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DUO BEAUTIFUL STRINGS
A KAROLÍNA JANŮ

pořádá
MČ Praha - Čakovice

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

Foto na obálce: Jakub Ludvik

Slovo starosty
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Vážení sousedé, milí přátelé,

možná že se opatření proti šíření koronaviru již začnou pomalu uvolňovat. Náš tým na radnici se i s řadou z vás, našimi
dobrovolníky, snažil a i nadále se bude snažit pomoci zřízením
různých podpůrných služeb.
Hlavní oblast pomoci je soustředěna na nejvíce postiženou
skupinu, na seniory. Právě jim byly a nadále budou poskytovány informace, jak se s danou situací nejlépe vyrovnat. Do
schránek dostávají radniční dopisy a spolu s nimi roušky. Do
dopisů přikládáme také doplňující informace (např. seznam důležitých kontaktů, podněty
k dennímu režimu či něco pro inspiraci).
Seniorům stále zajišťujeme pomocí radničních krizových linek 283 061 427 nebo
283 061 433 zprostředkování nákupů, vyzvednutí léků či jiné formy pomoci nebo poradenství. Je zřízena také linka pro seniory v oblasti psychologické pomoci a poradenství při
zajištění sociálních služeb. Pro všechny občany v kritické nouzi zajišťujeme akutní potravinovou pomoc z potravinové banky. Radnice také dodala do „našich“ ordinací ochranné
pomůcky vč. respirátorů třídy FFP2 (KN95), které zakoupila. Ty jsme poskytli i dalším exponovaným osobám, např. poštovním doručovatelkám, hasičům nebo škole pro zajištění
zápisů. Ve spolupráci s radnicí v Letňanech a společností Grant Thornton jsme také zřídili
poradenské centrum pro občany, kteří podnikají a dostali se do těžké situace. Pro občany
jsme zřídili rouškovníky, bude zřízen také stánek pro výdej dezinfekce. Občanům nad 80 let,
kteří jsou úplně sami, dezinfekci na vyžádání dovezeme.
Snažíme se s kolegy postihnout vše, co dokážeme. Pokud je přesto dle vás potřeba řešit i něco navíc, dejte nám vědět, zkusíme vašim podnětům vyjít maximálně vstříc.
Jste-li podnikatel, můžete kontaktovat přímo prvního místostarostu Alexandera Lochmana,
nemáte-li prostředky na nákup potravin, potom kontaktujte místostarostku Kateřinu Arnotovou, v případě péče o seniory místostarostku Soňu Černou.
Děkuji všem, kteří pomáháte, děkujeme za šití roušek hasičům a dalším z vás! Jsme tu
všichni pro vás a společně to zvládneme.
S přáním pevného zdraví váš starosta
Jiří Vintiška
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Aktuálně z radnice ///

Foto: Michaela Kubernatová, Miškovice

Zprávy z Rady MČ Praha-Čakovice

Na svých pravidelných zasedáních Rada městské části
Praha-Čakovice projednala 63 bodů jednání.
Vybíráme pro vás některé z nich.

Mobilní rozhlas
USN RM 133/2020
Zejména v souvislosti s aktuální situací
kolem epidemie koronaviru rozhodlo vedení městské části o zřízení „mobilního
rozhlasu“, který umožní snadno podávat
občanům MČ důležité krizové informace.
Komunikační ekosystém zajišťuje společnost Neogenia, s. r. o. a nabízí řadu
možností v oblasti podávání informací
občanům, které je v budoucnu v případě
zájmu možno výrazně rozšířit. Na základě jednoduché registrace tak mohou občané dostávat informace ze samosprávy
a dění v obci přímo do e-mailu nebo do
svých telefonů prostřednictvím mobilní
aplikace nebo sms zprávy.

Poukázky pro jubilanty na rok 2020
USN RM 137/2020
Stejně jako v předešlých letech vyhradila městská část ze svého rozpočtu
finance na nákup dárků pro jubilanty.
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Těm rozváží zástupci vedení a zástupce občanskosprávního odboru dárek ve
formě 300korunové poukázky na nákup
v hypermarketu Globus a 200korunovou
poukázku na nákup v čakovické lékárně
J & H v Cukrovarské ulici. Pro rok 2020
byl opět schválen nákup těchto poukázek, na které má nárok každý senior
s trvalým pobytem v MČ Praha-Čakovice,
který dosáhne věku 75 let, dále 80 let
a pak každý další rok.

Nová organizační struktura ÚMČ
USN RM 124/2020
Ke dni 1. 4. 2020 byla schválena nová organizační struktura, ve které došlo k významnému přesunu, a to oddělení péče
o zeleň a údržbu. To nově spadá pod odbor životního prostředí a majetkoprávní, se kterým často komunikuje. Věcně
tam spadá lépe než do odboru investic
a územního rozvoje, kde bylo toto oddělení dříve.

Veřejná zakázka malého rozsahu
na akci „Zhotovení dětského hřiště
Havraňák sever, k. ú. Čakovice“
USN RM 171/2020
Rada odsouhlasila vypsání veřejné zakázky na vytvoření dětského hřiště Havraňák, které by mělo být pro naše malé
spoluobčany dokončeno již koncem srpna letošního roku. Součástí zakázky je
vytvoření plochy dětského hřiště o celkové rozloze 992 m2. Hlavním požadavkem na jeho vzhled je přírodní charakter.
Hřiště bude obsahovat minimálně pět
herních prvků ze dřeva vysoké kvality
a jeho celková cena by neměla přesáhnout 700.000 Kč.
Kompletní zápisy z rady naleznete
na internetových stránkách
http://cakovice.cz/VOLENE‑ORGANY/
Rada‑MC/Zapisy‑z‑jednani‑Rady‑MC
nebo v listinné podobě na podatelně
úřadu. ///

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

Foto: vizualizace úprav v Miškovicích, Ing. Veronika Hořáková

Aktuálně z radnice ///

Miškovice rozkvetou
Obyvatelům Miškovic už v létě zpříjemní procházky kolem rybníka rozkvetlé
květiny. Radnice se rozhodla zvelebit doprovodný pás mezi ulicí Polabská
a chodníkem pro pěší. Nechá ho osadit trvalkami.

„Projekt bude splňovat nejen funkci estetickou, ale i praktickou. V těchto místech
jsou při návalových deštích problémy
s odtokem vody ze silnice. Komplikují
provoz vozidel i chůzi pěších. Vedle samotné výsadby tedy chystáme i odvodňovací opatření formou zasakovacích
štěrkových pásů,“ vysvětluje místostarostka Soňa Černá.
Co to znamená konkrétně? Než se přemění travnatý pás na záhon, odborníci
zde ve spodních vrstvách vybudují odvodňovací opatření, které by mělo zmírnit kumulaci dešťové vody. Vytvoří zde
zasakovací rýhy, které odvedou tekoucí
05–2020 /// U nás v Čakovicích

vodu z vozovky do doprovodného pásu.
Vznikne jeden hlavní vsak a dva vedlejší.
Vsakovací rýhy zakryje okrasný kačírek,
takový, který již slouží na protější straně ulice. Ostatní části budou osazeny tak,
aby obě strany Polabské působily harmonicky jako jeden celek.
„Trávník po celé ploše nahradíme trvalkami, travinami a keříky. Bude se jednat o kvetoucí trvalky a traviny zvolené
tak, aby byly nenáročné, nebránily výhledu a ladily s výsadbou naproti a s celkovým okolím rybníka. Měly by také vzhledově navazovat na trvalkový záhon na
protější straně ulice. Kvést by měl záhon

od jara do podzimu,“ vysvětluje Soňa
Černá.
Práce začnou na přelomu května a června. V první fázi firma odstraní trávník po celé ploše doprovodného
pásu i několik zbytků pařezů, které zde
zůstaly po vykácení topolů, a vybuduje
odvodňovací opatření. Poté zahájí jemné
terénní úpravy a připraví vše pro zasazení rostlin. Vše by mělo být hotovo do čtrnácti dnů od začátku realizace. Léto tak
už může být v okolí miškovického rybníka rozkvetlé.
///

Michala Jendruchová
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Bezpečnost pro Třeboradice

Foto: archiv redakce, Třeboradice

Třeboradice čekají dopravní změny. Paralelní obousměrné ulice
Schoellerova a Bělomlýnská se zjednosměrní. Městská část si od
toho slibuje vyřešení letitých problémů a větší bezpečí v obci.

Po roce příprav je na stole projekt, který
by dle vyjádření radnice měl v Třeboradicích výrazně snížit rychlost a atraktivitu pro tranzitní dopravu. „Projekt je
vyústěním letitých snah řešit dlouhodobé problémy s bezpečností v Třeboradicích. Tyto klíčové komunikace vedou
rezidenční zónou, a v centru Třeboradic
dokonce okolo klíčových staveb sociální
infrastruktury, jako je mateřská škola,
dům pro seniory a dům s pečovatelskou
službou Fatima. V obci chybí přechody, obyvatelé a hlavně děti jsou nuceni
přecházet vozovku kdekoliv mezi auty
jedoucími nikým nekontrolovanou rychlostí. Všichni obyvatelé domů přilehlých
ke komunikaci Schoellerova a Bělomlýnská trpí nadměrným hlukem, prachem
a vibracemi nevyhovující vozovky, které
způsobuje především rychlost aut vyso-
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ce přesahující limit 30 km/h, nedávno
stanovený městskou částí. Jednosměrný
provoz je častým nástrojem, který obce
a městské části využívají ke zklidnění
dopravy, zlepšení rozhledových podmínek pro chodce, vytvoření parkovacích
míst atd. Lokalita Třeboradic s paralelní
ulicí Schoellerova a Bělomlýnská jednosměrný provoz umožňuje a v podstatě
by začala kopírovat současný provoz
autobusové dopravy, která je rovněž jednosměrná,“ vysvětluje zastupitel Čakovic
Mgr. Jan Kočí.
Jak bude nová úprava vypadat v praxi?
Ulice Schoellerova bude jednosměrná od
ulice Koubova do křižovatky u restaurace Maximum a průjezdná směrem dolů
od Čakovic na Hovorčovice. Bude zúžena pouze na jeden průjezdný pruh. Ulice Bělomlýnská bude jednosměrná od

ulice Svěceného do ulice Mezi Hřbitovy, a to směrem nahoru do Čakovic. „Obcházení jednosměrné úpravy průjezdem
Koubovou a Jirsákovou bude znemožněno omezením průjezdu vyjma rezidentů
těchto ulic. Úsek mezi křižovatkou u Maxima a ulicí Na Zlaté a Svěceného zůstane obousměrný. Z ulice Bělomlýnská
zpět do ulice Schoellerova bude možné
projet ulicí Mezi Hřbitovy tak, jak dnes
jezdí autobusy,“ říká Jan Kočí. Dle jeho
slov nová dopravní úprava počítá s průjezdnými profily i pro nejdelší autobusy,
tzv. harmoniky, tak, aby trasu mohla použít např. linka 136 v případě havárií nebo
krizových objízdných tras při uzavírce
Čakovic. „Vlečné křivky autobusů jsou
počítány tak, aby nezasahovaly do chodníků nebo protisměru, jako je to dnes.
Jedná se pouze o projekt změny značení
U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz

Aktuálně z radnice ///
od pošty do Třeboradic přibližně ke hřbitovu, druhá vede od železničního přejezdu v Třeboradicích přibližně ke křižovatce s Bělomlýnskou. Třetí zahrnuje úsek
historickým jádrem až ke hřbitovu. První
a druhá část měly podle původních plánů začít letos. Vše však závisí na tom, jak
zasáhne současný nouzový stav do termínů příprav. Třetí část je nejnáročnější,
protože podloží vozovky je podle provedených sond v nevyhovujícím stavu a vyžaduje projektovou přípravu a stavební povolení. „Jednosměrky jsou spojeny
hlavně s touto třetí etapou. Nebudeme
čekat, ale změnu zrealizujeme co nejdříve. Nechceme dále dělat v bezpečnosti
lidí kompromisy,“ tvrdí zastupitel.
Radnice se inspirovala v jiných obcích,
kde již taková řešení byla vytvořena. „Podobný projekt vytvořili například v Kyjích
a sahají po něm i další městské části právě
kvůli bezpečnosti obyvatel,“ podotýká Jan

Kočí. Otázka bezpečnosti pro Třeboradice
tímto nekončí. „Naší vizí je vytvořit systém dvou tzv. sdílených zón v historickém
jádru Třeboradic. Podobnou zónu můžeme nalézt v centru řady měst. V Praze je
typickým příkladem úprava na náměstí
Republiky. Jedna ze zón by byla při ústí
ulice Tryskovické do Schoellerovy ulice,
kde pomyslně končí třeboradické korzo
a řada pěších i cyklistů zde vstupuje do
prostoru s vyšším výskytem vozidel. Druhý takový sdílený prostor by byl na opačné straně rybníka u školky, kde vedle toho
musí dojít i k úpravě oblasti zastávky a ke
změně polohy přechodu pro chodce. Stávající přechod je již při jakékoliv úpravě
nerealizovatelný, protože odporuje platným právním úpravám. Také výstup z autobusu je zde problematický zejména pro
starší osoby, což musí být vyřešeno,“ dodává starosta Jiří Vintiška. ///
Michala Jendruchová

Foto: zjednosměrnění ulic Schoellerova a Bělomlýnská

bez stavebních úprav silnic nebo chodníků,“ říká.
Přeměna Schoellerovy a Bělomlýnské ulice bude pro Třeboradice velkou
změnou, která by dle radnice měla obec
vrátit lidem a chodcům. „Projekt slibuje
nová parkovací místa v centru u lékařské ordinace, kontrolní místa pro PČR
pro měření rychlosti či zlepšení přístupu
k domům na Schoellerově ulici,“ říká Jan
Kočí s tím, že se jedná pouze o projekt
změny dopravního značení, a tak je možné ho spustit prakticky okamžitě, jakmile bude dokončena přípravná fáze. „Rozhodli jsme se nespojovat změnu značení
s plánovanou rekonstrukcí Schoellerovy
ulice, i když vodorovné značení bude třeba potom obnovit.“
Podle plánů TSK z doby před vyhlášením nouzového stavu se měla rekonstrukce Schoellerovy ulice realizovat ve
třech etapách. První etapa je navržena

05–2020 /// U nás v Čakovicích
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Vytvoření parkovacích míst
v ulici Schoellerova
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O vyjádření k této problematice jsme
požádali také Mgr. Radka Čermáka. Je poradcem některých městských částí v oblasti zklidňování a rozvoje dopravy. Je také
cyklokoordinátorem v některých pražských městských částech vč. MČ Praha-Čakovice. Jako rodilý občan Letňan je velmi
dobře obeznámen s naší dopravní situací.

Apologie malého
třeboradického
okruhu

V posledních desetiletích evropská
města vedle dopravní funkce komunikací kladou důraz rovněž na pobytovou
funkci. Ukazuje se, že lidé nejraději žijí
v klasické blokové zástavbě s poloveřejným prostorem vnitrobloků a veřejným
komunikačním prostorem ulice.
Zachovaná historická jádra obcí patří
mezi nejcennější urbanizovaná území, je
kladen velký důraz na zvýšení jejich estetické a pobytové funkce.
Třeboradice mají velkou výhodu
v tom, že splňují klasickou úspěšnou
představu městského urbanismu takzvaných zahradních měst podle regulačního plánu z roku 1930. Velkoryse pojatý
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uliční prostor by mohli obyvatelé některých novodobých řadových domů závidět. V současnosti ale dochází k zahušťování zástavby, pročež je nutné veřejný
prostor začít řešit jinak – s ohledem na
městský, nikoliv vesnický charakter Třeboradic a s ohledem na to, že Třeboradice jsou monocentrické, veřejné stavby se
soustřeďují kolem Slaviborského náměstí a hlavního korza složeného z ulic Schoellerova, Bělomlýnská a U Hřbitovů.
Okrašlovací práce na Schoellerově ulici jsou vlastně maximem možného ve
stávajícím uličním profilu. Zde se dostáváme k otázce, zda nejsou zpevněné plochy předimenzované.
Skoro všechna velká evropská města si uvědomují, že není možné podporovat (pouze respektovat) individuální
automobilovou dopravu. Nejpádnějším
důvodem není dnes veřejné zdraví nebo
sociální inženýrství, ale prostorová náročnost. Jedno každé auto zabírá ve městě kolem 50 metrů čtverečních (20 metrů
pro parkování na startu a v cíli nejméně
30 metrů v pohybu). To je při cenách pozemků velmi nehospodárné. Nejprve se
myšlenky na omezení automobilů objevily v centru města, kde je veřejný prostor nejdražší.

Právě Třeboradice mají naddimenzovanou komunikační síť, kdy původně
vedly do Čakovic dokonce tři hlavní komunikace (Schoellerova, Bělomlýnská
a Tryskovická). Vzhledem k intenzitám
dopravy ale stačí jedna ústřední třída
a ve zbytku prostoru lze posílit pobytovou funkci a zřídit na centrálním kordonu Schoellerova–Bělomlýnská korzo s opravdovým náměstím. Vzhledem
k tomu, že v Třeboradicích je rozsáhlá
bloková smyčka autobusů, nabízí se možnost vymístit autobusy do nového obratiště na konci obce, nebo naopak využít
zkušenosti s provozem autobusů a tento
stav použít i pro osobní automobily.
Zjednosměrněním ulic Schoellerova
a Bělomlýnská získají Třeboradice kolem 4000 m2 veřejného prostoru, který
lze využít pro výsadbu stromů, záhonů,
vsakování vody, budování odpočinkových míst a parkovacích stání.
Výhodou dopravního řešení je minimalizace kolizních míst zlepšením rozhledových poměrů v křižovatkách (pro
řidiče i chodce) a snížením počtu křížení. Zkracují se také pěší vazby příčné
i podélné a vznikají chybějící chodníky,
například podél Schoellerovy ulice. ///
Mgr. Radek Čermák
U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz

Foto: Michaela Šimůnková
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Sousedské třeboradické Velikonoce
Všichni se na ně těšili. Dlouho dopředu pořadatelé chystali čtvrtý ročník
oblíbené akce Sousedské třeboradické Velikonoce. Bohužel zaúřadoval
koronavirus, a tak se ty letošní nekonaly. Pevně věříme, že do třetice neznamená
naposledy a příští rok se oslava svátků jara na Květnou neděli do obce vrátí.
Typické velikonoční pokrmy, všemi oblíbená ochutnávka mazanců, beránků či jidášků, bohatý kulturní program a spousta zábavy. Tak měl vypadat 5. duben na
návsi v Třeboradicích. Sousedské třeboradické Velikonoce se pomalu stávají
místní tradicí, za kterou stojí Sousedský
třeboradický spolek.
„Náš spolek se zaměřuje na dva hlavní svátky v roce, a to na Velikonoce a adventní a vánoční čas. Již druhým rokem
jsme měli pořádat velikonoční akci na
Květnou neděli. K tomuto rozhodnutí mě
přivedla kamarádka, která mi vyprávěla, že v kbelském kostele na Květnou neděli nosí děti faráři kytičky. Mně se ten
nápad moc líbil. Přiznávám, že jsme tak
trochu opisovali, ale myslím si, že nám to
v Kbelích odpustí. Vzpomínám si, že když
děti po mši přinášely našemu P. Stanislavovi po mši petrklíčky, hyacinty a narci05–2020 /// U nás v Čakovicích

sky, byl příjemně překvapen. Ihned pro
ně našel uplatnění, budou zdobit farní zahradu,“ říká Michaela Šimůnková
ze Sousedského třeboradického spolku
a smutně dodává, že dosud pořadatelům
komplikovalo přípravy pouze počasí, letos to byl koronavirus.
Akci připravují vždy s velkým předstihem, obvykle již v době adventní. Do příprav se zapojuje mateřská škola Třeboradice a Čtyřlístek a ZUŠ Marie Podvalové,
které vždy nachystají výstavy na velikonoční téma. „Každý rok nám pomáhají členové spolku Bílej mlejn, kteří organizují hry pro děti. My jsme zavedli hru,
kterou opakujeme, protože je u dětí oblíbená, a je to slalom s vajíčkem na lžíci.
Samozřejmě se soustřeďujeme i na velikonoční výzdobu a řešíme každý detail,“
podotýká a smutně dodává, jaký program byl pro letošní ročník připraven.

„O hudební část se měly postarat svým
vystoupením děti z mateřských školek,
měla vystoupit Jessica May se svými šansony ve francouzském jazyce a hrou na
heligonku za doprovodu Petra Nováka
na harmoniku. Divadlo scénického a historického šermu Rebel a divadlo Šimona
a Pepy si připravily nová představení pro
děti i dospělé. Děti jejich představení milují a s rodiči se ohromně baví, proto je
opakovaně zveme. I vystupující mají rádi
naše obecenstvo, takže se na naše akce
rádi vracejí.“
Pořadatelé však slibují, že o zajímavý
program a nové zážitky lidé nepřijdou.
Plánují totiž náhradní akci. Kdy se bude
konat, o tom budou včas informovat.
„Přejeme si, abychom se všichni s dobrou náladou ve zdraví opět sešli,“ dodává Míša. ///
Michala Jendruchová
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Tančíme po baráčnicku,
tančíme besedu
Sousedé a tetičky z baráčnické obce Jana
Koziny Čakovice měli počátkem března
rychlý rozjezd. Dle spolkových regulí se
v letošním roce konaly volby baráčnického konšelstva, a to jak v obci, tak v župě.
Místní baráčníci se sešli k slavnostnímu
sezení 1. března v Miškovicích v hospůdce Pod Vrbou za účasti pana starosty MČ
Praha-Čakovice Jiřího Vintišky a za hojné účasti hostů z okolních baráčnických
obcí a XVI. župy. Kulturní program sezení
(tanec českou besedu) i občerstvení (koláče a kremrole) zajistili sami sousedé
i tetičky.

Českou besedu s velkým úspěchem
předvedli naši baráčníci také na slavnostním sezení XVI. župy o týden později
v Odoleně Vodě. Zástupci Veleobce i řada
delegátů z ostatních žup zde vysoce hodnotili znovuobnovení činnosti tradičního
spolku. Založen byl již v roce 1931, ale
po odchodu posledního rychtáře, souseda Kučery, jeho činnost v roce 1993 ustala až do obnovení v roce 2019.
Nyní se čakovičtí baráčníci pravidelně
scházejí, tančí, pečou a spřádají plány na
oživení národních tradic v naší městské
části ve spolupráci s ostatními místními
spolky. Přibývají i noví mladí členové, což
je pro vlastenecký spolek velice potěšující. V krojích jim to navíc opravdu nesmírně sluší.
V souvislosti s baráčnickou parádou
a historií spolku se obracíme na místní občany, pamětníky, bývalé baráčníky a jejich potomky s prosbou: máte-li
doma kroje, krojové součásti, fotografie
nebo další připomínky slavné baráčnické minulosti Čakovic, prosím neváhejte
a dejte nám o tom vědět – volejte na tel.
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Senioři ///
číslo 737 722 316 nebo zašlete zprávu či
fotky předmětů na e-mail Jarkak@centrum.cz. Děkujeme. ///
Jarka Krákorová

53. tradiční výprava
V sobotu 18. ledna proběhla už po 53.
tradiční výprava skautského střediska
Athabaska do Košátek.
Po obědě nad ohněm nás čekala hra,
kterou jsme se letos snažili přizpůsobit
tak, aby pobavila jak starší, tak i ty nejmenší. Všichni se ponořili do příběhu
království poníků, do něhož nás rychle
zasvětila sama královna.
Děti musely projít zkouškou vznešeného jazyka a básnictví (zdali jsou vůbec hodné čelit zlu hodlajícímu se zmocnit království), naučit se správně klusat
a také si vyrobit ochranný amulet.
Cestou potkávaly spoustu kouzelných
tvorů jako třeba zakletého poníka, kterého naštěstí všechny týmy osvobodily
rozšifrováním protikletby, nebo osamocenou bytost, jež je naučila, jak se vypořádat se smutkem speciálním tancem.
Ani zaklínadla, která kdekoho v průběhy hry postihla, týmy nezastrašila, a tak
dohromady zlo přemohly.
Hned nato jsme se shromáždili u prvního slavnostního ohně tohoto roku, připomněli si památku zesnulého bratra
Windyho a nakonec si zazpívali.
Pak nás už čekala jen trasa na vlakové
nádraží a z něj jízda po vydařeném výletu zpět domů. ///
Anna Landsingerová – Annanas

Pro seniory…
Magistrát hlavního města Prahy zavedl
ve spolupráci s organizací Život 90 krizovou linku pro seniory nad 65 let na čísle

800 160 166

Na lince budou moci senioři požádat o pomoc s nákupy, s vyzvednutím
léků atd. a náš koordinační tým je následně propojí s některým z přihlášených dobrovolníků. Školení dobrovolníků bude poskytovat Český červený kříž,
do pomoci se zapojí například hasiči,
skauti a další dobrovolníci.
Na linku mohou ale volat i lidé, kteří
jen chtějí upozornit na osamoceného seniora, který potřebuje pomoc.

Doporučení

Seniorům žijícím na území hlavního města
DOPORUČUJEME omezit na zcela nezbytné minimum návštěvy míst s vyšší koncentrací osob, a to po dobu platnosti mimořádných opatření. ///
Pomoc s objednáním nákupu
Úřad městské části nabízí
doplňkový způsob pro
objednání nákupu k lince
uvedené výše. Telefonní linka
800 160 166 v některých
momentech totiž vykazuje
přetížení.
Pro seniory, kteří nedisponují
internetem nebo potřebnými
dovednostmi, proto městská
část nabízí pomoc při objednání
nákupu přes rozvozové firmy.
Můžete využít naše linky:
283 061 427 a 283 061 433

Program pro seniory
Upozorňujeme, že všechny akce
pro seniory jsou do odvolání
ZRUŠENY.

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

Rozhovor ///

Pohyb je moje přirozenost
Nela Boudová se měla v dubnu představit čakovickým občanům
v unikátním projektu Krásná řeč. Představení bylo odloženo, a tak vám
nyní přinášíme alespoň rozhovor s touto sympatickou herečkou.
Co pro vás znamená spojení „krásná
řeč“?
Přiznám se, že mi tolik nezáleží na formě jako na obsahu. Myslím si, že nejdůležitější ze všeho je, aby vycházela
ze srdce a byla upřímná.

A to se vám daří i ve vašem
představení, na které se čakovičtí
diváci těšili. Ale věříme, že o něj
nepřijdeme. Že k nám přijedete, až to
bude možné.
Naším záměrem bylo vytvořit jakési povznášející pásmo, které by přimělo di05–2020 /// U nás v Čakovicích

váky, aby se zaposlouchali do krásné
češtiny. Rádi bychom, aby se v českých
krajích udržela poezie. Naše představení
plné básní i prózy pana Kundery je také
plné hudby a tance. Jsem moc ráda, že se
do projektu zapojil i můj syn Andrej, který nás doprovází na violoncello.

Andrej je talentovaný hudebník,
který po prázdninách nastoupí na
HAMU. Ony všechny vaše děti sklízejí
umělecké úspěchy…
O rok mladší Dalibor je tanečník. Čeká
ho maturita a pak nastoupí do Praž-

Text: Michala Jendruchová
Foto: archiv MOST pro
Tibet o. p. s.
ského komorního baletu. A naše Sašenka, kterou mám už tři roky v pěstounské péči, do naší rodiny absolutně
zapadla. Už ve svých deseti letech vykazuje velké umělecké nadání. Hraje
na klavír, tancuje, zpívá…

Je pravda, že jste si Sašenkou splnila
jeden ze svých velkých snů?
Ano. Moc jsem si ji přála. Vždycky jsem
chtěla mít i holčičku. A se Sašenkou to
byla láska na první pohled. Pro Sašu
jsem taky psala svou poslední knížku
Bětka a její cesta od Chmury.
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Rozhovor ///
Saša: S Nelou je dobrodružný život.
Třeba naše poslední dva výlety. Na
prvním nám uletěla dvě letadla a na
druhém nás málem nepustili na Srí
Lanku.

Byla vám Saša inspirací?
Ano. A nejen ona. Inspirovaly mě příběhy několika dívek, které jsem na tanečním táboře učila herectví. Hned
sedm z deseti dvanáctiletých holčiček
pocházelo z rozvedených rodin a měly
za sebou opravdu děsivé příběhy. Hodně jsem o nich přemýšlela. A napsala
jsem knížku o holčičce, která trpí tím,
že se jí děti smějí kvůli okluzoru. Ale
nejvíc ji trápí, že se její rodiče budou
rozvádět. Ta knížka by měla děti motivovat, aby se naučily být šťastné samy
o sobě, aby si nedávaly vinu za chyby
svých rodičů a netáhlo se to s nimi celý
život. Mělo by se o tom mluvit i ve škole. Naše vnitřní štěstí by nemělo být
tolik závislé na vnějších věcech.
Mohla se Saša ke knížce vyjádřit?
Byla první čtenářkou?
(Do rozhovoru vstupuje Saša, která mu
přihlíží.)
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Saša: Původně se hlavní hrdinka měla
jmenovat Saša, ale já jsem nechtěla,
aby tam bylo moje jméno. Tak jsem vymyslela Bětku. A knížku jsem opravdu
četla jako první.
Nela: Knížku jsem namluvila jako audioknihu. Do té doby Sašenka poslouchala pořád dokola mou první knihu
Eliška a korálníčci. Pak každý večer
před spaním několik měsíců v kuse
vyžadovala Bětku. Už jsem to nemohla poslouchat. Naštěstí dostala k Vánocům CD Kašpárka v rohlíku, tak máme
od Bětky trochu klid.

Teď vás chytnu za slovo. Ve vašem
případě se o klidu moc mluvit nedá.
Mám dojem, že vám nikdy nedojde
energie. Umíte se zastavit?
Nela: Já si myslím, že moje přirozenost
je pohyb. Některé lidi to strašně irituje. Ale je to taková nedílná součást mě.
Pohyb potřebuju.

Nela: To je pravda. Zkrátka někteří lidé k sobě přivolávají jisté věci. Na
naší první cestě, když jsme se vracely
z Fuerteventury, jsem zapomněla Sašin pas. Musela jsem nahlásit ztrátu
a v Madridu nám vystavili nový, platný
pouze týden. Pak se ten ztracený pas
dostal do Čech, ale já jsem mezitím
zapomněla, že jsem ho nahlásila jako
ztracený. Přišli jsme na to až na letišti,
když jsme teď cestovali na Srí Lanku.
V Praze byli strašně hodní, že nás pustili na neplatný pas. Ale na Srí Lance
jsme řešili dvě hodiny, jestli nás pustí
do země. Nakonec jsme je uprosili. Jenomže mezitím celá naše skupina musela odjet zarezervovaným autobusem
do resortu a my dvě jsme po třináctihodinovém letu vyrazily na šestihodinovou cestu místní dopravou. Bylo to
vskutku veselé.

A tam jste opravdu odpočívala?
Nedovedu si vás představit.
Byla to sice dovolená, ale spojená s intenzivním kurzem Objevte a naplňte
své sny. Pracovali jsme s Vladimírem
Ekartem, který se přes dvacet let zabývá osobním rozvojem a meditací,
kvantovou fyzikou. Je to mimořádný
člověk. Takže jsem s mým devatenáctiletým synem absolvovala poměrně intenzivní workshop. Tři hodiny dopoledne, tři po večeři. Sašenka si zatím
užívala u bazénu.

A naučila jste se plnit si své sny?
Pochopila jsem, že ve svém životě nemůžu stihnout všechno, a jsem s tím
smířená. Člověk si musí vytyčit nějaké cíle a k nim směřovat. Snů mám
ale hodně. Například bych chtěla vystudovat ještě jednu školu. Ale nebudu prozrazovat jakou. Měla bych začít
příští rok.
U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz

Vy ale plníte sny i lidem v Malém
Tibetu. Podporujete obecně
prospěšnou společnost MOST pro
Tibet. Dá se s nadsázkou říct, že
máte ještě jednoho člena rodiny.
Adoptovala jste tibetského dědečka…
Mám hned dva členy. Adoptovala jsem
si dědečka a malého mniška. S dědou
to bylo dojemné, sešla jsem se s ním,
chytil mě za ruku, byl nervózní, tak
jsme se na sebe jen smáli. Mniška jsem
adoptovala poté, co jsem ho poznala v klášteře, který podporuje obecně
prospěšná společnost MOST pro Tibet.
Chlapec byl dojemný a dostal mě tím,
že chce být spisovatelem. MOST pomáhá mnoha Tibeťanům – starým lidem,
dětem, mnichům a mniškám. Pokaždé
vymyslí nějaký projekt na jejich podporu. Teď se povedlo získat technologii

a stroj na campu, což je velmi výživný
pokrm, pražená mouka z ječmene. Tibeťané si ji míchají s máslem a čajem.
Ale my si ji dáváme samotnou třeba do
jogurtu. Je to strašně dobré a hlavně
zdravé. Už to jde do distribuce. Peníze
z prodeje pošleme do Tibetu.

Nechystáte se tam zase? Tedy až to
situace umožní. Už jste ho jednou
navštívila…
Uvažujeme, že bychom se tam vypravili příští léto. Byli tam se mnou i synové
a rádi by se tam vrátili.

Vy vůbec hodně ráda cestujete. Jste
poloviční Tunisanka, jezdíte i tam?
Do Tunisu zrovna nejezdím, ale oblíbili jsme si Egypt, protože se rádi potápíme. Severní Afriku mám velmi ráda.

Je nějaké místo, kde jste nebyla, ale
ráda byste se tam vypravila?
Ráda bych poznala Jižní Ameriku.
Chtěla bych se vypravit do Mexika, ale
s někým, kdo ho dobře zná. Ale když
o tom přemýšlím, stejně jsem nejradši
na naší chalupě na Vysočině. Tam je mi
moc hezky.
A teď se přiznejte. Projela jste
celý svět, ale byla jste někdy
v Čakovicích?
Byla jsem tady jedinkrát, když jsem
navštívila svou kolegyni z Činoherního klubu Ladu Jelínkovou. Do okolí
jsme se nedostaly, protože mi ukazovala svůj nový byt. Tak jsme se v něm
zavřely a povídaly celé odpoledne. Na
poznávání Čakovic snad dojde někdy
příště. ///
NELA BOUDOVÁ
Herečka a dabérka se narodila
1. prosince 1967 v Praze.
Vystudovala herectví na
Pražské konzervatoři.
Momentálně je na volné
noze, ale její herecký život je
úzce propojený s Činoherním
klubem. Hraje v několika
pražských divadlech. Za roli
Talulah Bankheadové ve hře
Ve smyčce Divadla v Řeznické
byla portálem i-divadlo.cz
nominována na ocenění za
hlavní ženský herecký výkon
v roce 2019. Vidět ji můžeme
také v Komorním divadle Kalich.
Od roku 2014 se aktivně
zapojuje v MOST pro
Tibet o. p. s.
Napsala tři knihy pro děti.
Má dva syny Andreje a Dalibora
a v pěstounské péči dceru Sašu.
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Článek byl napsán před vyhlášením nouzového stavu vládou.

Rozhovor ///

Otázky a odpovědi /// U nás

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

Tento měsíc pokládá otázku
KDU-ČSL.
V Třeboradicích se chystají
jednosměrky v hlavních
ulicích – Schoellerově
a Bělomlýnské. Celá akce
není podložena dopravní
studií, ani nebyla řádně
projednána v komisi pro
Třeboradice. Co si vedení
obce od tohoto kroku
slibuje?

Daniel Kajpr,

zastupitel
MČ Praha‑Čakovice
KDU‑ČSL

K takovému kroku by mělo vedení obce
dopravní studii vždy objednat. Netvrdím, že změna dopravního režimu nemůže mít pozitivní dopad na počet vozidel v Třeboradicích, ale bez náležité
odborné studie je to plácnutí do vody
a dost možná velká komplikace pro cestování rezidentů. Dát jen na dojem několika rádoby rádců je nezodpovědné.
Já osobně si myslím, že situace na Slaviborském náměstí, zejména kolem školky,
bude o dost komplikovanější a doprava
se zde naopak zvýší. Právě tam by měl
být provoz nejméně zatěžující. Navíc Komise pro Třeboradice dostala materiál
k posouzení až v době, kdy bylo rozhodnuto na dopravním odboru Prahy 18 i na
Policii ČR. Jednání a hlasování bylo tudíž
jen „na oko“ a bez možnosti celou akci
zastavit.
///

Jiří Vintiška,

starosta
MČ Praha‑Čakovice
ODS + TOP 09

Záměr zvýšit bezpečnost chodců a zklidnit dopravu v ulicích Schoellerova a Bělomlýnská je připravován zhruba rok
a je součástí řady budoucích opatření
v dopravě a úpravě veřejného prostoru
v Třeboradicích. Hlavním cílem opatření
je zajistit bezpečnost pro chodce a zastavit nekázeň některých řidičů, která
ohrožuje například žáky při cestě do
školy a zpět. Jde o typický projekt, jak aktivně předcházet situaci, kdy po zranění
chodce všichni říkáme, proč se opatření
vymýšlejí, až když ke zranění došlo. Toto
riziko je již v této lokalitě podle našeho
názoru neakceptovatelně vysoké, proto
jej řešíme. Během projednávání byl původní záměr radnice podroben rozsáhlému připomínkování a mnoha změnám
všech dotčených orgánů. Na výsledném
řešení se podíleli odborníci, kteří podobné projekty řeší a úspěšně realizují,
a to z těchto institucí: Policie ČR, silniční správní úřad, Magistrát hl. m. Prahy,
TSK, ROPID a DP hl. m. Prahy. Se všemi
byl projekt opakovaně osobně projednáván a konzultován. Záměr byl formou
cca 90minutové prezentace spojené
s diskusí představen členům Komise
pro Třeboradice, která záměr schválila.
Vážení občané, nevymýšlíme schválně
věci, jak vám co nejvíce znepříjemnit
život. Ale zdraví chodců, zejména dětí,
musí být upřednostněno před osobním
pohodlím nás řidičů. Vězte, že jsme projednali mnoho různých variant. Tato je
dobrý výsledkem.
///
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Tomáš Dubský,

Miroslav Marada,

Jan Kočí,

Do doby uzávěrky jsme neobdrželi odpověď.

Zklidnění automobilové dopravy ve prospěch využití veřejného prostoru chodci
a cyklisty je obecně správným trendem
městského plánování. Zavádění jednosměrek je jednou z metod, jak ho dosáhnout. Plánované úpravy v Třeboradicích
jistě zvýší bezpečnost na nepřehledném přechodu u DPS, přinesou ovšem
zvýšení ranního provozu před školkou
a u hřbitova. A pro značnou část obyvatel Třeboradic budou znamenat zajížďku
při cestách autem do Čakovic a centra.
Každé dopravní opatření přináší výhody pro určitou skupinu obyvatel (pro
chodce, majitele domů u rušných ulic)
a naopak komplikace pro jiné skupiny. Je
proto otázkou, čemu a komu mají navržené úpravy sloužit. A zda výhody úprav
dostatečně „vynahrazují“ nově vzniklé
nevýhody. Vzhledem k rozsahu a diskutabilnosti navržených opatření bych proto považoval za důležité nechat dopady
posoudit dopravní studií, která odborně odhadne vyvolanou změnu dopravních toků, a to v širším kontextu: změna
bude mít dopad i na provoz v Čakovicích
a v úvahu by se měl brát také dlouhodobý záměr zklidnit „náves“ u kostela. Studie by také prověřila jiná řešení, neboť
zjednosměrnění není jedinou metodou,
jak zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců docílit. Je také možné jednosměrky dočasně vyzkoušet. A zcela
určitě bych záměr diskutoval s veřejností. Dříve než jsou úpravy vyprojektovány
a podávány na odbor dopravy.
///

Městská část Čakovice, Miškovice a Třeboradice je místem pro lidi. Teprve až
potom pro auta. Opakuji – pro lidi na
prvním místě. S tímto mandátem jsme
byli zvoleni a na tyto věci se voliči stále
ptají. Kdy uděláme něco s rychlostí, kdy
uděláme něco s neřešenými problémy
s bezpečností.
Projekt jednosměrek je odpovědí na
akutní problémy v Třeboradicích, které
se jinak řešit nedají – rychlost aut či neexistující přechody. Navrhovaná opatření by měla vést ke snížení atraktivity pro
středočeský tranzit a zlepšení podmínek
pro práci policie; řada městských částí
proto k takovému řešení sahá.
My jdeme dále než k pouhé studii, udělali jsme projekt, který schválili odborníci a pozitivně se k němu vyjádřili, dokonce pomohli zkušenostmi z jiných míst,
třeba když jsme řešili hranice vlečných
křivek autobusů. Hotový projekt byl řádně projednán v třeboradické komisi. Lidé
viděli přínosy a byli pro. Mnoho bezpečnostních benefitů pro pár set metrů jízdy
navíc. Volba je jasná.
A myslím, že nejde jen o Třeboradice,
potřebujeme zlepšit bezpečnost a omezit rychlost v celé městské části, tedy
i v Miškovicích a Čakovicích. Potřebujeme si už říci, že veřejný prostor je tu
pro nás, pro obyvatele, pro bezpečnost
dětí, maminek a seniorů na procházkách, cyklistů, pro všechny chodce. Auta
až na druhém místě a s lehkou nohou na
plynu. Tak to bude. Chceme bezpečnou
městskou část. ///

zastupitel
MČ Praha‑Čakovice
ANO

///
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zastupitel
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Historie ///

Václav Sypal
z Miškovic byl
střepinou zabit
u stodoly při kbelské
silnici (první zprava).
Foto poskytla rodina
Sypalových.

Kronikářské perličky – rok 1945
Bomby nad Prahou a Květná neděle
Únor
6. po 11. hodině zaduněly v dáli silné
výbuchy a s malými přestávkami se opakovaly téměř do 12 hodin. Pak zastaveno
vysílání rozhlasu a vyhlášeno letecké nebezpečí. Bylo provedeno bombardování
Lipska, Kamenice a Mostu. 7. z cukrovaru odešlo 45 zaměstnanců na zákopové
práce. Z Avie šlo 250 lidí do kladenských
dolů a 200 lidí na zákopové práce. 8. do
Čakovic přijel oddíl 30 německých sedláků s koňskými potahy ze Slovenska.
Zarostlí muži v odřených uniformách
zelené barvy prý opustili Kežmarok před
postupující Rudou armádou. 13. opět
letecký poplach, obloha směrem k Duchcovu a k Drážďanům byla ozářena,
v noci se poplach opakoval. V ½ 2 zahoukaly sirény, pak se ozval hukot letadel
a rány z pražských flaků (pozn. protiletadlových kanónů). Ve tři hodiny to skončilo. 14. před ½ 13 zazněly náhle trhavé
tóny sirén – letecký poplach. Za chvíli se
ozval hukot letadel. Z mraků nad Prahou
se vynořil svaz asi 12 letadel směřujících
přímo na Čakovice a za ním druhý. Současně bylo vidět, jak se několik letadel
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sneslo střemhlav do prostoru nad Prahou. Množství bělavé mlhy a dýmu nasvědčovalo, že situace je vážná. Současně
letěl od Prahy svaz letadel směrem na
Třeboradice, ale i ten změnil směr. Rádio
přerušilo vysílání. Záblesky a dunění od
severozápadu. Téměř hodinu trvalo to
peklo. Až později jsme se dozvěděli, že
letadla provedla nálet na Prahu. Rádio
vyzývalo, aby se Pražané účastnili hašení požárů. Stalo se, co nikdo neočekával – Prahu napadli spojenci. Večer, když
se lidé vraceli z Prahy, přinášeli smutné
zprávy: byl zničen prostor Karlova náměstí a část Vinohrad (všeobecná nemocnice, porodnice, Radiopalác, městské divadlo, Emauzy, Palackého most
a řada ulic…701 mrtvých). V noci zazněly opět sirény, letadla od severozápadu. Děsivé dunění znělo hlubokou nocí,
v dáli pak záplava světel, blesky a detonace nesly se temnotou déle než hodinu
(byla bombardována Saská Kamenice).
15. zase poplach. Z továren lidé prchali
ještě před houkáním. Rozhlas hlásil stálé
nálety na severu. 21. prošel obcí prapor
německého vojska (180 mužů) směrem

do Plzně. 23. Poplach vyhlášen 2x za den.
25. přišli do obce první němečtí příslušníci evakuovaní z východního Německa.
Přivezli je vojáci v nákladních autech. Podle zpráv směřují tito uprchlíci v četných
transportech na západ a Čakovicemi jich
projíždí denně několik vlaků. Místní lidé
jim posměšně říkají „národní hosté“.
Avie začala propouštět zaměstnance.
Šmelinářské ceny na černém trhu: slaneček 30 K, 1 kg mouky 100 K, 1 kg cukru
400 K, 1 kg sádla 1.500 K, 1 vejce 30 K,
1 cigareta 30 K, pánské boty 12.000 K.
Textilie nebyly vůbec za peníze, jen výměnou (např. textilie na 1 pánskou košili za 5 kg cukru). V Čakovicích je cukr
nejběžnějším platidlem a mění se především za cigarety. Nyní je 18–20 cigaret za
1 kg cukru, vloni po kampani jeho cena
stoupla na 25 cigaret.

Březen

3. další poplach, a zatímco rozhlas hlásil bombardovací svazy jižně od Prahy,
najednou přilétlo do prostoru Čakovic
7 letadel a přelétly nízko nad zemí obec
Třeboradice. Byly označeny kruhem
U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz

Historie ///
a hvězdou – američtí „hloubkoví“ letci.
Pak bylo vidět, jak krouží, a vzápětí se vyvalil oblak dýmu. Provedli několik útoků
na Klecany. Sdružení Olympie počalo osazovat stromovím násep na koupališti. Na
zákopové práce odcházejí mladí hoši nar.
1927 a 1928 a 111 učňů z Avie. Biograf
v Avii začal hrát dvě představení denně.
15. výročí zřízení Protektorátu oslavováno nebylo, ani prapory. 22. zazněly sirény.
Po dvanácté hodině přelétlo celkem 30
svazů letadel, chvílemi bylo slyšet detonace od severu. Bomby padaly na Všetaty,
Neratovice, Slaný, Louny, ale nejvíce na
Kralupy. Do Neratovic vyrazilo družstvo
čakovických hasičů pomáhat při záchranných pracích. Zprávy odtud byly opravdu
smutné, doprava na trati přerušena.
25. březen – Květná neděle. Je krásný
jarní den. V 11.15 oznámily sirény letecký poplach, v 11.45 už bylo slyšet hukot
strojů a vzápětí se ozvaly první detonace
a z prostorů jižně od Čakovic se na několika místech vyvalil dým. A pak přišla
zkáza na naši obec. Letadla – prý asi
960 – přelétla v širokém pruhu Čakovice a okolí a svrhla tu přes 2000 bomb
o váze 20 liber (asi 8 kg). Obyvatelstvo se
většinou skrylo ve sklepích, ale bylo ještě
dost těch, kteří zůstali ve volné krajině.
Od 12 hodin přelétala vlna letadel za vlnou, hučela strašidelně nad námi a shazovala usmrcující pumy. Teprve v ½ 2
bylo možno opustit kryty. První, co bylo
vidět, byl mohutný sloup černého dýmu
vystupující od nádraží za cukrovarskými
sklady. A na obzoru – Kbely a Letňany
zahaleny v dýmu, kterým probleskávaly
rudé plameny požárů. Byl to pohled bolestný. Na nádraží hořela zásoba pražců.
Hasiči hasili skladiště cukrovaru vodou
z koupaliště. V přilehlých vilách bylo
několik pum, značně poškozena byla Samohrdova zahrada a prostor koupaliště,
kde i vodní nádrž byla zasažena několika
bombami. Částečně zasažena byla Avie,
letiště a celý prostor k ctěnické stodole.

Ale nejvíce byla poškozena severní část
Čakovic, pole mezi Čakovicemi a hřbitovem a obec Třeboradice. Tu všude padlo
mnoho bomb. Bilance tohoto osudného
dne byla smutná. První zprávy oznamovaly, že byla zabita paní Čvančarová a její
dvě děti smrtelně zraněny, přednosta pošty Podzimek, úředník Avie Hakl,
obecní účetní Bartoš… a jiní. Mrtvá těla
byla svážena do márnice a do hrobky při
kostele. Škody na domech nebyly veliké. Většinou proražená střecha, rozbitá
okna a otlučená omítka. Celkem bylo
zasaženo asi 240 domů. Bylo přerušeno elektrické vedení a telefonní spojení
s Prahou, zničeno bylo i vodovodní potrubí. Trať od Čakovic až do Vysočan byla
vybita, takže ani vlakem nebylo s Prahou
spojení. V katastru obce zahynulo osm
občanů Čakovic, jeden z Miškovic a deset
lidí z Prahy a okolí. Na následky zranění
zemřelo později šest občanů a jedno dítě.
28. Čakovice opět napojeny na elektrickou síť a večer již také jely první vlaky
do Prahy. 29. konal se první společný
pohřeb obětí leteckého útoku. Rakve
(8) byly seskupeny na hřbitově u kříže.
Proběhly církevní obřady a promluvil
starosta Homola. K smutečnímu aktu
se sešlo mnoho obyvatelstva a zástupci
Avie i cukrovaru. 31. asi 15 letadel přeletělo obec směrem na Klecany. Bylo slyšet
palbu kulometů a flaků. V obci začala téci
voda.

Duben
9. do Čakovic přijeli trestanci (asi 30), aby
odstranili pumy, které nevybuchly. Také
přijel vlak s deportovanými zaměstnanci
Škodových závodů v Dubnici na Slovensku. Budou pracovat v Avii a bydlet v čakovickém lágru. 11. opět bylo zahájeno
vyučování ve školách. Učilo se jen 3 hodiny dopoledne. Časté poplachy ale způsobily, že 16. se učilo naposledy. Dávaly
se dětem pouze úkoly. Téhož dne stíhací
letadla napadla okolní letiště. Přesto, že
protiletecké zbraně (flaky) z čakovického
nádraží intenzivně pálily, zapálila v několika okamžicích 3 letadla na letišti Avie.
Následovaly další rušné dny plné leteckých poplachů, nad Čakovicemi prolétávají stíhačky. 25. vzniká panika, jednotlivci vyzývají k útěku z obce, neboť sem prý
letí 2000 letadel. Rozhlas informuje, že
vzlétlo velké množství letadel z britských
základen a letí na Škodovy závody v Plzni.
Protože Avia patří škodovce, vznikla obava, že i na Čakovice může něco přiletět.
Chaos zvýšila nařízená evakuace cukrovaru, a tak dělníci z Avie utekli. Toho dne
došlo k poslednímu velkému náletu druhé světové války. Americké bombardéry
B-17 (létající pevnosti) zničily téměř tři
čtvrtiny objektů v areálu plzeňských Škodových závodů, zemřelo 76 lidí. 29. přibývala naděje na tolik očekávaný konec
války. ///
Jarka Krákorová

Václav Hakl, úředník z Avie
s manželkou a dcerou,
fotoarchiv Květy Veverkové

05–2020 /// U nás v Čakovicích

15

U nás /// na YouTube

Rozpočet
V rekordním čase, již 17. února, schválili zastupitelé
rozpočet na rok 2020. Letos bude MČ hospodařit s částkou
necelých 122 milionů korun.

Aquaponická laboratoř
ZŠ Dr. Edvarda Beneše zprovoznila unikátní aquaponickou laboratoř. Má sloužit pro výuku i výzkumy.
A vy teď máte možnost nahlédnout dovnitř.

JSME
TEĎ I NA

Nouzový stav neohrožuje
plánované investice
Koronavirová situace zatím nijak
neohrožuje plánované investiční
akce městské části. Co vše bude letos
dokončeno a kolik to bude stát?

→



←

Základní škola jede
v nouzovém režimu
Jak probíhá výuka na dálku
a s jakými problémy se škola
potýká? O tom hovoří ředitel
Martin Střelec v další reportáži.

Čakovické zprávičky
Ani v době koronaviru
naši zpravodajci nezahálí.
A připravili pro vás
aktuální Čakovické
zprávičky. Tentokrát se role
moderátorky ujala Tereza
Hladíková.
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Masopust v Třeboradicích
Reportáž z jubilejního desátého třeboradického masopustu, který pořádá
klub LíPa. Oblíbené akce se zúčastnily
stovky lidí.

Miškovice
a Třeboradice
propojuje
fitness stezka
Na cestě mezi Miškovicemi a Třeboradicemi
si můžete protáhnout
svaly. Je osazena osmi
fitness prvky – například kladinou, hrazdou
či posilovací kládou.

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

Zveme vás ///

Vokální skupina Voxtet
Unikátní uskupení Voxtet
mělo v Čakovicích vystoupit
13. května. O jejich koncert
ale nepřijdeme. V tuto chvíli
přinášíme alespoň malou
ochutnávku v podání frontmana
Martina Mikeše.
S Voxtetem jste spojený už dvacet let.
Co pro vás znamená?
Dvacet let už je kus života. Většina současných zpěváků Voxtetu jsou jeho členy od samého počátku, a tak jsem moc
rád, že kromě toho, že spolu zpíváme,
jsme i přátelé, kteří si chodí vzájemně na svatby, a to i za svědky. Trávíme
spolu někdy i Silvestry či narozeniny
a byli jsme spolu i na týdenním lyžařském zájezdu. Část z nás ještě zpívá
v jihlavském sboru Campanula, z čehož plynou další společné chvíle při
hudbě či koncertních cestách po Evropě. Nás to prostě spolu baví!

Už jste za těch dvacet let někdy
vystupovali v Čakovicích?
Bohužel ještě ne. Ale před časem jsem
pár let hrál českou ligu v kulečníkové hře snooker, kde byl jedním z mých
soupeřů i Karel Petráček, který nás
doporučil Janě Anděličové, díky které
se nyní dostaneme do Čakovic. I když
zřejmě v jiném termínu.

nástroji bezdrátové mikrofony a digitální mixpult, který nám umožňuje používat některé speciální zvukové možnosti jako například oktáver, kterým
obohacujeme zvuk našich basistů. Pro
swing typický „kráčející bas“ jsme tak
schopni napodobit velmi věrně.

Jste vokální sextet, nebo kvintet?
Když Voxtet vznikal, tak nás chvíli bylo
dokonce deset. Důvodem bylo hlavně
to, že jsem v roce 1997 dovezl ze svého
japonského turné se Světovým sborem
mládeže spoustu not pro osmihlas, které jsem si chtěl s někým zazpívat i po návratu, a tak mi nezbylo než vlastní vokální ansámbl založit. Během prvních dvou
let se naše sestava přirozeným vývojem
zredukovala na sextet, který byl pro Voxtet charakteristický dalších deset let.
Nicméně posledních osm let jsme už
„jen“ kvintet. Pro žánry, kterým se věnujeme, je pět zpěváků asi nejmenší možný
počet, abychom ještě mohli vytvořit harmonie, které se nám tak líbí.
Co vás na tomto žánru nejvíc baví?
Pokusím-li se to zobecnit, tak nás nejvíc baví melodicky, harmonicky, rytmic-

ky a textově bohatá hudba (máme i „instrumentální“ výjimky, které jsou zcela
bez textu), do čehož nejčastěji pasují
žánry jazz, swing, latina, ale občas i pop
a další. A co nás na tom nejvíc baví?
V nadsázce třeba to, že prostě jen „zavřeme hubu a máme sbaleno“. Baví nás
i to, že každý zpíváme jiný hlas, který
už jen udržet v někdy velmi komplikovaných harmoniích není vůbec snadné,
a všechny ty hlasy dohromady vytvoří našim uším libý souzvuk, který, jak
doufáme, baví i naše posluchače.

Na co se můžeme těšit?
Můžete se těšit na známé, ale i pozapomenuté či neznámé skladby jak
českého, tak zejména zahraničního
původu. Nemáme autorský přetlak,
který by nás nutil psát vlastní skladby, tak si aspoň pro sebe a své hlasy upravujeme skladby, které se nám
líbí. Jako ochutnávku našeho repertoáru vám mohu doporučit poslech části nebo třeba celého záznamu našeho
koncertu v pražském JazzDocku, který najdete na našem youtube profilu
www.youtube.com/voxtet. ///
Michala Jendruchová
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Foto: Soňa Baueršímová

Představte nám Voxtet…
Voxtet je vokální skupina, která zpívá tzv. a cappella, tedy bez hudebních
nástrojů. Nejsme ovšem klasický sbor
zpívající standardní repertoár. Naší inspirací totiž byly a stále jsou věhlasné světové vokální skupiny jako Take
6 nebo The Real Group či Swingle Singers (a řada dalších), které se věnují
moderní vokální tvorbě a současným
žánrům. I proto jsou vlastně našimi
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Sport /// U nás

Z dlouhodobého hlediska je
důležité, že je náš kádr poměrně
stabilní, říká šéf Třeboradic Kott

Fotbalisté Třeboradic jsou
nejlepším přeborovým
týmem posledních pěti let.
Foto: PFS

Amatérské fotbalové soutěže dostaly kvůli koronavirové epidemii
červenou kartu, která znamená okamžité ukončení rozehrané sezony.
A tak je místo bojů o body čas na bilancování. Víte, který klub je
nejúspěšnějším za posledních pět ročníků pražského přeboru
SK Třeboradice. Tým získal 285 bodů,
v 88 duelech slavil vítězství, nastřílel
396 branek, taková je třeboradická bilance. „Každý chce být úspěšný, takže
tahle bilance mě samozřejmě těší,“ říká
dlouholetý šéf klubu Pavel Kott.
Když jsem vám říkal, že jsou
Třeboradice nejúspěšnější, ani vás to
nepřekvapilo. Sledujete statistiky?
Úplně ne, ale před nějakou dobou mě to
napadlo. Když jsem si promítl ty před-
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chozí sezony, a já jsem u týmu docela
dlouho, říkal jsem si, kdo by tak mohl
být lepší? Na druhou stranu zase musím sportovně říct, že jsme čekali docela dlouho na to, než jsme přebor vyhráli.

Zkusíte pojmenovat důvod, proč jsou
Třeboradice dlouhodobě úspěšné?
Tady asi nejde říct jednu věc nebo jméno jednoho člověka. Prostě to všechno
musí do sebe zapadnout. Jinak by to
nešlapalo. Zásadní rozpory jsme u nás

ale neměli. Samozřejmě se stane, že
někdo se nemusí líbit mně, někomu se
zase nemusím líbit já. Důležité z dlouhodobého hlediska je, že je náš kádr
poměrně stabilní.

Po uplynulé sezoně jste sáhli
k razantnějšímu zásahu do mužstva…
A úplně si to nesedlo. To je pravda.
Chtěl jsem do týmu sáhnout, omladit
ho a tenhle krok nám úplně nevyšel.
To nebudeme zastírat. Ale v omlazoU nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz

Sport /// U nás
vání budeme i po téhle sezoně pokračovat. Je to u nás dobře sladěné, máme
dost třicátníků, a když se k nim přidají
mladí, bude to dobré.

Na konci sezony 2018/19, tedy rok
po triumfu v Pražská teplárenská
přeboru mužů, přišlo nejhorší
umístění Třeboradic v poslední
pětiletce, osmé místo. Byla to ale
docela divočina, že?
My jsme byli dlouho v klidu a najednou jsme tam hupsli. Týmy, které byly
za námi, bodovaly a bodovaly. A nakonec jsme v posledním kole hráli o záchranu. Přijelo k nám Tempo a my
jsme si na něj věřili. Zápas jsme pak
také v pohodě zvládli, po dvaceti minutách bylo jasno.

Teď už se vám to mluví, neříkejte, že
to nebyly nervy…
V závěru přeboru jsme měli jako soupeře béčka Motorletu a Viktorky, takže jsme prostě potřebné body dřív neuhráli. Když vám jde v posledním kole
o záchranu, tak máte svým způsobem
stažený zadek. Ale my jsme si sestup
nepřipouštěli, jasně jsme vyhráli a nakonec z toho bylo osmé místo. Jinak to
byl ale z pohledu mé rodiny zlatý rok.

Jak to myslíte?
Mladší dcera dělá sportovní aerobik
a byla s holkami maximálně úspěšná.
Vyhrály mistrovství republiky, Evropy
i mistrovství světa. Takže já jako táta
jsem bral s Třeboradicemi osmé místo a hrál v posledním kole o záchranu,
ale dcera byla zlatá. To bylo senzační.

To jste musel být patřičně hrdý.
Pojďme ale zpět k fotbalu. Souhlasíte
s názorem, že je Pražská teplárenská
přebor stále kvalitnější?
Určitě ano. To, že jsme hráli v posledním kole o záchranu a nakonec skončili osmí, jen ukazuje, jak je přebor
namačkaný a systém, kdy padají čtyři týmy, ostrý. Přebor má kvalitu. Týmům se pak ani nechce do divize, kde
05–2020 /// U nás v Čakovicích

stráví kromě jiného hodně času cestováním. Když přebor někdo vyhraje, tak
si všechno rozmýšlí a musí si srovnat,
jestli má sílu na to hrát výš. A u nás se
ukázalo, že jsme se rozhodli dobře,
když jsme zůstali v přeboru.

Nikomu jste ale tehdy v odchodu
nebránil, že?
Máme v týmu dost třicátníků, ale je
pravda, že kdo to chtěl jít zkusit, tak
šel. To byl případ třeba útočníka Petra
Junka, který v přeboru ukázal, že góly
dávat umí. Šel to zkusit, ale teď mi říkal, že by se za půl roku vrátil. Povahově je to dobrý kluk, góly dávat umí.
Teď je jen otázkou, zda když se nehraje, si to nebude chtít ve vyšší soutěži
ještě o nějakou dobu protáhnout.

Pět přeborových sezon vyšlo
Třeboradicím náramně, kazí vám
hodně náladu pohled na pohárové
finálové zkraty?
Když se stala ta tragická věc a zemřel
Václav Drobný, řekli jsme si, že pohár
vyhrajeme i pro něj. No a byli jsme
pětkrát ve finále. Když tady slyším, že
jsme v přeboru dali za pět let nejvíce
gólů, je docela sranda, že ve finále poháru jsme nedali ze hry ani gól. Takže
se nám cíl v podobě vítězství v poháru splnit nepodařilo. Čtyřikrát jsme ale
soupeři darovali výhru sami…

Zmínil jste Václava Drobného, který za
Třeboradice hrál, bez něj v sestavě se
váš tým musel naučit hrát jinak, že?
To je pravda. My jsme byli tým, který
měl třeba 25 bodů a skóre jsme měli
14:11, každý gól, který jsme dali, pomalu stačil na vítězství. Teď dáváme
gólů hodně a taky jich dost dostáváme.
Zápasy mají náboj, lidi si zakřičí, jsou
spokojení. Myslím, že kdybychom teď
v prvním jarním utkání v určitém čase
nedodýchali a nedostali zbytečnou
červenou, tak jsme třeba dosáhli proti
béčku Admiry na lepší výsledek (Třeboradice prohrály 2:3). Chybělo dát
gól na 2:0 nebo na 3:1, ale nestalo se.

Zmíněným zápasem s Admirou B
zatím skončilo fotbalové jaro. Jak
snášíte nečekanou pauzu?
Beru to jako takové prázdniny, které
obvykle jako funkcionář klubu vlastně nemáte. Řešíte kádr, trávník, kabiny, pořád je co dělat. Vyplňujete třeba
papíry na dotace, je to pořád přísnější.
Všechno to děláte ve svém volnu, takže proto říkám, že teď mám prázdniny.

Pauza se protahuje. Zkusíte
odhadnout, jak to se sezonou
dopadne?
Řekl bych, že se nedohraje. Pokud to
nastane, asi by to mělo dopadnout tak,
jako by tahle sezona nebyla. Prostě nikdo nepostoupí, nikdo nespadne. Jsme
v situaci, která tady nikdy nebyla.
Pořád se hledají možnosti, jak sezonu
dohrát. Při současné pandemii
koronaviru a termínové nouzi to
ale asi bude složitější a složitější,
nemyslíte?
Je otázkou, co s tím. Zaslechl jsem v tomhle směru asi jediný rozumný názor,
který by se možná mohl realizovat. Jde
o to, že by si první osmička zahrála
o první místo a druhá osmička by bojovala o záchranu.

Už jste o budoucnosti mluvil
s nejzkušenějším hráčem Pavlem
Grznárem. Bude pokračovat?
Nemluvil jsem s ním, ale já věřím, že
když bude Pavel zdravý, tak to ještě dá.
Dokud ho nohy budou poslouchat, tak
to dá, končit nebude.

Třeboradice sbírají mimořádně
málo žlutých karet. Je i disciplína
důvodem toho, že je mužstvo
z dlouhodobějšího hlediska úspěšné?
Po podzimu jsme měli žlutých karet nejméně – a to o dost. Snažíme se
všechno řešit fotbalově, máme zkušené hráče, kteří to zvládají. Chceme, aby
se náš fotbal líbil fanouškům a tak to
bude i do budoucna. ///
René Machálek, Michal Káva
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Názory ///

Lidé kostelní a nekostelní
Takto rozlišuje své farníky
čakovický a vinořský farář,
otec Stanislav. Zdá se, že je
to přesnější než říkat „věřící“
a „nevěřící“, protože takto
vyjádřený protiklad se může
vnímat příliš antagonisticky,
ale ve skutečnosti je mezi nimi
řada podobností.

Každodenně se tyto dva „druhy“ lidí potkávají na ulici, v obchodě, ve škole nebo
na pracovišti. Nijak se od sebe neliší, protože nikdo nemá své přesvědčení napsané na čele. Mezi jedněmi i druhými jsou
lidé pracovití, vstřícní, usilující o dobré
mezilidské vztahy, ale také lajdáci, individualisté a kariéristé. I jejich starosti
jsou víceméně podobné: jak se postarat
o důstojný život rodiny, splatit hypotéku,
jak vybavit děti do života…
Hovory týkající se víry mezi sebou obvykle nevedou, protože člověka nekostelního tyto otázky většinou nezajímají
a člověk kostelní, ještě pamatující persekuci věřících „za totáče“, je rád, že ho
ostatní nechávají na pokoji. Jen občas
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mezi těmi odhodlanějšími dojde ke kontroverzím na téma dávné i nedávné minulosti a hříchů spáchaných na jedné či
druhé straně.
Člověk nekostelní bere jako fakt tvrzení v médiích opakované do omrzení, že
jsme nejvíce ateistickou zemí na světě,
a možná se spokojeně pousměje nad tím,
že alespoň v něčem jsme nejlepší. Člověk
kostelní naproti tomu s nostalgií vzpomíná, jak mu babička vyprávěla o plných
kostelích, o božíhodových procesích,
o mariánských poutích, na něž vyrážela
celá vesnice; a bez uspokojivé odpovědi
si klade otázku, proč je to dneska jinak.
Znamená to snad, že křesťanská víra je
definitivně na ústupu, jak tomu nasvědčuje historický vývoj během posledních
asi dvou set let v západním světě, k němuž neoddělitelně patříme? Pro jedny
je to zásadní obava, pro druhé podružná
otázka.
Dnes již neprožíváme spor mezi vírou a nevírou nijak dramaticky, protože
v současné době hojnosti a svobody se
dá žít vcelku spokojeně s jedním i druhým přístupem. Ale mnohem nebezpečnější rozpor, který ohrožuje nás všechny,
se ukazuje mezi vírou a lhostejností.

Vírou nemyslím jen víru v Boha, jak
ji vyznávají křesťanské církve, ale víru
v obecné dobro a ve smysluplný zákon,
jímž se řídí svět, v němž žijeme. V tuto
chvíli není až tak podstatné, zda věříme, že je to zákon Boží nebo zákon přírodní či nějaký jiný, ale důležité je vědět,
že – ať chceme či nechceme – je vepsán
do každého z nás a utváří naše vědomí
a svědomí. Vnitřní soulad s tím „něčím
nad námi“ (pro věřícího křesťana je to
Někdo) člověka otevírá a rozšiřuje jeho
obzory. Jeho negace ho naopak uzavírá,
činí lhostejným vůči druhým a v konečném důsledku vůči životu jako takovému.
Dosud žijeme v klidu a dostatku a zdánlivě nám žádné nebezpečí nehrozí. Avšak
již jen náznaky krizí, jež se nás dotýkají
zatím jen vzdáleně – ekologické, klimatické, migrační – předvídají naši zranitelnost
a stávají se výzvou pro budoucnost. Kdoví,
možná ještě naše generace zažije radikální proměny, které námi otřesou do základu a otázku víry a nevíry postaví do jiného světla. Sledujme zatím to, co se děje
kolem nás, a buďme – kostelní menšina
i nekostelní většina – jednotní v tom, že se
vyvarujeme lhostejnosti! ///
P. Jiří Kratochvíl
U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz

Důležité upozornění ///

Koronavirus (COVID-19)
Příznaky onemocnění:
zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest svalů, únava
Jak snížit riziko nákazy:
Při kýchání nebo kašlání si zakrývejte ústa kapesníkem nebo paží, nikdy nekýchejte nebo nekašlejte do dlaní.
Často a důkladně si myjte ruce mýdlem a vodou. Vyhýbejte se zjevně nemocným lidem a místům s vyšším
počtem lidí.
V případě, že pociťujete některých z příznaků onemocnění:
- volejte na linku 1212
- nebo telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře.
Kontakty praktických a dětských lékařů v Čakovicích:
MUDr. Hana Culková – 283 931 499, 606 202 406
MUDr. Lada Pöschlová – 283 931 419
MUDr. Kateřina Knopová – 266 312 456
MUDr. František Kovařík – 283 933 553 (dětský lékař)

INFOLINKA
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
pro osamělé seniory

800 160 166

Potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru?
Nonstop infolinka Státního zdravotního ústavu:
724 810 106, 725 191 367, 725 191 370
Infolinky zdravotních pojišťoven:
VZP 952 222 222, VoZP 844 888 888, ČPZP 810 800 000, OZP 261 105 555, ZP Škoda 800 209 000,
ZPMV 844 211 211, RBP 800 213 213
Infolinky Hygienické stanice hl. m. Prahy:
773 782 850, 773 782 856
Infolinky Hygienické stanice hl. m. Prahy jsou primárně určeny pro občany hl. m. Prahy, kteří se vrací
z oblastí výskytu onemocnění. Obě telefonní linky jsou v provozu do odvolání každý den od 8.00 hod. do
20.00 hod. Mimo provozní dobu linek je možné se obracet na nonstop infolinku Státního zdravotního
ústavu.
Aktuální informace:
Ministerstvo zdravotnictví: www.mzcr.cz, https://koronavirus.mzcr.cz/
Hygienická stanice hl. m. Prahy: www.hygpraha.cz/obsah/koronavirus_506_1.html
Státní zdravotní ústav: www.szu.cz
Městská část Praha-Čakovice: www.cakovice.cz
V případě, že některá čísla nebudou funkční, je vždy možné informovat se na úřadě MČ Praha-Čakovice
na telefonech 283 061 433 nebo 283 061 427.
05–2020 /// U nás v Čakovicích
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Třídit bioodpad se vyplatí
Pražský magistrát nyní zajišťuje svoz bioodpadu za výhodnějších podmínek. Využijte je.
Ulevíte nejen svojí peněžence,
ale i životnímu prostředí.

Přeplněné popelnice – běžný obrázek
pražských sídlišť. Důvod? Často v nich
zbytečně končí i to, co by mohla zužitkovat příroda. Třídit plasty, papír a sklo už
většina z nás považuje za samozřejmost.
Ale víte, jak správně zacházet s bioodpadem? Ani si to neuvědomíme a automaticky odhodíme slupky ze zeleniny,
brambor či ovoce rovnou do směsného
odpadu. Dle statistik by až 20 % z něj
mohlo skončit v kompostárně. Separovaný bioodpad se sváží do kompostáren
v Praze a Středočeském kraji a dále se
využívá jako hnojivo.
Magistrát se proto rozhodl podpořit
občany, kteří se snaží šetřit životní prostředí. Zatímco cena za svoz komunálního odpadu se zvyšuje, cenu svozu bioodpadu magistrát snížil na polovinu.
Za popelnici o objemu 120 l při svozu
1× za 14 dní zaplatíte 56 Kč měsíčně. Za
popelnici o objemu 240 l při svozu 1× za
14 dní zaplatíte měsíčně 90 Kč.
Jak na to? Stačí na webu www.bio.praha.eu/formular elektronicky objednat
hnědou nádobu určenou pro bioodpad.
Pak už se můžete vrhnout do třídění.

Co PATŘÍ do hnědé popelnice?
• zbytky ovoce a zeleniny, slupky (včetně citrusových plodů)
• čajové sáčky, kávová sedlina včetně papírových filtrů
• papírové proložky od vajec
• květiny (BEZ celofánu, šňůrky a květináče)
• tráva, plevel, drny se zeminou
• košťály a celé rostliny, zbytky rostlin
• větve keřů i stromů, listí
• piliny, hobliny, kůra, štěpka
• seno, sláma
• vychladlý popel ze spalování dřeva
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Co NEPATŘÍ do hnědé popelnice?
• maso, masové omáčky, vývary, kosti,
kůže
• mléčné výrobky
• vajíčka včetně skořápek
• zbytky z kuchyní rostlinného původu,
které obsahují suroviny živočišného původu (pokrmy z masa, z vajec a mléka)
• zbytky z kuchyní jako prošlé pečivo,
těstoviny, knedlíky
• skořápky z ořechů, pecky z ovoce
• jedlý olej a tuk
• zvířecí trus, moč a hnůj jako podestýlka domácích zvířat včetně exkrementů
• peří, chlupy, vlasy
• uhynulá zvířata
• kontaminované piliny, hobliny, kůra,
štěpka
• nebezpečné odpady
• obalové materiály
• vlhčené ubrousky
Více informací najdete na odpady.praha.
eu. Své dotazy můžete posílat na bioodpad@praha.eu. ///

Třídění bioodpadu má cenu
Třídění
bioodpadu má cenu
Cenu Vašeho zdraví,
lepšího
životního
prostředí
Cenu
Vašeho
zdraví,
i chutnějších
potravin.
lepšího
životního
prostředí
i chutnějších potravin.

bioodpad.praha.eu
bioodpad.praha.eu

Kdo v ČR zajišťuje
bezplatný odběr,
tzv. zpětný odběr
pneumatik?
Bezplatný zpětný odběr pneumatik
bez ohledu na značku zajišťuje spol.
Eltma, a to na základě oprávnění ze dne
14. 4. 2016 od Ministerstva životního
prostředí ČR. Od té doby tato společnost
provozuje kolektivní systém, který firmám a občanům umožňuje plnění povinností zpětného odběru pneumatik.

Proč není možné pneumatiky na
sběrném dvoře odložit bezplatně?
Praha se spol. Eltma jednala a nabídla
své městské sběrné dvory, kterých je celkem 19, ke zřízení míst zpětného odběru,
podobně jako je tomu u ostatních kolektivních systémů zajišťujících zpětný odběr elektrozařízení a baterií.

Kde je tedy možné pneumatiky
bezplatně odložit?
Výsledek jednání byl bohužel takový,
že spol. Eltma o sběrné dvory obcí v rámci své nastavené strategie sběru nemá
zájem a svá místa zpětného odběru primárně zřizuje v prodejnách pneumatik,
v autobazarech a servisech. Zde mohou
občané pneumatiky odevzdat zdarma.
Sběrné dvory jsou ve světle výše uvedené informace fakticky poslední a nejméně výhodnou možností k odložení
pneumatik. Jejich zpoplatnění s finanční
účastí by mělo občany přednostně motivovat k bezplatnému odložení mimo
sběrné dvory, tj. přednostně na zřízená místa zpětného odběru, kterých jsou
v Praze stovky, v ČR pak tisíce. I přes
výše uvedenou skutečnost bylo na sběrných dvorech v roce 2019 odloženo 267
tun pneumatik.
Více informací o zpětném odběru pneumatik včetně seznamu zapojených provozoven v Praze naleznete na:
www.eltma.cz. ///
Magistrát hl. m. Prahy
Odbor ochrany prostředí – odd. odpadů
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U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz

Inzerce
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 skládku. Stěhování všeho druhu. Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd.
Naložíme a odvezeme cokoliv.
Vše za rozumnou cenu. Volejte:
773 484 056

Jazyková škola Angličtina Praha 9 se sídlem v Čakovicích hledá
nové lektory. Nabízíme práci v příjemném prostředí a kolektivu, profesionální zaškolení a kvalitní metodiku, možnost flexibilní pracovní
doby, dobrý plat. Váš životopis zašlete na: info@anglictinapraha9.cz,
vanickovamarketa@seznam.cz,
případně volejte na tel.:
777 151 324.
Realizace koupelen / rekuperace / tepelná čerpadla.
Voda-topení-plyn.
www.mkinstal.cz

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

Veškeré aktivity farnosti a omezení nedělních
bohoslužeb jsou aktualizovány na stránkách farnosti
www.farnostcakovice.cz.

INZERCE
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
05–2020 /// U nás v Čakovicích

Chcete inzerovat v červnovém
čísle U nás v Čakovicích?

INZERCE_CAKOVICE_103x138_Atea.indd 1

09.04

Poznamenejte si jeden důležitý termín.
Odevzdání vašich podkladů do červnového čísla (tj. čísla
6/2020) pro publikování pozvánek, prezentování akce
v kalendáři akcí a inzerce je nejpozději do 15. května.
Toto číslo vyjde 29. 5. 2020.

23

voxtet.cz
20 let

vokální skupina
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hot jazz & cool pop

13. 5. 2020 v 19 hod.

v Schoellerově sále Čakovického zámku
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
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pořádá
MČ Praha - Čakovice

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

pořádá MČ Praha - Čakovice

nebo

více na www.voxtet.cz
facebook.com/voxtet

EPOQUE QUARTET
EPOQUE QUARTET

pořádá MČ Praha - Čakovice

15. 4. 2020 v 19 hod.
v Schoellerově sále Čakovického zámku
15. 4. 2020 v 19 hod.

pořádá MČ Praha - Čakovice
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

13. 4. 2020 v 19 hod.

v Schoellerově sále Čakovického zámku

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

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

v galerii “Na Půdě” Čakovického zámku

Hotová jídla,
která stačí jen ohřát

vaří
naši
kuchaři

Zakoupíte
v označených
chladících
regálech uvnitř
hypermarketu
Hypermarket Globus Praha-Čakovice | Kostelecká 823, 196 00 Praha | www.globus.cz
Inz_Globus_hotovky_210x138.indd 1

15.04.20 14:19

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

Děkujeme za vaše návrhy. A teď...

Jdeme do hlasování!

Jak?

na

Kdy?

www.pocitamesvami.cz
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.

Měníme spolu městskou
část, ve které žijete.

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

