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Slovo starosty Obsah

Vážení sousedé, milí přátelé,
letošní jarní prázdniny u nás, stejně jako na celé Praze 9, 
budou v týdnu od prvního března. Zatím se podle předpo-
vědi počasí zdá, že budou skutečně jarní. Přesto mi dovol-
te, abych se u zimy ještě na chvilku zastavil. V tomto čísle 
naleznete článek, který se věnuje práci našeho oddělení 
péče o zeleň. Chtěl bych se v této souvislosti věnovat úkli-
du chodníků v rámci zimní údržby. Na jeho provedení mů-
žeme mít každý jiný názor a někteří z vás nám svůj názor 
a také výtky k úklidu sněhu zaslali.

Samozřejmě že byly v uplynulých týdnech i situace, kdy zejména ráno byly chodníky 
kluzké (ostatně dvakrát během února nastala kalamita v celé zemi), přesto mi dovolte, 
abych kolegům z „technické“ veřejně poděkoval za jejich maximální nasazení v terénu 
i při nízkých teplotách a za jejich snahu udržet naše chodníky schůdné. A to co nejdříve 
to bylo v daný čas možné. Konečně, z meteorologického hlediska, byla alespoň trochu 
„normální“ zima, a tedy bylo i co uklízet.

Za celou dobu byly odpracovány ze strany našich zaměstnanců desítky hodin přesča-
sů a pohotovostí. Při nízkých teplotách jsme doslova bojovali se zamrzající posypovou 
směsí, která se ve strojích „zasekávala“. I proto jste místy mohli narazit na pouze drob-
ně posypané chodníky, které kvůli tomu byly o něco hůře schůdné. Úklid sněhu byl ale 
vedoucími pracovníky průběžně kontrolován několikrát denně a všechny nedokona-
losti v úklidu, dané zejména vysokými mrazy, byly průběžně odstraňovány. Pokud mi 
chcete v této souvislosti poslat svůj názor, uvítám jej na e-mailu starosta@cakovice.cz.

Pojďme se ale již se zimou pomalu rozloučit. Zvlášť v této „uzavřené“ době sluníč-
ko už asi všichni potřebujeme. Do jarní rovnodennosti přinášející pozitivní bilanci dne 
vůči noci zbývá už jen necelý měsíc. Jistě i to bude pro mnohé dobrý důvod k pozitivní 
náladě. Já mám podzim i zimu rád. Ale přece jen jaro a léto ještě o trochu více.

Přeji vám příjemný březen.
S úctou váš starosta

Jiří Vintiška

U nás v Čakovicích 
periodický tisk územního 
samosprávného celku
03–2021

Pro své občany vydává 
MČ Praha -Čakovice.
Distribuci do všech poštovních schránek 
v MČ Praha -Čakovice zajišťuje úřad MČ.
IČ: 00231291 
Evidenční číslo MK ČR: E 14335. 
Vychází měsíčně, zdarma.

Adresa redakce 
U nás v Čakovicích 
náměstí 25. března 121 
196 00 Praha -Čakovice 
unas@cakovice.cz, www.cakovice.cz

Redakce: Michala Jendruchová, Michal Káva 
Korektura: Anna Mrzílková
Příjem inzerce: inzerce@cakovice.cz, 
tel.: 283 061 426
Redakční rada: Michaela Šimůnková, 
Michaela Kubernatová, Alena Pikhartová, 
Jiří Slavík, Kateřina Vacíková
Grafická úprava: Jana Štěpánová

Fotografie: archiv zpravodaje 
U nás v Čakovicích
Sazba: MS-Design
Tisk: Tiskárna PROTISK, České Budějovice
Za věcnou správnost odpovídají 
autoři a inzerenti.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky 
krátit, redakčně upravovat, případně 
nepřijmout k otištění.
Nevyžádané rukopisy a fotografie 
se nevracejí. 
Za obsah inzerátu odpovídá 
výhradně inzerent.

Foto na obálce: archiv Jany Sibery, foto na této straně: Martin Malý (David Drahonínský, lukostřelec)

Aktuální 
úřední hodiny MČ 

najdete na
www.cakovice.cz

AKTUÁLNĚ

03  Péče o zeleň
05  Bylo u nás

06  OTÁZKY A ODPOVĚDI
08  YOUTUBE

ROZHOVOR

09  V opeře je obrovská 
konkurence

12  HISTORIE
14  FARNOST
15  SPORT
19  INFORMUJEME
20  KALENDÁŘ
21  SENIOŘI



03–2021 /// U nás v Čakovicích 32  U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz

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

Zprávy z Rady MČ Praha-Čakovice

Průzkumný hydrogeologický vrt
S ohledem na plánovanou výstavbu areálu 
technických služeb, který má nově vznik-
nout v blízkosti Baumitu, byl schválen sta-
vební záměr ke stavbě vodního díla, vrta-
né studny. Podmínkou tohoto souhlasu je 
zhotovení průzkumného vrtu o hloubce 50 
metrů, jehož cílem je posouzení vydatnos-
ti a čistoty pramene budoucí studny. Radě 
byly předloženy cenové nabídky na vrtné 
práce, kdy ze čtyř podaných nabídek byla 
s nejnižší cenou ve výši 164 230 Kč vybrá-
na společnost Satorka-Drill, s. r. o.

Žádost o vyjádření k projektu stavby 
„Stavba č. 3119 – TV Čakovice – etapa 
0043 – Na Kačence“
Rada městské části přijala souhlasné 
stanovisko se záměrem realizace stavby 
nazvané „Stavba č. 3119 – TV Čakovice – 
etapa 0043 – Na Kačence“. Jedná se o re-
konstrukci nezpevněné komunikace uli-
ce Na Kačence v Miškovicích, kam bude 
položena zámková dlažba. Investorem 
akce je Magistrát hlavního města Prahy.

Žádost o souhlas se zapojením 
školy ZŠ Dr. E. Beneše do výzvy 48 – 
Modernizace zařízení a vybavení 
pražských škol III
Rada vydala souhlas se zapojením ZŠ Dr. E. 
Beneše do projektu na modernizaci výuky 
přírodovědných předmětů, v rámci které-
ho dojde k vybavení dvou učeben nábyt-
kem a budou pořízeny tablety, senzory 
a mikroskopy. Projekt, který je v souladu 
se základními strategickými cíli v oblasti 
zvýšení kvality vzdělávání a odborné pří-
pravy, bude realizován počátkem příštího 
roku. Škola má nyní zaručené právo hos-
podařit v dotčené budově po dobu udrži-
telnosti projektu, nejméně tedy 10 let.

Vyhodnocení nabídek výběrového 
řízení: oprava vlečky Čakovice
V rámci zjednodušeného podlimitního 
řízení byla opakovaně vyhlášena veřejná 
zakázka na opravu vlečky v Čakovicích, 
včetně rekonstrukce dvou přejezdových 
konstrukcí. Radě městské části byly kon-
cem ledna předloženy podané nabídky, 

ze kterých podala tu nejvýhodnější spo-
lečnost Hans Wendel, s. r. o., s cenou přes 
5,7 milionu korun. Vlečka by měla být 
opravena koncem března tohoto roku.

Dokumentace pro provedení stavby 
pro výběr zhotovitele a dokumentace 
ke stavebnímu řízení + inženýring na 
akci „Stavební úpravy 2NP stávající 
mateřské školy v Praze-Čakovicích“
Za celkovou cenu 245 000 Kč bez DPH 
provede společnost Ing. arch. Radim Pal-
kovský – Archide CZ, s. r. o., vypracování 
dokumentace pro provedení stavby pro 
výběr zhotovitele na stavební úpravy 
2. patra mateřské školy v Cukrovarské 
ulici a zároveň vypracování dokumen-
tace ke stavebnímu řízení a inženýring 
stavby. Nová mateřská škola by měla 
být v provozu již v září tohoto roku, a to 
v přízemí objektu Cukrovarská 115, kde 
do loňského roku působil jeden z čako-
vických Krystálků. Výše uvedené práce 
v budoucnu umožní rozšířit tuto školku 
i do druhého patra této budovy. ///

Na svých pravidelných zasedáních Rada městské části 
Praha-Čakovice projednala 41 bodů jednání. 
Vybíráme pro vás některé z nich.
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Vzniklo v rámci reorganizace úřadu v loň-
ském roce, ale tuto činnost pracovníci 
vykonávali již řadu let. Původně však byli 
zařazeni pod technickou správu. Nyní, 
z důvodu lepší propojenosti s životním 
prostředím, patří pod Odbor životního 
prostředí a majetkoprávní (OPZÚ).

Hlavní náplní OPZÚ je údržba a úklid 
obce, tedy nejen pravidelné blokové čiš-
tění, ale také každodenní úklid chodníků 
a vozovek, dvakrát týdně pracovníci vy-
vážejí odpadkové koše, kterých má naše 
městská část více než dvě stě, doplňují 
je o sáčky na psí exkrementy a v nepo-
slední řadě právě toto oddělení zajišťuje 
prořezávání keřů a živých plotů, v letním 
období sečení trávy (cca 63 ha plochy). 
Některé plochy je nutné sekat i osmkrát 
ročně, aby se omezilo šíření klíšťat. Jedná 
se hlavně o parkové plochy.

Školení pracovníci rovněž ošetřují rů-
žové a květinové záhony v naší městské 
části. OPZÚ také čistí kanály v postran-
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Péče o zeleň

ních ulicích, spolupracuje při prořezává-
ní a kácení stromů, instaluje nové lavičky 
a odpadkové koše, uklízí hřbitov včetně 
vývozu odpadu a v neposlední řadě udr-
žuje lesopark Havraňák.

V zimě OPZÚ uklízí sníh, sype chod-
níky a tím se snaží předcházet zraně-
ním chodců. Zároveň zajišťuje sjízdnost 
komunikací (kromě hlavních tahů typu 
Schoellerova, Bělomlýnská, zde fungu-
je TSK) jejich úklidem a posypem. Vět-
šinu měsíců v roce a hlavně v létě pak 
musí vydávat velkou energii na zajiš-
tění potřebné zálivky pro místní zeleň, 
např. stromů a květinových záhonů. Jaro 
bývá předzvěstí sekání trávy a podzim se 
nese ve znamení úklidu listí.

Ne každý ale ví, že toto oddělení také 
spolupracuje při zajišťování zázemí pro 
konání společenských akcí, které pořá-
dá městská část. Tedy staví mobilní sta-
ny, naváží a odváží potřebný nábytek 
a zajišťuje veškerou pořadatelskou čin-

Čakovice patří mezi městské části, které se mohou pyšnit hezkou přírodou, 
příjemnými parky, udržovanými záhony. Velkou zásluhu na tom má Oddělení 
péče o zeleň a údržbu MČ Praha-Čakovice, které o zdejší přívětivé a čisté 
prostředí pečuje.

nost. Spravuje také stanoviště velkoob-
jemových kontejnerů na domovní odpad 
a bioodpad. Dále OPZÚ spolupracuje se 
svozovou společností na svozu tříděné-
ho odpadu, zajišťuje rozvoz jídla do dvou 
mateřských škol a jedné ZŠ, jezdí uklízet 
do domova s pečovatelskou službou.

V současné době má sedmnáct pracov-
níků. Dvanáct z nich provádí již zmíněné 
práce, další dva zaměstnanci denně uklí-
zejí chodníky, okolí odpadkových košů, 
zastávky MHD či parky od drobných od-
padků a nečistot nebo čistí posprejované 
skleněné výplně přístřešků MHD. Dvě za-
městnankyně zajišťují úklid budov a je-
den pracovník rozvoz jídla.

Našli jste poničenou nebo spadlou do-
pravní značku? Objevili jste výtluky ve 
vozovce? Můžete tyto události nahlá-
sit na OIÚR (Odbor investic a územního 
rozvoje) na tel. 283 061 411. Všimli jste 
si, že některé keře zasahují do vozovky? 
Objevili jste suchý strom či větve? Může-
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te tuto informaci sdělit na OPZÚ na tel. 
283 061 431. Veškeré dostupné informace 
najdete na webových stránkách městské 
části www.cakovice.cz. OPZÚ pak s tou-
to informací dále pracuje. Vše řeší s den-
drologem, pokud se jedná o havarijní stav, 
okamžitě jedná a strom nechá pokácet 
kvůli bezpečnosti občanů. Pravidelně ne-
chává stromy odborně kontrolovat a pro-
vádí na nich zdravotní či bezpečnostní 
prořez. To se týká stromů rostoucích na 
pozemcích, které má MČ ve svěřené péči. 
Jestliže chcete pokácet strom na vlastní 
zahradě, budete potřebovat povolení dle 
zákona z Odboru životního prostředí – 
Oddělení životního prostředí. Více infor-
mací můžete najít na webových stránkách 
městské části Praha-Čakovice na adrese 
https://cakovice.cz/Kaceni-drevin-ros-
toucich-mimo-les.htm.

Jak i vy můžete pomoci, abychom měli 
u nás krásnou a udržovanou zeleň? Napří-
klad tím, že dřeviny na svých zahrádkách 
budete pravidelně stříhat tak, aby jejich 
větve neprorůstaly přes plot a nezasaho-
valy do chodníků. Do travnatých ploch 
není povoleno vysazovat keře a rostliny 
bez souhlasu vlastníka pozemku a také 
je zakázáno zakládat černé skládky (hro-
mádky před vraty). OPZÚ vás tímto prosí, 
abyste v zimním období neodmetali po-
syp z chodníků. Pro úklid sněhu a posyp 
je stanoveno pořadí, které je nutné dodr-
žovat. Prioritní jsou přechody pro chod-
ce, mateřské školy, školy, zdravotnická za-
řízení a hlavní ulice. A proto nemůže být 
chodník před vaším domem nebo vcho-
dem uklizen mezi prvními.

Jakou technikou OPZÚ disponuje?
• komerční ridery (průmyslové sekač-

ky s velkým výkonem pro mulčování 
i sběr sekané trávy – Huqvarna 525, 
Husqvarna 524, Rondó K 333 2 ks, 
traktorová sekačka Ferris, traktorová 
sekačka Seco)

• zahradní sekačky (zahradní ridery – 
menší traktorové sekačky – Husqvar-
na 316 Ts 2 ks, sekačky na trávu Husq-
varna a Viking)

• ruční nářadí – křovinořezy (ruční se-
kání trávy), nůžky na živý plot (úprava 
živých plotů a keřů), foukače (vyfouká-
ní nečistot na vozovku)

• štěpkovač Laski (pro likvidaci ořeza-
ných větví a zároveň výrobu štěpky 
pro zkvalitňování lesních a polních 
cest)

• odplevelovač Heat Weed (pro ekolo-
gickou likvidaci plevele na chodnících 
horkou párou, v současné době se po-
užívá i na čištění a dezinfekci autobu-
sových zastávek)

• dále OPZÚ disponuje nákladními vozi-
dly MAN TGL 4x4 a MAN TGM s nástav-
bou, jednoramenným nosičem kontej-
nerů o celkové hmotnosti 12 tun, vozy 
Multicara a Zebra také jako nosiče kon-
tejnerů o celkové hmotnosti 3,5 tuny, 
malými nákladními automobily Magma 
a dodávkovým vozidlem Peugeot Boxer 
pro přepravu lidí a nářadí

• Peugeot Furgon (na rozvoz jídla do 
MŠ)

• zametací stroj Bucher (na čištění chod-
níků a vozovek)

///

Začíná 2. ročník projektu Participativní 
rozpočet městské části. Máte nápad na 
projekt z oblasti péče o životní prostředí 
a veřejný prostor, z oblasti ochrany pří-
rody nebo zlepšení životního prostředí 
městské části? Chcete podpořit komu-
nitní život a aktivní trávení volného času 
místních obyvatel? Pak se zapojte svými 
návrhy do projektu Participativní rozpo-
čet, ve kterém rozhodujete, jak konkrét-
ně městská část využije určené finanční 
prostředky. Od 1. března do 12. dubna 
přihlašujte své návrhy na proměnu měst-
ské části na www.pocitamesvami.cz. ///
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Letošní únor byl výjimečný, protože díky 
třeskutému mrazu u nás po dlouhé době 
zamrzly rybníky. Udělalo to nesmírnou 

Zamrzlé rybníky přinesly 
sportovní vyžití

radost velkým i malým bruslařům, kte-
ří na zamrzlé vodní ploše bruslili a hráli 
hokej. Městská část kvůli jejich bezpečí 

kontrolovala tloušťku ledu. O ledovou 
plochu se starali místní dobrovolníci 
a v Miškovicích pomohli i naši hasiči. ///
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V této pravidelné rubrice jsou 
uvedeny názory zástupců po-
litických stran, hnutí a klubů 
zvolených do Zastupitelstva 
městské části Praha-Čakovice. 
Každý měsíc postupně jeden 
zástupce politické strany, 
hnutí nebo klubu zvolený 
do Zastupitelstva městské 
části Praha-Čakovice vznese 
otázku, na kterou odpovídají 
i ostatní.

Tento měsíc pokládá otázku 
Pro Prahu-Čakovice.

Myslíte, že je naše městská 
část bezpečným místem pro 
život? Co bychom případně 
mohli udělat pro větší 
bezpečnost našich občanů?

Ano, považuji naši městskou část za bez-
pečné místo k životu. Podle map krimi-
nality jsou Čakovice jednou z nejbezpeč-
nějších městských částí. I hlavní město 
sleduje dlouhodobý trend poklesu kri-
minality, který potvrdila také analýza po-
citu bezpečí zadaná pražským magistrá-
tem. Z analýzy vyplynulo, že se Pražané 
cítí v 90 % případů v okolí svého bydliště 
bezpečně. Samozřejmě že jsme svědky 
případů vandalismu, objevují se i přípa-
dy krádeží především ve společných pro-
storách a sklepech bytových domů, ale to 
je bohužel průvodní jev všech lidských 
sídel. Jako radnice se snažíme o dobrou 
spolupráci se státní i městskou policií, 
které obě mají služebny přímo v Čakovi-
cích. Jako městská část nemáme možnost 
dávat úkoly přímo místní městské poli-
cii, ta spadá pod vedení městské policie 
hlavního města a starosta tak obecní 
policii neřídí (jako je tomu v běžných ob-
cích). To je komplikace, ale i přes to spo-
lupráce s městskými strážníky funguje. 
Radnice aktuálně řeší umístění bezpeč-
nostních kamer v obci, které by sledo-
valy pohyb např. hledaných osob přes 
naši městskou část. Jedná se však o kom-
plexní projekt, který je třeba posoudit 
z hlediska jeho funkčnosti, nákladnosti 
a efektivity a zjistit, zda obyvatelům při-
náší opravdové benefity v podobě zvýše-
ní bezpečnosti. Abychom si byli jistí, že 
pokud se vzdáme části soukromí, bude 
to mít kýžený přínos.
///

Čakovice a okolí jsou statisticky jedno 
z nejbezpečnějších míst v Praze i celé 
ČR. Kriminalita je zde mizivá, jedná se 
o jednotky až desítky případů ročně. 
Jde především o loupežnou kriminalitu 
(sklepy, auta na ulicích, garáže). Pokud 
by se něco mělo zlepšit, je to určitě stav 
kolem garáží u stadionu. Tam se najde 
několik „hnízd“ narkomanů a také je to 
místo s největším počtem krádeží. Po-
kud má obec v plánu posílit kamerový 
systém – a já obecně pro „Velkého brat-
ra“ nejsem – potom právě v této lokalitě. 
Možná by to pomohlo i při hledání ne-
jednoho celostátně hledaného recidivis-
ty. Také bychom byli pro více přechodů 
pro chodce, zejména u nových cest a cy-
klostezek, a budování chodníků tam, kde 
chybí (zejména v Třeboradicích a Na Ka-
čence v Miškovicích).

Potom už stačí chodit s očima otevře-
nýma a nebýt lhostejný k věcem, které se 
mi nelíbí.
///

Kateřina Arnotová,
zástupce starosty 
MČ Praha ‑Čakovice
ČMT

Daniel Kajpr,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice
KDU-ČSL

Naše městská část se řadí mezi jednu 
z nejbezpečnějších v Praze. Vycházím 
z dlouhodobých statistik Policie ČR 
a městské policie.

Ale faktem je, že i u nás dochází 
k drobné kriminální činnosti, jako je na-
příklad vykrádání sklepů a automobi-
lů, narušování veřejného pořádku nebo 
vandalismus. Narušování veřejného po-
řádku se děje zejména v letních měsících, 
kdy se u nás zabydlí více lidí bez domova 
a mládež se shromažďuje na inkrimino-
vaných místech, jako je např. vnitroblok 
v Miškovicích, skatepark, park u Čakovic-
kého zámku a další. Jejich chování se ně-
kdy stává obtěžujícím pro občany. Tento 
problém řešíme soustavně ve spolupráci 
s městskou policií. Ke zkvalitnění jejich 
práce jistě přispěla i výstavba nové slu-
žebny a doplnění jejich vozového parku.

Co bychom mohli zlepšit v rámci bez-
pečnosti? Řešení vidím v užší spoluprá-
ci s Policií ČR, navýšení počtu strážníků 
městské policie a častější měření rych-
losti. Ale i my všichni můžeme přispět ke 
zlepšení, a to svou ohleduplností, všíma-
vostí, slušným chováním a jednáním.

V naší městské části působí několik 
subjektů v rámci bezpečnosti a mezi ně 
se řadí i naši hasiči (JPO MČ Čakovice, 
SDH Miškovice) a Hasičský záchranný 
sbor Praha. Jejich práce si velice vážím 
a touto cestou bych jim všem rád podě-
koval.
///

Martin Střelec,
radní 
MČ Praha ‑Čakovice
Pro Prahu-Čakovice

Myslím si, že ano. Máme opravdu to štěs-
tí, že žijeme na velmi bezpečném místě. 
Česká republika patří dlouhodobě mezi 
deset nejbezpečnějších zemí na světě. 
Naše městská část má pak lepší bezpeč-
nostní index, než je ten celorepublikový. 
Z téměř padesáti pražských policejních 
obvodů máme jeden z nejnižších výskytů 
přestupků a trestných činů.

Když pomineme tyto skvělé statistiky, 
vnímám několik oblastí, v nichž pro zlep-
šení bezpečnosti můžeme něco udělat. 
Přestože evidujeme v rámci Prahy cel-
kově nízký počet krádeží, spoluobčany 
z některých lokalit výskyt těchto delik-
tů trápí. Nejen tady by mohl pomoci při-
pravovaný kamerový systém. Jde jednak 
o účinný nástroj při odhalování pachate-
lů, ale také o velmi cenný zdroj doprav-
ních statistických dat.

S dopravou totiž souvisí další oblast. 
Na některých komunikacích vnímám 
zvýšené riziko v nedodržování rychlost-
ních limitů. Tady můžeme hledat řešení 
ve využití vhodných dopravních techno-
logií a realizovat aktivity, jako je napří-
klad již připravený projekt „Bezpečné 
přechody“. Jisté obavy vnímám rovněž 
u problematiky, která propojuje bezpeč-
nost se sociální oblastí. Jedná se o aspek-
ty života lidí bez domova a také o proje-
vy vandalismu, které souvisejí s trávením 
volného času naší mládeže. Tady se na-
bízí rozvoj nízkoprahových center či za-
členění pozic streetworkerů do struktu-
ry služeb městské části.
///

Naše městská část je jistě bezpečným 
místem pro život a Úřad městské čás-
ti Praha-Čakovice se snaží dlouhodobě 
zlepšovat bezpečný život našich občanů.

Bezpečnost by však měla být záležitos-
tí každého z nás.

Každý občan by si měl všímat toho, 
co se děje v jeho okolí, a svým chová-
ním předcházet možným rizikům jak pro 
sebe samého, tak i pro své blízké. Nebýt 
lhostejný k protiprávnímu jednání těch, 
kterým dodržování zákonů a pravidel 
slušného chování dělá problémy.
///

Tomáš Dubský,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice
ANO

Martin Slavík,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice
ODS + TOP 09
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U nás /// na YouTube

Psí louka 
v novém

Čakovice spustily nový web

Městská část spustila nové internetové 
stránky. Hlavní cíl? Zlepšení komfortu 
jejich návštěvníkům.

Hasičská zbrojnice

Prohlédněte si novou hasičskou 
zbrojnici. Provede vás sám 
velitel jednotky Lukáš Horský.

Čakovické zprávičky

Zajímá vás, co je v naší městské části nového a co se plánuje? 
Sledujte Čakovické zprávičky.

Participativní rozpočet jde do finále

Které projekty z prvního ročníku participativního 
rozpočtu se zrealizovaly? Tady najdete odpověď.

Malí rybáři vyhráli 
nejdůležitější 
pražskou soutěž

Už dvacet let se malí 
čakovičtí rybáři 
zúčastňují pražského 
přeboru v plavané. Po 
dvou letech si odnesli 
pohár vítězů.

Hasiči mají nové auto
Čakovičtí hasiči získali nové vozidlo. 
Získali ho od kolegů z Letňan.
Podívejte se.

Pejskaři jistě ocení, že na psí louce přibylo sedm nových 
prvků. Například lávka, tunel nebo překážky. Je zde také 
nový samostatný vchod.

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

→ ←

Rozhovor ///

Text: Michala Jendruchová
Foto: archiv Jany Sibery

že už tam nebydlím. No já myslím, že 
ostatním se ulevilo.

Co vás ze Žižkova přivedlo do 
Čakovic?

V roce 2007 jsme se s rodinou potře-
bovali přestěhovat do většího bytu. 
V Čakovicích nás zaujaly už postavené 

Zpíváte si ve vaně? 
V koupelně to prý nejlépe zní…

Ve vaně si nikdy nezpívám. Když jsem 
bydlela u rodičů na Žižkově, bydle-
li jsme v sedmém patře, výtah jezdil 
dost pomalu a já jsem vždy celou dobu 
zpívala na plné pecky. Po letech jsem 
potkala souseda a říkal, že je mu líto, 

bytové domy, konkrétně dnes už náš 
byt s velkými terasami.

Máte tady oblíbená místa?
Mezi má nejoblíbenější místa patří 
rozhodně zámecký park, kam chodím 
celoročně pravidelně běhat a který je 
v každém ročním období krásný. Moc 

Jana Sibera: 
V opeře je obrovská konkurence
Sólistka opery Národního divadla Jana Sibera sklízí úspěchy nejen 
v naší zlaté kapličce, ale i na mezinárodních scénách. Dvakrát byla 
nominována na cenu Thálie. Přitom tuhle skromnou ženu můžete 
potkat ve sportovním, jak běhá po čakovickém parku.
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Rozhovor ///Rozhovor ///

Na jakém nejkurióznějším místě jste 
zpívala?

Pravidelně účinkuju v přírodním di-
vadle v Šárce. Je to opravdu v divoké 
přírodě, kde běháme po louce a zpívá-
me s orchestrem a kolegy z ND přede-
vším české opery. Je to nádherná tradi-
ce, když dorazí kolem 14 000 lidí, kteří 
sedí na louce, můžou si koupit pivo, 
rozložit si deku a sledovat operu. Vždy 
je tam naprosto jedinečná atmosféra. 
Doufám, že letos to opět vyjde a první 
zářijový víkend se tam zase potkáme.

Na kontě máte dlouhou řadu 
velkých rolí a věhlasných oper. 
Která pro vás byla největším 
oříškem?

Máte pravdu, že mám v repertoáru de-
sítky rolí, a musím říct, že nejobtíž-
nější jsou titulní role jako Julie, Ofé-
lie a mnoho dalších ve francouzštině. 
Tento jazyk je nesmírně těžký, pokud 
ho neumíte a musíte v něm nastudovat 
desítky stránek not. To vyžaduje mno-
ho času a hlavně trpělivosti. Francouz-
ská opera je ale ovšem tak nádherná, 
že to stojí za to.

Operním pěvcem je i váš muž Václav 
Sibera. To z vás asi mají v paneláku 
radost…

Ano, můj manžel Václav Sibera je také 
sólistou ND v Praze. Snažíme se doma 
zpívat co nejméně, ale v první covido-
vé vlně jsem tedy sousedy trápila dost, 
tímto se jim omlouvám.

Jaké to pro vás je, když se svým 
partnerem pracujete na jedné scéně? 
Jaká jsou pozitiva a negativa?

Je určitě krásné prožívat společně do-
jímavé operní příběhy, na druhou stra-
nu člověk to prožívá i za partnera, a to 
ve výsledku může být náročnější.

Vaše práce vyžaduje spoustu času 
a energie, cestování. Jak se to dá 
skloubit s rodinou a starostí o děti, 
zvlášť když oba fungujete ve stejném 
souboru?

Paradoxně tím, že náš pracovní pro-
gram není časově vždy pravidelný, zá-
leží, jestli zrovna zkoušíme novou pro-
dukci či máme zrovna víc repríz. Vždy 
jsme si vystačili sami nebo s pomocí 
prarodičů. Bylo to náročné, když děti 
byly malé. Vrátila jsem se vždy do pro-
vozu čtyři měsíce po porodu, takže to 
bývala velká logistika. Teď už jsou na-
štěstí děti starší, tak už je to pohoda. 
Když je to možné, třináctiletá dcera 
Viktorka ráda cestuje se mnou a užívá-
me si společný čas mimo domov. Mys-
lím, že je dobré, když vidí, co naše prá-
ce obnáší. Že to není vždy jen pozlátko, 
ale velká disciplína a zodpovědnost.

Děti se vydají ve vašich stopách?
Obě děti navštěvují ZUŠ v Čakovicích. 
Rozhodně hudební talent mají, ale vy-
padá to, že půjdou svojí cestou. Za což 
jsme rádi. Snažíme se, aby měly vše-
obecný rozhled, a pokud jednou na-
jdou práci, která bude i jejich koníč-
kem, bude to jejich i naše vítězství.

Co považujete za svůj největší 
úspěch?

Pro mě je úspěchem každé představe-
ní, ve kterém se mi podaří prožít pří-
běh postavy tak, že ani nemyslím na 
zpěv a prostě tři hodiny na jevišti ma-
ximálně prožiju a užiju si je. Nadšený 

následný aplaus je příjemná třešinka 
na dortu. Když zpívám například role 
typu Violetta z Verdiho La Traviaty, 
za kterou jsem letos byla nominova-
ná na cenu Thálie, jsou za tím opravdu 
roky dřiny, neustálého zdokonalování 
techniky zpěvu a také důležitá fyzic-
ká i psychická odolnost. Z posledních 
úspěchů si nejvíc cením svého loňské-
ho zářijového debutu v roli Mařenky 
z Prodané nevěsty v Národním divadle 
v Praze. Za to jsem moc vděčná, proto-
že to je určitě jeden z mých dosavad-
ních uměleckých vrcholů.

Co chystáte na následující sezónu?
Už se nemůžu dočkat, až se divadla 
otevřou a my konečně budeme zase 
pravidelně vystupovat. Čeká mě pre-
miéra Dona Giovanniho ve Stavovském 
divadle, kde budu pod vedením mezi-
národního týmu zpívat Donnu Annu, 
v květnu mě čeká premiéra opery Car-
men v ND, kde budu zpívat nádhernou 
roli Micaely. Čeká mě také první spolu-
práce s operou v Liberci, zde nastudu-
ju virtuózní roli Marie v komické ope-
ře G. Donizettiho Dcera pluku.
Všechny vás moc srdečně zvu do ope-
ry, nebojte se, vždy, když jsem pozvali 
někoho, kdo šel poprvé a měl předsud-
ky, byl nakonec nadšený a chtěl přijít 
znovu. ///

ráda se v kostele sv. Remigia setkám 
s úžasným otcem Stanisławem. Jsem 
moc šťastná, že Čakovice mají tohoto 
úžasného duchovního otce, jeho las-
kavost, humor, vlídnost, lidskost a sa-
mozřejmě vzdělanost je neuvěřitel-
ná a pro naši městskou část je podle 
mého názoru nesmírně obohacující. 
Rádi si také chodíme pochutnat do re-
staurace U Michala, kde je vždy velmi 
milá obsluha a výborná kuchyně.

Nejsou vám Čakovice tak trochu 
„malé“, když jste vystupovala 
po celém světě na velkých 
mezinárodních scénách?

Čakovice mi trochu malé jsou. Miluju 
velká města, osmkrát jsem byla s ope-
rou v Japonsku a takové Tokio mě neu-
stále uchvacuje stejně jako celá japon-
ská kultura a mentalita.

Netáhlo vás to ven, kde byste úplně 
zakotvila?

To je velmi těžké. Byla byste překvape-
ná, jaká je v tomto oboru obrovská ce-
losvětová konkurence.
Lidé si myslí, že se o operu zajímá 
málo lidí, ale opak je pravdou. Nabíd-
ka rozhodně neodpovídá poptávce. Já 
jsem brzy zakotvila v Národním diva-

dle, svoje současné postavení jsem si 
poctivě odzpívala od rolí nejmenších 
přes střední až k těm současným hlav-
ním.
V Praze máme tři úžasné operní 
domy – Státní operu, Národní divadlo 
a Stavovské divadlo. Ve všech pravi-
delně vystupuju a moc si toho vážím. 
Měla jsem možnost si nastudovat ob-
rovské množství repertoáru. To by se 
mi v zahraničí nepodařilo, protože 
tam mají trochu jiný způsob uvádění 
repríz. V každém případě hrozně ráda 
cestuju nejen se souborem ND, ale 
i sama, když dostanu nabídku k hosto-
vání. V současné době ale maximálně 
oceňuju, že jsem ve stálém angažmá, 
protože situace pro umělce na volné 
noze je nyní opravdu kritická.

Jak se v této covidové době udržujete 
v kondici, abyste nevypadla ze 
cviku, až bude situace pro divadlo 
příznivější?

V kondici se udržuju během a pravi-
delnými výlety, které s dětmi podni-
káme. Když je hezké počasí, moc rádi 
jezdíme na kole, z Čakovic je spousta 
možností, to je skvělé! Doba corona-
virová je pro kulturu opravdu deva-
stující. Loni jsme vlastně hráli pouze 

leden, únor, srpen a září – hrůza! Me-
zitím se snažíme studovat nový reper-
toár, zkoušíme nové tituly, které bude-
me premiérovat, až to situace dovolí… 
Já jsem z podstaty optimistka, ale už 
i na mě je to dlouhé a docházejí mi síly 
být neustále motivována, když nemá-
me před sebou žádný jistý termín. Pro 
mě jako notorickou plánovačku je to 
utrpení.

Na prknech Národního divadla jste 
poprvé stála už před čtvrtstoletím. 
Zdá se to neskutečné. Vzpomenete si 
na ten pocit?

To zní opravdu hrozně, ale v té době 
jsem byla mladá šestnáctiletá student-
ka Pražské státní konzervatoře a hos-
tovala jsem v ND v malých epizodních 
rolích. Byla to pro mě skvělá příleži-
tost pozorovat prvořadé osobnosti 
opery té doby. To pro mě byla skvělá 
škola.

U mládeže opera není zrovna 
vyhledávaná. Co vás na ní tehdy 
uchvátilo, že jste se rozhodla ji 
studovat? Vzpomenete si na ten 
první moment, kdy to ve vaší mysli 
problesklo? Takové to: jo, to je ono, 
co mě zasáhlo?

V mém případě to bylo velice snadné. 
Můj tatínek Jan Markvart byl dlouho-
letým prvním tenorem v opeře Národ-
ního divadla, takže já jsem s operou 
vyrostla a byla to pro mě samozřejmá 
součást života. Když mi bylo pět let, to 
jsme ještě bydleli v Brně, hrála se tam 
opera Madame Butterfly, tatínek zpí-
val hlavní mužskou roli a já hrála dítě, 
které má v této opeře důležitou úlohu. 
Už tenkrát to pro mě byl nádherný zá-
žitek – vůně divadla a maskérny, teplo 
z reflektorů, vypjaté emoce a nakonec 
sláva na konci před oponou.
Od té doby jsem měla jasno, čím chci 
být… Později jsem se stala členkou 
Kühnova dětského sboru, kde jsem 
prožila nádherné roky plné cestování, 
přátelství a překrásných koncertů po 
Evropě, Japonsku a USA.
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Milé čtenářky, vážení čtenáři! Vaše sym-
patie a vesměs kladné ohlasy k cestování 
historií městské části mě motivují v této 
průvodcovské činnosti pokračovat. Smě-
rem, který udávají stránky zápisů z kro-
nik, jsme již urazili pořádný kus cesty 
naší minulostí. Než ale otevřeme léta 
padesátá 20. století, tedy roky, které již 
mnozí místní rodáci pamatují, uděláme 
si první zastavení. Protože nejen lidé 
a kroniky, ale i další svědkové mohou vy-
právět. Mám na mysli historicky zajíma-
vá místa či budovy, kolem kterých často 
procházíme, avšak víme o nich něco? Asi 
bychom měli!

Stará náves
Nejstarší zprávu o Čakovicích nalé-

záme v zakládací listině kapituly Vyše-
hradské z roku 1088, ve které se uvádí, 
že k nadání kapituly náležely v kraji Kou-
řimském tři usedlosti s kuchaři v Čakovi-
cích. Dle této, v různých pramenech uvá-
děné skutečnosti, lze soudit, že v místě, 

které dnes nese název Stará náves (mezi 
kostelem a Husovým parkem), již počát-
kem 11. století žili naši předkové. Kdy 
přesně byly zmiňované usedlosti vysta-
věny a kdo byli ti, kteří v lesích, jež se 
zde rozkládaly, vystavěli své tvrze s hos-
podářstvím, a proč tak učinili? To už se 
asi nedozvíme. Bylo to v dávných dobách 
vlády Přemyslovců, opředených mnoha 
pověstmi, a tak i my můžeme jen spřádat 
pohádky a báje.

V roce 1902 uvádí vlastenecký kněz 
z kostela sv. Remigia, Josef Charvát, ve 
svém díle Farní osada Velké Čakovice 
další informaci: Roku 1294 připomíná 
se v Čakovicích komenda Templářů. Té-
hož roku Ekko, komtur Čakovický a Uh-
říněveský, prodal biskupu pražskému 
Tobiášovi ves Vodochody za 200 hřiven 
stříbra. V roce 2005, před novou výstav-
bou, proběhl na Staré návsi archeologic-
ký výzkum. Skutečně byly objeveny po-
zůstatky velkého panského (dle základů 
patrového) domu ze 13. stol. a předměty 

dokumentující přítomnost vysoce posta-
veného feudála. Byla to zejména nádobka 
ve tvaru jezdce na koni (řemeslně skvě-
le vypracovaná aquamanile) na omývání 
rukou při hostinách a střepy skleněných 
číší, které zaručeně nezdobily stoly pro-
stých venkovanů. Takže máme další his-
torickou hádanku: Kdo byl záhadný pán 
Čakovic ve 13. století? Byl to zmiňova-
ný templářský komtur? To by se mám 
patriotům líbilo – pravda? Bohužel pra-
meny, ze kterých čerpal Josef Charvát, 
jsou dnes nedohledatelné, a nelze je tu-
díž ověřit. A současní vědci, archeologo-
vé z Muzea Prahy, tuto verzi vyvracejí. 
Údajně se jedná o špatný výklad dobo-
vých zápisů názvů obcí, kdy došlo k zá-
měně s Čejkovicemi, kde byla přítomnost 
templářů prokázána s určitostí. Co však 
ta zmínka o Uhříněvsi? I zde je v roce 
1292 komenda templářů zmíněna (Wi-
kipedie). A místní pamětník vypráví, že 
se dříve na Staré návsi nacházel kámen 
s vytesaným templářským křížem! Nej-

Historické zastavení č. 1 – Stará náves
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Rodina obuvníka 
Potůčka z č. p. 27.

starší kapitolu Staré návsi tedy ukon-
čeme s tím, že zůstává nadále tajemná 
a ukrytá pod závojem dávnověku.

Další kapitoly historie Staré návsi, 
spolu s ostatními čakovickými statky, 
jsou již většinou zdokumentované for-
mou různých kupních a majetkových 
smluv. Majitelů i nájemců čakovických 
dvorů se vystřídala dlouhá řada. Dle zá-
pisů Jana Charváta: Roku 1409 koupil 
klášter Slovanský dvůr v Čakovicích s dvě-
ma poplužími, s tvrzí, rybníkem a s prá-
vem podacím kostelním od zemana Her-
še Masáka z Vrutice. Klášter pronajímal 
statek tento v 15. století na některý po-
čet roků rozličným zemanům. Benediktini 
vlastnili Čakovice až do 17. stol., kdy opat 
Prokop Manner roku 1674 statek Čako-
vický prodal za 14 000 zlatých hrabě-
ti Karlu Leopoldu Carretovi z Millesimo, 
jenž roku 1673 koupil zde dvůr hořejší 
a prostřední. Pokračovalo další střídá-
ní majitelů, nyní již světských. V roce 
1786 byl postaven domek č. p. 21, který 
měl na severní straně malý chlívek. Do-
mek sloužil za obydlí obecnímu sluhovi 
a později obecnímu strážníkovi. Chlívek 
byl v té době obecním vězením tuláků, 
pobudů a zlodějů, avšak hlavně strašá-
kem zlobivých dětí, kterým se hrozilo, že 
přijdou do, ráčku“ nebo „basy“, a toho se 
prý velmi bály.

Prostranství mezi kostelem a rybní-
kem představovalo prakticky celou obec 
ještě v roce 1850. Bylo zde šest hospo-
dářských usedlostí a 26 domků a chalou-
pek s popisnými čísly 1 až 32. Č. p. 1 zís-
kal od pana Rouba za úplatu Schoeller, 
aby touto číslovkou podtrhl své postave-
ní v obci a umístil ho na budovu zámku. 
Rybník byl zavezen v roce 1910 a na jeho 
místě vznikl park.

Na Staré návsi má své kořeny rodina 
Skřivánků. Za jednoho z jejich předků se 
provdala Františka Miseroni (ze slavné 
dynastie italských rytců drahých kame-
nů, kteří se v dobách Rudolfa II. natrvalo 
usídlili v Praze). Otec František se naro-
dil v roce 1896 v domě č. p. 30 a Jaromír 
Skřivánek, místní malíř, cestovatel a bás-
ník v domě č. p. 17 v roce 1923. Osudy 
této rodiny jsou téměř románové.

V č. p. 27 žil obuvník Josef Potůček se 
ženou Marií a dětmi. Manželství uzavře-
li v roce 1848. Díky zodpovědnému pří-
stupu jejich vzdáleného potomka byly 
zachovány veškeré notářské zápisy, Do-
movské listy, Poslední pořízení i Ode-
vzdací listiny, a tím i malý střípek v mo-
zaice minulosti Čakovic.

Na závěr prvního historického zasta-
vení se znovu obracím na vás, místní pa-
trioty, s prosbou. Pokud máte doma ja-
kékoliv fotografie nebo jiné materiály 

dokumentující místní historii a život va-
šich předků, napište mi na e-mailovou 
adresu Jarkak@centrum.cz nebo mi je 
zapůjčte přes podatelnu úřadu městské 
části v Čakovicích. Dokumenty naskenu-
ji a vrátím a po čase je možná naleznete 
zde na stránkách našeho zpravodaje.
///

Jarka Krákorová

Náves od rybníka s pověstnými 
čakovickými voly
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Každopádně se vždy těším do Čech a teď 
o to víc do Čakovic, jelikož to tu máme 
hezké a friendly i pro lidi na vozíku,“ říká 
v rozhovoru.

V Čakovicích se mu opravdu líbí a tře-
ba by tu našel i potřebného sponzora, 
aby jeho příprava a výsledky mohly být 
ještě lepší.

Davide, co momentálně děláte?

To o sobě nemůže říct nikdo z jeho ko-
legů. Momentálně se připravuje na 
paralympijské hry do Tokia a až na je-
den drobný detail si život v Čakovicích 
ohromně pochvaluje.

„Líbilo se mi v Americe nebo ve Fran-
cii a Německu, kde jsem i rok a půl žil. 
Mám hezké vzpomínky na Čínu, kde jsem 
byl dvakrát a rád bych se tam ještě podí-
val. Je ještě mnoho míst, kde jsem nebyl. 

V současné době se připravuju na svo-
je již čtvrté paralympijské hry, které 
by letos měly proběhnout na přelomu 
srpna a září v Tokiu.

Všechny sféry lidské činnosti ovlivnil 
koronavirus, jak je na tom váš sport?

Paralympijské hry byly posunuty 
o rok, tak mám víc času se dobře při-
pravit. Bohužel, zatím všechny mezi-

Čakovice jsem si oblíbil, přiznává 
lukostřelecká hvězda David Drahonínský
V naší městské části žije spousta zajímavých osobností. Víte ale 
o tom, že jednou z nich je také jeden z nejlepších lukostřelců na 
světě? David Drahonínský má doma kompletní sbírku medailí 
z paralympijských her, mistrovství světa i mistrovství Evropy.
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Milí čtenáři,
ráda bych se s vámi podělila o radost 
z výsledků Tříkrálové sbírky. Naše farní 
charita vybrala 13 182 korun.

Velké poděkování patří těm z vás, kte-
ří jste přispěli do kasičky. Tento rok byl 
opravdu výjimečný ve způsobu koledo-
vání. Bohužel jsme nemohli koledovat 
osobně, přestože jsme byli připraveni 
a malí koledníci se moc těšili na králov-
ské koruny.

Kasičky tedy byly k dispozici v koste-
le a také v cukrárně Sladká dílna. Mno-
hokrát děkuji za laskavost a ochotu milé-
mu personálu skvělé cukrárny. Patří jim 
opravdu velké díky za tento hezký výsle-
dek sbírky.

Po připsání části peněz na charitní 
účet vás budu dále informovat, na jaké 
účely budou peníze poskytnuty. Již nyní 
vím, že to bude na pomoc všem potřeb-
ným, kteří se na nás obracejí. Dále by-
chom rádi vybudovali společně s naší 
farností bezbariérovou branku ke kos-
telu. Díky ní by se do prostranství před 
kostelem pohodlně dostaly maminky 
s kočárky, lidé na vozíčku i starší lidé. Tě-
šíme se, až budou moci lidé v plném po-
čtu chodit na bohoslužby a na akce, které 
farnost pořádá, jako např. na květnovou 
Noc kostelů, říjnové posvícení – posvěce-
ní kostela sv. Remigia. Budeme moc rádi, 

pokud se prostor před kostelem opět vy-
užije na pořádání dětských výtvarných 
výstav.

Děkuji všem, kteří reagovali na pros-
bu o pomoc pro ostrov Lesbos, a děkuji 
vám všem, kteří nosíte věci pro potřeb-
né. Spolupracujeme s Klubem svobod-
ných matek, kterému nabízíme věci pro 
maminky a děti.

Nyní nám začala doba postní a já vám 
i sobě přeji, abychom se stále uměli dělit 
o svůj čas, úsměv a pomoc potřebným. ///

Anna Steinová, 
ředitelka Farní charity Čakovice

Milí přátelé,
vstoupili jsme do postní doby, o které 
my křesťané mluvíme jako o době „poká-
ní“, „obrácení“. Co tato slova znamenají? 
Může být zažitou představou, že jde o to, 
něco si odříci, dělat více dobrých skut-
ků atd. To už nejspíš v době koronavi-
rové děláme všichni – musíme přijímat 
tolik omezení a vidíme kolem sebe to-
lik nouze a nesnází, které si žádají naši 
angažovanost. Možná už jsme v tomto 
směru vyčerpaní a „máme toho dost“. 
Pravým smyslem obrácení je ale ještě 
něco jiného. Jde o to, najít si čas na to, co 
je v životě podstatné. Zaměřit se na to, co 
je skutečné dobro, otevřít se Bohu, který 
je láska – a to i prokazováním lásky sobě 
samému. Možná jsou to právě potřeby 
nás samotných, na které v této složité 
době více zapomínáme. Přeji nám všem, 
abychom dobu postní prožili ne jako 
dobu smutku a trápení se, ale jako dobu 
naděje na vítězství dobra nad veškerou 
bolestí, zmarem a smrtí. To je právě po-
selstvím křesťanských Velikonoc.

Chtěl bych také připomenout, že jsem 
i nadále k dispozici pro vaše duchov-
ní potřeby – nejen při online bohosluž-
bách a pro individuální udělení svátostí 
i ve vašem domově, ale také pro duchov-
ní rozhovor, který rád nabídnu komuko-
liv, kdo bude mít zájem. Rád se také budu 
modlit za vaše úmysly. Více informací 
a kontakt naleznete na webu farnosti Ča-
kovice www.farnostcakovice.cz. ///

Srdečně žehnám vám i vašim blízkým
P. Stanisław Góra

Tříkrálová sbírka
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koškolského sportovního centra, které 
vzniklo pod MŠMT. Část prostředků mi 
zajistí Sportovní club Jedličkova ústa-
vu Praha a mám i tři sponzory – firmy 
BBraun, Teamprevent Sante a Nero-
drink, které mě dlouhodobě podporují. 

možnost trénovat s aktuální jedničkou 
české lukostřelecké scény Pavlem Za-
oralem, a to je super, když můžete tré-
novat s někým, kdo je lepší než vy. Do 
mojí přípravy také patří rehabilitace, 
bez které bych někdy až třífázový tré-
nink denně nezvládl.

Jak přínosná je pro vás spolupráce se 
sportovním psychologem?

Spolupráce s Kateřinou Kudláčkovou 
Vejvodovou, která sportovní psycho-
logii vystudovala ve Státech, mě po-
sunula na úplně jinou úroveň. Díky ní 
jsem vyhrál tři medaile na paralympiá-
dě a stal se mistrem světa i Evropy. Bez 
této spolupráce bych to nezvládl. Po-
sunulo mě to nejenom ve sportovním, 
ale i v pracovním životě.

Který stát je baštou lukostřelectví?
Tak to je těžká otázka. V mnoha zemích 
je lukostřelba na vzestupu a její obliba 
stoupá. Mezi největší bašty bych zařadil 
USA a Koreu, ale mnoho států je těm-
to velmocím v patách a určitě na vyso-
ké úrovni jsou státy jako Německo, Itá-
lie, Anglie, Rusko, Dánsko, Holandsko 
a Turecko. V některých státech teče do 
lukostřelby opravdu hodně peněz a lu-
kostřelci mají možnost trénovat v cen-
trech pod vedením trenérů. O takových 
podmínkách se mi může jen zdát.

Pravidelně se připravujete, jezdíte po 
celém světě, jak moc je vše finančně 
náročné?

Kdybych mohl mít ideální přípravu 
a následně se zúčastnit všech zahra-
ničních i domácích závodů, finanční 
náklady by se vyšplhaly ke dvěma mi-
lionům. Tato částka by zvládla pokrýt 
náklady na trenéra, fyzioterapeuta, 
asistenta, cesty na tréninky, soustře-
dění, lukostřelecké vybavení, startov-
né, letenky, ubytování, invalidní vozík 
a taky musím platit svoje životní ná-
klady. Realita je však jiná. Díky medai-
li z posledního mistrovství světa mohu 
čerpat dotaci od Národní sportovní 
agentury. Také jsem zařazený do Vyso-

Dva miliony na přípravu nemám, takže 
osobního trenéra, fyzioterapeuta nebo 
zahraniční soustředění škrtám. Moje 
příprava probíhá v České republice 
a do zahraničí vyrazím jednou až dva-
krát ročně na závody, kde mohu plnit 

Teď mám v plánu Tokio a pokusit se 
vybojovat další paralympijský kov. 
Budu mít dvě možnosti. Jeden v soutě-
ži jednotlivců a druhý v soutěži mix-
týmů. Teď mám ještě sedm měsíců na 
to, abych se připravil, a já připravený 
budu, abych ukázal ostatním, že nejlíp 
střílí z luku kluk z Čakovic. (usmívá se)

Přibližte nám svůj trénink: Jak 
vypadá? Je to jen a jen o střelbě, nebo 
musí obsahovat i jiné věci?

Můj trénink se skládá z fyzické přípra-
vy, tu zvládnu doma v posilovně nebo 
v bazénu či na handbiku. Pak mentál-
ní trénink, který probíhá ve spolupráci 
se sportovní psycholožkou Kateřinou 
Kudláčkovou Vejvodovou, a další čás-
tí je samozřejmě střílení z luku. Od té 
doby, co žiju v Čakovicích, tedy posled-

národní závody, které měly být v loň-
ském nebo letošním roce, zrušili. Teď 
naposledy zrušili mistrovství Evropy, 
které se mělo konat v dubnu v italské 
Olbii na ostrově Sardinie. V kalendáři 
mám ještě v červnu mezinárodní zá-
vod v Novém Městě nad Metují, kde 
by se mělo bojovat o poslední místa na 
hry do Tokia. Já jsem si místo vystřílel 
už na mistrovství světa v Holandsku 
v roce 2019, kde jsem získal bronzo-
vou medaili.

Kdy naposledy jste se zúčastnil 
nějakého turnaje?

Můj poslední mezinárodní turnaj byl 
Berlin Open v prosinci 2019, kde jsem 
získal bronzovou medaili. Poté jsem 
ještě v loňském roce těsně před prvním 
lockdownem stihl účast na halovém 
mistrovství České republiky, kde jsem 
získal bronz v soutěži týmů. Od června 
do konce září jsem odstřílel několik zá-
vodů v rámci České republiky, ale v sou-
časnosti je bohužel situace nepříznivá 
a žádné závody neprobíhají.

Věříte, že letošní rok se začne vše 
zlepšovat? Jste optimista?

To je asi to jediné, co nám všem zbývá. 
Bohužel nejsem ani virolog, ani jiný od-
borník a covid šípem nezastřelím. Už je 
na čase, aby se to začalo zlepšovat.

Za sebou máte spoustu úspěchů. Na 
který z nich jste nejvíc pyšný?

Vyhrál jsem paralympiádu, a to chce 
každý sportovec. Já měl to štěstí, 
všechno se sešlo a zvítězil jsem na 
hrách v Pekingu. Dovolím si tvrdit, že 
žádný jiný sportovec se nemůže po-
chlubit kompletní sbírkou medailí 
z mistrovství světa, mistrovství Ervopy 
a paralympijských her. Já mám všech-
ny, zlato, stříbro i bronz. Každopádně 
pro mě jedna z nejcennějších medai-
lí je ta zlatá z mistrovství České re-
publiky v roce 2006, kdy jsem porazil 
všechny české zdravé lukostřelce.

A jaké výzvy jsou nyní před vámi?

ní rok, jezdím dvakrát až čtyřikrát týd-
ně do Hradce Králové a tady trénuju 
v Odoleně Vodě, což je za rohem a jsou 
tam „suprový“ lidičky. Také v Kleca-
nech, kde mají krásné místo na ven-
kovní střelnici, s Martinem Dufkem. 
Takže pokud by si někdo lukostřelbu 
chtěl vyzkoušet, tak doporučuju, jeli-
kož je to mentální relax, který v dneš-
ní době všichni potřebujeme, ale jen 
málokdo umí upustit ventil. A z Čako-
vic do Klecan nebo do Odolky je to co 
bys šípem dostřelil. (usmívá se) Dřív 
jsem jezdil i do zahraničí, ale to je 
v současnosti nemožné, každopádně 
moje příprava, kterou si sám organi-
zuju a občas mám možnost konzulto-
vat s lidmi ze zahraničí, přináší ovo-
ce. Často jezdím i do Hradce Králové, 
dvakrát až čtyřikrát týdně, kde mám 
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U nás /// Informuje

Praha–Čakovice

Datum Zastávka
Čas od–do

po–pá so

2. 3.
úterý

5. 6.
sobota

24. 7.
sobota

31. 8.
úterý

1. křižovatka ul. Schoellerova – V Pačátkách 15.00–15.20 8.00–8.20

2. křižovatka ul. Schoellerova – U Hřbitovů 15.30–15.50 8.30–8.50

3. křižovatka ul. Bělomlýnská – U Bílého Mlýnku (u garáží) 16.00–16.20 9.00–9.20

4. křižovatka ul. Schoellerova – Cukerní 16.30–16.50 9.30–9.50

5. křižovatka ul. Ke stadionu – Jizerská 17.00–17.20 10.00–10.20

6. ul. Něvská (MŠ 120 – parkoviště) 17.30–17.50 10.30–10.50

7. křižovatka ul. Cukrovarská – Vyhlídkova 18.00–18.20 11.00–11.20

8. křižovatka ul. Polabská – Krčmářovská 18.40–19.00 11.40–12.00

Mobilní sběr nebezpečného odpadu pro 
občany zajišťuje a financuje hl. město 
Praha.

Při mobilním (zastávkovém) sběru lze 
bezplatně  odložit  následující  druhy 
nebezpečného  odpadu: kyseliny, roz-
pouštědla, zásady, pesticidy, fotochemiká-
lie, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, 
baterie a akumulátory, barvy, tiskařské 
barvy, lepidla, pryskyřice, motorový olej, 

nepoužitelná léčiva a cytostatika, potra-
vinářský olej a tuk (uzavřený v PET lah-
vích), detergenty obsahující nebezpečné 
látky (čistící prostředky).

Kapalné nebezpečné odpady musí být 
předány  v  pevně  uzavřených  nádo-
bách!
Nelze  odložit:  stavební opad, objemný 
odpad elektrozařízení apod.
V případě, že svozové vozidlo nenalez-

Mobilní sběr nebezpečných odpadů 
a potravinářských olejů

nete na příslušné zastávce dle harmono-
gramu, kontaktujte řidiče vozidla na tele-
fonním čísle 739 412 393, 731 686 777, 
602 485 324.
Mobilní svoz zajišťují vždy dvě vozidla 
současně, je tedy nutné řidiči sdělit na 
jaké městské části a zastávce svozu se 
nacházíte. Není předem určeno, jaké vo-
zidlo bude danou trasu svážet. Z tohoto 
důvodu se může stát, že budete muset 
kontaktovat všechna telefonní čísla. ///
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limity na paralympijské hry. Mám také 
štěstí, že jeden mezinárodní závod 
probíhá každoročně v Novém Městě 
na Moravě. Bohužel v České republice 
nám svaz ani stát nezařídí podmínky, 
jaké mají postižení sportovci v Rusku, 
Turecku nebo Velké Británii. Jejich pří-
prava probíhá na profi úrovni ve spor-
tovních centrech. O tom se mně a ko-
legům může pouze zdát. Holt si místo 
zimního soustředění a závodů v Duba-
ji zatrénuju na pěti metrech v garáži. 
Snad to bude na dalším závodě stačit. 
(usmívá se)

Objel jste celý svět. Kde se vám líbilo 
nejvíc?

Máte pravdu. Líbilo se mi v Americe 
nebo ve Francii a Německu, kde jsem 
i rok a půl žil. Mám hezké vzpomín-

ky na Čínu, kde jsem byl dvakrát a rád 
bych se tam ještě podíval. Je ještě mno-
ho míst, kde jsem nebyl. Každopádně 
se vždy těším do Čech a teď o to víc 
do Čakovic, jelikož to tu máme hezké 
a friendly i pro lidi na vozíku.

A jak se vám líbí život v Čakovicích? 
Co se vám tu líbí? Co byste rád 
vylepšil?

Mně se tu líbí moc. Tento kout Prahy 
jsem objevil před jedenácti lety a před-
loni jsem se sem konečně přestěhoval. 
Vše jsem si tu zařídil tak, abych mohl 
trénovat na 150 procent, takže jsem 
tu maximálně spokojený. Když jsem se 
před rokem nastěhoval, z okna jsem 
uviděl paní, která sebrala papír ze země 
a hodila ho do kontejneru. V tu chvíli 
jsem si řekl, že to tu bude fajn. Máme 

to tu hezké a budeme to tu mít tako-
vé, jaké si to uděláme. Je to tu přede-
vším bezbariérové, a to je pro mě nej-
důležitější. Nejhorší věc, která se mi za 
ten rok a půl stala, že jsem si na vozíku 
do garáže dovezl poklad v podobě ho-
vínka od jednoho z místních mazlíčků. 
A bohužel jsem si hned nevsadil sport-
ku, protože by mi to jistě přineslo štěs-
tí a doplatil bych hypotéku. (směje se) 
Taky by občas lidi mohli trefit líp popel-
nici nebo některé poklady vzít na hřbet 
a splnit si cestou do sběrného dvora 
workout než to pohodit k popelnici, ale 
holt je to vždy o lidech. Tak doufám, že 
těch devadesát devět procent obyvatel, 
co to tu chtějí mít jako hezký domov, 
pochopí to jedno procento, které na to 
občas zapomene. ///

Michal Káva
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Kalendář /// U nás Fotosoutěž ///

Březen 2021

8. PO
Poznámky k českým 
dějinám
Zajímá vás historie? Pak vás 
jistě zaujme cyklus deseti 
přednášek PhDr. Michala 
Arnota z gymnázia PORG. 
První z nich nese téma kníže 
Václav a počátky české 
státnosti. Začíná v 18 hodin. 
Odkaz na vysílání online 
najdete na www.cakovice.cz 
a na www.farnostcakovice.cz.

15. PO
Poznámky k českým 
dějinám
Další pokračování přednášek 
PhDr. Michala Arnota 
z gymnázia PORG. Tentokrát 
je věnována Karlu IV. 
a vrcholnému období 
středověkých Čech. Začátek 
je v 18 hodin. Odkaz na 
online vysílání najdete na 
stránkách www.cakovice.cz 
a na www.farnostcakovice.cz.

19. PÁ
Vítání jara
Čakovičtí baráčníci zvou na 
tradiční zvyk vynášení smrti 
a vítání jara. Přijďte společně 
vynést Moranu. Sraz je ve 
13.15 u mola, u zadního 
vstupu do čakovického 
zámeckého parku. Akce 
se bude konat za každého 
počasí a příznivé situace 
vládních opatření.

22. PO
Poznámky k českým 
dějinám
Přejete si pomocí zkoumání 
historických souvislostí 

ochutnáte velikonoční 
pečivo podle receptur 
našich babiček, v kostelní 
zahradě zažijete mši svatou 
slouženou P. Stanisławem 
Górou, těšit se můžete 
na několik divadelních 
představení i na šansony. 
Na akci vás srdečně zve 
Sousedský třeboradický 
spolek. Startuje se ve 13.30. 
Akce se bude konat za 
příznivé epidemiologické 
situace. Aktuální informace 
najdete na www.cakovice.
cz nebo na FB Sousedského 
třeboradického spolku.

Ukliďme Česko 2021
Okrašovací spolek Načos 
pořádá již sedmý ročník 
velké úklidové akce na 
území Čakovic, Miškovic 

porozumět lépe dnešním 
společenským a politickým 
tématům? Pokud ano, 
nenechte si ujít další 
přednášku PhDr. Michala 
Arnota z gymnázia PORG, 
tentokrát pod názvem Jan 
Hus a česká reformace. 
Můžete ji sledovat online 
od 18 hodin na 
www.cakovice.cz nebo na 
www.farnostcakovice.cz. 
Organizátorem je městská 
část Praha-Čakovice ve 
spolupráci s farností 
Čakovice.

27. SO
Sousedské třeboradické 
Velikonoce
Přijďte společně oslavit 
velikonoční svátky. 
U třeboradického kostela 

a Třeboradic. Dobrovolníci 
se mohou hlásit na e-mail: 
spoleknacos@gmail.com. 
Veškeré informace najdete na 
webu www.spoleknacos.cz.

29. PO
Poznámky k českým 
dějinám
Pokud vás zajímá téma 
Jan Amos Komenský 
v labyrintu světa, pak si 
rozhodně nenechte ujít 
další online přednášku 
PhDr. Michala Arnota 
z gymnázia PORG, kterou 
pořádá městská část Praha-
Čakovice s farností Čakovice. 
Začíná v 18 hodin. Odkaz na 
vysílání online najdete na 
www.cakovice.cz nebo na 
www.farnostcakovice.cz.
///
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Inzerce

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

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), 
můžete je darovat za odvoz, a udě-
lat tak radost hudebním sběra-
telům. Děkujeme. T: 604486936, 
recordmix@seznam.cz

Koupím řadovou garáž v Ča-
kovicích. Tel: 724 542 731 ///

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 Čakovi-
cích  přijmeme údržbáře - možno 
i externě. Tel. 774042563

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

Více informací a možnost 
přihlášení na: 
www.centrumcirkus.cz

Duha pod střechou 
7. - 9. 7. (8 - 13 hodin) 
od 3 do 6 let, 1 050 Kč
Barevné šášovy ponožky
19. - 23. 7. (8 - 13 hodin) 
od 3 do 6 let, 1 690 Kč
Šášova bambule
9. - 13. 8. (8 - 13 hodin) 
od 3 do 6 let, 1 690 Kč
Poklady šášova batohu
23. - 27. 8. (8 - 13 hodin) 
od 3 do 6 let, 1 690 Kč
Barvy duhy
30. - 31. 8. (8 - 16 hodin) 
od 5 do 11 let, 1 200 Kč

Duhové 
léto

příměstské tábory 
pro děti  od 3 let

MUDr. Pőschlová – dovolená
1. 3.–3. 3. 2021 – zástup MUDr. Knopová, DPS Třeboradice (Tryskovická)
POZOR! K ošetření pacientů je třeba se nejprve telefonicky objednat!

Poznamenejte si jeden důležitý termín.
Odevzdání vašich podkladů do dubnového čísla 
(tj. 4/2021) pro publikování pozvá nek, prezentování akce 
v ka len dáři akcí a inzerce je nejpozději do 12. března. 
Toto číslo vyjde 26. března 2021.

Chcete inzerovat v dubnovém 
čísle U nás v Čakovicích?

V lednu proběhlo na sociálních sítích vyhlášení vítěze fotosoutěže nazvané Čakovická zákoutí. 
O vítězi rozhodl nejvyšší počet laiků. Představujeme vám vítěznou fotografii, jejímž autorem je 
František Rod. Gratulujeme. ///

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

V době uzávěrky časopisu se registrace týkala 
pouze seniorů nad 80 let, a proto sledujte 
aktuální informace na www.cakovice.cz, 

zda nedošlo ke změně.

Bezplatné online programy pro 
seniory s Právě teď!, o. p. s.
Navštivte bezplatné online programy Právě teď!, o. p. s., kde 
naleznete řadu workshopů, kurzů, procvičování paměti a další.
https://pravetedops.cz/kalendar-akci/

Senioři /// U nás

INFORMACE
k registraci na očkování proti covid‑19

na čísle 1221crs.uzis.cz
na stránkách Ministerstva 

zdravotnictví ČR

283 061 427, 283 061 433
Nevíte si rady s registrací?

Využijte radniční linky Pomoci seniorům

ELEKTRONICKY TELEFONICKY

REGISTRACE JE MOŽNÁ

MČ Praha-Čakovice nabízí seniorům z naší městské části 
pomoc s registrací na očkování proti koronaviru.
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BYDLÍM TADY
S VÁMI RÁDA

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

Pomohu vám s prodejem nebo 
koupí nemovitosti tady i v okolí

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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VYNÁŠENÍ MORANY 

 

Baráčníci Čakovice Vás zvou na 
tradiční zvyk vynášení smrti a 

vítání jara. 
Přijďte s námi vynést Moranu, Morenu, Marzanu, Mařenu, Smrt, 

Smrtku, Smrtholku …  

Moranu nesem s velkým nosem, do vody ji dáme, nad ní zazpíváme... 

V pátek 19. března 2021 od 13:15 hodin. 

Čakovice – zámecký park – zadní vstup u mola. 

 

Akce se bude konat za každého počasí a příznivého vládního nařízení. 

Sledujte nás na facebooku: Baráčníci Čakovice 

SOUSEDSKÉ TŘEBORADICKÉ VELIKONOCE
Sobota 27. března 2021 u kostela v Třeboradicích-Slaviborské nám.

Program:
13:30 hod. Mše svatá – P. Stanislaw Góra, Čakovická schola
14:30 hod. Představení divadla scénického a historického šermu Rebel
15:00 hod. Velikonoční vystoupení dětí MŠ Třeboradice a Čtyřlístek
15:15  hod. Představení pro děti divadla Šimona a Pepy
16:00 hod.  Šansony – Jessica May, heligonka – Jessica May, 

doprovod Petr Novák

Na akci vás srdečně zve Sousedský Třeboradický Spolek ve spolupráci se spolkem Bílej Mlejn Čakovice, 
farností Čakovice, Okrašlovacím spolkem Načos a ekologickou farmou Miškovice . Změna programu vyhrazena
. Organizátor akce: Sousedský Třeboradický Spolek . Akce se koná za podpory MČ Praha-Čakovice 

Vstup a Občerstvení ZDARMA – ochutnávka tradičního velikonočního pečiva dle receptur našich babiček, teplé nápoje

Doprovodné akce:
Výstavy výtvarných prací na téma Velikonoce a jaro dětí 
MŠ Třeboradice a Čtyřlístek, žáků ZUŠ Marie Podvalové 
Čakovice, hry pro děti pod vedením spolku Bílej Mlejn 
Čakovice, sbírka starého pečiva pro naše zvířátka.

akce se koná za podpory
MČ Praha-Cakovice

SOUSEDSKE_TREBORADICKE_VELIKONOCE_Program_2021B.indd   1 07.02.2021   16:02:42



VÝPRODEJ

Nabídka platí do 31. 3. 2021 nebo do vyprodání zásob.
Hypermarket Globus Praha-Čakovice  |  otevřeno denně 7.00–20.00  |  www.globus.cz

v hypermarketu Globus Praha–Čakovice
na vybraný sortiment nepotravinového zboží.

až

–70 %

Zboží nepotravinového sortimentu, které je dle aktuálně platných vládních nařízení 
momentálně neprodejné, si můžete objednat na tel. čísle: 703 408 719  

nebo e-mailu: globuscakovice@globus.cz. Více informací na www.globus.cz.

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

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

Jednosměnný provoz. Provozovna Praha 9 - Čakovice.

Jsme výrobci produktů pro kreativní tvorbu

Jsme výrobci produktů
pro kreativní tvorb

HLEDÁME
pracovnice kompletace 
papírenského zboží

Jednosměnný provoz. 
Provozovna Praha 9 ‑ Čakovice.

Informace po ‑ pá od 8:00 do 15:00 hod

Tel. č. 724 776 102, 724 776 103
email: cakovice.eurodelta@volny.cz
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na vybraný sortiment nepotravinového zboží.

až

–70 %

Zboží nepotravinového sortimentu, které je dle aktuálně platných vládních nařízení 
momentálně neprodejné, si můžete objednat na tel. čísle: 703 408 719  

nebo e-mailu: globuscakovice@globus.cz. Více informací na www.globus.cz.



Začíná 2. ročník Participativního rozpočtu. 
Přihlaste své návrhy!

Vy navrhujete změny,  
my na ně dáváme peníze  
a pak je zrealizujeme. To je 
Participativní rozpočet.

na  www.pocitamesvami.czKde?

Kdy? Od 1. března do 12. dubna 2021 
Stejně jako loni vyplňte i teď 
jednoduchý formulář a odešlete.

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

Měníme spolu městskou  
část, ve které žijete.


