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novaskodafabia.cz

Vyberte si z řady novinek v nabídce výbavy 
interiéru včetně potahů či dekorů a vytvořte si 
prostředí, ve kterém se budete cítit jako doma. 

NOVÁ ŠKODA FABIA
S ROZMANITOU KOMBINACÍ VÝBAV

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů 
ŠKODA FABIA: 4,7–4,9 l/100 km, 107–113 g/km

již od                                    Kč279 900

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AE_NovaFabia_185x136_Cakovicke_Listy.indd   1 28.08.18   15:01

již od 299 Kč za měsíc

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

NOTEBOOK ZDARMA
Objednejte si týden rychlého internetu

na zkoušku  zdarma!

428001-ADC_inzerat[185x90] 06/2013.indd   1 26.6.13   13:19
Jazyková škola Angličtina Praha 9 

se sídlem v Čakovicích hledá nové 
lektory!! Nabízíme práci v příjemném 

prostředí a kolektivu, úvodní zaškolení 
a kvalitní metodiku, možnost flexibilní 

pracovní doby.
Váš životopis zašlete na  

info@anglictinapraha9.cz nebo na  
vanickovamarketa@seznam.cz, 

případně volejte na tel.: 777 151 324

HIIT 321 – hubnutí v Čakovicích

Unikátní aerobně posilovací skupinová lekce na super hudbu, lekce bez sestav, 

hlavní část uspořádaná do kruhového intervalového tréninku, závěrečné 

protažení v duchu jógy.

V nově zrekonstruované budově ZŠ. ul. Dyjská. Cena 85 Kč. 

Každé úterý 18.30 h., 739 619 241, bulankova.monika@gmail.com,  

FB Bodystyling s ToBeFit 
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Představujeme Radu městské části
Prvním místostarostou je Alexander Lochman, druhou 
místostarostkou Kateřina Arnotová, zástupci starosty jsou 
Soňa Černá s Michalem Motyčkou a radní Kateřina Rosická 
s Petrem Novákem.

Cirkus Happy Kids
Děti ze Základní školy Dr. Edvarda Beneše se zapojily do 
projektu, v němž si zkusily, jak vypadá nácvik opravdového 
cirkusového vystoupení.

Programové prohlášení koalice
Signatáři koaliční smlouvy se shodli na společném 
programovém prohlášení. Jaké projekty a akce se budou 
podporovat? Na co se můžou občané Čakovic, Miškovic 
a Třeboradic těšit?

Naši podnikatelé: Sladká dílna
V seriálu o podnikatelích z naší městské části jsme se 
tentokrát vypravili do voňavé cukrárny Sladká dílna, kterou 
najdete v ulici Něvská.

Musíme pracovat jako tým
Novým starostou městské části Praha - Čakovice se stal 
Jiří Vintiška. Jaké byly jeho první dny v nové funkci? 
Co nejzásadnějšího musí vedení úřadu v nejbližší době řešit?

Nové ulice v Třeboradicích
Výstavba nových obytných objektů jede na plné obrátky 
a v Třeboradicích vznikly tři nové ulice - Bayerova, 
Zaháňských a Panklových.

Z obsahu

U nás v Čakovicích – zdarma pro své občany vydává měsíčně MČ Praha – Čakovice, Periodický tisk úzmeního samosprávného 
celku, Náměstí 25. března 121, 196 00 Praha – Čakovice, IČ: 00231291 – tel.: 283  061  419, fax: 283  933  497, email:  
unas@cakovice.cz, mestska.cast@cakovice.cz, www.cakovice.cz. Za obsahovou a gramatickou správnost příspěvků nesou 
odpovědnost autoři. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, redakčně upravovat, případně nepřijmout k  otištění. 
Nevyžádané rukopisy a  fotografie se nevracejí. Za  obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Redakce: Michal Káva. 
Jazyková korektura: Michal Káva. Redakční rada: Miroslava Spoustová. Příjem inzerce: inzerce@cakovice.cz, tel.: 283 061 426. 
Evidenční číslo MK  ČR  E  14335. Sazba: MS-Design, tisk: Vydavatelství MAC, spol. s  r. o. Distribuci do všech poštovních 
schránek v MČ Praha – Čakovice zajišťuje Úřad MČ – toto číslo vyšlo v listopadu 2018.

zastupitelstvo naší městské části rozhodlo první lis-
topadový den o novém složení čakovické radnice. 
Je mi velkou ctí, stát v čele našich tří historických 
obcí. Rád bych za tuto příležitost poděkoval, jak 
svým kolegům v zastupitelstvu a radě, tak pocho-
pitelně i vám občanům Čakovic, Miškovic a  Tře-
boradic. Ujišťuji vás, že svůj mandát beru jako ob-
rovský závazek a povinnost. Přeji celému našemu 
týmu hodně moudrosti a týmové spolupráce.

Mezi hlavní investice, které jsme se vzájemně do-
hodli realizovat, patří projekty zejména v oblasti 
školství, dopravy, zdravotnictví, kultury a zeleně. Ať 
už se jedná o projekty velké jako jsou např. nové 
budovy pro školy, lékařský dům nebo spolkový 
dům nebo projekty menší, které vylepšují život 
v konkrétní lokalitě.

Každý člověk má nějaký přístup k řízení práce. Já 
jsem často příznivcem malých a tedy i finančně 
méně náročných řešení, které přesto dokáží zlepšit 
život v městské části. Příkladem takových projektů 
dokončených v listopadu jsou čtyři investice v ob-

lasti volného času a sportu. Jde o nově vyměněné 
povrchy veřejných sportovišť u cukrovaru a u ko-
nečné stanice autobusové linky 136. Vytvořilo se 
rovněž hřiště v „Břízkách“ vedle koupaliště a do-
končeno bylo i zcela nové fitness cvičiště vedle psí 
loučky v ulici K Sedlišti.

Tento text pravděpodobně čtete před první ad-
ventní nedělí nebo na počátku adventní doby, k níž 
už tradičně patří slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu u zámku v Čakovicích. To letos proběhne 
3. prosince od 17 hodin. Jelikož Praha, jako vlastník 
a provozovatel veřejného osvětlení, změnila způ-
sob provozování, tak v době vzniku tohoto článku 
se zdá, že letos nebudeme vánoční strom rozsvěcet 
„na čas“, ale budeme vítat již rozsvícený stromeček. 
Věřím, že atmosféru akce to nijak neovlivní a bude 
nám přát počasí.

Přeji všem klidný adventní čas.

S úctou, váš starosta Jiří Vintiška

Vážení přátelé, obyvatelé Čakovic, Miškovic a Třeboradic,
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Když budeme pracovat jako tým, budeme úspěšní,  
ví starosta Jiří Vintiška

 » Novým starostou městské části Praha – Čakovice byl 
zvolen Jiří Vintiška, který tak má za sebou první týdny 
v nové funkci.

Jaký byl váš první den po usednutí do kanceláře v roli sta-
rosty?

Děkuji za otázku. Na jednu stranu byl tento den podobný, jako 
všechny předchozí, protože na plný úvazek jsem vykonával 
i funkci 1. zástupce starosty poslední 4 roky. Na druhou stranu 
samozřejmě to byl i den trochu jiný, protože došlo k obměně 
složení na radnici a každý z nás ví, že když do nové práce na-
stoupí nějaký nový kolega, tak prostředí se prostě trochu změ-
ní. U nás se v radě vyměnili 4 radní z celkových sedmi. Mým 
kolegům se určitě budu snažit maximálně pomáhat, protože 
přeci jen za 16 let fungování v radě městské části jsem už ně-
jaké zkušenosti získal a rád se o ně podělím, budou-li o to ko-
legyně a kolegové stát.

Jak moc odlišná je to práce od pozice místostarosty, kterou 
jste dlouho vykonával?

Pozice starosty je náročnější ve schopnosti rozlišit to, co je 
důležité a podstatné a co už jako starosta z kapacitních důvo-
dů řešit prostě přímo nemůžete a musíte věc předat někomu 
z kolegů. Starosta pochopitelně také zastupuje městskou část 
"navenek".

Za sebou máte spoustu let ve vedení městské části a můžete 
tedy porovnávat. V čem se městská část nejvíce zlepšila?

Nejvíce jsou zřejmě vidět zejména postupné opravy budov 
v naší městské části a úpravy veřejných prostranství. Nejlépe 
by to ale posoudil někdo, kdo v naší městské části dlouho ne-
byl. Stále je co zlepšovat, zejména v oblasti silnic a chodníků.

Kdybyste měl tu možnost a mávnutí kouzelného proutku 
mohl mít pro Čakovice okamžitě tři věci, které by to byly?

První věcí by určitě bylo vyřešení dopravy, tedy stavba okruhu 
kolem Prahy a to včetně doprovodných dopravních staveb, se-
verního obchvatu Třeboradic a severního obchvatu Červené-
ho mlýna. Druhou věcí by byly opravy chodníků a silnic. A třetí 
věcí by bylo dokončení kapacit pro školství. 

A teď reálně... co nejzásadnějšího musí vedení  městské části 
v nejbližší době vyřešit?

V nejbližší době městská část zahájí výstavbu hasičské zbroj-
nice v Miškovicích, kde probíhá archeologický průzkum, bo-
hatý na nálezy. Začne stavební část revitalizace Husova parku 
a také výstavba nového vstupu do Zámeckého parku. Zhruba 
do prázdnin bude vznikat budova nové školy v Jizerské, která 
má od září začít sloužit dětem.

Nejen ve sportu, ale i v podnikání i politice je velice důležitý 
dobře fungující tým. Jaký je ten váš?

Jde o skupinu kompetentních osob. Věřím, že bude fungovat 
jako tým a půjde o úspěšnou spolupráci.

Co zásadního se změní? Budete pokračovat v tom, co se dělo 
v předchozích dvou volebních obdobích?

Tato rada bude, podle naší koaliční dohody, navazovat na naši 
předchozí práci. Vzniknou ale jistě i nové projekty a nápady.

Text: Michal Káva
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Kateřina Arnotová
Funkce: 2. místostarostka

Zvolena za: ČMT

Oblast činnosti: Bytová politika,  
transparentnost radnice, legislativa

„Mým cílem je otevření radnice, zpřístupnění informací o dění 
v městské části, o plánovaných projektech a o záměrech jejího 
rozvoje.  Chci změnit webové stránky, jak graficky, tak obsa-
hově, vypracovat nová pravidla pro vydávání zpravodaje, aby 
splňoval požadavky na kvalitní zdroj informací. Chci, aby měl 
každý možnost spolupodílet se na rozvoji a správě městské 
části a vyjadřovat se k nim. Zároveň se zaměřím na zlepšová-
ní kvality života v městské části v nejširším smyslu, na životní 
prostředí, kvalitní veřejná prostranství či vybavenost městské 
části.“

Michal Motyčka
Funkce: Místostarosta

Zvolen za: ODS a TOP09

Oblast činnosti: Finance a sport

„Rád bych v tomto období pokračoval v nedokončené prá-
ci z toho minulého. Zejména dokončení velkých investičních 
celků, jako je škola, výstavba nové hasičské zbrojnice, Husův 
park a zdravotnický dům. Rovněž bych rád dodržel slib a navý-
šil dotace a subvence pro sportovní kluby a sdružení. V nepo-
slední řadě, ačkoliv to již nemám v gesci, bych rád započal na-
plánovanou komplexní revitalizaci obecních bytových domů, 
která je již skutečně zapotřebí.“

Petr Novák
Funkce: Radní

Zvolen za: ČMT

Oblast činnosti: Třeboradice, spolky,  
sociální oblast

„Rád bych se zaměřil zejména na budování takového ži-
votního prostoru, ve kterém by se lidé cítili opravdu dobře. 
Konkrétně jde o dotažení revitalizace návsí v Třeboradicích 
a Miškovicích a zklidnění dopravy v těchto lokalitách a posu-
nutí projektu revitalizace Mratínského potoka a jeho okolí co 
nejblíže k realizaci.  Určitě chci i nadále aktivně podporovat 
rozvoj spolkového života v obci a propojení světů staroused-
líků a ´náplav´.“

mĚStSkÁ čÁSt

Alexander Lochman
Funkce: 1. místostarosta

Zvolen za: PP

Oblast činnosti: Územní plán,  
územní rozvoj, majetek, investice,  
podnikání

„Mým cílem je dokončení všech projektů, které jsme pro vás 
započali připravovat již v předchozím volebním období. V ob-
lasti majetku se zaměřím na opravu bytových domů v majetku 
městské části a rekonstrukci silnic a chodníků. V oblasti územ-
ního plánu a rozvoje chci podporovat citlivý rozvoj. S vlastníky 
pozemků budu i nadále vyjednávat, aby plnili své povinnosti 
nebo budovali veřejně prospěšné stavby. A co se týče podni-
kání, tak chci, aby se podnikatelé působící v naší městské části 
podíleli na jejím rozkvětu.“

Soňa Černá
Funkce: Místostarostka

Zvolena za: PP

Oblast činnosti: Životní prostředí,  
Miškovice, senioři

„V oblasti životního prostředí budu pokračovat v projektech 
revitalizace návsí a parků naší městské části a Mratínského 
potoka a nastartuji projekty. V Miškovicích, kde žiji, jsou pro 
mě prioritou rekonstrukce komunikací Na Kačence a Ke Zla-
tému kopci a zklidnění dopravy. Kromě realizace úpravy okolí 
rybníka bych ráda započala úpravu parčíku u staré hasičské 
zbrojnice. Budu podporovat již dnes dobře fungující Klub se-
niorů a rozšíření jeho nabídky.  Lidé v důchodovém věku mají 
nenahraditelné zkušenosti a vzpomínky, proto se budu snažit 
ty – kteří o to budou stát -  zapojit do života v obci tak, aby se 
s nimi seznámily mladší generace.“

Kateřina Rosická
Funkce: Radní

Zvolena za: PP

Oblast činnosti: Kultura, bezpečnost,  
sídliště

„V oblasti kultury budou mé první kroky směřovat k získání více 
peněz z rozpočtu, vytvoření jednotného přehledného kalendá-
ře a koordinaci kulturních akcí tak, aby si každý obyvatel naší 
MČ našel v programu něco zajímavého. Také bych kulturu ráda 
přesunula více „na ulici“ a zapojila obyvatele, např. v rámci ce-
lopražské akce Zažij město jinak. V rámci bezpečnosti budu usi-
lovat o zefektivnění spolupráce s Městskou policií, chtěla bych 
mj. navýšit počet strážníků, dokončit připravovaný kamerový 
systém. V sídlišti budu dál pokračovat v dosavadní práci, prio-
ritou bude řešení dopravy a parkování, vyžití pro děti a zeleň.“

Představení Rady městské části Praha-Čakovice
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Hlavní investice Městské části 
na volební období 2018-2022 
jsou:

 � Revitalizace Husova parku

 � Výstavba hasičské zbrojnice

 � Výstavba lékařského domu

 � Rekonstrukce „sýpky“ v Otavské ulici

 � Instalace kamerového systému v MČ

 � Vznik Čakovického korza (alternativa 
pro pěší k Cukrovarské ulici)

 � Dokončení projektu Relaxpark 
Třeboradické korzo

 � Rekonstrukce objektu bývalé 
autoškoly

 � Záměr revitalizace sportovního 
areálu „Stadion Čakovice“

 � Krajinný park Havraňák vč. systému 
cyklotras

 � Nové zázemí technické správy 
(Za Cukrovarem)

 � Revitalizace Mratínského potoka

 � Opravy komunikací a chodníků 
(zejména Schoellerova, Bělomlýnská, 
Na Kačence, Ke Zlatému kopci, 
Pod Návsí, Podle Sadů, Jizerská, 
Homolová, Plajnerova, Danielova ad.).

V oblasti ŠKOLSTVÍ budeme 
podporovat

 � dostavbu kampusu základní školy 
v návaznosti na zpracovanou studii,

 � další rozvoj kapacit pro MŠ,

 � celkové zvyšování kvality školství.

V oblasti ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
A PLÁNOVÁNÍ budeme 
podporovat

 � takové změny a úpravy územního 
plánu Hl. m. Prahy, které odpovídají 
rozsahu schválených připomínek 
ZMČ k tzv. Metropolitnímu plánu, ze 
dne 25. 7. 2018.

 � rozvoj všech lokalit naší Městské čás-
ti, tj. starých Čakovic, sídliště, Miško-
vic, Třeboradic a Červeného Mlýnu,

 � budeme přihlížet ke komunitnímu 
názoru a podporovat projekty oby-
vatel z dané lokality (např. zohled-
níme lokální potřeby pro dopravu 
v klidu, podpoříme tvorbu komunit-
ních projektů – např. zahrad, podpo-
říme vznik místních volnočasových 
prostor apod.).

 � spolupráci se soukromými vlastníky 
pozemků v souladu se zájmy naší 
Městské části (např. smlouvy o spo-
lupráci).

V oblasti MAJETKU 
A INVESTIC budeme 
podporovat

 � investice, které jsou uvedené ve výše 
uvedené tabulce „Hlavní investice 
Městské části na volební období 
2018-2022“

 � postupnou obnovu majetku ve 
správě MČ (zejména v rozsahu výše 
uvedených investic),

 � rozšiřování majetku městské části

 � generální opravu bytového fondu,

 � opravy infrastruktury v majetku MČ, 
případně v majetku hl. m. Prahy,

 � projekty pro snižování energetické 
náročnosti budov v majetku MČ.

V oblasti DOPRAVY budeme 
podporovat

 � rozvoj železniční infrastruktury mi-
nimálně v rozsahu dle střednědobé 
koncepce dopravy hlavního města 
Prahy,

 � prodloužení metra C do Čakovic,

 � přípravu SOKP v současném trasová-
ní s minimalizací negativních dopa-
dů na MČ,

 � tvorbu nových komunikací v rozsa-
hu připomínek ZMČ k MÚP ze dne 
25. 7. 2018,

 � rozvoj systému cyklotras,

 � zkapacitnění stávajících komunikací 
a uzlových bodů,

 � zlepšení dopravy v klidu.

 � komplexní posuzování dopravních 
vztahů v území a určování priorit 
řešení vedoucí ke zvýšení plynulosti 
dopravy, k řešení problematiky par-
kování a k optimalizaci MHD, s vyu-
žitím stávajících dat, která případně 
budou doplněna odbornou studií.

V oblasti BEZPEČNOSTI 
budeme podporovat

 � aktivnější spolupráci 
s bezpečnostními složkami,

 � implementaci a rozšiřování 
kamerového systému,

 � implementaci pasivních 
bezpečnostních prvků v dopravě,

 � všeobecnou bezpečnost včetně 
důrazu na udržení bezpečnosti 
v lokalitách MČ.

V oblasti ZELENĚ 
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
budeme podporovat

 � rozvoj nových ploch pro veřejnou 
zeleň,

 � tvorbu nových alejí v krajině,

 � revitalizaci Mratínského 
a Třeboradického potoka,

 � revitalizaci náměstí a návsí ve všech 
katastrálních územích MČ,

 � revitalizace parků v MČ,

 � revitalizaci čakovických rybníků,

 � celkovou kultivaci veřejného 
prostoru v naší MČ,

 � vznik komunitních zahrad.

V oblasti SPORTU A VOLNÉHO 
ČASU budeme podporovat

 � postupné navyšování financí do 
sportu,

 � v souladu s investicemi MČ, 
modernizace veřejných 
(neklubových) sportovišť v MČ,

 �  investice do klubových sportovních 
areálů v MČ,

Programové prohlášení koalice v MČ Praha-Čakovice 2018–2022
Signatáři koaliční smlouvy ze dne 19.10.2018 se shodli na tomto společném progra-
movém prohlášení:
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 � rozšiřování a opravy dětských hřišť,

 � rozšiřování nízkoprahových center,

 � organizace pracující s dětmi a mládeží,

 � zavedení jasného systému v rozdělo-
vání příspěvků spolkům a jednotliv-
cům působícím na území MČ.

V oblasti FINANCÍ budeme 
podporovat

 � efektivní tvorbu rozpočtu ve pro-
spěch investic,

 � vytvoření částečného participativního 
rozpočtu pro veškeré lokality naší MČ.

V oblasti PODPORY 
PODNIKÁNÍ budeme 
podporovat

 � zdravý rozvoj podnikatelského 
prostředí,

 � podnikatele mající sídlo či pobočku 
v naší MČ.

 
V oblasti FUNGOVÁNÍ 
RADNICE budeme podporovat

 � i nadále transparentní zadávání 
veřejných zakázek,

 � přehledné zveřejňování informací 
s on-line dálkovým přístupem,

 � komunikaci záměrů radnice, 
projektů MČ nebo hl. m. Prahy,

 � restrukturalizaci informačních 
nástrojů, 

 � vytvoření nezávislé redakční rady,

 � obnovu prostředků ICT na radnici,

 � přípravu aktualizace bytové koncepce,

 � vyřešení situace kolem autobazarů 
v ulici Kostelecká.

V oblasti KULTURY A PODPORY 
SENIORŮ budeme podporovat

 � spolupráci se základní uměleckou 
školou (popř. dalšími školskými 
subjekty),

 � spolupráci se spolkovým sektorem,

 � organizaci tradičních akcí městské 
části (např. posvícení, rozsvěcení 
vánočního stromu, setkání 
s pedagogy apod.),

 � rozšiřování činnosti klubu seniorů,

 � tvorbu nových programů pro širší 
zapojení seniorů do života v obci,

 � tvorbu nových programů pro 
zlepšení kvality života seniorů,

 � podpora dalších kulturních akcí 
organizovaných MČ,

 � akce organizované našimi obyvateli/
spolky k budování komunity 
v konkrétních lokalitách.

Podepsáni za HPP: Ing. Alexander Lochman, Ph.D., Ivana Heřmánková, Mgr.  Martin 
Střelec, Ing. Kateřina Rosická, Michal Linhart, Ing.  Iveta Zeithamlová, Mgr.  Jan Kočí, 
Mgr. Soňa Černá  

Podepsáni za ČMT: Mgr. Kateřina Arnotová, doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D., 
Petr Novák, Ing. Michal Seidl MBA, Mgr. Otakar Duben, Mgr. Lenka Kubcová, Ph.D.

Podepsáni za ODSaTOP: Ing. Jiří Vintiška, Ing. Michal Motyčka, Ph.D., Danuška Bossa-
nyiová, Ludmila Vargová, Martin Slavík

Podepsáni za ANO: Tomáš Dubský
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NÁZORY

Vážení voliči naší městské části, sousedi 
a kamarádi,

chtěl bych Vám všem poděkovat za to, 
že jste přišli v hojném počtu volit – de-
mokraticky a svobodně. Naše sdružení 
Pro Prahu Čakovice, Miškovice a Třebora-
dice vyhrálo volby s velkým náskokem. 
Zisk 34,23 procenta hlasů je výborný vý-
sledek, který je co do počtu voličů v naší 
Městské části rekordní. 

Chtěl bych Vám také velmi poděkovat 
za důvěru a za získání nejvíce preferenč-
ních hlasů. Díky Vám má naše sdružení 
8 zastupitelů z 21. Vyjednali jsme nejpo-
četnější zastoupení v Radě městské čás-
ti, máme 3 zástupce ze 7. Rozhodl jsem 
se pro funkci neplaceného prvního zá-
stupce starosty a zůstanu ze svého titulu 
garantem odbornosti a kontinuity. Budu 
zodpovídat za územní plán, územní roz-
voj, majetek, investice a podnikání.

V tomto volebním období je mým cílem 
dokončit veškeré započaté projekty, 
které jsme připravovali ve volebním ob-
dobí 2014-2018, a které jsme Vám slíbili 
dotáhnout. Jedná se např. o výstavbu 
lékařského domu, o rekonstrukci a vý-
stavbu čakovické kulturní auly (sýpka), 

výstavbu nového zázemí technické sprá-
vy, rekonstrukci objektu bývalé autoško-
ly na společenské prostory s občerstve-
ním, výstavbu nové hasičské zbrojnice 
atd. V oblasti majetku se chci zaměřit na 
opravu bytových domů v majetku měst-
ské části a na rekonstrukci silnic a chod-
níků – v tom mi bude pomáhat Jan Kočí, 
který se stal hlavním poradcem Rady pro 
infastrukturu. V oblasti územního plánu 
a rozvoje budu podporovat takový citli-
vý rozvoj, jaký schválilo naše zastupitel-
stvo v červenci tohoto roku. Budu nadá-
le tvrdě vyjednávat s vlastníky pozemků 
a požadovat, aby plnili své společenské 
povinnosti, tj. přispívali do rozpočtu naší 
městské části, anebo budovali veřejně 
prospěšné stavby, např. školská a zdra-
votnická zařízení, volnočasové prosto-
ry anebo např. stanici metra. V oblasti 
podnikání mi bude záležet na tom, aby 
podnikatelé působící v naší městské 
části participovali na jejím rozkvětu a na 
uspokojování vašich potřeb.

Máme úderný tým, který zastupuje zájmy 
Vás, voličů. Budeme společně s Vámi 
pracovat velmi odborně na naplnění Va-
šich přání a potřeb, a to nejen na úrovni 
radních, ale i zastupitelů. Soňa Černá je 

uvolněná zástupkyně starosty a bude 
mít v gesci životní prostředí, Miškovice 
a seniory. Kateřina Rosická se stala radní 
a bude mít v gesci bezpečnost, kultu-
ru a  potřeby sídliště. Michal Linhart se 
bude starat s Katkou Rosickou o bezpeč-
nost – jako předseda bezpečnostní ko-
mise. Ředitel naší základní školy Martin 
Střelec bude předsedou školské komise. 
Paní ředitelka umělecké školy Ivana Heř-
mánková bude oporou Katce Rosické 
v oblasti kultury. A Iveta Zeithamlová 
bude nápomocná s řešením potíží sídli-
ště i s rozvojem spolkového života. Další 
naši kandidáti Jana Anděličová, anebo 
Roman Veselý budou předsedové komisí 
Rady, konkrétně pro kulturu a pro sport.

Věříme, že se nám podařilo sestavit dob-
rou čakovickou „vládu“, na které se zcela 
zásadní měrou podílíme. Funkce se mož-
ná mění, ale naše ochota naslouchat Vám, 
Vašim potížím a přáním nikoliv. Jako vždy 
se tak za námi můžete vydat na Radnici. 
Nebo na některou ze sousedských akcí, 
na které je naše městská část tak bohatá, 
a kterých se tak rádi účastníme. 

Váš Alexander Lochman 
1. zástupce starosty městské části

Milí sousedé,

ráda bych poděkovala všem, kdo jste 

svou účastí ve volbách využili své právo 

podílet se na správě městské části. A dě-

kuji všem, kdo jste dali své hlasy sdruže-

ní ČMT, velmi si jich vážíme a vnímáme 

je jako velkou odpovědnost. 

ČMT vstoupilo do koalice s ODS a hnu-

tím Pro Prahu, v zastupitelstvu zasedne 

šest našich zastupitelů a v sedmičlenné 

radě máme dva zástupce: já jsem se stala 

místostarostkou a Petr Novák radním. Jak 

je uvedeno na jiném místě tohoto čísla 

zpravodaje, patří mezi naše kompeten-

ce zajišťování transparentnosti radnice, 

oblast sociální, bytová politika, spolky 

a granty, oblast legislativy a Třeboradice. 

Během volebního období chceme na-

plňovat programové body, které jsme 

si stanovili, zaměříme se na otevření 

radnice, na to, aby měl každý co nej-

širší přístup k informacím, aby měl ka-

ždý přehled, co se v městské části děje 

a chystá, a aby se každý mohl vyjadřovat 

a spolupodílet na jejím rozvoji a spravo-

vání. V rámci otevírání radnice změníme 

webové stránky, jak graficky, tak přede-

vším obsahově, a upravíme pravidla pro 

vydávání zpravodaje, aby se mohl stát 

relevantním a reprezentativním zdrojem 

informací o dění v městské části. Záro-

veň se zaměříme na zlepšování kvality 

života v městské části a kvality životního 

prostředí v nejširším smyslu. 

Jsou to úkoly nelehké a dlouhodobé. 

Aby naše mise byla úspěšná, neobejde-

me se také bez vaší pomoci a součinnos-

ti. Budeme od vás potřebovat zpětnou 

vazbu, budeme vděční za vaše podněty, 

nápady a připomínky, které můžeme 

společně přetvářet do skutečných změn. 

Věříme, že jen projekty, které mají sku-

tečnou podporu lidí z Čakovic, Miškovic 

a Třeboradic, mohou být smysluplné 

a svým dopadem přesáhnout jedno vo-

lební období. Proto budeme hledat způ-

soby, jak do rozhodování o dění v  naší 

městské části maximálně zapojit veřej-

nost, tedy vás všechny. Těším se na spo-

lupráci s vámi. 

Kateřina Arnotová (ČMT) 
místostarostka
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Nové ulice v Třeboradicích
 » Usnesením Rady hlavního města 

Prahy ze dne 16. října 2018 došlo 
k pojmenování ulic na území Prahy. 
V Jinonicích, v Řepích a také v Tře-
boradicích, kde přibyly tři nové ulice 
- Bayerova, Zaháňských a Panklo-
vých. Zapadají tak do tématického 
pojmenování této části naší městské 
části dle díla slavné spisovatelky Bo-
ženy Němcové. Najdeme je za ulicí 
Šircova, kde navazují na doposud 
nepojmenovanou ulici za restaurací 
U Čébi.

ulice Bayerova
Název připomíná Johana Bayera, krko-
nošského myslivce, ztvárněného v ro-
mánu Babička jako „pan myslivec“. Ulice 
vychází severním směrem z nepojmeno-
vané komunikace vycházející západním 
směrem z točny autobusů v ulici Marie 
Podvalové, lomí se k východu a vstupuje 
do ulice Zaháňských.

ulice Zaháňských
Název připomíná držitele zaháňského 
knížectví, jehož historie sahá do první 

poloviny 13. století. K posledním patřila 
Kateřina Vilemína („paní kněžna“ z ro-
mánu Boženy Němcové „Babička“). Ulice 
vychází severním směrem z nepojmeno-
vané komunikace, vycházející západním 
směrem z točny autobusů v ulici Marie 
Podvalové, východně od Bayerovy ulice, 
prochází křižovatkou s ulicí Bayerovou 
a vstupuje do ulice Jirsákovy.

ulice Panklových
Název připomíná Josefa a Terezii Panklo-
vých, rodiče spisovatelky Boženy Něm-
cové. Vychází severním směrem z nepo-
jmenované komunikace, vycházející zá-
padním směrem z točny autobusů v ulici 
Marie Podvalové, východně od ulice Za-
háňských a končí obratištěm.

Text: Michal Káva
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Baví tě sport? Běhání? Zdolávání různých překážek? 

Tak přesně tebe hledáme! 

Ať si mladší nebo starší na věku tu nezáleží.  
Jen minimální věková hranice je 18 let. 

 

Co tě tu čeká a nemine? 

• Požární utok 
• Štafeta 4x100 metrů 
• Naučíš se tu zajímavosti z hasičiny 
• Zažiješ s námi spoustu legrace 

Jestli máš zájem, můžeš nás kontaktovat na: 

• Email: sdhmiskovice.zeny@seznam.cz 
• Tel: Míla     – 739 610 960 

        Terka  – 602 88 94 34 
• Facebook: SDH Praha Miškovice - ženy 

 

Těšíme se na tebe na hasičárně 

Ke Zlatému kopci 8, Miškovice 

 » V katastrálním území Čakovice je 
v současnosti prováděna revize sou-
ladu údajů katastru nemovitostí se 
skutečným stavem v terénu.

"Pracovníci katastrálního úřadu prová-
dějí místní šetření. Při revizi jsou zjišťo-
vány změny a ověřován dosavadní stav 
předmětů katastru nemovitostí podle 
katastrální vyhlášky. Na základě zjiště-
ných nesouladů jsou vlastníci nemovi-
tostí vyzvání katastrálním úřadem k pro-
jednání zjištěných změn," vysvětluje paní 
Eva Dlouhá, vedoucí Odboru životního 
prostředí a majetkoprávního.

Ve stručnosti řečeno, máte-li na svém 
pozemku "černou" budovu, která není 
zanesena v katastru nemovitostí, budete 
muset vše dát do pořádku.

"Pokud je lidem doručena výzva katas-
trálního úřadu, rozhodně bych nedopo-
ručila ji ignorovat. Nepřítomnost vlast-
níka není na překážku provedení revize 
katastru a zápisem vlastnických práv 
v katastru nemovitostí chrání vlastníci 

Provádí se revize souladů katastru nemovitostí  
se skutečným stavem v městské části

svá práva k nemovitostem. V této výzvě 
jsou lidé vyzvání k projednání zjištěného 
nesouladu na katastrální úřad v určitém 
období, pokud nemají čas, mohou se 
domluvit na jiném termínu. Pracovníci 
katastrálního úřadu jsou v tomto ohledu 
velice vstřícní. Na místě vysvětlí o jaký 
nesoulad se jedná a jakým způsobem 
lze zjednat nápravu," vysvětluje obča-
nům paní Dlouhá. Nejčastěji se prý jed-
ná o nezapsané stavby, například kůlny, 
garáže, či změna půdorysu budovy.

Ke vkladovému řízení lidé musí doložit 
doklady potřebné k zápisu, jaké budou 
potřebovat se dozví také na katastrálním 
úřadě.

"Pokud je stavba legální, pouze neza-
psaná, zpravidla musí doložit doklad 
o povolení stavby a s ním geometrický 
plán vymezující stavbu na pozemku. 
Pokud doklady nenalezl, může požádat 
stavební úřad o vyhledání a zkopírování 
spisu z archivu. V případě, že stavba byla 
postavena bez příslušného povolení, je 
dobré se informovat na stavebním úřa-

dě. Zde se dozví, jaké doklady bude po-
třebovat k získání dodatečného povolení 
stavby a jakým způsobem podat žádost. 
Rozhodně je každý případ individuální 
a nelze napsat jednotnou kuchařku, jak 
postupovat," upozorňuje Eva Dlouhá.
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V týdnu od 22. 10. 2018 probíhal na škole ZŠ Dr. E. Beneše projekt Cirkus Happy Kids. Profesionální artisté z Cirkusu Happy 
Kids nacvičili s dětmi z naší školy opravdové cirkusové vystoupení. Děti se staly akrobaty, fakíry, žongléry, cvičily na visuté 
hrazdě, chodily po provaze a ty nejmenší si vyzkušely černé divadlo. Nechyběli ani klauni. Nácvik probíhal celý týden a ve 
čtvrtek a v pátek proběhla dvě vystoupení. Obě vystoupení byla vyprodaná a kdo přišel, určitě nelitoval. Děti byly zaslouže-
ně za jejich výkony odměněny obrovským potleskem. Do projektu se zapojili i rodiče, kteří pomohli se stavbou a bouráním 
cirkusového stanu. 

Cirkus Happy Kids
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Sladká dílna: Svět úžasných chutí a vůní
 » V seriálu Naši podnikatelé jsme 

představili už několik čakovických 
cukráren a v tomto čísle došlo na 
další z nich - Sladkou dílnu, kterou 
najdete v blízkosti mateřské školy 
na adrese Něvská 834/9.

"Tuto neděli 18. listopadu to byl přesně 
rok, co jsme naši cukrárnu otevřeli," vy-
práví paní Iryna Jamborova.

Samotnému otevření předcházela kom-
pletní rekonstrukce prostoru pro zákazní-
ky, zázemí a sociálního zařízení. "Hlavním 
cílem také bylo vytvořit zahrádku, kde 
by hosté mohli v létě příjemně posedět, 
protože nic takového v okolí nebylo. Oce-

naši podnikatelé

ňují to především maminky s kočárky. 
A v chladném období se děti lehce zabaví 
u koutku s hračkami." usmívá se majitelka 
Sladké dílny.

Největší důraz klade na kvalitu a poctivé 
suroviny.

"Všechno si vyrábíme sami za použití kva-
litních surovin. Nenajdete u nás žádný 
krém z prášku, náhražky nebo ztužovače. 
Vše děláme poctivě a s láskou - a to platí 
i o vánočním cukroví, na které teď sbírá-
me objednávky. Děláme přibližně pat-
náct druhů - tradiční (podle osvědčených 
starých receptů) i modernější kousky," 
říká paní Jamborová.

Sladká dílna
Něvská 834/9

Otevírací doba
Pondělí zavřeno
Úterý až neděle 10.00 - 18.00

Web: www.sladkadilna.com
Telefon: 775 033 520
Mail: sladkadilna@gmail.com

Ať sáhnete po jakémkoli zákusku z naší 
nabídky, určitě se nezmýlíte a v puse se 
vám rozline chuťová pohádka. "V posled-
ní době chodí lidé hlavně na dort Pavlo-
va, který je u nás vyhlášený. Často říkají, 
že je nejlepší, jaký kdy ochutnali," chlubí 
se. "Dorty vyrábíme samozřejmě i na 
přání. Narozeninové pro děti i dospělé, 
svatební, na firemní oslavy a podobně. 
Každý kus je originál podle konkrétních 
představ a přání zákazníka," dodává.

"Spousta lidí si k nám už našla cestu a my 
si jich nesmírně vážíme. I když stojíme 
trochu bokem od hlavní silnice, lidé nás 
znají a rádi se k nám vrací. Kvalitu našich 
výrobků hodláme udržet a nikdy z ní ne-
ubereme," vzkazuje Iryna Jamborova ob-
čanům Čakovic.

Budete-li mít chuť na něco sladkého, za-
stavte se a poznejte sami, že Sladká dílna 
stojí za návštěvu.

Text: Michal Káva. Foto: sladkadilna.com
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Zahraniční triumf čakovické gastronomické školy
 » Naši žáci se již tradičně i v letoš-

ním školním roce zúčastnili meziná-
rodní gastronomické soutěže Europa 
2018 v Bratislavě, kterou ve dnech 
15. 10. až 19. 10. 2018 pořádala 
SOŠ hotelových služeb a obchodu. 
V tomto ročníku se žáci čakovic-
ké gastronomické školy zapojili do 
mnoha soutěžních kategorií: kuchař 
– vaření slavnostního menu, číšník - 
obsluha, příprava slavnostní tabule, 
flambování a barmanská soutěž. 

Pro část soutěžících z naší školy byla 
účast na soutěži EUROPA 2018 jejich 
premiérovým soutěžním vystoupením 
a byl to pro ně úspěšný start mezi gas-
tronomickou špičku, kterou na letošním 
ročníku soutěže reprezentovaly soutěžní 
týmy z Chorvatska, Gruzie, Polska, Slo-
venska a Česka. 

Toto tvrzení potvrzují soutěžní výsledky:
 � kuchař - vaření slavnostního menu – 

zlatá medaile
 � flambování – zlatá medaile
 � číšník - obsluha - stříbrná medaile
 � slavnostní tabule - stříbrná medaile 
 � barman - stříbrná medaile 

Pět cenných pohárů, získaných během 
této soutěže, rozhodlo o tom, že celkově 
nejlepším týmem soutěže stal tým naší 
školy  - SOŠ a SOU, Praha - Čakovice.

Soutěžní menu našich kuchařů:
 � Vepřový jazyk s pikantní omáčkou, 

bramborový salát
 � Špenátový krém se zastřeným 

vejcem
 � Glazírovaná kachna na medu, 

bramborové pyré a variace zeleniny
 � Vanilková pěna s piškotem a lesním 

ovocem

Soutěžící Patrik Hodinka Patrik, Nikola 
Bálková, David Notek, Aneta Slováčková 
a Jan Chu udělali radost nejen trenérům 
a učitelům – Marcele Volfíkové, Antoní-
nu Andersovi, Romanovi Pechovi a Vác-
lavu Perglovi, ale také paní ředitelce Mgr. 
Věře Novákové a všem ostatním vyuču-
jícím a žákům čakovické gastronomické 
školy.

Gratulujeme a přejeme hodně dalších 
úspěchů.

Text i foto: SOŠ
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 » V tomto roce oslavilo naše gym-
názium 25 let svého vzniku. Na tyto 
oslavy jsme se připravovali opravdu 
pečlivě a doufali jsme, že všichni ti, 
kteří přijdou „připít našemu gymná-
ziu na zdraví“, budou spokojeni.

V sobotu 13. 10. 2018, v den D, nás 
všechny přivítalo nádherné počasí. 
A oslavy mohly vypuknout. Dveře školy 
byly otevřené nejen pro naše absolven-
ty, studenty, jejich rodiče, bývalé i sou-
časné pedagogy, ale i pro všechny, kteří 
chtěli spolu s námi zavzpomínat na uply-
nulá léta.

školStví

Slavíš, slavím, slavíme …
V samotné budově čekaly na naše hos-
ty otevřené učebny. V některých bylo 
připraveno občerstvení, aby si při dobré 
kávě mohli spolu popovídat studenti se 
svými učiteli, kolegové, současní i bývalí. 
Na chodbách byla k vidění výstava fotek, 
na kterých byly zachyceni žáci, jež prošli 
branami gymnázia v minulých letech. 

Ti, kteří chtěli využít pěkného počasí, byli 
srdečně zváni před samotnou budovou. 
Tam už, díky městské části Čakovice, stálo 
pódium a stánek s občerstvením. Od 13 
hodin bylo tak možné zaposlouchat se do 
tónů hudby kapely jak z řad našich žáků, 

tak z řad místních kapel. Jak můžete vidět 
na fotkách, všichni se výborně bavili! 

Co říci závěrem? Rádi bychom poděko-
vali všem, kteří přispěli k zdařilému prů-
běhu oslav – a to hlavně vedení městské 
části Čakovice. Bez jejich přispění by 
oslavy neproběhly tak dobře. Veliké díky 
patří také samotnému pedagogickému 
sboru v čele s paní ředitelkou Ivou Nos-
kovou. A v neposlední řadě také Vám 
všem, kteří jste přišli a spolu s námi za-
vzpomínali na těch hezkých 25 let naše-
ho gymnázia. 

Text a foto: pedagogický sbor gymnázia
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Kulturní komise při MČ Praha – Čakovice  
vás zve na 

KAŽDOROČNÍ 
SETKÁNÍ 
SENIORŮ 
17. prosince 
od 16:00 hodin 
 
SOŠ A SOU Čakovice, Ke Stadionu 623, Čakovice 

 

Program: 
Hana Švejnohová 
Lenka Filipová – Kudelová                                                                      
                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

                    

 

• 14:00 Rozdávání Betlémského světla 
• 14:30 Česká mše vánoční - koncert 
• 16:00 Dětská půlnoční bohoslužba 
• 22:00 Půlnoční mše svatá 

 
• 8:30 Slavnostní mše svatá 

 
• 8:30 Mše svatá 

Těším se na Vás v kostele sv. Remigia a 
přeji Vám všem ze srdce požehnané 

vánoční svátky plné pokoje a radosti a 
požehnaný nový rok 2019. 

 

24.12. 

25.12. 

26.12. 

P.Stanislaw Góra 
 

Zvu Vás zvu i na prohlídku betléma v tyto 
sváteční dny od 14:00 do 16:00 

 

Jsem rád, že od 1.7. působím ve farnosti Čakovice, kde mám 
duchovně na starosti i Letňany, Třeboradice a Miškovice.  

Chci Vás všechny, zejména ty, kteří tradičně navštěvují 
půlnoční bohoslužbu na Štědrý den, pozvat na vánoce do 

kostela na bohoslužbu pro rodiny s dětmi. 
   

. 

  

mĚStSkÁ čÁSt
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TÉMATICKÁ A PŘEDNÁŠKOVÁ ODPOLEDNE
Přednášky na měsíc prosinec
5.12. od14.00 Pavla Lešovská - Historie vánočního stromku

12.12. od 14.00 Marie Menčíková - Vánoční vazby na stůl
19.12. od 14.00 Dana Butkovičová - Vánoční ozdoby z filcu

Senioři

Kde se letos bruslí

FOTO: DENÍK

NA FRANTIŠKU
→kluziště zahájí provoz 26. listopadu
»  provozní doba: 
pondělí 8.00–15.00 15.30–17.30 
úterý 11.30–15.00 15.30–17.30
středa 8.00–15.00 15.30–17.30
čtvrtek 8.00–15.00 15.30–17.30
pátek 8.00–13.00 16.00–17.30
sobota 10.30–12.00 hokej pro veřejnost

12.30–14.30, 15.00– 17.00, 
17.30–19.00

neděle 10.00–12.00 12.30–14.30 
15.00–17.00

● vstupné:  dospělí 70 Kč,  
děti 40 Kč za časové pásmo

+ půjčovna bruslí a vybavení
 

ČERNÝ MOST 
před vstupem do obchodního centra
→kluziště už je v provozu a bude fungovat 
do 31. ledna
» provozní doba:
denně 9.00–12.00 

12.30–15.00
15.45–18.00 
18.30–21.00

● vstupné:  80 Kč  
40 Kč nebruslící doprovod  
děti do 5 let zdarma,  
rodinné vstupné 250 Kč

+ půjčovna bruslí a vybavení,  
broušení bruslí

 

OVOCNÝ TRH
→kluziště bude v provozu od 5. prosince 
do 31. ledna
» provozní doba: 
denně  10.00–21.00

LETNÁ
naproti stadionu Sparty
→kluziště bude v provozu od 1. prosince 
do 24. února
» provozní doba:
denně  9.00–21.00
akce s doprovodným programem: 

1. 12. – Zahájení
5. 12. – Čertovské kluziště

22. 12. – Vánoce na ledě
5. 1. – Skluzem do nového roku

14. 2. – Valentýnské bruslení

● vstup: zdarma
+  oddělená dětská plocha na kluzišti, 

vytápěný stan s prodejnou občerstvení, 
půjčovna vybavení,  
broušení bruslí,  
možnost využít lekci s instruktorem zdarma

 

HORNÍ MĚCHOLUPY
v areálu ZŠ Veronské náměstí
→předpokládané zprovoznění je v prvním 
týdnu v prosinci
» provozní doba: 
pondělí, středa, pátek 14.00–18.00
sobota, neděle 9.00–12.00, 14.00–18.00
● vstup: zdarma
 

KASÁRNA KARLÍN
zahájení provozu 17. prosince
» provozní doba:
pondělí–čtvrtek 13.00–19.00
pátek 13.00–20.00
sobota 9.00–20.00
neděle 9.00–19.00

● vstupné:  děti do 150 cm zdarma,  
děti nad 150 cm 40 Kč,  
dospělí 50 Kč za dvě hodiny

+  půjčovna bruslí a vybavení,  
broušení bruslí

 

GUTOVKA
→předpokládané zprovoznění je v druhé 
polovině prosince
 

KOUPALIŠTĚ LÁDVÍ
→zahájení provozu 8. prosince
» provozní doba:
pondělí–čtvrtek 13.00–19.00
pátek 13.00–20.00
sobota 9.00–20.00
neděle 9.00–19.00

● vstupné:  děti do 150 cm zdarma,  
děti nad 150 cm 40 Kč,  
dospělí 50 Kč za dvě hodiny

+  půjčovna bruslí a vybavení,  
broušení bruslí

 

BOHNICE
hřiště u ZŠ Glowackého 
→zahájení provozu 1. prosince
» provozní doba:
pondělí–čtvrtek 13.00–19.00
pátek 13.00–20.00
sobota 9.00–20.00
neděle 9.00–19.00

● vstupné:  děti do 150 cm zdarma,  
děti nad 150 cm 40 Kč,  
dospělí 50 Kč za dvě hodiny

+  půjčovna bruslí a vybavení,  
broušení bruslí
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Dění v městské části na Youtube kanále

Memoriál 
Pavla Petříka

Lampionový průvod 
v Miškovicích

Když se z dětí 
stanou cirkusáci

Vysazení památné 
lípy ke 100 letům 
Republiky

Ustavující zasedání 
nového zastupitelstva

25 let čakovického 
gymnázia

Lampionový průvod: 
Ze zámku na zámek

Reportáž z jubilejního 
desátého ročníku tradičního 
turnaje v malé kopané 
nazvaného O pohár Pavla 
Petříka, který se konal na 
házenkářském hřišti.

Reportáž z lampionového 
průvodu v Miškovicích 
pořádaného Mateřským 
centrem Myška a Centrem 
ekologické výchovy Farma 
Miškovice.

Reportáž o cirkusovém 
projektu Happy Kids, 
v jehož rámci si děti ze 
Základní školy Dr. Edvarda 
Beneše vyzkoušely, jaké to 
je být cirkusákem.

Reportáž ze zasazování 
památné lípy ke 100. výročí 
založení samostatného 
českého státu. Akce 
byla hrazena z osobních 
prostředků členů Rady MČ.

Reportáž ze zasedání 
nového zastupitelstva 
MČ Praha - Čakovice, kde 
byl zvolen nový starosta, 
místostarostové, další 
členové rady a předsedové 
výborů.

Reportáž z oslav výročí 
čakovického gymnázia. 
To funguje již čtvrt století.

Reportáž z lampionového 
průvodu, který pořádala 
místní organizace Sokola.

Hledáte rádi novinky na internetu a máte v oblibě videozpravodajství. Potom se zkuste podívat na stránky youtube, kde najdete kanál 
MČ Praha Čakovice. Do něj kameraman a reportér Jan Spilka pravidelně přispívá reportážemi z naší městské části. Za poslední týdny 
přibyla videa z následujících akcí:
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Kronikářské perličky – rok 1935

Leden
V sokolovně je agrární ples s návštěvou 
prostřední. Účastnili se hlavně mladí, 
tancechtiví. Dráha vypravuje do hor ly-
žařské vlaky. Lyžaření stalo se oblíbeným 
sportem všech vrstev. Konal se pohřeb 
Josefa Charváta. Byl zde 26 roků fará-
řem, byl všeobecně oblíben pro svoji 
mírnou a ušlechtilou povahu. Zvelebil 
zdejší chrám vnitřní malbou a vystavě-
ním Božího hrobu. Rovněž pečoval o zří-
zení místního hřbitova. Školní komise 
objela několik škol, vyžádala si 9 náčrtků. 
V rámci vydání obec navrhuje 1.300.000 
na školu a 350.000 na vodovod. Ukonče-
no první pololetí ve školách. Vysvědčení 
přinášejí do většiny rodin radost, ale žel 
Bohu ovšem řidčeji též bolest. Mládež 
nervově zeslabená těžce snáší zklamání 
a pololetí vyžádalo si i několik mladých 
životů.

Únor
Několikrát sněhová vánice, na horách 
trvalá vichřice a laviny zahubily několik 
lidí. V rádiu hlásí, že máme 817.983 ne-
zaměstnaných. Usneseno, že nová školní 
budova, kterou letos bude obec stavěti, 
bude pojmenována jménem pana presi-
denta Masaryka.

Březen
Osvětová komise pozvala k oslavám 
pětaosmdesátiletých narozenin pana 
presidenta T. G. Masaryka všechny míst-
ní korporace do prostorného sálu hote-
lu pana Trykala. Sál i přilehlé místnosti 
byly přeplněny.  Hudba zahrála fanfáry 
a směs z  Prodané nevěsty. Pan Koudel-
ka v delší řeči probral životní dílo milo-
vaného presidenta, pak několik školních 
dětí předneslo básně, zazpíval spolek 
Slavibor a hymnou byla zdařilá slavnost 
ukončena. Severočeská továrna dává 
obci povolení k dobývání písku pro ško-
lu bezplatně. 25. V poledne zřítilo se leta-
dlo blíže Čakovic směrem k Miškovicům. 
Letec se zachránil padákem, ale letadlo 
se rozbilo. 29. Rozpoutala se prudká 
bouře s blesky a hřměním, vítr vířil sně-
hem tak, že nebylo vidět vůbec. 

Duben
12. Udála se tragická katastrofa dvou le-
tadel továrny Avie. V několika minutách 
zřítila se třímotorová letadla obsazená 
čtyřmi kamarády. Stroje byly již něko-
likrát ve vzduchu, ale dnes byla zkouš-
ka hlavní. Jedno letadlo rozpadlo se ve 
vzduchu část po části a zřítilo se u Pole-
rad, druhé chytlo ve vzduchu a spadlo 
v parku u Vinoře. Piloti Kočí a Novotný 
i mechanici Fiala a Šmíd uhořeli. Zakvé-
tají třešně. Jarní setí ukončeno a sázejí se 
brambory a řepa. 

Květen
1. Sněží a padají kroupy, teplota - 3 st. 
Květ peckovic zničen, povyrostlou řepu 
nutno sázeti nově. Veliká škoda též na 
zelenině a na květinách. Všechny politic-
ké strany konají volební schůze, vede se 

boj v časopisech, různými letáky a  bro-
žurami. 12. V sokolovně schůzi Národní-
ho sjednocení rušili komunisté a jiné po-
litické strany, došlé sem z Chaber, Ďáblic, 
Třeboradic, Kbel a Veleně (bylo jich asi 
100). Rušili řečníka výkřiky společně sla-
bikovanými. Když gramofon počal hráti 
národní hymnu, komunisté zanotovali 
Rudý prapor a přítomné četnictvo sál 
vyklidilo. Je to poprvé v obci zdejší, že 
se brání politickému projevu. 19. Den 
voleb do sněmovny a do senátu. Ještě 
žádné volby nevyžádaly si tak urputných 
politických bojů jako volby tyto. Den-
ně, hlavně v noci, vhazovány letáky do 
domů, oblepovány zdi, vrata, sloupy, i na 
chodnících naznačováno, koho voliti. 
Zde byly volby ve škole ve třech třídách, 
při třech komisích. Před 8mou hodinou 
již zde stál zástup volitelů. Oprávněných 
voličů mužů 1102, žen 1174, účastno 
mužů 1055, žen 1099. Kandidují Repub-
likáni, Sociální demokraté, Národní so-
cialisté, Komunisté, Lidovci, Němci, Živ-
nostníci, Národní sjednocení a Fašisté. 
Nejvíce hlasů obdrželi Národní socialisté 
(550), Sociální demokraté (427) a Komu-
nisté (423). Do senátu nejvíce hlasů ode-
vzdáno též pro Národní socialisty (464). 
Všeobecným předmětem hovorů a pro-
rokování je výsledek voleb v německých 
okresích. Němci se tajně sjednotili na 
kandidátce Henleinově a docílili největší 
počet hlasů ze všech politických stran. 
26. Volby do zemského sněmu a okresní 
správy. Voličů u nás celkem 2118, volilo 
1996. Zvítězili Národní socialisté (zem. 
565, okres 576).

Červen
Krásné dny. Dráhy, omnibusy i auta v pl-
ném provozu. Kdo může, vyhledává les 

Svatba miškovického mlynáře 
Karla Kostky, 1935
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Připravila Jarka Krákorová

a vodu. Sokol měl zde okrskovou schůzi 
a veřejná cvičení s velikým účastenstvím. 
Odpoledne ubíral se průvod s  dvěma 
hudbami ulicemi, které svou délkou 
zcela vyplnil. Slavnost Božího Těla svě-
cena průvodem k oltářům v zámku, 
před domy pana Rumla, Ing. Samohrda 
a u opatrovny. 

Červenec
Neasfaltované ulice jsou plny prachu 
a  na silnicích všech je ruch. Auta, mo-
tocykly, kola, omnibusy vyplňují silnice 
a chůze pěšky je velice ztěžována, a také 
málokdo jde pěšky. Je sucho a rostliny 
velice trpí. Plavba na Labi je zastavena. 
Vyskytují se úvahy o válce, která předsta-
vuje: činnost omrzelým, moc neschop-
ným, odměnu nepovšimnutým, obo-
hacení ziskuchtivým, ukojení různých 
pudů lidem bez citu a cti. 

Srpen
Schválen rozpočet na stavbu školy obec-
ní v částce 1.000.000 Kč. V roce 1935 má 
zdivo dáno býti pod střechu, v roce 1936 
do 1. července má býti stavba ukon-
čena. Starosta líčí postup příprav a 25 
bodů stavební smlouvy. Přijaty nabídky 
různých stavitelů, do stavební komise 
navrženi Ing. Bradáč, Homola, Miňovský 
a Hrdina. Počíná se s pracemi na připo-
jení vodovodu do družstevní části domů 
k Třeboradicům. Vykopává se jáma při 
rohu zámecké zdi. Zábavy doma opět 
oživují: v Třeboradicích slaví se pouť, 
v  Sokole biograf, U Cmíralů přednáška 
o leteckých útocích, U Sládků tancování, 
mimo to ještě výlety. 

Září
Poblíž miškovického lesíka na silnici byl 
přepaden místní listonoš pan Lát, jemuž 

chtěl vzíti lupič tašku s penězi. Když spo-
lu zápasili, přijížděl cyklista, volal o po-
moc a Lát byl zachráněn. Neznámý lupič 
prchl. Na místní poště na dvorku ukrade-
no bylo kolo. 

Říjen
O posvícení, jako obvykle, sjelo se mno-
ho kramářů, ale celodenní déšť veškerý 
obchod zarazil. I cirkus a jiné zábavní 
podniky jsou bez života. Usneseno, než 
přikročí se k zadání stavby, prohlédnouti 
novostavby některých škol. Prohlédnu-
ty byly školy v Suchomastech, Chuchli, 
Kunraticích a Újezdě. 31. Na schůzi zastu-
pitelstva byla stavba školy zadána míst-
nímu staviteli Čeňku Lukešovi. Obdržel 
z 28 hlasů 20. V Habeši je válka. Italové 
bojují hlavně letadly, jichž Habeš nemá. 
Obyvatelstvo proti letadlům a tankům 
je bezbranné. V Itálii jásání a slavnosti, 
ale takové bojování postrádá válečného 

hrdinství. Habešané mají staré pušky, 
meče, kopí, ale brání svou samostatnost 
udatně. V Evropě se trvale vyjednává.

Listopad
Hřbitovy proměněny jsou v krásné za-
hrady.  Následkem ukončení sezonních 
prací stoupla opět značně nezaměstna-
nost a bída se opět celou silou tlačí do 
bytů nezaměstnaných. Obce v okresu 
pro zadluženost nemohou poskytnouti 
práce a ani podpory. Mnoho rodin ob-
rací se na dobročinné instituce Červený 
kříž, České srdce, Charitu. V Praze působí 
2349 lékařů, z nichž civilních 1630, léká-
ren je 133 a zubních techniků 210. V Ča-
kovicích lékaři 2, lékárna 1, zubní techni-
kové 2 a zvěrolékař 1. 

Prosinec
Po ukončení celé kampaně bude obec 
mít na 200 nezaměstnaných. Obec má 
65 almužníků, další žádají. Budou pro-
váděny stravovací akce. 14. President 
T. G. Masaryk vzdává se svého úřadu. Pří-
činou je vysoký věk a namáhavá práce 
s tímto úřadem spojená. O 12té hod. týž 
den sňata byla presidentská vlajka. U nás 
vztyčen vánoční stromek a ozdoben byl 
elektrickými žárovkami. Politické strany 
a dobročinné spolky pořádají vánoční 
slavnosti, chtějíce udělati dětem radost. 
Poděluje se šatstvem, obuví, penězi, 
hračkami, vánočkami a cukrovím. Silves-
tr se ještě tu a tam v hostinci oslavuje, 
ale není nikde příliš hlučný.

Foto M. Šebor



20 Sport

Skvělý úspěch. Fotbalisté Miškovic přezimují šestí
 » Šestá příčka podzimní tabulky 

a minimální odstupy na soupeře nad 
sebou. Fotbalistům FC Miškovice se 
v první polovině sezony 1. B třídy 
dařilo. "Na jaře nás bude ještě čekat 
těžká práce, aby vládla spokojenost 
i po druhé půlce sezony," říká opora 
týmu Roman Verner.

Když se podívám na výsledky Miškovic, 
doma máte skóre 8:6, venku jsou zápa-
sy gólově divočejší, proč?

Venku dostáváme víc gólů, protože pro-
stě hrajeme venku. (usměje se) Doma 
hrajeme na menším hřišti, povrch taky 
není úplně ideální, dá se to tam lépe od-
bránit. To samozřejmě platí i pro soupe-
ře. Pak je to rozdíl, když přijedete třeba 
na Přední Kopaninu, kde je hřiště jako 
letiště.

Venku jste vyhráli 5:0 na Bílé Hoře, 3:2 
na Přední Kopanině. Sedí vám to u sou-
peřů víc?

Dá se říct, že když hrajete venku, není 
tam taková ta povinnost bodovat, je to 
trochu uvolněnější. Doma se body ztrá-
cet nesmějí.

Pár smolných bodových ztrát by se na-
šlo... 

Víme, že tam nějaké zbytečné ztráty 
byly, ale myslím, že spokojenost bude. 
U nás to není o tom, jak se na zápas se-
jdeme, protože kostra týmu chodí po-
řád. Jen sem tam je někdo v práci, nebo 
musí odjet, tak se to doplní. Co se týče 
umístění, tak jsme si mysleli na klidný 
střed tabulky.

Jste v první polovině tabulky, takže to 
vypadá, že jste v pohodě. S jakými am-
bicemi jste do sezony šli?

Hlavní bylo vyhnout se boji o záchranu, 
když se to takhle rozjelo, tak jsme po-
stupem času možná tajně mysleli i na 
třetí místo. Po posledních zápasech si na 
to musíme nechat zajít chuť, ale stejně 
bude v Miškovicích po podzimu spoko-
jenost. Teď by to chtělo ještě doma urvat 
tři body v posledním utkání, abychom 
potvrdili předchozí bodové zisky.

Zmínil jste, že nedáváte moc branek. 
Váš kanonýr Martin Ondruš ale vstřelil 
11 gólů. Je na něm znát, že prošel Bo-
hemians?

Stejně jako mají Řeporyje Ivana Pánka, 
tak my máme zase Marťase. Je vidět, že 
byl v Bohemce. Ono mu to tam pada-
lo i  v minulé sezoně, to dal snad šesta-
dvacet gólů, takže jsme věděli, že střílet 

branky umí. Je to stabilní střelec a jsme 
rádi, že ho máme.

Před rokem na podzim už byste měli 
v  první polovině sezony odpracováno. 
Co říkáte na to, že se i 1. B třída rozšířila 
na 16 účastníků?

Naštěstí tam nemáme vložené středy 
jako ve třetí lize. Mně to nevadí, že je 
týmů víc, ale chodíme do práce a mys-
lím, že už nám zimní pauza přijde vhod.

S šestou příčkou podzimní tabulky tedy 
panuje spokojenost?

Máme ve srovnání s loňskou podzimní 
částí víceméně stejný počet bodů, jsme 
šestí, takže jsme spokojení. Nicméně je 
v soutěži oproti loňsku 16 týmů, takže 
nás na jaře bude ještě čekat těžká práce, 
aby vládla spokojenost i po druhé půlce 
sezony.

Rozlučka po posledním zápase byla ur-
čitě důstojná...

Jako všechny rozlučky v Miškovicích, 
byla velkolepá. (směje se) Podzim jsme 
zvládli vcelku dobře, takže bylo co osla-
vovat. Teď hlavně pokračovat v dobré 
práci, aby jsme si stejně dobře užili tu 
další po jarní části.

Text: René Machálek a Michal Káva. Foto: PFS
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KOMINICTVÍ NĚMEC,  
čištění, revize, opravy. 

Tel.: 775132921.

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

Kácení a řez rizikových stromů 
stromolezeckou technikou,  

tel. 606 527 091.

MALOVÁNÍ ČAKOVICE - rychlé, 
kvalitní a čisté vymalování bytu 

či domu dle vašich představ. 
Profesionální služby. Tel.: 736 734 947

Hledám finanční účetní – obor 
gastronomie. Volejte 736 670 574.

Jsme mladá rodina, koupíme 
pozemek v Čakovicích a okolí. Klidně 

i jen 200 m2, na výstavbu malého 
domku. Tel. 775978167.

KADEŘNICTVÍ MEGGII 
Dopřejte svým vlasům profesionální 

péči a objevte současné trendy.
Nejnovější trendy a profesionální 

produkty. 
Pavla Beneše 750/12, Praha 9 – 

Letňany, tel. 775 473 782

Žaluzie, rolety, garážová vrata, plisé, sítě proti hmyzu, markýzy, garnýže, šití 
záclon, shrnovací dveře, čalounění dveří, silikonová těsnění - úspora 30% tepla. 

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

Přijmeme pracovnice kompletace 
papírenského zboží.  

Jednosměnný provoz. Provozovna 
Praha 9 - Čakovice. Informace po - pá 
od 8:00 do 16:00 tel.č. 724776102, 

724776103 nebo na email:  
cakovice.eurodelta@volny.cz

Za účelem zdejšího bydlení mé 
rodiny KOUPÍME pozemek nebo 

dům v Čakovicích, či blízkém okolí. 
Cena rychle, dle kvality, možno stav 
k rekonstrukci, demoliční i nový RD.  

Děkuji za nabídky 603801499.

 » Na čakovickém házenkářském 
hřišti se konal jubilejní desátý roč-
ník tradičního turnaje v malé kopa-
né - Memoriál Pavla Petříka.

O body zápasilo pět mužstev a bez jedi-
né ztráty nakonec turnajem prošel tým 
FC Pražský mix. Stříbrnou příčku vybo-
jovala parta týmu U Kraba a bronzovou 
Dynamo RS. Bez ohledu na výsledky si 
ale všichni užívali pohodovou atmosféru 
a setkání s přáteli.

Konečné pořadí: 1. FC Pražský mix 8 
bodů, 2. U Kraba 6 bodů, 3. Dynamo RS 
4 body, 4. Old Lions 2 body, 5. Házená 0 
bodů.

Výsledky: Pražský mix - Házená 6:0, 
Pražský mix - U Kraba 6:1, Pražský mix - 
Old Lions 7:3, Pražský mix - Dynamo 6:2, 
U Kraba - Házená 8:1, U Kraba - Old Lions 
7:2, U Kraba - Dynamo 5:3, Dynamo - Há-
zená 4:0, Dynamo - Old Lions 7:4, Old 
Lions - Házená 2:1.

Text a foto: Miroslava Spoustová

Desátý Memoriál Pavla Petříka vyhrál Pražský mix

Hledáme šikovnou a spolehlivou 
paní na pravidelný úklid a žehlení

v rodinném domě v Miškovicích. 
Vždy ve čtvrtek od 8 – 16 hodin.

Odměna 125,- Kč/hod. 

Volejte 608 769 627,
email: i.dubnova@seznam.cz

59x45_Uklid_zehleni_S4.indd   1 25.11.2018   19:26:32
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 MAGDY MALÉ
13.12.2018 od 19.00

Galerie na Půdě, Cukrovarská 1
Kulturní komise při MČ Praha - Čakovice
Rezervace na telefonním čísle: 736 670 675

VSTUP ZDARMA

Společnost Galvanika Praha s.r.o. nabízí 
prostředí firmy zabývající se povrchovými úpravami kovů 
pro řadů významných tuzemských i zahraničních firem. 
Naše ruční výroba klade důraz na kvalitu prováděných 
povrchových úprav, včasnost a týmovost.  

Náplň práce:                  obsluha ruční galvanické linky 

Požadujeme:                            manuální zručnost, svědomitost, chuť 
pracovat odpovědnost za provedenou 
práci, loajálnost, flexibilitu,zkušenost na 
pozici galvanizér výhodou (eloxování, 
zinkování, cínování) 

Nabízíme:                                  možnost profesního a odborného růstu, 
zaučení pracovníka bez praxe, 1 týden 
dovolené navíc, věrnostní odměny za 
odpracovanou dobu 

Nástupní plat: 30 000 -35 000 KČ 

Místo pracoviště:   Oderská 333, Praha 9 – Čakovice 
Typ pracovního poměru: práce na plný úvazek  
Pracovní doba:  8 hod. denně, So-Ne volno 
Nástup:    možný ihned 
Kontaktní osoba:  Klaudia Pisarčíková 
Web, Telefon, e-mail:   www.galvanika.cz 
                                                    +420 702 136 050 
                                                    praha.galvanika@gmail.com 
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Jídelna cukrovarka
✓  Jídelna pro veřejnost i závodní 

stravování 
✓  Pondělí – pátek od 1100 do 1400

✓  Jídlo s sebou do přinesených nádob

 ✓  Platba stravenkami i v hotovosti
✓  Každé jídlo dodáváme k okamžité 

konzumaci v zatavených krabičkách na 
jedno použití - obaly jsou vhodné do 
mikrovlnné trouby

✓  Všechny námi dodávané pokrmy jsou 
vždy připravovány čerstvé v den rozvozu

✓  V denní nabídce vždy jedno jídlo 
z dietních kuchařek

✓  Možnost objednat obědy do fi rem, 
kanceláří i provozoven rychlého 
občerstvení

✓  Rozvoz jídel zdarma do oblastí 
Čakovice, Letňany a Prosek

Jak se k nám dostanete

Autobusem č. 136, 140, 158, 166, 202, 
351 na zastávku Cukrovar Čakovice 
nebo Nádraží Čakovice

Vlakem zastávka Nádraží Čakovice

Cukrovarská 21b | Čakovice – Praha 9

www.cukrovarka.cz

Objednávky
Telefonicky od 8.00 do 9.30 hodin na tel. 774 276 651 

E-mailem burger-cukrovarka@seznam.cz

mĚStSkÁ čÁSt

Koncert pořádá 
Městská část

Praha - Čakovice

Zora Jandová
Esther  Mertová

ZPĚV

VIOLONCELLO

Petra Malíšková
KLAVÍR

Zdenek Merta
KYTARA

Josef Štěpánek

Lístky je možné zakoupit: v podatelně úřadu Městské části Praha-Čakovice,  
ve Farmářském obchůdku, Cukrovarská 89, v prodejně DUHA, Cukrovarská 22/18

Cena: 250 Kč / 200 Kč senioři, studenti 
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v Čakovicích
po-pá 8:00 - 16:30, Na Barikádách 755/28

- rámování a paspartování na míru
- široká nabídka rámů a paspart
- rámování a výroba zrcadel 
- prodej kliprámů a fotorámečků
- prodej obrazových reprodukcí

www.ramovani-cvancara.cz
tel. 283 931 351, 602 235 081

nyní akce: 

na rámování  - sleva 10% 

100 Mb/s vzduchem
v Čakovicích a okolí

100 Mb/s 255 Kč za měsíc

 Stabilní 5G internet na doma
 Výkonný Wi-Fi router v ceně
 Neomezený datový limit
 Bez smluvních závazků
 255 Kč měsíčně na prvních 6 měsíců

Ověřte si dostupnost na  www.nordictelecom.cz/hovorcovice

Kde ještě lítá náš internet? Třeboradice, Miškovice, Hovorčovice, Líbeznice

volejte 800 667 342

Za Tratí 928, Praha - Čakovice
www.pneuserviscakovice.cz

tel. 775 078 579

CakoviCeˇ
Pneuservis

Přezouvání vozidel • Uskladnění pneu

Prodej pneu • Rychloservis

tel. 775 078 579

Rezervace: rezervace@na-sucho.cz
Otevřeno denně: 9.00 - 18.00

RUČNÍ MyTÍ 
VOZIDEL

Ekologické čištění vozidel

www.na-sucho.cz

Za Tratí 928/6
Praha - Čakovice

 

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
GYMNÁZIA ČAKOVICE 

28. 11. 2018 a 9. 1. 2019 

O NÁS 

4leté a 6leté studium 
Zaměření studia na cizí jazyky a informatiku 

Přípravné kurzy a zkoušky nanečisto 
www.gymcak.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIUM NA GYMNÁZIU? 

4leté a 6leté 

zaměření - cizí jazyky a informatika 
 

GYMNÁZIUM ČAKOVICE 
PRAHA 9, NÁM. 25. BŘEZNA 100 
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Děti se v Třeboradicích opět vydaly po Stezce duchů

Jednou z nejoblíbenějších akcí, jaké se v naší městské části 
konají, je třeboradická Stezka duchů, kterou pořádá sdružení 
LíPa. A na jedničku se povedlo i tentokrát. 

Foto: Klub LíPa


