Demografická studie 2021 /// Počítáme
s vámi /// Rozhovor s moderátorkou
Čakovických zpráviček /// Nohejbalisté
z Čakovic v Superfinále
12– 2021
časopis pro občany Čakovic, Miškovic a Třeboradic /// ZDARMA

Slovo starosty

MČ Praha - Čakovice ve spolupráci s farností Čakovice pořádá:

Vážení sousedé, milí přátelé,
letošnímu roku zbývá poslední měsíc, mnoho z nás se těší
na Vánoce a jistě bychom si všichni přáli, aby koronavirová omezení o celém adventu byla co nejmenší. Ať už to
bude nakonec jakkoliv, nekažme si konec letošního roku
zbytečnými starostmi, dění kolem koronaviru stejně nedokážeme ovlivnit. Ne, nenabádám k nedodržování opatření,
jen si myslím, že jsme všichni již unavení z toho, že přijatá
opatření tolik rozdělila a rozdělují naši společnost.

„Veni Emmanuel“
adventní koncert

hudba pozdního středověku za doprovodu dobových nástrojů
v provedení vokálně-instrumentálního souboru staré hudby

Gemini musicales

15. 12. 2021 v 19 hod. v kostele sv. Remigia
• vstup volný •

Obsah

Na Kouzelném náměstíčku, které opět společně vytvoříme na náměstí u kostela,
chystáme i letos dva adventní trhy. Mimochodem – k výzdobě náměstíčka jsme přidali oproti loňsku malé překvapení. Trhy se budou konat o sobotních podvečerech
11. a 18. prosince. Rádi bychom, aby letošní nabídka stánků a souvisejícího sortimentu
byla zase o něco širší než loni. Snad se to povede. Hned na počátku adventu, po akcích
souvisejících s rozsvícením všech našich vánočních stromků, bude možné navštívit
tradiční mikulášskou besídku 5. prosince na zámku. Na konci adventu pak bude v Čakovicích u kostela na čtvrtou adventní neděli opět odhalen keramický betlém včetně
další nové, již třetí části. Svoje jesličky budou mít po roce také třeboradičtí, i zde bude
betlém k vidění u kostela. Bude toho ale mnohem více, jak se můžete v tomto čísle
časopisu přesvědčit.
Přeji vám krásné prožití adventního období.
S úctou váš starosta
Jiří Vintiška

Chcete inzerovat v lednovém čísle U nás v Čakovicích?
Poznamenejte si jeden důležitý termín. Odevzdání vašich podkladů do
lednového čísla (tj. 1/2022) pro publikování pozvánek, prezentování akce v kalen
dáři akcí a inzerce je nejpozději do 3. prosince. Toto číslo vyjde 17. prosince.

U nás v Čakovicích
periodický tisk územního
samosprávného celku
12–2021
Pro své občany vydává
MČ Praha‑Čakovice.

Distribuci do všech poštovních schránek
v MČ Praha‑Čakovice zajišťuje úřad MČ.
IČ: 00231291
Evidenční číslo MK ČR: E 14335.
Vychází měsíčně, zdarma.

Foto na obálce: Michal Němec
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3. Stávající zástavba + 100 % projektů bytové výstavby
Aktuálně z radnice ///

Obr. č. 1 Vymezení lokalit

Aktuálně z radnice ///

Na svých pravidelných zasedáních Rada městské části Praha-Čakovice
projednala 53 bodů jednání. Vybíráme pro vás některé z nich.

V Čakovicích přibude další AlzaBox
Ještě do konce letošního roku bude v naší
městské části umístěn další, v řadě již
čtvrtý AlzaBox. Jedná se o zařízení – box,
kde si zákazníci společnosti Alza.cz, a. s.,
mohou 24 hodin denně vyzvedávat své
zásilky. V tuto chvíli jsou AlzaBoxy umístěny u Globusu, u čakovického koupaliště a v Miškovicích, nově bude umístěn
na sídlišti v ulici Bermanova přímo u večerky.

V Miškovicích vznikne nová
psí loučka
Rada městské části schválila uzavření smlouvy o nájmu pozemků parc.
č. 325/2, 3 a 5 v ulici Svěceného v Miškovicích o celkové výměře 877 m2. Jedná
se o prostor u cyklostezky směrem do

2 

Třeboradic a účelem uvedeného pronájmu je vybudování zcela nové psí loučky.
Cílem radnice je, aby také miškovičtí pejskaři měli co nejdříve pohodlné zázemí
pro výcvik svých pejsků. Půjde již o třetí
psí loučku v naší městské části. Dokončení je plánováno na jaro příštího roku.
Výstavba chodníku v ulici
Bělomlýnská
Z důvodu špatného stavu chodníku na
spojce mezi Čakovicemi a Třeboradicemi, zvláště pak v oblasti zastávky MHD
U Bílého mlýnku, bylo rozhodnuto o její
rekonstrukci. Byly osloveny 3 společnosti s žádostí o zaslání cenové nabídky
na výstavbu chodníku v části ulice Bělomlýnská, která přiléhá ke garážím. Nejvýhodnější nabídku podala společnost

Stavitelství a rekonstrukce, s. r. o., která
má za cenu 299 094 Kč dokončit uvedené práce do konce listopadu.

Oprava povrchu cyklostezek v ulici
Tryskovická
Na základě výběrového řízení byla dále
řešena oprava povrchu cyklostezek A 43
a A 50 v intravinálu Třeboradic u domu
s pečovatelskou službou. Veškeré práce
zajistila společnost MV BAU, s. r. o., za necelých 855 tisíc Kč.
Kompletní zápisy z Rady naleznete
na internetových stránkách
https://cakovice.cz/Zapisy-z-jednaniRady-MC nebo v listinné podobě na podatelně úřadu. ///
U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz

Foto: mapaceska.cz, mapy.cz – vymezení lokalit

Foto: Michaela Šimůnková

Zprávy z Rady MČ Praha-Čakovice

Demografická studie 2021
Zdroj: mapaceska.cz, mapy.cz

– prognóza budoucího vývoje na územích městských částí
Čakovice, Letňany a Kbely
Demografická studie vychází primárně z dat Českého statistického úřadu a na základě těchto dat opakovaně
pro městskou část Praha-Čakovice tuto studii zpracovává vědecká společnost Výzkumy Soukup.

Zaměřuje se na prognózu vývoje obyvatelstva, a proto je nepostradatelným dokumentem pro plánování v oblasti územního
rozvoje a pro plánování veškeré infrastruktury. V předchozích demografických
studiích byla zpracována data, která se týkala pouze MČ Praha-Čakovice, tak jak to
bývá zvykem i v ostatních městských částech. Letošní studie se však poprvé kromě
Čakovic zaměřila také na území Prahy 18
12–2021 /// U nás v Čakovicích

a Prahy 19 vzhledem k plánovaným velkým developerským projektům, které do
budoucna ovlivní také život obyvatel Čakovic, Miškovic a Třeboradic.
„Inicioval jsem vypracování této nové
demografické studie, protože se celý region rozvíjí. Je velké množství projektů, které se týkají převážně městské části Praha–
Letňany, a to je změna územního plánu
pro Letňany-západ, letiště Letňany. Zde

se jedná o opravdu velký projekt. Je nutné
také připomenout Avii, která je transformačním územím a která by se z průmyslové oblasti měla změnit na oblast bydlení. Měla by zde vzniknout nová čtvrť,
do které by se mělo přibližně nastěhovat
15 až 16 tisíc lidí. Tyto tři projekty vytvoří z Letňan rozsáhlé regionální centrum,“
informuje první místostarosta Alexander
Lochman, který má v gesci územní rozvoj.
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49 % z celkového počtu obyvatel spádového území (ženy v populaci obvykle tvoří
většinu především kvůli vyšší naději dožití).

Aktuálně z radnice ///

Aktuálně z radnice ///

Graf č. 2 Strom života, 31. 12. 2020
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Foto: zdroj ČSÚ – vývoj počtu obyvatel
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Tab.
č. 2 Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých lokalitách 2006-2020
10 000

Počítáme s vámi
Rok se s rokem sešel a projekty z druhého ročníku Participativního rozpočtu nabírají reálných obrysů.
Z šesti je jeden již hotový, do konce roku ho budou následovat další čtyři.

Foto: archiv MČ Praha-Čakovice

Foto: zdroj ČSÚ – graf věkové struktury obyvatel, 31. 12. 2020

s investory, ale i na půdě Magistrátu hlavního města Prahy v rámci schvalovacího
procesu. V něm nyní mohou díky studii
vznášet své oprávněné požadavky, které
odpovídají tak enormnímu nárůstu počtu
obyvatel a které se týkají například výstavby nových školských zařízení, rozšíření dopravní sítě či vylepšení veřejné dopravy.
„Přejeme si, aby Praha do regionů, které budou dotčeny výstavbou, investovala. Již jsme předložili magistrátu své požadavky. Jedná se například o protažení
metra linky C do Čakovic, vybudování P +
R parkoviště, vybudování tramvajové linky do Čakovic a hlavně je pro nás zásadní
vybudování pražského okruhu,“ dodává
první místostarosta.
Nová demografická studie, kterou lze
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městských částí, se skládá z několika ka3.2. Vývoj počtu obyvatel v letech 2006-2020
pitol, jimiž jsou například Metodologie,
Obyvatelstvo, Parametry prognózy vývoje obyvatelstva,
Dopady
načasování
Počet obyvatel ve spádovém území mezi lety 2006 a 2020
vzrostl
o 14
261 deosob,
Zdroj: ČSÚ
veloperské výstavby, Plánování kapacit
vestory, kteří zde plánují realizovat své
Na základě nové demografické studie
což představuje
nárůst
o 52 %. se od věkové struktury ČR liší
Věková
struktura
spádového
škol a Kvantifikace dopadů výstavby.
stavební záměry. Chceme pro obyvatele
si vedení
městskéobyvatel
části provedlo
analýzu. území
Nová demografická studie bude zveČakovic,
Miškovic
a
Třeboradic
připravit
Výsledkem
bylo,
že
pokud
by
se
všechv následujícím:
řejněna na připravovaných webových
takovou budoucnost, aby zde žili komny developerské projekty schválily a za• Ve spádovém území jsou nadprůměrně zastoupeny děti ve věku do 15 let.
stránkách městské části o územním rozfortně. Nicméně demografická studie
čaly se realizovat najednou, znamenalo
• Zároveň zde žije nadprůměrný podíl
osob ve
věku
jejich rodičů
(30-45 let).
1 ukázala
Vývoj
počtu
voji, jejichž spuštění se plánuje v lednu
námč.
jasně
určitou
zátěž, obyvatel
a když
by to dohromady nárůst počtu obyvatelGraf
• naPodprůměrné
zastoupení
ve spádovém
území
lidéprojekty,
ve věku
15 až 25
příštího roku. O spuštění budou občané
se podíváme
všechny
které
územích
městských
částí mají
Čakovice,
3.2.
Vývoj
počtu
obyvatel
vnamladí
letech
2006-2020
50 000
informováni v některém z dalších vydání
by měly být zrealizovány v rámci budouLetňany
a Kbely
současných
42 tisíc
let a lidé
staršíze50
let.
časopisu U nás v Čakovicích.
cího
desetiletí,
jednalo
by
se
o
výstavbu
obyvatel
na
počet
přesahující
100
tisíc
Počet
45 000obyvatel ve spádovém území mezi lety 2006 a 2020 vzrostl o 14 261 osob,
41 467
Vedení městské
považuje
demopřibližně 28 tisíc bytů, což vůbec není
v rámci desetiletí. To by představovalo
39části
377
což
představuje
nárůst
o 52 málo,“
%. říká Alexander Lochman.
grafické
studie
za
smysluplný
projekt,
velkou
zátěž
na
dopravní
infrastrukturu
40 000
Demografická studie, Praha 18, Praha 19, Praha-Čakovice
37 099
40 studií,
710 které
jelikož
odhady z minulých
Nová demografická
studie agregaci
a občanskou vybavenost.
35 789tří
34 400
Září 2021
33
916
38
320
byly zpracovány před několika lety, se tédotčených regionů poskytla potřebná vě„Na
takovýto nárůst obyvatel chceme
35
000
36 409
31 226 ale
měř neliší od současných
čísel.
decká data a umožnila34
jim572
zároveň lepší
být připraveni, a to nejen investičně,
+ 52
%///
34 021
110
30 000
manévrovací
prostor
k
vyjednávání
nejen
také
tak, abychom mohli vyjednávat s33
in-Graf
Michaela
Šimůnková
č. 1 Vývoj počtu obyvatel

Přestože Participativní rozpočet v naší
městské části funguje teprve druhým
rokem, zaznamenal velký úspěch. Pět
set spoluobčanů hlasovalo na webových
stránkách Počítáme s vámi! Vybíralo se
z deseti projektů, šest z nich se v červnu
na slavnostním vyhlášení dočkalo rozhodnutí: budou zrealizovány. V druhé
polovině roku na nich pak městská část
intenzivně pracovala.
„Jeden projekt je již hotový, čtyři budou dokončeny do konce roku a jeden –
oprava kapličky v Třeboradicích – čeká
na příznivé povětrnostní podmínky.
Stejně jako jiné projekty je i letošní ročník participativního rozpočtu ovlivněný
12–2021 /// U nás v Čakovicích

pandemií covidu a následnými obtížemi
s dodávkami a kapacitami dodavatelů.
Ale s průběhem letošního ročníku jsem
spokojená, spolupráce s navrhovateli je
bezproblémová a přínosná,“ říká místostarostka Kateřina Arnotová.

Aktuální stav
navržených projektů

Knihobudka
Projekt je již zrealizován. „Dvě nové knihobudky jsme objednali od jejich autora,
mladého umělce Matyáše Kočnara. Jsou
nainstalované u dětského hřiště Bermanova a u konečné zastávky autobusu

v sídlišti, kde spolehlivě plní svou funkci,“ říká Kateřina Arnotová.

Doplnění cvičebních prvků
v ulici Svěceného
Projekt u cesty mezi Třeboradicemi
a Miškovicemi získá do konce roku nový
prvek – kruhy různých výšek pro posilování a zábavu. Dodá a nainstaluje ho jeho
výrobce, společnost Hybaj.
Oprava zapomenuté poutní kapličky
v Třeboradicích
Oprava kapličky je poněkud komplikovanější, protože je památkově chráněná.
„Museli jsme před rekonstrukcí oslovit
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Historická stezka Miškovice
V prosinci by se občané měli dočkat nových cedulí s texty na historické stezce
Miškovice. „Během října jsme získali
texty pro jednotlivá zastavení v Miškovicích a rada schválila objednávku cedulí
u vybrané firmy, která cedule do Miškovic dodávala i v minulosti,“ říká Kateřina
Arnotová.
Rozšíření workoutového hřiště o prvky z překážkových závodů
Do konce roku by mělo být také vybudováno nové workoutové hřiště, které
bude v rámci participativního rozpočtu
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Foto: archiv MČ Praha-Čakovice

Foto: Michal Káva
Foto: Michaela Šimůnková

Foto: archiv MČ Praha-Čakovice

památkový odbor na magistrátu, který
ve spolupráci s Národním památkovým
ústavem vydal souhlasné závazné stanovisko k rekonstrukci kapličky. K vydání stanoviska došlo na začátku října.
S dalším postupem je tedy třeba počkat
až na jaro, kdy je možné kvalitně provést stavební práce,“ vysvětluje zdržení
místostarostka. Kaplička následně získá
novou omítku, která je nyní velmi poničená, a poškozuje se tak i zdivo. Rada už
vybrala společnost, která opravu kapličky provede. Aktuálně se řeší úprava okolí
a okolní vegetace.

Aktuální stav realizace jednotlivých
projektů můžete sledovat na webových
stránkách www.pocitamesvami.cz. Budete-li mít chuť zapojit se do třetího
ročníku, který bude vyhlášen na začátku
roku 2022, ať už z pozice navrhovatele,
či hlasujícího, najdete veškeré informace
rovněž na uvedeném webu. ///
Michala Jendruchová

Lampionový průvod
Desítky lampionů a různých svítidel rozzářily v předvečer státního svátku park
čakovického zámku. Tradiční akce, která se zde koná od dob, kdy se obnovila
činnost Sokola, se vždy těší hojné účasti. Letos tomu nebylo jinak. Sešly se zde
možná dvě stovky dětí, rodičů i prarodičů, kteří přišli oslavit Den vzniku samostatného československého státu.
„Jsme rádi, že jsme se po loňské covidové pauze letos opět mohli sejít,“ říká
pořadatelka akce Ivana Heřmánková z TJ
Sokol Čakovice a prozrazuje trasu průvodu: „Dříve jsme chodili přímo Čakovicemi, ale teď je tak hustý provoz, že volíme
raději cestu parkem a pak přecházíme do
Husova parku, který je nyní krásně zrekonstruovaný.“
Průvod se může pyšnit jednou zvláštností. „Máme hudbu, která hraje při pochodu. To už dneska málokdo umí, pochodovat a hrát. Jsou to staří páni,
i bývalí vojáci, kteří takhle byli naučeni. Až nebudou, tak nevím, kdo to bude
dělat. Jedině si budeme muset vychovat
vlastní,“ směje se Ivana Heřmánková. Jakožto ředitelka zdejší ZUŠ má k tomu
dobře našlápnuto.
Sokolové nakonec v Husově parku položili kytici k pomníku a milou akci zakončila státní hymna a potlesk přítomných. ///
Michala Jendruchová
U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz

Velký lampionový
průvod
Už posedmé prozářil dlouhý světelný had
v neděli 7. listopadu celé Miškovice. Po
roční covidové pauze se sem vrátil oblíbený lampionový průvod. Letos s nebývalou
účastí. „Napočítali jsme asi 400 lidí,“ říká
spoluorganizátorka akce Helena Kočová
z miškovické farmy a dodává: „Je to pro
nás vrcholová akce, máme ji moc rádi.“
Na miškovickou farmu, odkud průvod vycházel, se začali trousit lidé v brzkém odpoledni, aby si ještě za světla prohlédli zvířátka, která mohli za symbolický
poplatek i nakrmit. Tvořivé děti uplatnily svou kreativitu v dílničce a odvážnější
se povozily v jízdárně na koních. Malé ani
velké neodradilo chladné a větrné počasí,
a tak jsme mohli vidět pestrou škálu lampionů, lucerniček či svítidel domácí výroby. Kdo se potřeboval zahřát, dal si horkou
čokoládu, čaj a dospělí si pochutnali na
svařáku. Hladovci zakousli grilovaný buřt.
Před 17. hodinou se všichni disciplinovaně srovnali a vydali se na průvod, který „řídili“ oslík, poník a dva koně. „V roce
2019 jsme pro průvod zvolili trasu novou,
která vede novější částí Miškovic a světélkující had je tak díky zakřivení ulic vidět od začátku až na konec,“ říká spoluorganizátorka Olga Klimecká z MC Myška.
Radost v očích se odrážela nejen dětem,
ale i pořadatelům, kteří vše připravili se
zápalem sobě vlastním. „Moc děkujeme
všem spoluorganizátorům za skvělou
práci i návštěvníkům za hojnou účast. Vybrané příspěvky, za které jsme moc vděční, nám pomohou v nastávajícím zimním
klidovém období, na veterinární ošetření
i pořízení vybavení pro koníky.“ ///
Michala Jendruchová
12–2021 /// U nás v Čakovicích

O měsíc později oproti původnímu plánu
zahájil komorní pěvecký sbor Gaudium
cantorum cyklus Gaudium cantorum
(se) představuje. Úvodní koncert na svátek svatého Martina vnesl tak na „půdu“
čakovického zámku hudbu G. F. Händela,
Mozarta, ale zněly také lidové písně.

Foto: Michal Kratochvíl

Ač o berlích, s neutuchající pozitivní
energií se ujala své role sbormistryně
a sopranistka Štěpánka Heřmánková.
„Mám velkou radost, že se nám po dvou
letech plánování a odsouvání kvůli covidovým opatřením konečně podařilo
koncert zrealizovat. A kde jinde cyklus
zahájit než doma v Čakovicích,“ řekla na
úvod. Vrcholem večera bylo vystoupení
vzácného hosta, kytarového virtuosa Lubomíra Brabce. ///
Michala Jendruchová

Foto: Dana Butkovičová

Gaudium cantorum
(se) představuje

doplněno o prvek vhodný pro trénink
překážkového sportu (obstacle course
racing – OCR). „Dodavatel navrženého
OCR prvku ho již vyrobil a nyní se čeká
na realizaci celého workoutového hřiště u základní školy, na které bude prvek
umístěný,“ podotýká místostarostka.

Naučná stezka – Máme rádi přírodu
a pečujeme o ni
Vzniká na Tryskovické ulici v Třeboradicích. „S navrhovatelkou jsme domluvili
obsah jednotlivých tabulí a aktuálně jednáme s grafikem a autorem textů. Texty budou odpovídat přímo oblasti, kde
budou umístěné, tak aby byly co nejvíc
přínosné. Momentálně hledáme dodavatele,“ dodává Kateřina Arnotová.

Bylo /// U nás

Devadesáté
narozeniny
baráčníků
Baráčnická obec v Čakovicích oslavila
90 let od svého založení. V sobotu 30. října se v hostinci Maximum uskutečnilo
slavnostní sezení, na kterém nechyběli
krojovaní baráčníci z Prahy i okolí. Podle
přísných baráčnických regulí byl do rukou praporečníka předán nový spolkový
prapor, který posvětil P. Stanislaw Góra.
Tančila se česká beseda, zazněla písnička
Čakovice, kterou složily tetičky z Vinoře,
a všichni si s radostí zazpívali též baráčnickou hymnu, při které si podali ruce
a spojili se tak v symbolický kruh. Poděkování patří MČ a Globusu Čakovice. ///
Michala Jendruchová

Foto: Dana Butkovičová

Aktuálně z radnice ///

Foto: Michal Kratochvíl
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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 ANO.

Jaký je váš názor na
to, že ČMT hlasovalo
proti schválení smlouvy
o zabezpečení vystoupení
výkonných umělců na
letošním čakovickém
posvícení, protože jedním
z interpretů byl i zpěvák
Petr Kolář, který nedávno
nazpíval píseň pro SPD?

Otázky a odpovědi /// U nás

Tomáš Dubský,

Kateřina Arnotová,

Soňa Černá,

Daniel Kajpr,

Jiří Vintiška,

Každý člověk má právo říkat veřejně svůj
názor a nemá za něj být perzekuován, jak
SPD, tak ČMT, to je demokracie. S postojem radních za ČMT ovšem nesouhlasím.
Myslím, že do kultury a sportu politika
nepatří. Zpěvák Petr Kolář se jistě nepřihlásil nazpíváním písně (hymny SPD)
k žádné straně ani k podpoře postojů
SPD, jen dělá svou práci jako každý z nás.
Petr Kolář je oblíbený zpěvák a jeho vystoupení jistě potěšilo naše občany.
///

Odpověď je obsažená už v otázce. Téma
se řešilo v září v Radě a zveřejnili jsme
ho i na našem FB. Radní za ČMT byli při
schvalování programu čakovického posvícení proti tomu, aby jeho součástí bylo
i vystoupení Petra Koláře. Umělec samozřejmě může spolupracovat, s kým uzná
za vhodné. Třeba s SPD. To mu nikdo nezakazuje. Ale městská část, která (doufáme) „hodnoty“ SPD nesdílí, by takového
umělce neměla podporovat a z veřejných
peněz hradit jeho vystoupení. Petr Kolář
se přihlásil svou „hymnou SPD“ k rétorice strany, která šíří nenávist a xenofobii,
je otevřeně rasistická, podporuje dezinformace. Taková strana naší společnosti
škodí. Hájit vystoupení podobného člověka na veřejné akci „svobodou osobního názoru“ a podobně je podle mě jenom
alibismus. Městská část přece tím, koho
zve na své akce, také vyjadřuje svůj názor a postoje. Tím, že takového umělce
pozve a zaplatí, i když zrovna zpívá jiný
repertoár, relativizuje i jeho spolupráci
s nedemokratickou stranou. Říká tím, že
jí je to jedno, že ji to nezajímá, a to podle
nás není dobré rozhodnutí.

Nepodpořila jsem snahu ČMT vyjmout
z programu čakovického posvícení vystoupení Petra Koláře. Hlasovala jsem
pro schválení výše uvedené smlouvy,
jejíž součástí byl v zásadě stejný seznam
umělců (včetně P. Koláře) jako ten, který
byl připravený k posvícení 2020 (zrušenému kvůli covidu).
Petr Kolář v médiích prohlásil: „Víte,
jsem muzikant, nezajímám se o politiku,
neřeším ji. Dostal jsem nabídku tuhle píseň nazpívat a mně se moc líbila. Je o naší
krásné zemi, má chytlavou melodii. Nic
víc v tom nehledejte… SPD nebudu volit,
ani nejsem její tváří.“
P. Kolář je oblíbený zpěvák a jako takový na čakovické posvícení patřil. I kdyby byl voličem SPD, nevidím důvod, proč
by na posvícení vystupovat neměl. Šlo totiž o umělecké vystoupení, nikoliv o propagaci ať už SPD, nebo jakékoliv jiné politické strany – z hlediska vynaložení
veřejných peněz tedy v tomto ohledu naprosto v pořádku.
Nezaregistrovala jsem, že by byla v jiných městech a MČ představení Petra Koláře zakazována. I středočeská hejtmanka Petra Pecková ze STANu jiný koncert
s P. Kolářem týden před hlasováním ČMT
proti schválení smlouvy veřejně podporovala. ČMT je přitom v naší MČ partnerem STANu.
Myslím, že naši voliči chtějí, abychom
svůj čas a energii spíše než na politizaci
každodenního života soustředili na práci, která městské části přinese konkrétní
hmatatelné výsledky. ///

Hlasoval bych také proti. SPD pokládám za extremistickou stranu, většinu
jejich představitelů za otevřeně společensky nebezpečné lidi. Mnohým zcela
chybí sociální inteligence a pokud jako
člověk – v tomto případě zpěvák – napomáhá šíření nenávisti a lži, potom minimálně ukazuje na svoji absenci takové
inteligence. Na takového umělce náladu
nemám. Tím nezpochybňuji svobodný
názor jedince, nechť vystupuje na akcích
SPD dle libosti.
///

Každý radní a zastupitel má právo na jakýkoliv svůj názor. To ostatně vyplývá ze
složeného zastupitelského slibu a z podstaty demokracie. My, radní ze zastupitelského klubu ODS, TOP 09 a nezávislí,
jsme podpořili celý program posvícení
vč. vystoupení p. Koláře proto, protože se
jednalo o program odloženého posvícení
z roku 2020 (kvůli covidu). Petr Kolář je
oblíbený hudebník, což bylo vidět i na
návštěvnosti jeho vystoupení v Čakovicích. Není to tvář žádné politické strany.
To ostatně před volbami do Poslanecké
sněmovny sám deklaroval vč. „nevolby“
zmíněné strany. Má snad být v nemilosti např. kapela Kryštof, protože Richard
Krajčo dříve zcela napřímo podpořil jiného politika? Máme lámat hůl nad interprety, kteří pravidelně vystupovali na
politicky laděných akcích v 80. letech?
Kde končí taková hranice? A kdo je natolik moudrý, že to dokáže spravedlivě posoudit? Nechme tyto věci do nedělních
televizních debat vyšší politiky a my si
užívejme pěkných akcí. Je jich tu dost na
to, aby si každý vybral podle sebe, a zároveň dost málo na to, abychom se kvůli
nim hádali. Já jsem si třeba na posvícení
nejvíce užil koncert p. Helana na vedlejší
scéně u kostela. Díky improvizovanému
zapojení paralelního vyzvánění zvonu
a neplánovanému rozsvícení veřejného
osvětlení v samém závěru šlo o neopakovatelný originál.

zastupitel
MČ Praha‑Čakovice
ANO

zástupkyně starosty
MČ Praha‑Čakovice
ČMT

///
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zástupkyně starosty
MČ Praha‑Čakovice
Pro Prahu-Čakovice

12–2021 /// U nás v Čakovicích

zastupitel
MČ Praha‑Čakovice
KDU-ČSL

starosta
MČ Praha‑Čakovice
ODS + TOP 09

///
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Rozhovor ///

Foto: Jan Spilka

Jak to chodí při natáčení?
Točíme jednou za čtrnáct dní. Zázemí máme na čakovickém zámku. Honza Spilka, který je kameraman, střihač
i režisér v jedné osobě, mi dá text, já
si ho pročtu, několikrát prozkouším,
rozmluvím se, on zatím vyřeší osvětlení atd. A pak zapne kameru a točíme,
dokud neřekne: „Dobře.“ Ze začátku
to trvalo třeba hodinu, teď to zvládnu
i za patnáct minut. Je to zajímavá práce, baví mě předávat informace.

Tereza Pavlová:
Utíkám z reality do fantazie
Když ji potkáte na ulici, její tvář vám může být povědomá. Už rok a půl sympatická maturantka
moderuje Čakovické zprávičky. Jednou za čtrnáct dní k nám promlouvá z youtube kanálu a přináší to
nejnovější, co se v naší městské části událo.

Co dívku z vesničky u Neratovic
zavlálo na gymnázium do Čakovic?
Tak trochu náhoda. V Neratovicích
jsem chodila na osmileté gymnázium.
Uvažovala jsem, že pak půjdu na zdravotní školu do Prahy, ale během čtyř
let mě to nějak přešlo. Nakonec jsme
se tedy s rodiči dohodli, že zůstanu na
gymplu. Jenomže mi tam moc neseděl
kolektiv a ani v jídelně mi moc nechutnalo. Zkrátka něco mi našeptávalo, že
je čas na změnu. Ne že bych vyloženě
utíkala, ale potřebovala jsem vzpruhu.
Rozhlížela jsem se po nějakém gymnáziu a to čakovické nabízelo studium japonštiny, která mě lákala. Velkým plus
byla také dojezdová vzdálenost.
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Jste tady už čtvrtým rokem. Jak vám
za tu dobu Čakovice přirostly k srdci?
Popravdě, sice tady trávím dost času
ve škole, ale jinak je moc neznám. Chodím hlavně pro svačiny k Vietnamcům
a pak do parku. Jinak se víc pohybuju
v Letňanech, kde mám jednu ze svých
brigád. V obchodním centru pracuju v knihkupectví. Miluju knížky. Kolikrát si při směně říkám, tohle si musím koupit, tohle si přečtu.

Jaký žánr vás nejvíc zajímá?
Nejradši čtu fantasy a thrillery. Nereálný svět. Nejsem spokojená s tím,
v čem žiju, tak si utíkám pryč z reality. Dokonce jsem ve dvanácti letech

začala psát vlastní knížku. Teď jsem se
na rukopis znovu podívala a uvědomila jsem si, že je to takové naivní. Tak
ji přepisuju, abych vytvořila něco na
úrovni. Plánuju napsat trilogii. Uvidíme, jestli z toho něco vznikne.

Takže se připravujete na
spisovatelskou dráhu? Kam se
chystáte po maturitě?
Baví mě toho hodně. Zajímá mě psychologie, psaní, ale i práce v divadle
nebo před kamerou. Láká mě scenáristika, režie, ale i jazyky. Uvažuju, jestli
na rok neodjet do Anglie. Uvidíme. Asi
se přihlásím na FAMU a zařídím se pak
podle toho, jestli to vyjde nebo ne.
U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz

Musela jste na sobě hodně pracovat?
Nejdřív ano. Mám nešvar, že mluvím
hodně rychle. I doma mě často upozorňovali, že moc melu. Ať zpomalím.
S tím jsem před kamerou bojovala. Ale
vyvíjím se. Nedávno mě Honza chválil,
že jsem se zlepšila. Učí mě, kam dávat
důraz, jak správně artikulovat, vrací
mě v textu, má se mnou trpělivost. Nejtěžší bývá první moment, než si najdu
rytmus, než se rozmluvím. Pak je taky
zvláštní pocit, když se zapne kamera.
Ze začátku mě to hrozně rozesmívalo.
Nemáme čtecí zařízení, takže se snažím co nejvíc naučit nazpaměť. Samozřejmě občas koukám do papíru, to jinak nejde. Ale reportáže se prokládají
obrázky, tak to jde.

Jaké máte reakce?
Tak někteří spolužáci z toho mají legraci, jiným je to jedno. Ale jinak lidé reagují hezky. Tu a tam si přečtu komentář u videa a obvykle napíšou, že se jim
to líbilo. Je to milé. I táta jedno video
komentoval, aby mi udělal radost. Rodiče jsou na mě pyšní. Jsou to pravidelní diváci.
Tento školní rok maturujete. Budete
zaučovat nástupce?
To jsme ještě vůbec neřešili, nebavili
jsme se o tom. Je to ještě daleko. Myslím si, že když to mého nástupce bude
bavit, tak to zvládne. Mě taky nikdo
nezaučoval. A když nikoho neseženou,
nemám problém to dělat dál.

Jak zvládáte skloubit školu a tolik
brigád?
Mám to rozčleněné, myslím, že mám
dobrý time management. Mám dny
vyhrazené na hlídání dětí, jiné dny pro
práci v knihkupectví a pak taky brigádu v potravinářském průmyslu, kde
mimo jiné pracuje moje mamka, která

mě do všeho zasvětila. Obrovská výhoda je, že můžu pracovat z domova, takže ušetřím spoustu času tím, že nemusím nikam dojíždět.

Takže doma jedete na instantní vlně?
Můj třináctiletý brácha určitě. On si
sám neuvaří a tahle jídla má hrozně rád. Jinak mamka vaří spíš zdravě
a hlavně čerstvé pokrmy. Já bych instant taky denně jíst nemohla. To si
radši uvařím kuře na paprice nebo si
připravím sushi. Na něm ujíždím. Před
třemi lety jsem dostala od rodičů set
na přípravu sushi. Naučila jsem se ho
dělat doma a už to umí i rodiče.
Umíte tedy vařit i náročná jídla. Jak
se říká, holka na vdávání…
Přesně tohle řekl můj děda. Vařit
umím, ale nepřipravuju složitá jídla, kdy bych strávila tři hodiny u plotny. Zatím nemám důvod pro někoho
takhle vyvářet. Ale jednou jsem dělala
nějaké škubánky a děda na to řekl, jo,
už se můžeš vdávat. ///
Michala Jendruchová

Vzpomenete si na první natáčení?
To bylo strašné. Nejsem člověk, který
by byl rád středem pozornosti. Hrozně
jsem se styděla. Představa, že to uvidí lidi na internetu, budou to komentovat…
12–2021 /// U nás v Čakovicích

Poznámka redakce: Čakovické zprávičky můžete sledovat na webových stránkách MČ Praha-Čakovice na www.cakovice.cz.

Tak průpravu pro práci s kamerou
máte z natáčení Čakovických
zpráviček. Jak jste se k nim dostala?
Jednou za námi do třídy přišla paní
ředitelka s nabídkou, jestli by měl někdo zájem točit zprávičky. Říkala jsem
si, že by to mohla být zajímavá zkušenost, která se navíc hodí do životopisu. Jednu dobu jsem totiž uvažovala
o žurnalistice, takže by to byla vhodná
průprava. Nakonec jsem se z celé školy
přihlásila jenom já.

Foto: archiv Terezy Pavlové

Rozhovor ///
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Historie ///

Historie ///
projektu zahrnuje oblast obcí Čakovice,
Letňany, Třeboradice a Miškovice. Projekty na tuto stavbu si vyžádaly náklad
přes 1,200.000 Kčs, kterážto částka byla
hrazena ze státní pokladny. První etapa
si vyžádá částku 3,500.000 Kčs a začíná
průtahem kmenové stoky zámeckým
parkem. Celkem plánovaný náklad všech
etap a čistících stanic je 250 milionů.

lí pracovníci, hlavně ženy v průměrném
stáří 50 let a počtu 75, zdolali úspěšně
všechny polní práce. Jen při řepách pomáhaly brigády. Všechna úroda z polí
v Čakovicích byla sklizena, což se nepodařilo v Třeboradicích a Veleni, kde zůstal zbytek řepy a brambor přes zimu na
polích. ///
Jarka Krákorová dle zápisů kronikáře
Ladislava Bernarta

Listopad byl měsícem Československo-sovětského přátelství. Zahájen byl
před národní školou štafetovým během
a v sokolovně slavnostním večerem. Samostatný koncert v sokolovně pořádal
hudební kroužek p. Bartoníčka ml. a větší návštěvu měl rovněž violoncellový
koncert J. Širce z Třeboradic. Z 10. na 11.
vypukl v cukrovaru velký požár, který
zničil budovu skladiště surového cukru.
Z celého objektu zůstaly jen holé zdi.
Náklad na vybudování nového skladiště
dosáhl částky 10 milionů Kčs.

Volební zastavení

Listopad

Prosinec

Trolejbus v konečné stanici Čakovice

Kronikářské perličky, rok 1952 - pokračování
Červenec
Pořádala se letní okresní slavnost s pěkným průběhem. Ředitel cukrovaru Oldřich Lauzer byl vystřídán Josefem
Hadrbolcem. Nejlepším pracovníkem
cukrovaru byl vyhlášen Josef Slunéčko –
vrchní topič, nejlepší partou trojice skladačů uhlí: Stan. Havrada, Kolja Dančeno,
Kosta Todorov (bulharské národnosti)
a nejlepším směnovým úředníkem Josef
Hříbal. Ve statku vysoké dojivosti a váhových přírůstků skotu dosáhla svou péčí
Anastásie Kábová.

Srpen

Je velké sucho, které ničí úrodu hospodářských plodin i ovoce. Ministerstvo
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dodalo automatickou mlátičku poháněnou traktorem a v místní dílně ve dvoře
p. Skácela muži vyrobili sázecí stroj na
řepu. Učitelé národní a střední školy po
vyčerpání zákonité dovolené byli ve zbývajícím čase prázdnin zaměstnáni česáním chmele a v zemědělství.

Září

Dopravní poměry se v Čakovicích velmi
zlepšily zavedením trolejbusové trati
z Prahy-Libně (stanice U Kříže) přes Prosek, Letňany do Čakovic na křižovatku
u cukrovaru. Přípravy trati trvaly od začátku roku a již v září jezdily první trolejbusy v krátkých intervalech a k velikému
uspokojení obyvatelstva za cenu 3 Kčs

za jednu jízdu s platností jízdenky i na
elektrickou dráhu v Praze. Dřívější autobusová linka nebyla zrušena, jen byly
omezeny některé jízdy. Jízdenka st. autobusu Čakovice – Praha-Vysočany stojí 7
Kčs, Praha-Florenc 12 Kčs.

Řepná a rafinační kampaň cukrovaru
byla ovlivněna neúrodou cukrovky, takže
byla ukončena již 23. Bylo vyráběno jako
obvykle zboží tuzemské i vývozní. Do zahraničí byly exportovány velké položky
do Sovětského svazu, další odběratelé
byli Švýcarsko, Norsko, Polsko, Švédsko,
Finsko, Francouzské Maroko a Irák. Stá-

Od nepaměti měly obce své představitele, avšak ne vždy, a ne každý se mohl
v průběhu času vyjadřovat k tomu, jací
představitelé to budou. Ve středověku
byl obecní rychtář jmenován vrchností,
aby vyřizoval její záležitosti hospodářské a částečně i soudní.
V polovině 19. století začala platit
nová právní úprava samosprávy měst
a vesnic, tzv. obecní zřízení. Na jejím základě si obec sama obstarávala své záležitosti, především obecní majetek, školství, živnosti apod. Samosprávná obec
měla obecní výbor, jehož členové ze
svých řad volili představenstvo – tj. starostu a radní. Výbor byl volen na tři roky.
První rakouský volební systém vycházel
z poplatnického principu, což znamenalo, že voliči byli zařazováni do volebních
kurií podle výše svého majetku a volila
též tzv. honorace (duchovní, učitelé, dok-

toři…) Na bohatší připadlo více mandátů než na méně zámožné. Chudí nemohli hlasovat vůbec, protože neplatili daně.
Všeobecné a rovné hlasovací právo bylo
zavedeno až v roce 1907, pouze však pro
muže. Ženy nadále volit nemohly. Volební právo ženám zajistila teprve ústava
Československé republiky. První volby
v nové republice se uskutečnily 15. června 1919, poprvé za účasti žen. V Čakovicích z celkového počtu 1 153 volebních
lístků získala většinu (648 hlasů) sociální demokracie. V zastupitelstvu obsadila
na základě voleb 17 míst z 30. Volby po 2.
svět. válce se konaly 26. 5. 1946. Zvítězili komunisté (45,5 % hlasů). Následovalo období ČSSR, kdy do voleb vstupovala
tzv. Jednotná kandidátka Národní fronty – NF. Pod vedením KSČ do ní byla začleněna Čsl. strana socialistická, Čsl. strana lidová a všechny veřejně působící
společenské organizace. Opozice neexistovala. Pluralitní demokratické volby se
po 40 letech uskutečnily 24. 11. 1990
(po sametové revoluci). Zvítězilo Občanské fórum (44 % hlasů). Účast ve volbách
byla vysoká, kandidátům odevzdalo svůj
hlas 75 % občanů.
Z výše uvedeného je zřejmé, že trvalo řadu století, než se dospělo k demokratickému volebnímu systému. Přesto
mnoho lidí dnes z nezájmu nebo pohodlnosti volební právo nevyužívá.
///

Čakovické rychtářské právo

Říjen

2. kolem 9 hod. při nakládání burských
oříšků ze skladu za nádražím ujel nepozorným dělníkům vagon a dojel až do
cukrovaru. Cestou rozbil 1 povoz, vyrazil vrata cukrovaru a úplně zdemoloval
auto p. Posista. Ohroženi byli také cestující v autobuse, který právě projížděl po
silnici. Byla započata výstavba hloubkové kanalisace, která podle technického
U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz
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Školství /// U nás

Recept ze slunné
Sardinie od stážistů
SOŠ a SOU
Praha-Čakovice
Tagliatelle bolognese
• Doba přípravy: 2 hodiny
• Kalorická hodnota: 600 kJ /porce
• Doporučené víno: červené suché
Teroldego
• Počet porcí: 4 osoby

Zámecká
noc
Kultura se vrací, zámkem zněla
keltská hudba

Slavnostní fanfáry v podání žesťového souboru při
ZUŠ Marie Podvalové odstartovaly letošní Zámeckou noc.
A povedla se víc než na jedničku.

První pocovidová kulturní akce čakovické kulturní
komise představila originální hudební uskupení.
Zaposlouchejte se do tónů keltské hudby.

Suroviny:

Foto: archiv SOŠ

•
•
•
•
•
•

Žáci z gastronomické
školy na Sardinii
Na stáž, která probíhala na ostrově Sardinie v malé vesnici Costa
Rei ve 4hvězdičkovém hotelu Free Beach Club, který leží vedle
nádherné pláže, jsme se dostali díky projektu Erasmus+.

Letovisko Coste Rei je velmi vyhledávané
pro nádherné pláže s jemným bílým pískem a křišťálově čisté moře. Stáž trvala
3 měsíce, během kterých jsme se přiučili
nejen italské gastronomii, ale i kultuře,
zvykům a jazyku. Byli jsme ubytováni
v apartmánech kousek od hotelu. Do
práce jsme chodili na dvě směny a pracovalo se 6 dní v týdnu. V hotelu bylo celé
3 měsíce kolem pěti set hostů, kteří byli
rozděleni do dvou hotelových restaurací
Moby a Centrály.
Stážisté z naší školy SOŠ a SOU
Praha-Čakovice pracovali v kuchyni
v Centrále, kde každý byl v nějaké části
kuchyně a tam pomáhal připravovat buď
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předkrmy studené kuchyně, dorty a jiné
sladké zákusky v pekárně, nebo hlavní
chody na teplé kuchyni.
Po práci bylo vždy dost volného času si
zajít do cukrárny, něco nakoupit nebo jít
odpočívat na pláž. O volných dnech jsme
mohli vyrazit do hlavního města Cagliary nebo se projít po okolí, například k jezeru Piscina Rei, kde můžete narazit na
plameňáky.
Jsem velmi rád, že jsem mohl být
účastníkem této velmi hodnotné stáže,
která mi pomohla rozšířit mou gastronomickou odbornost. ///
Tomáš Rástočný,
žák třídy NP1

•
•
•
•
•
•
•

1 cibule
1 stroužek česneku
2 mrkev
1 1/2 stonku řapíkatého celeru
2 lžíce olivového oleje
400 g mletého masa
(1:1 hovězí, vepřové)
100 ml červeného vína
1 lžička oregana
250 g konzerva loupaných rajčat
400 g těstovin
50 g strouhaného parmezánu
bylinky na ozdobu
sůl, pepř

JSME
Skvělá atmosféra, výborné jídlo, pití
a bohatý kulturní program. Čakovické
posvícení se vydařilo na jedničku.
Podívejte se.

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

Čakovické posvícení
(TV Praha)
Reportáž z Čakovického posvícení
2021 objektivem TV Praha.

V Miškovicích roste
nový parčík

Postup:

Oloupanou cibuli a česnek nakrájíme
najemno. Mrkev a celer nakrájíme
na kostičky. Zeleninu orestujeme
na olivovém oleji a přidáme mleté
maso, které za stálého míchání dobře
opečeme. Směs podlijeme červeným
vínem a dusíme, dokud se vše
nevyvaří. Poté osolíme a opepříme.
Stále provaříme a redukujeme
do zhoustnutí. Přidáme rajčata,
oregano a opět provaříme na mírném
ohni asi 1,5 hod. Špagety uvaříme
v osolené vodě al dente a přendáme
je cedníkem do připravené omáčky
a promícháme. Na talíři sypeme
parmezánem a zdobíme snítkou
čerstvých bylinek.

TEĎ I NA

Čakovické posvícení

V centru Miškovic vznikne
nová zelená plocha. Kde se
nový parčík otevře a k čemu
bude sloužit? Dozvíte se
v reportáži.

Schoellerova ulice
je otevřena
Schoellerova ulice je
opět otevřena. Opravoval se horkovod a na něj
plynule navázala výměna povrchu. V příštím
roce se však musejí
lidé připravit na další
uzavírky, které budou
souviset s rekonstrukcí
dalšího úseku.

Jsme teď i na YouTube!
Kalendář adventních akcí
Přehledná pozvánka na adventní a vánoční akce na území
MČ Praha - Čakovice.
12–2021 /// U nás v Čakovicích

Sledujte na telefonu, co se děje ve vaší
městské části – kdykoliv, kdekoliv, i z pohodlí
vašeho domova.
Jednoduše načtěte QR kód a užijte si to.
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Sport /// U nás

Foto: Michal Němec

ře stejné,“ dodal modřický lodivod Petr
Gulda.
Oba fináloví soupeři se v základní části utkali jenom jednou. Čakovice hrály
doma a Modřice si odvezly body za vítězství 6:3. Pro náš tým šlo o jedinou
porážku. „O tom jsme ale vůbec nechtěli přemýšlet. Jako v každém sportu tak
i v nohejbalu se základní část před play-off maže. Navíc Čakovice tehdy hrály
v jiné sestavě,“ dodal Gulda.
Pojďme ale zpátky k nejsledovanějšímu nohejbalovému zápasu sezony, který
sledovala nabitá hala.
Čakovičtí nohejbalisté museli neustále
dotahovat. Prohrávali 0:1, aby pak srovnala dvojka Jiří Kalous a Jakub Chadim.
Modřičtí poté utekli do dvoubodového
trháku a na 2:3 snížil v singlu Jiří Kalous.
To ovšem bylo ze strany našeho týmu
vše. Modřice ovládly následující tři souboje a jejich zlatá radost mohla propuknout naplno.
„Nedařilo se nám hlavně na útoku,
tam to bylo hodně špatné. Výkon asi nejvíc ovlivnila obrovská přemotivovanost.
Byla tak velká, že zatemnila čistou mysl
hráčů a nebyli jsme schopni předvést to,
co jsme měli připravené. Naopak jsme
hráli, co jsme nechtěli. I když jsme se

Obhajoba nevyšla.
Čakovice jsou stříbrné

„Chtěli jsme vyhrát, byli jsme dost nabuzení. Ale musím přiznat, že Modřice se
na nás dobře připravily a byly lepší,“ přiznal čakovický hráč Jakub Chadim.
Velké Superfinále se tradičně hraje během slavnostního dne, kdy rozhodující zápasy sezon absolvují také ženské či
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juniorské kategorie. Jeden zápas, který
rozhodne. Možnost na opravu není. Navíc v hale. Před zápasem o mistrovský titul se tak týmy musí připravovat na něco,
na co nejsou během celé sezony zvyklé.
„Superfinále je postavené pro televizi
a diváky. Pro trenéry i hráče by asi bylo

lepší hrát klasickou sérii doma-venku.
Tady rozhoduje jen momentální forma
a z tohoto pohledu to není tak spravedlivé. Nemyslím si, že by pro kohokoliv
z týmů bylo halové prostředí výhodou,“
míní čakovický trenér Miroslav Fritz. „Je
to něco jiného, ale prostě pro oba soupeU nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz

Foto: Michal Němec

Snili o tom, že podruhé v řadě v Superfinále zvednou nad hlavu mistrovský pohár a na
krk si pověsí zlaté medaile. Místo toho ale nohejbalisté TJ Avia Čakovice po skončení
rozhodujícího zápasu sezony museli sledovat vítězné křepčení soupeřů z Modřic.
Ti nakonec vyhráli Superfinále 5:2.

Foto: Martin Maršálek

Sport /// U nás

s tím v průběhu utkání snažili něco dělat, nepodařilo se propad zastavit. Je to
sport, stalo se,“ poznamenal kouč Miroslav Fritz.
„Rozdíl jsem viděl hlavně na útoku. Zatímco Kop a Pospíšil hráli dobře, nám to
nelepilo. Je tady velké letiště, není jed-

noduché se bodově prosadit. Ale nikdo
z nás nezahrál to, co minule. Utkání se
nevyvíjelo dobře, ale z minulosti víme,
že vždycky se dá otočit. Kdybychom se
dostali ještě do dvojic, s Jirkou Kalousem
jsme si hodně věřili. A kluci by pak šli na
svou papírově slabší sestavu. Jenže dneska se nám to do dvojek poslat nepodařilo. Není to ale zase tak velké zklamání,
druhé místo není tak špatné. Svět se nebortí, příště vyhrajeme,“ vzkazoval soupeřům Jakub Chadim.
Na modřické straně pochopitelně panovala ohromná radost.
„Jsem hrozně rád, že se nám to letos
povedlo a oplatili jsme Čakovicím porážku. Jsme zase nejlepší a je to strašně
krásný pocit,“ rozplýval se trenér nových
mistrů Gulda. Ten přidal slova chvály i na
svého zkušeného svěřence Pavla Koppa.
„Jsem strašně rád, že jsme ho vzali zpátky do Modřic, když se rozpadly Holice.
Zabojoval i se sebezapřením a vrátil nám
body, které nedělal v semifinále, finále
patřilo zčásti jemu,“ chválil.
///

Michal Káva
a Martin Maršálek

12–2021 /// U nás v Čakovicích
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Kalendář /// U nás

Zveme vás ///

Gemini musicales

Foto: archiv Gemini musicales

Mohou si píšťaly varhan rozumět s drobnou píšťalkou? Odpověď
zní ano. A tak vzniklo před deseti lety uskupení Gemini musicales.

Z dvojčat jste se rozrostli. Budete
v tom pokračovat?
Již od začátku svého působení příležitostně spolupracujeme s dalšími hudebníky a některé spolupráce se staly
trvalými. Časem jsme též zatoužili zabrousit i do vod gregoriánského cho-
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rálu a středověkého vícehlasu, vznikl
tedy ženský kvintet. V současné době
je nás tedy v plném počtu sedm. Pokračujeme neustále, a to hlavně v dalším rozvíjení, studiu dalších a dalších
pramenů, v současné době nám také
přibylo i několik nových replik historických nástrojů. „Rozrůstáme“ se tedy
i v tomto směru.

Kalendář prosinec 2021

na. V hudbě lze najít mnoho symbolů
a významů, které v současné době složitě objevujeme, ale pro středověkého člověka byly přirozené, byly prostě
žité a bez nich by umění bylo prázdné.
Plná symbolů je i hudba sekulární, například hudba truvérů a trubadúrů je
plná barvitých obrazů lásky a dalších
ušlechtilých ctností.

1. ST

Rozsvícení vánočního
stromu v Čakovicích
Slavnostní akce, na kterou
vás zve MČ Praha-Čakovice,
začíná v 17 hodin u zámku,
poté se společně přesuneme
na nám. 25. března, kde se
rozzáří Kouzelné náměstíčko.

Na co se mohou těšit posluchači
a diváci v Čakovicích?
Do Čakovic připravujeme adventní
hudbu převážně českého pozdního
středověku. Advent je mystickou dobou ztišení a očekávání Kristova příchodu a ve středověku a raném novověku na tuto dobu byl kladen velký
důraz. Svědčí o tom například i nerovný poměr adventních a vánočních
písní ve starých kancionálech ve prospěch těch adventních. Pro nás se tak
otvírá obrovské bohatství tohoto repertoáru, který na rozdíl od vánočních písní stále není tak známý. Texty adventních písní většinou vyjadřují
niternou touhu po příchodu Spasitele
nebo oslavují zvěstování a Pannu Marii, matku Krista. Koncert jsme pojmenovali Veni Emmanuel podle názvu
úvodní skladby, který lze volně přeložit jako Přijď, Spasiteli. ///
Michala Jendruchová

Chtěli byste žít ve středověku?
To je těžká otázka. Myšlení středověkého člověka, stejně jako prostředí, ve kterém žil, je nám již hodně vzdálené. Můžeme se jím však inspirovat, především
hloubkou duchovního smýšlení těsně
spojeného s každodenním životem. Pro
nás hudebníky je velmi inspirativní prolínání hudby a duchovna, kdy vlastně
jedno bez druhého nedává smysl.

5. NE

Mikuláš na
čakovickém zámku
Bílej Mlejn srdečně zve
děti s rodiči na mikulášský
program a to na premiérové
představení pohádky Sůl nad
zlato a rozdávání mikulášské
nadílky. Vzhledem k omezenému počtu míst je nutné
si dohodnout rezervaci do
3. 12. Tel. 773 287 001.

Foto: archiv Gemini musicales

Gemini znamená dvojčata. Jste
vzájemně v kapele takto srostlí?
V roce 2012 se na jednom kostelním
kůru potkaly varhany se šalmají a položily si otázku, zda si může množství
varhanních píšťal rozumět se sice malou, nicméně nepřeslechnutelnou „píšťalkou“. A od té doby se snažíme hledat
odpovědi na tuto a mnoho dalších hudebních otázek. Název souboru, volně
přeložen jako „hudební blíženci“, vychází z původního obsazení, kdy jsme
působili jako duo. Nicméně podle jiného výkladu slova „gemini“ se jedná
o lidi spřízněné v tom, co dělají – což
nepochybně všichni jsme.

Co vás na tomto období přitahuje?
Na středověké hudbě je zajímavé
právě to souznění hudby a duchov-

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

Farnost ///

8. ST

Česko zpívá koledy
Na různých místech v celé
ČR budou lidé ve stejný čas
zpívat stejné vánoční koledy.
Sejdeme se u vánočního
stromu před čakovickým
zámkem v 17.30 hodin, začínáme v 18.00 hodin. Texty
koled a teplé nápoje budou
k dispozici. Srdečně zvou
baráčníci s Deníkem.
www.ceskozpivakoledy.cz

15. ST

Gemini musicales
Nadýchněte se adventní
atmosféry a zastavte se
v předvánočním shonu.
V kostele sv. Remigia se
můžete zaposlouchat do tónů
hudby pozdního středověku

Milí přátelé,
stojíme na prahu adventní doby, tedy
doby přípravy na vánoční svátky. Pro
většinu z nás jsou Vánoce významným bodem roku, kterému věnujeme
značnou energii a pozornost, například v podobě nakupování, pečení,
úklidu, zdobení bytu… Od Vánoc také
očekáváme něco krásného a slavnostního, co můžeme prožít s našimi nejbližšími, něco, co nás zahřeje a na co
pak budeme rádi vzpomínat. Pro nás
křesťany je touto událostí oslava narozenin Ježíše. Slavíme zcela zvláštní
věc: Bůh se stal člověkem. A právě
toto člověčenství je něčím, co bych
nám všem přál – abychom dokázali svým blízkým darovat sebe, svoji
blízkost, naslouchání, porozumění,
pohlazení… Možná nestihneme vše
uklidit ani napéct. Na věcné dary se
někdy brzo zapomene, nebo se do12–2021 /// U nás v Čakovicích

v provedení vokálněinstrumentálního souboru
Gemini musicales. Pořádá:
MČ Praha-Čakovice společně
s čakovickou farností. Vstup
je zdarma.

19. NE

Sousedský třeboradický
advent
Akce začíná od 13 hodin
v areálu kostelní zahrady.
Čeká vás bohatý program
zahájený mší svatou, kterou
bude sloužit P. Stanislaw
Góra, od 14 hodin se představí Bílej mlejn s divadelní pohádkou Sůl nad zlato a další.
V rámci akce bude u třeboradického kostela opět vystaven
třeboradický betlém, který
si budete moci prohlédnout

konce i vyhodí. Ale to, že jsme prožili
vzájemnou blízkost, že nám spolu bylo
dobře, to v nás už zůstane, protože je
v tom kousek nebe. Přál bych tedy nám
všem, abychom v této adventní době dokázali věnovat čas také našim vztahům –
protože vzájemná láska není dílem jednoho okamžiku, ale musí se o ni pečovat.
Možná potřebujeme někomu odpustit
nebo také požádat o odpuštění. Najít si
čas na něco, co jsme někomu slíbili a už
dlouho jsme to odkládali. Vyslechnout
něčí spravedlivou kritiku a umět ocenit
druhé. Nemusí to být snadné, ale věřte
mi, že takové „předvánoční gruntování“
opravdu stojí za to. Rád bych vás také co
nejsrdečněji pozval na program v našem
kostele sv. Remigia. Pokud byste chtěli
prožít něco nevšedního, můžete se zúčastnit rorátní mše svaté, bude se konat
každé adventní úterý od 6 hodin ve vytápěné kapli kostela při svíčkách. Ve středu

až do Tří králů. Akci a betlém
pro vás připravil Sousedský
třeboradický spolek.

21. ÚT

Zimní pohádka
Pohádkové představení
pro děti má připraveno
Divadlo 100 opic a odehraje
se v půdním prostoru
čakovického zámku od 9.30
hodin. Vstupné je 50 Kč.
Tuto akci organizuje Cirkus
- centrum pro rodinu. ///
Doporučujeme, abyste
se před návštěvou
vámi vybrané akce
informovali o platných
epidemiologických
opatřeních.

15. 12. od 19 hodin nás čeká adventní
koncert a v neděli 19. 12. od 13 hodin
budu sloužit tradiční mši svatou pod
širým nebem v rámci Sousedského
třeboradického adventu. Podrobnosti
najdete na webových stránkách naší
farnosti www.farnostcakovice.cz. Ze
srdce žehnám vám i vašim blízkým
a přeji vám požehnaný adventní čas. ///
P. Stanislaw Góra.
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Senioři /// U nás
Přednášky a worksho‑
py v Klubu seniorů

1. 12. se bude konat od
16 hodin přednáška o středověkém tkání s ukázkou
předení. Zájemci se mohou
přihlásit a informovat u Jany
Jiruškové, tel.: 283 061 427.
13. 12. od 16 hodin pořádáme výrobu vánočních
svícnů. Pro účast je nutné,
aby se zájemci předem přihlásili u Jany Jiruškové, tel.
283 061 427.
15. 12. od 14 hodin se koná
workshop řezbářství pro začátečníky. ///

U nás /// Informuje
Program pro
poskytování dotací
MČ Praha-Čakovice
pro rok 2022
Žádost o poskytnutí dotace lze
podávat od 6.–20. 12 2021.
Žádosti lze podat elektronicky prostřednictvím datových
schránek, e-mailem na adresu
mestska.cast@cakovice.cz,
písemně do podatelny Úřadu
městské části Praha-Čakovice, anebo písemně na adresu
MČ Praha-Čakovice, náměstí
25. března 121/1, 196 00, Praha-Čakovice; uzávěrka pro podání žádosti je do 20.12.2021
nejpozději do 12.00 hodin.
Potřebné dokumenty ke stažení najdete na www.cakovice.cz/
Program-pro-poskytovani-dotaci-mestske-casti-Praha-Cakovice-pro-rok-2022-1.html ///

Inzerce
Pronajmu garáž u závor
v Čakovicích, hlídáno kamerovým
systémem. Cena 1.500 Kč.
Tel. 737 909 177
Prodám dětské kolo červené barvy, 100-135 cm, 4-9
let. Prakticky nové, značka
Superior. Cena 2 500,- Kč,
případně dohodou.
Tel: 737784989.

MALOVÁNÍ ČAKOVICE – rychlé,
kvalitní a čisté vymalování bytu či
domu dle vašich představ. Profesionální služby. Tel.: 736 734 947.
Instalatérské, topenářské
a svářečské práce.
Volejte 604 644 988,
spoustamichal@seznam.cz

Nárok mají sociálně slabé domácnosti,
důchodci a studenti.

Dotace bude pokryta z 95% z prostředků EU,
5% hradí žadatel.
Více informací na www.cakovice.cz.

TŘEBORADICKÝ ADVENT
Neděle, 19. prosince 2021 ve 13 hod.
u kostela v Třeboradicích-Slaviborské nám.

Přijmeme pracovníka na práci
s paletama. Možnost ubytování.
Kontakt: 734490261,
info@paletgroup.cz

Program:

13.00 hod Mše svatá na čtvrtou adventní neděli – P. Stanislaw Góra,
Čakovická schola
14.00 hod Sůl nad zlato – pohádkové divadelní představení spolku Bílej
Mlejn Čakovice
14.20 hod Adventní představení divadla scénického a historického
šermu REBEL
14.40 hod Adventní vystoupení dětí MŠ Třeboradice a Čtyřlístek
15.00 hod Hudební vánoční představení – Jessica May – zpěv-heligonka,
doprovod na harmoniku Petr Novák – hudební dětský
doprovod je vítán. Děti vezměte si s sebou rytmické nástroje
jako jsou například rolničky, zvonečky a jiné dle vaší fantazie.

Koupím řadovou garáž
v Čakovicích. Tel: 724 542 731.

KOVOTVORBAPRAHA.CZ Praha 8
Bezpečnostní mříže na míru
Zakázková kovovýroba
Kontakt: 775393911, 776553340
kovotvorbapraha@gmail.com ///

Doprovodné akce:

Výstavy výtvarných prací na téma „Vánoce“ dětí MŠ Třeboradice, Čtyřlístek
a ZUŠ Marie Podvalové Čakovice, sbírka starého pečiva pro naše zvířátka.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ GYMNÁZIA ČAKOVICE
1. 12. 2021 a 5. 1. 2022
ZAMĚŘENÍ NA CIZÍ JAZYKY A INFORMATIKU
4leté a 6leté studium • Přípravné kurzy a zkoušky nanečisto
www.gymcak.cz

Vstup a občerstvení zdarma:

Ochutnávka tradičního vánočního pečiva dle receptur našich babiček,
teplé nápoje

Přijďte s námi oslavit adventní čas
Advent_Treboradice_2021.indd 1

Divadlo Bílej mlejn Čakovice
zve na akci

Zjišťování potenciálních žadatelů o výměnu
kotlů pro nízkopříjmové domácnosti

V případě zájmu kontaktujte
Odbor školství, kultury a sportu na telefonních
číslech 277003447 (Lukáš Horský),
příp. 283061427 (Jana Jirušková), kde
budete zapsáni jako možný zájemce.

SOUSEDSKÝ

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

„KOTLÍKOVÁ DOTACE“
Na začátku roku 2022 má být vyhlášena výzva
č. 4 dotačního programu „Zlepšení kvality
ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického
vytápění v domácnostech“.
V tuto chvíli probíhá zjišťování potenciálních
žadatelů o uvedenou dotaci.

Na akci vás srdečně zve Sousedský Třeboradický Spolek ve spolupráci se
spolkem Bílej Mlejn Čakovice a Římskokatolickou farností Čakovice

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

08.11.2021 19:41:07

MIKULÁŠ

NA ZÁMKU
PŮDNÍ ATELIÉR

MČ Praha-Čakovice ve spolupráci
s SOŠ a SOU Čakovice
pořádají

PŘEDVÁNOČNÍ
SETKÁNÍ SENIORŮ
30. listopadu 2021 v 16,00 hod.
na adrese SOŠ a SOU
Ke Stadionu 623, Praha-Čakovice
Prosíme o dodržování aktuálních epidemiologických
opatření. Bližší informace: Jana Jirušková, tel. 283 061 427.

K tanci a poslechu zahraje známá
pražská kapela “Květovanka”.
Kulturní program a občerstvení zajištěno.

5.12.2021 v 17:00

Program
• pohádka Sůl nad zlato
• příchod Mikuláše a doprovodu
• rozdávání dárečků
Rodiče pozor!
Abychom předešli dětskému zklamání,
je nezbytná rezervace místa a také
předchozí domluva s Mikulášem.
Nejpozději do 3. prosince na telefonu:
773 287 001.

ČAKOVICKÁ FARNÍ CHARITA

hledá

OVOLNÍKY

DOBR

Jsi student/ka SŠ nebo VŠ a bydlíš v Čakovicích či blízkém okolí?
Připadá ti, že pomáhat druhým má smysl? - Zajímá tě, jak funguje
neziskovka? - Máš týdně hoďku či dvě čas, který bys rád/a nějak
smysluplně využil/a?

PAK PRO TEBE MÁME TIP!

Ozvi se nám během října či listopadu a společně
vymyslíme, jak se do farní charity zapojit.

Co Farní charita dělá a s čím bys mohl/a pomoci?
Příprava balíčku pro lidi bez domova
Organizace setkání pro seniory a přednášek pro veřejnost
Doučování dětí
Každodenní administrativa spojená s chodem organizace
Kontakt: Pavla Štefanová: pavla.pijanova@seznam.cz
nebo Anna Steinová: anna.steinova@seznam.cz

Baráčníci Čakovice

Jsme výrobci produktů pro kreativní tvorbu

Vás zvou na

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

Společně si zazpíváme:
Narodil se Kristus Pán, Jak jsi krásné, neviňátko,
Nesem vám noviny, Rolničky, rolničky,
Štěs�, zdravý, pokoj svatý, ...

CUKRÁRNA
ČAKOVICE
·
·

DORTY MINIDEZERTY
CHLEBÍČKY OBLOŽENÉ MÍSY

PŘÍJEM OBJEDNÁVEK
NA VÁNOČNÍ SVÁTKY A SILVESTR.
PRODEJ CUKROVÍ, VAJEČNÉHO LIKÉRU
A VÁNOČEK DOMÁCÍ VÝROBY.

8.12.2021 od 17.30

u vánočního stromečku před zámkem.
Od 18.00 společný zpěv koled v celém Česku.

www.cukrarna-hajek-hajkova.cz | tel: 602 650 626

Těšíme se na všechny generace.
www.ceskozpivakoledy.cz – Facebook: Baráčníci Čakovice

Vedle prodejny LIDL ul. Schoellerova, Praha 9

dm DÁRKOVÁ KARTA

”

POHODLNÉ PRO MĚ,
MNOHO

PRO

MOŽNOSTÍ

OBDAROVANÉHO

Stačí na pokladně nabít libovolnou
hodnotou a jednoduše darovat.
dm.cz/darkovakarta

navštivte prodejnu dm
Schollerova ul.
Čakovice

“
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dm dárk
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RADOST POD STROMEČKEM
ZAČÍNÁ V GLOBUSU

VESELÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

2022

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

lso
E
to rce
u
A ze
in
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Dárkový koš pro vás připravíme
dle vašeho přání a přizpůsobíme
vašemu rozpočtu.

15.11.2021 7:26

Dárková karta platí ve všech hypermarketech, na čerpacích stanicích a mycích linkách Globus
v celé České republice. Více informací na www.globus.cz a v informačním centru hypermarketu
Globus Praha-Čakovice: +420 284 026 198.

již od 299 Kč za měsíc

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

428001-ADC_inzerat[185x90] 06/2013.indd 1

AKČNÍ NABÍDKA
NOTEBOOK ZDARMA

PŘESTAVBA DOKONČENA!

Objednejte si týden rychlého internetu
na zkoušku zdarma!

Užijte si moderní způsob nakupování v nově
zrekonstruovaném Globusu v pražských Čakovicích.

26.6.13 13:19

Aktuální otevírací doba na www.globus.cz.

Městská část Praha-Čakovice vás srdečně zve na

ADVENTNÍ TRHY
NA KOUZELNÉM NÁMĚSTÍČKU

Trhy se konají v sobotu 11.12. a 18.12.2021
na „Kouzelném náměstíčku“ (nám. 25. března)
u kostela sv. Remigia od 16.00 do 20.00 hodin.
Prodávat se bude tradiční vánoční sortiment. Na děti budou čekat zvířátka
z miškovické ekofarmy. Na trzích bude možné podpořit Farní charitu Čakovice.
Aktuální informace můžete najít na
webových stránkách MČ Praha-Čakovice www.cakovice.cz

