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Slovo starosty Obsah

Vážení sousedé, milí přátelé,
čekají nás opět Vánoce, svátky, které jsou pro nás spojeny 
s dlouhým obdobím příprav, ale také s možností odpoči-
nout si a na chvíli se zastavit. Zkusme se zamyslet, co bylo 
jejich původním záměrem, a připomenout si, na jakých sil-
ných hodnotách stojí naše kultura a naše tradice. Městskou 
část, přesněji jádra všech bývalých historických obcí, jsme 
se spolu se všemi kolegy snažili opět slavnostně vyzdobit 
a já doufám, že to alespoň trochu přispělo k navození té 
správné vánoční atmosféry.

Končí se rok 2022, který byl téměř od počátku opět velmi netypický. Slyšíme o tom 
ostatně denně v televizi a dalších médiích. Tyto události ale nejsou tím, o čem bych chtěl 
psát. Chci vyjádřit poděkování za to, a je to neuvěřitelně milé, že se v jakékoliv krizi najde 
tolik lidí, kteří umí druhému nezištně pomoci a bez řečí se vzdají kusu „svého“.

Hned po Novém roce čekají naši zemi opět další volby. Tentokrát jde o volbu hlavy 
státu. Prezidentské volby jsou dvoukolové, nevyhraje-li kandidát počtem vyšším než 
50 % hlasů v prvním kole, což se nyní z předvolebních průzkumů nezdá pravděpodob-
né. Na rozdíl od senátních voleb je odstup mezi jednotlivými volebními koly 14 dní. 
Volební místnosti se v naší městské části budou nacházet na stejných místech, jako 
tomu bylo v září při komunálních volbách. V Čakovicích se tedy volby budou konat 
opět v nové základní škole v Jizerské ulici, v Miškovicích v nové zbrojnici a v Třebo-
radicích ve formance v restauraci Maximum. Více podrobností najdete v tomto čísle, 
na webových stránkách městské části nebo také s volebními lístky ve schránce. Chtěl 
bych naší zemi moc popřát, aby se prezidentem nebo prezidentkou stala osoba, která 
bude její občany spojovat. Aby šlo o někoho, kdo více než své ego upřednostní kom-
promis. A především někoho, kdo v době, kdy národ čeká na slova útěchy, povzbuzení 
nebo naděje, poskytne svůj projev v ten správný čas. Ostatně ne nadarmo se říká, kdo 
rychle dává, dvakrát dává.

Přeji vám krásné prožití svátků vánočních a do nového roku 2023 mnoho zdraví, 
štěstí a pokoje.

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

Nabídka pro získání dotace od 
společnosti T & G consulting, s. r. o., 
a zároveň tvorba projektové 
dokumentace na rekonstrukci 
tréninkového hřiště TJ Avia Čakovice 
včetně položení umělého povrchu
Rada schválila cenovou nabídku společ-
nosti T & G consulting, s. r. o., na vyhoto-
vení projektové dokumentace za cenu 
108 000 Kč bez DPH a na administraci 
týkající se podání žádosti o přidělení do-
tace.

Aktualizace zřizovací listiny 
Fondu solidarity městské části 
Praha-Čakovice
Rada a zároveň Zastupitelstvo souhlasily 
s aktualizovaným zněním zřizovací listiny 
Fondu solidarity městské části Praha-Ča-
kovice na podporu dětí a žáků školských 
zařízení, jejichž zřizovatelem je městská 
část Praha-Čakovice. Aktualizace se týká 
využívání fondu i pro mateřské školy, je-
jichž zřizovatelem je MČ Praha-Čakovice.

Žádost o závazné stanovisko 
a souhlas s umístěním stavby 
kanalizačního sběrače pro účely 
územního řízení
Pražská vodohospodářská společnost, a. s., 
požádala městskou část Praha-Čakovice 
o stanovisko k realizaci rekonstrukce 
kbelského sběrače.  Rekonstrukce na 
území MČ se týká části cyklostezky po-
blíž ulice K Sedlišti. Rada vydala souhlas-
né stanovisko s podmínkami, že staveb-
ník uvede živičný povrch cyklostezky do 
původního stavu, bude zřízena dočasná 
objízdná trasa a nedojde ke zvýšení ná-
roku na kapacitu pobočné čistírny od-
padních vod v Miškovicích.

Vyhodnocení cenových nabídek 
na dendrologické ošetření dřevin 
v čakovickém zámeckém parku
Rada se seznámila s podanými cenový-
mi nabídkami na dendrologické ošetření 
dřevin v čakovickém zámeckém parku od 
tří společností a vybrala firmu Ing. Jiřího 
Čedíka. Jedná se o tříletý kontrakt.

Návrh na úpravu znění Nařízení 
č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy
Magistrát hlavního města Prahy předložil 
městské části Praha-Čakovice k připomín-
kám návrh novely Nařízení č. 10/2016 Sb. 
hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné 
požadavky na využívání území a technic-
ké požadavky na stavby v hlavním městě 
Praze. V novele je navrženo snížení počtu 
vázaných stání pro bydlení a pro ostatní 
účely užívání a návštěvnická vázaná stání 
pro všechny účely v zóně 06. Rada k to-
muto návrhu zaujala zamítavé stanovis-
ko. Vzhledem k současným standardům 
počtu aut povede tato úprava především 
k zahušťování území nejen novou zástav-
bou, ale i parkujícími automobily.

Jmenování zástupců zřizovatele ve 
školské radě ZŠ a MŠ. Dr. E. Beneše, 
Praha-Čakovice zastupujících 
zřizovatele
Protože uplynulo funkční období členů 
školské rady, byli za zřizovatele jmenová-
ni noví členové. ///

Na svých pravidelných zasedáních Rada městské části Praha-Čakovice 
projednala 39 bodů jednání. Vybíráme pro vás některé z nich.
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Nově plánované budovy nebudou přesa-
hovat svou výškou stávající okolní domy 
a budou daleko lépe architektonicky za-
padat do okolí.

V současné době je stavba ve stavu ro-
zestavěného betonového skeletu, kterou 
takto převzal nový majitel. V upraveném 
projektu se počítá s výstavbou čtyř dvou-
podlažních viladomů s předzahrádkami. 
Tímto záměrem dojde ke snížení budov 
o dvě patra a současně ke snížení počtu 
bytových jednotek na 16. Bude se jednat 

převážně o rodinné byty o velikosti 3 + 
kk a 2 + kk, nikoliv předimenzované me-
zonety.

„Původně se jednalo o velice intenzivní 
projekt ve starých Čakovicích uprostřed 
zástavby rodinných domů, který nebyl do 
této čtvrti absolutně vhodný a proti kte-
rému podali své opodstatněné námitky 
i majitelé sousedních nemovitostí. Výš-
ka navržených budov dokonce zakrýva-
la pohled z ulice Cukerní na kostel sv. Re-
migia, což by byla navíc velká škoda pro 

čakovické obyvatele,“ doplňuje místosta-
rosta pro územní rozvoj Alexander Lo-
chman. Nový investor plně využije již 
vybudované podzemní garáže, do kte-
rých bude dobudována příjezdová ram-
pa a které budou k dispozici pro parko-
vání rezidentů. U plánovaných budov se 
předpokládá použití bílé fasády s upra-
vovanou omítkou, s dřevěným obkla-
dem meziokenních pilířů a v části lodžií, 
kde se také plánuje obklad kompozitních 
plechů tmavě šedé barvy na částech fasá-

Rozestavěnou budovu v Cukerní ulici 
nahradí viladomy
Malebné staré Čakovice již několik let hyzdí neudržovaný pozemek s rozestavěnou stavbou 
ve tvaru kosočtverců. Situace se však v brzké době změní, protože nemovitost na parcele 
číslo 143 má nového majitele. Současný vlastník, kterým je SD Bohemia Group, a. s., 
zásadně změnil projekt výstavby oproti původnímu tak, aby daleko lépe vyhovoval 
charakteru okolní zástavby. 
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dy. Jsou zde navržena prosklená zábrad-
lí u balkonových dveří a kovová zábrad-
lí se síťovou výplní v oblasti lodžií a na 
střešních terasách. V projektu se počítá 
s využitím dřevěných oken v tmavě še-
dém odstínu. Otvory ve společné chod-
bě v prvním nadzemním podlaží jsou vy-
plněny betonovými tvárnicemi tak, aby 
vytvářely průhled. Stejný materiál bude 
použit na oplocení pozemku při uli-
ci Cukerní. U viladomů je navržena plo-
chá střecha s vegetačním povrchem za 
účelem zachování urbanistické hodnoty 
v této lokalitě.

Veškeré změny v projektu jsou navr-
ženy tak, aby odpovídaly umístění stav-
by do územního rozhodnutí. Samotná 
výstavba bude realizována dle platných 
pražských stavebních předpisů a nebude 
pro ni požadováno udělení žádných vý-
jimek. Upravený projekt, ve kterém sta-

vebník více reflektoval okolní zástavbu 
a požadavky sousedů, projednal s měst-
skou částí Praha-Čakovice a s přísluš-
ným stavebním úřadem. „Před půl rokem 
jsme s investorem přistoupili k podpi-
su smlouvy o spolupráci také na zákla-
dě souhlasného stanoviska majitelů sou-
sedních nemovitostí. Předcházelo tomu 
několik jednání mezi investorem a měst-
skou částí, mezi investorem a sousedy. 
Jsem rád, že se dosáhlo kompromisu a že 
všechny naše požadavky byly zapracová-
ny, je to pro nás vítězství,“ říká první mís-
tostarosta.

Celková investice je v řádu 85 milionů 
korun. Předpokládaný termín zahájení 
stavby je plánován na léto 2023. S pro-
jektem v ulici Cukerní se můžete podrob-
něji seznámit na www.cakovice-zitra.cz. 
///

Michaela Šimůnková

V čakovickém skateparku 
se koloběžkáři mohou 
těšit na novou rampu
Skatepark v Čakovicích je hojně navště-
vovaný nejen skateboardisty, ale i ko-
loběžkáři. Aby mohli provádět salta na 
koloběžkách, v současné době si přizpů-
sobují rampu určenou na skateboarding, 
což není zcela ideální stav.

Nádherně je vyzdobeno i náměstí 
25. března, které je od svého rozsvícení 
nazýváno Kouzelným náměstíčkem.

Městská část Praha-Čakovice během 
adventu tradičně pořádala slavnostní 
rozsvícení vánočních stromů v Čakovi-
cích, Miškovicích a Třeboradicích. Tyto 
akce každoročně doprovází bohatý kul-
turní program, ve kterém letos vystoupi-
li žáci ZUŠ Marie Podvalové, děti z mateř-
ských škol a sbor Camerata. Občerstvení 
se ujal Odbor školství, kultury a sportu. 

Pro návštěvníky připravil tradiční sva-
řák. Děti ocenily cukroví a teplý čaj.

Vánoce se pomalu blíží a k nim neod-
myslitelně patří také betlémy. V součas-
né době si můžete prohlédnout betlém 
v přízemí budovy staré radnice během 
úředních hodin úřadu, který z perníku 
nádherně vyrobili manželé Huptycho-
vi. Můžete si jít prohlédnout betlém do 
Centra ekologické výchovy – farmy Miš-
kovice. Betlém z dílny Jany Kosové bude 
umístěn u vchodu do kostela sv. Remi-

gia. Tak jako v loňském roce i letos ho 
autorka rozšířila o další část. Slavnost-
ní odhalení proběhne 18. prosince při-
bližně v 10 hodin po ukončení mše sva-
té. 18. prosince od 13 hodin bude také 
k vidění betlém u kostela Nanebevzetí 
panny Marie v Třeboradicích, který vy-
robil Sousedský třeboradický spolek. Na 
Štědrý den bude vystaven betlém přímo 
v kostele sv. Remigia. Všechny betlémy si 
můžete prohlédnout až do Tří králů. ///

Michaela Šimůnková

Čakovice, Miškovice a Třeboradice 
se vánočně rozzářily
V městské části Praha-Čakovice vánoční výzdobu pečlivě připravuje Oddělení péče o zeleň 
a údržbu již od září. A tak v adventní čas Miškovičtí obdivují ozdobenou jedličku u staré hasičské 
zbrojnice, v Třeboradicích se stal krásnou dominantou smrk u kostelní věže na třeboradické 
návsi, před čakovickým zámkem krásně svítí urostlý smrk a rozzářil se také strom u radnice. 

„Rádi bychom vytvořili v čakovickém 
skateparku také dobré podmínky pro 
koloběžkáře, a tak jsme za tímto účelem 
zadali projekt,“ říká starosta Jiří Vintiška.

V projektu bude skatepark doplněn 
o dvoustranný prvek určený pro návštěv-
níky s koloběžkami, který bude umístěn 
na travnaté ploše a nahradí stávající val. 
Tím dojde k rozšíření celého areálu smě-
rem k psí loučce, která zůstává v původ-
ních parametrech, pouze se bude přesou-
vat dvoulavička u skateboardové dráhy.

Kromě úpravy areálu zde dochá-
zí i k opravám. Veškeré práce, které 
by měly být dokončeny do konce roku 
2022, provádí společnost, jež skate-
park v Čakovicích vybudovala a je jed-
ním z největších dodavatelů skateparků 
v České republice.

„Do budoucna zvažujeme vybudovat 
v areálu zázemí pro toaletu a instalaci 
solárního veřejného osvětlení,“ doplňuje 
Jiří Vintiška. ///

Michaela Šimůnková
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V centru čakovického sídliště byl 1. pro-
since slavnostně rozsvícen vánoční stro-
mek, který předem děti z mateřské školy 
Bermanova krásně ozdobily vlastnoruč-
ně vyrobenými ozdobami. A nejen to, 
pod vedením paní učitelek krásně zazpí-
valy koledy a vánoční písničky.

Sídlištní stromek 
už vánočně svítí

Letos opět přišel 
Mikuláš do Třeboradic

Mikuláš na zámku 

Bylo /// U nás

Centrum Bermanka připravilo pro 
dospělé svařák a pro dětské návštěvní-
ky teplé kakao a čokoládu. Nechyběly 
ani sladkosti a párek v rohlíku. Komor-
ní sousedskou akci pro obyvatele sídliš-
tě připravila Komise pro sídliště společ-
ně s facebookovou skupinou Máme rádi 
Sídliště Čakovice. ///

Michaela ŠimůnkováFo
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Foto: Petr Novák

Břeh třeboradického rybníka obsadila 
4. prosince v 17 hodin čertovská cháska. 
Děti nejdříve pod vedením čertů, čertic 
a čertíků vařily polévku z uhlí, hrály pe-
kelnou hazardní hru, skákaly v pytli, há-
zely poleny, podstoupily čertovskou cen-
trifugu, zkoušely se projít s čertovskými 
kopyty a procházely pekelnou bránou. 
Pak se dětští návštěvníci s rodiči přesu-
nuli k vratům do kostelní zahrady, kde je 

tí herci ze spolku Bílej mlejn. Pro velký 
zájem byla pohádka hrána dokonce dva-
krát za sebou a navštívilo ji na 140 divá-
ků. Děti mohly také vstoupit přímo do 
pekla v přízemí zámku. Zde je očekávaly 
pekelně výborné čertovské karbanice, 
pekelné úřednice se samotným Lucife-
rem a nechyběla ani čertovská obsluha 
kotle s hříšníky. Dalo by se očekávat, že 
peklo nebudou chtít navštívit, ale opak 
byl pravdou, i přesto, že se trochu bály, 
zvědavost je nakonec přemohla. A tak 
se před vstupem do pekelné říše tvoři-
ly dlouhé fronty. „Děkujeme za pomoc 
Sousedskému třeboradickému spolku, 
Centru ekologické výchovy – farmě Miš-
kovice, miškovickým hasičům, přátelům 
a dobrovolníkům,“ říká Jiří Vintiška jmé-
nem spolku Bílej mlejn, který je každo-
ročním organizátorem mikulášské akce 
na čakovickém zámku. ///

Michaela Šimůnková

Nádvoří čakovického zámku se 5. pro-
since před 17. hodinou zaplnilo rodiči 
s dětmi. Zde již na ně čekal Mikuláš, čerti 
a anděl. Děti Mikuláši zpívaly písničky, 
recitovaly básničky, ale to Mikuláši ne-
stačilo, on je zkoušel i z počtů. Za odmě-
nu dostávaly perníčky. V galerii Na Půdě 
mohli návštěvníci zhlédnout premiéru 
pohádkového představení Krkavci na 
motivy pohádky Boženy Němcové, kte-
ré pro ně připravili a odehráli ochotnič-

archanděl Gabriel se svatým Petrem uví-
tali a pozvali je do nebeské zahrady. Tam 
je již v nebeské bráně očekával Mikuláš 
s anděly a andílky. Děti za přednes básni-
ček a písniček dostaly jako dárek nebes-
ké psaní. Akci organizoval Klub LíPa. Pří-
mo na místě si všichni mohli koupit jeho 
lipové výrobky. „Děkujeme moc všem 
dobrovolníkům, kteří nám s přípravami 
i v průběhu akce se vším pomohli. A díky 
také všem, kdo přišli a dobrovolným pří-
spěvkem podpořili to, co pro komunitu 
tak rádi děláme. Bez vás by to nešlo!“ 
vzkazují organizátoři z Klubu LíPa. ///

Michaela Šimůnková
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Otázky a odpovědi /// U nás 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 
Pro Prahu-Čakovice.

Bylo zvoleno nové 
Zastupitelstvo. Jaké jsou 
pro toto volební období 
vaše priority v práci pro 
naši městskou část?

Prioritou je pro nás úspěšné dokon-
čení již probíhajících projektů, jako je 
např. výstavba ulice Ke Zlatému kopci 
či ulice Na Kačence, revitalizace by-
tového souboru U Stadionu, kde jsme 
již vybudovali nová parkovací místa. 
Rádi bychom pokračovali s revitaliza-
cemi zeleně. Chtěli bychom zrealizovat 
opravy dalších chodníků a komunikací, 
vybudování nových cyklostezek, lávky 
u Havraňáku, která míří do letňanského 
a kbelského lesoparku. I nadále budeme 
podporovat rozšíření Kostelecké ulice 
a celkové zlepšení dostupnosti MHD, 
tzn. prodloužení tramvajové dopravy 
a trasy metra C do Čakovic, dokončení 
projektu vlečky v cukrovaru. Chceme 
zrealizovat projekt revitalizace parčíku 
před hřbitovem s vybudováním nového 
kolumbária a toalety. V oblasti školství 
bychom rádi dokončili projekt školské-
ho kampusu a školky ve 2. patře v ulici 
Cukrovarské. Co se týká bezpečnosti, 
zde se zaměříme na monitoring pro-
blematických míst, jako jsou například 
garáže v ulici Ke Stadionu. V souvislosti 
s touto problematikou bychom rádi za-
jistili více osvětových akcí pro děti, do-
spělé a seniory.
///

Nepočítala jsem s tím, že bych se po 
mnoha letech vrátila do Zastupitelstva 
městské části, a tak bych nejdříve touto 
cestou ráda poděkovala lidem, kteří mi 
dali své preferenční hlasy a s nimi svou 
důvěru. A i když pro mne zvolení bylo 
překvapením, samozřejmě mám své 
představy o tom, co bych ráda prosazo-
vala a co se mi naopak jako místní pat-
riotce příčí.

Určitě za stranu ANO budeme podpo-
rovat veškeré iniciativy k dalšímu zkva-
litňování našeho školství, zájmové čin-
nosti a sportu. V minulých volebních 
obdobích se těmto oborům dařilo, ať 
tedy tento trend pokračuje. Velice důleži-
tá je pro nás výstavba lékařského domu. 
Rádi bychom podpořili posun od slibů, 
plánů a vizí k jeho skutečné realizaci. 
Domníváme se, že pokud nám v městské 
části něco chybí, jsou to praktičtí i od-
borní lékaři a hlavně pediatři. Rádi by-
chom zapracovali také na obnově veřej-
ných zdrojů pitné vody. Konkrétně by se 
nám líbilo zkontrolovat, vyčistit a nový-
mi pumpami zprovoznit alespoň některé 
veřejné studny.

Za svou osobu mohu slíbit, že vás na-
dále budu častovat návraty do místní 
historie ze zápisů starých kronikářů na 
stránkách zpravodaje. Pro ty, kteří při-
jdou po nás, budu pokračovat v doku-
mentaci současnosti ve funkci kronikář-
ky. A od jara znovu vyrazíme s našimi 
zvídavými turisty na vlastivědné vycház-
ky. ANO, těšíme se na spolupráci s vámi, 
s občany! ///

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

Naše městská část se stala atraktivní ad-
resou především díky kvalitním školám, 
příjemnému životnímu prostředí i pro-
to, že patří mezi nejbezpečnější lokali-
ty v Praze. Vždy je co zlepšovat, a proto 
z hlediska majetku a územního rozvoje 
máme v plánu přeměnit budovu staré 
autoškoly u zámku na pěknou zahradní 
restauraci. Naším cílem je i vyřešit bu-
doucnost nepěkných garáží, převážně 
v lokalitě směrem na Havraňák. Chce-
me dostavět školský kampus, přesunout 
technickou správu z centra a otevřít 
prostor okolo radnice pro veřejnost. Do-
stavíme i lékařský dům a dokončíme re-
konstrukci více než 100 bytových domů. 
Vytvoříme i nové společenské zázemí po 
rekonstrukci sýpky na -Staré návsi. Čeká 
nás i revitalizace náměstí Jiřího Berana. 
Doprava je a zůstává prioritou, převážně 
oprava silnic, chodníků a prosazování 
zatunelovaného silničního okruhu, ale 
i metra do Čakovic.

Máme v této době ale i jiné výzvy, a to 
je boj proti zvyšování cen energií, který 
velmi negativně ovlivní rozpočty domác-
ností a samozřejmě bude mít nepříjem-
ný dopad také na rozpočet naší městské 
části. Aktuálně připravujeme projekty na 
využití alternativních zdrojů energií na 
vhodných budovách v majetku městské 
části s možností rozšiřování na občany 
–a na tom mi velmi záleží. To vše s dob-
rým hospodařením našeho města. Držme 
si palce!
///

Prioritou koalice ČMT, KDU a STAN je 
přispívat k rozkvětu Čakovic, pracovat 
ve prospěch jejich občanů a neopomíjet 
žádné skupiny obyvatel. ČMT se vrací 
k práci z opozičních řad, odkud je napl-
ňování priorit obtížnější. Nicméně rádi 
poskytneme součinnost v oblastech, kde 
jsme dosud působili, jako je oblast byd-
lení (přijetí nových pravidel pro přidě-
lování bytů), sociální oblast (zachování 
sociálních grantů pro organizace, které 
tu působí, a zajištění sociálního koor-
dinátora přímo v místě tak, aby byl co 
nejblíže občanům a jejich těžkostem). 
Budeme se věnovat přestavbě sýpky na 
komunitní centrum tak, aby byl naplněn 
jeho účel. Nadále podporujeme projekt 
participativního rozpočtu Počítáme 
s vámi! a budeme sledovat realizaci pro-
jektů z ročníku 2022 i vypsání ročníku 
nového. Kontrolovat chceme i novou 
výstavbu, která se v Čakovicích plánuje, 
aby zapadala do výstavby stávající a aby 
naplňovala potřeby veřejnosti, nikoli 
pouze developerů. Monitorovat budeme 
bedlivě také podobu tohoto informační-
ho média, aby naplňovalo požadavky na 
nezávislé a objektivní informování a ne-
stalo se PR produktem vedení radnice. 
Podílet se na směřování městské části 
chceme i naší aktivní účastí v komisích 
Rady a výborech Zastupitelstva.
///

Kateřina Arnotová,
zastupitelka 
MČ Praha ‑Čakovice
ČMT + STAN + KDU

Jaroslava Krákorová,
zastupitelka 
MČ Praha ‑Čakovice
ANO

Martin Slavík,
zástupce starosty 
MČ Praha ‑Čakovice
ODS + TOP 09

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

Datová schránka:
ID: 3pybpw9
IČ: 00231291

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

Otevírací doba 
Podatelna:
pondělí 8–12, 13–17
úterý 8–12, 13–16
středa 8–12, 13–16
čtvrtek 8–12, 13–16
pátek 8–12

Mimo úřední hodiny 
pro veřejnost je možné 
kontaktovat pracovníky 
příslušných odborů 
telefonicky nebo e‑mailem.

Pokladna, odbory:
nám. 25. března 121/1
pondělí 8–12, 13–17
úterý po tel. domluvě
středa 8–12, 13–16
čtvrtek po tel. domluvě
pátek po tel. domluvě

Telefon: 283 061 419

Mimo úřední hodiny 
pro veřejnost je možné 
kontaktovat pracovníky 
příslušných odborů 
telefonicky nebo e‑mailem.

Kontakty /// 
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Volby prezidenta ČR /// Volby prezidenta ČR ///

Stálý seznam voličů

Stálý seznam voličů vede Odbor občan-
skosprávní Úřadu městské části Praha-Ča-
kovice. Voličem je státní občan ČR, který 
má trvalý pobyt na území Městské části 
Praha-Čakovice, je veden ve stálém se-
znamu voličů, alespoň druhý den voleb 
dosáhl věku nejméně 18 let a nenastala 
u něj překážka výkonu volebního práva.

Voličský průkaz
Při těchto volbách lze volit na voličský 
průkaz. Voličský průkaz je určen oso-
bám, které chtějí volit, ale nemohou 
se dostavit do volebního okrsku podle 
svého místa trvalého bydliště. Žádost 
o voličský průkaz je možné podat osob-
ně, písemně, on-line datovou schránkou. 
U dvoukolových voleb se vydává samo-
statný voličský průkaz pro každé kolo. 
O oba můžete zažádat zároveň.

Voličský průkaz není průkazem totož-
nosti. Volič musí okrskové volební komisi 
prokázat svoji totožnost občanským prů-
kazem nebo cestovním dokladem a sou-
časně předkládá voličský průkaz. Ten mu 
komise před volbou odebere, aby se zne-
možnilo vícenásobné hlasování. Volič musí 
odevzdat svůj voličský průkaz i v případě, 
že se nakonec rozhodl volit v okrsku podle 
místa svého trvalého pobytu.

26004  Restaurace Maximum, 
Slaviborské nám. 20, 
Třeboradice

26005  Hasičská zbrojnice, Na 
Kačence 401/6a, Miškovice

26006  ZŠ Dr. Edvarda Beneše, 
Jizerská 816, Čakovice

Volební okrsky a jejich umístění:
26001  ZŠ Dr. Edvarda Beneše, 

Jizerská 816, Čakovice
26002  ZŠ Dr. Edvarda Beneše, 

Jizerská 816, Čakovice
26003  ZŠ Dr. Edvarda Beneše, 

Jizerská 816, Čakovice

26007  ZŠ Dr. Edvarda Beneše, 
Jizerská 816, Čakovice

26008  ZŠ Dr. Edvarda Beneše, 
Jizerská 816, Čakovice

Volba prezidenta České republiky
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Kdo může žádat 
o voličský průkaz
O voličský průkaz může požádat každý, 
kdo je oprávněn účastnit se voleb, tj. oso-
ba starší 18 let, jejíž způsobilost k výko-
nu volebního práva nebyla omezena.

Kde žádat o voličský 
průkaz
O voličský průkaz musíte včas zažádat 
u obecního úřadu v místě svého trvalé-
ho pobytu. O průkaz lze žádat písemně 
(s úředně ověřeným podpisem), on-line 
přes datovou schránku nebo osobně.

Kdy žádat o voličský 
průkaz
• Písemně či on-line datovou schránkou 
voliči mohou žádat nejpozději 7 dnů pře-
de dnem voleb do 16.00 hodin, tj. dne 
6. ledna 2023.
• Osobně pak nejpozději dva dny pře-
de dnem voleb do 16.00 hodin, tj. dne 
11. ledna 2023 – v případě prvního kola, 
25. ledna 2023 – v případě druhého kola.

Jak obdržet voličský 
průkaz
Voličský průkaz vám úřad předá osob-
ně či poštou do vlastních rukou nebo 

jej vydá osobě, která se prokáže plnou 
mocí s vaším úředně ověřeným podpi-
sem. Chcete-li volit v zahraničí, můžete si 
voličský průkaz nechat doručit přímo na 
adresu zastupitelského úřadu.

Průkazy se začínají vydávat patnáct 
dní před konáním voleb, tj. nejdříve 
29. prosince 2022.

Jak volit s voličským 
průkazem
Volič ve volební místnosti předloží ko-
misi voličský průkaz a svůj doklad totož-
nosti. Komise voliče zapíše na seznam 
voličů a voličský průkaz mu odebere. 
Volič následně obdrží hlasovací lístky 
a obálku a může odvolit.

Kontaktní  místo  pro  kontrolu  stálé-
ho seznamu voličů a výdej voličských 
průkazů:
Úřad městské části Praha-Čakovice
Odbor občanskosprávní
Cukrovarská 52/24
Praha 9 – Čakovice
č. dveří 203/204 (případně č. dveří 109)

Podrobnější informace k volbám na-
jdete na stránkách MČ Praha-Čakovice  
(www.cakovice.cz) a na stránkách Minis-
terstva vnitra ČR (www.mvcr.cz). 
///

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky byla dne 27. června 2022 vyhlášena volba 
prezidenta republiky, zveřejněná dne 1. července 2022 ve Sbírce zákonů č. 207/2022, částka 93, a byla 
stanovena na tyto dny:
• pátek 13. ledna 2023 od 14.00 do 22.00 hodin, sobota 14. ledna 2023 od 08.00 do 14.00 hodin
a případné druhé kolo proběhne
• pátek 27. ledna 2023 od 14.00 do 22.00 hodin, sobota 28. ledna 2023 od 08.00 do 14.00 hodin

Informace o počtu okrsků a umístění volebních místností

Vlajka prezidenta České republiky nebo také standarta prezidenta 
České republiky je podle zákona č. 3/1993 Sb., o státních symbolech 
České republiky, oficiálním státním symbolem České republiky.

Jejím autorem (stejně jako předchozí vlajky prezidenta České 
a Slovenské Federativní Republiky) je český heraldik Jiří Louda.

Oficiální popis
"Vlajka prezidenta republiky je bílá, s okrajem skládajícím se 
z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed 
bílého pole je velký státní znak. Pod ním je bílý (stříbrný) nápis 
PRAVDA VÍTĚZÍ na červené stuze podložené žlutými (zlatými) 
lipovými ratolestmi."
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Rozhovor /// Rozhovor /// 

mohu kreslit nahé postavy v přírodě. 
Neřekl bych, že by se jednalo o únik. 
Tím, že nakreslím nahou bytost, vy-
tvářím něco, co v běžné přírodě nepo-
tkáte.

Je to tedy o čistotě přírody?
Ano. Snažím se tím vyjádřit harmonii, 
krásu, spojení lidského těla s přírodou. 
Ve své tvorbě se pokouším odpoutávat 
od nárůstu civilizace ve smyslu dobo-
vé módy, architektury a chaosu, který 
se děje. To vše u mě hraje významnou 
roli. Navazuji na tradiční náměty. Umě-
lecká činnost je pro mě polem osobní 
svobody. Mohu si kreslit, co chci. Něco, 
co běžně nepotkáme, neprožíváme. 
A právě na tom papíře, plátně či v gra-
fice si mohu vytvářet cokoliv. Vždy mě 
fascinovala krása a zajímalo mě hlav-
ně lidské tělo z hlediska proporcí, poe-
tičnosti, atmosféry a umělecké tradice.

Ve vaší umělecké tvorbě víly unášejí 
prostopášní satyrové. Proč jste se 
soustředil právě na řeckou mytologii?

Řecká mytologie je v mé práci zobraze-
na ve velmi volné interpretaci. Nejed-
ná se o konkrétní báji. Já to spíš nazý-
vám satyrové a nymfy proto, protože 
v řecké mytologii se objevují v příro-
dě v nahé podobě. Honí se tam, milují 

se tam, laškují tam. Tenhle motiv mě 
vždy bavil. Můžete zde popustit uzdu 
své fantazii.

Navazujete na díla starých mistrů. 
Kteří z nich jsou pro vás inspirací?

Fascinují mě nejen staří mistři, ale 
i někteří současní. Jejich díla ke mně 
promlouvají a přinášejí mi pocit ra-
dosti. Baví mě se k těmto umělcům ne-
ustále vracet a sledovat jejich tvorbu 
v reprodukcích, knihách a galeriích. 
Tím se mi zároveň otevírá možnost 
se na nich učit po malířské a grafic-
ké stránce nebo můžu jen sledovat, 
jak oni zvládli tu či onu část například 
v tisku. V tom obrovském časovém ho-
rizontu se najdou opravdoví géniové. 
Dějiny umění obsahují vrchol výtvar-
ného umu, a to mě oslovuje.

Co se vám líbí na grafice natolik, že 
jste se vydal také tímto uměleckým 
směrem?

Do doby, než jsem se dostal na AVU, 
jsem téměř nevěděl, co je grafika. Pro-
padl jsem jí až v době, kdy jsem se 
seznámil s jejími technikami a mož-
nostmi. Baví mě ta zdlouhavá přípra-
va, leptání a tisknutí. Je to ruční drob-
ná intimní práce s materiálem. A svým 
způsobem se jedná i o napínavé dob-

Velkou roli v přijímacím řízení hra-
je osoba pedagoga, se kterým pod-
stupujete pohovor. Zároveň se musíte 
přihlásit ke konkrétnímu vedoucímu 
ateliéru, kterým je uznávaný a profe-
sionální umělec. On si vás vybírá dle 
vašeho projevu. Mít pouze talent asi 
nestačí. Samotné talentové zkoušky 
probíhají dvoukolově. V prvním kole 
se prezentujete svou domácí prací. Ve 
druhém kole dostává uchazeč o studi-
um po dobu čtyř dnů různé úkoly od 
kresby hlavy až po malbu na vlastní 
zadání. Myslím si, že dostat se do dru-

Váš talent je rodinné dědictví nebo 
vás zčistajasna políbila múza?

Pocházím z absolutně neumělecké ro-
diny. Ve škole mě hodiny výtvarné vý-
chovy vždy bavily, ale po vyučování 
jsem měl úplně jiné zájmy než kresle-
ní. A takto to trvalo až do maturity. Pak 
to nabralo rychlý spád. Byl jsem přijat 
na Akademii výtvarných umění. Pro 
moji rodinu to bylo velké překvápko. 
Nevím, zda milé, či nemilé. (smích)

Jak u vás probíhaly přijímací zkoušky 
na Akademii výtvarných umění?

hého kola je velký úspěch. Tím vám 
vlastně dotyčný pedagog dává najevo, 
že má o vás zájem. Pro mě byl postup 
do druhého kola uvolňující, protože 
jsem věděl, že jsem se ocitl v té hrstce 
vybraných.

Svět víl a nymf ve vašich dílech 
zobrazuje čistotu žití. Jedná se 
o jakýsi únik z dnešní chaotické 
a velice složité doby?

Víly a nymfy jsou spíše pracovní ná-
zev. Mě spíše zajímá archetyp lidské-
ho těla. Baví mě na tom, že si vlastně 

Adam Panáček:  
Prostřednictvím jeho obrazů navštívily 
čakovickou galerii nymfy a víly
Podzimní výstavu Lesem i nelesem mladého talentovaného grafika a kreslíře mohli milovníci umění 
navštívit během letošního října v čakovickém zámku. Jeho díla jsou ohodnocena prestižním oceněním 
Cena grafika roku. Výstava Vílová, kterou uspořádal v Polici nad Metují, se shledala v uměleckém světě 
s výbornou recenzí.

rodružství, ve kterém člověk čeká, co 
vlastně vytiskne. Nicméně jsem vždy 
inklinoval k černobílému pojetí obra-
zu. Připadá mi, že grafické práce ne-
jsou tak časté jako olejomalby. Když 
řeknu, že jsem grafik, většina lidí si 
představuje, že pracuji na počítači. Ale 
když jim vyprávím, jak grafika v umě-
leckém pojetí vzniká, pak je to chytne. 
(usmívá se)

Takže vás grafika zaujala více než 
olejomalba?

Je to tak. Grafika mi připadá niterněj-
ší. Dá se dělat skicovitě, můžu vytvořit 
soutisk. Obsahuje velkou škálu tech-
nik. Mohu ji různě zaleptávat, umož-
ňuje vytvořit rytiny do dřeva, do lina 
a litografii. Každá její technika vyža-
duje specifické postupy. Takže člově-
ku nehrozí, že by nějakým způsobem 
ustrnul, protože může zkoušet různé 
variace. Nemalou výhodou grafiky je, 
že lze natisknout větší množství tis-
ku, takže mi pak není tak líto, když se 
nějaký prodá. Umožňuje mi to pořádat 
víc výstav. Má to také ale své nevýho-
dy, čím více tisků je vytvořeno, tím víc 
ztrácí jednotlivý tisk na ceně. Baví mě 
pozorovat tisky jiných umělců, přijdou 
mi poutavější, protože rozumím tomu, 
jak vznikají. Je to moje životní náplň.

Byl jste pozván jako člen poroty do 
mezinárodní dětské výtvarné soutěže 
v Lidicích. Jak jste to vnímal?

Musím přiznat, že nejsem odborníkem 
na dětskou výtvarnou tvorbu. Ve své 
pedagogické činnosti se zaměřuji na 
přípravu lidí k přijímacím zkouškám 
a na výuku dospělých zájemců o umě-
ní. Přestože je dětský projev o jiném 
výrazu, mile mě překvapil a oslovil.

Jaké jsou vaše další plány?
Uvidíme. Důležité je přežít na umělec-
ké dráze, což vyžaduje vynaložit hod-
ně úsilí různého typu. Rád bych i na-
dále vystavoval… 
///
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Senioři /// U násSkauti ///

Milí senioři,

přejeme vám všem krásné a klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v příštím 
roce. Již pro vás na příští rok připravujeme bohatý program v Klubu seniorů. Moc se 
na vás těšíme. ///

Poděkování všem 
organizátorům
Chtěli bychom poděkovat všem organi-
zátorům, paní Soně Černé, Janě Jiruškové 
a Odboru školství, kultury a sportu, kteří 
pro nás seniory v loňském roce připravili 
bohatý program akcí: kurzy paměti, výuku 
cizích jazyků, nordic walking, seniorské 
hry, jarní a podzimní výlety nebo například 
setkání ke dni matek a vánoční posezení 
v učilišti s kulturním programem a pohoš-
těním. V tomto měsíci také končící Senior 
akademii a spoustu dalšího.

Poděkování patří i naší kronikářce Jar-
ce Krákorové za pěkné vycházky po okolí 
s poučným historickým výkladem. Těší-
me se, že i v následujících letech budeme 
mít možnost účastnit se dalších akcí pro 
seniory. Děkujeme!

V novém roce 2023 přejeme nám všem 
hodně zdraví, klidu a spokojenosti. ///

Za seniory Helena Vitouchová

Jako první se skauti cestou na Kampu 
zastavili u pamětní desky 17. listopadu 
na Národní třídě, kde každý zapálil svíč-
ku, a poté si všichni poslechli slavnostní 
řeč, jež připomněla a vysvětlila význam 
událostí, které si v tento den připomíná-
me, i těm nejmenším. Následně se všich-
ni vypravili na Kampu, kde byla kolem 
šesté hodiny odstartována hra, v níž si 
děti vyzkoušely roli odbojáře. Jejich úkol 
nebyl vůbec jednoduchý – musely pašo-
vat různé věci na různá stanoviště, která 
hledaly na mapě. Na posledním stanovi-
šti je, stejně jako Rakšu, zatkla StB před-
stavovaná vedoucími a uvrhla je do věze-
ní. Zde je čekala nahrávka s morseovkou, 
po jejímž vyluštění se dozvěděly, co mají 
říct při „výslechu“, aby byly propuštěny. 
Nakonec se všichni sešli na zakončení 
hry a poté mohli nadšení skauti vyrazit 
zpět do svých domovů. 
///

Napsala: Sovička

Téměř 50 skautů ze střediska Athabaska 
si 14. listopadu připomnělo významné 
události dne 17. listopadu 1989 a 1939 
tradiční hrou, která se konala na praž-

ské Kampě. Tento rok měla hra i svého 
patrona – významnou českou skautku 
a odbojářku Dagmar Skálovou – Rakšu, 
jejímiž činy byla hra inspirována.

Skauti z Athabasky si připomněli události 17. listopadu

U nás /// na YouTube

Kameny zmizelých

Reportáž ze slavnostního 
odhalení kamenů zmizelých.

Čakovické zprávičky

Aktuality z městské části Praha-Čakovice vám 
přinášejí právě Čakovické zprávičky.

Ministr dopravy a starosta Čakovic 
jednali o Pražském okruhu

Podrobnosti o projektu můžete najít 
v reportáži TV Praha.

Kavárna pro neznalce
Pozvánka na přednášky, které 
pořádá Gymnázium Čakovice.

Zářící světla ohlásila příchod adventu
Reportáž z rozsvícení čakovického vánočního 
stromu a kouzelného náměstíčka u kostela.

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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Pracoval jako vyšší úředník na Minister-
stvu zemědělství a celý život pomáhal 
ostatním lidem.Když si Marie Beranová, 
roz. Herbeová, brala za muže Jiřího Be-
rana, dostala svatebním darem od svého 
tatínka dům na náměstí, ve kterém pak 
celý život žila jejich dcera Eva. Manžel-
ství Jiřího a Marie bylo šťastné a má pra-
babička Eva, narozená roku 1925, byla 
jejich jediné, vytoužené dítě.Prababička 
Eva nám vyprávěla, že odboj, ve kterém 
byl její tatínek zapojen, se scházel také 
u nich doma. Aktivní přítomnost v odbo-
ji a funkce náčelníka Sokola se pak Jiřímu 
Beranovi stala osudným, když byl po vy-
zrazení organizace zatčen a převezen do 
Terezína. Když byl Jiří Beran v Terezíně, 
vyměňoval si stále s rodinou dopisy. Je-
denkrát jela prababička Eva se svojí ma-
minkou navštívit Jiřího Berana do Tere-

zína, vše bylo předem domluvené, avšak 
k setkání nikdy bohužel nedošlo. Nacisté 
jim setkání nepovolili naschvál, i když vě-
děli, že obě jely takovou dálku jen proto, 
aby tatínka a manžela viděly. Po nějaké 
době byl můj prapradědeček převezen 
do Osvětimi s „nálepkou“ od Němců: Ná-
vrat nežádoucí. Prababička Eva se svojí 
maminkou stále posílaly dopisy a balíč-
ky i do Osvětimi, ale k Jiřímu Beranovi se 
bohužel nikdy žádný nedostal.

Život v Čakovicích bez tatínka a man-
žela také nebyl jednoduchý. Avšak díky 
provázanosti odbojářů a dobrým sou-
sedským vztahům si všichni navzájem 
pomáhali. Prababičce a její mamince 
třeba vozili z venkova vajíčka, maso, ně-
kdy i uhlí. Rodina stále věřila, že se jim 
tatínek a manžel vrátí brzy domů, a tak 
na Vánoce v roce 1941 udržovaly vánoč-

ní stromeček až do března následujícího 
roku s nadějí, že brzy budou zase všich-
ni spolu. Bohužel začátkem března 1942 
přišel onen dopis s informací, že Jiří Be-
ran zemřel.

Svíčka se za tatínka a manžela vždy 
zapalovala na Vánoce, na jeho naroze-
niny, svátek a výročí úmrtí. Já sama si 
pamatuji, že kdykoliv mi prababička 
o svém tatínkovi vyprávěla, vždy měla 
slzy v očích a celá tato událost ji pozna-
menala na celý život. Dodnes si v naší 
rodině Jiřího Berana připomínáme 
a udržujeme jeho památku skrze tyto 
vzpomínky, o které jsem se s vámi tento 
rok rozhodla podělit. Právě letos v břez-
nu totiž uplynulo 80 let od úmrtí našeho 
dědečka, pradědečka a prapradědečka. 

Přeji všem ze srdce veselé Vánoce 
a šťastný nový rok 2023. ///

Viktorie Hýblová

Vzpomínka na Jiřího Berana Zprávy z charity
Jeho odvahu nám připomíná náměstí v centru Čakovic, které hrdě nese jeho jméno. 
Děkujeme prapravnučce Jiřího Berana za sdílení rodinných vzpomínek s našimi čtenáři. Dle 
slov mé prababičky Evy Hýblové byl její tatínek Jiří Beran velmi hodný a laskavý člověk.
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Milí čtenáři,
dovolte, abych vám popřála krásný ad-
ventní čas a seznámila vás s činností Far-
ní charity Čakovice v posledním období.

Velkou radost máme z výborné spolu-
práce se základní školou a z nového týmu 
dobrovolnic, díky kterým můžeme od 
konce října opět poskytovat individuál-
ní doučování dětem ze znevýhodněných 
rodin. Nové dobrovolníky nicméně stále 
sháníme, abychom mohli vyhovět všem 
zájemcům.

Po prázdninové pauze jsme v září 
opět otevřeli středeční kurzy češtiny pro 
ukrajinské uprchlíky žijící v naší městské 
části, a to díky našim skvělým dobrovol-
ným lektorkám a podpoře od Nadace Via.

Každé první úterý v měsíci probíhají 
od 15 hodin na faře pravidelná setkání 
seniorů, která jsou na jaře a na podzim 
okořeněna zajímavým výletem. V říj-
nu jsme se se seniory vydali do Budyně 
nad Ohří, působiště čakovického rodáka 
Mons. Antonína Bradny. Rádi mezi sebou 
přivítáme nové zájemce starší 65 let.

Každý týden v pátek dopoledne na-
vštěvuje imobilní či osaměle žijící seni-
ory náš duchovní správce P. František 
a pastorační asistentka a ředitelka cha-
rity Anna Steinová. Jde o popovídání si 
v domácím prostředí s možností duchov-
ního rozhovoru, předčítání knížek a no-
vin či naslouchání životním příběhům. 
Pokud máte ve svém okolí osamělého 
člověka, který by měl o návštěvu zájem, 
kontaktujte nás na tel. čísle 606 805 494.

Průběžně poskytujeme pomoc lidem 
v sociální nouzi. Zajišťujeme oblečení, 
potraviny, hygienické potřeby, kontakt 
na sociální pracoviště. Proplácíme mi-
moškolní kroužky.

Na začátku nového roku nás čeká tra-
diční Tříkrálová sbírka. Pokud by se ně-
kdo chtěl zapojit do koledování např. ve 
škole, na pracovišti, v metru či v ulicích 
naší městské části, kontaktujte mě prosím 
na e-mailu charita@charitacakovice.cz. 
Hlásit se mohou jak děti, tak dospělí. Pe-

níze, které vybereme, budou použity na 
pomoc lidem v nouzi.

Na závěr srdečně děkuji pedagogům, 
dětem i maminkám z MŠ Čakovice a ze ZŠ 
Dr. E. Beneše za krásné vánoční výrobky, 
které si budete moci prohlédnout a za 
dobrovolný příspěvek zakoupit v kostele 
během bohoslužeb, vánočních koncertů 
nebo při rozdávání betlémského světla. 
Výtěžek věnujeme na pomoc lidem v naší 
městské části, kteří se ocitli v tíživé život-
ní situaci, a na další činnost charity.

Za celý tým farní charity vám přeji ra-
dostné Vánoce a vše dobré v novém roce.
///

Marta Bendová,  
projektová koordinátorka  

Farní charity Čakovice

Milí čakovičtí spoluobčané,
letošní Vánoce pro mě budou velkou no-
vinkou. V létě jsem se k vám přestěho-
val ze sídliště na Jižním Městě, kde jsem 
působil tři roky jako kaplan. Také tamní 
kostel je nový a tak krásně vytápěný. A na-
víc jsem tam byl v pozici služebně mlad-
šího kněze, který se učí od zkušenějšího 
faráře. To všechno se v létě změnilo a já 
si zvykám na novou faru, působiště i lidi. 
A troufnu si říct, že mi to zvykání i díky 
dobrým a milým lidem celkem jde. Když 
jsem přemýšlel, co vybrat jako myšlenku 
pro těchto pár řádků, vzpomněl jsem si na 
jednu radu, kterou nám jako studentům 
dával náš spirituál: starej se o sebe.

Na první pohled by se mohlo zdát, že 
je to rada, která se nehodí ani k Váno-
cům, ani k farářům a křesťanství, vždyť 
tam hodně mluvíme o lásce k bližnímu. 
Ale ono záleží na tom, z jakého konce ji 
uchopíte. Pokud bychom si tuto radu vy-
ložili jako pobídku k tomu se na všechny 
okolo vykašlat a nezajímat se o nikoho, to 
by samozřejmě v pořádku nebylo. Nicmé-
ně pokud ji budeme chápat tak, že máme 
naslouchat tomu, co se v nás děje, jaké 
emoce s námi hýbají, co vnímáme, že nám 
dělá radost, a co zase ne, jako pobídku, 
abychom byli pozorní ke svým vztahům… 
pak si troufnu říct, že nám takováto péče 
o nás samotné může pomoci i v našich 
vztazích – ať v rodině, nebo kdekoli jinde.

Pokud vám k takovémuto pečování 
o sebe pomůže i návštěva kostela, určitě 
se s vámi rád uvidím na společných bo-
hoslužbách nebo v tichu otevřených dve-
ří při návštěvě a prohlídce betléma. ///

František Čech, duchovní správce 
farnosti Čakovice, www.farnostcakovice.cz

Farnost /// Významné osobnosti /// 
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Sport /// U nás

Takovými úspěchy se nemůže chlubit  
každý. Vladimír Šmicer vede tým SK Dolní 
Chabry, jejichž A tým prohání „naše“ Tře-
boradice. „S Třeboradicemi to asi budeme 
mít těžké, bude těžké dostat se před ně. 
Budeme se snažit uhrát aspoň druhé mís-
to,“ rozpovídal se během zimní přestávky.

Užil jste si první půlku sezony?
Jsem rád za to, jak jsme na podzim 
hráli, zabudovali jsme do týmu tři do-

rostence. Máme mladé mužstvo, je tam 
asi šest kluků do 21 let. Z toho jsem 
nadšený.

Druhé místo vám nevadí?
Drželi jsme se Třeboradic, kam přišli 
hráči z Klíčan. Soupeř hodně posílil, 
je zkušený a přiznejme si, má to dob-
ře rozjeté. Vede před námi o tři body. 
Pro mě je hlavní, že kluci, co jsou od 
nás z dorostu a dostali šanci, se jako 

Třeboradicím to nechceme dát zadarmo, 
vzkazuje Vladimír Šmicer
Je legendou českého fotbalu. Má ve své sbírce úspěchů ohromné množství trofejí. Třikrát vyhrál českou 
ligu se Slavií, jednou se stal francouzským šampionem s týmem Lens, z evropských šampionátů má 
stříbro z roku 1996 a bronz z roku 2004. V roce 2001 vyhrál s Liverpoolem Pohár UEFA a se stejným 
týmem vyhrál o čtyři roky později i nejprestižnější klubovou soutěž – Ligu mistrů. 

odchovanci chytli a celkově jsme hrá-
li dobře.

To je pravda, prohráli jste jen 
jednou…

Bohužel jsme nezvládli derby doma 
s Ďáblicemi, to vždycky zamrzí. Ale 
to je fotbal. Oni prostě tehdy byli lep-
ší, vyhráli zaslouženě. Ale jak jsem ří-
kal, máme v týmu odchovance, chodí 
na ně lidi.

Sport /// U nás
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V minulosti jste šli jinou cestou, že?
Bylo to vidět, když jsem přivedl ligis-
tu. Teď na začátku přišel Ondra Vaněk, 
protože Jarda Černý už chtěl jít hrát 
něco pomalejšího. (směje se) Ondra 
si bohužel po pěti kolech udělal něco 
s kolenem, takže do konce podzimu 
vypadl. Jsem rád, že ho do konce pod-
zimu zastoupili právě naši další kluci 
a fungovalo to.

Věříte, že na jaře proženete 
Třeboradice?

Nechceme jim dát nic zadarmo. Náš 
cíl, vysněné přání, by bylo hrát pře-
bor. Dlouhodobě. Kvůli covidu a reor-
ganizacím jsme o tu šanci dostat se 
výš dvakrát přišli. Teď doufáme. S Tře-
boradicemi to asi budeme mít těžké, 
bude tìžké dostat se před ně. Bude-
me se snažit uhrát aspoň druhé mís-
to a dostat se do baráže s přeborovým 
týmem. A tam se uvidí. Ale musím říct, 
že favoritem jsou Třeboradice.

Co říkáte na výkony syna Jiřího, dělal 
vám hodně radosti, že?

Je to jeho první sezona v áčku. Byl vi-
dět, dal sedm gólů, což je hezký. On 
hraje v prostředku, není kdovíjak sou-
bojový nebo rychlostní, ale umí dát 
přihrávku, má dobrou kopací techniku. 

Sedlo si to. Kluci se doplňují, všechny 
to baví. Hrají s dalšími mladými v zá-
loze.

A to ještě Chabry přišly o dva nejlepší 
hráče minulé sezony…

Chybějí nám určitě. David Bílek si udě-
lal koleno, k tomu vypadl i Šimon Jíro-
vec. I bez nich jsme na tom ale dobře. 
Říkal jsem si, že nebude jednoduché je 
nahradit. Ale povedlo se. Máme v týmu 
teď docela konkurenci, kluci musí cho-
dit poctivě na tréninky. Za to je musím 
pochválit. Přitom kluky neplatíme, ale 
cítím, že je to u nás baví. Snažím se jim 
aspoň okolo něco dopřát. Říkám jim, 
že když jim něco bude chybět, tak ať 
řeknou. Je vidět, že to funguje.

Když jsme u vaší rodiny, syna jsme 
zmínili. Co na všechno říká tchán 
Ladislav Vízek?

Vizour se chodí dívat na naše zápasy. 
Před sezonou jsme měli turnaj, on tré-
nuje Buldoky Karlovy Vary, hrají pře-
bor. Přijeli k nám na turnaj a my jsme 
je porazili 4:1. Z toho byl úplně vyří-
zenej.

Při jeho soutěživosti bych řekl, že 
hned chtěl odvetu. Dojde na ni?

Hned to hlásil, že v zimě musíme dát 
přátelák, odvetu pochopitelně chce. 
Nevím, jestli bude teď v zimě. Máme 
turnaj v Kyjích i další zápasy, ale na 
léto to bude v pohodě. ///

RM/MK
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23. PÁ
Předvánoční setkání se 
zvířátky
Od 10 hodin bude pro 
veřejnost otevřena 
miškovická farmička, a tak 
všichni mohou popřát 
zvířátkům krásné Vánoce, 
děti si budou moci nazdobit 
perníčky a dospělí se mohou 
zahřát svařáčkem.

24. SO
Betlémské světlo 
v kostele sv. Remigia
Skauti a skautky ze 
skautského střediska 
Athabaska budou v kostele 
sv. Remigia od 9.00 zapalovat 
svíčky ve vašich lucerničkách 
světlem z Betléma.

Rybova mše vánoční
Zazní v kostele sv. Remigia 
v podání sboru Camerata 
od 14.00.

Vánoční bohoslužba 
slova pro rodiny s dětmi
Bohoslužba se bude konat 
v kostele sv. Remigia 
od 16.00.

Půlnoční mše svatá
Začíná ve 22 hodin v kostele 
sv. Remigia.

Štědrovečerní setkání 
2022
Spolek Bílej mlejn srdečně 
všechny zve na společné 
zpívání koled a vánočních 
písní před čakovický zámek 
pod vánočně ozdobeným 
smrkem od 23.15.

25. NE
Slavnost narození páně
Na Boží hod je sloužena 
bohoslužba v kostele 
sv. Remigia od 9.00.

26. PO
Na svátek sv. Štěpána se 
můžete těšit na koncert 
komorního smíšeného sboru 
Gaudium Cantorum od 15.00 
v kostele sv. Remigia.

31. SO
Mše svatá
Poděkovat za uplynulý rok 
můžete v kostele sv. Remigia 
ve 22.00. ///

Kalendář ledenVánoční kalendář
U nás /// InformujeU nás /// Informuje

Konsorcium Pražské odpady 2016--
2025, které tvoří Pražské služby, a. s., 
AVE Pražské komunální služby, a. s., a je-
jich subdodavatelé, zajistí během vánoč-
ních svátků svoz směsného a tříděného 
odpadu na území metropole.

Programy svozů a úklidů jsou vytvo-
řeny tak, aby nedocházelo k přeplnění 
sběrných nádob a vznikající nepořádek 
v jejich okolí byl průběžně odstraňován.

V termínu od 23. 12. do 31. 12. 2022 
budou zajištěny standardní pracovní 
směny a svoz směsného odpadu bude 
probíhat dle příslušných svozových plá-
nů, tedy jako v běžných dnech. Z důvo-
du předpokládané větší zátěže na stano-
vištích separovaného odpadu bude svoz 
a úklid jejich okolí zajištěn v posíleném 
režimu.

Svoz směsného odpadu:
23.–31. 12. 2022 – standardní svoz v pra-
videlných svozových dnech

Svozové společnosti jsou připraveny na vánoční a novoroční svoz 
směsného i tříděného odpadu

1. 1. 2023 – svoz až na výjimky neprobí-
há, náhradní svoz proběhne v následují-
cích dnech
2. 1.–6. 1. 2023 – bude probíhat stan-
dardní svoz s případným časovým posu-
nem (max. 1 den)
 
Svoz tříděného odpadu:
23.  –  31. 12. 2022 – standardní svoz 
v pravidelných svozových dnech
23.–31. 12. 2022 v kritických oblastech 
budou posíleny svozy ostatních složek 
tříděného odpadu
1. 1. 2023 – svoz až na výjimky neprobí-
há, náhradní svoz proběhne v následují-
cích dnech
2. 1.–6. 1. 2023 – bude probíhat stan-
dardní svoz s případným časovým posu-
nem (max. 1 den)

Vánoční stromky do popelnice nepatří
V případě, že máte veřejně přístupnou 

popelnici nebo kontejner na směsný od-

pad, lze stromky volně odložit vedle nich. 
V ostatních případech, tj. činžovní a ro-
dinná zástavba nebo v případě umístě-
ní nádob v klecovém stání, prosíme o od-
ložení vánočních stromků k nejbližším 
sběrným nádobám na tříděný odpad. Vy-
hozené vánoční stromky rozhodně nepa-
tří do sběrných nádob na směsný odpad, 
protože výrazně snižují jejich kapacitu.

Občané by měli stromky vyhazovat 
ideálně den před odvozem komunálního 
odpadu, aby nedocházelo k jejich příliš-
nému hromadění v ulicích po zbytečně 
dlouhou dobu. Stromky budou do vozů 
na komunální odpad nakládány v běž-
ných svozových dnech a jejich odvoz 
bude svozovými společnostmi zajišťován 
po celý leden a únor 2023. Výjimka platí 
pro umělé stromky. Pokud už umělý stro-
mek dosloužil, rozhodně nepatří do sběr-
ných nádob na tříděný či směsný odpad, 
ale do sběrného dvora. 
///

4. ST
Den otevřených dveří
Gymnázium Čakovice 
srdečně zve zájemce 
o studium. Více informací 
na www.gymcak.cz.

10. ÚT
Jak vyzrát na diastázu 
po porodu
Seminář se cvičením 
s T. Královou se koná 
od 18.00 do 19.30. Více 
informací na www.
centrumcirkus.cz.

15. NE
Rodinný výlet
Na rodinný výlet vláčkem 
s Gábi srdečně zve Cirkus – 
centrum pro rodinu. 
Informace na  
www.centrumcirkus.cz.

21. SO
První pomoc u dětí
Kurz pro rodiče za účasti 
lektorů Červeného kříže 
se koná od 9.00 do 13.00. 
Informace na  
www.centrumcirkus.cz.

27. PÁ
Svítící sněhulák
Cirkusová dílna pro 
rodiče s dětmi od 3 let 
bude otevřena od 16.30. 
Informace na www.
centrumcirkus.cz.

31. ÚT
Výchova bez poražených
Seminář pro rodiče s Hanou 
Čechovou se koná od 17.00 
do 20.00. Informace  
www.centrumcirkus.cz. ///

Všechny oleje do jedné lahve!

Které oleje a tuky třídit?

Úplně všechny, které v kuchyni používáte!  
Rostlinné oleje, pevné tuky rostlinné i živočišné 
(sádlo, máslo, margarín), marinády, zálivky  
či výpeky.

Nepotřebujete nic víc než starou plastovou  
lahev, do které všechny zbylé oleje a tuky  
postupně sléváte. Malé pevné zbytky jídla  
v oleji nevadí.

Olej z vánočních 
dobrot do záchodu  
nepatří
Zůstáváte věrní kaprovi, vinným klobásám a dokřupava usmaženým řízkům, nebo ctíte 

vlastní rodinné recepty? Ať tak či tak, Vánoce se bez oleje a tuku v kuchyni neobejdou.  

O to důležitější je i v době vánočního shonu použité oleje třídit, aby neškodily  

v potrubí a kanalizaci a mohly dál sloužit jinde. Je to tak snadné…

O vánočním třídění oleje už jste slyšeli?
Zůstáváte o Vánocích věrní kaprovi, vinným klobásám a dokřupava usmaženým 
řízkům, nebo ctíte vlastní rodinné recepty? Ve většině případů se svátky bez 
oleje a tuku v kuchyni neobejdou, leckde se ho za těch pár dnů spotřebuje jako 
jindy za celý rok. O to důležitější je ani v době vánočního shonu nevzdávat snahu 
použité oleje vytřídit, aby neškodily v potrubí a mohly dál sloužit jinde.

Je jasné, že vánoční olej neškodí víc než ten z jiných částí roku. Jen ho zkrátka 
bývá hodně – a naopak času na všechno ještě méně, takže člověk občas zapome-
ne na svá dobrá předsevzetí. Přelít použitý olej či sádlo z pánve, pekáče nebo fri-
ťáku do staré PET lahve přitom zabere skutečně jen chvilku a ušetří toho mno-
hem víc, než by se na první pohled mohlo zdát.

Můžete k němu navíc přidat také všechny další použité oleje a tuky, které se 
během svátků na vašem stole objeví, ať už jde o zbylé olejové zálivky z nakláda-
ných dobrot či ze salátů, nejrůznější marinády nebo třeba pevné tuky zapome-
nuté v lednici ještě z předvánočního pečení cukroví.

Vánoční procházka s olejem
Tradice dodržované během Vánoc má každá rodina jiné. Jedna by ale mohla 
být společná všem. Až naplníte lahev použitým olejem, dobře ji zašroubujte 
a udělejte si s ní malý výlet k popelnici s růžovým víkem a logem Třídímolej.cz. 
Schválně, kolik sousedů u ní letos potkáte? ///

Třídní sraz po 50 letech
Dne 25. 11. 2022 se v restauraci Maximum v Třebora-
dicích uskutečnilo setkání absolventů ZDŠ Čakovice 
po 50 letech (šk. r. 1963–1972). Srazu žáků se zúčast-
nily i třídní učitelky J. Musilová, V. Demuthová a pan 
učitel L. Spejchal. ///

Hana Rousová

Vážení občané,
velice nás mrzí, že ještě před slavnostním rozsvícením Kouzelné-
ho náměstíčka u kostela sv. Remigia došlo k poškození svítící 
ozdoby. Prosíme vás o ohleduplnost k ostatním, protože tím, že 
některé prvky rozbijete, připravujete ostatní návštěvníky o mož-
nost vidět vánoční výzdobu v plné kráse. Prosíme rodiče, aby 
své děti neposazovali na svítící zvířátka, nejsou na zátěž kon-
strukčně přizpůsobena. Děkujeme. MČ Praha-Čakovice
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MALOVÁNÍ ČAKOVICE – 
rychlé, kvalitní a čisté 
vymalování bytu či domu dle 
vašich představ. Profesionální 
služby. Tel.: 736 734 947.

Salon Meggii v Letňanech 
- kadeřnické služby, bude 
nově nabízet od 1. 11. 2022 
profesionální péči o nehty 
a pedikúru. Gelové nehty 
včetně doplňování, shellac, 
p-shine, úprava přirozených 
nehtů včetně lakování a dále 
například parafínové zábaly. 
Tel. kontakt: 775 473 782

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

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

Prodáme RD 5+1, 170 m2, po 
celkové rekonstrukci, Čakovice, 
ul. Něvská, pozemek 510 m2, 
velká terasa, půda, sklep, plynový 
kotel. Růžová zahrada se studnou, 
pergola s krbem, velká garáž, 
kůlny. K nastěhování leden 2023. 
Cena 15 490 000 Kč k jednání, tel.: 
704707430, RK NEVOLAT!

Poznamenejte si jeden důležitý termín. 
Odevzdání vašich podkladů do únorového 

čísla (tj. 2/2023) pro publikování 
pozvánek, prezentování akce v kalendáři 
akcí a inzerce je nejpozději do 12. ledna. 

Toto číslo vyjde 27. ledna.

Chcete inzerovat  
v únorovém vydání 

časopisu 
U nás v Čakovicích?

U nás /// Informuje

VÁNOČNÍ
KONCERT
V KOSTELE SV. REMIGIA 
V ČAKOVICÍCH
Komorní smíšený sbor Gaudium Cantorum

Štěpánka Heřmánková – sbormistr, soprán

Consortium Pragense Orchestra

Lenka Navrátilová – klavír

26.12. 2022
15.00 HODIN 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
 

KONCERT SE KONÁ VE SPOLUPRÁCI  
S ŘÍMSKOKATOLICKOU FARNOSTÍ PRAHA - ČAKOVICE.

 

CIRKUS - CENTRUM PRO RODINU
Danielova 14, Praha 9 - Čakovice
www.centrumcirkus.cz

 program 
akcí

Jak na Nový rok, 
tak po celý rok

Vkročte do nového roku s Cirkusem
 10.1. SEMINÁŘ SE CVIČENÍM: Jak vyzrát na diastázu (Terka Králová)
15.1. RODINNÝ VÝLET: Vláčkem s Gábi za pokladem
21.1. KURZ PRO RODIČE: První pomoc u dětí (Červený Kříž)
27.1. DÍLNA PRO DĚTI S RODIČI (3+): Svítící sněhulák
31.1. SEMINÁŘ: Výchova bez poražených (Hana Čechová)
25.2. PLES CIRKUSU v sále restaurace Maximum (Třeboradice)
27.2. SEMINÁŘ: Zdravá výživa a bezmasé stravování (Štěpánka Čápová)
28.2. DIVADLO: Jak si Franta vzal princeznu (Harmonika)

Další informace  
a přihlášení najdete na  

www.centrumcirkus.cz/ 
program

24.12.2022
9.00–13.00

Vám budou rozdávat skauti 
a skautky ze skautského 
střediska Athabaska 
v kostele sv. Remigia 
v Praze-Čakovicích.

Nezapomeňte si přinést 
lucernu se svíčkou.

Po této době bude 
Betlémské světlo volně 
k připálení, bez obsluhy.

13.prosince 2022 od 16.00 hodin 
v SOŠ a SOU Čakovice, 

Ke Stadionu 623, Praha-Čakovice 

Veselé Vánoce, krásné 
prožití vánočních svátků 
a šťastný nový rok 
přeje čtenářům

U nás v Čakovicích
tým časopisu 



Informace po - pá od 8:00 do 15:00 hod.

Jednosměnný provoz. Provozovna Praha 9 - Čakovice.

Jsme výrobci produktů pro kreativní tvorbu

Sbírku v Čakovicích a v Letňanech ve dnech 1. - 15. 1. 2023
koordinuje Farní charita Praha Čakovice
https://charitacakovice.cz

Tříkrálová sbírka 1. - 15. 1. 2023 také
v Čakovicích a Letňanech

Farní charita Praha Čakovice
Nám. 25. března 3/17,
196 00 Praha 9 – Čakovice
Tel.: 606 407 420 po – pá 9:00 – 15:00
https://charitacakovice.cz

Staňte se koledníkem!
Děti i dospělí (vedoucí skupinek)
se mohou přihlašovat na adrese
charita@charitacakovice.cz

PAK PRO TEBE MÁME TIP! 
Ozvi se nám během září či října a společně
vymyslíme, jak se do doučování dětí z 1. stupně ZŠ zapojit.

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

ČAKOVICKÁ FARNÍ CHARITA 

 DOBROVOLNÍKYhledá

Kontakt: Marta Bendová
marta.bendova@charitacakovice.cz
606 407 420 

na

doučov
ání

dětí




