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Slovo starosty Obsah

Vážení sousedé, milí přátelé,
obvykle se na začátku školního roku říká: „No a za chvilku 
už budou zase Vánoce.“ Vždy si pomyslím, že to není pravda, 
ale ono to stejně uteče opravdu tak nějak rychleji. S přícho‑
dem zimy se vždy snažíme „urychlit“ co nejvíce staveb, aby 
je horší klimatické podmínky co nejméně ovlivnily. Nejinak 
je tomu i letos. Co tedy aktuálně běží v městské části za vět‑
ší stavby, které řídí čakovická radnice?

V listopadu byla dokončena úprava severního vstupu do 
zámeckého parku a také byl zahájen proces kolaudace nové 

hasičské zbrojnice v Miškovicích, která je již téměř dokončena. Ve výstavbě dále zů‑
stávají cyklostezky na jihovýchodě Čakovic, které by měly být podle plánu dokončeny 
a připraveny pro příští sezónu. Práce pokračují i v Husově parku, který by měl být ve‑
řejnosti znovu otevřen v červnu. Pokračuje také výstavba chodníku v Třeboradicích, 
který povede od hřiště směrem k domům v blízkosti železničního přejezdu. V případě 
dobrého počasí by jeho první část měla být dokončena ještě do Vánoc. Další výstavba 
by měla pokračovat hned po Novém roce v závislosti na meteorologických podmín‑
kách.

Toto číslo se vám dostává do rukou přibližně na počátku adventu. I o adventu nás 
čeká bohatý kulturní program, který pro vás připravila městská část a řada spolků 
a organizací. Doporučuji každému z nás prohlédnout si kulturní přehled, který v tomto 
čísle naleznete, a vybrat si alespoň jednu z akcí. Je důležité se před Vánocemi alespoň 
na chvíli oprostit od předvánočního shonu a zamyslet se nad podstatou adventní doby.

Přeji vám klidný prosinec.
S úctou váš starosta Jiří Vintiška
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Smlouva o spolupráci na akci 
„Třeboradice – lokalita při ulici 
Schoellerova“ se společností 
Nikmar s. r. o. 
USN RM 561/2019 ze dne 21. 10. 2019
Uzavření smlouvy o spolupráci se společ‑
ností Nikmar s. r. o. je výsledkem dlou ‑ 
hých jednání o výstavbě v Třeboradicích. 
Tato smlouva umožnila městské čás ti 
ovlivnit charakter výstavby a získat kom‑
penzaci do svého rozpočtu. Protože se 
jedná o významnou akci, věnujeme se jí 
podrobně na straně 3 tohoto vydání.

Smlouva o spolupráci na výstavbu 
6 dvou patrových rodinných 
dvojdomů v Třeboradicích se 
společností P+P spol., s. r. o. 
USN RM 562/2019 ze dne 21. 10. 2019
Další smlouva o spolupráci řeší další 
vý stavbu v Třeboradicích, konkrétně 
6 dvou pa tro vých rodinných dvojdomů, 
a to na základě územně architektonické 
stu die vypracované v únoru 2018 pod 
názvem Územní studie Třeboradice spo‑

lečností Labor13, s. r. o. Jedná se o nízko‑
intenzivní výstavbu, která propojí 
ul. V Pa čát kách a ul. Prebslovu.

Participativní rozpočet 
USN RM 564/2019 ze dne 1. 11. 2019
Novinkou z oblasti financování bude od 
příštího roku zavedení a realizace parti‑
cipativního rozpočtu, kterou vedení rad‑
nice svěřilo firmě RNDr. Pavel Roušar. 
V praxi to znamená vyčlenění určité část‑
ky, o které bude rozhodovat sama veřej‑
nost. Jinými slovy jde o zapojení občanů 
do života v obci.

Realizace rekonstrukce fary 
s názvem Stavební úpravy objektu 
č. p. 17/3 na nám. 25. března, 
Praha 9-Čakovice na pozemcích 
parc. č. 2 a 3 v k. ú. Čakovice. 
USN RM 570/2019 ze dne 1. 11. 2019
Radě MČ byla předložena žádost římsko‑
katolické farnosti u kostela sv. Remigia 
o udělení souhlasu se záměrem k reali‑
zaci rekonstrukce fary. Jedná se o jednu 

Aktuálně�z radnice�///

Zprávy�z Rady�MČ�Praha�‑Čakovice

z nejkrásnějších budov v Čakovicích, kte‑
rá si zaslouží rekonstrukci. V tuto chvíli 
byla předložena projektová dokumenta‑
ce a odsouhlasen záměr realizace.

Dovybavení ZŠ Jizerská 816,  
aquaponická laboratoř 
technologie, vyhodnocení 
cenových nabídek 
USN RM 576/2019 ze dne 1. 11. 2019
Velkou chloubou čakovické základní ško‑
ly bude zanedlouho aquaponická labora‑
toř, kterou se budeme pyšnit jako první 
škola v republice. Aquaponie je auto‑
nomní systém produkce potravin, který 
spojuje chov ryb a pěstování rostlin bez 
půdy. O její zřízení se postará společnost 
Farma pro všechny, s. r. o.

Kompletní zápisy z rady naleznete 
na internetových stránkách 
http://cakovice.cz/VOLENE ‑ORGANY/
Rada ‑MC/Zapisy ‑z ‑jednani ‑Rady ‑MC 
nebo v listinné podobě na podatelně 
úřadu. ///

Na svých pravidelných zasedáních Rada městské části Praha ‑Čakovice 
projednávala čtyřicet dva bodů jednání. Vybíráme pro vás ty 
nejzajímavější.

Fo
to
: K
at
eř
in
a 
M
ar
ho
ul
ov
á



10–2019 /// U nás v Čakovicích 3

Aktuálně�z radnice�///

Participativní 
rozpočet – vy 
určujete, kam 
budeme investovat

V říjnu Rada vybrala spolupracující 
firmu pro zavedení a realizaci parti‑
cipativního rozpočtu. 

Díky participativnímu rozpočtu bu‑
dete mít možnost aktivně se zapojit 
do rozvoje městské části a určit, 
kam bude část veřejných prostřed‑
ků investována. Každoročně bude 
na participaci vyčleněna částka 
určená na realizaci projektů pro 
zlepšení kvality života v městské 
části, které navrhnete. 

Zároveň jste zváni k diskuzím nad 
projekty a zapojení se do rea lizace 
vítězných projektů. První setká-
ní s veřejností, kde se dozvíte, 
jak konkrétně bude navrhování 
projektů vypadat, proběhne v úterý 
14. ledna 2020 v Čakovickém 
zámku. 

Více informací naleznete v příštím 
čísle zpravodaje a na webových 
stránkách městské části. ///

(red)

Dvě�nové�ulice�
v Třeboradicích

Řešené území se nachází severně od cen‑
tra Třeboradic při ulici Schoellerova a je 
obklopeno převážně obytnou zástavbou. 
Dle platného územního plánu z roku 
1999 je toto území určeno k zástavbě pro 
bydlení a služby. Smlouva o spoluprá‑
ci mezi městskou částí a investorem je 
kom promisem mezi požadavky radnice 
a požadavky investora, kterému přihrává 
velkorysé možnosti platný územní plán.

Navrženy jsou dva typy zástavby – 
sedm izolovaných rodinných domů umís‑
těných v severní části území a čtyři domy 
o dvou podlažích s třetím podlažím ve‑
stavěným do krovu objektu. Dva domy 
jsou navrženy výhradně na bydlení, dva 
částečně na bydlení a částečně jsou zde 
umístěny plochy občanské vybavenos‑
ti (v předmětných čtyřech domech by 
mělo být 25 bytů a 5 ploch občanské vy‑
bavenosti). Měla by zde vzniknout kavár‑
na, obchod se smíšeným zbožím a mul‑
tifunkční vzdělávací prostor k pronájmu 
pro veřejnost.

Městské části se podařilo přesvědčit 
investora o výstavbě bydlení inspirova‑

Rada městské části Praha‑Čakovice před nedávnem schválila 
smlouvu o spolupráci s investorem Nikmar s. r. o., který vlastní 
pozemky v Třeboradicích. Vzniknou zde dvě nové ulice obklopené 
moderní výstavbou.

ného Holandskem, které je v ČR novin‑
kou. Jedná se sice o bytové domy, ty ale 
v mnoha ohledech odpovídají spíše stan‑
dardům individuálního rodinného bydle‑
ní. Takové bytové domy mají z velké čás‑
ti parametry řadových rodinných domů 
s individuálním vstupem a zahrádkou.

„Naše radnice nepodporuje startova‑
cí a dočasné bydlení, které by s sebou 
přinášelo častou fluktuaci. Mnohem ra‑
ději uvítá nové občany, kteří se zde usa‑
dí nastálo. Obyvatelé naší městské části, 
kteří hledají větší byty, zase budou mít 
možnost zůstat doma,“ odůvodňuje pro‑
jekt a plánovanou výstavbu místostaros‑
ta Alexander Lochman, do jehož kompe‑
tencí územní rozvoj spadá.

Ve spolupráci s investorem byly vy‑
tipovány okrajové polohy této lokality, 
kam se soustředí nebytové služby. Ty 
budou umístěny tak, aby byly viditelné 
a přístupné pro všechny obyvatele Tře‑
boradic. Projekt se připravoval několik 
let a konkretizuje se od roku 2016 do‑
dnes. Investor postupně zapracovává 
požadavky městské části tak, aby tato 
zástavba byla pro Třeboradice přínosem.

„Dalším přínosem je i peněžní část do 
rozpočtu městské části ve výši 2 590 000 
korun, kterou bychom rádi investova‑
li zpět do Třeboradic, aby občané měli 
z těchto peněz užitek. Dokážu si předsta‑
vit, že o tom, kam tyto peníze půjdou, by 
mohli rozhodnout sami třeboradičtí ob‑
čané v rámci participačního rozpočtu, 
který připravujeme,“ popisuje další plá‑
ny Alexander Lochman. ///

(red)
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Bylo�///�U nás

Na nádvoří u zámku se sešly děti s lam‑
pionky, aby v doprovodu svých rodičů 
a veselé hudby prošly v pestrém průvo‑
du zámeckým parkem. Z důvodu rekon‑
strukce Husova parku byla vynechána 
zastávka u sochy Mistra Jana, která již od 
první republiky byla nedílnou součás‑
tí této akce. Avšak i pochod spadaným 
listím v zámeckém parku s mihotavými 
světélky uvězněnými v barevných lampi‑
onech přinesl zejména těm nejmladším 
účastníkům mnoho radosti. ///

Jarka Krákorová

Hra režisérky Lídy Engelové z repertoá‑
ru divadla Viola je založena na dialozích 
nadřízené a zaměstnankyně a pojednává 
o tom, že některé války jsou vedeny za 
kancelářským stolem, u kávy a s věčným 
úsměvem na tváři. I v tomto případě však 
zůstávají mrtví a ranění v důsledku zrůd‑
né a nenápadné manipulace. Do podob‑
né situace se může někdy v zaměstnání 
dostat každý z nás, a snad i proto diváci, 
kteří zaplnili zámeckou galerii do po‑
sledního místečka, po počátečním smí‑
chu v prvním jednání nakonec odcházeli 
zadumaní. Organizaci a hladký průběh 
představení zajistila Jana Anděličová, 
před sedkyně kulturní komise. ///

Jarka Krákorová

Lampionový průvod
Tak jako v předchozích 
letech také letos 25. října 
pořádal Sokol Čakovice 
tradiční lampionový průvod 
u příležitosti oslav vzniku 
samostatné Československé 
republiky.

Smluvní vztahy
Krásně krutý text anglického 
autora Mikea Bartletta plný 
černého humoru bravurně 
převyprávěly 23. listopadu 
v galerii Na Půdě Čakovického 
zámku herečky Dana Černá 
a Jana Stryková.

Za přítomnosti zástupců 
městské části byl 6. listopadu 
otevřen nový vstup do severní 
části zámeckého parku.

Další z projektů naší radnice byl dokon‑
čen, a návštěvníci čakovického parku tak 
mohou procházet novou branou u zá‑
meckého rybníka. Nově byla upravena 
též severní část parku. Vznikla zde pěší 
komunikace s několika lavičkami, kte‑
rá vede až ke břehu rybníka a pokraču‑
je jako molo nad vodní hladinu. Přitom 
byly zachovány vzrostlé stromy, které do 
tohoto prostoru neodmyslitelně patří.

Pan starosta Jiří Vintiška a místosta‑
rostové Alexandrer Lochman a Soňa Čer‑
ná poděkovali místním architektům Pav lu  
a Evě Vávrovým i stavební firmě, kte‑
rá projekt realizovala. Výstavba stála 
cca 5 milionů a byla hrazena z rozpočtu 
Ma gi strátu hlavního města Prahy. ///

(red)

Nový vstup do 
zámeckého parku 
dokončen
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U nás�///�na�YouTube

Koncert  
na počest 
Marie 
Podvalové

Čakovické posvícení

Reportáž z oblíbené akce pořádané 
již tradičně MČ Praha‑Čakovice na ná‑
městí Jiřího Berana. Bohatý program 
i přes nepřízeň počasí přilákal mnoho 
lidí z Čakovic i okolí.

Islám – jak se ho 
správně bát a nebát

Reportáž z besedy o islámu 
očima doktora Bronislava 
Ostřanského z Čakovic.

Avia Letňany: 
Čakovice mají 
námitky k územnímu 
plánu

Reportáž o připomínkách 
k plánované bytové výstav‑
bě, které schválilo zastupi‑
telstvo MČ Praha‑Čakovice 
ke změnám v územním 
plánu Prahy.

Jak Čakovice ke svatému Remigiovi přišly

Reportáž z přednášky o zasvěcení a historii čako‑
vického kostela. Konala se v rámci čakovického 
posvícení ve školní knihovně.

Workshopy 
pro děti 
v nízkoprahovém 
centru

Reportáž o worksho‑
pech, které budou 
pořádány v nízkopra‑
hovém centru.

ZŠ Dr. E. Beneše má novou 
školní budovu

Reportáž z nové školní budovy. O ča‑
kovickém školství a nové škole hovoří 
především Jiří Vintiška, Alexander 
Lochman, Martin Střelec a žáci.

Reportáž z koncertu a výstavy ku příležitosti 110. výročí 
narození čakovické rodačky, operní pěvkyně Marie 
Podvalové. Hosty koncertu byli sólisté Národního divadla.

Jsme teď i na YouTube!

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

JSME
TEĎ I NA

→ ←
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Téma�///
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Sokolovna�po�rekonstrukci�otevřela�své�
dveře�sportovcům�a cvičencům
Od 1. listopadu se opět cvičí v sokolovně. Ta prošla další etapou 
rekonstrukce, v jejímž rámci došlo ke kompletní výměně střechy a bylo 
vestavěno třetí podlaží. Tím se výrazně navýšily prostory určené ke 
sportu, ale také k pořádání kulturních akcí.

V roce 2012 byl stav sokolovny již téměř havarijní. Během cviče‑
ní odpadávala na různých částech stropu omítka a hrozilo zra‑
nění cvičenců. Cvičení v budově byla přerušena a na základě do‑
tace Státního fondu životního prostředí ČR, který poskytl částku 
5 130 627 korun, mohla být zahájena rekonstrukce. Výběrovým 
řízením prošla vítězně firma JUMAR, s. r. o., a tak začala první eta‑
pa – zateplování stavby. To bylo ukončeno v červnu 2014 kolau‑
dací. Cena se vyšplhala na 8 342 153 korun, z toho TJ AVIA Čako‑
vice, z. s. uhradila 2 453 849 korun, zbytek byl zaplacen z dotace.

V roce 2016 bylo na základě posudku statika rozhodnu‑
to o nutnosti dalších nezbytných úprav nejpozději v horizon‑
tu dvou let. Bylo tedy zažádáno o další dotace, a to již ve spo‑

lupráci TJ AVIA Čakovice, z. s. a MČ Praha‑Čakovice. Vyhověno 
bylo až v roce 2018, kdy Magistrát hl. m. Prahy poskytl z důvo‑
du havárie částku 10 300 000 korun a MČ Praha‑Čakovice část‑
ku 3 000 000 korun. K podpisu smlouvy o dílo se stavební fir‑
mou CONACT, s. r. o. a předání staveniště došlo letos 18. února. 
Tato další etapa rekonstrukce byla dokončena 17. září. Přišla na 
16 960 000 korun. Stavba byla provedena podle projektu AKK 
architektonické kanceláře KŘIVKA, s. r. o.

Celkem bylo od roku 2014 prostavěno více než 25 milionů. 
A téměř hotové dílo mohli již od 1. listopadu posoudit samotní 
cvičenci. Vestibul s recepcí přímo září, hlavní sál s novým sníže‑
ným stropem má kvalitní novou podlahu, nové žebřiny a hlav‑

Tetx: Jarka Krákorová
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ně prostorné jeviště, které přímo vyzývá k pořádání kulturních 
akcí. Sociální zařízení splňují ty nejpřísnější normy. Svou původ‑
ní krásu získaly také balkony. Nad sál byl navíc vestavěn další 
kompletní velký prostor (druhý sál), o jehož využití v budouc‑
nu mají zájem jednotlivé sportovní oddíly. Celá stavba je nově 
zastřešena. Pokud se podaří získat další dotace, bude vystavě‑
no nové schodiště z 1. do 3. podlaží, zázemí ve 3. podlaží a šatny 
se sprchami v přízemí. Vybavení bude pořízeno z vlastních pro‑
středků tělovýchovné jednoty.

Rekonstrukcí sokolovny byly Čakovicím navráceny úžasné 
prostory využitelné nejen k tělovýchově. Od dob první repub‑
liky se zde konalo nespočet plesů, maškarních bálů, koncertů, 
módních přehlídek i oslav spojených s tancem. Krásný sál s bal‑
kony a podlahou, která odolá i podpatkům tanečních střevíč‑
ků, jistě bude výzvou pro místní kluby a spolky k opětnému po‑
řádání velkých kulturních akcí, které mnoho let žily už jen ve 
vzpomínkách pamětníků.

Sokolovna je v majetku TJ AVIA Čakovice, z. s. Předsedou jed‑
noty je Jan Kantner, místopředsedy jsou Jan Pollák a Zdeněk 
Ště pá nek, tajemnicí Mgr. Ljuba Straková. Jim i ostatním činov‑
níkům a cvičitelům jednoty patří veliký dík za neutuchající ne‑
zištnou práci pro všestranný rozvoj sportu a tělovýchovy v naší 
městské části.

TJ AVIA Čakovice, z. s. má devět oddílů – jsou to: fotbal, nohej‑
bal, stolní tenis, národní házená, SPV (sport pro všechny), gym‑

nastika, volejbal, tenis a crossminton. Zájemci o tuto širokou 
škálu sportovních odvětví se mohou informovat na www.ca‑
kosport.eu a zájemci o cvičení v sokolovně na www.cvi ceni‑
cakovice.estranky.cz. Rozpis cvičení jednotlivých oddílů SPV na‑
leznete rovněž na informačních vývěskách přímo v sokolovně.

Děti, žáci, ženy i muži – sport je to nejlepší, co vám můžeme 
doporučit, a u nás v Čakovicích je nabídka sportovního vyžití 
skutečně jedinečná! Proto neváhejte – hýbejte se – sportujte – 
soutěžte nebo cvičte jen tak pro radost a pro své zdraví. Přijďte 
mezi nás do TJ AVIA Čakovice, z. s. ///

Zvedání krovu 
a budování nové 
střechy bylo 
náročné.Fo
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Psal se rok 1895. V srpnu se v Čakovicích 
radili medik A. Dašek, pekařský mistr 
J. Flanderka a krejčovský mistr V. Rade‑
chovský o tom, že v naší obci založí so‑
kolskou jednotu. 7. října téhož roku se 
již sešlo v hostinci pana Daška 69 členů 
na první valné hromadě Sokola Čakovice 
a zvolili ze svého středu starostu jedno‑
ty J. Miňovského, rolníka v Čakovicích, 
místostarostu B. Nepomuckého z Let‑
ňan, jednatele J. Nováka, políra z Čako‑
vic, pokladníka J. Flanderku a náčelní‑
ka F. Komedu, učitele v Třeboradicích. 
A jak rostly na přelomu století Čakovice, 
mohutněla početně i sokolská jednota 
a v průběhu let vyvíjela nejen tělocvič‑
nou, ale i kulturní činnost.

Slibný vývoj přerušila až 1. světová 
válka, která si vyžádala za oběť i sedm 
členů čakovického Sokola.

Velkého rozvoje doznala jednota po 
vzniku samostatné Československé re‑
publiky 28. října 1918, kdy se do Soko‑
la přihlásili noví, nadšení pracovníci, ze‑
jména z řad úředníků a učitelů. O činnost 
jednoty se v té době zasloužil především 
J. Flanderka, který zastával funkci sta‑
rosty Sokola Čakovice po 25 let (1899–
1924). Významnou událostí v životě 
jednoty bylo položení základního kame‑
ne sokolovny 22. května 1927. Potřeba 
vlastní budovy s tělocvičnou byla pociťo‑
vána již v prvních letech existence jedno‑
ty, kdy na popud tehdejšího čakovického 

učitele a člena Sokola Vojty Beneše (bra‑
tra pozdějšího prezidenta Edvarda Bene‑
še) byl založen stavební fond. Vedle to‑
hoto fondu tvořil podstatný zdroj příjmů 
pro stavbu sokolovny také sokolský bio‑
graf, který zahájil provoz 11. února 1920. 
Významný byl též dar akciové společnos‑
ti Schoeller a spol., majitele čakovického 
cukrovaru, kterým byl pozemek ve vý‑
měře 58,5 arů. V roce 1925 byla na bu‑
dovu sokolovny vypsána soutěž. Z do‑
šlých 17 návrhů byl vybrán projekt Josefa 
Vytisky, člena vídeňského Sokola. Tento 
návrh byl realizován po menších úpra‑
vách provedených staviteli J. Stárkem 
a Č. Lukešem. Rozpočet na stavbu soko‑
lovny činil 924 504 korun. Rok po polo‑

Ni�zisk,�ni�slávu�(sokolské�perličky)

„Naše věc není pro strany, ale pro národ veškerý.“ (Tyrš) Tímto heslem řídili se 
Sokolové, avšak jejich samotná dokonalá organizovanost a kázeň vzbuzovala 
respekt a nevoli některých politických režimů. Jak se na vlnách historie houpal 
Sokol Čakovice?

Slavnostní  
pochod Sokolů 
Čakovicemi
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žení základního kamene, 3. června 1928, 
byla sokolovna v Čakovicích slavnost‑
ně otevřena a okamžitě se stala centrem 
sportovního i společenského dění v obci. 
Vyvrcholením předválečné činnosti So‑
kola Čakovice byla účast na X. všesokol‑
ském sletu, konaném ve dnech 29. 5. až 
6. 6. 1938 v Praze na Strahově.

Těžká válečná léta se dotkla Sokola 
hned v prvních dnech okupace Českoslo‑
venska. 16. 3. 1939 byli v čakovické so‑
kolovně ubytováni němečtí vojáci. To ov‑
šem ještě nikdo netušil, co přinesou další 
měsíce a roky. 9. 10. 1941 byl gestapem 
zatčen starosta Sokola Čakovice Jiří Be‑
ran. Krátce nato byla Česká obec sokol‑
ská rozpuštěna a její jmění zabaveno. 
5. března 1942 došla do Čakovic smutná 
zpráva o smrti Jiřího Berana.

Na své první poválečné schůzi se sešel 
výbor Sokola Čakovice již 14. 5. 1945. Na 
programu schůze bylo zvolení zástupců 
Sokola do Národního revolučního výbo‑
ru Čakovice, a to Dr. V. Hlavsy, J. Sládečka 
a B. Pekárka. Dále byla ustavena komise 
pověřená jednáním s Avií o uvolnění so‑
kolovny, která v posledních čtyřech le‑
tech války sloužila jako ubytovna pro za‑
městnance továrny. 14. června se v sále 
kina Avia konala valná hromada, na které 

proběhly volby nového výboru. Staros‑
tou byl zvolen J. Sládeček. Ve dnech 19. – 
27. 6. 1948 se na strahovském stadionu 
v Praze konal XI. všesokolský slet, které‑
ho se zúčastnilo 463 cvičenců čakovické 
jednoty. Pak ale následovaly reorganiza‑
ce tělovýchovných jednot a sportovních 
klubů, které vedly koncem roku 1952 ke 
zrušení Československé obce sokolské. Ke 
snaze obrodit činnost zrušeného Soko‑
la došlo až na jaře roku 1968, avšak kvů‑

li normalizačnímu procesu byla jeho čin‑
nost počátkem roku 1969 opět ukončena.

Listopadové události roku 1989 umož‑
nily, že již potřetí v historii byla činnost 
Československé obce sokolské obnovena, 
a to ustavujícím sjezdem na pražském 
výstavišti dne 7. 1. 1990. Také v Čako‑
vicích došlo k oživení sokolské činnos‑
ti. Po zvolení přípravného výboru Soko‑
la Čakovice se konala ustavující členská 
schůze dne 10. 1. 1990 v místnostech 
Čakovického zámku. Zde byl přijat pro‑
gram činnosti pro další období a staros‑
tou zvolen Jar. Kratochvíl.

V současné době se Sokol Čakovice 
opět aktivně podílí na tělovýchově mlá‑
deže i dospělých a věnuje se též kultur‑
ně‑vzdělávací činnosti. Ve spolupráci se 
ZUŠ Marie Podvalové jsou pořádány kon‑
certy a lampionové průvody při příleži‑
tostech státních svátků nebo výročí vý‑
znamných osobností národních dějin. 
Bývalou slávu Sokola Čakovice se však 
již vzkřísit nepodařilo. Otěže místní tělo‑
výchovy převzala TJ Avia Čakovice, která 
si však i v duchu sokolských tradic vede 
skvěle. V současné době se jí daří postup‑
ně rekonstruovat sokolovnu, její činnost 
je všestranná a počtem členů (více než 
950) se řadí k největším místním spol‑
kům. ///

Jarka Krákorová



Jak dlouho žijete v Čakovicích? Co se 
vám tu nejvíce líbí?

Rudy: Já tu žiju jedenáct let, od doby, 
kdy jsme se s Petrem vzali, a už bych 
za nic neměnila. Je tu krásná klidná lo‑
kalita, u domu máme zahrádku, mohu 
mít zvířátka, a to mě naprosto uspoko‑
juje. V Čakovicích se mi líbí úplně vše! 
Zlepšit by se mohly snad jen některé 
chodníky, např. v Danielově ulici, kde 
se chodci mohou přerazit a maminky 
s kočárky tu neprojedou vůbec.

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

Petr: Já žiju v Čakovicích už sedmnáct 
let, šest let z toho jsem bydlel na faře.

Nežijete tu dlouho, ale přesto 
jste se velmi brzy stali známými 
osobnostmi – jak se to stalo?

Rudy: Jsme společenští, rádi chodíme 
mezi lidi. Oblíbeným místem setkávání 
je nedaleká hospůdka U Daniela, tam 
jsme poznali řadu kamarádů. Pořáda‑
li jsme tam akce – Kološou (vyjížď‑
ka cca 20 cyklistů do okolí), Guláššou 

(soutěž ve vaření guláše), zúčastňuje‑
me se většiny místních akcí a zapojili 
jsme se do spolkové činnosti.

Povíte nám něco o vašich profesích – 
co vlastně děláte, čím se zabýváte?

Rudy: V pražském divadle Františka 
Troníčka (Troníček, Vladislavova 22, 
Praha 1) hraju v souboru Naťesno, je‑
hož jsem členem. Mohli jste mě vidět 
například ve hře Hovory, Michelínovy 
hvězdy nebo Největší dobrodružství 

Ro �hovor�///

Múzy�a řemesla
Múzická umění jsou ta, při nichž umělci sami vystupují před 
publikem, používají svůj hlas a tělo jako médium. Jsou to hudba, 
tanec a divadlo. Výtvarná umění byla pokládána za řemeslo, 
protože pracovala s hmotným materiálem a vyžadovala tělesnou 
námahu. O tom, jak spojení múzy a řemesla funguje v jedné 
čakovické rodině, vypráví Rudolfa a Petr Šafusovi. Text: Jarka Krákorová
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Ro �hovor�///

Sherlocka Holmese. Divadlo zároveň 
provozujeme, takže zde hrají i jiné di‑
vadelní soubory.
Petr: Byl jsem členem taneční složky 
souboru Chorea Bohemica, teď se ještě 
trochu hýbu v tanečním divadle BUFO 
(jehož název v sobě skrývá zkratky 
slov budoucnost folklóru). Hlavně se 
však zabývám restaurováním, neboť 
moje profese je akademický malíř a re‑
staurátor. Restauruju obrazy, nástěnné 
malby a plastiky. V současnosti pracu‑
ju v Českém Brodě.

Nějaké vzory, nějaká přání?
Rudy: Mám ráda spisovatelku a hereč‑
ku Ivanku Devátou, čtu všechny její 
knížky. Vždy jsem si přála zahrát si 
Čapkovu Matku, ale splnilo se mi za‑
tím jen zahrát si matku (Marfu Kaba‑
novou) v dramatu Bouře od A. N. Ost‑
rovského (v divadle H2O).
Petr: Rád bych restauroval nějaká 
opravdu hodnotná malířská díla, a to 

nejlépe doma v teple, což je asi nespl‑
nitelný sen. (smích)

Již byla zmíněna spolupráce 
s místními spolky, můžete ji nějak 
upřesnit?

Rudy: Režírovala jsem divadelní hry 
spolku Bílej mlejn, třeba hru Zase ti 
tupitelé, Perníková chýška, etudy pro 
Spolkový den nebo adventní pohádky. 
Zatím se vše líbilo, a tak připravujeme 
další věci, ale ty jsou zatím tajemstvím. 
Ve spolku baráčníků jsem byla zvole‑
na do funkce „švandymistra“, bohužel 
zlomená noha mi v současnosti brání 
v nácviku tance česká beseda.
Petr: Pro spolek baráčníků jsem zrestau‑
roval nejvyšší atribut – přísežné právo. 
Jedná se o dřevěnou ruku, kterou jsem 
nově postříbřil a opatřil podstavcem.

Jaké jsou vaše další koníčky a zájmy?
Rudy: Vaření a zahradničení. Momen‑
tálně jsem se vrhla na zavařování.
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Petr se narodil na Malé Straně, 
Rudy je novoměstská rodačka, 
takže jsou oba Pražáci křtění 
Vltavou. Oba milují starou 
Prahu, romantiku pražských 
zákoutí, která se v dnešní 
době nenávratně vytrácí. 
Seznámili se v legendární 
hospůdce U Zpěváčků, když 
jim bylo dvacet a devatenáct 
let a prožívali zlaté časy své 
mladosti. Znovu se sešli až 
po letech a ve vzájemném 
porozumění v Čakovicích 
jsou nadmíru spokojeni. 
Z předchozích manželství má 
každý po dvou dětech, Petr má 
i vnoučata. Na Petra manželka 
vyzradila, že ke kávě dokáže 
spořádat celou vánočku – a co 
je neuvěřitelné – nepřibere 
a nepřibere!

Petr: Domácí kutilství – renovace 
a úpravy nábytku pro podkrovní ate‑
liér, který zrovna dokončuju. Také oba 
rádi cestujeme – přednost dáváme po‑
znávacím zájezdům.

O manželství umělců se traduje,  
že jsou většinou „italská“?  
Jak to máte vy? Máte nějaký  
recept na hezký partnerský  
vztah, o který byste se podělili 
s našimi čtenáři?

Rudy: Kdepak, u nás žádná „itálie“ 
není. Brali jsme se ve starším věku, oba 
jsme byli dříve rozvedeni, děti z před‑
chozích manželství jsou odrostlé, tak‑
že se můžeme věnovat bez překážek 
jeden druhému. Základem úspěchu je 
mít manžela kliďase a pak je pohoda, 
neboť i já jsem doma plachá a tichá.
Petr: Ano, já souhlasím – Rudy je oprav‑
du doma plachá a tichá… když spí! 
(smích)
///
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Školství�///�U nás

Žáci SOŠ a SOU Praha‑Čakovice se i letos zúčastnili jubilejního 15. ročníku 
mezinárodní gastronomické soutěže mladých kuchařů číšníků, barmanů 
a cukrářů Európa 2019 v Bratislavě. Soutěžili v kategoriích kuchař, číšník, 
příprava slavnostní tabule pro 6 osob, flambování a míchání nápojů.

Letošní 15. ročník probíhal ve dnech 
14.–18. října a zúčastnilo se ho 12 sou‑
těžních týmů středních gastronomic‑
kých škol z Polska, Chorvatska, Lotyšska, 
Gruzie, České republiky a Slovenska. 
I v takto těžké konkurenci naši žáci opět 
předvedli ve všech disciplínách skvělé 
výkony a zařadili se v některých katego‑
riích mezi nejlepší evropskou špičku.

Za slavnostní tabuli pro 6 osob s té‑
matem Chuť s vůní podzimu získali žáci 
Andrea Grusová a Jan Kučera zlatou me‑
daili.

Absolutně nejlepším barmanem celé 
soutěže se stal se svým alkoholickým 
koktejlem Balerína a nealkoholickým 
nápojem Jasmín z jasmínového čaje žák 
čtvrtého ročníku oboru číšník Jan Chu. 
Komisaře uchvátil svou téměř profesio‑

Zlaté�medaile�pro�žáky�gastronomických�
oborů�SOŠ�a SOU�Čakovice
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nální zručností a originalitou receptur, 
které sám vytvořil.

Dvě zlaté medaile pro žáky gastrono‑
mické čakovické školy znamenají obrov‑
ský úspěch v silné evropské konkurenci. 
Naše škola se tak velmi úspěšně zapsa‑
la do historie 15. ročníku soutěže Eu‑
rópa 2019. Všichni žáci i učitelé využili 
soutěže a společného pobytu v Bratisla‑
vě k porovnání odborné úrovně špičko‑
vých gastronomických škol a navázání 
nových kontaktů se zahraničními kolegy, 
ke kterým přispěl ve značné míře i boha‑
tý kulturní program připravený pořáda‑
jící školou.

Všem žákům i učitelům, kteří žáky při‑
pravovali, blahopřejeme a děkujeme za 
vzornou reprezentaci naší školy. ///

Mgr. Antonín Anders a Ing. Jan Rezek

Pro  vás  všechny  nabízíme  receptury 
vítězných nápojů:

Nealkoholický nápoj 
Jasmín
• limetkový sirup 0,2 cl
• borůvkový sirup 0,2 cl
• čerstvé kiwi ¼ kusu
•  dolít jasmínovým čajem do objemu 2 dl

Alkoholický nápoj 
Balerína
• koňak 4 cl
• amaretto 4 cl
• citronový sirup 2 cl
• celkový objem 0,1 dl

Příjemné osvěžení vám přejí žáci 
SOŠ a SOU Praha-Čakovice
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Letos se na přelomu července 
a srpna uskutečnilo již 
24. skautské jamboree. 
Jamboree je setkání skautů 
a skautek z celého světa.

Účastnit se ho mohou děti ve věku od 14 
do 17 let. Já jsem s dětmi vyrazila jako 
oddílová vedoucí. Tentokrát se setkání 
konalo ve Spojených státech, konkrétně 
v Západní Virginii. Celkem se tu sešlo 
přes 45 tisíc skautů, kteří se společně se‑
znamovali, vyměňovali si skautské šát‑
ky a zkoušeli plno aktivit. Velký úspěch 
mělo například potápění s přístrojem, 
střílení z amerických zbraní nebo sjíždě‑

Světové�setkání�skautů�
v Západní�Virginii

ní na kladce po laně v korunách stromů. 
Tábořiště jamboree bylo obrovské, cel‑
ková plocha čítala asi 50 kilometrů čtve‑
rečních a součástí areálu byla i replika 
úplně prvního skautského tábora, který 
se v roce 1907 konal na britském ostrově 
Brownsea.
Speciální program byl potom v tzv. den 
kultury, kdy každá země prezentovala 
svá typická jídla, někteří se oblékli do 
národních krojů a učili zájemce národní 
tance.
Během jamboree také proběhly tři slav‑
nostní ceremoniály, na kterých k nám 
promlouval mimo jiné i náčelník brit‑
ských skautů Bear Grylls nebo bývalý ge‑
nerální tajemník OSN Ban Ki‑moon.

Z Česka letos na jamboree vyrazila re‑
kordně velká výprava – přes 500 skau‑
tů ze všech koutů naší země. Rozděleni 
jsme byli do devíti tzv. jamoddílů a v ka‑
ždém z nich bylo 36 dětí a 4 vedoucí. Já 
jsem byla součástí pražského jamoddí‑
lu Josefa Přibyla. Před samotnou výpra‑
vou do Ameriky jsme s dětmi uspořáda‑
li tři setkání, kde jsme se seznamovali, 
učili anglicky a připravovali se na ces‑
tu. Z jamboree mám plno nezapomenu‑
telných zážitků, o které se s vámi ráda 
podělím na veřejné přednášce, která 
proběhne 16. 12. od 18 hodin na půdě 
Čakovického zámku. Těším se na vás! ///

Zuzana Houšková zvaná Radar, 
skautská vedoucí z Čakovic.
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Rybáři�///�U nás

Jen málokdo ví, že Český 
rybářský svaz Čakovice je 
počtem svých členů jedním 
z největších místních 
spolků a zároveň též jedním 
z nejstarších nepřetržitě 
fungujících spolků.

V naší městské části se rybaření věnuje 
neuvěřitelných tisíc členů této místní 
organizace včetně dětí a dorostu. Mezi 
nimi jsou, dle sdělení člena organizač‑
ního výboru Jiřího Horáka, dokonce tři 
mistři světa v rybářských disciplínách. 
Od roku 1945 se čakovičtí rybáři zúčast‑
ňují různých soutěží v rybářské technice 
i praktickém rybolovu. V roce 1986 ob‑
držel Karel Pavlík na mistrovství světa 

Petrův�zdar�aneb�čakovickým�rybářům�
berou�již�77 let

ve Španělsku titul mistra světa v druž‑
stvech RT‑ČSSR. Dalšími mistry světa 
z Čakovic jsou František Čáha a Ladislav 
Kašpar. V roce 1978 si rybáři na břehu 
zámeckého rybníka vystavěli chatu, kde 
od té doby pravidelně schůzují, plánují, 
školí a oslavují.

V současnosti svaz obhospodařuje dva 
rybníky: v zámeckém parku a Cukrovar‑
ský rybník. Jsou do nich nasazováni kap‑
ři, karasi, štiky, candáti, sumci, amuři 
a tolstolobici. Tak jako v minulosti jsou 
i dnes členové povinni odpracovat řadu 
brigádnických hodin na úpravách ryb‑
níků, rybářské chaty a okolí. Svaz po‑
kračuje v tradici každoročního pořádání 
závodů v rybolovu, rybářských večírků 
a dětských dnů se soutěžemi a táborá‑
kem. Členové svazu se zúčastňují růz‑

ných soutěží a pravidelně organizují zá‑
jezdy.

V neděli 20. října 2019 se od sed‑
mé ranní hodiny konaly tradiční závody 
u zámeckého rybníka. Počasí bylo pří‑
znivé a soutěžící v průběhu dopoledne 
vytáhli z vody asi 40 ryb. Každý, komu 
se poštěstilo, předal své úlovky k měře‑
ní. Délka ryby násobená počtem úlovků 
nakonec určí vítěze soutěže. Pro letošní 
rok se jím stal Robert Moretti. Největšího 
kapra (65 cm) vytáhl Vráťa Novák.

Odpoledne se slunce odráželo od hla‑
diny rybníka a ve tvářích účastníků letoš‑
ní soutěže se zračila radost a uspokojení. 
Jistě k tomu přispělo i občerstvení s ne‑
odmyslitelným opékáním buřtíků.
///

Jarka Krákorová

Vítěz rybářských 
závodů 2019 
Robert MorettiFo
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Sport�///�U nás

Mistři!�Čakovický�nohejbal�
se dočkal vytouženého�titulu

Konečně! Čtyřicet let od založe‑
ní čakovického nohejbalu, po 
24 sezónách účasti v nejvyšší 
soutěži to nohejbalisté TJ Avia 
Čakovice dokázali. Zvítězili 
v nervydrásajícím finále 
extraligy družstev mužů nad 
Modřicemi a stali se mistry 
republiky 2019.

„Tímto vítězstvím zkompletovali sbírku 
titulů mistrů Evropy i světa, mistrů re‑
publiky jednorázových soutěží jednotli‑
vých kategorií či vítězství v anketách No‑
hejbalisty roku. Byl to v podstatě jediný 
titul, který chyběl v bohaté sbírce. Tento 
titul je mezi nohejbalovou veřejností ce‑
něn možná více než vítězství z meziná‑
rodních šampionátů. Česká extraliga je 
bezesporu nejkvalitnější světovou sou‑
těží. Mimo české špičky se v ní pohybuje 
také většina slovenských reprezentantů 
a v minulé sezóně třeba i opory korejské 

reprezentace. Čakovice se nesmazatel‑
ně zařadily mezi nohejbalové legendy 
a upevnily svou pozici ve špičce světové‑
ho nohejbalu,“ neskrývá nadšení Jan Kant‑
ner, předseda TJ.

Čakovičtí nohejbalisté vstupovali do 
velkého finále v roli favoritů. Vždyť v zá‑
kladní části neztratili ani jeden bod a zís‑
kali jich celkem o deset více než jejich fi‑
nálový soupeř.

Ten ale nechtěl dát kůži lacino. Ze sta‑
vu 2:1 otočil na 2:3 a drama bylo na svě‑
tě. Nakonec se rozhodovalo až v posled‑
ním možném zápase. V něm Čakovičtí 
nezaváhali, získali rozhodující zápas pro 
sebe, a mohutné oslavy mohly za hlasi‑
tých ovací vyprodané haly na Podvinném 
mlýně propuknout naplno.

„Nechybělo nic, jak se na pořádné fi‑
nále patří. Frenetické povzbuzování kot‑
lů fanoušků, emoce hráčů i trenérů, vý‑
sledek jak na houpačce, chvíle smutku 
a štěstí. Neplatily zde žádné předchozí 
analýzy ani statistiky, vše bylo jinak v zá‑
vratném tempu infarktové vřavy. Bojo‑

valo se neskutečné čtyři hodiny a lepší 
vítězný koktejl z touhy, odvahy, nadšení 
i nezbytného štěstí namíchaly Čakovice,“ 
pokračuje Kantner.

„Jsme hrdí, pyšní, nadšení a neskuteč‑
ně šťastní! Vítězství přijímáme s poko‑
rou, připraveni zúročit nabyté zkušenosti 
a porvat se o nové úspěchy v následují‑
cích sezónách. Minimálně na rok jsme za‑
jistili Čakovicím vládu na pomyslném no‑
hejbalovém trůnu! Nechť nás provází síla 
#čakopower,“ dodává.

Že je mistrovský titul ve správných ru‑
kách, potvrdil i trenér poraženého celku 
Petr Gulda. „Čakovice si vítězství zaslou‑
ží za celou sezónu v lize. Styl nohejbalu, 
který jim Míra Fritz vtlouká do hlavy, se 
mi moc líbí. Myslím, že jim teď několik 
let bude těžké titul sebrat,“ vzkázal na 
adresu vítězů.

Čeká nás úspěšná nohejbalová éra? 
Naváže mladý tým na jeden z největších 
sportovních úspěchů v historii Čakovic? 
Fanoušci by si to určitě přáli. ///

Michal Káva
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„Některé týmy si stěžují na nedostatek 
dětí, u nás je to naopak. Samozřejmě 
částečně těžíme z toho, že v Čakovicích 
a okolí je dětí dostatek, ale myslím, že nej‑
víc těžíme z toho, jak se snažíme s mlá‑
deží pracovat,“ těší šéfa klubu Petra Ro‑
sen hofera. „V současné chvíli máme 190 
registrovaných členů, z toho je 150 dětí, 
od nejmladších ročníků 2013 a 2014 až 
po dorost. V současné chvíli máme tedy 
v soutěžích včetně A týmu mužů devět 
kategorií plus mini přípravku mimo sou‑
těž, která se pravidelně velice úspěšně 
účastní turnajů mini cup. Tedy celkem 
máme deset týmů. Poprvé po osmnácti 
letech se nám podařilo, že máme zastou‑
pení ve všech kategoriích v soutěžích 
PFS,“ těší Petra.

Počet členů se brzy může zaokrouhlit 
na kulatých 200, dětí totiž pořád přibý‑
vá. Chtěli byste se přidat také? Není pro‑
blém.

„Další děti se nám pravidelně hlásí 
a daří se nám základnu neustále navyšo‑
vat. Nábor stále pokračuje průběžně po 
celý rok, novým zájemcům stačí kontak‑
tovat trenéra nebo vedoucího příslušné 
kategorie, domluvit se a přijít si vyzkou‑
šet trénink,“ vzkazuje novým zájemcům.

O děti bude výborně postaráno. V kaž‑
dé mládežnické kategorii jsou dva licen‑
covaní trenéři.

„V tréninkovém procesu dbáme ne‑
jen na rozvoj fotbalových dovedností, 
ale také na všeobecný pohybový rozvoj 
dětí. Snažíme se také, aby to mělo i spo‑

lečenský přesah. Jak všichni víme, sport 
je nejlepší prevence proti všem společen‑
ským nástrahám dnešní doby. Snažíme 
se s dětmi pracovat trpělivě a většinou 
nebereme jako nejdůležitější výsledky, 
přesto se nám daří na turnajích pro pří‑
pravky pravidelně umísťovat na stupních 
vítězů,“ neskrývá Petr Rosenhofer spoko‑
jenost.

A spokojenost panuje i s účastí a vý‑
sledky jednotlivých družstev. Od těch 
nejmenších po nejstarší.

„Každoročně pořádáme pro příprav‑
kové kategorie čtyři velké turnaje, v létě 
pro větší chystáme soustředění a pro 
nejmenší příměstský sportovní kemp. 
Po několika letech se nám také podařilo 
stabilizovat A tým, do něhož zařazujeme 

V dnešní době si spousta fotbalových klubů láme hlavu s nezájmem rodičů 
i dětí, a tím pádem se snižující mládežnickou základnou. To ovšem není 
příklad fotbalového oddílu TJ Avia Čakovice.

Čakovický�fotbal�je�na�vzestupu
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Zlatá�a�bronzová�z�mistrovstí�
světa�v�aerobiku

V nizozemském Leidenu se 
9.–11. září konalo mistrovství�
světa�v aerobiku. A medaile 
si odvezla i děvčata z naší 
městské části, která soutěží  
za Fitness Center Hanky  
a Báry Šulcových v Kobylisích.

Se svými týmy si v kategorii 
fitness aerobic – aerobic 
grande ve věkové kategorii  
11–13 let odvezly zlatou 
medaili Denisa�Kottová�
(uprostřed) a bronzovou 
medaili Klárka�Vávrová (vlevo) 
a Johanka�Cibulová (vpravo).

po mnohaletém čekaní vlastní odchovan‑
ce. Do budoucna bychom chtěli hrát v do‑
spělém fotbale v pražských soutěžích dů‑
stojnou roli a posunout se výš. Čakovický 
fotbal si to jistě zaslouží. Je to pro nás 
všechno odměna za práci, která se za po‑
slední roky v klubu odvádí. Je třeba také 
připomenout, že náš kdysi slavný klub, 
který vychoval několik reprezentantů, 
oslaví v roce 2022 kulatých 110 let fun‑

gování,“ přibližuje Petr úspěchy a vyhlíd‑
ky klubu.

Všechno vypadá idylicky. Přesto je 
něco, s čím se musí výbor fotbalového 
klubu a vlastně i jeho trenéři a hráči po‑
týkat. S nedostatkem tréninkových ploch.

„I když bylo v loňském roce za podpo‑
ry městské části dáno do provozu nové 
menší travnaté hřiště, v zimním období 
nám bohužel nemůže sloužit. Nemáme 
osvětlení, aby se po změně času dalo tré‑
novat venku. Pro další fungování a roz‑
voj klubu je nutností vybudování hřiště 
s umělým povrchem, osvětlením a pře‑
tlakovou halou. Doufáme, že se nám toto 
za přispění městské části podaří a brzy 
se nového hřiště dočkáme,“ přeje si za 
všechny členy fotbalového klubu i jeho 
fanoušky Petr Rosenhofer.

Dětem ale ani v zimním období trénin‑
ky chybět nebudou.

„To využíváme mnohdy velikostně ne‑
vyhovující prostory tělocvičen v Čakovi‑
cích a přilehlých městských částech, kdy 
trénujeme v netradičních časech a jen 
díky obětavosti několika trenérů se toto 
prakticky logisticky nemožné snažíme 
zvládat,“ pokyvuje hlavou.
Nezbývá tedy než doufat, že sen o no‑
vých tréninkových prostorách se brzy 
stane skutečností. ///

Michal Káva

Tématická 
a přednášková 
odpoledne pro seniory

Předvánoční  
setkání seniorů

17. 12. 2019 od 16 hodin 
v SOŠ a SOU Čakovice,  
Ke Stadionu 623, Praha‑Čakovice

Kulturní program a občerstvení
K poslechu i tanci zahrají 
Plzeňský Pepíci.

Na všechny předvánoční  
akce vás srdečně zve  
Ina Málková. ///

4. 12. od 14.00 hod.  
Sandra Hejlová – Vánoční tvoření

11. 12. od 14.00 hod.  
Pavla Lešovská – Kde se vzala 
tradice betlémů

18. 12. od 14.00 hod.  
Marie Menčíková – Vánoční vazby 
na stůl
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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 ‑Čako vice vznese 
otázku, na kterou odpovídají 
i ostatní.

Tento měsíc pokládá otázku 
KDU-ČSL.

V letošním roce se otevřela 
nová budova školy 
a následně se začínají 
projektovat další školní 
budovy v areálu mezi hlavní 
budovou a gymnáziem. 
V nové školní budově jsou 
však obsazeny jen dvě třídy, 
ostatní jen příležitostně 
školní družinou. Nebylo by 
vhodné vypracovat novou 
demografickou studii, která 
by případné potřeby nových 
budov a skutečného počtu 
dětí upřesnila?

Myslím si, že aktuální demografická stu‑
die je potřeba. Vzhledem k tomu, že nová 
budova není zcela zaplněna, a zejména 
proto, že školství je největší položkou, 
která jde z rozpočtu MČ, se jedná o nut‑
nost. Ministerstvo školství sice platí 
personál školy, platí nové budovy, ale 
veškeré provozní náklady jsou placeny 
z rozpočtu Čakovic, navíc zařízení školy, 
které tvořívá až třetinu ceny celé školy, 
je rovněž financováno MČ Praha‑Čakovi‑
ce. K problému je tedy třeba přistupovat 
s nejvyšší opatrností.
///

Jiří Vintiška,
starosta 
MČ Praha ‑Čakovice

ODS�+�TOP�09

Rada MČ nechala objednat demografic‑
kou studii v roce 2013. Zpracovával ji re‑
nomovaný odborník na tuto problema‑
tiku, pan doktor Soukup. Následně dle 
doporučení zvolila Rada 4letý cyklus ak‑
tualizace dat. Další demografická studie 
byla tedy zhotovena v roce 2017 a příští 
bude zpracována v roce 2021.

Demografické studie nám poskytují 
vysoce kvalitní data nejen pro projekto‑
vání potřebné kapacity v základním škol‑
ství. Fakt, že nová škola v Jizerské ulici 
má nyní kapacitní rezervu, je samozřej‑
mý a cílený záměr. Je to proto, že naše 
základní škola roste tempem přibližně 
3 třídy ročně, a lze předpokládat, že ka‑
pacita nově otevřené školy vystačí pro ZŠ 
zhruba do roku 2021–2022.

Radnice v tomto roce zadala přípravné 
projektové práce pro výstavbu další škol‑
ní budovy o kapacitě zhruba 450 žáků. 
Tato budova by již měla pokrýt, podle 
předpokladů vyplývajících z demografic‑
kých studií, dlouhodobé potřeby městské 
části v oblasti školství. Zároveň postup‑
ně s budoucím pravděpodobným pokle‑
sem žáků v druhé polovině příští deká‑
dy umožní dále zvyšovat kvalitu naší 
základní školy, a to zejména snižováním 
počtu žáků ve třídách a vznikem dal‑
ších specializovaných učeben. V posled‑
ní zmíněné oblasti ostatně patří škola již 
nyní ke špičce v rámci českého základní‑
ho školství.
///

Daniel Kajpr,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice

KDU�‑ČSL
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Zpracovávat novou demografickou studii 
z důvodu projektování nové školní budo‑
vy, myslím, není nutné. Vše, co je v sou‑
časné době postaveno, není dostačující. 
Z důvodu rozrůstání se naší městské čás‑
ti bude nutné z důvodu možných dotací 
a grantů mít vždy a včas připravené nové 
projekty.

Jako rodič, jehož dítě navštěvuje naši 
ZŠ, vím, že nová budova je moderní 
a dobře vybavená. Jen bych snížil počet 
dětí ve třídě na maximální počet 22, aby 
se mohl učitel všem řádně věnovat. To je 
jeden z důvodů, proč je potřebné mít do‑
statek učeben.

Vzhledem k termínu otevření nové bu‑
dovy školy věřím, že budou od nového 
školního roku učebny plně využívány.
///

Myslím, že to nyní není potřeba. Z vý‑
sledků poslední demografické studie 
z roku 2017 vyplývá, že nedostatek míst 
ve školách nastane v naší městské čás‑
ti v září 2022. Napovídá tomu i součas‑
ný vývoj počtu dětí v mateřských ško‑
lách. Aktuální kapacita školy při naplnění 
všech tříd 30 dětmi je 1550 žáků, počet 
dětí ve škole je dnes 1260. Zmíněná stu‑
die obsahuje prognózu vývoje počtu oby‑
vatel do roku 2030 a vychází z podkladů, 
které poskytla zpracovateli městská část 
a které obsahovaly údaje o plánované vý‑
stavbě. Podle studie vzroste počet obyva‑
tel až o 2 tisíce a návazně se zvýší i počet 
dětí ve školním věku. Prognózy vývoje 
počtu obyvatel a demografických změn 
zpracovává také Institut plánování a roz‑
voje hlavního města Prahy (IPR). I je‑
ho zjištění připravená pro hlavní město 
Prahu obsahují obdobné výsledky. Z ma‑
py infrastrukturních potřeb zveřejněné 
na webových stránkách IPR je zřejmé, že 
Čakovice patří k městským částem s ob‑
zvlášť nedostatečnou kapacitou škol. Od‑
borníci z IPR mi vysvětlili, že zadávat dal‑
ší demografickou studii v případě, že ne‑
došlo k významné změně vstupních úda‑
jů, je účelné až po uplynutí delšího časo‑
vého úseku, kdy je teprve možné zohled‑
nit změnu situace.
///

Tomáš Dubský,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice
ANO

Současný počet žáků školy odpovídá 
předpokladu demografické studie z roku 
2017. Stávající naplněnost mateřských 
školek pak ukazuje, že v budoucnu bude‑
me hledat řešení spíše pro horní varian‑
tu této studie. V nové budově jsou třídy 
obsazeny školní družinou stabilně, niko‑
liv příležitostně. Je to na dlouhou dobu 
poslední rok, kdy má družina nějaké 
vlastní prostory. „Jen“ 2 kmenové třídy 
jsou obsazeny proto, že se loni podařilo 
rekordně rychle rekonstruovat budovu 
internátu v Jizerské ulici, což nám po‑
skytlo 11 nových učeben. Pokud by se 
tak nestalo, již dnes bychom dostateč‑
nou kapacitu neměli. Tato situace nasta‑
ne opět nejpozději v září 2022, a to jen 
za předpokladu nevhodného slučování 
tříd ve vyšších ročnících. Příští rok bude 
budova již plně obsazena. S ohledem na 
nově vzniklé kapacity byla výchozí stu‑
die pro projekt Campusu samozřejmě 
upravena. Je rovněž třeba zmínit, že ob‑
tížnější úkol nás teprve čeká. Kapacitní 
růst se nyní přesouvá na 2. stupeň, kde 
jsou daleko větší prostorové, personální 
a organizační nároky. Pokud chceme mít 
dobré podmínky pro kvalitní vzdělávání, 
bylo by velkou chybou plánovat kapacit‑
ní rozvoj jen s ohledem na nezbytný po‑
čet kmenových tříd. V tomto organizač‑
ním schématu vzdělávání v budoucnu 
určitě probíhat nebude.
///

Martin Střelec,
radní 
MČ Praha ‑Čakovice
Pro�Prahu‑Čakovice

Kateřina Arnotová,
zástupce starosty 
MČ Praha ‑Čakovice
ČMT
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Kalendář�///�U nás

Prosinec 2019
2. PO
Advent�na�zámku
od 17 h. rozsvícení vánočního 
stromu na nádvoří, kulturní 
program, občerstvení. 
Pořádá ZUŠ Marie Podvalové 
ve spolupráci s MČ Praha‑
Čakovice.

4. ST
Den�otevřených�dveří
pro zájemce o studium na 
gymnáziu, bližší informace 
na www.gymcak.cz. Pořádá 
Gymnázium Čakovice.

5. ČT
Mikulášská�nadílka�
pro�děti�s čertovským�
programem
17 h., sál restaurace 
Maximum, Třeboradice, 
vstupné 50 Kč za dítě. 
Pořádá LíPa.

Mikulášská�na�zámku
17.30 h., divadlo a mikulášská 
nadílka, půdní ateliér zámku, 
rezervace na tel. 773 287 001. 
Pořádá Bílej mlejn.

6. PÁ
Adventní�věncování��
pro�děti�a rodiče
16–18 h., zdobení adventních 
věnců v Danielově ul. č. 14,  
rezervace www.
centrumcirkus.webooker.eu. 
Pořádá Cirkus – centrum  
pro rodinu.

11. ST
Vánoční�koncert�žáků�
ZUŠ�Marie�Podvalové
18 h., koncertní sál školy 
(1. patro). Pořádá ZUŠ Marie 
Podvalové.

12. ČT
Kavárna�pro�(ne)znalce
15.30 h., přednáška Mgr. Ro‑
berta Kostnera: Mozek z po‑
hledu moderních neurověd 
aneb co o sobě vlastně víme. 
Registrace: on‑line formulář 
na www.gymcak.cz/kavarna‑
pro‑neznalce. Pořádá 
Gymnázium Čakovice.
 
Magda�Malá�a Bohuš�
Matuš,�vánoční�koncert
19 h., Schoellerův sál 
Čakovického zámku, vstupné 
150 Kč/100 Kč (důchodci). 
Pořádá MČ Praha‑Čakovice.

15. NE
Sousedský�třeboradický�
advent
od 13 h. v zahradě kostela 
v Třeboradicích, mše svatá, 
kulturní a doprovodný pro‑
gram, občerstvení. Pořádá Sou‑
sedský třeboradický spolek.

16. PO
Světové�setkání�skautů�
v Západní�Virginii
18 h., přednáška 
a vzpomínání na půdě 
Čakovického zámku. Pořádá 
skautský oddíl Athabaska.

17. ÚT
O sedmi�trpaslících�
(divadlo�Harmonika)
9.30 h., divadelní představení 
pro děti, půdní prostory 
Čakovického zámku, vstupné 
40 Kč. Pořádá Cirkus – 
centrum pro rodinu.

18. ST
Vánoční�dílna�pro�děti�
(7–12 let)
od 16 h. výroba originální 
sváteční dekorace, rezervace 
na info@centrumcirkus.cz, 
vstupné 180 Kč, více info: 
www.centrumcirkus.cz. 
Pořádá Cirkus – centrum pro 
rodinu.

22. NE
Hlídali�jsme�Ježíška�
(divadlo�Navětvi)
16 h., sál restaurace 
Maximum, Třeboradice, 
vstupné: 60 Kč za osobu, 
rodinné 180 Kč. Pořádá 
Cirkus – centrum pro rodinu.

Adventní�koncert
17 h., koncert pěveckých 
sborů Camerata a Shamwari, 
kostel sv. Remigia. Pořádá 
Camerata Praha, z. s.

24. ÚT
Štědrý�den�a večer�
v kostele�sv. Remigia
14 h. Betlémské světlo 
v kostele
14.30 h. Česká mše vánoční 
(J. J. Ryba), koncert sboru 
Camerata, sólisté Státní 
opery a instrumentální 
skupina Ady Slivanské. 
Pořádá Camerata Praha, z. s.
16 h. Štědrovečerní mše
21.30 h. Půlnoční mše svatá

Zpívání�koled�u zámku
23 h. u vánočního stromu 
před zámkem. Pořádá 
Bílej Mlejn a Sousedský 
třeboradický spolek.

25. ST
Slavnostní�mše�svatá�
(Boží�hod�vánoční)
9 h., kostel sv. Remigia.

26. ČT
Mše�svatá�(sv. Štěpán)
9 h., kostel sv. Remigia.

Vánoční�koncert�
pěveckého�sboru�
Gaudium�Cantorum
15 h., kostel sv. Remigia. 
Pořádá Gaudium Cantorum 
a MČ Praha‑Čakovice.

27. PÁ
Bohoslužba�slova�
s žehnáním�vína�(sv. Jan)
18 h., kostel sv. Remigia + 
ochutnávka vín na zámku.

31. ÚT
Svátek�svatého�Silvestra
16 h., mše svatá – 
poděkování za uplynulý rok 
2019, kostel sv. Remigia. ///

Sport pro všechny
Cvičíme v sokolovně. Pořádá TJ Avia Čakovice. 
Předškolní děti (4–6 let) cvičí v pondělí a čtvrtek,  
žákyně a žáci (7–14 let) cvičí v pondělí a čtvrtek,  
rodiče a děti (od 2 let věku) cvičí ve středu.
Ženy: pondělí 19–21 h. (nejen zdravá záda, p‑class),  
úterý 17.30–18.30 h. (gyro metoda),  
středa 19–20 h. (bossu/gymnastické míče),  
čtvrtek 19–20 h. (kruhový trénink).
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U nás�///�Informuje Kontakty�///

Sídlo�a adresa�UMČ:
Úřad městské části 
Praha ‑Čakovice
nám. 25. března 121/1
196 00, Praha ‑Čakovice
Telefon: 283 061 419
info@cakovice.cz
mestska.cast@cakovice.cz
www.cakovice.cz

Datová�schránka:
ID: 3pybpw9

Bankovní�spojení:�
Česká spořitelna, a. s., 
č. ú.: 27–2000922389/0800

Podatelna:
Cukrovarská 52/24
pondělí 8–18
úterý 8–16
středa 8–17
čtvrtek 8–16
pátek 8–12
Telefon: 283 061 419

Kancelář�vedení�úřadu,�
odbor�finanční,�
občanskosprávní,�školství,�
kultury�a sportu
pondělí 8–12 13–18
úterý 8–12 13–16
středa 8–12 13–17
čtvrtek 8–12 13–16
pátek 8–12

Odb.�bytového�
hospodářství�a správy�
budov,�odb.�životního�
prostředí�a majetkoprávní,�
odb.�rozvoje�a údržby�obce
pondělí 8–12 13–18
úterý  8–12 

13–16 (pouze po 
předchozí domluvě)

středa 8–12 13–17
čtvrtek  8–12 

13–16 (pouze po 
předch. domluvě)

pátek 8–12

Přezouváte svá vozidla na 
zimu a nevíte, co s opotře-
benými pneumatikami?
Tak vás jistě potěší informa‑
ce, že je můžete bezplatně 
odevzdat ve vašem pneu-
servisu, autoservisu nebo 
v místě prodeje nových 
pneumatik, a to bez ohledu 
na značku, množství či pří‑
padný nákup. Tyto firmy pak 
prostřednictvím systému 
zpětného odběru pneuma‑
tik Eltma zajistí jejich svoz 
a likvidaci.

Až budete po výměně letních 
pneumatik za zimní řešit 
nerudovskou otázku „Kam 
s nimi?“, vězte, že bezplatná 
likvidace prostřednictvím 
výše uvedených firem je 
lepším řešením než znečišťo‑
vání přírody v naší městské 
části, kde bohužel dosud 
některé opotřebené pneu‑
matiky končí. Zachovejme 
si přírodu čistou pro vlastní 
potěšení a využijme nabíze‑
né služby. ///

Kam s nimi?

V č. 9/2019 jsme v článku  
Čakovické posvícení na 
straně 7 informovali o vý‑
tvarné soutěži dětí. Zapo‑
mněli jsme uvést, že soutěž 
organizovala římskokatolic‑
ká farnost u kostela sv. Re‑
migia, ZUŠ Marie Podva‑
lové a MČ Praha‑Čakovice. 
Za opomenutí se omlouváme. 
(red) ///

Omluva

Pro občany Čakovic, Miškovic a Třeboradic slouží stanoviště 
velkoobjemových kontejnerů k odložení velkoobjemového od‑
padu, sutě či bioodpadu do kontejnerů v ul. Na Bahnech. Tato 
služba je za poplatek schválený radou MČ Praha‑Čakovice, a to 
dle velikosti odpadu. 
Otev řeno je každý den kromě úterý a středy. V zimním ob‑

dobí (listopad–březen) 12–16 hodin. ///

Sběrný dvůr Kbely
Pro odvoz odpadů je občanům MČ Praha‑Čakovice k dispozici 
sběrný dvůr v sousedních Kbelích. Jde o jeden ze 6 sběrných 
dvorů na území hl. města Prahy, které provozují Pražské služ‑
by. Zřizovatelem je hlavní město Praha a pro občany hlavní-
ho města je jejich užívání zdarma. Adresa: Jilemnická, Praha 
19‑Kbely, tel: 731 626 416.

Ve sběrných dvorech mohou občané předávat následující 
druhy odpadů: objemný odpad (nábytek, zařízení domácnos‑
ti), suť z bytových úprav v množství do 1 m3 zdarma, dřevěný 
odpad, odpad z údržby zeleně, kovový odpad, papír, sklo, plas‑
ty, nápojové kartony, nebezpečné složky komunálního odpadu, 
vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, spo‑
ráky, počítače, videa…). Ve sběrných dvorech nelze odevzdávat 
nebezpečné složky stavebního odpadu (např. asfaltovou lepen‑
ku obsahující dehet, azbest apod.).

Pozor! Ve sběrných dvorech je stanoveno omezení jednorázo‑
vého návozu – možný vjezd vozidel do max. hmotnosti 3,5 tuny.
Otevírací doba: Po–pá 8.30–18.00; So 8.30–15.00 hodin. 

V zimním období pouze do 17 hodin. ///

Stálé stanoviště VOK

V naší městské části máme přes 200 košů na psí exkrementy. 
Koše jsou vyváženy 2x v týdnu (pondělí a čtvrtek) a vždy jsou 
doplněny o papírové a igelitové sáčky. Žádáme spoluobčany, 
aby nebrali celý balík (tj. 50 ks) igelitových sáčků, ale jen tolik, 
kolik potřebují, a rozdělili se s ostatními. ///
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Sváteční�slovo

Říká se, že advent je dobou čekání na Vánoce. Čekáme na rodinnou 
pohodu, štědrovečerní večeři, na pohádky, na dárky a rozzářené oči 
malých dětí. Chtěl bych vám letos nabídnout malou změnu pohledu – 
zkusme všichni nejen čekat, ale především očekávat.

Očekávání je totiž něčím jiným než če‑
kání. Pokud očekáváme, tušíme na konci 
cosi neobyčejného. Jsme rozechvělí, cí‑
tíme se slavnostně a vyhlížíme. Čekání 
je naproti tomu obyčejné. Na jeho konci 
nejsou příliš výjimečné věci. Někdy je 
to tak trochu nutné zlo, které v životě 
musíme strpět. Čekání zkrátka nemáme 
rádi a snažíme se ho nějak „přežít“. Jen 
si vzpomeňte, kdy jste naposledy čekali 
třeba v čekárně u lékaře. Jak jste silou 
vůle „popoháněli“ každou minutu a ona 
se popohnat nenechala.

Daniel Ange ve své knize Pramen ra‑
dosti (KNA 2012) píše: „Pocítíme‑li běh 
času, uděláme zkušenost s vlastní koneč‑

Čekání,�či�očekávání?

Fo
to
: a
rc
hi
v

ností.“ Jen málokdy si uvědomujeme, že 
náš život má začátek a konec, obzvlášť 
o tom konci možná přemýšlíme dost ne‑
radi. Je třeba přiznat, že vůči běhu času 
jsme naprosto bezmocní. Tuto svou ne‑
mohoucnost vůči času mohu prožívat 
jako nepřetržitou frustraci – vnímám čas 
jako kapitál, který se nezadržitelně tenčí, 
utíká mi pod rukama a nedá se zadržet, 
i když bych si to tolik přál…

Mohu se však na běh času podívat zce‑
la jinak. Mohu vnímat čas jako něco, co 
mi patří, jako dárek, který jsem dostal. 

Jde o to zvednout pohled od času sa‑
motného k tomu, kdo nám jej dává. Kaž‑
dý přítomný okamžik se pak stane setká‑

ním s Dárcem, tady a teď. Čas mi neuniká, 
ale je mi v každém okamžiku dáván. Čas 
nejsou minuty, které neúprosně ubíha‑
jí, ale minuty, které jsou mi neustále dá‑
vány.

Přemýšlím o tom, že doba adventu ná‑
zorně poukazuje na dvojí způsob proží‑
vání času. Buď ji nervózně a netrpělivě 
pročekáme, nebo v rozechvělém očeká‑
vání prožijeme. Advent mě může naučit, 
že čekání lze proměnit v očekávání.

Těším se na letošní adventní očeká‑
vání a přeji i vám, abyste v radostném 
očekávání opravdově prožili každou 
minutu. ///

Stanislaw Góra, farář
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Inzerce

MATEMATIKA – doučování 
Příprava na přijímací zkoušky 
a maturity, tel. 607 716 423.

Přijmeme pracovnice 
komple tace papírenského 
zboží. Jednosměnný pro-
voz. Provozovna Praha 9 – 
Čakovice. Informace po–pá 
od 8:00 do 16:00 
tel. č. 724776102, 
724776103 nebo na e -mail: 
cakovice.eurodelta@volny.cz

HODINOVÝ MANŽEL 
736 734 947

 
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

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

Zájemci o inzerci ve zpravodaji 
„U nás v Čakovicích“ 

mohou dle ceníku inzerce 
vyplnit formulář 

„Objednávka�inzerce“
(ke stažení na www.cakovice.cz) 

a zaslat ho na adresu: 
inzerce@cakovice.cz

INZERCE

INZERCE
Poznamenejte si jeden důležitý termín. Odevzdání vašich 
podkladů do lednového čísla (tj. čísla 1/2020) pro publikování 
pozvá nek, prezentování akce v ka len dáři akcí a inzerce je nejpozději 
do 6. prosince. Toto číslo vyjde před vánočními svátky!

Chcete�inzerovat�v lednovém�čísle�
U nás v Čakovicích?

Výběrové�řízení�na�pozici�redaktora�časopisu�
U nás�v Čakovicích

Na�pozici�redaktora�požadujeme:
• alespoň SŠ vzdělání
• výbornou znalost českého jazyka
• zkušenosti s prací s textem
• kreativitu a stylistické dovednosti
•  dvouletou praxi na pozici redaktora deníku/firemního 
či odborného časopisu/radničního periodika
• dobrou orientaci v dění v Praze
• schopnost hledat a zpracovávat vlastní témata
• spolehlivost, pečlivost, flexibilitu
• zkušenosti v práci s fotografií

Nabízíme:
• uzavření smlouvy o dílo
• předpokládaný objem práce průměrně 12 hodin týdně
• odměnu ve výši 10 tisíc
• různorodou práci v zajímavém prostředí
• možnost částečné práce z domova
• účast na zajímavých akcích pořádaných městkou částí

Jako součást zaslané odpovědi připojte váš profesní 
životopis a ukázky dvou novinářských textů.

Odpovědi posílejte do čtvrtka 28. listopadu (poslední den doručení) v uzavřené obálce s nadpisem „Neotvírat“��
na adresu Městská část Praha‑Čakovice, nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha‑Čakovice. Pro případné další informace 

a doplnění pište tamtéž nebo volejte na telefon 277 003 442 nebo 778 113 115, www.cakovice.cz.

Zadavatel v rámci výběrového řízení požaduje obsazení pozice redaktora časopisu. Časopis vychází jednou měsíčně, 
má rozsah 24 stran včetně obálky, formát A4. Obsahuje informace o politickém, společenském, kulturním a sportovním 
dění v městské části a inzerci. Časopis vychází 11x za rok, tj. každý měsíc a během prázdnin jako dvojčíslo.  
Na následujícím odkazu naleznete dosavadní čísla časopisu ve formátu pdf: http://cakovice.cz/OBCAN/Cakovicke‑noviny.





Městská část Praha – Čakovice ve spolupráci  s SOŠ a SOU Čakovice

pořádají

v SOŠ a SOU Ke Stadionu 623, Praha Čakovice

Kulturní program a občerstvení



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

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
v čakovickém kostele

24. 12. Štědrý den
14:00 Betlémské světlo v kostele
14:30 J. J. Ryba Česká mše Vánoční - Camerata
16:00 Štědrovečerní bohoslužba slova se svatým          
 přijímáním pro rodiny s dětmi
21:30 Půlnoční mše svatá
23:00 Zpívání koled u zámku
 

25. 12. Boží Hod Vánoční
9:00 Slavnostní mše svatá

 
26. 12. Svátek svatého Štěpána
9:00 Mše svatá
 

27. 12. Svátek svatého Jana
18:00 Bohoslužba slova s žehnáním vína

 a poté ochutnávka vín na zámku
 
31. 12. Svátek svatého Silvestra
16:00 Mše svatá na poděkování za uplynulý rok 2019
 

1. 1. Nový rok
9:00 Mše svatá na začátek občanského roku 2020

 







Překvapivá volnost

Stabilní pevný 5G internet bez 
závazku a datových limitů na 
vás počká doma. Nyní s parádní 
slevou a praktickým dárkem na 
výlet. Akce platí do 31. 12. 2019

800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz

Výlet 
nepočká

50 %
sleva na 

čtvrt roku

Ověřte si pokrytí 

 

a získejte slevu.



Slavnostní
vánočního stromu

Slavnostní
vánočního stromu

rozsvícení

30. 11. 2019
Sobota

Kulturní program: 
vystoupení Cameraty 
a dětí z MŠ Třeboradice

od 18 hodin u kostela v Třeboradicích, 
Slaviborské náměstí

Občerstvení zajištěno

Městská část Praha-Čakovice vás srdečně zve na

Slavnostní
vánočního stromuvánočního stromu

Spolupořadatelé: 
Farnost Čakovice, Sousedský třeboradický spolek, Načos

vánočního stromu
30. 11. 201930. 11. 2019

Občerstvení zajištěno
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