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Slovo starosty Obsah

Vážení sousedé, milí přátelé,

tento rok byl pro nás všechny mimořádný. Za tímto přídav-
ným jménem se tentokrát schovává velmi mnoho. Nikdo 
z nás neumí odhadnout, jak dlouho nás ještě změny z na-
stalé epidemiologické situace budou doprovázet, ale teď 
na konci roku asi všichni tak nějak tušíme, že ani na po-
čátku roku 2021 nemůžeme očekávat, že by se svět rychle 
vrátil ke svým původním zvyklostem.

Tento rok výrazně ovlivnil i život na radnici, přesto jsme 
se snažili, aby dopady na služby radnice v Čakovicích, Miškovicích i Třeboradicích 
a také negativní vlivy na nové projekty, které mají nám všem usnadnit život a zlepšit 
životní prostor, byly co nejmenší. Podařilo se dokončit i mnoho, věřím že krásných, zá-
měrů. Mezi největší patřily samozřejmě Husův park, nové cyklostezky s hřištěm, opra-
va komunikací na Staré návsi nebo nová hasičská základna (zbrojnice) v Miškovicích. 
Pro řadu lidí byl ale tento rok mimořádně těžký. Řada profesí bojovala s velkým přetí-
žením, některé profese se musely přizpůsobit novým způsobům práce, bohužel v ně-
kterých profesích bylo letos práce velmi málo, a řada lidí tak čelila a čelí těžké ekono-
mické situaci.

Moc bych si proto přál, aby nadcházející Vánoce byly více než kdy jindy pro všechny 
svátky klidu a pohody. Do nového roku nám všem přeji hlavně naději.

Krásný a dobrý rok 2021!
S úctou váš starosta

Jiří Vintiška
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Zprávy z Rady MČ Praha-Čakovice

Zelená učebna v čakovickém 
gymnáziu 
Rada MČ vydala souhlasné stanovisko 
se záměrem realizace stavby tzv. zelené 
učebny, která bude umístěna na 
travnatém pozemku zahrady místního 
gymnázia. Jedná se o novou otevřenou 
stavbu o zastavěné ploše přes 40 m2, 
která bude sloužit pro výuku vhodných 
předmětů v době příznivého počasí 
a umožní studentům učení „pod širým 
nebem“. V době mimo vyučovací hodiny 
bude moci být veřejně využívána 
k setkávání a posezení i jiným 
volnočasovým aktivitám.

Kupní smlouva na pozemky v rámci 
čakovického parku a darovací 
smlouva na přijetí daru 
Za symbolickou cenu 6 250 Kč bude v I. 
etapě odkoupeno od společnosti Natland 
rezidenční investiční fond s proměnným 
základním kapitálem, a. s., do majetku 
hl. m. Prahy ve správě městské části 

Praha‑Čakovice přes 34 tisíc m2 pozemků 
v čakovickém sídlišti. Jedná se o travnaté 
plochy, pozemky pod chodníky 
a podobně, na kterých musí být před 
prodejem nejprve odstraněny veškeré 
vady. Prodej byl s developerem dojednán 
již před samotnou stavbou sídliště 
a má ještě II. etapu, kde se za cenu 
3 750 Kč bude jednat o prodej dalších 
téměř 21 tisíc m2 pozemků. Současně 
byl dojednán finanční dar pro MČ ve 
výši 350 000 Kč, který má sloužit jako 
kompenzace za budoucí údržbové práce.

Bezúplatný převod cisternového 
automobilu pro potřeby JSDH MČ 
Praha-Čakovice 
MČ Praha 18 bezúplatně převedla do 
vlastnictví MČ Praha‑Čakovice speciální 
cisternový automobil Iveco Magirus 
včetně příslušenství, který bude sloužit 
potřebám jednotky sboru dobrovolných 
hasičů, která je součástí integrovaného 
záchranného systému. Vozidlo bylo 

uvedeno poprvé do provozu v roce 2004 
a je ve velmi dobrém stavu.

Rekonstrukce chodníku podél 
ulice Schoellerova v Třeboradicích 
a rekonstrukce chodníku u Husova 
parku v Čakovicích 
Na základě poptávkového řízení 
byly vyhodnoceny cenové nabídky 
na rekonstrukci chodníku při ulici 
Schoellerova v Třeboradicích, v úseku 
od autobusové zastávky Králova po 
prodejnu autodoplňků, kdy ze tří 
nabídek zvítězila s cenou přes 1,6 mil. Kč 
společnost MV BAU, s. r. o.

Další veřejnou zakázkou byla 
rekonstrukce chodníku podél Husova 
parku při komunikaci Ke Stadionu, kdy 
s cenou necelých 275 tisíc Kč podala 
nejvýhodnější nabídku společnost 
Pražské silniční stavby, s. r. o.
///

Na svých pravidelných zasedáních Rada městské části 
Praha‑Čakovice projednala 71 bodů jednání. 
Vybíráme pro vás některé z nich.
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Dopravní zácpy, dlouhé kolony, přetí-
žená doprava, to vše „vyhnalo“ mnohé 
Pražany z automobilů do sedel kol. Ge-
nerel pražské cyklistické dopravy, který 
navrhuje koncepčně řešenou síť celo-
pražských cyklistických tras s různými 
prioritami, nechybí ani Čakovicím a po-
mohl naší městské části opravit a posta-
vit nové stezky pro pěší a cyklisty.

Vše odstartovalo v roce 2013, kdy ča-
kovická radnice projednala s veřejností 
a poté schválila tzv. čakovický cykloge-
nerel, dokument zahrnující systém cyk-
listických a rekreačních tras na území 
městské části. „Je to velmi podrobná stu-
die, koncepční materiál, který má za cíl 
vytvořit systém cest pro cyklisty a ostat-
ní rekreační uživatele. Jeho filozofií bylo 
vytvořit jakýsi rekreační okruh kolem 
Čakovic, který by lidé mohli využít na 
kratší procházky po naší městské čás-
ti nebo rodiče s malými dětmi na výuku 
jízdy na kole,“ podotýká starosta Čakovic 
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Cyklostezky

Jiří Vintiška. O tři roky později se začaly 
zpracovávat první projektové dokumen-
tace na jejich realizaci.

První významnější realizací byly eta-
py 14, 15, 16 čakovického cyklogenere-
lu, které se nacházejí již dokončené na 
tzv. Severním rozšíření Havraňáku. „Pro-
jekčně jsme ji připravovali od roku 2016 
a v roce 2020 jsme ji realizovali,“ říká 
starosta. V pořadí druhá akce se zaměři-
la na opravu cyklostezky od železničního 
přejezdu u ulice K Sedlišti na hranici na-
šeho katastru s městskou částí Letňany. 
„Zde bylo nutné pouze opravit povrch, 
a tak projektová příprava byla mnohem 
jednodušší. Proto lidem nakonec zača-
la sloužit nejdříve,“ vysvětluje starosta. 
Tato hlavní cyklotrasa do Letňan byla 
otevřena v roce 2017.

Následovala třetí investice, která na tu 
druhou navazovala na čakovické straně. Do 
této etapy byla zahrnuta celá ulice K Sedliš-
ti, která byla dokončena v roce 2018.

Na území naší městské části postupně vzniká rozsáhlá síť 
cyklostezek. Některé jsou již v provozu, jiné radnice vybuduje 
v nejbližších letech.

Velké plány
Tím ale práce zdaleka nekončí. Již ně-

kolik let se připravuje projektová doku-
mentace k plánované stezce, která by 
měla navazovat na severní rozšíření Ha-
vraňáku směrem do Letňan, Kbel, přes 
novou lávku přes železniční trať do pů-
vodního lesíku Havraňák, podle kterého 
dnes celé rozlehlé plochy nesou název. 
Trasa stezky by měla dále pokračovat 
na křižovatku pod kopcem v letňansko-
‑kbelském lesoparku. Od lávky by měla 
vést i druhá cesta směrem do kbelské 
části lesoparku. Pokud vše půjde podle 
plánu, radnice v příštím roce získá sta-
vební povolení, požádá o dotace a cílem 
je stezku uvést do provozu v roce 2022.

Jednou z dalších velkých akcí bude re-
konstrukce existujících stezek v rámci 
čakovického, potažmo pražského cyklo-
generelu. Po našem území totiž vedou 
celkem tři páteřní pražské cyklotrasy, 
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Kdo by čekal, že si na kapřících pochut-
ná o Vánocích, mýlil by se. Ryby hned 
putovaly do rybníka Cukrovarského. „Zá-
mecký rybník není vedený jako chovný, 
ale jako sportovní revír. Z tohoto důvo-
du se vylovené ryby přemístí do jiného 
sportovního revíru, v tomto případě do 
Cukrovarského rybníku,“ vysvětluje jed-
natel MO Čakovice Jiří Chaloupka. Akce, 
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Výlov rybníka

která se kvůli přísným karanténním 
opatřením konala bez účasti veřejnosti, 
odstartovala v 8.30 a za dvě hodiny bylo 
hotovo. „Hlavní koordinaci zajišťoval 
hospodář MO Čakovice p. Kašpar, které-
mu patří velký dík za hladký průběh vý-
lovu. Rybí osádku tvořili převážně kapři, 
amuři, candáti, štiky, sumci a bílá ryba 
(cejn, plotice, karas atd.). Velká část vylo-

Po dlouhých šesti letech se ve čtvrtek 12. listopadu uskutečnil výlov 
Zámeckého rybníka. Důvodem je plánovaná revitalizace.

vených ryb byla vypuštěna do Cukrovar-
ského rybníku, bílá ryba do Vltavy,“ říká 
Jiří Chaloupka.

Zámecký rybník slouží hlavně k lovu 
ryb členům rybářského svazu. MO Ča-
kovice zde dvakrát ročně pořádá závo-
dy pro dospělé i pro děti. „Probíhají zde 
celoročně tréninky dětského rybářského 
kroužku při MO Čakovice, který má dlou-

které spojují Prahu se středočeskými ob-
cemi. Na jejich realizaci má zájem také hl. 
m. Praha. „Naskytla se možnost získat od 
magistrátu finance na naše úseky těchto 
dálkových tras, které se s našimi lokál-
ními úseky dle cyklogenerelu prolínají,“ 
říká starosta.

Čeho se to týká?
A 43 –  úsek v blízkosti sídliště Čakovice 

na ulici Tryskovická
A50 –  ulice Tryskovická podél 

Třeboradického potoka
A50 – na ulici Svěceného
A50 –  v hrušňové aleji z Miškovic 

do Ctěnic
Přípojka k A27 – z Miškovic alejí mezi 
ulicemi Všetatská a Cukrovarská

 
Tento plánovaný zásah vzbudil u čás-

ti obyvatel městské části na jaře letoš-
ního roku emoce, zejména z toho důvo-
du, že Praha požaduje na cyklostezkách 
živičný povrch, aby systém pražských 
cyklostezek páteřního významu posky-
toval uživateli stejný standard kvality 
povrchu a byl celoročně sjízdný a udr-
žovatelný. „Význam těchto cyklostezek 
není jen rekreační, ale i dopravní, jedná 
se o spojnice jednotlivých částí Prahy. 
U nás jde typicky o Svěcenou ulici, která 
je jedinou přímou cestou z Miškovic do 
Třeboradic, povrch je přitom po velkou 
část roku obtížně sjízdný,“ vysvětluje Jiří 
Vintiška.

I v rámci koalice byly na úpravu cyk-
lostezek rozdílné názory. Před přípra-
vou projektu na začátku léta tedy radni-
ce začala hledat cesty, jak požadavkům 
části veřejnosti a koalice vyjít vstříc. Po 
veřejné diskuzi a jednání v rámci koalice 
se podařilo nalézt dohodu o výsledné po-
době cyklostezek, která spočívá v zapo-
jení krajinářů do tvorby projektu a dále 
v zaměření se na obnovu historických 
polních cest. „Podmínkou 28 milionové 
dotace bylo zajistit na cyklotrasách kom-
fortní dopravu na zpevněném povrchu. 
Na základě dohody v rámci koalice jsem 

oslovil magistrát a vyjednal možnost vy-
užít tuto dotaci v místech, kde je to mož-
né, i na pásy nezpevněné, aby je mohli 
využívat i další uživatelé, kteří se zpev-
něným povrchem nesouhlasí, například 
běžci a pejskaři. Zároveň bylo na ma-
gistrátu dojednáno zahrnutí prací kra-
jináře do rozpočtu projektu. Díky tomu 
máme možnost výrazně pracovat s oko-
lím cyklostezek, zejména zelení. Chceme 
také vhodnými opatřeními zadržet vodu 
v krajině a lépe ji spádovat do přilehlých 
alejí.“ Tyto stezky by měly být dokončeny 
v první polovině roku 2021.

Dalším projektem je cyklostezka smě-
rem do Ďáblic, její projektování vč. vel-
ké lávky přes šestiproudou Cínoveckou 
ulici dostala na území MČ Praha‑Čako-
vice a MČ Praha‑Ďáblice na starosti naše 
městská část. „Hlavní přínosem tohoto 
projektu by mělo být bezpečné propoje-
ní obou městských částí a také vznik al-
ternativy k dnešnímu silničnímu mostu 
přes dálnici na Kostelecké ulici, která je 
nevyhovující. Tento projekt se bude při-
pravovat zhruba do roku 2022 a bude 
záležet na hl. m. Praze, jaký realizační 
harmonogram pro tuto stavbu připraví,“ 
dodává starosta. ///

Michala Jendruchová

Pražský cyklogenerel

Cyklogenerel je dokument, který navrhuje koncepčně řešenou síť 
celopražských cyklistických tras s různými prioritami. Po naší městské 
části vede několik cyklotras pražského cyklogenerelu.

Cyklotrasy zásadního významu:
A27 z Prahy přes Čakovice do Brandýsa nad Labem
A43 z Prahy přes Čakovice a Třeboradice do Kostelce nad Labem
A50 tzv. Pražské kolo vede kolem celé Prahy na jejím vnějším okraji, u nás 
přes Miškovice a Třeboradice

Cyklotrasy nižšího významu:
A502 z Březiněvsi přes Třeboradice do Mírovic
A431 z Kyjí přes Čakovice a Třeboradice do Hovorčovic
A277 z Veleně přes Miškovice a Čakovice do Letňan
A278 z Ďáblic podél Mratínského potoka přes Čakovice a Miškovice do Mírovic
A280 z Bohnic do Čakovic
A289 u hranice třeboradického katastru
A276 u hranice čakovického katastru
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U nás /// na YouTube

Škola 
bez dětí

Posvícení v kostele

Velké čakovické posvícení bylo zrušeno. 
Ale jeho komorní a duchovní verze 
se uskutečnila v kostele sv. Remigia. 
Pro všechny to byl silný zážitek.

Výlov rybníka

Čakovičtí rybáři uspořádali 
v polovině listopadu výlov 
Zámeckého rybníka. Důvodem 
je následná revitalizace.

Vánoční strom a Kouzelné náměstíčko

Vánoce se blíží. Jaké jsou letos předvánoční Čakovice? 
Na to vám odpoví reportáž Jana Spilky.

Cibule místo tělocviku

Když nemohly děti na tělocvik, sázely po Čakovicích 
jarní cibuloviny. Přes 150 deváťáků zasadilo zhruba 
300 cibulek. Na jaře se díky nim můžeme těšit na 
tulipány nebo narcisy.

Třeboradické 
posvícení 2020

Posvícenskou zábavu 
s bohatým programem 
a výtečnými dobrotami 
si užili v Třeboradicích. 
Mrkněte se, jak se malí 
i velcí bavili.

Čakovická drakiáda

Nebe nad loukou u čakovického 
sídliště se 4. října zaplnilo draky. 
První čakovická drakiáda zaznamenala 
obrovský úspěch. Nemohli jste se 
zúčastnit? Zhlédněte záznam.

Také jedna z největších pražských základních škol, 
čakovická ZŠ Dr. Edvarda Beneše, si v době karantény 
vyzkoušela distanční výuku. Podívejte se, jak vypadala.

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

→ ←

hodobě vynikající výsledky na rybář-
ských soutěžích,“ pochvaluje si Jiří Cha-
loupka.

Důvod výlovu je prostý. Zámecký ryb-
ník čeká revitalizace. „Rybník je od toho-
to roku ve správě MHMP, který má vět-
ší finanční možnosti než MČ. Může se 
tak skutečně dát do pořádku. Svěření do 
správy magistrátu předcházela jednání – 
nejen s magistrátem samotným, ale i se 
stavebním úřadem, vodoprávním úřa-
dem, s hospodářem rybníka panem La-
dislavem Kašparem... Revitalizaci rybní-
ka má ze strany magistrátu na starosti 
pan Ing. Jiří Karnecki z Odboru ochrany 
prostředí. Ten má za sebou již řadu po-
vedených revitalizací pražských potoků 
a nádrží, takže se máme na co těšit,“ říká 
radní pro životní prostředí Soňa Černá.

Součástí revitalizace bude komplet-
ní oprava nádrže, to znamená zpevně-
ní břehů, které jsou nyní výrazně pode-
mleté, rekonstrukce přívodního potrubí, 
bude zde zřízeno loviště a kádiště. „Také 
zde bude vytvořen nový přístup k vodě 
směrem od zámeckého parku. To se bude 
určitě líbit dětem. Pokud vše dobře do-
padne, revitalizace by měla být dokonče-
na na podzim 2021. Výlov rybníka je tedy 
jakýmsi jejím prvním krůčkem,“ dodává 
Soňa Černá. ///

Michala Jendruchová
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Rozhovor ///Rozhovor ///

Ano. V té době pracovala v hospodě 
Kačka Herčíková. Sedávali jsme spolu 
a vymýšleli, čím bychom sebe i ostat-
ní pobavili. Vymysleli jsme, že bychom 
mohli vařit guláše. Vyzvali jsme ka-
marády, aby vytvořili týmy, a vyhlásili 
soutěž o nejlepší guláš. Vymysleli jsme 
doprovodný program a Guláš Šou bylo 
na světě.

Co vás do Čakovic vůbec přivedlo?
Náhoda. S bývalou ženou jsme bydle-
li po pronájmech. A její příbuzenstvo 
nám nabídlo, že prodávají tenhle dům. 
Byla to spíš jen barabizna. Přišli jsme 
se sem podívat, koupili to a postupem 
času zrekonstruovali.

Jste tedy manuálně zručný?
Tak to je opravdu velmi přehnané. 
Něco postavit či opravit mě donutila 
až chalupa na Šumavě. Rozhodně nej-
sem zdatný řemeslník.

Šumava je místo, kam unikáte před 
šrumcem velkoměsta?

To ani ne. Nemám potřebu odsud uni-
kat. V současnosti jsem šťastný člo-
věk. V Čakovicích se mi strašně líbí. Je 
to nejhezčí místo, kde jsem kdy bydlel. 
Vedle toho je pak Šumava, kterou mám 
taky moc rád. Je to trochu schizofren-
ní pocit, je mi dobře tam i tady. Nečiní 
mi problém být chvíli tam, chvíli tady. 
Zkrátka mám dva skvělé domovy. Jeli-
kož jsem náruživý lyžař a rád jezdím 

na kole, vyžívám obě tyto možnosti. 
Náš pětiletý Kuba se už ve dvou letech 
naučil jezdit na kole a od tří let umí 
bezvadně lyžovat, tak jezdíme i do Alp. 
V tomhle má Šumava obrovské výhody. 
Doufám, že letos nám covid lyžovačku 
nepřekazí.

Zmínil jste pětiletého syna. Ale vy 
také máte už dospělé a velmi úspěšné 
dcery, režisérku Rozálii a herečku 
a zpěvačku Bereniku. I ty vám jistě 
dělají radost, že?

Samozřejmě. Rozárka točí velmi spe-
cifické dokumenty, jelikož je ztřeště-
ná po mamince. A Berenika si dobře 
vede ve své pěvecké i herecké kariéře. 
Zkrátka je komediantka po tatínkovi.

Vzhledem k velkému věkovému 
rozdílu můžete porovnávat. Jak moc 
je jiné vychovávat malé dítě tehdy 
a teď?

Skoro je mi líto, že jsem si to s dcerami 
zdaleka tak neužil jako teď s Kubou. 
Tehdy jsem byl mladík, když se naro-
dila Rozárka, bylo mi třiadvacet. Be-
renika je o šest let mladší než Rozár-
ka. Byl jsem muzikantem, který neměl 
nic jistého. V té době jsem se naštěstí 
chytil v rádiu jako moderátor a později 
i manažer a konečně jsem začal vydě-
lávat na tehdejší poměry slušné pení-
ze. Přinášelo to i jistou popularitu, bu-
jarý život, takže jsem spíš nebyl doma, 
než byl. Připadá mi, že tak do svých 

čtyřiceti jsem byl blbej. To dozrávání 
u mě nastalo velmi pozdě. Zaplať pán-
bůh ale nastalo. I díky tomu si užívám 
Kuby naprosto plnými doušky. Mám na 
něj víc času než běžně zaměstnaný člo-
věk, mám pohyblivé zaměstnání.

Zmínil jste věk. Za dva roky 
oslavíte šedesátku, téměř třicet let 
moderování v rádiu, před nějakými 
třiceti lety jste vydal první album. 
Bilancujete?

Vůbec. Jste první, kdo mě na tuto sku-
tečnost upozornil. Když si pořídíte dítě 
ve vyšším věku, úplně se vám změní 
a omladí život. Jednak samotným dítě-
tem – a Kuba je navíc hyperaktivní, tak 
nemůžete zůstat ležet v posteli a vydý-
chávat kocovinu. Musel jsem dost ra-
zantně omezit popíjení vínka, protože 
s Kubou musím jezdit na kole, musím 
s ním na lyže, na procházku.

A k hudbě už se nevrátíte? Vydal jste 
tři alba, přitom to poslední už před 
pětadvaceti lety.

Víte, mně se nejlíp tvořila muzika i tex-
ty, když jsem měl nejistou existenci 
a žil jsem rozevlátým životem. Tehdy 
jsem měl spoustu inspirace. Teď žiju 
de facto klidným životem, jsem spoko-
jený, tak inspirace nepřichází. Energii 
si šetřím pro Kubu, abych mu stačil.

A co vnoučata? Jaký jste děda? Když 
jste venku se synem i vnoučaty, to 
taky jistě přináší kuriózní situace, že?

Někdy ano. Samík je o rok a půl mlad-
ší než Kuba a Lola o víc než čtyři roky. 
Zažil jsem krásné tři dny na Moravě, 
které jsme tam strávili s dcerami, je-
jich partnery, vnoučaty a synem. Byl to 
jeden z nejúžasnějších zážitků v mém 
životě. Děti pospolu, my pospolu. Já ve 
zvláštní situaci jako dědotáta. Byla to 
strašná „prdel“. Bohužel dědečkovské 
povinnosti trochu zanedbávám. Těším 
se, až budou vnoučata větší a vezmu 
je samotná třeba na měsíc na chalupu 
bez rodičů. Užijeme si to.
///

Co vy a guláš?
Vím, na co narážíte, na naši Guláš Šou. 
Ano, guláš je jedno z mých oblíbených 
jídel. Mám ho hodně rád.

A umíte ho i uvařit?
V tom jsem naprosto nejlepší. Samo-
zřejmě si dělám legraci. Ale umím dob-
rý guláš. Ovšem moje žena je v něm 
skvělá. Dokonce jednou s buřtgulášem 
vyhrála v naší Guláš Šou.

Vaše Guláš Šou je v Čakovicích 
oblíbenou akcí. Vzpomenete si na její 
první ročník?

To může být tak sedmnáct let zpátky. 
Ale tomu předcházelo několik jiných 
sranda akcí, z kterých se pak tahle tra-
dice rozvinula.

Tuším dobře, že vzhledem k vaší 
činorodosti za všemi akcemi stojíte vy?

To není přesné. Vesměs to byla ko-
lektivní práce. Ale začnu od začátku. 
Když jsme se sem s mojí bývalou že-
nou v roce 2001 přistěhovali, na můj 
vkus se tady nic nedělo. Byl jsem hod-
ně aktivní a rád jsem organizoval růz-
né ptákoviny. A protože jsem chodil 
hned vedle do hospody, zorganizoval 
jsem s místními na předzahrádce opé-
kání prasete. Sešli se sousedi, sezná-
mili jsme se, a protože to mělo úspěch, 
přemýšleli jsme, co dalšího udělat. Ná-
hoda tomu chtěla, že jeden kamarád 
měl narozeniny a my jsme řešili, co mu 
dáme. Řekl jsem si, že mu zahrajeme 
divadlo. Upravil jsem balkónovou scé-
nu z Romea a Julie a připravili jsme mu 
překvapení.

Hádám, že jste hrál Julii…
Ano. Hrál jsem ji. Měl jsem paruku, ša-
tičky, tehdy jsem měl ještě krásné nohy 

a byl jsem štíhlý. Jelikož jsem muzi-
kant, dal jsem dohromady hudebníky 
a kamarádovi jsme řekli, že jsme mu 
koupili vstupenku do Národního diva-
dla na Shakespeara. V hospodě jsme 
připravili scénu, ušili oponu, která 
měla být s jakousi nadsázkou podob-
ná té, co je v národním. Jen jsme mís-
to Národ sobě napsali Čako tobě, jako 
tobě k narozeninám. Kamaráda jsme 
naložili do auta a se zavázanýma oči-
ma jsme ho vozili po Čakovicích, aby 
měl dojem, že jedeme do centra. Vů-
bec netušil, že on bude představovat 
Romea. Byl v kvádru, zrovna tak jako 
diváci, dámy v šatech. Byla to strašná 
sranda, něco neuvěřitelného. Když to 
mělo takový úspěch, rozhodli jsme se, 
že začneme dělat další akce.

Tak vznikla mimo jiné už zmíněná 
Guláš Šou.

Život v rytmu bigbeatu
Jaké to je dělat rozhovor s moderátorem? Stačí položit první otázku, 
zapnout diktafon a o všechno ostatní už se postará sám. Takový je Dan 
Kohout, hudebník, speaker, činorodý kreativec, velký čakovický patriot 
a hlavně zábavný člověk.

Text: Michala Jendruchová
Foto: archiv Dana Kohouta
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Otázky a odpovědi /// U nás Otázky a odpovědi /// U nás

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

Tento měsíc pokládá otázku 
ANO.

Co si myslíte o výstavbě 
nových sportovišť v naší 
městské části?

Jako radní pro sport jsem samozřejmě 
všemi deseti pro. Dá se říct, že zlepšení 
sportovního vyžití v naší MČ je vlastně 
mé poslání. Celý život jsem aktivní spor-
tovec. Hrál jsem fotbal, dělal požární 
sport, bojová umění, nohejbal, volejbal, 
cyklistiku, běhal a také jezdil na snow-
boardu. Tedy vím, jak je sport pro člo-
věka důležitý a nepostradatelný. Díky 
produkci endorfinů dokáže plně nahra-
dit substituty v podobě drog, alkoholu 
či jiných povzbuzujících látek. Proto ja-
kékoliv sportoviště není jenom „něco“, 
co vytváří lepší obraz o městské části 
a zkulturňuje určitý prostor, ale přede-
vším hraje důležitou roli v oblasti pre-
vence výše uvedených negativních jevů 
a v neposlední řadě i kriminality. Stejně 
jako ostatní městské části vnímám i já 
v této oblasti deficit.

Dlouho jsme se soustředili na ty nej-
menší. Budovali jsme dětská hřiště, ale 
nějak jsme zapomněli na starší mládež, 
dorostence a potažmo i ostatní aktiv-
ně žijící občany. Tuto chybu přiznáváme 
a děláme maximum, abychom toto na-
pravili. V posledních letech přibylo hned 
několik oblíbených venkovních fit par-
ků. Vznikla nová fotbalová hřiště, volej-
balové hřiště, stoly na ping‑pong, skate 
park atd. Máme další vize a plány do bu-
doucna, co by tady mělo v rámci tohoto 
segmentu vyrůst. Omezením jsou jenom 
finance. Ale uděláme maximum pro to, 
abychom je pro tuto skvělou věc zajistili.
///

Čakovice jsou na tom z hlediska nabídky 
sportovního vyžití relativně dobře. Vět-
šina sportovišť se ale nachází v oblasti 
mezi nádražím a čakovickým fotbalovým 
hřištěm, zatímco v Třeboradicích a Miš-
kovicích je nabídka dost omezená.

Proto bych v případě, že by městská 
část investovala do dalších ploch pro 
sport, podpořil jejich vznik zejména tam, 
kde jich je dnes nedostatek.

Vedle klasických multifunkčních hřišť 
s umělým povrchem by se dalo uvažovat 
třeba o malé dráze pro BMX jako alterna-
tivě ke skateparku u cukrovarského ryb-
níka.

Na popularitě nejen kvůli aktuální pan-
demii koronaviru nabírají také street 
workoutová hřiště, která jsou variabil-
nější a trvanlivější než dřevěné prvky na 
Finské stezce na Tryskovické.

Jako důležitější ale vidím investice do 
vybavení a oprav stávajících sportovišť, 
jako se to před rokem podařilo s hřiš-
těm u konečné autobusu na čakovickém 
sídlišti. Rekonstrukci bude jistě potřebo-
vat i travnaté hřiště u potoka na druhé 
straně sídliště, které se aktuálně převá-
dí z majetku developera do správy měst-
ské části.

Ať už se ale městská část rozhodne pro 
jakékoliv rozšíření nabídky sportovního 
vyžití, za prioritní považuji aktivní ko-
munikaci radnice s občany. Aby lidé vě-
děli, co v jejich sousedství vzniká, a moh-
li se tak zapojit do debaty o podobě jak 
rekonstruovaných, tak případných no-
vých sportovišť. ///

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

Otakar Duben,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice
ČMT

Sport je již více než deset let jednou z na-
šich priorit. Dlouhodobě investujeme 
do sportovišť a podporujeme sportovní 
spolky. Svůj příspěvek rozdělím na dvě 
části: co jsme již vytvořili a co vytvořit 
plánujeme.

Podpořili jsme fotbalové kluby mili-
óny korun, které byly investovány na-
příklad do rekonstrukce šaten nebo do 
úprav hřiště, finančně jsme přispěli na 
rekonstrukci sokolovny, hasičský sport 
se dočkal nové zbrojnice, vytvořili jsme 
několik workoutových hřišť, postavili tě-
locvičny, nové venkovní hřiště, skatepark 
a každoročně podporujeme sportovní 
spolky v naší městské části.

A co dál? Připravili jsme komplexní 
studii na vznik nového sportovního are-
álu v Čakovicích, je to investice v řádu 
stovek miliónů korun, spolupracujeme 
s vedením florbalového klubu Black An-
gels na stavbě nové florbalové haly, hle-
dáme fondy k pomoci fotbalovému klubu 
SK Třeboradice na stavbu nového spor-
tovního areálu, plánujeme zastřešit ote-
vřené hřiště, které se nachází před ZŠ 
Dr. Edvarda Beneše. Dále jednáme s Avií, 
aby se nově vznikající projekt na po-
zemku o velikosti 10 hektarů proměnil 
v centrum sportovního vyžití a relaxace 
pro celý region. Kromě centrálního par-
ku zde vznikne řada nových sportovišť. 
Sport je pro nás všechny nesmírně dů-
ležitou součástí kvalitního života, a pro-
to je i velmi důležité aktivně rozšiřovat 
a zkvalitňovat sportovní možnosti v naší 
městské části. ///

Tomáš Dubský,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice
ANO

Současná sportoviště v naší MČ jsou na 
dobré kvalitativní úrovni, jen u někte-
rých nejsou vhodné povrchy, chybí osvět-
lení nebo oplocení.

Pro výstavbu nových sportovišť by 
bylo vhodné zpracovat novou strategii 
rozvoje sportu pro MČ Praha‑Čakovice.

Tento plán by měl sloužit jako nástroj 
při rozhodování vedení MČ v otázkách 
rozvoje a podpory sportovních aktivit, 
sportovních investic a sestavování roz-
počtu MČ.
///

Kvalitních míst pro sport nebude nikdy 
dost a vždycky bude někomu chybět 
konkrétní sportoviště v místě bydliště. 
V Čakovicích se nachází velká plocha, 
která je v územním plánu určena pro 
sport – najdeme ji za stadionem a ga-
rážemi u železniční trati. Ve spolupráci 
s magistrátem, státním aparátem a vlast-
níky pozemků by zde mohlo vyrůst krás-
né víceúčelové sportovní centrum. Chybí 
peníze v řádu jednotek miliard korun 
a dohoda. Byl by to běh na dlouhou trať, 
ale začít s vyjednáváním se může třeba 
hned zítra.
///

Daniel Kajpr,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice
KDU-ČSL

Alexander Lochman,
1. zástupce starosty 
MČ Praha ‑Čakovice
Pro Prahu-Čakovice
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1906
Od 21. prosince až do nového roku bylo 
velmi studeno a teplota za poledne po-
hybovala se stále kol. –10 °C.

1910
2. prosince sehrály školní děti v továr-
ním hostinci slavnostní hru Krakonoš od 
Plumlovské. Hrálo se na oslavu 62. vý-
ročí panování Jeho Veličenstva našeho 
císaře a krále. Přítomna byla veškerá 
školní mládež, která svým radostným 
pohledem dala znáti, že se jí hra líbí. Hu-
dební doprovod obstarali učitelé. Jeviš-
tě s ochotou propůjčil místní podpůrný 
spolek Rovnost. Koncem měsíce vykoná-
no sčítání lidu. Úhrn všech součtů: domů 
je 174, obyvatel 2.254 (mužů 1.085, žen 
1.169), (Čechů 2.213, Němců 39, Polák 
1, Srb 1), zvířat (koňů 69, krav 103, koz 
118, vepřů 89, slepic 982, hus 163).

1915
Honba po časopisech trvá. Různé sen-
zační zprávy rojí se denně a nalézají víry 

u lidí s menším rozhledem. Zvláště ženy, 
které mají muže neb syna ve válce, z roz-
čílení nevycházejí. Dočepovali ve dvou 
hostincích pivo. Silvestr, který jindy bý-
val hlučný, byl letos tichý.

1917
Trvá nedostatek uhlí. O Silvestru byl ná-
dražní zřízenec, který bránil krádežím 
uhlí, napaden ženami a tlučen. Patnáct 
žen je obžalovaných.

1918
První mírové svátky. Beze strachu o své 
drahé, ale také bez radosti. Nedostatek, 
drahota tísní dosud každou radost ze ži-
vota.

1921
Předvánoční zasedání parlamentu ukon-
čeno přijetím zákona o snížení platů, 
týkající se nejvíce gážistů, učitelů a obec-
ních zřízenců. Postižení vytýkají, má‑li se 
šetřiti, že se musí šetřiti všude a u všech 
i u poslanců a nikoliv pouze u jedné vrst-

vy národa. Silvestrovské zábavy byly 
velmi mírné a překáželo jim i nevlídné 
větrné počasí.

1924
Silvestr slaven ve všech hostincích, ale 
bez výtržností.

1928
O Silvestru začala veliká vánice a napa-
dalo 30 cm sněhu.

1932
V noci vloupal se do výčepu hostince 
p. Hrdinové s úmyslem vybrati stržené 
peníze a vzíti potraviny muž národnosti 
maďarské. Byl chycen strážníkem Hra-
deckým a odevzdán četnické stanici. 
Večer byly silvestrovské zábavy s diva-
dlem, se sokolskými výstupy v sokolovně 
a v hostinci Na Střelnici.

1938
Loučíme se s nešťastným rokem, který 
byl pro nás hrozným. Všeobecně se věří, 

Perličky silvestrovské
(veselé i k zamyšlení) aneb O čem psali naši kronikáři v prosinci roku ...

Historie /// Historie ///

Schoellerova třída 
(dnes Cukrovarská ulice)

že ruku, která zmrzačila naši vlast s při-
rozenými hranicemi, přírodním bohat-
stvím a milionem českých duší, nenechá 
Všemohoucí bez odplaty.

1945
Ze zábav, které se konaly, možno uvésti: 
dětské divadlo J. Máchy Osada skřivánků, 
silvestrovskou zábavu v sokolovně s hoj-
nou návštěvou a zábavu U Trykalů, která 
dopadla poměrně špatně.

1955
Z tanečních zábav vynikl velkou návště-
vou zvláště karneval, pořádaný závodem 
Veltechna. Karneval měl dobrou propa-
gaci a bohatou tombolu jako el. pračku, 2 
rádia, robot a jiné cenné věci.

1965
V této době kronika nepopisuje událos-
ti po dnech a měsících, ale souhrnně. 
Např.: V místním kinu spravovaném Míst-
ním národním výborem se tohoto roku 
konalo 461 představení, návštěvníků bylo 
64.563 a tržba činila přes 274.000 Kč. 
Nebo: Čakovická knihovna vlastní již 
10.492 knih a poskytuje 25 časopisů. Vý-
půjček bylo 216.823. V Třeboradicích si 

vypůjčili čtenáři ve své knihovně 2.400 
svazků a v Miškovicích 870 svazků.

1972
MNV obdržel šest vstupenek na natá-
čení televizního pořadu Sejdeme se na 
Vlachovce. Ten byl tentokrát zaměřen na 
brigádnickou práci v akci Pražané svému 
městu. Na Vlachovce jsme obdrželi lístky 
na menší pohoštění, kávu a pivo. V sále 
jsme se „vetřeli“ úplně dopředu. Po zapl-
nění sálu byli přítomní seznámeni s re-
žií. Josef Zíma zahajoval a po provedené 
zkoušce se jelo naostro. Po skončení nám 
pořad přehráli na obrazovce, abychom 
viděli, jak to dopadlo. Tento pořad byl 
dvakráte vysílán v televizi a připomínky 
od známých byly různé.

1985
V sále kina pokračovaly úpravy. Stěny 
byly obloženy akustickými panely. Dů-
chodcům a členům Svazu invalidů je 
poskytována sleva na představení (cena 
vstupenky činí 2 Kč). Jako každý rok, tak 
i letos zahájila plesovou sezónu již v lis-
topadu TJ Avia Čakovice. K tanci a posle-
chu hrála oblíbená skupina Combo pod 
vedením Zdeňka Hodra. Konají se plesy 

a karnevaly sportovců – oddílů české há-
zené a kopané, které se setkaly mezi ob-
čany s velkým ohlasem. Místní organiza-
ce Československé strany lidové pořádá 
společenský večer v sále restaurace Na 
Střelnici. Hrál orchestr ZK ROH Lokode-
pa Praha‑střed.

1989
20. prosince vydaly v Čakovicích OF, 
MNV, ČSS, ČSL, KSČ, ČSSD, Junák a TJ Avia 
toto prohlášení: Na základě valného 
shromáždění občanů Čakovic, Třebora-
dic a Miškovic hodnotí situaci v našich 
obcích takto – v lidech se probudil zájem 
o společenské dění. Představy o budouc-
nosti občané spojují s demokracií a pro-
vedením demokratických voleb… ///

Šťastný nový rok 2021 
přeje vaše kronikářka Jarka Krákorová

Masarykova třída (dnes Cukrovarská)
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Předvánoční a vánoční procházka 
naší městskou částí

Zveme vás /// Zveme vás ///

Pandemie koronaviru bohužel znemožnila konání tradičních adventních akcí, na které se lidé z naší 
městské části těší a rádi je navštěvují. Radnice se to všem snaží vynahradit alespoň vánoční výzdobou. 
Oproti loňskému roku jsou některé vánoční stromy nově ozdobeny. Letošní premiéru má Kouzelné 
náměstíčko u kostela sv. Remigia v Čakovicích a nového vánočního stromu se dočkali také miškovičtí. 
A tak vás zveme na předvánoční a vánoční procházku.
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Zveme vás ///

Covid zaúřadoval, a tak se letos nemo-
hl uskutečnit Sousedský třeboradický 
advent s oblíbeným živým betlémem. 
Organizátoři si ale nenechali zkazit ná-
ladu a betlém vyrobili. Až do Tří králů 
si ho můžete prohlédnout před místním 
kostelíkem. „Betlém jsme chtěli vyrobit 
a vystavit již v minulém roce, ale pak 
jsme se rozhodli, že to odložíme až na 
tento rok. Důvodem byla skutečnost, 
že v loňském roce měl premiéru bet-
lém autorky Jany Kosové před kostelem 
sv. Remigia v Čakovicích. Takže letos má 
premiéru ten třeboradický,“ říká organi-
zátorka Michaela Šimůnková ze Soused-
ského třeboradického spolku.

Inspirací jim byl slaměný betlém, kte-
rý byl vystaven na náměstí ve Ždáru nad 
Sázavou. „Ale měli jsme takový vnitřní 
problém s tím, že postavy Panny Marie, 

sv. Josefa a Ježíška nemají výraz. A my 
jsme chtěli zároveň vyjádřit v posta-
vách lásku, souznění, něhu, “ vysvětluje, 
proč se rozhodli použít kombinaci slá-
my a dřeva. Zatímco ovečky, oslík a be-
ránek jsou ze slámy, samotný betlém je 
už práce se dřevem a barvami. „Zajíma-
vostí je, že beránka zdobí pravé berán-
čí rohy.“

Společně s kolegyní Hankou Huspeko-
vou do práce zapojily přátele i své rodi-
ny. Jak říká Michaela, zvíře zhotovené ze 
slámy vypadá jednoduše, ale zdání kla-
me. „Musíte si vyrobit kostru ze dřeva 
a omotat ji slámou tak, aby zvířátko vy-
padalo autenticky. A těch nekonečných 
metrů vázacího drátu, to jsme ani nepo-
čítali. A nakonec musíte zvířátka povr-
chově upravit, aby je nepoškodil déšť 
a sníh, protože vlhko není se slámou ka-

marád. Po umělecké stránce byla šéfo-
vou při výrobě betlému Hanka, já jsem 
zajišťovala výrobu po stránce technic-
ké.“ Osvětlení pak bylo zajištěno ekolo-
gicky pomocí světel se solárními panely.

Na betlému se pracovalo už od léta. 
Příští rok se pak rozroste o Tři krále, 
dalšího oslíka a velblouda. Se svolením 
Arcibiskupství pražského byl umístěn 
v kostelní zahradě Nanebevzetí Panny 
Marie. „Betlém vznikl za finanční pod-
pory městské části Praha‑Čakovice a za 
podpory čakovické farnosti. Doufáme, 
že se lidem bude líbit a udělá jim radost. 
Je to takový malý společný vánoční dá-
rek od nás pro ně. Pevně věříme, že je 
potěší,“ dodává Michaela Šimůnková.
///

Michala Jendruchová

Farní charita
Vznikla na apríla, ale své poslání 
bere vážně. Od dubna pomohla 
mnoha lidem v těžké životní 
situaci. 
Dokáže se finančně podílet na nákladné 
léčbě dlouhodobě nemocných, zakoupí 
kompenzační pomůcky, poskytne oble-
čení či domácí potřeby, případně ales-
poň částečně uhradí kroužky pro děti ze 
znevýhodněných či vícečetných rodin. To 
je hlavním smyslem čakovické farní cha-
rity. „Naše pomoc je určena seniorům, 
nemocným, lidem bez domova, rodinám 
v tíživé finanční situaci nebo rodinám 
s více dětmi,“ říká ředitelka Farní charity 
Čakovice Anna Steinová.

Panu faráři Stanisławu Górovi a lidem 
kolem fary se tak splnil sen. „Pan farář si 
farní charitu moc přál, pomoc potřebným 
je mu blízká, ale potřeboval někoho, kdo 
se toho ujme,“ vzpomíná na začátky spolu-
práce Anna Steinová a dává k dobru příběh 
prvního klienta. „Prvním klientem byl ta-
tínek s dvěma malými kluky, kteří mu byli 
svěřeni do péče, protože matka o ně neje-
vila zájem. Obrátila jsem se s žádostí o po-
moc na rodinné centrum Cirkus. Během 
několika málo dní se zvedla vlna obrov-
ské ochoty pomoci. Tatínkovi jsme oblékli 
a obuli oba chlapečky, vybavili je hračkami 

Třeboradice mají svůj betlém
V zahradě před kostelem Nanebevzetí Panny Marie si až do Tří králů 
můžete prohlédnout betlém. Postarali se o něj členové Sousedského 
třeboradického spolku.
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Čakovická farnost ///

a plenami. Zajistili jsme okamžitou finanč-
ní podporu z neziskové organizace Klub 
svobodných matek,“ říká šťastně.

Následně v charitě získaly oporu dvě 
těhotné ženy z čakovické ubytovny. Díky 
velkorysé pomoci maminek z městských 
částí Čakovice a Letňany pro ně charita 
zajistila kompletní výbavičku pro mimin-
ka včetně hygieny, plen, hraček, nosítek 
a vitamínů pro těhotné. „Také jsme ob-
lékli jejich starší děti, darovali jsme jim 
hračky a knížky. Maminkám jsme koupi-
li potraviny i hygienické potřeby a jed-
né z nich se i díky naší pomoci podaři-
lo sehnat bydlení mimo Prahu. Miminko 
se tedy narodilo do nového domova,“ ne-
skrývá radost Anna. Lidem bez domo-
va pak jednou měsíčně financují nákup 
menšího balíčku potravin, nabízejí jim 
čisté oblečení a nasměrují je na organi-
zace poskytující komplexní služby. Anna 
Steinová však důrazně upozorňuje, že 
jim neposkytují peníze v hotovosti.

To vše vyžaduje velkou dávku citu a pra-
covního nasazení. Anna má k ruce deset 
dobrovolníků, kteří jsou ochotni jednou 
za čas pomoci. „Za každého dalšího dob-
rovolníka budu velmi vděčná. Bohužel mi 
chybí v naší městské části sociální pracov-
ník, s kterým bychom mohli spolupraco-
vat.“ Zapojit se může každý, dokonce i děti. 
Charita má totiž velké plány. Na adventních 
a dalších trzích by rádi prodávali výrobky 
od dětí a výtěžek by použili právě na po-

moc potřebným. „Část bychom pak poslali 
vybraným organizacím: Mary’s Meals, kte-
rá pomáhá dětem zajistit studium a den-
ní přísun jídla, či Likvidaci lepry. První již 
u nás svou činnost prezentovala, druhá 
to plánuje. Třetí část příspěvku bych ráda 
darovala organizaci věnující se seniorům 
nebo paliativní léčbě,“ představuje plány 
Anna. Pomáhat mohou i lidé nekostelní, 
zkrátka každý, kdo má chuť a čas.

Nemáte‑li mnoho času, přesto byste 
rádi poskytli třeba oblečení či jiné hmotné 
věci nebo finance, můžete. Charita vám za 
to vystaví potvrzení o převzetí daru. „Stá-
le vybíráme oblečení (čisté, nepoškozené, 
mužské, ženské, dětské), domácí potřeby, 
hygienu, pleny, povlečení, spacáky. Všem 
dárcům moc děkujeme. Většinu velmi brzy 
předáme dál. Výhodou je půda na faře, kde 
tyto věci můžeme dočasně skladovat. Hor-
ší je to s potravinami, chybí nám lednice 
a dobrovolník, který by jezdil do skladu, 
a další, který by to jeden den v týdnu buď 
rozdával, nebo distribuoval dál.“

Charita měla naplánovaných mno-
ho zajímavých akcí, které bohužel mu-
sely být kvůli koronaviru odvolány. Ale 
ani tak nezahálí. „Nyní bych ráda využi-
la nabídky od maminek a dětí, které bě-
hem karantény vyrobily spoustu hezkých 
věcí a nabízejí je k prodeji na charitativní 
účely. Začátkem ledna probíhá každoroč-
ní Tříkrálová sbírka. Doufám, že se letos 
bude pořádat nejenom online přispěním 
peněz na účet. Uvidíme. Z každé sbírky se 
část vrací do farnosti. Nyní z těchto peněz 
a z peněz dárců poskytujeme pomoc po-
třebným. Je to tedy pro nás finanční zdroj, 
který nám umožňuje naši činnost.“

Chcete‑li přispět jakoukoliv finanč-
ní částkou, pak ji můžete zaslat na 
účet 5814900369/0800. Více se o dal-
ších možnostech spolupráce dozvíte na 
webových stránkách farnosti, kde jsou 
jednotlivě popsány formy pomoci. Pří-
padně kontaktujte přímo Annu Steino-
vou na anna.steinova@seznam.cz či na 
tel. čísle 606 805 494. Stanete se součás-
tí party lidí, kteří myslí na druhé a přiná-
šejí jim radost do života. ///

Michala Jendruchová
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Čakovická farnost /// U nás /// Informuje

Moji milí,
slovo Betlém, které všichni známe jako 
místo narození Krista, znamená „dům 
chleba“. Chléb je tou nejsamozřejmější 
potravou, bez níž se kromě výjimek nedá 
žít. Stejně jako chlebem se sytíme nadě-
jí, kterou nám přináší Kristovo zrození. 
Přichází k nám jako malé dítě, prostý 
a čistý, a jeho život se pro nás stane tím 
největším darem o Velikonocích, kdy za 
nás vydá i svůj život na kříži…

Teď přichází na svět dítě. Dejme mu 
péči a lásku, podívejme se na něj jako se 
dívá milující rodič do kočárku, do postýl-
ky… Pocítíme‑li tuto lásku, potom ji jako 
chléb naděje můžeme rozdávat ostat-
ním, kteří ji potřebují možná víc než my 
sami. Všem, kteří v současné době trpí 
nedostatkem kontaktu, samotou, nemo-
cí, nejistotami všeho druhu. Jistě se na-
jde praktický způsob a cesta, jak pomo-
ci a naději předat. Nedívat se jen očima 

Tříkrálová sbírka
Letos bude ve všech koutech naší země 
probíhat již 20. ročník Tříkrálové sbírky. 
Koledovat se bude mimořádně od 1. do 
24. ledna. I obyvatelé Čakovic tu potkají 
skupinky dětských koledníků v kostý-
mech Kašpara, Melichara a Baltazara 
s charitní pokladničkou na krku a za-
slechnout koledu My tři králové jdeme 
k vám, štěstí zdraví vinšujem vám. Sbírku 
zaštiťuje Charita Česká republika a míst-
ně ji bude pořádat nově založená Farní 
charita Čakovice. Koledníci nabídnou 
požehnání domů nápisem K+M+B 2021, 
tedy Christus mansionem benedicat, čes-
ky pak Kristus žehnej tomuto domu. Far-
ní charita pomáhá lidem, kteří se ocitnou 
v situaci, kterou sami nedokážou vyřešit. 

Podrobné zprávy o tom, jak farní chari-
ta již pomáhá, naleznete na stránkách 
www.farnostcakovice.cz v záložce chari-
ta. Pokud chcete na farní charitu přispět, 
ale nepodaří se vám potkat žádného ko-
ledníka, můžete poslat peníze na charit-
ní účet 5814900369/0800 s poznámkou 
charita. Velice děkujeme všem, kdo při-
spějí! Děti se již teď na koledování moc 
těší. Je to pro ně kouzelný, dobrodružný, 
ale i náročný způsob, jak mohou ve svém 
věku pomoci potřebným v radostné vá-
noční době. ///

svýma, ale také očima těch druhých. Malý 
dárek, drobná služba, empatický rozho-
vor, to jsou maličkosti, které přeci hod-
ně váží. Buďme připraveni darovat kou-
sek sebe a přijmout za to radost ze svého 
člověčenství. Mít pocit, že se to malé dítě 
na nás usmívá.

Letošní advent je z vnějšího pohledu 
trochu jiný než obvykle. Možná i samot-
né Vánoce se budou muset obejít bez půl-
noční, nevíme to jistě… Ale možná je tu 
příležitost prohloubit vlastní prožívání, 
pevněji se spojit s blízkými, s rodinou.

Přeji každému z nás, abychom v malič-
kostech, které přicházejí a vzbuzují v nás 
naději, vnímali ten dětský rozměr a do-
kázali jsme se čistě a prostě radovat. Sytit 
se betlémským chlebem…

Požehnaný advent, svátky vánoční 
a hodně naděje v novém roce!
///

P. Stanisław

Vánoční slovo Neberte to tak, že vám chceme kazit 
dobrou zábavu, ale musíme vás požádat, 
abyste to nedělali. Přikrmování vodních 
ptáků pečivem je pro ně vysloveně škod-
livé a má i pár dalších negativních dů-
sledků pro okolní přírodu.

 
Přikrmování není potřeba
Nejdůležitější je vědět, že dokonce 
i v zimě je v Praze pro vodní ptactvo do-
statek přirozené potravy a právě ta je pro 
ně z hlediska výživy nejvhodnější. Pokud 
krmíte ptáky pečivem, neprospíváte jim, 
ba právě naopak.

 
Jak může být pečivo ptákům 
nebezpečné?
•  Sůl obsažená v pečivu je pro ptáky je-

dovatá, stejně jim škodí i cukr.
•  Velké kusy tvrdého pečiva mohou ptá-

kům poranit jícen.
•  Staré pečivo bývá často plesnivé (ani si 

toho nemusíte všimnout) a plísně jsou 
pro ptáky silně toxické.

•  Pečivo ptákům zaplní žaludek a zažene 

u nich pocit hladu. Následkem toho pak 
ptáci nemají potřebu shánět si přiroze-
nou potravu a to u nich vede k podvý-
živě.

•  Deficit vitamínů má za následek různé 
nemoci. Nápadným a často pozorova-
telným důsledkem nevhodné výživy 
kachen a labutí jsou deformace kostí 
a peří, tzv. andělská nemoc.

•  Navíc ptáci po pečivu těžknou a ztrá-
cí schopnost létat, což je také přímo 
ohrožuje na životě. Jednak nemohou 
snadno unikat predátorům, jednak pak 
často po vzletu neobratně manévrují. 
Můžeme pak pozorovat smutný obraz 
kachen a labutí narážejících do stro-
mů, budov a jiných překážek. Pokud se 
stanete svědky podobného zoufalého 
výjevu, vězte, že je to takřka jistě důsle-
dek překrmení pečivem.
 

Další dopady na životní prostředí
Ačkoli se po Praze poslední dobou ob-
jevují cedule, jak krmit vodní ptactvo 
granulemi či zeleninou, i tato alterna-

tiva má svůj neblahý dopad. Nespotře-
bované zbytky housek a chleba (když 
nezůstanou ležet zrovna na břehu) ještě 
mohou posloužit jako potrava rybám, ale 
zeleninou se živí potkani a další hlodav-
ci, kterých bychom se ve městě naopak 
rádi zbavili. Přemnožení potkani pak na 
jaře často hodují na kachních vejcích, pa-
radoxně vykrmujeme tedy spolu s ptac-
tvem i jeho predátora.

Přikrmování soustřeďuje na jedno 
místo mnohem více ptáků (zejména ka-
chen), než by bylo přirozené. Zejména 
na stojatých vodách ptáci během mrazů 
přimrzají, snadno se stávají kořistí pre-
dátorů, a čím početnější je hejno na malé 
ploše, tím větší je riziko přenosu různých 
chorob. Navíc obrovské množství výkalů 
dokáže výrazně zhoršit kvalitu vody, což 
je problém zejména na menších nádr-
žích. Velké množství kachen na jednom 
místě dokáže břehy nádrží zcela zbavit 
vegetace, která je chrání. Ty pak erodují 
a je potřeba je nákladně zpevňovat.

Místo krmení dalekohled
Zkuste se tedy příště vybavit na vycház-
ku spíš dalekohledem než rohlíky. Bude 
se na co dívat.

A které vodní ptáky můžete 
zahlédnout?
Nejběžnějším druhem kromě kachny di-
voké jsou lysky černé a slípky zelenono-
hé. Na zimu k nám zalétá ze severní Ev-
ropy hvízdák eurasijský – středně velká 
kachna neobvyklého zabarvení, a zdržují 
se tu v malém počtu i kachničky karolín-
ské a mandarínské, které pravděpodob-
ně unikly z chovů. Pro racky je dokonce 
Vltava v Praze nejvýznamnějším zimovi-
štěm v ČR vůbec, zimuje tu racek chech-
tavý, racek bouřní, racek bělohlavý a ra-
cek stříbřitý.

A dále je možné vidět husy velké a hu-
sice nilské, poláka velkého a chocholač-
ku, morčáky, hoholy či volavky.

A není vyloučené ani překvapení v po-
době výskytu neobvyklých druhů, které 
k nám zalétají výjimečně. ///

Hodně štěstí při pozorování! OCP HMP

Nekrmte vodní ptáky, 
škodíte jim!
Vodní ptactvo na pražských vodních plochách je oblíbenou atrakcí 
zejména pro rodiny s dětmi a seniory. Častokrát se děti k nedělní 
procházce ani nenechají přemluvit, pokud jim neslíbíte, že půjdete 
krmit labutě.
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Tříděný odpad
Ke tříděnému odpadu používejte pro-
sím stanoviště k tomu určená, nejlépe ta, 
která jsou poblíž vašeho bydliště. Pokud 
jsou kontejnery zaplněné, buďte prosím 
ohleduplní a nenechávejte ležet odpad 
volně vedle kontejnerů. Rozlétává se 
pak po okolí a hyzdí naši městskou část. 
Jsme si vědomi toho, že na některých 
stanovištích se shromažďuje i v klidněj-
ších měsících více odpadu než na jiných. 
Na kritických místech se podařilo díky 
vstřícnosti MHMP vyjednat navýšení 
četnosti svozu tříděného odpadu. Dále 
s MHMP projednáváme navýšení počtu 
tří kontejnerových stání v místech nové 
výstavby. Jestli budeme úspěšní, se tepr-
ve uvidí. V současné době je totiž MHMP 
z důvodů nižšího rozpočtu nucen v ně-
kterých částech Prahy snižovat počet 
kontejnerových stání jejich rušením.

Jak správně třídit?
Směsný odpad
Mnohdy nevědomky dáváme do směsné-
ho odpadu věci, které tam nepatří. Které 
to jsou? Nebezpečné odpady (chemiká-
lie, léky), oleje a nádoby od olejů a barev, 
stavební a zahradní odpad, objemné od-
pady a vše, co se dá uložit do sběrného 
odpadu.

Berte prosím na vědomí, že nádoby 
pro směsný odpad jsou vždy určeny pro 
tu kterou domácnost, ten který rodinný 
či bytový dům.

Objemný odpad
V Miškovicích (Na Kačence) a v Třebo-
radicích (parkoviště u hřbitova) jsou 
v souladu s harmonogramem umístě-

• vybrané nebezpečné odpady (baterie, 
akumulátory, barvy, rozpouštědla atd.)

• papír, sklo, plasty, nápojové kartony
• jedlé oleje (v umělohmotných obalech)
• tonery (pouze na SD Pod Šancemi 

a Zakrytá – od občanů s trvalým byd-
lištěm v Praze)

• pneumatiky – za poplatek dle velikosti

Ve sběrných dvorech je zřízeno místo 
zpětného odběru vyřazeného elektro-
zařízení.

Mohou  se  zde  odevzdat  následující 
vyřazená elektrozařízení:
• lednice, pračky, televize, rádia, sporá-

ky, počítače, mikrovlnné trouby
• zářivky, úsporné žárovky
• výbojky

Ve sběrných dvorech nelze odevzdat:
• asfalt, asfaltovou lepenku, 

eternit apod.
• zkažené potraviny
• infekční zdravotnický materiál

ny kontejnery na objemný odpad ur-
čené výhradně občanům městské části 
Praha ‑Čakovice (tj. osobám, které mají 
trvalé bydliště v městské části). Har-
monogram je zveřejněn na webových 
stránkách www.cakovice.cz, dále v ča-
sopise U nás v Čakovicích a na informač-
ních nástěnkách. Služba je poskytována 
zdarma. Do kontejnerů nepatří nebez-
pečný odpad (tj. televize, lednice, pne-
umatiky, chemikálie, zářivky, autobate-
rie), dále stavební, živnostenský odpad 
a bioodpad.

Bioodpad
V Miškovicích (Na Kačence) a v Třebo-
radicích (parkoviště u hřbitova) jsou 
v souladu s harmonogramem umís-
těny kontejnery na bioodpad určené 
výhradně občanům městské části Pra-
ha‑Čakovice (tj. osobám, které mají tr-
valé bydliště v městské části). Do kon-
tejnerů patří především bioodpad ze 
zahrad: listí, tráva, větve, neznečištěná 
zemina, případně kuchyňský bioodpad 
rostlinného původu. Nepatří do nich 
živočišné zbytky. Harmonogram je zve-
řejněn na webových stránkách www.
cakovice.cz, dále v časopise U nás v Ča-
kovicích a na informačních nástěnkách. 
Služba je poskytována zdarma.

Svoz bioodpadu pro domácnosti zajiš-
ťují Pražské služby, a. s. – více informací 
naleznete na www.psas.cz.

Sběrné dvory
MČ Praha-Čakovice – Na Bahnech, 
tel. 283 061 431
V ulici Na Bahnech je stanoviště velko-
objemových kontejnerů k uložení velko-

• cytostatika
• uhynulá zvířata

Pozor!  Možný vjezd vozidel max. do 
3,5 t. Zpětný odběr vyřazených elektro-
spotřebičů je zdarma pro všechny bez 
ohledu na trvalé bydliště nebo na pod-
nikání.

Potravinářské oleje 
a tuky
Nádoby jsou umístěny na stanovištích:
• 008 Na Bahnech (Čakovice)
• 025 Na Kačence (Miškovice)
• 029 Marie Podvalové (čakovické 

sídliště)

Oleje je možné odevzdávat pouze v uza-
vřených plastových nádobách, nejlépe 
v PET lahvích, z důvodu následné ma-
nipulace. Oleje nesmí být ukládány ve 
skleněných lahvích, igelitových taškách 
a pytlících. Do nádob nepatří minerální 
oleje, barvy ani rozpouštědla.

objemového odpadu, sutě, bioodpadu či 
pneumatik. Tato služba je poskytována 
za poplatek schválený radou MČ Pra-
ha‑Čakovice, a to dle velikosti odpadu. 
Služba je určena výhradně občanům 
městské části Praha‑Čakovice.

Provozní doba:
V letním období (květen–říjen)
středa 15.00–19.00
sobota a neděle 13.00–17.00
V zimním období (listopad–duben)
středa 15.00–16.00
sobota, neděle 12.00–16.00
 
Ceník za uložení odpadu (včetně DPH): 
malý vozík (kolečko) 10 Kč, velký vo-
zík 25 Kč, přívěsný malý vozík 50 Kč, 
přívěsný velký vozík 75 Kč, 1 ks pne-
umatiky – osobní automobil 61 Kč, 
1 ks pneumatiky – nákladní automo-
bil 121 Kč. Občané, kteří nemají trvalé 
bydliště v MČ Praha‑Čakovice, nebo se 
neprokáží OP, zaplatí dvojnásobek uve-
dených cen.

MČ Praha 19 (Kbely) – Jilemnická, 
tel. 731 626 416
Pro občany s trvalým pobytem v Praze je 
využití tohoto sběrného dvora zdarma.

V tomto sběrném dvoře mohou občané 
předávat následující druhy odpadů:
• objemný odpad (nábytek, zařízení do-

mácnosti)
• stavební odpad (vytříděný bez jiných 

složek odpadů) do 1 m3 za měsíc 
zdarma

• dřevěný odpad
• biologicky rozložitelný odpad
• kovový odpad

Zpětný odběr pneumatik
Místa zpětného odběru pneumatik 
v městské části Praha‑Čakovice:
• Autoservis Petr Špaček, 

Kostelecká 933/77a
• Petr Ševčík pneuservis, 

Ostravická 188/13
• Pneu Procházka, s. r. o., Kostelecká 884
• Pneuservis Marek Havlín, 

Cukrovarská 989 (Areál Salena 
Transport, s. r. o.)

• Salena services spol., s. r. o., 
Cukrovarská 989

• Pneu – Hru, Schoellerova 19/64

Další místa zpětného odběru 
pneumatik:
Eltma:
https://www.eltma.cz/sberna‑mista 
#map

Informace o zpětném odběru 
pneumatik od Ministerstva 
životního prostředí:
http://www.mzp.cz/cz/odber_pneu

Jak správně zacházet s odpady 
v naší městské části
S blížícími se vánočními svátky se blíží i doba, kdy budeme produkovat více odpadu – ať už tříděného, 
nebo směsného. Proto bychom rádi připomněli, kde všude se můžeme v naší MČ odpadu zbavit.
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Čakovice si nedaly postupový cíl, 
přesto větří šanci na posun výš
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Co mají v plánu? Drží se na stupních vítězů a určitě jim v hlavě vrtá 
myšlenka na vyšší soutěž. Fotbalové Čakovice nicméně úkol v podobě 
posunu do I. A třídy jasně stanovený nemají.

U nás /// Informuje

Informace  o  zpětném  odběru  pneu-
matik od hlavního města Prahy:
http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpa-
dy/pro_obcany/prvni_kolektivni_sys-
tem_zpetneho_odberu.html
 
Na uvedená místa nelze odevzdávat pne-
umatiky, které jsou již v režimu odpadu – 
pneumatiky z černých skládek, staré zá-
soby pneumatik, pneumatiky ze siláží, 
vrakovišť apod.

Aktuální informace 
k vánočnímu období
Pražské služby a AVE CZ, které tvoří Kon-
sorcium Pražské odpady 2016–2025, 
jsou připraveny na vánoční a novoroční 
svoz odpadu. Zajistí během vánočních 
svátků svoz směsného a tříděného odpa-
du na území metropole.

Program svozu je vytvořen tak, aby 
nedocházelo k přeplnění nádob a ne-
vznikal kolem nich nepořádek. V ter-
mínu od 24. 12. do 31. 12. 2020 budou 
zajištěny standardní pracovní směny 
a svoz směsného odpadu bude probíhat 
dle příslušných svozových plánů, tedy 
jako v běžných dnech. Kvůli větší zátěži 
na separačních místech provádíme svo-
zy tříděných složek odpadu v posíleném 
režimu.

U tříděného odpadu budou v kritic-
kých oblastech posíleny svozy v obdo-
bí 23. 12.–31. 12. 2020, jinak bude vše 
probíhat také dle příslušných svozových 
plánů.

Svoz směsného odpadu v době 
vánočních svátků:
V termínu od 23. do 31. 12. 2020 bude 
probíhat standardní svoz.

1. 1. 2021 svoz až na výjimky probí-
hat nebude, náhradní svoz proběhne 
v následujícím termínu, a to od 2. 1. do 
6. 1. 2021. V tomto termínu zároveň 
bude probíhat i standardní svoz s pří-
padným časovým posunem, maximálně 
jednodenním.

Svoz tříděného odpadu v době 
vánočních svátků:
V termínu od 23. do 31. 12. 2020 bude 
probíhat standardní svoz v pravidelných 
svozových dnech. V kritických oblastech 
budou posíleny svozy ostatních složek 
tříděného odpadu.

1. 1. 2021 svoz až na výjimky probí-
hat nebude, náhradní svoz proběhne 
v následujícím termínu, a to od 2. 1. do 
6. 1. 2021. V tomto termínu bude záro-
veň probíhat i standardní svoz s případ-
ným časovým posunem maximálně jed-
nodenním.
 

Vánoční stromky do 
popelnice nepatří!
V případě, že máte veřejně přístupnou 
popelnici nebo kontejner na směsný 
odpad, lze stromky volně odložit vedle 
nich, v ostatních případech (činžovní 
a rodinná zástavba nebo nádoby v kle-
ci) prosíme o odložení vánočních strom-
ků k nejbližším kontejnerům na tříděný 
odpad.

Vyhozené vánoční stromky rozhodně 
nepatří do nádob na směsný odpad, pro-
tože výrazně snižují jejich kapacitu. Lidé 
by měli stromky vyhazovat nejlépe den 
před odvozem komunálního odpadu, aby 
nedocházelo k jejich přílišnému hroma-
dění v ulicích po zbytečně dlouho dobu.

Stromky jsou do vozů na komunální 
odpad nakládány v běžných svozových 
dnech a jejich odvoz bude probíhat po 
celý leden a únor. Výjimka platí pro umě-
lé stromky.

Pokud už stromek dosloužil, rozhod-
ně nepatří do kontejneru na tříděný či 
směsný odpad, ale do sběrného dvora.
 

Kompletní informace
https://www.cakovice.cz/Odpadove-
‑hospodarstvi‑ekologie ///

„Pokusit se o to ale chceme. Navíc se ně-
kdy objeví i šance dostat se nahoru ze 
třetího místa. A když to nevyjde letos, tak 
třeba za rok. Výhledově ale výš chceme,“ 
říká hrající kouč Petr Rosenhofer. Jeho 
tým ztrácí na Mezinárodní svaz mládeže 
tři body a na lídra z Cholupic bodů šest.

Jste na třetím místě, ale fotbal 
zastavila pandemie koronaviru, takže 
se nedá hrát ani trénovat. Co zatím na 
sezonu říkáte?

Když se podívám na tu zatím nedohra-
nou první půlku sezony, říkám si, že 
nám vyšla docela nad očekávání. Už 
léto ale ukazovalo, že by to mohlo ten-
tokrát fungovat lépe. Tréninková mo-
rálka byla skvělá, udělali jsme tři čty-

ři posily. Byl tam vidět posun, že by to 
mohlo jít.

Navíc jste vše potvrdili na startu 
soutěže.

My jsme byli po přípravě všichni zvě-
daví, jak do sezony vstoupíme. Jeli jsme 
na Braník a vyhráli jsme tam. Pak při-
šly dva zápasy doma a my jsme je také 
zvládli. Vypadalo to všechno báječně.

Na zem vás vrátilo čtvrté kolo 
a porážka v derby s Miškovicemi. 
Co se stalo?

Byla tam i smůla. Taky trenér soupe-
ře přiznal, že měli kliku. Jejich gólman 
nám chytil třeba devět branek, další 
rány končily těsně vedle. Můžeme si ří-

kat, že kdybychom dali na začátku je-
den dva góly, dopadlo by to jinak, ale… 
Prostě jsme prohráli.

A tajné postupové plány dostaly 
trhlinu. Jak velkou?

My jsme ale do sezony nešli pod ně-
jakým tlakem, že musíme. Já říkám, 
že když bude šance, chtěli bychom to 
zkusit. Jdeme postupnými kroky, tým 
tvoříme postupně. A taky si uvědomu-
jeme, že ne všechny výkony byly v na-
šem podání stejně kvalitní.

Narážíte na prohraný zápas 
s vedoucími Cholupicemi? 
Dlouho jste vedli a zápas ztratili 
v posledních deseti minutách…

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 8–12, 13–17
úterý 8–12, 13–15.30
středa 8–12, 13–16
čtvrtek 8–12, 13–15.30
pátek po tel. domluvě
Telefon: 283 061 419

Upozorňujeme občany, 

že úřední hodiny se přesouvají 

z 23. 12. 2020 (středa) 

na úterý 22. 12. 2020 

od 8:00 do 13:00 hodin.

Vánoční dovolené praktických 
lékařů pro dospělé

MUDr. Kateřina Knopová od 21. 12. 
do 23. 12.–zástup MUDr. Lada 
Pöschlová

MUDr. Lada Pöschlová od 
28. 12. do 31. 12.–zástup 
MUDr. Kateřina Knopová

Před návštěvou ordinace je nutné 
se předem objednat.
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Vánoční kalendář 
2020

24. ČT
Betlémské světlo
Také letos přivezou skauti 
do Čakovic Betlémské 
světlo. Přijďte si zapálit 
svou lucerničku, svíčku, 
petrolejku nebo sklenici 
s čajovou svíčkou na Štědrý 
den mezi 9. a 12. hodinou ke 
vchodu čakovického kostela 
sv. Remigia. V případě 
mimořádných kovidových 
opatření může být akce 
zrušena. Sledujte webové 
stránky www.athabaska.
skauting.cz.
 
Štědrovečerní koncert
Pěvecký sbor Camerata 
Praha zve na přímý 
přenos koncertu z kostela 
sv. Remigia v Čakovicích od 
14. 30 hodin. Přenos najdete 
na www.camerata.cz.
 
Půlnoční mše svatá
Farnost Čakovice vás 
všechny srdečně zve 
na půlnoční mši svatou 
v čakovickém kostele 
sv. Remigia od 21.30 hodin. 
Půlnoční mše svatá bude 
také streamována online 
na youtube kanálu farnosti. 
Na farním webu www.
farnostcakovice.cz najdete 
i aktuální opatření, kterými 
se bude farnost řídit, 
možnost zapsat se k účasti 
v tabulce i další vánoční, 

silvestrovský a novoroční 
program.
 
Štědrovečerní setkání 
2020
Čakovický spolek Bílej mlejn 
ve spolupráci se Sousedským 
třeboradickým spolkem 
zve všechny na již tradiční 
štědrovečerní setkání. 
Odstartuje ve 23.30 hodin 
u vánočního stromečku před 
Čakovickým zámkem. Přijďte 
si zazpívat společně koledy! 
Nezapomeňte si s sebou vzít 
svíčku a roušku. Vzhledem 
pandemii koronaviru 
nenoste tentokrát na 
ochutnání cukroví ani jiné 
občerstvení či nápoje.
 

26. SO
Vánoční koncert
Zažijte tradiční vánoční 
koncert netradičně. Komor-
ní smíšený sbor Gaudium 
Cantorum zve ke sledování 
přímého přenosu vánočního 
koncertu z kostela sv. Remi-
gia v Čakovicích od 15 hodin 
na www.cakovice.cz, 
www.zusmariepodvalove.cz 
nebo na youtube kanálu. 
Můžete se těšit na Štěpán-
ku Heřmánkovou – zpěv, 
Miroslava Laštovku – trub-
ka a orchestr Consortium 
Pragense.
///

Inzerce

Hledám spolehlivou paní na 
úklid 1x týdně cca 4hodiny. 
Na odměně se určitě dohodneme. 
Ing. Jarmila Mikulková, Čakovice, 
tel. 605286000.

Do galvanovny v Praze 9 
Čakovicích přijmeme 
údržbáře ‑ možno i externě. 
Tel. 774042563

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

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

Poznamenejte si jeden důležitý termín.
Odevzdání vašich podkladů do únorového 
čísla (tj. 2/2021) pro publikování pozvá‑
nek, prezentování akce v ka len dáři akcí 
a inzerce je nejpozději do 15. ledna.
Toto číslo vyjde 29. ledna 2021.

Chcete inzerovat 
v únorovém čísle 
U nás v Čakovicích?

GYMNÁZIUM ČAKOVICE, PRAHA 9
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

6. 1. 2021

4leté a 6leté studium

Zaměření studia na cizí jazyky a informatiku

Den otevřených dveří budeme přenášet i živě.
Více na www.gymcak.cz

Sport /// U nás

S nimi jsme tehdy hráli o první místo. 
V tom utkání se střídaly šance na obou 
stranách. Šli jsme dokonce do vedení, 
ale dvacet minut před koncem se nám 
zranil stoper. Další dva obránci hráli 
se žlutou kartou, což vás také limitu-
je. A nakonec se nám to rozsypalo a my 
prohráli. Byl to ale dobrý zápas. Cho-
lupice jsou pro mě favoritem. Dokážou 
uhrát zápas, i když třeba v poli nehra-
jí tak dobře. Ale ve vápnech jsou silní 
a tam se zápasy rozhodují.

Rozdíl je velký ohledně počtu 
nastřílených gólů. Cholupice jich 
daly 52, Mezinárodní svaz mládeže 
dokonce 66. Proč jsou soupeři 
o parník před Čakovicemi s 23 
brankami?

Ale my také máme dost šancí, jen jsme 
jich tolik neproměnili. Co se týče Me-
zinárodního svazu mládeže, také jsem 
jejich tým viděl, jsou výborní. Chtějí 
dát každému deset gólů, jsou sebevě-
domí, ale pak se jim stane, že remizují 
2:2. Co se týče naší produktivity, jsou 
zápasy, kdy to také není špatné. Třeba 
v utkání s Lipenci jsme měli čtyři šan-
ce a dali jsme z toho tři branky, to bylo 
super. Navíc nemusíte všechno vyhrát 
o deset gólů, stačí výhry o gól, i když je 
jasné, že když to tam padá, je to paráda 
a kluky to ještě víc baví.

Když přišla řeč na postup, nelze 
nevzpomenout, že se pomalu blíží 
jubileum – dvacet let od doby, co 
Čakovice kopaly přebor… Je to výzva 
se téhle metě vyrovnat či přiblížit?

Za dva roky to bude dvacet let. Je prav-
da, že jsem jednomu dlouholetému fa-
nouškovi a bývalému hráči slíbil, že 
v době toho výročí budeme zase v pře-
boru. Postupně jsem to musel korigo-
vat, že bychom rádi byli v I. A třídě. 
Budeme se snažit posunout výš, ale 
jdeme postupnými kroky, budujeme 
tým. Nemáme to postavené na jednom 
velkém sponzorovi, takže si myslím, že 
i tahle nepříjemná covidová doba pro 
nás nebude znamenat zásadní pro-
blém. Nebude to likvidační. Určitě se 
o postup pokusíme.

Blíž by byl postup ze druhého 
místa. Cítím z vás odhodlání dostat 
se alespoň před Mezinárodní svaz 
mládeže. Láká vás to?

Uvažujeme o posílení týmu o dva tři 
hráče, co by nám v době, až to vláda 
povolí a začne se hrát, pomohli. Mezi-
národní svaz mládeže chceme porazit 
a dostat se před něj. Určitě se o to chce-
me pokusit, uvidíme, jak to dopadne.

Mimochodem, vy jste byl 
v Čakovicích, už když klub v přeboru 
byl. Co se vám v hlavě po letech 
vybaví?

Já jsem s fotbalem začínal na Kompre-
sorech, ale odtud jsem ve 22 letech 
odešel do Čakovic. Vzpomínám si na 
to, jak jsme hráli dobré zápasy pro-
ti Meteoru, který je teď v divizi, nebo 
jsme hráli proti Královicím. Všem je 
ale jasné, že ta doba nejde s tou sou-
časnou srovnávat. Všechno je jiné.

Ale vy pořád hrajete. Jste hrajícím 
trenérem, dvakrát jste šel na hřiště 
v poslední minutě. Sedí vám tahle 
role, nebo byste chtěl hrát víc?

Člověk by pochopitelně chtěl hrát víc. 
Ale když je nás dost, a to třeba i dvanáct, 
tak se tam na sílu nedávám. Nechci se 

vnucovat. A když mám potřebu si zahrát, 
jdu za rezervu. Člověk by si měl uvědo-
mit, kolik mu je let a na co má.

Je vám 40 let, ale v týmu máte 
i Viktora Pařízka, který je ještě 
starší…

Viktora jsem dlouho přemlouval a ko-
nečně to dopadlo. Co v kabině řekl, to 
vždycky platilo a kluci ho berou. On je 
víc než prodloužená ruka trenéra. Stal 
se teď během pauzy trenérem pře-
borových Třeboradic, ale budeme se 
snažit o to, aby se nám nekryly zápa-
sy. Chceme, aby za nás hrál i dál. Hod-
ně nám pomohl. S jeho příchodem se 
změnila atmosféra v kabině i na hřišti.

Tak vidíte. O vás se navíc říká, že 
nebýt vás, fotbalové Čakovice nejsou. 
Co vy na to?

Že se to hezky poslouchá, ale stojím 
si za tím, že je každý nahraditelný. Je 
pravda, že fotbalu věnuju veškerý vol-
ný čas. Všechno se v rodině odvíjí od 
toho, co se děje ve fotbale. Mám skvě-
lou manželku, děti a třeba moje ma-
minka chodí na všechny zápasy, i když 
už nehraju.

Máte výhodu, že si můžete kopnout 
s dětmi.

Chodíme sportovat každý den, ale není 
to u nás v tomhle směru jen o fotbale. 
Chodíme na kola, jsme dvě i tři hodiny 
denně venku.

A jak máte pod kontrolou na dálku 
své svěřence?

U někoho vidím v aplikaci, jak je aktiv-
ní. Ale platí, že kluci mají volnou ruku. 
On je pro kluky hodně motivující po-
hled na tabulku. Potkáváme se třeba 
v letňanském lesoparku. Věřím, že klu-
ci na sobě makají. Máme v hlavě, že by 
se třeba v polovině ledna mohlo začít 
hrát, takže bychom si předtím mohli 
dát i modelové utkání s béčkem. Kaž-
dopádně chceme být na všechno při-
pravení a uvidíme, jak to dopadne. ///

Michal Káva/PFS



KOMORNÍ SMÍŠENÝ SBOR GAUDIUM CANTORUM 
vás zve 

ke sledování přímého přenosu  

VÁNOČNÍHO 
KONCERTU  

z kostela Sv. Remigia v Praze - Čakovicích 

26. 12. 2020 
V 15 HODIN 

ŠTĚPÁNKA HEŘMÁNKOVÁ, zpěv 
MIROSLAV LAŠTOVKA, trubka 

ORCHESTR CONSORTIUM PRAGENSE 

Prožijte s námi tradiční koncert netradičně vysílaný na:
www.cakovice.cz  nebo na YouTube.

Koncert je pořádán ve spolupráci s MČ Praha-Čakovice, MČ Praha-Kbely, 
římskokatolickou farností Praha-Čakovice a ZUŠ M. Podvalové 

ŠTĚDROVEČERNÍ
KONCERT

Pěvecký sbor Camerata Praha
vás srdečně zve na přímý přenos koncertu

z kostela sv. Remigia v Čakovicích

Odkaz na streamovaný koncert na:
www.cameratapraha.cz

ve čtvrtek 24. prosince od 14:30

Zájemci o inzerci ve zpravodaji 
„U nás v Čakovicích“ 

mohou dle ceníku inzerce vyplnit 
formulář „Objednávka inzerce“
(ke stažení na www.cakovice.cz) 

a zaslat ho na adresu: 
inzerce@cakovice.cz

INZERCE



již od 299 Kč za měsíc

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

NOTEBOOK ZDARMA
Objednejte si týden rychlého internetu

na zkoušku  zdarma!

428001-ADC_inzerat[185x90] 06/2013.indd   1 26.6.13   13:19
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zNEJVYŠŠÍ MOŽNÁ CENA

Pomocí profesionální prezentace nemovitosti, seriózního 
pøístupu a komunikace se zájemci, zajistím nejvyšší možnou 
tržní cenu.

SYNERGIE PORADCE A MAKLÉØE
Díky úzké spolupráci s finanèními poradci zajistíme pro kupují-
cího financování v co nejkratším èase a s výhodnìjšími 
podmínkami.

SKVÌLÝ SERVIS PRO KLIENTA OD A až do Z
Pracovat pro Vás mì baví! :-)

Realitní makléø PAVLÍNA BÌLOHLÁVKOVÁ

tel.: +420 606 947 597
mail: pavlina.belohlavkova@fincentrum.com

youtube.com
P. Bìlohlávková

Pomáhám lidem s prodejem, pronájmem, 
nákupem a financováním nemovitosti a 
mám to štìstí, že mì tato práce naplòuje.   
 
Proè si vybrat mé služby pod znaèkou 
Fincentrum Reality?
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NATANKUJTE 
PLNOU I DO 
OSTŘIKOVAČŮ
— dokonale vyčistí čelní a zadní sklo
— odstraňuje prach, mastnotu, sůl a další nečistoty
— nenarušuje lak, pryž ani ostatní části karoserie
—  vůně kapaliny provoní interiér vozu
—  jednoduše doplníte ze stojanu na čerpací 
 stanici Globus Praha–Čakovice

NATANKUJTE 
PLNOU I DO 
OSTŘIKOVAČŮ
— dokonale vyčistí čelní a zadní sklo
— odstraňuje prach, mastnotu, sůl a další nečistoty
— nenarušuje lak, pryž ani ostatní části karoserie
—  vůně kapaliny provoní interiér vozu
—  jednoduše doplníte ze

29,90
Kč/litr

-30˚C



Vánoční kočka, autorka Tereza Durilová 13 let, žákyně MgA. Jany Anděličové, VO ZUŠ Marie Podvalové


