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2 inzerce

!! 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

Soukromá výuka AJ a NJ pro děti 
a dospělé včetně doučování  

v rámci osnov ZŠ, SŠ. Místo konání 
v těsné blízkosti ZŠ Dr. E. Beneše  
v Čakovicích. Tel.: 608854770.

Jsme spolehlivá stavební firma 
s příznivými cenami ve Vašem okolí. 

Veškeré stavební práce, rekonstrukce 
bytů a domů, stavby na klíč, 

zateplování budov… a podobně. Tel.: 
602581388 nebo www.anazg.com.

Hledam šikovnou paní na úklid 
v Miškovicích, 3-4 hod. týdně, ideálně 
v pátek. Detaily na tel.: 725801799.

MC Cirkus hledá k pronájmu 
prostory vhodné k provozování 

aktivit pro rodiče a děti (býv. 
kočárkárna, kanceláře…). Jen území 

Čakovic, Třeboradic, Miškovic.  
Nabídky volejte nebo pište na 

tel.737444367, info@mccirkus.cz.

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.czIN
ZE

R
C

E

Žaluzie, rolety, garážová vrata, plisé, 
sítě proti hmyzu, markýzy, garnýže, 

šití záclon, shrnovací dveře, čalounění 
dveří, silikonová těsnění - úspora 30% 

tepla. Petříček,  
tel: 606 350 270, 286 884 339, 
www.zaluzie-rolety-praha8.cz

Masáž v pohodlí Vašeho domova 
- relaxační, sportovní. Cena 250,- 

Kč/40 min. Při objednání dárkového 
poukazu 5ti masáží, 5. masáž zdarma 
(doprava v Praze 9 a okolí v ceně, dále 

po dohodě). Tel.: 604 52 95 85.

Pronajmu garáž v Čakovicích. Cena 
1 500 Kč za měsíc. V případě zájmu 

volejte 702 183 153.

HODINOVÝ MANŽEL - odborné 
řemeslné práce. 

Telefon: 774 908 240.

Chovatelské potřeby - Nabízíme 
pro Vaše mazlíčky krmiva, pamlsky, 
hračky, oblečky, kosmetiku a další 
potřeby. Navštivte nás na adrese: 
Bělomlýnská 614/35 Čakovice.

Nabízím zajištění stavebního 
povolení, kolaudačního řízení, 
změn v užívání staveb, nákup a 

prodej nemovitostí, zajištění tržního 
ocenění staveb-pro pozůstalost. 

Realitní a projekční kancelář PEGAS, 
Cukrovarská 815, Praha 9 - Čakovice, 

František Šnobl, tel. 606134413 
email: fsnobl@volny.cz.

Sháním ke koupi řadovou garáž 
v Čakovicích. Tel.: 724 542 731.

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

122_45_brezen_2016_Sestava 1  15. 3. 2016  10:37  Stránka 1
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Jiří Kalina svítí Cimrmanům přes 40 let
Startujeme nový seriál o zajímavých zaměstnáních obyvatel 
naší městské části. A začínáme s Jiřím Kalinou, který přes 40 let 
pracuje v legendárním Divadle Járy Cimrmana.

Odkrývá se bunkr z druhé světové války
Petr Ševčík a Jiří Svatoš ze spolku Bílej mlejn se se svými přáteli 
pustili do rekonstrukce bunrku z druhé světové války, který se 
nachází u kolejí před kopcem Havraňák.

Návrat čakovických kronik
S kronikářkou Jarkou Krákorovou se budeme každý měsíc 
vracet k událostem, které se v naší městské části udály 
před stovkou let. Přečtěte si, co se dělo v dubnu 1916.

Již je znám rozpočet pro letošní rok 
Zajímá vás jaký bude rozpočet naší městské části pro letošní 
rok? Jaké budou největší investice a kolik z rozpočtu ukrojí? 
Tak v tom případě si nalistujte strany 4 a 5.

Odbor rozvoje a údržby má nové stroje
Odbor rozvoje a údržby obce získal v poslední době dva 
nové stroje. Jedním z nich náklaďák Man se štěpkovačem 
a kontejnery, tím druhým pak uklízecí stroj Bucher.

Třeboradické velikonoce jsou příjemnou tradicí
Sousedský třeboradický spolek opět pořádal Sousedské 
velikonoce. Ty tradičně proběhly ve velmi příjemném a přátelském 
duchu, lidé si užívali krásné zvyky, vůně i chutě.

Z obsahu

Slovo 

starosty

v minulých dnech byl schválen zastupitelstvem 
městské části rozpočet pro letošní rok. Můžeme 
konstatovat, že schválený rozpočet na rok 2016 je 
schodkový, stejně jako každý rozpočet schválený 
na počátku každého kalendářního roku. Je to z dů-
vodu tzv. účetní opatrnosti, jelikož nemůžeme brát 
v úvahu při schvalování rozpočtu v březnu očeká-
vané příjmy, které proběhnou během roku. V roce 
2015 jsme taktéž schválili v březnu schodkový roz-
počet a koncem roku jsme dosáhli přebytku, a to 
díky velkém počtu dotací, které se nám podařilo 
získat. Dlouhodobě se nám daří vytvářet rezervy.

Hlavní investice pujde letos do projektů, chceme to-
tiž být připravení na možnosti čerpání dalších dotací 
a investičních peněz z magistrátu. U jakýchkoliv dota-
cí, ať už magistrátních či ministerských, jsou termíny 
k podání žádostí a dokládání připravenosti projektů 
často šibeniční a konkrétní podobu daných dotací se 
dozvídáme až při jejích vypisování. Štěstí přeje připra-
veným a proto letos připravujeme projekty na novou 
základní školu, na nový soubor školních budov, na 
novou budovu městské policie, na nové sportovní 
hřiště, na novou hasičskou zbrojnici, na sociální byd-
lení, na nové kulturní centrum, na skatepark i na no-
vou podobu některých našich náměstí i parků. Kromě 
projektů hodláme investovat do moderního a úspor-
ného osvětlení hlavní budovy základní školy a do její 
jídelny. Investice budou taktéž směřovat do nového 

hasičského vozu, do nových čistících vozů a  samo-
zřejmě do vybudování a oprav chodníků a silnic. 
Značnou výhodou letošního rozpočtu je částka, kte-
rou dostaneme od magistrátu na jednoho obyvate-
le. Ta se navýšila, díky tlaku starostů městských částí, 
z 2500 na 2900 korun, což pro nás znamená navýšení 
příjmové stránky o cca 8 miliónů korun. 

V sobotu 19. března proběhl v městské části jarní 
úklid v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko. 
Úklid organizovaly čakovické spolky a za velkého 
pracovního nasazení se všem dobrovolníkům, 
místním školákům a také třeba hasičům z Miško-
vic podařilo uklidit velký nepořádek v lesoparku 
u kopce Havraňák. Tímto bych chtěl všem účastní-
kům srdečně poděkovat za snahu, která rozhodně 
není marná. Každým dnem okolí kopce prokouká-
vá a myslím, že již brzy se v jeho okolí budeme pro-
cházet a užívat si příjemné prostředí.

Při psaní těchto řádek si říkám, jak ten čas utíká. Ne-
dávno jsme si přáli hezké Vánoce, hodně úspěchů 
do nového roku a před pár dny už jsme si užili Ve-
likonoce. Přeji vám, abyste si první jarní dny užívali 
v klidu, pohodě a při tom dnešním shonu si také 
dokázali příjemně odpočinout a nabrat čerstvé síly 
do dalších aktivit.

S úctou Váš starosta
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.

Milí sousedé,

U nás v Čakovicích – zdarma pro své občany vydává měsíčně MČ Praha – Čakovice, Periodický tisk úzmeního samosprávného 
celku, Náměstí 25. března 121, 196 00 Praha – Čakovice, IČ: 00231291 – tel.: 283  061  419, fax: 283  933  497, email:  
unas@cakovice.cz, mestska.cast@cakovice.cz, www.cakovice.cz. Za obsahovou a gramatickou správnost příspěvků nesou 
odpovědnost autoři. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, redakčně upravovat, případně nepřijmout k  otištění. 
Nevyžádané rukopisy a  fotografie se nevracejí. Za  obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Redakce: Michal Káva. 
Jazyková korektura: Michal Káva. Redakční rada: Miroslava Spoustová, Kristýna Petrboková, Dagmar Nová. Příjem inzerce: 
inzerce@cakovice.cz, tel.: 283 061 426. Evidenční číslo MK ČR E 14335. Sazba: MS-Design, tisk: Vydavatelství MAC, spol. s r. o. 
Distribuci do všech poštovních schránek v MČ Praha – Čakovice zajišťuje Úřad MČ – toto číslo vyšlo v dubnu 2016.
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3.1 Bilance Příjmů a výdajů 

Tabulka 9 Bilance příjmů a výdajů 

Úhrn příjmů 112 064 124,41 Kč 66 061 000,00 Kč

z toho:

běžné příjmy 96 227 163,50 Kč 46 911 000,00 Kč

kapitálové příjmy 15 836 960,91 Kč 19 150 000,00 Kč

Úhrn výdajů 88 223 409,65 Kč 76 661 000,00 Kč

z toho:

běžné výdaje 70 850 032,68 Kč 59 231 000,00 Kč

kapitálové výdaje 17 373 376,97 Kč 17 030 000,00 Kč

zaměstnanecký fond 0,00 Kč 400 000,00 Kč

Rozdíl příjmů a výdajů 23 840 714,76 Kč -10 600 000,00 Kč

Financování 0,00 Kč 0,00 Kč
Změna stavu krátkodobých 
prostředků 23 840 714,76 Kč -10 600 000,00 Kč

Ukazatel  Skutečnost  2015
 Návrh rozpočtu na rok 

2016

 

3.1.1 Financování 

Kapitola 10 – Pokladní správa 

Pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 

Celkové výdaje ve výši 76 661 000 Kč budou hrazeny z  příjmů, které jsou rozpočtovány ve výši 66 061 000,- Kč          

a dále zapojením prostředků vytvořených v minulých letech, z kterých bude uvolněna částka ve výši 10 600 000 

Kč.  

3.1.2 Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu 

V následujícím grafu je přehledně znázorněno, jak dopadl rozpočet roku 2015 ve srovnání se skutečností a dále je 

zde zanesen také návrh rozpočtu na rok 2016. Celkový navrhovaný schodku rozpočtu roku 2015 ve výši -15,138 

mil. Kč nakonec skončil přebytkem ve výši 23,840 mil. Kč  a to zejména na základě efektivní činnosti samosprávy 

v rámci dotační politiky od MHMP či ministerstev a rovněž z důvodu úspor na provozních výdajích jednotlivých 

odborů naší MČ. 

Rozpočet se bude letos více věnovat bezpečnosti

Bilance příjmů a výdajů

 » V minulých týdnech byl schválen 
rozpočet městské části Praha Čako-
vice na letošní rok. Co je nového? 
Jaké investice se plánují? Popovídali 
jsme si se zástupcem starosty Mi-
chalem Motyčkou, který má na úřa-
dě finance ve svém oboru činnosti.

"Sestavování rozpočtu pro rok 2016 bylo 
těžké, sešlo se totiž více požadavků, než 
rozpočet dovoluje. Velice pozitivní zprá-
vou je to, že se našim starostům podařilo 
prolobovat zvýšení dotací z magistrá-
tu na jednoho obyvatele městské části 
z 2500 na 2900 korun. Pro nás to v man-
datorních příjmech znamená navíc 8 mi-
lionů korun," říká Michal Motyčka.

Na rozdíl od minulých let se v letošním 
roce nebude tolik investovat do školství, 
jako tomu bylo v minulosti.

"Školy a školky jsou pořád tématem čís-
lo 1, ale více jsme se v investicích zamě-
řili na bezpečnost. Plánuje se nová slu-
žebna městské policie, v níž by sloužilo 
až dvanáct policistů. Zde jde o opravdu 
velikou investici. Zároveň také posílíme 
naši hasičskou jednotku novým zásaho-
vým vozidlem Tatra 815. Jde o vysoce 
kapacitní jednotku, která nemá u dobro-
volných hasičů obdoby," dodává. Měst-
ská část si může tyto investice dovolit 
díky vedlejší hospodářské činnosti.

Nejvyšší částka z rozpočtu, 5,9 milionu 
korun, je určena na projekty. "Největ-
ší část na projekty spolkne nová škola 
v Jizerské, dále pak je v plánu hasičská 
zbrojnice, skate park, který plánujeme 
vybudovat u zadního čakovického ryb-
níka, řeší se rovněž doprava s parková-
ním, revitalizace Náměstí Jiřího Berana 
a plánuje se rovněž kulturní centrum na 
místě bývalé sýpky v Husově parku. Tato 
částka je tak vysoká, protože ne všechny 
projekty budeme realizovat v letošním 
roce. Jde o to, že řada dotačních titulů 
má hodně krátkodobý horizont. Často 
jde o projekty, ke kterým se vrátíme poz-
ději, až se vyskytne nějaký vhodný do-
tační titul" vysvětluje pan Motyčka.

Do parkování a údržby chodníků je vy-
členěno 3,3 milionu.

"Oproti předchozím rozpočtům je to změ-
na, že konečně zbyly prostředky na úpravu 

chodníků. Takto bychom chtěli každý rok 
uvolňovat dva až tři miliony na revitalizaci 
chodníků," doplňuje místostarosta.

Veliký posun zaznamenal rozpočet díky 
nové bytové koncepci.

"Na základě schválené bytové koncepce 
jsme se zavázali, že každý rok půjde pět 
milionů korun do údržby a opravy bytů, 
což je nárůst zhruba 110 procent oproti 
minulým rokům. Plánujeme opravit ko-
lem deseti bytů a s tím souvisí i příprava 
na realizaci nástaveb bytových domů 
v  ulicích Doubravská, Lužnická, Niská 
a  Svratecká. Zadali jsme zjištění tech-
nického stavu budov, zda-li je nástavba 
technicky možná a pakliže ano, tak se při-
stoupí k samotné výstavbě a poté k pro-
deji nástaveb. Zároveň by se tím zkvalitnil 
bytový fond a to díky nové střeše, zatep-
lení i parkování," dodává Michal Motyčka 
k dalším plánovaným investicím.

Jak již bylo zmíněno, díky lobování praž-
ských starostů byla zastupiteli Hlavního 
města Prahy schváleno navýšení dotací 
městským částem na jednoho obyvatele 
z 2500 korun na 2900. Dosud Praha mezi 
jednotlivé městské části rozdělovala více 
než 3.5 miliardy, navýšení dotací zname-
ná o půl miliardu více.

„Peníze zlepší život lidem na městských 
částech. Částečně se dají vzít z peněz 

plánovaných na stavbu metra D, výkup 
pozemků totiž bude trvat dlouho, a pe-
níze plánované v rozpočtu se neutratí," 
řekla radní Jana Plamínková při jednání 
o schválení tohoto navýšení na konci 
loňského roku. Pro zvýšení částky na jed-
noho obyvatele volaly radnice již delší 
dobu a to zejména díky navyšování ná-
kladů na administrativní chod úřadu. Ve-
dení Prahy v lednu minulého roku navý-
šilo částku z 2400 na 2500 a od letošního 
roku to chtělo navýšit o další stokorunu. 
Nakonec bylo schváleno razantnější na-
výšení na současných 2900 korun.

„Byl to boj. Dlouho se nám nezdálo vhod-
né, že magistrát si nechává z výběru daní 
93 procent a posílá do městských částí al-
mužnu, tedy zbylých sedm procent. Stále 
se domnívám, že navýšení na 2900 korun 
na obyvatele je málo. Pokud Praha získá-
vá 36000 korun na jednoho obyvatele, tak 
do městské části by mělo proudit mini-
málně patnáct procent z této částky, tedy 
5400 korun. Jak se totiž dlouhodobě uka-
zuje, městské části hospodaří efektivněji 
a jsou schopné rychleji reagovat na poža-
davky občanů. Na druhou stranu budou 
muset městské části převzít část agendy 
hlavního města Prahy. Stále je před námi 
dlouhá cesta, avšak tento úspěch je dob-
rým prvním krokem,“ těší čakovického 
starostu Alexandera Lochmana.

Text: Michal Káva
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1.3 Návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2016 

Tabulka 4 Návrh rozpočtu VHČ pro rok 2016 

Příjmy Skutečnost 2015 RU 2016
nájemné byty 31101 21 714 145,00 Kč 20 600 000,00 Kč
nájemné nebyty 31102 1 944 297,00 Kč 2 500 000,00 Kč
nájemné ostatní 31104,05 864 365,00 Kč 1 200 000,00 Kč
úroky běžný účet 12 959,00 Kč 20 000,00 Kč
privatizace splátky 0,00 Kč 0,00 Kč
financování 0,00 Kč 7 000 000,00 Kč

nahodilé příjmy, pokuty, penále 1 817 029,00 Kč 1 500 000,00 Kč
CELKEM 26 352 795,00 Kč 32 820 000,00 Kč

stav BÚ k 1.1.2015 účet 9021 11 342 230,64 Kč
stav BÚ k 1.1.2015 účet 90018 2 330 828,79 Kč

Výdaje skutečnost 2015 RU 2016

převod do rozpočtu HČ 13 100 000,00 Kč 19 150 000,00 Kč
mzdy včetně odvodů 2 423 492,00 Kč 3 400 000,00 Kč
daň z převodu nemovitosti, DPH 416 486,00 Kč 400 000,00 Kč
pojištění majetku 197 408,00 Kč 200 000,00 Kč

daň z příjmu  3 335 709,00 Kč 3 500 000,00 Kč
opravy BF+ drobné NF 2 697 554,00 Kč 6 170 000,00 Kč

CELKEM 22 170 649,00 Kč 32 820 000,00 Kč  

Návrh rozpočtu MČ Čakovice na rok 2016 

14 

 

 
Graf 1 Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu 2015 vs. 2016 
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Komparace rozpočtu 2015 vs 2016

Úhrn příjmů

Úhrn výdajů

Hospodářský výsledek
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 » Odbor rozvoje a údržby obce se 
dočkal dalšího rozšíření svého vozo-
vého parku. Po nákladním autu Man 
přibylo do garáží nově také čistící 
úklidové vozidlo Bucher.

„Nákladní vozidlo Man i štěpkovač jsme 
získali z dotace Systém svozu biood-
padu z Operačního fondu Životní pro-

Po náklaďáku Man máme k dispozici nový stroj Bucher
středí. A k tomu jsme z toho dotačního 
programu Ministerstva životního pro-
středí dostali rovněž štěpkovač Lasky 
LS100/27CB a také pět kontejnerů,“ říká 
Jiří Slavík z oddělení údržby Odboru roz-
voje a údržby obce.

Vozidlo Bucher je klasickým strojem na 
uklízení prostor naší městské části.

„Používáme jej na úklid vozovek a chod-

níků plus na pravidelné blokové čištění, 

které probíhá každý týden, většinou ve 

středu. Tento stroj už jeden máme a jsme 

rádi, že jsme obdrželi po dvanácti letech 

nový,“ dodává Jiří Slavík.

Text a foto: Michal Káva

Bucher CityCat 2020 
CityCat 2020 dokáže současně za-
metat dva nestejně vysoké povrchy 
a skvěle zdolává i příčné nerovnosti. 
Hodí se nejen pro úklid chodníků, 
parků, parkovišť a volných prostran-
ství, ale zvládne i úklid komunikací 
a chodníků, a to až do šíře 2700 mm. 
CityCat 2020 splňuje nejpřísnější pod-
mínky certifikace EUnited v oblasti re-
dukce prachových částic PM10.

"Aktuálně ho používáme na úklid 
posypového materiálu po zimním 
období," vysvětluje Lenka Maříková.

Štěpkovač LASKI 100/27 CB
Je inovovaný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty, který vychází ze štěpkovače LS100/27. Maximální průměr vkládaného ma-
teriálu je 100 milimetrů. Zvětšený vkládací žlab usnadňuje manipulaci s vkládaným materiálem.Hmotnost do 750 kg a ná-
jezdová brzda vám umožní táhnout stroj za jakýmkoli osobním automobilem. U jízdní soupravy do 3,5 t postačuje řidič-
ské oprávnění skupiny B. Štěpkovač je vybaven hydraulicky poháněným vkládacím válcem s automatickým systémem proti 
přetížení spalovacího motoru, počítadlem motohodin (celkové/denní), sklopným vkládacím žlabem, otočným vyfukovacím 
komínem a motorem o výkonu 25 koňských sil. 

"Používáme jej na štěpkování větví a živých plotů, tím ušetříme náklady za skládku," říká Lenka Maříková, referentka 
Odboru rozvoje a údržby obce.
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V roce 2016 budou pro potřeby občanů MČ Praha - Čakovice 
přistavovány kontejnery na objemný odpad. Tyto kontejnery 
zajišťuje a financuje MHMP a tím i  stanovuje  podmínky výbě-
ru odpadu a druhu odpadu, který do VOK patří.

Upozorňujeme, že do těchto nádob je zakázáno odkládat ne-
bezpečný odpad, (tj. televize, lednice, pneumatiky, chemiká-
lie, zářivky, autobaterie), dále odpad stavební a živnostenský 
a také bioodpad (na ten jsou přistavovány speciální VOK jen 
na bioodpad, tj. na větve, trávu, ovoce atd.).

Z MHMP máme přiděleno na období 1 – 6/2016  15 ks VOK. 
duben  13.04., 27.04.
květen  11.05., 25.05.
červen  08.06., 22.06.

Kontejnery budou přistavovány ve středu ve 14.00 hod. a od-
voz bude ten samý den v 18.00 hod.

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

VOK (na objemný odpad)

Mobilní sběrný dvůr VOK

VOK na bioodpad

V roce 2016 budou pro potřeby občanů přistavovány kontej-
nery na bioodpad. Tyto kontejnery jsou určeny na zahradní 
odpad – listí, trávu, větve, neznečištěnou zeminu, případně 
kuchyňský bioodpad rostlinného původu bez živočišných 
zbytků.

Připomínáme, že tyto kontejnery jsou určeny pouze pro obča-
ny městské části Praha – Čakovice.

VOK na bioodpad zajišťuje a financuje MHMP.

Z MHMP máme přiděleno na rok 2016  26 ks VOK na bio-
odpad.
duben  24.04.
květen  15.05.,  29.05.
červen  12.06.,  26.06.

Kontejnery budou přistavovány v neděli mezi  9.00 – 12.00 
hod.

Stanoviště těchto kontejnerů jsou následující:
Třeboradice - parkoviště u hřbitova 1 ks
Miškovice - Na Kačence 1 ks

Mimo tyto dny je možné využít  stanoviště VOK Na Bahnech k odložení velkoobjemového odpadu  
a sutě do přistavených kontejneru.

Mobilní sběrný dvůr je dočasně zřízené stanoviště velkoobje-
mových kontejnerů určených pro odložení několika druhů ko-
munálních odpadů tj. objemný odpad, dřevěný odpad, odpad 
ze zeleně a stavební suť, ve stanovenou dobu, a to po dobu 6 
hodin.

Odložení těchto odpadů je občanům hl. m. Prahy umožněno 
bezplatně a jedná se o službu, která je plně hrazena z rozpočtu 
hl. m. Prahy.

Z MHMP máme přiděleno na rok 2016  36 ks VOK  MSD
květen 08.05. neděle Třeboradice - parkoviště u hřbitova
červen 05.06. neděle Miškovice - Na Kačence

Kontejnery budou přistavovány v neděli 10.00 – 16.00 hodin.

Jaké druhy odpadů je možné odložit v MSD

1. VOK pro objemný odpad

Zde je možné odkládat např. starý nábytek, koberce a linolea, 
zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, au-
tosklo.

2. VOK pro odpad ze zeleně tzv. bioodpad

Zde je možné odkládat např. listí, větve, plevel, posekaná trá-
va, spadané ovoce, zemina z květin pokojových rostlin, od-
pady z ovoce a zeleniny, skořápky z vajec, sedliny kávy a čaje, 
květináče z lepenky a rašeliny.

3. VOK pro dřevěný odpad

Zde je možné odkládat např. různý dřevěný odpad, který 
nemá charakter objemného odpadu (např. rozložený dřevě-
ný nábytek bez kovových, skleněných či plastových doplňků 
nebo jeho součástí)

4. VOK pro stavební suť

Zde je možné odkládat např. suť z bytových úprav 

Nejbližší stabilní sběrny nebezpečného odpadu:
- Jilemnická, Praha 19 - tel.: 731 626 416
  (poblíž křižovatky ulic Jilemnická a Bohdanečská)
- Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany - tel.: 284 098 581
- Voctářova 622/1, Praha 8 - Libeň - tel.: 266 007 299

Nově v lékárně Cukrovarská sobotní provoz, otevřeno od 8-14hod.



8 mĚStSkÁ čÁSt

 » V polovině března se v Čakovicích 
konala zajímavá akce Ukliďme čes-
ko. Jde o dobrovolnickou úklidovou 
akci, která vznikla v minulém roce 
a jejím cílem je uklidit nelegálně 
vzniklé černé skládky a nepořádek. 
Za rok 2015 se do Ukliďme Česko 
zapojilo přes 31 tisíc dobrovolníků, 
kteří dohromady společnými silami 
uklidili stovky tun různého odpadu.

V naší městské části se úklid týkal oblasti 
kolem kopce Havraňák.

"Myšlenky úklidu jsme nosily se Soňou 
Černou v hlavě už delší dobu. Loni na 
jaře jsme s dalšími členy spolku Načos 
uklízeli příkopy u Třeboradic. Jarní úklid 

Akce Ukliďme Česko se s úspěchem 
zastavila také v Čakovicích

začíná pomalu být tradicí a tentokrát 
přišel místostarosta Dan Kajpr s tím, že 
bychom se mohli zapojit do celorepub-
likového projektu Ukliďme Česko," říká 
Michaela Kubernátová ze spolku Načos.

"Původní myšlenkou bylo uspořádat zr-
cadlovou akci ke Spolkovému dni. Ten je 
pro veřejnost spíše určený pro zábavu. 
Oslovil jsem spolek Načos a domluvi-
li jsme se na společné akci," dodává Jiří 
Vintiška, předseda spolku Bílej mlejn.

Dobrovolníci se na tuto úklidovou akci 
zvali dlouho dopředu.

"Rozesílali jsme informaci o úklidu na 
všechny čakovické spolky a zájmové 
organizace, rozesílali jsme na všechny 

strany maily, lákali lidi po Facebooku 
a měli i letáček v časopise. Ráno v den 
úklidu byla docela zima a dost větrno, 
tak jsme si nejdříve mysleli, že se nás tam 
sejde opravdu jenom pár. Ale lidé začali 
postupně chodit a nakonec to bylo bá-
ječné. Sešlo se nás tam kolem padesáti," 
vypráví Míša Kubernatová.

Příchozí vyfasovali ve "velitelském sta-
nu" pytle na odpad, rukavice a začalo se 
s prací. Poté, co les převzala do své sprá-
vy městská část, prořezal Odbor údržby 
a rozvoje jeho část, nepořádek byl tedy 
lépe dostupný.

"Posbírali jsme snad všechny možné 
druhy odpadu. Plasty, sklo, kov, obleče-
ní, kusy nábytku, prostě všechno, co si 
člověk dokáže... nebo spíše ani nedoká-
že představit. Odpad se házel do pytlů 
a ty se pak vysypávaly do kontejneru," 
pokračuje.

Akce se zúčastnilo také několik dětí, 
které si opekli buřty a po práci se k nim 
s chutí připojili i dospělí.

Tak rozsáhlá oblast, jakou je okolí kopce 
Havraňák, pochopitelně nemohlo být 
uklizeno v jediný den. "Určitě se tam bu-
deme muset vrátit, v zadní části odpad-
ky ještě zůstaly," dodává vedoucí spolku 
Načos.

"Děkuji všem, kteří se akce zúčastnili. 
Jmenovitě Danovi Kajprovi, který od-
vážel na kolečku těžké pytle a pak moc 
pomohl s odvozem celého info stánku. 
Honzovi Kloudovi a panu Ulrichovi, kteří 
odváželi dopad. Děkuji moc Jirkovi Vin-
tiškovi ze spolku Bílej Mlejn, který celou 
tuto akci spolupořádal a bez kterého by 
to bylo mnohem složitější. Moc děkuji 
Soně Černé z Načosu, která pomáhala 
až do posledních chvil a než jí skolila 
nemoc. Děkuji Michalovi Motyčkovi kte-
rý přivezl jídlo a dohlížel na oheň. Můj 
velký dík také patří hlavní organizátorce 
akce Ukliďme Česko Kateřině Landové 
z Českého svazu ochránců přírody, kteřá 
nám dovezla pytle na odpad a pracov-
ní rukavice. Děkuji také naší radnici za 
materiální zajištění akce a odvoz odpa-
du. Doufám, že se se všemi brzy zase na 
nějaké uklízení akci uvidíme. Třeba zase 
na Havraňáku, ještě jsme tam neskončili 
přátelé," vzkazuje Míša Kubernatová.

Text: Michal Káva
Foto: Míša Kubernatová
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městská část Praha 9 
ve spolupráci s hasičským záchranným sborem hl. města Prahy 
a sborem dobrovolných hasičů Praha miškovice
pořádá dne

16. dubna 2016
od 10:00 do 17:00 hodin

v prostoru ulice nad Kolčavkou
Pro návštěvníky je připravena

 Ukázka techniky hasičského záchranného sboru ve 14:00, 15:00 a 16:00 hodin
 Prohlídka mUzea české hasičské jeDnoty
 soutěže pro děti

Pivovar kolčavka nabízí 
bohaté pohoštění po celý den, 
domácí zabíjačku, 
kvašenou výčepní 
„hasičskou desítku“ 
a ve 20:00  hasičský bál 
s bohatou tombolou 
a živou hudbou.

Partneři:
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Hasičský den
2016

Klub seniorů

Tří denní pobyt  
v Moravském kraji 16. - 18. 5. 
navštívíme Punkevní jeskyně, Boskovice 
a Rájec. Informace o ceně a zájezdu u paní 
Sorokové na tel. 283 061 427.

Přednášky na duben 2016
20. 4. od 14.00 Renata Havlová - Správná výživa jako pre-
vence diabetu
27. 4. od 14.00 IC Praha Z. Zelenková - Potisk na tašku
4. 5.  od 14.00 Dana Butkovičová - Linoryt - technika tisku 
z výšky
11. 5. od 14.00 Pavla Lešovská - Babiččino údolí

Senioři

Vycházka po TROJSKÉM BŘEHU VLTAVY
Letošní první vycházka s Klubem seniorů se uskuteční 13. 4. 
Sraz účastníků vycházky bude ve 12.00 na konečné MHD 
v Čakovicích. Odjezd bus č. 140. Těšit se můžete na procház-
ku za starými trojskými usedlostmi a vilami k památníku Němé 
barikády a dále po proudu řeky k novému Trojskému mostu, 
který přejdeme na Zátory (t.j. k nádraží Holešovice).

Výlet na vodní nádrž Les Království
Les Království je údolní přehradní nádrž na řece Labi vystavě-
ná v roce 1920. Na levém břehu ji lemuje rozsáhlý lesní kom-
plex Království, zbytek starého hraničního hvozdu, po němž 
získala přehrada své jméno. Přehrada je v českých poměrech 
neobvyklá svým vysoce estetickým stavebním provedením. 
V současnosti je díky své jedinečnosti vyhledávaným cílem tu-
ristů a proto se sem vydáme i s naším Klubem seniorů a to 
10.  května. Odjezd bude v 6,30 z nám. J. Berana. Kromě 
přehrady navštívíme i Bílou Třemešnou a ZOO ve Dvoře Krá-
lové. Bližší informace o zájezdu a ceně u paní Sorokové na tel. 
283 061 427.
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Sousedské třeboradické Velikonoce vítaly 
jaro a vzpomínaly na Karla IV.
 » Sousedský třeboradický spo-

lek opět připravil velikonoční ve-
selí. Na návštěvníky po vstupu do 
areálu kostela Nanebevzetí Panny 
Marie dýchla příjemná velikonoční 
atmosféra a ať už jste byli stálými 
návštěvníky této akce nebo na ni 
zavítali úplně poprvé, musely vás ty 
příjemné vůně, zvuky i tváře vese-
le naladit. Děti s nadšením hladily 
roztomilá králičí miminka, chybět 
nemohl ani beraní kamarád Boban, 
dospělí návštěvníci zakousli něco 
dobrého a zimu zahnali horkými 
nápoji, třeba se špetkou "zahřívací" 
ingredience.

"Jsme velice rádi, že oslava jarních svát-
ků Velikonoc se stala v Třeboradicích 
tradicí. Když jsme plánovali program, 
tak jsme neopomněli, že 14. května to-
hoto roku budeme v Čechách slavit 700 
let výročí narození jednoho z největších 
českých králů, diplomatů a politiků, řím-
ského císaře Karla IV. A zároveň jsme se 
nechali inspirovat knižní postavou Sva-
topluka Čecha Matějem Broučkem, kte-

rý miloval legendy o rytířích a ve svých 
snech se vracel do dob minulých. Takže 
jsme to pojali  jako výlet do doby vlády 
Karla IV. a od toho se odvíjela i příprava 
občerstvení. Kromě klasických veliko-
nočních pochoutek, jako jsou beránci, 
jidáši a mazance, jsme se v rámci mož-
ností pokusili připravit i dva oblíbené 
pokrmy Karla IV., kterými byly lívance se 
švestkovým rozvarem, které vyžadoval 
při návštěvě Karlštejna a také Varmuže, 

což jsou hrušky vařené ve víně. A rov-
něž středověký pokrm pučálku, což je 
speciálně upravený hrách. Tento pokrm 
však vznikl až po vládě Karla IV. Ctihodný 
mnich pak podával na zahřátí lipový čaj," 
přibližuje voňavou a chutnou atmosféru 
Míša Šimůnková ze Sousedského třebo-
radického spolku.

Pohoda to ovšem nebyla pouze pro chu-
ťové buňky, ale také pro oči a uši. Prů-
vodci na výletě do doby Karla IV. byla 
Novostředověká hudební skupina Ergo 
a divadlo scénického a historického šer-
mu Rebel. Na programu se podílely také 
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děti z MŠ Čtyřlístek, které přivítaly jaro 
svým pěveckým vystoupením. Nechy-
běly ani doprovodné akce, jako výstava, 
soutěže či výtvarná dílnička pod vede-
ním Michaely Kubernatové.

"Při přípravě výstavy jsem oslovila ma-
teřské školky Třeboradice, Čakovice 1 
Něvská a Čtyřlístek Čakovice 3 a také 
Základní uměleckou školu Marie Podva-
lové z Čakovic. Děti z MŠ jsem poprosi-
la o výtvarné práce na téma Velikonoce 
a  žáky ze ZUŠ Čakovice o téma Karel 
IV. Všichni zadaná témata splnili na vý-
bornou a jejich práce byly neuvěřitelně 
krásné. Doprovodné soutěže bavily ne-
jen děti, ale i dospělé. Připravili jsme pro 
ně hod tenisákem na dřevěného med-
věda a slalom s vajíčkem na lžíci. Jelikož 
jsme očekávali i pád vajíček ze lžíce na 
zem, pro jistotu jsme je uvařili a aby se 
dětem soutěžilo dobře, vajíčka jsme jim 
i obarvili. Bohužel jsme měli málo obsa-
zenou soutěž o nejkrásnější pomlázku. 
Měli jsme pouze tři soutěžící a to dva 
tatínky a jednoho chlapečka. Vypadá to 
tak, že tradice pletení pomlázek v rodi-
nách pomalu vymírá a většina z nás ku-
puje pomlázky v obchodech. Musím se 
přiznat, že ani u nás doma to neumíme 
a pomlázku kupujeme. Takže tatínkové 
a maminky, prosím, naučte se do příštích 
Velikonoc uplést pomlázku, já se poku-
sím také, musíme být přeci příkladem 
pro naše děti," slibuje a vyzývá zároveň 
pořadatelka akce.

Velikonoce a jaro jde ruku v ruce se zá-
stupci zvířecí říše a beran Boban už je ta-
kovou třeboradickou celebritou. "Víme, 
že zvířátka děti baví a zvířátka děti milují 
a tak samozřejmě nemohl jejich kama-
rád Boban chybět. Nikdy nezapomenu 

na příhodu s ním. V loňském roce jsme 
s Bobanem navštívili vánoční besíd-
ku v  MŠ Čtyřlístek. Boban umí chodit 
na vodítku a to dokonce tak, že by mu 
mohli závidět i psí výstavní jedinci. A tak 
jsme šli s Bobánkem pěšky a když jsme 
přecházeli po přechodu, pouštěl nás ři-
dič autobusu 195 a pravděpodobně byl 
tak zaskočen, koho na vodítku vedeme 
v  Praze, že se zapomněl rozjet a když 
jsem se ohlédla, viděla jsem kolonu sto-
jících aut za autobusem. Děti si mohly 
pochovat i králičí miminka, která k Veli-

konocům neodmyslitelně patří," usmívá 
se Míša Šimůnková při vyprávění.

Tato dnes už tradiční akce se prostě vy-
dařila na výbornou a návštěvníci opět 
odcházeli spokojení a příjemně naladění.

"Děkujeme všem, kteří s námi přišli svát-
ky jara přivítat a vrátili se s námi do doby 
Karla IV. Doufáme, že se jim akce líbila. 
Zároveň naše srdečné poděkování patří 
Městské části Praha Čakovice za jejich 
podporu, nejen finanční. Bez jejich pod-
pory bychom pro vás akce nemohli or-
ganizovat. Další naše vřelé díky zaslou-
ženě patří MŠ Třeboradice, Čtyřlístek Ča-
kovice 3, Něvská – Čakovice 1, ZUŠ Marie 
Podvalové Čakovice, divadlu scénického 
a historického šermu Rebel, film service 
Johanka production, Novostředověké 
hudební skupině Ergo, Jiřímu Vintiškovi 
a jeho rodině, paní Věře Skořepové z Pe-
čovatelského domu Třeboradice, panu 
Janu Kloudovi, paní Michaele Kuberná-
tové, Arcibiskupství pražskému, Vojtě-
chu Eliášovi, Římsko-katolické farnosti 
Čakovice a dalším našim sousedům 
a přátelům," nešetří paní Šimůnková slo-
vy chvály.

Text: Michal Káva
Foto: Michal Káva a Veronika Šimůnková
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Jednou jsem odehrál celou roli Zdeňka Svěráka, vzpomíná 
s úsměvem Jiří Kalina
 » V časopise U nás v Čakovicích 

mají svou rubriku podnikatelé, kte-
ří působí na území naší  městské 
části, ale dnešním dnem startujeme 
rovněž rubriku, ve které vám před-
stavíme zajímavá povolání našich 
spoluobčanů. A začneme povolá-
ním, které musí (v dobrém slova 
smyslu) závidět všichni milovníci di-
vadla. Čtyřiasedmdesátiletý Jiří Ka-
lina z Čakovic je více než polovinu 
svého života technikem v legendár-
ním Divadle Járy Cimrmana!

Jiří, jak dlouho už jste u Cimrmanů? Jak 
jste se k nim vůbec dostal?

Začalo to už když jsem studoval a při-
vydělával jsem si prací v divadle. Tehdy 
ještě ne v Divadle Járy Cimrmana, ale 
v  Divadle Na zábradlí. Dělal jsem při 
studiu na poloviční úvazek osvětlova-
če, ale musel kromě divadla vypomáhat 
i  v  pantomimě. Kolega, který se mnou 

začínal jako technik se propracoval až 
k Cimrmanům a když je vyhodili z Redu-
ty, tak ředitel Divadla Na zábradlí jim na-
bídl, že ve volné dny mohou hrát u něj. 
Začali tedy hrát a potřebovali technický 
dozor. Nabídli mi, jestli bych to nechtěl 
dělat a já kývl. A když se jejich osvětlovač 
z rodinných důvodů musel odstěhovat, 
tak za mnou přišli s tím, že už vím o co 
jde a jestli bych nešel k nim místo onoho 
Maurence. A tím jsem se dostal k Divadlu 
Járy Cimrmana, bylo to v roce 1975.

Tedy už tam jste 41 let?

Ano, už to tak je. (usmívá se) U divadla 
obecně jsem ještě o pět let déle.

To jste asi mezi techniky služebně nej-
starší, že?

Jako technik jsem nejstarší věkem i slu-
žebně. Jsem jediný technik nad 70 let. 
Jízlivě si ze mě utahují, že ne jen u Cimr-
manů, ale v celé Evropě neznají nikoho, 
kdo by v pětasedmdesáti tahal kulisy. 

(směje se) Člověk si toho ale váží, proto-
že ví, co to jsou nemoci.

Co vaše práce obnáší?

Přijít do divadla, pomáhat kulisákům nata-
hat kulisy na jeviště a to doslova natahat. 
Oni postaví scénu a když je to hotové, tak 
já ji musím nasvítit podle toho, jaká se hra-
je hra. Potom se zabývám zvukem, takže 
musím zkoušet, jak co hraje, sladit mikro-
fony. A po představení je to vše opačně. 
Nemusím nic dělat se světly a  zvukem, 
ale musíme odtáhnout kulisy, po každém 
představení to musíme vyklidit.

Jezdíte i mimo Prahu?

Ano jezdím, ale ne na všechny štace, ne-
chávám to někdy mladým.

Jaký panuje vztah mezi herci a techniky?

Vše je velice přátelské. I když přijde ně-
kdo mladý, tak ho nechají chvíli omlátit 
se, aby si zvykl a také aby ostatní pozna-
li, co z něj vyleze. A pak mu automaticky 
nabídnou osmdesátiletí starci tykání. Má 
to úplně jinou atmosféru, když potkáte 
čtyřiaosmdesátitelého Jardu Weigla ve 
dveřích a upřímně si řeknete ahoj.

U Cimrmanů je pravidlem, že se do hry 
občas zapojí také kulisáci. Byl to někdy 
i váš případ?

Kulisáci mají malé úložky, ale mě se to 
vyhne, protože já sedím v kabině. Ale 
staly se někdy extrémní situace. Na zá-
jezdech jsme občas byli jen dva, tak jsem 
někdy zaskakoval za kulisáka. A jednou 
jsem si dokonce i zahrál celou hru. (smě-
je se)

Vážně? Povídejte!

Kdysi dávno v České Lípě, kde jsme měli  
hrát Cimrman v říši hudby. Zdeněk z ně-
jakého důvodu nepřijel, divadlo bylo 
nacpané k prasknutí a pořadatel si za-
čal dávat studený ručník na hlavu. Přišli 
za mnou a říkají, vždyť ty to znáš. Já že 
ano, ale že nevím, kam si stoupnout, jak 
mávat rukama. Že mi to všechno ukáží 
a když bude nejhůře, že to za mě někdo 
odzpívá za oponou. Odehrál jsem tedy 
Zdeňkovu roli plukovníka Colonela.

A dopadlo to dobře?

Ano. Jeden občan pak za mnou přišel 
a říkal mi, že tušil, že je něco v nepořád-
ku, ale že se nikdy tak nebavil. Že prý to 

naši občané
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i natočil a pošle mi nahrávku. Té jsem se 
ale nakonec nikdy nedočkal.

Je nějaká hra, kterou máte vy osobně 
nejraději?

Začal bych tím, že ani jednu nemám vy-
sloveně nerad. A co se mě nejvíce osob-
ně líbí, tak to je Záskok a Hospoda na 
mýtince.

A je nějaká hra, která je pro vás pracov-
ně náročnější než jiné?

To ani ne, já si to nazvučím a osvětlím 
tak nějak stejně. Na tahání kulis je ale 
nejnáročnější hra Lijavec. Tam se tahají 
i palandy a postele.

Kolikrát za měsíc vystupujete?

Máme třeba až 27 představení. Větši-
na na Žižkově, plus zájezdy. Než zemřel 
Ladislav Smoljak, tak toho bylo ještě 
více, protože jsme třeba v neděli hráli 
dvakrát. Mě to nevadilo, mám všechno 
připravené, ale chápu, že pro herce v 80 
letech už jsou pro herce dvě představení 
veliká zátěž.

Před samotnými vystoupeními musí v šat-
ně panovat hodně veselá nálada, že?

To ano, ale už to samozřejmě není tak 
bujaré jako za mlada. Po představení 
se herci už tolik  nezdrží a jedou auty 

domů. Nikdo ale nezkazí srandu a musí 
říct dobrý vtip. Zdeněk Svěrák schraňuje 
vtipy do bedny a je povinností každého, 
kdo nějaký nový zná, aby jej před před-
stavením přednesl. Herci si u toho dají 
kafe, cigárko a pak jdou hrát.

Po těch 41 letech u Cimrmanů ani ne-
vím, zda se vás zeptat na nějakou vtip-
nou historku, protože těch musí být…

(usmívá se) Nejkrásnější příhoda byla 
ještě z Bráníka. V kabině mám mikro-

fon, když je něco před představením 
zorganizovat, ať na sebe neřveme. Přišel 
chlap, že venku před divadlem hoří auto. 
Já vzal mikrofon a říkám „Vážení přáte-
lé, zvláštní hlášení, venku někomu hoří 
auto. Jděte hasit, jestli je někoho z vás“. 
No a lidé se začali strašně smát, jenže 
ona to byla pravda a tomu dotyčnému 
mezitím auto shořelo na uhel.

Text: Michal Káva

Foto: archiv Jiřího Kaliny
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Odkrývá se bunkr z druhé světové války
 » Možná o tom většina obyvatel 

naší městské části nemá ani zdání, 
ale na našem území máme vojenský 
bunkr z 2. světové války. Nachází 
se na konci ulice K Sedlišti směrem 
na Havraňák a Jiří Svatoš s Petrem 
Ševčíkem, členové sdružení Bílej 
mlejn, se rozhodli, že jej zkusí vyko-
pat a zjistí, v jakém je stavu. Popo-
vídali jsme si s Jiřím Svatošem.

Jirko, kde vznikla myšlenka pustit se do 
tohoto projektu?

Myšlenka vznikla náhodně v loňském 
roce, kdy jsme s Petrem Ševčíkem mluvili 
o sedmdesátém výročí 2. světové války. 
Při tom jsme si uvědomili, že jednu ta-

kovou válečnou památku máme i u nás 
v  Čakovicích, jen není na první pohled 
vidět. A rozhodli jsme se to změnit.

Co předcházelo prvnímu kopnutí do 
země?

Nejprve jsme samozřejmě o všem za-
čali jednat s čakovickým úřadem, který 
byl od začátku této myšlence nakloněn 
a  velmi nám pomáhal s veškerými ad-
ministrativními kroky. Dále jsme i oslo-
vovali pamětníky, kteří nám pomohli 
s představou, jak toto místo vůbec kdysi 
vypadalo.

Je takových objektů v Čakovicích více?

Víme jen o tomto. Pokud tu ještě nějaký 
je, tak nám o tom není známo.

Jak probíhaly práce?

Jsme teprve na začátku. Nejprve se nám 
podařilo odkrýt vrchní část stropnice 
a povedlo se i opatrně vlézt do vnitřních 
prostor, kde nás překvapilo, jak dobře 
zachovalý tento prostor je. 

Co s tím plánujete dále?

Další kroky povedou  k uvedení bunkru 
do původního stavu, ale je to samozřej-
mě běh na dlouhou trať. Je nás parta nad-
šenců a dobrovolníků z Čakovic, ale vše 
děláme ve svém volném čase. Cílem i tak 
zůstává, aby nám zde vznikla technická 
památka z období druhé světové války.

Text: Michal Káva 
Foto: Petr Ševčík
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Termín:  Účinkující: Místo konání: 

Neděle 
10. dubna 
18:00 

Kamarádi, sbormistryně, V. Dvořáčková Žofáková 
Amici, gaudete!, sbormistr J. Pospíšil (Jablonec n.Nisou) 

Schoellerův sál  
Čakovický zámek, ul. Cukrovarská 
Praha 9 – Čakovice 

Neděle 
17. dubna 
17:00 

Camerata, sbormistryně V. Dvořáčková Žofáková 
Pražští pěvci, sbormistr S. Mistr  

Kostel sv. Remigia 
ul. Cukrovarská  
Praha 9 – Čakovice 

Středa 
20. dubna 
19:00 

Mistrovo Xteto gymnázia Ústavní, sbormistr S. Mistr 
Repetice, sbormistryně J. Pavlíčková 
DPS ZŠ Hovorčovice, sbormistryně V. Dvořáčková Žofáková 

Sál Lidového domu 
Toužimská 244 
Praha 9 – Kbely 

Čtvrtek 
28. dubna 
18:30 

Camerata, sbormistryně V. Dvořáčková Žofáková 
Vokální společenství Cantio, vedoucí A. Pravdová 
DPS Kopretiny, sbormistryně E. Kůrková (Cheb) 
DPS Osmikvítek, sbormistryně I. Hennová  

Schoellerův sál 
Čakovický zámek, ul. Cukrovarská 
Praha 9 – Čakovice 

Pátek 
6. května 
18:00 

Kamarádi, sbormistryně Veronika Dvořáčková Žofáková 
Camerata, sbormistryně J. Pavlíčková, V. Dvořáčková Žofáková 
Cantanima, sbormistryně Merle Clasen (Německo) 

Schoellerův sál 
Čakovický zámek, ul. Cukrovarská 
Praha 9 – Čakovice 
 

 

 

Pořádá Sdružení pěveckého sboru Camerata za finanční podpory  MČ Praha – Vinoř, MČ Praha 19,  
MČ Praha – Čakovice,. Vstupné dobrovolné.  Více na www.cameratapraha.cz 

ČAKOVICKÝ FESTIVAL 2016
 

ČAKOVICKÝ FESTIVAL 
SBOROVÉHO ZPĚVU 18. 

Deset zastávek sboru Camerata v roce 2015
 » S nástupem nového roku jsme všichni zvyklí bilan-

covat, odhlédnout se a shrnout úspěchy i nezdary toho 
uplynulého. Pěvecký sbor Camerata se rozhodl zastavit 
zpět v čase na deseti nejdůležitějších událostech. „Nut-
no říci, že celý rok 2015 byl pro Cameratu nabitý zá-
žitky a vybrat deset z nich nebylo zrovna jednoduché,“ 
říká Petra Hazlbauerová z Cameraty, která také na dal-
ších řádcích zmiňovaných deset ohlédnutí komentuje.

1. Nový rok 2015 přivítala Camerata  ještě ve vánoční náladě. 
Čekaly nás hned tři koncerty. Zpívali jsme Českou mši vánoční 
od J. J. Ryby a opět jsme s radostí přivítali hosty z hronovské 
ZUŠ. Pod taktovkou pana Josefa Vlacha jsme odehráli a odzpí-
vali "Rybovku" ve Vinoři, v Řepích a ve Kbelích.

2. Od ledna jsme se pod vedením Jany Pavlíčkové připravovali 
na festival sborů na PedF UK, který se konal 22. 3. Koncert se 
velmi vydařil a byli jsme pochváleni odbornou porotou slo-
ženou ze zkušených sbormistrů. Stejně tak nás chválila i naše 
sbormistryně.

3. Pak nás čekala další velká událost -  každoroční festival sbo-
rového zpěvu, který pořádá Camerata v již 17 let. Zejména fi-
nančně se na něm podílí městské části Prahy na jejichž území 
se koncerty konají, především však domovské Čakovice. Na 
festivalových koncertech nevystupují jen naše sbory, zveme 
také další hosty z ČR i zahraničí. V roce 2015 se ho kromě na-
šich oddělení  účastnily sbory Chorus Egrensis z Aše, Bubure-
za, Adlibitum, Gaudium Praha, Puellae, pěvecký sbor GPF, Coro 
d´ Oro, DPS ŠUM - sbor ze ZŠ Rokycany a přípravné oddělení 
Libereckého Severáčku.

4. Kamarádi vyrazili na dvoudenní výlet do Liberce na pozvání 
sboru Severáček. Kromě koncertu a příjemně stráveného ví-
kendu s dětmi ze Severáčku si udělali také výlet na Ještěd.

5. 20. června se konal Čakovický spolkový den, na kterém za-
zpívaly a svou činnost představily především děti z nejmlad-
ších oddělení - Mladší i Starší Broučci.

6. Camerata vyrazila na tradiční letní soustředění do Bedřicho-
va. Kromě nacvičování nového repertoáru využili členové spo-
lečně strávený čas i k výletům do krásné přírody Jizerských hor 
a stmelování kolektivu.

7. Do Bedřichova na soustředění vyjeli v době podzimních 
prázdnin i Kamarádi. Vrátili se plni zážitků a nově naučených 
písní. Odvedli spoustu práce, naučili se značnou část advent-
ního a vánočního repertoáru a hlavně se ze starších  i z nově 
příchozích dětí stali opravdoví Kamarádi.

8. Nejmladší zpěváčci Broučci pomohli ve Kbelích 29. listopa-
du a v Satalicích 28. listopadu rozsvítit vánoční stromy. V ad-
ventní době zazpívala Camerata, Kamarádi i Broučci na kon-
certech ve Kbelích, Vinoři a Čakovicích. Koncerty se setkaly 
s velikým úspěchem - a tak doufáme, že jsme naším výkonem 
a skvělou atmosférou koncertů přesvědčili další potenciální 
zpěváky, aby odhodili obavy a směle rozšířili naše řady.

9. Na Štědrý den se konala tradiční Česká mše vánoční od 
J.  J. Ryby v podání Cameraty a výborných sólistů Jitky Koša-
tové, Alice Valtrové, Ondřeje Košaty a Pavla Klečky. Kostel sv. 
Remigia byl naplněn k prasknutí a zpěváci, sbor i posluchači 
prožili společně krásné sváteční chvíle.

10. Část Cameraty se sešla na Silvestra, aby společně oslavila 
konec roku. No, takový byl rok 2015 v Cameratě a už se těšíme, 
co přinese ten nový. 

„Zpívání ve sboru není jen o chození na zkoušky, čtení not, 
učení se melodií a vystupování před posluchači. Sbor je spo-
lečenství lidí, kteří společně prožívají kousek života. Někteří 
se zapojí víc, jiní méně, ale všichni mají možnost, bez ohledu 
na to, zda je jim 17 nebo 60, být jeho součástí. Camerata má 
ve svých řadách zpěváky mladší i starší, muže i ženy, všichni 
jsou ale k sobě přátelští a pokud je to třeba, vždycky se najde 
někdo, kdo poradí nebo podá pomocnou ruku. Zveme tedy 
všechny milovníky hudby, pokud byste měli chuť ve sboru zpí-
vat, přijďte se podívat na zkoušku, rádi Vás uvítáme. Zkoušíme 
každý čtvrtek od 18 hodin na zámečku v Čakovicích,“ zve nové 
zájemce do řad sboru Camerata Petra Hazlbauerová.

aktuality
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V době starostování Františka Malleho, 
dne 24. června 1905 „..usnesl se výbor 
na svém zasedání pořídit řádnou obecní 
kroniku, která by potomstvu pramenem 
mnohého vědění byla“. A od té doby, 
tedy již více než 110 let, se v pořizování 
záznamů vystřídala již celá řada kroni-
kářů, a tak Čakovická kronika skutečně 
plní úkol, pro který byla založena. Prv-
ním, kdo se zhostil úkolu mapovat dění 
obce a svých současníků, byl řídící uči-
tel Jan Urban (1853-1943) a z jeho pera 
vzešly (a to nejen pro milovníky histo-
rie) skutečné perly. Krásným květnatým 
jazykem popisuje život nejen obce, ale 
také světové události (války a revolu-
ce) a doplňuje je o zajímavé události ze 
školy obecné i všelijaké kriminální činy. 
Dalšími kronikáři od roku 1944 byli PhDr. 
Václav Hlavsa (archivář hl.m.Prahy), La-
dislav Tyrna (předseda Místního národ-
ního výboru), Ladislav Bernard (učitel), 
Jiří Novák, Helena Prokopová, Ing. Jiří 
Musil, František Mlejnek, Osvald Šťou-
rač, Jaroslav Musil, Hana Vecková, Věra 

Regentová a Marcela Neumannová. Sys-
tematickému psaní kroniky Třeboradic 
se od roku 1954 věnoval pan Jan Širc, 
který ji psal až do své smrti v roce 1984. 
Tato kronika obsahuje kromě dobových 
záznamů také pasáže z dávné historie 
obce a vlastnoruční ilustrace. 

14. listopadu 1989 převzal kronikář Ing. 
Jiří Musil z rukou ředitele Muzea hl. m. 
Prahy diplom za 1. místo v pražském 
kole IV. Národní soutěže kronikářů, a to 
v  kategorii obcí a měst do 10 000 tisíc 
obyvatel. Tentýž kronikář v roce 1993, 
na základě vyhlášky, předal kroniky (Ča-
kovice I. až VIII. a Třeboradice I. až III.) do 
Archivu hl. m. Prahy na Chodovec. Tímto 
počinem bylo zajištěno bezpečné ucho-
vání cenných historických záznamů, 
avšak bylo tím zároveň znemožněno 
snadné nahlížení zájemců v místě bydli-
ště do vlastní regionální historie. Pokud 
chtěl běžný občan navštívit archiv a ne-
chat si dokumenty předložit, musel mít 
zplnomocnění radnice, a poté se podro-
bit přísnému badatelskému režimu na 

hiStorie

Od měsíce dubna chceme postupně 
seznamovat občany s historickými 
perličkami zaznamenanými v Čako-
vické kronice řídícím učitelem Ur-
banem přesně před sto lety. Doufá-
me, že srovnání reality dnešních dnů 
s událostmi a životem lidí v roce 1916 
(doba 1. světové války) bude pro vás 
zajímavé, v mnohém snad i poučné 
a někdy také úsměvné. 

Návrat čakovických kronik Chodovci. Jelikož vím, z vlastní zkuše-
nosti, jak je takové bádání obtížné, spo-
jila jsem se s vedením Archivu Mgr. Laš-
tovkou a  požádala ho o digitalizaci ča-
kovických a třeboradických kronik. Mgr. 
Laštovka byl velice vstřícný a ochotný 
a v rámci grantu, poskytnutého Archivu 
k digitalizaci materiálů z pražských regi-
onů, nám během poměrně krátké doby 
(cca půl roku) skutečně zaslal digitální 
kopie Čakovické kroniky (3 svazky) a Tře-
boradické kroniky (1. díl). Na úřadu MČ 
pod dohledem tajemnice Mileny Peka-
řové byly digitalizáty vytištěny a setřídě-
ny. O jejich vazbu se postarali odborníci 
z knihařství Rak v Praze, Ditrichově ulici. 

A tak se stalo, že se po 21 letech (v roce 
2014) na čakovickou radnici vrátily nej-
starší záznamy o historii našich obcí 
a  jsou zde nyní v pracovně místosta-
rosty Jiřího Vintišky opět k dispozici pro 
nahlédnutí našim občanům, spolu se 
souvislými kronikářskými zápisy navazu-
jících let od roku 1993 až do současnosti. 
Digitalizované záznamy ve formátu PDF 
jsou rovněž přiloženy.

Od roku 2011 jsem krásnou funkci kroni-
kářky pro Městkou část Praha – Čakovice 
převzala já a snažím se tak navázat na 
své předchůdce. Dovoluji si tímto obrátit 
se také na vás, místní občany a pamětní-
ky, s prosbou o spolupráci. Pokud někdo 
z vás vlastní historický materiál (foto-
grafie, rukopisy, předměty, trofeje, atd.), 
o kterém se domnívá, že by neměl zůstat 
pod vrstvou prachu zapomenut či ztra-
cen, obraťte se na mě. Ráda bych se na 
něj podívala a eventuálně si jej zapůjčila 
k digitalizaci. Právě tak cenné jsou ovšem 
i vaše příběhy a vyprávění vašich babi-
ček a dědečků, které se vztahují k naší 
minulosti. Pomožte, společně se mnou, 
skládat střípky do mozaiky naší společné 
místní historie. Kontaktujete mě, prosím, 
přes email unas@cakovice.cz.

Vaše kronikářka Jarka Krákorová
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Stoleté perličky
Duben 1916 ve světě
Remeš bombardována ve dne v noci. Ve Francii hrozí nedo-
statek potravin. Německé ponorky potopily anglickou loď 
v nosnosti 207 000 tun. O Verdun vedeny jsou dosud boje. 
Naši bombardují italské pozice. Italové bombardují Terst. 
Zavedena daň z válečného zisku. Papež opět předkládá mí-
rové návrhy. Anglie se zmocnila dopravy amerického masa 
do neutrálních zemí. Německé vzducholodi bombardují 
východní pobřeží anglické. Povstání v Irsku. Pouliční boje 
v Dublíně.

Duben 1916 u nás
Počátkem dubna jsou opět krásné dny. V polích se pilně pra-
cuje. Sázejí se brambory a řepa. V zahradách vysazují zeleninu. 

14. dubna
Konal se odvod 18ti letých. K přehlídce šli 24, odvedeno 
bylo 18 mladíků. Odvedení oslavili den hudbou v továrním 
hostinci.

16. dubna 
Velká nouze o chleba. Před pekařem Váňou stojí 150 lidí. 
Strážník je nucen udržovat pořádek.

20. dubna
Začínají svátky bez vší nálady. Obvyklé pečení mazanců pře-
stalo. Při vzkříšení nebylo průvodu po vsi ani osvětlení. Ne-
byly rovněž kraslice ani pomlázky. 
Ceny životních potřeb stále stoupají a mnohé dny nelze vů-
bec ničeho koupiti. Školní mládež jídávala v 10 hod. alespoň 
kousek chleba, nyní nejí ničeho.

NÁRODNÍ HÁZENÁ
2. liga mužů
24. dubna 15.00 Raspenava - Čakovice
1. května 16.00 Čakovice - Řevnice
14. května 12.30 Čakovice - Ejpovice
15. května 11.00 Čakovice - Kyšice
22. května 10.45 Litohlavy - Čakovice
29. května 8.45 Nýřany B - Čakovice
4. června 16.00 Čakovice - Všenice
5. června 11.00 Čakovice - Záluží
12. června 15.00 Most - Čakovice
18. června 16.00 Příchovice - Čakovice
19. června 10.30 Vřeskovice Čakovice

Pořadí po podzimní části
1. Záluží 17 bodů
2. Čakovice  15 bodů
3. Příchovice  14 bodů
4. Nýřany  14 bodů
5. Kyšice  13 bodů
6. Ejpovice  13 bodů
7. Litohlavy  11 bodů
8. Všenice  10 bodů
9. Řevnice  9 bodů
10. Vřeskovice  6 bodů
11. Most  5 bodů
12. Raspenava  5 bodů

NOHEJBAL
Extraliga mužů
16. dubna 14.30 Čelákovice - Čakovice
23. dubna 10.00 Čakovice - Žatec
30. dubna 14.00 Benešov - Čakovice
7. května 10.00 Čakovice - České Budějovice
14. května 14.00 Karlovy Vary - Čakovice
21. května 10.00 Čakovice - Vsetín
28. května 10.00 Čakovice - Modřice
4. června 10.00 Čakovice - Čelákovice
18. června 14.00 Žatec - Čakovice
25. června 10.00 Čakovice - Benešov
2. července 14.00 České Budějovice - Čakovice
27. srpna 10.00 Čakovice - Karlovy Vary
3. září 14.30 Vsetín - Čakovice
10. září 14.00 Modřice - Čakovice

FOTBAL V DUBNU U NÁS
Třeboradice A - přebor
24.4. 17.00 Třeboradice - Vršovice

Miškovice - 1. B třída, skupina A
9.4. 10.45 Miškovice - Bohnice
23.4. 10.45 Miškovice - Malešice

Čakovice a Třeboradice B- 1. B třída, skupina B
2.4. 10.30 Čakovice - Cholupice B
3.4. 16.30 Třeboradice B - Benice
16.4. 10.30 Třeboradice B - ČZU, Čakovice - Braník
30.4. 10.30 Čakovice - Řepy, 17.00 Třeboradice B - D. Chabry B
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Mám splněný limit typu B v závodě na 
100 metrů prsa. Pro účast na Paralympij-
ských hrách je vyžadováno splnění limi-
tu typu A, ani ten však účast nezajišťuje. 
Na rozdíl od olympiády se na Paralym-
piádu nelze nenominovat pouze splně-
ním požadovaného limitu. Mezinárodní 
paralympijský výbor složitým systémem 
přerozděluje místa pro účast jednotli-
vým zemím a většinou do poslední chví-
le není jisté, kolik míst Česká republika 
obdrží a koho na paralympiádu vyšle 
a koho ne.

Co vás žene dopředu? Jaká motivace?

Mojí motivací je trénink. Ráda cestuji 
a  když se jede na závody do zahraničí, 
tak je to pro mě odměna za hodiny prá-
ce v bazénu a posilovně.

Je trénování a účast na závodech fi-
nančně hodně náročná?

Plavání nevypadá jako finančně náročný 
sport, ale třeba jen závodní plavky vy-
jdou až na deset tisíc korun. Když k tomu 
na některých závodech připočtete star-
tovné, ubytování v zahraničí, různá sou-
středění během roku či potřebné doplň-
kové vybavení, tak finančně náročné to 
opravdu je. Proto jsem také velmi vděč-
ná úřadu Městské části Praha Čakovice 
za dlouhodobou podporu mé sportovní 
činnosti. A také Pavlu Provázkovi, mému 
fitness trenérovi, se kterým spolupracuji 
v oblasti výživového poradenství a výži-
vových doplňků.

Text: Michal Káva
Foto: archiv Kateřiny Komárkové

Sport

Na Paralympiádu se vzpomíná do konce 
života, usmívá se talentovaná plavkyně 
Katka Komárková

 » Kateřina Komárková z Čakovic 
patří mezi naše nejtalentovaněj-
ší mladé plavkyně. Za sebou má 
i účast na té největší akci, které se 
může handicapovaný sportovec zú-
častnit – na Paralympijských hrách. 
Té se zúčastnila již dvakrát a ve hře 
je i ta letošní.

„Narodila jsem se s amputací levého 
předloktí. Kosmetickou protézu použí-
vám pouze při kompenzačních sportech 
například  při jízdě na kole. V běžném ži-
votě protézu téměř nenosím a moji přá-
telé mě znají takovou, jaká jsem. Nedělá 
mi problém o svém handicapu mluvit. 
Pohybuji se velmi často mezi lidmi s růz-
ným druhem postižení a proto si uvědo-
muji, jak důležité je být v tomto ohledu 
otevřený,“ říká usměvavá Katka, která 
plave v kategorii „amputářů“ S9 a na její 
činnost přispívá také městská část Praha 
Čakovice.

Katko, jak dlouho se plavání věnujete?

Plavání se věnuji již od dětství, přede-
vším z důvodu rehabilitace a zlepšení 
kondice. Postupně jsem výkonností 
a rychlostí předčila i zdravé děti v oddílu 
a přišla nabídka plavat závodně. Asi ve 
dvanácti letech jsem nastoupila na spor-

tovní základní školu a věnovala se plavá-
ní již dennodenně. V současné době šes-
tým rokem závodím za sportovní klub 
Slavia Praha.

Rozhodovala jste se i pro jiné sporty?

Závodně jsem jiné sporty neprovozova-
la, plavecké výkony však vyžadují různo-
rodou přípravou. Nejraději se věnuji cyk-
listice, in-line bruslení, snowboardingu 
a dalším fitness aktivitám.

Jaké jsou vaše největší dosavadní 
úspěchy?

Za své největší úspěchy považuji účast 
na Paralympijských hrách v Pekingu 
2008 a v Londýně 2012. Účastnila jsem 
se mnoha mistrovství světa a Evropy, ale 
Paralympiáda je svou atmosférou tak 
velkolepá a specifická událost, že se na 
ní vzpomíná do konce života.

Jaké jsou vaše nejbližší cíle?

Nejbližší plánovaná akce je dubnové 
reprezentační soustředění v Nymburce. 
V  plánu původně následovalo mistrov-
ství Evropy, na které mám splněný limit, 
ale bohužel jsem nebyla reprezentační 
trenérkou kvůli financím na účast nomi-
novaná. Budu se však účastnit mnoha 
závodů se zdravými plavci. V nejbližší 
době to je například Velká cena Ústí nad 
Labem a Krajský přebor dorostu a do-
spělých v Praze v Podolí.

A jak to vypadá s vaší účastí na Para-
lympijských hrách v Riu?

Situace ohledně letošních Paralympij-
ských her v Riu je značně komplikovaná. 

Trénink v londýnském olympijském centru na Paralympijských hrách 2012.
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Zahradnictví u Hřiště
Martina Velechovská

Hlavní 171, Bášť

zahajuje od 11. dubna 2016
prodej květinové i zeleninové sadby 

a balkonových květin
velký výběr letniček a balkonových květin pro Vaše truhlíky •	
a terasy – mnoho barev a odrůd
sadba zeleniny včetně rajčat, paprik, okurek•	

Kvalitní sazenice vypěstované v našem zahradnictví
Široký sortiment

Dobré ceny
Stojí za to nás navštívit

Otevřeno denně včetně sobot a nedělí 
8 – 12 a 13 – 18 hod.

Sezonní prodej – zahradnictví otevřeno 
každoročně pouze od 11. 4. do 31. 5.

Informace na tel. 603 844 844 
www.zahradnictviuhriste.cz
Bášť 171 – proti fotbalovému hřišti

(parkování uvnitř)
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Z OČÍ DO OČÍ 
Portréty/fotografie 
Lenka Ondrůšková 
Čakovický zámek 
ZUŠ Marie Podvalové, první patro 

9. 5. - 30. 5. 2016 

Z očí do očí

9. 5. – 30. 5. 2016

Portréty a fotografie

Lenka Ondrůšková

Čakovický zámek

ZUŠ Marie Podvalové, 
první patro

Přijdtě se podívat, 
rádi vás přivítáme.



Jak jsme si v Čakovicích užívali velikonoce?




