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Slovo starosty Obsah

Vážení sousedé, milí přátelé,

zatím se zdá, že postupné uvolňování opatření proti šíření 
koronaviru nám dává mírně optimistická čísla a lze se z nich 
domnívat, že jednotlivé výskyty této nemoci půjde řešit opat-
řeními lokálních karantén.

Chtěl bych se věnovat ale hlavně dopravě a vrátit se i k člán-
ku z dubna, který byl věnován návrhu úpravy v dopravě v Tře-
boradicích. Chci v této souvislosti ujistit veřejnost, že prezen-
tovaná změna režimu provozu nemá dosud stanoven žádný 

pevný termín realizace. Pracovní termín byl původně stanoven na srpen letošního roku, 
ale není nijak závazný. Nyní leží náš podnět ke změně na odboru dopravy v Letňanech, kte-
rý může o takové věci rozhodnout. Informoval jsem kolegy z Letňan, že nyní u nás probíhá 
veřejná diskuse v této věci. K tématu jsme se rozhodli založit oponentní skupinu. Tato sku-
pina bude seznámena se všemi informacemi k tomuto projektu. Zejména pak půjde o se-
známení s původním zadáním, s historií dříve uvažovaných alternativních variant (radary, 
semafory apod.) a s vazbou tohoto projektu na jiné projekty v Třeboradicích. Skupina bude 
mít za cíl podrobně posoudit a navrhnout Radě MČ závěry v této věci. Bude moci navrhnout 
požadavky na doplnění informací. Věřím, že tato veřejná diskuse, která může být rozšíře-
na i o prezentaci pro širokou veřejnost, pomůže nalézt pro bezpečnost to nejlepší řešení.

Aktuálně se také dokončuje studie úpravy Kostelecké ulice. Studie byla na konci květ-
na kladně projednána na pražském magistrátu a zdá se už téměř jisté, že bude možné ješ-
tě letos v létě vypsat výběrové řízení na zpracovatele dokumentace pro vydání stavebního 
povolení. Snad tedy ještě koncem roku budeme mít v ruce první verze této dokumentace 
a zahájíme projednávání s vlastníky a úřady. V případě optimistického scénáře bude tento 
projekt připraven k zahájení výstavby přibližně za rok a půl a za další měsíce poté by moh-
la být stavba dokončena. Kostelecká bude také obsahovat prodloužení trakčního vedení pro 
trolejbusy, které vznikne i na Tupolevově ulici. To bude sloužit budoucí trolejbusové lince 
58 (u nás převážně mimo trolej na baterii).

Přeji vám krásný, snad „skorobezrouškový“ červen.
S úctou váš starosta
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Aktuálně z radnice ///

Zprávy z Rady MČ Praha-Čakovice

Komise pro bezpečnost 
USN RM 177/2020
Rada městské části na svém 50. jednání 
jmenovala nového předsedu Komise pro 
bezpečnost, kterým se s okamžitou plat-
ností stal pan Miroslav Ječmen.

Revitalizace Husova parku v Praze-
Čakovicích – prodloužení termínu 
USN RM 191/2020
V návaznosti na vyhlášení nouzového 
stavu v České republice požádal zhotovi-
tel díla, společnost MV BAU, s. r. o., o pro-
dloužení termínu realizace Husova par-
ku do 30. 7. 2020. Na otevření si tak ještě 
chvilku počkáme, ale už nyní je jisté, že 
výsledek bude stát za to.

Výběrové řízení na akci „Husův 
park – WC“ 
USN RM 187/2020
Radě městské části byly předloženy vý-
sledky výběrového řízení na zhotovení 

toalet v nově rekonstruovaném Husově 
parku, kdy ze třech vyzvaných firem po-
dala nejvýhodnější nabídku společnost 
MV BAU, s. r. o. V průběhu léta se tak 
můžeme těšit na bezbariérové toalety 
splňující požadavky na využívání osoba-
mi s omezenou schopností pohybu. Toa-
lety mají být umístěny v severozápadní 
části parku a v jejich okolí bude nově 
realizována zpevněná plocha ze žulové 
kostky. Svým přírodním vzhledem za po-
užití modřínového dřeva nebo například 
tzv. „zelené“ střechy (vegetační pokryv 
střešní konstrukce) krásně zapadnou do 
prostor parku.
Toaleta, která bude napojena na vodo-
vod, kanalizaci a elektřinu, bude zároveň 
vybavena přebalovacím pultem a odto-
kem v podlaze pro snadný úklid. Proza-
tím není navržena pro využívání během 
zimních měsíců, ale pokud by v bu-
doucnu vyvstal požadavek na celoroční 
(zimní) využívání toalety, tato možnost 

je snadno řešitelná vedením vodovodu 
v nezámrzné hloubce.

Změna zabezpečení přejezdu 
USN RM 192/2020
V rámci stavby nazvané „Doplnění závor 
na přejezdu P2659 v km 19,980 trati 
Praha‑Vysočany – Turnov“ dojde k re-
konstrukci přejezdového zabezpečova-
cího zařízení v Čakovicích. V současném 
stavu je přejezd zabezpečen třemi vý-
stražníky bez závor a bez pozitivní sig-
nalizace. Rada MČ dala souhlasné stano-
visko k navrženým bodům týkajícím se 
změny zabezpečení a nutných k vydání 
Rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu.

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 projednala 37 bodů jednání. 
Vybíráme pro vás některé z nich.
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Aktuálně z radnice ///

Městská část Praha‑Čakovice od začátku 
května nabízí místním obyvatelům no-
vou službu psychosociálního poraden-
ství a konzultací. „Poradenství se bude 
týkat informací o nabídce sociálních slu-
žeb pro konkrétní životní situace a zjiš-
ťování kontaktů na poskytovatele sociál-
ních služeb. Zřídili jsme kontaktní místo, 
kde bude sociální pracovnice dvakrát 
týdně k dispozici pro příchozí klienty, 
bude odpovídat na jejich dotazy a po-
máhat s řešením náročných životních 
situací, jako je třeba péče o blízké osoby, 
zhoršení zdravotního stavu nebo ztráta 
zaměstnání,“ vysvětluje místostarostka 
Čakovic Kateřina Arnotová.

Městská část tak reaguje na aktuální 
potřebu. Čakovice, ač jsou malou měst-
skou částí, mají velký počet obyvatel. 
„Význam sociálního pracovníka přímo 
v místě se ukázal i během krize způso-
bené epidemií koronaviru. Obraceli se na 
nás nejen senioři, kteří potřebovali po-
moc,“ říká místostarostka. Na nové pozi-
ci pracuje Petra Kýhosová, která se rad-

nici osvědčila právě v době nouzového 
stavu. „Velmi nám pomohla, proto jsme 
se na ni obrátili, zda by svoje služby ne-
mohla nabízet pravidelně,“ podotýká Ka-
teřina Arnotová.

Služba je určena lidem v nepřízni-
vé sociální situaci, ať už z důvodu věku, 
nebo zdravotního stavu. Měla by pomoci 
těm, kteří se ocitli v krizi, v sociálně zne-
výhodňujícím prostředí, těm, kdo cítí, že 
jsou ohrožena jejich práva, nebo se neo-
rientují v systému sociální politiky. „Mým 
úkolem je pochopit každého člověka, za-
jímat se o něj a přijímat ho takového, 
jaký je. Můžu poradit v oblasti dávek, pří-
spěvku na péči, v oblasti finanční nejisto-
ty apod. Obracet se na mě mohou napří-
klad ti, kteří sami pomoc potřebují, nebo 
ti, kteří se starají o blízkého a docházejí 
jim síly. Společně můžeme najít vhodnou 
právní, sociální nebo zdravotní službu,“ 
podotýká Petra Kýhosová.

Jak to vypadá v praxi? Pro začátek 
slouží lidem otevřená poradna. Petra je 
k dispozici klientům každé pondělí od 

Sociální poradenství a konzultace
Ocitli jste se ve složité životní situaci? Potřebujete poradit? Se svými potížemi 
se nyní můžete obrátit na sociální pracovnici městské části.

9 do 11 hodin v čakovickém Klubu se-
niorů a každou středu od 15 do 17 ho-
din v knihovně v Třeboradicích. „Jinak 
jsem samozřejmě k dispozici na telefonu 
776 029 200, na mailu petra.kyhosova.
poradenstvi@gmail.com, využívám ap-
likace Skype a WhatsApp, v pracovních 
dnech od 9 do 17 hodin. Pro další konzul-
tace je možné zvolit i individuální termí-
ny, v případě potřeby samozřejmě i v do-
mácnosti klientů. Služba je bezplatná. Ve 
své práci se řídím Etickým kodexem so-
ciálních pracovníků, ctím tedy pravidla 
diskrétnosti a mlčenlivosti ve všech zá-
ležitostech, a to i po ukončení spoluprá-
ce s klientem,“ říká Petra Kýhosová, která 
se na novou práci těší. „Je to pro mě vý-
zva, kterou beru velmi zodpovědně. Začít 
něco nového je pro mě velkou motivací. 
Mým cílem je nabídnout lidem podporu, 
ukázat jim, že v těžkostech, které proží-
vají, nejsou sami, a že existuje cesta, kte-
rou třeba jen doteď neviděli. A že mnoh-
dy stačí si o pomoc říct.“ ///

Michala Jendruchová
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Aktuálně z radnice ///

Ulice Marie 
Podvalové rozkvete
Možná jste v posledních týdnech zazna-
menali, že se v ulici Marie Podvalové pra-
cuje. Radnice se rozhodla upravit okolí 
a rozšířit vozovku o dvoumetrový pás. 
Slibuje si od toho zútulnění prostředí.

Nová zástavba 
u čakovického Globusu

O výstavbě rezidenční čtvrti na rozhraní 
ulic Kostelecká a Tupolevova v oblasti Na 
Pramenech jsme vás informovali v před-
minulém čísle. Od té doby základy staveb 
získávají stále jasnější obrysy. Brzy k nim 
přibudou i dvě restaurace rychlého ob-
čerstvení. „Restaurace budou stát na 
parcele č. 1438/11 v našem čakovickém 
katastrálním území naproti hypermar-
ketu Globus,“ říká 1. místostarosta Čako-
vic Alexander Lochman.

Obě restaurace budou plynule navazo-
vat na objekty v nově budovaném areálu, 
s předpokládanou otevírací dobou denně 
od 9 do 22 hodin. Nabídnou bezbariéro-
vý přístup, venkovní posezení i parkova-
cí místa. Kromě rychlého občerstvení by 
zde mělo vyrůst také několik prodejen, 

které to budou, najdete na webové adrese 
https://www.intercora.cz/objekt/543.

„Stavební práce byly zahájeny na konci 
března a potrvají přibližně rok. Jedná se 
o soukromý projekt investora, který sta-
ví na svém pozemku. Pro městskou část 
bude přínosem další nabídka prodejen 
a služeb,“ říká Alexander Lochman.

Řidiči se momentálně musí připravit 
na možné drobné komplikace. „Nějaká 
omezení již nastala, staví se přípojky, ka-
nalizace a jiné sítě. Každá stavba přináší 
určitá omezení, a ta se nevyhnou ani této 
investici. Největší výzvou bude dopra-
va,“ podotýká 1. místostarosta s tím, že 
se trocha nepohodlí obci brzy vrátí v po-
době většího komfortu. ///

Michala Jendruchová
www.intercora.cz

Orientační plán

NC Praha Čakovice - Kostelecká
Město: Praha
Ulice: Kostelecká

Základní údaje
potraviny: KFC / Burger King
vydání územního rozhodnutí: 03/2020
vydání stavebního povolení: 03/2020
zahájení stavby: 04/2020
dokončení stavby: 10/2020

Poloha
město: Praha
ulice: Kostelecká
gps: 50,1489 ; 14,5044

přízemí

1 KFC
2 Burger King
3 Pepco
4 Rossmann
5 Super ZOO

Majitelé domů v nové zástavbě u čakovického Globusu se dočkají 
hned dvou rychlých občerstvení a několika prodejen.

Největší stavební práce jsou zdárně 
hotové. V dubnu zde byla vybudována 
manipulační plocha, která unese i osob-
ní automobil. Podél komunikace vznikl 
dva metry široký a asi sto metrů dlouhý 
pás. Nyní budou následovat sadové úpra-
vy. Procházku vám zde zpříjemní drobné 
keře, například tavolník japonský, zla-
tý déšť, vyrostou zde tři okrasné třešně, 
mirobalan či nepravý jasmín. Investice 
do zkrášlení okolí a úpravy místa vyšly 
zhruba na 400 tisíc korun. ///

Michala Jendruchová
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Rozhovor ///

Vzpomenete si na svůj první ponor?
Bylo to u babičky, pamatuji si, kdy jsem 
jako malý kluk poprvé otevřel oči pod 
vodou v rybníku. Rozmazaně jsem vi-
děl nějaké rákosí a rybičku a byl jsem 
z toho asi dost „vyjevenej“, když si to 
pamatuji dodnes. Jinak jsem se poprvé 
nadechl z potápěčského přístroje v ba-
zénu Juliska v roce 1978. Byl to zvlášt-
ní a rovněž nezapomenutelný pocit – 
moci dýchat pod vodou. První ponory 
v přírodě jsem absolvoval na tehdy le-

gendární lokalitě – v zatopeném lomu 
v Hříměždicích.

Asi jako mnoho dalších laiků mě 
zajímá, kam nejhlouběji jste se 
potopil?

Tahle otázka se samozřejmě nabízí. 
Mám za sebou ponory do hloubek přes 
sto metrů, které jsou velmi náročné ne-
jen po finanční stránce, ale i proto, že 
už potřebujete čtyři druhy dýchacích 
směsí s obsahem helia až po čistý kyslík 

v dostatečném množství. Samozřejmě 
je nezbytné i přesné plánování správ-
ných postupů a jejich načasování od za-
noření až po vynoření. Ale pro potápění 
by hloubka neměla být kritériem. Spe-
cializací je mnoho, např. jeskyně, vraky, 
pod ledem, foto/video, technické potá-
pění. Profesionální potápění, tedy potá-
pěčské práce, to je samostatná kapitola.

A máte spočítáno, kolikrát jste se za 
svou profesionální kariéru potopil?

Potápění je téměř diagnóza
Zbyněk Hrdina, rodák z Moravy, se před dvaačtyřiceti lety „vynořil“ 
v Praze a nakonec zakotvil v Čakovicích. Stejnou dobu se profesionálně 
potápí. Procestoval svět, vyškolil stovky potápěčů a na svém kontě má 
unikátní podmořské fotografie.

Text: Michala Jendruchová
Foto: archiv Zbyňka Hrdiny 
alias Zíbí
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Rozhovor ///

Mám za sebou asi čtyři tisíce ponorů. 
Když působím jako instruktor, tak spíše 
řeším frekvence ponorů. Za celou dobu 
jsem vycvičil a vyškolil stovky potápě-
čů a instruktorů potápění. Jsem trenér 
instruktorů pro technické potápění, 
poskytování první pomoci a podobně. 
Školil jsem se i v USA a pak jsem ofi-
ciálně zastupoval výcvikovou agentu-
ru IANTD (International Association of 
Nitrox and Technical Divers) v Egyptě.

Co vás na potápění tak přitahuje, že 
se pod vodu neustále vracíte?

V mém případě to bude nějaká diagnó-
za, je to aktivita, kdy se vznášíte v pro-
storu ve stavu beztíže, pozorujete svět 
jinak, třeba ryby zespodu, vidíte něco, 
co nevidí suchozemci. Ve skalních do-
bách za totality, kdy téměř nic nebylo 
k dostání, nás bylo celkem málo. Neda-
ly se běžně koupit neoprenové obleky 
a ty, co existovaly, tak neseděly a byly 

neuvěřitelně tvrdé – říkali jsme jim 
dřevoprény. Pod vodou byla obrovská 
„kosa“, ale když jsme pak rozmrzli a za-
čali vnímat ztuhlé údy, byli jsme samo-
zřejmě frajeři. Takže nakonec to bylo 
nádherné a zase se to opakovalo. Tehdy 
jsme si na koleně vyráběli i světla, dě-
lal jsem si futrál na foťák i hloubkoměr.

Vaše fotky jsou nádherné. 
Neplánujete výstavu?

Je to dost náročné, pár výstav jsem na 
Praze 7 pořádal, poslední pěkná výsta-
va, se kterou jsem pomáhal, se jmeno-
vala Podmořský svět a byla na Staro-
městské radnici v roce 2016 za účasti 
mezinárodních fotografů – úžasné fot-
ky. Výtěžek šel na Světlušku – tuším 
kolem 350 tisíc korun. Kdyby někdo 
něco pořádal – třeba na téma země, 
voda, vzduch, jistě bych se i přidal.

Co je na ponoru nejtěžší?

Určitě práce s „vercajkem“ před a po. 
To znamená flašky, zátěže, jsou to de-
sítky kilogramů, se kterými musíte 
manipulovat. A když je chystáte pro 
víc lidí, tak se i nadřete. Potkal jsem 
v kurzech potápění spousty adeptů 
s různými představami a někdy bylo 
těžké je přesvědčit, aby zdánlivě jed-
noduché věci dělali správně. Jinak čas-
to říkám, že potápění nemá nic co do 
činění s adrenalinem. Fyzická námaha 
je nežádoucí, je třeba skoro dávat po-
zor, aby pod vodou člověk neusnul… 
Tak nějak má probíhat pohodový po-
nor.

Takže je to svým způsobem 
meditace?

Meditují potápěči na nádech (ti, co se 
potápí bez přístroje), spíše je důležité 
si předem vizualizovat ponor. Zodpo-
vědný potápěč by si měl umět odpově-
dět na otázky, zda jeho výstroj odpoví-
dá náročnosti ponoru a zda je schopen 
vyřešit problém, kdyby vznikl v tom 
nejhorším bodě ponoru.

Které místo vás nejvíc zaujalo?
Na to se obtížně odpovídá. Proces-
toval jsem kousek světa od Austrálie 
přes Norsko, Ameriku, Indonésii, Ma-
ledivy, Kubu… Kolikrát jsem si v něja-
ké destinaci říkal, ti se mají, jsou pořád 
u moře. Snil jsem o chýši třeba někde 
na Kubě či v Asii. Z ponorů vzpomínám 
na jeden noční, když jsme kotvili, zřej-
mě ilegálně, nad Thistlegormem (zná-
mý vrak v Rudém moři), někdy po půl-
noci jsem vběhl v negližé do sucháče 
(to jsou takové „holínky“, které těsní až 
ke krku) a pak jsme si ho s jiným po-
tápěčem krásně proplavali. Představ-
te si, nebyl tam už žádný jiný potápěč, 
bylo to úžasné.

Takže běžně se při ponorech 
potkáváte s dalšími potápěči? 
Člověk by si řekl, že je to izolovaná 
záležitost…

Když zalezu do vody někde na pře-
hradě, budu pravděpodobně sám. Ale 



06–2020 /// U nás v Čakovicích 7

Rozhovor ///

ZBYNĚK HRDINA, 
známý též jako Zíbí,

–  vystudoval VŠCHT, obor 
technologie vody,

–  pracuje v oblasti BOZP 
(bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci),

–  zajišťuje služby koordinátora 
BOZP pro potápěčské práce,

–  dlouhá léta vedl jako 
instruktor školu potápění,

–  momentálně působí jako 
metodik výcviku potápěčů 
a instruktorů v IANTD 
Central Europe.

dnes je to tak: čím zajímavější loka-
lita, tím víc potápěčů, určitě až stov-
ky denně. Podobně jako turistika ve 
městech.

Dostal jste se někdy do vážné situace?
Párkrát ano, ale ne vlastní vinou. Když 
třeba někdo začal pod vodou panikařit 
a chtěl ji okamžitě opustit, nebo když 
v zimě zamrzala automatika. Ale vše 
se dá vyřešit, pokud se potápění dělá 
s rozumem. V začátcích jsme ze srandy 
někdy říkali: dobře to dopadlo, potá-
pění odpadlo. Ale k vážným situacím, 
ty si člověk přivodí sám přeceněním 
svých sil a podceněním situace, to pak 
končí i špatně a je to příčinou všech 
fatálních nehod. Skoro nikdy není na 
vině použitá technika. Osobně jsem 
resuscitoval cizí potápěče již dvakrát, 
a přesto, že se to v jednom případě po-
vedlo, stejně to skončilo špatně. Ale to 
by bylo dlouhé povídání, zkuste něco 
veselejšího.

Tak se pojďme podívat na čakovické 
naděje. Myslíte, že nám tady roste 
nějaký potápěčský talent?

Já doufám, že ano a že je jich víc, ale 
bohužel o nich nevím. Třeba se ozvou.

Máte aspoň nějakého parťáka ve svojí 
rodině? Jde někdo ve vašich stopách?

Z rodiny jsem spíš takový potápěč-
ský samotář. Ale moje neteř se potá-
pí. Mám z toho opravdu radost, bydlí 
nedaleko, v Čimicích. Když se potkáme 
na nějaké potápěčské akci, hrdě se k ní 
hlásím…

Teď v době koronaviru je to asi 
složité, přesto, plánujete zase 
nějakou výpravu?

Pravidelně jezdíme do Egypta. Je to vý-
borné místo na předvánoční relax. Je 
tam toho hodně vidět pod vodou, na-
víc to není daleko, dopravíte se tam za 
čtyři hodiny, žádný časový posun. Jsem 
optimista, jestli se zadaří, v listopadu 
bychom se tam zase rádi vydali.
///
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Otázky a odpovědi /// U nás

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 
ODS + TOP 09.

Byl(a) byste pro zřízení 
veřejných toalet u dětských 
hřišť v městské části? 
A pokud ano, u jakých 
dětských hřišť by to bylo?

Pokud vím, tak spolky a kluby v naší 
městské části u sportovišť i hřišť pro ju-
niory a ostatní návštěvníky WC mají.

Zřízení veřejných toalet nepodporuji 
z důvodu problematického zajištění hy-
gieny a bezpečnosti v těchto prostorách.

Náklady na výstavbu a provoz veřej-
ných toalet vzhledem k frekvenci jejich 
využití jsou také velmi vysoké.
///

Tomáš Dubský,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice
ANO

V posledních letech bylo v naší městské 
části vybudováno několik nových dět-
ských hřišť a ta stávající byla zrekon-
struována a opatřena novými hracími 
prvky. Většinu těchto zařízení využívají 
mateřské školky i základní škola. Všech-
na ale mají jeden hlavní společný nedo-
statek, který je problémem téměř všech 
dětských hřišť nejen v Praze, ale i po celé 
republice – absence zabezpečení základ-
ní hygieny pro návštěvníky. V blízkosti 
hřišť totiž není k dispozici žádné sociál-
ní zařízení. Proto děti (a bohužel nejen 
děti) využívají keřů v blízkém okolí a to 
je pro obyvatele bydlící v bezprostřední 
blízkosti velice nepříjemné. Sama byd-
lím u jednoho takového hřiště, a proto 
o tomto problému vím. Jak jsem zjistila, 
provozovatelům žádná povinnost insta-
lovat jakékoliv hygienické zařízení ne-
vzniká. Přestože vybudování a následná 
údržba jakýchkoliv sociálních zařízení 
je záležitostí nákladnou, bude ale nutné 
tuto situaci v budoucnosti řešit. Samo-
zřejmě by měla být stanovena kritéria, za 
kterých by se veřejné toalety zřizovaly, 
ale to je téma k další diskuzi. Je to téma, 
nad kterým bychom se měli zamyslet. 
Z mého pohledu bych doporučila přede-
vším hřiště Něvská.
///

Danuška Bossanyiová,
zastupitelka 
MČ Praha ‑Čakovice

ODS + TOP 09
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Zřízení toalet u dětských hřišť by byl 
dobrý krok k hygieně jejich okolí a po-
hodlí jejich návštěvníků. Na druhou stra-
nu jejich provoz je velmi drahý a také 
složitý. Zkušenost jiných MČ, kde již toa-
lety fungují nebo fungovaly, je velmi roz-
poruplná. Někde nemají žádný problém, 
jinde je po několika měsících uzavřely 
a již nejsou veřejně přístupné. Největším 
problémem je vandalismus, cena za pro-
voz a v neposlední řadě nepořádek, kte-
rý musí někdo několikrát denně uklízet. 
Pokud nějaké zřídit, tedy jen velmi málo, 
s přísným provozním řádem (např. klí-
če oproti záloze, zpoplatnění jejich po-
užití apod.) a s externí firmou na jejich 
úklid. Místo, kde by měly být zřízeny, 
nechť určí anketa mezi obyvateli.
///

Ano, pro vytvoření kvalitního, čistého, 
přívětivého veřejného prostoru je potře-
ba myslet i na zřízení veřejných toalet. 
Vhodná místa bych vybírala především 
podle koncentrace lidí a frekvence je-
jich pohybu. Jedno WC se aktuálně sta-
ví v rámci rekonstruovaného Husova 
parku, tedy blízko centra městské části. 
Další by se hodilo u skate parku, který je 
velmi oblíbený mladými lidmi ze široké-
ho okolí a vzdálený od veřejné vybave-
nosti. Další veřejné WC by bylo vhodné 
umístit i do východní části Čakovic, mělo 
by se na něj myslet třeba v rámci nově 
plánované výstavby mezi ulicemi Vážská 
a Dyjská. Při budování toalet je potřeba 
nezapomenout ani na estetickou roli je-
jich vzhledu ve veřejném prostoru. Měly 
by ho obohacovat, ne znehodnocovat. 
Zajímavé by bylo oslovit různé architek-
ty, aby stavba toalet nebyla pouze účelo-
vá. A nutné je pamatovat také na jejich 
pravidelnou údržbu. Snad bude na zříze-
ní veřejných toalet obecná shoda a Čako-
vice nedopadnou jako městečko Zvono-
kosy ze stejnojmenné knihy, kde stavba 
obecního záchodku rozdělila obyvatele 
na dva nesmiřitelné tábory…
///

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

Kateřina Arnotová,
zástupce starosty 
MČ Praha ‑Čakovice
ČMT

Daniel Kajpr,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice

KDU -ČSL

Při úvaze o zřizování veřejných toalet 
berme v potaz nejen počáteční jednorá-
zovou finanční investici, která musí být 
rozumná, ale i udržitelnost. O toaletu se 
někdo musí denně starat, kontrolovat, 
zdali je vše v pořádku a doplněné. To 
vyžaduje provozní náklady z rozpočtu 
městské části. Náklady by mohly být ale-
spoň částečně kompenzovány, pokud by 
záchodky byly zpoplatněné.

Z mé zkušenosti navštěvují maminky 
s dětmi i děti samotné většinou hřiště 
v dosahu bydliště a můžou si tak, i když 
je to někdy „otrava“, snadno odskočit 
domů.

Pokud tedy veřejnou toaletu, tak tam, 
kde dává smysl a kde se v rovnici pohod-
lí veřejnosti versus vynaložené finanční 
náklady vyplatí. Takovým místem je cen-
trum Čakovic, kde se většina z nás čas-
to zdržuje a zároveň to má daleko domů.

V rámci revitalizace Husova parku 
jsme záměr veřejné toalety navrhli a ten 
byl schválen Radou městské části. Husův 
park se nachází právě v centru obce a zá-
roveň blízko hojně navštěvovaného zá-
meckého parku. Jsme také přesvědčeni, 
že i Husův park se po revitalizaci stane 
vyhledávaným odpočinkovým místem, 
kde se toaleta bude hodit.

Pokud čas ukáže, že klady veřejné toa-
lety převažují nad zápory, umím si před-
stavit jejich umístění např. u náměstí Jiří-
ho Berana či v blízkosti skate parku, kde 
děti a mládež tráví hodiny času. A to po 
důkladném zvážení.
///
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V prvních květnových dnech oznámena 
smrt Adolfa Hitlera, dobytí Berlína a ka-
pitulace německých vojsk v Itálii. V Ča-
kovicích, ještě za vlády gestapa a českých 
zrádců, někteří občané zorganizovali re-
voluční národní výbor, který spojil dvě 
podzemní skupiny: komunistickou, kte-
rou vedl Jos. Hulínský, a druhou, která 
sdružovala členy Sokola a Svazu důstoj-
nictva pod vedením Dr. Václava Hlavsy. 
Na schůzce v sokolovně bylo dohodnuto, 
že předsedou Revolučního národního 
výboru bude J. Hulínský a jeho zástup-
cem Dr. Hlavsa.

1. května byl Dr. Hlavsa volán do Avie, 
kde se jednalo o společných přípravách 
povstání, a velitel požárního sboru Hora 
slíbil dostatek zbraní ze zajištěného skla-
diště v Líbeznicích.

4. května byly odstraňovány německé 
tabule a nápisy a do večera byly Čakovi-
ce opět české. Na domě manželů Svítilo-
vých v Třeboradicích zavlál první česko-
slovenský prapor.

5. května z Prahy přijeli na kole J. Ná-
pravník s K. Kučerou a křičeli, aby se vy-
věšovaly prapory, že už je mír. Najednou 
však bylo z rozhlasu slyšet zoufalé volání 
o pomoc Praze. Avie svými auty posílala 
kulomety a zbraně na pomoc Pražskému 
povstání a také byli vyzbrojováni první 
dobrovolníci z Čakovic. Hlásili se i nad-
šenci, kteří se zbraní neuměli zacházet. 
Z ozbrojených dobrovolníků byly ihned 
sestavovány úderné oddíly pro obsaze-
ní okolních továren. Zajištěn byl poštov-
ní úřad, nádraží a vzlétlo první českoslo-
venské letadlo z Avie. Piloti Kraus a Jančo 
rozhodili letáky. Čakovická skupina vede-
ná V. Čížkem se zmocnila skladiště zbraní 
v Pakoměřicích, ale druhá skupina jedou-
cí na Beckov byla u Sedlece zachycena 
oddílem SS. V boji padli naši dva dobro-
volníci Karel Hašek a Josef Jindřich. K vy-
zbrojení obce přispěla i část zbraní ze 
ctěnického zámku, kde se vzdala posád-
ka asi 50 mužů. Mezi cukrovarem a Avií 
byla přemožena posádka německého vo-

jenského velitelství v síle 4 aut. Do zaje-
tí se vzdala posádka z Letova. Začalo být 
zřejmé, že převrat nebude bez krve.

6. května v Praze byl vydán rozkaz sta-
vět barikády. V Čakovicích na četnické 
stanici bylo vybudováno vojenské velitel-
ství, funkci velitele převzal Dr. Hlavsa. Po 
třetí hodině ráno dal vyhlásit polnicí vo-
jenskou pohotovost všech mužů a nařídil, 
aby se stavěly u vjezdů do obce barikády. 
S přicházejícím jitrem bylo stavění bari-
kád v plném proudu. Byly stavěny z klád, 
vozů, dlaždic atd. a byly velmi pevné. Tak 
se během nedělního dopoledne staly Ča-
kovice pevností. Centrem vojenské jed-
notky byly Čakovice a továrna Avia, ope-
rativně se připojily Letňany, Třeboradice 
a Miškovice. Číhajícím nebezpečím byla 
německá kbelská posádka (2000 mužů 
vyzbrojených těžkými zbraněmi, mi-
nomety, plamenomety, tanky a 10 leta-
dly). Docházelo k přestřelkám. Pro raně-
né byla zřízena ošetřovna Čsl. červeného 
kříže v barákovém táboře. Lékařské služ-

Kronikářské perličky – květen 1945
Květnové povstání a osvobození

Historie ///
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by se ihned ujali MUDr. Václavek, Mareš 
a Bína. Sestry pracovaly neúnavně, pro 
těžké případy bylo připraveno 12 poko-
jů s 22 lůžky, lehčí případy byly na hote-
lu, Němci ve staré škole. V Miškovicích se 
zorganizovala vojenská jednotka a pro-
vedla zajištění obce.

7. května situace je vážná. Od Vinoře 
projíždějí tanky s oddíly SS směrem na 
Letňany. Do Čakovic přicházely skupi-
ny německého vojska a byly zde odzbro-
jovány a zajímány. Když Němci zaplnili 
učebny měšťanské školy, byly dáváni do 
konírny ve dvoře. Celkem bylo zajištěno 
asi 800 Němců, mezi nimi velitel z Avie 
Kalb a letovská posádka s velitelem Wen-
zelem. Pak přišla zpráva, že les od Ďáb-
lic je plný Němců, kteří odtud střílí. Byly 
vypraveny oddíly z Avie i Čakovic a v boji 
zde padli Ant. Kymr, Jos. Vojáček, 18letý 
Ouhrabka (několik dní doma z koncent-
račního tábora) a Jos. Zámiš. Frant. Pet-
řík byl zraněn, po dvou dnech pak nale-
zen u cesty a následně podlehl tetanu na 
Bulovce.

8. května v Berlíně byla podepsána 
bezpodmínečná kapitulace Německa. 
Hlášen byl silný nápor a pohyb Něm-
ců ku Praze. Od Neratovic se blížil pan-
céřový vlak a od Mělníka velký počet 
tanků. Na jejich rozkaz musely obce od 
Neratovic po Třeboradice bourat bari-
kády. Ale v Čakovicích barikády zůstaly. 

Dr. Hlavsa vydal rozkaz okamžitého za-
stavení palby. Zdálo se, že zápas byl do-
bojován, avšak noc z 8. na 9. se stala pro 
Čakovice kritickou. Kolem deváté hodiny 
večer přijel od Kbel oddíl 18 tanků a 22 
těžkých aut a jejich velitel rozkázal od-
stranit barikády. Přivolaní parlamentáři 
Dr. Hlavsa, major Rosůlek a poručík Jan-
ča uviděli na místě smutný obraz: naši 
chlapci stáli v řadě podél silnice se zdvi-
ženýma rukama, kolem pobíhali Něm-
ci a řvali „schnell, schnell…“. Překážky 
byly odstraněny, průchod obcí uvolněn. 
Zatímco naši bojovníci museli jít s veli-
telem, Němci drancovali (četnickou sta-
nici, poštu…). Ve škole bylo několik set 
německých zajatců, a když se blížily zmí-
něné tanky, hlídka revoluční gardy jim 
nařídila, ať se nikdo nepřibližuje k ok-
nům, že jdou Rusové. Tím udrželi zajatce 
v klidu a bylo odvráceno velké nebezpe-
čí pro Čakovice. Až mnohem později se 
Němci rozjeli dále k Ďáblicům.

9. května jitro ukončilo jednu z nej-
strašnějších nocí čakovických občanů. 
Prožili ji snad všichni ve sklepích, i ti, 
kteří se až dosud aktivně účastnili re-
voluce. O půlnoci skončila hrozná válka, 
9. květen byl dnem osvobození. Dopo-
ledne se stěhovaly Čakovicemi němec-
ké jednotky, které byly většinou odzbro-
jovány již před obcí. Z Prahy docházely 
zprávy, že tam již dojely sovětské tanky. 
Po 14. hod. hlásilo velitelství Avie, že od 
Ďáblic přijíždí tank. Za chvíli se objevil. 
Nestřílel. Byl plně obsazen lidmi a ti nám 
začali mávat. Byl to první sovětský tank 
v Čakovicích. Vyskočil z něho mladičký 
sovětský důstojník a byl všemi radostně 
vítán a objímán. Pak se krasnoarmějec 
vrátil na tank a nastoupil s námi radost-
nou cestu obcí, na níž byl s jásotem ví-
tán veškerým obyvatelstvem. Odpoledne 
pak přijely další tanky. Byl konec hnědé-
mu nebezpečí a byl položen základ nové-
ho života.

Na ošetřovně bylo celkem 40 českých 
dobrovolníků a několik Němců, větši-
nou raněných lehce. Tři ruští „partyzá-
ni“ (pozn. vlasovci), kteří prohlásili, že 
dělají čistku od SS, zastřelili německého 

důstojníka přivezeného sanitním vozem 
k ošetření. Velitel revoluční gardy ihned 
zasáhl a bylo přikázáno nikoho podob-
ného na území ČČK nevpouštět. Vlasov-
ci byli potom ruskou posádkou, jež byla 
nějakou dobu v Čakovicích, odsouzeni. 
Od 5. května do 13. června, kdy konči-
la revoluční činnost, bylo na ošetřovně 
ČČK Čakovice provedeno 575 zákroků. 
Mezi zajatci v Čakovicích byl i W. Schmitt, 
Ober‑Gruppenführer SS a Bley, šofér 
Himlerové. Podařilo se zachránit vzác-
né obrazy, se kterými chtěl uprchnout 
Ing. Mayer, vynálezce pracující pro ně-
meckou armádu. Zajištěni byli rovněž ko-
laboranti a udavači českých lidí.

Svoboda nebyla zadarmo. V boji s ně-
meckým oddílem 5. května v Sedleci pad-
li: Karel Hašek, Josef Jindřich a Josef Čer-
mák. 7. května na Ládví: Antonín Kymr, 
Josef Vojáček, Karel Ouhrabka, Josef Zá-
miš a na následky zranění zemřel Franti-
šek Petřík. Jako poslední padl mladý par-
tyzán, truhlářský mistr Karel Vyhlídka 
při akci v Bakově dne 14. 5. 1945. ///

Jarka Krákorová dle zápisů 
PhDr. Václava Hlavsy, kronikáře 

a ředitele Archivu hl. m. Prahy

Historie ///
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Udeřil bez varování a jarní 
měsíce převrátil naruby. 
Někdo byl nucen se zcela 
zastavit, jiný pracovat za tři. 
Jak prožíváte poslední měsíce, 
které v historii naší obce nemají 
obdoby? Zeptali jsme se těch 
nejpovolanějších.

Jiří Janků – tajemník 
ÚMČ Praha‑Čakovice
Události předchozích týdnů nás posta-
vily do situace, kterou jsme si dříve ne-
dokázali představit ani v těch nejfantas-

Jak nám koronavirus 
zasáhl do života

tičtějších snech. Prakticky ze dne na den 
bylo nutno nastartovat chod úřadu tak, 
aby byla zajištěna nejen běžná agenda, 
ale zejména aby bylo postaráno o naše 
občany.

Hlavním úkolem bylo pokračovat 
v běžných činnostech úřadu a zároveň 
zajistit maximální bezpečnost zaměst-
nanců i občanů, což ovšem vůbec není 
snadný úkol. Bylo nutné nastavit různá 
opatření, aby se omezil nejen kontakt 
mezi zaměstnanci, ale i přímý styk s ob-
čany. Úřad musí pružně reagovat na aktu-
ální nařízení vlády a rozhodnutí o nasta-
vených opatření musí mnohdy padnout 
z minuty na minutu. V neposlední řadě 
musím zmínit i naše technické pracov-

níky z oddělení péče o zeleň a údržbu 
městské části. S příchodem jara nabýva-
jí práce v terénu na intenzitě a mnohdy 
je nutné jejich nasazení i během víkendů 
nebo o svátcích.

Hned v prvních dnech nouzového sta-
vu byl zřízen krizový štáb, který rozho-
duje o podstatných záležitostech a mezi 
jehož členy patří kromě zástupců vede-
ní radnice i naši hasiči. Je samozřejmě 
nutné zmínit celou řadu činností, které 
jsou na úřadě organizovány zejména, ale 
nejen pro naše seniory. Ať už jde o šití 
a distribuci roušek, pomoc při organizo-
vání nákupů, potravinovou pomoc, zří-
zení Mobilního rozhlasu pro snadnou in-
formovanost, rozdávání dezinfekce nebo 
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Poznámka redakce: Tato anketa 
vznikala v časovém období od 

20. dubna do 5. května.
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například poskytování psychologické po-
moci.

S odstupem téměř dvou měsíců se dá 
říci, že situaci zvládáme velice dobře, a já 
bych tímto rád poděkoval zaměstnancům 
našeho úřadu. Ti řeší nejen běžnou agen-
du, ale v rámci dobrovolnictví zařizují 

a zajišťují celou řadu činností spojených 
s touto neobvyklou situací, kterou nám 
koronavirus přichystal. Děkuji také vám 
všem, kteří přistupujete k situaci zodpo-
vědně a dodržováním pravidel napomá-
háte k úspěšnému zvládnutí tohoto ne-
lehkého období. Často jsou to maličkosti, 
ale například poukázání platby elektro-
nicky nebo dotaz vznesený telefonicky či 
e‑mailem je nejen rychlejší a pohodlněj-
ší, ale s ohledem na ochranu zdraví i bez-
pečnější než například cesta na úřad. 
Děkuji i všem dobrovolníkům, jejichž po-
moci si velmi vážíme. Přeji vám mnoho 
sil, optimismus a pevné zdraví.

Michal Motyčka – 
starosta dobrovolných 
hasičů
Vzhledem k nastalé situaci byl pro naše 
hasiče zásah do „běžného“ života asi nej-
silnější. Jelikož mnoho našich profesio-
nálních kolegů bylo v karanténě, a tudíž 
nemohli vykonávat svou činnost, byli 
jsme pověřeni hasičským záchranným 
sborem, abychom drželi pohotovosti 
(tzn. trávili 24hodinové služby na zbroj-
nici) a v případě jakékoliv události byli 
schopni co nejdříve zasáhnout. Jenže jak 

všichni ví, v této době jsme se měli stě-
hovat na naši novou hasičskou zbrojnici. 
Přestěhování, zabydlení se a uspořádání 
nové zbrojnice v této situaci bylo o to 
náročnější, nicméně fungujeme velmi 
dobře.

Jenom minulé úterý 14. 4. jsme měli 
tři výjezdy k požáru a dalším událostem 
a opět tři výjezdy v neděli 19. 4. Do toho 
zajišťujeme ochranný materiál (dezin-
fekce a roušky). Taky bych chtěl určitě 
vyzdvihnout dobrovolné hasiče a spří-
zněné osoby, které každý den šijí, ještě 
na původní zbrojnici, roušky. K dnešku 
20. 4. 2020 jich máme již 1940 odevzda-
ných na naší městské části. Tyto roušky 
šly adresně našim seniorům a v součas-
né době je distribujeme pomocí „rouš-
kovníku“ – věšáku s rouškami umístěné-
ho v obchodě Tesco a Lidl, kde jsou tašky 
s rouškou a informace týkající se součas-
né situace.

P. Stanislaw Góra – 
čakovický farář
I mě začátek pandemie šokoval stejně 
jako mnoho z vás. Uvedl mě do obtížných 
situací. Připadal jsem si jako rychlovlak, 
který v plné rychlosti vykolejil. Do té 
doby jsem měl diář plný, neustále jsem 
byl v kontaktu s lidmi a najednou jsem 
se ocitl v absolutní izolaci. Jsem sám, 
nemám rodinu, cítil jsem velkou úzkost. 
Chyběl mi sociální kontakt. Zároveň pro 
mě bylo obtížné zvyknout si na roušky. 
Na to, že nevidím tvář člověka, jeho vý-
raz, úsměv. To je pro mě důležité.

Nová situace mně o mně samotném 
řekla mnoho věcí, na které v běžném ži-
votě není čas. Hodně mi pomohlo, když 
jsem se v nové situaci zorientoval a našel 
si jakýsi řád. Zaměřil jsem se na duchov-
no, svoji meditaci, modlitbu, na sebe. Vě-
děl jsem, že pokud chci lidem něco dávat, 
musím mít z čeho čerpat. Snažil jsem se 
prohloubit svůj vztah s Milujícím Bohem, 
a tak jsem našel i odvahu sloužit „novým 
způsobem“. Odvážil jsem se dělat napří-
klad on‑line bohoslužby. To je pro mě 
úplně nové a musel jsem se hodně pře-
máhat, protože mám stále komplexy ze 
své češtiny. Moje promluvy jsou upřímné, 
osobní, jdu s kůží na trh, svěřoval jsem se 
lidem se svými pocity. A dostal jsem od 
nich nádhernou zpětnou vazbu. Děkova-

li mi, že se nebojím hovořit o svém šoku, 
který jsem prožil na začátku. Dozvěděl 
jsem se, že bohoslužby sledují i lidé ne-
kostelní. Jedna bohoslužba měla téměř 
1300 zhlédnutí, což pro mě bylo velkým 
povzbuzením. Nyní máme každou nedě-
li otevřený kostel. Lidé se mohou přijít 
pomodlit, přijmout svaté přijímání. Jsem 
k dispozici k duchovním rozhovorům či 
svátosti smíření v roušce. V kostele je 
také možnost vzít si zdarma roušku, kte-
rou ušily ženy z farnosti. Lidé se mě často 
nyní ptají, zda je koronavirus trest boží. 
Já odpovídám, že v žádném případě. Je 
to výzva. V čínském moudru slovo krize 
znamená bolest a šanci. My jsme sice utr-
pěli bolest, ale dostali jsme šanci poznat 
sami sebe a pracovat na sobě.



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

Anketa ///

Martin Střelec – ředitel 
ZŠ Dr. Edvarda Beneše
Po zavření školy jsme se rozhodli využít 
volnějšího časového režimu a napláno-
vali jsme si pravidelné bilanční poho-
vory s pedagogy. Ty probíhaly zhruba 
týden do vyhlášení nouzového stavu. Od 
té doby probíhá v rámci provozní agen-
dy nezbytná údržba zahrad a školních 
pozemků či úklid a dezinfekce interiéru. 
Administrativní a finanční úsek normál-
ně funguje, protože ekonomická a admi-
nistrativní agenda školy se nezastavila. 
Vedení školy zahájilo výběrová řízení 
pro personální doplnění týmu pro příští 
školní rok. Probíhají pohovory s jednot-
livými uchazeči. V první polovině dubna 
jsme se intenzivně věnovali zápisu dětí 
do prvního ročníku. Ten letos probíhal 
sice zejména elektronicky, nicméně sa-
motné doručení podepsané přihlášky se 
realizovalo z důvodu verifikace částečně 
i osobní formou. Učitelé se plně věnují 
podpoře distančního vzdělávání žáků. 
Připravujeme harmonogram a organi-
zaci dalších kroků výběrového procesu 
do matematické třídy a projektu APE. 
Chystáme se obnovit bilanční pohovory 
tak, abychom je stihli absolvovat do po-
tenciálního otevření školy pro 1. stupeň.

Alena Pikhartová – 
učitelka
V naší rodině jsou dva učitelé, prvňáček 
a páťačka připravující se na přijímací 
zkoušky na gymnázium. Všichni jedeme 
v online výuce. Možná si ani nedokáže-
te představit ten všednodenní provoz. 
Máme rozvrh, kdy je kdo online a nemů-
že být rušen. Dopoledne jedou paralelně 
čtyři notebooky (naštěstí máme my ro-
diče pracovní), zatím stíhá wifi připojení 
a stoupá spotřeba elektřiny. Co by se sta-
lo, kdyby zkolabovala síť, nikdo netuší. 
Aspoň si pravidelně každou sobotu or-
dinujeme den bez technologií, povolené 
jsou pouze pohádky v TV.

Na nás rodiče klade současná situace 
dvojí nároky – na jedné straně musíme 
být k dispozici našim dětem, především 
v první třídě je ještě žádoucí pomoc při 
úkolech, na druhé straně nám čest učite-

le velí být k dispozici i žákům, a to někdy 
také 24 hodin denně. Znamená to pro 
nás náročnější přípravu na online výuku, 
kdy doslova stavíme hodiny úplně znovu 
a všechny materiály a postupy „překlápí-
me“ do online prostředí, a hodiny často 
i noční práce, kdy pročítáme a komen-
tujeme odevzdané úkoly žáků. Protože 
zpětná vazby je nejdůležitější součástí 
distanční výuky, bez ní se rychle ztrácí 
motivace a chuť pokračovat v učení.

Chtěla bych vyjádřit velký dík všem ro-
dičům, kteří s námi spolupracují a komu-
nikují a místo kritiky a stížností na so-
ciálních sítích dávají tuto zpětnou vazbu 
i nám. Děkuji všem kolegům a kolegy-
ním, protože teď se ukázalo, že učení je 
týmová práce a spolupracující sborovna 
je nenahraditelná. A největší obdiv patří 
i mým dětem (těm dvěma vlastním i těm 
školním) za jejich snahu o samostatnou 
práci, zodpovědnost a často i nadšení do 
učení a poznávání nových věcí. Učím 6., 
7. a 8. třídu a všechny žáky se povedlo 
převést na online výuku během prvních 
dvou týdnů!

Učení je pro mě hlavně osobní kontakt 
a společné poznávání, doufám proto, že 
i když se všichni touto zkušeností hodně 
naučíme, brzy se budeme moci do škol 
zase vrátit.
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Iva Nosková – ředitelka 
Gymnázia Čakovice
V jisté míře řešíme stejné věci jako před 
pandemií. Jen je složitější domluva. To, 
co jsme ve škole vyřešili během jedné 
přestávky, teď trvá celý den. A samo-
zřejmě bylo náročné začít vyučovat dis-
tančně a já si opravdu vážím práce svých 
kolegů. Myslím, že k nové formě výuky 
přistoupili velmi zodpovědně a rychle se 
naučili vše potřebné.

Škola již před pandemií využívala 
služby Google, žáci i učitelé měli zave-
deny školní emaily, částečně jsme vyu-
žívali sdílené dokumenty, několik učite-
lů pracovalo s Google Classroom. Volba 
nástroje byla tedy dána, mohli jsme tak 
s distanční výukou začít poměrně rych-
le, organizovaně a v jednom elektronic-
kém prostředí. Museli jsme samozřejmě 
domluvit pravidla komunikace se žáky, 
stanovit rozumné množství úkolů, zjistit 
technické možnosti žáků i učitelů a uči-
tele proškolit. Kromě Google Classroom 
nyní používáme i Google Meet pro online 
výuku, a protože se zdá, že je otevření 
škol v nedohlednu, stanovili jsme i pra-
videlný rozvrh online výuky.

Už první den zavřené školy jsme si 
uvědomili, jakou máme příležitost. Naši 

studenti budou muset vzít zodpověd-
nost za své vzdělání do vlastních rukou. 
A musím říct, že naprostá většina z nich 
tuto zodpovědnost převzala. Studenti si 
nastavili vlastní režim, úkoly plní a včas 
odevzdávají. Některým tento systém vy-
hovuje, ale hodně studentů si uvědomilo, 
že mají školu rádi. A já se těším, až bude-
me zase pohromadě a vyhodnotíme si, co 
se nám osvědčilo.

Tip Aleny Pikhartové 
na rodinnou aktivitu
Máte chuť si vyzkoušet některý ze 
zadaných domácích úkolů?

Podívejte se doma všichni společně na 
film Saturnin a spočítejte, kolik přísloví 

pronesla teta Kateřina. Jsou nějaká pro 
vás nová? Dohledáte jejich význam?

Co znamená rčení „až opadá listí 
z dubu“? Proč mají listy dubu onen spe-
cifický „vykousaný“ tvar? Odpovědi na-
jdete ve stejnojmenné pohádce Jana 
Wericha, najdete ji v audio verzi i v ani-
mované podobě.

Vyhlašujeme soutěž o nejlepší homo-
nymní vtip (možná si budete muset na-
jít, co tento termín vlastně znamená); 
zasílejte na adresu redakce unas@cako-
vice.cz. Pro inspiraci vám uvádíme jeden 
z nich: „Cítím brnění v pravé ruce, je to 
infarkt?“ „Ne, jsi rytíř.“ Nejlepší tři budou 
publikovány v časopise U nás v Čakovi-
cích. ///

Michala Jendruchová
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Dokončené cyklostezky

Jihovýchodní kraj Čakovic má nové 
cyklostezky. Mezi cestami v dohledné 
době vyroste také dětské hřiště. Kde 
přesně? I o tom je reportáž.

Mobilní rozhlas

Chcete vědět, co se aktuálně 
děje v městské části? Zaregist-
rujte se do nové služby radnice 
Mobilní rozhlas. Jak na to? 
Dozvíte se v reportáži.

Roušky zdarma 
až do domu

Jak si poradit se současnou 
situací? O tom je další 
reportáž. Radnice seniorům 
roznáší dopisy obsahující 
kromě instrukcí a rad také 
látkovou roušku.

Hasiče navštívil náměstek primátora

Náměstek primátora Petr Hluboček přijel osobně 
poděkovat hasičům za obětavou práci v době korona-
virové krize. Prohlédl si i novou hasičskou zbrojnici.

Hasiči kvůli 
koronaviru slouží 
24hodinové 
pohotovosti

Místní dobrovolní hasiči 
fungují v novém režimu. 
Pohotovost už slouží 
na novém stanovišti 
v Miškovicích. Jak se 
jim pracuje v nových 
podmínkách?

Počítáme s vámi

Reportáž o průběhu realizace par-
ticipativního rozpočtu. Občané měli 
možnost podávat návrhy na zvelebení 
MČ. Příjem byl ukončen a lidé opět 
rozhodnou, které návrhy se zrealizují.

Třeboradice čekají změny v dopravě. Dvě ulice se 
zjednosměrní. Co k tomu Radu městské části vedlo? 
O tom více v reportáži.

Jsme teď i na YouTube!

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

JSME
TEĎ I NA

→ ←

Třeboradické 
jednosměrky
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Srdečně vás i letos zveme 
k návštěvě čakovického 
kostela sv. Remigia v rámci 
mezinárodní akce Noc kostelů. 
V minulých letech jsme 
zaznamenali velkou účast, 
a tak doufáme, že zájem bude 
i tentokrát.
Samozřejmě budeme dodržovat kvůli 
koronaviru předepsaná hygienická opat-
ření. U vchodu bude dezinfekce k použití 
před vstupem do kostela, před zapoje-
ním do dětského programu nebo kdyko-
liv budete potřebovat. Program pro děti, 
který bývá nejhojněji navštěvovaný, bude 
probíhat převážně venku – v prostorách 
kolem kostela a na farní zahradě. Pone-
chali jsme na něj také více času, aby se 
rodiny mohly vystřídat a nikdo se netla-

Noc kostelů 12. 6. 2020
čil. Podvečerní přednášku faráře P. Sta-
nislawa Góry pod názvem Jak si zachovat 
pokoj v srdci navzdory okolnostem bude 
možné s ním zažít „naživo“, což vřele 
doporučujeme, ale můžete si ji pustit 
i v přímém přenosu na Youtube nebo se 
k ní později vrátit. Odkaz i všechny další 
informace najdete na webových strán-
kách farnosti www.farnostcakovice.cz.

Příprava dětského programu nás při-
vedla na nápad vyhlásit výtvarnou sou-
těž pro všechny děti i dospělé, tedy nejen 
ty, kteří se dětského programu zúčastní. 
Jedná se o pohodové letní tvoření, které 
zvládnete, i když třeba neumíte kreslit. 
Stačí jen trocha hravosti a fantazie. Po-
drobnosti opět na webu.

Návštěvníci se často ptají na možnost 
podívat se na věž. Neradi bychom někoho 
z vás zklamali, proto se dopředu omlou-
váme, vstup na věž z technických důvo-

dů možný není. Můžete si ale prohléd-
nout kůr a podívat se na varhany, obrazy 
z původního kostela a relikviář sv. Remi-
gia. Můžete se začíst do odpovědí pape-
že Františka na otázky dětí z celého svě-
ta, občas pěkně ošemetné. Můžete nám 
napsat vaše prosby a díky na Zeď nářků 
a díků a můžete a nemusíte přijít na ve-
černí modlitbu za ně. Můžete kdykoliv 
jen tak pobýt, podívat se po kostele a tře-
ba si zapálit svíčku. Věříme, že s námi za-
žijete klidné odpoledne a večer. Snaži-
li jsme se připravit program tak, abyste 
mohli odejít domů občerstveni, posíleni 
a inspirováni k radostnějšímu prožívání 
toho, čím právě žijete, na tom místě, kde 
právě jste.

Těší se na vás farnost Čakovice.
///

Za organizační tým 
Jana Kloudová
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Senioři /// U nás

Vydávání poukázek 
pro seniory
Od pondělí 25. května jsou seniorům vy-
dávány dárkové poukazy do J & H lékárny 
platné v Čakovicích (Cukrovarská 173) 
a Letňanech (Bechyňská 63). Jak jsme vás 
již informovali v dubnovém vydání, nárok 
na poukazy má každý senior s trvalým 
pobytem na území městské části Praha-
‑Čakovice, který dosáhl věku 65 let a více. 
Po předložení občanského průkazu obdr-
ží každý senior proti podpisu 3 poukázky 
v celkové hodnotě 250 korun (rozděleno 
na 2 × 100 a 1 × 50 korun). Určitě vítanou 
novinkou je informace, že poukaz nemusí 
být vyčerpán do konce roku a jeho plat-
nost je neomezená.

Z důvodu současných opatření bude 
vydávání poukázek probíhat dočas-
ně v Klubu seniorů vždy od pondělí do 
čtvrtka od 11 do 16 hodin.

V době nouzového stavu se obrátila MČ 
Praha‑Čakovice na naše seniory s násle-
dující výzvou: Napište vzpomínky na váš 
život v Čakovicích, Miškovicích nebo Tře-
boradicích.

V tomto vydání publikujeme příspě-
vek pana Jiřího Vejvody ze dne 7. 4. 2020. 
Vaše vzpomínky jsou velice zajímavé 
a krásné. Podělte se o ně s námi, výzva 
nekončí, pište nám! Děkujeme, redakce

Vážení,
Vaše výzva napsat vzpomínku, kte-

rá se váže na život Čakovicích, mě zau-
jala a jednu jsem si uvědomil. Jde o vy-
tvoření a zprovoznění části sportovního 
areálu, který se v současné době nachází 
u koupaliště před železniční tratí. V dal-
ších řádcích se zmíním o výročí, které by 
určitě prošlo bez většího zájmu jako vět-
šina těch předešlých.

Sportovní přátelé si zvláště výročí 
kulatá připomenou v rámci setkání při 
sportu a konstatují, jak ten čas letí. Na-
cházíme se v období, které je pro nás po 
všech stránkách náročné. Nyní na startu 
nové sezony panuje nejistota, zda a kdy 
se opět přátelé setkají a budou moci plně 
sportovat. Dá se věřit, že to bude co nej-
dříve. Tato písemná připomínka je v ob-
dobí omezené komunikace taková ber-
lička, kterou zcela jistě brzy nahradí 
i normální osobní kontakt.

Letos je tomu 40 let, kdy vzniklo spor-
toviště na místě bývalé skládky staveb-
ního odpadu, blízko hokejového kluziště 
a vedle házenkářského hřiště u železnič-
ní tratě. Celý areál vznikal postupně a byl 
doprovázen také úpravou a moderniza-
cí původních sportovišť. Byla to aktivita 
lidí, kteří byli sportovními nadšenci a vy-
užili možnosti změnit nevábné prostře-
dí. Na místě skládky vznikly tři tenisové 
kurty s krásnou budovou a jejím moder-
ním vybavením. Později bylo zrušeno 
hokejové kluziště (oddíl přenesl přípra-
vu a zápasy do hal) a na jeho místě byly 
zřízeny další dva tenisové kurty. Obětaví 
házenkáři zmodernizovali provozní bu-
dovu a vytvořili házenkářský areál, který 
se neustále zdokonaloval. Důležitou sou-
částí sportovních úprav bylo, z dnešního 
pohledu velice prozíravé vymezení pro-
storu pro nohejbalová klání. S odstupem 
času lze říci, že se vložené úsilí do vý-
stavby a údržby celého areálu vyplatilo.

Za uplynulé roky se na tenisových kur-
tech zdokonalovalo mnoho rekreačních 
hráčů. V posledních letech je na dvou te-
nisových kurtech provozována teniso-
vá školička. Objevují se v ní talentovaní 
hráči a také malí nadšenci, kteří si tento 
sport zvolí do života jako celoživotní záli-
bu. Dalším vývojem prošla i házenkářská 
část areálu. Moderní a hezké hřiště, nová 
tribuna i vylepšená provozní budova. Há-
zenkáři mají bohatou hráčskou základnu 
a dobře reprezentují naši městskou část.

A na co můžeme být v Čakovicích do-
opravdy hrdi? Jsou to výsledky nohejba-
lového oddílu. Oddíl má mužská i ženská 
družstva. Muži patří po mnoho let k nej-
lepším v ČR a v uplynulém roce skončili 
na úplné špici českého nohejbalu. Čako-
vice se neustále rozrůstají a noví obyva-
telé mají možnost se v této lokalitě spor-
tovně vyřádit a skvěle relaxovat.
Děkuji a přeji hezké dny.
///

Ing. Jiří Vejvoda

Vzpomínky na váš život v Čakovicích, 
Miškovicích nebo Třeboradicích
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Toulání přírodou 
a historií naší MČ
Na červen pro vás máme připravené vy-
cházky (cca 5 km) se zastávkami u his-
toricky zajímavých míst s průvodkyní 
Jarkou Krákorovou. Požadavek k účasti: 
sportovní oblečení, pohodlná obuv a pří-
padně hole pro nordic walking.
9. červen: Po stopách nejstarší histo-

rie (místa významných arch. vykopávek) – 
Stará náves, sídliště za parkem, „třebora-
dické Pompeje“; stavby – Čakovický zámek, 
třeboradický kostel Nanebevzetí Panny 
Marie, osídlení Miškovic před 3000 lety.

Trasa: Čakovice – kolem rybníků do 
Třeboradic – přes pole k Miškovicím 
a podél Mratínského potoka zpět do Ča-
kovic. Sraz před radnicí ve 13.00
24. červen: Jak se změnila divočina 

Havraňák aneb Kam až oko dohlédne. 
Trasa: náměstí J. Berana, ZŠ Dr. E. Bene-
še, koupaliště, letecký bunkr a putování 
Havraňákem… Sraz na náměstí J. Berana 
ve 13. 00.

V případě zájmu se vycházky budou 
konat opět od září. ///



Letošní ročník mužských ligových sou-
těží neodstartuje! Taková je volba členů 
Rady Českého nohejbalového svazu. Pro-
ti návrhu VV ČNS na spuštění jednoko-
lové varianty s následným play‑off/out 
se při e‑mailovém hlasování postavila 
většina členů nově ustaveného orgánu. 
„Nezbývá nic jiného než letošní ligový 
ročník zrušit,“ potvrdil prezident ČNS 
Kamil Kleník. Tento verdikt však nemu-
sí zabránit odehrání Botas dorostenecké 
ligy ani ligy žen.

si samozřejmě přáli normální průběh se-
zony, ale současný stav tohle prostě ne-
umožňuje. Chápu snahu svazu realizovat 
alespoň nějakou soutěž, nicméně věřím, 
že se většinové rozhodnutí ukáže jako 
správné i po stránce možných finančních 
rizik.“

A jak dál? Výkonný výbor teď bude ře-
šit podobu náhradní soutěže pro ligové 
kluby, jež o ni projeví zájem. „Připraví-
me pravděpodobně dvě varianty pohá-
rové soutěže družstev, které rozešleme 

Konec. Nohejbalová 
sezona nebude

Nohejbalisté Čakovic se mohou radovat z držení titulu úřadujících 
mistrů České republiky o něco déle, než čekali.

Výsledek hlasování potěšil předsedu 
oddílu úřadujícího mistra ČR TJ Avia Ča-
kovice Jana Kantnera. „Rozhodnutí Rady 
ČNS se ztotožňuje s naším názorem na 
průběh letošní nohejbalové sezony. Pova-
žujeme to za nejrozumnější řešení v sou-
časné situaci, zejména z hlediska bez-
pečnostně‑zdravotních rizik a možného 
ekonomického dopadu. Tím vůbec neří-
kám, že nás současná situace těší! Možná 
právě my, jako obhájci loňského titulu, na 
to doplatíme nejvíc. Jako každý bychom 

V minulém roce čakovičtí 
nohejbalisté zvedli nad hlavu 
mistrovský pohár, letos se 
extraliga hrát nebude.
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co nejdříve ligovým družstvům ke zvá-
žení, aby výkonný výbor mohl v úterý 
o jedné z nich rozhodnout a vydat roz-
pis. Možná že se nezavděčíme ani polovi-
ně oddílů, protože podle mých dřívějších 
rozhovorů na toto téma s jejich zástupci 
byly názory velmi roztříštěné,“ říká Kle-
ník. „Někdy ve druhé polovině června by 
se měla sejít na mimořádném zasedání 
Rada ČNS. Hlavním bodem jejího jednání 
bude zvážení přechodu soutěží na cyklus 
podzim–jaro a s tím spojená změna ně-
kterých nutných ustanovení soutěžního 
řádu,“ dodává.

Podle navrhované jednokolové varian-
ty základní části a následného play‑off by 
se naopak měla na konci května rozběh-
nout Botas dorostenecká liga. „Předseda 
komise mládeže má za úkol zjistit ochotu 
všech zainteresovaných oddílů se do sou-
těže zapojit. Začít by měla i ženská liga, 
která se bude díky malému počtu účast-
níků hrát dokonce dvoukolově. U obou 
soutěží platí, že se z nich nesestupuje ani 
nepostupuje a týmy zde startují jen na zá-
kladě podaných přihlášek. My teď vydá-
me aktualizovaný rozpis soutěží přizpů-
sobený současné situaci a na jeho základě 
se jednotlivé celky v případě zájmu znovu 
přihlásí. Jediné, co bude letos oběma ka-
tegoriím chybět, je superfinále, které se 
v souvislosti se zrušením extraligového 

ročníku mužů pochopitelně konat nebu-
de,“ konstatuje prezident Kleník.

Sám prezident ČNS je zklamaný, byť 
rozhodnutí respektuje. „Musím říct, že 
nohejbalové hnutí mě zklamalo. Rozje-
tí extraligy mohlo být pro náš sport vel-
kou šancí na zvýšení popularity. Pro-
tože většina dalších sportů stojí, mohli 
jsme dostat velký prostor ve sdělova-
cích prostředcích včetně televize. To by 
ale opravdu musela být ligová soutěž se 

vším, co k tomu patří. Tedy včetně sestu-
pů, baráží a superfinále. Ostatně už dnes 
ráno jsem o aktuálním stavu informo-
val v rozhovoru pro Českou televizi, kte-
rá na verdikt Rady ČNS čekala,“ říká Kle-
ník a pokračuje: „Co mě ale v posledních 
dnech mrzí ještě víc, je neustálé osočo-
vání z nedemokratických manýrů výkon-
ného výboru i mé osoby. Jsem ochoten 
vyslechnout i respektovat jakýkoliv, byť 
rozdílný názor, ale naprosto odmítám, že 
bych já sám či výkonný výbor prosazoval 
nějaké totalitní či monarchistické prakti-
ky. Tyto vyhrocené názory se mě docela 
dotýkají. Vždyť jaký může být lepší dů-
kaz toho, že hnutí funguje demokraticky, 
než právě premiérové distanční hlasová-
ní Rady ČNS o podobě soutěží. Rada se 
přeci postavila proti návrhu výkonného 
výboru! To je velká výhoda nových sta-
nov, nikdo nemůže nic rozhodnout sám. 
Byl jsem od samého začátku nouzového 
stavu v průběžném kontaktu s většinou 
extraligových družstev a připravovali 
jsme v STK různé varianty odpovídají-
cí současnému rozpisu. Jednokolová zá-
kladní část byla tou poslední možnou va-
riantou, jak soutěž bez nutnosti větších 
změn odehrát,“ dodává. ///

Michal Káva, Ladislav Barák
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Inzerce

Realizace koupelen / reku-
perace / tepelná čerpadla. 
Voda‑topení‑plyn. 
www.mkinstal.cz

Odvoz starého nábytku na sklád-
ku. Stěhování všeho druhu. Vyklí-
zení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. 
Naložíme a odvezeme cokoliv. 
Vše za rozumnou cenu. Volejte: 
773 484 056

MALOVÁNÍ  ČAKOVICE – 
rychlé, kvalitní a čisté vyma-
lování bytu či domu dle vašich 
představ. Profesionální služ-
by. Tel.: 736 734 947.

Firma Česká  Doka  přijme  za-
městnance  na  odpolední  úklid 
po–pá, 16:00–19:00 hod. na adre-
se Za Avií 868, P 9 ‑ Čakovice. Info 
po–pá 7:00–15:00, tel: 725 970 382 
nebo e‑mail: ceska@doka.com ///

Hledáme pracovnice pro provoz 
kompletace papírenského zboží.
Provozovna Čakovice. Informace 
po‑pá od 8:00 do 16:00 na 
tel. 724776102 nebo 724776103
nebo na email:
cakovice.eurodelta@volny.cz

Koupím garáž v Čakovicích 
(nejlépe v ulici Na Bahnech, 
Bělomlýnská), 
tel. 724 542 731.

Jazyková  škola  Angličtina Pra-
ha 9 se sídlem v Čakovicích hledá 
nové lektory.
Nabízíme práci v příjemném pro-
středí a kolektivu, profesionální 
zaškolení a kvalitní metodiku, mož-
nost flexibilní pracovní doby, dobrý 
plat. Váš životopis zašlete na:
info@anglictinapraha9.cz, 
vanickovamarketa@seznam.cz, 
případně volejte na tel.:
777 151 324.

Předběžné 
termíny letních 
odstávek tepelné 
energie na 
Praze 19
V letních měsících proběh-
ne řada důležitých revizí 
a oprav na teplárenských 
zařízeních Pražské tepláren-
ské, které nelze provádět za 
plného provozu a které jsou 
nevyhnutelné pro celoroč-
ní bezproblémové fungování 
do dávek tepla a teplé vody. 
Přesné termíny pro konkrét-
ní odběrná místa společnost 
rozesílá formou dopisu na 
smluvní odběratele, tedy na 
vaše SVJ, BD atp., kde nalez-
nete přesné informace o od-
stávkách ve vaší ulici. Přesné 
a denně aktualizované infor-
mace o letních odstávkách 
pak hledejte na webu Praž-
ské teplárenské www.ptas.cz. 
Společnost Pražská tepláren-
ská se omlouvá všem dotče-
ným zákazníkům za dočasné 
snížení komfortu, které je ne-
zbytné pro údržbu a zkvalit-
ňování horkovodní sítě v naší 
městské části.

Letní odstávky proběh-
nou v uvedené ulici, oblas-
ti nebo její části Čakovice od 
11. 7. do 17. 7. 2020.

Pozor, jedná se pouze o zá-
kladní přehled, v rámci měst-
ské části mohou probíhat 
také individuální odstávky. 
O přesných termínech Praž-
ská teplárenská včas infor-
muje své smluvní odběratele.

Více informací na: 
www.ptas.cz
www.facebook.com/praz-
skateplarenska/
Twitter: @PTeplarenska ///

Organizujete 
v naší MČ kroužky 
pro děti?

Nabízíme sportovním oddí-
lům a organizátorům kroužků 
možnost prezentace mimo-
školních aktivit pro děti pro-
střednictvím časopisu U nás 
v Čakovicích 9/2020 s distri-
bucí 28. srpna 2020.

V případě zájmu prosí-
me o zaslání následujících 
informací na adresu redak-
ce unas@cakovice.cz – název 
sportovního oddílu nebo orga-
nizace, druh činnosti, věkovou 
kategorii, termín náboru, mís-
to konání, cenu, kontakt. Uzá-
věrka je 15. července 2020. ///

Výstava lilií se 
NEKONÁ
Omlouváme se všem příz-
nivcům tradiční výstavy lilií 
na zámku v Čakovicích. Úraz 
a pracovní neschopnost zne-
možnila hlavnímu organizá-
torovi možnost přípravy vý-

U nás /// Informuje

stavy. Těšíme se na možnost 
navázat na další pokračování 
výstav lilií. Za pěstitele lilií 
organizace Martagon, Vrati-
slav Novák.
Informace o liliích a foto 
z výstav na 
www.martagon‑lilie.cz. ///

Hlasování o nejzajímavějších projektech 
participativního rozpočtu končí 31. května.

Neváhejte a zapojte se do změny tváře 
městské části.

Děkujeme za vaše návrhy. A teď... 
Jdeme do hlasování!

na  www.pocitamesvami.czJak?

Kdy? Od 5. května 2020 
můžete rozhodnout o návrzích, 
které se budou realizovat.  
Těšíme se, jakému projektu  
dáte zelenou. Hlasování  
končí 31. 5. 2020. 
3. 6. zveme na veřejnou prezentaci 
vítězných návrhů.

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

Měníme spolu městskou  
část, ve které žijete.

Děkujeme za vaše návrhy. A teď... 
Jdeme do hlasování!

na  www.pocitamesvami.czJak?

Kdy? Od 5. května 2020 
můžete rozhodnout o návrzích, 
které se budou realizovat.  
Těšíme se, jakému projektu  
dáte zelenou. Hlasování  
končí 31. 5. 2020. 
3. 6. zveme na veřejnou prezentaci 
vítězných návrhů.

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

Měníme spolu městskou  
část, ve které žijete.

Senior akademie

V současné době je nadále 
pozastavena senior akade-
mie a její pokračování je po-
dle aktuální situace plánová-
no nejdříve v průběhu září.

Kurzy pro seniory, 
přednášky
Znovuobnovení kurzů pro 
seniory (angličtina, němči-
na, počítačové kurzy, jóga) je 
v tuto chvíli v jednání a bude 
upřesněno. Sledujte prosím 
webové stránky a informační 

nástěnky, případně očekávej-
te informace formou Mobilní-
ho rozhlasu.

Životní jubilea 
2020
Vážení senioři, Úřad městské 
části Praha–Čakovice na vaše 
životní jubileum nezapomněl, 
ale vzhledem k současné ko-
ronavirové situaci se blaho-
přát nechodilo. Od června vás 
budou zaměstnanci úřadu 
opět navštěvovat a poukázky 
postupně rozvážet, počínaje 
lednovými jubilanty. ///



30. 9. 2020 V 19 HOD.
v Schoellerově sále Čakovického zámku

pořádá
MČ Praha - Čakovice

DUO BEAUTIFUL STRINGS
A KAROLÍNA JANŮ

Vstupné: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě
Prodejní místa vstupenek:

ZUŠ Marie Podvalové - Cukrovarská 1/23
tel.: 283 933 071, MČ Čakovice - podatelna,

rezervace vstupenek: tel.: 606 220 420

7. 10. 2020 v 19 hod.
v galerii “Na Půdě” Čakovického zámku
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Vstupné: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě
Prodejní místa vstupenek: ZUŠ Marie Podvalové - Cukrovarská 1/23

tel.: 283 933 071, MČ Čakovice - podatelna, rezervace vstupenek: tel.: 606 220 420

KRÁSNÁ ŘEČ
scénické čtení, poezie, tanec

Nela Boudová, Robert Neubert,
Otmar Brancuzský, Sofie Filippi, Andrej Lekeš

Praha-Čakovice, kostel sv. Remigia
15:30 – 18:00 Interaktivní program pro děti s výtvarnou dílnou

18:00 – 19:00 Jak si zachovat pokoj v srdci navzdory okolnostem

Jak uprostřed všeho dění neztratit směr, pokoj, sebe sama a zdravý 
rozum? S humorem a laskavostí sobě vlastní přednáší farář P. Stanislaw 
Góra. Také streamováno online.

19:00 – 19:20 Žehnání městu

Vyjdeme před kostel a budeme žehnat naší městské části, Praze, České 
republice, Evropě, světu. Vede P. Stanislaw Góra. 

19:30 – 20:15 Komentovaná prohlídka kostela (Jan Klouda)

20:30 – 21:30 Úklid srdce

Co zanáší naše srdce a brání nám zakoušet pokoj a radost? Meditativní 
inspirativní večer s P. Stanislawem Górou. Kytarový hudební doprovod. 

21:30 – 22:00 Společná modlitba a díkůvzdání za Zeď nářků a díků

Celovečerní program:
Kostel bude otevřen od 15:30 do 22:00.

Možnost prohlédnout si oltářní obrazy z původního kostela a relikviář 
sv. Remigia, které budou vystaveny na kůru kostela.
Své prosby a díky můžete psát na Zeď nářků a Zeď díků v zadní části 
kostela. Svěříme je Bohu ve večerní modlitbě a při nedělní mši svaté.

Navazující výtvarná soutěž!
Více na www.farnostcakovice.cz



9. 9. 2020 v 19 hod.
v Schoellerově sále Čakovického zámku

pořádá MČ Praha - Čakovice
Vstupné: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě
Prodejní místa vstupenek:
ZUŠ Marie Podvalové - Cukrovarská 1/23
tel.: 283 933 071, MČ Čakovice - podatelna,
rezervace vstupenek: tel.: 606 220 420

EPOQUE QUARTET

Poznamenejte si jeden důležitý termín.
Odevzdání vašich podkladů do letního 
dvojčísla (tj. čísla 7+8/2020) pro publikování 
pozvá nek, prezentování akce v ka len dáři 
akcí a inzerce je nejpozději do 12. června. 
Toto číslo vyjde 26. 6. 2020.

Chcete inzerovat v letním 
dvojčísle U nás v Čakovicích?



„Konečně to rozjedu!“
Máte nápad na podnikání nebo se z vašeho koníčka může 
stát profese? Poctivý grafi cký základ hned od začátku se 
rozhodně vyplatí – a nebude vás stát roční obrat.

„Vlastně už jsme někde jinde…“
Vizuální podoba vaší fi rmy již není aktuální? 
Společně ji přetvoříme tak, abyste o svém novém 
směřování přesvědčili zaměstnance i zákazníky.

„Už mě to štve.“
K našim hodnotám patří nejen kreativita, ale také včasná 
a spolehlivá práce dle dodaného grafi ckého manuálu. Rádi 
vám předáme osobní reference našich stávajících klientů.

Máte chuť? 
Na www.ideasfi rst.eu se můžeme domluvit 
na schůzce nad šálkem dobré kávy.
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„Vlastně už jsme někde jinde…“
Vizuální podoba vaší fi rmy již není aktuální? 
Společně ji přetvoříme tak, abyste o svém novém 
směřování přesvědčili zaměstnance i zákazníky.

„Už mě to štve.“
K našim hodnotám patří nejen kreativita, ale také včasná 
a spolehlivá práce dle dodaného grafi ckého manuálu. Rádi 
vám předáme osobní reference našich stávajících klientů.

Máte chuť? 
Na www.ideasfi rst.eu se můžeme domluvit 
na schůzce nad šálkem dobré kávy.

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!
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Oceňujete individuální péči a záruku autorizovaného servisu ŠKODA a Volkswagen? Neváhejte nás kontaktovat.

Nabídka platí pouze u autorizovaného servisního partnera AUTO ELSO s.r.o.

Buďte v klidu!

AUTO ELSO s.r.o. 
Cukrovarská 900/10, 196 00 Praha 9 Čakovice
Tel.: 283 932 020, e-mail: autoservis@auto-elso.cz

Pneuservis Dezinfekce klimatizacePravidelný servis Klempírna LakovnaProdej příslušenství

My Váš vůz na dovolenou perfektně připravíme.
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více na www.voxtet.cz
nebo       facebook.com/voxtet

14. 10. 2020 v 19 hod.
v Schoellerově sále Čakovického zámku

pořádá MČ Praha - ČakoviceVstupné: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě
Prodejní místa vstupenek:
ZUŠ Marie Podvalové - Cukrovarská 1/23
tel.: 283 933 071, MČ Čakovice - podatelna,
rezervace vstupenek: tel.: 606 220 420

voxtet.cz
hot jazz & cool pop

vokální skupina 20 let


