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Slovo starosty Obsah

Vážení sousedé, milí přátelé,
letošní jaro má sice „pomalejší nástup“, přesto, minimálně 
většinu z nás, postupně láká k venkovním aktivitám. Tento 
sloupek bych chtěl věnovat právě tomuto tématu.

V roce 2014 jsme otevřeli první větší prostor na ven-
kovní posilování, Finskou stezku na třeboradickém korzu. 
Těší nás, že je velmi využívaná, proto po osmi letech v sou-
vislosti s úpravou celého prostoru prochází i tato stezka 
částečnou renovací. Vedle nových cyklostezek zde vznikly 
i nové štěrkové trávníky, určené zejména pro běžce. Mám 

na vás v této souvislosti prosbu. V Tryskovické ulici a také v ulici Svěceného, prosím, 
zatím nechoďte po těchto nových štěrkových trávnících. Potřebují ještě vyrůst. V ide-
álním případě totiž budou k nerozeznání od trávníku.

Možnosti pro venkovní cvičení se od doby vzniku Finské stezky o něco zvětšily. Před 
čtyřmi lety naše městská část zrealizovala projekt v rámci programu spolupráce Prahy 
a Českého olympijského výboru, díky němuž vznikl malý „fitpark“ při turisticky frek-
ventované ulici K Sedlišti. Teprve nedávno pak vznikl i projekt další fitness stezky v uli-
ci Svěceného z rozpočtu městské části z podnětu miškovické komise. O úplně poslední 
novince pro venkovní cvičení se pak můžete dočíst v tomto čísle, jde o nové workou-
tové a parkourové hřiště, které se nachází na „městském“ prostoru. Ve večerních hodi-
nách a o víkendech je určeno i pro veřejnost.

Venkovní sport však není jen o cvičení na fitprvcích, proto jsme již před řadou let 
začali s tvorbou nových „nenormovaných“ hřišť, která se většinou používají na malou 
kopanou. Postupně na nich také měníme povrch, aby je bylo možné používat i v deš-
tivém počasí. Na konci srpna by další renovací a úpravou povrchu mělo projít i hřiště 
v tzv. Břízkách u koupaliště.

Přeji vám krásný květen.
S úctou váš starosta

Jiří Vintiška
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Zprávy z Rady MČ Praha-Čakovice

Herní prvky na psí loučku 
v Miškovicích
Jak jsme vás již informovali v předešlých 
vydáních, v Miškovicích, na stezce Svě-
ceného nedaleko Mratínského potoka, 
vzniká nová psí loučka. Aktuálně rada 
MČ schvalovala cenovou nabídku na 
cvičební/herní prvky, určené právě pro 
miškovickou loučku. Za cenu necelých 
140 tisíc bylo od společnosti S. O. S. De-
korace, s. r. o., schváleno pořízení lávky 
pro čtyřnohé mazlíčky, 4tyčový slalom, 
psí houpačka, tunel nebo například pře-
kážky pro pejsky. Prostor bude doplněn 
lavičkou nebo košem na psí exkrementy.

Poukázky pro místní seniory
Stejně jako v předešlých letech také v le-
tošním roce podpořila Rada MČ naše se-
niory příspěvkem ve formě poukázek do 
lékárny v Čakovicích. Ty mají již tradičně 
hodnotu v celkové výši 250 Kč a jejich 
čerpání je možno rozdělit na 100, 100 

a 50 Kč. Platnost poukázek je opět neo-
mezená a nárok na ně má každý senior 
s trvalým pobytem na území městské 
části Praha‑Čakovice, který dosáhl věku 
65 let.

Dalším tradičním benefitem jsou pou-
kázky jubilantské. Ty jsou vydávány ju-
bilantům ve věku 75 let, 80 let a dále pak 
každý rok. Nově jde o dárkovou kartu do 
hypermarketu Globus v celkové hodno-
tě 500 Kč.

Rekonstrukce bytových domů 
v Čakovicích
Z důvodu plánované revitalizace by-
tového fondu bylo schváleno vypsání 
výběrového řízení na podlimitní ve-
řejnou zakázku na stavební práce pro 
výběr zhotovitele na akci nazvanou 
„Rekonstrukce bytových domů, Praha-
‑Čakovice“. Objem plánovaných prací je 
odhadován na 85 milionů korun a jejím 
předmětem je rekonstrukce bytových 

domů Doubravská 689–690, Kysucká 
655–658, Lužnická 627–629, Niská 630–
632, Otavská 621 a Svratecká 652–654. 
Stavební práce budou spočívat zejména 
v následujících pracích: zateplení fasády, 
výměna výplní otvorů, zateplení půdy 
a výměna střešní krytiny, rekonstrukce 
společných prostor, rekonstrukce elekt-
roinstalace, vnitřních rozvodů vody a ka-
nalizace. Předpokládaný termín zahájení 
prací je již v září tohoto roku.

Revitalizace Mratínského potoka
Rada MČ vydala souhlasné stanovisko se 
záměrem realizace revitalizace Mratín-
ského potoka v úseku podél zámeckého 
parku. Byla schválena dokumentace pro 
územní a stavební řízení a zároveň sou-
hlas se vstupem na pozemky ve svěře-
né správě MČ za účelem provádění sta-
vebních prací. Investorem celé akce je 
hl. město Praha.
///

Na svých pravidelných zasedáních Rada městské části Praha‑Čakovice 
projednala 62 bodů jednání. Vybíráme pro vás některé z nich.
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Nové venkovní sportoviště je rozděleno 
na dvě části. První část je zaměřena na 
workout. Workout neboli calisthenika je 
cvičení s vahou vlastního těla. Dle názo-
rů odborníků nedochází při tomto způ-
sobu cvičení k tak velkému namáhání 
vazů a šlach jako při cvičení se závažím. 
Tento styl cvičení je i šetrnější ke klou-
bům. „Princip workoutu je také o roz-
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voji síly a vytrvalosti. Nové workoutové 
hřiště je ideální místo pro trénink na 
moderní komplexní sportovní klání jako 
jsou například Gladiator Race, Spartan 
Race či Urban Race. Workout se stal ob-
rovským sportovním trendem a řadí se 
mezi nejmodernější druhy cvičení. Jeho 
velkou předností je, že se jedná o cviče-
ní a trénování venku, v přírodě. A pro-

to jsme s budováním workoutu začali 
v městské části Praha‑Čakovice již dříve. 
Vznikl nám zde takový hezký workouto-
vý okruh, do kterého patří Finská stezka, 
cvičební prvky při cyklostezce Svěcené-
ho a olympijský fitpark v ulici K Sedliš-
ti. Nyní ještě přibylo nové workoutové 
hřiště, které je takovým středobodem,“ 
doplňuje Michal Motyčka, místostarosta 
pro sport. Workout zahrnuje různé cvi-
ky například na hrazdě, bradlech, ho-
rizontálních žebřících, žebřinách nebo 
bez jejich použití (na zemi). Na novém 
čakovickém hřišti si můžete zacvičit na-
příklad na workoutové konstrukci, jejíž 
součástí jsou hrazdy, žebříky různých 

Workoutový a parkourový park 
nově otevřen i v Čakovicích
Nové sportoviště o rozloze 230 m2 se nachází v ulici Jizerské, za 
budovou školní jídelny.  Exhibice týmu profesionálních sportovců 
zahájila 8. dubna 2022 provoz tohoto multifunkčního hřiště. Pod 
odborným dohledem si mohli jednotlivé cvičební prvky vyzkoušet 
žáci ze Základní školy Dr. Edvarda Beneše.
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délek a úhlů. Kromě workoutové kon-
strukce jsou zde k dispozici další cvičeb-
ní prvky. Jedná se o funkční šikmou lavici 
se dvěma úhly sklonu, stupínky, funkční 
přeskokovou či relaxační lavici spojenou 
hrazdami, nízké hrazdy, bradlovou lavici 
a freestylová šestibradla s nízkou hraz-
dou.

Ve druhé části nového sportoviš-
tě se můžete věnovat tréninku parkou-
ru. Parkurové skákání je zařazeno mezi 
sportovní disciplíny. „Parkourový sport 
se stal natolik oblíbeným, že se zvažu-
je jeho zařazení na olympijské hry,“ říká 
Michal Motyčka. Parkourové parky ob-
sahují trubkové systémy různých tvarů, 
platformy různých výšek pro doskoky 
i prvky pro zdokonalování rovnováhy či 
síly. Obsahují také prvky simulující různá 
okna, dveře, lampy a stožáry a to vše tak, 
aby nadšenec do parkouru mohl vše bez-
pečně vyzkoušet s minimálním rizikem 
úrazu. Překážky jsou vhodné jak pro ab-
solutní začátečníky, tak pro znalé profe-
sionály. Na novém čakovickém sportovi-
šti byly zařazeny tyto parkourové prvky: 
dvojkostka s railem, balanční trubky ulo-
žené na zemi, kombinace zídek, platfor-
my dvou výšek, nízká zídka a betonové 
boule uložené na zemi.

Podloží nového víceúčelového spor-
toviště je betonová deska, jejíž povrch 
je potažen materiálem z recyklovaných 
pneumatik. „Jako zhotovitel workouto-
vého a parkourového parku byla vybrána 
firma RVL 13, která má dlouholeté zku-
šenosti s budováním sportovišť tohoto 
typu. Jedná se o investici ve výši 2 milio-
nů korun. Původně mělo být víceúčelové 
hřiště předáno hotové do konce prosince 
loňského roku. Vzhledem ke klimatickým 
podmínkám nebylo možné povrch vylít, 
a tak byl termín posunut na konec letoš-
ního března,“ informuje místostarosta.

Nové venkovní sportoviště je záro-
veň umístěno za víceúčelovým hřištěm 
s umělým povrchem. Vybudováním wor-
koutového a parkourového parku zde 
vznikl komplexní sportovní areál.

Vstup do sportovního areálu je pro ve-
řejnost zdarma. Provozní doba je v prů-
běhu školního roku ve všední dny od 
16 do 21 hodin, o víkendech a během 
letních  prázdnin  celotýdně  od  9  do 
21 hodin. Provozní doba může být upra-
vena z důvodů předem domluvených 
akcí školských, sportovních a společen-
ských zařízení a organizací. 
///

Michaela Šimůnková
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O některých rekonstrukcích komunikací 
jsme již psali v minulých číslech. Jiné jsou 
aktuálně v jednání a čeká se na schválení 
investora. Každopádně chodce, cyklisty 
i řidiče čekají omezení, která ale slibují 
posléze přinést větší pohodlí i bezpeč-
nost. „Některé úseky komunikací jsou 
velmi frekventované, nepřehledné a ne-
bezpečné. Vyžadují nutné opravy, a tak 
prosíme naše občany o trpělivost. V do-
hledné době bychom rádi zrealizovali my 
nebo jiné pražské instituce devět větších 
staveb,“ říká starosta MČ Praha‑Čakovice 
Jiří Vintiška.

1. Křižovatka ulic Za Tratí 
a Schoellerova
O revitalizaci křižovatky ulic Schoellero-
va a Za Tratí jsme psali v říjnovém čísle. 
Rekonstrukce započala již koncem roku 
a nyní po zimní přestávce opět pokra-
čuje. Rozdělena je do čtyř etap, z toho ta 
třetí by měla skončit okolo 10. června. 

„Toto místo je dlouhodobě velmi nebez-
pečné, stávají se zde i vážné dopravní ne-
hody, protože řidiči, kteří jedou z centra, 
mívají dojem, že jsou na hlavní silnici,“ 
apeluje na řidiče starosta s tím, že čtvrtá 
etapa, která bude následovat, by měla tr-
vat asi měsíc. „Musíme ji však koordino-
vat s ostatními stavbami,“ podotýká Jiří 
Vintiška. Nová podoba získá přehledněj-
ší uspořádání ve tvaru T. „Vyřeší se úhly 
najíždění řidičů do vozovky z vedlejší 
ulice. Bude výrazně bezpečnější,“ dodává 
starosta. Investorem je pražská měst-
ská firma Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy.

2. Pokračování rekonstrukce 
Schoellerovy ulice
Od konce září do poloviny října loňské-
ho roku byl v ulici Schoellerova uzavřen 
úsek od pošty po zastávku Krystalová. 
V první etapě vozovka získala nový po-
vrch. Po zimní přestávce se nyní v pra-

cích pokračuje. Do konce května by měla 
být dokončena zbylá část první etapy, 
která skončí před mateřskou školkou 
Čtyřlístek a bude navazovat na úsek 
u zastávky Krystalová. Investorem je 
TSK hl. m. Prahy.

3. Pokračování přes Třeboradice ke 
křižovatce u restaurace Maximum
Na první etapu rekonstrukce Schoellero-
vy ulice bude navazovat větší a složitější 
investice. Povede přes Třeboradice ke 
křižovatce u restaurace Maximum. „Stav-
ba bude více do hloubky, budou se opra-
vovat a sanovat konstrukční vrstvy vo-
zovky. Rozděleno bude vše do několika 
částí, aby uzavírka nebyla v celém úseku 
najednou,“ podotýká Jiří Vintiška. V květ-
nu by mělo být jasné, zda se podařilo vy-
brat dodavatele. Termíny bude radnice 
upřesňovat v některém z příštích čísel. 
Investorem je TSK hl. m. Prahy.

Dopravní stavby
Naši městskou část v nejbližších měsících čekají velké dopravní stavby, které mají zajistit 
řidičům i občanům větší bezpečnost a komfort. S tím ovšem souvisí řada omezení.
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Instalace prvku pro 
překážkový sport 
z Participativního 
rozpočtu
Při slavnostním otevření workoutového 
hřiště byla také veřejnosti zpřístupněna 
ručkovací konstrukce vhodná i pro pří-
pravu a trénování na závody OCR (ob-
stacle course racing – závody na překáž-
kové dráze). Prvek byl vybudován díky 
Participativnímu rozpočtu.

„V loňském roce zvítězil v hlasování 
návrh na realizaci a letos byl po úpravě 
prostranství realizován. Jeho výroba a in-
stalace stála 109 400 Kč. Vyrobila ho spo-
lečnost Sportvisio – Gladiator Race, která 
zároveň pořádá závody v tomto sportov-
ním odvětví,“ říká místostarostka Kate-
řina Arnotová. Členové oddílu Ski run 
Čakovice, který se tomuto sportu věnu-
je, pak tento prvek názorně představili 
a ukázali, jak konstrukci používat.

Jaký projekt bude realizován v tom-
to roce? O tom můžete rozhodnout i vy. 
Až do 8. května lze podávat návrhy do 
3. ročníku Participativního rozpočtu. 
Více informací najdete na www.pocita-
mesvami.cz. Počítáme s vámi! ///

Michala Jendruchová
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Radnice v Čakovicích se jako první 
z pražských městských částí rozhodla jít 
s moderními trendy údržby zeleně. Po 
vzoru západních a severských zemí poří-
dila sedm robotických sekaček. „Některá 
města již tento způsob údržby v ČR vyu-
žívají – například Poděbrady nebo Fran-
tiškovy Lázně. Robotizace údržby velké 
části ploch nám pomůže k lepší kvalitě 
trávníků v parcích díky pravidelné údrž-
bě. Jdeme cestou ekologie – provoz se-
kání bez přímých emisí CO2. Snažíme se 
o lepší prostředí v Čakovicích, je to jedna 
z aktivit, jak zpříjemnit pobyt našim ob-
čanům, při trávení času v parcích budou 
bez hluku velkých kolových sekaček. Na-
víc nám to umožní uspořit pracovní sílu 
technické správy, která se využije někde 

jinde,“ říká první místostarosta Alexan-
der Lochman.

„V naší městské části přibývají čis-
tě zatravněné plochy ve vnitroblocích. 
V posledních letech také došlo k revitali-
zaci a kultivaci mnoha míst ve veřejném 
prostoru, např. parků a alejí. To vyžadu-
je vyšší nároky na údržbu zeleně – inten-
zivnější péči, zálivku nově vysazených 
stromů atd. Našemu Oddělení péče o ze-
leň a údržbu se tak díky těmto sekačkám 
částečně uvolní ruce na tyto činnosti,“ 
doplňuje jeho slova místostarostka pro 
životní prostředí Soňa Černá.

Bezespornou výhodou jsou také uspo-
řené výdaje. I proto radnice hledá ino-
vativní řešení. A to byl důvod, proč po-
žádala společnost specializující se na 

zahradní techniku o řešení údržby více 
jak 16 000 m2 trávníku pomocí auto-
nomních robotických sekaček. „Jedná 
se o jedinečný projekt, kdy jsme první 
městskou částí Prahy, která bude prová-
dět údržbu tímto způsobem. Smyslem je 
zlepšit kvalitu travnatých ploch a zpří-
jemnit život občanům Čakovic,“ říká mís-
tostarosta.

Robotická sekačka Huskvarna Mover 
se skládá ze tří částí: sekačky, nabíjecí 
stanice a ohraničujícího kabelu. Signál 
prochází ohraničujícím kabelem a fungu-
je jako elektronický plot. „Když sekačka 
zaznamená signál, pokračuje jiným smě-
rem a pohybuje se v náhodných směrech, 
a tím poseká každý kout. Seká trávu po 
malých kouscích, které zmizí v trávní-
ku, jde tedy o mulčování, což je výhodné, 
protože není nutné odvážet posekanou 
trávu. Pracuje zcela samostatně, když se 
vybije baterie, mover se sám vrací do na-
bíjecí stanice. Sekačka je zcela bezpeč-
ná, má několik senzorů a lehké, pohybli-
vé a zakryté nože,“ vysvětluje Alexander 
Lochman.

Stroje jsou zabezpečené proti krádeži. 
Jakákoliv neodborná manipulace spustí 
alarm a automaticky pošle zprávu měst-
ské policii, která ji vystopuje pomocí GPS 
signálu na aplikaci. Sekačka může fungo-
vat pouze u svého majitele. V létě loňské-
ho roku započal zkušební provoz jedné 
z nich v Husově parku. V letošní sezóně 
by již měly být všechny v plném provo-
zu. ///

Michala Jendruchová

Sekání v Čakovicích 
nejmodernější formou
Čakovická radnice zakoupila moderní robotické sekačky, které 
zajistí pohodlnější, kvalitnější i ekologičtější údržbu zeleně. Do 
provozu zamířily již po Velikonocích.

4. Ulice Ke Stadionu
Magistrát hl. m. Prahy plánuje rekon-
strukci ulice Ke Stadionu. MČ zatím jedná 
s magistrátem o tom, kdy ji provede a na 
jaké úseky bude případně rozdělena. 
Této stavbě se budeme věnovat v dalších 
číslech tak, jak budou zřejmé potřebné 
informace. Doporučujeme také sledovat 
webové stránky MČ. „Důvodem opravy 
této ulice je opět výměna povrchu vozov-
ky, v zastávkách MHD se plánuje pevnější 
podklad pro vyšší zátěž z provozu auto-
busů,“ podotýká starosta. Investorem je 
TSK hl. m. Prahy.

5. Ulice Kostelecká
V úvaze je také rekonstrukce ulice Kos-
telecká mezi kruhovým objezdem u Glo-
busu a železničním přejezdem. I zde by 
město rádo opravilo povrch silnice. „Ne-
jde však ještě o realizaci projektu rozší-
ření Kostelecké, ten je aktuálně v projed-
návání s dotčenými orgány státní správy 
a jeho realizace je pravděpodobná zhru-
ba do dvou let. Nicméně tato silnice je 
velmi vytížená a toto, dojde‑li skutečně 
k realizaci ze strany hlavního města, 
zřejmě bude poslední oprava před při-

pravovaným rozšířením. V žádném pří-
padě to však přípravu projektu neovliv-
ní,“ doplňuje starosta.

6. Ulice U Hřbitovů
Další úpravy se očekávají na komuni-
kaci mezi třeboradickým a čakovickým 
hřbitovem. Jedná se o úsek od vchodu 
do třeboradického hřbitova po ulici Bě-
lomlýnskou. „Chceme opravit i povrch 
vozovky a dobudujeme chodník podél 
třeboradického hřbitova,“ říká starosta 
a hned odpovídá na otázku, proč ji rad-
nice neopraví rovnou celou, ale asi jen 
50metrovou část: „Další část je součástí 
projektu úpravy prostranství před hřbi-
tovem, kde vznikne příjemné prostředí, 
nový vstup na hřbitov, nové kolumbári-
um, bude zde veřejná toaleta.“ Investo-
rem je MČ Praha‑Čakovice z dotace hl. m. 
Prahy. Momentálně se čeká na schválení 
dotace.

7. Ulice Ke Zlatému kopci 
v Miškovicích
Dalšího zlepšení cest se dočkají miško-
vičtí. V ulici Ke Zlatému kopci aktuálně 
dochází často k nekomfortním souběž-

ným pohybům dvou vozidel nebo vozidla 
a chodců či cyklistů. Během léta by proto 
tato vozovka měla být rozšířena, oprave-
na a chodci a cyklisté by měli mít mož-
nost pohybovat se mimo vozovku. Inves-
torem je MČ Praha‑Čakovice z vyjednané 
dotace hl. m. Prahy.

8. Část ulice Na Kačence
V ulici Na Kačence se chystají hned dvě 
stavby. První bude od tzv. panelky k uli-
ci Tuháňská pod hřištěm. Investorem je 
Odbor investic Magistrátu hl. m. Prahy. 
Stávající nezpevněná cesta bude nahra-
zena zámkovou dlažbou. Další část „Ka-
čenky“ se týká místa od ulice Bendlova 
k nové hasičské zbrojnici, tedy samotné 
„panelky“. Zde radnice provede dočas-
nou opravu do doby její kompletní re-
konstrukce, kterou magistrát pro naši 
městskou část projektově připravuje.

9. Za Cukrovarem
V minulém čísle jsme psali o rozšíření 
vozovky v oblasti bývalého vlečkového 
přejezdu. V létě zde radnice plánuje vy-
budovat nový chodník a úsek v délce 40 
metrů také rozšíří na dva pruhy. „Toto 
místo je dlouhodobě nekomfortní. Silni-
ce je u bývalého vlečkového přejezdu zú-
žená, v září bychom rádi už měli vše ho-
tovo,“ dodává starosta. Investorem bude 
městská část buď z vlastního rozpočtu, 
nebo za přispění hlavního města Prahy.

Starosta prosí občany o trpělivost. „Mu-
síme všechny práce zkoordinovat, aby 
co nejméně obtěžovaly. Pokud se vše 
podaří úspěšně zrealizovat, jednalo 
by se o největší investice do oprav ko-
munikací,“ dodává starosta a odkazuje 
na webové stránky obce. K některým 
plánovaným stavbám totiž radnice mo-
mentálně ještě nezná všechny detaily. 
Informace se mění v řádu týdnů, proto 
doporučujeme sledovat webové stránky 
nebo sociální sítě, kde naleznete nejak-
tuálnější zprávy. 
///

Michala Jendruchová
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Aktuálně z radnice /// Aktuálně z radnice ///

Od 1. 1. 2022 je vlastníkům nemovitos-
tí bezplatně poskytována služba svo-
zu rostlinného bioodpadu. Bioodpad 
z nádob je odvezen do kompostáren ke 
zpracování a následně vrácen zpět do 
půdy. Důraz je kladen na správné třídění. 
V případě, že v obsahu nádoby bude na-
lezen odpad, který do bioodpadu nepa-
tří, nebude nádoba vyvezena. Do biopo-
pelnice patří: tráva, listí, plevel, košťály, 
zbytky (ovoce, zeleniny a rostlin), čajové 
sáčky (pouze papírové, nikoliv z umě-
lých vláken), zemina z květináčů, drny se 
zeminou, větvičky, štěpky z větví, piliny, 
hobliny, kůra, seno a sláma. Do biopopel-
nice nepatří: všechny typy sáčků, obalo-
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Novinky v oblasti odpadového 
hospodářství

V průběhu posledních měsíců došlo v Praze k několika změnám v oblasti odpadového 
hospodářství, které mají vesměs pozitivní dopad jak na životní prostředí, tak i na peněženky 
našich občanů. Přinášíme vám přehled těch, které se týkají městské části Praha‑Čakovice.

Čakovická radnice pomáhá ukrajinským uprchlíkům. Vytvořila pro 
ně dvě centra. Jedním z nich je prostor v areálu bývalých kasáren 
v Miškovicích, druhým pak dva byty v nově zrekonstruované 
mateřské škole.

vé materiály, sklo, živočišné zbytky z ku-
chyně, skořápky vajec, mléčné výrobky, 
tuky, oleje, zvířecí exkrementy, uhynulá 
zvířata, peří, chlupy, vlasy, znečištěné pi-
liny, hobliny, podestýlky a kamení.

Městská část se dlouhodobě snaží 
v oblasti svozu tříděného odpadu o zlep-
šování, ať už formou častějšího vývozu, 
nebo formou budování nových stanovišť. 
„Mám velkou radost, že se podařilo na-
výšit počet nádob určených pro kovový 
odpad o 14 kusů. Měly by být rozmístěny 
během dubna na vybraných stanovištích. 
Celkem budeme mít na území naší měst-
ské části k dispozici 26 těchto nádob,“ in-
formuje Soňa Černá, místostarostka pro 

životní prostředí. Nově budou nádoby na 
kovový odpad z domácností k dispozici 
na křižovatce ulic Jizerské a Ke Stadionu, 
na křižovatce ulic Otavské a Radbuzské,  
v ulici Vážské, na křižovatce ulic K Sedliš-
ti a Ke Stadionu, v ulici Ostravické, v ulici 
Ouhrabkové, u čakovického zámeckého 
parku, v ulici Polabské u miškovického 
rybníka, na Slaviborském náměstí, v uli-
ci Tryskovické, v ulici Šircova, v ulici Ber-
manova (2 nádoby), v ulici Marie Podva-
lové.

Magistrát hlavního města Prahy bude 
v městských částech postupně realizo-
vat projekt tzv. multikomoditního svozu. 
„Jedná se o sběr více komodit do jedné 

nádoby. V Praze budou využity sběrné 
nádoby na plasty, do kterých bude mož-
né vhazovat plast, nápojové kartóny a ko-
vové obaly. Počátek realizace se předpo-
kládá ve 2. polovině tohoto roku v centru 
hlavního města a bude se pokračovat 
až do okrajových částí Prahy,“ doplňuje 
Soňa Černá. Celý projekt by měl být zrea-
lizován do konce roku 2024.

V současné době je podán návrh no-
vého stanoviště na tříděný odpad v uli-
ci Bermanova a zvažuje se jedno nové 
v Třeboradicích. Zároveň byl navýšen 
interval úklidů kolem stávajících stano-
višť v celé MČ na 5× týdně. „U třebora-
dického hřbitova přibyly další kontej-
nery na plast a papír a byl také navýšen 
svoz tetrapaků. Očekáváme zde zlepšení 
dlouhodobě neutěšené situace. Toto sta-
noviště je bohužel dost často využíváno 
některými jedinci nejen z naší městské 
části, ale i z okolních obcí jako odkladiště 
věcí, které nemají s tříděným odpadem 
nic společného. Tento nešvar se nám 
rozšiřuje i na ostatní stanoviště. A proto 
prosím veřejnost o všímavost,“ říká mís-
tostarostka. A dodává: „ Ráda bych tou-
to cestou chtěla poděkovat za perfektní 
spolupráci svozové společnosti AVE, Ma-
gistrátu hlavního města Prahy (Odděle-
ní odpadů) a Lence Maříkové z Oddělení 
péče o zeleň a údržbu.“

K likvidaci odpadů, který nepatří do ná-
dob pro tříděný odpad, mohou občané vy-
užít nejbližší sběrné dvory, a to v ulici Na 
Bahnech v Čakovicích (www.cakovice.
cz, záložka Úřad > Potřebuji si zařídit 
> Ukládání odpadů) nebo ve Kbelích 
na adrese Jilemnická/Bohdanečská  
(https://praha19.cz, rychlé odkazy Od-
pady/kontejnery > sběrný dvůr Kbely). 
Na webových stránkách sběrných dvorů 
jsou uvedeny informace o druhu odpadu, 
který zde mohou občané odkládat, které 
služby jsou zdarma a jaké jsou zpoplat-
něny. Odevzdávání pneumatik do sběr-
ných dvorů je nyní zpoplatněnou služ-
bou, ale Magistrát hlavního města Prahy 
zvažuje pro občany Prahy bezplatný od-
běr. ///

Michaela Šimůnková

MČ Praha‑Čakovice v současnosti má 
na svém území přibližně 500 lidí, kteří 
uprchli před válkou na Ukrajině. Ně-
kteří našli ubytování u zdejších občanů, 
jiní v ubytovnách, pomáhá samozřejmě 
i radnice. Hned na počátku války poskyt-
la dva byty a následně vytvořila dva spe-
cializované prostory.

Jeden z nich se nachází v Miškovi-
cích, kde lidé najdou nouzovou střechu 
nad hlavou, ovšem s obvyklými služba-
mi, které jsou v domácnosti běžné, je zde 
tedy k dispozici veškeré hygienické zá-
zemí, internet, televize. K dispozici jsou 
i lednice, kuchyně, pračka apod.

„Od manželů Šebkových jsme na dva 
měsíce získali zdarma zrekonstruovaný 
přízemní objekt v areálu bývalých miš-
kovických kasáren, za což jim patří ob-
rovský dík. K dispozici máme objekt se 
třemi místnostmi a sociálním zařízením. 
Největší místnost slouží jako společná 
ložnice, kde jsou vytvořeny pomocí para-

vánů oddělené zóny s vlastními nočními 
stolky a lampičkami, dále je zde místnost 
společenská s jídelními stoly a televizí. Je 
zde i dětský koutek s hračkami pro děti. 
V objektu je i malá kuchyně,“ říká staros-
ta Čakovic Jiří Vintiška.

Druhým prostorem je „ukrajinská ško-
la“, tedy adaptační skupina, která vznikla 
v bývalém bytě nad školkou v Cukrovar-
ské ulici pro školou povinné děti z Ukra-
jiny. Vznikly zde tři malé třídy pro celkem 
35 dětí, které se zde budou podle ukra-
jinských učebnic vzdělávat pod vede-
ním ukrajinských pedagogů a také se zde 
denně budou věnovat výuce českého ja-
zyka pod vedením zkušeného češtináře. 
„Služba je prioritně určena dětem uprch-
líků, kteří jsou ubytováni v naší městské 
části. Pokud budou volné kapacity, na-
bídneme tuto adaptační službu i dětem 
ubytovaným v blízkém okolí,“ dodává 
starosta. ///

Michala Jendruchová

Pomoc Ukrajině
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Historie ///

Stará náves 
v Čakovicích

Jednocení cukrové řepy v Čakovicích, 
fotoarchiv kronikářky

Kronikářské perličky, rok 1955
Začátkem roku byl počet obyvatel 5995, 
během roku se narodilo 57 dětí. Na MNV 
bylo uzavřeno 13 sňatků, 28 snoubenců 
uzavřelo sňatek v Praze. Místní národní 
výbor dbal na zvelebování obce tak, aby 
byla rok od roku krásnější. Staral se ne-
jen o finanční prostředky, ale i o potřeb-
ný materiál. Bylo vybudováno 4808 m2 
chodníků (asfaltové, mosaikové a beto-
nové) za 62.115 Kčs. Na této akci bylo 
odpracováno přibližně 8 tisíc brigád-
nických hodin. 3. dubna byla vyhlášena 
národní směna na úklid obcí. Brigády se 
účastnilo téměř 300 občanů a každý se 
snažil. Celkem bylo odpracováno 21.441 
brigádnických hodin, z toho 7.830 v ze-
mědělství.

Osvětová činnost měla tendenci se-
stupnou, což se dá přičíst přípravám 
a konání první celostátní Spartakiády 
a nedostatku prostor pro zájmovou čin-
nost. Přípravy Spartakiády se zhostili 
cvičenci Spartaku Avia, Veltechny a ško-
la. Konalo se 8 divadelních a hudebních 
představení, 9 přednášek, estrády, pořa-
dy pro děti, 2 módní přehlídky, 66 lido-
vých veselic, filatelistická výstava a vý-

stava k 10. výročí osvobození a besedy 
o knihách. Účast na některých kulturních 
podnicích byla malá. Trolejbusové spoje-
ní s Prahou umožňuje občanům návštěvu 
pražských divadel a není sporu o tom, že 
tam zhlédnou hodnotnější hry a herec-
ké výkony než u ochotníků. V místním 
kině bylo promítáno 480 filmů za celko-
vé účasti 99.473 občanů. Místní knihov-
na má 6.048 svazků. Zapsaných čtená-
řů bylo 757, návštěv v knihovně bylo 
3.784 a 16.128 výpůjček. Zásluhu na ve-
dení knihovny má knihovník a učitel An-
drš, kterému pomáhali dva mládežníci. 
Do správy MNV se podařilo získat škol-
ní ozdravovnu v Brtníkách, ve které se 
po dobu tří týdnů zotavovalo na 50 dětí. 
Žádné dítě neztratilo na váze, většina jich 
1 až 2 kg získala. Problémem školství 
v naší obci je nedostatek tříd. Pro 1.100 
žáků má škola k dispozici 26 tříd, vyuču-
je zde 34 učitelů. Některé třídy musely 
vyučovat na směny.

12. prosince došlo k dopravní neho-
dě nákladního automobilu a autobusu 
ČSAD, při které byl smrtelně zraněn zá-
vozník cukrovaru B. Bradáč. Pohřben je 

na čakovickém hřbitově. Při autonehodě 
byl zabit také S. Doležal, který jel na mo-
tocyklu Jawa a byl sražen nákladním au-
tomobilem na odbočce silnice do Letňan.

Kampaň v cukrovaru začala 18. října 
a skončila 24. prosince. Hektarové výno-
sy byly vysoké, cukernatost však vlivem 
počasí nízká. Rafinerie docílila dobrou 
kvalitu tuzemského a hlavně vývozního 
zboží. Po dobu kampaně byl citelný ne-
dostatek dělnictva. 
///

Jarka Krákorová 
dle zápisů kronikáře Jiřího Nováka

Bylo /// U nás
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V naší městské části se opět intenzivně 
uklízelo. Letošní jarní čištění odstartova-
lo 25. března na 200 školáků ZŠ Dr. E. Be-
neše a studentů gymnázia v Čakovicích, 
kteří nasbírali 21 pytlů odpadu. O pár 
dnů později, v sobotu 2. dubna, na ně na-
vázali dobrovolníci, které neodradil ani 
aprílový návrat zimního počasí.

Na tradiční místa srazu dorazili jak 
skalní dobrovolníci, tak i noví pomocní-
ci, kterým není okolí našich domovů lho-
stejné. „Zima byla opravdu mimořádná, 
ráno dokonce sněžilo. Nikdy jsme nemě-
li na jarní úklid takovou zimu jako letos. 
V sobotu uklízelo cca 45 lidí a nasbíralo 
se celkem 52 pytlů,“ počítá organizátor-
ka akce Michaela Kubernatová ze spolku 
NAČOS.

Kromě klasických odpadků našli i ta-
kové věci, jako je konev na vodu, židle, 
nárazník, poklice od kol nebo stěrače, ale 
i svatební oznámení, hrábě či koberec. 

Sousedské třeboradické Velikonoce

V neděli 10. dubna ožily Třeboradice ve-
likonočním veselím. Sousedský třebora-
dický spolek uspořádal již tradiční akci 
Sousedské třeboradické Velikonoce.

Odpoledne plné zábavy a sdílené ra-
dosti zahájila mše svatá, kterou sloužil 
P. Stanislaw Góra, doprovázená sborem 
Čakovická schola.

Nějaká ta slza dojetí padla u vystou-
pení dětí z MŠ Čtyřlístek a Třeboradice, 
které se představily na zahradě kostela. 
Vynesením Morany se pak děti rozlouči-
ly se zimou, aby pak vzápětí přivítaly jaro 
a léto.

Akce pokračovala vystoupením diva-
dla scénického a historického šermu Re-

bel. Lidé se zasmáli při sledování před-
stavení alchymisty Bavora, kterému při 
přípravě lektvarů asistovaly děti. Celé 
odpoledne se pak kostelní zahradou li-
nul nezapomenutelný zpěv Michaely Mi-
kové, kterou na harmoniku nebo kytaru 
doprovázel Petr Novák.

Ani chuťové buňky nepřišly zkrátka. 
Lidé si mohli pochutnat na mazanci, ji-
dášcích, nádivce či chlebu se sádlem. 
„Děkujeme všem vystupujícím. Bez je-
jich přízně by akce nebyla tak úspěšná. 
Velké poděkování patří všem, kteří při-
šli s námi strávit Květnou neděli. V ne-
poslední řadě bychom rády poděkovaly 
městské části za její podporu a sponzo-
rům, kterými jsou G3 plast, s. r. o, Maso 
Veleň, s. r. o., a rodina Mrkvičků,“ říkají 
Michaela Šimůnková s Hankou Huspe-
kovou ze Sousedského třeboradického 
spolku. ///

Michala Jendruchová

Ukliďme Čakovice, Miškovice a Třeboradice

„A opravdu hodně lahví od alkoholu. Na-
razili jsme také na pár bezdomoveckých 
doupátek, která jsme nahlásili na naši 
radnici,“ dodává Michaela Kubernatová 
a děkuje: „Velký dík patří všem členům 
spolku NAČOS a úplně všem dobrovol-
níkům, kteří se zapojili. Také děkuji far-

mičce v Miškovicích a našim dobrovol-
ným hasičům, kteří se zapojují každý rok. 
Největší dík ovšem patří naší technické 
správě, která veškerý nasbíraný odpad 
odveze.“ ///

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

Tento měsíc pokládá otázku 
ANO.

Jaký vliv má podle vás na 
život v naší městské části 
válka na Ukrajině?

Ukrajinská válka především ukázala, ko-
lik lidí s dobrým srdcem v naší městské 
části máme. Hned v prvních dnech řada 
jednotlivců i firem začala pomáhat. Ně-
kdo nabídl ubytování, jiný peníze, další 
zase věci, které už sám nepotřeboval, 
ale jiným ještě mohly posloužit. V naší 
městské části jsme od počátku této krize 
ve spojení s pražským krizovým štábem, 
naši zástupci samosprávy i zaměstnanci 
od počátku organizují činnosti v místním 
koordinačním středisku, které vzniklo 
na odboru školství naší radnice. Radni-
ce vytvořila pěkně vybavené centrum 
nouzového ubytování, několik desítek 
dětí ukrajinských uprchlíků chodí do 
naší základní školy a nad „cukrovarskou 
školkou“ vzniklo adaptační centrum s vý-
ukou v ukrajinštině pro 35 žáků. Některé 
rodiny našly dočasné přístřeší v bytech 
městské části. Jednotka požární ochra-
ny městské části Praha‑Čakovice, kte-
rou radnice zřizuje, od počátku pomáhá 
s řadou úkolů, a to i mimo naše území. 
Podílela se i na zajištění provozu centra 
nouzového ubytování v Letově nebo ve 
vypjatých dnech uprchlické vlny asisto-
vali naši hasiči uprchlíkům na Hlavním 
nádraží při příjezdu vlaků do Prahy. Ne-
uvěřitelné množství práce odpracovali 
i lidé v čakovické farní charitě, v centru 
Bermanka nebo hotelu Klaret. Nejen díky 
všem těmto dobrý lidem našlo v naší 
městské části zázemí přes 500 uprchlíků 
z válkou sužované Ukrajiny.
///

V posledních týdnech jsem pracoval jako 
dobrovolník na Hlavním nádraží a po-
máhal přijíždějícím uprchlíkům z Ukra-
jiny. Mám proto představu o tom, jakou 
podporu uprchlíci potřebují a jaký vliv 
to bude mít na naši MČ. Počáteční vlnu 
uprchlíků zvládli s fantastickým nasaze-
ním pouze dobrovolníci a lidé, kteří na-
bídli svoji nezištnou pomoc, až se zpož-
děním se do organizace migrace zapojily 
státní úřady a samospráva. Je dobře, že 
MČ přišla také s nabídkou pomoci, jakou 
je dočasné poskytnutí dvou obecních 
bytů pro uprchlíky, přechodné ubytování 
až pro deset lidí a vytvoření školní adap-
tační skupiny pro ukrajinské děti. Avšak 
válka na Ukrajině a pomoc uprchlíkům 
není sprint, ale maratón. Proto bude 
zapotřebí, aby Čakovice plánovaly další 
pomoc s dlouhodobým výhledem. Mu-
síme počítat i s tím, že přestože většina 
Ukrajinců se chce vrátit domů, ne všich-
ni toho budou schopni, protože jejich do-
mov a příbuzní už bohužel nejsou. Stále 
musím myslet na to, jak všichni Ukra-
jinci, které jsem v poslední době potkal, 
byli obrovsky vděční za pomoc a někteří 
vyjádřili přání, abychom my za nějaký 
čas nepotřebovali stejnou pomoc jako 
oni teď. Děkuji všem čakovickým spolu-
občanům, spolkům a organizacím, kteří 
uprchlíkům pomáhají. I díky nim může-
me být zase hrdí na Českou republiku.
///

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

Po dlouhá léta brala většina z nás míro-
vý stav jako jistotu, se kterou nemůže 
nic zatřást. Probíhající válečné konflik-
ty byly místně příliš vzdálené na to, aby 
byly každodenním tématem běžných ho-
vorů s přáteli a rodinou. Válka na blízké 
Ukrajině toto vnímání změnila. Přichází 
vědomí, že mír není něco automatického. 
Bojuje se blízko nás, lidé z blízké a jazy-
kově podobné Ukrajiny u nás hledají úto-
čiště.

V naší městské části se hlavně v prv-
ních týdnech konfliktu vzedmula vel-
ká vlna solidarity: spousta jednotlivců, 
místní organizace a provozovatelé slu-
žeb poskytovali peněžní i materiální pro-
středky a zázemí, nabízeli aktivity, které 
by lidem prchajícím před válkou usnad-
nily život. Za to jim všem patří velké díky.

Naše městská část má svého koordi-
nátora pro pomoc Ukrajině, který těm, 
kdo to potřebují, poradí a nasměru-
je je. V prostorách nad mateřskou ško-
lou v Cukrovarské ulici zřídila adaptač-
ní skupinu pro ukrajinské děti. Poskytla 
ubytovací kapacity. Ve spolupráci se ZUŠ 
Marie Podvalové bude pořádat benefič-
ní koncert na podporu ukrajinských dětí. 
Zároveň se snaží o to, aby pomoc druhým 
měla co nejmenší dopady na stálé obyva-
tele.

Další vývoj situace u nás záleží na vý-
voji války na Ukrajině. Čím déle bude 
válka trvat, tím více by mělo mezinárod-
ní společenství podporovat i státy, které 
poskytují zázemí uprchlíkům.
///

Tomáš Dubský,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice
ANO

Válka na Ukrajině má velký vliv na 
každodenní život nás všech i na život 
v naší městské části. Každý situaci vnímá 
dle svých reálných zkušeností a dojmů, 
když se potkává každý den s novými 
informacemi o vývoji války či rychlostí 
zdražování.

Naše městská část i občané se zapojili 
do pomoci občanům Ukrajiny, každý dle 
svých možností.

Odhaduji, že na území naší městské 
části v současnosti žije a je ubytováno 
350 až 400 občanů Ukrajiny i se svými 
dětmi, které navštěvují naši základní 
školu i některé školky. To by byla téměř 
4 % obyvatel naší MČ.

Je nutné si uvědomit, že pomoc je po-
třebná a může trvat i několik let.

Každý rozumný člověk si musí přát, 
aby tato válka a utrpení na Ukrajině 
skončilo co nejdříve.
///

Tahle válka má vliv na každý kout světa, 
tedy i na Čakovice. Je to jedna z nejsmut-
nější dějinných událostí od druhé světo-
vé války – lidsky, ekonomicky, politicky. 
Z důsledků se bude svět sbírat mnoho 
let, možná desetiletí. Stejně tak my, ob-
čané ČR, spoluobčané z Čakovic a okolí. 
Snažme se tedy udržet dobrou mysl a po-
máhat, kde to jde a kde je třeba.
///

Daniel Kajpr,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice
KDU-ČSL

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

Michal Seidl,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice
ČMT
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Rozhovor /// Rozhovor ///

Jak doma zkoušíte, trénujete? Máte 
každý svou místnost? Jak to děláte, 
abyste se vzájemně nerušili? Nebo 
chodíte zpívat do přírody kolem 
Čakovic?

Doma nezkoušíme a netrénujeme, jen 
zcela výjimečně. Kromě toho, že na to 
doma nejsou ideální podmínky, tak je 
navíc člověk rozptylován všemožný-
mi věcmi. Například si mezi cvičení-
mi uvědomím, že je potřeba dát va-
řit brambory na kaši nebo dát dusit 
maso, tudíž se nesoustředím na to, na 
co bych měl. A to není dobré, pak člo-
věk udělá daleko méně práce než ve 
zkušebně v divadle.
A do přírody už vůbec ne, tam není 
žádná akustika, to by nešlo. Když zpí-
váte venku, zvuk se vám nevrací, tudíž 
se špatně zpívá. Produkce, které se dě-
lají venku, musí být nazvučené a zvuk 
se vám musí vracet z odposlechu, jinak 
to nejde.

Jak vnímají operní zpěv vaše děti?
Naše děti nezpívají, obě chodí do ZUŠ 
v Čakovicích, Bruno na klavír a Vikto-
rie na příčnou flétnu.
Rozhodně z nich nechceme mít pro-
fesionální muzikanty. Jen aby si mohli 

pro radost zahrát. Operní zpěv vníma-
jí jako normální součást života, odma-
lička ho poslouchají, jako menší s námi 
pravidelně chodili do divadla, když ne-
měl kdo hlídat.

Vy i vaše žena Jana jste sólisté na 
stejné scéně. Nepanuje mezi vámi 
někdy jakási podvědomá rivalita? Lze 
to se od toho oprostit?

Žádná rivalita nepanuje, navzájem si 
přejeme pěknou práci a úspěch. To je 
základ dobrého vztahu.

Sólistou jste se stal už před 
třiadvaceti lety, v pouhých 
dvaadvaceti letech. Jaký to byl pocit?

To to letí, pocit to byl skvělý. Už na ško-
le jsem po úspěšném přezpívání začal 
spolupracovat s Operou Mozart, kte-
rou vedl tandem Daniel Dvořák a Jiří 
Nekvasil. Když se pak dostali do vede-
ní Státní opery, dostal jsem nabídku 
nejdříve na hostování a pak do stálého 
angažmá. Měl jsem ještě možnost stu-
dovat na HAMU, kam jsem byl přijat, 
nicméně jsem skočil přímo do divadel-
ního provozu, to byla ta nejlepší škola.

Co vás přivedlo k opernímu zpěvu?
Odmalička jsem chodil do ZUŠ v Hum-
polci, odkud pocházím. Vystudoval 
jsem tam akordeon, klavír, zpěv a kla-

Spojuje vás i dnes, po letech soužití, 
láska k jídlu?

Já strašně rád vařím, takže láska k jíd-
lu přetrvává. Doma vařím výhradně já 
a baví mě to. Jana ani neprotestuje a ne-
chává mě. Občas, když musím někam 
odjet a děti zjistí, že nebudu vařit, položí 
otázku, co budeme jíst, když tu nebudeš? 
Ale vážně, není to tak, že by Jana neumě-
la vařit, ale když nemusí, tak se do toho 
nehrne. Teď mám malinko ztíženou si-
tuaci, protože jsem po prodělaném covi-
du přišel o čich i chuť, bohužel to trvá už 
rok a čtvrt, a zatím se to nelepší. Musím 
vařit po citu a jídlo si nevychutnám. Nic-
méně hlavní je, že chutná ostatním.

Člověk by řekl, že vás s Janou dá 
dohromady hudba, a ona to prý byla 
spíš houska se sýrem. Samozřejmě 
trochu s nadsázkou řečeno. Ale jak to 
tedy je doopravdy?

Je to legrační, skoro šest let jsme okolo 
sebe chodili téměř bez povšimnutí na 
Pražské státní konzervatoři, Jana byla 
strašná šprtka, já spíš bohém – kavár-
ničky, hospůdky a tak. Takže jsme byli 
každý jiná sorta studentů. Pak ale na-
jednou po tolika letech přeskočila jis-
kra a bylo to. To, že se se mnou rozděli-
la během cesty na soutěž konzervatoří 
o svou housku se sýrem, asi celé vzpla-
nutí umocnilo.

Daří se vůbec vytíženým hudebníkům 
společně stolovat? Nebo si spíše 
doma předáváte děti?

Daří, považujeme to za prioritu. Samo-
zřejmě ne vždy, ale pokaždé, když je to 
možné, stolujeme celá rodina. Podle 
mě je to důležité pro klidný a harmo-
nický chod celé rodiny.

Jaké je soužití dvou operních pěvců?
Soužití operních pěvců je stejné jako 
u běžných lidí, jen pracujeme více ve-
čer a také o sobotách, nedělích a svát-
cích. Musíme být k dispozici ve dnech, 
kdy se hrají tituly, ve kterých jsme ob-
sazeni.

Václav Sibera: S manželkou si přejeme 
úspěch, to je základ vztahu
Milovníci operního zpěvu se s ním pravidelně setkávají na prknech Národního divadla, kde působí jako 
sólista Opery. Úspěchy sklízí doma i ve světě. Přitom se svou ženou Janou, taktéž operní sólistkou, žije 
vcelku nenápadným životem tady u nás v Čakovicích.

rinet. Po základní škole jsem se dostal 
na Pražskou státní konzervatoř obor 
klarinet a po dvou letech jsem si při-
bral zpěv a studoval oba obory sou-
časně. Když jsem se pak ve 3. roční-
ku zpěvu mohl spolupodílet na školní 
inscenaci Figarovy svatby a přičichl 
k tomu, co znamená divadlo jako celek, 
bylo rozhodnuto, co chci dělat.

Jak je to dlouho, co jste se proměnil 
z barytona na tenor? Laikům to 
mnoho neřekne, ale ono je to asi 
velmi náročné, že?

Je to čtrnáct let. Zpočátku to bylo ná-
ročné, zvyknout si na vyšší polohu, ale 
vše je jen o cviku a přístupu. Dnes mi 
to přijde normální.

 Jaká role vás nejvíc ovlivnila? Která 
je ta top?

Nemyslím, že mě nějaká role speciálně 
ovlivnila, spíše pokud byla inscenace, 
kde se sešel výborný inscenační tým, 
tak to pak bylo obohacující a přínosné. 
Ovlivní to člověka pak i do dalších in-
scenací. Momentálně si nejvíce užívám 
roli Ježibaby v Humperdinckově opeře 
Perníková chaloupka, kterou hrajeme 
hlavně pro děti v režii Matěje Forma-
na. ///

Michala Jendruchová
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Školství /// U nás

Každý rok si čakovická ZUŠ Marie Pod-
valové připomíná výročí narození Jana 
Ámose Komenského tradičním koncer-
tem spojeným s výstavou uměleckých 
děl zdejších pedagogů. Že je to akce ob-
líbená, dokazoval ve středu 30. března 
hudební sál zaplněný téměř do poslední-
ho místa. „První koncert jsme uspořáda-
li v pondělí v Satalicích v našem odlou-
čeném pracovišti a dnes pokračujeme 
v Čakovicích,“ říká ředitelka ZUŠ Marie 
Podvalové Ivana Heřmánková.

Před samotným vystoupením si mohli 
diváci prohlédnout krajinné obrazy Jany 
Anděličové nebo grafiky Kláry Podlaho-
vé. „Všechny výtvarnice se stále zdoko-
nalují ve svém oboru a seznamují žáky 
s výtvarnými technikami, o čemž svědčí 
vystavené pozoruhodné práce v prosto-
rách školy. Letos se těšíme na práce dva-

ceti absolventů výtvarného oboru,“ říká 
Ivana Heřmánková s tím, že v Satalicích 
se pak prezentovala Pravomila Vyklická 
obrazy zátiší a gobelíny.

Po oba slavnostní dny pak na diváky če-
kal opravdu pestrý program. Zaposlouchat 
se mohli do děl slavných jmen, jako je Anto-
nín Dvořák, Johan Sebastian Bach, Ludwig 
van Bethoven či G. F. Telemann. Více než 
hodinu a půl dlouhý koncert s napětím sle-
dovaly i děti, které své kantory ocenily ne-
jen potleskem, ale i záplavou květin.

„Pro naše žáky je tato akce důležitá, 
protože učitelé jsou jim vzorem. A když 
učitel umí krásně zahrát, zazpívat, tak 
to obdivují a to je moc dobře. Pro mě 
osobně je podstatné, že se zde prezentu-
jí i učitelé dalších oborů. Navíc tu máme 
mnoho mladých učitelů, kterým nechy-
bí entuziasmus, jsou plní energie a jsem 

Den učitelů oslavila ZUŠ velkolepě
Hned dvěma koncerty spojenými s výstavami výtvarných děl oslavila 
ZUŠ Marie Podvalové Den učitelů. Obě akce sklidily velký úspěch.
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ráda, že je můžeme představit veřejnos-
ti,“ pochvaluje si Ivana Heřmánková.

Nutno dodat, že všichni předvedli po-
zoruhodné výkony. „Je to i tím, že máme 
mezi sebou profesionální hudebníky, kte-
ří mají za sebou, a doufám, že i před se-
bou, mnoho úspěšných vystoupení nejen 
v České republice,“ dodává spokojeně. ///

Michala Jendruchová

Školství /// U nás

V sále SOŠ a SOU se v 15 hodin sešlo více 
než 200 diváků z řad vzácných hostů, 
studentů, kamarádů, rodičů a učitelů.

Celou soutěží bravurně provázel mode-
rátor a herec pan Jan Čenský.

Mezi diváky zasedlo mnoho čestných 
hostů jako např. ředitelka Odboru škol-
ství a mládeže MHMP Mgr. Lenka Něm-
cová, zastupitelka a předsedkyně Výboru 
pro výchovu a vzdělávání MHMP Ing. Ma-
riana Čapková, starosta MČ Praha‑Čakovi-
ce Ing. Jiří Vintiška a další vzácní hosté. Do 
poroty přijalo pozvání 10 osobností spole-
čenského a kulturního života jako např. he-
rečka a malířka Iva Hüttnerová, Lucie 
Benešová, zpěvačka Hanka Křížková, mís-
tostarosta Ing. Alexander Lochman, Ph.D. 
Diváci ve zcela zaplněném sále měli mož-
nost zhlédnout pestrý, téměř tříhodinový 
program jak v podání samotných soutěží-
cích, tak i vystoupení hostů.

Přípravy soutěže probíhaly již něko-
lik týdnů předem, a to zejména díky ak-
tivitě hlavního organizátora pana učitele 
Mgr. Antonína Anderse i samotných sou-
těžících.

Celá soutěž byla zahájena kabaretní le-
teckou linkou Letíme s písničkou, kde se 
poprvé soutěžící předvedli v úlohách zvo-
lených českých i světových hudebních 
hvězd. V této části soutěže se moderová-
ní skvěle ujali Veronika Drvotová a Jaro-
slav Vlasák z prvního ročníku oboru Gas-
tronomie.

Přítomní poté sledovali další tři disci-
plíny, kterými byly volná disciplína, před-
vedení originálního plážového modelu 
a módní přehlídka společenských šatů 
a obleků.

V letošním ročníku získala cenu Miss 
sympatie v internetovém hlasování divá-
ků Zuzana Kozáková a titul Muž sympatie 
vybojoval Andrej Dimovski.

Titul 2. vicemiss SOŠ a SOU Praha‑Ča-
kovice získala žákyně třetího ročníku 
oboru Kuchař Lucie Mírovská, druhé mís-
to a titul 1. vicemiss“ vybojovala žákyně 
2. ročníku oboru Kuchař Ornela Gažová.

Vítězkou a zároveň držitelkou titulu 
Miss 2022 se stala žákyně druhého roč-
níku oboru Práce ve stravování Kristýna 
Hangurbadžová. Gratulujeme.

Miss a Ideální mladý muž 2022 
SOŠ a SOU Praha-Čakovice
Soutěž ve volbě miss a ideálního mladého muže patří na naší škole 
neodmyslitelně k jarním měsícům. Letos připadla na 31. března, a to 
po sedmnácté. Po osmé v ní společně soutěžilo 6 žákyň a 5 žáků.
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Také chlapci soutěžili o své tituly, 3. ide-
álním mladým mužem se stal Jan Bittner

z 2. ročníku oboru Kuchař, v závěsu na 
druhém místě skončil a titul 2. ideální 
mladý muž získal Alexandri Cherkezshvili 
z 2. roč. oboru Práce ve stravování. Obě-
ma se vedlo v soutěži velmi dobře a sklí-
zeli od publika bouřlivé ovace.

Ideálním mladým mužem pro rok 
2022 se právem stal Štěpán Hudecký ze 
4. roč. oboru Chovatel cizokrajných zvířat. 
I jemu patří od nás velká gratulace.

Všechny soutěžící paní ředitelka odmě-
nila pochvalou a pamětním listem.

Soutěžící si zaslouží náš velký obdiv 
a poděkování, protože pro nás připra-
vili svými vystoupeními mnoho zážitků 
a mohli jsme společně prožít pěkné od-
poledne.

Velké poděkování patří paní ředitelce 
Mgr. Věře Novákové za každoroční podpo-
ru v uspořádání této soutěže a také všem 
sponzorům, bez kterých by určitě soutěží-
cí neobdrželi tak hodnotné a krásné dary. 
///

Mgr. Antonín Anders
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Většina z vás určitě zaznamenala velkou proměnu Zámeckého rybníka 
v čakovickém parku. Málokdo však ví, že Český rybářský svaz Čakovice 
slaví letos krásné jubileum, a to 80 let od svého založení. 
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Svaz založilo 24 nadšenců v Avii z rybář-
ského odboru SK Škoda – odbočka Avia 
12. března 1942. Tím byl položen „zá-
kladní kámen“ rybářské organizace. Od 
té doby jsou rybáři jedním z nejstarších 
a nepřetržitě fungujících spolků v Čako-
vicích.

V současné době mají kolem 1000 čle-
nů a patří tak k největším organizacím 
pod ČRS. Prvním předsedou byl Václav 
Olmer. V průběhu let se ve funkci vystří-
dalo nespočet předsedů. Všichni se sna-
žili o rozkvět a slávu organizace a spo-
kojenost členů. Výsledky práce všech 
zapálených rybářů na sebe nedaly dlou-
ho čekat. Úspěšně si vedli naši rybáři 

především v 70. a 80. letech nejen v re-
publikových, ale i v mezinárodních sou-
těžích.

Ve svých řadách máme nejen mistry 
republiky, ale i světa. Členem naší orga-
nizace je dokonce úřadující mistr v dis-
ciplíně přívlače z lodi. Na tyto členy jsme 
právem hrdí, protože víme, kolik úsilí 
a času to stojí. Zároveň máme velkou ra-
dost i z naší omladiny. Již více než 10 let 
se v dětských i dorosteneckých soutěžích 
umisťují na nejvyšších příčkách naši malí 
rybáři. Vidět tu dětskou radost z vítězství 
je krásnou odměnou pro nás.

V naší chatě, kterou jsme postavili 
v roce 1978 nedaleko břehu Zámeckého 

rybníka, jsou vystaveny všechny poháry 
a medaile. To však je jen zlomek práce 13 
členů výboru. Léta se starali nejen o Zá-
mecký rybník, ale později i o ten cukro-
varský. Úprava okolí rybníků, ale i starost 
o ryby je celoroční práce. Kromě tohoto 
mnoho času věnují malým rybářům.

Ti se učí nejen chytat ryby, navazovat 
háčky, poznávat druhy ryb, ale hlavně 
lásce k přírodě a vodě. Každoroční dět-
ské dny plné her a soutěží jsou stále více 
a více oblíbené. Opékání špekáčků a krá-
jení dortů jsou potom vyvrcholením dne. 
Ale nejen dětem se rybáři věnují. Pro 
dospělé kolegy pořádají závody, večír-
ky i zájezdy. Tyto akce se už staly tradicí 
a všichni se na ně těší. Významnou pod-
poru při pořádání těchto akcí poskytu-
je městská část Praha‑Čakovice v čele se 
starostou panem Jiřím Vintiškou. Úřad 
nám přispívá finančními dotacemi a ry-
báři si této spolupráce velmi cení a jsou 
rádi, že radnice má zájem o organizování 
volného času obyvatel naší městské části.

V současné době má naše organizace 
štěstí, že se ve výboru sešla parta pocti-
vých nadšenců, kteří neváhají obětovat 
čas i svoje síly pro ostatní. Popřejme pro-
to všem rybářům v dnešní době pevné 
zdraví, velké úlovky a rybářské organiza-
ci v Čakovicích ještě hodně let činnosti. 
„Petrův zdar!“ ///

Jiří Chaloupka

Spolek čakovických 
rybářů slaví 80 let od 
svého založení
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Významné jubileum ///

Pěvecký sbor Camerata Praha oslaví 30 let od svého vzniku, jak 
jinak než mimořádným koncertem v neděli 12. 6. od 16 hodin 
v kostele sv. Remigia.
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Naše skvělá, oslňující, nejlepší, jedineč-
ná, zářivá… (další superlativy doplňte 
dle libosti) Camerata slaví letos třicáté 
narozeniny. Toto krásné výročí oslaví 
v neděli 12. června na koncertě, který 
začne v 16 hodin v kostele sv. Remigia 
v Čakovicích a bude pokračovat společ-
ným setkáním před Čakovickým zám-
kem a komentovanou prohlídkou výsta-
vy o naší historii v půdním ateliéru.

Milí čtenáři, jste srdečně zváni, vstu-
penky si ale včas rezervujte na info@ca-
meratapraha.cz. Na tomto mimořádném 
koncertě potkáte zpěváky, kteří zpívají 
v Cameratě od jejích začátků v roce 1992 
a pamatují Janu Žofákovou, která sbor 
založila. Potkáte zpěváky, kteří u nás zpí-
vají kratší dobu, zpěváky, kteří u nás již 
nezpívají, ale nadále se intenzivně věnu-
jí hudbě (například hosté koncertu sou-
rozenci Dostálovi z hudebního uskupení 

Jamaron), potkáte také děti prvních čle-
nů sboru i čtyři vnoučata té, která sama 
sbor založila.

Já jsem Cameratu potkala před 18 
lety a od té doby jsme spolu. Pečuji o ad-
ministrativní záležitosti a pár dalších 
drobností, ale také jezdím se sborem na 
soustředění, výjezdy či další akce. Sbo-
rem prošly všechny mé dcery. A s jisto-
tou mohu říci, že jestli chcete pro sebe 
nebo pro svoje děti něco udělat, zapište 
je teď hned do pěveckého sboru. Nemu-
síte být zdatný zpěvák, to se u nás nau-
číte. Stačí chuť zpívat. Žádné jiné provo-
zování hudby vám totiž nepřinese takový 
užitek a radost zároveň: zpíváte (hlas je 
nejlevnější ze všech hudebních nástrojů 
a je vždy po ruce), zlepšujete se ve zpě-
vu a zároveň se učíte poslouchat ostatní. 
To není jednoduché, ale bude se vám to 
v životě hodit, velmi hodit, nejen ve sbo-

rovém, ale i v běžném životě. Naučíte se 
být ohleduplný, táhnout za jeden provaz 
a budete vědět, jak přínosné je umět spo-
lupracovat s lidmi okolo sebe, poznáte 
mnoho krásných lidí, navštívíte zajímavá 
místa. Protože sbor nejsou jen zkoušky 
a koncerty, ale výjezdy, výlety, soutěže, 
soustředění, výměny do rodin, společ-
né oslavy. Je toho mnoho. Rádi se s vámi 
o tyto zážitky podělíme. Co jsme zaži-
li, uvidíte na výstavě v ateliéru Čakovic-
kého zámku. Co ještě zažijeme, poznáte, 
když mezi nás přijdete a stanete se členy 
našeho sboru.

Těšíme se na vás, na koncertě nebo 
přímo na zkoušce našeho pěveckého 
sboru. Vše o nás najdete na stránkách 
sboru www.cameratapraha.cz. 
///

Za pěvecký sbor Camerata Praha  
Hana Kadlecová

Camerata Praha oslaví 30. výročí

Významné jubileum ///
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4. 5. Prales, golf a zámek
Sraz účastníků ve 13.10 na nádraží Čako-
vice, vlakem se přemístíme do Kbel (od-
jezd 13.18). Navštívíme ekocentrum Pra-
les s mini ZOO a naučnou stezkou. Odtud 
se vydáme přes nové golfové hřiště ke ctě-
nickému zámku (cca 3,5 km). Zde odpoči-
nek a můžeme pokračovat do Miškovic 
(+2,5 km), nebo k návratu využít MHD. 
Nordic walking hole vezměte s sebou.

18. 5. Botanická zahrada v kráse 
jarních květů a vůní
Sraz účastníků ve 13.00 na stanici auto-
busu č. 202 nám. J. Berana (odjezd 13.08) 

Práce s textem 
a vyhledávání na 
internetu
Skoro začátečníci, čtvrtky 16.00–16.50
KVĚTEN 2022
Předpokládá se základní znalost práce 
s klávesnicí, myší a e‑mailem. V kurzu se 
naučíte základy práce v textovém edito-
ru (MS Word) a dále se naučíte vyhledá-
vat si základní informace na internetu. 
5. 5. 2022 lekce 3, 12. 5. 2022 lekce 4
Zájemci se mohou informovat a přihlásit 
u Jany Jiruškové, tel. 283 061 427. ///

Vycházky s kronikářkou

do Bohnic (st. Krakov). Odtud cca 10 min. 
ke vstupu do zahrady. (Vstupné pro 70+ 
je 1 Kč; pro 60+ je za 75 Kč). Projdeme 
venkovní expozice Ameriky, Asie, Stře-
domoří, Pivoňkovou louku, Japonskou 
zahradu, vinici sv. Kláry i skleník Fata 
Morgana s výstavou exotických motýlů. 

Občerstvení ve vinotéce sv. Kláry u Or-
namentální zahrady. Milovníci květin si 
tentokrát přijdou na své, a proto nezapo-
meňte foťáky. 
///

Na barevná setkání se těší  
Jarka Krákorová

Významné jubileum ///

Poukázky do 
lékárny pro 
seniory od 65 let
Rada MČ i v tomto roce rozhodla o vydá-
vání dárkových poukazů pro seniory na 
nákup zboží v čakovické lékárně (Cukro-
varská 173).

Nárok na poukaz má každý senior 
s trvalým pobytem na území městské 
části Praha‑Čakovice, který dosáhl věku 
65 let a více. Poukaz v hodnotě 250 Kč 
je možné čerpat postupně (je rozdělen 
na 100, 100 a 50 Kč) a jeho platnost je 
neomezená.

Poukazy budou k vyzvednutí na po-
datelně ÚMČ (dveře č. 105), v případně 
nepřítomnosti na Odboru školství, kul-
tury a sportu (dveře č. 104) od 16. květ-
na 2022 v úředních hodinách. ///

Trénování paměti
Na měsíc květen kurz obnoven, každé 
úterý od 13.30 do 14.30 začátečníci, 
od 14.30 do 15.30 pokročilí. První kurz 
začíná 3. 5. 2022. Zájemci se mohou 
přihlásit a informovat u Jany Jiruškové, 
283 061 427. ///

Jubilantka oslavila 100. narozeniny

Krásné životní jubileum oslavila na kon-
ci března paní Miroslava Švábová z Čako-
vic. V Čakovicích žila se svým manželem 
od svých 28 let. Vychovali zde dvě děti, 
od kterých mají 4 vnoučata, 6 pravnou-

čat a 2 prapravnoučata, kdy některá 
z nich ještě před 5 lety zvládla hlídat. Vy-
studovala hospodářskou školu. Následně 
pracovala jako administrativní pracovni-
ce ve Veltechně Čakovice, později ZPA 

Čakovice. Jakmile se oteplilo, trávila čas 
na své milované chatě, kde ještě před 
nedávnem ráda zahradničila a zavářela 
ovoce. Byla velkou milovnicí křížovek, 
nyní již ale neluští, protože jí bohužel oči 
už tak dobře neslouží.

V den stých narozenin jí přišel k ži-
votnímu jubileu popřát pan starosta Jiří 
Vintiška společně s paní místostarostkou 
Soňou Černou.

K přání všeho nejlepšího, zejména 
pevného zdraví, se rovněž připojujeme! 
///

Dne 18. 5. 2022 se bude konat výlet na 
zámek Kačina. Proběhne prohlídka zá-
meckého okruhu, zámecké zahrady a na-
vštívíme místní kavárnu. Dále se přesu-

Výlet na zámek Kačina a prohlídka  
Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem

Se starostou do Senátu
MČ  Praha-Čakovice  srdečně  zve  seniory  na  prohlídku 
Senátu Parlamentu ČR.

Termín konání: 26. 5. 2022 od 14 hodin.
Sraz ve 12.45 na stanici autobusu Čakovický zámek ve směru 
do centra.
Zájemci se mohou přihlásit a informovat u Jany Jiruškové, 
telefon 283 061 427. ///

neme do Kladrub nad Labem, kde bude 
zajištěný oběd a následně proběhne pro-
hlídka hřebčína.

Zájemci se mohou přihlásit a informo-
vat u Jany Jiruškové, 283 061 427. ///
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Sport /// U nás

Přečtěte si rozhovor s předsedou čako-
vického oddílu stolního tenisu i předse-
dou pražského svazu Milošem Vojáčkem.

Pane Vojáčku, v jaké fázi je aktuální 
sezona a jak se čakovickým oddílům 
daří?

Dobrý den, sezona nám pomalu kon-
čí, probíhá od září do dubna, ale již za-
čínají jednání o možných posilách do 
mužstev. Oddílu se dařilo střídavě, mu-
žům A ve 2. lize ČR se posledním ko-
lem podařilo zachránit, ženy A bohu-
žel z 1. ligy ČR sestupují, ale myslím 
si, že zanechaly dobrý dojem v soutě-
ži. Ostatním mužstvům oddílu se daři-
lo někdy více, někdy méně.

Představte nám váš klub, prosím. Jak 
dlouho funguje, kolik je v něm týmů?

Oddíl stolního tenisu funguje v Čakovi-
cích od války. Momentálně máme de-
set mužstev mužů a žen a dvě mužstva 
mládeže.

Jaké jsou největší úspěchy 
čakovického stolního tenisu? Jakou 
nejvyšší soutěž kdy hlavní tým mužů 
hrál?

Tak největší úspěchy jsou asi přebor-
níci Prahy dvouher i čtyřher, jak v do-
spělých, tak v mládeži. V družstvech je 
zatím nejvyšší soutěž 2. liga ČR mužů 
a 1. liga ČR žen.

V lednu se konal pražský přebor. Jak 
jste byli úspěšní?

Na tomto přeboru tentokrát moc me-
dailí nebylo, takže nejásáme, ale musí-
me pracovat dál, abychom byli úspěš-
nější.

Jaký je v současnosti zájem o stolní 
tenis u mládeže?

U nás v Čakovicích zájem je a doufám, 
že bude ještě větší, ale v rámci Prahy 
vidím jako předseda Pražského svazu 
stolního tenisu pokles a to nás trápí.

Jak moc váš oddíl, zejména 
u mládeže, ovlivnil covidový 
výpadek? Spousta sportovních 
odvětví se potýká s menším zájmem 
členů.

Tak covid samozřejmě ovlivnil oddíl, 
jelikož se nedalo skoro rok a půl tré-
novat a zejména nejmenší mládež tím 
utrpěla hodně na výkonnosti. Snad už 
bude lépe a mládež se konečně rozje-
de a naváže na úspěchy z let minulých.

Nabíráte nové tváře? Pokud ano, kdy 
se mohou přijít podívat?

Momentálně máme tréninky mláde-
že pouze dva dny v týdnu a ve skupi-
ně je asi patnáct dětí. Od září počítáme 
s náborem ročníků 2011 a mladších 
a s tréninky v dalších dnech v týdnu. 
Zájemci mě mohou kontaktovat na te-
lefonním čísle 603 111 669 a já rád 
sdělím podrobnosti.
///

Michal Káva

Stolním tenistům končí sezona. 
V září budou nabírat novou mládež
Čakovičtí stolní tenisté dohrávají poslední zápasy a pak je čeká přestávka a letní 
přípravné období. Jak se jednotlivým týmům dařilo? Co se chystá dál? 
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Dne matek
> Kulturní program a občerstvení <

SOŠ a SOU Ke Stadionu 623

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

Dne matek
> Kulturní program a občerstvení <

SOŠ a SOU Ke Stadionu 623

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

Senioři /// U nás

V případě zájmu o účast, prosíme, 
kontaktujte Janu Jiruškovou, tel. 283 061 427
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2. PO
Přednáška
Přednáška PhDr. Michala 
Arnota na téma druhá 
republika a protektorát 
začíná v 18 hodin 
v Schoellerově sále 
čakovického zámku.
 

4. ST
Setkání seniorů
Setkání seniorů při 
příležitosti Dne matek se 
uskuteční v SOŠ a SOU od 
16 hodin.
 
Koncert a výstava
ZUŠ Marie Podvalové 
zve na koncert a výstavu 
rodičů s dětmi. Začátek je 
v 17 hodin.
 
Proslov
Na půdě čakovického zámku 
se od 19 hodin ve one 
woman stand‑upu Proslov 
představí herečka Anna 
Polívková.
 

5. ČT
Utkání volejbalistů TJ 
Avia Čakovice
Na domácím hřišti 
za nafukovací halou 
u Sokolovny se od 18 hodin 
hraje volejbalové utkání 
Čakovice – Petřiny B.
 

Kalendář /// U nás

Kalendář květen

7. SO
Staročeské máje
Baráčnický krojovaný průvod 
městskou částí startuje 
ve 13 hodin u rybníka 
v Miškovicích. Od 17 hodin 
na program navazuje májová 
veselice v Kino Music Club 
Čakovice.
 
Ples
13. společný květinový ples 
Cirkusu a spolku LíPa začíná 
v 19 hodin v sále restaurace 
Maximum v Třeboradicích.
 

9. PO
Přednáška
Přednáška PhDr. Michala 
Arnota na téma kořeny 
antisemitismu a holokaustu 
začíná v 18 hodin 
v Schoellerově sále 
čakovického zámku.

10. ÚT
Charitativní koncert na 
pomoc Ukrajině
Charitativní koncert se koná 
v kostele sv. Remigia od 18 
hodin.
 

16. PO
Přednáška
Přednáška PhDr. Michala 
Arnota na téma poválečné 
období a počátky studené 
války začíná v 18 hodin 
v Schoellerově sále 
čakovického zámku.
 

17. ÚT
Utkání volejbalistů TJ 
AVIA Čakovice
Domácí utkání Čakovice – 
Řepy B se hraje na hřišti 
za nafukovací halou 
u Sokolovny od 18 hodin.
 

21. SO
Guláš šou
V hospůdce U Daniela 
váš čeká odpoledne plné 
dobrého jídla i hudby, a to 
v rámci akce Guláš šou.
 

23. PO
Přednáška
50. léta a politické procesy 
jsou tématem přednášky 
PhDr. Michala Arnota. 
Začátek v 18 hodin 
v Schoellerově sále 
čakovického zámku.
 

24. ÚT
Pohádkové představení
O Sněhurce a sedmi 
trpaslících začíná v 9.30 
v půdních prostorách 
čakovického zámku.
 

25. ST
Lidová muzika
Lidová muzika z Chrástu 
se představí od 19 hodin 
v Schoellerově sále 
čakovického zámku.

 27. PÁ
Čakovický festival 
sborového zpěvu
V 18 hodin začíná v kostele 
sv. Remigia 22. ročník 
Čakovického festivalu 
sborového zpěvu.
 

29. NE
Čakovický festival 
sborového zpěvu
V kostele sv. Remigia 
pokračuje od 18 hodin 
22. ročník Čakovického 
festivalu sborového zpěvu.
 

30. PO
Přednáška
Přednáška PhDr. Michala 
Arnota na téma 60. léta 
a pražské jaro se uskuteční 
od 18 hodin v Schoellerově 
sále čakovického zámku.
 

31. ÚT
Den dětí
V areálu čakovické SOŠ a SOU 
se mezi 9. a 13. hodinou 
koná den dětí s bohatým 
programem.
 
Blbec k večeři
Bílej mlejn zve na premiéru 
komedie Blbec k večeři. 
Začátek je v 19 hodin na 
půdě čakovického zámku. 
///

Sport /// U nás
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Žákyně Základní školy Dr. Edvarda Bene-
še od začátku školního roku intenzivně 
pracovaly v družinovém tanečním krouž-
ku Just Dance Prague na své choreografii 
Mořské víly a perla přátelství. Společně 
s vedoucí kroužku Soňou Čečetkovou 
se poslední březnový víkend zúčastnily 
prestižních tanečních soutěží.

Čakovická 
mládež úspěšně 
reprezentovala 
na turnaji Bayern 
Trophy 2022

Tým ročníku 2011 ve složení Fořt, Loma-
ha, Tomyshynets Peter a Pavel, Zachoval, 
Kharchenko, Stoklas, Peca, Kubát, Stibor, 
Navrátil a Burgstaller ve dnech 15. až 
17. dubna 2022 úspěšně reprezentoval 
čakovický fotbal na mezinárodním tur-
naji v Mnichově – Bayern Trophy 2022.

Tým nejdříve absolvoval prohlídku 
Allianz arény Bayernu Mnichov a násled-
ný velikonoční víkend strávil poměřová-
ním fotbalových dovednostní s ostatními 
účastníky turnaje. Celkově se zúčastni-
lo 55 týmů různých věkových kategorií 
z osmi evropských zemí.

Úspěch!  
Čakovické žákyně si 
vytancovaly medaile

„Na soutěži Taneční skupina roku v ka-
tegorii Hobby show dance obsadily naše 
tanečnice druhé místo a na soutěži Czech 
dance masters v kategorii Hobby art dan-
ce pak třetí místo,“říká Soňa Čečetková.

„V současnosti se děvčata připravu-
jí na mistrovství Čech v kategorii Show 
dance hobby liga,“ dodává. ///

Michal Káva
Celý tým podporovaný rodiči a souro-

zenci podal skvělé výkony a po zásluze ob-
sadil v těžké konkurenci skvělé 3. až 6. mís-
to za tři výhry a dvě těsné prohry. Kluci si 
odvezli nejen krásné zážitky, ale i řadu zku-
šeností a novou osobní motivaci.

Že se v Čakovicích pracuje s mládeží 
dobře, prokázala v minulých dnech i no-
minace do mládežnických reprezentač-
ních výběrů Prahy. Za čakovický klub byli 
Pražským fotbalovým svazem nominová-
ni z ročníku 2012 hráči Jan Kubát a Jan 
Stibor a z ročníku 2011 Denys Kharchen-
ko a Pavel Tomyshynets. Všem nomino-
vaným gratulujeme! ///

Michal Káva
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Inzerce

Odvoz starého nábytku na 
skládku. Stěhování všeho druhu. 
Vyklízení sklepů, bytů, pozůs-
talostí atd. Naložíme a odvezeme 
cokoliv. Vše za rozumnou cenu. 
Volejte: 773 484 056

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

Poznamenejte si jeden důležitý termín. 
Odevzdání vašich podkladů do červnového 
čísla (tj. 06/2022) pro publikování pozvá‑
nek, prezentování akce v ka len dáři akcí 
a inzerce je nejpozději do 12. května.
Toto číslo vyjde 27. května.

Chcete inzerovat 
v červnovém čísle 
U nás v Čakovicích?

U nás /// Informuje

Mobilní sběr nebezpečných odpadů a potravinářských olejů 2022
Datum – den Praha‑Čakovice

Zastávka čas od–do 
po–pá so

4. 6. – so
23. 7. – so
30. 8. – út

křižovatka ul. Schoellerova a V Pačátkách 15.00–15.20 8.00–8.20
křižovatka ul. Schoellerova a U Hřbitovů 15.30–15.50 8.30–8.50
křižovatka ul. Bělomlýnská a U Bílého Mlýnku (u garáží) 16.00–16.20 9.00–9.20
křižovatka ul. Schoellerova a Cukerní 16.30–16.50 9.30–9.50
křižovatka ul. Ke stadionu a Jizerská 17.00–17.20 10.00–10.20
ul. Něvská (MŠ 120 a parkoviště) 17.30–17.50 10.30–10.50
křižovatka ul. Cukrovarská a Vyhlídkova 18.00–18.20 11.00–11.20
křižovatka ul. Polabská a Krčmářovská 18.40–19.00 11.40–12.00

Mobilní sběr nebezpečného odpadu pro občany zajišťuje a financuje hlavní město Praha.

Při  mobilním  (zastávkovém)  sběru 
lze bezplatně odložit následující dru-
hy  nebezpečného  odpadu: kyseliny, 
rozpouštědla, zásady, pesticidy, fotoche-
mikálie, zářivky a jiný odpad s obsahem 
rtuti, baterie a akumulátory, barvy, tis-
kařské barvy, lepidla, pryskyřice, moto-
rový olej, nepoužitelná léčiva a cytosta-
tika, potravinářský olej a tuk (uzavřený 

v PET lahvích), detergenty obsahující 
nebezpečné látky (čisticí prostředky). 
Kapalné nebezpečné odpady musí být 
předány v pevně uzavřených nádobách!
Nelze odložit: stavební odpad, objemný 
odpad, elektrozařízení apod.

V případě, že svozové vozidlo nena-
leznete na příslušné zastávce dle harmo-
nogramu, kontaktujte řidiče tohoto vo-

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

Kontejnery  budou  přistavovány  ve 
středu ve 14.00 hod. a odvoz bude ten 
samý den v 18.00 hod.
Třeboradice – parkoviště u hřbitova 1 ks
Miškovice – Na Kačence 1 ks

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

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

Kontejnery budou přistavovány v so-
botu mezi 9.00 a 12.00 hod.

Třeboradice – parkoviště u hřbitova 1 ks
Miškovice – Na Kačence 1 ks

VOK na objemný 
odpad 2022

Vážení spoluobčané,
v roce 2022 budou pro potřeby občanů 
MČ Praha‑Čakovice přistavovány kontej-
nery na objemný odpad. Tyto kontejnery 
zajišťuje a financuje MHMP a tím i stano-
vuje podmínky výběru odpadu a druhu 
odpadu, který do VOK patří.

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

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

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

Přijmeme obchodního zástupce. 
Jedná se o společnost zabývající se 
nákupem a prodejem palet.  
Kontakt: +420 734 490 261 nebo  
andrea.hirsl@atmpal.cz

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

Informace pro nově příchozí 
občany Ukrajiny

Koordinátor
Lukáš Horský – velitel JPO Praha‑Čakovice

Telefonní kontakt:  
277 003 447, podávání základních informací

Koordinační centrum
Odbor školství, kultury a sportu 

městské části Praha‑Čakovice
Telefonní kontakty:  

283 061 426 nebo 283 061 427
Vzhledem k tomu, že se situace neustále mění, 

koordinační centrum pravidelně aktualizuje informace. 

Sledujte webové stránky  
www.cakovice.cz – odkaz Pomoc Ukrajině.

Pomoc Ukrajině:
Informace pro české občany – jak pomoci Ukrajině 

nebo jejím občanům, kteří byli nuceni kvůli válečnému 
stavu ve své zemi opustit domovy a nyní pobývají v ČR.

Pomoc Ukrajině

Květnové blokové čištění 
komunikací
4. 5. Třeboradice: Babiččina, Viktorčina, Adélčina, Jirsákova 
v úseku Schoellerova–Tryskovická, Králova

11. 5. Čakovice: Danielova, Hrdinova, U Bílého mlýnku

18. 5. čakovické sídliště: Marie Podvalové v úseku od 
smyčky autobusů MHD, Blachutova, Hakenova, Marty Krásové, 
Tryskovická v úseku Bermanova–Marie Podvalové

25. 5. Čakovice: Na Barikádách v úseku U Bílého mlýnku – 
Polabská, Plajnerova v úseku U Bílého mlýnku – Polabská, 
Vyhlídkova v úseku U Bílého mlýnku – Polabská, Beckovská

Prosíme občany, aby respektovali dopravní značení a svá 
vozidla na uvedený termín přeparkovali. ///

Milí chovatelé pejsků!
 

Již delší dobu uklízíme naši ulici po 
některých vašich „mazlíčcích“.

To, že to neděláte vy, i když máte několik 
desítek metrů od sebe sáčky, svědčí 
nejen o vaší neslušnosti, ale i o jisté 

bezohlednosti a nekulturnosti.
Určitě by se vám také nelíbilo, kdybychom 

jako „veřejné záchodky“ využívali 
předzahrádky a vstupy do vašich bytů 

a domů. Mnozí z vás by určitě chtěli „lepší“ 
Čakovice, a tak vás prosíme, abyste začali 

u sebe.               občan Čakovic

Cenu vašeho zdraví,
lepšího životního prostředí 
i chutnějších potravin

bioodpad.praha.eu

Třídění 
bioodpadu 
má cenu



DEN DĚTÍ

31.  května 2022
od 9:00 do 13:00
V areálu SOŠ a SOU
Ke Stadionu 623,  Čakovice

OBČERSTVENÍ A
PROGRAM PRO DĚTI

   

Rolnička, sbormistr Vít Novotný
adlibitum, sbormistr Jan Kyjovský
Camerata Praha, sborm.V. Dvořáčková Žofáková

27. 5. 2022
18.00 HOD

Mariella, sbormistryně Hana Bezděková
Shamwari, sbormistryně Jana Kavanagh
Vokalion Praha, sbormistr Jan Pirner
DPS Paleček, sbormistryně Šárka Mistrová

 

ČAKOVICKÝ
FESTIVAL
SBOROVÉHO
ZPĚVU

22.
ROČNÍK
Kostel sv. Remigia
Praha 9 - Čakovice

29. 5. 2022
18.00 HOD

Pořádá spolek Camerata Praha 
za finanční podpory 
MČ Praha - Čakovice. 
Vstupné dobrovolné. 
Vše na www.cameratapraha.cz

Městská část Praha-Čakovice 
ve spolupráci se

ZUŠ Marie Podvalové pořádá

10.5.2022 od 18.00 hod.
v kostele sv. Remigia

Charitativní koncert  
na pomoc Ukrajině

Na koncertě vystoupí soubory 
a sólisté základní umělecké školy 
Marie Podvalové.

Dobrovolné vstupné bude použito 
na podporu dětí na Ukrajině.



 

ŠIROKÝ VÝBĚR MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ
PRO KREATIVNÍ TVOŘENÍ

Pro uplatnění slevy zadejte kód: leták
Doprava nad 1000,- Kč zdarma

platí na objednávku na www.kreativacek.cz

Zelený internet
i v Čakovicích

od 245 Kč

Bez sekání. Bez starostí.
Na zelenou.

nordictelecom.cz

let fotbalu     
 v Čakovicích

Stará garda TJ AVIA Čakovice
                      vs.
Stará garda AC SPARTA Praha

HARMONOGRAM
09:30   začátek
10:30    mistrovský zápas TJ AVIA Čakovice "A" - ABC Braník
12:30    zápas přípravek
13:30    SG TJ AVIA Čakovice - SG Sparta Praha
15:00    autogramiáda legend AC Sparta Praha
15:30    ocenění legend TJ AVIA Čakovice, slovo starosty
17:00    kapela Semafor kvintet

                                                                 

 
 

SOBOTA  18.06.2022
Fotbalový stadion v Čakovicích



internetové připojení  
již od 299 Kč

Vyzkoušejte nezávazně na týden zdarma!

KOMPLEXNÍ
SLUŽBY

internet | telefon | tv
individuální instalace

servis a správa IT

RYCHLOST, KVALITA
A BEZPEČNOST

konektivita 10 Gbps
silná páteřní síť

ochrana proti útokům

SMLOUVA BEZ
ZÁVAZKŮ

instalace zdarma
týden na vyzkoušení
smlouva bez závazků

VÝHODY LOKÁLNÍHO 
POSKYTOVATELE
v případě jakýchkoliv 
problémů jsme vám  

nablízku
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Miroslav Krajíček

Váš soused, 
              váš realitní makléř.

Získejte podporu, 
               kterou potřebujete.

� Vaši nemovitost dokážu
    prodat až o 20% výhodněji

� Kompletní servis od � do Z

� �rodejte r��hle a be� starostí

� �polehlivost



Je tu 3. ročník Participativního rozpočtu. 
Přihlaste své návrhy!

Vy navrhujete změny,  
my na ně dáváme peníze  
a pak je zrealizujeme. To je 
Participativní rozpočet.

na  www.pocitamesvami.czKde?

Kdy? Nejpozději do 8. května 2022! 
Stejně jako loni vyplňte i teď 
jednoduchý formulář a odešlete.

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

Měníme spolu městskou  
část, ve které žijete.


