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Slovo starosty Obsah

Vážení sousedé, milí přátelé,
sloupek v tomto čísle bych chtěl věnovat tématu, které je 
smutné a inspirující zároveň. Každému z nás je na tomto svě-
tě vyměřen jiný čas a vždy je bolestivé, když někdo z tohoto 
světa odejde v mladém věku. Někdy i v této věkové kategorii 
však odejde osoba, která se zapíše do historie nesmazatelným 
odkazem hodným připomenutí.

Kolem Tupolevovy ulice, v části, která se nachází ještě v Ča-
kovicích, vyrostly rodinné domy v souboru Na Pramenech 
a s nimi zde vznikly i nové ulice. Je vždy mimořádnou příležitos-

tí, odpovědností a hlavně radostí podílet se na tvorbě nových názvů veřejných prostranství.
Chtěl bych proto moc poděkovat svým kolegům za podporu nápadu, který jsem si kdy-

si „vysnil“. Bylo to v 90. letech v době, kdy jsem vůbec netušil, že se někdy budu podílet na 
správě věcí veřejných v Čakovicích, a kdy jsem byl mimochodem zhruba ve stejném věku, 
ve kterém osoba, jejíž odkaz bude v naší městské části připomenut, zemřela. Její jméno je 
Sophie Schollová. Sophie byla Němka, studentka Mnichovské univerzity. Spolu se svým bra-
trem Hansem vedla protinacistické hnutí Bílá růže ve válečném Německu. Sophie, její bratr 
a další člen hnutí byli popraveni 22. února 1943. Sophii bylo 21 let.

Jsem velmi hrdý, že již oficiálně má tato odvážná žena v Čakovicích svou ulici, a že v rámci 
naší země je to zřejmě první odkaz tohoto hnutí německého protinacistického odboje. Bylo to 
sice poprvé, kdy jsem musel osobně navštívit tzv. pražskou místopisnou komisi, abych tento 
návrh obhájil, ale jsem rád, že nakonec historici ocenili tento symbolických akt humanismu 
a návrh schválili. Chtěl bych poděkovat prvnímu místostarostovi Alexanderu Lochmanovi, že 
mi pomohl tento nápad rozvést a oslovil developera s možností participace na vhodné formě 
připomínky (např. památníku) v parčíku vznikajícím u nového bytového souboru.

Sophie Schollová by letos 9. května oslavila 100. výročí narození. Při této příležitosti 
bychom s kolegou Lochmanem a dalšími kolegy chtěli symbolicky otevřít tuto ulici a vás 
všechny společně pozvat na budoucí slavnostní odhalení připomínky lidí, kteří pro své ná-
zory zemřeli.

Přeji vám krásné květnové dny.
S úctou váš starosta

Jiří Vintiška
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Aktuálně z radnice /// Aktuálně z radnice ///

Zprávy z Rady MČ Praha-Čakovice

Lavička Václava Havla
Koncem léta bude mezi Husův park 
a Starou náves umístěna lavička Václava 
Havla, kterou tvoří dvě křesla spojená 
kulatým stolem, jehož středem prorůs-
tá strom. Jedná se o celosvětový projekt 
z dílny architekta Bořka Šípka, který je 
připomínkou bývalého prezidenta, od 
jehož smrti letos uběhne 10 let. Nákup 
a instalace uměleckého díla představu-
je náklady ve výši 300 000 korun. Z této 
částky bylo 256 000 korun vybráno for-
mou sponzorských darů od místních fi-
rem, kterým za to patří velké dík. Spon-
zoři budou uvedeni na tabuli v blízkosti 
lavičky, stejně jako v podrobnějším člán-
ku, který pro vás připravíme v některém 
z nadcházejících vydání.

Informační včelařský okruh 
v zámeckém parku
Místní Český svaz včelařů, z. s., požádal 
radu MČ o souhlas s realizací projektu 
„informační včelařský okruh“. Ten spočí-
vá zejména v umístění dvou úlů včelstev 

a čtyř informačních edukačních stojanů. 
Ve východní části čakovického zámecké-
ho parku se tak návštěvníci budou moci 
podívat do života včel a přečíst si o nich 
zajímavé informace, doplněné atraktivní 
obrazovou částí.

Seniorské poukázky do lékárny a pro 
jubilanty
Stejně jako v loňském roce, také letos 
schválila rada nákup poukázek do čako-
vické lékárny, které mají celkovou hod-
notu 250 korun a budou vydávány všem 
seniorům nad 65 let. Dalším benefitem 
pro naše seniory jsou poukázky pro jubi-
lanty. Ty jsou od letošního roku rozděleny 
na kartu do Globusu v hodnotě 250 korun 
a poukázku na nákup do Lidlu v hodnotě 
250 korun. Nárok na ně mají jubilanti ve 
věku 75 let, 80 let a dále pak každý rok.

Digitální povodňový plán MČ Praha-
Čakovice
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., 
předala městské části Praha‑Čakovice 

digitální povodňový plán, zpracovaný 
v rámci zakázky „Zpracování digitálního 
plánu hlavního města Prahy a digitálních 
povodňových plánů jejich městských 
částí“. Ten je rozdělen do několika částí 
a jeho součástí je například charakteris-
tika území a ohrožených objektů, hlásná 
a předpovědní povodňová služba nebo 
organizační činnost povodňové komise. 
Povodňový plán může být chápán jako 
preventivní a přípravná opatření prová-
děná mimo povodeň a operativní opatře-
ní prováděná v době povodně.

Revitalizace Slaviborského náměstí
Na základě výběrového řízení byly hod-
noceny nabídky na zpracování projekto-
vé dokumentace na revitalizaci Slavibor-
ského náměstí v Třeboradicích. Cílem je 
zklidnění dopravy v okolí třeboradické 
školky a kostela, úprava veřejného pro-
stranství a doplnění zeleně. Z poptaných 
společností byla s nejnižší cenou 450 000 
korun vybrána společnost Ing. Tomáš 
Hocke. ///

Na svých pravidelných zasedáních Rada městské části Praha‑Čakovice 
projednala 44 bodů jednání. Vybíráme pro vás některé z nich.
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Přetížené silnice a zplodiny z tranzit-
ní dopravy by měly být v naší městské 
části v budoucnu minulostí. Plánované 
napojení dopravy na Pražský okruh se 
opět o něco posunulo. Letos v březnu 
vydalo Ministerstvo životního prostředí 
stanovisko k tzv. zjišťovacímu řízení vli-
vů stavby na životní prostředí. Na zákla-
dě toho by nyní mělo Ředitelství silnic 
a dálnic ČR zpracovat podrobnou doku-
mentaci vlivů na životní prostředí, která 
by mohla být hotova v příštím roce. Do 
výstavby je ještě hodně daleko, aktuální 
harmonogramy počítají s jejím dokonče-
ním v roce 2029, ale i tak jde o důležitý 
krok v přípravě této stavby.

„Plánovaná dálnice na našem území je 
vymezena současným územním plánem 
platným již od roku 1999. Dálnice v naší 
městské části povede po polích mezi Tře-
boradicemi a Březiněvsí za teplárnou, 
bude pokračovat mezi Miškovicemi a Mí-
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rovicemi a u Přezletic naši městskou část 
opustí,“ říká starosta Čakovic Jiří Vintiška.

Jak podotýká, původně se uvažovalo 
o třech možných řešeních. „ŘSD u nás na-
vrhovalo vést trasu po povrchu a v Tře-
boradicích po mostě nad železniční tratí. 
Vznikla by tak významná pohledová bari-
éra, což by znamenalo velký zásah do kra-
jiny. Varianta byla nepříznivá i z hlediska 
hlukové zátěže. Spolu s prvním místosta-
rostou Alexanderem Lochmanem, který 
má na starosti územní rozvoj, proto již 
několik let požadujeme po Ředitelství sil-
nic a dálnic ČR tuto trasu okruhu zahlou-
bit do země,“ vysvětluje starosta.

V uplynulých letech proto vznikla vari-
anta číslo 2, která je tzv. „v zářezech“. Její 
výhodou je, že není pohledovou bariérou 
v krajině. Po této variantě vznikla ještě 
jedna výhodnější, tzv. třetí varianta, kte-
rá dokonce počítá s tunely. Navrženy jsou 
dva tunely, jeden v Třeboradicích, dlouhý 

1330 metrů, a tunel Veleň, který je částeč-
ně na území obce Veleň a částečně v Miš-
kovicích, dlouhý 450 metrů. „Od počátku 
jednání s ŘSD trváme na tunelové vari-
antě, to je stanovisko naší městské čás-
ti. Výsledkem našeho snažení je, že ŘSD 
s naším požadavkem pracuje jako s velmi 
pravděpodobnou variantou. Výhrou, sice 
menší, by byla i varianta, která je zařezaná 
do krajiny, vlastně vše je lepší než původ-
ně plánovaná stavba vyvýšené estakády,“ 
podotýká první místostarosta Alexander 
Lochman.

Pokud vše půjde podle plánu, mělo by 
v příštím roce být vydáno stanovisko EIA 
a projekt by měl být schválen. V roce 2024 
se počítá s vydáním územního rozhodnu-
tí, o rok později by mělo být vydáno sta-
vební povolení a v roce 2026 by se mělo 
začít stavět. První auta by se měla po no-
vém úseku projet v roce 2029. ///

Michala Jendruchová

Pražský okruh kolem Čakovic
Dostavba jedné z nejvýznamnějších českých dálnic, Pražského okruhu, se snad 
konečně blíží. Aktuálně se řeší poslední úsek D0 520 Březiněves–Satalice, dlouhý 
téměř třináct kilometrů. Stavba ovlivní i život naší městské části.
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Bylo /// U nás

Nynější autobusová linka 140 z Palmov-
ky do Miškovic bude v dohledné době 
nahrazena trolejbusovou s číslem 58. 
Tento dlouho plánovaný krok naplňuje 
vizi částečné elektrifikace autobusové 
dopravy v Praze. Trolejbusy se do Prahy 
vracejí po padesáti letech.

„Jsem rád, že se podařilo tento pilot-
ní projekt prosadit na území naší měst-
ské části. Radnice záměr velmi podporu-
je, protože k nám přinese tišší dopravu, 
která je v místě provozu navíc bezemis-
ní. Líbí se nám, že se sem vrátí linka číslo 
58, která v minulosti jezdila z Libně přes 
Prosek a Staré Letňany k čakovickým zá-
vorám. Navíc k nám budou jezdit zcela 
nové vozy,“ podotýká starosta Čakovic 
Jiří Vintiška.
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Trolejbus 58 se vrací 
do Čakovic

Linka tak navazuje na testovací projekt 
tzv. dynamického nabíjení (nabíjení za jíz-
dy pod trolejí) v Prosecké ulici, který Do-
pravní podnik hl. m. Prahy, a. s., spustil 
v říjnu 2017. Nyní je již vydané pravomoc-
né stavební povolení a na přelomu roku by 
se měla začít stavět trolejbusová trať. Ta 
povede z Palmovky na Prosek, dále od me-
tra Letňany k čakovickému Globusu. „Zbylé 
části trasy vozy projedou na baterie. Připo-
jovat a odpojovat se budou na zastávkách, 
čímž nebude docházet k žádnému zdržení. 
Krátká dobíjecí stopa pak vznikne v rámci 
konečné ve Vojáčkově ulici,“ říká starosta 
s tím, že pořízení nových moderních bate-
riových trolejbusů bude z velké části pod-
pořeno z fondů Evropské unie. Do naší 
městské části budou díky němu zajíždět 

Už na konci příštího roku by do naší městské části mohly jezdit 
trolejbusy. A to díky výstavbě trolejí od metra Letňany až 
k čakovickému Globusu. Jako první se lidé svezou linkou 58.

zcela nové, moderní a tišší vozy, které jsou 
oproti standardním trolejbusům mnohem 
operativnější a nevyžadují realizovat trole-
jové vedení v celé délce trasy, ale pouze ve 
vybraných částech.

Které další linky budou elektrifikovány?
V souladu s přijatým Klimatickým závaz-
kem hl. m. Prahy, jehož hlavním cílem je 
snížit emise CO2 do roku 2030 až o 45 % 
ve srovnání s rokem 2010, připravuje 
Dopravní podnik hl. m. Prahy i další pro-
jekty elektrifikací autobusové dopravy. 
Seznámí nás s nimi Michal Andelek z do-
pravního podniku:
• Již koncem letošního roku se rozjedou 

první elektrobusy na autobusových 
linkách v oblasti Strašnické či terminá-
lu Želivského.

• V přípravě je například projekt nasa-
zení bateriových trolejbusů na lince 
119 (Nádraží Veleslavín – Letiště Vác-
lava Havla), kde by se již v roce 2023 
měly objevit velkokapacitní tříčlán-
kové bateriové trolejbusy dlouhé až 
25 m, které významně zlepší komfort 
přepravy cestujících na letiště i z něj.

• Za několik let by se bateriové trolejbu-
sy měly objevit rovněž na terénně ná-
ročných linkách 131, 137, 176 či 191.

„Realizací trolejbusové linky 58 v příštím 
roce však bude položen základ dalšímu 
rozvoji moderní bezemisní a tišší veřejné 
dopravy právě v oblasti Čakovic, Letňan či 
Kbel. Trolejové vedení v Tupolevově ulici 
a v terminálu Letňany bude v budoucnu 
využívat vícero stávajících linek. Již nyní 
se například rozjíždí příprava elektrifika-
ce úseků mezi Prahou a Brandýsem nad 
Labem‑Starou Boleslaví nebo Prahou 
a Kostelcem nad Labem. Cílem Dopravní-
ho podniku hl. m. Prahy je elektrifikovat 
především páteřní a vytížené linky, a tak 
lze v budoucnu očekávat, že se v Čakovi-
cích objeví moderní bateriové trolejbusy 
nebo elektrobusy i na dalších linkách. 
Kromě bezemisního a tiššího provo-
zu cestující ocení i mnohem lepší jízdní 
vlastnosti v náročném pražském terénu,“ 
dodává Michal Andelek. ///

Michala Jendruchová

Ukliďme Česko
Od 18. do 28. března se mohli obyvatelé 
naší městské části opět zapojit do celo-
republikové akce Ukliďme Česko, kterou 
zde již sedmým rokem pořádá spolek 
NAČOS. „V Čakovicích, Miškovicích a Tře-
boradicích jsme instalovali devět pytlo-

Sousedská 
třeboradická 
pomlázka
Přestože dlouho plánované a tolik očeká-
vané Sousedské třeboradické Velikonoce 
byly z pandemických důvodů zrušeny, 
Sousedský třeboradický spolek nezahá-
lel. Pro zájemce uspořádal náhradní akci 
na velikonoční pondělí – Sousedskou tře-
boradickou pomlázku. Obarvilo se a roz-
dalo 172 vajíček. „Aby vše vyhovovalo 
vládním opatřením, byla pro koledníky 
připravena figurína selky k vyšlehání. 
Pro náhodné kolemjdoucí byly k dispo-
zici pomlázky k zapůjčení. Koledníci byli 
vzorní, dodržovali rozestupy a přicházeli 
v respirátorech,“ pochvalují si organizá-
torky akce Michaela Šimůnková a Hana 
Huspeková. A protože zde panovala ve-
selá atmosféra a koledníci ocenili, že se 
v Třeboradicích velikonoční zvyk dodr-
žuje, příští rok se na stejném místě akce 
plánuje uskutečnit znovu. ///

Michala Jednruchová

Baráčníci vynesli 
Smrt!
Jaro se do městské části snažili přivolat 
čakovičtí baráčníci. V pátek 19. března 
se vypořádali s Moranou, staročeským 
symbolem zimy, temnoty a smrti. Plašili 
ji hlukem a zaříkáním, zapálili a nakonec 
utopili v Mratínském potoce. Za ní házeli 

dle starých obyčejů skořápky vajec. To-
též zopakovali o dva dny později, o Smrt-
né neděli, v Miškovicích. „Zde smrtka 
z pečiva posloužila jako krmení pro ryby 
a všichni si pak ozdobili líto (jarní prout-
ky),“ vypráví Blanka Klimešová. „Ze srd-
ce doufáme, že se Vesna ujme své vlády, 
těšíme se na jarní dny a setkávání s vámi 
všemi na dalších, čarodějných a májo-
vých akcích,“ přeje si Jarka Krákorová. ///

Michala Jednruchová

matů. Lidé mohli v průběhu těchto dnů 
kdykoliv přijít a vyzvednout si rukavice 
a pytle a vydat se na úklid,“ říká pořada-
telka Michaela Kubernatová z okrašlova-
cího spolku NAČOS. Tentokrát byl úklid 
z důvodu vládních opatření individuální, 
přesto se podařilo nasbírat 159 pytlů od-
padků. Našla se třeba stará televize, osm 
pneumatik, autosedačka, dva nákupní 
vozíky, spacák, fén na vlasy, sušák na 
prádlo, dětské kolo, a dokonce i bazén. ///

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

Tento měsíc pokládá otázku 
ODS + TOP 09.

Dne 24. března 2021 vydalo 
Ministerstvo životního 
prostředí tzv. závěr ze 
zjišťovacího řízení na 
stavbu okruhu kolem 
Prahy – etapa 520, která 
povede i po území naší 
MČ. Jak hodnotíte tento 
výsledek?

Aby byla odpověď pro občany zajímavá, 
bylo by dobré, aby znali závěry onoho 
zjišťovacího řízení. Pokud by byla dosta-
tečná transparentnost vedení obce, tako-
vé dokumenty by byly zveřejňovány na 
webu MČ nebo přímo v časopise, stačil 
by odkaz na stránku, kde to najít. V tom-
to případě bude odpověď jen částečně 
uspokojivá. Jde o dostavbu okruhu, jeho 
části mezi Satalicemi a Březiněvsí. Já-
drem jsou tři varianty – klasická silniční, 
v podstatě již nyní zamítnutá, druhá za-
hloubená do zářezu s několika přemos-
těními a třetí tunelová s mosty. Nejlepší 
pro občany je pochopitelně ta třetí, auta 
jedou z jedné třetiny v tunelu, a zátěž 
hluku a smogu je nejmenší. Její slabou 
stránkou je cena a to, že je nejméně še-
trná ke spodní vodě. Zvítězí tedy pravdě-
podobně kompromis mezi druhou a třetí 
variantou – nakonec rozhodne státní 
správa ve spolupráci s magistrátem. Mi-
mochodem, stanovisko naší MČ k okru-
hu na webu Čakovic chybí také.
///

Dostavba severovýchodního okruhu ko-
lem Prahy a propojení dálnic D8 a D10 
se plánuje již desítky let. Tato stavba je 
klíčová pro naši obec z pohledu zlepšení 
dopravní situace, ale starostové dotče-
ných obcí se dodnes nebyli schopni do-
hodnout na jednotném stanovisku a spo-
lečném postupu. I to je jeden z hlavních 
důvodů, proč je stavba stále připomínko-
vána a upravována. Pro nás je dobrá va-
rianta 3 zjišťovacího řízení ministerstva 
životního prostředí, tedy zahloubení 
silnice včetně tunelu Třeboradice. Závěr 
zjišťovacího řízení ministerstva životní-
ho prostředí hodnotím kladně, ale ter-
mín realizace stavby vidím jako nereálný.
///

Daniel Kajpr,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice
KDU-ČSL

Tomáš Dubský,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice
ANO

Jednoznačně pozitivně, protože ČMT 
dlouhodobě požadovala prověření še-
trnějších variant okruhu. To, že MŽP 
zdůraznilo variantu 2 (v zářezech s pro-
tihlukovými valy) a 3 (v tunelech) proti 
variantě 1 (po povrchu), je jasným příno-
sem. „Dvojka“ znamená, že okruh bude 
zahlouben v průměru 8 m pod okolním 
terénem, „trojka“ by zůstala na povrchu 
jen u exitu za přejezdem v Třeboradi-
cích a na přemostění čističky v Miškovi-
cích. Z hlediska hluku, imisí a světelné-
ho smogu je tedy jasnou prioritou naší 
MČ prosazovat „tunelovou“ variantu 3. 
Ovšem ještě není vyhráno – zjišťovací 
řízení předchází vlastnímu posudku EIA 
a má upřesnit jeho obsah. MŽP doslova 
uvádí požadavek „…detailněji rozpraco-
vat technické řešení variant 2 a 3, nebo 
(lépe) kombinaci technického řešení 
variant 2 a 3“. Povrchová „jednička“ je 
tedy málo pravděpodobná a odhaduji, že 
ve finále se bude řešit spor o konkrétní 
kombinace vedení trasy v zářezech a tu-
nelech. Tunely jsou samozřejmě dražší, 
znamenají větší zemní práce, problémy 
s odvodněním ap. Investor bude mít ten-
denci na tunelech šetřit. Cestou k pro-
sazení tunelové varianty je jasný postoj 
reprezentace naší MČ a především spo-
lupráce s okolními MČ při vyjednávání. 
Společným tlakem získáme více. Zatím 
máme na varianty, naštěstí, shodný ná-
zor – chceme tunely. (Celý dokument na 
http://www.mzp.cz/eia, kód MZP500).
///

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

Když porovnám původní návrh ŘSD, kte-
rý je označován jako varianta 1 a který 
by přinesl do naší městské části velkou 
hlukovou zátěž, vypadá proti tomu tune-
lová varianta jako sen. Je dobré, že tato 
varianta je podle posouzení Minister-
stva životního prostředí proveditelná. 
Společně s kolegy z okolních městských 
částí a obcí několik let trpělivě jednáme 
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ve sna-
ze udělat okruh pro lidi kolem přijatel-
nější. Jsem rád, že to přineslo výsledek 
v podobě vzniku dvou nepoměrně lep-
ších variant výškového řešení budoucí-
ho okruhu kolem Prahy. Naše MČ jako 
většina okolních samospráv prosazuje 
tunelovou variantu. Je sice nejdražší, ale 
má pro nás nejvyšší hodnotu a nejlépe 
umožní zachovat kvalitu života v naší 
městské části. Každý, kdo cestuje ráno 
z naší městské části, vidí, jak u nás vypa-
dá doprava. S většinou odborníků se sho-
dujeme, že okruh potřebujeme pro vy-
lepšení této situace a bez okruhu nápor 
středočeské dopravy v budoucnu paraly-
zuje naši městskou část. Okruh ale musí 
být proveden tak, abychom tu mohli dál 
v klidu žít a bydlet. Je potřeba ještě říct, 
že k okruhu prosazujeme i související 
místní „malé“ obchvaty: Severní obchvat 
Třeboradic, Severní obchvat Červeného 
mlýnu a Jižní obchvat Čakovic. Ty zabrá-
ní průjezdu tranzitu k dálnici naším za-
stavěným územím.
///

Nejprve si řekneme, co je to zjišťovací ří-
zení. Jde o první část zákonného vyhod-
nocení vlivu na životní prostředí, tzv. EIA 
(environmental impact assessment). 
Tímto procesem Ministerstvo životní-
ho prostředí hodnotí dopady stavby na 
životní prostředí navržených 3 variant 
výstavby pražského okruhu. Varianta 1 
je vedena po terénu. Varianta 2 je oproti 
variantě 1 navržena s výrazně zahlou-
benou, varianta 3 zahrnuje 3 tunelové 
úseky dlouhé 1330 m (tunel Třeboradi-
ce), 450 m (tunel Veleň) a 2050 m (tunel 
Vinoř). Právě tato třetí varianta je prefe-
rovaná naší městskou částí a prosazuje-
me ji již několik let. Jsem velmi rád, že 
Ředitelství silnic a dálnic ČR vzalo naše 
stanovisko vážně a začalo pracovat na 
méně invazivních variantách, jelikož 
zpočátku byla jen jedna varianta, která 
byla navržena jako nadzemní a měla být 
vedená estakádou nad miškovickou čis-
tičkou odpadních vod, což by znamenalo 
nejzávažnější dopady na obyvatelstvo 
s nejvýraznějšími vlivy na hlukovou situ-
aci a navíc s nejvýznamnějším zásahem 
do krajinného rázu. A přesně to nechce-
me. Nejlepší je tunelová varianta 3, pod-
mínečně akceptovatelná je dle mého ná-
zoru i varianta 2, vedená v zářezu, tedy 
výrazně zahloubená. Máme několik let 
ještě před sebou, my pokračujeme v prá-
ci prosazování výhodných variant pro 
naši městskou část, ať tu máme okruh, 
ale ať nás neruší.
///

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

Miroslav Marada,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice
ČMT
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Budova v centru městské části a zároveň 
v centru politického a společenského 
dění je radnice. Zde se jistě při různých 
příležitostech zastavil každý z nás, cho-
díme sem vyřizovat rozličné úřední zále-
žitosti, někteří si zde řekli své „ano“ při 
uzavření sňatku, řada občánků zde byla 
slavnostně přivítána do života. Zkrát-
ka radnici není třeba představovat. Ale 
věděli jste, že hlavní budova vždy ne-
sloužila současnému účelu? Byla totiž 
postavena jako první mateřská škola 
(opatrovna) pro malé děti zaměstnanců 
cukrovaru a statku.

Kniha Josefa Charváta o Velkých Čako-
vicích o tom vypovídá následující: „Myš-
lenka zříditi ji vznikla při slavnosti stříbr-
né svatby Filipa ryt. ze Schoellerů a jeho 
choti Alžběty dne 1. srpna 1885. Stavě-
ti začal stavitel J. Hofmann roku 1887 
a stála celá stavba 20.000 zl. Po schvá-
lení stanov a osnovy otevřena opatrov-
na dne 10. listopadu 1889 za přítomnos-
ti celé rodiny zakladatelů. Svěcení ústavu, 

kterému dáno jméno Alžbětina útulna pro 
dítky, vykonal farář B. Boháček za přítom-
nosti okresního Školního inspektora Ant. 
Madiery, úřednictva a místního i okolního 
učitelstva. Ředitelkou a pěstounkou usta-
novena Emilie Tyllová, které od r. 1901 
vypomáhala Marie Haklová. Hned prvním 
rokem přijato do útulny 76 dítek od 4 do 
6 let. Od té doby každoročně přijímá se 
průměrně 80 dítek. Vydržování útulny sto-
jí ročně 1.500 zl. a bývají chudé dítky ještě 
o Vánocích ošaceny a štědře obdarovány, 
což spojeno bývá s pěknou slavností, které 
se valný zástup rodičů a přátel dítek zú-
častní.“ Opatrovna byla oplocena, přístup 
byl po širokém schodišti v čele budovy.

Po smrti Filipa rytíře ze Schoellerů 
převzal vydržování opatrovny jeho syn 
spolu s manželkou Rosou. V prvním roce 
světové války (1914) zabrali celou budo-
vu vojáci a změnili ji na lazaret, kde se 
léčili ranění až do roku 1918. V té době 
zde již byl zaveden vodovod s užitko-
vou vodou a elektrické světlo z cukrova-

ru. V době první republiky, při nedostat-
ku učeben v obecné škole, byly v budově 
umisťovány i školní třídy.

A kde v té době pracovali obecní rad-
ní? Dřívější úřadovny rychtářů i prvních 
starostů byly přímo v místech jejich by-
dliště, později v cukrovaru, odkud bylo 
jediné telefonické spojení s Prahou. Tak 
např. prvním demokraticky zvoleným 
starostou (poprvé směly volit i ženy) 
v roce 1919 se stal Josef Rudl. Byl holi-
čem a své řemeslo provozoval i během 
své volené funkce – tedy si dokážete 
představit kde a jak asi probíhala vět-
šina důležitých jednání. Od roku 1923 
byly kanceláře obecního úřadu umístěny 
v budově č. p. 52 na místě zrušené pro-
dejny pro zaměstnance cukrovaru (dnes 
administrativní budova ÚMČ). Teprve 
v roce 1939 zažádalo obecní zastupitel-
stvo firmu Schoeller o odprodání opa-
trovny a o rok později o její pronájem 
se záměrem změnit budovu na obecní 
úřad. Na základě objednaného projek-

Historické zastavení na radnici

Historie /// Historie ///

Děti na schodišti 
před opatrovnou. 
Fotoarchiv JK

Žádost o povolení stavby opatrovny (dnes 
radnice) s vlastnoručním podpisem rytíře 
Filipa Schoellera

tu byla přestavba realizována v letech 
1940 až 1941. Tehdy se již uskutečnila 
první schůze v upravené budově. Tepr-
ve v září 1949 obec Čakovice od cukro-
varu radnici koupila za odhadní cenu 
soudního znalce 345 000 Kčs. V té době 
už se ale nazývala Místním národním vý-
borem. Od roku 1950 se v souvislosti se 
zákonem o rodinném právu na čakovické 
radnici začaly uzavírat sňatky.

Areál Úřadu městské části Praha‑Ča-
kovice dnes sestává ze tří budov: Hlavní, 
Jižní a Severní. Prostory Jižní budovy ve 
dvoře za radnicí slouží technické správě. 
Severní administrativní budova č. p. 52 
byla přestavěna a předána k užívání úřa-
du v červenci 2003. Stavbu provedla fir-
ma Liga – servis, s. r. o., a celkové náklady 
na výstavbu této moderní účelové budo-
vy činily 21 883 396 Kč. Součástí objektu 
je také centrum služeb a příjemné míst-
nosti Klubu seniorů.

Radnice je jakýmsi synonymem sa-
mosprávy obce, a tak vás možná zajímá, 
kdo a kdy se na ní podílel? Uvádím zde 
veškeré známé osobnosti, avšak jak výše 
popsáno, až od roku 1941 se úřadovalo 
v nám známé radniční budově. Prvním 
čakovickým rychtářem, o němž se docho-
val písemný záznam z roku 1615, byl Jan 
Fousek, vlastník selského gruntu. Dále 
písemné prameny vypovídají o těchto 
mužích, jenž se zhostili úřadu rychtář-
ského v následující časové posloupnosti: 
Jakub Samohrd (1783–1788) hospodář 
na gruntu č. p. 16; Jiří Blecha (1790–
1805) hospodář na gruntu č. p. 2; Jan Ko-
koška (1805–1807) hospodář na gruntu 
č. p. 15; Antonín Ulrich (1811) hospodář 
na gruntu č. p. 7 a 9; Jan Samohrd (1815–
1835) hospodář na statku č. p. 29; Josef 
Dlouhý (1836–1843) mlynář a hospodář 
na gruntu č. p. 2; Josef Kučera (1846); 
Josef Dlouhý (1849). Následovali sta-
rostové obce: Václav Samohrd (1850– 
1859) hospodář na statku č. p. 29; Jan 
Ulrich (1859–1862) hospodář na chalu-

pě č. p. 7; Václav Samohrd (1862–1871) 
hospodář na statku č. p. 29; Filip ryt. ze 
Schoellerů (1871–1880) majitel cuk-
rovaru a statků; Josef Samohrd (1880–
1883) hospodář na statku č. p. 29; Václav 
Škrábek (1883–1886) hospodský a hos-
podář na č. p. 17; Emanuel Dašek (1886–
1895) statkář; Antonín Spála (1895–
1904) ředitel cukrovaru; František Mally 
(1905–1918) vrchní účetní v Cukrovaru; 
Josef Rudl (1919–1923) holič; Josef Halík 
(1923–1923); Karel Tůma (1923–1931); 
František Fořt (1931–1937) č. p. 260, za-
městnanec ČKD; Jindřich Homola (1938–

1945) č. p. 50, nástrojař. Předsedové 
MNV: Josef Hulínský (1945) č. p. 273, 
mechanik – VČELA, s. r. o.; Ladislav Tyrna 
(1945–1951) č. p. 248, zámečník; Franti-
šek Novák (1951–1969) č. p. 243, zámeč-
ník; Karel Holl (1969–1986) č. p. 597, ve-
doucí osobního odd. Avia; Václav Jonák 
(1986–1990) č. p. 522, mistr technické 
správy MNV. V roce 1990 byla poprvé do 
funkce starosty zvolena žena – Hana Je-
línková, pracovnice ve školství. 
///

Jarka Krákorová,  
kronikářka
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mentace. V současné době jsou zde byty, 
jejichž nájemníkům budou nabídnuty 
městskou částí jiné bytové jednotky,“ po-
dotýká.

Novým provozovatelem tohoto škol-
ského zařízení bude ZŠ Dr. E. Beneše. 
„Máme ve škole nový vzdělávací koncept 
APE a byli bychom rádi, kdyby na něj ab-
solventi naší školky navazovali. Principy 
tohoto konceptu bychom rádi aplikova-
li i ve vzdělávacím přístupu v naší ma-
teřské škole. Myslím, že právě intenziv-
ní spolupráce obohatí nakonec všechny. 
Mateřská škola bude při spolupráci vyu-
žívat obrovského potenciálu našich žáků, 
pedagogů, managementu a materiální-
ho či prostorového zázemí,“ říká ředitel 
školy Martin Střelec. Zápisy dětí do nové 
mateřské školy se uskuteční na stejném 
principu jako u ostatních školek. Atrak-
tivitou této školky je velká zahrada. Vy-

Navíc je to technicky neproveditelné. Na 
druhou stranu i předškolní výuka, tedy ta 
v posledním roce před nástupem do ZŠ, je 
ze zákona povinná. Museli jsme se s tím 
tedy poprat,“ říká.

V prvních dnech tedy bylo nejtěžší kon-
taktovat zákonné zástupce dětí, vysvětlit 
jim, že i za této situace je nutné vést do-
cházku, a pokud se nemohou z nějakého 
důvodu účastnit distanční výuky, musejí 
být řádně omluveni. „Učitelky na jednot-
livých třídách si vytvořily skupiny před-
školáků formou dostupných elektronic-
kých možností (e‑mail, WhatsApp…). 
Touto cestou posílají předškolákům pra-
covní listy a úkoly ze všech oblastí vzdělá-
vání, v podstatě podle plánů, které máme 
vypracované,“ nechává nás paní ředitelka 
nahlédnout do pracovního dne.

Nezapomínají ani na nejmenší. Také 
jim, obvykle přes webové stránky ško-
ly, posílají náměty a odkazy na různé 
hry a činnosti, kterými se mohou zaba-
vit. A ono to funguje. „Máme zpětné vaz-
by od rodičů, kde nám děkují a píšou, že 

V prvním projektu se městská část roz-
hodla po téměř dvaceti letech obnovit 
školku na adrese Cukrovarská 115. Pů-
vodně se v této budově nacházela cukro-
varská „státní“ mateřská škola, poté zde 
sídlila soukromá školka a poslední léta 
zde působil celodenní Krystálek. Celý 
objekt bude městská část transformovat 
pro potřeby mateřské školy. „V přízemí 
je školka naprojektována a již se budu-
je. Jedná se o jednu třídu s kapacitou 25 
dětí. Bude otevřena 1. září 2021. Do její 
výstavby je investováno 7 mil. korun, 
z větší části ji financuje městská část Pra-
ha‑Čakovice ze svého rozpočtu, částkou 
3 mil. přispívá Magistrát hlavního města 
Prahy,“ informuje starosta Jiří Vintiška, 
který má v gesci školství. „Co se týká 
druhého nadzemního podlaží, zde je již 
zažádáno o finance a v letošním roce by 
se měla připravovat projektová doku-

Pusto, prázdno, smutno, tak to v posled-
ních týdnech vypadá snad ve všech ma-
teřských školách. Nikde dětský smích ani 
švitoření. To ovšem neznamená, že se 
uvnitř nic neděje. Pedagogové se svými 
žáčky pracují na dálku a připravují se, až 
je budou moct přivítat osobně. „Přesto-
že to vypadá jako že nic, děje se mnohé. 
S nezvyklou situací jsme se samozřej-
mě museli naučit pracovat. Připravený 
Školní vzdělávací program a třídní plá-
ny jsme museli přizpůsobit novým pod-
mínkám. Časově je dost náročné hledat 
vhodný způsob, jak na dálku předávat 
informace svým svěřencům, pracovat 
s dětmi i rodiči a zároveň mít vše dolože-
no, zdokumentováno,“ vysvětluje ředitel-
ka MŠ Čakovice III Ludmila Vargová.

Jak podotýká, distanční výuka se týká 
i mateřských škol, což klade velké náro-
ky na pedagogy, rodiče i děti. „Samozřej-
mě se úplně liší od výuky ve školách. Jed-
nak nemůžeme po rodičích chtít, aby nám 
věnovali tolik času co školákům, zvlášť 
když už doma třeba jednoho či dva mají. 

užití zahrady bude řešit městská část 
ve spolupráci s ředitelem ZŠ Martinem 
Střelcem.

Jako vedoucí MŠ byla vybrána zkuše-
ná pedagožka Natálie Šťastná, která již 
pátým rokem vyučuje v ZŠ Dr. Edvarda 
Beneše. Mimo jiné působila v soukromé 
školce, byla také lektorkou výtvarných 
a pohybových kroužků.

Díky postupnému rozšiřování kapa-
cit se podařilo v posledních dvou letech 
již přijmout všechny děti, které do začát-
ku příslušného školního roku dosáhly tří 
let věku. Jedním z dalších cílů městské 
části je postupně zvyšovat komfort dětí 
ve třídách. A to nejen postupnou obno-
vou vnitřního vybavení ve třídách, kde je 
staršího data, ale třeba i tím, že postupně 
radnice chce snížit maximální počet dětí 
ve třídě. 
///

už se těší na další zadání.“ Vůbec největ-
ší úspěch mají „Stezky“, které připravu-
jí paní učitelky. Týden co týden vymýš-
lejí nové trasy, přidají mapku, obrázky 
s úkoly a skrytou tajenkou. Díky tomu se 
děti i s rodiči dostanou do přírody. „Ohla-
sy jsou i od lidí, které děti nemají a trasu 
si projdou třeba jen s pejskem. Já sama si 
vždy procházím trasu se svými vnouča-
ty a je to pro mě milé potkávat se s rodiči 
a dětmi, kteří zrovna plní úkoly a děkují za 
pěkný nápad. To je pro nás největší odmě-
nou,“ nezakrývá radost.

Pokud zbude nějaký čas, pouštějí se 
do činností, na které v běžném provozu 
není prostor. Třídí stavebnice, provádě-
jí inventury, uklízejí kabinety, píšou hod-
nocení, doplňují šanony, přesazují kvě-
tiny a v neposlední řadě se vzdělávají. 
A hlavně vyhlížejí děti, až je budou moci 
přivítat. „Chtěla bych právě touto cestou 
poděkovat učitelkám, které se tak zodpo-
vědně postavily k této situaci a pracují jak 
o závod, vymýšlejí nové a nové možnos-
ti práce, komunikují mezi sebou i o veče-
rech nebo víkendech a skvěle spolupra-
cují. Zároveň bych nechtěla zapomenout 
na provozní zaměstnance, kteří se pusti-
li do důkladného úklidu, přicházejí s no-
vými nápady využitím stávajících prosto-
rů i zahrady. Nejvíc se samozřejmě těšíme 
na děti. Pro učitelku mateřské školy jsou 
to nejdůležitější šťastné a smějící se děti, 
které se pyšní svými výrobky,“ dodává. ///

Michala Jendruchová

Čakovice otevřou novou 
mateřskou školu

MŠ v době covidu
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Již několik let městská část rozšiřuje kapacitu školských zařízení. Jejím cílem 
je v tomto trendu pokračovat. Aktuálně probíhá výstavba jednoho ze záměrů 
v oblasti mateřského školství.

Mateřské školy jsou zavřené, ale paní učitelky rozhodně nezahálí. 
Co se děje za školkovými dveřmi? Za ně nás nechala nahlédnout 
ředitelka MŠ Čakovice III Ludmila Vargová.
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U nás /// na YouTube

Terapeutická 
poradna 
v Čakovicích

Trolejbusy v Čakovicích už 
v roce 2022

Už na konci příštího roku by do 
Čakovic mohly jezdit trolejbusy. Která 
linka bude první? To vám prozradíme 
v následujícím příspěvku.

Kostel shání peníze na 
opravu varhan

Kostel sv. Remigia v Čakovicích 
plánuje opravu varhan. Farář 
P. Stanisław Góra o tom 
promluvil v reportáži.

Čakovické zprávičky

Jaké novinky jsou v naší městské části? Na to vám odpoví 
Čakovické zprávičky.

Čakovická kronika II

Jak vzpomínáte na loňský rok? Co nejdůležitějšího se 
odehrálo v Čakovicích? Zavzpomínejte při sledování 
2. dílu Čakovické kroniky.

Čakovice schválily 
rozpočet na rok 
2021

Poslechněte si rozhovor 
s Michalem Motyčkou 
o rozpočtu na rok 
2021. Do čeho se bude 
investovat a kde se 
bude šetřit?

Obchodní centrum Impera 
chce otevřít v létě
V létě by se mělo otevřít obchodní 
centrum Impera. Už fungující prodej-
nu potravin doplní další služby. Které 
to jsou? To se dozvíte z reportáže.

Věděli jste, že městská část už několik let nabízí občanům 
péči o duševní zdraví? Podívejte se na reportáž.

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

→ ←

Hasiči ///

v hasičské škole Bílé Poličany. Zapojili 
se jednotlivě do tradiční úklidové akce 
Ukliďme Česko. Hezké počasí využívají 
také k výcviku s vodou.

Na základě žádosti MČ Praha‑Čakovice 
a dohody s KOPIS HZS Praha vyjela jed-
notka s DA L1Z IVECO a transportérem 
ve složení 1 + 11 dne 10. dubna v ranních 
hodinách likvidovat velké množství větví 
u kostela sv. Remigia, u kterých hrozil pád 
na komunikaci Cukrovarská. Vše probíha-
lo i za asistence městské policie. 
///

Na to je jednoduchá odpověď, 
rozhodně nezahálí. V březnu se 
jednotka v počtu 1 + 8 
zúčastnila na hasičské stanici 
č. 5 Strašnice výcviku se 
zaměřením na zásah při 
výskytu nebezpečných látek 
včetně vytyčení nebezpečné 
zóny a dekontaminace osob.

Velikonoční svátky část jednotky strá-
vila na kurzu nositele dýchací techniky 

Co dělají miškovičtí hasiči 
v době, kdy nezasahují 
u požárů?
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Čakovická farnost ///

Milí přátelé Farní charity Čakovice, 
ráda bych poděkovala vám všem, kteří 

nám pomáháte, nosíte oblečení, hračky, 
knížky, věci do domácnosti a další a další.

O tom, jak farní charita pracovala 
v roce 2020, se můžete dočíst ve výroč-
ní zprávě uvedené na stránkách charity.

Ráda bych se s vámi podělila o radost 
z toho, co se poslední dobou povedlo.

Velkou radost mám z finanční pomo-
ci Globusu Čakovice, který nám z prode-
je velikonočního mazance daroval část-
ku 15 025 korun. Tato částka je určena 
na realizaci stavby bezbariérového vstu-
pu ke kostelu. Projekt máme vypracova-
ný, nyní budeme žádat o stavební povo-
lení, souhlas se stavbou od MČ Čakovice 
máme. Již je odkryt terén, abychom zjistili 
rozsah položených dlažebních kostek a je-
jich nutnou úpravu. O dalších krocích vás 
budeme informovat nebo je budete moci 
sami vidět před čakovickým kostelem.

Jako dar jsme dostali pleny pro dospě-
lé, které jsem odvezla do Domova sv. Vác-
lava – domova pro seniory ve Staré Bole-
slavi. Také jsme jimi podarovali 90letou 
paní, o kterou pečuje rodina, a dále kli-
entky chráněného bytu v Praze na Čer-
ném mostě. Oblečení na malinká mi-
minka si odvezla zdravotní sestřička do 
porodnice v Podolí na oddělení novoro-
zenců. Užijí tam overalky vel. 50 a 56, če-
pičky a ponožky. Oblečení pro dospělé si 
odvezla koordinátorka terénního progra-
mu Pomoc lidem v sociální nouzi Maltéz-
ské pomoci pro své klienty. Rozdalo se 
oblečení holčičkám ve věku 1, 1,5 a 4,5 
roku ve třech rodinách. Také jednomu 
ročnímu chlapečkovi v pěstounské péči. 
Finanční pomoc jsme poskytli mamince 
samoživitelce na nákup bot pro její dcer-
ku. Rádi bychom podpořili rodiny matek 
samoživitelek např. finanční podporou 
zaplacení letních či příměstských táborů.

Pokud někdo z vás má chuť se do čin-
nosti farní charity zapojit, bude vítán. 
Kontakt najdete na stránkách charita.far-
nostcakovice.cz. ///

Anna Steinová
Ředitelka Farní charity  

Praha-Čakovice
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Poukázky do lékárny 
pro seniory od 65 let
Rada MČ rozhodla na svém 86. jednání 
dne 14. 4. 2021 o vydávání dárkových 
poukazů na nákup zboží v čakovické lé-
kárně (Cukrovarská 173).

Nárok na poukaz má každý senior s tr-
valým pobytem na území městské části 
Praha‑Čakovice, který dosáhl věku 65 let 
a více. Poukaz v hodnotě 250 korun je 
možné čerpat postupně a je rozdělen na 
100 + 100 + 50 korun. 

Platnost poukázek je neomezená 
a k vyzvednutí budou na základě předlo-
žení občanského průkazu proti podpisu. 

Poukázky budou vydávány od pondě-
lí 3. května v úředních hodinách (pondě-
lí 8.00–17.00 a středa 8.00–16.00 hodin) 
v budově úřadu (Cukrovarská 52/24). ///

Milí senioři,
v této nelehké době vás chtějí potěšit žáci 
výtvarného oboru učitelky MgA. Jany Andě-
ličové ze ZUŠ Marie Podvalové. A tak se roz-
hodli, že vám nakreslí a věnují jarní obrázky 
prostřednictvím časopisu U nás v Čakovi-
cích. Doufáme, že se vám obrázky líbí. ///

Praha pomůže 
seniorům s odvozem 
na očkování

Hlavní město Praha schválilo rozšíření 
nabídky služeb tzv. mikrobusů na zavolá-
ní, které vozí osoby s těžkým zdravotním 
postižením. 

Díky částečnému uvolnění kapacit 
v souvislosti s celkovým snížením mobi-
lity obyvatel v rámci pandemických opat-
ření bude možné využít tyto mikrobusy 
i pro odvoz seniorů nad 70 let (s omeze-
nou pohyblivostí) a seniorů nad 80 let 
(bez omezení) na očkování a zpět.

Kontaktní údaje pro 
objednání mikrobusu
E‑mail: dispecink@societa.cz,  
autodoprava.popelar@centrum.cz
Telefon: 274 772 290, 778 007 858, 
602 267 040 ///

M

Č ČAKOVICE

283 061 427

283 061 433

K REGISTRACI NA OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19

REGISTRACE JE MOŽNÁ

NEVÍTE SI RADY S REGISTRACÍ?

VYUŽIJTE RADNIČNÍ LINKY

POMOCI SENIORŮM

na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR

na čísle

INFORMACE

ELEKTRONICKY

TELEFONICKY 1221

crs.uzis.cz

V době uzávěrky 
časopisu se registrace 
týkala seniorů nad 

60 let. Sledujte aktuální 
informace na  

www.cakovice.cz

Zároveň si senioři nad 
70 let, kteří mají měsíční 
důchod nižší než 12 000 
korun, mohou na radnici 
vyzvednout 3 respirátory 
FFP2 týdně a to v úterý 

a ve čtvrtek od 9 do 12 hod.

INFORMACE
k registraci na očkování 

proti covid‑19

na čísle 

1221
crs.uzis.cz
na stránkách 
Ministerstva 

zdravotnictví ČR

283 061 427, 283 061 433
Nevíte si rady 
s registrací?

Využijte radniční linky 
Pomoci seniorům

ELEKTRONICKY TELEFONICKY

REGISTRACE JE MOŽNÁ

MČ Praha-Čakovice nabízí seniorům 
z naší městské části pomoc s registrací 

na očkování proti koronaviru.
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110 let založení klubu. Snad nám to si-
tuace dovolí,“ přeje si.

Sportovci tělem i duší opravdu trpí 
a není to pro ně jednoduché. Fotbal je 
pro někoho pouhým vyplněním volného 
času, ale pro někoho je smyslem života, 
jeho nedílnou součástí. A tu mu najed-
nou zásah vyšší moci sebral. „Nám fotba-
lovým nadšencům sebral hlavně emoce, 
radost ze hry, z vítězství, smutek z pro-
her, kamarády, srandu, zápasy, přípra-
vu… A pro mě osobně celoživotní vášeň 
a vlastně styl života. To se nedá dost dob-
ře popsat, to se musí zažívat,“ pokyvuje 
Petr hlavou. „Mám velké obavy, aby tato 
složitá situace nebyla pro spousty ama-
térských klubů doslova likvidační, už v té 
předešlé normální době se většina oddí-
lů potýkala s nedostatkem hráčů a dob-
rovolníků, kteří byli ochotni svůj volný 
čas věnovat fotbalu. Už teď je jasné, že 
nastane velký úbytek hráčů všech kate-
gorií,“ míní. „Až tahle kovidová doba jed-
nou skončí, myslím, že následky toho 
všeho nás budou pronásledovat ještě 
hodně dlouho. Když pominu, že nás če-
kají nemalé celospolečenské problémy 
v oblasti ekonomické, sociální, kulturní 
i v té naší fotbalové. Již dříve byl obrov-
ský problém přimět děti sportovat, od-
ložit vymoženosti dnešní doby, tablety, 
počítače, chytré telefony nebo i elekroko-
loběžky a užívat si volnosti, pohybu a ra-
dosti ze sportu,“ pokračuje.

„Nejsmutnějším a nejhorším zjištěním, 
a pro mě obrovským zklamáním, je to, 
že tato doba některým dětem a bohužel 
i rodičům vlastně vyhovuje. Kdo má vůli, 
čas si najde. To, že se děti nehýbají a ne-
sportují, je, bohužel, vina hlavně rodičů 
a nikoho jiného. Z mého pohledu trenéra, 
funkcionáře a rodiče je nejhorší, že děti 
nemůžou chodit do školy a plnohodnot-
ně sportovat v kolektivu. Žádná distanč-
ní výuka a ani sebelepší individuální tré-

Je to už víc než rok, co se v Čes-
ké republice oznámil první na-
kažený covidem. Od té doby se 
svět, jak jsme jej znali doposud, 
změnil pro nás všechny. Koro-
navirus zasáhl všechny druhy 
činností a aktivit. O dopadech 
zejména na dětské sportová-
ní jsme si popovídali s šéfem 
čakovického fotbalového klubu 
Petrem Rosenhoferem.

„Vzpomínám si, jak jsme před rokem 
v únoru měli trénink a sledovali v médi-
ích, jak se u nás v Čechách objevili první 
nakažení covidem. Tehdy jsme si říkali, 
že jestli nakažených bude do večera cel-
kově 100, tak to teda bude něco. Nikoho 
z nás by ani v nejhorším snu nenapad-
lo, co všechno nás čeká. Nějaké zavírání 
sportovišť, obchodů, služeb a škol. Zača-
la pro nás hodně divná doba,“ říká Petr.

„Nastaly pro nás naprosto neznámé 
a do té chvíle nepředstavitelné situa-
ce. Jak trénovat ve skupinách po deseti, 
po šesti, po dvou a najednou třeba vů-
bec. Přípravu nám tehdy dost kompli-
kovala mnohdy chaotická a nelogická 
rozhodnutí, kdy jsme ještě večer nevě-
děli, co budeme moci dělat druhý den, 
a co platilo ráno, kolikrát zase odpole-
dne neplatilo, a naopak. Bohužel jsou 
mnohdy upřednostňovány zájmy ekono-
mické nad zájmy společenskými a spor-
tovními. Na to ať si každý najde odpo-
věď sám. Teď už to trvá víc než rok. My, 
co jsme chodili hrát a trénovat spousty 
let pětkrát i šestkrát týdně, teď oprav-
du trpíme a naše fotbalové srdce pláče,“ 
pokračuje. „A to jsme zvyklí každoroč-
ně pořádat několik velikých turnajů pro 
nejmladší kategorie. Na rok 2022 plá-
nujeme uspořádat velkou oslavu výročí 

nink nenahradí dětem kolektiv a sociální 
kontakty. Na dětech to zanechá nezvrati-
telné stopy. Ti malí od šesti do deseti let 
to rychle doženou, ti mezi dvanáci a pat-
nácti let věku to budou mít složitější, ale 
nejtěžší to je a bude s těmi šestnácti až 
devatenáctiletými. Spousta z nich se nám 
k fotbalu a sportu obecně už nevrátí. Na 
druhou stranu si však myslím, že kdo má 
fotbal rád, jak jen to půjde, přijde brzy 
trénovat,“ doufá.

Přesto že se na současné situaci hle-
dají jen těžko nějaká pozitiva, několik se 
jich přece jen dá najít. A rozhodně nejsou 
zanedbatelná.

„Příjemné zjištění je to, že se i v této 
složité době najde několik přátel, zná-
mých a kamarádů, kteří zavolají a zepta-
jí se, jestli v klubu něco nepotřebujeme, 
jestli můžou nějak pomoct, že jim ten 
fotbalový život chybí. Nebo když potkám 
některé své malé svěřence a volají na mě: 
Dobrý den, pane trenére, kdy budeme 
konečně trénovat? Až se to zase rozje-
de a uvidím tu radost v dětských tvářích, 
budu ten nejšťastnější fotbalový blázen 
na světě a řeknu si, že ta nekonečná prá-
ce má konečně zase cenu,“ dodává. ///

Michal Káva

Sport /// U nás

O době covidové 
s Petrem Rosenhoferem

Sport /// U nás

Jeho levačky se báli všichni 
brankáři z fotbalového pražského 
přeboru. A bylo jedno, jestli je 
v pokutovém území nebo daleko 
za ním. Mohou si už ale oddych-
nout. Jeden z nejzkušenějších 
a nejlepších hráčů nejvyšší me-
tropolitní soutěže, třeboradický 
Pavel Grznár, totiž dává fotbalu 
ve svých 42 letech sbohem.

„Myslel jsem na konec s fotbalem už ně-
jaký čas. Když se teď opakovaně uzavřela 
soutěž, řekl jsem si, že skončím. Bydlím 
mimo Prahu, nějaký čas to stojí, roky 
ale člověk nezastaví,“ přiznal obránce či 
záložník, který si zahrál nejvyšší soutěž 
v dresu Českých Budějovic a střížkov-
ských Bohemians.

Jeho rozhodnutí uspíšila koronaviro-
vá epidemie. Což se týká spousty (nejen) 
starších hráčů.

„Já už se teď prostě nedonutím bě-
hat. A fakt by mě zajímalo, kolik z hráčů 

se vrátí k fotbalu, až se začne hrát. Starší 
i mladší kluci poznali, že mají najednou 
bez fotbalu na věci víc času. Mám oba-
vu, že těch hráčů, co už nenaskočí, nebu-
de málo. Říkal jsem si, že bych si ještě za-
hrál u nás na Mělnicku, ale i tohle padlo,“ 
míní.

Tento problém vidí na vlastní kůži 
i doma. Jeho sedmiletý syn se totiž roz-
hodl kráčet v otcových šlépějích, ale už 
je to dlouho, kdy si s kamarády na hřišti 
kopl do balonu.

„Je mu sedm a má dva tréninky týdně 
online v pokojíčku. Je fajn, že se ti trené-
ři snaží něco dělat. Ale je to v pokojíčku. 
Odmala jsem vyrůstal s balonem, po ško-
le se šel hrát fotbal nebo případně ho-
kej s tenisákem. Jenže teď je to všechno 
jiné,“ pokračuje Grznár.

V Třeboradicích, nejsevernějším koutu 
Prahy, zažil několik úspěchů. Jen posled-
ní dvě sezony se úplně nepovedly, byly 
hodně poznamenané epidemií.

„Vzpomínat budu určitě v dobrém, po-
vedených zápasů bylo fakt hodně. Nevím, 
jestli to bylo tím, že jsem byl starší, ale 
musím říct, že kvalita soutěže šla nahoru. 
Vzpomínat určitě budu na zápasy s Před-
ní Kopaninou, s Královicemi, kde byla 
velká kvalita,“ ohlíží se za úspěšným pů-
sobením v třeboradickém dresu, v němž 
v roce 2018 slavil přeborový triumf.

Teď bude fotbal sledovat pouze jako 
fanoušek.

„Parta, srandičky v kabině, to všechno 
mi bude scházet. Bago, břevínka, pros-
tě sranda, jak to v kolektivních sportech 
bývá. Je pravda, že když je člověk v práci, 
je to jiný svět. Třeba u nás jsou spíš kole-
gové vážní,“ doplňuje.

Přemluvit se prý zřejmě nenechá. Ani 
kdyby se nižší soutěže opravdu znovu ro-
zeběhly. „Jestli vůbec… Ale já už tak byl 
fotbalový veterán,“ usmívá se. ///

Michal Káva

Florbalisté Black Angels 
prožili historický úspěch 
a na léto chystají kempy 
pro děti

Florbalový klub Black Angels vznikl 
v roce 2006 a postupně se vypracovává 
mezi tuzemskou špičku. „Jsme rodina 
více než šesti set aktivních hráček a hrá-
čů, jejich rodičů a příbuzných a dalších 
příznivců klubu. Naše členská základna 
pochází velkou měrou z Prahy 9, Prahy 8, 
Letňan, Čakovic, ale díky skvělé pověsti 
naší práce s mládeží postupně přitahuje-
me hráče z celé Prahy,“ říkají o sobě zá-
stupci klubu.

Dohráno. Třeboradický 
Grznár končí s fotbalem
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Hlavní A tým dospělých dosáhl histo-
rického úspěchu, když z osmého místa 
extraligové soutěže postoupil poprvé do 
vyřazovacích bojů. V něm nestačil na fa-
vorizovanou Mladou Boleslav.

„Play‑off tak pro Black Angels skonči-
lo již v první fázi, nicméně hráči nasbíra-
li nesmírně cenné zkušenosti do příštích 
bojů o vyřazovací část a fanoušci si do-
syta užili skvělých florbalových zážitků,“ 
říká za klub Martin Bosák.

Black Angels chtějí rozšířit své řady, 
a proto v létě budou pořádat náborové 
akce a kempy pro děti.

Více informací najdete na stránkách 
www.blackangels.cz ///

Michal KávaFo
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Praha–Čakovice

Datum Zastávka
Čas od–do

po–pá so

5. 6.
sobota

24. 7.
sobota

31. 8.
úterý

1. křižovatka ul. Schoellerova – V Pačátkách 15.00–15.20 8.00–8.20

2. křižovatka ul. Schoellerova – U Hřbitovů 15.30–15.50 8.30–8.50

3. křižovatka ul. Bělomlýnská – U Bílého Mlýnku (u garáží) 16.00–16.20 9.00–9.20

4. křižovatka ul. Schoellerova – Cukerní 16.30–16.50 9.30–9.50

5. křižovatka ul. Ke stadionu – Jizerská 17.00–17.20 10.00–10.20

6. ul. Něvská (MŠ 120 – parkoviště) 17.30–17.50 10.30–10.50

7. křižovatka ul. Cukrovarská – Vyhlídkova 18.00–18.20 11.00–11.20

8. křižovatka ul. Polabská – Krčmářovská 18.40–19.00 11.40–12.00

Při mobilním (zastávkovém) sběru lze 
bezplatně  odložit  následující  druhy 
nebezpečného  odpadu: kyseliny, roz-
pouštědla, zásady, pesticidy, fotochemiká-
lie, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, 
baterie a akumulátory, barvy, tiskařské 
barvy, lepidla, pryskyřice, motorový olej, 
nepoužitelná léčiva a cytostatika, potra-
vinářský olej a tuk (uzavřený v PET lah-
vích), detergenty obsahující nebezpečné 
látky (čistící prostředky).

Kapalné nebezpečné odpady musí být 
předány v pevně uzavřených nádobách!
Nelze  odložit:  stavební opad, objemný 
odpad elektrozařízení apod.
V případě, že svozové vozidlo nenalez-
nete na příslušné zastávce dle harmono-
gramu, kontaktujte řidiče vozidla na tele-
fonním čísle 739 412 393, 731 686 777, 
602 485 324. Mobilní svoz zajišťují vždy 
dvě vozidla současně, je tedy nutné řidiči 
sdělit na jaké městské části a zastávce svo-
zu se nacházíte. Není předem určeno, jaké 
vozidlo bude danou trasu svážet. Z tohoto 
důvodu se může stát, že budete muset kon-
taktovat všechna telefonní čísla. ///

běru odpadu a druhu odpadu, který do 
VOK patří.

Upozorňujeme, že do těchto nádob je 
zakázáno odkládat nebezpečný odpad, 
(tj. televize, lednice, pneumatiky, chemi-
kálie, zářivky, autobaterie), dále odpad 
stavební a živnostenský a také bioodpad 
(na ten jsou přistavovány speciální VOK 
jen na bioodpad, tj. na větve, trávu, ovo-
ce atd.).

Z MHMP máme  přiděleno  na  období 
1 – 6/2021 12 ks VOK:
květen 05. 05. , 19. 05.
červen 02. 06. , 16. 06.

Kontejnery budou přistavovány ve stře-
du ve 14.00 hod. a odvoz bude ten samý 
den v 18.00 hod.

Stanoviště kontejnerů:
Třeboradice – parkoviště u hřbitova 1 ks
Miškovice – Na Kačence 1 ks

VOK na bioodpad
Tyto kontejnery jsou určeny na zahradní 
odpad – listí, trávu, větve, neznečištěnou 
zeminu, případně kuchyňský bioodpad 
rostlinného původu bez živočišných 
zbytků.

Mobilní sběr nebezpečných odpadů 
a potravinářských olejů

Kontejnery VOK na bioodpad zajišťuje 
a financuje MHMP.

Z MHMP máme  přiděleno  na  období 
1 – 6/2021 8 ks VOK na bioodpad:
květen 22. 05.
červen 05. 06. , 19. 06.

Kontejnery budou přistavovány v sobotu 
mezi 9.00 – 12.00 hod.

Stanoviště kontejnerů:
Třeboradice ‑ parkoviště u hřbitova 1 ks
Miškovice ‑ Na Kačence 1 ks
///

Online sčítání 
lidu prodlouženo 
do 11. 5. 2021
V důsledku protiepidemických 
opatření byla prodloužena 
možnost sečíst se online až do 
11. 5. 2021.

Veškeré informace najdete na 
www.scitanilidu.cz.

Zájemce o výkon funkce přísedícího 
u soudu musí být státním občanem České 
republiky starším 30 let, který má způso-
bilost k právním úkonům a je bezúhonný. 
Může být zvolen, pokud má zkušenosti 
a morální vlastnosti, jež dávají záruku, že 
svou funkci bude řádně zastávat. Přísedící 
nemusí mít právnické vzdělání.

K obvodním (okresním) soudům jsou 
přísedící voleni do funkce zastupitelstvem 
obcí, v případě hlavního města Prahy pak 
zastupitelstvy jejich jednotlivých měst-
ských částí. Funkční období přísedícího 
trvá 4 roky. Přísedícím může být zvolen 
občan, který je přihlášen k trvalému po-
bytu v obvodu zastupitelstva, jímž je do 
funkce volen, a v obvodu soudu, pro kte-
rý je do funkce volen nebo který v těch-
to obvodech pracuje. Funkce přísedícího 
je veřejnou funkcí, a proto zaměstnava-
tel je povinen poskytnout zaměstnanci 
pracovní volno v nezbytně nutném roz-
sahu. Přísedící by zpravidla neměli zase-
dat více než 20 dnů v kalendářním roce. 
Funkce přísedícího je rovněž funkcí pla-
cenou, přičemž odměnu stanoví vyhláška 
č. 44/1992 Sb.

Přísedící jsou vedle předsedy senátu – 
profesionálního soudce – členy soudní-

Kalendář /// U nás

Květen 
2021
3. PO
Poznámky k českým dějinám
Série online přednášek PhDr. Michala 
Arnota z gymnázia PORG míří do 
finále. Dnes si pro vás připravil téma 
Milada Horáková versus „světlé zítřky“. 
Na přenos, který začíná v 18 hodin, 
vás srdečně zve městská část Praha‑
Čakovice a farnost Čakovice. Odkaz 
najdete na webu městské části i farnosti 
Čakovice.

8. SO
Staročeské máje
Přijďte společně s čakovickými 
baráčníky propojit Miškovice, 
Třeboradice a Čakovice. Akce startuje 
ve 13 hodin u miškovického rybníka. 
Odtud se krojovaný průvod vydá 
k třeboradickému rybníku, kde se 
k němu můžete přidat ve 14 hodin. 
Následně se odebere na náměstí Jiřího 
Berana, kde bude průvod ukončen.

10. PO
Poznámky k českým dějinám
Václav Havel a moc bezmocných je 
tématem poslední ze série online 
přednášek PhDr. Michala Arnota 
z gymnázia PORG. Také dnes se 
startuje v 18 hodin. Sledovat ji lze na 
internetových stránkách městské části 
i farnosti Čakovice, které společně tyto 
přednášky pořádají.

28. PÁ
Noc kostelů
I letos se v kostele sv. Remigia uskuteční 
Noc kostelů. Program bude zveřejněn 
na webu www.farnostcakovice.cz. Akce 
se bude konat v souladu s aktuálními 
vládními opatřeními. ///

ho senátu, který rozhoduje některé civil-
ní nebo trestní kauzy. U obvodních soudů 
rozhoduje senát s účastí přísedících v ci-
vilním procesu pouze pracovní spory, 
v trestním procesu pak rozhoduje o trest-
ných činech, na které zákon stanoví trest 
odnětí svobody s horní hranicí trestní saz-
by minimálně 5 let.

Role přísedících u soudu je nezanedba-
telná. Přísedící vnášejí do jednání sou-
du občanský prvek a jde rovněž o formu 
laické kontroly justice. Přísedící je „hla-
sem lidu“ a vyjadřuje svůj neodborný ná-
zor, avšak názor kvalifikovaný a rozum-
ný. Právě na něm je, aby případ posoudil 
spravedlivě a objektivně, tzv. selským ro-
zumem. Hlas přísedícího je ve složení se-
nátu stejně důležitý jako hlas samotného 
soudce. Přísedící rovněž stejně jako před-
seda senátu může během jednání klást 
svědkům i účastníkům řízení doplňující 
otázky.

Pokud máte zájem vykonávat funkci 
přísedícího u Obvodního soudu pro Pra-
hu 9 a splňujete výše uvedené předpo-
klady, kontaktujte Úřad městské části  
Praha‑Čakovice, odbor kanceláře tajemní-
ka, tel. 283 061 415, 283 061 410. ///

Obvodní soud pro Prahu 9

Obvodní soud pro Prahu 9 
hledá nové přísedící

Sběr nebezpečného odpadu pro občany zajišťuje a financuje hl. město Praha.

VOK na objemný odpad
Tyto kontejnery zajišťuje a financuje 
MHMP a tím i stanovuje podmínky vý-
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Inzerce

Koupím řadovou garáž v Čakovi-
cích. Tel: 724 542 731.

Odvoz starého nábytku 
na skládku. Stěhování vše-
ho druhu. Vyklízení sklepů, 
bytů, pozůstalostí atd. 
Naložíme a odvezeme cokoliv. 
Vše za rozumnou cenu. Volej-
te: 773 484 056

Instalatérské, topenářské a svá-
řečské práce. Volejte 604 644 988, 
spoustamichal@seznam.cz 
///

Přijmeme pracovníka na 
práci s paletama. 
Možnost ubytování. Kon-
takt: 734490261

Prodám králíky, slepice, vajíčka, 
ořechy, brojlery, brambory, mák 
a šípky. Tel. kontakt 776 172 530.

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

Poznamenejte si jeden důležitý 
termín.
Odevzdání vašich podkladů do 
červnového čísla (tj. 6/2021) 
pro publikování pozvá nek, prezentování 
akce v ka len dáři akcí a inzerce je 
nejpozději do 14. května. Toto číslo 
vyjde 28. května 2021.

Chcete inzerovat 
v červnovém čísle 
U nás v Čakovicích? Pokud máte doma mladého sportovce, kterého � orbal 

baví, nebo by sis i ty chtěl/a zkusit zahrát � orbal, můžete se 
přihlásit na prázdninové kempy v Letňanech a ve Kbelích. 

Zde mají kluci i holky možnost zkusit si � orbal pod 
vedením trenérů BLACK ANGELS a rozhodnout se, zda 
je tento sport baví. Pokud ano, nic jim nebrání se přidat 

do � orbalové BA rodiny a společně užívat radosti spojené 
se zdravým pohybem a zápasy s ostatními kluby. A kdo 

ví? Třeba si jednou zahraje před kamerou na ČT i účastník 
nebo účastnice jednoho z našich letních kempů. Více 

informací a přihlášky naleznete přes načtení QR kódů.

LETNÍ KEMPY 
BLACK ANGELS

Zajímá
vás 
více?
WWW.V-POLI.CZ  
 WWW.FACEBOOK.COM/SPOLEKVPOLI

Zajímá
vás 
více?
WWW.V-POLI.CZ  
 WWW.FACEBOOK.COM/SPOLEKVPOLI

Zajímá
vás 
více?
WWW.V-POLI.CZ  
 WWW.FACEBOOK.COM/SPOLEKVPOLI

Noc kostelů
v kostele sv. Remigia i letos

 

Program bude uveřejněn na webu
www.farnostcakovice.cz

 

Akce proběhne v souladu s aktuálními
epidemiologickými opatřeními.

 

Těšíme se na vás osobně i online!

Gratulace k významnému 
výročí svatby

Dne 24. února 2021 uplynulo 70 let od doby, kdy si 
manželé Václav a Vlasta Bartošovi řekli své ano. 
Jejich děti s rodinami jim 
přejí do dalších společných 
let hodně štěstí a pevné 
zdraví.

 

 

 

 

 

Zájemci o inzerci ve 

zpravodaji 

„U nás v Čakovicích“ 

mohou dle ceníku 

inzerce vyplnit formulář 
„Objednávka inzerce“

(ke stažení na 

www.cakovice.cz) 

a zaslat ho na adresu: 

inzerce@cakovice.cz

INZERCE



již od 299 Kč za měsíc

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

NOTEBOOK ZDARMA
Objednejte si týden rychlého internetu

na zkoušku  zdarma!

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

VYŘEŠ VŠE 
SE MNOU
Poskytnu Vám kvalitní a odbornou péči a zajistím 
Vám výhodnou nabídku pojištění a finančních 
produktů na míru. Nabízím také zdarma revizi 
Vašich stávajících pojistných či finančních smluv.

Pro více informací mne kontaktujte: 
Ing. Jaroslav Malý
jaroslav.maly@iallianz.cz
602 306 645

POJIŠTĚNÍ
Auto
Majetek
Odpovědnost
Život
Podnikání
Cesta

FINANCE
Penze
Stavebko
Úvěry
Investice
Hypotéky

  
 

 Výkup barevných kovů a železa 

 Výkup kabelů 

 Výkup papíru (noviny, časopisy) 

 Zpětný odběr auto-moto baterií 

 Odvoz suti a odpadu 

 Prodej písku, štěrku, kačírku 

 Prodej plynu (propan - butan, propan) 

PŘIJMEME ŘIDIČE nákladních vozidel skupiny C, E 

na hlavní pracovní poměr 

 
mobil 602 284 298                                                                                                                                                        

encova@seznam.cz                                                                                                                                                    
www.cama-spol.cz 

 

 

U Parkánu 1072/2b 
Praha 8 – Staré Ďáblice 

 
        PO – ČT       7:00   -   16:45 
        PÁ       7:00   -   11:45 
        SO                8:00   -   11:45 

Akce platí do 30. 6. 2021. Více na www.nordictelecom.cz

+

Stabilní internet
v nestabilní době
Nordic 5G internet na doma je stabilní, 
bez závazků a bez limitů.
A nyní za parádní cenu.

Překvapivá volnost

Akce
-200 Kč

3 měsíce



Přestavba čakovického hypermarketu je v plném proudu. 
Těšit se můžete na zmodernizovaná i nová oddělení.

Připravujeme pro vás například nový ostrov sýrů a ryb, 
modernizujeme pokladny, oddělení Ovoce a zeleniny, 
Pekařství a Řeznictví Globus, které navíc rozšiřujeme 
o sortiment drůbežího a králičího masa.

MĚNÍME PRO VÁS HYPERMARKET 
GLOBUS PRAHA–ČAKOVICE

Otevřeno máme po celou dobu rekonstrukce!

Aktuality a přehled 

rekonstruovaných 

oddělení sledujte na 

www.globus.cz.

Po—Ne 7.00—21.00 hod.

     VYJEĎTE DO 
 JARA S PLNOU 

   VÝBAVOU

Využijte akční nabídku ŠKODA Originálního příslušenství 
 a zabalte si na cesty vše, co potřebujete.

ZÁKLADNÍ 
STŘEŠNÍ NOSIČ 
SCALA

3 859 Kč
vč. DPH

12 742 Kč
vč. DPH

NOSIČ JÍZDNÍCH KOL 
NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ ŠKODA

Vybavte svůj vůz v jarní nabídce ŠKODA Originálního 

příslušenství za výhodné ceny. Získáte bezpečné 

a kvalitní doplňky, které jsou plně kompatibilní s modely 

ŠKODA a podléhají náročnému testování. Na své cesty 

tak zabalíte vše, co potřebujete. 

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

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

Originální příslušenství
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		OTEVŘENÁ	
		RESTAURACE	
	

STÁLÉ	MENU	
Pizza	/	Těstoviny	/	Saláty	/	Rizota	/	Polévky	

	
OBĚDOVÉ	MENU	

V	pracovních	dnech	od	11:00h	do	14:30h	
	

ROZVOZ	JÍDEL	
Každý	den	od	10:00h	do	22:00h	

	
	

Kompletní	nabídku	pokrmů	naleznete	
v	našem	objednávkovém	e	–	shopu:	

	
www.trattoriadelizia.cz	

	
Těšíme	se	na	Vaši	návštěvu!	
TÝM	TRATTORIA	DELIZIA	

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

Jednosměnný provoz. Provozovna Praha 9 - Čakovice.

Jsme výrobci produktů pro kreativní tvorbu

Jsme výrobci produktů
pro kreativní tvorbu

HLEDÁME
pracovnice kompletace 
papírenského zboží

Jednosměnný provoz. 
Provozovna Praha 9 - Čakovice.

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

Tel. č. 724  776  102, 724  776  103
email: cakovice.eurodelta@volny.cz



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

na  www.pocitamesvami.czJak?

Kdy? Od 5. května 2021 
můžete rozhodnout o návrzích, 
které se budou realizovat.  
Těšíme se, jakému projektu  
dáte zelenou. Hlasování  
končí 31. 5. 2021. 

Měníme spolu městskou  
část, ve které žijete.

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


