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Vážení sousedé, milí přátelé,
ani naší městské části se nevyhnuly události okolního světa.
Nechci vás znovu oslovovat tím, co slýcháte denně z médií,
přesto mi dovolte alespoň poděkovat a vyjádřit hlubokou
úctu všem, kteří mají dobré srdce a uprchlíkům v naší městské části pomohli a pomáhají. V naší městské části je ubytován
největší počet uprchlíků z tzv. nečíslovaných městských částí,
a i některé číslované městské části, které mají na rozdíl od nás
zázemí správního úřadu se všemi výhodami, mají uprchlíků na
svém území méně. A právě proto díky za vás! V naší městské
části pomáhá mnoho jednotlivců a subjektů z řad firem nebo
spolků. Speciální poděkování bych pak věnoval čakovické farní charitě, centru Bermanka,
kolegům z radničního koordinačního centra a hasičům, které zřizuje naše městská část.
Naše konstrukce rozpočtu, který je v tomto čísle časopisu prezentován, umožňuje přesuny financí mezi některými kapitolami na pomoc uprchlíkům, aniž by to mělo zásadní dopad
na další rozvoj naší městské části. Postupně vznikají i podpůrné programy hlavního města
Prahy a státu, ze kterých bude moci alespoň část pomoci také financovat. Naší prioritou tak
zůstávají infrastrukturní stavby, které již během dubna začnou ovlivňovat (omezovat) náš
komfort. Chtěl bych vás požádat o trpělivost, čeká nás opět sezóna objížděk. Odměnou na
jejím konci by měla být opravená Schoellerova ulice od mostu přes Červenomlýnský (častěji Mratínský) potok až po křižovatku u restaurace Maximum v Třeboradicích a také zcela
nová bezpečnější křižovatka Schoellerovy a Za Tratí u železničního přejezdu v Třeboradicích. Lokální omezení pak budou „zlobit“ při opravách vybraných úseků chodníků přilehlé
nemovitosti. O prázdninách by také mělo proběhnout avizované rozšíření ulice Za Cukrovarem v úzkém místě u Baumitu.
Mnoho z vás se ptá, proč na Tupolevově ulici vznikají druhé sloupy vedle starých. Jde
o výměnu starého veřejného osvětlení za nové. Nové sloupy kromě veřejného osvětlení ponesou i výložníky s trolejí pro linku 58, proto jsou silnější. Staré lampy veřejného osvětlení
budou demontovány až po zprovoznění nových, aby ulice Tupolevova zůstala osvětlená po
celou dobu výstavby. Proto se dočasně budou nacházet dva sloupy vedle sebe. Dokončení
této stavby je plánováno na začátek podzimu.
Přeji vám hezké nastupující jaro a především požehnané Velikonoce.
S úctou váš starosta
Jiří Vintiška
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Na svých pravidelných zasedáních Rada městské části Praha-Čakovice
projednala 75 bodů jednání. Vybíráme pro vás některé z nich.
Výstava lilií v čakovickém zámku
I v letošním létě se občané naší městské
části mohou těšit na výstavu lilií. Ta se
v Schoellerově sále čakovického zámku
pořádá již po čtrnácté, od samotného
vzniku místní organizace Českého zahrádkářského svazu pěstitelů lilií Martagon. Na výstavu lilií, která se těší stále
většímu zájmu nejen místních, přispěla
MČ ze svého rozpočtu částkou ve výši
5 000 korun a její termín je již předběžně
stanoven na začátek července.
Finanční příspěvek pro pěvecký sbor
Camerata Praha
Stejně jako v předešlých letech podpořilo vedení městské části také pěvecký
sbor Camerata Praha, a to částkou ve
výši 35 000 korun. Dotace z rozpočtu MČ
bude v letošním roce použita na Čakovický festival sborového zpěvu, adventní
koncert a štědrovečerní Českou mši vánoční J. J. Ryby.
Discgolfové hřiště v lokalitě
u Havraňáku
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Již v dubnu tohoto roku budou mít místní občané možnost další volnočasové
aktivity v naší městské části. V lokalitě
u Havraňáku vznikne šestijamkové discgolfové hřiště, o které se kompletně
postará společnost Ultimo Wave, s. r. o.
Jedná se o možná málo známou sportovní aktivitu, která kombinuje prvky golfu
a frisbee.

Havarijní oprava teplovodního
potrubí pro objekt ZŠ a MŠ
Dr. Edvarda Beneše
Z důvodu špatného technického stavu
zkorodované části teplovodního potrubí
ve staré budově základní školy bylo nutné přistoupit k její výměně, neboť hrozil
tlakový únik horké vody. Opravu zajistila
za celkovou cenu ve výši přes 100 tisíc
bez DPH společnost Termonta Praha, a. s.
Inventarizace majetku a závazků za rok
2021
Oprava vozidla značky Bucher
Byla schválena cenová nabídka na
opravu jednoho z vozidel místního od-

dělení péče o zeleň a údržbu MČ. U vozidla značky Bucher došlo společností
Hanes, s. r. o., k výměně vodní nádrže,
přetěsnění nádrže na smetky, k opravě
klapky a dále k opravě elektroinstalace.
Cena veškerých oprav vyšla na více než
73 tisíc.

Novostavba rodinného domu
Rada dala kladné stanovisko k projektu
výstavby nového rodinného domu na
Polabské ulici v blízkosti autobusové zastávky směr Třeboradice. Jedná se o vícegenerační dům, ve kterém se počítá
i s vybudováním nebytového prostoru.
Součástí domu bude i přístřešek pro cestující.
Radě MČ byla předložena informace
o provedené inventarizaci za minulý
rok, ze které vyplývá, že MČ PrahaČakovice vlastní majetek ve výši
1,8 miliardy. V celkové částce jsou
zahrnuty budovy, stavby, pozemky
a dlouhodobý majetek.
///
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Představujeme vám rozpočet městské
části Praha-Čakovice na rok 2022

Foto: Michaela Šimůnková

Foto: Ze zámeckého parku, autor Patrik Staněk

Zprávy z Rady MČ Praha-Čakovice

Jako v předchozích letech i letos sestavil návrh rozpočtu
místostarosta Michal Motyčka, který má finance ve své gesci.
Následně ho předložil Radě, která ho schválila, a Zastupitelstvu
MČ Praha-Čakovice, které jeho letošní návrh rozpočtu na svém
19. zasedání 21. února 2022 přijalo.

Městská část Praha-Čakovice bude hospodařit v tomto roce s částkou ve výši
202,3 milionu. V této částce jsou zahrnuty i dotace z Magistrátu hl. m. Prahy. Místostarosta Michal Motyčka k tomu uvádí:
„Příjemné zjištění bylo, že došlo k navýšení poskytnuté částky ze strany magistrátu do našeho rozpočtu. V letošním
roce se jedná o částku 72,2 milionu, což
je téměř o 4 miliony více než v loňském
roce. To je pozitivní zjištění, protože ze
strany magistrátu bylo dříve avizováno,
že dotace budou buď konstantní, nebo
naopak nižší v souvislosti s koronavirovou situací.“
Na straně kapitálových výdajů je počítáno s částkou ve výši 105,7 milionu
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na zajímavé projekty. Jedná se například
o zahájení výstavby školského kampusu
(téměř polovina kapitálových investic),
plánují se investice i do chodníků, a to
ve výši 9 milionů. Místostarosta doplňuje: „Po téměř 20 letech se podařilo získat stavební povolení na výstavbu komunikace Na Kačence. První fáze výstavby
byla již zahájena a financuje ji magistrát.
My plánujeme investici ve výši 3 milionů
do opravy úseku, který vede kolem hasičské zbrojnice a v současné době má pouze panelový povrch.“
Ale to zdaleka nejsou všechny investice, které se v MČ Praha-Čakovice letos
plánují a které jsou zahrnuty v letošním
rozpočtu. Můžete zde také najít investi-

ce do sportovních a volnočasových aktivit. Jedná se například o rozšíření a revitalizaci skate parku ve výši 1,1 milionu,
vybudování dráhy pro RC modely ve
výši 100 tisíc, vytvoření discgolfu na Havraňáku ve výši 200 tisíc a výměnu povrchu hřiště V Břízkách ve výši 800 tisíc,
aby bylo možné na něm celoročně sportovat. Nezapomnělo se ani na revitalizace a kulturu. „Plánujeme investovat do
revitalizace třeboradické návsi v okolí
rybníka částku 1,5 milionu. V letošním
roce počítáme se zahájením výstavby
komunitního a kulturního centra, které
v naší městské části chybí, v budově bývalé sýpky v Čakovicích. Na tento investiční záměr jsme zatím vyčlenili z našeho
rozpočtu 3 miliony. Předpoklad celkové
investice na tento projekt je přibližně
30 milionů, část bude pokryta z evropských strukturálních fondů, část financí
bude poskytnuta magistrátem. V novém
komunitním centru by měly být vybudovány například jazykové učebny a další
místnosti. A snad někdy v budoucnu také
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velký sál s kapacitou pro cca 150–200
lidí,“ informuje Michal Motyčka.
Mimo jiné městská část plánuje realizaci první etapy komplexního kamerového systému. Jedná se o investici do
bezpečnosti v MČ ve výši 4 milionů. V letošním roce dojde k navýšení financí
v projektu Participativního rozpočtu, a to
z původních 500 tisíc na 1 milion. Do tohoto projektu přispěje magistrát 50 procenty. V rozpočtu je pamatováno i na budoucnost městské části, a tak je pro účely
příprav projektových dokumentací urče-

no 5 milionů. Do údržby zeleně je alokována částka ve výši 2 milionů. „Chceme i nadále investovat do údržby zeleně
v naší městské části. Plánujeme koupit
multifunkční traktůrek za 600 tisíc a 8
automatických sekaček s GPS, které jsou
ideální na sekání velkých travnatých
ploch,“ dodává místostarosta pro finance.
V rozpočtu pro rok 2022 je počítáno
i s rekonstrukcí majoritní části budovy
na adrese Cukrovarská 38 v částce 4 milionů. Po rekonstrukci interiéru domu se
do jeho přízemí přestěhují některé od-

bory MČ Praha-Čakovice. Jedná se o investici v celkové výši 5 milionů. I letos
je pamatováno na sportovní a spolkovou činnost v naší městské části. „Hodláme v letošním roce alokovat do sportu
přes 2 miliony. Na dotace pro spolky, které pořádají kulturní akce a akce pro děti,
jsme uvolnili 600 tisíc,“ informuje místostarosta.
S letošním rozpočtem se můžete seznámit detailněji v přiložených tabulkách nebo na www.cakovice.cz. ///
Michaela Šimůnková

Název položky

Návrh rozpočtu 2022
Běžné příjmy
02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

3722

2111

příjmy z poskytování služeb

45 000,00 Kč

06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH
3314

2111

knihovny

oddíl § Název položky

Návrh rozpočtu 2022
Běžné výdaje
02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

2212

silnice

989 500,00 Kč

2219

ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky)

2221

provoz veřejné silniční dopravy

2241

železnice

2310

pitná voda

3421

využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)

660 000,00 Kč

3722

sběr a svoz komunálního odpadu

901 800,00 Kč

3745

péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

1 080 000,00 Kč
15 000,00 Kč
232 000,00 Kč
5 000,00 Kč

22 645 700,00 Kč
04. ŠKOLSTVÍ + SPORT

Schválený rozpočet 2022 – PŘÍJMY
oddíl § položka

Schválený rozpočet 2022 - VÝDAJE

17 000,00 Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA

3111

MŠ školství - opravy,služby na budovách, drobný hmotný

1 338 000,00 Kč

3111

MŠ Čakovice I provoz příspěvek MČ

3 000 000,00 Kč

3111

MŠ Čakovice II provoz příspěvek MČ

1 700 000,00 Kč

3111

MŠ Čakovice III provoz příspěvek MČ

2 740 000,00 Kč

3113

ZŠ školství opravy,služby na budovách, drobný hmotný

3113

ZŠ Čakovice provoz příspěvek MČ

3121

ostatní záležitosti vzdělávání - gymnázium

300 000,00 Kč

3231

Základní umělecké školy

100 000,00 Kč

627 000,00 Kč
13 060 000,00 Kč

6171

2111

příjmy z poskytování služeb

35 000,00 Kč

3233

středisko volného času

250 000,00 Kč

6171

2212

sankční platby

40 000,00 Kč

3412

sportovní zařízení v majetku obce

800 000,00 Kč

3419

ostatní tělovýchovná činnost - spolky

10. POKLADNÍ SPRÁVA
1341

poplatek ze psů

300 000,00 Kč

1342

poplatek z pobytu

170 000,00 Kč

1343

poplatek za užívání veřejného prostranství

900 000,00 Kč

1361

správní poplatky

100 000,00 Kč

1511

daň z nemovitosti

6310

2141

příjmy z finančních operací

6330

4137

dotace HMP

6330

4137

dotace SR

14 000 000,00 Kč
80 000,00 Kč
72 230 000,00 Kč
388 000,00 Kč

BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM

88 305 000,00 Kč
Kapitálové příjmy
09. VNITŘNÍ SPRÁVA

6330

4131

převod z VHČ

21 074 000,00 Kč

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM

21 074 000,00 Kč

Celkem příjmy (běžné + kapitálové)

109 379 000,00 Kč
KRYTÍ SCHODKU

8115

dotace

58 266 000,00 Kč

8115

finanční prostředky na účtech

34 664 000,00 Kč

Celkové příjmy + krytí schodku
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202 309 000,00 Kč
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2 255 800,00 Kč
06. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

3314

knihovny

595 000,00 Kč

3319

ostatní záležitosti kultury - spolky

600 000,00 Kč

3399

ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostř.

200 000,00 Kč

3399

ostatní záležitosti kultury (OOS, Senioři, MČ)

2 285 400,00 Kč
07. BEZPEČNOST

5213

krizová opatření

100 000,00 Kč

5512

JSDH Čakovice

500 000,00 Kč
08. HOSPODÁŘSTVÍ

3613

nebytové hospodářství

3632

pohřebnictví

6112

zastupitelstva obcí

6171

místní správa

1 000 000,00 Kč
120 000,00 Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA
6 700 000,00 Kč
29 443 000,00 Kč
10. POKLADNÍ SPRÁVA

6310

bankovní poplatky

6320

povinné ručení

6330

vratka půjčky (pol. 5347)

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM
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0,00 Kč
67 000,00 Kč
2 300 000,00 Kč
96 610 200,00 Kč
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oddíl § Název položky

Návrh rozpočtu 2022
Kapitálové výdaje
02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

2212

silnice

5 145 000,00 Kč

2219

ostatní záležitosti pozemních komunikací

2221

provoz veřejné silniční dopravy

300 000,00 Kč

2229

ostatní záležitostí v silniční dopravě

542 000,00 Kč

2241

železnice

1 776 000,00 Kč

3421

využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)

4 164 000,00 Kč

3745

péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

8 844 000,00 Kč

Vizualizace: Golden Spires, s. r. o.

12 298 200,00 Kč

04. ŠKOLSTVÍ + SPORT
3111

MŠ - stavby, stroje, zařízení, pozemky

3113

ZŠ - stavby, stroje, zařízení

3412

sportovní zařízení v majetku obce

796 500,00 Kč
49 922 000,00 Kč
0,00 Kč

05. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
3511

všeobecná ambulatní péče - Lékařský dům

2 264 000,00 Kč

06. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH
3319

ostatní záležitosti kultury

3 000 000,00 Kč
07. BEZPEČNOST

5311

bezpečnost a veřejný pořádek

4 000 000,00 Kč
08. HOSPODÁŘSTVÍ

3612

bytové hospodářství

3613

nebytové hospodářství

3792

ekologická výchova a osvěta

0,00 Kč
200 000,00 Kč
0,00 Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA

6171

úřad - projekty a investice

12 447 100,00 Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

105 698 800,00 Kč
CELKEM VÝDAJE

celkem výdaje – schválené

202 309 000,00 Kč

zaměstnanecký fond
PŘÍJMY – skutečné
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202 309 000,00 Kč
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Projekt Zahrada v Čakovicích
není jen výstavba viladomů,
ale i pečovatelského domu
Nový projekt Zahrada bude realizován na dlouho nevyužívaném území v Čakovicích, a to mezi ulicemi
Ke Stadionu, Vážská, Dyjská a Něvská. Investor Golden Spires, s. r. o., plánuje zahájení realizace v roce
2023 a její dokončení v roce 2025.
Nový projekt se týká pozemků 1163,
1164, 1165/1, 1165/4, 1165/6, 1165/7
a 1168 v katastrálním území Čakovice.
V současné době zde stojí budovy, které vzhledem ke špatnému technickému
stavu budou zbourány. Pozemek je neudržovaný. „Původně zde fungovala mateřská škola Avie, následně celý prostor
využívala střední škola designu, která
zde již cca 15 let nepůsobí,“ dodává první
místostarosta, Alexander Lochman.
Nový projekt je rozdělen na tři funkčně rozličné části, a to na park, rezidenční
výstavbu a budovy veřejné vybavenosti.
Jako oddychová a pobytová zóna
v projektu je navržen park, což byl je04–2022 /// U nás v Čakovicích

den z požadavků MČ Praha-Čakovice.
„Chtěli jsme, aby plánovaná residenční
výstavba byla architektonicky v souladu s okolními domy, které jsou obklopeny velkým množstvím zeleně. Z tohoto
důvodu jsme také požadovali rozvolnění nové zástavby. Za účelem vybudování
parku nám investor přenechá stavební
pozemky v hodnotě přibližně 10 milionů korun. Oslovili jsme již architektku,
se kterou máme výborné zkušenosti, aby
na základě našich požadavků připravila
studii parku,“ informuje místostarosta
pro územní rozvoj Alexander Lochman.
V budoucnu tak lidé, kteří půjdou do ZŠ
v Něvské nebo v Dyjské, budou mít mož-

nost procházet právě tímto parkem. Park
bude protínat cyklostezka, která vyústí
v Dyjské ulici.
V severní části jsou v současné době
situovány čtyři viladomy o třech až čtyřech nadzemních podlažích. Třetí, resp.
čtvrté patro je ustupující. Přístupy jsou
z ulic Vážská a Dyjská. Viladomy urbanisticky korespondují s okolní výstavbou.
V původním projektu z roku 2009 se jednalo o masivní výstavbu se šestipatrovými bytovými domy. A co k tomu uvádí
první místostarosta? „Společnosti Golden Spires se podařilo kolem roku 2004
až 2005 nějakým způsobem navýšit koeficient zastavitelnosti územního plánu,

7
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Revitalizace vodních nádrží a toků nejen zvyšuje jejich estetickou, pobytovou a ekologickou
hodnotu, ale také zejména zajišťuje bezpečnost vodních děl jak za běžného provozu, tak při
povodňových stavech.

Foto: archiv Pražské přírody

lokality je vhodné. Seniorům se zde nabízejí hezké procházky po okolí nebo
klidné posezení v parku. Vznikne nám
zde vlastně jeden z prvních seniorských
domů. Nesmíme opomenout, že demografická křivka se posouvá směrem ke
stáří, a proto domy tohoto typu potřebujeme,“ říká místostarosta.
Další navrženou budovou je budova administrativní, která je umístěna na
rohu ulic Vážská a Ke Stadionu. Z části
se jedná o kancelářskou budovu a z části jsou zde vyčleněny prostory pro služby různého typu, které by měly přispět
ke zvýšení komfortu obyvatel Čakovic.
„Dům pro seniory a administrativní budova vlastně obkličují stávající rodinný
dům. Jednou z našich podmínek bylo, aby
se investor domluvil s majiteli, což se podařilo,“ konstatuje Alexander Lochman.
V projektu je plánována výstavba nové
komunikace, aby se předešlo přetíženosti stávajících komunikací. U pláno-

a v budoucnu i Cukrovarského rybníka

Vizualizace: Golden Spires, s. r. o.

který umožňuje intenzivnější výstavbu,
a to konkrétně z koeficientu C na E. Prvotní projekt z roku 2009 zcela vyčerpával tento koeficient. Na základě jednání
městské části s investorem došlo k rozmělnění výstavby a snížení nadzemních
podlaží domů. Vznikne zde celkem 48
bytových jednotek, tedy o několik desítek bytů méně než v původním projektu. Domnívám se, že nyní investor dosáhl
i pěkné architektury oproti původním
návrhům. Jsem rád, že jsou zde navrženy prostorné byty. Můj názor je takový,
že malé bytové jednotky si lidé kupují
za spekulativním účelem, a to my nevyhledáváme. Chceme, aby se lidé v Čakovicích zabydleli. Domnívám se, že pokud
si někdo pořídí větší byt, plánuje v něm
strávit svůj život dlouhá léta. Myslím si,
že v této lokalitě bude moc hezké bydlení. Součástí některých bytů budou i předzahrádky.“
V jižní části jsou projektovány budovy
veřejné vybavenosti, které svým charakterem odpovídají požadavkům územního
plánu. Jde o pečovatelský dům, který se
skládá ze dvou částí, a to ze čtyřpatrové
budovy a budovy s odstupujícím patrem.
Jedná se o takový komplexní dům, který
nabízí 75 bytových jednotek pro seniory.
Je zde zakomponováno velké atrium, ve
kterém investor počítá se zřízením služeb souvisejících s potřebami seniorů,
například s obchodem se zdravotnickými potřebami. Je zde také navržena kavárna. „Umístění domu seniorů do této

Revitalizace Zámeckého rybníka se
dokončuje, plánuje se revitalizace
Mratínského potoka

vané výstavby jsou umístěny vjezdy do
podzemních garáží všech nových budov
kromě administrativní, parkovací stání
administrativní budovy, parkovací stání
pro zásobování. Komunikace rozdělí novou bytovou výstavbu od území veřejné
vybavenosti. „Zákonná povinnost investora je vybudování celé řady parkovacích
stání, aby nedocházelo k chaosu v dopravě v klidu, tj. v parkování. Investor nejdříve navrhl, že vybuduje parkovací zálivy v ulici Vážské. To jsme však odmítli,
protože by to zásadně narušilo její hezký ráz. Nakonec jsme požadovali zřízení
parkovacích stání v ulici Dyjské až k ulici Ke Stadionu, protože v tomto úseku již
nějaká parkovací stání zřízena jsou, a tak
dojde k návaznosti na ta stávající,“ říká
první místostarosta.
Městská část Praha-Čakovice se v současné době připravuje na podpis smlouvy. „Nyní jsme ve fázi přípravy smlouvy
s investorem, mohli jsme sice navázat
na původní smlouvu, ale to jsme neudělali, protože jsme navýšili své požadavky. Toto naše rozhodnutí přinese několik
milionů do rozpočtu městské části, které rádi reinvestujeme do území. Dnes zde
máme vydařený projekt s hezkou architekturou díky tomu, že jsme dosáhli dobré spolupráce s investorem a jeho architekty. Jsem přesvědčen o tom, že tento
investiční záměr bude dobrou přidanou
hodnotou do bydlení v Čakovicích,“ doplňuje první místostarosta. Bližší informace o projektu můžete najít na www.cakovice-zitra.cz. ///
Michaela Šimůnková

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

V městské části Praha-Čakovice se v současné době dokončuje revitalizace Zámeckého rybníka, plánuje se revitalizace
Mratínského potoka a v budoucnu i Cukrovarského rybníka.
V roce 2019 Zastupitelstvo MČ schválilo převod správcovství Zámeckého rybníka na MHMP, což umožnilo jeho kompletní opravu. „Dává smysl, aby byl Zámecký
rybník přímo pod správcovstvím magistrátu. Ten totiž disponuje jak většími finančními prostředky, tak odborníky, kteří se revitalizacím a správě vodních děl
v Praze dlouhodobě věnují. V souvislosti s tímto počinem magistrát odkoupil i rybník cukrovarský, který původně
04–2022 /// U nás v Čakovicích

vlastnil Český rybářský svaz. A pustil se
i do přípravy dlouho očekávané revitalizace prvního úseku Mratínského potoka,“ doplňuje místostarostka pro životní
prostředí Soňa Černá.
Revitalizace Zámeckého rybníka se blíží téměř svému dokončení. Během měsíce března se plánuje ještě úprava cest
a dosadba stromů na ostrůvku. Na březích se také počítá s vysázením mokřadních rostlin. Na straně směrem k zámku
byla nedávno vybudována tůňka, která
má přispět k biodiverzitě a zadržování
vody v zámeckém parku.
„Co se týká Mratínského potoka, právě se vyřizuje dokumentace potřebná ke

stavebnímu povolení první fáze revitalizace. Potok bude v této fázi revitalizován
v úseku od komunikace Schoellerova až
přibližně na konec zámeckého parku,“
vysvětluje Soňa Černá.
Staré betonové koryto bude vybouráno a nahrazeno balvanitou rovnaninou, která bude potok stabilizovat. Koryto bude mít mírnější svahy a tok vody
se zpomalí. Přibližně v polovině na obou
protibřezích budou vybudovány kamenné schody, které umožní vstup až ke korytu potoka. Na místo současné, již poškozené zdi podél potoka se na dvou
místech plánují čedičové fragmenty „zdi
nové“. Potok tak bude přístupný a otevře-
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Poznámka redakce: Informace zveřejněné ve článku týkající se revitalizace Zámeckého rybníka jsou platné ke dni 18. 3. 2022, kdy se časopis odesílá do tiskárny

Aktuálně z radnice ///

Vizualizace: Golden Spires, s. r. o.

Aktuálně z radnice ///

Aktuálně z radnice ///

Aktuálně z radnice ///

Revitalizace na
území městské části
Praha-Čakovice
Městská část Praha-Čakovice
společně se zástupcem
investora Ing. Jiřím Karneckim
z Odboru ochrany prostředí
MHMP srdečně všechny zve
na komentovanou procházku
ve čtvrtek 21. dubna 2022 od
14. 30.
Sraz účastníků je u severního
vstupu k Zámeckému rybníku
(od ulice Schollerova).
Těšíme se na vás.
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Během letošního jara by měla být
dokončena vizualizace první fáze revitalizace Mratínského potoka, se
kterou se budete moci seznámit na
www.cakovice-zitra.cz.
V budoucnu by měl projít proměnou
i Cukrovarský rybník. „Nyní se zjišťuje
jeho technický stav. Vzhledem k současnému technickému stavu a velikosti nádrže se bude jednat o velkou investici. Záměrem je, aby měl rybník členitější břehy
a aby se dal celý obejít. Součástí záměru je nová vhodná výsadba podél břehů
a vybudování ostrůvků. Revitalizace obou
rybníků i Mratínského potoka jsou úzce
propojeny, a můžeme se tak těšit na komplexně řešenou odpočinkovou oblast, která zohledňuje obnovu biologické rozmanitosti,“ doplňuje Soňa Černá.
„Ráda bych i touto cestou poděkovala
za velkou podporu a pozornost věnovanou naší městské části Magistrátu hl. m.
Prahy, jmenovitě pak náměstkovi primátora pro oblast životního prostředí panu
Ing. Petrovi Hlubučkovi, zástupci investora panu Ing. Jiřímu Karneckemu a jeho
kolegům z Odboru ochrany prostředí
MHMP a Lesů hl. m. Prahy. Když se budete chtít dozvědět o revitalizaci obou
rybníků i potoka více, jste vítáni na komentované procházce. Těšíme se na vás!“
uzavírá Soňa Černá.

Foto: archiv MČ Praha-Čakovice

ný z obou stran. Na dně potoka vzniknou
také dvě tůňky a břehy budou osázeny
mokřadními rostlinami. Původní lávka
bude zachována. A na své místo se vrátí
i lavičky, doplněné o další.
V rámci revitalizace dojde v okolí potoka k nezbytnému kácení některých
stromů. „Nevyhneme se kácení. Bude se
jednat o stromy ve špatném zdravotním
stavu nebo ty, které by výslovně bránily
samotné úpravě koryta. Budeme se samozřejmě snažit o to, aby se co nejvíce
stromů zachovalo. Počítá se i s náhradní
výsadbou vhodných stromů pro tuto lokalitu, jako jsou například olše, duby, javory či jilmy,“ říká Soňa Černá.

Komunikace Za Cukrovarem se v létě
dočká úprav, které zajistí vyšší bezpečnost chodců i řidičů. Radnice v letních
měsících silnici rozšíří a vybuduje nový
chodník.
„V ulici Za Cukrovarem je jedno bolavé místo. Není příliš dlouhé, asi jen čtyřicet metrů, ale je nebezpečné. U bývalého vlečkového přejezdu je silnice zúžená,
přestože je jednopruhová, tak se zde jezdí v obou směrech, a navíc zde vede horkovod. Je to nekomfortní pro řidiče i pro
chodce,“ říká starosta MČ Praha-Čakovice Jiří Vintiška.
Radnice se dohodla s Pražskou teplárenskou, která na své náklady koncem
topné sezóny odstraní nefunkční horkovod. Na jeho místě pak městská část rozšíří vozovku a dobuduje chodník. „Rádi
bychom opravu učinili v létě. Nebude to
dlouhá práce, počítám, že nám bude trvat nejdéle dva měsíce, spíše však výrazně méně,“ podotýká starosta.
Řidiče ovšem čekají jistá omezení. „Na
čas zde budeme muset zřejmě zavést jednosměrný provoz. Je možné, že komunikaci krátkodobě zcela uzavřeme. Musíme vše dobře zkoordinovat s pracemi
v Schoellerově ulici,“ dodává Jiří Vintiška.
Radnice předpokládá, že v září už se
bude jezdit po novém povrchu a chodci
budou mít svůj bezpečný chodník. ///
Michala Jendruchová

Už potřetí Počítáme s vámi
Participativní rozpočet městské části Praha-Čakovice vstupuje do
třetího ročníku. Letos vyčlení z rozpočtu 600 tisíc korun, o kterých
mohou obyvatelé rozhodnout, co se z nich zrealizuje.

Foto: Michaela Šimůnková

Foto: MHMP

Ulice Za Cukrovarem
bezpečnější

///

Michaela Šimůnková
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Obyvatelé naší městské části se aktivně
zapojují do proměny a vylepšení svého okolí. Svědčí o tom zajímavé návrhy
i hlasování v rámci projektu Počítáme
s vámi, kdy městská část už třetím rokem
vyčleňuje z rozpočtu konkrétní finanční
částku a lidé sami rozhodnou, jak budou
peníze využity. Letos budou mít k dispozici 600 tisíc korun.
V minulých ročnících tak díky participativnímu rozpočtu přibyl nový stůl
na stolní tenis, dětské hřiště u rybníka
v Miškovicích, knihobudky v sídlišti nebo
rozkvetlé záhony před mateřskou školou
v Třeboradicích. „Bohužel oba předchozí ročníky byly poznamenány probíhající
pandemií, tak nebylo vždy snadné zajistit
realizaci včas. Proto v letošním roce na
jaře bude ještě dokončena oprava kapličky v Třeboradicích a vybudována naučná
stezka Máme rádi přírodu, tedy projekty,
04–2022 /// U nás v Čakovicích

které byly navrženy v loňském roce,“ vysvětluje místostarostka Kateřina Arnotová důvod zpoždění prací.
V letošním ročníku slibuje jednu novinku. Tou je rozšíření participace i do
školy. „Myslím si, že děti by se měly už
ve škole dozvídat, jak funguje městská
část, jak se v ní rozhoduje, jak se připravují projekty. Měly by se učit, jak funguje demokracie a jak se podílet na občanské společnosti. Účast na participativním
rozpočtu jim může realitu přiblížit,“ podotýká Kateřina Arnotová.
A jak to bude fungovat v praxi? Žáci se
ve svých třídách zamyslí, jaké vybavení
jim ve škole chybí, co by si chtěli a potřebovali pořídit, aby se ve škole cítili lépe.
„Navrhovat mohou věci v hodnotě od 5
do 30 tisíc, které budou umístěné ve třídě, na chodbách nebo jinde v areálu školy. Svoje návrhy představí spolužákům

a ve školním hlasování z nich vyberou
pět vítězných. Ty pak postoupí do závěrečného hlasování v rámci participativního rozpočtu městské části. Kromě čtyř
místních kategorií (Čakovice, sídliště,
Třeboradice a Miškovice) tak ještě přibude kategorie školních projektů. Z každé kategorie vyhrává, tak jako v předchozích ročnících, nejméně jeden projekt,“
vysvětluje místostarostka.
Radnice je letos štědřejší i k jednotlivým návrhům. Zvýšila horní hranici
uznatelných nákladů jednoho projektu
na 150 tisíc korun. Letos se budou návrhy podávat od 1. dubna do 8. května
opět prostřednictvím webových stránek www.pocitamesvami.cz. Hlasovat se
bude v červnu a o letních prázdninách.
Výsledky pak radnice vyhlásí v září.
///

Michala Jendruchová
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Třeboradický masopust

Foto: Nicol Soukupová

Sklo a světlo
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Celé odpoledne pak zpříjemňovali
flašinetáři a kapela Fše revival. Nechybělo vystoupení dětí z MŠ Třeboradice
a úsměv na tváři vykouzlil také kejklíř
Vojta Vrtka. ///
Michala Jendruchová

V sobotu 5. února se v jídelně ZŠ Dr. Edvarda Beneše uskutečnil tradiční Cirkusový jarní bazárek dětského oblečení,
bot a všech věcí pro děti. A jako obvykle
byl opět úspěšný.
Téměř 120 prodávajících maminek nabízelo k prodeji více než 5400 různých

kousků oblečení. Skoro polovina našla
nového majitele. Pořadatelé letos pro nakupující připravili novinku – všechno nabízené oblečení a boty rozdělili podle věkových kategorií, aby se nakupující lépe
v tak velké nabídce orientovali. „Toto vylepšení bylo velmi pozitivně hodnoceno,

což nás potěšilo,“ pochvaluje si pořadatelka akce Šárka Slavíková z organizace
Cirkus – centrum pro rodinu, z. ú., s tím,
že největší zájem byl letos o kola, koloběžky, odrážedla, ale také o knížky
a hračky pro děti.
„Každoroční bazárek je možné zorganizovat jen díky obrovské pomoci našich báječných dobrovolnic, které pomáhají s rovnáním, tříděním, prodáváním
a spoustou dalších organizačních věcí.
Letos se sešlo skoro 30 dobrovolnic, celkem za dva dny odpracovaly na bazaru
přes 300 hodin a ještě společně přispěly na nákup kojeneckých věcí pro miminka ukrajinských uprchlíků. Cirkusovým
dobrovolnicím bychom moc rádi ještě
jednou poděkovali. Jejich práce si velmi
vážíme,“ říká Šárka Slavíková. Další bazárek se plánuje na sobotu 15. října 2022.

Foto: archiv Cirkusu

Foto: Nicol Soukupová

nout designové výrobky broušeného, taveného či malovaného nebo lehaného
skla, skla tvořeného v huti, ale i designová svítidla či světelné obrazy. Mnoho
z vystavených děl získalo ocenění na světových soutěžích. „Studenti museli výrobek sami vymyslet, nakreslit a pak realizovat ve skle. Ve škole disponujeme
neprodejnou sbírkou maturitních prací
už z 19. století,“ říká Pavel Kopřiva.
Protože má Kamenický Šenov i dlouhou tradici ve výrobě lustrů, představila
zde škola také svítidla. „Jsou to převážně
práce maturantů z loňska a předloňska,
protože jsme se snažili i v době covidové

mi dobrotami, jako je ovar, prejt, jitrničky nebo zabijačkový guláš. Všude se to
hemžilo vodníky, vikingy, čarodějnicemi,
kominíky, tu a tam popolétla včelka Mája.
Děti si mohly zastřílet v dobové střelnici,
svézt se na ručním kolotoči nebo si nechat namalovat obličej.

Cirkusový bazárek oblečení

Jak kouzelně působí hra světla a skla, o tom se mohli přesvědčit
návštěvníci galerie Na Půdě čakovického zámku. Na přelomu února
a března se zde uskutečnila výstava studentských prací střední
uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově.
Magické datum 22. 2. 2022 se zapsalo do
historie nové spolupráce mezi naší městskou částí a Střední uměleckoprůmyslovou školou Kamenický Šenov (SUPŠS).
A to slavnostní vernisáží unikátní výstavy Sklo a světlo. „Pro nás je sklo a světlo zásadní spojení. Protože sklo miluje
světlo a světlo miluje sklo. Tyto dvě věci
se nádherně doplňují, takže my ve sklářské škole v Kamenickém Šenově s těmito
dvěma fenomény pracujeme,“ říká ředitel
SUPŠS Kamenický Šenov doc. MgA. Pavel
Kopřiva, Ph.D.
Do Čakovic přivezli soubor převážně
maturitních prací. Lidé si mohli prohléd-

Po roční pauze se do Třeboradic vrátil
klasický masopust. Ani dopolední chumelenice a déšť neodradily poslední
únorovou sobotu natěšené účastníky od
veselého průvodu v maskách. V deset
hodin maškary převzaly od vedení MČ
Praha-Čakovice masopustní právo a pak
už se vydaly vstříc zážitkům. „Symbolicky jsme chtěli podpořit lidi na Ukrajině,
a tak jsme přichystali i srdíčka ve žluté
a modré. Vybrané dobrovolné vstupné
předáme organizaci Člověk v tísni,“ říká
organizátorka Libuše Kurková z Klubu
LíPa, toho času v přestrojení za růžové
prasátko.
Smutná událost na Ukrajině zasáhla
i průvod. „Některé zastávky se odhlásily,
protože lidé pomáhali v krizových centrech a věnovali se této věci,“ vysvětluje
Libuše Kurková. Pak už se ale radovalo,
muzicírovalo a hodovalo. Na zahradě restaurace Maximum to vonělo vepřový-

Foto: Milena Bajcarová

dělat práce fyzicky. Výuka je založena na
fyzickém dotyku rukou a materiálu,“ vysvětluje ředitel.
Jedna z nejstarších sklářských škol ve
světě od roku 1856 vychovala už tři a půl
tisíce sklářských odborníků. Možná vychová i absolventy čakovické ZUŠ. Spolupráce vznikla už před dvěma lety, bohužel vše se posunulo kvůli lockdownu.
„Jsme hrozně rádi, že se to podařilo
uskutečnit. Rádi vozíme sklo z Libereckého kraje, kde je běžně známé, do krajů,
kde známé není. A toto je jedna z příležitostí, jak ukázat, jak šikovné jsou české ruce, jakou obrovskou tradici máme
a jaké obrovské know-how máme v tom,
jak zpracovávat sklo,“ dodává pan ředitel.
MgA. Jana Anděličová, učitelka výtvarného oboru ZUŠ Marie Podvalové a zároveň předsedkyně kulturní komise MČ
Praha-Čakovice, která je pořadatelem
akce, jeho slova doplňuje: „22. 2. 2022 je
magické číslo, které zvěstuje nové začátky. Kdo ví, jaká spolupráce se ještě vyvine,“ usmívá se. Podle ní se můžeme těšit
na výstavu skleněného šperku. ///
Michala Jendruchová

///

Michala Jendruchová

04–2022 /// U nás v Čakovicích
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Otázky a odpovědi /// U nás

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

Tento měsíc pokládá otázku
ODS + TOP 09.
Jste spokojeni s počtem
hřišť pro předškolní děti
v naší městské části?

Otázky a odpovědi /// U nás

Jiří Vintiška,

Tomáš Dubský,

Otakar Duben,

Martin Střelec,

Daniel Kajpr,

Domnívám se, že dostupnost dětských
hřišť je v naší městské části velmi dobrá.
Nicméně jsou lokality jako např. oblast
kolem Bílého mlýnku, Červeného mlýnu
nebo třeba v blízkosti stadionu, kde to je
na dětské hřiště poměrně daleko. I zde by
bylo vhodné hřiště po dohodě s místními
doplnit. O jednom dětském hřišti uvažujeme i v Třeboradicích. Jsem také rád, že
naše hřiště postupně procházejí opravami, protože životnost jednotlivých prvků
je zhruba 10–15 let. I v letošním roce se
proto počítá s dalšími opravami hřišť.
Od letošního roku dojde také k úpravě
priorit v údržbě zeleně na hřištích a v jejich okolí – přejdou do nejvyšší priority
s nejčastější frekvencí údržby. Jsem rád
za to, že se kromě dětských hřišť podařilo rozšířit i nabídku sportovních hřišť
pro starší děti. Tato veřejná hřiště máme
v městské části čtyři a tři jsou již vybavena povrchem, který umožňuje hru i po
deštivých obdobích. Letos by tento povrch mělo obdržet i čtvrté hřiště. Ostatně
v naší městské části tato hřiště využívají kromě dětí i dospělí, pro které slouží
i naše čtyři fitness stanoviště, která letos
doplní ještě nový workoutový prostor.

Počet vhodných hřišť pro předškolní
děti v naší MČ je nedostatečný vzhledem
k rozrůstající se zástavbě.
U stávajících hřišť by bylo dobré zlepšit jejich vybavenost a zabezpečení, včetně zázemí pro doprovod.
Tyto otázky by bylo vhodné konzultovat se sdruženími a spolky v naší MČ,
které přímo pracují s rodiči a jejich předškolními dětmi, jako je například Cirkus – centrum pro rodinu.

Dětských hřišť není nikdy dost. A to ani
na novém sídlišti, kde je jejich koncentrace nejvyšší. Za hezkého počasí bývají
doslova obsypána dětmi, takže další plocha by jistě našla využití i tady.
Mnohem víc však vnímám chybějící dětské hřiště v centrální části Třeboradic, kde bohužel není ani součástí připravovaného projektu Slaviborský dvůr.
Možná důležitější než množství hřišť
je ale jejich vybavení. Slušela by jim větší variabilita, na většině hřišť je několik
velmi podobných herních prvků, naopak
dost často chybí třeba houpačky pro
menší děti, které se ještě nedokážou na
sedátku samy udržet.
Myslet bychom ale podle mě měli také
na sportování a venkovní vyžití větších
dětí. Ideální je v tomto ohledu skatepark
u cukrovarského rybníka, další podobná
plocha v městské části ale chybí.
Revitalizaci by si určitě zasloužilo třeba „fotbalové“ hřiště u severního vstupu do zámeckého parku. Plocha dlouhodobě neslouží svému účelu a vzhledem
k tomu, že druhé hřiště u konečné autobusu je prakticky neustále obsazené, své
uživatele by si jistě brzy našlo.

Míra spokojenosti s množstvím hřišť pro
menší děti bude asi velmi individuální.
Jinak budou tuto potřebu vnímat mámy
a tátové malých dětí, naopak teenageři
a starší spoluobčané budou mít možná
jiné priority. Osobně jsem ještě nedávno patřil do té první kategorie, a mohu
tedy hodnotit z pozice rodiče, který se
svými dětmi tato hřiště hojně využíval.
V naší městské části je nyní asi šestnáct
dětských hřišť. Osobně jsem byl s jejich
množstvím, vybavením a přístupností
velmi spokojený. A přestože jako rodič
mám spíše potřebu, aby děti trávily čas
ve volné přírodě, moji kluci se na místních hřištích hodně vyřádili a užili si tam
spoustu zábavy.
Počet našich hřišť pro malé děti považuji za velmi příznivý a jsem s tímto stavem spokojený. Naše městská část má
navíc výhodu v tom, že kromě hřišť nabízí řadu přírodních zákoutí, která jsou
rovněž skvělou příležitostí pro trávení času s malými dětmi. Z hlediska rozvoje městské části bych se do budoucna
zaměřil spíše na budování a rozvoj míst
vhodných pro volnočasové aktivity starších dětí a mládeže.
///

Domnívám se, že je jich dostatek, jen jsou
trochu nerovnoměrně rozptýlená. Asi
v Třeboradicích by si rádi polepšili. Velká plocha je na okraji sídliště vedle potoka – tam by se vešla hřiště pro všechny
věkové kategorie, a navíc uprostřed obce,
dostupná všem. Je dobré více tlačit na developery a stavebníky, aby v rámci svých
projektů postavili to, čeho je v lokalitě
nejvíce třeba. Typově taková hřiště, jako
je v Něvské ulici.

starosta
MČ Praha‑Čakovice
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///

///
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Senioři /// U nás

Tříkrálová sbírka ///

Příběhy našich sousedů znají vítěze

Vycházky s kronikářkou

Ve čtvrtek 3. března se v Schoellerově sále čakovického zámku
uskutečnila slavností prezentace projektu Příběhy našich sousedů. Letos
poprvé se do akce zapojila i naše městská část. Čtyři týmy ze zdejší
základní školy a gymnázia představily příběhy zdejších pamětníků.

Foto: Jarka Krákorová

Ohlédnutí za
Tříkrálovou sbírkou

Foto: Michaela Šimůnková

Dějiny netvoří jen velké události, ale každý náš drobný příběh. I to je jedna z myšlenek vzdělávacího projektu neziskové
organizace Post Bellum Příběhy našich
sousedů, do kterého se zapojují žáci osmých a devátých tříd základních škol
a tercií a kvart víceletých gymnázií. Letos
poprvé se zapojily také Čakovice.
„Hlavní ideou je oslovit a vyzpovídat
pamětníka, zaznamenat jeho vzpomínky,
připravit scénář, digitalizovat fotografie,
prozkoumat archivy a nakonec vytvořit
rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž, animaci nebo třeba komiks,“ říká
koordinátorka projektu v Praze-Čakovicích Adéla Horáková. Organizace Post Bellum aktivně oslovuje města a městské
části. Letos poprvé se obrátila i na Čako-
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vice. „Projektu jsem byl velmi nakloněn.
Oslovil jsem ředitele zdejší základní školy a gymnázia. Nakonec se z každé školy
přihlásily dva týmy, které si našly pamětníka, zkontaktovaly se s ním, vyzpovídaly
ho a následně prostřednictvím workshopů s profesionály zpracovaly prezentaci.
K ruce měly i pedagogické vedení,“ podotýká starosta Čakovic Jiří Vintiška.
Ve čtvrtek 3. března pak v Schoellerově sále čakovického zámku žáci prezentovali své práce před odbornou porotou
složenou z historika, pedagoga a novináře. „Každý z nich práci hodnotil z pohledu
své profese,“ uvádí Adéla Horáková. Lidé
se tak seznámili s příběhem zdejší rodačky Zdeny Čellárové, pamětnice nelehkých
období českých dějin, Zdeny Kloudové,

Foto: Michaela Šimůnková

Školství /// U nás

která celý život vyučovala na místní základní škole, či Jana Sládečka, pamětníka
náletu na Čakovice v roce 1945. Prvenství
nakonec získal tým ZŠ Dr. Edvarda Beneše, který zpracoval životní příběh Jana
Polláka, pamětníka období heydrichiády,
sportovce a dlouholetého člena TJ Avia
Čakovice.
Ačkoliv vítěz mohl být jen jeden, všichni předvedli fantastické výkony. „Jsem
nadšený, předčilo to moje očekávání. Čekal jsem, že to bude milé, ale že to bude
takhle profesionálně zpracované, to mě
velmi překvapilo. Bude-li mezi žáky zájem, rádi se zapojíme i příští rok,“ dodává
Jiří Vintiška.
///

Michala Jendruchová

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

13. 4. Návštěva u miškovických hasičů
Již dvakrát nám návštěvu v nové hasičské
zbrojnici v Miškovicích překazil covid,
do třetice to ale vyjde! Sraz účastníků
ve 13.00 u rybníka v Miškovicích, odtud
si to pohasíme do zbrojnice. Můžeme se
těšit na zajímavé povídání našich hasičů,
prohlídku moderního objektu, ukázku
výzbroje… A kdo v teple nezleniví, naváže krátkou procházkou do blízkého okolí
s krásnými výhledy do kraje.

27. 4. Z Mratína do Měšic divokou
i učesanou přírodou
Sraz účastníků ve 13.20 na stanici autobusu č. 377 Čakovice (na Polabské ul.,
odjezd 13.33) do Mratína. Odtud se vydáme romantickou cestou lemovanou
smíšeným lesem, rybníky a mokřady
k pěkně upravenému zámeckému parku
v Měšicích, který si prohlédneme. Zpět
autobusem 351. Délka trasy cca 5 km.
Kdo máte nordic walking hole, vezměte
s sebou, místy je terén mírně členitý. ///

Na setkání a společné zážitky se těší Jarka Krákorová!

Práce s textem
a vyhledávání na
internetu
Skoro začátečníci, čtvrtky 16.00–16.50
DUBEN, KVĚTEN 2022
Předpokládá se základní znalost práce
s klávesnicí, myší a e-mailem. V kurzu se
naučíte základy práce v textovém editoru (MS Word) a dále se naučíte vyhledávat si základní informace na internetu.
21. 4. 2022 lekce 1, 28. 4. 2022 lekce 2
5. 5. 2022 lekce 3, 12. 5. 2022 lekce 4
04–2022 /// U nás v Čakovicích

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

Milí senioři,

chtěli bychom vám z celého srdce
popřát krásné Velikonoce. Těšíme
se na setkání při různých aktivitách a kulturních akcí, které pro
vás pořádáme a v letošním roce
jich není opravdu málo. ///
Odbor školství, kultury a sportu

Tak jako každý rok se i letos čakovická
farnost zapojila do Tříkrálové sbírky. Letos jsme navíc po dlouhé covidové pauze
mohli v ulicích naší městské části potkat
koledníky.
Kromě dětí přestrojených za tři krále
mohli obyvatelé Čakovic přispět svým finančním darem do stálé kasičky ve Sladké dílně nebo do kasičky v Cirkuse – centru pro rodinu. „Oběma patří velký dík za
tuto opakovanou možnost,“ říká ředitelka Farní charity Čakovice Anna Steinová.
Podařilo se tak vybrat 33 651 korun.
Výnos je přesně rozdělen podle pevně
daného klíče. „Charitám se vrací 65 %
z jimi vykoledované částky, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech a na
pomoc v zahraničí, 5 % využije na své
projekty Charita Česká republika, 5 %
tvoří zákonné režie sbírky,“ vysvětluje
Anna Steinová.
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším lidem
v nouzi. Zkrátka všude tam, kam dosáhne pomoc Charity Česká republika. Desetina výnosu sbírky je pak každoročně
určena na rozvojovou a humanitární pomoc v zahraničí.
„Děkuji všem, kteří nás jakkoliv podporujete, zvláště všem dobrovolníkům
za jejich obětavou práci,“ říká Anna Steinová a těší se na děti, které mají chuť se
zapojit příští rok: „Tato možnost se nabízí všem. Kontakt na organizátora bude
včas uveden.“ ///
Michala Jendruchová
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Farnost ///

Pomáháme doučováním
Od prosince má čakovická farní charita v týmu pět nových
dobrovolnic, které díky spolupráci se ZŠ Edvarda Beneše začaly od
1. února 2022 doučovat děti. Zaměřuje se na žáky z prvního stupně,
kteří potřebují pomoci s učením v domácím prostředí a zároveň
jsou z rodin, které se ocitly v tíživé sociální či ekonomické situaci.

„Svou činnost chceme zaměřit na podporu obyvatel naší městské části, kteří
se ocitli v těžké životní situaci. Zároveň
jsme chtěli reagovat na aktuální problémy vyvolané dlouhotrvající pandemií
a s ní spojenými opatřeními, která měla
významný dopad právě na děti,“ vysvětluje koordinátorka dobrovolníků Pavla
Štefanová.
Klíčová je spolupráce se školou, která
oslovila konkrétní rodiny. „Poté už bylo
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na rodičích, aby o doučování projevili zájem. Kromě spolupráce se školou a rodiči
jsou samozřejmě naprosto nepostradatelné naše dobrovolnice,“ říká Pavla Štefanová. Pět studentek středních škol se
na základě výzvy s nadšením zapojilo do
aktivit charity a pustilo se do doučování.
„Sama se již dlouhodobě podílím na
charitativních a dobrovolnických činnostech v oblasti dětských domovů, a když
jsem se doslechla o tomto projektu, ne-

váhala jsem se zapojit. Pomoci znevýhodněným dětem, a to zejména v oblasti
vzdělávání, je v dnešní době velmi důležité. Jelikož jsem s dobrovolnickými aktivitami začínala také jako doučovatelka, je
mi projekt velmi blízký a jsem neskutečně vděčná za to, že se mezi námi pořád
nachází spousta lidí, kteří chtějí rozdávat
radost tam, kde je to potřeba,“ říká paní
učitelka ZŠ Adéla, která nabídla své zkušenosti našim dobrovolnicím.
Její slova doplňuje dobrovolnice Julie,
která pomáhá s češtinou: „Díky doučování jsem zjistila, jak mě baví pracovat
s dětmi. Myslím si, že doučování má pozitivní přínos pro obě strany. Pro děti to je
rozhodně dobře strávený čas, protože si
zábavnou formou zopakují a doplní chybějící učivo. Pro mě je to jednak určitá
forma odreagování po náročném dni ve
škole a jednak skvělý pocit, že jsem udělala dobrou věc.“
„Všichni jsme někdy zažili tu situaci,
kdy nechápeme učivo, ale bojíme se zeptat, abychom v očích ostatních nevypadali hloupě. A právě to se snaží doučování omezovat, protože zeptat se na něco
je přirozené. Doučování také přináší dětem parťáka, který se nad nimi nepovyšuje, neodsuzuje je a samotné učení vede
hravě a zábavně,“ dodává další dobrovolnice Bětka.
První rodiny se ozvaly na přelomu
roku, a tak už na konci ledna mohly dívky
začít s návštěvami rodin a s doučováním.
„Nyní doučujeme šest dětí. Naším cílem
je jejich počet navýšit. To bude možné,
pokud se nám podaří rozšířit stávající
tým dobrovolníků. Celý projekt je veden
i realizován dobrovolníky, takže finance
z Tříkrálové sbírky zatím čerpáme pouze
na nákup pomůcek pro doučování,“ podotýká Pavla Štefanová.
Děvčata prozatím doučují děti z prvního stupně. To se ale může od nového školního roku změnit tím, jak budou
dobrovolnice nabírat více a více zkušeností. Cílem projektu je dětem nejen pomoci s přípravou do školy, ale také zvýšit
jejich motivaci a zájem o školu. ///
Michala Jendruchová
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Zamyšlení nad postní
dobou a Velikonocemi
Když jsem o tématu přemýšlel, vybavil se mi anglický spisovatel G. K. Chesterton,
který ve 30. letech 20. století na otázku, co je to křesťanství, odpověděl:
„Vy to opravdu nevíte? To je doutník, biftek a portské.“

Foto: Michaela Kubernatová

Foto: Pixabay

Farnost ///

Jeho odpověď všechny překvapila, protože zapomněli, a i my stále zapomínáme, že centrem všeho dění v křesťanském životě jsou Velikonoce. Oslava
vědomí, že tak, jako fénix povstává každý rok z popela, i my budeme vzkříšeni
v Kristu. Tuto myšlenku mám spojenou
s příběhem o rabínovi, který svým učedníkům říkal, že mají mít v kapse dva papírky. Jeden s nápisem Jsi prach a popel.
A druhý s textem Pro tebe byl svět stvořen. V tomto napětí má člověk v postní
době žít. Masopustní veselí už je za námi.
Odkládáme své masky, což je občas bolestné, ale doprovází to i změna smýšlení. To je pro mě podstata postní doby,
jejíž název je, podle mého názoru, velmi
04–2022 /// U nás v Čakovicích

nešťastný. Půst jako vzdání se něčeho je
jen jedním z jejích aspektů.
Důležitější je touha „zajet na hlubinu“.
Pro mě osobně je spojena s uvědoměním si, že i přes lidskou nedůvěru v Boha
mohu v tomto období získat vědomí, že
Bůh se na mě nezlobí, není mrzutý. Naopak mi chce dopřát život v plnosti. Sesílá
radostnou zprávu, že jsme pozváni k velikým věcem. Vyvrcholením tohoto aspektu
postní doby a Velikonoc je křest, jehož jádrem je obnova vědomí, že jsme vyvoleni,
abychom žili v plnosti. Nejen na věčnosti,
ale už nyní.
Významný teolog Anselm Grün napsal,
že my, katoličtí křesťané, jsme krásně naplnili dobu postní, ale „cesta radosti“ –

padesát velikonočních dnů, není v našem
pojetí pravou radostí naplněna. Určitým
pokusem o změnu je Cesta světla, velikonoční pobožnost navazující na křížovou cestu. Nebo jednoduše to, že si člověk
každý den dopřeje nějakou radost. Mnoho lidí se neumí odměnit, soustředí se na
chyby a problémy. Je třeba učit se mít radost. Židé si nepřipíjejí jako my na zdraví,
ale na život, na plnost života – lechaim. To
bych všem přál, aby čas, který teď nastal,
byl naplněn touhou každého z nás žít svůj
život naplno. Carpe diem, v pravém smyslu slova dobré prožití každého okamžiku.
A přeji nám, abychom se jednou v této plnosti života setkali. ///
P. Stanisław Góra
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Foto: archiv Davida Drahonínského

Dáváte si před turnaji nějaké plány,
čeho byste chtěl dosáhnout? Nebo se
snažíte mít čistou hlavu a neřešíte,
jaká medaile z toho bude?
Tajně jsem snil o tom, že posunu světový rekord. A chybělo opravdu málo.
Každopádně poslední mistr světa
z Turecka si třeba neodvezl ani jednu
medaili. Takže si ty rekordy nechám
na příště. Díky spolupráci se sportovní psycholožkou Kateřinou Kudláčkovou Vejvodovou jsem měl hlavu čistou.
Bohužel na vyřazovací soutěže bylo
opravdu enormní vedro. Teploměr
ukazoval 30 stupňů a to mě trochu
sráželo. Postup do finále jsem prohrál
o jediný bod, posledním šípem jsem
si dal osmičku. Štěstí, že loni v Tokiu
jsem dal posledním deset.

Jak se vám v Dubaji líbilo? Jakou měl
šampionát atmosféru?
Mají to tam super zorganizované.
Znám to tam, byl jsem tam před sedmi lety. Tentokrát jsem si poprvé s sebou vzal asistenta, mistra maséra Jana
Čermáka. Ten se o mě staral velmi
dobře. Medaile jsou i díky jeho péči

Další úspěch Davida Drahonínského:
Nový rok nemohl pro lukostřelce Davida Drahonínského začít lépe.
Náš čakovický soused vybojoval před pár dny na mistrovství světa
v Dubaji tři bronzové medaile. Jednu v individuální soutěži, dvě
v týmových.
Davide, z Dubaje jste si přivezl do
své medailové sbírky tři bronzy. Jste
z toho výsledku spokojený?
Každá medaile z mistrovství světa je
mega úspěch, protože třeba do Dubaje
přijelo v mojí kategorii 22 lukostřelců
z celého světa. A každý z nich má spadeno aspoň na jednu medaili. Nebo
o jedné sní. Poprvé se střílela i soutěž
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dvoučlenných mužských týmů a já měl
štěstí, že před osmi lety začal střílet
ve stejné kategorii i díky mojí pomoci Karel Davídek. Takže v Dubaji jsem
nastoupil do tří soutěží. V jednotlivcích sám za sebe, s Terezou Brandtlovou v mixtýmu a s Karlem Davídkem
v mužských týmech.

Mohl se mezi třemi bronzy blýskat
i nějaký ten cennější kov?
Vím, že ty kovy mohly být cennější, ale
taky jsme mohli vše prohrát. Kdybych
střílel samé desítky, tak jsme měli třikrát zlato. Ale byl to můj první závod
venku a oproti ostatním zemím jsou
moje podmínky na přípravu dost omezené. Každopádně jsem rád, že jsem
U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz

o moje přetížené tělo. Atmosféra byla
suprová, pouze byl jiný formát závodů. A jelikož jsem se dostal do závěrečnych bojů ve všech soutěžích, strávil jsem tam skoro celý den. Naštěstí
jsem po dopolední části prchnul na hotel a mohl si hodinu lehnout a trochu
zmobilizovat síly na odpolední program, který byl náročný.

Jednu z medailí jste vybojoval
v kategorii W1 – kladkový luk. V čem
je tato kategorie jiná než ostatní?
Soutěží v ní lidé s nejtěžším postižením. Mají postižené všechny končetiny i trupové svaly.

Jaké jsou teď vaše aktuální plány?
Teď se intenzivně věnuji rehabilitaci,
příprava na Tokio i mistrovství světa
byla velmi náročná. Teď budu víc posilovat, rehabilitovat a méně střílet.
Mám tréninkový plán do konce roku
a v červenci mě čeká evropský pohár, v srpnu mistrovství Evropy a potom soutěže v rámci České republiky.
Někdy v září by mě mohlo čekat i finále evropského poháru. Každopádně s medailí ze světového šampionátu
se mi bude závodit i trénovat mnohem
lépe. ///
Michal Káva

Foto: archiv Davida Drahonínského

Třikrát světový bronz z Dubaje do Čakovic!

Foto: archiv Davida Drahonínského

půl roku zvládl trénovat a bez pauzy
po Tokiu se připravil, výsledek třikrát
bronz je super.
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David Drahonínský
Narozen 19. května 1982
v Kaplicích

Jeden z nejúspěšnějších českých
handicapovaných sportovců, ještě
za aktivní kariéry se stal lukostřeleckou legendou. Drží dva světové
rekordy, opakovaně je sám posouval.
Je dvojnásobným zlatým medailistou z paralympijských her (Peking
2008 a Tokio 2020), k tomu má v bohaté sbírce další spoustu cenných
kovů z nejprestižnějších světových
závodů. Naposledy na světovém
šampionátu v Dubaji vybojoval tři
bronzové medaile. Na kluka, který
se na vlastní náklady připravuje naprosto sám ve své garáži, jde ve srovnání s dalšími světovými lukostřelci
o naprostý unikát.
Aktuálně se po čtyřech letech vrátil
na pozici číslo 1 světového lukostřeleckého žebříčku.
Medaile z paralympiády:
Zlato – Peking 2008 a Tokio 2020
Stříbro – Londýn 2012, Rio de Janeiro 2016, Tokio 2020
Bronz – Rio de Janeiro 2016

21

Zveme vás ///

Kalendář /// U nás

Kalendář duben
2. SO

Foto: Andrea Benešová

Ukliďme Česko
Pojďme společně uklidit
naši MČ, od 9 do 12 hodin.
Místa srazu: Ulice Šircova
v Třeboradicích – hlavní
stan, koupaliště Čakovice,
farma Miškovice.

4. PO

Proslov – one woman stand-up
Anny Polívkové v květnu na
čakovickém zámku
Divadelní, filmová a televizní herečka Anna Polívková je ženou mnoha talentů, které zdědila po svých
neméně slavných a talentovaných rodičích. Vystudovala pražskou konzervatoř, nonverbální divadlo na
HAMU a mezinárodní školu pohybového divadla Jacquese Lecoqa v Paříži.

Ve své divadelní kariéře se zpočátku zaměřila na experimentální divadlo. Hostuje v La Fabrice, v divadle Studio DVA
a v Divadle Bolka Polívka. Nesmazatelně
se zapsala do povědomí filmových a televizních diváků svými rolemi ve filmech
Účastníci zájezdu, Pohádky pro Emu, Po
čem muži touží nebo Ženská na vrcholu
a v nedávno odvysílaném seriálu Špunti
na cestě, ve kterém ztvárňuje trpělivou
a vtipnou maminku čtyř dětí. V letošním
roce bude do kin uvedena nová výpravná
pohádka Největší dar, kde si zahrála po
boku svého otce Bolka Polívky.
Anna Polívková v Čakovicích představí
svou komediální hru Proslov, která měla
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premiéru letos v lednu v brněnském Divadle Bolka Polívky. Společně s Annou
Polívkovou se na představení režijně podíleli Jana Burkiewiczová a Marek Cpin,
který je autorem scény a kostýmů. Anna
Polívková je nejen autorkou a spolurežisérkou, ale také jedinou protagonistkou.
A proč právě Proslov? „Protože se
v tom představení moc nemluví. Připadá
mi totiž, že se často říkají věty s dobrým
úmyslem, ale už je jich nějak moc a ztrácejí svou sílu. Hlavní postava – tedy vlastně já – chce říci svůj proslov, ale slova,
která zvolila, se jí přestanou líbit. Ujmou
se jí pochybnosti, a tak se pokusí vyjádřit
jinak,“ odpovídá Anna Polívková.

Můžete se těšit na pohybový one woman stand-up s Annou Polívkovou, který charakterizují otázky: Je možné ovlivnit svět? Probudit lidstvo? Ale jak? A je to
vůbec možné? A máme se o to snažit?
Na kontaktní představení Anny Polívkové s diváky vás všechny srdečně zve
Kulturní komise městské části Praha-Čakovice na půdu čakovického zámku ve
středu 4. května. Proslov začíná v 19 hodin. Délka představení je 60 minut bez
přestávky. Vstupenky je možné zakoupit
na podatelně úřadu. ///
Michaela Šimůnková
Zdroj: Tisková zpráva
Divadla Bolka Polívky
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Hlavní křižovatky (nejen)
českých dějin
Do Schoellerova sálu
čakovického zámku se
vrací cyklus přednášek
PhDr. Michala Arnota.
Konají se vždy v pondělí od
18 hodin.

6. ST

Kšanda
O pořádnou dávku smíchu
se postarají herci a zpěváci
v představení Kšanda.
Vaši bránici polechtají
od 19 hodin na půdě
čakovického zámku.

7. ČT

Gaudium Cantorum se
představuje
Čakovický pěvecký sbor
zve své fanoušky na druhý
koncert cyklu Gaudium
Cantorum se představuje.
Koná se od 19 hodin
v Českém muzeu hudby.
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10. NE

Sousedské třeboradické
Velikonoce
Přijďte si užít velikonoční
atmosféru a ochutnat
tradiční pečivo. Oblíbenou
akci zahájí ve 13 hodin
mše svatá a od 14 hodin na
vás v zahradě u kostela na
Slaviborském náměstí čeká
bohatý kulturní program.

11. PO

Meziválečná Evropa
V Schoellerově sále
čakovického zámku
pokračuje cyklus přednášek
PhDr. Michala Arnota.
Zajímá vás život v Evropě
mezi válkami? Pak přijďte
v 18 hodin.

12. ÚT

Pohádka
Cirkus – centrum pro
rodinu zve všechny děti na
pohádkové představení Jak
Jeníčka a Mařenku navštěvují
pohádky. Začátek je v 9.30
na půdě čakovického zámku.
Vstupné 50 Kč.

18. PO

Sousedská třeboradická
pomlázka
Velikonoční tradice si
připomenete od 8 hodin
v ulici Jirsákova 141
v Třeboradicích. Přivítá vás
selka, koledníkům nabídne
vajíčka a pro děti budou
připraveny sladkosti.

18. PO

24. NE

20. ST

Druhá světová válka
Chcete-li si prohloubit
znalosti o druhé světové
válce, přijďte v 18 hodin
do Schoellerova sálu
čakovického zámku na
přednášku PhDr. Michala
Arnota.

První republika
a Mnichov
Další z přednášek
PhDr. Michala Arnota začíná
v 18 hodin v Schoellerově
sále čakovického zámku.
Dnešní téma: první republika
a Mnichov.
Poznatky z cest
Japonskem 1990–2019
Od 18.30 se na zámku
v Čakovicích můžete těšit na
cestovatelskou přednášku
Ing. Josefa Kafoňka.

21. ČT

Revitalizace na území MČ
Praha-Čakovice
Komentovaná procházka
začíná ve 14.30. Sraz
účastníků je u severního
vstupu k Zámeckému
rybníku (od ulice
Schollerova).

24. NE

Velikonoční koncert
V 10 hodin, po mši svaté,
se v kostele sv. Remigia
uskuteční velikonoční
koncert. Zpěv Leona
Michajlová, na varhany hraje
Simjen Yakimov.

KrisKros kvintet
Vokální skupina se širokým
zaměřením na hudbu
klasickou, populární, ale
i lidovou vystoupí od 19
hodin v Schoellerově sále
čakovického zámku.

25. PO

27. ST

Jarní koncert
Koncert začíná v 18 hodin
v ZUŠ Marie Podvalové.

30. SO

Čarodějnický slet na
čakovickém sídlišti
Od 15 hodin budou
v blízkosti ulice Marie
Podvalové a konečné
zastávky autobusu 136
připraveny hry pro malé
čarodějnice a čarodějníky,
večer se pak můžete těšit na
vystoupení hudební skupiny
Dodo Band. ///
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Inzerce

Mobilní sběr nebezpečných odpadů a potravinářských olejů 2022
Datum – den

4. 6. – so
23. 7. – so
30. 8. – út

Praha-Čakovice

křižovatka ul. Schoellerova a V Pačátkách

křižovatka ul. Schoellerova a U Hřbitovů

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

křižovatka ul. Schoellerova a Cukerní

po–pá

15.00–15.20

15.30–15.50

16.00–16.20

16.30–16.50

so

8.00–8.20

8.30–8.50

9.00–9.20

9.30–9.50

křižovatka ul. Ke stadionu a Jizerská

17.00–17.20 10.00–10.20

křižovatka ul. Polabská a Krčmářovská

18.40–19.00 11.40–12.00

ul. Něvská (MŠ 120 a parkoviště)

křižovatka ul. Cukrovarská a Vyhlídkova

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

VOK na objemný
odpad 2022

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

17.30–17.50 10.30–10.50

18.00–18.20 11.00–11.20

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

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

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

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

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

VOK na bioodpad
2022

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

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

Pomoc Ukrajině
Informace pro nově příchozí
občany Ukrajiny
Koordinátor

Lukáš Horský – velitel JPO Praha-Čakovice
Telefonní kontakt:
277 003 447, podávání základních informací

Koordinační centrum

Odbor školství, kultury a sportu
městské části Praha-Čakovice
Telefonní kontakty:
283 061 426 nebo 283 061 427
Vzhledem k tomu, že se situace neustále mění,
koordinační centrum pravidelně aktualizuje informace.
Sledujte webové stránky
www.cakovice.cz – odkaz Pomoc Ukrajině.

Pomoc Ukrajině:

Informace pro české občany – jak pomoci Ukrajině
nebo jejím občanům, kteří byli nuceni kvůli válečnému
stavu ve své zemi opustit domovy a nyní pobývají v ČR.

Případ otravy psa v Miškovicích
Začátkem března došlo k otravě psa, a to přímo na zahradě jeho
majitelky v Miškovicích. Pravděpodobně se nejedná o první
případ. Díky včasnému ošetření veterinárním lékařem pejsek
přežil, ale stále musí být ve veterinární péči. Jedná se o jed
modré barvy, který se používá k likvidaci hlodavců. Jedním
z hlavních příznaků otravy je krvácení z čumáku, z tlamy atd.
První pomoc v případech včasného zjištění otravy (do 4 hodin po pozření jedu) spočívá ve vyvolání zvracení a následně
v rychlém vyhledání veterinárního lékaře. Člověk, který rozhazuje jedy po Miškovicích, neohrožuje jen zvířata na životě,
ale i malé děti. Vystavuje se tak trestnímu stíhání a následně
soudnímu řízení. Pro získání důležitých informací v případě
intoxikace vašeho psa lze využít rovněž telefonické poradenství na nonstop lince Toxikologického informačního střediska
v Praze na telefonních číslech 224 919 293 a 224 915 402. ///
04–2022 /// U nás v Čakovicích

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

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

Přijmeme obchodního zástupce.
Jedná se o společnost zabývající se
nákupem a prodejem palet.
Kontakt: +420 734 490 261 nebo
andrea.hirsl@atmpal.cz
MALOVÁNÍ ČAKOVICE –
rychlé, kvalitní a čisté
vymalování bytu či domu dle
vašich představ. Profesionální
služby. Tel.: 736 734 947. ///

Chcete inzerovat
v květnovém čísle
U nás v Čakovicích?
Poznamenejte si jeden důležitý termín.
Odevzdání vašich podkladů do květnového
čísla (tj. 05/2022) pro publikování pozvá
nek, prezentování akce v kalendáři akcí
a inzerce je nejpozději do 13. dubna.
Toto číslo vyjde 29. dubna.

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.cz
25

Krásné prožití
velikonočních svátků

MČ Praha Čakovice ve spolupráci s SOŠ a SOU
Vás srdečně zve na

Lidová muzika
z Chrástu

Dne matek
SOŠ a SOU Ke Stadionu 623
> Kulturní program a občerstvení <
pořádá MČ Praha - Čakovice

Folklor trochu jinak

25. 5. 2022 v 19 hod.

v Schoellerově sále Čakovického zámku

přeje čtenářům tým časopisu
U nás v Čakovicích

Vstupné: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě.
Prodej vstupenek: MČ Čakovice - podatelna, tel. 283 061 419
GC_zahajovaci_koncert_plakat A4.indd 1

pořádá MČ Praha - Čakovice

10.3.2022 12:54:00

SOUSEDSKÉ TŘEBORADICKÉ VELIKONOCE
Neděle, 10. dubna 2022

Jarní

KONCERT
27. 4. 2022 v 18:00

KVINTET
KRIS
O
S
Vokální skupina se širokým zaměřením
na hudbu klasickou, populární, ale i lidovou.

24. 4. 2022 v 19 hod.
v Schoellerově sále Čakovického zámku

ZUŠ Marie Podvalové, Cukrovarská 1,
Praha 9 Čakovice

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

u kostela v Třeboradicích, Slaviborské náměstí
Vstup a Občerstvení ZDARMA – ochutnávka tradičního
velikonočního pečiva dle receptur našich babiček, teplé nápoje
Program:
13.00 hod. Mše svatá – P. Stanislaw Góra, Čakovická schola
14.00 hod. Velikonoční představení dětí MŠ Čtyřlístek
a Třeboradice
14. 20 hod. Kord a růže – představení divadla scénického
a historického šermu Rebel
14.45 hod. Alchymista Bavor – představení pro děti
Během akce zazní hudba ve stylu Latin BossaNova ReggaeJazz,
zpěvačka - Michaela Miková - doprovod Petr Novák
Doprovodné akce:
Výstavy výtvarných prací na téma Velikonoce a jaro dětí MŠ Třeboradice a Čtyřlístek, žáků ZUŠ Marie Podvalové
Čakovice, hry pro děti pod vedením spolku Bílej Mlejn Čakovice, sbírka starého pečiva pro naše zvířátka.
Na akci vás srdečně zve Sousedský Třeboradický Spolek ve spolupráci se spolkem Bílej Mlejn Čakovice.
Změna programu vyhrazena • Organizátor akce: Sousedský Třeboradický Spolek • Akce se koná za
podpory MČ Praha-Čakovice a sponzorů: G3 plast, s. r. o. a Maso Veleň s. r. o., rodina Mrkvičků.

na čakovickém sídlišti
Sobota, 30. dubna 2022 od 15 hodin

Akce se bude konat v blízkosti ulice Marie
Podvalové a konečné zastávky autobusu 136

Velikonoční pondělí
18. dubna 2022

Odpoledne: hry pro malé čarodějnice a čarodějníky
Večer: společné zapálení ohně a vystoupení hudební
skupiny Dodo BAND

od 8 hodin v Třeboradicích
Jirsákova 141 před vraty

Na akci vás srdečně zvou spolky Bílej Mlejn a Sousedský
Třeboradický Spolek. Bližší informace o akci a programu od
25. dubna 2022 na: www.facebook.com/BilejMlejn nebo
www.facebook.com/SousedskyTreboradickySpolek

Pojďte s námi udržovat velikonoční tradice.
Na akci vás srdečně zve
Sousedský Třeboradický Spolek

Hlavní sponzor: G3 plast, s. r. o.
Akce se koná za podpory MČ Praha-Čakovice

Z UŠ M ari e P od val ové Vás zv e na

Účinkují:
Účinkují:

na půdě
Čakovického
zámku

PROSLOV

Občerstvení včetně buřtíků
na opékání zajištěno

Uvítá vás selka, vajíčka pro koledníky budou
připravena, nebudou chybět sladkosti pro
děti, pomlázky možné k zapůjčení.

VELIKONOČNÍ
KONCERT
VELIKONOČNÍ KONCERT

4. 5. 2022
v 19 hod.

pořádá MČ Praha - Čakovice

TŘEBORADICKÁ POMLÁZKA

SOUSEDSKÁ

Čarodějnický slet

KONCERT A
VÝSTAVU RODIČŮ
S DĚTMI

Autor a hraje: Anna Polívková
Režie: Jana Burkiewiczová
Vstupné: 200 Kč v předprodeji, 250 Kč na místě.
Prodej vstupenek: MČ Čakovice - podatelna, tel. 283 061 419

Okrašlovací spolek Načos
pořádá tradiční úklidový den
Ukliďme
Čakovice, Miškovice a Třeboradice

2022
sobota 2. dubna od 9:00 – 12:00

aneb jablko nepadá daleko od stromu

Program:
Program:

4. KVĚTNA 2022
17:00 VÝSTAVA
18:00 KONCERT
ZU Š M ar i e Po d va l o vé , C u k r o v ar s k á 1 , P ra h a 9 - Č ak o v i ce

Místa srazu:
ulice Šircova Třeboradice – hlavní stan
koupaliště Čakovice
farma Miškovice
S sebou: vhodné oblečení a obuv, pracovní
rukavice a pytle máme. Občerstvení na závěr
u hlavního stanu.

Těšíme se na
Těšíme
naVás!
Vás!

Ve spolupráci s
www.spoleknacos.cz
spoleknacos@gmail.com

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

Vybavte si svůj vůz v jarní nabídce
ŠKODA Originálního příslušenství.
Získáte bezpečné a kvalitní doplňky se zvýhodněním

VYJARNĚTE SE

NA NOVOU
SEZÓNU

až 20 %, které navíc perfektně sednou na model
vašeho vozu ŠKODA.

STŘEŠNÍ NOSIČ
ZÁKLADNÍ
nyní až

nyní -40
až -40%
%

Originální příslušenství

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

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





K ompletní servis od A do Z

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




Spolehlivost

� �rodejte r��hle a be� starostí

Miroslav Krajíček
Váš certifikovaný makléř z Čakovic

� �polehlivost

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

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

607101909

CYKLISTICKÁ
LAHEV 0,75 L

68 Kč
vč. DPH

ŠKODA Originální příslušenství
pro vás teď máme za zvýhodněné ceny.

miroslav.krajicek@re-max.cz

Horizont
Vlastnictví a správa každé kanceláře je nezávislá.

AE_JSA22_PRINT_183x127,5.indd 1

Autorizovaný prodej a servis vozů ŠKODA
autorizovaný servis vozů Volkswagen

rozšiřuje svůj tým a proto

PŘIJME

pracovníka na pozici:
•
•
•
•

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

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

Jsme výrobci produktů pro kreativní tvorbu

09.03.2022 11:55

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

internetové připojení
již od 299 Kč
RYCHLOST, KVALITA
A BEZPEČNOST

KOMPLEXNÍ
SLUŽBY

konektivita 10 Gbps
silná páteřní síť
ochrana proti útokům

internet | telefon | tv
individuální instalace
servis a správa IT

SMLOUVA BEZ
ZÁVAZKŮ

VÝHODY LOKÁLNÍHO
POSKYTOVATELE

instalace zdarma
týden na vyzkoušení
smlouva bez závazků

v případě jakýchkoliv
problémů jsme vám
nablízku

ZÍSKEJTE PENÍZE
ZPĚT ZA VAŠE NÁKUPY
V GLOBUSU!

Vyzkoušejte nezávazně na týden zdarma!

Stáhněte si aplikaci mobilního bankovnictví Air Bank,
České spořitelny nebo UniCredit Bank, aktivujte si odměnu
a získávejte peníze zpět za platby vaší kartou.
Nabídka
neplatí
na čerpacích
stanicích a bankovnictví
shopech
Stáhněte
si aplikaci
mobilního
Air Bank,
České
aktivujte si odměnu
4. 2022.
čerpacíchspořitelny
stanic Globus.nebo
AkceUniCredit
platí do 20.Bank,
a získávejte peníze zpět za platby vaší kartou.
Nabídka neplatí na čerpacích stanicích a shopech
čerpacích stanic Globus. Akce platí do 20. 4. 2022.

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

po—ne
7.00–21.00 hod. | www.globus.cz
po—ne 7.00–21.00 hod. | www.globus.cz

www.globus.cz
www.globus.cz
Globus Česko
Globus Česko

@GlobusCesko
@GlobusCesko

Začíná 3. ročník Participativního rozpočtu.

Přihlaste své návrhy!

Kde?

na

Kdy?

www.pocitamesvami.cz
Od 1. dubna do 8. května 2022
Stejně jako loni vyplňte i teď
jednoduchý formulář a odešlete.
Vy navrhujete změny,
my na ně dáváme peníze
a pak je zrealizujeme. To je

Participativní rozpočet.
Měníme spolu městskou
část, ve které žijete.

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

