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Slovo starosty Obsah

Vážení sousedé, milí přátelé,

je fajn, že letošní zima byla alespoň na pár dní bílá a nesta-
ne se tedy to, co loni, kdy sníh u nás vůbec nebyl. V době, 
kdy píšu tento sloupek, sice není v Čakovicích, Miškovicích 
a Třeboradicích po sněhu téměř ani památky a venku to 
naopak vypadá, jako by „zítra“ mělo přijít jaro, ale zároveň 
meteorologové slibují, že i v únoru by sněhová nadílka ješ-
tě mohla zavítat i do nížin. Třeba také v naší městské části 
bude na chvilku opět pohádkově bílo, aby si děti užily zim-

ních radovánek a my dospělí si mohli udělat ještě nějakou tu netradiční fotku našich 
oblíbených míst.

Byť nerad, i tentokrát se musím krátce zmínit o současné situaci, ze které jsme již 
všichni „unaveni“. V lednu bylo zahájeno očkování vybraných skupin obyvatel proti ne-
moci covid-19, zejména pak seniorů. V naší městské části jsme k počátku ledna měli 
314 seniorů starších 80 let. Situace se přes úvodní zmatky s registrací poměrně stabi-
lizuje a i farmaceutické společnosti vyrábějící vakcíny dodávají postupně opět o něco 
vyšší objemy vakcín. I proto řada pražských městských částí nabízí svým seniorům opět 
pomyslnou pomocnou ruku. Také u nás jsou zřízeny speciální linky pro poradenství se-
niorům, kde naše pracovnice rády pomohou radami i s případnou registrací na očko-
vání všem seniorům starším 80 let svou asistencí. Více naleznete na straně 26 tohoto 
časopisu.

Letošní rok nás čeká o něco chudší rozpočet z hlediska investic, přesto bychom rádi 
s kolegy i letos vložili finance do mnoha nových projektů a rozvojových aktivit, se kte-
rými vás jednotliví gesční radní v průběhu roku budou i prostřednictvím tohoto časo-
pisu seznamovat.

Přeji všem hezké prožití nadcházejícího nejkratšího měsíce roku.

S úctou váš starosta
Jiří Vintiška
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Zprávy z Rady MČ Praha-Čakovice

Nový vedoucí a referent na 
Odboru investic a územního rozvoje
Na základě vyhlášeného výběrového ří-
zení byla od ledna tohoto roku obsaze-
na pracovní pozice vedoucího Odboru 
investic a územního rozvoje. Tím se stal 
JUDr. Jan Štainbruch, který svým vzdě-
láním a praxí nejlépe vyhovoval poža-
davkům pro tuto funkci. Do jeho týmu 
zároveň přibyl i nový referent, Ing. Petr 
Brabec.

Žádost o souhlas MČ Praha-Čakovice 
se záměrem farnosti vybudovat 
bezbariérový přístup do kostela 
sv. Remigia
Rada městské části přijala souhlasné 
stanovisko se záměrem realizace bezba-
riérového bočního přístupu do kostela 
sv. Remigia na náměstí 25. března včet-
ně souhlasu vydaného pro účely podá-
ní žádosti o finanční grant v Programu 
podpor v oblasti přístupnosti veřejných 
objektů a odstraňování bariér na území 

hl. m. Prahy pro rok 2021. Součástí pro-
jektu je vybudování nové branky v místě 
části stávajícího plotu a hlavním cílem je 
zpřístupnění kostela handicapovaným 
spoluobčanům, stejně jako lepší přístup-
nost například pro maminky s kočárky.

Žádost o souhlas vlastníka dotčených 
pozemků s realizací revitalizace 
okolí miškovického rybníka dle 
studie „Úpravy břehů rybníka 
v Miškovicích“
Na základě žádosti vlastníka byl vydán 
souhlas s realizací revitalizace okolí hoj-
ně využívaného miškovického rybníka 
na pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy, 
svěřená správa MČ Praha-Čakovice. Ten-
to souhlas je potřebný k žádosti o grant 
Programu na podporu projektů ke zlep-
šení stavu životního prostředí hl. m. Pra-
hy pro rok 2021 a konkrétně se bude jed-
nat o zpevnění břehů a výměnu potrubí 
s přívodem vody.

Žádosti o poskytnutí dotace 
z investiční rezervy pro MČ 
v rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2021
Každoročně mají pražské městské části 
možnost podat tři žádosti pro tzv. in-
vestiční rezervy z rozpočtu hl. m. Prahy. 
V roce 2021 požádala Rada o následující 
projekty:
1. ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha-Ča-

kovice – rozšíření o budovu A (objekt 
rozšiřující současnou tzv. přístavbu) – 
40 mil. Kč
2. Zdravotnický a sociální dům Pet-

říkova (Lékařský dům) – 40 mil. Kč
3. Rekonstrukce objektu  č. p.  115, 

Čakovice, na mateřskou školu – 17 mil. Kč

Na svých pravidelných zasedáních Rada městské části 
Praha-Čakovice projednala 38 bodů jednání. 
Vybíráme pro vás některé z nich.
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Kompletní zápisy z Rady naleznete 
na internetových stránkách 
http://cakovice.cz/VOLENE-ORGANY/
Rada-MC/Zapisy-z-jednani-Rady-MC
nebo v listinné podobě na podatelně úřadu. 
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Už druhým rokem po celé vánoční svátky 
zdobil vchod do kostela sv. Remigia ori-
ginální keramický betlém. Na základě za-
kázky od městské části ho vytvořil ateliér 
Střípek. „V loňském roce jsme slibovali, 
že se betlém bude rozšiřovat. Jsem rád, 
že se rozšířil o postavy tří králů, a dou-
fám, že i v budoucnu se rozšíří o další po-
stavy,“ říká starosta Jiří Vintiška.

Autoři betlému, Jana Kosová a Ma-
rek Hein, na nových postavách pracova-
li od dubna, tedy dlouhých osm měsíců. 
„Ateliér Střípek spolu s Ing. Jiřím Vintiš-
kou a MČ Praha-Čakovice doplnil betlém 
o další část – klanění králů. Toto klaně-
ní králů jsme vytvořili na motivy fres-
ky Bernardina di Betta, která se nachází 
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Betlém – vánoční dárek 
od městské části

v Borgiových apartmánech ve Vatikánu,“ 
říká autorka Jana Kosová.

I tentokrát betlému požehnal farář 
P. Stanisław Góra, který uvedl: „Pro mě 
je to velká radost. Tři králové k betlému 
nepochybně patří. První betlém postavil 
sv. František z Assisi. Byl to živý betlém 
a měl lidem připomínat neuvěřitelnou 
zprávu, že Bůh chtěl být tak blízko člo-
věku, až se sám stal člověkem, abychom 
se ho nebáli. Jsem vděčný, že na tuto zku-
šenost navázala městská část s Janou Ko-
sovou. Nyní, když se lidé kvůli koronavi-
ru bojí vejít do kostela, se mohou potkat 
před kostelem právě u betlému. Betlém 
je všude, kde je láska. Měl by být v kaž-
dém domě, v každé rodině.“

Před rokem u nás vznikla milá tradice. Prostor před kostelem sv. Remigia 
o vánočních svátcích ozdobil keramický betlém městské části Praha-Čakovice, 
který se nyní rozrostl o postavy tří králů. Kromě nich se betlém dočkal 
i požehnání od místního faráře P. Stanisława Góry.

Betlém si lidé mohli prohlédnout až do 
6. ledna. Věříme, že bude možné v této 
tradici pokračovat a že se o příštích Vá-
nocích můžeme těšit na další postavičky. 
Jaké to budou, je ale překvapením. ///

Michala Jendruchová
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Má za sebou dvanáct měsíců fungování. 
Co se za tu dobu v rámci participativní-
ho rozpočtu událo? Bylo toho mnoho. 
Hned v lednu 2020 představilo vedení 
radnice návrh pravidel a vyzvalo veřej-
nost k jejich připomínkování. Na konci 
ledna schválila pravidla participativního 
rozpočtu Rada městské části. „Na březen 
bylo naplánováno podávání návrhů na 
projekty. Zmrazení společnosti z důvodu 
koronaviru mělo vliv i na průběh partici-
pativního rozpočtu, proto jsme lhůtu pro 
podávání návrhů prodloužili do půlky 
dubna, kdy se sešlo 14 návrhů. Po vylou-
čení čtyř návrhů, které nesplňovaly pod-
mínky, se v průběhu května hlasovalo 
o zbývajících deseti. Do hlasování o návr-

Náměstí Jiřího Berana dnes nepůsobí 
jako přívětivé místo. To by se ale brzy 
mělo změnit. „Naším cílem je, abychom 
náměstí, které je dnes spíše něco mezi 
parkem, parkovištěm a odpočinkovým 
místem, proměnili podobně, jako se to 
podařilo v případě Husova parku. A rádi 
bychom do centra obce přivedli lidi,“ vy-
světluje první místostarosta Alexander 
Lochman, který má projekt na starosti.

Jak by mělo náměstí v budoucnosti vy-
padat? Na co bychom při revitalizaci ne-
měli zapomenout? To byla hlavní otázka 
dotazníkové ankety zveřejněné na webo-
vých stránkách, prostřednictvím sociál-
ních sítí i čakovických novin. Do ankety, 
která probíhala v období od 3. října do 
30. listopadu, se zapojilo 103 lidí, kte-
ří přicházeli se zajímavými podněty. Je-
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Tvoříme nové náměstí 
Jiřího Berana

zích se zapojilo téměř 550 lidí, což je na 
první ročník participativního rozpočtu, 
spojený navíc s komplikacemi z důvodu 
epidemie koronaviru, velmi úspěšné čís-

jich nápady vydaly na dvacet stran doku-
mentu.

„Jsme velice rádi a vážíme si názo-
rů obyvatel, protože s takto pozitivní-
mi ohlasy se dá skvěle pracovat. Lidé si 
opravdu dali práci. A bereme je velmi 
vážně. Někoho zajímalo parkování, jiné-
ho zeleň, další upřednostňovali kulturní 
setkávání, někdo to pojal vyloženě archi-
tektonicky. Odpovědi nám mohou po-
sloužit jako témata, která budeme reflek-
tovat při objednávání studie, mohou také 
posloužit projektantům. Rozdělili jsme je 
do 29 témat dle různých kategorií,“ říká 
místostarosta.

Na projektovou dokumentaci získa-
la městská část dotaci 5 milionů korun. 
Anketa je součástí přípravné práce celé-
ho projektu. Následuje archeologický vý-

Participativní rozpočet čakovické radnice má za sebou úspěšnou 
první sezonu. Šest projektů se již podařilo zrealizovat, poslední, 
sedmý, se zpozdil kvůli koronaviru.

Radnice plánuje velkolepý projekt přeměny náměstí Jiřího Berana. 
Z velké části v něm zohlední názory obyvatel městské části. Anketa, 
kterou zorganizovala, se setkala s nebývalým ohlasem.

lo,“ pochvaluje si místostarostka Kateři-
na Arnotová. Navrhovatelé byli předsta-
veni na slavnostním vyhlášení výsledků 
v Schoellerově sále.

zkum, geodetické zaměření, vyjednávání 
s architekty atd. „Dokument s poznat-
ky našich obyvatel předáme architek-
tům, kterým by měl pomoct při zpraco-
vání projektu,“ říká místostarosta. Pokud 
vše půjde dobře, mohla by radnice oslo-
vit architekty již letos. A když se podaří 
sehnat potřebné finance na realizaci, za 
dva roky bychom se mohli dočkat nové-
ho, útulného prostoru. ///

Michala Jendruchová

Poznámka  redakce:  Jak probíhalo 
zpracování ankety a jaké byly zaslá-
ny návrhy občanů? Tyto informace 
můžete najít na https://www.cako-
vice.cz/file/ND8/ZZ-pruzkum-na-
mesti-Berana.pdf.
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Zastínění a nové herní prvky 
na hřiště Bermanova

Cukrárna pro 
včely a čmeláky – 
květinové záhony 
před školkou
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Šest projektů již bylo zrealizováno. 
„Poslední zbývající projekt lavičky slav-
ných osobností v zámeckém parku vy-
rábí studentka výtvarné školy, které do-
končení komplikuje covid a přerušování 
školní docházky,“ podotýká Kateřina Ar-
notová.

 

Zrealizované 
vítězné návrhy

Stolní tenis pro všechny

Ve vnitrobloku na sídlišti byl v září insta-
lován venkovní stůl na ping-pong, který 
rozšířil nabídku sportovního vyžití oby-
vatel sídliště.

 

Zhotovení naučné 
vyhlídky u čakovického 
bunkru

Na návrh dobrovolníků, kteří se dlou-
hodobě věnují revitalizaci původního 
bunkru z 2. světové války, byl upraven 

Realizované 
projekty

Cena

Cukrárna pro včely 
a čmeláky – květinové 
záhony před školkou

68 051 Kč

Zastínění a nové 
herní prvky na hřiště 
Bermanova

87 020 Kč

Zhotovení 
naučné vyhlídky 
u čakovického bunkru

104 839 Kč

Komunitní kompostér 
v čakovickém sídlišti

31 366 Kč

Oprava a doplnění 
herních prvků 
u rybníčku 
v Miškovicích

87 168 Kč

Stolní tenis pro 
všechny

38 250 Kč

CELKEM 416 694 Kč

prostor kolem bunkru v blízkosti ulice 
K Sedlišti. Na vyhlídce jsou nově umís-
těny lavičky a vybudovala se ukázka 
obranného zákopu. „Místo objevily hlav-
ně rodiny s dětmi. Je hojně navštěvová-
no,“ říká místostarostka.

Komunitní kompostér na 
čakovickém sídlišti
Jako první z návrhů byl v lokalitě u sídli-
ště umístěn nový kompostér. Vytvořila se 
komunita místních lidí, která se kompos-
tování věnuje. Firma Kokoza, která kom-

postér dodala, také uspořádala školení 
o správném kompostování.

Zastínění a nové 
herní prvky na hřiště 
Bermanova

Z hřiště u čističky v sídlišti byly odstra-
něny nevhodné herní prvky a byly na-
hrazeny novými prvky pro nejmenší 
děti. Na místě tak stojí dřevěný domeček, 
balanční kladina a dřevěné autíčko. Zá-
roveň bylo osazeno zastínění pískoviště 
pro horké letní dny.

 

Oprava a doplnění 
herních prvků u rybníčku 
v Miškovicích
Na návsi v Miškovicích u rybníka 
vzniklo nové dětské hřiště s klouzačkou, 
kolotočem a houpačkami.

 

Cukrárna pro včely 
a čmeláky – květinové 
záhony před školkou
U mateřské školy v Třeboradicích byly 
upraveny záhony, které jsou osázené 
okrasnými rostlinami. „Květiny jednak 

Aktuálně z radnice ///Aktuálně z radnice ///

Zhotovení naučné vyhlídky 
u čakovického bunkru

Oprava a doplnění 
herních prvků u rybníčku 
v Miškovicích

Stolní tenis pro všechny
Komunitní kompostér 
v čakovickém sídlišti
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toto frekventované místo zkrášlí a jed-
nak poskytnou potravu mnoha druhům 
hmyzu,“ vysvětluje místostarostka.

Díky nápadům veřejnosti se v naší 
městské části zvelebila veřejná pro-
stranství, vznikly nové prvky ve veřej-
ném prostoru a byla obnovena a vylep-
šena dětská hřiště. Obyvatelé mohli od 
samotného začátku až do konce sledovat 
postup podávání návrhů, výběr i realiza-
ci projektů. „Mohli se tak přímo zapojit 
do procesu proměny svého okolí. A to je 
velký přínos celého projektu,“ říká Kate-
řina Arnotová.

V letošním roce se uskuteční druhý 
ročník participativního rozpočtu. V led-
nu jsme vyzvali veřejnost k zasílání zpět-
né vazby k průběhu projektu a k jeho 
pravidlům.

V termínu od 18. ledna do 8. února 
mají zájemci možnost vyjádřit své zku-
šenosti s participativním rozpočtem 
a připomínky k němu v dotazníku, který 
najdou na participativním portálu na od-
kazu pruzkumy.pocitamesvami.cz.

Pravidla společně s harmonogramem 
následně schválí Rada městské části. „Po-

dávání návrhů bude probíhat v březnu, 
v dubnu se budou návrhy kontrolovat, zda 
splňují podmínky, v květnu dojde k hlaso-
vání a poté k vyhlášení výsledků. Realiza-
ce projektů se uskuteční v druhé polovině 
roku,“ dodává místostarostka. Více se do-
zvíte na www.pocitamesvami.cz.
///

Michala Jendruchová
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Všichni se těšili. Diváci sice 
nakonec nemohli vánoční 
koncert kapely Duende 
z důvodu vládních opatření 
navštívit osobně, o zážitek však 
nepřišli, vystoupení sledovali 
online.

Do poslední chvíle hudebníci, organizá-
toři i diváci čekali, zda se podaří odehrát 
vánoční koncert skupiny Duende. Situa-
ce se však vyvinula tak, jak se vyvinula, 
osobní účast diváků na koncertě nebyla 
možná. Díky kreativitě, nápaditosti a po-
zitivnímu smýšlení nebyli o nic ochuzeni. 
Koncert se odehrál online.

„Pořádání tohoto koncertu stíhala jed-
na kalamita za druhou, ale když člověk 
opravdu chce a má vůli, aby se věc po-
vedla, nakonec ke kýženému výsledku 
dojde. Schválit vánoční koncert v době, 
kdy u nás v zemi panoval lockdown, chtě-
lo odvahu. Vzápětí přišla další překážka 
v podobě nového systému PES. Propa-
gace koncertu běžela na plné obrátky, 
plakátky, internet, vstupenky natištěny. 

Začali jsme si zahrávat s myšlenkou rea-
lizace online přenosu,“ vzpomíná na ná-
ročnou přípravu předsedkyně kulturní 
komise MČ Praha-Čakovice Jana Anděli-
čová.

Podařilo se a diváci se mohli zúčast-
nit v pohodlí svých domovů. „Jeden po-
dobný koncert jsme odehráli již na jaře. 
Bylo to docela fajn, a tak jsme na to kýv-
li a domluvili se,“ říká Tomislav Zvardoň 
z kapely Duende. Ale jak hned dodává, 
nebylo to jednoduché. „Hrát koncert bez 
diváků je aspoň pro mě trochu náročné. 
Pro nás je reakce publika důležitá sou-
část vystoupení. Při hraní hodně impro-
vizujeme a bez zpětné reakce je to ob-
tížné. Stream je prostě nová disciplína, 
která se musí naučit.“

Specifický koncert plný latinskoame-
rických melodií se setkal s velkým ohla-
sem. Přitom byl až do poslední chvíle 
v ohrožení. Zpěvačka Veronika Diaman-
tová v den koncertu onemocněla covi-
dem. „Má první reakce byla koncert zru-
šit, nebo ho zkusit přesunout na později. 
Jsme přece jen kapela postavená na zpě-
vačce, všechny písně jsou zpívané, jsou 

mohl vystoupit, dokonce jsme těsně před 
Vánoci, kdy to ještě situace dovolovala, 
uskutečnili dělenou zkoušku, abychom 
narychlo nazkoušeli repertoár na tento 
koncert. Protože se v poslední době ne-
můžeme pravidelně scházet, byli všich-
ni velmi natěšení a „zpěvuchtiví“, bohu-
žel to nakonec nevyšlo,“ říká smutně. 
Pro koncert 26. prosince zvolili barok-
ní hudbu vánoční, v druhé části koncer-
tu pak zazněla především česká vánoční 
hudba – koledy a pastorely. Přímý pře-
nos vždy klade mnohem větší nároky na 
všechny interprety.

„Přenos koncertu online je jiný v tom, že 
si interpret spoustu věcí musí hlídat sám, 
na rozdíl třeba od živých přenosů v televi-
zi, kde je k dispozici velký tým a člověk se 
může soustředit pouze na hudbu samot-
nou. Tohle pro nás bylo jiné a nové. A jiné 
to samozřejmě bylo bez diváků, bez pub-

Poslední vánoční koncert sboru byl ne-
tradiční. A nejen proto, že se uskutečnil 
formou online přenosu. Tentokrát na 
něm sbor fyzicky nevystoupil, ale byl 
v roli organizátora. „Z důvodu zhoršené 
epidemiologické situace nebylo možné 
se sejít a společně zpívat. Na koncertě 
vystoupil komorní orchestr Consortium 
Pragense, jehož účast byla letos v plánu 
i původně se sborem, pouze jsme změnili 
skladby, tedy program koncertu. Nebylo 
tedy třeba nic rušit, pouze jsme se mu-
seli přizpůsobit aktuální situaci,“ říká 
organizátorka Štěpánka Heřmánková 
s tím, že nechtěli přetrhnout dlouholetou 
tradici a zároveň tímto způsobem chtěli 
podpořit profesionální hudebníky, kteří 
se v současné době ocitli ve velmi těžké 
situaci.

„Jako sbormistryně komorního smíše-
ného sboru velmi lituji toho, že sbor ne-

tam texty, které doplňují hudbu, atd. Tak-
že jsem vzal telefon a chystal se to ozná-
mit pořadateli. Dokážete si určitě před-
stavit, jak příjemné to oznámení bylo. 
V Čakovicích nachystaní kameramani, 
zvukaři…“ směje se Tomislav. Přesto to 
dokázali. Během pár hodin dali dohro-
mady instrumentální playlist, v šatně do-
psali noty k novému kusu s příznačným 
názvem No Vino (španělsky nepřišla), 
lehce přearanžovali všechny písničky 
a našli náhradu za zpěvačku v osobě Vla-
da Ulricha (pocházejícího z Peru), který 
se naučil a zahrál melodie písní Duende 
na svou speciální peruánskou flétnu zva-
nou kena.

Přišla ovšem další pohroma – nefunkč-
ní technika. Ve chvíli, kdy měl nastat pří-
mý přenos, zmizel signál. „Takže adrena-
lin od počátku až do konce. Začali jsme 
s dvacetiminutovým zpožděním a museli 
jsme měnit odkaz na youtube kanálu, ale 
povedlo se,“ říká s úlevou Jana Anděličo-
vá. Záznam můžete zhlédnout na webu 
MČ a na facebookové stránce Kultura Ča-
kovice. Více na www.duendeband.cz. ///

Michala Jendruchová

lika, člověku chybí reakce, atmosféra kon-
certu s diváky, všechno to má úplně jiný 
náboj. Ale musím říct, že díky možnosti se 
po dlouhé době sejít a společně hrát byla 
i mezi muzikanty samotnými tak skvělá 
atmosféra a nálada, že i to bylo pro nás 
vlastně jiné, vzácné, dojemné,“ dodává. 
Všichni nyní pevně věří, že ten devatenác-
tý vánoční koncert si již posluchači a divá-
ci užijí se vším všudy. ///

Michala Jendruchová

Kapela Duende prozářila 
předvánoční čas Vánočním koncertem oslavil sbor 

Gaudium Cantorum své osmnáctiny

Bylo /// U nás Bylo /// U nás
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Od roku 2003, kdy byl komorní smíšený sbor Gaudium Cantorum založen, ani 
jednou nevynechal. A tradici každoročního vánočního koncertu nepřerušil ani 
koronavirus. Ten loňský koncert, v pořadí už osmnáctý, se odehrál online.
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U nás /// na YouTube

Změny 
MHD

Vánoční poselství

Čakovický farář P. Stanisław Góra 
předal lidem vánoční poselství. I dnes 
si v záznamu můžete poslechnout „po-
hlazení po duši“.

Vánoční koncert skupiny 
Duende

Záznam online koncertu skupiny 
Duende, která měla původně 
vystoupit živě v Schoellerově 
sále Čakovického zámku.

Čakovický betlém rozšířen o nové postavy

Do nového keramického betlému, který byl před kostelem 
sv. Remigia poprvé vystaven před rokem, nyní přibyly nové 
postavy tří králů. Lidé měli až do 6. ledna možnost si ho 
prohlédnout. Nestihli jste to? Podívejte se na záznam.

Jiří Vintiška o budoucnosti cyklostezek

Které cyklostezky jsou u nás již vybudovány a které 
jsou plánovány? Na to vám odpoví tato reportáž.

Vánoční trhy 
na Kouzelném 
náměstíčku

Čakovice se o adventu 
rozsvítily víc než 
v předchozích letech. 
Středobodem se 
stalo tzv. Kouzelné 
náměstíčko u kostela 
a podařilo se na něm 
uspořádat i vánoční 
trhy.

Třeboradice mají vlastní 
betlém

Vyrostl u třeboradického kostela. 
Postaral se o něj Sousedský 
třeboradický spolek. Nestihli jste si ho 
prohlédnout? Můžete zde.

Možná jste pocítili změny v MHD. Týkají se hlavně obyvatel 
Třeboradic. V reportáži se dozvíte, které linky zasáhly.

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

→ ←

Bylo /// U nás

den,“ říká sbormistryně Veronika Dvo-
řáčková Žofáková.

Lidé se tak mohli zaposlouchat do čes-
kých koled či pastorely Rozmilý slavíč-
ku od Jana Jakuba Ryby. „Abychom doda-
li koncertu slavnostní tvář, přibrali jsme 
k našemu pěveckému sboru Camerata 
Praha instrumentalisty, pro které náš člen 
a mimo jiné houslista České filharmonie 
Viktor Mazáček napsal noty,“ podotýká 
Veronika. Jak dodává, byla to pro všechny 
obrovská zkušenost. Již od října zkoušeli 
online, což je pro všechny velmi náročné. 
„Když pomineme technické problémy, na-
stává situace, kdy každý zpívá sám doma 
s doprovodem, který slyší. Jsme všichni 

Pěvecký sbor Camerata si za léta své exi-
stence vybudoval velkou fanouškovskou 
základnu. Nejsilnější dojmy si pak lidé 
odnášejí z vánočních koncertů. Platilo 
to i tentokrát, i když si je museli dopřát 
v online podobě. „Každoročně míváme 
v Čakovicích adventní koncert a Rybovu 
Českou mši vánoční na Štědrý den. Na 
Rybovu mši se scházíme s bývalými členy 
sboru a s mnohými, kteří si chtějí Rybov-
ku zazpívat. Bylo jasné, že není v našich 
silách ji v těchto covidových podmín-
kách zvládnout. Přesto jsme chtěli všem 
i sobě zpříjemnit vánoční svátky a usku-
tečnit aspoň jeden koncert. Zvolili jsme 
tedy online koncert přenášený na Štědrý 

dohromady na obrazovce, ale přesto kaž-
dý sám. Což jde naprosto proti společné-
mu zpěvu a zážitku z něj. Po stránce kvali-
ty pak chybí kontrola, jak celek zní.“

Proto byli všichni napjatí, jak vše dopad-
ne a jak koncert přijme veřejnost. „Pro kaž-
dého z nás bylo natáčení mimořádný záži-
tek a všichni na něm mají svůj podíl, i když 
třeba jen drželi palce a mysleli na nás. Zno-
vu jsme si uvědomili sílu společenství 
a toho, že společně můžeme dokázat mno-
ho věcí. Bylo pro nás důležité, abychom po-
selství vánoční radosti předali dál. Doufáme, 
že ta radost, kterou jsme při zpívání cítili, je 
snad patrná i z koncertu,“ dodává. ///

Michala Jendruchová

Camerata na své příznivce myslela 
i v době koronaviru
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Adventní koncert pěveckého sboru Camerata, následovaný Rybovou mší 
vánoční, se v Čakovicích těší velké oblibě. Stal se již tradicí, o kterou lidé nebyli 
ochuzeni ani v této těžké době. Zážitek to byl vskutku originální.
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Rozhovor ///Rozhovor ///

Text: Michala Jendruchová
Foto: archiv Kryštofa Conka

Vždycky vás zajímala ekologie?
Problematika odpadů a jejich zpraco-
vání mě zajímá už odmala. Měl jsem 
knížku 50 nápadů pro děti, jak přispět 
k záchraně planety. Byla v ní kapitola 
s názvem Když je ALU na obalu. Psali 
o důležitosti recyklace a jak můžu po-
moci i já. Chtěl jsem to zkusit a potom 
mě to začalo dost bavit. Vůbec jsem 
tehdy netušil, že se z toho stane pro-
jekt a spolupráce.

Jak to tedy všechno začalo?
Na začátku roku 2017 jsem začal sbírat 
plechovky, které jsem si koupil nebo 
se nahromadily u nás doma. V květnu 
téhož roku jsem poprvé zajel se svý-
mi 12 kilogramy plechovek do sběr-
ny. Nadšený ze stokoruny jsem sbíral 
dál. Kamarádům a příbuzným jsem 
představil svoji aktivitu a poprosil je 

Je vůbec možné být „Navždy 
plechovkou“?

Určitě je to možné. V Německu, kde 
naše nasbírané plechovky končí, se tak 
děje zcela běžně. Plechovky se roztaví 
a vytvoří monolit o váze 27 tun, který 
je vyroben z půl druhého milionu ná-
pojových plechovek. Ten se pak naloží 
na kamion a v jiné továrně se rozválí 
na tenký plech, který vytvoří hliníko-
vé svitky, ze kterých se plechovky opět 
vyrábí. Takhle se koloběh uzavírá, 
a plechovka může zůstat navždy ple-
chovkou.

Měl jste možnost udělat si přímo na 
místě exkurzi?

V Německu bohužel ještě ne, ale chtěl 
bych to vidět na vlastní oči. Na druhou 
stranu zajímavou exkurzí bylo nahléd-
nout do výroby nových plechovek.

o spolupráci. 27. dubna 2018 jsem se 
odhodlal oslovit restauraci Karlos Bur-
ger Café na Cukrovarské, protože měli 
a pořád mají plnou ledničku plecho-
vek. Pan majitel s úsměvem na tváři 
souhlasil. Takhle jsem dostal motivač-
ní myšlenku rozšířit sběrnou síť sběr-
ných boxů mezi podniky v Čakovicích.
V červenci minulého roku jsem napsal 
e-mail do společnosti Ball Corporati-
on, americké společnosti, která má vý-
robní závod i v Čechách. Po představení 
mé aktivity jsem byl pozván a násled-
ně jsme zahájili spolupráci, ve které mi 
bylo umožněno představit nový pro-
jekt pod názvem Navždy plechovkou. 
Bez této spolupráce by nic takového 
nemohlo vzniknout. Také jsem před ní 
uvažoval, že se sběrem skončím. Dnes-
ka fungujeme jako projekt, který sbírá 
plechovky a posílá je ke správné recyk-

Život zasvětil recyklaci plechovek
Je mu teprve osmnáct, přesto dokázal víc než mnozí za celý život. 
Jako teenager začal Kryštof Conk bez nadsázky řečeno měnit svět. 
Před rokem spustil unikátní projekt Navždy plechovkou, který má 
za cíl recyklovat hliníkové obaly.

laci, tím přispíváme k cirkulární ekono-
mice, což je velmi aktuální téma.

Oslovil jste mnoho firem, jak se na 
tak mladého člověka dívali jejich 
představitelé? Brali vás vážně?

Představitelé většinou nevěřili svým 
očím. Byli překvapeni, že něco tako-
vého dělá tak mladý člověk, že mu ne-
chybí vášeň a je to jeho koníčkem. Pan 
ředitel společnosti Ball Corporation, 
kam se plechovky odvážejí, mi řekl, že 
doslova „čumí“ a smeká přede mnou. 
Hned mi nabídl spolupráci, díky níž 
nám dal možnost přetvářet plechovky 
v plechovky nové.

Můžete nám přiblížit, jak konkrétně 
vaše aktivita vypadá v praxi?

Na vybraných místech v Čakovicích, 
ale i za Prahou najdete naše sběrné 
koše. Sbíráme nicméně hlavně v příro-
dě a v prostředí, ve kterém žijeme. Mů-
žete nás vidět na kole s vozíkem plným 
plechovek. V aktuální situaci spíš vyjíž-
díme sebrat poházené plechovky. Za tři 
hodiny na kole sesbíráme kolem šesti 
až sedmi kilogramů plechovek. Hlavním 
producentem jsou restaurace a podniky, 
které jsou do projektu zapojeny. V Ča-
kovicích je zatím sedm míst, kde se ple-
chovky sbírají. Další tři místa fungují 
v letní sezoně. Když není sezona, tak mě-
síčně sesbíráme kolem 70 kg plechovek. 
V létě jich je cca 100 kg za měsíc.

To jsou ohromná čísla. Málokdo si 
to asi při pití piva nebo limonády 
uvědomuje. Kde je pak skladujete?

Plechovky svážíme do skladu, kde če-
kají na naplnění kapacity auta, které je 
odváží. To trvá dva až tři měsíce. Po-
slední odvozy byly po dvou měsících 
a hmotnosti byly 139 a 159 kg. V are-
álu společnosti Ball Corporation v Dý-
šině u Plzně, kde se vyrábí nápojové 
plechovky, se přivezený materiál zvá-
ží a slisuje do balíků. Balíky se skladují 
na paletách a postupně odváží do Ně-
mecka k recyklaci. Stejné kamiony do-
váží z Německa i hliníkové svitky pro 
výrobu nových plechovek.

U nás žádné takové recyklační místo 
není?

V České republice chybí společnosti, kte-
ré by přetavily tenkostěnný hliník, jako 
jsou plechovky nebo alobal. Plechovky 
se u nás recyklují špatným způsobem. Je-
dinou alternativou je zpracování na re-
dukční činidlo, které se využívá při výro-
bě oceli. Ve zkratce: z plechovek už nikdy 
nic hliníkového nevznikne, přestávají obí-
hat. Zatím jediná možnost, jak plechovky 
recyklovat, je pro nás nejblíž v Německu.

Fungujete v Čakovicích. Jsou 
zaplaveny plechovkami? Tušíte, jak 
si třeba stojí v porovnání s jinými 
městskými částmi?

Čakovice jsou velmi čisté. Je vidět, že 
se zde pravidelně uklízí a čistotě po-
máhají také zodpovědní občané. Avšak 
je pár míst, kde se plechovky i jiný od-
pad objevují. Jde ale o odlehlá místa.

Máte vytipovaná místa, kde je to 
nejhorší?

Mezi velmi znečištěná místa může-
me zařadit více frekventované zastáv-
ky, odlehlé cesty, stanici metra Letňa-
ny, místa podél silnic, okolí ubytoven 
a průmyslových podniků.

Jak se na vaši práci dívají vaši blízcí, 
rodina, spolužáci?

Z jejich strany je tu převážně veliká 
podpora, za kterou jsem vděčný. Říka-
jí mi, že je to skvělý a snaží se mi po-
moct, jak to jen jde. Toho si moc vážím.

Jak vypadá takový váš běžný den? Jak 
často sbíráte?

V poslední době jsem jen celé dny se-
děl u počítače kvůli distanční výuce. 
Jsem rád, že se pak můžu protáhnout 
a projít se nebo projet na kole. Pro 
plechovky jezdím teď v zimě dvakrát 
nebo třikrát za týden.

To vše děláte nezištně. Přitom byste 
zasloužil nějaké ocenění.

Je pravda, že tohle jsem donedávna ani 
moc neřešil. Moji aktivitu sdílel ekolo-
gický projekt Trash Hero a iniciativa 
Zálohujme.cz, která usiluje o zavede-
ní zálohového systému pro PET lahve 
a plechovky. Ocenění bych se nebránil, 
potěšilo by mě to. Moji aktivitu oceňuje 
spousta lidí, jen to chybí v psané formě.

Příští rok budete maturovat, 
plánujete v práci pokračovat? 
Budete k tomu třeba směřovat další 
studium?

Ano, chtěl bych si zvolit studium zabý-
vající se zpracováním odpadů a jejich 
problematikou.
Dokud mě to nepřestane bavit, chtěl 
bych s aktivitou pokračovat a rozrůs-
tat se. Rád bych navázal spoluprá-
ci s dalšími podniky, firmami a místy, 
kde se plechovky vyskytují a běžně vy-
hazují. ///



14  U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz 02–2021 /// U nás v Čakovicích 15

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 
ČMT.

Část Čakovic za obchodním 
centrem Globus po obou 
stranách ulice Kostelecká je 
dotčená novou výstavbou, 
živelným prolínáním 
průmyslové, obchodní 
a obytné zóny, nárůstem 
dopravy i nedostatečnou 
infrastrukturou. Jak by měl 
vypadat další rozvoj této 
oblasti?

Rozvoj této oblasti byl v minulosti navr-
hován již několika urbanistickými studi-
emi, regulačním plánem rozvoje území 
„Čakovice západ“ a změnami v územním 
plánu hl. m. Prahy, přesto současná situ-
ace je od těchto návrhů odlišná.

Tato oblast naší MČ je komplikovaná – 
například situací kolem ul. Kostelecké. 
Šíře pozemku neumožňuje rozšíření ko-
munikace, standardní chodníky pro pěší 
se tam také nevejdou a přilehlé soukro-
mé pozemky jsou moc úzké a zasahují 
velmi hluboko. Dokud nebudou vybudo-
vány nové příjezdové komunikace napo-
jené přímo na silniční obchvat Cínovec-
ká nebo na ulici Veselskou, bude vše jen 
laciná úvaha. Rozvoj území je dán územ-
ním plánem Prahy, nic se tedy neděje ži-
velně a rozvoj této oblasti bude pokračo-
vat dál podle nastavených pravidel.

MČ Čakovice může prosazovat své návr-
hy rozvoje u hl. m. Prahy a tak i činí.
///

Hlavní rozvojové území podél Kostelec-
ké se rozprostírá po obou jejích stra-
nách v úrovni od nového OC Čakovice 
(KFC apod.) po ulici U Červeného mlýn-
ku. Na tomto území se po desetiletí na-
cházely především zeleninové zahrady 
a sady. Sama vzpomínám, jak jsem na 
jedné z nich jako dítě měla za úkol vybí-
rání mandelinek z brambor.

S přibýváním dopravy na Kostelec-
ké a s celkovou změnou životního stylu 
ubývalo zahrádek a přibývalo komerč-
ních služeb, především autobazarů. Tak 
to totiž současné funkční využití dané 
územním plánem platným od roku 1999 
dovoluje. Dovoluje také výstavbu pro by-
dlení. Výstavba je ve skutečnosti omeze-
na chybějící kanalizací a částečně i vodo-
vodní sítí a úzkými dlouhými parcelami 
původních zahrádek.

Měli bychom být opatrní, jak bude 
s touto rozvojovou plochou, která je vět-
ší než nové čakovické sídliště a nemá 
v docházkové vzdálenosti základní služ-
by, naloženo. Chceme zde prosadit nové 
povrchy a dokončit chybějící inženýrské 
sítě.

Podle mého názoru by s ohledem na 
již tak vytíženou Kosteleckou dávalo 
smysl mít v této oblasti řídkou zástavbu. 
Pomůže nám s tím metropolitní plán. Ten 
zde navrhuje maximálně dvoupatrovou 
zástavbu pro bydlení s prostupnou sítí 
veřejných prostranství a veřejnou vyba-
veností. Součástí by měl být park o roz-
loze nejméně 9 500 m2.
///

Tomáš Dubský,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice
ANO

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

Situace kolem Kostelecké je historicky 
zanedbaná. Problémem největším je 
absence kanalizace a vodovodu. Tím je 
zóna odkázána na nouzové stavby, za-
hradní domky a autobazary. V první řadě 
je třeba dobudovat kanalizaci a vodo-
vod, připravit změny v územním plánu 
podle Metropolitního plánu, dobudovat 
chodníky a cyklopruhy, zkrátka celou in-
frastrukturu. Potom bude možné se po-
souvat dále a oblast rozvíjet. Masová vý-
stavba a fastfoody nejsou krokem vpřed.
///

Lenka Kubcová,
zastupitelka 
MČ Praha ‑Čakovice
ČMT

Tuto oblast Čakovic si pamatuji ještě 
jako rozsáhlé zahrady s ovocnými stro-
my, s nedalekou starou usedlostí Červe-
ný mlýnek na Mratínském potoce, oko-
lo jen pole. Nebyla zde žádná obchodní 
zóna, žádná dálnice, žádné autobazary, 
žádné kolony aut. Ulice Kostelecká byla 
klidnou spojnicí mezi Ďáblicemi a Ča-
kovicemi. Obraz venkovské krajiny za-
nikl a fatálně se změnil. Současný stav, 
kde v těsné blízkosti rodinných domů 
vyrůstají osvětlená parkoviště aut nebo 
reklamní billboardy, kde není zavedena 
kanalizace a chodníkem jsou pouze po-
skládané panely, připomíná spíše roz-
vojové země třetího světa, nikoliv území 
jedné z bohatších evropských metropo-
lí. Příčinou je ignorování potřeb tohoto 
území a umožnění živelného ničení dří-
ve kulturní krajiny. Jaké je řešení? Pře-
devším vytvoření odborné urbanistické 
koncepce. Tato koncepce by měla řešit 
území jako celek, uvažovat o této oblasti 
jako o obytné čtvrti s uměřeným podí-
lem obchodů a služeb, kterých je od ulice 
Veselská po nádraží v Čakovicích nad-
bytek. Aktuálně jednáme na magistrátu 
o zahájení projektu na úpravu chybějící 
infrastruktury. Neměla by se řešit jen 
průjezdnost aut, ale zejména příjemný 
pobyt a pohyb nejen rezidentů, ale i ne-
motorizovaných návštěvníků mířících do 
volné krajiny, která naši čtvrť ještě stále 
obklopuje. Abychom se nemuseli za mís-
ta, která předáváme svým potomkům, 
stydět.
///

Z hlediska urbanistického rozvoje má 
tato lokalita velké rezervy. Bývalé za-
hrádky, které pražský územní plán v roce 
1999 určil k zástavbě, prošly a postupně 
procházejí různou formou transformace. 
Díky tomu zde vznikla řada objektů pro 
rodinné bydlení. Bohužel na některých 
pozemcích se vlastníci rozhodli využít 
možnosti územního plánu, který zde 
na určitých částech definuje území jako 
tzv. smíšené, a vzniklo zde několik růz-
ných skladových ploch, které jsou svým 
vzhledem typické pro různé periferní 
oblasti měst. Je však pravděpodobné, 
že s rostoucí cenou pozemků, která je 
typická pro celé území města, zde bude 
stále častěji docházet k přeměně tako-
vých ploch na bydlení nebo se tato úze-
mí změní na podnikání „ve vyšším stan-
dardu“, tedy nikoliv na volných plochách 
a ve staveništních buňkách, ale v běž-
ných budovách.

Co ale lokalitu trápí, je veřejná infra-
struktura. Hlavní město Praha zde již 
roky na svých pozemcích slibuje vybudo-
vat kanalizaci, vodovod, řádné chodníky 
a veřejné osvětlení. To na Kostelecké ulici 
v této části Čakovic zatím kriticky chybí 
a bez toho k rozumnému rozvoji lokali-
ty nemůže dojít. Věřme tedy, že odpověd-
ní pracovníci hlavního města Prahy brzy 
rozhodnou, že i přes finanční těžkosti 
městského rozpočtu dostane tato lokali-
ta prioritu v rámci zásobníku městských 
akcí.
///

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

Daniel Kajpr,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice
KDU-ČSL
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Leden
Od 1. ledna provedena nová organisa-
ce lidové správy. Byly nově rozděleny 
politické okresy a zřízeny nové orgány: 
kraje. Obec Čakovice se dostala do okre-
su Praha-sever, kraj Pražský. Předsedou 
Pražského kraje se stal čakovický občan 
Oldřich Beran, který od roku 1945 zastá-
val funkci v okresu Praha-venkov sever. 
13. se usnesla rada MNV koupit pro obec 
sanitní auto Škoda 1001. Také usneseno 
zavésti na majetek Otakara Samohrda 
národní správu dle zákona 5/1945 Sb., 
a to na celou majetkovou podstatu i na 
dům. Národním správcem zahradnic-
kého podniku se stal Frant. Mlejnek, 
pozemky byly převedeny k velkostatku. 
Taneční zábavy: 1. letecký ples, 15. so-
kolské šibřinky (ráz V zeleném háji), ples 
závodu Křižík.

Únor
Konaly se zábavy a plesy: taneční zábava 
baráčníků, ples závodu Avia, maškarní 
zábava Sokola – oddíl kopané.

Březen
Vyvlastněn pozemek přes Samohrdovu 
zahradu potřebný pro komunikaci.

Duben
Byla dokončena stavba transformační 
stanice pro bytové jednotky závodu Avia. 
Stavbu provedl závod Konstruktiva.

Květen
Ministerstvo zemědělství výměrem ze 
4. 5. č. j. 17587/49-IX/B-22 přidělilo obci 
do vlastnictví park se zámkem podle zá-
kona o pozemkové reformě č. 142/47 Sb. 
Jsou přijata opatření k zajištění žní (zajis-
tit potřebný počet pracovních sil, zkont-
rolovat a opravit stroje ve dvoře…). Míst-
ní skupina ČMS (Československý svaz 
mládeže) zvítězila v okresním i krajském 
kole soutěže tvořivosti mládeže a zajisti-
la si účast v celostátním kole.

Červen
Pracovalo se na koupališti, hlavně na stav-
bě šaten. Zaveden přívod vody ze studny, 

která byla zřízena při trati státní dráhy za 
cukrovarským skladištěm. Začátkem čer-
vence pak otevřeno koupaliště veřejnosti.

Červenec
Počátkem července byly nalezeny při 
kladení vodovodního potrubí pro byto-
vé jednotky závodu Avia pravěké nálezy. 
Prozkoumal je úředník městského muzea 
pražského Dr. Kudrnáč. Zjistil, že se jedná 
o pozůstatky kultury knovízské. V jámě 
byly nalezeny knovízské zásobnice, od 
dělníků při kopání značně poškozené, 
množství střepů a zvířecích kostí. Zbytky 
keramiky pocházely z tenkostěnných kof-
líků s dokonale vyhlazeným povrchem 
nebo zdobené vodorovnými a šikmými 
rýžkami. SBS se všemi spolky uspořádal 
akademii, při níž účinkovaly jednotlivé 
složky Sokola, hudební odbor Sokola, žá-
kyně střední školy a pan Spurný.

Srpen
Byla provedena částečná kolaudace a vy-
dáno povolení k užívání a obývání bloků 

Kronikářské perličky, rok 1949

Historie /// Historie ///

Hlavní (dnes 
Cukrovarská) ulice, 
fotoarchiv p. Šebora

domů I, IV a VI v bytových jednotkách 
továrny Avie, postavených na pozem-
ku č. p. 60/1. Stavby byly provedeny 
podle schválených plánů a dokončeny 
1. července 1949 firmami Konstruktiva 
a Komunální podnik hl. m. Prahy. Stav-
by sestávají ze dvou bloků třípatrových 
a jednoho dvoupatrového a mají celkem 
66 bytových jednotek. Každá jednotka 
sestává z obývacího pokoje, 2 ložnic, ku-
chyně, spíže, lázně, klosetu a předsíně.

Září
Rada schválila rozpočet na rok 1950. 
Úhrn výdajů činí 2,100.000 Kčs. Obec 
Čakovice kupuje od cukrovaru rad-
nici – cenu odhadl soudní znalec na 
345.000 Kč. Žňových prací se účastnilo 
110 žen, 28 se neúčastnilo. Bytová situ-
ace je stále neutěšená. V hovorech s ob-
čanstvem ohlásil s. Hulínský, že budou 
stavěny další bytové jednotky, nový vo-
dovod, kanalisace a obecní prádelna.

Říjen
Při výkopu vodovodního vedení před 
domem č. p. 605 byla nalezena lebka 

a později v jámě hloubky 120 cm ještě 10 
kostí a 8 střepů zdobených důlkováním 
a prstokladem typickým pro knovízskou 
keramiku.

Listopad
Stanoven plán prodejen: Bratrství má 
v obci 4 prodejny, doporučuje se zříze-
ní další u Holce, ovoce a zelenina bude 
v obchodě u Jos. Čížka, prodejna ryb 
a drůbeže u Borovského, doporučují se 2 
prodejny textilu a konfekce, 2 prodejny 
Pramene (Bartoníček a Hošek), 3 mas-
ny (Janata, Dudek, Hrdina), 1 Tep (Ho-
dač), 1 Narpa (Stejskal), sklo a porcelán 
(u Posoldů), Elektra (Círek), Mototechna 
(Urban), Kovomat (Nacherová), cukrár-
na Zelenky se zařadí do Komunálního 
podniku. Ing. Krupičkovi bylo zadáno 
provedení projektů silničních těles ulic: 
Rudé armády, Sokolské, Wilsonovy, Ke 
Koupališti, Vrchlického, U Byt. jednotek 
Křižík, Na Barikádách, Gorkého, Má-
chovy, Třebízského a Na Bahně. Dáno 
povolení k obývání domů č. p. 608, 609 
a 610, které postavil závod Křižík pro své 
zaměstnance. Stavbu provedl Jos. Černo-

horský z Čakovic. Dokončena stavba II., 
III., V., VII. a VIII. bloku jednotek továr-
ny Avie. Bylo vybudováno 180 jednotek 
pro asi 700 obyvatel. Pro sídliště, které 
bude míti 10 bloků, byla vybudována 
kanalisace a vodovod. Náklad na vodo-
vod činil 1,438.016 Kčs, na kanalisaci 
2,607.227 Kčs. Do provozu byla dána 
čistírna odpadových vod. Současně s to-
várnou Avií a závodem Křižík stavěl také 
cukrovar bytové jednotky pro své za-
městnance při ulici Miškovické.

Prosinec
Dokončena stavba bloku IX byt. jednotek 
Avia. Továrna Křižík provedla přístavbu 
své montážní haly při domě č. p. 333.

Dr. Hlavsa končí své zápisy do Kroni-
ky městyse Čakovice, neboť ho zcela za-
městnávají úkoly vyplývající z jeho povo-
lání a stranických i sokolských funkcí. Od 
života v obci se odpoutal, a tak požádal 
národní výbor o uvolnění z náročné kro-
nikářské práce. Své zápisy ukončil slovy 
„Čtoucím pozdrav!“ ///

Jarka Krákorová dle zápisů 
kronikáře PhDr. Václava Hlavsy

Školní děti z Třeboradic, 
fotoarchiv pí. Novákové
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Výtvarné práce
Jak motivovat žáky, aby i v době lockdownu sami doma tvořili? Své o tom vědí paní učitelky MgA. Jana 
Anděličová a Mgr. Klára Podlahová ze ZUŠ Marie Podvalové. Pro své svěřence připravily témata, která 
zvládnou zpracovat v domácím prostředí. Podívejte se, jak se jim to povedlo.

vali na výtvarné řadě Kočka a žáci kolegyně 
Kláry Podlahové rozvíjeli téma Přístav. Byly 
jsme rády za každý obrázek, který nám naši 
žáčci poslali. Pro nás je tato zpětná vazba 
velmi důležitá. Těšíme se, až bude zase nor-
mální stav a my se se svými žáky ve škole 

„Věříme, že jsme svými výzvami s výtvar-
nými úkoly zpříjemnily žákům dny, kdy ne-
mohli do kina, na kroužky, nemohli plavat 
a zpívat, nemohli spoustu věcí. Doma kresli-
li a tvořili, a tak nekoukali pouze do monito-
ru počítače nebo na televizi. Moji žáci praco-

uvidíme a budeme opět společně tvořit. Sa-
mozřejmě jsme připraveni uspořádat z pra-
cí distanční výuky opět výstavu, jak tomu 
bylo již na jaře,“ těší se učitelka výtvarného 
oboru Jana Anděličová. ///

Michala Jendruchová
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Skauti /// Sport /// U nás

Pracuje se špatně, když nic nevíte, 
přiznává nový třeboradický trenér 
Viktor Pařízek

Čakovice prozářilo světlo 
z Betléma
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Jako každý rok rozdávali místní skauti na Štědrý den betlémské světlo. 
I v dnešní složité situaci byl o tuto tradici velký zájem. Zapálit si vlastní 
lucerničku přišlo do kostela sv. Remigia téměř sedm set lidí.

Během podzimu došlo u A týmu 
fotbalistů SK Třeboradice 
k trenérské výměně. Robert 
Rambousek na lavičce skončil 
a od té doby se ambiciózního 
mužstva ujal zkušený Viktor 
Pařízek, který jinak působí 
jako aktivní hráč také v TJ Avia 
Čakovice.
Ovšem místo toho, aby se pokusil z tre-
nérské pozice tým vytáhnout do vyšších 
pater tabulky, musí – stejně jako všichni 
amatérští sportovci i jejich fanoušci – jen 
čekat a doufat, že se nižší fotbalové sou-

Historie šíření betlémského světla, jehož 
smyslem je prozářit tmu, sahá do roku 
1986, kdy lidé z lineckého rozhlasu uva-
žovali, jak zpestřit sbírku Světlo ve tmě, 
jejíž výtěžek měl putovat k zrakově po-
stiženým dětem. Inspirovali se několika 
mladíky z Florencie, kteří na počátku 
minulého tisíciletí jako dík, že přežili vá-
lečnou výpravu do Palestiny, přinesli do 
rodného města plamínek ohně z věčné-
ho světla z betlémské baziliky. A tak vze-
šel nápad dostat do Rakouska betlémské 
světlo na znamení díků všem, kteří posti-
ženým dětem přispějí do sbírky.

O tři roky později se k této již tradiční 
akci připojila i Česká republika. V Čako-
vicích ho zdejší skauti rozdávali už po-
jedenácté. „Mám velkou radost, že se to 
koná u nás v kostele. Pro mě je to svět-
lo míru, světlo pokoje, smíření. Skauti ho 

těže opět rozjedou. „Bohužel se musíme 
přizpůsobit a tuhle dobu přečkat,“ říká 
v rozhovoru.

Pane Pařízku, čekal jste, že lednový 
termín na start soutěží bude 
nereálný?

Každé prodloužení je komplika-
cí a vzhledem k tomu, že ani nevíme, 
jestli to bude již konečné, se pracuje 
velice špatně.

Ovlivnilo to hodně vaše další plány?
Bohužel se musíme přizpůsobit, pře-
čkat tuhle dobu a dělat vše pro to, aby-
chom byli připraveni, až soutěž začne.

k nám přinášejí a lidé si ho odnášejí. Je 
to pro mě spojené s modlitbou, jako se 
modlili lidé v Betlémě. Skauti jsou ti svět-
lonoši, poslové. I my se jimi máme stát 
pro druhé,“ říká čakovický farář P. Sta-
nisław Góra.

Brněnští skauti ze střediska Řehoře 
Mendela zorganizovali rozvoz betlém-
ského světla po celé České republice 
poté, co ho na hraničním přechodu Dra-
senhofen–Mikulov převzali od skautů ra-
kouských. 13. prosince mu brněnský bis-
kup Vojtěch Cikrle požehnal a začalo se 
rozdávat dál. 19. prosince se pak dostalo 
i do Prahy.

„V Praze ve spolupráci s Dopravním 
podnikem hl. m. Prahy vyjela tradičně 
speciálně vyzdobená historická tramvaj 
vybavená lucerničkami, která vezla svě-
týlko a skauty. Tentokrát se však cestující 

Plánuje se, že by se dohrávalo 
systémem středa-sobota. A pokud 
se dohraje kompletní podzimní část, 
může dojít k sestupům a postupům. 
Je to podle vás správné?

Samozřejmě bych byl rád, aby se sou-
těž dohrála v plném rozsahu, pokud 
to bude jenom trochu možné. Dohrání 
pouze podzimní části by podle mého 
názoru nebylo po sportovní stránce 
zcela regulérní, ale vzhledem k tomu, 
že to soutěžní řád FAČR umožňuje, mu-
síme počítat s tím, že to může nastat.

Vraťme se zpátky na podzim. Jak jste 
se dostal do Třeboradic?

nemohli svézt, ale na vymezených tram-
vajových smyčkách si mohli přijít připálit 
svíčky. Skauti střediska Athabaska v Ča-
kovicích udržují světélko až do vydávání. 
Na Štědrý den ho, výjimečně v dopoled-
ních hodinách, přinesli do kostela sv. Re-
migia,“ říká jedna z organizátorek Adéla 
Vecková. Pochvaluje si, že je o něj rok od 
roku větší zájem. „Pro zajímavost – v roce 
2009, kdy se v Čakovicích tato akce kona-
la poprvé, si pro betlémské světlo přišlo 
devatenáct lidí. Tentokrát téměř sedm 
set. Pro nás je to tradice, možnost potkat 
se s místními lidmi, rozdávat ve světélku 
radost, pohodu a naději do všech domác-
ností,“ dodává Adéla. Všichni pevně dou-
fají a věří, že světlo vnese do roku 2021 
všem více radosti a zdraví.
///

Michala Jendruchová
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Po ukončení mého působení ve Vikto-
rii Žižkov jsem si chtěl dát pauzu. Po-
prvé za 44 let jsem neřešil přípravu, 
ať už jako hráč, nebo jako trenér. Mohl 
jsem mít dovolenou a nekoukat na ka-
lendář, jestli je červenec nebo srpen. 
Ale věděl jsem, že když přijde nabídka 
trénovat, tak do toho znovu naskočím.

Co vás zlomilo pro Třeboradice?
Byl jsem v kontaktu s s majitelem klu-
bu Pavlem Kottem již od svého dřívěj-
šího působení v Třeboradicích a ně-
které věci s ním konzultoval. Po vysoké 
porážce v Radotíně majitel usoudil, že 
mužstvo potřebuje nový impuls, a já 
nabídku přijal.

Sledoval jste tým v přeboru 
v poslední době? Jednou zazářil, 
podruhé prohrál…

Mužstvo jsem viděl v několika zápa-
sech a je pravdou, že předvádělo nesta-
bilní výkony. Samozřejmě to mohlo být 
zapříčiněno i karanténou kvůli korona-
viru na začátku sezony. Přesto si mys-
lím, že většina hráčů předváděla výko-
ny hluboko pod svými možnostmi.

V čem byl podle vás problém?
Kvalitní fotbalisté zde určitě jsou, ale 
výkony tomu opravdu neodpovída-
ly. V některých zápasech mi chyběl 
u mužstva i týmový duch. Hráči na mě 
působili odevzdaným dojmem.

Od vašeho nástupu tým nehrál. Dal 
jste hráčům nějaké úkoly?

Bohužel, je to těžká doba. Snažím se na 
kluky apelovat, aby se i tak připravo-
vali individuálně. Posílám jim týdenní 
plán a požaduji zpětnou vazbu v po-
době zasílání náplně tréninků v apli-
kacích. Musím říct, že to zatím fungu-
je dobře. Dost mi to napoví o morálce 
jednotlivých hráčů.

Pokud se vše rozběhne, máte od 
vedení klubu nějaké konkrétní cíle?

Je těžké dávat úkoly v této době. Ni-
kdo neví, jakým způsobem se soutěž 
dohraje a jestli vůbec. Soutěž je velice 
kvalitní a vyrovnaná. Jsem vítězný typ, 
takže chci vyhrávat a hrát dobrý fotbal, 
který bude bavit nejenom nás, ale i lidi 
okolo klubu.

Začne se v únoru?
Když na podzim minulého roku do-
stal amatérský sport červenou kar-
tu, okamžitě se začaly rojit spekula-
ce, kdy se soutěže opět rozeběhnou. 
Jak dny ubíhaly a bylo jasné, že 
v roce 2020 se už do míče nekopne, 
připravilo vedení Pražského fotba-
lového svazu plán, že dá-li situace, 
rozjely by se pražské soutěže už 
v polovině ledna. Bohužel v té době 
ještě vláda nedovolila ani trénovat, 
a tak se hledala další varianta. Ta 
aktuální hovoří o tom, že soutě-
že by mohly odstartovat nejdříve 
13. února. Ovšem stále platí jedno – 
musí to povolovat vládní nařízení 
a to se aktuálně neděje.

Fo
to
: P
FS

Začnou-li všechny pražské soutěže, 
budete stíhat hrát i za Čakovice?

Jako hráč bych samozřejmě, když zdra-
ví dovolí, pokračovat chtěl. S Čakovice-
mi mám ale jasnou dohodu, že priori-
tou je trénování v Třeboradicích.

Nebyl o vaše hráčské služby zájem 
také přímo v Třeboradicích?

Nejsem zastáncem hrajícího trené-
ra, to už jsem si také vyzkoušel. Vždy 
šla dolů kvalita jedné činnosti na úkor 
druhé. Nechci dělat něco napůl, to není 
můj styl. Musela by to být krizová situ-
ace, ale jak se říká, nikdy neříkej nikdy.

Čakovickému týmu se daří a hraje na 
špičce 1. B třídy.

Musím říct, že v Čakovicích mě to baví. 
Je tam dobrá parta a s tím přicházejí 
i výsledky.

A ideálně dostat se do vyšších pater 
tabulky i v roli trenéra, že?

Jak už jsem se zmínil, chci v Třebora-
dicích vyhrávat a s mužstvem se pak 
logicky posunout do horní poloviny ta-
bulky. ///

Michal Káva a PFS

Ovšem loňský rok byl specifický snad ve 
všech sférách lidské činnosti, nohejbal 
nevyjímaje. Extraliga se nehrála, týmy se 
rozdělily na dvě poloviny a každá hrála 
svoji soutěž. Všichni doufají, že v roce 
2021 už bude situace lepší.

„Kluci se připravují individuálně a jsou 
zodpovědní. Tři čtyři měsíce zimní pří-
pravy nám ale nic nevrátí a nenahradí,“ 
říká Jan Kantner, předseda TJ Avia Čako-
vice a sekretář nohejbalového oddílu.

Co všechno čakovický A tým mužů 
v roce 2020 odehrál?

Poslední zápas jsme hráli na podzim. 
Na začátku roku vydal Český nohejba-
lový svaz standardní rozpis dlouhodo-
bých soutěží. Začátkem března již bylo 
jasné, že situace vypadá špatně a bude 

problém minimálně s halami. Nohej-
balové oddíly nebyly jednotné v ná-
zorech na možné varianty soutěží. My 
jsme zastávali variantu ligového pohá-
ru formou několika turnajů, ale vede-
ní ČNS trvalo na uspořádání alternati-
vy tradiční soutěže. S několika oddíly 
jsme přešli do opozice, protože bylo 
zřejmé, že bude velký problém dohrát 
jakoukoliv soutěž. Některé týmy se do 
ní přesto zapojily, my si s dalšími oddí-
ly udělali vlastní pohár s výrazně jed-
nodušší strukturou. Svazová soutěž 
skončila u bran semifinále, my to ode-
hráli skoro celé. Chybí sehrát pouze fi-
nálový zápas mezi Čakovicemi a Čelá-
kovicemi. Kdyby se umoudřilo počasí, 
rádi bychom finále zorganizovali na 
jaře a určitě na venkovním hřišti. Byl 

by to příjemný vstup do sezony a zá-
roveň velmi kvalitní možnost přípravy 
na nadcházející sezonu.

Když loni začaly první koronavirové 
problémy, bylo těžké řešit, jak 
s extraligou dál?

Je to komplikované. Ligové přihlášky 
musí být podané do 31. ledna. Svaz za-
čal přemýšlet, jak to pozměnit, jestli 
pouze jednokolově, ale spousta oddí-
lů s tím nesouhlasila a poté se to roz-
dělilo.

Jak jste přijali fakt, že extraligová 
soutěž nebude?

Svaz čekal, jak se bude situace vyvíjet, 
ale nikdo nevěděl, co bude dál. Snažil 
se uspořádat alespoň nějakou soutě-

Uvidíme, jaká bude situace 
v březnu a dubnu, míní Jan Kantner
Když na podzim roku 2019 vyhráli čakovičtí nohejbalisté z TJ Avia mistrovský titul, 
byla z toho veliká sláva. Všichni hráči, činovníci klubu i jeho fanoušci se těšili na to, 
že k premiérovému vítězství se brzy přidá další.

Čakovičtí nohejbalisté jsou 
stále úřadující mistři republiky. 
Po jejich triumfu v roce 2019 
totiž extraliga kvůli covidu 
nepokračovala. 
Foto: ČNS
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Jaká je kvalita pitné 
vody ve vašich 
domácnostech?
PVK (Pražské vodovody a kanalizace) 
připravily pro své zákazníky mapu kva-
lity pitné vody na svých webových strán-
kách www.pvk.cz. Své odběrové místo 
můžete najít buď na mapě, nebo do vy-
hledávače můžete zadat svoji adresu. ///

Kontaktní 
terapeutická 
poradna
MČ Praha-Čakovice nabízí konzultační 
a poradenskou službu s psychoterapeu-
tickými prvky, kterou může využít každý 
občan této městské části, který se nachá-
zí v tíživé životní situaci, ať už osobní, 
rodinné nebo jiné.

Poradenství je zaměřené zejména na 
oblast mezilidských vztahů v rodinném 
prostředí, pracovním prostředí, oblast 
péče o duševní pohodu, redukování úz-
kostných stavů, pocitů stavů vyhoření či 
na oblast výchovných potíží s dětmi. Je 
prospěšné pro celkový rozvoj osobnosti, 
nácvik relaxačních dovedností a psycho-
hygienu.

Konzultační a poradenská služba se 
také zaměřuje na laktační poradenství 
a na poskytování konzultací alpha nur-
singu – rané péče o miminka ve věkovém 
rozpětí 0–1 rok, kde se dozvíte, jak u dětí 
předcházet raným vývojovým psychic-
kým narušením.

Konzultační místnost se za podpory 
MČ Praha-Čakovice nachází v Čakovic-
kém zámku. V případě zájmu o konzulta-
ce a poradenskou službu je nutné se pře-
dem objednat.

Kontakt:
Petra Svítilová 
diplomovaný terapeut a konzultant
Telefonní kontakt: 777 199 345
e-mail: petra.svitilova@centrum.cz
///

Farní charita Čakovice děkuje 
všem, kteří se zúčastnili 
adventní sbírky během 
sobotních adventních trhů 
pořádaných městskou částí 
Čakovice. Vybraly se tyto 
částky: 8 016 a 8 417 korun. 
Dohromady tedy 16 433 korun.

Adventní sbírka

Částka byla rozdělena mezi tyto orga-
nizace: Likvidace lepry – pomáhá léčit 
infekční choroby ve třetím světě, Mary-
’s Meals – poskytuje jedno vydatné jídlo 
každý školní den dětem v nejchudších 
oblastech světa, Cesta domů – umožňuje 
péči o umírající v domácím prostředí.

Všem z těchto organizací jsme jednot-
livě poslali 4 000 korun.

Farní charitě jste přispěli na provoz 
4 433 korun. O činnosti farní charity bu-
deme průběžně informovat.

Také děkujeme všem, kteří za zapoji-
li do materiální pomoci v humanitární 
sbírce pro tábor Kara Tepe.

V lednu proběhla (značně omeze-
ně) Tříkrálová sbírka, pokladničky byly 
k dispozici v kostele. Děkujeme cukrárně 
Sladká dílna za možnost umístit poklad-
ničku. Všem, kteří přispěli, děkujeme! 
O Tříkrálové sbírce se více zmíníme po 
oznámení, kolik jsme vybrali, a po schvá-
lení záměru využití těchto peněz. ///

Anna Steinová, Farní charita Čakovice

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

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

Otevírací doba 
Úřadu MČ Praha-Čakovice:
pondělí 12–17
úterý –
středa 8–13
čtvrtek –
pátek –

Podatelna, pokladna:
Cukrovarská 52/24
pondělí 12–17
úterý –

Aktuální ú
řední h

odiny MČ 

najdete na

www.cakovice.cz
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že, ovšem bylo velmi pravděpodobné, 
že se v takovém systému neodehraje 
kompletní, což se nakonec i potvrdilo. 
Týmy na to měly rozdílné názory, žád-
ná rozumná alternativa se neschválila.

Čakovičtí hráči dosáhli alespoň 
úspěchu na mistrovství České 
republiky ve dvojicích, že?

Ano, hrálo se v Karlových Varech a byl 
to jediný šampionát, který se stihl 
odehrát. Finále bylo čakovickou zále-
žitostí. Vyhrál Jirka Kalous s Ondrou 
Pachmanem nad Zdeňkem Kalousem 
a Jakubem Chadimem v posledním 
možném míči rozhodujícího setu.

S nadsázkou a dávkou suchého 
humoru se dá říct, že alespoň o to 
déle se Čakovice mohou chlubit 
mistrovským titulem…

(směje se) Jen pohárem. Ano, jsme 
úřadující ligový šampion, na tom se nic 
nezměnilo. Ale soutěž se loni nekona-
la, za rok 2020 není žádný mistr.

Máte nějaké informace, jak se bude 
situace v nohejbalu vyvíjet?

Český svaz předpokládá, že se letos 
soutěže odehrají. Momentálně probí-
hají přihlášky do ligových soutěží, tak-
že přihlásíme áčko i béčko a budeme 
čekat, až se to začne směřovat k břez-
nu a dubnu. Soutěže začínáme v dub-

nu, pak se uvidí, jaké budou případné 
alternativy.

Hrát se bude určitě venku, bude-li 
to umožněno, že? V současné situaci 
zřejmě hraní v hale nepřipadá 
v úvahu.

Ligové mančafty mají za povinnost jis-
tit halou. Pokud svaz nepovolí výjimku 
nebo případné odklady utkání, může 
se stát, že nebudeme schopni tuhle 
podmínku naplnit.

Jak moc velká rána by to pro nohejbal 
byla, kdyby letošní rok dopadl stejně 
jako loňský?

Bylo by to komplikované jako v kaž-
dém sportu. Jsme menším sportem, 
takže paradoxně by dopad na nás ne-
byl tak veliký. To je tedy alespoň můj 
názor. Svaz může říct, že to bude mít 
dopad, jsou ve hře dotace, sponzo-
ři, na druhou stranu u nás se nehraje 
o 300 milionů. Jede se v malých peně-
zích. Pokud si lidé zachovají zdravou 
hlavu a budou se sportu chtít věno-
vat, oklepeme se a pojedeme dál. Ně-
jaké sponzory klub ztratí, ale věřím, 
že se k nám vrátí, jelikož nejde o ve-
liké finanční prostředky. Kluby s vel-
kým generálním sponzorem mohou 
mít problémy, ale v nohejbale to tak 
většinou není.

A jaká by to byla škoda pro čakovický 
nohejbal? Utrpěl by tím A tým, který 
mohl mít nakročeno k dalšímu 
mistrovskému titulu?

Můžeme říkat, že to je rána, ale nikdo 
nemůže vědět, zda bychom další titul 
vyhráli. Soutěž je vyrovnaná, šlo to vi-
dět i ve finále, těžko předjímat. Byli 
jsme dobří, vyhýbala se nám zranění, 
ale nejde říct, že bychom vyhráli zno-
vu, to by vůbec nemusela být pravda. 
Na startu na tom budou všichni stejně. 
Naši kluci jsou relativně mladí, není to 
tak, že máme starý tým, který bude za 
dva roky venku ze hry. Svými výkony 
by se kluci teprve měli blížit k nejlep-
šímu období své sportovní výkonnosti, 
které je obvykle mezi 23. a 29. rokem. 
Tam ještě většina není.

Jak vůbec kluci mohli trénovat? 
Jak trénují teď?

Každý sám za sebe, individuálně. Náš 
sport není možné trénovat venku za 
současného počasí a v hale nejsou za-
tím povoleny ani singly. Uvidíme, co na 
jaře, kdyby povolili místo dvou lidí ven-
ku čtyři, bylo by to lepší. Kdyby šest, 
můžeme trénovat trojky, rozdělit se na 
dva kurty a obsáhnout většinu ostré 
přípravy. Nejsme závislí na počtu dese-
ti dvaceti lidí. Připravujeme se teď jako 
všechny mimoprofesionální sporty. Ka-
ždý je zodpovědný sám za sebe.

Kdyby se opět rozjely mistrovské 
soutěže, jak dlouho budou kluci 
potřebovat trénovat spolu, než by do 
nich mohli naskočit?

Jestli jsou zodpovědní a něco dělají, 
což předpokládám, osobně si myslím, 
že do týdne by mohli. Otázka je, jak 
to bude vypadat. Fyzicky se nebojím, 
jsou v pohybu, ale hra by byla trochu 
„holomajzna“. Od všech by šla úroveň 
dolů. Ideální by byl měsíc, kdybychom 
chodili dvakrát týdně trénovat. To by 
bylo optimální. Tři čtyři měsíce zimní 
přípravy vám ale nic nevrátí a nena-
hradí. ///

Michal Káva
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Poznamenejte si jeden 
důležitý termín.
Odevzdání vašich podkladů do 
březnového čísla (tj. 3/2021) 
pro publikování pozvá nek, 
prezentování akce v ka len dáři 
akcí a inzerce je nejpozději do 
12. února. Toto číslo vyjde 
26. února 2021.

Chcete inzerovat 
v březnovém čísle 
U nás v Čakovicích?
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je online řeznictví, které vám nabízí 
vždy čerstvé maso a ostatní suroviny
té nejvyšší kvality.

Nakupte si v klidu a bez front,
přímo u dodavatele, který vám zaručí
prvotřídní čerstvost a výhodnou cenu.
Po objednání pro vás máme nákup
připravený druhý pracovní den.

www.podnikovka.cz

Městská část Čakovice a farnost Čakovice 

vás zvou na poslední dvě přednášky  

PhDr. Michala Arnota (gymnázium PORG) 

z cyklu 

Kořeny evropské kultury 
Přednášky proběhnou online v pondělí od 18:00 hod. 

8. 2. Kulturně-náboženské základy Evropy 

15. 2. Několik poznámek k českým náboženským dějinám 

 

 

 

Odkaz na videokonferenci bude od 5. 2. na stránkách městské 
části i farnosti. 

Místo: Městské části Praha - Čakovice

Pracovněprávní vztah: Dohoda o pracovní činnosti s úvazkem max. 
20 hodin týdně

Platové podmínky: 170 Kč/hod
Náplň práce:
• poskytování poradenství pro občany Městské části 

Praha-Čakovice
• poskytování sociálně-právního poradenství
• poskytování informací o možnostech a způsobech poskytování 

sociálních služeb na území městské části ve spolupráci s Městskou 
částí Praha-Čakovice

• spolupráce s poskytovateli sociálních služeb
Požadavky na uchazeče
• fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku
• občan České republiky nebo cizí státní občan, který má v České 

republice trvalý pobyt a ovládá český jazyk slovem i písmem
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost

Více se dozvíte na: www.cakovice.cz.

Městská část Praha – Čakovice
Úřad městské části Praha – Čakovice
zastoupený tajemníkem Úřadu městské části Praha – Čakovice

HLEDÁ ZÁJEMCE NA POZICI
SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději 
3. 2. 2021, 12:00 hod. do podatelny úřadu na adresu: 

Úřad městské části Praha – Čakovice, 
nám. 25. března 121, 196 00 Praha 9 – Čakovice

Obálku označte slovy: NEOTVÍRAT – VŘ Sociální poradenství

Zdravotní pilates ONLINE 
Od 2. 2. 2021, termín úterý 
18.30–19.30 hod./zařazeno 
mimořádně do naší nabídky dle 
aktuální covidové situace. Cena za 
online připojení na 1 lekci 100 Kč, 
rezervace předem nutná. Více 
informací o cvičení a rezervaci: 
www.hama-studio.cz, dotazy: 
info@hama-studio.cz, 
tel. 606320100

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

Pokud Vám doma přebývají stará 
originální CD a vinyly (SP/LP), mů-
žete je darovat za odvoz, a udělat 
tak radost hudebním sběratelům. 
Děkujeme. T: 604486936, record-
mix@seznam.cz

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

Na provozovnu v Čakovicích 
přijmeme pracovníky do 
galvanovny. Plat dohodou. 
Tel.774042563.

Odvoz starého nábytku 
na skládku. Stěhování všeho 
druhu. Vyklízení sklepů, bytů, 
pozůstalostí atd. Naložíme 
a odvezeme cokoliv. 
Vše za rozumnou cenu. 
Volejte: 773 484 056

Do galvanovny v Praze 
9 Čakovicích přijmeme 
vedoucího provozu. 
Požadujeme samostatnost, 
iniciativu, spolehlivost. 
Nástupní plat 40 000 Kč. 
Tel. 774042563

Koupím řadovou 
garáž v Čakovicích. 
Tel: 724 542 731

Do galvanovny v Praze 9 Čakovi-
cích  přijmeme údržbáře - možno 
i externě. Tel. 774042563

Kalendář /// U nás

Únor 2021

8. PO
Kořeny evropské kultury
Městská část Praha-Čakovice 
a farnost Čakovice vás 
srdečně zvou na přednášku 
PhDr. Michala Arnota 
(gymnázium PORG) z cyklu 
Kořeny evropské kultury na 
téma kulturně-náboženské 
základy Evropy. Začíná 
v 18 hodin a bude probíhat 
online. Odkaz na ni bude 
zveřejněn od 5. 2. na 
webových stránkách 
www.cakovice.cz 
a www.farnostcakovice.cz.

15. PO
Kořeny evropské kultury
Poslední z cyklu přednášek 
Kořeny evropské kultury 
PhDr. Michala Arnota 
(gymnázium PORG) 
s názvem Několik poznámek 
k českým náboženským 
dějinám se uskuteční opět 
online. Odkaz na přednášku, 

která je od 18 hodin, 
můžete najít od 5. února na 
webových stránkách 
www.cakovice.cz 
a www.farnostcakovice.cz. 
Přednášku pořádá městská 
část Praha-Čakovice 
a farnost Čakovice.

20. SO
Třeboradický masopust
Klub LíPa pořádá akci Tře-
boradický masopust, jehož 
nedílnou součástí je tradiční 
průvod masek s občerstvo-
vacími zastávkami. Sraz je 
v 10 hodin na třeboradické 
návsi. Kdyby se akce ne-
mohla uskutečnit vzhledem 
k vývoji pandemie korona-
viru, bude otevřeno maso-
pustní okénko restaurace 
Maximum. Sledujte webové 
stránky a FB Klubu LíPa, kde 
najdete aktuální informace.
///

Několikanásobný zlatý a stříbrný medailista paralympij-
ských her a držitel 2 světových rekordů v lukostřelbě David 
Drahonínský navštívil s Tomášem Kratochvílem ze sportov-
ního klubu vozíčkářů místní adventní trhy v Čakovicích. Oba 
si pochvalovali jak vánoční výzdobu, tak spokojený život 
a bydlení v Čakovicích „na kolečkách“.

M

Č ČAKOVICE

283 061 427

283 061 433

K REGISTRACI NA OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19

REGISTRACE JE MOŽNÁ

NEVÍTE SI RADY S REGISTRACÍ?

VYUŽIJTE RADNIČNÍ LINKY

POMOCI SENIORŮM

na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR

na čísle

INFORMACE

ELEKTRONICKY

TELEFONICKY 1221

crs.uzis.cz

M

Č ČAKOVICE

283 061 427

283 061 433

K REGISTRACI NA OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19

REGISTRACE JE MOŽNÁ

NEVÍTE SI RADY S REGISTRACÍ?

VYUŽIJTE RADNIČNÍ LINKY

POMOCI SENIORŮM

na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR

na čísle

INFORMACE

ELEKTRONICKY

TELEFONICKY 1221

crs.uzis.cz

M

Č ČAKOVICE

283 061 427

283 061 433

K REGISTRACI NA OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19

REGISTRACE JE MOŽNÁ
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283 061 433

K REGISTRACI NA OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19

REGISTRACE JE MOŽNÁ

NEVÍTE SI RADY S REGISTRACÍ?

VYUŽIJTE RADNIČNÍ LINKY

POMOCI SENIORŮM

na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR

na čísle

INFORMACE

ELEKTRONICKY

TELEFONICKY 1221

crs.uzis.cz

MČ Praha-Čakovice nabízí seniorům z naší městské části 
pomoc s registrací na očkování proti koronaviru. Aktuálně 

se registrace týká pouze seniorů nad 80 let věku.

Senioři /// U nás



již od 299 Kč za měsíc

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

NOTEBOOK ZDARMA
Objednejte si týden rychlého internetu

na zkoušku  zdarma!
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Chcete prodat svou nemovitost, najít vhodné nájemníky
nebo jen potøebujete poradit?

REALITY A FINANCE
POD JEDNOU STØECHOU

Pavlína Bìlohlávková
Realitní makléø
+420 605 947 597
pavlina.belohlavkova@fincentrum.com

REALITNÍ SLUŽBY 
JAKÉ SI PØEJETE

Nebojte se zavolat, jsem tu 
pro Vás.
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Realitní makléø
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REALITNÍ SLUŽBY 
JAKÉ SI PØEJETE
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denní nabídka / stálé menu

 sezónní speciality / čerstvá grilovaná kuřata 

stáčené pivo / nabídka vinného lístku

S L A V I B O R S K É  N Á M Ě S T Í  2 0 ,  

P R A H A  9 -  T Ř E B O R A D I C E

WWW . M A X I M U M R E S T A U R A N T . C Z

ROZVÁŽÍME

DENNĚ 11,00 - 20,00 HODIN

WRAPY 

WRAP s trhaným vepřovým masem,

salátem z červeného zelí, česnekovou

zakysanou smetanou, smaženou cibulkou 

a ledovým salátem                

WRAP s kuřecími stripsy, anglickou

slaninou, bramborovými hranolky, sýrem

čedar, BBQ majonézou

WRAP s trhaným kuřecím masem, 

ledovým salátem, rajčaty, 

česnekovou zakysanou smetanou         

BURGERY

Hovězí BURGER, anglická slanina,

jalapeňos papričky, sýr čedar, rajče,

smažená cibulka, ledový salát, 

BBQ omáčka                                               

Vepřový BURGER s trhaným masem, salát 

z červeného zelí, ledový salát, 

majonéza z pečeného česneku

Kuřecí BURGER se smaženým stehenním

steakem, anglická slanina, červená cibule,

sýr čedar, ledový salát, majonéza, 

BBQ omáčka

HLAVNÍ CHOD

Grilované kuřecí prso, grilovaná zelenina, 

omáčka z pečených paprik                   

Vepřová panenka, opečené brambory 

se slaninou a červenou cibulkou,

tymiánová šťáva                                         

Hovězí líčka pomalu dušená na červeném

víně a kořenové zelenině, 

bramborové pyré                                      

Kachní stehno konfitované, červené zelí 

s povidly, bramborové šišky s cibulkou,

kachní šťáva    

Hovězí maso, svíčková omáčka,

karlovarský knedlík, brusinky                                              

MAXIMUM KÝBLE 500/1000 g

 Smažená křídla + paličky, omáčka/dip 

dle výběru, zeleninové cruditté                                  

Pečená křídla + paličky, omáčka/dip 

dle výběru, zeleninové cruditté                                   

Kuřecí STRIPSY v kukuřičných lupínkách, 

omáčka/dip dle výběru 

DEZERTY

Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem                           

Lívance, borůvky, zakysaná smetana, 

skořicový cukr         

Bramborové šišky v perníku, 

švestky se slivovicí, limetkový tvaroh                                       



Foto: Michaela Kubernatová


