce potřeba, ale už letos v Čakovicích, 
právě v návaznosti na opravu horkovodu. Co tedy ale s výtluky v Třeboradicích? Spolu s Do-
pravním podnikem hl. m. Prahy se snažíme docílit oprav výtluků ještě před zahájením výluky. 
Rovněž se za laskavé pomoci týmu pana náměstka Scheinherra snažíme zajistit co nejlepší 
koordinaci stavby horkovodu a opravy vozovky v Čakovicích, aby tyto stavby mohly proběh-
nout co nejvíce v souběhu. Bude ale záležet hlavně na stavební připravenosti správce, pražské 
TSK. Zkrátka cílem je celkovou dobu obou na sebe navazujících uzavírek maximálně zkrátit.

Přeji nám všem, aby nám tato a další přízemní starosti nebránily užít si krásný začátek léta.

S úctou váš starosta
Jiří Vintiška
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Zprávy z Rady MČ Praha-Čakovice

Nákup nové sekačky Rider 
Husqvarna 420TsX AWD
Rada schválila nákup nové sekačky od 
společnosti Nobur, s. r. o., za cenu přes 
263 tisíc korun. Ta bude využívána ze-
jména na sekání úzkých travnatých pásů 
podél komunikací, kam není možné do-
stat se s jinou technikou. Její hlavní výho-
dou je schopnost překonávat obrubníky 
a možnost sekání v těsné blízkosti stro-
mů, značek, obrubníků apod.

Nákup samojízdného pracovního 
stroje do 3500 kg
Byly vyhodnoceny cenové nabídky na 
nákup samojízdného pracovního stroje 
do 3500 kg, který je naprostou nezbyt-
ností pro potřeby oddělení údržby. Za 
cenu přes 3,2 milionu korun byla poříze-
na tzv. multikára od společnosti Unikont 
group, s. r. o. Její hlavní výhodou je mož-
nost výměny všech nástaveb. Tento stroj 
s nosičem je tedy každodenně využíván 
při čištění ulic, v zimě při údržbě komu-
nikací (pluhování, zametání, sypání), ale 
také při zalévání, ničení plevele parou 
nebo například při vývozu košů.

Záměr pronájmu nebytových 
prostorů garáží
Na svých jednáních rada MČ schvaluje 
předložené záměry pronájmu nebyto-
vých prostor garáží za účelem parková-
ní vozidel nebo uskladnění věcí. To pro 
občany představuje možnost projevit 
o tyto garáže zájem, a to formou zaslání 
cenové nabídky v minimální výši 1 200 
korun za měsíc. Při předložení nejvyšší 
nabídky je s žadatelem uzavřena smlou-
va o nájmu na dobu určitou v délce 5 let. 
V předešlém období byly vyhlášeny zá-
měry na pronájem garáže č. 155 (parc. 
č. 1348/183) a č. 32 (parc. č. 1348/306) 
v Čakovicích.

Zapojení Mateřské školy Čakovice 
II do programu „Operační program 
Praha – pól růstu ČR“, č. 07
Rada vydala souhlasné stanovisko se 
záměrem realizace projektu a podáním 
žádosti o dotaci z evropských fondů pro 
MŠ Čakovice II. Pokud by byla dotace 
přidělena, mohlo by dojít v třeboradic-
ké školce k částečnému vybavení novým 
nábytkem a vnitřními herními prvky. 

V rámci uvedeného projektu by došlo 
k modernizaci a vybavení tříd a přileh-
lých společných prostor s ohledem na 
environmentální výchovu a polytech-
nické vzdělávání. V rámci tříd by došlo 
zejména k vytvoření zázemí pro kutily, 
vybudování zdravotnických koutků, pra-
covní a čtecí části učeben a k vybavení 
dalším nábytkem a odkládacích prostor. 
Ve společných prostorách by vznikly 
úložné skříně, vnitřní multifunkční altán, 
dále motorický koutek a došlo by také 
k výmalbě výše uvedených místností.

Realizace krajinářských prací 
v oblasti cyklostezek
Rada schválila vypsání otevřeného výbě-
rového řízení na zakázku malého rozsa-
hu, jejímž cílem je náležitě upravit okolí 
cyklostezek. Bude se vycházet z projektu 
Terra Florida, v. o. s., která byla oslove-
na ve věci krajinářských úprav v okolí 
cyklostezek. Součástí bude doplnění vý-
sadeb, mobiliáře a zpevněných nových 
trávníkových cest. Realizace této zakáz-
ky se předpokládá od srpna do konce 
podzimu. ///

Na svých pravidelných zasedáních Rada městské části Praha‑Čakovice 
projednala 52 bodů jednání. Vybíráme pro vás některé z nich.
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Biopásy lemují pole na asi 60 ha v Ča-
kovicích, Miškovicích, Třeboradicích, 
v okolí Vinoře, Kbel a Satalic. Jde o pro-
jekt zemědělské společnosti VIN agro, 
který běží od podzimu loňského roku za 
finanční podpory Magistrátu hlavního 
města Prahy. Tento projekt využil pro 
svoje aktivity také tým ekologie hmy-
zu na Fakultě životního prostředí České 
zemědělské univerzity v Praze a bude 
na něm zkoumat dopad na biodiverzitu 
členovců.

Pokud si tedy podél cest a silnic všim-
nete dřevěných kolíků označených re-
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flexním sprejem, nejedná se pravděpo-
dobně o hranice nového průmyslového 
areálu ani developerského projektu, ale 
o vyznačení míst, kde se vysévají různé 
směsi, které tvoří zmíněné nektarodárné 
biopásy. Tyto kolíky zároveň slouží jako 
označení výzkumných ploch týmu ekolo-
gie hmyzu z ČZU. Většina plochy je vyseta 
konvenční zemědělskou technikou, ale té-
měř hektar políček vičence byl vyset ruč-
ně. Vičenec poskytuje opylovačům velké 
množství nektaru a je rovněž živnou rost-
linou kriticky ohroženého modráska vi-
čencového.

Celý projekt přináší řadu výhod jak pro 
občany, tak i pro zemědělce a výzkumní-
ky. Lidem, jejichž zahrady a domy sou-
sedí přímo s obdělávanou půdou, přibu-
de jakási nárazníková zóna, a zemědělská 
technika tak nebude jezdit v bezprostřed-
ní blízkosti obydlí. Biopásy jsou záměr-
ně vyseté podél cest a cyklostezek, kde se 
pohybuje větší množství lidí. Nektarodár-
né biopásy také podporují biodiverzitu 
v krajině a posilují schopnost půdy zadr-
žet vodu. Velkou radost mají samozřejmě 
včelaři.

Pro zemědělce samotné je to příleži-
tost, jak zapojit do rostlinné výroby mo-
derní poznatky, vyzkoušet si nové po-
stupy a práci adaptovat podmínkám 
bezprostředního styku zemědělství 
a pražské zástavby, kde je důležité ve vel-
ké míře zapojovat ekologii, ale poučeným 
a realistickým způsobem.

Odborníkům poskytuje projekt nek-
tarodárných biopásů možnost, jak si vý-
zkum ověřit v praxi. Jak sami říkají: „Vždy 
se přiučíme novým věcem a dostáváme 
nové podněty a pohledy na situaci v ze-
mědělské krajině. A ten pohled na reali-
tu ze strany hospodařících zemědělců na 
okraji Prahy je velmi hodnotný. Ono je 
hezké si něco vymyslet a vyzkoumat, ale 
realizovat pak konkrétní opatření na kon-
krétním místě v krajině není jednoduché.“

„Tento projekt je pro naši MČ velkým 
přínosem. Vážíme si toho, že zde hospo-
daří zemědělci, kteří berou v potaz eko-
logii a fakt, že hospodaří poblíž hustě 
zabydlené zástavby. Dělají to totiž zcela 
dobrovolně. Od jara do časného podzimu 
se tak můžeme všichni těšit z pohledu na 
rozkvetlé či zelené pásy tvořící přechod 
mezi komunikací a plochou osetou běžný-
mi zemědělskými plodinami (řepka, řepa, 
obiloviny),“ doplňuje Soňa Černá a dodá-
vá: „Prosíme zároveň všechny obyvatele, 
kteří se pohybují v blízkosti těchto pásů, 
aby je nevyužívali pro procházky a k ven-
čení svých psů. Ničí se tím poměrně vzác-
ný a nákladný projekt, který má sloužit 
pro bezobratlé živočichy.“ ///

Zpracováno na základě podkladů 
společnosti VIN agro

Nektarodárné biopásy 
v našem okolí
Při procházkách naší městskou částí jste si možná všimli, že jsou 
cesty a silnice vedoucí mezi poli lemovány zelenými kvetoucími 
pásy. „Jedná se o nektarodárné biopásy, které slouží jako zdroj pylu 
pro včely a úkryt pro hmyz,“ říká Soňa Černá, místostarostka pro 
životní prostředí. 
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Čakovice se v posledních letech zásadně 
rozrůstají. K 1. lednu 2021 bylo v naší 
městské části zahrnující Čakovice, Tře-
boradice a Miškovice necelých dvanáct 
tisíc obyvatel přihlášených k trvalému 
bydlišti. Podle prvního místostarosty Ale-
xandera Lochmana však hlavně v nových 
zástavbách téměř padesát procent lidí 
žije bez trvalého bydliště. „Trvalé bydli-
ště vnímám jako jakousi symboliku, pa-
triotismus vyjadřující vztah k prostředí, 
v němž žijeme. Díky němu můžeme mno-
ho věcí v obci ovlivnit. Můžeme ovlivnit 
zdejší veřejnou správu, můžeme zde volit, 
přihlásit děti do školy a mnoho dalšího,“ 
podotýká Alexander Lochman.

Pro Čakovice je každý přihlášený člo-
věk zásadní také v rámci městského roz-
počtu, který je mimo jiné i výrazně vázán 
počtem obyvatel. „Příjem do rozpočtu 
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Trvalé pobyty aneb 
patrioti zůstávají

se vypočítává například počtem žáků ve 
škole, rozlohou plochy zeleně, komuni-
kací atd., ale zásadně ho ovlivňuje počet 
obyvatel. Všimli jsme si, že v posledních 
letech, kdy zde vyrostla bytová zástavba, 
někteří lidé koupili byty se spekulativ-
ními účely. Pro nás je důležité, aby lidé, 
kteří si tady pořídili nemovitost, skuteč-
ně udělali úkon přehlášení do naší měst-
ské části, protože trvale žijící člověk nám 
do rozpočtu přinese několik tisíc korun 
ročně,“ říká místostarosta.

Co z toho budete mít? Se svým novoro-
zencem můžete prožít nezapomenutel-
né chvíle při slavnostním vítání občán-
ků, váš potomek zde může docházet do 
školy a vy se můžete podílet na tom, jak 
bude vypadat prostředí, v kterém žijeme. 
„Před rokem a půl jsme spustili Partici-
pativní rozpočet, v němž mohou lidé roz-

Čakovice patří mezi vyhledávané městské části. Nabízejí hezkou přírodu, 
jednoduché spojení do centra, a zároveň klid připomínající venkovský způsob 
života. A tak se neustále rozrůstají a lákají k tomu, aby se zde lidé usadili natrvalo.

hodovat o tom, do jakých aktivit budeme 
investovat část peněz z rozpočtu městské 
části. Momentálně se do systému může 
zapojit kdokoliv, ale jednáme o tom, že 
toto právo budou mít výhradně naši ob-
čané. Uvědomme si, že čím více peněz 
bude městská část mít, tím více se může 
investovat do hezkých a užitečných pro-
jektů,“ dodává Alexander Lochman s tím, 
že trvalým bydlištěm v Čakovicích získá-
te také dobrý pocit, že jste tady skuteč-
ně doma. 

Jak se přihlásit k trvalému pobytu? 
Není to nic složitého. Veškeré instrukce 
najdete na webové adrese: 

www.cakovice.cz/Prihlaseni‑k‑trvale-
mu‑pobytu‑1.html. 
///

Michala Jendruchová

Stoleté výročí 
Sophie Schollové
Devátého května letošního roku uply-
nulo sté výročí narození Sophie Schollo-
vé. Od konce dubna má tato významná 
osobnost německého protinacistického 
odboje ulici i v naší městské části v no-
vém souboru rodinných domů u Tupole-
vovy ulice.

Studentka mnichovské univerzity So-
phie Schollová se svým bratrem Han-
sem fakticky vedla protinacistické hnutí 
odporu Bílá růže. Za svou činnost byla 
dne 22. února 1943 ve svých 21 letech 
popravena.

Ve stejné lokalitě u Tupolevovy uli-
ce se nachází také ulice Schollova. Tato 
ulice je pojmenována na počest Hanse 
Scholla. Podle pražských regulí se křest-
ní jména mužů v názvech ulic na výjim-
ky nepovolují, proto obsahuje pouze 
příjmení tohoto studenta, popravené-
ho spolu se svou sestrou a Christophem 
Probstem.

Parkovací místa
Čakovická radnice vytvoří od září ve 
třech lokalitách ve zkušebním provo-
zu rezidenční parkovací místa. Reaguje 
tak na aktivitu v sousedních Letňanech, 
kde začátkem dubna zřídili modré zóny. 
„Chceme tím ochránit naše občany, pro-
tože jakmile se někde zavedou modré 
zóny, obvykle to má neblahý dopad na 
sousední městskou část. Bojujeme tak 
proti tomu, aby k nám lidé „zvenčí“ odlo-
žili auto na celý den,“ vysvětluje starosta 
Čakovic Jiří Vintiška.

Oproti modrým zónám budou vyhraze-
ná místa v Čakovicích pro rezidenty zdar-
ma. Smyslem je, aby se parkoviště před 
domy nezaplňovala automobily nerezi-
dentů. Pilotní projekt, který odstartuje 
v září, se týká lokalit u nádraží, U Pární-
ků a Rýnské ulice. Bude‑li úspěšný, hod-
lá v něm radnice pokračovat. „Lidé obdrží 
parkovací karty bezplatně.Každá varianta 
má své výhody a nevýhody. Detaily zve-
řejníme v nejbližší době,“ dodává staros-
ta. Tomuto tématu se budeme věnovat 
i v příštím vydání časopisu. ///

Návrat staročeské 
tradice
Den plný barev, radosti, hudby a tance, ta-
kové byly staročeské máje 8. května v re-
žii čakovických baráčníků. Spolu s máj-
kou na náměstí pozvedli ze zapomnění 
jednu místní tradici. Vlající májové stuhy 
v pestrém krojovaném průvodu prováza-
ly všechny tři obce naší městské části. „Po 
dlouhé době jsme chtěli vidět na tvářích 
sousedů úsměvy, a to se podařilo! Lidé se 
přidávali do průvodu a jiní nám mávali 
z oken a zahrad,“ říká J. Krákorová.

V předvečer slavnosti postavili baráč-
níci s hasiči májku na nám. J. Berana. Sta-
ročeské máje zahájil v Miškovicích mís-
tostarosta M. Motyčka s B. Klimešovou. 
Úderem 13. hodiny se průvod vydal na 
3,5 km dlouhou cestu. V čele jely na ko-
ních dívky v krojích, následoval povoz ta-
žený koňmi a za nimi praporečník M. Bla-
žek nesl májku se stuhami. V jejich nesení 
se střídali baráčníci v krojích i děti. Do 
kroku hrála staropražská kapela Třehusk. 
„Cestou jsme měli čtyři zastavení a třikrát 
jsme tančili českou besedu, a to v Miškovi-
cích, pod májí v Třeboradicích a pod májí 
na nám. J. Berana,“ vypráví B. Klimešová.

K úspěchu malebné akce přispěl or-
ganizační tým baráčníků, třeboradický 
Klub LíPa, Centrum ekologické výchovy – 
farma Miškovice, SDH Miškovice, kapela 
Třehusk a krásné počasí. Za koláče patří 
dík Středovým pekárnám i našim hospo-
dyňkám a za bezpečný průchod ulicemi 
městské policii. Máje se konaly s podpo-
rou MČ Praha‑Čakovice. „Věříme, že má-
jová tradice u nás zakoření a příští rok 
bude program ještě bohatší,“ těší se míst-
ní baráčníci. ///

Participativní 
rozpočet – hlasování 
v novém ročníku
Vážení příznivci participace,

aktuálně probíhá nový ročník Partici-
pativního rozpočtu. Minulý týden jsme 
vstoupili do fáze hlasování o podaných 
návrzích. V letošním roce se rozhoduje 
mezi deseti navrženými projekty. Nevá-
hejte se zapojit do hlasování a podpořit 
projekty, které vám jsou nejbližší a u kte-
rých byste byli rádi, abychom je realizo-
vali.

Více informací najdete na https://po-
citamesvami.cz/hlasovani‑2021/
///

Blížíme se do finále. Poslední 
možnost hlasovat!

na  www.pocitamesvami.czJak?

Kdy? Do 31. května 2021
můžete rozhodnout o návrzích, 
které se budou realizovat.  
Počítáme s vámi! Těšíme se, 
který projekt vyberete. 

Měníme spolu městskou  
část, ve které žijete.

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

V lokalitě plánuje městská část spolu 
s developerem tohoto obytného souboru 
umístit ještě symbolický památník věno-
vaný činnosti Bílé růže, u jehož odhalení 
snad již bude moci být i veřejnost. Akce 
se uskuteční pravděpodobně na podzim 
letošního roku. 
///
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Bylo /// U nás

Čáry, máry, vznes se, 
koště, láry, fáry…
Tradici pálení čarodějnic si Čakovice 
nemohly nechat ujít, byť kvůli vládním 
opatřením trochu netradičně. Pro děti 
i dospělé přichystal místní spolek Bílej 
mlejn akci na sídlišti.

„Bylo jasné, že čarodějnice jako tako-
vé letos nebudou. Loni jsme je vynecha-
li kvůli první vlně pandemie, letos jsme 
si řekli, že to je strašná škoda, aby nebyly. 
A tak se zrodil plán vytvoření stezky ča-
rodějnické akademie. Jako vstupní portá-
ly do čarodějné dimenze jsme zvolili dět-
ská hřiště. Šest hřišť, šest úkolů a scének 
uložených na youtube, ve kterých vystu-
povali ochotničtí herci spolku Bílej mlejn. 
Na každém stanovišti děti získaly QR kód, 
přes který se dostaly k videu. Navíc stano-
viště byla ještě označena veselými posta-
vičkami čarodějnic. A 30. dubna jste mohli 
potkat na sídlišti opravdové čarodějnice,“ 
říká Jana Anděličová ze spolku Bílej mlejn.

Organizátor už podruhé přizval ke 
spolupráci Sousedský třeboradický spo-
lek. „Když za námi přišel Bílej mlejn s ná-
padem uspořádat opět společně čaroděj-
nickou akci, byly jsme s Hankou nadšené. 
Viděly jsme v tom příležitost rozveselit 
děti i dospělé v době, která není pro ni-
koho jednoduchá. Vyrobily jsme čaroděj-
nici v životní velikosti, která byla zavě-
šena na jednom z balkonů. Jako sladkou 
odměnu jsme dětem za splněné úkoly za-
jistily sedm set netopýřích perníčků,“ do-
plňuje Michaela Šimůnková.

Oba spolky mají v plánu v této akci urči-
tě pokračovat i příští rok. Zároveň doufa-
jí, že bude organizována dle našich zvyků 
s ohýnkem na louce a opékáním buřtů. ///

Michala Jendruchová

On air čarodějnice
V Třeboradicích vyzráli na čarodějni-
ce. Když se lidé nemohli dostavit k ohni, 
uspořádal pro ně Klub LíPa online přenos 
včetně tradičního rockového koncertu.

„Sešli jsme se tu, abychom spálili 
všechno zlo!“ vykřikovala hlavní čaro-
dějnice u varty, v níž se mělo za pár chvil 
usmažit vše špatné. „Distanční výuku 
a koronavirus, biflování, respirátory…“ 
přidávaly se k ní čarodějné ratolesti.

Takový obrázek se naskytl každému, 
kdo se 30. dubna navečer připojil na 
facebook Klubu LíPa. K tomu jim zahrá-
ly kapely Generační problém a A Whi-
le. „Dlouhá léta pořádáme v Třeboradi-
cích čarodějnice, na kterých pravidelně 
vystupují tyto oblíbené kapely. Bylo nám 
líto, že je letos nemůžeme uskutečnit 
tímto způsobem, tak jsme přemýšleli, jak 
lidem zprostředkovat zážitek, o který by 
neradi přišli. Protože teď se všechno dělá 
online, napadlo nás, že budeme koncer-
ty streamovat,“ říká spoluorganizátorka 
akce Libuše Kurková z Klubu LíPa.

A tak slovo dalo slovo, domluvili se s ma-
jiteli restaurace Maximum, kteří jim rádi 
vyšli vstříc a poskytli jim místní sál. Ten 
na magický večer posloužil jako nahrávací 
studio, odkud se vysílal živý on air koncert. 
„O pauze mezi vystupujícími kapelami se 
představil mladý nadějný bubeník Adam 
Žofák a lidé v průběhu celé akce mohli sle-
dovat i záběry z pálení čarodějnic. Přitom 
se mohli dozvědět i zajímavosti o filipoja-
kubské noci. Máme radost, že se akce vy-
vedla. Měli jsme asi tři stovky sledujících 
a skvělé jsou i ohlasy, takže jsme moc spo-
kojení,“ dodává Libuše Kurková. ///

Michala Jendruchová

Letničky u čakovic‑
kého kostela
Ve čtvrtek 6. května se v okolí kostela 
sv. Remigia intenzivně pracovalo. Místní 
školáci z 5. A zde vysazovali semínka mě-
síčku lékařského a aksamitníku nízkého.

„S dětmi sázíme už několik let a loni na 
podzim jsme se rozhodli ozdobit také za-
hradu kolem čakovického kostela. Spo-
lečně jsme zde zasadili spoustu cibulí 
narcisek a tulipánů, které nyní nádherně 
vykvetly,“ říká organizátorka akce Micha-
ela Kubernatová ze spolku NAČOS.

Protože se jejich záměr setkal s velký-
mi ohlasy, rozhodli se v tradici pokračovat 
i na jaře, díky tomu ani po odkvětu jarních 
cibulovin nebude prostor vypadat prázd-
ně. „Panu faráři by určitě bylo líto, že až 
narcisky odkvetou, nebude tam nic. Tak 
mě napadlo, že bychom mohli vysadit let-
ničky, jako jsou aksamitníky a měsíčky,“ 
podotýká Michaela Kubernatová.

Nikomu nevadilo, že foukal vítr a na 
obloze se honily mraky. Patnáct páťáků 
se s chutí chopilo práce a báječně spolu-
pracovalo. „Strávili jsme tady asi dvě vy-
učovací hodiny. Žáci vyrazili ven v rám-
ci pracovní výchovy a splnili zde jednu 
výzvu etwinnigového projektu, ve kte-
ré měli vysadit rostliny. I po tak dlouhé 
době, kdy byli doma na online výuce, se 
projevili jako skvělá parta a mile mě pře-
kvapilo, že se sami rozdělili. Kluci nosili 
hlínu a těžké věci, děvčata sázela.“

Vše se konalo v souladu s vládními 
opatřeními. A tak se můžeme těšit, že 
okolí kostela pokvete po celé léto až do 
podzimu, kdy se sem školáci opět vrátí 
s jarními cibulovinami. ///

Michala Jendruchová

U nás /// na YouTube

Okolí 
hřbitova čeká 
revitalizace

Ředitelka ZUŠ: Radši bych 
kupovala klavíry než počítače

12. dubna se vrátila výuka do ZUŠ 
Marie Podvalové. Jak situaci vnímá její 
ředitelka? Podívejte se.

Hlasování o projektech 
Participativního rozpočtu

Odstartovalo hlasování v rám-
ci Participativního rozpočtu. 
V červnu se dozvíme, které 
projekty budou realizovány. 

Čakovické zprávičky

Jsou tady další čakovické zprávičky. Pravidelnou rubriku si 
rozhodně nenechte ujít.

Relax park: Vize proměny louky na 
čakovickém sídlišti

Zveme vás k vizualizaci studie relax parku, který by 
mohl vzniknout na čakovickém sídlišti.

Miškovická naučná 
stezka

Městská část předsta-
vuje nový projekt, pro-
střednictvím kterého 
si lidé při procházce 
s dětmi můžou uvědo-
mit, jakým zajímavým 
místem jsou Miškovice. 

Rekonstrukce čakovické vlečky
Práce na přestavbě cukrovarské vlečky 
v Čakovicích jsou v plném proudu. 
Magistrát hl. m. Prahy na celou akci 
uvolnil 22 milionů korun. Na konci 
roku by po ní mohl vyjet první vlak, 
zřejmě zatím ve zkušebním provozu.

Jak by mohl vypadat prostor u hřbitova na pomezí Čakovic 
a Třeboradic? Z neutěšeného místa se stane parčík odpoví-
dající pietě. Nabídne důstojný komfort pro návštěvníky.

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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Otázky a odpovědi /// U nás Otázky a odpovědi /// U nás

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 
ANO.

Jaký je váš názor na zřízení 
nové vlakové zastávky pro 
Pražskou integrovanou 
dopravu na okraji 
čakovického zámeckého 
parku a Cukrovarského 
rybníka?

Projekt prodloužení vlečky podporuje-
me. Tato myšlenka vznikla po zprovoz-
nění linky S34 v roce 2013. Od té doby 
byla několikrát veřejně komunikována 
jak ze strany hlavního města, tak ze stra-
ny městské části. Z původně místního 
nápadu se projekt stal celoměstským a je 
součástí pražské koncepce rozvoje želez-
nice. Ve svých strategických plánech má 
prodloužení vlečky směrem do sídliště 
Čakovice i Správa železnic, ROPID a In-
stitut plánování a rozvoje.

V rámci přípravy projektu proběhly i te-
matické akce pro veřejnost. V roce 2016 
to byl Čakovický den mobility. Během něj 
se v zámku konala odborná konference na 
toto téma, odpoledne pak symbolicky jez-
dil motorový vlak pro veřejnost po želez-
niční vlečce. Další odbornou konferenci 
pořádalo hlavní město Praha v roce 2019 
při příležitosti dodání nových moderních 
souprav pro linku S34.

Při přípravě projektu dbáme na elimi-
naci všech negativních vlivů. S projektan-
ty je hledáno nejlepší možné řešení pro 
přejezd Cukrovarské ulice (odhadované 
zdržení cca 40 vteřin). Probíhá i přípra-
va projektu na „hlavní“ trati, v rámci kte-
rého bude křížení se železnicí vyřešeno 
mimoúrovňově. Zastávka je řešena spo-
lečně s architekty z ČVUT, aby co nejvíce 
zapadla do okolí. Revitalizovaná vlečka 
obsahuje v relevantních místech kolejo-
vé absorbéry, pro pravidelný provoz bu-
dou určeny výhradně tiché moderní sou-
pravy. ///

Přímé spojení ze sídliště do centra zní 
lákavě a vlak je dobrou alternativou 
v případě dopravních těžkostí na Koste-
lecké a u Globusu. Na tom se jistě všichni 
shodneme. Zároveň ale projekt bohužel 
vzbuzuje řadu pochyb.

Ponechme stranou bezpečnost pře-
jezdu na Cukrovarské a to, že vlak větši-
nu cesty na hráz pojede téměř krokem. 
A také to, zda je zastávka mezi rybní-
ky kompatibilní s klidovou zónou, která 
by zde po revitalizaci obou nádrží měla 
vzniknout.

Dopravně nabízí vlak na vlečce pro 
cestující stále jen „vesnický“ hodinový 
interval. To se nezmění ani v blízké bu-
doucnosti, potřebná rekonstrukce hlavní 
trati, která by umožnila provoz více sou-
prav, nejspíš v nejbližší době nezačne.

Ze sídliště se dá autobusem a pěšky 
dostat na nádraží za méně než 15 minut 
a následně odjet jakýmkoliv vlakem. Na-
víc žádná dopravní studie, která by vy-
hodnocovala obsazenost linky S34 oby-
vateli sídliště, zatím neexistuje.

Zároveň nádraží kvůli dlouhodobému 
provozu na vlečce potřebuje výměnu za-
bezpečovacího zařízení a úpravu koleji-
ště. To bude stát v lepším případě vyšší 
desítky milionů. Sice z rozpočtu hlavního 
města, ale i tady je nutné se ptát, zda bu-
dou investovány hospodárně.

Rozptýlení pochyb by určitě pomoh-
la studie proveditelnosti, kterou by 
projekt měl obsahovat, a také diskuze 
s obyvateli sídliště, kteří by měli linku 
využívat nejvíc. ///

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

Otakar Duben,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice
ČMT

Zřízení této vlakové zastávky zajistí roz-
šíření dopravní obslužnosti do oblasti 
s největší hustotou obyvatel v naší měst-
ské části. Rozšíření dopravní infrastruk-
tury formou železniční osobní dopravy 
v naší MČ je také v souladu se snahou 
MHMP snižovat emise CO2 a znečištění 
vzduchu. Projekt je magistrátem finan-
cován a podporován.

Protažení vlakové linky skrze býva-
lý areál cukrovaru podporuje jeho mož-
nou budoucí proměnu: se svým historic-
kým charakterem, umístěním v centru 
Čakovic a přímým spojením do Prahy by 
se toto místo mohlo stát atraktivní čtvr-
tí s možností pěšího průchodu a s nabíd-
kou různých obchodů a služeb, kancelá-
ří a loftů.

Samotná vlaková zastávka by měla být 
umístěna a naprojektována citlivě s ohle-
dem na bezprostředně sousedící Cukro-
varský rybník a blízké sídliště. Měly být 
také minimalizovány dopady nové trati 
na provoz na Cukrovarské.

Oblast kolem Cukrovarského rybníka 
byla po léta zapomenutým místem. Nyní 
se blýská na lepší časy – nejen příslibem 
vlakové zastávky, ale celkovou revitaliza-
cí prostoru – do budoucna se chystá re-
vitalizace magistrátního Cukrovarského 
rybníka a okolních pozemků MČ. A to vše 
přispěje k tomu, že v naší městské části 
budeme mít o jedno využívané a oblíbe-
né místo navíc.
///

Tomáš Dubský,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice
ANO

Určitě je dobrá každá změna, která zlep-
šuje dopravní obslužnost v naší obci.

Nová vlaková zastávka je jistě dobrý 
krok pro zlepšení dostupnosti směrem 
na centrum města a případně na víken-
dové výlety.

Je potřebné ještě dořešit plno otázek 
ke zřízení a provozu. Zmíním jen několik 
podstatných:
• Dohoda o způsobu provozu se soukro-

mými vlastníky pozemků, po kterých 
železnice vede, a případné vykoupení 
jejich částí.

• Dořešení světelné signalizace nebo zá-
vor na přejezdu u cukrovaru.

• Plánovaná zastávka ČD nemá příjezdo-
vou cestu pro vozidla ani parkoviště.

///

Každá nová zastávka MHD v obci je ví-
tána. Docházková vzdálenost od sídliš-
tě bude mezi 150 a 400 metry, tedy pro 
obyvatele sídliště 30 minut do centra 
města, jinou MHD ani autem nedosaži-
telné. Výhody takového rychlého spojení 
převažují negativa – trochu hluku z vla-
ku, signalizace na Cukrovarské dvakrát 
za hodinu.
///

Daniel Kajpr,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice
KDU-ČSL

Soňa Černá,
zástupkyně starosty 
MČ Praha ‑Čakovice
Pro Prahu-Čakovice



10  U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz 06–2021 /// U nás v Čakovicích 11

Bývala to vesnička, náves se zvoničkou, 
lípou, rybníkem a majestátními topoly 
na hrázi. Dnes jsou Miškovice součástí 
městské části Praha‑Čakovice, topoly zde 
již nenajdeme, ale kolem rybníka na nás 
romantika české vsi dob minulých stále 
dýchá.

Miškovická kronika se nám nezacho-
vala, avšak důležitým pramenem po-
znání je tisk dochovaný na miškovickém 
zámečku. Pro tehdejšího majitele miš-
kovických statků, A. Tilleho, ho v roce 
1936 sepsal PhDr. Karel Doskočil, vědec-
ký pracovník Archivu země České, na zá-
kladě studia zemských desek a dále po-
zemkových knih uložených v českých 
archivech. K poznání pradávné minulosti 
lokality pak přispěli vědci z Archeologic-
kého ústavu AV ČR v čele s PhDr. Micha-
lem Ernéem.

Čím tedy začít? Nejlépe od zmíněné 
prehistorie. První miškovické zastavení 
věnujme těm, o jejichž existenci svědčí 
tisíce let stará pohřebiště. Archeologický 

výzkum na lokalitě probíhal v liniích ve-
dení projektovaných komunikací a inže-
nýrských sítí v místech výstavby rodin-
ných domků. Bylo zde odkryto rozsáhlé 
kostrové pohřebiště únětické kultury ze 
starší doby bronzové z 18. až 15. stole-
tí př. n. l. V hrobech archeologové nalez-
li keramiku, nástroje a zbraně, ale i dra-
hocenné šperky z bronzu a jantaru, dále 
pak náhrdelníky a jehlice. Pohřebiště pa-
třila svou rozmanitostí pohřebního ritu-
álu k nejdůležitějším a množstvím ná-
lezů pohřební výbavy k nejbohatším 
pohřebištím, která byla z tohoto období 
v Čechách prozkoumána! Zejména ná-
lezy jantaru a mušlí dokazují, že Miško-
vice dávnověku byly skutečně bohatou 
osadou, kde kromě jiného probíhal také 
obchod s přímořskými oblastmi. Tedy 
žádná malá zapadlá vesnička! V jedné 
z částí zkoumané plochy se našly i roz-
sáhlé pozůstatky sídliště kultury bylan-
ské ze starší doby železné, tzv. halštat-
ského období z 8. až 6. století př. n. l. Byly 

zkoumány zbytky zahloubených staveb, 
zásobních jam, pecí (které mohly souvi-
set s tavbou nového kovu, železa) i slou-
pových objektů s podlahou na úrovni te-
rénu.

Druhé zastavení věnujme zajímavé 
historii dochované již formou nejstar-
ších písemných záznamů. Otevíráme 
spis Prameny a hlavní rysy dějin Miško-
vic. Miškovice, psáno dříve také Myško-
vice, se v záznamech objevují poměrně 
pozdě. Byly patrně založeny jako statek 
se zemanským sídlem. První písemná 
zmínka se dle historika A. Sedláčka ob-
jevila v roce 1420. Záznamy uvádějí, že 
zdejší statky byly zabrány Pražany na po-
čátku husitského hnutí. Roku 1436 je po-
tvrdil Starému Městu císař Zikmund. Za 
pražského panství se dozvídáme o nej-
starších známých držitelích vsi. Prv-
ním z nich byla Machna z Myškovic, její 
zeť Šimon, řečený Kůžel, a dcera Anič-
ka. 28. 2. 1465 odkázala majetková prá-
va i s povinnostmi příbuznému Benešo-

Miškovické zastavení

Historie /// Historie ///

Foto: 
archiv Archeologického ústavu AV ČR 

vi. V roce 1483 náležely Miškovice Janu 
Charvátovi z Ostrova.

Počátkem 16. století byl v Miškovicích 
rychtář Šimon, který měl selský grunt. 
Po jeho smrti (1521) převzal ho nejstar-
ší syn Jakub a své bratry měl „dle úmlu-
vy vybývati. I rozhodnuto skrze konšely 
a sousedy téže vsi, aby Jakub dal prostřed-
nímu Pavlovi 60 kop grošů míšenských 
hotových, 22 strychů žita a polovici sýra 
a másla“ (*Archiv český – Kniha smluv, 
přípovědí a zvodů úřadu Pražského 
1518–1558). Po deseti letech se Jakub 
vystěhoval a grunt od něj koupil jeho nej-
mladší bratr Martin Myškovský.

Roku 1547 byly Miškovice zkonfis-
kovány Starému Městu pražskému, a to 
po nezdařeném protihabsburském po-
vstání. O rok později byly prodány staro-
městskému primátorovi Duchkovi Chme-
líři ze Semechova. Po jeho smrti připadly 
jeho synovi Janovi. V roce 1599 je kou-
pil Vratislav Trmal z Toušic a roku 1604 
je postoupil svému bratru Mikulášovi. 
Ten byl v roce 1623 odsouzen ke ztrá-
tě třetiny svého majetku. Miškovice mu 
byly zabrány, jejich cena byla odhadnuta 
na 9.005 kop míšenských. V té době zde 
byla tvrz, ovčín, mlýn, krčma, lom, 3 sed-
láci a 2 chalupníci. Od konfiskační komi-

se je za zmíněnou cenu koupili benedik-
tini slovanského kláštera v Emauzích, od 
nichž přešly na benediktiny u sv. Mikulá-
še na Starém Městě. (1654 zde hospoda-
ří pouze 2 sedláci, 3 stavení jsou pustá 
a pole jen z malé části obdělávaná; poz-
ději zvětšený dvůr s rezidencí, při něm 
kovář, kolář a mlýn, také dobytkářství je 
značné.) Po zrušení kláštera v roce 1787 
připadly Miškovice náboženskému fon-
du. Roku 1796 je koupila za 37.676 flore-
nů rýnských Antonie hraběnka z Klebel-
sberku a spojila je s Čakovicemi. V roce 
1799 přenechala obě vesnice svému sy-
novi Františkovi. Další majitelé: Franti-
šek Josef Desfours, hraběnka Žofie Re-

gina Chotková, Otakar hrabě Černín 
z Chudenic, Anna Holly a Vincenc Ho-
lly. Dne 4. 10. 1851 koupil Miškovice za 
100.000 zlatých k. m. průmyslník Ale-
xander Schoeller.

Za zvláště znamenitý bod v historii 
Miškovic označil Karel Doskočil dobu jo-
sefskou, kdy byly vzaty klášteru sv. Mi-
kuláše a zřízeny jako komorní statek. 
V letech 1787–1790 byla provedena čás-
tečná raabizace (poddanská a pozemko-
vá reforma) a na panském ladu „na ka-
čence“ vyrostlo 12 nových stavení, takže 
celkovým počtem 24 stavení (i s pas-
touškou) Miškovice předčily vzrůstem 
jiné okolní obce. Koncem 18. stol. však 
ves přechází do soukromých rukou hra-
běcích rodin a stavební tempo zpomalu-
je. V roce 1843 je v Miškovicích 32 stave-
ní o 257 obyvatelích. Z rodů usedlých se 
v té době připomínají kováři Friedricho-
vé na č. 2, šenkýři Halíni na č. 9 a mlyná-
ři Burianové se udrželi na mlýně od roku 
1713.

Končím první miškovické zastavení 
v dobách nejstarších. Do této obce se ale 
ještě vrátíme, neboť vás určitě zajímá, 
jak to bylo dál. Jak se tu žilo, jak hospo-
dařilo, jak se lidé bavili? Co dělali míst-
ní hasiči, divadelní ochotníci, sportovci? 
Tak o tom zase někdy příště… ///

Jarka Krákorová, 
kronikářka
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rek, byl ze začátku ze všeho vyděšený. 
Když projel autobus, málem se mnou 
skočil do silnice. Dneska je to skvělý 
kamarád.

Jaké to je žít na farmě? Je jasné, že je 
to docela dřina. Neměnila bys někdy 
se spolužáky, kteří bydlí v pohodlí 
paneláku?

Anička: To vůbec. Život na farmě je 
sranda. I když mám své povinnosti, je 
to tvrdá práce, tak je to hlavně legrace. 
Je pravda, že mi kamarádky kolikrát ří-
kají, že by chtěly být mojí sestrou, pro-
tože můžu kdykoliv na koně. Ale ony 
nezažily, co všechno to obnáší, a neu-
mí si to představit. Ale neměnila bych. 
I když nemůžu tolik chodit ven s ka-
marády, nevadí mi to. Mám tady svo-
je koně a kamarádky rády přijdou sem. 
Spolužáci se mi dřív smáli, že jsem hol-
ka z farmy, která nemá takové oblečení 
jako oni. Ale mě to netrápilo. Jsem tady 
spokojená.

Takže nemáš potřebu ani nikam 
jezdit na prázdniny? Jak vůbec 
vypadá taková vaše dovolená? Někdo 
se musí o zvířata postarat.

Anička: Já potřebuju koně i na dovole-
né. Rádi jezdíme na konci léta na Mo-
ravu a pak do Chorvatska do apartmá-
nů Lanterna. A hned před areálem je 
malý ranč s koňmi a minizoo. Tam taky 
chodím pomáhat a jezdit. Kamkoliv je-
deme na dovolenou, vždycky hledáme 
místní koně a všude se ráda svezu. Ale 
rodiče si stejně na dovolené moc neod-
počinou, protože pořád myslí na to, co 
se děje doma.
Helena: To je pravda. Naši kamará-
di jsou schopni se o zvířata postarat, 
ale je potřeba najít člověka, který se 
k nám na týden nastěhuje a převez-
me vše od rána do večera. Na dovole-
né jsme stejně myšlenkami tady. Ale je 
nutné změnit občas prostředí.

Příští rok farma oslaví desáté výročí. 
Plánuješ nějakou akci pro kamarády?

Anička: Možná napeču muffiny, to mě 

baví. A máme rádi taky čokoládový 
fondant. Udělám ho klidně hromadu.

A co další plány?
Anička: Plánovali jsme pořídit dalšího 
koně. Jenomže ho nemáme kam dát.
Helena: Jsem zásadně proti. Už máme 
čtyři. Ale je pravda, že je Anička nauči-
la důvěře k lidem. Jeden si prošel pek-
lem. Vypiplali jsme ho. Dnes jsou to 
velmi citliví mazlíci. V dalších plánech 
je hlavně pořádné zázemí.
Anička: To by bylo fajn. Pak bychom 
mohli dělat třeba příměstské tábory 
nebo akce pro děti.

Je vidět, že máš zajímavý výhled do 
budoucna. Myslíš, že farmu jednou po 
rodičích převezmeš?

Anička: Ráda bych farmu převzala, 
kdyby to šlo, ale zase nevím, jak by to 

Anička: Vzpomínám si na to. Ujali jsme 
se jí od paní, která se o ni už nemohla 
starat. Byl to skvělý dárek. Tenkrát to 
bylo takové divoké kůzle. Hodně jsem 
se kolem ní motala. Líbilo se mi to.
(maminka) Helena: Vtipné bylo, že 
celou cestu domů v autě mečela. Ale 
brzy se stala rodinným mazlíčkem. 
Je to stádové zvíře a chyběl jí par-
ťák, a tak jsme jí hned za dva dny dali 
obojek a chodili jsme ji venčit. Bráva-
li jsme ji všude s sebou. Tenkrát jsme 
měli pejska a kozu. Venčili jsme je spo-
lu, a dokonce s námi jezdila i na cha-
lupu. Kolikrát jsme málem způsobili 
nehodu, když řidiči místo na cestu ne-
věřícně koukali, co to je za psa. Dnes 
už jsou na nás místní zvyklí.

Sotva Anička začala chodit, bylo skoro 
jisté, kudy povedou její první kroky. Byly 
jí tři roky, když se její rodiče rozhodli za-
chránit opuštěný statek a založit farmu. 
Anička velmi brzy okusila, co obnáší péče 
o zvířata, a dnes šíří osvětu nejen v naší 
městské části, ale i ve vzdálenějším okolí.

Umíš podojit kozu?
Anička: Zkoušela jsem to, ale upřímně 
přiznám, že mi to nešlo. Místo aby mlé-
ko skončilo v kyblíku, bylo všude kolem. 
Ale nevadí, já ho stejně nepiju. Ochutna-
la jsem ho, ale nebylo to nic moc.

Ptám se proto, že koza Julinka byla 
tvoje první zvíře, které jsi dostala 
k třetím narozeninám…

Anička: Potom jsme pořídili ještě Ne-
linku, tak byly spokojené. A mě to 
s nimi bavilo.

Dalším báječným dárkem byl kůň, že? 
To se každému dítěti nepoštěstí.

Anička: Toho jsem si strašně přá-
la. Opravdu to byl můj splněný sen. 
Každý rok jsem si k Vánocům psala 
o koně. Dostala jsem ho, když mi bylo 
osm. Je pravda, že ze začátku to bylo 
docela peklo, protože jsem s nimi vů-
bec neuměla zacházet. Trvalo tak rok, 
než jsem se to naučila a vybudovala si 
s nimi dobrý vztah.
Helena: Na začátku jsme díky daru za-
stupitele Michala Motyčky koupili po-
níka a oslíka. Respektive párek poníků, 
protože vychrtlou klisničku jsme tam 
nemohli nechat. S jejich příchodem 
už to začalo být vážnější a náročnější, 
protože koně potřebují program. A tak 
jsme se jim museli věnovat. Dnes sta-
rost o koně zaopatřuje hlavně Anička.
Anička: Chodí sem moje kamarádky, 
uklidíme, dáme jim vodu, vyčistíme 
stáje a pak se jdeme projít.
Helena: Na Aničku je spolehnutí. Ráno 
se o zvířata staráme my s manželem, 
odpoledne spoléháme na Aničku. Do-
chází sem taky parta dětí, které za 
symbolický poplatek tisíc korun ročně 
a za pomoc se zaopatřením koní mů-
žou pravidelně jezdit nebo chodit na 
procházku. Anička tomu šéfuje.

Jaká jsi šéfka?
Anička: Ukazuju jim, jak se o koně sta-
rat. Můžou se do toho zapojit a po-
moct. Ony si tak uvědomí, co tahle prá-
ce obnáší. Pochopí, že to není jen to, co 
vidí na obrázcích, pohodová projížďka. 
Uvidí i to, co tomu předchází. Procház-
ka je pak taková odměna.

Ptát se Aničky, kdyby měla být 
zvířetem, jaké by to bylo, asi nemá 
smysl. Odpověď je jasná, že?

Anička: Jasně. Kůň. Stoprocentně kůň. 
Rozmazluju všechny. Ten můj první 
větší, kterého jsem dostala jako dá-

Anička Kočová: Koně jsou 
moje celoživotní láska
Jiné děti si Ježíškovi píšou o morče, Anička o koně. Ostatní 
dostanou k narozeninám mobilní telefon, Anička kozu. Od malička 
vyrůstá na miškovické farmě a už ve dvanácti letech dost dobře ví, 
že práce se zvířaty není jen radost, ale také pěkná dřina. Nikdy by 
ale neměnila.

vypadalo, kdybych v budoucnu praco-
vala někde dál. Taky jak se to všech-
no posune s covidem, jestli nám vů-
bec dovolí pokračovat, ale věřím, že 
ano! Kdybych farmu převzala, asi bych 
udělala něco jako pony klub, ráda bych 
učila děti tak skvělému koníčku, takže 
by tu přeci jen asi převažovali koně. 
Ovšem ostatní zvířátka by tu byla taky, 
třeba koza by nechyběla ani za nic, 
králíčci nebo třeba prasátka.

Přemýšlela jsi, jakým se vydáš 
profesním směrem?

Anička: Lákala by mě jízdní policie. 
Přemýšlela jsem o veterině, ale vadila 
by mi krev. Jedno je jisté. Nikdy bych 
se nevzdala koní, je to moje celoživot-
ní láska. ///

Text: Michala Jendruchová
Foto: archiv Heleny Kočové
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Je tomu již rok, co naše 
umělecké školství, stejně jako 
ostatní oblasti našeho života, 
postihla omezení spojená 
s pandemií covidu‑19.

Jak se tvořilo ve výtvarných ateliérech 
škol v době normální prezenční výuky 
a jaká je současná distanční online vý-
uka? Recept na zvládání této neobvyklé 
situace měl každý učitel svůj. Učitelé vy-
tvořili jakousi ZUŠ kuchařku výuky vý-
tvarného oboru. Na výstavě, kterou bylo 
možné zhlédnout od 5. 5. do 27. 5. 2021 
v prostorách věže Novoměstské radnice 
na Karlově náměstí, se mohly porovnat 
různé pedagogické přístupy napříč vše-

mi školami. Co učitel, to osobnost a vlast-
ní recept. Druhou zajímavostí výstavy 
bylo srovnání tvorby v době „předcovi-
dové“ a v době současné. Výstava nám 
ukázala, jak se učitelé vypořádali s novou 
výzvou a sami se naučili mnoha novým 
výukovým technikám. Zúčastnilo se jí 40 
učitelů s pracemi svých žáků z 16 stát-
ních a jedné soukromé ZUŠ z Prahy. Naše 
ZUŠ Marie Podvalové se zde prezento-
vala pracemi žáků všech tří paní učite-
lek, Mgr. akad mal. a rest. Jany Anděličo-
vé, Mgr. Pravomily Vyklické a Mgr. Kláry 
Podlahové, a to z doby prezenční i dis-
tanční výuky.

Kurátorkou výstavy byla Jana Anděli-
čová (předsedkyně výtvarné sekce Kraj-
ské umělecké rady ZUŠ Praha). ///

Výstava základních 
uměleckých škol
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www.nrpraha.cz/program/1091/vystava‑praci‑zaku‑vytvarneho‑oboru‑prazskych‑zus/

Milí přátelé,
příroda kolem nás je po zimním útlumu 
opět v plném rozkvětu. Stejně tak se jistě 
mnozí z nás těší, že po dlouhé a náročné 
pauze začne opět více rozkvétat kulturní 
život a bude více příležitostí k lidskému 
setkávání, které je pro nás tolik potřebné 
a občerstvující.

Jsem proto velmi rád, že k tomu přispí-
vá i naše farnost, která vás pozvala na dal-
ší ročník už tradiční Noci kostelů. Letos 
proběhl v pátek 28. května. Jsem vděčný 
za náš farní tým Noci kostelů, kterému zá-
leží na tom, aby mohli návštěvníci „ochut-
nat“ z toho, čím my křesťané žijeme, co je 
pro nás krásné a co nás naplňuje. Na své si 
přišli dospělí, rodiny s dětmi, ale také zá-
jemci o online program.

O necelý týden dříve, v neděli 23. květ-
na, jsme oslavili slavnost seslání Ducha 
svatého, takzvané „letnice“. Tento svá-
tek není možná tolik známý jako Vánoce 
nebo Velikonoce, přesto je pro nás křes-
ťany velmi důležitý. Slavíme skutečnost, 
že Bůh vstoupil do nitra lidí, hluboce se 
s námi propojil, aby mohl působit nejen 
jako vnější síla, ale také jako síla vnitř-
ní, která nás proměňuje k lepšímu a vede 
nás. Apoštol Pavel píše: „Ovoce Boží-
ho Ducha je láska, radost, pokoj, trpěli-
vost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost 
a sebeovládání.“ Letnice mají tedy vý-
znam pro všechny, kteří touží toto ovo-
ce v sobě rozvíjet. Zvláštní význam však 
mělo seslání Ducha svatého pro šest čle-
nů našeho farního společenství, kteří 
v předvečer této slavnosti byli slavnost-
ně pokřtěni. Obvykle probíhají křty do-
spělých v předvečer velikonoční neděle, 
kvůli koronavirovým opatřením ale do-
šlo ke změně. Spojení křtu se sesláním 
Ducha svatého je ovšem také hluboce 
symbolické.

Přeji a v modlitbě vyprošuji nejen na-
šim nově pokřtěným, ale nám všem, aby 
ovoce Ducha svatého v nás stále rostlo 
a abychom živeni Božím Duchem vzkvéta-
li také tak krásně jako příroda kolem nás.
Ze srdce žehnám vám i vašim blízkým, ///

P. Stanisław Góra

8. 6. Kouzlo jarních parků
Sraz účastníků ve 13.00 v Husově par-
ku. Trasa: Husův park – zámecký park – 
miškovický háj. Délka trasy cca 3,5 km. 
Místní parky, stejně jako stavby, ulice 
a náměstí, mají svou minulost. A při jejím 
rozkrývání můžeme vnímat současnou 
barevnou krásu přírody.

22. 6. Havraňákem za letadly
Sraz účastníků ve 13.00 na nové vyhlíd-
ce u vojenského bunkru (při ulici K Sed-
lišti). Trasa: přes Havraňák a Lesopark 
Letňany do Leteckého muzea Kbely. 

Obnovení kurzů
Vzhledem ke zlepšující se epidemiologic-
ké situaci by měly být od září tohoto roku 
obnoveny pravidelné kurzy pro seniory: 
trénování paměti, angličtina, němčina, 
jóga, počítačové kurzy, senior akademie, 
přednášky a workshopy.

Výlety
V plánu jsou také organizované výlety, 
takže uvítáme vaše návrhy, kam bys-
te se rádi podívali. Své tipy posílejte na 
jiruskova@cakovice.cz.

Poukázky do 
čakovické lékárny
Stejně jako v loňském roce, také letos 
schválila rada nákup poukázek do čako-
vické lékárny, které mají celkovou hod-
notu 250 korun a budou vydávány všem 
seniorům nad 65 let.

Aktuální informace týkající se aktivit 
a poukázek do lékárny vám budou po-
dány na telefonním čísle 283 061 427 
nebo svůj dotaz můžete zaslat na  
jiruskova@cakovice.cz nebo sledujte 
webové stránky www.cakovice.cz.

Respirátory pro 
seniory nad 70 let
Senioři nad 70 let, kteří mají měsíční 
důchod nižší než 12 000 korun, si mo-
hou na radnici vyzvednout 3 respirátory 
FFP2 týdně, a to v úterý a ve čtvrtek od 9 
do 12 hod.

Registrace na 
očkování
Stále je možné využívat pomoc při re-
gistraci na očkování. V případě potřeby 
volejte na tel. 283 061 427. 
///

Délka trasy cca 3,5 km. Návrat možný 
autobusem MHD. Letecký průmysl u nás 
a v okolí má bohatou historii, a tak cílem 
vycházky budou letadla. Cestou také uvi-
díme, jak se změnil Havraňák. Na tuto 
vycházku si s sebou vezměte respirační 
roušku.

Na setkání a společné zážitky se těší 
Jarka Krákorová.

Vycházky se budou konat pouze za pří-
znivé epidemiologické situace. Zájemci 
mohou získat aktuální informace na te-
lefonním čísle 2 83 06 14 27. ///

Vycházky s kronikářkou
Přijměte pozvání k vycházkám jarní přírodou a vyprávění 
o časech minulých. Po zimní nucené přestávce přestávce opět 
můžeme nasadit pohodlné boty, naladit se do pohody, oprášit pár 
vzpomínek a vyrazit…
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parťák z pláže. „Teoretická šance, že by-
chom se na olympiádu nedostali, pořád 
je. Čtyři týmy v žebříčku za námi by mu-
sely skončit na prvním, druhém, třetím, 
čtvrtém nebo pátém místě na obou zbý-
vajících čtyřhvězdičkových turnajích, což 
je Soči a Ostrava,“ objasnil všechny mož-
nosti Ondřej Perušič.

Startem v Tokiu by následoval svého 
praděda Borise Perušiče, českosloven-
ského mistra světa z roku 1966 a stří-

V olympijském žebříčku, z něhož postu-
puje patnáct párů, jsou české jedničky 
teď desáté. Už věří, že si v létě zahrají 
na písku v Tokiu? „Ondrův taťka studo-
val matfyz a udělal speciální excel, ve 
kterém propočítal varianty, kdy se tam 
můžeme ještě nedostat,“ prozradil dvou-
metrový David Schweiner.

„Matematicky to máme podchyceno, 
všechno je pod kontrolou odborníků,“ 
smál se jeho o deset centimetrů menší 

brného medailistu z olympiády v Tokiu 
1964 v šestkovém volejbalu. „Ještě jsem 
se s ním neviděl, protože po návratu 
z Kataru jsem byl v karanténě a pak zase 
letěl pryč. Jen jsme si volali a byl nadšený. 
Dědeček je jedním z našich největších fa-
noušků, ale zatím nevím, jestli se mu ta-
tínek pochlubil excelovou tabulkou,“ pro-
zradil Perušič mladší.

Úspěšnému závěru kvalifikace a účas-
ti na olympiádě přizpůsobil pár i svou 

Sport /// U nás

Co dělají beachvolejbalisté Ondřej 
Perušič a David Schweiner? Bojují se 
soupeři a tabulkou v excelu

Sport /// U nás

Konec, uslyšeli fotbalisté 
očekávaný verdikt. 
A začali trénovat na 
novou sezonu

Všichni to očekávali a počítali s tím, ale 
stejně to všechny zamrzelo. O co jde? 
O květnový verdikt, který definitivně 
ukončil všechny fotbalové soutěže do-
spělých i mládeže. Podruhé za sebou tak 
sezony zůstaly kvůli koronavirové epide-
mii nedohrány.

„Do poslední chvíle jsme bojovali o to, 
aby se mohly neprofesionální soutěže 
dohrát. Ve chvíli, kdy jiné sporty soutěže 
odpískaly, my stále věřili a bojovali. Ješ-
tě na začátku května ale nebyla povolena 
ani možnost plnohodnotného tréninku,“ 
oznámil na úvod května předseda FAČR 
Martin Malík.

„Ukončení soutěže bylo v současné si-
tuaci jediným možným řešením. Naše 
plány jsou vcelku jednoduché. Trénuje-
me dvakrát týdně do poloviny června, 
přípravu začneme na začátku července,“ 
přiznal trenér třeboradického A mužstva 
Viktor Pařízek.

Tento verdikt ovšem neznamenal, že 
se nesmí momentálně trénovat nebo hrát 
přípravné zápasy. Šlo o předčasné ukon-
čení rozehrané sezony. Pár dnů po tom-
to ohlášení totiž došlo k uvolnění, tré-
ninky jsou tedy možné jak pro dospělé, 
tak pro mládež. Nová sezona by měla za-
čít o něco dříve, aby se během podzim-
ní části stihlo odehrát co nejvíce zápa-
sů. Fotbalisté, funkcionáři, ale i fanoušci 
a také rodiče společně doufají, že už se 
podobné scénáře opakovat nebudou. ///

Michal Káva
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Na olympijskou cestu vykročili na čtyřhvězdičkovém turnaji světové série předloni v Dolních Vítko-
vicích. K bodům za druhé místo v J & T Banka Ostrava Beach Open 2019, které se jim připočítávají do 
kvalifikace, letos v březnu šestadvacetiletí plážoví volejbalisté David Schweiner z Čakovic a jeho parťák 
Ondřej Perušič přidali prvenství v katarském Dauhá a dubnový bronz v mexickém Cancúnu.

přípravu. „Za týden nás čeká kontinen-
tální pohár v Madridu. Hrát čtyři turnaje 
v řadě, navíc s cestováním, časovým po-
sunem a malým prostorem na regenera-
ci, to bychom spíš riskovali nějaké zra-
nění. Proto jsme se rozhodli třetí turnaj 
v Mexiku vynechat a radši týden potré-
novat na Tenerife,“ prozradil Perušič mís-
to jejich současného pobytu.

Kvalifikace pro Tokio se uzavře týden 
po turnaji J & T Banka Ostrava Beach 
Open 2021, který se v Dolních Vítkovicích 
koná 2. až 6. června. Na čem musí dvojice 
ještě zapracovat? „Bohužel na všem, aby-
chom uspěli,“ konstatoval Schweiner. „Ve 
hře jde o detaily, které pak rozhodují celé 
zápasy. Jsou to jeden dva body, které nám 
občas chybí. Musíme zapracovat na tom, 
aby výkony byly konstantnější a těch pár 

bodů navíc se nám podařilo urvat častěji 
než doteď,“ vysvětlil Schweiner.

Z Madridu se nejlepší český pár vrá-
tí na dva týdny domů, pak ho čeká čtyř-
hvězdičkový turnaj v ruském Soči a po 
něm už Ostrava. Připraven je i na varian-
tu, že kvůli koronaviru budou pod vyso-
kými pecemi letos chybět diváci.

„Vzhledem k předchozím dvěma roč-
níkům, kdy bylo vždycky plno a nesku-
tečná atmosféra, by nás to hodně mr-
zelo. Dá se to ale pochopit. Nezbývalo 
by nám nic jiného než fanoušky po-
těšit u obrazovek, nebo naopak ne-
potěšit ty nepřející,“ usmál se David. 
Všichni z Čakovic mu drží palce, aby se 
cesta povedla a našeho spoluobčana 
jsme mohli sledovat na olympiádě. ///

Michal Káva
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Praha–Čakovice

Datum Zastávka
Čas od–do

po–pá so

5. 6.
sobota

24. 7.
sobota

31. 8.
úterý

1. křižovatka ul. Schoellerova – V Pačátkách 15.00–15.20 8.00–8.20

2. křižovatka ul. Schoellerova – U Hřbitovů 15.30–15.50 8.30–8.50

3. křižovatka ul. Bělomlýnská – U Bílého Mlýnku (u garáží) 16.00–16.20 9.00–9.20

4. křižovatka ul. Schoellerova – Cukerní 16.30–16.50 9.30–9.50

5. křižovatka ul. Ke stadionu – Jizerská 17.00–17.20 10.00–10.20

6. ul. Něvská (MŠ 120 – parkoviště) 17.30–17.50 10.30–10.50

7. křižovatka ul. Cukrovarská – Vyhlídkova 18.00–18.20 11.00–11.20

8. křižovatka ul. Polabská – Krčmářovská 18.40–19.00 11.40–12.00

Při mobilním (zastávkovém) sběru lze 
bezplatně  odložit  následující  druhy 
nebezpečného  odpadu: kyseliny, roz-
pouštědla, zásady, pesticidy, fotochemiká-
lie, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, 
baterie a akumulátory, barvy, tiskařské 
barvy, lepidla, pryskyřice, motorový olej, 
nepoužitelná léčiva a cytostatika, potra-
vinářský olej a tuk (uzavřený v PET lah-
vích), detergenty obsahující nebezpečné 
látky (čistící prostředky).

Kapalné nebezpečné odpady musí být 
předány v pevně uzavřených nádobách!
Nelze  odložit:  stavební opad, objemný 
odpad elektrozařízení apod.
V případě, že svozové vozidlo nenalez-
nete na příslušné zastávce dle harmono-
gramu, kontaktujte řidiče vozidla na tele-
fonním čísle 739 412 393, 731 686 777, 
602 485 324. Mobilní svoz zajišťují vždy 
dvě vozidla současně, je tedy nutné řidiči 
sdělit na jaké městské části a zastávce svo-
zu se nacházíte. Není předem určeno, jaké 
vozidlo bude danou trasu svážet. Z tohoto 
důvodu se může stát, že budete muset kon-
taktovat všechna telefonní čísla. 

Upozorňujeme, že do těchto nádob je za-
kázáno odkládat nebezpečný odpad, (tj. te-
levize, lednice, pneumatiky, chemikálie, 
zářivky, autobaterie), dále odpad stavební 
a živnostenský a také bioodpad (na ten 
jsou přistavovány speciální VOK jen na 
bioodpad, tj. na větve, trávu, ovoce atd.).

Období 1 – 6/2021 (VOK):
červen 02. 06. , 16. 06.
Kontejnery budou přistavovány ve stře-
du ve 14.00 hod. a odvoz bude ten samý 
den v 18.00 hod.

VOK na bioodpad
Tyto kontejnery jsou určeny na zahradní 
odpad – listí, trávu, větve, neznečištěnou 
zeminu, případně kuchyňský bioodpad 
rostlinného původu bez živočišných 
zbytků. Kontejnery VOK na bioodpad za-
jišťuje a financuje MHMP.

Z MHMP máme  přiděleno  na  období 
1 – 6/2021 (VOK na bioodpad):
červen 05. 06. , 19. 06.
Kontejnery budou přistavovány v sobotu 
mezi 9.00 – 12.00 hod.

Stanoviště kontejnerů
Třeboradice ‑ parkoviště u hřbitova 1 ks
Miškovice ‑ Na Kačence 1 ks

Mobilní sběr nebezpečných odpadů 
a potravinářských olejů

Sběr nebezpečného odpadu pro občany zajišťuje a financuje hl. město Praha.

VOK na objemný odpad
Tyto kontejnery zajišťuje a financuje MHMP 
a tím i stanovuje podmínky výběru odpadu 
a druhu odpadu, který do VOK patří.

Červnové termíny 
blokového čištění 
komunikací

2. 6. – Třeboradice + sídliště Čakovice
Šircova, Panklových, Zaháňských, Bay-
erova, Bermanova, Theinova

9. 6. – Čakovice
Na Barikádách v úseku Polabská–Cukro-
varská, Plajnerova v úseku Polabská–Cír-
kova, Vyhlídkova v úseku Polabská–Cuk-
rovarská, Zámišova, Církova

16. 6. – Čakovice
Ostravická, U Párníků, Jizerská v úseku 
Vážská–Oderská

23. 6. – Miškovice
Radonická, Na Mýtě, Zápská, U Zbrojni-
ce, Bendlova, Košátecká

30. 6. – Čakovice
Svitavská v úseku Něvská–Ostravická, 
Dyjská, Myjavská, Něvská v úseku Váž-
ská–Oderská

Prosíme občany, aby respektovali do-
pravní značení a svá vozidla na uvede-
ný termín blokového čištění komuni-
kací přeparkovali. ///

Uzavírka komunikace 
Schoellerova
Od poloviny června zhruba do konce 
září proběhne v ulici Schoellerova re-
konstrukce horkovodu, kterou provede 
Pražská teplárenská, a. s. Na tuto uzavír-
ku pak plynule naváže oprava povrchů 
komunikace Schoellerova ze strany TSK 
v úseku od prodejny Lidl k čakovické 
poště, která bude trvat cca 2 měsíce. Již 
v příštím roce je pak plánována oprava 
komunikace Schoellerova od Lidlu ke 
křižovatce u restaurace Maximum v Tře-
boradicích a v dalším roce pak její zbytek 
až k železničnímu přejezdu. Bližší infor-
mace můžete sledovat na našich webo-
vých stránkách po schválení odborem 
dopravy v Letňanech. ///

Městská část Praha‑Čakovice ve spo-
lupráci s Magistrátem hlavního města 
Prahy se zapojuje do projektu www.se-
triprirodu.cz, který je zaměřen na sběr 
použitých tonerových a inkoustových 
kazet z domácností.

Do sběrného boxu, který je umístěn 
v prostorách úřadu, je možné odkládat 
jak originální, tak i kompatibilní či reno-
vované tonerové a inkoustové kazety.

Sesbírané kazety budou zpracová-
ny společnostmi renovujícími tonerové 
a inkoustové kazety. Originální a dříve 

renovované originální tiskové kazety bu-
dou odborně renovovány a bude umož-
něno jejich plnohodnotné opětovné vy-
užití. Každá renovovaná tonerová kazeta 
v průměru ušetří 4,49 kg emisí skleníko-
vých plynů, 9,39 kg primárních přírod-
ních zdrojů a 0,67 kg odpadu.

Kompatibilní tiskové kazety musí být 
zlikvidovány, protože u nich již není tech-
nologicky možné je funkčně renovovat.

Projekt je realizován ve spoluprá-
ci s Asociací renovátorů tonerů, z. s.,  
www.setriprirodu.cz. ///

Tonerové a inkoustové 
kazety nepatří do 
komunálního odpadu
Využijte možnosti bezplatného odevzdání použitých tonerových 
a inkoustových kazet do sběrného boxu v prostorách 
úřadu městské části Praha‑Čakovice (severní budova při 
Cukrovarské ulici).

Letní dovolené 
praktických lékařů
MUDr. Hana Culková
12. – 18. 6. 2021
7. – 9. 7. 2021
16. – 27. 8. 2021

Zástup: MUDr. Kateřina Auzká,  
Osinalická 1104/13, Praha 8 – Ďáblice, 
tel. 283 91 04 18, návštěva ordinace je 
možná pouze po předchozím telefo-
nickém objednání.

MUDr. Kateřina Knopová
19. 7. – 30. 7. 2021
9. 8. – 13. 8. 2021
30. 8. – 3. 9. 2021

Zástup: MUDr. Lada Pőschlová

MUDr. Lada Pőschlová
5. 7. – 18. 7. 2021
16. 8. – 29. 8. 2021

Zástup:  MUDr. Kateřina Knopová, DPS 
Třeboradice (Tryskovická)

Do ordinace MUDr. Lady Pőschlové je 
nutné se předem telefonicky objednat 
na všechna vyšetření. ///
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Inzerce

Koupím řadovou garáž v Čakovi-
cích. Tel: 724 542 731.

Odvoz starého nábytku 
na skládku. Stěhování vše-
ho druhu. Vyklízení sklepů, 
bytů, pozůstalostí atd. 
Naložíme a odvezeme cokoliv. 
Vše za rozumnou cenu. Volej-
te: 773 484 056

Hledáme vhodné prostory v Ča-
kovicích a okolí pro aktivity ro-
din s dětmi.  Min. 100m2, alespoň 
3 místnosti, s vlastním sociálním 
zařízením, zahrada výhodou. Volej-
te nebo pište, tel. 775963413

Instalatérské, topenářské 
a svářečské práce.  
Volejte 604 644 988,  
spoustamichal@seznam.cz

Hledáme spolehlivou 
osobu, která by pohlídala 
1-2 kočky u sebe doma na 
14 dní v létě. Požadujeme 
zkušenosti s chovem koček. 
Preferujeme dlouhodobou 
spolupráci. Odměna 
dohodou. Více info na tel.: 
608854770.

Prodám králíky, slepice, vajíčka, 
ořechy, brojlery, brambory, mák 
a šípky. Tel. kontakt 776 172 530.

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

Poznamenejte si jeden důležitý 
termín.
Odevzdání vašich podkladů do 
letního dvojčísla (tj. 7 a 8/2021) 
pro publikování pozvá nek, prezentování 
akce v ka len dáři akcí a inzerce je 
nejpozději do 11. června. Toto číslo 
vyjde 25. června 2021.

Chcete inzerovat 
v letním dvojčísle 
U nás v Čakovicích?

INZERCE“ (kontaktní osoba Jana Jiruš-
ková, 283 061 427).

Bezplatný inzerát lze 
uplatnit ve vydáních:
7/8 2021
‑ uzávěrka 11. června
‑ distribuce 25. června

9/2021
‑ uzávěrka 13. srpna
‑ distribuce 27. srpna

10/2021
‑ uzávěrka 10. září
‑ distribuce 24. září
 
Je možné zažádat o zveřejnění ve více 
než jednom z uvedených vydání. V pří-
padě  velkého  zájmu mohou  být  tyto 
požadavky ze strany MČ upraveny, in-
zerát však bude zveřejněn minimálně 
v jednom vydání. ///

Pojďme zpátky nastartovat 
podnikání v Čakovicích

Organizujete v naší MČ 
kroužky pro děti?
Nabízíme sportovním oddílům 
a organizátorům kroužků mož‑
nost prezentace mimoškolních 
aktivit pro děti prostřednictvím 
časopisu U nás v Čakovicích 
9/2021 s distribucí 27. srpna 2021. 
V případě zájmu prosíme o za‑
slání následujících informací na 
adresu redakce unas@cakovice.
cz – název sportovního oddílu 
nebo organizace, druh činnosti, 
věková kategorie, termín nábo‑
ru, místo konání, cena, kontakt. 
Uzávěrka je 31. 7. 2021.

U nás /// Informuje Kalendář /// U nás

Červen 
2021

6. NE
Dětský den
Tentokrát s podtitulem „Zpátky do života“ pořádá již tradičně 
Klub LíPa v prostorách restaurace Maximum v Třeboradicích. 
Akce začíná v 10 hodin orientačním během Třeboradicemi.

19. SO
Pochod za výzo
Klub přátel a milovníků výletů Praha a Sousedský třeboradický 
spolek organizují již 2. ročník této akce. Start je od 9 do 
11 hodin na zastávce autobusu 201, 195, 158 Staré Letňany 
a cíl v Centru ekologické výchovy – farma Miškovice kde 
si můžete zakoupit pleteného medvídka, čímž podpoříte 
neziskovou organizaci Klub ŽAP, ženy s nádorovým 
onemocněním.

21. PO
Za zvířaty do pralesů Asie s Patrikem Staňkem
Přijďte si poslechnout přednášku čakovického fotografa zvířat 
a přírody Patrika Staňka. Bude vám vyprávět o svých cestách 
do pralesů Thajska, Malajsie nebo Hondurasu. Na přednášku  
vás srdečně zve Kulturní komise MČ Praha‑Čakovice. Začátek 
od 19 hodin v Schoellerově sále na zámku v Čakovicích.

25. PÁ
Čarodějné odpoledne
Čakovičtí baráčníci srdečně zvou všechny děti i dospělé na 
čarodějné odpoledne. Od 17.30 se můžete těšit na bohatý 
program. Bavit se budeme u občerstvení Házená.

25. PÁ
Čarodějný bál
Spíchněte kostým, vezměte dobrou náladu a vyrazte na 
čarodějný bál. Startuje úderem 19. hodiny u občerstvení 
Házená. Více se dozvíte na facebooku Baráčníci Čakovice. 
///

Výluka městské 
linky S 34
Vážení cestující,
z důvodu výluky na trati bude od úterý 
1. června do středy 9. června a od úterý 
15. června do úterý 22. června vždy mezi 
8.00 a 16.00 upraven provoz vlaků linky 
S 34. Vlaky pojedou podle výlukového 
jízdního řádu (https://cakovice.cz/file/
G79/Vylukovy‑jizdni‑rad‑linky‑S34.pdf).

Základní umělecká škola 

Marie Podvalové 

přijme od září 2021 ŠKOLNÍKA

Požadujeme otevírání a zavírání objektu 
a schopnost drobných řemeslných prací.

Kontakt:
 zus.cukrovarska@seznam.cz

Městská část Praha‑Čakovice si je vědo-
ma, že pandemie covidu‑19 způsobila 
mimo jiné také nemalé škody v podnika-
telské sféře. Proto se rozhodla, že pod-
nikatelským subjektům podá pomocnou 
ruku formou nabídky bezplatné inzerce 
v časopise U nás v Čakovicích jako pod-
poru pro zmírnění dopadů pandemie za 
následujících podmínek:
• Nárok na bezplatnou inzerci mají vý-

hradně podnikatelské subjekty, které 
mají své sídlo, resp. adresu trvalého 
bydliště nebo svou provozovnu, na 
území MČ Praha‑Čakovice.

• Možné je využít řádkovou inzerci nebo 
plošnou inzerci ve velikosti S4 (1/8 
strany), S3 (1/4 strany). Objednávko-
vý formulář bezplatné inzerce a roz-
měry plošné inzerce můžete najít na 
www.cakovice.cz/Inzerce.

• Řádkový nebo plošný inzerát v tis-
kovém PDF je nutné zaslat na adresu 
inzertního oddělení MČ inzerce@ca-
kovice.cz s označením „BEZPLATNÁ 

V ostatních dnech bude provoz vla-
ků zajištěn podle pravidelného jízdního 
řádu.

Provoz ostatních vlaků mezi Prahou 
a Čakovicemi není výlukou ovlivněn. Za 
způsobené komplikace se vám omlouvá-
me a děkujeme za pochopení.
KŽC Doprava, s. r. o., www.kzc.cz ///
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POCHOD ZA VÝZO
2. ročník

Klub přátel a milovníků výletů Praha         
a Sousedský Třeboradický spolek
pořádají

 sobota 19. června 2021, start je od 9:00 do 11:00 hod.
zastávka bus 201, 195, 158 Staré Letňany

cíl 10-15 hod. – Centrum ekologické výchovy Miškovice

PĚŠÍ TRASA cca 5 km dle propozic zakoupených na startu. 
Cestou potkáte pořadatele, kteří vám zadají zábavný úkol 

a po jeho splnění dostanete malou odměnu. 

STARTOVNÉ: 
a) děti do 6ti roků = neplatí
b) mládež do 15 let = 10,- Kč
c) dospělí  = 20,- Kč

V cíli si budete moci zakoupit pletené medvídky a ruční 
výrobky a charitativně tak podpořit neziskovou organizaci 

Klub ŽAP – ženy s nádorovým onemocněním.

Do cíle můžete přinést tvrdý chléb a pečivo, skořápky, 
ořechy apod. pro zvířátka. Také bude  možnost opékání 

vlastních buřtů - dřevo a vidličky zajištěny.
Možnost jízdy na koni dle počasí. WC na farmě.

TĚŠÍME SE NA VAŠI 
HOJNOU ÚČAST

Pokud máte doma mladého sportovce, kterého � orbal baví, nebo by sis 
i ty chtěl/a zkusit zahrát � orbal, můžete se přihlásit na prázdninové kempy 
v Letňanech a ve Kbelích. Zde mají kluci i holky možnost zkusit si � orbal 

pod vedením trenérů BLACK ANGELS a rozhodnout se, zda je tento 
sport baví. Pokud ano, nic jim nebrání se přidat do � orbalové BA rodiny 

a společně užívat radosti spojené se zdravým pohybem a zápasy s ostatními 
kluby. A kdo ví? Třeba si jednou zahraje před kamerou na ČT i účastník 

nebo účastnice jednoho z našich letních kempů. Více informací a přihlášky 
naleznete přes načtení QR kódů.

LETNÍ KEMPY
BLACK ANGELS

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 fotografie můžete 
pravidelně vidět na výstavách Czech Nature Photo nebo billboardech 
pražské zoo či v časopisech zaměřujících se na fotografii a přírodu.

www.patrikstanek.cz

Za zvířaty do pralesů
Asie s Patrikem Staňkem
21. 6. 2021 v 19 hod - Schoellerův sál

Vstup volný • Akce se koná za podpory MČ Praha-Čakovice

Stanek_prednaska_ctvrtka_14_05_21.indd   1 14.05.2021   19:31:07
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Informace po - pá od 8:00 do 15:00 hod.

Jednosměnný provoz. Provozovna Praha 9 - Čakovice.

Jsme výrobci produktů pro kreativní tvorbu

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTO ELSO s.r.o.
Cukrovarská 900/10, Praha 9 - Čakovice
Tel.: 283 932 222, autosalon@auto-elso.cz
www.auto-elso.cz

SPECIÁLNÍ NABÍDKA
 OPERATIVNÍHO  
   LEASINGU

ŠKODA KAMIQ AMBITION
1,0TSI 70KW 5-STUP MAN.

ŠKODA KODIAQ STYLE 
2,0 TDI 110 KW 7-STUP AUT.

ŠKODA OCTAVIA AKČNÍ MODEL
1,0 TSI 81 KW 6-ST. MAN.

ŠKODA KAMIQ

4 949 Kč bez DPH

ŠKODA KODIAQ

9 905 Kč bez DPH

ŠKODA OCTAVIA

4 998 Kč bez DPH

Nájezd: 10 tis. km/rok

Délka pronájmu: 60 měsíců

Pojištění: havarijní pojištění se spoluúčastí 
10 % min. 10 000 Kč, povinné 
pojištění s limity 50/50 mil. Kč, 
připojištění všech skel

Servis: bez servisních služeb

Pneu: bez zimních pneu

Barva: šedá Steel

Kombinovaná 
spotřeba:

5,6 l/100 km

Emise CO2: 127 g/km

Nájezd: 10 tis. km/rok

Délka pronájmu: 60 měsíců

Pojištění: havarijní pojištění se spoluúčastí 
10 % min. 10 000 Kč, povinné 
pojištění s limity 50/50 mil. Kč, 
připojištění všech skel

Servis: vč. servisních služeb

Pneu: bez zimních pneu

Barva: šedá Steel

Kombinovaná 
spotřeba:

5,4 l/100 km

Emise CO2: 141 g/km

Nájezd: 10 tis. km/rok

Délka pronájmu: 48 měsíců

Pojištění: havarijní pojištění se spoluúčastí 10 % min. 10 000 Kč, povinné 
pojištění s limity 50/50 mil. Kč, připojištění všech skel

Servis: vč. servisních služeb

Pneu: bez zimních pneu

Barva: modrá Energy

Kombinovaná 
spotřeba:

5,1 l/100 km

Emise CO2: 115 g/km

AE_Operativni_leasing_Print_210x138_Cakovicke_Listy.indd   1 17.05.2021   9:38

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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BYT NA PRODEJ
byt 3+kk 119 m² s velkou terasou

v ulici Schoellerova

světlý byt 76 m² v 1. patře
terasa 43 m² přístupná ze všech pokojů

JV orientace, vnitřní garážové stání 

Domluvte si prohlídku
tel. 736 686 740

www.edo4reality.cz

BYT NA PRODEJ
byt 3+kk 119 m² s velkou terasou

v ulici Schoellerova

světlý byt 76 m² v 1. patře
terasa 43 m² přístupná ze všech pokojů

JV orientace, vnitřní garážové stání 

Domluvte si prohlídku
tel. 736 686 740

www.edo4reality.cz



Blížíme se do finále. Poslední 
možnost hlasovat!

na  www.pocitamesvami.czJak?

Kdy? Do 31. května 2021
můžete rozhodnout o návrzích, 
které se budou realizovat.  
Počítáme s vámi! Těšíme se, 
který projekt vyberete. 

Měníme spolu městskou  
část, ve které žijete.

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


