
časopis pro občany Čakovic, Miškovic a Třeboradic /// ZDARMA

Komentovaná procházka na téma 
revitalizace /// Letní dopravní uzavírky /// 
Nové hřiště na discgolf /// Prázdninová 

soutěž /// Tipy na koupání a výlety
07/08– 2022



07/08–2022 /// U nás v Čakovicích 1

Slovo starosty Obsah

Vážení sousedé, milí přátelé,
musím se tentokrát věnovat tomu, co nás všechny nejvíce 
trápí. V době, kdy vyjde tento sloupek, nás čeká ještě několik 
dní z uzavírky, která převedla dopravu z obchvatu Třeboradic 
a Čakovic z míst kolem teplárny do intravilánu našeho území. 
To bohužel, dle očekávání, způsobilo zásadní zhoršení naší 
dopravy v centru Čakovic i na příjezdových komunikacích. 
Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří chápou důvody a ne-
zbytnost této uzavírky a také to, že nejhorší uzavírky, které 
potřebujeme z důvodu oprav komunikací provést, bylo nutné 
směřovat do období mezi polovinou června a koncem letních 

prázdnin. Ostatně takto Praha přistupuje k zásadním uzavírkám, např. při opravě Barran-
dovského mostu. Zkrátka v jiná období z důvodu vyšší intenzity dopravy nelze o podob-
ných uzavírkách seriózně uvažovat.

Na přestavbu křižovatky ulic Za Tratí a Schoellerova naváže nyní další stavba, a to oprava 
Kostelecké a Cukrovarské ulice od přejezdu po kruhový objezd u OC Globus. Více se dočte-
te v článku v tomto čísle, sledujte také, prosím, stránky městské části, dopravního podniku 
a ROPIDu, kde se dozvíte nejaktuálnější informace. Doprava by měla být vedena přes Kbely 
a doba uzavírky je zatím volena tak, aby zahrnovala pouze 3 pracovní dny. O dalších uza-
vírkách se dočtete v článku k tomuto tématu. Kompenzací za všechny nepříjemnosti budou 
opravené vozovky v dotčených úsecích.

Milí čakovičtí, miškovičtí a třeboradičtí, toto je poslední sloupek starosty pro toto voleb-
ní období. Další číslo časopisu, které vyjde na konci prázdnin, bude z důvodu rovné voleb-
ní soutěže připraveno pouze k volbám a bude určeno kandidujícím volebním subjektům. 
Proto mi dovolte, abych tímto poděkoval všem svým kolegům zastupitelům, radním, oběma 
zástupkyním i oběma zástupcům starosty i zaměstnancům čakovického úřadu za perfekt-
ní spolupráci a skvělou týmovou kooperaci. Samozřejmě že ve skupině, kde je více než jed-
na osoba, vždy nutně dojde k občasné názorové výměně. Zvládli jsme se ale vždy domluvit 
a jsem moc rád, že jsem tuto službu veřejnosti mohl vykonávat právě se svými kolegy. V ne-
poslední řadě děkuji i vám, čtenářům tohoto časopisu a současně i občanům naší městské 
části, za všechny vaše cenné připomínky k naší práci. 

Přeji vám krásné prožití letních prázdnin. Ať se vám daří.
S úctou váš starosta

Jiří Vintiška
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Zprávy z Rady MČ Praha-Čakovice

Rekonstrukce chodníků v zámeckém 
parku
Staré mlatové chodníky poblíž zámku 
u jezírka s růžemi budou v blízké době 
nahrazeny žulovou dlažbou. Rekon-
strukce chodníků o celkové ploše 85 m2 
má být dokončena nejpozději do konce 
července tohoto roku. O veškeré práce se 
za cenu necelých 200 tisíc postará spo-
lečnost MV BAU, s. r. o., která ze všech 
oslovených společností podala nejvý-
hodnější nabídku.

Rekonstrukce a změna využití stavby 
Komunitní centrum – sýpka Čakovice
Rada schválila zadávací dokumenta-
ci pro vyhlášení výběrového řízení na 
vybudování budoucího Komunitního 
centra. Předmětem veřejné zakázky je 
rekonstrukce a změna využití stávající 
budovy, která dříve sloužila jako sýpka. 
V budoucnu se zde dočkáme kulturního 
a komunitního centra s víceúčelovým sá-

lem, které bude sloužit širokému spektru 
společenských aktivit a v naší městské 
části dlouhodobě chybí. Předpokládaná 
hodnota veřejné zakázky je stanovena 
ve výši přes 40 milionů korun a má být 
hrazena z prostředků Magistrátu hl. m. 
Prahy, z rozpočtu MČ a z operačního pro-
gramu Praha – Pól růstu ČR.

Výstavba hřiště pro RC modely 
v lokalitě V Břízkách
Rada MČ schválila cenovou nabídku spo-
lečnosti Stavby MaKa, s. r. o., na výstavbu 
nového hřiště pro RC modely. Za cenu ne-
celých 90 tisíc bude v lokalitě V Břízkách 
v Čakovicích vybudována trať vhodná 
pro menší auta na vysílačku.

Revitalizace třeboradické návsi
Do konce prázdnin má být dokončena 
revitalizace prostor kolem vodní nádrže 
na třeboradické návsi. Cenová nabídka 
společnosti Zahradní centrum v Děčíně 

BH, s. r. o., zahrnuje zemní práce, nové 
stavební prvky i rozsáhlé sadovnické 
úpravy a výsadbu řady rostlin. Můžeme 
se těšit na nový chodník k Fatimě v zám-
kové dlažbě, schody do rybníka, nové 
lavičky, stojan na kola nebo dřevěný ob-
klad u nové ČOV. Celé dílo završí bohatá 
výsadba stromů, keřů a trvalkových zá-
honů.

Zadávací dokumentace pro vyhlášení 
výběrového řízení na akci Krajinný 
park Havraňák
Rada schválila zadávací dokumentaci 
podlimitní veřejné zakázky, jejímž před-
mětem je provedení novostavby zpev-
něných komunikací v prostoru nově 
plánovaného lesoparku. Součástí stavby 
je také lávka přes železniční trať, která 
bude sloužit pro bezpečnější a pohodl-
nější dopravu mezi Kbely a Čakovicemi. 
Toto bezbariérové propojení ocení nejen 
chodci, ale také cyklisté. ///

Na svých pravidelných zasedáních Rada městské části Praha‑Čakovice 
projednala 54 bodů jednání. Vybíráme pro vás některé z nich.
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Na dotazy účastníků odpovídal Ing. Jiří 
Karnecki z Odboru ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního města Prahy. Pro 
ty z vás, kteří jste se nemohli zúčastnit 
a zajímáte se o tuto tematiku, přinášíme 
informace v několika okruzích.

Zámecký a Cukrovarský rybník
V současné době má Zámecký rybník 
ve své správě Magistrát hlavního města 
Prahy, kterému se podařilo koupit i ryb-
ník Cukrovarský od Českého rybářského 
svazu. Důvod převodu vodních ploch na 

nového vlastníka je jednoduchý. Oba ryb-
níky byly ve špatném technickém stavu 
a potřebovaly opravy. Jedná se o velké 
investice a městská část Praha‑Čakovi-
ce a ani Český rybářský svaz nedispo-
nují tak velkými finančními prostředky 
na jejich revitalizaci a údržbu. Zároveň 
na magistrátu působí odborníci, kteří 
mají v oblasti revitalizací vodních ploch 
a toků dlouholeté zkušenosti. Jedním 
z nich je Ing. Jiří Karnecki. Zámecký ryb-
ník je již zrevitalizován a probíhají zde 
pouze drobné dokončovací práce. Jedna-

lo se o investici ve výši 23,7 milionů ko-
run. „Při úvahách, jestli převzít Zámecký 
rybník do správy, hrála velkou roli mož-
nost koupě zanedbaného Cukrovarského 
rybníka a případné revitalizace Mratín-
ského potoka. Takováto ucelená plocha 
je již udržitelná i z pohledu budoucí 
údržby,“ informuje Ing. Jiří Karnecki. 
Jedním z důvodů špatného technického 
stavu Zámeckého rybníka byl výskyt nu-
trií a přerybnění rybníka. Břehy rybníka 
byly erodované a nory nutrií vedly téměř 
do poloviny hráze. Nutrie byly odchyce-

Komentovaná procházka na 
téma revitalizace vodních ploch 
a toků na území Čakovic
Komentovaná procházka, která se konala pod záštitou místostarostky pro životní 
prostředí Soni Černé, proběhla 21. dubna. Diskutovalo se zejména o revitalizacích 
Zámeckého a Cukrovarského rybníka, Mratínského potoka a zakládání tůní. 
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ny a převezeny do zoo koutků. Ing. Kar-
necki dodává: „V 10metrovém úseku 
jsme museli cca polovinu děravé hráze 
odkopat a znovu utěsnit.“

Původně byl rybník průtočný. Potok 
tekl přes Cukrovarský rybník, vedl zřej-
mě kolem vlečky a vtékal do Zámeckého 
rybníka. Na severní břehy rybníků na-
vazovaly ovocné sady, jejichž pozůstat-
ky jsou podél Mratínského potoka patr-
ny dodnes. Plocha byla historicky zřejmě 
zmeliorována, protože při očištění dělící 
hráze Zámeckého rybníka bylo objeveno 
několik melioračních trubek. Ty mohly 
také propouštět vodu z rybníka do Mra-
tínského potoka.

Aby se předešlo opětovnému poškoze-
ní břehů a hráze, byla hráz obložena ka-
mennou dlažbou a břehy stabilizovány 
těžkou balvanitou rovnaninou. „Opevně-
ní, které jsme použili na zpevnění břehů, 
má větší spáry, a tím umožňuje výsadbu 
květin, prorůstání kořenů rostlin a stro-
mů,“ říká Ing. Karnecki. Břehy tak budou 
lemovat kvetoucí žluté kosatce a kypre-
je. V zadní části rybníka bylo vybudová-
no mělké plato s úkryty pro ryby a oboj-
živelníky, kde byly vysazeny lekníny 
a umístěny kmeny stromů, které musely 
být odstraněny z hráze. V současné době 
je rybník bez ryb, aby si lidé mohli co nej-

déle užít čistou vodu. Časem budou do 
rybníka řízeně vysazeny vhodné druhy 
ryb, jako jsou dravci a líni. „Rybník bude 
využit pro extenzivní chov s každoroč-
ním výlovem,“ informuje Ing. Karnecki.

Cukrovarský rybník projde revitaliza-
cí až jako poslední. Přesná podoba ryb-
níka ještě není známa, ale určitě zde pro-
běhne oprava všech objektů, zpozvolnění 
břehů, modelace terénu a celková rekon-
strukce zeleně. S novou výsadbou se sa-
mozřejmě počítá. „Kolem cukrovarského 
rybníka se nyní nevyskytuje žádná kva-
litní zeleň. Jedná se o nálety, stromy sta-
ré a nemocné nebo stromy nevhodné pro 
tělesa hrází,“ říká Ing. Jiří Karnecki. Pro-
jektová dokumentace revitalizace Cukro-
varského rybníka by měla být připravena 
přibližně za tři roky. Po dobu rekonstruk-
ce Cukrovarského rybníka bude Zámec-
ký rybník dočasně sloužit jako sportovní 
rybářský revír.

Tůně
Tůňka se nachází přibližně na úrovni 
poloviny Zámeckého rybníka u přítoku 
Letňanského potoka. Od rybníka ji dělí 
cesta. „Tůně děláme jako náhradní bio-
top zejména pro obojživelníky. Za rok by 
tůňku mohly osídlit ropuchy a skokani. 
Mohly by zde najít útočiště například 
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Čakovická radnice intenzivně pracuje na 
lepším stavu povrchů místních komuni-
kací. A tak jednu silniční stavbu střídá 
druhá. „Maximálně se snažíme, abychom 
obyvatele co nejméně obtěžovali, a tak 
další rozsáhlé opravy směřujeme na za-
čátek července, kdy jsou svátky a lidé 
odjíždějí více než jindy mimo město. 
Každopádně všechny další rekonstrukce 
chceme udělat v průběhu prázdnin, aby 
nezasahovaly do provozu v následují-
cím školním roce,“ říká starosta Čakovic 
Jiří Vintiška. O mnohých stavbách jsme 
vás průběžně informovali v minulých 
číslech. Některé jsou již hotové, jiné se 
v těchto dnech dokončují, další směřuje 
radnice právě na období dovolených.

Cukrovarská a Kostelecká ulice (1)
V květnovém čísle jsme psali o úvaze re-
konstrukce ulice Kostelecká mezi kruho-
vým objezdem u Globusu a železničním 
přejezdem. Ta nyní získala reálné obrysy. 
Podle dohody z jednání s představiteli 
dotyčných orgánů státní správy a dalších 
institucí, které se uskutečnilo 9. červ-
na, rekonstrukce začne 2. 7. a skončí 
10. 7. „Zhotovitelská firma slíbila nasa-
dit maximum techniky, aby se vše stihlo 
v plánovaném čase. Uvědomujeme si, že 
je to vytížené místo. Proto volíme právě 
týden, který je dopravně nejslabší z ce-
lého roku. Řidiči musejí počítat s úplnou 
uzavírkou této větve na Čakovice. Dopra-
va povede objížďkou přes Kbely. Upo-

zorňujeme však čtenáře, že informace se 
mohou změnit, pokud se orgány státní 
správy rozhodnou jinak,“ říká starosta 
k faktu, že pracujeme s informacemi, 
které máme k dispozici v době přípravy 
časopisu. Proto sledujte stránky městské 
části, kde najdete nejaktuálnější infor-
mace.

Na radnici opakovaně přicházejí dota-
zy, zda je to již plánovaný projekt rozší-
ření této ulice. Není. „Toto je, doufám, po-
slední oprava havarijního stavu povrchu 
před připravovaným rozšířením. Vozov-
ka to vyžaduje.“ Realizace projektu rozší-
ření Kostelecké ulice se očekává přibliž-
ně za dva roky.

Letní dopravní uzavírky
Prázdniny bývají po celé zemi dobou oprav a rekonstrukcí silnic. Nejinak je tomu i u nás 
v Čakovicích. Na co se máme připravit?
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i vážky,“ říká Ing. Jiří Karnecki z Odboru 
životního prostředí MHMP.

Mratínský potok
V první fázi proběhne revitalizace poto-
ka podél zámecké zdi. Betonové koryto 
bude vybouráno a nahrazeno balvani-
tou rovnaninou. Vybouraný beton bude 
rozemlet a následně použit jako pod-
kladová vrstva pod rovnaninu. Stará 
zámecká zeď se bude bourat a nahradí 
ji kamenné fragmenty, které budou exis-
tenci zdi připomínat. Balvanitá rovnani-
na bude vymodelována tak, že v potoce 
budou střídat hlubší a mělčí úseky. Pro 
zatraktivnění budou do potoka umístěna 
schodiště a šlapáky přes vodu. Z důvo-
dů velkého množství inženýrských sítí 
vedoucích po levém břehu potoka bude 
možné potok rozšířit pouze nad stávají-
cím dřevěným mostem. Celý revitalizo-
vaný úsek bude končit balvanitým sklu-
zem. Nové koryto se také osází mokřadní 
vegetací. Z ryb se sem určitě vrátí napří-
klad hrouzek nebo tloušť. Tato část je již 
vyprojektovaná a čeká se na vydání sta-
vebního povolení.

Jestli se podaří jednání s developery, 
bude se Mratínský potok revitalizovat 
i pod Lidlem. Zde by se pro revitaliza-
ci dala využít celkem velká plocha, kte-
rá není v územním plánu určená pro zá-
stavbu. Vše je ale ve stádiu příprav.

„Děkujeme panu Ing. Karneckemu 
a jeho kolegům za dosavadní práci. Jsme 
rádi, že s ním můžeme spolupracovat, 
a těšíme se na pokračování této spolu-
práce. Městská část v revitalizovaných 
lokalitách vlastní nemalé množství po-
zemků, tak budeme společně pracovat 
na tom, aby vzniklo něco smysluplného, 
co přinese užitek jak lidem, tak přírodě,“ 
doplňuje Soňa Černá.

Komentované procházky se také zú-
častnili starosta Jiří Vintiška, místosta-
rostka pro životní prostředí Soňa Černá 
a zastupitelka Lenka Kubcová, která stála 
v roce 2011 u vzniku prvotní studie revi-
talizace Mratínského potoka. 
///

Michaela Šimůnková
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Nové hřiště na discgolf se šesti koši se 
ukrývá v lesíku za tratí. Přirozeně tak 
navazuje na koše umístěné v lesopar-
ku Letňany. Pro milovníky tohoto spor-
tu tím vzniká velký prostor pro trávení 
volného času s oblíbenou disciplínou. 
„Návrh na vytvoření hřiště na discgolf 
se objevil ve druhém ročníku participa-
tivního rozpočtu, ale přesahoval svými 
náklady jeho možnosti. Nechtěli jsme 
se ho vzdát a rozhodli jsme se, že hřiště 
zřídíme v rámci běžného rozpočtu. Jeho 
cena dosáhla necelých 250 tisíc korun,“ 
říká místostarostka Kateřina Arnotová.

Discgolf je stále oblíbenější volnočaso-
vou aktivitou. Zájem o něj výrazně vzrostl 
v době covidu, kdy byly zavřené tělocvičny 
a omezené podmínky pro sportování. „Na-
víc discgolf nevyžaduje žádné velké přípra-
vy, stačí vzít disk a vyrazit na hřiště. Nau-

číte se ho hrát během chvíle a nezáleží ani 
na věku. Je vhodný pro celé rodiny, pro děti 
i prarodiče,“ pochvaluje si místostarostka.

Discgolf je obdoba klasického golfu, jen 
se místo holí a míčků používají létající dis-
ky (frisbee) a místo jamek speciální koše. 
Vznikl v 70. letech v USA a od té doby se 
rozšířil po celém světě. V Česku je aktuál-
ně kolem 170 hřišť. „Hřiště jsou navržena 
tak, aby se hráči museli potýkat s přírod-
ními překážkami, jako jsou stromy, keře 
či vodní plochy, a ukázali svoje schopnosti 
házet různé typy hodů. Oblast Havraňáku 
je právě pro takové podmínky velmi vhod-
ná. Jsme rádi, že Čakovice budou mít další 
možnost pro aktivní odpočinek, a věříme, 
že si tento sport najde své další příznivce,“ 
dodává Kateřina Arnotová. 
///

(red)

V Čakovicích se otevírá 
nové hřiště na discgolf
Na Havraňáku vyrostlo nové discgolfové hřiště. Vzniklo na základě 
participativního rozpočtu a již nyní slouží veřejnosti.

Pokračování  rekonstrukce  Schoelle-
rovy ulice (2)
I o této stavbě jsme již informovali. Na 
konci května skončila první etapa re-
konstrukce této ulice. O prázdninách by 
mělo začít dle plánů pokračování. Nejslo-
žitější bude ta část opravy, kdy bude uza-
vřena i křižovatka s ulicí Marie Podva-
lové, kterou projíždí autobusy a vozidla 
do sídliště. V tuto dobu bude zajištěna 
náhradní zastávka pro autobusové linky 
a ze sídliště bude možný výjezd jen ulicí 
Za Cukrovarem.

V této fázi čeká ulici kompletní rekon-
strukce, tedy nejen frézování povrchu 
vozovky, ale i kompletní sanace podkla-
dů, v některých místech půjde o úplně 
novou stavbu vozovky. Radnice se bude 

snažit vše zkoordinovat s ostatními pro-
jekty tak, aby se v budoucnu nemuselo 
do komunikace zasahovat.

V Třeboradicích od prodejny autodo-
plňků až k rybníku se také opraví při-
lehlý chodník. A radnice plánuje u domu 
s pečovatelskou službou vybudovat pře-
chod pro chodce. Tato stavba by měla být 
ukončena na přelomu roku.

Ulice U Hřbitovů (3)
Rekonstrukce ulice U Hřbitovů by měla 
zajistit opravu vozovky a výstavbu chod-
níku podél zdi třeboradického hřbitova. 
Benefitem bude také vznik odstavného 
místa pro autobusy. „Je to jedno ze tří 
připravovaných opatření, po jejichž rea-
lizaci nebudou mít autobusy manipulač-

ní místa na Slaviborském náměstí,“ říká 
starosta. Větší bezpečnost pro chodce, 
možnost parkování pro vozidla MHD 
i automobily, to jsou hlavní důvody této 
dopravní stavby.

Ulice Ke Stadionu (4)
Magistrát hl. m. Prahy plánuje také re-
konstrukci povrchu v ulici Ke Stadionu. 
V ulici Oderská pak bude opravena za-
stávka ve směru z centra. I tato oprava 
ulice bude provedena o prázdninách.

Aktuální informace o všech pracích 
najdete na webových stránkách radnice 
nebo na facebookových stránkách měst-
ské části. ///

Michala Jendruchová
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Guláš Šou
Tato ojedinělá akce se v naší městské 
části konala 21. května, a to již tradičně 
v prostorách zahrádky hospůdky U Da-
niela v Čakovicích. Soutěž o nejlépe při-
pravený guláš odstartovala ve 14 hodin. 
Letos se přihlásilo 15 týmů. Pětičlenná 
porota posuzovala guláše rozličných 
chutí, a proto pro ni nebylo jednoduché 
stanovit pořadí. Vítězem letošního roč-
níku se stal tým Tachovská prababič-
ka, 2. místo obsadil tým Four Seasons 
a 3. příčku vybojovali Přibylovci. Výsled-
ky Guláš Šou slavnostně vyhlásil pan 
starosta Jiří Vintiška. Hotové guláše de-
gustovala nejen porota, ale ochutnávali 
je také návštěvníci, a dokonce i soutěžní 
týmy mezi sebou. Organizace letošního 
ročníku se ujal čakovický spolek Bílej 
mlejn, který mimo jiné připravil ceny 
pro všech 15 soutěžních týmů. Nezapo-
mněl ani na zábavu pro děti, a tak pro ně 
zajistil skákací hrad a řetízkový kolotoč. 
Večer všem zpříjemnilo hudební vystou-
pení skupiny Dodo Band s čakovickým 
veterinářem Tomášem Šťatným. Akce se 
konala za podpory MČ Praha‑Čakovice 
a sponzora Pilsner Urquell. ///

Michaela Šimůnková
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(3)

(4)

1. Místo

2. Místo
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Dětský sportovní 
den v Třeboradicích
Dětský den v Třeboradicích se nesl ve 
sportovním duchu. V sobotu 28. května 
se na čtyřicet závodních týmů vydalo na 
orientační závod po okolí obce. „Sesta-
vili ho orientační profíci Martin Kubec 
a Jirka Tejkl, startér i komisař v jedné 
osobě. Účastníci mohli trasu proběhnout 
či projít. Stezka byla značena jak klasic-
ky analogově, tak letos poprvé dokonce 
i digitálně. Do cíle dorazili všichni, tudíž 
originální medailí, sušenkou a domá-
cí bezinkovou šťávou byli také všichni 
oceněni,“ směje se organizátorka Libuše 
Kurková z Klubu LíPa.

Po závodu se program plný sportov-
ních hrátek přesunul na fotbalové hřiš-
tě, kde si děti mohly i s rodiči vyzkoušet 
mnoho disciplín. Za jejich absolvování 
pak na ně čekala zdravá odměna ve for-
mě ovocných špízů. „Odměnou nejláka-
vější však byla nafukovací vodní fotba-
lová aréna, kde i v teplotách ne úplně 
letních se zmáčela většina dětí,“ usmí-
vá se Libuška Kurková. K tomu všemu si 
děti mohly zahrát oblíbené dřevěné hry 
Cool Wood, zajezdit si na koni z miško-
vické farmy, zaskákat na slacklině s bra-
try Růžičkovými a nebo zazpívat písně 
s Baruš Mima. Nesmíme zapomenout na 
taneční skupinu Just Dance Prague a ve-
selou jógu s Janou.

Dětský den byl pod taktovkou přízniv-
ců Klubu Lípa, SK Třeboradice a za pod-
pory MČ Praha‑Čakovice a restaurace 
Maximum provázen příjemnou fairplay 
náladou. ///

Michala Jendruchová

Den dětí
Bohatý zábavný program a plno dobrot 
si užily děti den před svým svátkem, 
v úterý 31. května. Celé dopoledne se 
jim v areálu SOŠ a SOU věnovali studenti 
a učitelé gastronomického učiliště. Tuto 
akci více než dvacet let organizují paní 
ředitelky Mgr. Věra Nováková a Ivana 
Heřmánková za finančního přispění 
městské části.

Zaměstnanci gastronomické školy se 
postarali o výtečné občerstvení, nechybě-
la nafukovací atrakce, hasičská auta, tvo-
řivá dílna ZUŠ a také zvířata, která chovají 
studenti oboru chovatel exotických zví-
řat. „Děti si mohly pohladit hady, křečky, 
myši, želvy, psy, králíky a mnoho dalších. 
Součástí byla také poradna, jak taková zví-
řata chovat v domácnosti. Nesmíme opo-
menout také soutěže o ceny,“ říkají spo-
luorganizátorky tradiční akce, ředitelka 
ZUŠ Marie Podvalové Ivana Heřmánková 
a ředitelka SOŠ a SOU Mgr. Věra Nováko-
vá. „Celé dopoledne si užil i pan starosta 
Ing. Jiří Vintiška, který se přiznal, že má 
obavy z hadů, ale statečně si je pohladil. 
I sluníčko nám svítilo a přispělo tak ke 
zdárnému konání celé akce. Těšíme se na 
příští rok a všem dětem přejeme k jejich 
svátku šťastný život,“ směje se Ivana Heř-
mánková. ///

Michala Jendruchová

Dětský den s rybáři
Dětský den plný sportu a soutěží při-
chystala také místní organizace ČRS Ča-
kovice. Ve středu 1. června se do velkole-
pého klání u rybářské chaty v zámeckém 
parku zapojilo na dvě stě dětí. Drobotina 
rozdělená do družstev absolvovala spor-
tovní, poznávací či znalostní soutěže. 
Malí sportovci si zaskákali v pytli, pozná-
vali přírodu, ryby, házeli na panáka nebo 
lovili dřevěné rybičky na prut s háčkem. 
To vše za nadšené podpory svých rodičů.

„Letos byla po delší době způsobené 
událostmi kolem covidu opravdu velká 
účast. Přispělo k tomu i velice hezké po-
časí. Spokojenost byla veliká, jak ze stra-
ny rodičů a dětí, tak i z naší strany coby 
pořadatele této akce,“ říká předseda MO 
ČRS Čakovice Jaromír Jelínek.

Děti si za své výkony odnesly dobroty 
v podobě bonbónů, ovoce, dortů, chut-
ných nápojů a hlavně voňavých buřtíků 
k opékání. „Všechny připravené dobro-
ty a pití se zkonzumovaly během celé-
ho setkání za velké spokojenosti nadše-
ných a šťastných soutěžících dětí i jejich 
rodičů,“ směje se Jaromír Jelínek a dodá-
vá: „Určitě budeme v této naší každoroč-
ní oblíbené akci pokračovat i v dalších 
letech, protože ten pohled do spokoje-
ných a rozzářených dětských očí nikdy 
neomrzí. Chtěl bych poděkovat všem 
členům výboru naší MO za perfektní 
přípravu a práci s průběhem této akce.“
///

Michala Jendruchová
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Foto: Michaela Šimůnková

Po celé republice se do letošního roční-
ku přihlásilo 1729 kostelů a modliteben. 
Nechyběl mezi nimi ani místní kostel 
sv. Remigia. O půl třetí odpoledne přiví-
tal první dětské návštěvníky na hravém 
putování po kostele a jeho okolí. „V rám-
ci dětského programu jsme chtěli děti 
přivést k myšlence, že každý z nás je je-
dinečný, důležitý pro společnost, má svo-
je osobité dary, ale je také součástí celku, 
patříme k sobě,“ říká organizátorka Jana 
Kloudová.

Na stezce si děti vyzkoušely, jak se žije 
s omezeným pohybem, když dobře nefun-
gují nohy, ruce, oči a sluch. Kromě legra-
ce, kterou si u plnění hravých úkolů užily, 
se organizátoři snažili předat poselství, že 
postižení lidé mají své důležité, nezastupi-
telné místo na světě a mohou toho hodně 
dokázat. A když oni mohou, co teprve mů-

žou ve svém životě dokázat děti, které jsou 
v pořádku a zdravé.

Při společné výtvarce u kostela si děti 
podle své fantazie ozdobily svůj dílek pu-
zzle. Dílky se následně skládaly do tvaru 
velkého srdce. „Je to symbolické vyjádření 
toho, že každý člověk, který je na světě, je 
důležitý, protože když jeho dílek chybí, ce-
lek není kompletní, zůstane prázdné mís-
to,“ říká Jana Kloudová.

Na dětský program navázal P. Stanislaw 
Góra svým tradičním žehnáním městu 
a jeho obyvatelům. Hned poté se kostel za-
plnil lidmi, kteří si chtěli poslechnout, kudy 
vedla cesta k víře dvou kněží, čakovického 
P. Stanislawa Góry a vinořského P. Františ-
ka Slavíčka, a operní pěvkyně Jany Sibery. 
Ta v závěru „talkshow“ zazpívala z kůru ně-
kolik duchovních árií a byl to tak silný hu-
dební zážitek, že na něj návštěvníci budou 

Noc kostelů
Také letos se čakovická farnost zapojila do oblíbené akce 
Noc kostelů. Pro návštěvníky připravila pestrý program.
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jistě dlouho vzpomínat. Celou besedu mů-
žete zhlédnout na youtube kanálu Farnost 
Čakovice.

Po skončení „talkshow“ architekt Broni-
slav Kulawiec ve své přednášce velmi fun-
dovaně hovořil o historii kostela a jeho vý-
zdobě. Odpočinek a klid večerní červnové 
zahrady si mohli vychutnat ti, kteří přišli 
na program nazvaný Večer v zahradě. Klid-
né písně, praskání ohně a zpěv ptáků jistě 
udělal návštěvníkům na konci pracovního 
týdne dobře na duši.

Zážitkem byl i večerní program S lehčím 
srdcem, kde lidé mohli symbolicky odklá-
dat to, co je tíží, čím marní čas, co jim na-
hání strach. P. Stanislaw Góra se podělil 
s návštěvníky o řadu osobních zkušenos-
tí, někdy humorných, někdy bolestných. 
„Byl to večer, kdy lidé mohli vyměnit to, co 
je sráží k zemi, za světlo, pokoj a svobodu 
nebo na tuto cestu vykročit. „Perla“, kterou 
si odnášeli jako symbol své jedinečnosti 
a vzácnosti, byla v dárkovém balení, pro-
tože dary, které máme, bychom měli po-
užívat pro dobro druhých, být darem pro 
druhé. A tím se dostáváme k myšlence, kte-
rou jsme začínali odpoledne s dětmi – kaž-
dý jsme jedinečný, ale patříme k sobě. A je 
důležité, abychom odkládali to, co nás pa-
ralyzuje, co nám brání být skutečně sami 
sebou, a mohli se tak dobře propojit s dru-
hými a vytvořit dobrý a krásný celek,“ říká 
Jana Kloudová. ///

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

Tento měsíc pokládá otázku 
Pro Prahu-Čakovice.

Blíží se konec volebního 
období a s ním podzimní 
volby. Jak jako zastupitel 
vnímáte uplynulé čtyři 
roky?

Uplynulé období bylo jiné než ta před-
chozí. V rámci koalice jsme měli možnost 
prosazovat svůj pohled na fungování 
radnice. Bylo nutné hledat průsečíky, 
některá témata se prosadit nepodařilo, 
některá omezeně, některá úspěšně. Ini-
ciovali jsme zahájení spolupráce s ma-
gistrátem, který úspěšně zrealizoval 
revitalizaci Zámeckého rybníka a bude 
pokračovat i s Mratínským potokem 
a Cukrovarským rybníkem. Soustředili 
jsme se na obnovu polních cest a podaři-
lo se nám prosadit zapojení krajinářů do 
úpravy zeleně kolem nových cyklostezek 
s asfaltovým povrchem, byť jsme ho ne-
preferovali. Pro posílení zapojení občanů 
do rozhodování jsme zavedli participa-
tivní rozpočet, jehož třetí ročník právě 
probíhá. Díky němu veřejnost rozhoduje 
o realizaci projektů, které sami občané 
navrhli. V sociální oblasti jsme usilovali 
o přiblížení služeb místním a připravili 
jsme přidělení dotací pro poskytovate-
le sociálních služeb. V oblasti bydlení 
jsme připravili pravidla pro přidělování 
bytů, která naplňují zásadu dostupnosti 
obecního bydlení. Pro přidělování dotací 
spolkům jsme dosáhli přijetí pravidel za-
ložených na spravedlivém a transparent-
ním rozdělování veřejných prostředků. 
Díky nám má zpravodaj a web MČ novou 
grafickou podobu i nová pravidla pro vy-
dávání.
///

Byly to složité roky – covid, nyní válka na 
Ukrajině. Z pohledu naší městské části 
to byla léta nejasná, přestože se určitě 
některé projekty zrealizovaly. Nicméně 
široká koalice, která se chtěla na všem 
„domluvit“, hledala těžko shodu a na-
hodilá řešení nebyla vždy dobrá. To, co 
se podařilo, bylo z většiny naplánováno 
před tímto volebním obdobím – zmiňme 
Husův park, aleje, revitalizace rybníka, 
opravy silnic (které jen na okraj nejsou 
aktivitami městské části, jak může být 
deklarováno, ale jde akce kompletně při-
pravené a hrazené magistrátem). Existu-
je zde i nadmíru vstřícný pohled na vý-
stavbu, kdy za tzv. smlouvy o spolupráci 
a „výhody“ pro naši městskou část je 
radnice ochotna obětovat občany. Infor-
mace dostáváme z radnice často pozdě, 
neúplně, neaktuálně a podané formou 
„tohle jim řekneme, tohle zamlčíme“. Jde 
o praxi, kterou je třeba změnit: salámová 
metoda stylem řeknu jen A, neprozradím 
B musí skončit. Zkusme se každý z nás, 
až půjdeme k volbám, ptát, co je reálně 
splnitelné a co jsou jen obecné a prázdné 
formulace. Hledejme v programech ne-
jen to, co vnímáme jako důležité, ale také 
to, co lze skutečně zrealizovat. Koukněte 
se pro srovnání do programů v předcho-
zích volbách a zamyslete se nad tím, do 
jaké míry byly splněny.
///

Kateřina Arnotová,
zástupkyně starosty 
MČ Praha ‑Čakovice
ČMT

Poslední čtyři roky se toho z mého po-
hledu udělalo zatím nejvíce, co se týká 
investic. Ve vedlejších sloupcích této 
rubriky se možná detailně seznámíte se 
všemi projekty, které se za poslední čtyři 
roky podařilo prosadit a následně zrea-
lizovat.

Já bych určitě chtěl říci jménem celé-
ho zastupitelského klubu ODS a TOP 09, 
že pro nás bylo ctí a radostí v současné 
koalici pracovat. Myslíme si, že se nám 
společně podařilo prosadit spoustu pěk-
ných a určitě zajímavých projektů, které 
buď život v naší městské části zkvalit-
nily, nebo alespoň o něco málo zlepši-
ly. Namátkou bych určitě vybral novou 
školu, kilometry cysklostezek, výstav-
bu nové hasičské zbrojnice. Opravilo se 
mnoho komunikací a chodníků. Rozšířila 
se obecně zeleň a proběhly revitalizace 
parků. Byly vyměněny povrchy na spor-
tovních hřištích. Vznikla nová volnočaso-
vá či sportovní zařízení. A mnoho dalších 
projektů se Zastupitelstvu v tomto voleb-
ním období podařilo realizovat.
///

Soňa Černá,
zástupkyně starosty 
MČ Praha ‑Čakovice
Pro Prahu-Čakovice

Jako radní pro životní prostředí, senio-
ry a Miškovice vnímám necelé uplynulé 
čtyři roky v těchto třech oblastech jako 
celkem pozitivní: plné nápadů a možnos-
tí tyto nápady z větší části uskutečňovat.

V oblasti zeleně mi bylo potěšením 
pracovat na revitalizaci Husova parku, 
vést za městskou část revitalizaci Zámec-
kého rybníka a okolí a plánovat spolu 
s magistrátem revitalizace Mratínského 
potoka a Cukrovarského rybníka, oživit 
centrum Miškovic parčíkem, obnovit ve 
spolupráci s místními zemědělci polní 
cesty a aleje, zlepšit údržbu stávajících 
zelených ploch atd.

Mojí srdeční záležitostí byla i spolu-
práce se seniory. Mimo jiné jsme rozší-
řili seniorskou nabídku volnočasových 
aktivit – sportovních, kulturních a v ob-
lasti vzdělávání. Ráda jsem pomohla či-
nem nebo jen radou, pohlazením po duši. 
Mnohdy to bylo vzájemné.

Dobré výsledky mají za sebou moji 
straničtí kolegové, ať už v oblasti rozvo-
je, školství, kultury či informovanosti ve-
řejnosti. Jako nezávislá politická skupina 
se zaměřujeme právě na práci a výsledky.

Uvědomila jsem si, jak je pro rozvoj 
naší městské části přínosné mít dobré 
vztahy nejen s volenými orgány na ma-
gistrátu, ale také s úředníky a s měst-
skými a státními společnostmi (veřej-
né osvětlení, odpady a recyklace, vodní 
toky…). A potvrdila jsem si, jak je důleži-
té chodit do terénu, být všímavým a na-
slouchat druhým.
///

Pro mě byly uplynulé čtyři roky zajíma-
vou zkušeností.

Za období, kdy jsem poprvé zastupi-
telem, jsem měl možnost seznámit se 
s fungováním našeho místního úřadu 
a jako předseda finančního výboru jsem 
získal možnost být detailně informován 
o příjmech a výdajích obce.

V naší městské části se toho za uply-
nulé čtyři roky změnilo hodně k lepšímu, 
každý občan ví, kde v okolí jeho bydliš-
tě došlo k nové výstavbě či opravě chod-
níku, komunikace, parkové úpravě, cyk-
lostezky, dětského hřiště, vodní plochy, 
školní budovy atd.

Pokud bude v příštím volebním obdo-
bí fungovat vedení radnice stejně dobře 
jako to současné, tak již dnes připravené 
projekty naší městské části se budou re-
alizovat v příštích čtyřech letech.
///

Tomáš Dubský,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice
ANO

Michal Motyčka,
zástupce starosty 
MČ Praha ‑Čakovice
ODS + TOP 09

Daniel Kajpr,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice
KDU-ČSL
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Rozhovor /// Rozhovor ///

ve svém ateliéru na Letné. Jenomže po 
privatizaci jsem si musel hledat nové 
bydlení. Jezdil jsem přes Čakovice na 
zakázky do Hovorčovic, i tam jsem 
u kamaráda a klienta pár měsíců by-
dlel. Díky tomu jsem si pronajal byt 
tady na faře. Měl jsem pro sebe půlku 
spodního patra. Strávil jsem tam šest 
let. No a pak jsem potkal svoji bývalou 
kamarádku a dnešní současnou ženu. 
Také se jí tady zalíbilo, a tak jsme se 
přestěhovali do domečku.

Jsou pro vás Čakovice inspirativním 
místem?

Určitě. Jsou pro mě ideální. Jsem v Pra-
ze, přitom v tom nejlepším slova smys-
lu téměř na vesnici. Jsem tady spokojený.

Nechtěl byste žít třeba na zámku 
nebo na hradě?

Těžká otázka. Dřív možná ano, dnes už 
ne. Už mám rád svůj klid, svoje kafíčko. 
Ale rád tam pracuji, to ano. Moc hez-
ká práce byla na zámku Červený hrá-
dek u Jirkova. Je tam úžasný rytířský 
sál. Restaurovali jsme zde krásné bi-
tevní výjevy. Moc se mi tam líbilo. Týd-
ny jsem tam strávil na malém pojízd-
ném lešení.

To mi připomíná, vaše tělo asi 
dostane docela zabrat, že?

To ano. Nejvíc asi ruce. Když pracuji na 
stropě, tak bolí. Musím si také dávat 
pozor na záda. Proto se snažím ráno 
cvičit. Protože jsem „starší kluk“, pro-
tahuji se rovnou vleže v posteli. Někdy 
se přemůžu a zacvičím si i před spa-
ním. Ale je to jen takový strečink, tor-
ze, abych si natáhl obratle.

Vzpomenete si na první práci?
Pravděpodobně to byl oltářní obraz 
z kostela Panny Marie na Žižkově. Na 
první práci to bylo docela obtížné. Jed-
nalo se o obraz z 19. století, na kterém 
malíř uměle vytvořil plastické struktu-
ry a reliéfy. Malba na plátně a já jsem 
ji musel nažehlit na nové plátno, což 
bylo náročné.

Vaše práce vás vrací do minulosti. 
Přemýšlel jste někdy, v jaké době 
byste chtěl žít?

Takové romantické představy už ne-
mám. Mám rád civilizaci, ale rád pra-
cuji v barokní době. Dřív jsem chtěl dě-
lat úplně všechno, vitráže, líbily se mi 
vykládané zbraně a spousta dalšího. 
Ale všechny tyto zkušenosti se mi hodí 
a díky tomu dnes dělám téměř cokoliv.

Měl jste to v sobě odmalička? 
Těžko říct, kde se to ve mně vzalo. 
Ale moji předkové byli všichni zamě-
řeni na nějaké umění. Dědeček hrál 
amatérské divadlo, maminka kreslila, 
chtěla být módní návrhářkou, tatínek 
byl kovář. Moje cesta k výtvarnu byla 
poměrně jasná. Mám špatnou paměť 
a nešla mi matika.

Zanechal jste stopy i ve svých dětech? 
Vydaly se podobnou cestou?

V zásadě ano. Syn vystudoval animaci 
na FAMU a věnuje se různým projek-
tům. Dcera má tři děti, ta moc času na 
tvorbu nemá.

Jaký jste dědeček?
Neviditelný. Moc času s vnoučaty ne-
trávím, strašně málo je vídám. Že bych 
si s nimi sedl a maloval, to bohužel ne.

To z vás má manželka asi radost.
Je pravda, že jsem hodně času zalezlý 
v podkroví v ateliéru. Asi by mě ráda 
viděla častěji a déle. A když nejsem 
v ateliéru, jsem někde na hradě, zám-
ku, v kostele nebo jako právě nyní na 
hřbitově v Albrechticích nad Vltavou.

Co vás tam nyní zaměstnává?
Je to velmi zajímavé místo. Podél hřbi-
tovní zdi mají 85 kapliček z 19. stole-
tí. Jsou to náhrobky místních obyvatel. 
S partou kolegů jsme je před lety re-
staurovali. Byla to složitá práce, protože 
z originálních maleb zbylo jen pár frag-
mentů. Nyní je pravidelně udržujeme, ji-
nak by z nich za pár let zase nic nebylo.

Ačkoliv tráví mnoho času v kostelích či 
na hřbitovech, nechybí mu smysl pro hu-
mor. Pokud mu ovšem nezavoláte před 
polednem. „Mám převrácený režim. Cho-
dím spát mezi třetí a pátou ráno a vstá-
vám třeba v jednu,“ směje se. „Víte, jak 
skvěle se pracuje v noci? To dokonalé 
ticho…“

Nějak mi váš denní režim nejde 
k práci restaurátora. Snad v noci 
neobjíždíte hrady a zámky?

To ne. Když mám zakázku na něja-
ké památce, musím si samozřejmě 
přivstat, ale pokud pracuji na něčem 
menším doma, pak je tohle pro mě ide-
ální čas.

Na hřbitovech a v kostelích trávíte 
spoustu času. Cítíte tam nějakou 
vyšší sílu?

Cítím. Takový prostor je sám o sobě 
nabitý něčím, co nedokážu popsat. Při-
tom nevěřím na žádné „vlny“ a takové 
věci. Jednou jsem se dostal ve Francii 
do kostela, který vypadal jako ohrom-
ná betonová kostka. Ten pocit pro-
storu byl ohromující. Takové ticho, až 
z něj bolely uši.

Dostal jste se se svou prací na nějaké 
kuriózní místo?

Zažil jsem absurdní zkušenost. Restau-
rovali jsme rakve z krypty kostela na 
Karlově. Zničil jsem několik kusů oble-
čení a respirátorů, protože to byly roz-
padlé, prohnilé fragmenty, které jsme 
museli vytahat ven, odvézt do Roztok 
na ozáření, pak se několik měsíců suši-
ly a napouštěly sanačními prostředky. 
Z několika prken se nám podařilo zre-
konstruovat jednu celou rakev, další 
dvě jsou originální jen napůl a vytvo-
řili jsme také jednu repliku. Nakonec 
jsem je domaloval kříži. To byla oprav-
du zajímavá zkušenost.

Ono se to nezdá, ale vaše zaměstnání 
je poměrně dost o extrémech, že? 
Třeba v rámci počasí.

Máte pravdu. Díky tomu jsem zvyk-
lý pracovat za každého počasí. Napří-
klad na hřbitově v Albrechticích nám 
přímo při restaurování kapliček bouř-
ka odnesla tři velké party stany, pod 
kterými jsme se skrývali proti vedru 
a slunci. To byla velká „legrace“. Takže 
jsem zvyklý dělat ve velké zimě i vel-
kém horku, ale teď už to moc nevyhle-
dávám. Mám rád svůj klid.

Nacházíte ten klid v Čakovicích?
Ano. Tady to mám rád. Žiju tady přes 
dvacet let. Narodil jsem se na Malé 
Straně a do svých pětadvaceti jsem by-
dlel vedle lanové dráhy na Petřín. Bylo 
to úžasné dětství. Na Petříně jsme sáň-
kovali, lyžovali. Po svatbě jsem se od-
stěhoval a po rozvodu jsem chvíli žil 

Petr Šafus: Nejraději 
pracuji v noci
Prázdniny jsou pro mnohé z nás dobou výletů na hrady a zámky. 
Obdivujeme historii památek a vnímáme s úžasem jejich krásu. 
Abychom je mohli vidět v jejich plné nádheře, je třeba mnoho hodin 
umělecké a doslova mravenčí práce restaurátorů. Jedním z nich je 
také Petr Šafus, který se do Čakovic přistěhoval před jednadvaceti 
lety. Od té doby jsou mu velkou inspirací.

A vy sám malujete?
Je to docela překvapivé, ale ne. Všich-
ni moji kolegové malují, ale já se tomu 
nevěnuji. Já dokážu udělat kopii, ale 
neumím vymyslet obraz, což taky sou-
visí s mojí pamětí. Proto mi vyhovuje 
restaurování. Ale nemyslete si, tam je 
malování a retušování pouze takovou 
třešničkou na dortu. Obnáší to spous-
tu práce, která není vidět, jako je zpev-
ňování, fixování, odstraňování starých 
nevhodných tmelů a přemaleb, nové 
tmelení a mnoho dalšího. A kolem 
toho ještě papírování, laboratorní prů-
zkumy, fotografování, konzultace, ko-
mise, dokumentace, zprávy…

Máte ještě nějaký restaurátorský sen, 
který byste si rád splnil?

Už asi ne. Mě těší ta práce jako tako-
vá. Žádné šílené ambice nemám. Nikdy 
jsem nehonil kšefty, nevydělával jsem 
tolik, což asi vůči rodině nebylo fér, ří-
kám tomu špatně placený zedník…

Dá se říci, jak dlouho trvá průměrná 
restaurátorská práce?

Mně hodně dlouho. Já si tu práci vy-
chutnávám a snažím se ji dělat podle 
svého nejlepšího vědomí a svědomí. 
Jak nejlépe umím. Tvrdím, že mým nej-
větším úspěchem je, že jsem u toho vy-
držel celou dobu. ///

Michala Jendruchová
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U nás /// na YouTube

Lidová muzika z Chrástu

Folklor trochu jinak představila Lidová 
muzika z Chrástu v Schoellerově sále 
čakovického zámku. Zaposlouchejte se 
do jejich hudebního vystoupení.

Dětský den navštívila tisícovka dětí

Brány SOŠ a učiliště v Čakovicích se opět otevřely nejmenším. 
Škola tradičně pořádá největší dětský svátek na území naší 
městské části. Více v reportáži.

Nová informatika na ZŠ

ZŠ Dr. E. Beneše jde s dobou a od letošního školního 
roku začala s výukou tzv. nové informatiky. Co to 
přesně znamená? Dozvíte se v reportáži.

Radnice získala 
dotace na lávku 
přes trať

MČ se podařilo získat 
od magistrátu dotace 
ve výši 40 a půl milionu 
korun. A to na tři 
projekty týkající se 
dopravy. Které to jsou?

Benefiční koncert pro Ukrajinu
Čakovickým kostelem sv. Remigia se 
10. května nesly tóny, které patřily 
ukrajinským občanům. Uskutečnil se zde 
charitativní koncert, díky kterému se 
vybralo cca 20 tisíc korun.

Chodníky se budou opravovat i letos
I v letošním roce bude pokračovat postupná 
rekonstrukce chodníků v naší MČ. Kterých se to 
týká? Dozvíte se v reportáži.

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

→ ←

Do Senátu se starostou

Čakovičtí senioři se podívali do 
Senátu Parlamentu ČR. Vyrazili 
tam společně se starostou Jiřím 
Vintiškou a místostarostkou 
Soňou Černou. 

Historie ///

Táborový budíček 
ve Varvažově, 
fotoarchiv 
Pavla Štědrého  
(asi 60. léta)

Prázdninové vzpomínky 
na dětské tábory
Skoro všichni to známe, prožili jsme si to 
jako děti, prákoši nebo později oddíloví 
vedoucí. Rádi vzpomínáme na roman-
tiku táboření v přírodě, výlety, soutěže, 
život se škvory ve stanech a chajdách, 
večery u táboráků, hromadu legrace 
a někdy slzičky stesku, kamarády i prv-
ní lásky. Většina rodičů místních dětí po 
válce pracovala v Avii nebo v ZPA Čako-
vice. Tyto podniky věnovaly na dětskou 
rekreaci nemalé finanční částky i velkou 
pozornost jejich personálnímu obsazení 
a programu. A tak rozhodnout se, kam 
na tři prázdninové týdny odeslat své ra-
tolesti, bylo nasnadě.

Rejštejn (Rejn)
V 50. letech, kdy vyvstala otázka, kam 

o prázdninách s dětmi zaměstnanců 
Avie, zašel pan Smola za starostou šu-
mavské obce Rejštejn, a jelikož tenkrát 
vše patřilo všem, mohl vybrat libovol-
né místo k vybudování tábořiště. Zvolil 
tedy idylické místo u řeky Otavy, které se 

pak stalo dějištěm tisíců prázdninových 
příhod. V roce 1977 zaměstnanci pod-
niku svépomocí vystavěli srub. O prázd-
ninách se střídaly tři turnusy, každý měl 
svou celotáborovou hru s tématy od indi-
ánů až po ufouny, a to pod přísným dozo-
rem hlavních vedoucích. S úsměvem na 
rtech se mnohým z vás vybaví jména ně-
kterých z nich: Z. Charamza, J. Biskup, E. 
Keyř, Z. Pavlas aj.

Varvažov
Do tábora v jihočeských lesích údo-

lí řeky Skalice u obce Varvažov jezdily 
i mladší děti již od 1. třídy ZŠ. Podmín-
ky zde byly komfortnější, nejmladší děti 
spaly ve srubech Mír a Jitřenka, starší 
nejdříve ve stanech s podsadami, později 
v chatičkách. „Hlavas se sporťákem spali 
v tzv. Haciendě. Ráno nás budil zpěv ptá-
ků a hlas trubky s budíčkem. Od té chvíle 
šlo vše dle táborového denního řádu, hry, 
sport, výlety po okolí a při hezkém poča-
sí koupání. Vstup do tábora byl střežen 

hlídkami u závory, a to i v noci. Na hlídce 
jsme si připadali moc důležitě, ale stačilo 
houknutí sovy a už jsme budili vedoucí,“ 
vzpomíná vzpomíná Pavel Štědrý, syn le-
gendárního hlavního vedoucího.

Prvosenka
Na horskou chatu Prvosenku v Krko-

noších jezdily děti v létě i v zimě. Získa-
ly zde lásku k horám, turistice a mnoho 
se jich zde naučilo lyžovat. Letní tábory 
vedl M. Sádlo, zimní J. Milec.

Zámyšl
Šumava se stala zázemím i pro tábor 

Zámyšl. Rozprostíral se na louce s vý-
hledem do kraje. Pečovali o něj skuteční 
srdcaři v čele s K. Zajícem, přezdívaným 
Král Šumavy, a z hlavních vedoucích nej-
více vzpomínáme na Z. Hodra a Z. Eliá-
še. Spalo se ve stanech s podsadami, paní 
kuchařky vařily senzačně a lišky zde do-
slova dávaly dobrou noc. ///

Jarka Krákorová, kronikářka
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Letní tipy /// Školství /// U nás

Hostivařská přehrada, Praha 10 – nej-
větší vodní plocha v Praze v krásném pro-
středí lesoparku.
www.hostivarskaprehrada.cz

Pískovna Sadská – 20 minut jízdy z Pra-
hy nedaleko města Sadská.
www.kudyznudy.cz/aktivity/piskovna-
‑sadska

Přírodní  koupaliště  Jureček – prvore-
publiková přírodní plovárna u Říčan.
www.jurecek‑ricany.cz

Jevanský rybník – v obci Jevany, 26 km 
z Prahy‑Štěrbohol. Nejlepší zázemí po-
skytuje pláž na Vyžlovce.
www.kudyznudy.cz/aktivity/prirodni-
‑koupaliste‑vyzlovka

Lom Hřímězdice – ráj pro milovníky sko-
ků z výšky a pro potápěče, 20 km od Pří-
brami, z Čakovic 50 km. 
www.kudyznudy.cz/aktivity/lom‑hri-
mezdice‑raj‑pro‑milovniky‑skoku‑z‑vysky

Kdo procházel v týdnu od 8. do 13. května 
kolem čakovické základní školy, nemohl 
přehlédnout cirkusový stan. Tentokrát 
k nám však nepřijeli praví cirkusáci, ale 
proměnili se v ně žáci ZŠ Dr. E. Beneše. 
V rámci unikátního vzdělávacího projek-
tu Cirkus Happy Kids si společně s uči-
teli a rodiči postavili šapitó, nazkoušeli 
jednotlivá čísla a nakonec se za velkého 
aplausu představili veřejnosti.

„Smyslem projektu je dětem zpro-
středkovat zážitek z cirkusového pro-
středí, kdy si mají možnost otestovat své 
hranice, poznat své mnohdy skryté mož-
nosti a zažít obrovský úspěch pečetěný 
aplausem diváků. Během týdne děti spo-
lečně s trenéry připraví opravdové cir-
kusové vystoupení, které pak veřejnosti 
a rodičům předvedou v kulisách pravé-
ho cirkusového šapitó,“ seznamuje nás 
s projektem ředitel školy Martin Střelec.

Jezero  Lhota  – přírodní jezero u Staré 
Boleslavi.
www.jezero‑lhota.cz

Proboštská  jezera  – v těsné blízkosti 
Staré Boleslavi. 
https://probostskajezera.com

Jezero Konětopy – soustava jezer neda-
leko obcí Konětopy a Dřísy na Mělnicku. 
www.jezerokonetopy.eu

Mlékojedy – zatopená pískovna mezi Ti-
šicemi a Mlékojedy u Neratovic. 
https://beachparkmlekojedy.cz

Lom  Baraba – komplex jezer zatopené 
pískovny s písčitým břehy bez zázemí 
u obce Vliněvec a města Mělníka. Ideální 
místo pro příznivce potápění. 
www.kudyznudy.cz/aktivity/lom‑bara-
ba‑komplex‑jezer‑zatopene‑piskovny

Aktuální informace o kvalitě vody můžete 
najít na www.koupacivody.cz.

Akce se zúčastnilo na 150 dětí rozdě-
lených do několika týmů. V pondělí se 
zapojily do stavby šapitó, další dva dny 
absolvovaly dva dvouhodinové tréninky, 
ve čtvrtek dopoledne pak svým spolužá-
kům předvedli, co umí, v rámci generál-
ky a večer už se dočkaly potlesku oprav-
dového publika. Pro velký úspěch ještě 
představení zopakovaly v pátek. Násled-
ně všichni společně šapitó zbourali, aby 
se cirkus mohl vydat k další škole.

A co lidé mohli vidět? Celým předsta-
vením provází medvídek Happy společ-
ně se smutnou holčičkou, kterou se snaží 
rozveselit tím, že ji bere na cestu kolem 
světa. Cesta začíná v Brazílii, kde nej-
menší děti připravily černé divadlo. Poté 
se přesouvají do Irska s provazochodci. 
Následuje Egypt a fakíři, žongléři v Ame-
rice, kouzelníci a akrobaté. Vyvrcholením 
programu je pak vystoupení na visuté 

Tipy na koupání v přírodních 
koupalištích a výlety vlakem z Prahy

Školní cirkus

Tak jako každý rok jsme pro vás do letního vydání časopisu připravili pár tipů na koupání v přírodních 
koupalištích. Většina z nich nabízí také sportovní vyžití a zábavu pro děti. Letos jsme nezapomněli na 
potápěče a milovníky skoků do vody.

Děti ze ZŠ Dr. E. Beneše na vlastní kůži okusily, co obnáší cirkusové 
umění. Postavily si šapitó, nazkoušely akrobatická vystoupení 
a představily se veřejnosti. Sklidily za to obrovský aplaus.
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Tipy na výlety vlakem 
z Prahy
Posázavský motoráček
Posázavský motoráček jezdí z Prahy 
po trati tzv. Posázavského pacifiku přes 
Vrané nad Vltavou a Jílové u Prahy až do 
Týnce nad Sázavou a zpět. V okolí tratě 
se nachází krásné kulturní památky, jako 
jsou např. hrad Týnec nad Sázavou, Zbo-
řený Kostelec nebo zámek Vysoká Lhota 
a mnoho turistických cílů. Vlak jede kaž-
dou sobotu, neděli a svátek od posledního 
březnového víkendu do začátku října. 
www.kzc.cz/?sekce=pravidelne_verejne_
vlaky & stranka=posazavsky_motoracek

Rakovnický rychlík
Rakovnický rychlík jezdí údolím řeky Be-
rounky a Rakovnického potoka v trase 
z Prahy přes Beroun, Křivoklát a Rakov-
ník do Kralovic a zpět, a to každou sobotu, 
neděli a státní svátek od posledního břez-
nového víkendu do konce října. Na trase 
vlak projede po 5 velkých mostech přes 
Berounku a Vltavu a celkem 5 tunely. 
www.kzc.cz/?sekce=pravidelne_verejne_
vlaky & stranka=rakovnicky_rychlik. ///

Michaela Šimůnková

hrazdě. Mezi jednotlivými vystoupeními 
se o zábavu stará tým klaunů.

„Je neuvěřitelné, co trenéři dokážou s dět-
mi nacvičit za tak krátký čas. Letošní před-
stavení připravovali pouhé čtyři hodiny. To 
obrovské nadšení dětí po celý týden je skvě-
lé zažít a jejich výkony jsou pro mě doslova 
ohromující. Osobně se domnívám, že jsme 
byli opět svědky malého pedagogického zá-
zraku,“ říká ředitel školy spokojeně s tím, že 
se letos jednalo již o druhý ročník. „O tomto 
projektu jsme se před pár lety dozvěděli na 
networku Trvalá obnova školy, jehož jsme 
členy. Ředitelé, kteří projekt zažili, o něm 
vyprávěli s obrovským nadšením. Takové 
nadšení z nějakého pedagogického projek-
tu jsem od lídrů škol ještě nezažil, a tak jsem 
se rozhodl ho na naší škole vyzkoušet,“ do-
dává s tím, že se do něj v budoucnu škola ur-
čitě zapojí znovu. ///

Michala Jendruchová
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Senioři /// U nás
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pořádá
MČ Praha - Čakovice

MČ Praha - Čakovice Vás srdečně zve na

Čakovickou seniorádu
2022

6. září 2022
nám. Jiřího Berana
Program
8.30–9.30 Registrace účastníků
9.45 –10.00 Zahájení
10.30 –13.00 Sportovní klání
13.00 –14.00 Vyhlášení vítězů

Farnost /// Skauti ///

Milí senioři,
rádi bychom vám popřáli krásné letní 
prázdniny a pokud možno hezkou dovo-
lenou. Těšíme se na vás opět v září, kdy 
bude nabitý kulturní program.

Čekají nás větší akce, jako je například 
senioráda a posvícení. Na podzim budou 
také obnoveny kurzy trénování paměti, 
němčina, angličtina, počítačové kurzy 
a vycházky s kronikářkou Jarkou Kráko-
rovou. ///

Odbor školství, kultury a sportu společ-
ně s místostarostkou Soňou Černou

Moji milí,
bývá zvykem, že na neděli Dobrého pastýře 
(letos 8. května) se oznamují zprávy, které se 
týkají kněze ve farnosti a farního společen-
ství. Protože pravým Pastýřem je Ježíš, kněz 
ho jenom na nějakou krátkou dobu zastupu-
je. A už je to tak, že k 1. červenci 2022 budu 
odcházet z farností v Čakovicích a ve Vinoři.

Měl jsem možnost si zvolit – buď být smut-
ný, že vám musím tu zprávu oznámit, nebo 
být vděčný za to, že jsem tu mohl s vámi být. 
A zvolil jsem si tu druhou variantu. I přesto, 
že v žádné farnosti jsem ještě nebyl tak krát-
ce – jsem tu pouze čtvrtým rokem, a proto-
že byl covid, jsme opravdu spolu jen dva a půl 
roku. Ale jsem šťasten, že jsem za tak krátkou 
dobu zakusil tolik přijetí a lásky – od dětí, od 
dospělých. Měl jsem úžasné spolupracovní-
ky. Myslel jsem, že v čakovické farnosti zůsta-
nu minimálně do důchodu. Mám krásný byt, 
krásnou zahradu, krásnou farnost, krásný 
kostel, co byste si přáli víc?

Ale vím, že mě Pán skrze církev zve do 
farnosti Praha‑Lhotka. Možná se mě ze-
ptáte, jestli jsem mohl nesouhlasit. Mohl 
jsem. Ale bylo by to v rozporu s vírou, kte-
rou jsem tu hlásal. Uslyšel jsem Jeho hlas – 
opravdového Dobrého pastýře. Věřím, že je 
to tak nejlepší pro mě i pro vás.

Přijde k nám mladý, jednatřicetiletý kněz 
František Čech, který je v současné době kap-
lanem na Jižním Městě. Chtěl bych poděkovat 
panu biskupovi Zdenkovi a panu kardinálo-
vi, že splnili, co mi slíbili – že sem přijde vel-
mi dobrý kněz. A tak, jako když rodič dává dce-
ru nebo syna neznámému muži nebo ženě ve 
svátosti manželství, pokud věří, že je to dob-
rý člověk, činí to s velkým odevzdáním a dů-
věrou, přestože to bolí. S důvěrou, že všechno 
prospívá k dobrému těm, kteří Boha milují (Ří-
manům 8).

Věřím, že díky tomu, co jsme spolu prožili, 
budeme spolu pořád spojeni. Budu městskou 
část Čakovice, čakovickou farnost a každého 
z vás nosit ve svém srdci! ///

P. Stanislaw Góra

Letošní
prázdninová soutěž 
Spravte to TO!

Skauti ze skautského střediska Athabaska 
z Prahy‑Čakovic letos potřetí 

budou spolupracovat s ČT Déčko 
a v okolí Prahy‑Čakovic schovají kešku 

s heslem pro letní prázdninovou soutěž.

Déčko postihla podivná série poruch. Všude chaos, 
zmatek, panika a nikdo neví, co se to děje. 

Kdekdo volá: „Spravte to!“ 
Ale cožpak někdo ví, co to TO je? 
Kdo to všechno dá zase do kupy? 

Pokud tě zajímá, jak se bude situace na Déčku vyvíjet, 
můžeš ji od 15. 6. sledovat na stránkách Déčka. 

A už 1. 7. budeš moci pomáhat s… ale to 
nemůžeme prozradit.

Více informací již brzy na www.spravtetoto.cz
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Sport /// U nás Sport /// U nás

Ten už je zkušeným plavcem, ale před 
sebou má výzvu největší – přeplavat sám 
kanál La Manche. „Tuším, do čeho jdu, 
ale zároveň člověk ví, že to nebude za-
darmo. Ale i když se to nepovede, tak to 
bude zážitek, na který se jen tak nezapo-
mene,“ říká Michal v rozhovoru.

Michale, jak dlouho se plavání 
věnujete? A jak dlouho dálkovému?

Pravidelně chodím plavat zhruba od 
roku 2014, to bylo ale spíše plavání 
„jen tak“. V roce 2017 jsem se přihlásil 
do I. plaveckého klubu otužilců v Pra-
ze a o rok později se zúčastnil prvních 

dálkových závodů a také zimních zá-
vodů.

Jaké jsou vaše největší úspěchy, co se 
umístění i osobního pocitu týče?

Asi za svůj zatím největší úspěch po-
važuji 26kilometrový závod z Rapper-
swilu do Curychu v roce 2019, který 
jsem dokončil za necelých devět hodin. 
I přesto, že jsem skončil až dvanáctý, 
jsem si závod užil a zdolal zatím nej-
delší vzdálenost, co jsem kdy uplaval. 
Potom se mi také podařilo první mís-
to na 200 metrů v ledové vodě v Petro-
hradu ve věkové kategorii 30 až 39 let. 

Sám přes kanál La Manche. 
Michal Brauner se těší na životní výzvu
Pro někoho je maximem uplavat najednou pár bazénů. Jsou ale lidé, pro které je zdolávání nekonečných 
kilometrů ve vodě životní výzvou. Jedním z nich je občan Čakovic, dálkový plavec Michal Brauner.
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Za úspěch ale považuji každý závod, 
který doplavu, bez ohledu na umístění.

Jak náročné je dálkové plavání (pro 
nás laiky) jako disciplína? Dovede si 
to běžný plavec představit?

Určitě je to svým způsobem náročné, 
jak fyzicky, tak psychicky, ale to platí 
pro každý vytrvalostní sport. Myslím 
si, že je to otázkou tréninku. Když jsem 
začínal s plaváním a byl jsem rád, když 
jsem uplaval jeden kilometr, nedokázal 
bych si představit uplavat 26 kilome-
trů. Ale tím, že člověk plave pravidel-
ně a postupně zvyšuje uplavané vzdá-

lenosti, se tělo dokáže přizpůsobit 
a vždy je to jen o tom, dostat se o kou-
sek dál než posledně.

Vedle fyzické námahy je to určitě 
náročné i na psychiku, že?

Někde jsem četl, že dálkové plavání je 
z osmdesáti procent o psychice a zby-
tek o tom, kolik má člověk natréno-
váno. A musím s tím souhlasit. I když 
člověk nemůže fyzicky, vetšinou doká-
že udělat pár dalších temp, ale v oka-
mžiku, kdy se vzepře hlava, je to pak 
hodně těžké. I proto je dobré trénovat 
v náročnějších podmínkách a naučit se 
zvládat případné krize.

Co se vám honí hlavou při zdolávání 
nekonečných kilometrů? Jestli má 
vůbec člověk v takové situaci prostor 
na myšlenky.

Času na myšlenky je ve vodě spoustu. 
Zjistil jsem, že nejvíce mi vyhovuje hla-
vu nějak zabavit. Zkouším si třeba po-
čítat různé matematické úlohy nebo se 
snažím zaměřit na techniku plavání, 
případně na dění v okolí. Občas si také 
představuji jídlo, co si dám jako odmě-
nu po doplavání. (usmívá se)

Nedávno jste se zúčastnil štafetového 
přeplavání kanálu La Manche. Jak se 
vám akce podařila?

La Manche jsme přeplavali v šestičlen-
né štafetě koncem května. Měli jsme tý-
denní okno, kdy jsme měli šanci plavat, 
a kvůli počasí vůbec nebylo jisté, jestli 
poplaveme. Nakonec se počasí umoud-
řilo a udělalo se pěkně, takže jsme moh-
li ve tři hodiny ráno v neděli 22. května 
vyrazit. V případě štafetové přeplavby 
se plavci střídají po hodině, takže je dost 
času na odpočinek na lodi. Díky tomu, 
že počasí bylo opravdu pěkné, myslím, 
že jsme si zhruba jedenáctihodinovou 
přeplavbu všichni hodně užili.

Je to pro vás veliká výzva, zkusit si 
kanál v srpnu přeplavat sám?

Určitě je. (usmívá se) Zatím největší 
výzva, o kterou jsem se v plavání po-

koušel. Výhodou je, že zhruba už tu-
ším, do čeho jdu, ale zároveň člověk ví, 
že to nebude zadarmo. Ale i když se to 
nepovede, bude to zážitek, na který se 
jen tak nezapomene.

V nejužším bodě je kanál široký 32 
kilometrů. To bude vaše trasa?

Reálně je trasa o kousek delší, a to 
kvůli proudům, které se v průběhu 
plavby mění. Ve skutečnosti plavec 
může naplavat i více než čtyřicet ki-
lometrů, v závislosti na jeho rychlosti 
a síle proudů. Trasu určuje kapitán do-
provodné lodi právě s přihlédnutím na 
proudy a také okolní dopravu.

Jak dlouho dopředu se na to musíte 
připravovat?

Nejprve je potřeba si rezervovat lodi-
voda, na něj se může čekat až tři roky. 
Já se rozhodl, že bych to chtěl zkusit, 
v létě 2019. Od té doby jsem se snažil 
postupně na tuto akci připravovat. Ale 
opravdu intenzivně jsem se začal při-
pravovat až loni v srpnu, tedy zhruba 
rok před přeplavbou.

Jaké jsou vaše další životní výzvy 
a plány na velké akce v letošním 
roce?

Po přeplavbě, ať už úspěšné, nebo ne-
úspěšné, si plánuji dát trošku pohov 
a volnější režim. Určitě chci také za-
pracovat na plavecké technice a dále 
se účastnit závodů v České republice. 
///

Michal Káva
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9. 7. SO
Výstava lilií
Liliářská organizace ČZS 
Martagon pořádá za pod-
pory MČ Praha‑Čakovice 
14. výstavu. Dvoudenní akce 
se koná v Schoellerově sále 
čakovického zámku. První 
den ji můžete navštívit od 
9 do 19 hodin.
 

10. 7. NE
Výstava lilií
V Schoellerově sále čakovic-
kého zámku pokračuje výsta-

Kalendář /// U nás

Letní kalendář

va lilií, na kterou zve liliářská 
organizace ČZS Martagon. 
Krásu těchto květin může-
te obdivovat mezi 9. a 17. 
hodinou.
 

19. 7. ÚT
Ctěnický hudební festival
V 19 hodin začíná na nádvoří 
zámku Ctěnice třídenní 
hudební festival. První večer 
se nese v duchu Italské noci. 
Zazní Pergolessiho opera 
Služka paní.
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Hasiči ///

Tato soutěž má svou dlouholetou tradici, 
jednalo se o 28. ročník a pošesté se jí zú-
častnili také miškovičtí hasiči s družstvy 
mladších a starších dětí a také s druž-
stvem žen.

Brzké sobotní ráno, někteří členové 
v noci z pátku na sobotu zasahovali u sil-
né bouřky, která se prohnala Prahou, tak-

že vstávání stálo za to. Sraz byl v 7 hodin 
ráno a naši mladí hasiči dorazili plní sil 
a dobré nálady. Na tyto závody se děti při-
pravovaly skoro dva měsíce, a počasí jim 
při tom moc nepřálo. Ale vyplatilo se to.

Sice trochu spálení od sluníčka 
a mokří od hadic, ale s velmi dobrým 
časem se naše družstvo mladších dětí 

Hasiči Miškovice:  
Květen plný závodů a akcí
21. května jsme se po dlouhé covidové pauze účastnili Memoriálu 
Františka Zvoníčka a Ludvíka Dlouhého v požárním útoku v Řepích.

umístilo na krásném 4. místě z celkem 
10 družstev z celé Prahy. Druhé družstvo 
starších dětí se také umístilo na 4. mís-
tě celkem z 9 soutěžních družstev. Naše 
ženské družstvo obsadilo ve své katego-
rii krásné 3. místo.

Medailové příčky u dětí nám unikly 
opravdu jen o setiny, ale dobrou nála-
du to dětem nezkazilo, jelikož pro větši-
nu z nich to byly první závody a odved-
ly opravdu skvělou práci při soutěži. Moc 
všem děkujeme a gratulujeme.

31. května. Dětský 
den SOŠ a SOU 
Čakovice

Naše jednotka se s výjezdovou tech-
nikou každoročně účastní dětského dne 
na čakovické gastronomické škole. Letos 
přišlo přes 900 dětí, které si užívaly ne-
jen zvířátka, která chovají čakovičtí stu-
denti oboru chovatel exotických zvířat, 
ale i skákání na nafukovacím hasičském 
hradu. ///

Lukáš Horský

TJ AVIA ČAKOVICE  
ODDÍL SPORT PRO VŠECHNY 

 
 RODIČE A DĚTI, ŽÁKYNĚ A ŽÁCI 

DEN OD - DO HODINA POZNÁMKA 

Pondělí 16:00 – 17:00 Předškolní děti od 4 do 6-7 let 
17:00 – 18:00 Žákyně a žáci od 6-7 do 14 let 

Středa 
15:30 – 16:30 Rodiče a děti od 2 let věku dítěte s 

doprovodem 

16:30 – 17:30 Rodiče a děti od 2 let věku dítěte  s 
doprovodem 

Čtvrtek 16:00 – 17:00 Předškolní děti od 4 do 6-7 let 
17:00 – 18:00 Žákyně a žáci od 6-7 do 14 let 

  
DOSPĚLÍ (ženy i muži) 

DEN OD - DO HODINA POZNÁMKA 

Pondělí 19:00 – 20:00 Nejen zdravá záda Alena 
20:00 - 21:00 P-class Renata 

Středa 19:00 – 20:00 Kruhový trénink  Slávek 

Čtvrtek 19:00 – 20:00 Jóga/pilates 
pro začátečníky Alena 

 

Více informací naleznete zde: 
https://cviceni-cakovice.estranky.cz/ 
https://www.facebook.com/cviceni.cakovice 
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20. 7. ST
Ctěnický hudební festival
Španělskou nocí pokračuje 
na nádvoří zámku Ctěnice 
Ctěnický hudební festival. 
V 19 hodin se můžete zapo-
slouchat do melodií španěl-
ských klasiků. 

21. 7. ČT
Ctěnický hudební festival
Závěrečný den Ctěnického 
hudebního festivalu přenese 
posluchače na samotnou 
Broadway. Americká noc 
odstartuje v 19 hodin na 
nádvoří zámku. ///

Poznamenejte si jeden důležitý termín. 
Podklady (pozvánky či inzerci) je nutné 

odevzdat nejpozději do 11. srpna. 
Časopis vyjde 26. srpna.

Chcete inzerovat ve speciálním 
vydání časopisu 

U nás v Čakovicích?
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Arcidiecézní charita Praha 
 
Centrum pro tělesně postižené Fatima 
Slaviborské náměstí 3/4, 196 00 Praha 9 

      Tel.: 283 932 031 
      E-mail: fatima@praha.charita.cz 
      www.praha.charita.cz 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Chcete pomáhat lidem s tělesným postižením osamostatnit se a žít 
svobodnější život? 
Tak hledáme právě Vás.  
Přijímáme pracovnice/ky na plný úvazek do zařízení pobytové sociální rehabilitace Centrum pro 
tělesně postižené Fatima v Třeboradicích, kde pomáháme lidem s tělesným postižením vyřešit 
svoji těžkou sociální situaci a více se osamostatnit v každodenních činnostech.  
Hledáme pracovnice/ky, kteří mohou pracovat přes den i v noci, kterýkoliv den v roce. Zaškolíme 
Vás ve všem potřebném a budeme Vás průběžně vzdělávat a podporovat.  
Nabízíme smysluplnou práci, průměrnou mzdu 170 Kč za hodinu, příspěvek na stravné, 25 dní 
dovolené.  
V případě zájmu kontaktujte paní Sylvii Smidovou na tel. čísle 283 932 031, nebo na  
e-mailové adrese: fatima@praha.charita.cz a přijďte se k nám podívat.  
 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č.ú. 749011/5500, VS 30, IČ: 43873499, DIČ: CZ43873499 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Chcete pomáhat lidem s tělesným postižením 
osamostatnit se a žít svobodnější život?

Tak hledáme právě Vás. Přijímáme pracovnice/ky na plný 
úvazek do zařízení pobytové sociální rehabilitace Centrum 
pro tělesně postižené Fatima v Třeboradicích, kde pomáháme 
lidem s tělesným postižením vyřešit svoji těžkou sociální 
situaci a více se osamostatnit v každodenních činnostech.
Hledáme pracovnice/ky, kteří mohou pracovat přes den 
i v noci, kterýkoliv den v roce. Zaškolíme Vás ve všem 
potřebném a budeme Vás průběžně vzdělávat a podporovat.
Nabízíme smysluplnou práci, průměrnou mzdu 170 Kč za 
hodinu, příspěvek na stravné, 25 dní dovolené.

V případě zájmu kontaktujte paní Sylvii Smidovou na tel. čísle 
283 932 031, nebo na e-mailové adrese: fatima@praha.charita.
cz a přijďte se k nám podívat.

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č.ú. 749011/5500, VS 30, 
IČ: 43873499, DIČ: CZ43873499

Arcidiecézní charita Praha, Centrum pro tělesně postižené Fatima
Slaviborské náměstí 3/4, 196 00 Praha 9

Tel. 283 932 031, E-mail: fatima@praha.charita.cz, www.praha.charita.cz

Inzerce

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

JAZYKOVÁ  ŠKOLA  ANGLIČ-
TINA  PRAHA  9 se sídlem 
v Čakovicích, Danielova ulice 
hledá  paní  na  úklid  v  pra-
covních  dnech  ve  večer-
ních  hodinách.  Nabízíme 
práci v příjemném prostředí, 
dobrý plat, práci v režimu tý-
den práce a pak týden volna.  
Vhodné i pro důchodce nebo 
aktivní maminky. 

Finanční ohodnocení cca 
5.000/ měsíc. Váš životopis 
zašlete na info@anglictina-
praha9.cz nebo na vanickova-
marketa@sez nam.cz, případ-
ně volejte na tel. 777 151 324

BASKET - NÁBOR HRÁČEK - 
tým s tradicí od roku 1972 
Sokol Dolní Počernice přijí-
má nové hráčky do basket-
balového týmu žen. Více na 
www.basket.sodopo.cz nebo 
na e‑mailu sdpz@sodopo.cz. 
Přijď to mezi nás zkusit.

JAZYKOVÁ  ŠKOLA  ANGLIČTINA 
PRAHA 9 se sídlem v Čakovicích 
hledá nové lektory. Nabízíme prá-
ci v příjemném prostředí a kolekti-
vu, profesionální zaškolení a kva-
litní metodiku, možnost flexibilní 
pracovní doby, dobrý plat, vhodné 
i pro studenty VŠ A AKTIVNÍ MA-
MINKY. Váš životopis zašlete na  
info@anglictinapraha9.cz nebo na 
vanickovamarketa@seznam.cz, pří-
padně volejte na tel. 777 151 324 

U nás /// Informuje

Červencové, srpnové 
a zářijové blokové čištění 
komunikací
7. 7.  Čakovice  –  Svitavská v úseku Ke 
Stadionu: Něvská, Kysucká, Svratecká, 
Niská, Lužnická, Doubravská, Rýnská
13. 7. Třeboradice – Jirsákova v úseku 
Schoellerova: Bělomlýnská, Koubova, 
Hamplova, Froňkova, Čápova, Svěcené-
ho, Schoellerova 936/28 (slepá)
20. 7.  Čakovice  – Litavská, Radbuzská, 
Úslavská
27. 07. Miškovice – Na Kačence, Ke Zla-
tému kopci, Pod Fořtem, Před Skálou, 
K Hárunce
3. 8. Čakovice – Dr. Marodyho, Otavská, 
Ke Stadionu (parkoviště u cukrovar-
ských bytovek)
10. 8. Čakovice – Něvská v úseku Ke Sta-
dionu: Vážská, Jizerská v úseku Ke Sta-
dionu (parkoviště u školní jídelny) – Ke 
Stadionu (parkoviště u cukrovarských 
bytovek)
17. 8. Třeboradice – K Teplárně, V Pa-
čátkách, Navarova, Barešova, Englero-
va, Kotršálova, Špeciánova, Tryskovická, 
Pšovanská, Kašeho, U Staré tvrze, Preb-
slova
24. 8.  Čakovice  – Cukerní, Třtinová, 
Krystalová, Homolová
31. 8.  Miškovice  –  U Strouhy, Koláře 
Kaliny, Chmelířova, Rychtáře Šimona, 
U Fořta, Koláře Janovského, Machnova, 
U Vrbiček, Krčmářovská
7. 9.  Čakovice  – Na Bahnech, Řepová, 
Kostková, Bělomlýnská (slepá) v úseku 
nám. J.Berana – Ouhrabkova, Kymrova, 
Jindřichova, Petříkova
14. 9.  Třeboradice  – Babiččina, Vikto-
rčina, Adélčina, Jirsákova v úseku Scho-
ellerova – Tryskovická, Králova
21. 9.  Čakovice  – Danielova, Hrdinova, 
U Bílého Mlýnku
27. 9.  čakovické  sídliště  – Marie Pod-
valové v úseku od autobusové smyčky, 
Blachutova, Hakenova, Marty Krásové, 
Tryskovická v úseku Bermanova – Marie 
Podvalové.
///

Odstávka teplé vody
Informace o letních plánovaných odstávkách teplé vody můžete najít na webo-
vých stránkách Pražské teplárenské: www.ptas.cz. ///

ky objednat na tel. 283 931 419, 
607 144 575.

MUDr. Lada Pőschlová
4. 7.–15. 7. 2022
15. 8.–26. 8. 2022
Zástup: MUDr. Kateřina Knopová, 
Tryskovická 9, Praha 9 – Třeboradi-
ce, tel. 601 222 470, 266 312 456.

MUDr. Hana Culková
4. 7. 2022 bude ordinace z provoz-
ních důvodů uzavřena.
25. 7.–29. 7. 2022
15. 8.–26. 8. 2022
Zástup: MUDr. Auzká, Osinalic-
ká 1104/13, Praha 8 Ďáblice, 
tel. 283910418
///

Mobilní sběr nebezpečných odpadů 
a potrav. olejů 2022

Datum – 
den Praha‑Čakovice

Zastávka čas od–do 
po–pá so

23. 7. – so
30. 8. – út

křižovatka ul. Schoellerova a V Pačátkách 15.00–15.20 8.00–8.20
křižovatka ul. Schoellerova a U Hřbitovů 15.30–15.50 8.30–8.50
křižovatka ul. Bělomlýnská a U Bílého 
Mlýnku (u garáží) 16.00–16.20 9.00–9.20

křižovatka ul. Schoellerova a Cukerní 16.30–16.50 9.30–9.50
křižovatka ul. Ke stadionu a Jizerská 17.00–17.20 10.00–10.20
ul. Něvská (MŠ 120 a parkoviště) 17.30–17.50 10.30–10.50
křižovatka ul. Cukrovarská a Vyhlídkova 18.00–18.20 11.00–11.20
křižovatka ul. Polabská a Krčmářovská 18.40–19.00 11.40–12.00

V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogra-
mu, kontaktujte řidiče tohoto vozidla na telefonním čísle 739 412 393, 731 686 777, 
602 485 324. ///

ŽALUZIE, ROLETY,  plisé, sítě pro-
ti hmyzu, markýzy, garážová vra-
ta, garnýže, šití záclon, shrnovací 
dveře,  silikonová  těsnění.  Petří-
ček, tel: 606 350 270, 286 884 339,  
www.zaluzie‑rolety‑praha8.cz. 

MALOVÁNÍ  ČAKOVICE  – 
rychlé, kvalitní a čisté vyma-
lování bytu či domu dle vašich 
představ. Profesionální služ-
by. Tel.: 736 734 947.

Čakovická firma Rámování Čvan-
čara a Houska přijme pracovní-
ka na výrobu rámů.  
tel. 602235081, e‑mail: ramova-
ni@ramovani‑cvancara.cz
///

Letní dovolené lékařů
Dětská ordinace 
MUDr. František Kovařík
18. 7.–31. 7. 2022
15. 8.–28. 8. 2022
Akutní případy ošetří MUDr. Jitka 
Radvanská, Třinecká 350, Praha 
9 – Letňany. Ordinace je v budově 
ZŠ gen. Fajta.
Na vyšetření je vždy nutné telefonic-
ké objednání na tel. 283 920 068.

Praktičtí lékaři
MUDr. Kateřina Knopová
15. 7.–29. 7. 2022
8. 8.–12. 8. 2022
Zástup: MUDr. Lada Pőschlová, 
Dr. Marodyho 460/21, Praha 9 – 
Čakovice, do ordinace MUDr. Lady 
Pőschlové je nutné se telefonic-

Najdete nás 
také na Facebooku 
KinobusCZ

27. 6. | PRVOK, ŠAMPÓN,
TEČKA A KAREL

28. 6. | ROZHNĚVANÝ MUŽ
29. 6. | DĚDA, POSTRACH RODINY

30. 6. | SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL 2021

ČAKOVICE | 27. 6. – 30. 6. 2022
Náměstí Jiřího Berana, zastávka Náměstí Jiřího Berana

(začátky promítání vždy od 21.45)

Dopravní podnik hlavního města Prahy ve spolupráci 
s městskou částí Praha-Čakovice vás zvou do letního kina

VSTUP ZDARMA15.
 ročník

Více informací na
www.dpp.cz/kinobus

Městská část 
Praha-Čakovice

Organizujete v naší MČ 
kroužky pro děti?
Nabízíme sportovním oddílům a organizátorům 
kroužků možnost prezentace mimoškolních ak‑
tivit pro děti prostřednictvím speciálního vydání 
časopisu U nás v Čakovicích s distribucí 26. srp‑
na 2022. V případě zájmu prosíme o zaslání 
následujících informací na adresu: 
redakce@cakovice.cz nebo unas@cakovice.cz.

Požadované informace: název sportovního 
oddílu nebo organizace, druh činnosti, věková 
kategorie, termín náboru, místo konání, cena 
a kontakt. Uzávěrka je 31. 7. 2022.



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

Jednosměnný provoz. Provozovna Praha 9 - Čakovice.

Jsme výrobci produktů pro kreativní tvorbu

Vstupné: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě.
Prodej vstupenek: MČ Čakovice - podatelna, tel. 283 061 419

Jedinečná formace hudebníků interpretující
klasickou hudbu v netradičním úpravách

Štěpán Švestka
– violoncello
Jaromír Žižka
- akordeon
Ondřej Plhal – housle
Marek Švestka – kontrabas

21. 9. 2022 v 19 hod.
v Schoellerově sále Čakovického zámku

Shadow
Quartet

pořádá MČ Praha - Čakovice

Shadow_Quartet_ctvrtka.indd   1 24.04.2022   11:46:31

Děkujeme za vaše návrhy. A teď...

Jdeme do hlasování!
na  www.pocitamesvami.czJak?

Kdy? Hlasujte od 10. června  
do 5. září 2022.
Letos rozhodujete také 
o 4 projektech navržených 
žáky ZŠ. Těšíme se, jakému 
projektu dáte zelenou!

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

Pneuservis Dezinfekce klimatizacePravidelný servis

Klempírna LakovnaProdej příslušenství

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Oceňujete individuální péči o Váš vůz a záruku 
autorizovaného servisu? 
Jsme tady pro Vás, neváhejte nás kontaktovat.

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

Kompletní servisní služby 
    pro Váš vůz.

BUĎTE 
   V KLIDU! 

AE_Servis_Print_183x127,5.indd   1 16.06.2022   8:17



internetové připojení  
již od 299 Kč

Vyzkoušejte nezávazně na týden zdarma!

KOMPLEXNÍ
SLUŽBY

internet | telefon | tv
individuální instalace

servis a správa IT

RYCHLOST, KVALITA
A BEZPEČNOST

konektivita 10 Gbps
silná páteřní síť

ochrana proti útokům

SMLOUVA BEZ
ZÁVAZKŮ

instalace zdarma
týden na vyzkoušení
smlouva bez závazků

VÝHODY LOKÁLNÍHO 
POSKYTOVATELE
v případě jakýchkoliv 
problémů jsme vám  

nablízku
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silná páteřní síť
ochrana proti útokům

SMLOUVA BEZ
ZÁVAZKŮ

instalace zdarma
týden na vyzkoušení
smlouva bez závazků

VÝHODY LOKÁLNÍHO 
POSKYTOVATELE
v případě jakýchkoliv 
problémů jsme vám  

nablízku

Zmrzlinu si můžete koupit ve stánku 
před hypermarketem Globus.

od 26 Kč
Cena za porci zmrzliny

Sladké a svěží 
osvěžení od našich 
cukrářů.

Zelený internet
i v Čakovicích

od 245 Kč

Bez sekání. Bez starostí.
Na zelenou.

nordictelecom.cz

 V   užákod tsotivomen iša

  ža tadorp  o  ijěndohýv %02 
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M 6  90910170
E m  zc.xam-er@kecijark.valsori

V  .řélkam íntilaer šáv ,desuos šá
Z uoretk ,uropdop etjeksí  
p   .etejubeřto

V   .álsivázen ej eřálecnak édžak avárps a ívtcintsal

 H  tnoziro

607101909
miroslav.krajicek@re-max.cz

Miroslav Krajíček

Váš soused, 
              váš realitní makléř.

Získejte podporu, 
               kterou potřebujete.

� Vaši nemovitost dokážu
    prodat až o 20% výhodněji

� Kompletní servis od � do Z

� �rodejte r��hle a be� starostí

� �polehlivost



V rámci akce budou pořizovány fotografie a datové záznamy, které mohou být uvěřejněny ve zpravodaji U náš v Čakovicích,  
na webových stránkách a na Facebooku. Svou účastí na akci dáváte souhlas s jejich případným uveřejněním.

17. září 2022
náměstí J. Berana

„Doplňkový program 
u kostela sv. Remigia“
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