
Participativní rozpočet – výsledky /// 
Komunikace Kostelecká /// Pomoc 
podnikatelům /// Rybářské závody

07/08– 2020

časopis pro občany Čakovic, Miškovic a Třeboradic /// ZDARMA



07/08–2020 /// U nás v Čakovicích 1

Slovo starosty Obsah

Vážení sousedé, milí přátelé,

končí školní rok, který bude v historii českého školství pat-
řit k těm nejodlišnějším. Všichni bychom si určitě přáli, aby 
nejen školy již v září mohly fungovat ve zcela normálním 
režimu, a tak věřme, že to tak bude. Protože jsme z důvodu 
preventivních opatření nemohli před prázdninami usku-
tečnit setkání s pracovníky ve školství a odložili jsme jej až 
na září, chtěl bych při této příležitosti poděkovat všem pe-
dagogům i nepedagogickým pracovníkům školských zaří-

zení v naší městské části za jejich práci v celém uplynulém školním roce. V jeho druhé 
polovině nás nastalá epidemiologická situace postavila před úkoly, které jsme nikdy 
dřív řešit nemuseli. Každý z pedagogů se svého úkolu zhostil tak, jak v danou chvíli 
dokázal. Zcela zásadní byla tentokrát pomoc a zapojení rodičů dětí školou povinných. 
Obrovský dík a uznání patří tedy i jim, protože ve většině případů byli rodiče zapojeni 
do školního vzdělávání svých dětí více než kdy v minulosti.

Prázdniny nám dávají šanci na odpočinek, postupně se obnovují i různé společen-
ské akce, v době, kdy píšu tento článek, se zdá pravděpodobné, že s počátkem prázd-
nin by se u nás mohl opět objevit tradiční Kinobus na náměstí Jiřího Berana. Sledujte 
tedy naše webové stránky, kde bude případně zveřejněn program. Řada z nás se chystá 
na dovolenou. S tím souvisí jedno důležité téma. Pražský rozpočet, ze kterého je tvo-
řen i náš rozpočet a rozvoj naší městské části, má velmi nepříznivé prognózy jak pro 
letošní rok, tak pro rok příští. Proto, pokud se chystáte na dovolenou, zvažte, zda svoje 
finanční prostředky na tuto aktivitu neutratíte letos v trochu větším množství za tu-
zemskou dovolenou. Z každé utracené koruny jde totiž malá částka i do pražského roz-
počtu přes podíl na výnosech DPH a dalších daní. Děkuji vám za to.

Přeji vám klidný odpočinek, příjemné prázdniny 
a šťastný návrat z cest ve zdraví.

S úctou váš starosta
Jiří Vintiška
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Zprávy	z Rady	MČ	Praha-Čakovice

Rekonstrukce systému ÚT objektu 
gymnázia, Praha-Čakovice 
USN RM 215/2020
Radě městské části byly předloženy ce-
nové nabídky k veřejné zakázce na re-
konstrukci systému ústředního topení 
v čakovickém gymnáziu.
Stávající radiátory v budově gymnázia 
byly zastaralé, ale i typově odlišné, což 
znemožňovalo ekonomické vyregulová-
ní systému. Bylo tedy nutné přistoupit 
ke kompletní výměně rozvodů, včetně 
strojní části výměníkové stanice, která je 
již nevyhovující. Kompletní rekonstruk-
ci, která zajistí účinné vytápění všech 
větví ústředního topení, provede za cenu 
více než 1,7 mil. společnost LS servis 
CZ, s. r. o.

Oprava stropního podhledu MŠ 
Čakovice II, Slaviborské nám. 21 
USN RM 232/2020
V rozpočtu MČ na rok 2020 byla vyčle-
něna částka na opravu podhledu ve dvou 
třídách a skladu lůžkovin v MŠ Čakovice 

II na adrese Slaviborské nám. 21. Stáva-
jící prkenné podbití stropu s rákosovou 
omítkou vykazuje značný průhyb a v bu-
doucnu by mohlo hrozit uvolnění podbití 
s nebezpečím pádu. Součástí oprav bude 
zateplení stropní konstrukce s SDK pod-
hledem. Na základě vypracovaného pod-
kladu požadovaných prací byly osloveny 
stavební společnosti, přičemž s nejnižší 
cenou ve výši 220 188,60 korun byla vy-
brána firma Onemix, s. r. o.

Dodání gastro vybavení do výdejny 
jídla ZŠ, detašované pracoviště, 
Jizerská 816, USN RM 236/2020
V souvislosti s nedávnou výstavbou nové 
budovy ZŠ a vzhledem ke stravování 
prvních ročníků v prostorách výdejny 
v Jizerské ulici došlo k výraznému navý-
šení počtu strávníků. Tyto skutečnosti 
vedly k momentálnímu nedostatku pro-
storu pro mytí špinavého nádobí, který 
bylo nutno řešit rozšířením zázemí jí-
delny. To obnáší dovybavení pracovních 
pultů s navazujícími doplňky a zejména 

pořízení myčky nádobí. V souladu s er-
gonomií provozu byla navržena změna 
dispozice gastro vybavení a vyhlášeno 
výběrové řízení ve dvou variantních ře-
šeních. Rada schválila kompletní vari-
antu dodávky a instalace včetně řešení 
opláštění nosných sloupů umístěných 
v prostoru jídelny a dodání konzolového 
vozíku na 120 kusů podnosů. Nejvýhod-
nější nabídku podala společnost Gama 
Holding Praha, a. s.

Kulturní akce pořádané kulturní 
komisí MČ, USN RM 240-243/2019
Radě byly ke schválení předloženy pod-
zimní kulturní akce. Už nyní je jisté, že se 
můžeme 30. září těšit na Duo Beautiful 
Strings a Karolínu Janů, 14. října na vo-
kální skupinu Voxtet a 11. listopadu na 
vystoupení Václava Marka a jeho Blue 
Star. Všechny akce proběhnou v Scho-
ellerově sále Čakovického zámku vždy 
od 19 hodin. Lístky je možné zakoupit již 
nyní na podatelně úřadu, případně v ZUŠ 
Marie Podvalové. ///

Na svých pravidelných zasedáních Rada městské části 
Praha‑Čakovice projednala 42 bodů jednání. 
Vybíráme pro vás některé z nich.

Trpělivost řidičů dlouhá léta zkoušejí 
průtahy a každodenní zácpy v okolí ob-
chodního centra Čakovice. Řadu let je 
tato problematika také předmětem jed-
nání radních městské části. Plánovaný 
projekt nyní získává jasné obrysy. Pokud 
vše půjde dobře, zhruba za tři roky se 
místním výrazně uleví. „Projekt se týká 
části Kostelecké ulice mezi kruhovým 
objezdem u Globusu a křižovatkou s ulicí 
Za Tratí, která vede směrem na Hovor-
čovice. Rekonstrukce přestaví kruhový 
objezd na průsečnou čtyřramennou kři-
žovatku se světelnou signalizací a rozšíří 
komunikaci o jeden až dva jízdní pruhy, 
čímž se výrazně zvýší kapacita,“ předsta-
vuje vizi starosta Čakovic Jiří Vintiška.

Podle několika studií se právě prů-
sečná křižovatka jeví jako lepší varianta 
než kruhový objezd. „Ze studie vzešlo, že 
nemá smysl řešit dosavadní okružní kři-
žovatku např. bypassy. Musela by nabýt 
obřích rozměrů, na což nejsou pozemky,“ 

podotýká Jiří Vintiška. Dle slov starosty 
získala radnice od magistrátu čtyři mili-
ony korun na doprojektování.

Radnice vychází ze tří variant studie, 
které se liší pouze šířkou komunikace 
a s tím souvisejícím záborem cizích po-
zemků. „Nejrozsáhlejší varianta by nám 
umožnila rozšíření silnice na šestnáct 
metrů, tedy asi dvojnásobek stávající šíř-
ky. Nyní se chystáme vypsat výběrové 
řízení na projektanta. Zároveň je důle-
žité oslovit vlastníky pozemků,“ podotý-
ká starosta s tím, že projekt je připra-
ven i na verzi, kdy by vlastníci odkup 
pozemků neodsouhlasili. Městská část 
by se snažila rozšířit komunikaci ales-
poň o městské pozemky. „Sice by to bylo 
méně, ale i tento kompromis je lepší než 
stávající stav.“

Projekt by měl mít definitivní podobu 
zhruba za rok a půl, tedy na začátku roku 
2022. Pokud by se vše vyvíjelo optimál-
ně, pak by se za dva roky, tedy v polovi-

Konec	čakovickým	kolonám
Dlouhé kolony, popojíždění metr po metru a desítky minut zdržení. Typický 
obrázek všedního odpoledne na kruhovém objezdu u čakovického Globusu. To by 
se v dohledné době mělo změnit. Radnice plánuje rozšíření ulice Kostelecká.

ně roku 2022, mohlo začít se stavebními 
pracemi. „Je to velmi složité téma, proto-
že pod silnicí vedou drahé kabely mnoha 
operátorů, plánujeme také při této pří-
ležitosti prodloužit trolejbusovou trať, 
která v té době již bude vybudována od 
metra Letňany ke Globusu. My bychom 
ji rádi prodloužili až k závorám do Čako-
vic,“ říká Jiří Vintiška. Radnice si od toho-
to kroku slibuje snížení emisí a zlepšení 
ovzduší.

Snahou bude, aby řidiče samotné prá-
ce na stavbě zasáhly co nejméně. „Nemů-
žeme si dovolit tuto komunikaci zavřít, to 
by zde zcela zkolabovala doprava. Musí-
me najít jiné řešení. Jako nejlepší se jeví 
etapové práce, kdy se doprava svede na 
provizorní komunikaci a podobně,“ do-
dává starosta s tím, že stavba vyjde na 
desítky milionů korun a financovat by ji 
měl magistrát.
///

Michala Jendruchová
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Z projektů, které splnily podmínky a byly 
elektronicky podpořeny alespoň patnác-
ti hlasy občanů, se do závěrečného hla-
sování probojovalo deset návrhů. Sedm 
z nich se dočká realizace.

Nejvyšší počet bodů ve veřejném hla-
sování získal projekt Cukrárna pro včely 
a čmeláky – květinové záhony před škol-

kou v Třeboradicích. Na pomyslné stříb-
ro dosáhlo Zastínění a nové herní prvky 
na hřiště Bermanova, bronzovou příč-
ku obsadilo Zhotovení naučné vyhlídky 
u čakovického bunkru. Na realizaci se 
mohou těšit také autoři návrhů Komu-
nitní kompostér v sídlišti Čakovice, Opra-
va a doplnění herních prvků u rybníčku 

Participativní	rozpočet	zná	vítěze
Datum 3. června 2020 se zapíše do historie Čakovic. Radní MČ na veřejném setkání 
s občany slavnostně vyhlásili výsledky prvního ročníku participativního rozpočtu 
MČ Praha‑Čakovice.

v Miškovicích, Stolní tenis pro všechny, 
Lavičky připomínající významné osob-
nosti naší městské části.

„Na projekty se v rozpočtu městské 
části počítá s částkou 500 tisíc korun. 
Nyní nás čekají schůzky s navrhovateli 
vítězných projektů a ve spolupráci s nimi 
budeme připravovat jejich realizaci. Rádi 
bychom ji stihli do konce roku,“ říká mís-
tostarostka Kateřina Arnotová.

Do hlasování se na webových strán-
kách www.pocitamesvami.cz v období 
od 5. května do 31. května zapojilo 534 
lidí, což je asi pět procent počtu obyvatel 
městské části. „Na první ročník projek-
tu participativního rozpočtu je to v po-
rovnání s jinými obcemi dobrý výsledek. 
V příštím ročníku, který zahájíme na za-
čátku roku 2021, bychom toto číslo rádi 
ještě navýšili,“ pochvaluje si místosta-
rostka.

Projekt Plus Mínus Bodů Oblast Pořadí Kč Realizace	Kč
Cukrárna pro včely 
a čmeláky – květinové záhony 
před školkou

199 7 192 Třeboradice 1 74800 74800

Zastínění a nové herní prvky 
na hřiště Bermanova

190 15 175 Sídliště 
Čakovice

2 99550 174350

Zhotovení naučné vyhlídky 
u čakovického bunkru

178 6 172 Čakovice 3 96470 270820

Komunitní kompostér v Sídlišti 
Čakovice

136 26 110 Sídliště 
Čakovice

4 59400 330220

Oprava a doplnění herních 
prvků u rybníčku v Miškovicích

104 6 98 Miškovice 5 98450 428670

Stolní tenis pro všechny 120 28 92 Sídliště 
Čakovice

6 38500 467170

Lavičky připomínající 
významné osobnosti naší 
městské části

131 40 91 Čakovice 7 33000 500170

Lavičky a stromy na dětském 
hřišti v Něvské

88 3 85 Čakovice 8 77000 577170

Veřejné grilovací místo 122 39 83 Sídliště 
Čakovice

9 99000 676170

Historická stezka Miškovice – 
historické informační tabule

106 39 67 Miškovice 10 99120 775290

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.

Jak to vypadalo v praxi? Každý hla-
sující měl k dispozici dva až tři kladné 
hlasy, jednomu návrhu pak mohl přidě-
lit záporný bod. Pořadí návrhů bylo sta-
noveno podle celkového množství bodů, 
které jednotlivé návrhy po odečtení zá-
porných bodů získaly. „Realizovat bude-

me návrhy, které se svými rozpočty vešly 
do celkové částky 500 tisíc korun, které 
pro první ročník participativního roz-
počtu schválilo Zastupitelstvo,“ vysvět-
luje Kateřina Arnotová. Dle jejích slov 
těmto podmínkám vyhovělo šest projek-
tů. Sedmý však překročil stanovený limit 

o pouhých 170 korun, a tak i ten Rada 
odsouhlasila (viz tabulka). „Blahopřeje-
me autorům vítězných projektů i jejich 
podporovatelům. Děkujeme a vážíme si 
vložené energie a času všech účastníků. 
A v příštím ročníku Počítáme s vámi!“ ///

Michala Jendruchová

2. místo
Zastínění a nové herní prvky na hřiště Bermanova

1. místo
Cukrárna pro včely a čmeláky – 
květinové záhony před školkou

3. místo
Zhotovení naučné vyhlídky u čakovického bunkru
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Okrajová poloha Čakovic přináší míst-
ním obyvatelům řadu pozitiv. Jsou zde 
obklopeni přírodou, množstvím stromů, 
rybníky a zelení. Jenomže zatímco jeden 
rok se musíme vypořádat s extrémním 
suchem, další přinese silné deště.

Místostarostka Čakovic Soňa Černá 
představuje plán, kterým radnice rea-
guje na klimatické změny. „Jako levnou 
variantu vidíme vybudování tzv. svej-
lů (swale), což jsou v podstatě drenážní 
rýhy vyplněné kamenivem. Voda z příva-
lových srážek se v nich zadrží a vsákne. 
Krásně se schovají např. v trvalkových 
záhonech. Jeden takový vznikl nedáv-
no v Miškovicích u rybníka. V současné 
době vyhledáváme další vhodné lokality 
k realizaci.“

Další možností, jak udržet vláhu, je dle 
jejích slov rozčlenění větších ploch zele-
ně. Ty lze získat například zakládáním 
a revitalizací alejí, novou výsadbou keřů 
a stromů. Jako příklad udává hrušňovou 
alej u miškovické „rakeťárny“.

Dalším způsobem, jak lze zadržet vodu 
v půdě, je zakládání lučních porostů. „Le-
tos jsme založili první pilotní loučku, a to 
v zeleném pásu při ulici Machnova v Miš-
kovicích. Ta nejen že zadrží vodu, ale sta-
ne se zároveň zázemím pro hmyz – motý-
ly, čmeláky… V zakládání louček chceme 
do budoucna pokračovat. Luční plo-
chy by strategií omezeného sekání měly 
vzniknout i v první části korza v Třebo-
radicích. Podle doporučení je obecně pro 
boj se suchem vhodná každá nová výsad-

Zeleň	a klimatické	podmínky
Sucho, nízké zásoby spodních vod, klimatické změny. Často přetřásané téma 
posledních let. Problém se nevyhýbá ani naší městské části. Co s tím?

ba, a to i s rizikem, že ne vše se uchytí. 
Příkladem je výsadba při vjezdu do ča-
kovického sídliště z ulice Schoellerova 
mezi Čakovicemi a Třeboradicemi. Sna-
žíme se vysazovat vhodné druhy dřevin 
i bylin a v suchých obdobích pravidelně 
zalévat,“ podotýká.

Městská část ve spolupráci s magistrá-
tem také plánuje revitalizaci Mratínské-
ho potoka. Díky tomu by voda pak nepro-
tékala tak rychle a opět by se zadržela 
voda v okolní krajině. To však je výhled 
do – doufejme blízké – budoucnosti.

„Co se týče nákladnějších investičních 
akcí, momentálně hodnotíme možnosti 
dotačních programů. Aktivně se účast-
níme tvorby implementačního plánu, 
jejímž hlavním cílem je zvyšovat dlou-
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hodobou odolnost Prahy vůči proje-
vům klimatické změny,“ tvrdí Soňa Čer-
ná. „Velkou výhodou naší městské části 
je vlastní oddělení, které pečuje o měst-
skou zeleň a může tak operativně reago-
vat dle potřeby.“

„U nasmlouvaných firem je přesně sta-
noveno, kolikrát za sezónu musejí pro-
vést seč, a to bez ohledu na stav počasí. 
To se u nás neděje. Naše oddělení se sta-
rá o více než 60 hektarů zeleně, většinu 
tvoří zatravněná plocha. Snažíme se po-
stupovat podle české technické normy 
ČSN 839031, kde jsou mimo jiné vyme-
zeny intervaly sečení pro různé druhy 
travnatých ploch,“ říká vedoucí OŽPaMP 
Eva Dlouhá a představuje konkrétní pří-
klad. „Například parkový trávník je dle 
normy sekán osmkrát až dvacetkrát za 
rok v závislosti na počasí. Oproti tomu 
extenzivní plochy jsou sekány jednou až 

třikrát za rok. Pokud více prší jako napří-
klad toto jaro, tráva roste a my postupně 
sekáme jednotlivé plochy dokola. V ob-
dobí sucha se snažíme naopak nesekat, 
aby nedocházelo k znehodnocení trav-
ního porostu,“ vysvětluje. Zároveň při-
pomíná, že si obyvatelé často stěžují na 
osiny, které vykukují z trávníku. To však 
dle jejích slov nesouvisí s neochotou se-
kat, ale s ochranou daného trávníku. „Po-
kud v období sucha sekáme, tak pouze 
na vyšší výšku seče. V tomto období mu-
síme hlavně zalévat, u nově vysazených 
porostů musí být zálivka velmi intenziv-
ní. Myslíme i na ostatní zeleň, květinové 
záhony, truhlíky,“ dodává Eva Dlouhá.

Radnice se nyní snaží z důvodu dlou-
hodobého sucha vymezit větší plochy 
k extenzivnímu sekání, tedy k sekání, 
které je nejvhodnější pro zadržování 
vody v krajině. S ním se nyní započalo 

například v ulici Tryskovická či v lokali-
tě na Havraňáku, kde vznikají květnaté 
loučky přírodního charakteru. „Důležité 
je také snažit se o výsadbu co největšího 
množství zeleně vysoké hustoty – keřů, 
stromů, a tím zajistit lepší vsak vody při 
přívalových srážkách, lepší hospodaření 
s vodou v zemi. Zapojená vzrůstná zeleň 
navíc pomáhá snižovat teplotu ovzduší 
a zvyšuje jeho celkovou kvalitu.“

K řadě činností našeho oddělení patří 
i mimo péči o zeleň také blokové čištění, 
vyvážka odpadkových košů, zimní údrž-
ba a jiné. „Je těžké sehnat kvalitní za-
městnance, momentálně bychom uvíta-
li zahradníka, kterému nebude vadit, že 
bude v zimě odklízet sníh a prostě bude 
dělat to, co je potřeba.“
///

Michala Jendruchová
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Aktuálně	z radnice	/// Bylo	///	U nás

Ačkoliv se zdálo, že se kvůli 
koronavirové pandemii letos 
rybáři své oblíbené akce 
nedočkají, nakonec miškovický 
rybník v sobotu 15. května 
ožil. Už po osmé se zde konaly 
rybářské závody.

Počasí přálo, a tak i přes mnohé útrapy 
a nástrahy jarního sucha vše dopadlo na 
jedničku. „Bohužel došlo zjara k vyššímu 
úhynu ryb, což je způsobeno hlavně tím, 
že si v důsledku mírných zim „neodpoči-
nou“, a jsou tak oslabené. Nepřidají tomu 
ani neukáznění rybáři,“ posteskla si 
správkyně rybníka a spoluorganizátorka 
akce Soňa Černá, která společně s ko-
legou Martinem Slavíkem chodila ryby 
pravidelně přikrmovat. O to větší radost 
měli rybáři z každého drobného úlovku.

Koronavirus. Slovo skloňované 
ze všech stran. Karanténní 
opatření velmi zkomplikovala 
život podnikatelům. Těm 
čakovickým intenzivně pomáhá 
místní radnice.

Podnikáte? Bojíte se o svou existen-
ci? Pokud žijete v naší městské části, 
pravděpodobně vás oslovili zastupitelé 
radnice s nabídkou pomoci. „V rámci 
Čakovic telefonicky aktivně oslovujeme 
podnikatele a živnostníky. Dále také zasí-
láme, ať už po předchozí domluvě, nebo 
pro vybrané skupiny (např. právnické 
osoby), informační e‑maily o chystaných 
podporách, které obsahují informace 
o podmínkách podpory, v jakém stavu 
legislativního procesu se nachází a jak si 

Akce odstartovala úderem osmé ho-
diny. Závodníci si rozlosovali jednotlivá 
stanoviště a měli tři a půl hodiny čisté-
ho času, aby předvedli svůj lovecký um. 
Že je rybařina i o štěstí, o tom svědčí po-
někud kuriózní první místo v dospělácké 
kategorii. „Získal ho Michael Janura, kte-
rý chytá jednou za rok, a to na závodech 
v Miškovicích. Třetí místo v téže katego-
rii obsadil Pavel Vávra, který držel v ruce 
prut po 35 letech,“ usmívá se Martin Sla-
vík. Dodejme k tomu, že o titul bojovalo 
dvacet rybářů všech věkových kategorií, 
nejmladšímu účastníkovi dětské katego-
rie bylo sedm let.

O hladové krky se postarala hospoda 
Pod Vrbou, kde se podávala vynikající 
gulášová polévka a párky v rohlíku. Pří-
mo na prostranství u rybníčka již poně-
kolikáté griloval lahodné klobásky Aleš 
Brom. „Dodala je firma Made Group a jen 

o ni lze zažádat. Nabízíme také možnost 
osobního setkání,“ uvádí první místosta-
rosta a člen bezpečnostní rady Alexan-
der Lochman.

Na poradenskou společnost Grant 
Thornton, která je smluvním partne-
rem naší MČ na podporu podnikatelů, se 
tak s prosbou o pomoc obrátila asi stov-
ka právnických a desítky fyzických osob. 
Lidé se nejčastěji zajímali o informace 
v oblasti OSVČ 25 tisíc či o pomoc s od-
ložením daní a nájmu. Ptali se také na 
program antivirus. „Nejčastěji je zajímají 
podmínky jednotlivých programů, resp. 
informace o tom, jestli na tyto programy 
vůbec dosáhnou a mohou si o ně zažá-
dat,“ podotýká místostarosta.

Radnice se snaží všem vyjít vstříc, po-
moci s detaily ekonomického a právnic-
kého rázu. „V současnosti náš smluvní 

Rybářské	závodyPomoc	podnikatelům	
v době	koronaviru

se po nich zaprášilo,“ říká Martin Slavík 
a děkuje sponzorům. „Bez nich by to ne-
šlo. Velký dík patří MČ Praha‑Čakovice, 
FC Miškovice, Made Group, Autodopravě 
Luboš Enc a dále našemu realizačnímu 
týmu. Také za roznášku občerstvení bych 
rád poděkoval Soně Černé, Šárce Blažků, 
Pavlíně Slavíkové a Honzíkovi Aišmano-
vi, kteří kolem nás stále běhali.“

Díky nim „šlapalo“ všechno naprosto 
skvěle. Však také po osmi letech spolu-
práce již tvoří parta Soňa Černá, Martin 
Slavík, Miloš Pešek, Jiří Hroněk a Vác-
lav Kolář sehraný tým. Už v zimě naplá-
nují datum a rozdělí si úkoly. Kdo zajistí 
sponzory, kdo občerstvení, kdo nakoupí 
ceny. Ty letošní byly vskutku lákavé. Ví-
tězové obou kategorií si odnesli rybář-
ské náčiní, dobrotu v podobě salámu či 
lahodného moku. Drobnou cenou útěchy 
však organizátoři pamatovali na každého 
závodníka, a tak nikdo nepřišel zkrátka.
///

Michala Jendruchová

partner Grant Thornton aktivně pomáhá 
s vyplňováním žádostí o podporu, dříve 
například žádost o program Covid I a Co-
vid Praha od ČMZRB, teď především 
o program Antivirus a o tzv. pětadvacít-
ku,“ říká Alexander Lochman s tím, že se 
někteří živnostníci obávají žádat o po-
moc kvůli administrativní zátěži, pří-
padně si nejsou jistí, zda do jednotlivých 
programů spadají. „Tyto obavy se sna-
žíme vyvracet a jednotlivé případy, kte-
ré by mohly být hraniční, konzultujeme 
s právníkem z GT Legal.“ To vše poskytu-
je radnice podnikatelům bezplatně. Vyu-
žívá k tomu vlastní databázi konzultační 
společnosti či kontakty přímo na ČMZRB 
a jedná také s dalšími bankami v otáz-
kách žádostí o úvěry či případné konso-
lidace.

Radnice slibuje, že tímto její pomoc 
nekončí a bude v ní pokračovat i nadá-
le. „Sledujeme informace o nových po-
mocných programech. Plánujeme i na-
dále posílat informační e‑maily a aktivně 
oslovovat živnostníky a podnikatele Ča-
kovic. Předpokládáme, že teď bude po-
moc méně zaměřena na jednotlivé pro-
gramy, ale spíše na otázky minimalizace 
ztrát v následujících měsících a na pří-
pravy do budoucna (např. způsob roz-
šíření portfolia nabízených služeb nebo 
digitalizace podniku). Jsme nadále při-
praveni podnikatelům pomáhat a věří-
me, že bude služba nadále využívána,“ 
říká místostarosta a vzkazuje, aby se ob-
čané nebáli městský úřad víc oslovovat.

„Jsme tu hlavně pro vás a služba je 
skutečně zadarmo (nikoli placená, jak 
lživě uvedla některá média; tuto pomlu-
vu již aktivně řešíme), takže se není tře-
ba obávat nějakých skrytých poplatků 
v budoucnu nebo podepisování nějakých 
smluv s MČ. Domluvme si osobní setká-
ní. Rádi vám pomůžeme i jinak než jen se 
státními programy, od toho tu jsme.“

Více informací najdete na:
www.grantthornton.eu/pomoc‑praze
‑cakovice
///

Michala Jendruchová
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Vaše statusy na Facebooku jsou velmi 
oblíbené. Dokážete rozesmát, ale 
i dojmout. Kde se to ve vás vzalo?

To mi řekněte. Pravdou asi bude, že 
mám ambici psát, ale jsem neskuteč-
ně líná. Formát facebookového statu-
su je tak akorát pro mě. Ale nepoklá-
dám ho za něco méněcenného. Je to 
samostatný literární útvar. Dobrý sta-
tus musí mít příběh a pointu. Mám to 
štěstí, že vidím příběh úplně ve všem 
kolem sebe. V jakékoliv zdánlivě ba-
nální situaci.

Díky statusům vás objevili 
nakladatelé?

Díky statusům mě objevil Michael 
Třeštík, manžel dokumentaristky He-
leny Třeštíkové, ale také spisovatel, 
malíř, znalec a sběratel umění a bez-
va chlápek. Jeho knihy nejen statusů 
jsou nyní velmi oblíbené. Tak dlouho 
do mě hučel, že musím psát a hlavně 
něco vydat, až si ode mě nechal po-
slat statusy za pět let a sestavil je do 
knihy. Pak mě seznámil s Romanou 
Přidalovou z nakladatelství Motto. Té 

se to líbilo a kniha nakonec vyšla pod 
názvem Chodivá tráva. Dojemné bylo, 
když se rozpoutala na Facebooku ta-
ková vlna, kdy moji čtenáři brali kni-
hu s sebou po světě a tam se s ní foti-
li. Mimo jiné byla i v Izraeli, Japonsku 
a na Kubě. Co je mi ale opravdu líto, že 
se toho nedočkali moji rodiče ani pra-
rodiče. Vím, že si všichni přáli, aby se 
mi to jednou povedlo. Bohužel jsem 
to nestihla, dokud byli tady. Ale vel-
ký beletristický text stále patří mezi 
mé cíle.

Lucie	Verrall:	Třeboradice	
jsou	mé	kořeny
Na sociálních sítích má stovky sledovatelů. O její rukopisy projevují 
zájem velká nakladatelství. Přesto zůstává skromná, a ačkoliv je duší 
poloviční Angličanka, její srdce patří Třeboradicím.

Text: Michala Jendruchová
Foto: archiv Lucie Verrall

Bylo	///	U nás Rozhovor	///

Téměř každý rok se čakovický kostel 
sv. Remigia do akce zapojil. Ani letos 
tomu nemohlo být jinak. Ačkoliv to zpo-
čátku vypadalo bledě. „Když v březnu za-
čala karanténa, bylo to zrovna ve chvíli, 
kdy jsme dali dohromady program na 
letošní Noc kostelů, takže následovalo 
nejdřív trochu zklamání, nejistota. A pak, 
když se ukázalo, že se situace lepší a Noc 
kostelů nakonec bude, byl to trochu šok. 
Bylo potřeba rychle se probudit z útlu-
mu do kreativního a činorodého nastave-
ní. Protože vizi programu jsme sice měli 
už v březnu, ale konkrétní náplň jsme ne-
měli a najednou bylo i docela málo času,“ 
popisuje pracovní peripetie organizátor-
ka Jana Kloudová.

Ale vypětí sil se vyplatilo a i přes ně-
která omezení kostel nabídl bohatý a za-
jímavý program, který odstartoval o půl 

čtvrté odpoledne. V jeho první části si 
přišly na své hlavně děti. Radostně plni-
ly úkoly na stezce okolo kostela, aby se 
poté na farní zahradě věnovaly poklid-
nější výtvarné činnosti. V 18 hodin pak 
do kostela zamířili dospělí a vyslechli si 
pozitivními emocemi nabitou rozmluvu 
P. Stanislawa Góry. „Bál jsem se, že při-
jde málo lidí, ale k mému překvapení tu 
je mnoho rodin i s malými dětmi. Je vi-
dět, že prahneme po kontaktu s lidmi,“ 
hodnotí situaci pan farář, který se ve své 
promluvě nazvané Jak si zachovat pokoj 
v srdci vracel i do doby karantény.

A jak si tedy pokoj v srdci zachovat? 
„Především přijmout sám sebe s vědo-
mím, že jsem výjimečný a jsem na tom-
to světě s určitým posláním. Vše, co mě 
potkává, má dvě stránky. Jednak tu špat-
nou – krizi, na druhou stranu je to také 

Noc	kostelů
Bude se konat, či nebude? Tuto téměř hamletovskou otázku si skoro do poslední 
chvíle kladli organizátoři 11. ročníku Noci kostelů. Naštěstí nám koronavirus „dal 
svolení“, a tak jsme mohli 12. června na oblíbenou akci vyrazit.

obrovská šance. Nebát se, důvěřovat. Je 
s námi velká láska,“ podotýká. Kostelní 
i nekostelní vtáhl silný příběh zpěvačky 
Edith Piaf i záznam jejích šansonů. A tak 
v kostele ukápla i nějaká ta slza. Pár slz 
skanulo také při žehnání městu a celému 
světu, kdy se před kostelem všichni se-
šli ke společné modlitbě. „Rádi bychom 
takto požehnali každému, kdo prožívá 
úzkosti, strachy, bolesti, aby mohl při-
jmout milost takovým způsobem, jakým 
je schopen ji přijmout.“

Následovala komentovaná prohlídka, 
na které se lidé mimo jiné dozvěděli, že 
kostel v Čakovicích zasvěcený sv. Remi-
giovi je u nás unikátní. Vydařenou akci 
zakončil Úklid srdce – meditativní ve-
čer s kytarovým doprovodem a následná 
společná modlitba. ///

Michala Jendruchová
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Rozhovor	///Rozhovor	///

Úplně první veřejný knižní počin 
Chodivé trávě ještě předcházel. 
Vyhrála jste literární soutěž Hledá se 
autor bestselleru a porazila dalších 
čtyři sta konkurentů. Vaše povídky se 
tak objevily ve společném souboru.

Musím vás opravit, skončila jsem na 
druhém místě. Tak se moje povíd-
ka dostala do konečného výběru pěti, 
které vyšly pod názvem Hledá se autor 
bestselleru 2011. A jak jinak, dopiso-
vala jsem ji a odesílala v poslední mož-
né vteřině uzávěrky, takže jsem si ji po 
sobě nemohla ani přečíst a trpěla jak 
zvíře, když před vydáním vycházely po 
částech neupravené předvybrané po-
vídky v nějakém periodiku a veřejnost 
a odborná porota o nich hlasovaly. V té 
mojí povídce bylo pár výživných chyb, 
které zmizely až s korekturami po uza-
vření soutěže. Odeslat něco, co jsem 
po sobě ani jednou nepřečetla, pova-
žuju dodnes za úplnou šílenost. Že 
jsem se tenkrát dopracovala až k vy-
dání, bylo samozřejmě velmi příjem-
né. V legraci jsem si říkala: Už po mně 
něco zůstane.

Momentálně na něčem pracujete?
Nějaký materiál mám. Vloni na pod-
zim jsem ale začala pracovat v Anglii 

jako live‑in carer, což je ošetřovatel, 
který žije u klienta v jeho domě a po-
máhá mu se vším, co je potřeba. Pra-
cuji v režimu čtrnáct dní tam, měsíc 
doma. Je to neuvěřitelně náročná, zod-
povědná, dojemná práce. Přináší s se-
bou spoustu situací, které prověří vaši 
empatii, trpělivost a odhodlání jako 
máloco. Mými stálými klienty je man-
želský pár s demencí. V momentě, kdy 
jsem se naučila veškerou jejich rutinu, 
což není tak jednoduché, a rozvinul se 
mezi námi opravdu hezký vztah, přišel 
koronavirus a uvěznil mě doma.

Vrátíte se tam?
Doufám, že se situace brzy uklidí a já 
se budu moct ke své práci vrátit. Mimo 
jiné je to totiž úžasný materiál pro kni-
hu. Nechat nahlédnout lidi do toho, 
jak to v těchto službách v Anglii chodí. 
Když si čtu životní příběhy svých kli-
entů, což je součást pracovního „ma-
nuálu“, čtu si zároveň i dějiny Anglie. 
A to je pro mě, jako anglofila, neuvě-
řitelně zajímavé. Setkáváte se s pilo-
ty RAF, s civilními piloty, s lidmi, kteří 
byli svými činnostmi nebo podniká-
ním ve svých komunitách pojmem, 
a tak podobně. Při práci jde veškeré 
vaše ego stranou, musíte se doslova 

popřít, ale pokud si zachováte empatii 
a smysl pro humor, zažijete vedle toho 
náročného i mnoho dojemných a do-
konce vtipných momentů.

A děti se „pomamily“? Půjdou ve 
vašich stopách?

Nejstarší dcera Marie je můj napros-
tý opak. Já jsem duší bohém, v podsta-
tě dost líný člověk, který dělá všechno 
na poslední chvíli a neustále něco od-
kládá a hrne před sebou. Ona je odma-
lička perfekcionistka, doslova voják, 
přísná především na sebe. Na Filozo-
fické fakultě UK vystudovala finštinu 
a nizozemštinu. Pracuje jako team le-
ader pro největší pivovar na světě, kde 
má na starosti země Beneluxu. Ona 
se prací dokáže vyčerpat. Přitom má 
v sobě ale i ty umělecké sklony. Hraje 
na klavír, vím, že by také chtěla napsat 
knihu, výborně fotí. A je krásná. Když 
jí bylo šestnáct let, zastavili nás v Lon-
dýně na ulici „lovci tváří“ a doslova ji 
přemlouvali, aby fotila pro jednu mo-
delingovou agenturu. Něco, pro co by 
jiné holky jejího věku obětovaly mno-
hé, ji potkalo jen tak mimochodem, 
jenže ona v té době chtěla být váleč-
nou fotografkou, takže to kategoricky 
odmítla.

A syn Vojta?
Vojta je geniální kytarista. Odmalička 
osobnost, která si ovšem žila po svém, 
takže základní školní docházku jsme 
protrpěli naprosto všichni. Pro něj ne-
bylo důležité, co se po něm chce, ale co 
chce on sám. Naštěstí vzal v osmi le-
tech do rukou kytaru a od té doby ji 
neodložil. Ve třinácti hrál sóla Randy-
ho Rhoadse, vystoupil s kapelou své-
ho otce, s Ozzy Osbourne Revivalem 
a padesátiletí kytaristi plakali dojetím, 
jelikož to, co zahrál on v těch třinácti, 
oni ani po mnoha letech praxe nedoká-
zali. Kytaru vystudoval na Mezinárod-
ní konzervatoři Praha a teď ji učí a zá-
roveň studuje na Pražské konzervatoři 
skladbu. Vedle toho hraje v různých 
projektech, skládá muziku.

Lucie Verrall

–  Narodila se 20. 11. 1969 
v Praze.

-  Žije v Třeboradicích, 
s anglickým manželem Tobym 
vychovává bilingvní dceru 
Yasmin (Jášu).

-  Má i dvě dospělé děti, Marii 
a Vojtěcha.

-  Vždy se zajímala o literaturu, 
film a divadlo, recitovala, 
zpívala v několika kapelách 
a v letech 1985–1989 byla 
externí členkou divadla 
Semafor, kde tancovala.

-  Donedávna pracovala jako 
soukromá lektorka angličtiny, 
nyní se věnuje domácí péči 
o klienty v Anglii.

-  Sestřenicí jejího dědečka 
byla spisovatelka Jaromíra 
Kolárová, autorka knih Holky 
z porcelánu nebo Léto 
s kovbojem.

Máte ještě jedenáctiletou dceru. 
Jak ona zvládá odloučení, když jste 
v Anglii?

Jáša je, jak říkám, technický jediná-
ček. O hodně mladší než její sourozen-
ci. Stejně jako její velké sestře jí jde 
všechno, ale na rozdíl od ní na sebe 
není přísná ani v nejmenším. Bude asi 
dost po mně. Hraje na harfu, nádher-
ně kreslí a maluje. Talent na malování 
zřejmě zdědila po svém dědovi, anglic-
kém malíři Nicholasi Verrallovi. Odlou-
čení zvládá víc než dobře. Je tu čtrnáct 
dní se svým tatínkem a já, když se pak 
vrátím, mám na ni celý měsíc čas. Když 
jsem pracovala tady, učila jsem od rána 
do večera angličtinu, a tudíž na ni měla 
paradoxně toho času daleko méně. Na-
víc v době dnešních technologií jsem 
s ní lehce ve spojení.

Ve vašem životopise na online 
Databázi knih se píše: vášnivá 
fotografka, líná spisovatelka, bývalá 
zpěvačka, čistokrevná Češka. Focení 
je její druhá přirozenost. Fotí 
především v Čechách a Anglii. Víc 
toho o vás ale člověk nenajde…

Ono mě to ale dost vystihuje. Ta „čis-
tokrevná“ Češka tam není z nějakých 
nacionalistických důvodů, ale právě 
proto, že kvůli mému příjmení si to ně-
kteří nemyslí. Jsem Češka, ale od mala 
jsem milovala Anglii. Duší jsem polo-
viční Angličanka. V Anglii se taky čas-
to vyskytuju, je to můj druhý domov 
a není na světě země, kterou bych kro-
mě České republiky milovala víc.

Co fotíte teď?
V době koronaviru jsem nejvíc fotila 
koláče, mazance, kynuté knedlíky, bá-
bovky, prostě všechno, co jsem přes 
den upekla. Manžel po marných po-
kusech sehnal droždí onehdá přivlekl 
domů půl kila a mně nezbylo než ne-
chat denně kynout nějaké těsto. Neby-
la to ale šťastná věc, jelikož to jsem ne-
jenom pekla, fotila, ale taky jedla.

Prolíná se nějak vaše fotografická 
a spisovatelská tvorba?

Zatím se neprolíná, ale možná by ně-
kdy i mohla. Nechám se překvapit.

Kde čerpáte inspiraci?
Úplně prozaicky v běžném životě. 
Mám asi i trochu štěstí, že si ze sebe 
umím udělat srandu a hojně toho vy-
užívám. Taky těžím ze své hypochon-
drické nátury a navíc každou situaci 
vnímám jako etudu, která se už asi ne-
bude opakovat.

Ačkoliv nesete anglické jméno, jste 
třeboradická rodačka.

Jméno jsem poctivě vyvdala. Můj man-
žel je Angličan. A žije s námi tady rád. 
Opravdu jsme v Třeboradicích po mém 
narození chvíli bydleli, ale pak jsem se 
s rodiči odstěhovala a do škol tady ne-
chodila. Nicméně jsme bydleli nedale-
ko a já u babiček v Třeboradicích trávi-
la spoustu času. Do domu po nich jsem 
se vrátila v dospělosti a po babiččině 
smrti ho zdědila. Takže se považuju za 
starousedlíka. Dům se chystám mnoho 
let zrekonstruovat, a když jsem koneč-
ně oslovila architekta a začala se při-

pravovat, že by to někdy na jaře mohlo 
vypuknout, přišel koronavirus. Takže 
je to zase na chvíli odloženo.

Čím jsou vám Třeboradice?
Jsou to mé kořeny. Je to dům babiček 
s obrovskou zahradou, ze které dnes 
k domu patří už jen malá část, s ozvě-
nou těch dětských zážitků, všech lidí 
a zvířat, kteří v tomhle domě žili. Vzpo-
mínky na houpačku v rozložitém oře-
chu na dvoře, na které jsem létala až 
k nebi a snila o všem, o čem se snít dá. 
Babiččiny koláče a prababiččiny buch-
ty, které nikdo nikdy neuměl upéct 
přesně tak jako ona, odpolední spánek 
v síťové houpačce natažené mezi dvě-
ma stromy. Třeboradice jsou moje dět-
ství, ze kterého dodnes čerpám. A to 
jim už nikdo neodpáře. ///
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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.

V centru Třeboradic se 
chystá výstavba 7 rodinných 
domů, 25 bytů a 5 ploch 
občanské vybavenosti 
(podrobnosti viz článek 
v č. 10/2019). Někteří 
členové Rady tento projekt 
nepodporují. Jaký je váš 
názor na tento projekt?

Tento projekt se připravoval velmi 
dlouho. Investor byl nucen na základě 
požadavku městské části dokumentaci 
změnit. V původním řešení zejména ne-
vyhovoval nízký počet parkovací míst 
nebo např. zařazení tzv. „ateliérů“ do 
projektu. Kromě Rady městské části se 
k projektu vyjadřovaly i Komise pro Tře-
boradice a Komise pro územní rozvoj. 
Obě projekt připomínkovaly a v konečné 
verzi po úpravách záměr podpořily.

Urbanistické řešení kombinuje rodin-
né bydlení v severní části řešeného úze-
mí a bytové objekty s nebytovými pro-
story v jižní části. V Třeboradicích dnes 
chybí místa pro vznik obchodů a služeb. 
V tomto projektu vzniknou. To dá třebo-
radickým možnost získat v místě jejich 
bydliště některé základní služby. Vše sa-
mozřejmě záleží na nabídce a poptávce, 
a tak lze těžko odhadovat budoucí ná-
jemce. Přesto to považuji za hlavní výho-
du celého projektu. Bytové domy, které 
vytvoří novou uliční čáru uvnitř lokali-
ty, jsou dvoupodlažní s ustupujícím tře-
tím podlažím. Nejde tedy o žádné výško-
vé budovy, ale o objekty, které respektují 
potřeby pro rozvoj města a zároveň bu-
dou postaveny s respektem k okolní zá-
stavbě. Rodinné domy potom logicky 
doplňují a navazují na okolní zástavbu 
stejného typu. Domnívám se, že jde 
o zcela přiměřený rozvoj tohoto území, 
které měl právo vlastník využít k zástav-
bě již více než dvacet let.
///

Výstavbu v centru Třeboradic v takové 
podobě, v jaké byla schválena, nepod-
poruji. Čtyři bytové domy, které tu mají 
vyrůst spolu se sedmi rodinnými domy, 
nerespektují svou velkou hmotou fakt, 
že budou stát v samotném srdci Třebora-
dic, a ignorují charakter okolní zástavby 
rodinných domů. Dva bytové domy, které 
už v této lokalitě stojí, by měly být spíš 
odstrašujícím případem než argumen-
tem pro další takovou zástavbu.

Připravovaný Metropolitní plán hlav-
ního města Prahy popisuje tuto oblast 
takto: Lokalita Třeboradice je vyme-
zena jako lokalita s původní vesnickou 
strukturou. Cílem navržených regulati-
vů je zachování prostorového uspořádá-
ní a posílení historického jádra vesnice 
u Slaviborského náměstí, obklopeného 
rodinnými domy. Nově vymezený park 
bude začleněn do sítě veřejných pro-
stranství, spolu s návsí vytváří nové já-
dro lokality.

Zmíněný park, tvořící spolu s návsí já-
dro lokality, je navržen právě v místě, kde 
mají stát bytové domy.

Developer využívá možnosti, které mu 
současný územní plán dovoluje, v ma-
ximální možné míře. U developera je to 
pochopitelné. Zástupci městské části ale 
měli usilovat jednáním o výsledek, kte-
rý by hleděl do budoucnosti a alespoň 
částečně respektoval nově vznikající 
Metropolitní plán. Centrum Třeboradic 
mohlo být bohatší o malý park nebo ale-
spoň o prostor pro dětské hřiště, které tu 
dlouhodobě chybí. ///

Petr Novák,
radní 
MČ Praha -Čakovice
ČMT

Otázka je trochu podobná této: Jaký je 
váš názor na sousedovo auto…? Každý 
bude mít jiný, někdo řekne, že je super, 
jiný zase, že je pomalé, a proto musíme 
ctít v rámci našeho směřování k tomu, co 
je nejlepší pro naši obec, i osobní vlast-
nictví a právo mít vlastní vkus.

Tento projekt vznikal dlouho a dnešní 
podoba je diametrálně odlišná od toho, 
jak projekt vypadal v roce 2016. Úspěš-
ně prošel Komisí pro rozvoj, která sdru-
žuje odborníky na územní rozvoj v čele 
s architektem Pavlem Vávrou, a dostal 
kladné stanovisko. Taktéž se stalo v Ko-
misi pro Třeboradice, která sdružuje ob-
čany žijící na území Třeboradic. Než se 
tak ale stalo, byl projekt mnohokrát pře-
pracován do dnešní podoby. Musel totiž 
zapadat do okolí a nabídnout i nebytové 
funkce. V okolí je stará zástavba Třebora-
dic i bytové domy a přesně to je charak-
teristikou projektu s tím, že nabízí 7 soli-
térních rodinných domů a 25 bytů, které 
jsou převážně koncipované jako velké 
generační byty podporující dlouhodobé 
bydlení.

Kdybych to stavěl osobně a zaměřil 
bych se na svůj vkus, projekt by vypadal 
jinak. Ale z pohledu městské části: inves-
tor udělal mnoho ústupků, projekt nabízí 
potřebné a vyhledávané rodinné bydle-
ní, nebytovou funkci a příspěvek do kasy 
městské části na úrovni 2,5 milionů ko-
run. Takže za nás OK.
///

Daniel Kajpr,
zastupitel 
MČ Praha -Čakovice

KDU	-ČSL

Alexander Lochman,
1. zástupce starosty 
MČ Praha -Čakovice
Pro	Prahu-Čakovice

Je dobré, že zde vznikne projekt, který 
do Třeboradic přinese obchod a služby. 
Slyšel jsem, že mimo jiné se bude jednat 
o bistro a minimarket. Projekt nabízí 
celoživotní rodinné bydlení. Převážnou 
většinu bytů tvoří 3 + kk a větší, což 
umožňuje místním rodinám, pro které je 
již jejich současný byt malý, zůstat bydlet 
v naší městské části. Projekt také dispo-
nuje větším počtem parkovacích míst, 
než požadují předpisy.

ČMT se nechala veřejně slyšet, že tento 
nový třeboradický projekt „nerespektu-
je místní charakter Třeboradic“. Je to ab-
surdní tvrzení už jen vzhledem k tomu, 
že stávající bytový dům, který hraničí 
s plánovaným projektem, je o patro vyš-
ší a má plochou střechu. Projekt, o kte-
rém je řeč, bude o patro nižší a domy bu-
dou mít šikmé střechy, tedy v souladu 
s moderní výstavbou venkovského typu. 
Stavební čára předchozí výstavby v této 
lokalitě byla zdemolována a odstraně-
na před více než 20 lety. Na jejím mís-
tě vzniknou veřejná parkovací místa pro 
občanskou vybavenost.

Je na zvážení odborníků z magistrátu – 
Institutu pro rozvoj, Odboru územního 
rozvoje a sousedech, kteří se k projektu 
vyjadřují, jestli bude projekt pozměněn, 
či nikoliv. Osobně si myslím, že projekt je 
dobrým výsledkem dlouhých vyjednává-
ní investora s MČ. Do diskuze o projek-
tu byla zahrnuta Komise pro Třeboradice 
složená z obyvatel Třeboradic a Komise 
pro rozvoj.
///

Tomáš Dubský,
zastupitel 
MČ Praha -Čakovice
ANO

Jiří Vintiška,
starosta 
MČ Praha -Čakovice

ODS	+	TOP	09

Tento projekt je klasická salámová me-
toda, jak lidem vnutit „ústupky a vstříc-
nost“. Firma, která má zástavbu inves-
tovat, ruská firma, podotýkám, přišla 
původně s naprosto nerealistickým 
návrhem zástavby, kterou neumožňuje 
územní plán – výšky budov, regulativy 
historického jádra obce, celková zasta-
vitelnost – a následně, po připomínkách 
Rady a Komise pro Třeboradice, celý 
projekt „zlidštila“ do podoby, která je-
diná je pro danou lokalitu možná a také 
maximálně možná. Nejde tedy o žádné 
lidumily, ale o „normálního“ developera, 
který se snaží vecpat do starého jádra 
obce nevzhledné řadovky a bytové domy 
v míře, kterou je vedení obce ochotno 
tolerovat. Občané Třeboradic by to však 
tolerovat neměli.
///
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pamatováno, aby byla uctěna a uchována 
památka padlých za vlast.

Červenec
5. večer byla uspořádána vzpomínka 
úmrtí Jana Husa. Konal se koncert a prů-
vod od nové školy, v němž šli členové 
všech korporací v slavnostních krojích. 
Na sochu v parku byla znovu přidělána 
deska „Padlým za svobodu vlasti“, která 
byla za války z pomníku sňata. Promluvil 
předseda Hulínský. Po letech zdejší far-
nost pořádala pouť do St. Boleslavi.

Srpen
V cukrovaru se zaměstnanci odborově 
organisovali v ROH. Předsedou byl zvolen 
Jar. Černohorský. Do internačního tábora 
v Ruzyni byli předáni zajatí Němci a čeští 
kolaboranti. Stalo se tak po dohodě místní 
vyšetřovací komise s komisí okresní.

Září
Bylo zahájeno vyučování ve školách. Za-
vedeny dva nové předměty: ruština a po-
litická výchova. Lidé pracují ve prospěch 
obce na brigádách. Na stavbě koupaliště 
pracovalo 140 lidí, ženy pracovaly v zá-
meckém parku. Z čakovické fary odešel 
P. Alex. Heidler, kněz učený, který se své 
farnosti věnoval s láskou. Odešel, aby 
se věnoval vědecké dráze jako asistent 
bohoslovecké fakulty v Praze. Konala se 
nová volba do MNV, kde již měly své za-
stoupení politické strany, a to dle výsled-
ků voleb v roce 1935. O křesla obecních 
zástupců se podělili komunisté (12), ná-
rodní socialisté (7), sociální demokraté 
(7) a lidovci (4). Předsedou MNV byl zvo-
len Ladislav Tyrna. Konala se tryzna za 
bratry Sokoly zahynulé v boji proti naci-
smu. Dr. Hlavsa poděkoval paní Svítilové 
za tři sokolské prapory, které schovávala 
na různých místech (na půdě, v peřinách, 
zazděné ve sklepě). Byla odhalena bus-
ta J. Berana, bývalého starosty jednoty 
a jednatele župy Barákovy. Busta je dílem 
zdejšího akad. sochaře Archalousa. 16. 
odpoledne byl čakovické veřejnosti ote-
vřen park u čakovického zámku. Konal se 
cyklozávod o cenu Čakovic pod záštitou 

MNV. Délka tratě 2.750 m, pořadatelem 
je Český klub cyklistů Blesk. Úřad vlády 
ČSR poděkoval revolučnímu NV a všem 
občanům Čakovic za zajištění a odevzdá-
ní Němci ukradených 37 vzácných ob-
razů (originály Rubense, Watteana, van 
der Meera aj.) a tím zachování velkých 
hodnot. Soupis obrazů vyhotovený od-
borníkem byl předán MNV se zvláštním 
poděkováním.

Říjen
Za veliké účasti se konala tryzna za po-
pravené a umučené kamarády ze všech 
obcí do Čakovic přičleněných. Konala 
se před obecnou školou, kde vystoupil 
pěvecký sbor Dalibor a členové divadla 
5. května. Divadelní odbor NTV sehrál hru 
K. Čapka: Matka. Bylo to po čtyřech letech 
první divadlo v Čakovicích. Obecenstvo 
hru vděčně přijalo, obě představení byla 
vyprodána. Na brigádě 21. pracovalo 184 
dobrovolníků na koupališti. 28. se sešla 
svorně celá obec na oslavu vzniku repub-
liky. Dobrovolníci dobývali řepu z polí.

Listopad
Zavedena nová měna. Avia dokončila vy-
klizení sokolovny. Severočeskou továrnu 
navštívil ministr práce Šoltész. Počet 

Květen
10. v noci přestřelky na různých místech, 
zejména v prostoru Kbel a Ctěnic. Zajatí 
němečtí vojáci byli předáni Rudé armá-
dě, v našem zajetí zůstali místní Němci 
a němečtí civilisté, kteří sem byli zavle-
čeni vojenskými transporty Něm. čer-
veného kříže. Odpoledne byly odvedeny 
ženy čakovických Němců členy Národní 
gardy, aby uklidily vyrabovanou poštu. 
Byly vyzbrojeny kbelíky a košťaty a je-
jich průvod byl předmětem pozornosti 
čakovických žen, z nichž některé se na 
tyto Němky vrhly a řádně je ztloukly. 
Zajištěni byli též místní kolaboranti. 
(Pozn.: Jejich jmenný seznam a provinění 
je v kronice uveden. Většinou se jednalo 
o smíšená manželství, členové přijali ně-
mecké občanství a aktivně se zapojili do 
činnosti NSDAP, provokovali a udávali). 
Např. Albína Matoušová – udávala české 
lidi na četnické stanici i svého manžela 
za ilegální činnost. Čakovičtí Němci ko-
pali hroby na hřbitově. Při tom se naši le-

gionáři vypořádali se zrádcem Vynickým 
(rovněž legionářem) a ztloukli ho tak, že 
byly obavy o jeho život. 11. bojová složka 
Čakovice byla zařazena do stráž. praporu 
II. pražského gardového pluku jako rota 
Rg4. Jejím velitelem zůstal Dr. V. Hlavsa, 
zástupcem por. Mir. Pavelka. 14. se ko-
nala první schůze Sokola po válce. 15. na 
základě dekretu ministerstva vnitra byl 
obci předán čakovický zámek s parkem, 
který byl dosud majetkem Živnoban-
ky. 19. manifestační tábor lidu. Sešlo se 
mnoho krojovaných (vždyť to bylo popr-
vé od dnů mnichovských!) a za doprovo-
du hudby se pochodovalo obcí a kladly se 
věnce na počest padlým. 20. první schů-
ze Národního výboru se konala U Hrdi-
nů, byla provedena volba zastupitelstva 
a komisí. Předsedou NV byl zvolen J. Hu-
línský. Členové NV si tykají a oslovují se 
„bratře“. Pozůstalým po padlých byla při-
znána finanční podpora z obecní poklad-
ny 400–500 K týdně, zničený majetek byl 
nahrazován ze zásob, zajištěných během 

revoluce. Jednalo se s Avií o uvolnění so-
kolovny, o pokračování výstavby sportov-
ního areálu koupaliště a se Samohrdem 
o uvolnění cesty přes jeho zahradu. 28. 
čakovická rota Rg4 se účastnila přehlídky 
revolučních gard na Pražském hradě před 
panem presidentem.

Červen
President Ed. Beneš navštívil letiště v Le-
tňanech, aby vykonal přehlídku. Slavnos-
ti se účastnily i všechny čakovické ško-
ly. Rozpuštění roty Rg4 – dobrovolníci 
odevzdali výzbroj, zůstali jen ti, kteří se 
přihlásili do armády. Pražská ústředna 
odvolala dosavadní vedení cukrovaru 
a provedla nové jmenování: Ing. Polák – 
ředitel závodu, Kříž – disponent, Dr. Sý-
kora, Ing. Jíra, Vecka, Havlíček – správci. 
Na valné hromadě Sokola byl na místo 
umučeného starosty br. Berana zvolen 
br. Sládeček. Na zasedání MNV (Místního 
národního výboru) bylo usneseno pro-
vést přejmenování ulic, přičemž budiž 

Kronikářské	perličky	1945
První poválečné měsíce

Historie	///Historie	///

Oslavy konce války 
v Třeboradicích, 
fotoarchiv Marie 
Novákové
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obyvatel se po revoluci snížil zejména 
odchodem zaměstnanců Avie, později 
odchodem některých rodin do pohrani-
čí. Ke dni 20. listopadu činí 4.500, počet 
domů je 560. MNV stanovil, aby předse-
da byl přítomen v úřadě po celou pra-
covní dobu a aby mu za to byl dán plat 
z obecní pokladny ve výši ušlého výdělku 
v jeho občanském povolání.

Prosinec
Opět se pořádaly mikulášské zábavy, ale 
návštěvnost se snížila. Žactvu byl ode-
vzdán školní rozhlas. První svobodné 
Vánoce – a přece ještě válečné. Není nic, 
čím dříve oplýval vánoční stůl. Pořádala 
se divadla pro děti a silvestrovské zába-
vy. Prázdniny byly dlouhé (22. 12.–2. 1.). 
Důvodem byl nedostatek paliva. ///

Jarka Krákorová dle zápisů kronikáře 
PhDr. Václava Hlavsy

V minulém čísle jsme nedopatřením 
uvedli špatné popisky k fotografiím, za 
což se omlouváme. Správně mělo být: 
sovětský tank v Čakovicích – foto Hana 
Hájková, místní kluci s rudoarmějci u ško-
ly – foto František Jouza, partyzán Karel 
Vyhlídka – fotoarchiv rodiny K. Vyhlídky.

(redakce)
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„Umění bylo vždy odrazem doby. A stej-
ně je tomu i dnes,“ zamýšlí se vedoucí vý-
tvarného oddělení ZUŠ Marie Podvalové 
Jana Anděličová. I zdejší škola se musela 
v době celostátní karantény uzavřít ve-
řejnosti, a tak pedagogové hledali způso-
by, jak motivovat žáky. Nabízeli jim různé 
možnosti prezentace. Protože je dětem 
nejbližší vlastní výpověď, nejčastěji rea-
govaly na to, co je v tu chvíli obklopovalo. 
A tak z jejich prací vznikla výstava Covid 
2020.

„Myšlenka vytvořit výstavu z děl na-
šich žáků vznikala průběžně při výuce 
distančním studiem, kdy nám na e‑mai-
ly přicházely krásné obrázky, které si za-
sloužily prezentaci. Prací se sešlo poměr-
ně dost, i když silnou konkurencí bylo 
základní vzdělávání, které probíhalo di-
stanční formou na ZŠ. Přesto je výsledek 
důkazem toho, že naši žáci chodí na kres-
lení proto, že mají výtvarno rádi a že jim 
tato tvorba přináší i určitý způsob rela-

„Původní prostory byly, s malými ob-
měnami, zařízeny v osmdesátých letech 
minulého století. Největší změny dostálo 
osvětlení, tapety a židle,“ říká spokojeně 
ředitelka Ivana Heřmánková. „Sama čas-
to odemknu, posadím se a prohlížím si 
nové prostředí.“

Nápad na rekonstrukci vznikl před 
dvěma lety. Inspirací se stala podoba zá-
meckého Schoellerova sálu a Loveckého 
salonku. „S nápadem přišel pan Alexan-
der Lochman. A protože máme oba rádi 
hezké věci, hned padl na úrodnou půdu.“ 
Požadavky byly náročné, protože sál 
musí splňovat nejen funkci reprezenta-
tivní, ale i inspirativní pro žáky ZUŠ. „Sál 

xace a sebevyjádření. Takže čas na kres-
lení si našli,“ pochvaluje si Jana Anděli-
čová.

Děti navíc získaly motivaci v podobě 
sladké odměny pro vítěze. Vedení školy 
se totiž rozhodlo vypsat na výstavu sou-
těž. Žáci výtvarného oboru mohli hla-
sovat a zvolit ten nejlepší obrázek. „Po-
těšil mě zájem našich žáků o výtvarnou 
tvorbu i to, že je jejich talent průkazný, 
přestože tvoří doma bez našich pedago-
gických rad. Asi jsme je již něco naučili 
a jejich vztah k umění a ke kráse u nich 
bezpečně pokračuje a vyvíjí se dál,“ říká 
Jana Anděličová, která se těšila, čím ji ka-
ždý další příchozí obrázek překvapí.

Těžké pro ni naopak bylo zůstat doma 
a nevědět, co bude zítra. Pocit nejisto-
ty ze současné situace. „Co se týče umě-
lecké pedagogiky, na tom nic těžkého 
neshledávám. Ani pokud se jedná o di-
stanční formu výuky. Tam se potom jed-
ná spíš o moment překvapení, co ti naši 

je využíván nejen k veřejným vystoupe-
ním, ale i pro výuku klavíru a komor-
ních souborů. Měl působit slavnostně, 
ale i optimisticky a inspirativně pro naše 
žáky,“ říká Ivana Heřmánková.

Oslovila proto designérku Karlu 
Schmid, která již v zámku realizova-
la několik místností, například svatební 
síň a jednací salonky. Vždy zde ctila zá-
meckou atmosféru. Ovšem hudební sál 
pro ni byl výzvou. „Hudební síň je sice 
na zámku, ale zároveň v rámci ZUŠ, kte-
rá v budově sídlí. Koncertují tu zejména 
děti. Interiér musel tedy nejen splňovat 
jistou honosnější zámeckost, ale záro-
veň působit vesele, hravě, optimisticky. 

Výstava	Covid	20

ZUŠ	Marie	Podvalové	
má	nový	koncertní	sál

Dotýká se každého z nás. Koronavirus ovlivnil život celé společnosti. 
Jak současnou situaci vnímají žáci čakovické ZUŠ? O tom byla unikátní 
výstava v prostorách školy.

Velké překvapení čeká na diváky, kteří v místní ZUŠ poprvé 
vstoupí do koncertního sálu. Po zásadní rekonstrukci získal 
moderní podobu.

žáčci sami doma vytvoří. Jak budou rea-
govat na naše podněty, pochopí správně 
zadání? A budou mít čas kreslit? Naštěstí 
měli,“ dodává spokojeně. Výstava skonči-
la 12. června a plynule na ni navázala vý-
stava absolventů.
///

Michala Jendruchová

Chtěla jsem, aby z dětí v takovém prosto-
ru spadla při koncertu tréma a zároveň 
pro ně bylo koncertování v zámecké hu-
dební síni naplněno aurou výjimečnosti. 
Věřím, že pro rodiče‑diváky bude zážit-
kem poslouchat jejich malého muzikan-
ta a současně nasávat atmosféru nově 
zrekonstruovaného prostoru,“ říká Kar-
la Schmid, pro kterou byla tato práce zá-
bavnou výzvou, v níž propojila zámeckou 
atmosféru s dětským světem.

„Jakmile jsem našla správný nápad 
v podobě tapety, na které je mnoho ma-
lých slavíčků a jiných ptáčků ztvárňují-
cích různorodost dětí hrajících na vše-
možné nástroje, šlo vše ostatní ráz na 
ráz. Sladit barvy, najít správné tvary 
a materiály, vybrat osvětlení, sehnat žid-
le se správnou šířkou, koberec, který by 
unesl zátěž a vyhovoval barvou, specifi-
kovat clonění oken…“ popisuje postup 
své práce.

Výzvou bylo také odstavení sálu z den-
nodenního provozu, protože se zde kro-
mě koncertů koná i samotná výuka. Proto 
byla realizace plánovaná na jarní prázd-
niny a pár dalších dnů. Vše šlo však velmi 
rychle. Samotná přestavba trvala pouhé 
tři týdny a zaplatila ji městská část. „Jsme 
velmi vděční. Svědčí to o vztahu ke škol-
ství, který je v naší městské části velmi 
vstřícný,“ pochvaluje si Ivana Heřmánko-
vá. Karla Schmid k tomu dodává: „Reali-
zace klapala velmi dobře, předávali jsme 
bez jediného dne zpoždění. Ironií osudu 
byl fakt, že do týdne od dokončení prací 
a navrácení sálu do používání přišla celo-
republiková školní karanténa, a tak si sál 
na své návštěvníky musí chvíli počkat.“

Sál měl být slavnostně pokřtěn v břez-
nu v rámci koncertu učitelů. Nouzový 
stav kvůli pandemii koronaviru křest 
však o pár měsíců posunul, a tak se ho 
dočkáme po prázdninách. „Těšíme se, 
že příští školní rok bude opět bohatý na 
kulturní události ve škole i v zámku tak, 
jak jsme zvyklí, a účinkující předvedou to 
nejlepší, co se v základní umělecké škole 
naučili. Všichni jste srdečně zváni,“ dodá-
vá Ivana Heřmánková. ///

Michala Jendruchová
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1.	místo	
Tereza Michálková, 12 let – 
Tajemný pohled sov

2.	místo	
Nicol Peršlová, 12 let – Lilie

3.	místo	
Jana Kozáková, 11 let – 
Kaktusy
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Dobrý den,
v Čakovicích žiji od roku 1953 a pokusím 
se popsat, k jakým změnám od té doby 
došlo.

Obrovským zlepšením je stav životní-
ho prostředí, velkým znečišťovatelem byl 
cukrovar. Při řepné kampani byly znečiš-
těny vozovky dovážením řepy na sklád-
ku ke splavovacím „kanálům“ a odvozem 
řízků. Nepříjemný byl také hluk vývěvy, 
kouřící komín a nasládlý zápach.

Dalším znečišťovatelem byla kotelna 
Avie, jejíž popílek ležel všude, používání 
škváry na některé ulice byl vrchol. Při vý-
robě letadla Iljušin docházelo při zkušeb-
ním nastartování motorů a jejich tzv. brz-
dění k obrovskému hluku, a to i v noci. 
Stejně tak i při zkušebním provozu mo-
torů značky Saviem. Letiště Avie a vozov-
ka sloužící k přetažení letadel na letiště 
v Letňanech a Kbel byly zrušeny. Nejezdí 
železniční vlečky do cukrovaru, Avie ani 

Letova. Železniční závory byly obsluho-
vány ručně. Rovněž tak vypouštěné od-
padní vody do částečně otevřené stoky 
(pěšina od závor k nádraží je dnes zakry-
ta) dávaly svému okolí co proto.

Dalším problémem byl závod ZPA 
(Veltechna), který při dnešní ulici Oder-
ská vybudoval kotelnu, postavil komín 
(již odstraněn) a skládku mouru k vytá-
pění – ta neustále prohořívala a dýmila. 
Jeho odpadní vody navíc silně kontami-
novaly území Čakovic.

Avia i Veltechna potřebovaly pro vybra-
né profese zaměstnanců ubytování, a tak 
došlo k vybudování čtyř domů v sídlišti 
U Stadionu, dvou domů ZPA, družstevního 
domu v Něvské ulici a jednoho v ulici Svi-
tavská. Také v Miškovicích byl zřízen vo-
jenský útvar protivzdušné obrany a s ním 
několik domů pro potřeby armády.

Uhelné sklady rozvážely přídělové uhlí 
i koňským povozem z prostoru u nádraží.

Vzpomínky	na	váš	život	v Čakovicích,	
Miškovicích	nebo	Třeboradicích
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Doprava je myslím víc než dostačují-
cí ve srovnáním s dobou, kdy trolejbus 
a autobus projížděly mezi závody Avie 
a končily u závor. Dál se chodilo pěšky.

Byl zbourán statek naproti cukrovaru, 
zmizela benzinová pumpa u cukrovaru, 
úpravou vozovky směrem k nádraží byl 
odstraněn pisoár, v parku odstraněna ta-
neční besídka.

Velkým zásahem bylo převedení fot-
balového hřiště do současného prostoru, 
také další budování sportovišť v prosto-
ru u koupaliště, na koupališti pak byl po-
staven první tobogán.

Také kolem bunkru připomínajícího 
válečnou dobu vznikla divoká skládka 
a bunkr byl zasypán. Na místě DTJ po-
stupně byly postaveny družstevní domy, 
vybudována požární nádrž (dnes parko-
viště hotelu). Také již neexistují drobné 
prodejny jako Baťa, elektro, oděvy, kovo-
mat, řeznictví, mlékárny, potraviny, krej-

Toulání přírodou 
a historií naší MČ

Dne 9. června proběhla s průvodkyní Jar-
kou Krákorovou první vycházka seniorů, 
která byla zaměřena na nejstarší historii 
městské části. Nechyběly vykopávky na 
Staré návsi a v sídlišti za parkem, „tře-
boradické Pompeje“, Čakovický zámek, 
třeboradický kostel Nanebevzetí Panny 
Marie nebo například osídlení Miškovic 
před 3 tisíci lety.

Účast byla nečekaně velká, počasí 
skvělé a stejně tak i průvodkyně. Těšíme 
se na další podobná setkávání. ///

Bezpečné přechody 
MČ Praha-Čakovice
Hledáme pověřené osoby nejen z řad na-
šich seniorů, které nám pomohou zajistit 
projektový záměr s cílem bezpečného 
přecházení předškolní a školní mládeže 
přes frekventované komunikace.

Akce se koná od září 2020. Je stanove-
na odměna ve výši 150 Kč/hod.

V případě zájmu kontaktujte Odbor 
školství, kultury a sportu MČ Praha‑Ča-
kovice, a to Kateřinu Marszálkovou na 
tel. 283 061 426 nebo Janu Jiruškovou na 
tel. 283 061 427. ///

čovství nebo správkárna obuvi. Zmize-
lo zahradnictví Samohrd, dřevěná stavba 
školní vývařovny – jídelny, polytechnic-
ká škola vybudovaná brigádním způso-
bem, stejným způsobem volejbalové kurty 
u školy E. Beneše. Postupem doby přestaly 
být funkční obecní studny, obcí pravidelně 
na kole projížděl kůžičkář vykupující kůže 
a jeho hlasité volání „kůže‑králičí‑zaječí!“ 
budilo u dětí strach. Později byla zruše-
na škola uměleckého zaměření i mateřská 
škola ve stejném místě – dnes pustý poze-
mek s výhledem O.

Také zde bylo hojně navštěvova-
né kino, v sokolovně se pořádala různá 
sportovní utkání v boxu, turnaje ve vo-
lejbale, stolním tenisu, gymnastická vy-
stoupení, různé zábavy včetně MDŽ. Let-
ní cvičiště bylo v zimě využíváno jako 
kluziště, hrál se zde hokej.

Ve sportovní činnosti si velmi dobře 
vedli fotbalisté, jejichž dorostenci byli 
zásobárnou pro mnohá ligová mužstva, 
házenkáři byli mistry republiky, volejba-
listé hráli v nejvyšší soutěži přebor re-
publiky.

Gymnastický oddíl měl v kolektivu 
cvičence, kteří byli členy širšího kolekti-
vu reprezentace ČR. Rovněž zde byl sil-

ný oddíl cyklistiky s účastníky Závodu 
míru. Měli jsme mistra Evropy ze vzdu-
chové pistole. Lyžaři patřili k výrazným 
reprezentantům. Připomenu motosport 
a pořádání závodů motokár a skijérinku 
v ulicích Čakovic. Vznikl nohejbalový od-
díl TJ, který je v současnosti držitelem ti-
tulu mistra republiky.

Uvádím to proto, že všichni měli na 
oblečení logo Sokola (Spartaku), později 
Avie Čakovice, a reprezentovali tak Čako-
vice po celé republice. Tehdejší podpora 
z radnice byla ve srovnání s dnešním sta-
vem nulová.

Dnešní Čakovice vypadají jinak, již 
počtem obyvatel, výstavbou bytů, škol 
a školek. Máme lékaře, lékárnu, možnost 
vyžití v četných sportovních oddílech, 
klubech i spolcích, kulturních progra-
mech, možnost zajistit si drobné řeme-
slníky různých profesí, dobré dopravní 
spojení… A to jistě patří k dobrému žití.

To je takové mé malé ohlédnutí a pří-
padné doplnění publikace o Čakovicích. 
Věřím, že se Čakovice budou dál úspěšně 
rozvíjet, a přeji, ať se to podaří.
///

Jan Pollák, 31. 5. 2020

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

Po dvou týmech poslala do boje domácí 
TJ Avia Čakovice a dále pak TJ Solidarita 
Praha, TJ Litohlavy a TJ Chotyně, po jed-
nom TJ Útěchov, TJ Dolní Počernice, Wa-
tto Nebušice a TJ Sokol Vršovice II.

Jako o život bojovala děvčata ve dvou 
šestičlenných skupinách, kde proti sobě 
nastoupil každý s každým, přičemž mezi 
osm nejlepších postoupily z každé sku-
piny čtyři týmy. Do vyřazovacího systé-
mu si vybojovalo postup osm nejlepších 
a zde šlo již do tuhého. Kdo našel přemo-
žitele, šel z kola ven. V těchto utkáních 
šlo mnohdy o jeden či dva bodíky, které 
rozhodovaly, a tak každá chybička velmi 
zamrzela.

Celkově bylo odehráno 38 utkání. To 
se ukázalo poměrně fyzicky náročné – 
některá děvčata se vzpamatovávala ješ-
tě den poté.

Ve finále si to za parádní atmosféry 
rozdaly hráčky z Litohlav a Solidarity. 
Těsným výsledkem 10:8 a 10:9 urvaly 
vítězství Litohlavy, kterým tímto srdeč-
ně ještě jednou gratulujeme. Třetí místo 
získala děvčata z Útěchova.

Na závěr turnaje byly v rámci slavnost-
ního vyhlášení oceněny všechny zúčast-
něné týmy. Velké poděkování patří spon-
zorům, kteří v koronakrizovém období 
podpořili nohejbal žen a věnovali úžas-
né ceny, ze kterých měla děvčata vel-

Na	sportovištích	je	už	zase	živo,	
v akci	čakovické	nohejbalistky
Poslední květnový víkend se v areálu TJ Avia Čakovice uskutečnil nohejbalový 
turnaj Pohár žen ČNS. Za krásného počasí se sešlo celkem 12 dvojic ze všech 
koutů republiky.

kou radost a motivovaly je k neskuteč-
ným výkonům. Hlavním sponzorem se 
pro letošní rok stal hypermarket Globus 
a městská část Praha‑Čakovice. Další po-
děkování patří vedení TJ Avia Čakovice 
a správcové nohejbalových kurtů za kva-
litní přípravu zázemí, vybavení, za servis 
i občerstvení.

Doufáme, že si všechny zúčastněné 
krásný den užily, a těšíme se na příští 
rok, pokud budeme vybráni Českým no-
hejbalovým svazem, neboť se zcela jistě 
budeme o pořadatelství opět ucházet.
///

Jana Černá, Michal Káva
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U nás	///	na	YouTube

Letní uzavírky

Prázdniny prověří nervy řidičů. Čekají 
na ně omezení či uzavírky několika 
silnic. O tom je další reportáž.

Čakovické zprávičky

Čakovické zprávičky 
tentokrát uváděl sám 
Jan Spilka, jejich autor, 
kameraman i režisér 
v jednom. Jak se mu 
moderovalo v roušce? 
Podívejte se.

Noc kostelů

12. června se v čakovickém kostele sv. Remigia 
uskutečnila Noc kostelů. V jakém duchu se nesl tento 
krásný večer? O tom je celá reportáž.

Sedm vítězných projektů participativního 
rozpočtu

Známe vítězné projekty prvního ročníku participa-
tivního rozpočtu. Jaké jsou plány, to se dozvíte nejen 
z našeho článku, ale i z reportáže.

Děti se vrací do 
školy

25. května školy opět 
ožily. Žáci druhého 
stupně opět mohli 
usednout do lavic. Více 
v reportáži.

ZUŠ Marie Podvalové se vrací 
k normálu

Jak to vypadalo při distančním studiu 
na ZUŠ Marie Podvalové? Žáci neza-
háleli a poctivě tvořili doma. Jejich 
výtvarné práce pak byly vystaveny 
v budově školy.

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

→ ←
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Inzerce

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.

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

///

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.

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

Sport	///	U nás U nás	///	Informuje

Letní uzavírky 
komunikací
Uzavírka do Kbel
Od 8. června je v souvislos-
ti s opravou horkovodu na 
zhruba 2 měsíce uzavřena ko-
munikace Semilská. Uzavírka 
se týká i ulice Jilemnické. Je 
zde možný jen průjezd auto-
busové linky 202. Ta v době 
uzavírky nezajíždí ke kbelské-
mu nádraží, ale končí na nové 
zastávce Kbelský pivovar.

Uzavírku lze objíždět přes 
Vinoř.

Uzavírka mezi čakovickým 
sídlištěm a Baumitem
Od 27. června do konce srpna 
bude uzavřena kvůli opravě 
horkovodu část ulice Za Cuk-
rovarem. Mezi čakovickým 
sídlištěm a lokalitou u Bau-
mitu bude komunikace uza-
vřena pro veškerou dopravu.

Přejezd přes vlečku
Pravděpodobně během dru-
hé poloviny srpna bude pro-
bíhat oprava železničního 
přejezdu na vlečce v Cukro-
varské ulici. V době opravy 
bude přejezd zcela uzavřen 
pro průjezd automobilů. 
Přesný termín zahájení a do-
končení opravy není ještě 
znám, ale oprava by měla tr-
vat několik dní. ///

Poznamenejte si jeden důležitý termín.
Odevzdání vašich podkladů do zářijového čísla 
(tj. čísla 9/2020) pro publikování pozvá nek, 
prezentování akce v ka len dáři akcí a inzerce je 
nejpozději do 14. srpna.

Toto číslo vyjde 28. srpna 2020.

Zájemci o inzerci ve zpravodaji mohou dle 
ceníku inzerce vyplnit formulář „Objednávka 
inzerce“ (ke stažení na www.cakovice.cz) 
a zaslat ho na adresu: inzerce@cakovice.cz

Chcete	inzerovat	v zářijovém	
čísle	U nás v Čakovicích?

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 prosíme 
o zaslání následujících in-
formací na adresu redakce 
unas@cakovice.cz – název 
sportovního oddílu nebo or-
ganizace, druh činnosti, vě-
ková kategorie, termín ná-
boru, místo konání, cena, 
kontakt. Uzávěrka je 15. čer-
vence 2020. ///

Bezplatné 
cvičení

Nordic walking 
pro seniory
Každé úterý a čtvrtek od 
9 hodin. Sraz u vchodu do zá-
meckého parku.

Cvičení pro 
maminky s dětmi 
na mateřské 
dovolené

Každou středu od 15.30 ho-
din. Sraz na dětském hřišti 
v ulici Bermanova.

Cvičení probíhají pod vede-
ním zkušených instruktorů. 
///

Během nucené přestávky došlo 
u fotbalistů SK Třeboradice ke 
změně na postu trenéra A týmu.

Jana Nováka vystřídal Robert Rambou-
sek, který se tak do fotbalového prostře-
dí vrací po roční pauze.

„Potřeboval jsem si chvíli odpočinout, 
ale teď už jsem znovu dostal chuť do 
práce, a když přišla nabídka Třeboradic, 
hned jsem souhlasil,“ prozrazuje kouč, 
který v minulosti sedm let působil v kon-
kurenční Admiře.

Fotbal v nižších soutěžích zastavila 
pandemie koronaviru. Byl jste 
překvapený, když přišla nabídka?

Potěšilo mě to, bylo to milé překvape-
ní. Já jsem byl teď rok bez fotbalu. Vě-
noval jsem se rodině, práci a domác-
nosti, ale už jsem cítil, že bych se rád 
vrátil. Přišlo to jako na zavolanou. Ale 
je pravda, že situace kolem koronaviru 
fotbalu nepřála.

Jak jste tu těžkou dobu přečkal?
Myšlenky na fotbal jsem v tu dobu moc 
neměl. Hlavní bylo zdraví. Třeba za ro-

diči jsem jezdil a zdravil je pod oknem, 
takhle jsme si i povídali. Jsem rád, že 
se všechno zase vrací k normálu.

Nepřišlo vám zvláštní, že nabídka 
přišla ve chvíli, kdy se ještě dlouho 
nebude hrát?

Třeboradice se dostaly do situace, 
kdy jim z rodinných důvodů skončil 
trenér a hledaly nového. Tak se ozva-
ly a jsem rád, že mně. Pro trenéra je 
dobré, když je bez práce, že se ozve 
klub před zimní pauzou. Během té 
dlouhé doby má čas na to, aby tým 
dobře poznal. A teď je přestávka ještě 
delší, takže se to hodilo.

Máte konkrétní představu, jak 
budou následující týdny z pohledu 
Třeboradic vypadat?

Budeme trénovat až do konce červ-
na. To je dostatečný čas na seznáme-
ní se s týmem. Pak bude volno a ná-
sledná letní příprava už musí běžet. 
Týmu jsem byl už minulý týden před-
staven, máme za sebou dvě tréninko-
vé jednotky. Chystají se i nějaké pří-
pravné zápasy.

Mám	čerstvou	chuť	do	práce,	říká	
nový	trenér	Třeboradic	Rambousek

Jak na vás po vašem příchodu 
zapůsobil tým?

Všichni víme, že Třeboradice jsou 
dlouhodobě kvalitním týmem s dob-
rými fotbalisty. O tom, zda bude potře-
ba tým nějak doplnit, je v tuhle chvíli 
předčasné mluvit. Předem nechci sou-
dit. Každý z hráčů má šanci se ukázat.

Šéf klubu Kott říkal, že by byl rád, 
aby se Třeboradice vrátily do špičky 
tabulky a vyhrály i pohár. Dostal jste 
tedy právě tohle za úkol?

Pro mě je prvotní poznat hráče, dát 
všechno dohromady. Pochopitelně 
chceme, aby se vyhrávalo. Samozřej-
mě si to přeje i vedení klubu, ale takhle 
konkrétní úkol jsem přímo nedostal. 
Budu chtít, aby Třeboradice dávaly 
hodně gólů.

Od fotbalu jste si dal sice pohov, ale 
Pražská teplárenská přebor jste jistě 
sledoval. Jaký dojem na vás udělal?

Já jsem od fotbalu vážně vypnul, totál-
ně. Samozřejmě jsem viděl výsledky, 
věděl jsem, že se daří béčku Admiry. 
Její kvalitní dorost došel do kategorie 
dospělých a je to vidět. Práce s mláde-
ží je tam výborná. Není pro mě překva-
pením, že přebor vedli.

Chápu to správně, že právě na derby 
s Admirou B se asi pořádně těšíte, že?

V klubu jsem byl sedm let, pěkných 
sedm let. Spolupráce fungovala, moc rád 
na to vzpomínám. Hodně kluků stejně 
jako funkcionářů znám, takže se na ten 
zápas fakt těším. I v třeboradickém kád-
ru mám hráče, které jsem dřív vedl – je 
tu Hájek a Janda. Není to ale jen o utkání 
s Admirou B. Ve fotbale dělám dvacet let, 
nabral jsem novou energii, mám chuť do 
práce a těším se na každý zápas. ///

Michal Káva
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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

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

Kulturní program 
pro vás pořádá 
MČ Praha-Čakovice

… Na ulici objevují se Židé 
se šesticípou hvězdou na prsou…

Osudy židovských obyvatel Čakovic 
v letech 1939–1945

Přednáška PhDr. Jany Šplíchalové, kurátorky archivu 
dějin holocaustu Židovského muzea v Praze

Pondělí 14. září v 19 h
Čakovický zámek, Schoellerův sál | vstup volný
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Zájemci o inzerci ve zpravodaji 
„U nás v Čakovicích“ 

mohou dle ceníku inzerce vyplnit 
formulář	„Objednávka	inzerce“
(ke stažení na www.cakovice.cz) 

a zaslat ho na adresu: 
inzerce@cakovice.cz

INZERCE



již od 299 Kč za měsíc

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

NOTEBOOK ZDARMA
Objednejte si týden rychlého internetu

na zkoušku  zdarma!

428001-ADC_inzerat[185x90] 06/2013.indd   1 26.6.13   13:19

LETNÍ SMĚS 
DO OSTŘIKOVAČŮ
•  dokonale vyčistí čelní a zadní sklo
•  odstraňuje nalepený hmyz, 

mastnotu, pyl a jiné nečistoty
•  nenarušuje lak, pryž ani ostatní 

části karoserie
•  vůně kapaliny provoní interiér vozu
•  jednoduše doplníte ze stojanu 

na čerpací stanici Globus 
Praha–Čakovice

12,90
Kč/l

Čerpací stanice Globus Praha-Čakovice  |  Kostelecká 823, 196 00 Praha  |  www.globus.cz

Globus_letni_smes_210x138.indd   1 11.06.20   14:20

 

 

ČÉBA STUDIO 
PEDIKÚRA – MANIKÚRA – KOSMETIKA 

Přijďte si k nám odpočinou nad šálkem dobré kávy či čaje. 

A při té příležitosti o sebe nechat pečovat. 

 

Pedikúra, moderní a bezbolestné ošetření Vašich      

chodidel přístrojem HADEWE. 

Manikúra, péče o ruce přípravky CND. 

Těší se na Vás Jana Encová  603 187 308 

      Kosmetika, rozzáření, vypnutí, relaxace, vyčištění, to 

vše certifikovanou kosmetikou SYN CARE. 

Těší se na Vás Cecílie Sřelková 771 177 702 

www.cebastudio.cz – Třeboradice Šircova 241 

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

TŘEBORADICKÉ
BABÍ LÉTO

Účinkující: Divadlo scénického a historického šermu 
Rebel, divadlo Šimona a Pepy, Jessica May za doprovodu 
Petra Nováka, MŠ Třeboradice a Čtyřlístek, Okrašlovací 
spolek Načos.

Sousedský Třeboradický Spolek vás srdečně zve na 
odpoledne plné zábavy a dobré nálady pro děti a dospělé

Neděle 13. září 2020 ve 14 hod.
u kostela v Třeboradicích-Slaviborské nám.

Vstup a občerstvení zdarma
– koláče dle receptur našich babiček
Buřtíky na opékání zajištěny

Akce se koná za podpory MČ Praha-Čakovice



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


