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Slovo starosty Obsah

Vážení sousedé, milí přátelé,

je to letos ale divný začátek zimy. Paní předsedkyně re-
dakční rady přemýšlela na začátku ledna, že by na titulní 
stranu časopisu byla vhodná fotka zasněžených Čakovic, 
ale bála se, že do doby jeho vydání žádný sníh nenapad-
ne. Ujišťoval jsem ji, že je to nesmysl, že alespoň jeden den 
sníh v lednu určitě bude. Tento text píšu v polovině ledna 
a už si tak jistý nejsem. Nepamatuju si, že bychom v minu-
lých letech v této době neměli ani jednu příležitost vyfotit 

si zasněžené Čakovice, Miškovice a Třeboradice.
Bez ohledu na to, zda je sníh a mráz, začíná v naší městské části opět plesová sezona, 

letos zřejmě poslední, kdy pro tyto účely nikdo z organizátorů nevyužívá sokolovnu. 
Ještě zbývá mnoho práce na dalších opravách, nicméně příští rok již bude zřejmě bu-
dova v takovém stavu, aby bylo konečně možné, byť s drobnými omezeními, pořádat 
plesy i v tomto krásném prostoru.

S odcházejícím rokem se ke svému konci, resp. novému začátku nachýlila jedna zá-
sadní stavba. V Miškovicích se totiž vedle fotbalového hřiště po symbolických devíti 
měsících od poklepání základního kamene narodila nová zbrojnice. Pravda, předtím, 
než se ukáže veřejnosti i zevnitř, je třeba ještě zajistit její vybavení, ale zvenku již tato 
stavba, navržená miškovickými architekty, manželi Vávrovými, zdobí příslušný kout 
Miškovic. Škoda že stav okolních cest, jejichž rekonstrukci nám slibuje magistrát skoro 
15 let, je v hrubém kontrastu s tímto novým prostorem. Společně s kolegy se nicméně 
všichni snažíme zajistit, aby ostuda, kterou nám tyto cesty dělají, co nejdříve pominu-
la. Na letošní rok máme od města příslib zahájení oprav. Snad se podaří jej dodržet.

Přeju nám všem, ať napadne alespoň na pár dní trochu sněhu, ať si i dnešní děti 
připomenou, co to znamená postavit si sněhuláka a vytvářet si vlastní bobové dráhy 
a skokanské můstky.

S úctou váš starosta 
Jiří Vintiška
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Aktuálně z radnice /// Aktuálně z radnice ///

Zprávy z Rady MČ Praha-Čakovice

Rozhodnutí o výběru zpracovatele 
projektové dokumentace pro 
územní řízení vč. inženýringu 
pro akci „Dostavba a rozšíření 
ZŠ Dr. Edvarda Beneše, 
Praha-Čakovice“ 
USN RM 668/2019
Na základě vypsaného výběrového říze-
ní v listopadu minulého roku hodnotila 
Advokátní kancelář, JUDr. Vladimír Tö-
gel, advokát celkem 3 podané nabídky 
na zpracování projektové dokumentace 
pro územní řízení včetně inženýringu 
pro akci „Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Ed-
varda Beneše, Praha‑Čakovice“.

V souladu s výzvou k podání nabí-
dek byla hlavním kritériem nejnižší na-
bídková cena bez DPH, kterou podala 
a zároveň splnila veškeré další zadávací 
podmínky společnost Grebner – projek-
tová a inženýrská kancelář spol., s. r. o. 
Rada na základě toho schválila uzavření 
smlouvy o dílo s touto společností, a to 
za cenu 1 850 000 korun bez DPH.

Předmětem této dostavby budou bu-
dovy na školním dvoře a nová tělocvična.

Uzavření smlouvy o uložení 
bioodpadu v kompostárně Ctěnice 
USN RM 658/2019
Ještě donedávna vozili zaměstnanci ÚMČ 
veškerý bioodpad do kompostárny v Ma-
lešicích, což bylo z časových důvodů ve-
lice nepraktické. Protože v nedalekých 
Ctěnicích vznikla nová kompostárna, 
nabídla se varianta mnohem příjemněj-
ší, kterou Rada využila a rozhodla o uza-
vření nové smlouvy o uložení a zpraco-
vání biologicky rozložitelného odpadu 
se společností Vin Agro, s. r. o., která se 
ukázala výhodnější také finančně.

Rezignace člena kulturní komise, 
komise pro bezpečnost, komise pro 
Miškovice a jmenování člena komise 
pro školství 
USN RM 665, 666 a 670/2019
Konec minulého roku přinesl také ně-
kolik změn ve složení komisí Rady MČ. 
Z pracovních či rodinných důvodů rezig-
noval Josef Záluský z kulturní komise, 
Michal Linhart pak z komise pro Miško-
vice i z komise pro bezpečnost, jejímž byl 

předsedou. Pozitivnější zprávou je jme-
nování Ing. Michala Motyčky, Ph.D., který 
zaujal volné místo v komisi pro školství. 
Kulturní komise se nám rozrůstá o Annu 
Rakovou, Danielu Tománkovou, Nikolu 
Soukupovou a PhDr. Ivetu Cermano-
vou, Ph.D.

Pořízení školní robotické linky 
a nákup iPadů pro potřeby ZŠ 
Dr. Edvarda Beneše, Praha-Čakovice 
USN RM 675 a 678/2019
Od letošního roku obohatí výuku na 
ZŠ Dr. E. Beneše 10 kusů školních robotů 
Dobot Educational, kteří vytvoří robo-
tickou linku. Dodavatelem je společnost 
OK servis, která poskytla slevu ze svého 
fondu slev pro školy za účelem rozvoje 
„Průmyslu 4.0“, konečná cena tak vyjde 
na 452 852,50 korun bez DPH.
Další pomůckou ve výuce bude pro žáky 
místní základní školy 27 kusů iPadů. Ty 
byly včetně dobíjecí a přenášecí stanice 
pořízeny od společnosti 24U, s. r. o. za 
cenu 247 600.
///

Na svých pravidelných zasedáních Rada městské části 
Praha‑Čakovice projednávala dvacet osm bodů jednání. 
Vybíráme pro vás ty nejzajímavější.

Nízkointenzivní stavba citlivě propo-
jí ulici V Pačátkách s ulicí Prebslovou. 
„Jedná se o rodinné dvojdomy, které ko-
respondují s požadavky na nízkointen-
zivní zástavbu v lokalitě Třeboradic. To 
znamená, že pro dané území a jeho okolí 
je nová výstavba téměř nulovou zátěží. 
Nepřibude zde mnoho obyvatel. Jedná se 
o jednoduchou zástavbu s plochými stře-
chami,“ říká místostarosta Čakovic Ale-
xander Lochman s tím, že stávající slepé 
ulice, které výstavba propojí, budou po-
jaty jako obytná zóna se zelení, parkova-
cím stáním a pobytovými plochami.

V klidné lokalitě tak vznikne dvanáct 
bytových jednotek dle umístění domu 
o velikosti 133 m2 nebo 141 m2. Již nyní 
je o nové bydlení mezi obyvateli Třebo-
radic velký zájem. „Máme celkem roz-
sáhlou poptávku od našich občanů, kte-
ří bydlí v současnosti v bytě a chtějí se 
přestěhovat do rodinného domu. Primár-
ně jsou tyto domy určeny jim,“ podotýká 
Alexander Lochman. Investorem bude 

společnost P+P. S výstavbou by měla za-
čít po získání stavebního povolení, což by 
podle místostarosty mohlo být snad kon-
cem letošního roku. „Investor se zatím 
nevyjádřil, kolik budou rodinné domy 
stát,“ říká.

Projekt by neměl nijak zvlášť narušit 
život místních občanů ani jejich pohodlí. 
„Je to ve své podstatě malá investice, ne-
předpokládáme tedy, že by výrazně na-
rušila pohodlí místních obyvatel. Navíc 
existují zákony, které tuto věc šetří, je to 
na rozhodnutí stavebního úřadu.“

Co si městská část od nové výstavby 
slibuje? Dle místostarosty je to hlavně již 
zmíněné důležité propojení dvou ulic – 
ulice V Pačátkách s ulicí Prebslovou. „To 
byla naše podmínka pro investora, jelikož 
se tak vylepší průjezdnost v ulici V Pačát-
kách, která je dnes slepá. Dále je samo-
zřejmě podepsaná smlouva o spolupráci, 
která byla schválená Radou městské části 
na jejím zasedání dne 21. 10. 2019 a kte-
rá ještě přinese 1,5 milionu korun do na-

Třeboradice se rozrostou

Na okraji Třeboradic vyroste na půlhektarovém pozemku šest 
dvoupatrových rodinných dvojdomů.

šeho rozpočtu,“ pochvaluje si Alexander 
Lochman. Pokud vše půjde dobře, noví 
majitelé by se mohli nastěhovat již kon-
cem roku 2021. ///

Michala Jendruchová
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Štědrovečerní 
setkání

I tentokrát, stejně jako 
v předchozích letech, si 
čakovičtí nemohli nechat ujít 
zpívání u vánočního stromku 
před Čakovickým zámkem. 
Společně za zpěvů koled tak 
zakončili kouzelný den.
Už od 23 hodin sem mířili lidé s lucernič-
kami rozsvícenými betlémským světlem, 
které právě na Štědrý den přivezli skauti 
do kostela sv. Remigia v Čakovicích.

Akci pravidelně pořádá spolek Bílej 
mlejn ve spolupráci se Sousedským tře-
boradickým spolkem. „Jde především 
o to, abychom se všichni sešli u vánoční-
ho stromečku a společně si zazpívali ko-
ledy. K nápadu mě před lety inspiroval 
jeden americký film, kde se také městeč-
ko na Štědrý večer setkalo u stromečku 
a lidé zpívali,“ vzpomíná strůjce myšlen-
ky Jiří Vintiška na začátky tradice, která 
trvá už pět let.„Mám takovou tradici, že každý rok pou-

štím i některou světskou písničku. Tato 
mě silně zasáhla, protože symbolizuje, 
čím si Václav Neckář prošel a jakým způ-
sobem se k tomu staví. Není v ní ani slo-
vo o Ježíšku, Betlému či andělíčcích, ale 
zaznívá v ní prosba, aby Kristus, sám nej-
větší láska, stál při každém z nás ve chví-
lích, kdy přijde tma,“ vysvětluje P. Sta-
nislaw Góra, který v Čakovicích slouží 
druhým rokem.

Píseň ho inspirovala i k promluvě, kte-
ré naslouchalo přes 150 lidí. Jak říká, 
na kázání se připravoval několik týd-
nů dopředu. „Vyprávěl jsem čínský pří-
běh o zemědělci, který měl jednoho syna 
a jednoho koně. Kůň mu utekl a sousedi 
říkali: ‚To je neštěstí. Co teď budeš dě-
lat?‘ On se na ně klidně podíval a řekl: 
‚Štěstí, neštěstí. Kdo to ví.‘ Za pár týdnů 
se mu kůň vrátil i s celým stádem divo-
kých koní. Bylo to překvapení. Sousedé 
říkali: ‚Ty máš ale štěstí. Tolik koní.‘ On 
se opět podíval a řekl: ‚Štěstí, neštěs-
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tí. Kdo to ví.‘ Za několik týdnů si jeho 
syn na koně sedl, upadl a zlomil si nohu. 
Sousedé opět smutnili: ‚To je ale neštěs-
tí. Co uděláš?‘ Zemědělec opět jen po-
krčil rameny: ‚Štěstí, neštěstí. Kdo to ví.‘ 
Po několika měsících přišla do vsi armá-
da a verbovala všechny mladé muže na 
vojnu. Jen jeho syna ne, protože měl po-
chroumanou nohu. Sousedé se opět se-
běhli: ‚Ty máš ale štěstí.‘ A přesně o tom 
je život. Štěstí, nebo neštěstí? Tento pří-
běh ukazuje na relativnost toho, čeho se 
dotýkáme. Nevidíme vývoj, který nasta-
ne,“ přidává moudro pan farář.

Půlnoční mše svatá začala již o půl de-
sáté večer, aby se lidé stihli přesunout 
k zámečku na štědrovečerní zpívání ko-
led. Mnozí si ze mše odnášeli betlémské 
světlo, které zde od odpoledních hodin 
vydávali skauti. Do nového roku si pan 
farář nese jedno přání: „Rád bych, aby 
v budoucnu mohla na půlnoční zaznít 
Rybova Česká mše vánoční.“ ///

Michala Jendruchová

Vydařilo se i počasí, nepršelo, bylo re-
lativně teplo, a tak se zde sešlo možná 
více než padesát „sousedů“, kteří se vzá-
jemně pohostili cukrovím i horkým ča-
jem a zazpívali si známé české koledy. ///

Michala Jendruchová

Půlnoční mše

Čakovičtí zažili netradiční půlnoční mši svatou. 
Pan farář P. Stanislaw Góra nechal mimo jiné zaznít 
i píseň Půlnoční, kterou nazpíval Václav Neckář.

Sousedský třeboradický 
advent slavil půlkulatiny

Třetí adventní neděle se 
v Třeboradicích nesla ve 
znamení oslav přicházejících 
svátků. Pátý ročník oblíbené 
adventní akce, jejímž smyslem 
je vánoční spočinutí a setkání se 
sousedy, byl opět vydařený.

Akce se nesla v duchu pohádek, jak už 
bývá každý rok zvykem. „K Vánocům po-
hádky patří. A jestliže se říká pohádkové 
Vánoce, my organizujeme pohádkový 
advent,“ říká s úsměvem Michaela Šimůn-
ková ze Sousedského třeboradického 
spolku, který je pořadatelem. „Cílem je 
zastavit se v předvánočním shonu, pros-
tě se bavit, potkat se s přáteli a seznámit 
se s novými lidmi. V naší městské části se 
rozrůstáme novou výstavbou a vlastně se 
ani vzájemně neznáme,“ podotýká. Orga-
nizátoři si opět připravili bohatý program 
protkaný duchovním rozjímáním, zába-
vou, divadlem i dojemným hudebním vy-
stoupením. Samozřejmě nechyběly láka-
vé dobroty, vánoční cukroví nebo svařák.

Akci zahájila adventní mše svatá, kte-
rou sloužil P. Stanislaw Góra, a o hudeb-
ní stránku se postarala Čakovická schola. 
O duchovní zážitek projevilo zájem hned 

několik desítek lidí. „V minulosti bývala 
účast opravdu nízká, možná pět lidí kro-
mě nás vystupujících a kněze,“ tvrdí orga-
nizační vedoucí Čakovické scholy Eva Je-
línková, která přivedla i své děti. „Protože 
mám dvě dcery, je to pro mě také příleži-
tost strávit s nimi příjemné odpoledne na 
přátelské nekomerční akci, holky se vždy 
těší na zvířátka a na dobrůtky. Tchyně mě 
zase posílá pro vynikající tvarohovou vá-
nočku,“ směje se Eva. Na závěr dodává: 
„Zároveň jsem moc ráda, že je v programu 
mše svatá, čímž celá akce může mít i du-
chovní přesah.“

Lidé, věřící i „nevěřící“, si k panu faráři 
přicházeli pro požehnání, které rozzářilo 
jejich tváře. Děti upoutalo přestavení diva-
dla scénického a historického šermu Re-
bel, které jim ukázalo, jak vypadají téměř 
zkažené Vánoce. „Děti dají vždy nepokry-
tě najevo, co se jim líbí a co ne,“ podotýká 
vedoucí souboru Zdeněk Rygl. Je jasné, že 
toto představení se jim líbilo. A nejen jim, 
ale i všem přihlížejícím, kteří přišli do are-
álu zahrady u kostela Nanebevzetí Panny 
Marie. „Je to velice klidné a příjemné mís-
to i přesto, že se původně jedná o hřbitov. 
S nadsázkou říkám, že i nebožtíci s povdě-
kem kvitují, že se místo jejich posledního 
odpočinku využívá k takovýmto akcím,“ 
směje se Zdeněk Rygl, který se zúčastnil 
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některé z akcí Sousedského třeboradické-
ho spolku už po deváté. „Pro velký úspěch 
u dospělých i dětí je zveme na každou 
akci. Takže Rebel je v Třeboradicích jako 
doma. Děti jsou vždy nadšené, vidí prin-
ceznu a statečné rytíře. A nejen to, mnoh-
dy jsou vtaženy i do děje,“ potvrzuje Zdeň-
kova slova Michaela Šimůnková.

Ovšem děti se přišly nejen bavit, ale 
také ukázat, co si nacvičily. A tak všichni 
obdivovali vystoupení talentovaných dí-
tek z MŠ Třeboradice a MŠ Čtyřlístek. Di-
vadelní spolek Bílej mlejn zahrál Vánoční 
koledu a na vůni cukroví nalákal všechny 
přítomné oblíbený zpěvák, herec, mode-
rátor a muž mnoha dalších profesí Šimon 
Pečenka. A tak si všichni společně zapěli 
známou Purpuru nebo ústřední melodie 
z pohádek Princezna se zlatou hvězdou na 
čele či Pyšná princezna. Šimonovo Aleluja 
mnohé dojalo až k slzám.

Děti také ukázaly, že mají výtvarné cítě-
ní, a tak na doprovodné výstavě s názvem 
Vánoce lidé obdivovali výtvory prací dětí 
z MŠ Třeboradice, Čtyřlístek a ZUŠ Marie 
Podvalové. Akce ovšem měla i dobročinný 
podtext. Děti si mohly pohladit živá zví-
řátka z Centra ekologické výchovy – far-
my Miškovice a za to přidat do sbírky sta-
ré pečivo. „Dětem jsme umožnili nakrmit 
ovečky a kozy, mohly se projet na ponících 
a větším koni. Současně jsme jim nabídli 
návštěvu farmy v Miškovicích s bohatým 
programem, který vedeme celoročně,“ 
říká majitel farmy Václav Koča. „Nasbíralo 
se kolem šedesáti kilo pečiva. Čímž bych 
rád poděkoval všem návštěvníkům.“

O výtečné občerstvení, které se podá-
valo zdarma, se postarala členka spolku 
Hanka Huspeková. Připravila neuvěřitel-
ných devadesát pět vánoček, vanilkové 
rohlíčky a několik štrúdlů. Kostelní zahra-
dou se linula vůně svařáku a čaje připra-
vovaných v kotlících nad ohništěm. A to 
jako vždy dle receptur babiček. Třebora-
dický spolek si nyní dopřeje zasloužený 
odpočinek, aby mohl připravit další vel-
kou akci, kterou budou Sousedské třebo-
radické Velikonoce.
///

Michala Jendruchová
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U nás /// na YouTube

Zámecký 
rybník čeká 
revitalizace

Sousedský třeboradický 
advent

Reportáž z tradiční a oblíbené advent-
ní akce, jejímž pořadatelem je Soused-
ský třeboradický spolek.

Vánoční strom se 
rozsvítil i v Třeboradicích

Reportáž z rozsvícení vánoč-
ního stromu v Třeboradicích. 
Před kostelem se sešlo 
rekordní množství lidí.

Vánoční koncert: 
Bohuš Matuš 
a Magda Malá

Reportáž z vánočního kon-
certu, na němž opět po roce 
vystoupila Magda Malá. 
Tentokrát si přizvala posilu 
Bohuše Matuše.

Marx, Engels, Beatles v Třeboradicích

Reportáž z vystoupení legendární kapely Vltava. 
Originální uskupení pobavilo diváky a posluchače 
23. listopadu v třeboradické restauraci Maximum.

Čakovice mají 
vlastní betlém

Reportáž z unikátní 
akce Žehnání betlému, 
který stál od 22. prosin-
ce do Tří králů u koste-
la sv. Remigia v Čakovi-
cích. Betlém stvořený 
částečně z keramiky 
vytvořil místní kera-
mický ateliér Střípek.

O vlcích v nízkoprahovém 
centru

Reportáž z přednášky o vlcích, která 
se konala v nízkoprahovém centru 
v rámci akcí pro děti. Přednášela zoo-
ložka a kynoložka Helena Jahelková.

Reportáž o revitalizaci zámeckého rybníka v Čakovicích. 
Pokud vše půjde dobře, mohla by se uskutečnit v příštím 
roce. Práce zafinancuje magistrát.

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

→ ←

„V Čakovicích v minulosti žádný betlém 
nebyl. A tak nás velmi těší, že zde vzni-
ká cosi unikátního,“ říká starosta měst-
ské části Jiří Vintiška. Městská část totiž 
oslovila keramický ateliér Střípek, který 
pro ni betlém s keramickými postavami 
vytvořil.

Za vším stojí hlavně keramici Jana Ko-
sová a Marek Hein. Oslava narození Ježí-
še v Betlémě je tradice, kterou slaví ne-
jen věřící, ale většina lidí v naší zemi. 
Po staletí byl betlém vytvářen z různých 
materiálů – dřevo, papír... „Pro občany 
Čakovic, Miškovic a Třeboradic byly po-
stavy a chlév betléma vytvořeny podle 
nástěnné fresky, kterou najdeme v Bor-
giových apartmánech ve Vatikánu. Je to 
freska s názvem Narození,“ přibližuje 

Jana Kosová. Betlému požehnal pan fa-
rář P. Stanislaw Góra. „Potěšilo mě, že se 
na betlém přišlo podívat mnoho lidí, kte-
ří chtěli zažít, co zvěstuje, tedy pokoj, ra-
dost, naději,“ říká pan farář.

Betlém zůstal vystaven až do 6. ledna, 
pak byl opatrně rozebrán, aby již v roz-
šířené formě mohl ozdobit okolí kostela 
i o následujících Vánocích. Postupně by 
se totiž měl rozrůstat. A tak zatímco ten-
tokrát střežili Ježíška kromě Panny Marie 
a Josefa jen oslík a vůl, za rok se mu při-
jdou poklonit i tři králové. „To je hlavní 
filozofie našeho nápadu. Aby se nám za 
pár let podařilo kolem kostela postavit 
něco, co bude vypovídat o tom, jací jsme 
byli,“ dodává Jiří Vintiška. ///

Michala Jendruchová

Čakovice mají vlastní betlém
Velký duchovní zážitek si odnesli lidé na zlatou neděli ze mše 
svaté. 22. prosince na ně před kostelem sv. Remigia čekalo unikátní 
žehnání betlému, kterým zde odstartovala nová tradice.

Bylo /// U nás
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Otázky a odpovědi /// U nás Otázky a odpovědi /// U nás

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

Tento měsíc pokládá otázku 
ANO.

Co si myslíte o výstavbě 
vládní čtvrti v Letňanech? 
Jaká pozitiva a negativa 
by podle vás tato výstavba 
mohla mít pro občany naší 
městské části?

Vládní čtvrť za současného stavu silnič-
ní sítě v naší části Prahy přinese podle 
našeho názoru obrovské problémy v do-
pravě. Je třeba nezapomínat, že zatímco 
v Čakovicích je velká developerská čin-
nost téměř ukončena, dochází k rozvoji 
výstavby v okolí Prahy (z důvodu cen 
nemovitostí v Praze) a také se připravuje 
velká bytová výstavba na území Letňan 
(areál Avie, pozemky u OC Letňany a dal-
ší). V souhrnu s těmito projekty je tedy 
naprosto nezbytné před případnou vý-
stavbou vládní čtvrti adekvátně připra-
vit dopravní infrastrukturu. Se starosty 
okolních čtvrtí jsme se již loni shodli, že 
je třeba postavit silniční okruh kolem 
Prahy a také, což je pro nás zásadní, pro-
táhnout metro (linku C) k čakovickému 
nádraží. Výhodou projektu vládní čtvrti 
nepochybně může být to, že díky zájmu 
státu o výstavbu v této lokalitě může 
stát do tohoto místa soustředit i jiné 
kompenzační investice. Příkladem může 
být například výstavba nové nemocnice 
v blízkosti stanice metra Letňany. Samot-
ná vládní čtvrť ale našim občanům prav-
děpodobně žádnou jinou úroveň zlepše-
ní služeb neposkytne, může však zvýšit 
povědomí o lokalitě Letňany, a tedy zřej-
mě i prestiž této lokality.
///

Výstavbu vládní čtvrti v Letňanech nepo-
važuji za šťastný nápad, a to z několika 
důvodů.

Ten první je praktický, a přestože 
v diskusích kolem vládní čtvrti dosud 
příliš nezazníval, pro mě jakožto mís-
tostarostku a obyvatelku Čakovic je klí-
čový: Počet obyvatel a dojíždějících 
osob v našem bezprostředním okolí stá-
le stoupá, aniž by na něj dosud reagova-
la jakákoli dopravní opatření. Není mož-
né zahájit novou výstavbu (ať už to bude 
vládní čtvrť, nebo bytové domy), dokud 
nebude vybudována související dopravní 
infrastruktura, která pojme nárůst osob-
ní dopravy. Už dnes je dopravní situace 
v naší oblasti neúnosná.

Dalším důvodem je nebezpečí vzniku 
města duchů, čtvrti, která bude žít pouze 
v pracovní dobu úřadů a po zbytek dne 
bude vylidněná. Výstavba na zelené lou-
ce má svá urbanistická rizika, pokud ne-
propojí více funkcí (byty, kanceláře, ve-
řejná vybavenost), nebude nově vzniklá 
čtvrť fungovat. A posledním důvodem je 
skutečnost, že pro řadu reprezentativ-
ních státních budov v centru by se obtíž-
ně hledalo jiné využití, snad s výjimkou 
přestavby na luxusní hotely, což by dále 
přispělo k tomu, že se z historického cen-
tra Prahy stane jen turistický skanzen.
///

Jiří Vintiška,
starosta 
MČ Praha ‑Čakovice

ODS + TOP 09

Vládní čtvrť vidím jako příležitost od 
státu přilákat do našeho regionu dlouho-
době odkládané investice. Vládní čtvrť 
není ve světě nic mimořádného. U nás 
v Evropě ji má např. Norsko, které v Oslu 
přestěhovalo 14 ministerstev do jedné 
čtvrti.

Investice bychom měli vyžadovat od 
státu hlavně do dopravní infrastruktu-
ry: nové silnice, rekonstrukce stávajících 
komunikací, dostavba silničního okruhu 
kolem Prahy a hlavně prodloužení metra 
C do Čakovic, resp. nejlépe do Třebora-
dic, kde by vedle teplárny mohlo vznik-
nout velké parkoviště P+R, přestup na 
vlak, točna autobusů a další služby, které 
by odpovídaly P+R jednadvacátého sto-
letí.

Dále od státu očekávám investice do 
služeb pro občany, jako je např. nemoc-
nice, která je velmi potřebná, jelikož jsme 
si všichni vědomi, že naše spádová ne-
mocnice Na Bulovce neodpovídá součas-
ným požadavkům na moderní medicínu.

Zúčastnil jsem se několika jednání 
s okolními městskými částmi a s primá-
torem. Závěrem je, že jediná cesta, jak 
dosáhnout kompenzačních a bezpodmí-
nečných investic od státu do našeho regi-
onu, je společně táhnout za jeden provaz 
a prosazovat naše požadavky směrem ke 
státu, aby nás právě stát – pokud u nás 
chce vybudovat novou vládní čtvrť – bral 
jako rovnocenného partnera. Nesmíme 
od těchto požadavků ustoupit.
///

Tomáš Dubský,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice
ANO

Vládní čtvrť v Letňanech je rozporuplný 
návrh, přesto výhodu pro naši městskou 
část vidím v možnosti vyjednat si to, na 
co bychom čekali dalších několik desítek 
let, a to bez reálné možnosti o čemkoliv 
rozhodnout nebo to ovlivnit.

Je to jeden z projektů výstavby v na-
šem okolí, který by vedení naší radnice 
mělo využít k získání dalších finančních 
prostředků na projekty v oblasti naší 
městské části, jako je například lékař-
ský dům, po dohodě se starosty okolních 
obcí podmínit případný souhlas s výstav-
bou vládní čtvrti dokončením silničního 
okruhu, bez jehož dokončení by nebylo 
možné kolaudovat žádný objekt v této 
vládní čtvrti. Dále apelovat na výstavbu 
stanice metra Čakovice včetně záchytné-
ho parkoviště, zvýšený počet autobuso-
vých a vlakových spojů. Tato výstavba by 
znamenala i rozšíření kvality a dostup-
nosti služeb pro naše občany.

Nevýhodou vládní čtvrti by určitě byl 
zvýšený zájem o výstavbu rodinných 
i činžovních domů v naší městské části.

Avšak bez takových velkých projektů 
zůstaneme jen u přání stejně jako v od-
povědích zastupitelů v minulém měsíci.
///

Daniel Kajpr,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice

KDU -ČSL

Alexander Lochman,
zástupce starosty 
MČ Praha ‑Čakovice

Pro Prahu-Čakovice

Vládní čtvrť by Čakovicím nic nepřines-
la. Jen průjezd dalších aut a lidí přes naši 
obec. Vzniklo by jen nové „město du-
chů“ – ráno desetitisíce lidí do městečka 
a odpoledne a v podvečer pryč.

Prázdno večer a o víkendech, jen pus-
té betonovo‑skleněné kostky bez života.
///

Kateřina Arnotová,
zástupce starosty 
MČ Praha ‑Čakovice
ČMT
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vodně dřevěný, srubové konstrukce nebo 
hrázděný, případně kombinací obojího – 
srubové přízemí s hrázděným patrem. 
Rozhodně to byl dům patrový, ne pouze 
přízemní, což dokládá jak mírně zahlou-
bená část domu, tak mohutnost rámové 
nosné konstrukce zachované ve sklepě.

O tom, kdo tento výstavný dům obýval 
a kdy, vypovídají nálezy ze sklepa a za-
hloubených základů. Mezi velkým množ-
stvím střepů z keramických nádob byly 
nalezeny i drobné skleněné střípky po-
cházející ze skleněných číší, některé i se 
zdobnými plastickými nálepy. Zlomky ta-
kových číší dokládají, že jejich uživatel – 
majitel domu patřil k vyšší sociální vrst-
vě, neboť nemůžeme počítat s tím, že by 
prostí vesničtí rolníci ve středověku pili 
doma ze skleněných číší. Tento luxus si 
mohl dovolit jen někdo výrazně bohat-
ší, urozený, jinými slovy feudální majitel 
místního panství. O vysoké úrovni stolo-
vání v jeho domě pak svědčí i zcela mi-
mořádný a ve vesnickém prostředí uni-
kátní nález aquamanile, jehož zlomky 
byly rovněž roztroušeny ve výplni za-
hloubené části domu.

Aquamanile je nádobka na vodu s vý-
levkou sloužící k umývání rukou. Byla 
používána při liturgických obřadech 
v kostele nebo právě při stolování vyš-
ších vrstev společnosti. Zpravidla měla 

podobu nějakého zvířete (koně, lva, bera-
na nebo kentaura), jehož tělo tvořilo ná-
drž na vodu a hlava s tlamou výlevku. Ča-
kovické aquamanile mělo podobu koně 
se zdobeným postrojem, na němž seděl 
rytíř ve zbroji se štítem a nejspíš i zbra-
ní v ruce, která se ovšem nedochovala. 
K nalezeným zachovaným částem patří 
celý předek koně s hlavou s postrojem, 
obě zadní nohy, nohy rytíře s ostruhami 
na bocích koně, přilbice rytíře s odlome-
ným chocholem, pravá ruka s koncem ru-
kávu a trojhrotý štít se znakem.

Podle charakteristické keramiky nale-
zené ve stejné vrstvě jako zlomky aqua-
manile můžeme nález datovat do po-
loviny 13. století. Tomu velmi dobře 
odpovídá i výtvarné ztvárnění rytíře, re-
spektive jeho dochovaných doplňků – ty-
pické kbelíkové přilbice a gotického ští-
tu. Obojí tvarově a typologicky přesně 
zapadá do období vrcholného středověku.

Na rytířově štítu je jednoduchým způ-
sobem velmi plasticky vyvedeno erbovní 
znamení, které dnes asi nejvíce připomí-
ná tři kávová zrna. Jako nejpravděpodob-
nější heraldická figura (znak v erbu) se 
jeví typický druh středověkého bílého 
pečiva, a to calta (trochu připomínající 

dalamánek). Calta byla v heraldice uží-
vanou erbovní figurou a pro svůj mírně 
zašpičatělý tvar bývá ztotožňována i s ji-
ným znamením – routou. Ta byla součástí 
erbů několika českých šlechtických rodů, 
nalezený erb a jeho historického držitele 
však neznáme.

První spolehlivé písemné zprávy o Ča-
kovicích pocházejí ze 14. století a uvá-
dějí tři poplužní dvory patřící pražským 
měšťanům. V předchozím období patři-
ly tři usedlosti vyšehradské kapitule, ve 
13. století však majitele Čakovic přesně 
neznáme. Aquamanile a vysoká kvalita 
jeho řemeslného zpracování ukazuje na 
speciální výrobu pro náročného zákazní-
ka, který si mohl dovolit takový předmět 
zakoupit nebo snad i objednat u výrobce 
na zakázku. Na základě takového nálezu 
si můžeme být jisti, že archeologický vý-
zkum odkryl centrální obytnou budovu 
jeho usedlosti přímo uprostřed vesnice, 
nedaleko kostela. Ač se pánův dům vnějš-
kově příliš nelišil od domů jeho podda-
ných, luxusní zboží na jeho stole svědčilo 
o odlišném sociálním postavení vlastníka 
hospodářského dvora a okolních stave-
ní – tedy příslušníka nižší šlechty. ///

Michal Kostka

Nové domy zabírají plochu původní ves-
nické návsi mezi ulicemi Dr. Marodyho 
a K Návsi a plochu starších domů, které 
stály na její severní a jižní straně. Na se-
verní straně to byly tři domy s přístěnky 
a kůlnami ve dvorcích, na jižní straně je-
den velký dům. Všechny byly zbořeny již 
dříve před archeologickým výzkumem, 
někdy v průběhu devadesátých let 20. 
století.

Pod kamennými základy velkého 
domu na jižní straně návsi a mezi jeho 
zdmi se zachovaly nejstarší pozůstatky 
osídlení tohoto místa, a to zbytky pravě-
ké vesnice z mladší doby bronzové. Před 
více než třemi tisíci lety se od Staré ná-
vsi až ke stadionu rozkládalo sídliště 
pravěkých zemědělců, které archeologo-
vé dnes označují názvem knovízská kul-
tura (období 1300–1000 let před Kris-
tem). Jejich rozsáhlá vesnice se skládala 
z domů ze dřeva a hlíny a vedle nich do 
země vykopaných sklípků, zásobních jam 

na obilí a jam na odpadky. Velké množ-
ství těchto do podloží zahloubených jam 
bylo objeveno již při archeologickém vý-
zkumu v roce 1954 před stavbou sídliš-
tě Avia a stejné objekty byly odkryty i na 
Staré návsi. Jámy plné odpadků, tedy pře-
devším rozbitých nádob a zvířecích kos-
tí, nám ukazují, že tu nejstarší obyvate-
lé Čakovic obdělávali pole, získané obilí 
ukládali do hlubokých podzemních sil, 
kromě obyčejných hrnců zde vyráběli 
i v ruce lepenou, pečlivě na povrchu leš-
těnou a zdobenou keramiku, chovali do-
bytek, ovce a prasata.

Jinou část dějin Čakovic ukázaly po-
zůstatky pod domy na severní straně 
návsi. Kromě základových zdí novově-
kých domů zbyly i jejich sklípky a sklepy, 
v případě rohového domu do ulice K Ná-
vsi dva malé sklípky s cihlovou podlahou, 
v případě prostředního domu dva pro-
storné zděné sklepy s dochovanou cihlo-
vou klenbou a větracími otvory. A právě 

mezi těmito dvěma velkými sklepy se po-
divuhodnou shodou okolností dochovaly 
archeologické situace a nálezy nejcenněj-
ší. Totiž sklep jiného domu, minimálně 
o 750 roků starší. V hluboké obdélní-
kové jámě o rozměrech asi 3,6 × 3 me-
try byly zjištěny stopy po mohutných 
trámech zapuštěných do podlahy, do kte-
rých pak byly ukotveny sloupy nesou-
cí další patro domu nad touto do země 
zahloubenou místností. Tato tzv. rámová 
konstrukce byla zřetelná právě jen v zá-
sypech sklepa, který se ovšem nacházel 
jen pod částí domu. Do sklepa vedla od 
západu tzv. vstupní šíje, výklenek zahlou-
bený do země o šířce 1 metru, ve kterém 
byly umístěny dřevěné schody či jinak 
upravený vchod. Vedle sklepa pokračo-
val dům v délce 5 metrů směrem k jihu 
a pak se budova lomila ve tvaru L k zá-
padu. Nalezena byla jen základová jáma 
budovy, jakýsi suterén, zahloubený do 
podloží jen 50 centimetrů. Dům byl pů-

Středověká usedlost na Staré návsi

Historie ///Historie ///

V březnu a dubnu roku 2005 zkoumali archeologové Muzea hlavního města 
Prahy historické jádro dnešních Čakovic. Bylo totiž nutné provést záchranný 
archeologický výzkum před výstavbou nových bytových domů přímo uprostřed 
bývalé středověké vsi, na dnešní Staré návsi.

Středověké aquamanile ze Staré 
návsi po rekonstrukci (foto: archiv 

Muzea hl. města Prahy)

Představa o vzhledu 
panské usedlosti na 
Staré návsi ve 13. století 
(kresba P. Meduna)

Pohled na část archeologického výzkumu 
na Staré návsi v roce 2005. V popředí 
sklepy novověkého a středověkého domu.
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Školství /// U nás

Den plný radosti začal v Mateřské škole Čakovice III. už brzy ráno, kdy děti 
dostaly bohatou nadílku. Odpoledne se neslo v duchu vánoční besídky, aby 
vše vyvrcholilo tolik očekávanou večerní akcí, na kterou se každý rok těší 
děti i rodiče.

U živého betlému s Josefem, Marií a ma-
lým Ježíškem v jesličkách nechyběly ani 
ovečky, ačkoliv opravdová zvířátka ten-
tokrát „měla na mále“. „Letos jsme tro-
chu zaspali s termínem a nestihli jsme 
včas domluvit místní farmičku, která 
nám vždy zapůjčí oslíka, poníka a další 
zvířátka. Nakonec nás zachránila kama-
rádka se svými ovečkami,“ podotýká ře-
ditelka školy Ludmila Vargová, které se 
následně hodně ulevilo.

Příchozí už od brány provázela anděl-
ská cesta tvořená rozsvícenými svíčka-
mi, které navodily romantickou atmo-
sféru. Úderem půl šesté večerní se školní 
zahrada zcela zaplnila, aby si všichni do-
hromady zazpívali koledy. Pánové hráli 
na kytary, dámy přichystaly občerstve-
ní a ochotně se zapojili i rodiče. „Každý 
přinese, co má. Maminky napekly cukro-
ví, štrúdly, štolu, podával se čaj, svařák, 

Živý betlém rozzářil dětské tváře

všem moc chutnalo,“ říká spokojeně Lud-
mila Vargová s tím, že živý betlém je vždy 
krásným zakončením roku. „Máme tuto 
akci rádi. Je to taková pohodová oslava 
s rodiči. Povedlo se to.“

Kolikátý ročník mají právě za sebou, 
o tom se vedou žhavé diskuze. „Zjistily 
jsme s kolegyněmi, že nevíme, protože 
si nevedeme kroniku. Snažily jsme se to 
dopátrat podle toho, komu se kdy zrov-
na narodil potomek,“ směje se Ludmila 
Vargová. Dokonce zvažovaly, že by jed-
nou některé opravdové miminko nahra-
dilo Ježíška v podobě panenky. „Neustále 
má některá z našich paní učitelek mi-
minko, ale nakonec vždycky usoudíme, 
že se nám ho nechce položit na seno,“ 
směje se.

Za ta léta už mají všechno takříkajíc 
v rukávu, a tak přípravy nezaberou mno-
ho času. Stačí vyndat vlastnoručně vy-

robené ozdoby, nazdobit domeček a ko-
šatou borovici, přinést seno a dobrou 
náladu. A ta zde panovala celý dlouhý ve-
čer. ///

Michala Jendruchová
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Senioři /// U nás

Mírně pokročilí, 
čtvrtky 16.00–16.55
Kurz volně navazuje na zimní kurz za-
čátečníků. Předpokládáme dovednosti, 
jako je používání myši, psaní textu na 
klávesnici, schopnost najít si jednoduché 
informace na internetu.

V kurzu budeme prohlubovat základ-
ní ovládání počítače, práci s internetem 
a e‑mailem, naučíme se základy práce 
s textovým dokument, základní zpraco-
vání fotografií. Náplň uzpůsobíme zájmu 
a schopnostem účastníků.

Pokročilí, čtvrtky 
17.00–17.55
Kurz pro ty, kteří již s počítačem umí tro-
chu zacházet, ale chtěli by se naučit víc. 
Budeme volně navazovat na to, co jsme 

se naučili v zimním kurzu mírně pokro-
čilých. Předpokládá se znalost základní 
práce s počítačem, schopnost hledání in-
formací na internetu, práce s e‑mailem, 
základní práce s textem, základní úpravy 
fotografií.

V kurzu znalosti prohloubíme. Budeme 
rozšiřovat schopnosti úpravy fotografií 
a naučíme se je publikovat. Podle zájmu 
se můžeme podívat na počítačovou grafi-
ku blíže a naučit se vytvořit např. pozván-
ku, vizitku či plakát. Krátce se podíváme 
na možnosti tabulkového editoru Excel. 

Kurz práce na počítači pro seniory

Rozpis lekcí (kurz proběhne 
v Gymnáziu Čakovice)

 1. lekce 27. 2.
 2. lekce 5. 3.
 3. lekce 12. 3.
 4. lekce 19. 3.
  26. 3. NEKONÁ SE
  2. 4. NEKONÁ SE
 5. lekce 9. 4.
 6. lekce 16. 4.
 7. lekce 23. 4.
 8. lekce 30. 4.
 9. lekce 7. 5.
 10. lekce 14. 5.
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Můžeme se naučit vytvářet jednoduché 
webové stránky nebo vytvářet prezenta-
ce. Přesná náplň záleží na zájmu konkrét-
ních účastníků. Náplň bude uzpůsobena 
jejich znalostem a potřebám. ///

(red)
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Senioři /// U nás

Tematická a přednášková 
odpoledne na únor 2020

5. 2. od 14 hod. 
Pavla Lešovská: Historie 
pražských kabaretů

12. 2. od 14 hod. 
Mgr. Pavlína Vočková: 
Seznámení s vědomostní hrou 
Křížem krážem literární Prahou

19. 2. od 14 hod. 
Eva Sokolová: Střípky ze staré 
Prahy

26. 2. od 14 hod. 
Dana Butkovičová: Vyrob si svůj 
lapač snů

Nordic walking 
pro seniory

4. 2. 2020 
Každé úterý a čtvrtek od 10 h. 
Sraz u vchodu do zámeckého 
parku.

Ohlédnutí za rokem 2019 
v Klubu seniorů
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Vyrobili si mnoho dárků pro své přátele 
a blízké. V tomto roce budou pokračovat 
každé pondělí kurzy jógy, čeká nás senior 
akademie, v neposlední řadě plánujeme 
zařadit do programu tak oblíbené kurzy 
trénování paměti, kurzy na počítači pro 
mírně pokročilé a pokročilé. Nebudou 
chybět ani přednášky, výtvarná odpoled-
ne a mnoho dalšího. Máte se opravdu na 
co těšit.
Do konce ledna 2020 zbývá posledních 
pár dní a my bychom tímto rádi poděko-
vali paní Ině Málkové, která se rozhodla 
ukončit svou práci na úřadě, kde se ce-
lých šestnáct let vzorně starala o Klub 
seniorů. „Jsem vděčná za to, že se mi do-

stalo cti pracovat s několika lidmi, jichž 
si vážím nejen pro jejich odborné zna-
losti, ale i inteligenci. Po tuto dobu se mi 
dostalo práce, na kterou jsem byla hrdá 
a která mě naplňovala a bavila: starost 
o vás, seniory, a organizace posvícení. 
Máte můj velký obdiv a sympatie, a pro-
to bych vám všem ráda popřála mnoho 
zdraví, pohodu a zdravou mysl do dal-
ších let,“ uvedla paní Málková.
Pokud budete potřebovat informace 
k aktivitám v Klubu seniorů, obracejte se 
od nynějška na Kateřinu Marszálkovou:
marszalkova@cakovice.cz
tel. 283 061 426. ///

(red)

Kulturní výzva
Rádi tvoříte? Cítíte v sobě 
potenciál? A je vám 55 let 
a více? Máte jedinečnou 
možnost ukázat své umění na 
společné výstavě v prostorách 
galerie Na Půdě Čakovického 
zámku, kterou pořádá kulturní 
komise MČ Praha‑Čakovice.

Přihlaste se do 20. března na 
mail andelicova@seznam.
cz. Vernisáž je plánovaná na 
20. dubna. Těšíme se na vás.
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Sport /// U nás

Zdeňku, ve svých 18 letech jsi 
absolutním úřadujícím vládcem 
českého nohejbalu. Jak se s touto 
novou rolí sžíváš?

Nevnímám to jako nějakou novou roli. 
Spíše jsem rád, že se mi povedla sezo-
na a všechno vyšlo podle představ.

Proč myslíš, že kromě dosažených 
výsledků hlasující odborníci vynesli 
na trůn zrovna tebe?

Myslím si, že to bylo hlavně kvůli vy-
stupování v extralize, kde se mi cel-
kem dařilo. Myslím tím hlavně play‑off 
a superfinále, kde jsem byl i jedním 
z nejmladších hráčů na hřišti.

Byl to asi nervák, když při vyhlašování 
zaznělo, že v pořadí druhým je hráč 
tělovýchovné jednoty a… Jaké jsi měl 

pocity poté, co zazněla informace, 
že se jedná o MNK Modřice a Lukáše 
Rosenberka?

Nervózní jsem nebyl, protože jsem 
první místo vůbec nečekal. Poté co 
vyhlásili Lukáše, tak jsem se pousmál 
a chvilku jsem tomu nevěřil. Přece je-
nom je Lukáš jedním z nejlepších hrá-
čů na světě.

Kdo byl tvým favoritem na anketní 
výhru v hlavní kategorii?

Za mě to byl Kuba Pospíšil, celou se-
zonu až na superfinále hrál výborně. 
Dokázal Modřice dotáhnout společně 
s Lukášem Rosenberkem až do finále.

Tvůj starší bratr Jirka má stejně 
jako ty doma anketní výhru mezi 
dorostenci, ale na tu mužskou zatím 

na rozdíl od tebe nedosáhl. Co říká na 
to, že ho mladší brácha předběhl?

Jirka s tím nemá žádný problém. Jako 
bratři se ve všem podporujeme, proto 
si myslím, že mi to přál a byl rád. Hrál 
celou sezonu výborně, ale ke konci se-
zony jim to s Kubou Chadimem moc 
nevycházelo, jelikož Jirku trápí kyčel. 
Ale vím, že je Jirka naše největší opora.

Co zrodilo tvůj letošní úspěch? 
Velký vliv na to určitě měla famózní 
jízda Čakovic extraligou bez bodové 
ztráty, že? Jak to, že vám právě tato 
ligová sezona vyšla tak parádně?

Do nové sezony 2019 jsme nastoupi-
li nekompromisně s cílem dobýt titul. 
Naše mladé síly a odhodlání nás do-
táhly až do finále, kde jsme si všichni 
tak moc přáli vyhrát, až to vyšlo. Mys-
lím, že léta strachu a nervozity jsou už 
definitivně pryč.

Ve finále extraligy ale mohlo 
dosavadní čisté konto vzít za své. 
Co se ti honilo hlavou za stavu 4:4 
a dvou setbolech modřické dvojice 
v prvním setu rozhodujícího zápasu?

Bral jsem to jako výzvu. Celé finále jsem 
odehrál bez sebemenší nervozity. Jedi-
né, co mě na chvíli zastavilo, byla vy-
hraná trojice proti Pospíšilovi, kde byl 
písknutý aut, i když to byl dobrý míč. 
Klíčovým hráčem naší dvojice byl To-
máš Chadim, který se za stavu 9:9 pro-
sadil neskutečně razantním úderem.

V extraligových statistikách se 
v individuální bilanci vešla do první 

Všechno vyšlo podle mých představ, 
těší Zdeňka Kalouse
Českému nohejbalu momentálně vládnou Čakovice. Náš tým 
TJ Avia se dočkal vytouženého mistrovského titulu a na konci 
roku přišla další pocta. Zdeněk Kalous byl zvolen vítězem ankety 
Nohejbalista roku ČR 2019.

Uplynulý rok naplnil naše očekávání a akce, které probíhaly v Klubu 
seniorů i mimo něj, se neminuly účinkem. Senioři se dozvěděli 
mnoho zajímavých informací z oblasti cestování a dějin, dále také 
ze zdravotní a sociální oblasti.
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Kontakty ///Sport /// U nás Kalendář /// U nás

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

Datová schránka:
ID: 3pybpw9

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

Podatelna:
Cukrovarská 52/24
pondělí 8–18
úterý 8–16
středa 8–17
čtvrtek 8–16
pátek 8–12
Telefon: 283 061 419

Kancelář vedení úřadu, 
odbor finanční, 
občanskosprávní, školství, 
kultury a sportu
pondělí 8–12 13–18
úterý 8–12 13–16
středa 8–12 13–17
čtvrtek 8–12 13–16
pátek 8–12

Odb. bytového 
hospodářství a správy 
budov, odb. životního 
prostředí a majetkoprávní, 
odb. rozvoje a údržby obce
pondělí 8–12 13–18
úterý  8–12 

13–16 (pouze po 
předch. domluvě)

středa 8–12 13–17
čtvrtek  8–12 

13–16 (pouze po 
předch. domluvě)

pátek 8–12

a dobré zábavy od 20 hodin 
do restaurace Maximum 
v Třeboradicích na taneční 
zábavu s bohatou tombolou.

12. ST
Už jsi zase na mobilu?
Od 18.30 hodin. Workshop 
pro rodiče, kteří řeší 
závislost dětí na digitálních 
hračkách, pod vedením 
lektora Jana Kršňáka 
v podkrovním sále 
Čakovického zámku, vstupné 
200 Kč, přihlášení možné na 
info@centrumcirkus.cz.

13. ČT
Informativní schůzka 
spolku V poli
Ve Vin Agru Ctěnice od 
17.30 hodin. Budování 
rodinného centra, informace 
na info@v‑poli.cz.

15. SO
Třeboradický masopust
Klub LíPa srdečně zve 
na tradiční průvod 
masek s občerstvovacími 
zastávkami. Sraz je 
v 10 hodin na návsi 
v Třeboradicích. K pochodu 
a tanci hraje Pralinka. 
Na zahradě restaurace 
Maximum je připraven 
doprovodný program pro 
malé i velké.

Informativní schůzka 
spolku V poli
Od 10 hodin ve Vin Agru 
Ctěnice. Budování rodinného 
centra, informace na 
info@v‑poli.cz.
///

3. PO
Kořeny evropské kultury
Od 19 hodin další z cyklu 
přednášek v Schoellerově 
sále Čakovického zámku. 
Nejen o přelomových 
okamžicích náboženských 
dějin přednáší PhDr. Michal 
Arnot z gymnázia PORG.
 

5. ST
Cvičení pro maminky 
s dětmi na MD
Každou středu od 15. 30. 
Dětské hřiště v ulici 
Bermanova. Akce se koná za 
příznivého počasí.

Beseda s Krkavčí matkou
Od 17.00 hodin beseda 
s Veronikou Hurdovou – spi-
sovatelkou, bloggerkou, pro-
pagátorkou alternativních 
způsobů vzdělávání a hlavně 
zajímavou ženou. Koná se 
v podkrovním sále Čakovic-
kého zámku, vstupné 250 Kč, 
přihlášení možné na 
info@centrumcirkus.cz.

6. ČT
Kavárna pro (ne)znalce
Na přednášce Mgr. Denisy 
Andělové se dozvíte vše, co 
jste (ne)věděli o virech. Jak 
nás může virus napadnout? 
Existují „hodné“ viry? 
Jaká jsou nejzajímavější 
virová onemocnění? To 
vše a mnohem víc od 
15.30 hodin, pořádá 
Gymnázium Čakovice. 
Registrace přes on‑line 
formulář na www.gymcak.
cz/kavarna‑pro‑neznalce.

8. SO
Výroční schůze rybářů
Od 9 hodin v restauraci 
Maximum v Třeboradicích. 
Rybáři z Čakovic zvou 
své členy na výroční 
členskou schůzi. Pohoštění 
a nealkoholické nápoje se 
budou podávat zdarma. Čeká 
vás bohatá tombola.

Taneční zábava
Rybáři z Čakovic srdečně 
zvou všechny přátele tance 

Každé úterý a čtvrtek
Nordic walking pro seniory
Městská část chystá pro seniory možnost pravidelného 
pohybu na čerstvém vzduchu. Začíná se vždy v 10 hodin 
a sraz je u vchodu do zámeckého parku. Akce se koná 
pouze za příznivého počasí.

Každou středu
Bezplatné cvičení pro maminky na mateřské
Maminky si mohou bezplatně zacvičit každou středu od 
15.30 hodin na hřišti v ulici Bermanova. Akce se koná 
pouze za příznivého počasí.

Únor 2020desítky prakticky celá základní 
sestava vašeho družstva. Byla právě 
vyrovnanost největší čakovickou 
devízou?

Myslím, že ano. Celou sezonu to neby-
lo jen o jednom člověku, protože kaž-
dý z mých spoluhráčů se podílel na na-
šem postupu do finále.

Ve které disciplíně ses cítil 
nejsilnější?

Asi ve trojicích, kde mám na bloku 
vždy výborné parťáky Lukáše Souč-
ka, Tomáše Chadimu, nahrávače Dana 
Fíka a Ondru Pachmana. Naše trojice 
byla dobrá v tom, že jsme mohli čas-
to kombinovat, prostřídat se a změnit 
taktiku, když bylo potřeba.

Tvůj oddílový spoluhráč Milan 
Kučera ve 24 letech dokázal 
zkompletovat zlatou sadu českých 
mužských titulů. Ty máš zatím dva, 
z mistrovství jednotlivců a extraligy. 
Kdy plánuješ doplnit dva zbývající?

Milanovi to určitě přeju, protože 
to není jednoduchá věc. Časem se 
o to také chci pokusit, ale vzhledem 
k mému věku na to mám ještě pár let.

V roce 2019 nebyla na programu 
žádná mužská mezinárodní akce, 
v roce 2020 se ale v Praze koná 
mistrovství světa. To je pro tebe asi 
velká výzva…

Mistrovství světa doma v Praze je pro 
mě jedním ze snů a zároveň cílů letoš-
ního roku. Od loňské sezony se snažím 
a trénuju tak, abych se mezi kluky, co 
budou reprezentovat, dostal.

Z uplynulého ročníku máš ale také 
doma dvě zlaté medaile z juniorského 
světového šampionátu. Souboje 
českých sestav se zahraničními 
soupeři spíše připomínaly popravy. 
Není ti líto, že na mezinárodní scéně 
Česku chybí rovnocenný soupeř?

Popravy bych tomu neříkal. Sice tam 
byly vidět velké rozdíly, ale já i můj 
spoluhráč Kuba Ftačník už za sebou 

jedno mistrovství světa juniorů máme, 
proto jsme prokázali větší zkušenosti. 
Překvapením pro mě byla herní tech-
nika, kterou ostatní země zvedly. I co 
se týče koukatelnosti už to vypadalo 
více jako nohejbal.

Jak ses vůbec k nohejbalu dostal? 
Kdo byl tvým nohejbalovým vzorem?

K nohejbalu jsem přisel, když mi bylo 
kolem sedmi nebo osmi let, v Čakovi-
cích, kde táta začal trénovat Jirku a já 
jsem si zkoušel kopat o zeď. Nikdy 
jsem nějaký konkrétní vzor neměl, spí-
še jsem měl snahu být mezi nejlepšími 
a dorovnávat se Jirkovi.

Což se ti zatím evidentně daří. 
Pojďme ale nyní ze hřiště do tvého 
soukromí. Co nyní děláš a máš nějaké 
vysněné povolání? Jaké jsou tvé 
koníčky?

Jsem stále student a do budoucna bych 
se chtěl věnovat dřevostavbám. Volný 
čas trávím se svou přítelkyní. Někdy 
si zahraju tenis nebo zacvičím. Za ka-
ždou špetku volného času jsem rád, 
protože ho moc nemám.

Předchozí vládce Lukáš Rosenberk 
ve svém závěrečném poselství 
nohejbalovému lidu řekl: „Buďte 
pyšní na to, že jste nohejbalisti.“ 
Jsi i ty pyšný na to, že hraješ právě 
nohejbal?

Jsem na to pyšný, ale taky ho mám 
občas plné zuby. Avšak to už patří 
k mému životu.

Co je tvým přáním pro novou sezonu?
Dostat se na mistrovství světa v Praze, 
přežít sezonu ve zdraví a obhájit titul 
v extralize.

A jaké je tvé poselství nohejbalovému 
hnutí pro rok 2020?

Aby nohejbal rostl dál. Aby trené-
ři měli chuť vychovávat další genera-
ci hráčů, kteří budou nohejbalu dělat 
dobré jméno. ///

Martin Maršálek, Michal Káva
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Pár dnů po vánočních svátcích 
se v útulných prostorách 
letňanské BB arény uskutečnil 
první ročník badmintonového 
turnaje mixovaných čtyřher 
s názvem Hubenej kapr.

Čakovičtí 
uspořádali 1. ročník 
badmintonového 
turnaje

Smyslem akce bylo protáhnout těla ve 
společnosti milých lidí po vyčerpávají-
cích svátcích. Sešlo se devatenáct pánů 
a jediná slečna, která hrdě reprezentova-
la ženské pohlaví a svým krásným dru-
hým místem byla úžasným překvapením 
turnaje. Převážná část zúčastněných 
a všichni pořadatelé jsou právě obyvate-
lé Čakovic. První ročník vyhrál „čakovák“ 
Danny Kučera bez ztráty setu, a tak se za-
psal do historie turnaje zlatým písmem. 
Pořadatelé děkují všem zúčastněným 
za heroické sportovní výkony a hlavní-
mu sponzorovi Karlos Burger, čakovic-
kému bistru se skvělými burgery. Dále 
do budoucna plánují v akci pokračovat 
a rozšířit ji o více hráčů, což prostory BB 
arény dovolují, a udělat z akce tradiční 
a otevřený turnaj pro obyvatele Čakovic. 
Vždyť přeci smyslem akce je propagová-
ní pohybu nejen o Vánocích, ale po celý 
rok a Hubenej kapr chce jít příkladem.
Šťastný nový rok vám přeje „čakovickej“ 
Hubenej kapr! ///

Lukáš Roubínek
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Přispěli jste

Tříkrálová sbírka

Od 1. do 14. ledna proběhl již 
20. ročník Tříkrálové sbírky, 
kterou pořádá Charita ČR 
a která je nejúspěšnější sbírkou 
v České republice.

Počátkem ledna děti převlečené za bib-
lické tři krále lidem v ulicích oznamovaly, 
že se jim v Betlémě narodil Spasitel. Zpí-
valy, přály šťastný nový rok a předávaly 
drobné dárky – kalendáře a balené cukry 
a psaly na dveře požehnání. Při tom sbí-
raly peníze do úředně zapečetěných po-
kladniček. Z těchto peněz jsou každoroč-
ně podpořeny stovky záměrů – drobných 
projektů pro lidi v nouzi. Výtěžek sbír-
ky je letos určen na pomoc nemocným, 
handicapovaným, seniorům, matkám 
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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. ///

Poznamenejte  si  jeden  důležitý  termín. Odevzdání vašich podkladů do březnového čísla 
(tj. čísla 3/2020) pro publikování pozvá nek, prezentování akce v ka len dáři akcí a inzerce je 
nejpozději do 14. února. Toto číslo vyjde 28. 2. 2020.

Chcete inzerovat v březnovém čísle U nás v Čakovicích?

Alternativní školička

Hlavní myšlenka projektu: návrat k přírodě a jejím
principům, vedení dětí k ochraně životního prostředí,
alternativní přístup k výchově a vzdělávání, zdravá strava,
bezpečné prostředí pro integraci, přijímání bez-va dětí.

KAPACITA 13 - 15 MÍST, Z
TOHO 3 MÍSTA VYHRAZENA
PRO INTEGRACI DĚTÍ SE
SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI

školičkovné   9 900,- Kč / měsíc
stravné                90,- Kč / den

Školička    je   soukromé   zařízení, 
školičkovné je plně hrazeno rodiči. 

Řepová 437/27
Praha 9 - Čakovice

Otevření školičky je plánováno na únor 2020. 

Děti přihlášené do 15.2.  na dlouhodobou celodenní docházku budou mít první
měsíc docházky se slevou 20 %. Po dobu prvních týdnů je plánován zkrácený
provoz školičky (7.30 - 16.00 hod), aby mohla být v provozu již od počtu 5 dětí.

www.alternativniskolicka.cz

U nás mohou
být děti samy
sebou...

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

Chtěli byste se více dozvědět o základech evropské civilizace a podívat se na
ně v širším kontextu jiných kultur (židovská, islámská, hinduistická,
buddhistická aj.)?
Zajímá Vás propojení židovské a křesťanské (starozákonní a novozákonní)
tradice?
Rádi byste věděli více o návaznosti Evropy na hodnoty starověkého Řecka a
Říma?
Neorientujete se příliš v hlavních etapách křesťanských evropských dějin?
Chcete porozumět tomu, čím na sebe navazují a jak se proti sobě vymezují
epochy jako středověk, renesance, baroko, osvícenství atd.?
Rádi byste lépe porozuměli přelomovým okamžikům českých nejen
náboženských dějin bez ideologického nánosu předlistopadového dějepisu?
Chtěli byste se zamýšlet nad skutečnými příčinami a důsledky husitství, Bílé
hory či „doby temna“ a také pochopit, proč se o těchto epochách psalo
rozdílně v době národního obrození, za první republiky či v éře
komunismu?

"Kořeny evropské kultury"

MČ Čakovice a farnost Čakovice
Vás zvou na 

cyklus přednášek 
PhDr. Michala Arnota z gymnázia PORG

Pondělky od 19:00 hod 
v Schoellerově sále čakovického zámku

13. 1., 20. 1., 3. 2., 2. 3., 16. 3.,
30. 3., 13. 4., 27. 4., 11. 5., 25. 5.

Z3_Kořeny evropské kultury.indd   1 10.12.2019   10:17:18

s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně po-
třebným skupinám lidí v regionech, kde 
sbírka probíhá. Desetina výnosu sbír-
ky je každoročně určena na rozvojovou 
pomoc v zahraničí. Od roku 2001 výnos 
sbírky každoročně stoupá. V lednu 2019 
překročil 122 milionů korun.

Já jsem se koledování ráda zúčastňo-
vala již v dětství a teď k němu vedu i své 
děti. V naší farnosti se děti do sbírky za-
pojily již několikátým rokem. Většinou 
okolo Tří králů sněží, takže s dětmi putu-
jeme sněhem za zpěvu koledy My tři krá-
lové jdeme k vám. Děti se na sbírku těší 
již před Vánoci a je to pro ně krásné za-
končení vánoční doby, kdy dostaly spous-
tu dárků, a tak jsou rády, že mohou taky 
pomoci potřebným, a samy do pokladni-
ček přispívají ze svých úspor.

U nás v Čakovicích lidé nejsou na ko-
ledování po domech moc zvyklí, a jsou 
proto často nedůvěřiví. Většina je ale bo-
hudíky moc milá a každý rok jsme dojatí 
nad lidskou solidaritou. V Praze se pro-
to koleduje hlavně na zastávkách MHD. 
My jsme letos koledovali hlavně na me-
tru v Letňanech, které spadá do naší far-
nosti. Moc děkujeme všem laskavým 
dárcům! V příštím roce bychom ale rádi 
koledovali i po Čakovicích, jako se to dě-
lává na vesnicích a menších městech. Do-
předu o tom budeme informovat v ča-
sopise, aby se lidé nebáli nám otevírat. 
Více informací o sbírce můžete zjistit na 
www.trikralovasbirka.cz.
///

Anna Šváchová, 
pastorační asistentka



Dostanete se k nám autobusem č. 136 zastávka Sídliště Čakovice. Parkovat lze přímo před salonem.
Adresa: Šircova 241/18, Praha 9 Třeboradice www.cebastudio.cz cebastudio@seznam.cz

Přestaňte experimentovat se svou pletí a svěřte se do rukou odborníka 
v péči o pleť.

Cecílie Střelková
tel: +420 771 177 702

Kosmetika

Vaše nohy si zaslouží pravidelnou péči, dopřejte jim úlevu.

Jana Encová
tel: +420 603 187 308

Pedikúra

KRÁSA • ZDRAVÍ • RELAXACE
ČÉBA STUDIO

Uspořádejte oslavu 
s pomocí našeho

Párty světa! 
Chystáte oslavu narozenin, narození miminka 
nebo rozlučku se svobodou? Tak to určitě 
zavítejte do našeho nově otevřeného 
oddělení Párty svět! Kromě dárkového zboží 
zde najdete také široký sortiment párty dekorací 
v nejrůznějších tématech a barvách, rekvizity 
pro fotokoutek, netradiční nafukovací balónky 
nebo doplňky pro stolování. Tedy vše potřebné 
pro vaši oslavu na jednom místě.

Hypermarket Globus Praha-Čakovice  |  denně 7.00–22.00  |  www.globus.cz




