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Slovo starosty Obsah

Vážení sousedé, milí přátelé,
v době vzniku tohoto článku ještě probíhá volební kampaň. Ať 
dopadnou komunální volby jakkoliv, dovolte mi, abych už nyní 
pogratuloval všem zvoleným zastupitelům pro volební období 
2022–2026. Chci jim také popřát, aby svou službu naší měst-
ské části vykonávali s rozumem, radostí a pokorou.

V tomto sloupku se nicméně budu věnovat chystané rekon-
strukci ulice Ke Stadionu. Tuto stavbu investuje TSK hl. m. Pra-
hy, a jak asi z předchozích informací tušíte, byla z původního 
termínu červenec a srpen odložena ze strany TSK na podzim. 
I doba realizace bude o něco delší, protože se zvýší také roz-

sah stavby. Z hlediska délky úseku bude zahrnovat i ještě neopravenou část Oderské ulice 
od křižovatky s Rýnskou ulicí, ale mění se i rozsah šířkových zásahů. V některých místech 
dojde k opravám chodníků a novému položení obrubníků nebo jejich úpravě.

Stavba bude rozdělena do zhruba 5 etap. První etapa by měla začít pravděpodobně 
26. září (datum v době vzniku textu není potvrzeno). Bude zahrnovat úsek od křižovatky 
s Rýnskou ulicí po křižovatku s Vážskou ulicí. Oprava povrchu vozovky v této etapě bude 
trvat zhruba měsíc a linka 140 bude po tuto dobu odkloněna do Vážské ulice přes náměstí 
Jiřího Berana. Zastávka Oderská nebude v této etapě obsluhována veřejnou dopravou. Pa-
nely na zastávce Oderská budou nahrazeny novým výstupním chodníkem.

Ve druhé etapě dojde k uzavření křižovatky ulice Ke Stadionu a Vážské. Protože tím bude 
zcela vyloučena autobusová doprava do lokality zastávek Oderská, Ke Stadionu, Nádraží 
Čakovice a Nám. J. Berana, požádal jsem o provedení této etapy o podzimních prázdninách 
ve dnech 26. 10.–31. 10. 2022. Tím by měla být zajištěna nepřetržitá doprava dětí do školy 
během celého trvání rekonstrukce ulice Ke Stadionu.

Další tři etapy ještě nemají stanoven časový harmonogram a předpokládá se, že budou 
provedeny až na jaře. Zahrnují úsek od křižovatky ulic Ke Stadionu a Vážské až po křižo-
vatku ulic Cukrovarské a Ke Stadionu. Provoz MHD bude zajištěn přes náměstí po Vážské 
a kolem stadionu a po Oderské ulici. Přesnější informace k dalším etapám poskytne radni-
ce po jejich získání.

Přeji všem krásný podzimní čas.
S úctou váš starosta

Jiří Vintiška
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Ozvi se nám během září či října a společně
vymyslíme, jak se do doučování dětí z 1. stupně ZŠ zapojit.

Jsi student/ka SŠ/VŠ a bydlíš v Čakovicích či blízkém okolí? 
Připadá ti, že pomáhat druhým má smysl? - Zajímá tě, jak funguje
neziskovka? - Máš týdně hoďku či dvě čas, který bys rád/a nějak
smysluplně využil/a?

ČAKOVICKÁ FARNÍ CHARITA 

 DOBROVOLNÍKYhledá

Kontakt: Marta Bendová
marta.bendova@charitacakovice.cz
606 407 420 
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Zprávy z Rady MČ Praha-Čakovice

Oprava čtyř ohrazení kontejnerových 
stání v městské části Praha-Čakovice
Vzhledem ke špatnému technickému 
stavu ohrazení kontejnerových stání pro 
separovaný odpad byla poptána společ-
nost Truhlářství Jurek, s. r. o., s žádostí 
o cenovou nabídku na jejich renovaci. Za 
cenu necelých 120 tisíc tak došlo k opra-
vě ohrazení prozatím na čtyřech stanovi-
štích, a to konkrétně v ulicích Ostravická, 
Ouhrabkova a Bělomlýnská v Čakovicích 
a v ulici Krčmářovská v Miškovicích.

Přístřešek autobusové zastávky 
Krystalová
V rámci zlepšení podmínek pro cestují-
cí byly vytipovány autobusové zastávky 
pro osazení standardně používanými 
přístřešky MHD. Aktuálně byla řešena 
zastávka Krystalová ve směru od Třebo-
radic u severního vstupu do zámeckého 
parku. Rada MČ schválila cenovou nabíd-
ku společnosti mmcité, a. s., která se za 
cenu necelých 163 tisíc postará o reali-
zaci autobusového přístřešku z kaleného 

bezpečnostního skla s vitrínou a lavič-
kou z tropického dřeva.

Výměna zvonkového systému 
v bytovém domě Myjavská 625
Bytový dům na adrese Myjavská 625 se 
dočká výměny zvonkového tabla spolu 
s instalací domácích telefonů, které až 
do nynějška nájemníkům v domě chy-
běly. Za necelých 100 tisíc Kč byla schvá-
lena cenová nabídka společnosti První 
Telefonní CZ spol., s. r. o., jejíž součástí je 
zároveň instalace elektromechanického 
zámku s panikovým kováním pro lepší 
požární bezpečnost vchodových dveří.

Výměna PVC v prostorách Domu dětí 
a mládeže
Z důvodu špatného stavu stávajícího lina 
v prostorách DDM v Cukrovarské ulici, 
kde je provozováno předškolní vzdělá-
vání Krystálek, byla oslovena společnost 
Tomáš Tvrdek s žádostí o cenovou na-
bídku. Ta byla s cenou necelých 76 tisíc 
schválena, a ještě během prázdnin tak 

mohlo dojít k výměně PVC ve dvou učeb-
nách a kanceláři DDM.

Zhotovení části projektu 
Revitalizace předprostoru hřbitovů 
v Třeboradicích a Čakovicích
V souvislosti s komplexní rekonstrukcí 
ulice Schoellerova bylo vhodné nechat 
zhotovit již nyní část prací projektu na-
zvaného Revitalizace předprostoru hřbi-
tovů v Třeboradicích a Čakovicích – ob-
ruba komunikace Schoellerova, vysazení 
přípojek vody a kanalizace. Zhotovitelem 
prací je s cenou 411 656 Kč společnost 
Skanska, a. s.

Stanovisko MČ k dokumentaci pro 
územní řízení stavby ŘRD Vojáčkova
Rada MČ vydala souhlasné stanovisko 
k dokumentaci pro ÚŘ novostavby dvou 
bloků řadových rodinných domů, které 
mají nově vzniknout v ulici Vojáčkova. 
Půjde o celkem 10 bytových jednotek 
a součástí dokumentace je také nová do-
pravní a technická infrastruktura. ///

Na svých pravidelných zasedáních Rada městské části Praha‑Čakovice 
projednala několik bodů jednání. Vybíráme pro vás některé z nich.
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První etapa je již téměř dokončena. Rea-
lizace druhé etapy se plánuje v průběhu 
příštího roku.

V projektu je řešeno například umož-
nění přístupu k vodě, vytvoření chodníku 
pro pěší i cyklisty, vhodné doplnění plo-
chy o stromy, kvetoucí rostliny a doplně-
ní mobiliáře.

Autorkou studie revitalizace prosto-
ru kolem vodní nádrže na třeboradické 
návsi je Ing. Veronika Hořáková, která 
navrhla květinové pásy při komunika-
ci Schoellerova. Dle jejího návrhu byla 
také zrealizována revitalizace zahrady za 
třeboradickou knihovnou. „Dávalo nám 

smysl oslovit stejnou paní architektku, 
protože jsme nejen spokojení s její do-
savadní prací, ale také jsme chtěli docílit 
ucelené koncepce úpravy zelených pro-
stranství v Třeboradicích. Ráda bych po-
děkovala Komisi pro Třeboradice, která 
při přípravě studie aktivně spolupraco-
vala,“ říká Soňa Černá, místostarostka 
pro životní prostředí.

První etapa
Na severní straně je ulice Slaviborské 
náměstí jemně oddělena od nově plá-
novaného pobytového prostoru lemem 

širšího záhonu. Jistě vás zde potěší kom-
binace keřů, kvetoucích trvalek a jar-
ních cibulovin. Celý řešený protor také 
zkrášluje záhon před třeboradickým 
kostelem a výsadba nových stromů.

Zadní stěna nové stavby ČOV je oblo-
žena dřevěným obkladem a zároveň je 
zde umístěna jednoduchá lavice z du-
bových fošen, která vytváří ideální mís-
to pro odkládání věcí či nazouvání bruslí 
v zimním období. Na břehu proti této la-
vici můžete najít schody do rybníka, kte-
ré umožňují kontakt s hladinou. Jejich 
šířka je shodná se šířkou lavice a jsou vy-
robeny z dubových fošen. Na protějším 

Revitalizace kolem vodní 
nádrže na třeboradické návsi
Cílem revitalizace je proměnit celé prostranství v příjemnou a klidovou pobytovou zónu 
v centru obce s ohledem na venkovský ráz Třeboradic. Úprava plochy v bezprostřední 
blízkosti třeboradického rybníka bude probíhat ve dvou etapách.
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břehu můžete využít k posezení či rela-
xaci stejné schody.

V severovýchodním rohu řešené plo-
chy vznikl široký chodník, který ocení 
nejen chodci, ale také cyklisté, protože je 
současně pokračováním cyklostezky. Ko-
píruje výšlap pěší trasy, je ohraničen be-
tonovými obrubníky a zadlážděn žulovou 
dlažbou. Na cyklostezku navazuje pobyto-
vá plocha, která je vymezená kamennou 
dlažbou z čedičových nášlapů. Toto odpo-
činkové místo je osázeno solitérními čedi-
čovými kameny, které zvyšují estetickou 
hodnotu tohoto místa. Zároveň tyto če-
dičové fragmenty mohou sloužit jako se-
dátka či stolky. K odpočinku se zde nabízí 
také dvě lavice se stolem.

V návaznosti na cyklostezku je dodlážděn 
kousek stávajícího kamenného chodníku. 
Vybraným materiálem je čedičový soklový 
kámen. V jihovýchodním rohu došlo k re-
konstrukci stávajícího chodníku k Fatimě. 
Stará dlažba je nahrazena žulovou dlažbou.

Do revitalizovaného prostoru jsou 
také zakomponovány nové lavičky, sto-
jany na kola a odpadkové koše. Investi-
ce první etapy je zhruba ve výši 1,8 mi-
lionu korun.

Druhá etapa
Impozantní dominantou řešeného území 
je dřevěná terasa, která je navržena na 
místo stávajícího asfaltového chodníku 
při komunikaci Schoellerova a která je 
propojena s vedlejším břehem lávkou. 
S projektem je možné se seznámit na 
www.cakovice‑zitra.cz.

Zdaleka se v současné době nejedná 
o poslední projekt, který městská část 
Praha‑Čakovice plánuje v Třeboradicích. 
„V oblasti V Pačátkách chystáme citlivou 
revitalizaci polních cest a výsadbu nové 
zeleně,“ doplňuje Soňa Černá.
///

Michaela Šimůnková
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Jestli hledáte prostranství s vhodným 
povrchem, kde byste si mohli zajezdit 
se svými modely, tak právě pro vás byla 
v září otevřena nová trať. Můžete ji na-
jít v ulici Ke Stadionu, v hájku mezi ča-
kovickým koupalištěm a společností 
Montáže Čakovice. „Nápad zřídit hřiště 
pro RC modely v naší městské části vzni-
kl v době lockdownu, kdy byla vnitřní 
sportoviště uzavřena a lidé trávili více 
času venku. V této době jsme zazname-
nali zvýšený zájem o venkovní aktivitu, 
která se zaměřuje na ježdění s RC mode-
ly a my jsme pro ni v Čakovicích neměli 
vhodně upravený venkovní prostor,“ říká 
místostarosta pro sport Michal Motyčka.

Horní povrch tratě tvoří prach 04, kte-
rý se bude postupně zapravovat a v ko-
nečném výsledku se stane hladkým. Při 
její výstavbě bylo zpracováno přibliž-
ně 50 tun materiálu. Je určena výhrad-
ně pro vzdáleně řízené modely s bateri-
ovými pohony. Pokud vás zajímají videa 

Rybářské závody
Miškovický rybník v sobotu 10. září opět 
ožil rybářskými závody. V sedm hodin 
ráno se u něj sešli rybáři všech věkových 
kategorií, aby změřili své síly a svůj um. 
Už po pár minutách byl ohlášen 1. úlovek, 
krásný kapr o hmotnosti 2,5 kg. V katego-
rii dětí zvítězil Martin Halamka (407 cm 
ryb), v kategorii dospělých pak vyhrál 
Kristian Kuruc (130 cm ryb).

Letos měli pořadatelé trochu ztížené 
podmínky, protože hospůdka, která v mi-
nulých letech zajišťovala občerstvení pro 
závodníky, byla zavřená. „Nakonec se vše 
zvládlo za velkého přispění jak závodníků 
a jejich rodin, tak i samotných pořadatelů. 
Tímto bychom chtěli všem, co se na závo-
dech podíleli, poděkovat. Jmenovitě – za 
realizační tým Miloši Peškovi, Václavu Ko-
lářovi a Jiřímu Hroňkovi, za všestrannou 
pomoc pak Vladislavě Pavlovičové, Jéňo-
vi a Patrikovi Martínkovým a Michalu Mo-
tyčkovi. A samozřejmě také sponzorům, 
Made Group, MČ Praha‑Čakovice, SDH 
Miškovice, Šárce a Dennymu Blažků,“ ří-
kají shodně pořadatelé akce Martin Slavík 
a Soňa Černá.

Před samotnými závody ještě organizá-
toři společně s dobrovolníky rybník upra-
vili a vyčistili. „I za to patří díky všem, kte-
ří přišli pomoci. Šárce a Dennymu Blažků, 
Pavlovi Vávrovi a Aleši Navrátilovi. Za rok 
se budeme těšit opět na viděnou,“ dodáva-
jí pořadatelé. ///

Michala Jendruchová

Sousedské třebo-
radické babí léto
V Třeboradicích se oslavovalo babí léto. 
Původně náhradní akce z doby covidu se 
těšila takové oblibě, že z ní zřejmě vznik-
ne tradice. A tak se v neděli 11. září usku-
tečnil již druhý ročník Třeboradického 
babího léta.

Akci otevřela mše svatá, kterou slou-
žil nový čakovický farář P. František Čech 
za doprovodu čakovické scholy. O hu-
dební složku se po celé odpoledne stara-
la Jessica May. „Když nezpívala, hrála na 
heligonku nebo na píšťalku. Zpívala fran-
couzské šansony i české písničky. V re-
pertoáru nechyběly ani dětské písničky, 
které děti zpívaly s ní. Doprovázel je Petr 
Novák na harmoniku. Pro pana faráře, 
který několik let pobýval v Itálii, zazpíva-
la i písničky v italštině,“ říká spolupořa-
datelka akce Michaela Šimůnková.

Na děti čekaly zajímavé hry, za jejichž 
splnění následovala sladká odměna. Na 
dvou ohništích se také opékaly buřtíky 
a všichni si pochutnávali na domácích 
švestkových a borůvkových koláčích.
„Sousedský třeboradický spolek děkuje 
společnosti Made Group, a. s., která po-
skytla skvělé špekáčky na akci. Zároveň 
děkuje městské části Praha‑Čakovice za 
podporu. Děkuje také čakovické scho-
le, která opět na akci vystoupila a byla 
výborná,“ dodávají Michaela Šimůnková 
s Hankou Huspekovou. ///

Michala Jendruchová
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Bylo /// U násBylo /// U nás

z realizace a z testů tratě, máte možnost 
je zhlédnout na rccakovice.blospot.com.

Vybudování takovéto tratě se neřadí 
mezi finančně náročné investice. „Celko-
vá realizace byla ve výši 89 tisíc korun,“ 
doplňuje místostarosta.

V těsném sousedství nově vybudované 
tratě pro RC modely byla dokončena re-
konstrukce fotbálkového hřiště. Přírodní 
povrch byl vyměněn za umělý. Tím je zde 
umožněn celoroční provoz, který by ne-
byl možný v případě ponechání přírod-
ního povrchu. „Jednalo se o investici ve 
výši 856 tisíc korun,“ informuje Michal 
Motyčka. Jako zhotovitel byla vybrána 
společnost Sibera. Nyní si můžete celo-
ročně zasportovat také na hřištích u ná-
draží, u čakovického sídliště nedaleko 
konečné zastávky autobusu 136 a mezi 
ulicemi Chmelířova a Machnova v Miš-
kovicích. 
///

Michaela Šimůnková

Nově otevřená trať pro RC modely 
v Čakovicích, rekonstrukce 
fotbálkového hřiště
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Bylo /// U nás U nás /// na YouTube

Vojenský bunkr čeká oprava

Historický vojenský bunkr, který 
se nachází nedaleko železničního 
přejezdu přes ulici K Sedlišti, čeká 
rekonstrukce. Městská část chce 
památku zachovat pro občany. Co se 
plánuje? Podívejte se.

Velká rekonstrukce bytových domů

Radnice plánuje velkou rekonstrukci bytových domů, které 
spravuje městská část. Radní získali bezúročnou půjčku 
a zažádali o dotaci. Více prozradí reportáž.

Spolkový den 2022

Zvuk fanfár a slavnostní nástup místních spolků 
odstartoval v čakovickém zámeckém parku již devátý 
Spolkový den. Podívejte se, jak si lidé užili odpoledne.

Třeboradice bez 
zaclánějících 
autobusů

Čakovická radnice se 
snaží dostat autobusy 
z centra Třeboradic. 
Plán už dostává přesné 
obrysy. Jak to bude 
vypadat? Dozvíte se 
z reportáže.

Zámecká noc 2022
Léto v Čakovicích tradičně odstartoval 
festival Zámecká noc. Jako vždy ho pořádala 
ZUŠ Marie Podvalové a postarala se o bohatý 
kulturní program. Můžete se s ním seznámit 
v reportáži.

Pochod za výzo
V zámeckém parku čakovického zámku jste mohli 
18. června potkat pohádkové bytosti. Děti i s rodiči 
je potkávali na trase oblíbeného Pochodu za výzo. 
Více 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

→ ←

V Miškovicích je nová psí 
loučka

V Miškovicích je otevřená nová 
psí loučka. Nachází se vedle stez-
ky Svěceného na cestě z Miško-
vic do Třeboradic. 

Tradiční akce Zámecká noc se letos ko-
nala 24. června jak jinak než na čakovic-
kém zámku. Počasí tentokrát nepřálo, 
a tak bylo nutné využít tzv. „mokrou va-
riantou“, kdy se veškerý program přenesl 
do vnitřních prostor. Vše měla pod „tak-
tovkou“ ZUŠ Marie Podvalové.

Úderem 18. hodiny zazněly slavnost-
ní fanfáry, které zahájily koncert žáků 
v Schoellerově sále. Skladby nadchly pu-
blikum do posledního místa zaplněného 
sálu. „Zvolili jsme známé melodie z mu-
zikálů, filmů, spirituály v podání sólistů 
a souborů: smyčcového a kytarového,“ 
říká ředitelka ZUŠ Marie Podvalové Iva-
na Heřmánková.

Po 19. hodině se diváci přesunuli do 
galerie Na Půdě, kde program pokračoval 
vystoupením flétnového souboru Tikari 
a pěveckého smíšeného sboru Gaudium 
Cantorum. „Soubor Tikari nám zahrál 
program, který si jeho členové připravi-
li na soutěžní přehlídku do Bratislavy. Tu 

úspěšně absolvovali s umístěním ve zla-
tém pásmu. Zkrátka byli nejlepší. Gaudi-
um Cantorum je ostřílený „dospělácký“ 
pěvecký sbor, který opět předvedl, že zpí-
vá s chutí a nadšením,“ podotýká Ivana 
Heřmánková.

Vystoupení Na Půdě obohatila také 
Tereza Tomášková, úspěšná a talentova-
ná flétnistka. Za to se jí dostala odměna 
v podobě dlouhotrvajícího potlesku pu-
blika. V Schoellerově sále pak netrpělivě 
očekával svoje premiérové vystoupení 
mladý, čerstvě založený jazzový orchestr 
Little Big Band. „Hrají teprve první rok, 
ale s velkou chutí a nadšením. Je na prv-
ní pohled patrné, jak je to baví,“ říká paní 
ředitelka.

Celý program završil obdivovaný a vy-
hledávaný J. J. Big Band se sólisty, který 
sklidil bouřlivý potlesk. „Kdo by chtěl sly-
šet v nejbližší době J. J. Big Band, hrají ve 
Vinohradském pivovaru 26. října,“ dodá-
vá Ivana Heřmánková.

Ohlédnutí za zámeckou nocí
ZUŠ Marie Podvalové se se školním rokem rozloučila tradiční oblíbenou akcí 
Zámecká noc. Přestože počasí neumožnilo venkovní program, lidé odcházeli 
nadšení a plní dojmů z kulturního zážitku.
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Přestože nebylo možné využít venkov-
ní pódium ani občerstvení, všichni od-
cházeli plní dojmů a spokojení, občer-
stveni dobrou muzikou a s vidinou, že 
příští Zámecká noc bude opět na nádvoří 
zámku se vším, co k ní patří. ///

Michala Jendruchová
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Otázky a odpovědi /// U nás Otázky a odpovědi /// U nás

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

Tento měsíc pokládá otázku 
KDU-ČSL .

Co se vám v uplynulých 
čtyřech letech nepodařilo, 
kvůli čemu jste naštvaní?

Můj vztah k životu a k lidem je kladný, 
takže nejsem naštvaná ani na sebe, ani 
na nikoho jiného. A pokud ano, hodně 
rychle naštvání pomine. Když něco nejde 
zrovna hladce, beru to jako zkušenost, ze 
které se poučím pro příště.

Nepovedla se komunitní zahrada. Vě-
novala jsem čas tomu, aby mohla vznik-
nout, ale u pozemků ve vlastnictví měst-
ské části, které by z praktického hlediska 
připadaly v úvahu (tj. byly by blízko oby-
dlené zástavby a v dochozí vzdálenos-
ti), jsem narazila na nesoulad s územním 
plánem.

Když se podívám na svá volební před-
sevzetí před čtyřmi lety, většinu z nich se 
podařilo splnit. Ať už v podobě revitali-
zací v Čakovicích, Miškovicích a Třebo-
radicích, nebo v podobě rozšíření aktivit 
pro naše seniory a mnohé další. Bylo mi 
ctí pracovat na rozvoji naší městské části 
a práce pro ni a pro vás mě skutečně na-
plňovala.
///

Na začátku volebního období jsem si byl 
„jistý“, že dokážeme opravit větší množ-
ství chodníků. Bohužel cenová zvýšení 
ve stavebnictví byla taková, že dnes za 
stejnou cenu pořídíme mnohem menší 
množství metrů čtverečních při opra-
vách chodníků než v minulosti. Přitom 
rozpočet na tuto kapitolu neroste ade-
kvátně tomuto cenovému nárůstu, jed-
noduše to nedovoluje konstrukce roz-
počtu. Doufejme, že ekonomická situace 
se bude opět postupně zlepšovat. Určitě 
takový stav ale nelze označit jako naštvá-
ní. Mám za sebou pět volebních období 
v Radě městské části a každé období bylo 
v něčem specifické. Například v letech 
2010 –2014 se jednalo o velmi skromné 
roky. Poslední čtyři roky se nám poda-
řilo vyjednat poměrně vysoké množství 
peněz, které jsme investovali dle účelu, 
pro který jsme je obdrželi. Tedy zejména 
do školství, do zeleně, do cyklodopravy 
nebo do oprav bytového fondu.

Využiji příležitosti a chci všem zastu-
pitelům poděkovat za jejich práci. Byl to 
dobrý tým a bylo mi ctí stát v jeho čele. 
Chtěl bych budoucím zastupitelům po-
přát, aby se jim v jejich práci dařilo a aby 
pracovali vždy jen ve prospěch naší 
městské části a svou práci brali jako služ-
bu. Poctivě a s pokorou.
///

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

Za uplynulé čtyři roky se mi povedlo 
všechno, s čím jsem do Zastupitelstva 
naší městské části kandidoval.

Pracoval jsem jako předseda finanční-
ho výboru naší městské části, kde jsem 
získal přehled o provozu a ekonomice 
obce.

Také jsem svým hlasem podpořil sou-
časné vedení obce a jeho návrhy ke 
schválení Zastupitelstvem.

Současné vedení radnice za uplynulé 
čtyři roky zajistilo v podstatě udržení vy-
rovnaných rozpočtů a kvalitní rozvoj naší 
městské části.

Doufám, že nové vedení radnice po 
volbách bude pracovat v duchu vzájem-
né spolupráce mezi zvolenými zastupite-
li a dobré komunikace s občany.
///

Daniel Kajpr,
zastupitel 
MČ Praha -Čakovice
KDU-ČSL

Jako jedinému opozičnímu zastupiteli se 
mi nepovedlo to hlavní – svrhnout koalici 
na radnici :). Jako předsedovi Kontrolní-
ho výboru (KV) se mi nepodařilo přimět 
Radu MČ, aby respektovala a reflektova-
la zjištění KV, reagovala na ně a zabývala 
se jimi. Čekalo nás jen mlčení a přehlíže-
ní. To vedlo k tomu, že v posledních dvou 
letech jsem KV svolal vždy jen jednou 
ročně a za to se omlouvám.
///

Nikdo není neomylný. Před čtyřmi lety 
jsme vstoupili do nové situace a stali se 
součástí koalice. S tím přišly nové zkuše-
nosti a výzvy. Jako nováčci v Radě jsme se 
učili, jak vše funguje, od rozhodování až 
k realizaci projektů. Poznávali jsme chod 
úřadu (nejen toho našeho) a zjišťovali, 
že je někdy trochu těžkopádný a svázaný 
různými předpisy a že je potřeba s tím 
počítat. Myslím, že jsme se zorientovali 
rychle a že jsme přispěli k rozvoji naší 
městské části. Některé věci bychom urči-
tě udělali dnes jinak, lépe nebo rychleji, 
ale bereme to jako poučení a inspiraci do 
dalšího volebního období.
///

Kateřina Arnotová,
zástupkyně starosty 
MČ Praha -Čakovice
ČMT

Tomáš Dubský,
zastupitel 
MČ Praha -Čakovice
ANO

Jiří Vintiška,
starosta 
MČ Praha -Čakovice
ODS + TOP 09
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Rozhovor /// Rozhovor ///

Nebudete tedy hrát i v kostele?
Nějaký koncert určitě uspořádám. Ale 
jestli máte na mysli, že bych hudebně 
doprovázel bohoslužbu, tak to nemám 
v plánu. Myslím si, že já už tam mám 
své práce dost. Je dobré, aby se zapo-
jili také lidé. Mají mou plnou podporu. 
Od jednoho dárce jsme získali zvuko-
vou aparaturu, tak to bude pěkné. Já 
sám se do toho asi nepohrnu, ale rád 
jim poskytnu prostor a zázemí, pří-
padně radu.

Je pravda, že hudba vlastně může za 
to, že jste se stal knězem?

Jakousi první myšlenku o své budou-
cí profesi jsem měl na soustředění se 
souborem. Byl jsem asi ve třetím roč-
níku na gymnáziu. Něco jsem si v sobě 
řešil. Váhal jsem, jestli jít do jednoho 
vztahu, nebo ne. Vyšlo mi z toho, že 
můžu udělat cokoliv, ale také je mož-
né skončit někde jinde než ve vzta-
hu. Uvažoval jsem i o vstupu do kláš-
tera, ale uvědomil jsem si, že na život 
v řádu jsem velký neřád. Potřebuji ja-
kousi svobodu, která je v diecézi přeci 
jen větší. Minimálně tím, že se člověk 
nemusí potýkat se životem v komu-
nitě. Ale na druhou stranu samota na 
faře také není žádná sranda. Přesto je 
mi bližší.

Co vás na farním životě nejvíc lákalo?
Dávalo mi to smysl. Vyrostl jsem na 
faře. Jsem z věřící rodiny, můj otec 
pracoval jako stavební technik, na faře 
v Kolíně měl kancelář. Já jsem u něj 
trávil spoustu času, třeba když jsem 
po obědě čekal na kroužky. Bylo to pro 
mě přirozené prostředí. Zažil jsem tam 
všední dny, a tak jsem si dovedl před-
stavit, jak takový život bude vypadat. 
I díky tomu mi to dávalo smysl.

Bylo to pro vás náročné rozhodnutí?
Ani ne. Já jsem si to vnitřně rozlišil. Vě-
děl jsem, a samozřejmě se mi to stalo, 
že přijdou okamžiky, kdy se člověk za-
miluje. Ale není to překážka. Když se 
mi to stane, jsem za to rád, že jsem 
stále schopen prožívat tuto emoci. 
Na druhou stranu vím, že jsem se pro 
něco rozhodl, slíbil a je to pro mě zá-
vazné.

Ale neodpíráte si světské radosti, 
tvrdíte, že máte rád jídlo. Co máte 
nejraději? Na co vás můžeme pozvat? 
Jen pozor, co řeknete, protože pak 
se vám může stát, že vám lidé budou 
tyhle dobroty neustále nosit.

No právě. To je další pravidlo, neříkat 
konkrétní jídlo, protože pak se nese, 
že pan farář má rád tohle a tohle… 

to. Komunitní centrum Matky Terezy 
je patnáct let stará stavba, v rámci ní 
funguje kavárna, společenský sál, vše 
moderní. Tady je to pravý opak, ale má 
to svou atmosféru, která je mi blízká. 
Pocházím z Nové Vsi u Kolína, což je 
vesnička, máme tam v dost podobném 
stylu postavený kostel. Takže s tímto 
souzním.

S jakými pocity jste přebíral 
„štafetu“?

Musel jsem si uvědomit, jaký je Stašek 
a jaký jsem já. Já jsem spíše introvert, 
zatímco on je stoprocentní extrovert. 
A to je dobře. Věděl jsem o něm, pár-
krát jsme se osobně potkali, ale více 
ho neznám. Je však těžké navázat na 
něco, co zde fungovalo, ale přitom zů-
stat sám sebou. Některé věci fungova-
ly právě díky Staškovi. Ale já ho nemo-
hu kopírovat, protože jsem z podstaty 

Sešli jsme se na den přesně po měsíci 
vašeho působení u nás v Čakovicích. 
Je tedy nasnadě první bilancování…

Lidé mě přijali hezky. Zatím je to tako-
vé oboustranné poznávání. Všechno je 
zde pro mě nové, hlavně v tom smys-
lu, že je to moje první samostatné mís-
to. Dosud jsem nebyl ten „statutár“, ale 
v rámci farnosti jsem měl nad sebou 
vždy pana faráře. Díky tomu jsem ne-
musel řešit administrativní věci a více 
jsem se mohl věnovat lidem. Teď už je 
veškerá odpovědnost na mně.

To je tedy velký kariérní posun, že?
To ano. Dnes musím řešit spoustu věcí, 
kterých jsem byl ušetřen. Ať je to na-
příklad oprava okapů nebo zálohy za 
plyn, nicméně tu mám spoustu skvě-
lých spolupracovníků… Přišel jsem 
sem z druhého konce Prahy, z Jižního 
Města, což je naprosto odlišné mís-

jiný. Je tedy potřeba vybalancovat si 
svou cestu, ve které budu autentický, 
zrovna tak jako je Stašek v té své.

Jaká je tedy ta vaše cesta? S jakými 
plány sem přicházíte?

První rok bude určitě poznávací. Je ta-
kové pravidlo, že během prvního roku 
by člověk neměl dělat závažné změny. 
Každá část roku má v životě farnosti ji-
nou dynamiku. A je potřeba si vše pro-
žít a zjistit, že to, co se mi třeba na prv-
ní pohled mohlo zdát nesmyslné, pak 
člověku dá smysl, protože to prostě 
jinak nejde. Takže nyní nemám něja-
kou velkou vizi. Na škole nás varovali, 
že nejhorší je, když farář někam přijde 
a hned chce dělat razantní změny.

Už jste stačil poznat Čakovice?
Mám za sebou pár procházek, několik 
velmi krátkých projížděk na kole, jed-
no proběhnutí se po parku. To je jed-
na z věcí, která je mi zde příjemnější 
než na Jižním Městě. Možná je to i tou 
zdejší pohodovější atmosférou. Zatím 
ale ještě nebylo příliš času na větší 
procházky.

Prý jste sportovec?
No, takhle, abych to uvedl na pravou 
míru, pohyb mi není cizí, ale musím se 
k němu dokopat. Rád si zahraju volej-
bal nebo vyrazím na túru. Právě pro-
cházky mě asi baví nejvíc, protože 
mezi okamžikem, že se rozhodnu něco 
dělat, a tím, že opravdu něco dělám, je 
asi nejméně překážek. Když chci vy-
jet na kole, přeci jen ho musím vynést 
ze sklepa, vzít si helmu, což už je pří-
liš mnoho úkonů. Jsem totiž taky velmi 
líný. Takový líný sportovec.

Možná jste líný sportovec, ale jste 
určitě vášnivý hudebník…

Od dětství jsem hrál na housle, na vi-
olu, stále chodím do souboru při ZUŠ 
v Kolíně. Dodnes s nimi vystupuji a je 
to pro mě i druh odpočinku. Takže 
hudba mě opravdu provází.

Na život v řádu jsem 
velký neřád
Mohl z něj být učitel, vydal se však duchovní cestou. Od 1. července 
P. František Čech působí jako farář farnosti Čakovice.

Nejsem si schopen vybavit, že bych 
měl vůči něčemu blok. Jsem otevře-
ný ledasčemu. I Pánu Ježíši říkali, že je 
žrout a pijan vína, tak dělám to, co dě-
lal Pán Ježíš.

Umíte vařit?
Ale ano. Mamka si vzala do hlavy, že 
než mě pustí ke svěcení, naučí mě re-
cepty, abych si byl schopen čtrnáct dní 
vařit. Já a sestra, my starší ze souro-
zenců, jsme se o víkendu střídali ve 
vaření. Mamka říkala, já vařím v týdnu, 
vy o víkendu. Baví mě to. V Itálii jsem 
se inspiroval a oblíbil si těstoviny.

Zmínil jste Itálii, tam jste prožil tři 
roky. Jaké byly?

Studoval jsem a žil v Římě. Paradoxní 
je, že nemám rád horko a vodu, takže 
jsem si ani moc neužíval moře, ke kte-
rému jsem se mohl dostat MHD. Jest-
li jsem u něj byl všeho všudy třikrát… 
Ale blízké je mi právě jejich jídlo a pití.

Když se z Itálie vrátíme k nám, na co 
se tady nejvíc těšíte?

Vzhledem k mé povaze se držím cimr-
manovské myšlenky, že po velkém oče-
kávání přichází velké zklamání. Takže 
raději se budu snažit navnímat zdejší 
prostor a lidi. A těšením se si to člověk 
někam posouvá, čemuž bych se rád vy-
varoval. Ale těším se na setkávání s lid-
mi, přál bych si, aby to zde bylo co nej-
pestřejší. ///

Michala JendruchováFo
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Historie ///

Foto: archiv Kostkových - Legendární řídící 
učitel a kronikář Jan Urban (pán vlevo) a pan 
učitel Andrš.

Foto: školní rok 1938-1939

Ze vzpomínek řídícího 
učitele Jana Urbana
Bylo 8. září r. 1882. Slunce krásně sví-
tilo a hřálo. Čakovice světily první ško-
lu. Před školou, která stála osaměle za 
kostelem, bylo živo. Celé prostranství 
vyplněno bylo místními spolky a korpo-
racemi. Byli tu hasiči ve svých lesklých 
uniformách, byli tu veteráni se svým ve-
litelem, bylo zde úřednictvo cukrovaru 
a očekávali pana vikáře Feuersteina. Do 
tohoto množství vjel jsem se svou rodi-
nou v panském kočáře z Vinoře. Přiznám 
se, že se ve mně zatajil dech, když jsem 
tu slávu viděl. V duši mou vstoupila otáz-
ka – jak zde bude? Ve Vinoři byl jsem 
spokojen i šťasten a mnoho nechybělo, 
že bych se byl Čakovic zřekl, zvláště když 
jsem poznal, že jsem byl zde ustanoven 
proti vůli místních činitelů. Zůstal jsem.

Škola byla nová, na tehdejší dobu pěk-
ná, kolegové milí, byt ve škole pěkný, 
mlád jsem byl, tak s chutí do práce. Škola 
stála jako sirotek v poli, bez ohrady, bez 
dvorku, inu sirotek. Milí kolegové, tehdy 
nebylo tolik lásky ke škole jako nyní.

V noci nám často někdo zaklepal na 
okno, ale strachu jsme neměli. Vždyť 
jsme ve škole nebyli sami. Konečně jsem 
se osmělil žádati, aby škola byla ohraze-
na. Pan starosta mi řekl: „Odměřte si to 

a my tam pošleme zedníka.“ Tehdy byl 
obecní úřad v továrně (pozn. cukrova-
ru). Slovo se stalo skutkem. Nikdo neře-
kl, mnoho‑li mám měřit a kterým smě-
rem mohu zahradu rozšířit. Všude bylo 
volno. A tu jsem ve své skromnosti pro-
vedl hloupost, která mne dodnes mrzí. 
Naměřil jsem málo. Kdybych byl odměřil 
jednou tolik, bylo by bývalo dobře. Přišel 
pan Šrám a stavěli jsme zeď, ovšem dů-
kladnou, která stojí téměř bez oprav ješ-
tě dnes.

Školu jsme měli hned od počátku pře-
plněnou, nikde (tj. ve třídě) nebylo méně 
než 60 dětí, ale líbilo se nám všem ve 
škole. Nábytek byl podle starých pravidel 
staromódní, ale děti byly dobré a mírné 
a také staromódní.

Pozn.: Pozorný čtenář jistě poznal, 
o které čakovické škole řídící učitel a le-
titý kronikář psal. Ano, je to školní bu-
dova č. p. 100, kde v současné době sídlí 
Gymnázium Čakovice. ///

Jarka Krákorová, kronikářka

Senioráda by se dala charakterizovat jako 
olympiáda třetího věku, ve které proti sobě 
letos soutěžila družstva seniorů v 10 disci-
plínách. Byly zaměřeny na sport, zručnost, 
paměť a vědomostní kvíz. Role rozhod-
čích se skvěle zhostili žáci Základní školy 
Dr. Edvarda Beneše.

Soutěžící družstva absolvovala slalom 
mezi kužely s hokejkou a tenisovým míč-
kem, trefování pálkou ping‑pongovým míč-

kem na cíl, hádání předmětů pod ubrusem, 
hádání předmětů podle hmatu, chůzi na 
letních provázkových lyžích ve dvojicích, 
mölkky, střelbu ze vzduchovky, hod krouž-
ků na cíl a kvíz. Jejich výkony byly bodově 
ohodnoceny a dle počtu získaných bodů 
bylo hlavním rozhodčím stanoveno pořadí.

Čakovičtí nenechali nic náhodě, pocti-
vě trénovali pod vedením Jany Jiruškové. 
Jejich velkým předsevzetím byla obhajo-

Čakovická senioráda 2022: 
Naši senioři obhájili zlato

Senioráda se konala 6. září na náměstí Jiřího Berana v Čakovicích po 
tříleté pauze, kterou způsobila covidová pandemie. Tuto jedinečnou 
akci pořádají čtyři městské části, které se každý rok střídají. Jsou to 
Čakovice, Kbely, Letňany a Vinoř. MČ Praha‑Čakovice se letos ujala 
organizace již potřetí, a dokonce pořádala výjimečně dva ročníky 
za sebou. Logo seniorády navrhl Michal Káva, sportovní redaktor 
časopisu U nás v Čakovicích.
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ba zlata z roku 2019. A to se jim povedlo, 
protože vítězem seniorády pro rok 2022 
se stalo právě družstvo městské části 
Praha‑Čakovice s celkovým počtem 151 
bodů. Krásné druhé místo získal senior-
ský tým z MČ Prahy‑Vinoř, který nasbíral 
131 bodů. Třetí příčku vybojovali senioři 
z MČ Praha‑Kbely se 118,5 bodu. Na čtvr-
tém místě s 91 body se umístilo družstvo 
MČ Praha‑Letňany. Symbolicky disciplí-
ny absolvovali i klienti Domova Laguna 
Psáry. Za svou účast byli oceněni dárky, 
které jim slavnostně předali starosta Jiří 
Vintiška a místostarostka Soňa Černá.

Celou akci profesionálně uváděl sympa-
tický herec a moderátor Jan Čenský. Ne-
chyběl ani bohatý kulturní program, ve 
kterém vystoupili Miroslav Šatoplet s Pe-
trou Rézovou, Josef Zíma a baráčnice, kte-
ré zatančily českou besedu. Překvapením 

Senioři /// U nás
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Senioři /// U nás

12. 10. Něco pro po-školáky

Sraz účastníků ve 13.00 na náměstí Jiřího 
Berana. Tématem tohoto „školního“ výle-
tu budou místní školy a jejich zajímavá 
historie. Začínáme u Základní školy Dr. E. 
Beneše a dojdeme k nejstarší místní ško-
le, tj. dnešní mateřince v Třeboradicích. 
Máte‑li ve svých albech třídní fotografie, 
určitě je vezměte s sebou.

34. setkání
Žáci (ročník 1936) základní školy v Čakovicích oslavili 26. srpna 2022 již 34. setkání. ///

Vycházky s kronikářkou
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Senioři /// U nás

pro všechny přítomné byla ukázka zásahu 
útvaru rychlého nasazení Policie ČR.

Senioráda se vydařila a přálo jí dokonce 
i počasí. Mezi soutěžícími panovala přá-
telská atmosféra a platilo zde známé pra-
vidlo: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit 
se. Za úspěchem celé akce stáli také spon-
zoři. Městská část Praha‑Čakovice děkuje 
Impeře, ADC Sytems, PharmAZetu, Alko-

mu, Ampře, MC\Veloxu, lékárně Dr. Max, 
Středovým pekárnám a Janě Piarové, kte-
rá vítězům věnovala dárkové vouchery na 
šperky, které si mohli na místě vybrat.

Čakovickou seniorádu 2022 pečlivě 
připravoval tři měsíce před jejím koná-
ním tým zaměstnanců Odboru školství, 
kultury a sportu městské části Praha‑Ča-
kovice v čele s Kateřinou Marszálkovou.

„Jsem ráda, že se senioráda ve všech 
směrech vydařila. Děkuji za skvělou orga-
nizaci Kačce Marszálkové a jejím kolegům 
a všem těm, kteří přiložili ruku k dílu,“ do-
dává místostarostka Soňa Černá.

Naši senioři se mohou těšit příští rok 
na další ročník. Tentokrát pořadatelem 
bude městská část Praha‑Kbely. ///

Michaela Šimůnková
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26. 10. Meandry Rokytky

Sraz účastníků ve 12.20 hod. na stanici 
autobusu č. 110 u Globusu Čakovice (od-
jezd autobusu ve 12.33 do Hloubětína). 
Dopřejeme si trochu podzimní romanti-
ky v meandrech kouzelné pražské říčky. 
Délka trasy 3 km. ///

Na nová dobrodružství se těší 
Jarka Krákorová!

Senior akademie bude obnovena 10. říj-
na 2022. Bude opět probíhat ve spolu-
práci s Oddělením prevence Městské po-
licie hl. m. Prahy.

Jedná se o cyklus vzdělávacích progra-
mů prevence kriminality. Tento cyklus 
je zaměřený na vzdělávání občanů ná-
ležejícím zejména k seniorské generaci. 
Prostřednictvím 14 přednášek přináší 
konkrétní témata vztahující se k ochra-
ně života, zdraví a majetku před krimi-
nalitou, a to moderní alternativní me-
todou založenou na principu univerzity 
třetího věku. Přednášky se budou ko-
nat každé pondělí od 14 hodin. Informa-
ce a závazné přihlášky u Jany Jiruškové, 
tel. 283 061 427. ///

Senior 
akademie

Kontakty /// 

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

Datová schránka:
ID: 3pybpw9          IČ: 00231291

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

Otevírací doba 
Podatelna:
Po 8–12, 13–17
Út 8–12, 13–16
St 8–12, 13–16
Čt 8–12, 13–16
Pá 8–12

Mimo úřední hodiny pro veřejnost 
je možné kontaktovat pracovníky 
příslušných odborů telefonicky nebo 
e-mailem.

Pokladna, odbory:
Cukrovarská 52/24
Po   8–12, 13–17
ÚT   po tel. domluvě
St   8–12, 13–16
Čt   po tel. domluvě
Pá   po tel. domluvě

Telefon: 283 061 419
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Starší žáci ročníku 2008 i prckové z nej-
mladších přípravek zpozorněli. Kdo je 
ten štíhlý pán, co právě přijel do fotba-
lového areálu s kartami pro podpis? Do-
spělým nebylo třeba ho představovat. 
Famózní střední obránce, ikona přede-
vším devadesátých let, nenápadný lídr, 
který na Letné nedovolil skórovat Bar-
celoně a pomohl Spartě ke třetímu místu 
v Lize mistrů.

„Vždycky jsme šli vyhrát. I proti Barce-
loně,“ zdůraznil Jiří Novotný při besedě 
s mládežníky TJ Avie. „Bylo vyprodáno, 
tenkrát se vešlo do ochozů 33 tisíc lidí. 
U nich jsme prohráli 2:3, nebyl důvod se 
jich bát,“ vyprávěl.

Syn havíře, původem z Motola, vyrůs-
tal ve Stochově. Protože byl statnější, po-
stavili ho v začátcích dozadu. Ve čtrnácti 
letech přestoupil k žákům ve Spartě a až 

na krátké epizody v Kazani, Liberci nebo 
Mostě zůstal Letné věrný až do konce ka-
riéry. A sbíral jeden titul za druhým. „Měl 
jsem štěstí na Pepu Chovance vedle sebe, 
když jsem v devatenácti začínal v áčku. 
Pepa byl kapitán, hvězda repre, vychoval 
mě. A já pak mohl předávat zkušenosti 
Hübschmanovi a dalším,“ vzpomíná.

Když se o jeho zkušenosti zajímali malí 
fotbalisté Čakovic, moc je nepotěšil. „Bě-
hat se musí, lepší je to s balonem. Ale ta-
lent je jen přidaná hodnota, bez běhání 
se neukáže. Levák, nebo pravák? Pravá 
noha, ale žádný problém s levou, učili nás 
hrát oběma. Bránění je potřeba mít tro-
chu v sobě, čtení hry, předvídavost. Mu-
sel jsem mít správný timing. Potíže jsem 
řešil spíš rychlostí, protože faulovat moc 
neumím, spíš se u toho zraním,“ říkal 
mladým posluchačům.

Letní fotbalový kemp Čakovic 
i s rekordmanem Novotným a Karabcem
Pokud měl někdo čakovickým fotbalovým nadějím vyprávět o receptu na týmové triumfy, přišel mezi ně 
na tradiční letní kemp ten pravý. Osmdesát dětí a desítku trenérů poctil návštěvou na fotbalovém stadionu 
legendární sparťan Jiří Novotný, se čtrnácti ligovými tituly nedostižný rekordman. A aby toho nebylo málo, 
navázal na něj o pár hodin později i Adam Karabec, talentovaný záložník současného letenského mužstva.
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A jeho oblíbený obránce dneška? 
„Nikdo. Bránit musí celý tým,“ vysvět-
lil Novotný, jenž si vysloužil stejný re-
spekt jako hosté kempu v minulosti, 
tedy Martin Frýdek, Horst Siegl, Tomáš 
Řepka a Vladimír Šmicer.

Mbappé, nebo Haaland? 
„Trošku ten druhej,“ slyšely děti 
v modrých tričkách, které si v týdnu 
kromě tréninku užily i bobovou dráhu 
na Proseku nebo přednášku o historii 
válečného bunkru kousek od hřiště.

Novotný vydržel na špičkové úrovni do 
38 let, fotbal hraje doteď. Adam Karabec 
má po čerstvých devatenáctinách teprve 
všechno před sebou a jen to mezi dětmi 
zašumělo, když jim odtajnil svého nejob-
líbenějšího hráče: Neymar.

„Moje vysněné ligy jsou italská a špa-
nělská. Na anglickou teď nemám, asi 
bych ji nedal fyzicky,“ přiznal opěvovaný 
teenager, který do Sparty přišel před šes-
ti lety z Bohemians a náramně si pochva-
luje nového dánského kouče Briana Pris-
keho. „Je skvělý. Chystá hráčům hodně 
individuální program, na co je kdo stavě-
ný. Loni jsme sílu nohou trénovali jednou 
týdně, teď čtyřikrát. Je to znát,“ odkrývá 
zákulisí sparťanských tréninků.

A další otázky na Adama…

Jak těžké to mají mladí v letenské 
kabině? Schytávají to od starších? 

„Tak hrozné to není.“

Bolí koukání na Plzeň, Slavii 
a Slovácko v evropských pohárech? 

„Naopak. Budou mít víc zápasů, a pro-
to budou horší v lize.“

Lídr? 
„David Pavelka.“

Nejkrásnější gól? 
„První ligový.“

Třeba se gólové premiéry mezi elitou 
dočká jednou i některý z účastníků ča-
kovického kempu. ///

Michal Káva

Chlapci 9 >
1. Mikoláš Skřipský
2. Maté Naray
3. Denis Martinek

Chlapci 14 >
1. Jakub Zrzavý
2. Matyáš Kamlenko
3. Albert Dufek
4. Jakub Sobolčiak
5. Jakub Simulík
6. David Gens
7. Saša Hapák

Best trick
Jakub Zrzavý a jeho varial Heelflip

Ve skateparku se konal 
třetí ročník závodů 
Čako Sk8 Cup

Dívky
1. Thea Hroudová
2. Mája Wieluchová
3. Kája Martínková
4. Naila Bíchová

Chlapci 7 >
1. Pavel Pokorný
2. Dan Martínek
3. David Tošek
4. Mikuláš Kamlenko

V čakovickém skateparku bylo první 
zářijový víkend živo. Konal se tam totiž 
třetí ročník závodů Čako Sk8 Cup. „Dě-
kujeme všem, kteří včera přišli a užili si 
s námi třetí ročník závodu Čako SK8 Cup.

Výsledky

Vážíme si účasti všech mladých závod-
níků. Nehledě na výsledky, skvělí byli 
všichni. Děkujeme a těšíme se zase za 
rok,“ říká za organizátory akce Roman 
Simulík. ///
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Kontejnery  budou  přistavovány  ve 
středu ve 14.00 hod. a odvoz bude ten 
samý den v 18.00 hod.
Třeboradice – parkoviště u hřbitova 1 ks
Miškovice – Na Kačence 1 ks

VOK na bioodpad 
2022
Vážení spoluobčané,
i v roce 2022 budou pro potřeby občanů 
přistavovány kontejnery na bioodpad. Tyto 
kontejnery jsou určeny na zahradní odpad – 
listí, trávu, větve, neznečištěnou zeminu, 
případně kuchyňský bioodpad rostlinného 
původu bez živočišných zbytků.
VOK na bioodpad zajišťuje a financuje 
MHMP.

Z MHMP máme  přiděleno  na  období 
7–12/2022 8 ks VOK na bioodpad.
říjen 08. 10., 22. 10.
listopad 05. 11.

Kontejnery budou přistavovány v so-
botu mezi 9.00 a 12.00 hod.

Třeboradice – parkoviště u hřbitova 1 ks
Miškovice – Na Kačence 1 ks

VOK na objemný 
odpad 2022

Vážení spoluobčané,
v roce 2022 budou pro potřeby občanů 
MČ Praha‑Čakovice přistavovány kontej-
nery na objemný odpad. Tyto kontejnery 
zajišťuje a financuje MHMP a tím i stano-
vuje podmínky výběru odpadu a druhu 
odpadu, který do VOK patří.

Upozorňujeme, že do těchto nádob je za-
kázáno odkládat nebezpečný odpad, (tj. te-
levize, lednice, pneumatiky, chemikálie, 
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 
9–12/2022 12 ks VOK.
říjen 05. 10., 19. 10.
listopad 02. 11., 16. 11., 30. 11.

U nás /// Informuje

Říjnové blokové čištění 
komunikací
5. 10. Čakovice – Na Barikádách v úseku 
U Bílého mlýnku – Polabská, Plajnerova 
v úseku U Bílého mlýnku – Polabská, Vy-
hlídkova v úseku U Bílého mlýnku – Po-
labská, Beckovská
12. 10. Třeboradice a čakovické sídli-
ště – Šircova, Panklových, Zaháňských, 
Bayerova, Bermanova, Theinova
19. 10. Čakovice – Na Barikádách v úse-
ku Polabská–Cukrovarská, Plajnerova 
v úseku Polabská–Církova, Vyhlídkova 
v úseku Polabská–Cukrovarská, Zámišo-
va, Církova
26. 10. Čakovice – Ostravická, U Pární-
ků, Jizerská v úseku Vážská–Oderská ///

Rubrika Otázky a odpovědi
Vzhledem k volbám do Zastupitelstva městské části Praha‑Čakovice dojde k přerušení 
rubriky Otázky a odpovědi. Bude obnovena až s nově zvolenými zastupiteli.

Jak ven z dluhů?
Známe cestu

Využijte jedinečnou šanci osvobodit se od svých dluhů 
a začněte znovu normálně žít!

milostiveleto.cz | jakprezitdluhy.cz | clovekvtisni.cz | nedluzimstatu.cz

Milostivé léto II.
Šance na restart pro vás, kteří dlužíte veřejnoprávní instituci. 
Uhraďte exekutorovi od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022 jistinu, tedy 
dlužnou částku vůči veřejným institucím, plus poplatek a díky 
akci „Milostivé léto“ vám bude zbytek dluhu odpuštěn. Nevíte si rady, popř. máte dotazy? Neváhejte se na nás obrátit.

Bezplatná zelená linka hl. m. Prahy
+420 800 100 000, info@praha.eu Informace platné k 1. 9. 2022

Neváhejte s podáním žádosti

Akce „Milostivé léto“ je časově omezená, a to od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022. Exekutoři mohou být 
zahlceni počtem žádostí, proto neodkládejte vaše rozhodnutí a jednejte hned!

Jaké podmínky musíte splňovat?

-  Akce se vztahuje na exekuce zahájené před 28. 10. 2021.
-   Máte dluhy za jízdu načerno, na nájmu v obecním bytě, dluhy vůči některým dodavatelům energií 
a nedoplatky za odvoz odpadu, dluhy vůči některým zdravotním pojišťovnám, za regulační poplatky 
v některých nemocnicích, nezaplacené pokuty či koncesionářské poplatky a další.

-  Vaše dluhy jsou již v exekuci.
-  Vaše exekuce je vedena soudním exekutorem.

 Jak se můžete zbavit dluhu?

-   Stačí zaplatit základní nesplacenou částku, kterou dlužíte (tzv. jistinu), a k tomu poplatek 1 815 Kč 
(včetně DPH) exekutorovi za ukončení exekuce a budou vám odpuštěny veškeré úroky, poplatky 
advokátům či penále.

-   Pošlete exekutorovi doporučený dopis, ve kterém jej požádáte o vyčíslení dosud nesplacené jistiny 
a zároveň jej informujte, že využíváte Milostivé léto.

Za jakých okolností Milostivé léto nelze využít?

-   Vaše dluhy jsou vůči soukromým věřitelům. Netýká se tedy půjček, dluhů u telefonních operátorů 
nebo dluhů na nájmu, je-li majitelem nemovitosti soukromý subjekt.

-  Vaše dluhy odkoupil soukromý subjekt.
-  Vaše dluhy ještě nejsou v exekuci nebo jste v oddlužení.
-  Vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale příslušný úřad v daňovém a správním řízení.

Dluhová poradna organizace Člověk v tísni
+420 770 600 800, jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz
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Inzerce

MALOVÁNÍ ČAKOVICE – rych-
lé, kvalitní a čisté vymalování 
bytu či domu dle vašich před-
stav. Profesionální služby. 
Tel.: 736 734 947.Sportovně relaxační centrum 

v P-9 Čakovicích hledá na 
HPP: recepční
Požadujeme: profesionalitu, 
flexibilitu. Nabízíme: práci 
v příjemném prostředí. 
CV+foto zasílejte na:  
info@rlf.cz, Tel. 602375476

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

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.  ///

Nemáte čas na cestování, a přes-
to  chcete  poznat  něco  nového? 
Jeďte s námi! Jsme cestovní agen-
tura, která se zaměřuje na jed-
nodenní zájezdy. Termální lázně 
v Polsku a Německu, nákupy v Pol-
sku a Německu, Legoland, Tropical 
Island, adventní trhy a jednodenní 
lyžování v Alpách.
Více na: www.korado‑tour.cz, 
tel. 731 408 257.Poznamenejte si jeden důležitý 

termín. Odevzdání vašich podkladů do 
listopadového čísla (tj. 11/2022) pro 

publikování pozvánek, prezentování akce 
v kalendáři akcí a inzerce je nejpozději 
do 6. října. Toto číslo vyjde 21. října.

Chcete inzerovat  
v listopadovém vydání časopisu 

U nás v Čakovicích?

3. PO
Lesem i nelesem
Vernisáž výstavy grafik 
a kreseb začíná v 17 hodin 
v galerii Na Půdě čakovic-
kého zámku. Obrazy Adama 
Panáčka si můžete prohléd-
nout až do 23. října.
 

7. PÁ
Respektování v kostce
Cirkus – centrum pro ro-
dinu, z. ú., zve na seminář 
o respektující výchově dětí 
Respektování v kostce.  
Koná se od 16 do 19. 30.  
Více informací na  
www.centrumcirkus.cz.

11. ÚT
Vztek u dětí
Mívá vaše dítě záchvaty 
vzteku? Pak vás jistě osloví 
přednáška psycholožky 
Mgr. Kateřiny Kopečné na 
téma Vztek u dětí, kterou 
pořádá Cirkus – centrum 

Kalendář /// U nás

Kalendář říjen

pro rodinu, z. ú. Začátek je 
v 18. 30. Podrobnosti na 
www.centrumcirkus.cz.
 

15. SO
Podzimní bazar
V jídelně ZŠ Dr. E. Beneše se 
uskuteční oblíbený podzimní 
bazar dětského oblečení, 
obuvi, hraček, knížek, spor-
tovních potřeb a dalších věcí 
pro děti. Nakupovat můžete 
od 9 do 14 hodin.

17. PO
Kavárna pro (ne)znalce
Zajímá vás svět kolem nás? 
Chcete se dozvědět něco víc, 
zamyslet se nad různými 
humanitními i přírodověd-
nými tématy? Pak se můžete 
vypravit na některou ze série 
přednášek Kavárna pro (ne)
znalce. Koná se vždy v pon-
dělí od 15.30 v přízemí Gym-
názia Čakovice a přednášet 
budou pedagogové gym-
názia. Jako první přednáší 

Mgr. Jan Jáchym o demografii 
obyvatelstva.
 

22. SO
Konzultace a vyšetření
Cirkus – centrum pro rodinu, 
z. ú., pořádá akci Konzulta-
ce a vyšetření plosky dětí 
s MUDr. Kateřinou Švejdo-
vou, více informací na  
www.centrumcirkus.cz.

26. ST
Lampionový průvod
T. J. Sokol Čakovice pořádá 
tradiční lampionový prů-
vod. Přijďte si od 18 hodin 
společně připomenout vznik 
samostatného Českosloven-
ského státu. Sraz je v 17.45 
na nádvoří čakovického 
zámku. ///

ODDÍL NÁRODNÍ HÁZENÉ TJ AVIA ČAKOVICE
pořádá do oddíluNÁBOR

mladšího žactva - kluci i holky ve věku 6 - 9 let

• hledáte pro svoje dítě kolektivní sport?

• má Vaše dítě rádo hry s míčem?

• chcete pracovat na jeho fyzické přípravě?

květen, červen a září, říjen
každé pondělí od 16:45 hodin

začátek tréninku 17:00, konec 18:30

Nabízíme:
• tři tréninky na vyzkoušení zdarma

• podle šikovnosti do půl roku zapojení do aktivní hry (zápasů a turnajů

o víkendech)

• týdenní letní soustředění mládeže

• tréninky 1x až 2x týdně podle zařazení do jednotlivých oddílů

• osvojení si sportovních dovedností, odpovědnosti, disciplíny a soužití v kolektivu

• zimní příprava: 1x týdně v tělocvičnách v Čakovicích

• příprava v sezóně: hřiště národní házené

Věnovat se Ti budou trenéři a zároveň aktivní hráči pod vedením Heleny Špatkové
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Další informace: Helena Špatková
Email: helena.spatkova@gmail.com

Hřiště v ulici K Sedlišti
GPS: 50.1457792N, 14.5275792E

Web: www.nhcakovice.cz

Pokud ANO, tak se přijďte podívat

k nám na trénink oddílu národní házené

a zapojte se s námi do hry!!!

V Jídelně ZŠ Dr. E. Beneše
Praha - Čakovice 
vstup z ulice Jizerská

Vstup zdarma pro každého!

• oblečení pro děti od 3 měsíců do 15 let
• dětská obuv
• sportovní potřeby pro děti
• kojenecké potřeby
• hračky, knížky, hry

Bazar
9–14 hodin

sobota 
15. 10. 2022
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Slaviborský dvůr

Prodej bytů 
a pozemků  
pro rodinné 
domy

w w w. b y d l e n i t r e b o . c z

Praha 9 – Třeboradice 
Tel.: 728 488 901
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Slaviborský dvůr

Prodej bytů 
a pozemků  
pro rodinné 
domy
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Praha 9 – Třeboradice 
Tel.: 728 488 901

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

LESEM I NELESEM
A
D
A
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Vernisáž 3. 10. v 17 hod.

3. 10. - 23. 10. 2022
Galerie Na půdě Čakovického zámku

Výstava grafik a kreseb

pořádá MČ Praha - Čakovice

Panacek_ctvrtka.indd   1 06.08.2022   10:42:54

 

pořádá tradiční 

 
 

. 
 

sraz v 17,45 na nádvoří  

čakovického zámku. 
 

Přijďte si s námi připomenout 

vznik samostatného Československého státu 

Kavárna pro (ne)znalce 
Zajímá vás svět kolem nás? Chcete se dozvědět něco víc, 
zamyslet se nad různými humanitními i přírodovědnými 
tématy? Pak je Kavárna pro (ne)znalce určená právě pro vás! 
Kavárna pro (ne)znalce je ZDARMA a můžete přijít jen na 
některá témata, nebo chodit pravidelně. U přednášek se 
nepředpokládají žádné znalosti z daného oboru.  
Může přijít opravdu každý 😊😊 
A káva, čaj a něco malého k zakousnutí bude také zdarma 
k dispozici. Kavárna se bude konat JEDENKRÁT MĚSÍČNĚ, 
vždy pondělí od 15:30 v přízemí Gymnázia Čakovice 
a přednášet budou pedagogové gymnázia.  
Přesný termín pro jednotlivé měsíce zveřejníme vždy s dostatečným předstihem na 
www.gymcak.cz 

V letošním školním roce se můžete těšit na: 

 Člověk a jeho chování vs. Planeta, na které žije 
Pondělí 17. října 2022 15:30 v přízemí Gymnázia Čakovice, přednáší Mgr. Jan Jáchym 
Co o nás víme? Kolik nás bylo, kolik nás je a kolik nás bude? Co nás čeká? 

Rád bych uvedl základní informace o počtu lidí na Zemi, jak probíhal v posledních 
letech vývoj a co nás v souvislosti s klimatem a změnami našeho chování možná 
čeká do relativně blízkého budoucna. 

Demografie obyvatelstva 
 demografická revoluce – vývoj počtu obyvatel na planetě 
 porodnost a úmrtnost na jednotlivých kontinentech 
 udržitelnost lidského druhu za současných podmínek 
 obyvatelé planety versus počasí a budoucnost s tím spojená 

 

 Listopad – Co všechno (ne)víte o mikrosvětě 

 Prosinec – (Ne)umění ve veřejném prostoru 

 Leden – Proč (ne)spíme? 

 Únor – První sjednotitel Číny aneb Odkaz toho, jehož střeží Terakotová armáda? 

 Březen – Co nám o mozku a našem chování říkají moderní neurovědy? 

 Duben – Banát 

 Květen – (Ne)konečná přednáška 

 Červen – Pohlavní znaky na kostře člověka a radiouhlíková metoda  

  

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

Jednosměnný provoz. Provozovna Praha 9 - Čakovice.

Jsme výrobci produktů pro kreativní tvorbu



Haló, haló Creative IC Praha : 
rozšiřujeme sortiment o školní a kancelářské potřeby.

KDYŽ DO ŠKOLY, TAK PŘIPRAVENI – 
ZAPOMĚLI JSTE NA NĚCO, NEVADÍ, JSME TU PRO VÁS –

Náš tradiční sortiment zůstává :
-KORÁLKUJTE – PLEŤTE – MALUJTE – MODELUJTE – 
PIŠTE – KRESLETE – VYBARVUJTE -DĚLEJTE CO VÁS BAVÍ – 
TVOŘENÍ JE RADOST A RELAX – MYSLÍME NA DĚTI I TY NEJMENŠÍ -

Kontakty: Dr. Marodyho 912, Praha 9 - Čakovice
www.creative.icpraha.cz / e-mail: creative@icpraha.cz
Tel. 266 310 617
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Aktuální výkupní ceny a ceníky našich služeb 

najdete na našich webových stránkách

	 	 U Parkánu 1072/2b 
         Praha 8 - Staré Ďáblice 

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

          info, objednávky na čísle 602 284 298 
                          www.cama-spol.cz

Výkup barevných kovů a železa, výkup kabelů 

• platba převodem nebo složenkou na adresu do 

dvou pracovních dní 

Výkup papíru 

• noviny, časopisy, knihy bez hřbetu 

• platba v hotovosti 

Zpětný odběr auto-moto baterií 

Odvoz suti a odpadu 

• kontejnery 3, 6 a 9 kubíků 

Prodej písku, štěrku, kačírku 

• na provozovně skladem 

Prodej plynu 

DISKUZE V OBLASTECH: 

LIDÉ PRO LID Z.S.
OBĚŽNÍK 

O NÁS
Jsme spolek Lidé pro lid, učíme se pomáhat.

Dosud jsme se věnovali různým projektům,
především školské reformě, územnímu
uspořádání, hodnostem, celospolečenské
seznamce nezadaných a informační burze.
Zatím se nám nedaří prosadit naše projekty ve
společnosti a to je jeden z důvodů, proč chceme
usilovat o rozšíření naší členské základny.
Jedině tak nás bude více slyšet.

Scházíme se pravidelně na konci každého
víkendu, nejčastěji v neděli odpoledne.
Nejdříve společně připravíme občerstvení
(palačinky, tousty, rýžovou kaši, chlebíčky...), po
jídle pak probíhá debata.

vaření, bydlení, domácnosti,
spotřebičů,
PC a mobilů, internetu, elektroniky,
fotovoltaiky, včetně úspor v
domácnosti,
témat životního prostředí, dopravy,
politiky, legislativy, kultury,
vzdělávání,
vojenství a volnočasových aktivit,

anebo můžeme hovořit o tom, co Vás
osobně zajímá.

Cílem je vzájemně se obohatit a prosadit ve
společnosti naše projekty.

Vše je založeno na principu lektorů a
posluchačů. Lektoři mohou organizovat
bytové semináře a mohou to být také ti, kdo
se aktivně zapojí do diskusí během setkání.

 
TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ A

SPOLUPRÁCI S VÁMI!

Idea je taková, že by každý lektor a posluchač měl otevřený
virtuální účet. Na každém setkání by měl na počátku každý

posluchač/lektor přidělen určitý kredit, např. 50
korun/jednotek. Tento kredit by na konci setkání buď přidělil

aktivním lektorům nebo by si ho nechal zapsat na svůj účet. Po
určité době (půl roku, rok) by se virtuální účet uzavřel a

vyúčtoval.
 

Takový systém by motivoval k vydělávání prostředků pro
spolek. Pro tyto účely by spolek založil družstvo. Družstvo

bude vydělávat na prodeji výrobků a služeb pro členy a
příznivce spolku.

 

HLEDÁMEHLEDÁME
NOVÉ ČLENYNOVÉ ČLENY
A PŘÍZNIVCEA PŘÍZNIVCE

Zaujal Vás tento oběžník? Nebo jste schopni vymyslet lepší?! Neváhejte a dejte o sobě vědět!

Ing. Josef Müller
tel. č.: 725 594 942, 728 211 847

e-mail: jo2009@seznam.cz

Fine studio Čakovice 
– jsme tu stále s vámi

Kosmetika – úprava a barvení obočí a řas
Hydratace – Antiaging - Peeling

Masáže
Celková - Zádá,+šíje - Lávové kameny

Lymfodrenáž ruční
Lipomasáže s přístrojem Lipo M6

Infrasauna

Kontakt
Dr. Marodyho 912/10, Praha 9 – Čakovice 196 00

Zdenka Zelenková, +420 607 937 934
z.zelenkova66@gmail.com, www.finestudio-cakovice.com



Čakovičtí senioři 
obhájili zlato

Foto: Michaela Šimůnková


