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Slovo starosty Obsah

Vážení sousedé, milí přátelé,
čas neúprosně běží a v době, kdy budete mít v rukou tento 
časopis, již bude zbývat do začátku adventního období zhruba 
pět týdnů. I proto naleznete na zadní obálce pozvánku s daty 
všech letošních rozsvěcení našich společných vánočních stro-
mečků, včetně výzdoby na náměstí 25. března, které se na po-
slední měsíc v roce opět změní na Kouzelné náměstíčko.

Před Vánoci nás nicméně čeká ještě několik akcí, které 
ovlivní naše životy, tedy hlavně naše cestování. Předně i v lis-
topadu dále pokračuje rekonstrukce ulice Ke Stadionu další, 
již třetí, etapou. Ta bude probíhat v úseku od křižovatky ulic 
Vážské a Ke Stadionu až přibližně po vstup do společnosti PAS. 

Tento úsek bude zhotoven zhruba do začátku prosince. Zbylý úsek bude dle harmonogra-
mu TSK rekonstruován na jaře příštího roku. Stavba si opět vyžádá úpravy tras autobusů. 
Dále pokračují i rekonstrukční práce v Miškovicích. Dolní úsek ulice Ke Zlatému kopci je 
v době vzniku tohoto textu již téměř před pokládkou živičného povrchu, která je v plánu 
na třetí říjnovou dekádu. A také horní část této ulice k zahrádkářské kolonii by měla být 
dle plánu dokončena letos v listopadu. Komunikace Na Kačence bude mít na konci října 
dokončenu přeložku nových kabelů pro rozvod elektrické energie k domům v této lokali-
tě a prvních 14 dní v listopadu elektrofirma dokončí i práce nutné pro předání staveniště 
zpět firmě, která provádí práce na zhotovení povrchů komunikací a také stavbu nového ve-
řejného osvětlení v této lokalitě. Zatím je harmonogram, který byl magistrátem vysoutěžen 
na cca 9 měsíců, dodržován a v případě mírné zimy se předpokládá jeho mírné urychlení. 
Stavba by mohla být dokončena zhruba v březnu. Dále běží i rekonstrukce ulice Schoellero-
va v Třeboradicích, kde již největší část nejhoršího úseku má nový povrch. Konečně.

Pokračuje i stavba další budovy školy, která by měla být dokončena na konci února. 
V současné době se již připravují výběrová řízení na dodávky vnitřního vybavení nábyt-
kem. V nejbližší době se také rozběhne rekonstrukce objektu sýpky v Otavské ulici. Probíha-
jí i přípravné práce v souvislosti s výstavbou lávky, vítězná firma dopracovává tzv. realizační 
dokumentaci a probíhají přípravné práce pro nutné přeložky kabelů nutných k obsluze že-
leznice a datových kabelů ČD Telematiky. Méně příznivé, avšak nezbytné je kácení v rozsahu 
nutném pro provedení stavby a zajištění přístupu techniky na stavbu, které bude provádě-
no nyní po skončení vegetačního období. Po dokončení stavby bude však probíhat náhrad-
ní výsadba, aby bilance stromů byla zachována. Stromy se naopak objeví i podél některých 
částí cest na Kbely, které vybudujeme.
Přeji všem krásný listopad.

S úctou váš starosta
Jiří Vintiška
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Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia Praha-Čakovice 
vás zve na

Oslavy 100. výročí narození 

Mons. Antonína Bradny 
(1922–2006)

statečného kněze, politického vězně a rodáka z Čakovic

2. 11. 2022 od 16.00 hod.   Vzpomínková akce u hrobu Mons. Antonína Bradny na čakovickém 
hřbitově.

7. 11. a 21. 11. 2022 od 18.00 hod.   Dvě přednášky o příčinách a průběhu komunistické proticírkevní 
politiky v sále čakovického zámku. 
Přednáší PhDr. Michal Arnot, učitel dějepisu na gymnáziu PORG.

7. 11.   od 18.00 hod.  Od číhošťského zázraku k akci K.

21. 11.  od 18.00 hod.  Historické pozadí politických monstrprocesů s církevními 
představiteli.

26. 11. 2022  od 15.00 hod.  Slavnostní mše svatá v kostele sv. Remigia celebrovaná biskupem 
Václavem Malým.

 od 16.15 hod.  Vernisáž malé panelové výstavy „Náš dobrý rodák Antonín Bradna“ 
v prostorách ZUŠ Marie Podvalové v čakovickém zámku. 
Výstava potrvá do 20. 12. 2022.

                     od 17.00 hod.  Beseda o Mons. Antonínu Bradnovi s pamětníky a historikem 
PhDr. Janem Stříbrným v sále čakovického zámku.   

Akce se konají s podporou 
městské části Praha-Čakovice
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Aktuálně z radnice /// Aktuálně z radnice ///

Zprávy z Rady MČ Praha-Čakovice

Opravy asfaltových povrchů 
komunikací
V nedávné době proběhly opravy výtluků 
na komunikacích v ulicích Ouhrabkova 
(mezi ulicemi Cukrovarská a Polabská), 
Jirsákova a Králova metodou zažehlo-
vání asfaltu. Jednalo se řádově o plochu 
200 m2. Na základě předchozích klad-
ných zkušeností byla jako zhotovitel vy-
brána společnost DIPOS J & C, s. r. o., a to 
za cenu 181 439 Kč včetně DPH.

Rozhodnutí o výběru dodavatele 
v rámci veřejné zakázky na realizaci 
akce Rekonstrukce a změna využití 
stavby Komunitní centrum – sýpka 
Čakovice
Rada městské části Praha‑Čakovice se 
seznámila s nabídkami pěti firem v rám-
ci zadávacího řízení a schválila jako vítě-

ze, a tedy i dodavatele akce Rekonstruk-
ce a změna využití stavby Komunitní 
centrum – sýpka Čakovice společnost 
VISTORIA CZ, a. s., za cenu 33 279 359 Kč 
bez DPH. Proměna budovy sýpky na ko-
munitní centrum bude z větší části hra-
zena z dotací magistrátu hl. města Prahy 
a Evropské unie a měla by být zrealizo-
vaná do konce roku 2023.

Vybudování nového chodníku 
od autobusové zastávky Oderská 
k rezidenčnímu komplexu 
Canaba
V souvislosti s rekonstrukcí komunika-
ce Ke Stadionu a autobusové zastávky 
Oderská, kterou provádí STRABAG, a. s., 
vznikne i nový chodník, který je v této 
lokalitě potřebný. Jedná se o investici ve 
výši 226 882 Kč bez DPH a její realizací 

byla pověřena taktéž společnost STRA-
BAG, a. s.

Charitativní projekt Obědy pro děti
Rada MČ Praha‑Čakovice schválila při-
jmutí finančního daru ve prospěch 
ZŠ a MŠ Dr. Edvarda Beneše od spo-
lečnosti Women for women v celkové 
výši 24 310 Kč, v rámci charitativního 
projektu Obědy pro děti. Finanční dar 
bude použit na uhrazení stravného ve 
školní jídelně pro celkem 14 sociálně 
nezvýhodněných žáků ve školním roce 
2022/2023, a to v období od 3. 10. do 
31. 12. 2022.

Kompletní zápisy z Rady můžete najít 
na: www.cakovice.cz/Zapisy‑z‑jednani-
‑Rady‑MC nebo v listinné podobě na po-
datelně úřadu. ///

Na svých pravidelných zasedáních Rada městské části Praha‑Čakovice 
projednala několik bodů jednání. Vybíráme pro vás některé z nich.
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Projekty byly navrhovány pro území 
Čakovic, čakovického sídliště, Miškovic 
a Třeboradic. Letos poprvé byl Partici-
pativní rozpočet otevřen i pro žáky zá-
kladní školy. „Navázali jsme spolupráci se 
Základní školou Dr. Edvarda Beneše, kon-
krétně s paní učitelkou Jelínkovou. Děti si 
tak mohly samy navrhnout své projekty, 
pro které měly možnost i hlasovat. Cel-
kem přihlásily čtyři,“ informuje bývalá 
místostarostka Kateřina Arnotová.

V letošním roce bylo navrženo 19 pro-
jektů. Do finálového hlasování se jich 
probojovalo 12. Jednalo se o návrhy, 
které splnily pravidla vyhlášená Radou 
městské části Praha‑Čakovice. Hlasová-

ní probíhalo od 10. června do 5. září pro-
střednictvím internetového portálu Počí-
táme s vámi. Hlasovalo celkem 560 lidí. 
Poměrově se hlasování zúčastnilo více 
žen než mužů. Největší zájem o Partici-
pativní rozpočet byl zaznamenán ve vě-
kové skupině od 36 do 45 let.

Celkově bylo na realizaci projektů 
uvolněno z rozpočtu MČ Praha‑Čakovice 
600 tis. korun. Magistrát hlavního města 
Prahy přispívá 50 procenty.

Slavnostní vyhlášení výsledků se ko-
nalo 12. září v Schoellerově sále čakovic-
kého zámku. Bude zrealizováno 6 vítěz-
ných projektů. Jsou to kuličková dráha, 
oprava třeboradického křížku, cvičební 

prvek v ulici Svěceného, oprava zvoničky 
a křížku v Miškovicích, pingpongový stůl 
(školní projekt), popis názvu ulic na ča-
kovickém sídlišti.

„V současné době se na Odboru inves-
tic a majetkoprávního dojednávají postu-
py a termíny realizací. Bylo by dobré, aby 
do konce roku byly vítězné projekty zre-
alizovány. U některých projektů se před-
pokládá, že vzhledem ke klimatickým 
podmínkám se jejich realizace přesune 
do příštího roku,“ doplňuje Kateřina Ar-
notová.

Informace o realizacích můžete najít 
na www.pocitamesvami.cz. ///

Michaela Šimůnková

Participativní rozpočet 2022: 
Představujeme vám 6 vítězných projektů

Jedná se o jedinečný program, ve kterém sami občané mohou 
vylepšit své okolí svými projekty. Letos se konal již třetí ročník. 
Lidé nejen projekty navrhují, ale také pro ně hlasují. A v tom 
spočívá originalita Participativního rozpočtu. Během tří ročníků 
bylo navrženo již celkem 48 projektů.

Výsledky hlasování

1. Kuličková dráha 
Náklady: 148 071 Kč 
Body: 341
2. Oprava třeboradického 
křížku 
Náklady: 88 000Kč 
Body: 202
3. Cvičební prvek v ulici 
Svěceného 
Náklady: 148 500 Kč 
Body: 134
4. Oprava zvoničky a křížku 
v Miškovicích 
Náklady: 102 630 Kč 
Body: 132
5. Pingpongový stůl 
(školní projekt) 
Náklady: 19 690 Kč 
Body: 111
6. Popis názvu ulic na 
čakovickém sídlišti 
Náklady: 82 500 Kč 
Body: 47
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Volby 2022 ///

Společně pro Čakovice 
získalo se 43,65 % hlasů 10 mandátů.
Pořadí  Zvolení zastupitelé  Preferenční hlasy
1 Vintiška Jiří, Ing. .......................................................1 968
 Pořadí na kandidátce: 1
2 Motyčka Michal, Ing., Ph.D.  ..................................1 725
 Pořadí na kandidátce: 2
3 Vargová Ludmila  ......................................................1 657
 Pořadí na kandidátce: 5
4 Slavík Martin ..............................................................1 604
 Pořadí na kandidátce: 3
5 Krejčíček Miloslav, Ing. .......................................... 1567
 Pořadí na kandidátce: 4
6 Horský Lukáš ............................................................. 1582
 Pořadí na kandidátce: 6
7 Vojáček Miloš .............................................................1 567
 Pořadí na kandidátce: 7
8 Kadlec Jan ....................................................................1 504
 Pořadí na kandidátce: 8
9 Veselý Michal ..............................................................1 484
 Pořadí na kandidátce: 9
10 Laštovka Miroslav, Mgr.  ........................................1 524
 Pořadí na kandidátce: 10

Pro Prahu Čakovice, Miškovice, Třeboradice 
získalo se 26,92 % 6 mandátů.
Pořadí  Zvolení zastupitelé  Preferenční hlasy
1 Černá Soňa, Mgr.  ......................................................1 233
 Pořadí na kandidátce: 2
2 Lochman Alexander, Ing., Ph.D.  .........................1 181
 Pořadí na kandidátce: 1
3 Střelec Martin, Mgr.  ................................................1 078
 Pořadí na kandidátce: 5
4 Heřmánková Ivana ...................................................1 068
 Pořadí na kandidátce: 3
5 Rosická Kateřina, Ing.  ............................................1 030
 Pořadí na kandidátce: 4
6 Kočí Jan, Mgr.  ................................................................ 898
 Pořadí na kandidátce: 6

ČMT + STAN + KDU získalo se 16,89 % hlasů 
3 mandáty
Pořadí  Zvolení zastupitelé  Preferenční hlasy
1 Arnotová Kateřina, Mgr.  .......................................... 823
 Pořadí na kandidátce: 1
2 Kajpr Daniel ................................................................... 700
 Pořadí na kandidátce: 9
3 Kurková Libuše............................................................. 652
 Pořadí na kandidátce: 11

ANO 2011 získalo se 11,91 % 2 mandáty

Pořadí  Zvolení zastupitelé  Preferenční hlasy
1 Krákorová Jaroslava ................................................... 460
 Pořadí na kandidátce: 9
2 Jandoušková Pechanová Tereza, Mgr.  ................ 450
 Pořadí na kandidátce: 2

DOST – 0,63 % hlasů – bez mandátu

Výsledky voleb do Zastupitelstva 
městské části Praha-Čakovice

Výsledky voleb do 
Zastupitelstva hlavního 
města Prahy

Počet volených členů 
Zastupitelstva: 65
Spolu pro Prahu – 24,72 % – 19 mandátů

ANO 2011 – 19,33 % – 14 mandátů

Česká pirátská strana – 17,72 % – 13 mandátů

Praha sobě – 14,72 % – 11 mandátů

Starostové a nezávislí – 7,76 % – 5 mandátů

SPD, Trik., PES a nez. pro Prahu – 5,16 % – 3 mandáty
///

Počet volených členů Zastupitelstva: 21, volební účast: 49,79 %

U nás /// na YouTube

Rybářské závody v Miškovicích

Každoroční přátelské setkání nejen 
rybářů, ale i jejich rodin a přátel. 
Více v reportáži.

Čakovické zprávičky

Novinky z městské části Praha‑Čakovice se můžete dozvědět 
právě ve zprávičkách.

Senioráda 2022

Naši senioři obhájili zlato. A jak probíhala olympiáda 
třetího věku, můžete zhlédnout zde.

Koncert: 
Shadow Quartet

Krátká ochutnávka 
z koncertu jedinečné 
a vynalézavé formace 
hudebníků.

Opravy komunikací v Třeboradicích
V Třeboradicích dochází k opravě 
komunikací. V ulici U Hřbitovů přibyla 
dokonce nová parkovací místa a chodník.

Juniorské skejtové závody: 3. ročník
Čako SK8 Cup – reportáž z dalšího ročníku 
oblíbených závodů ve skateparku v Čakovicích.

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

→ ←

Čakovické posvícení

Ohlédnutí za největší akcí měst-
ské části Praha‑Čakovice pro-
střednictvím kamery TV Praha.
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Bylo /// U nás Bylo /// U nás

Dopoledne bylo věnováno dětem, které 
rozveselili klauni Pepe a Pipi. Mohly si 
také zasoutěžit s Balónkovou Evičkou. 
Celý den až do pozdních večerních hodin 
akci moderoval Jiří Fait, který s Marti-
nem Strejcem odstartovali odpolední 
program nejslavnějšími hity z repertoá-
ru Modern Talking. Na pódiu je vystřídali 
radní MČ Praha‑Čakovice, aby čakovické 
posvícení oficiálně zahájili. Nezapome-
nutelným zážitkem bylo vystoupení roc-
kerky, finalistky SuperStar 2009, Leony 
Šenkové. Celé náměstí pak roztančil Petr 
Kotvald, který zazpíval nejen své starší 
hity, jako jsou například Mumuland nebo 
Milujem se čím dál víc, ale zařadil i svou 
žhavou novinku Tak pojď… už můžem. 
Posvícenskou atmosféru příjemně zpest-

řila Pavlína Filipovská. Adéla Elbel, která 
je známá zejména jako komička ze show 
Na stojáka, se postarala o výbornou zá-
bavu plnou humoru, která k posvícení 
jednoznačně patří. Večer vystoupily hu-
dební skupiny Martyho banda a Ozzy 
Osbourne Revival Praha. Celý program 
ukončila jedinečná ohnivá show.

Ve stáncích byla připravena rozmanitá 
nabídka občerstvení. Velký úspěch u ná-
vštěvníků sklidil fotografický koutek, ze 
kterého odcházeli s památečními foto-
grafiemi. Zdarma si také každý mohl ne-
chat namalovat svou karikaturu. Dětem 
udělaly velkou radost pouťové atrakce.

A protože posvícení znamená totéž co 
posvěcení, probíhal také doplňkový pro-
gram u kostela sv. Remigia, který připra-

Čakovické posvícení – den plný skvělé 
zábavy a hvězdných vystoupení
V sobotu 17. září centrum Čakovic ožilo již tradiční posvícenskou akcí, kterou pečlivě připravil 
Odbor školství, kultury a sportu městské části Praha‑Čakovice. I přes chladnější počasí a dešťové 
přeháňky se náměstí Jiřího Berana zaplnilo návštěvníky nejen z Čakovic, Miškovic, Třeboradic 
a z různých koutů Prahy, ale i z nedalekých obcí. Přilákal je totiž bohatý posvícenský program.
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vila farnost Čakovice. Začal mší svatou 
za obec, následně pokračoval koncertem 
sboru Diphtheria. Nechybělo ani před-
stavení pro děti. Celý program uzavřelo 
vystoupení kapely Jazzterdays.

Požárního dohledu nad celou akcí se 
ujali hasiči z Miškovic. Technické zázemí 
zajišťovali zaměstnanci z Oddělení péče 
o zeleň a údržbu MČ Praha‑Čakovice.

Čakovické posvícení se vydařilo. A po-
kud se vám na této akci plné zážitků líbi-
lo, můžete se na ni těšit i příští rok.

Městská část Praha‑Čakovice děkuje 
sponzorům za jejich podporu. Velice si jí 
váží, protože právě oni se také podíleli na 
velkém úspěchu čakovického posvícení.
///

Michaela Šimůnková
Lékárna

Cukrovarská

              

 

 
 

BUCHALOVI 



8  U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz 11–2022 /// U nás v Čakovicích 9

Rozhovor /// Rozhovor ///

Člověka tyto zkušenosti vždycky ně-
kam posunou.

Jste s ostatními soutěžícími dodnes 
v kontaktu?

Naposledy jsme se všichni viděli v pro-
sinci roku 2021, kdy nás Pavol Habera 
poprosil, jestli bychom ve finále Super-
Star zazpívali naši společnou písničku. 
Takže jsem se setkali. Rádi jsme se vi-
děli a večer jsme strávili u Honzy Ben-
diga, kde jsme si zazpívali. Zpátky jsme 
se vrátili do těch naivních 16 let. Bylo 
to moc hezké setkání.

Jste sice známou rockovou 
zpěvačkou, ale lákalo vás někdy 
zazpívat si v muzikálu?

Já jsem zkoušela pár muzikálů, ale 
vždy do toho něco vlezlo jako napří-
klad covid a tak. Pochopila jsem, že 
muzikál asi zatím nedám, protože ne-
mohu působit v Praze. Kvůli synovi 
zůstávám u Pardubic. Nechci mu teď 
měnit bydlení a ten život, na který je 
zvyklý. Musela by přijít taková nabíd-
ka, která by byla pro mě vhodná. Pro-
tože mě muzika baví, nebráním se spo-
lupráci.

Na čakovickém posvícení jste mimo 
své rockové pecky zařadila písničku 
Jednoho dne se vrátíš z repertoáru 
Věry Špinarové. Říkala jste, že je to 
vaše srdeční záležitost. Co pro vás 
znamenala Věra Špinarová?

Já jsem písničku Jednoho dne se vrá-
tíš zařadila do svého playlistu zhruba 
před tři čtvrtě rokem. Dalo by se říci 
vlastně po 13 letech, kdy mně mnoho 
lidí říkalo, že místo rocku bych se měla 
věnovat spíše šansonu a písničkám, 
které byly napsány pro naše české po-
pové i rockové zpěvačky 80., 70. a 60. 
let. Já jsem vždy odmítala zpívat tyto 
velké hitovky, protože jsem si říkala, 
že originál je vždy jeden. Věru Špina-
rovou jsem bohužel nikdy osobně ne-
poznala. Ale poslouchala jsem ji. Její 
písničky jsou nezapomenutelné stej-
ně jako její jedinečný hlas, který byl 

o strop výš než její písničky. Takže pro 
mě to byla velká zpěvačka, která zpíva-
la proto, protože ji muzika bavila. Má-
lokdo měl tak silný hlas jako ona. Je mi 
velkou ctí, že tuto písničku mohu zpí-
vat.

A jak to máte s písní Modlitba pro 
Martu od Marty Kubišové?

Stejně. Vloni jsem vystupovala na cha-
ritativní akci Helppes, na které předá-
váme asistenční psy postiženým lidem 
a dětem, aby jim vylepšili kvalitu ži-
vota. Zde jsem potkala Martu Kubišo-
vou. Řekla mi, že se jí můj hlas velmi 
líbí. Souhlasila s tím, abych zpívala její 
Modlitbu pro Martu. Tohle jsou právě 
ty situace, na které když si vzpomenu, 
nahrnou se mi slzy do očí. A v tu chvíli 
vím, že to, co dělám, dělám dobře.

Nejdříve jste na posvícení všechny 
roztančila. Pak jste je dojala právě 
písní Jednoho dne se vrátíš. Jak se 
vám v Čakovicích zpívalo?

Mně se u vás zpívalo velmi krásně. Tě-
šilo mě, že jsem lidi zaujala, přestože 

plno a tvrdě. A vlastně to takto dělám 
dodnes, protože pokud chcete prora-
zit, jinak to nejde. Konkurence na hu-
dební scéně je veliká, kdekdo by chtěl 
vystupovat v televizi či být hrán v rá-
diích. Děda byl na mě pyšný. Dnes mě 
sleduje z nebe a věřím, že mi drží palce 
a ochraňuje mě. Je to můj anděl. To, co 
v životě chci, musím cítit srdcem. Tak 
je to u mě i s hudbou.

Váš syn Karel chodí nyní do druhé 
třídy, zpíváte si společně doma? 
Zdědil talent po mamince?

Můj syn na konci března oslavil sedmé 
narozeniny. On je nyní v takovém ob-

Milovala jste hudbu už od dětských 
let. Od svých 6 let jste navštěvovala 
hodiny sólového zpěvu, hudební 
výchovy a hry na akordeon v ZUŠ 
v Přelouči. Jako malá jste vyhrála 
pěveckou soutěž. A v pouhých 13 
letech jste již vystupovala v metalové 
kapele Komat z Chvaletic. Zdědila jste 
talent po někom z rodiny?

Hudební nadání jsem zdědila asi po 
svém dědovi a mamince. Maminka 
jako malá zpívala a hrála na piano. 
Děda vždy celou společnost bavil svým 
zpěvem a hrou na akordeon. Jenom já 
z rodiny jsem takový neotřelý beran 
a vydala jsem se hudební cestou na-

dobí, kdy se teprve hledá. Zaměřujeme 
se spíše na sporty a hledáme ty, které 
by ho nejvíce bavily. Jenom vím, že jak 
je ta dnešní doba moderní a urychle-
ná, chtěl by se už dnes stát youtube-
rem, ale nechápe, že stát se youtube-
rem není tak jednoduché, a hlavně je 
ještě na to malý. Zatím to nevypadá, že 
by chtěl dělat muziku, ale líbí se mu, 
že jeho maminka je zpěvačka. Vždy 
když jsme spolu na koncertech, hlásí, 
to je moje maminka, ona zpívá. Samo-
zřejmě že si spolu zpíváme. Na dobrou 
noc má nejraději Ó, hřebíčku zahrad-
nický, protože jsem mu vyprávěla, že 
jsem tuto písničku zpívala na hudeb-
ních soutěžích.

Pracujete také ve školkách. Zpíváte si 
s dětmi?

K hudbě děti netlačím, ale podporu-
ji jejich vztah k ní. Hraju jim na piano. 
Vyťukáváme si rytmus. Používáme or-
ffovy nástroje. Díky textům písniček si 
děti rozšiřují svou slovní zásobu.

Jste finalistkou SuperStar z roku 
2009. Bylo vám tenkrát pouhých 
16 let. V té době jste absolvovala 
první ročník střední školy. Jaká to 
byla pro vás zkušenost? Posunulo 
vás to někam dál?

Mě v životě muzika natolik bavila, že 
jsem nechtěla zůstat na úrovni pou-
hé regionální zpěvačky pardubického 
a kolínského kraje. Cítila jsem, že chci 
víc, mám co říct, mám co dát a mám 
co zpívat. Takže jsem si do soutěže 
troufla jít. Neměla jsem z toho strach 
a ani obavy. Šla jsem do toho s tím, že 
ukážu to, co umím, co ve mně je, a že 
jsem ve své podstatě na tom správ-
ném místě. A ono se to podařilo. Do-
kázala jsem, že prostě zpívat umím. 
Samozřejmě že to člověku v 16 letech 
dá velké zkušenosti. Spadnete do ur-
čité řeky a vlastně se vám tím svět 
trošku změní. A já jsem za to ráda, 
protože jsem poznala, co to je komer-
ce, nekomerce, upřímnost, neupřím-
nost, láska, nenávist, závist, nezávist. 

Leona Šenková: 
Sympatická rockerka, která 
si podmanila Čakovice
Tato talentovaná zpěvačka vystoupila na čakovickém posvícení. 
Svým úžasným rozsahem hlasu si okamžitě všechny získala. 
Každá její písnička přilákala před pódium víc a víc lidí. Publikum ji 
odměnilo bouřlivým potleskem. Hudba je jejím životním posláním.

nejsem neustále hraná v rádiích, ne-
plním stránky Blesku, nemám 300 ti-
síc followerů na instagramu. S každou 
mojí zazpívanou písničkou přicházelo 
víc a víc lidí. V dnešní chaotické době 
lidé spíše poslouchají muziku na you-
tube nebo spotify, ale když si vás při-
jdou poslechnout naživo, je to pro mě 
vítězství. Jsem za to moc vděčná. Z Ča-
kovic jsem odjížděla s pocitem, že mu-
ziku mám dělat dál.

Můžete nám něco prozradit o svém 
novém působení v Rock rádiu?

V srpnu tohoto roku jsem dostala na-
bídku na pozici moderátorky od Jirky 
Weigyzza do rockového rádia. Já jsem 
tu nabídku přijala, protože pro rocker-
ku je to bomba příležitost. Modero-
vat budu jen o víkendech. Jsem trochu 
nervózní, protože se budu muset sžít 
s chodem rádia. Popravdě jsem v rá-
diu nikdy nepracovala, vždy jsem tam 
dříve seděla maximálně jako host. Je to 
pro mě velká výzva a příležitost. Budu 
se snažit posluchače nezklamat. ///

Michaela Šimůnková
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Historie ///

Foto: Soutěž o nejhezčí kroj v rámci 
celookresních dožínek u altánu v parku, 
fotoarchiv Marušky Černé.

Kronikářské perličky, 
rok 1956
V letošní kruté zimě pomrzlo 
mnoho stromů.
Pokračovalo asfaltování a betonování 
chodníků – nemusíme se už v době dešťů 
čvachtat v kalužích a blátě. Občané, v je-
jichž ulicích se pracovalo, vydatně po-
máhali. Dále bylo pokračováno v úpravě 
obou parků, poškozených stavbou hlu-
binné kanalizace. Členové rybářského 
kroužku obnovili starý bazén u cukro-
varské zdi. Kolem bylo postaveno nové 
zábradlí, byl instalován vodotrysk a ve 
vodě se proháněla hejna malých rybi-
ček. Hudební pavilon byl opraven a byla 
k němu přistavěna větší šatna a stálý 
taneční parket. Pavilon, parket, bazén 
a hlavní cesty v přední části parku byly 
osvětleny. Potok byl přemostěn beto-
novým přechodem, bylo vysázeno 300 
nových okrasných stromků a též byl 
upraven nový vstup do parku. V malém 
parku byla restaurována socha mistra 
Jana Husa. Nově upravené parky byly 
slavnostně předány 8. září a při té pří-

ležitosti se pořádala estráda s tancem. 
Druhý den tamtéž slavili zemědělci ce-
lookresní dožínky s výstavkou produk-
tů z našich polí, ale také květin a ovoce. 
Dorost požárního sboru předvedl ukáz-
ku ze svého výcviku a šermíři Svazarmu 

vybojovali několik utkání. Večer taneční 
parket nestačil všem, kteří chtěli tančit. 
O parky nyní vzorně pečuje nový za-
městnanec, zahradník pan Šesták. Vždyť 
nikdy se nesklidilo tolik ovoce ze zámec-
ké zahrady jako tento rok. Dříve sklizeň 
prováděl každý kluk a ještě při tom na-
tropil mnoho škody.

V místnostech zámku je definitiv-
ně umístěna Osvětová beseda, lidová 
knihovna s velkou čítárnou a místnos-
ti hudebního kurzu, do kterého nyní do-
chází přes 100 dětí. Slavnostního otevře-
ní se zúčastnil spisovatel Géza Včelička. 
Podepisoval čtenářům své knihy, hlavně 
známou Kavárnu na hlavní třídě.

Koncem roku 1956 je v naší obci 5.984 
osob, včetně přechodně bydlících. Naro-
dilo se 67 dětí. Již 220 rodin vlastní tele-
vizor a je přihlášeno 1370 rozhlasových 
přijímačů. I poptávka po garážích svědčí 
o tom, že stále přibývá těch, kteří vlastní 
auto nebo motocykl. V tomto roce sklá-
dali poprvé v historii naší obce žáci jede-
nácté třídy maturity. ///

Jarka Krákorová  
dle zápisů kronikáře Jiřího Nováka

Senioři /// U nás

9. 11. Z Čakovic k rakeťákům 
i k farmářům
Sraz účastníků ve 13.00 u čakovické 
lékárny. Odkud vyrazíme k volnočaso-
vému areálu, kterým zčásti projdeme, 
a budeme pokračovat stezkou na Zabitý 
kopec k bývalé raketové základně. Cíl 
vycházky bude na miškovické farmičce, 
kde nás přivítá paní Kočová a její zvíře-
cí svěřenci. V případě příznivého počasí 
si přineste buřtíky a můžeme opékat na 
táboráčku. Délka trasy asi 4,5 km (komu 
se to zdá moc, může dorazit rovnou na 
farmu mezi 14. a 15. hodinou). Když se 
do batůžku vejde i suchý chleba pro zví-
řátka, bude to fajn.

Vycházky 
s kronikářkou
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Po prázdninové pauze opět rozjel svou 
činnost Klub seniorů. V době babího léta 
se již konala Čakovická senioráda. Zde 
jste obhájili zlatou medaili. Gratulujeme. 
Ale to není jediná akce letošního podzi-
mu. Je toho o hodně víc.

„Milí senioři, připravili jsme pro vás pod-
zimní program. Snažili jsme se, aby byl 
plný aktivit z různých oblastí. A tak by-
chom vás rádi na některou z nich pozva-
li,“ říká místostarostka, Soňa Černá.
Přinášíme vám jejich přehled.

• Angličtina – od září pravidelně každé 
úterý od 9.15 (začátečníci), od 10.15 
(pokročilí), Klub seniorů

• Němčina – od září pravidelně každý 
čtvrtek od 10 hodin, Klub seniorů

• Trénování  paměti – každé úterý od 
13.30 do 14.30 (začátečníci), od 14.30 
do 15.30 (pokročilí), začínáme 22. 11. , 
Klub seniorů

• Senior akademie – každé pondělí od 
14 hodin, Klub seniorů

• Jóga – každé pondělí od 17 hodin, tělo-
cvična ZŠ Dyjská

• Kavárna  pro  (ne)znalce – cyklus 
přednášek na různá témata z různých 

Výlet na zámek Jemniště  
a prohlídka Včelího světa, 10. 11. 2022

Vážení senioři,
srdečně vás zveme dne 10. 11. na komentovanou prohlídku zámku Jemniště 

s návštěvou místní kavárny a procházkou po zámeckém parku. Oběd je pro vás 
zajištěn v restauraci U Kuklů ve Zruči nad Sázavou. Odtud budeme pokračovat do 
Hulic, kde si budete moci prohlédnout Včelí svět.

Na výlet se můžete přihlásit u Jany Jiruškové, tel.: 283 061 427 (775 305 135), 
u které získáte i veškeré informace.

oborů – 1x měsíčně, a to vždy v pondě-
lí od 15.30 v přízemí Gymnázia Čakovi-
ce, informace na www.gymcak.cz

• Vycházky s kronikářkou – venkovní 
aktivita, 1x za 14 dní, sledujte časopis 
U nás v Čakovicích

• Nordic walking – každé úterý a čtvr-
tek od 9.00 hodin, sraz u vchodu do 
zámeckého parku z ulice Cukrovarská

• Přednášky Lesy hl. m. Prahy – plánu-
jí se, budete informováni prostřednic-
tvím časopisu U nás v Čakovicích

• 2. výlet pro seniory – bude se konat 
10. 11. 2022 na zámek Jemniště a od-
tud se bude pokračovat na prohlídku 
Včelího světa do Hulic

O jednotlivých akcích či kurzech vás bu-
deme podrobně informovat prostřednic-
tvím časopisu U nás v Čakovicích.

Informace o počtu volných míst na kurzy 
či zájezdy a závazné přihlášky u Jany Ji-
ruškové, tel. 283 061 427.

Pokud byste měli nápad, jak zpestřit na-
bídku aktivit, volejte taktéž Janě Jiruško-
vé. Děkujeme. 
///

Klub seniorů vám nabízí 
bohatý podzimní program

23. 11. Exkurze pod 
třeboradickým komínem
Sraz účastníků ve 13.30 u Globusu na 
stanici autobusu č. 110 (odjezd k tep-
lárně Třeboradice ve 13.37). Jmenný se-
znam účastníků exkurze do technického 
provozu přečerpávací teplárenské sta-
nice Třeboradice je třeba zaslat předem 
k jejich proškolení v oblasti BOZP (ško-
lení v délce cca 10 min. proběhne v tep-
lárně před exkurzí). Z toho důvodu se 
tentokrát zájemci musí přihlásit u pí. Ji-
ruškové, tel. 283 061 427. Počet účastní-
ků omezen (max. 20), exkurzi nedoporu-
čujeme lidem se sníženou mobilitou.

K vycházkám s poznáváním vás zve 
Klub seniorů Čakovice. ///
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Sport /// U nás

Po deseti odehraných kolech (v době 
uzávěrky tohoto čísla časopisu) měli 
na svém kontě devět vítězství a jedinou 
ztrátu v podobě remízy na Hájích.

„Určitě chceme zpátky. Je to priorita 
číslo jedna, po téhle sezoně bychom se 
rádi dostali zase do přeboru. Pomohl nám 
dobrý rozjezd, všechno šlape. Je to super, 
hra je dobrá, vyhráváme, dáváme góly, mi-
nimum jich dostáváme. Snad to takhle vy-
drží a budeme i zdraví, pak to snad takhle 

odehrajeme až do konce,“ vyprávěl pro 
web Pražského fotbalového svazu třebo-
radický útočník Josef Šťovíček.

Je jasné, že o úroveň níž je fotbalo-
vá kvalita o trochu menší než v nabitém 
přeboru. „Hráčských individualit je v I. 
A třídě určitě méně než v přeboru. Tady 
jsou třeba čtyři kluci na balonu šikov-
ní a je to doplněné už ne tak šikovným 
zbytkem hráčů. V přeboru je kvalita vyš-
ší. Nám taky hodně pomohl příchod klu-

Třeboradice válcují 1. A třídu. 
Chtějí rychle zpět do přeboru
Bylo to veliké překvapení, když po minulé sezoně opustili přebor fotbalisté Třeboradic. Pražští 
šampioni z roku 2018 by se ale do elitní metropolitní soutěže rádi vrátili. A podle pohledu na tabulku 
to vypadá, že jsou na velmi dobré cestě.
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ků z Klíčan, to je fakt znát,“ pochvaluje si 
útočník, kterého na dosavadním průbě-
hu sezony mrzí pouze zmiňovaná remí-
za na Hájích.

„Remíza nás mrzí. Soupeř měl akorát 
dvě střely z trestňáku, my jsme byli po-
řád na jejich půlce, k ničemu jsme je ne-
pustili. Měli jsme hodně šancí, nastřelili 
jsme dvě tyče, dvě břevna. Tam byla smů-
la, že to nepadlo. Ale nemůžeme furt vy-
hrávat,“ směje se.

Sport /// U nás
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Do konce podzimní části 1. A třídy (počí-
táno v termínu uzávěrky časopisu) chybí 
fotbalistům SK Třeboradice sehrát tyto 
zápasy:
15. října 15.30  
 Dolní Chabry – Třeboradice
22. října 10.30 
 Třeboradice – Dolní Počernice
30. října 14.30  
 Kunratice – Třeboradice
5. listopadu 10.00 
 Xaverov – Třeboradice
13. listopadu 15.00  
 Tempo B – Třeboradice
Všichni v klubu jdou za jediním cílem – 
postup. „Chceme zpátky do přeboru 
a nejlépe hned. S týmem, který se nám 
povedlo složit, to mám jako cíl, kterým 
se netajím. Navíc čím delší dobu tým trčí 
v 1. A třídě, tím je to s návratem složitěj-
ší. Takže bychom chtěli postoupit,“ hlásí 
trenér Jan Novák.

Po několika sezonách přebor změnil 
sestupový klíč. Už nepůjdou přímo dolů 
hned čtyři týmy, ale pouze dva, které na-

hradí vítězové obou skupin 1. A tříd. Týmy 
na druhých místech si zahrají baráž o po-
stup s týmy na 13. a 14. místě přeborové 
tabulky. „Pro nás to znamená jediné: o to 
větší bude motivace vybojovat první mís-
to. Uvidíme, jak to s baráží bude. Tam zá-
leží na více věcech, zda někdo z přeboru 
půjde do divize. Soustředíme se ale jen 
na sebe. Jsem rád, že zůstali v týmu klu-
ci ze základní sestavy, mužstvo se povedlo 
doplnit a parta je dobrá. Na hřišti pracují 
kluci výborně, stejně tak je dobrá i trénin-
ková morálka,“ těší trenéra.

K dobrým výsledkům pomáhají i posi-
ly, které do nejsevernějšího kouta metro-
pole přišly před sezonou z Klíčan. „Při-
šli čtyři kluci, pátý byl na ně navázaný. 
Hodně jsme o tom v létě komunikovali 
s Tomášem Jurčíkem. Klíčany byly zvyk-
lé hrát na špici středočeského přeboru, 
mezi sezonami to tam skončilo, tak se 
dohodli s námi, vysvětluje posily kouč 
Novák. ///

Michal Káva
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Kontakty /// 

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

Datová schránka:
ID: 3pybpw9          IČ: 00231291

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

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

Pokladna, odbory:
Cukrovarská 52/24
Po   8–12, 13–17
ÚT   po tel. domluvě
St   8–12, 13–16
Čt   po tel. domluvě
Pá   po tel. domluvě
Telefon: 283 061 419

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

U nás /// Informuje

VOK na objemný 
odpad 2022
Vážení spoluobčané,
v roce 2022 budou pro potřeby občanů 
MČ Praha‑Čakovice přistavovány kontej-
nery na objemný odpad. Tyto kontejnery 
zajišťuje a financuje MHMP a tím i stano-
vuje podmínky výběru odpadu a druhu 
odpadu, který do VOK patří.
Upozorňujeme, že do těchto nádob je za-
kázáno odkládat nebezpečný odpad, (tj. te-
levize, lednice, pneumatiky, chemikálie, 
zářivky, autobaterie), dále odpad stavební 
a živnostenský a také bioodpad (na ten 
jsou přistavovány speciální VOK jen na 
bioodpad, tj. na větve, trávu, ovoce atd.).

Z MHMP máme  přiděleno  na  období 
9–12/2022 12 ks VOK.
listopad 02. 11., 16. 11., 30. 11.

Kontejnery  budou  přistavovány  ve 
středu ve 14.00 hod. a odvoz bude ten 
samý den v 18.00 hod.
Třeboradice – parkoviště u hřbitova 1 ks
Miškovice – Na Kačence 1 ks

VOK na bioodpad 
2022
Vážení spoluobčané,
i v roce 2022 budou pro potřeby občanů 
přistavovány kontejnery na bioodpad. Tyto 
kontejnery jsou určeny na zahradní od-
pad – listí, trávu, větve, neznečištěnou zemi-
nu, případně kuchyňský bioodpad rostlin-
ného původu bez živočišných zbytků. VOK 
na bioodpad zajišťuje a financuje MHMP.

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

Kontejnery budou přistavovány v so-
botu mezi 9.00 a 12.00 hod.
Třeboradice – parkoviště u hřbitova 1 ks
Miškovice – Na Kačence 1 ks

Listopadové blokové 
čištění komunikací
2. 11. Miškovice – Radonická, Na Mýtě, 
Zápská, U Zbrojnice, Bendlova, Košátecká
9. 11. Čakovice – Svitavská v úseku Něv-
ská–Ostravická, Dyjská, Myjavská, Něv-
ská v úseku Vážská–Oderská
Prosíme občany, aby respektovali do-
pravní značení a svá vozidla na uvedený 
termín blokového čištění komunikací 
přeparkovali. ///

Našim stěžejním projektem jsou dva díly 
knížky Odposlechnuto v Praze. Dohro-
mady obsahují přes 400 veselých pří-
běhů z hlavního města. Zajímavostí je, 
že autoři díky knize velmi brzy pronikli 
do světa lidí se sluchovou vadou. A kdo-
ví, možná právě díky koupi této knížky 
třeba k Vánocům si v příštím díle přečte-
me i jejich odposlechnuté příběhy z ulic 
Prahy (www.odposlechnutovpraze.cz). 
Projekt má však především neziskových 
charakter. Veškerý výtěžek z prodeje 
knih totiž věnujeme na nákup kompen-
začních pomůcek pro sluchově handi-
capované. Dáváme jim tak „symbolicky“ 
šanci také odposlouchávat. Již jsme tím-
to způsobem pomohli více než 60 lidem 
částkou přesahující 1 300 000 Kč. Knihy 
nám navíc balí a odesílají neslyšící za-
městnanci chráněného pracoviště Tichý 
svět, o. p. s., kterým tak dáváme práci.

Vše kolem knihy realizujeme s přáteli 
bez nároku na honorář. ///

Nadační fond Klub SRDCAŘŮ

Odposlechnuto 
v Praze – knížka, 
která vás zaručeně 
rozesměje a zahřeje 
u srdce

1. ÚT
O Koblížkovi
Sváťovo dividlo a Cirkus – 
centrum pro rodinu zvou 
malé děti s rodiči od 9.30 
na pohádkové představení 
do půdního prostoru 
čakovického zámku. 
Vstupné 50 Kč.

2. ST
Vzpomínková akce na 
Mons. Antonína Bradnu 
a mše svatá za zemřelé
Koná se od 16 hodin na 
čakovickém hřbitově.
 

6. NE
Velký lampionový průvod 
v Miškovicích
Sraz je v 16 hodin na farmě 
v Miškovicích. V 16.30 
se průvod za doprovodu 
zvířátek vydá na cestu 
Miškovicemi a zpět na farmu. 
Děti se mohou povozit na 
ponících a oslíkovi. Můžete 
se těšit také na opékání 
buřtíků a zahřátí tradičním 
svařáčkem. Vstupné je 
dobrovolné. Příspěvek na 
zvířátka vítán. Těší se na vás 
MC Myška Miškovice a CEV 
Farma Miškovice, z. s.

7. PO
Od číhošťského zázraku 
k akci K.
Přednášku PhDr. Michala 
Arnota můžete navštívit od 
18 hodin na čakovickém 
zámku.

Kalendář /// U nás

Kalendář listopad

8. ÚT
Efektivní komunikace 
s dětmi
Přednáška pro rodiče 
psycholožky Mgr. Kateřiny 
Kopečné – bližší informace 
na www.centrumcirkus.cz.

9. ST
Jiří Meca – koncert
Skladby z 19. století hrané 
na originální romantické 
kytary zazní v sále ZUŠ Marie 
Podvalové od 18 hodin.

21. PO
Historické pozadí 
politických 
monstrprocesů 
s církevními představiteli
Farnost Čakovice a městská 
část Praha‑Čakovice vás 
srdečně zvou na další 
přednášku PhDr. Michala 
Arnota na čakovický zámek 
od 18 hodin.

25. PÁ
Adventní věncování pro 
rodiny s dětmi
Adventní věnce můžete 
zdobit se svými dětmi ve 
voňavé cirkusové dílně. 
Bližší informace na 
www.centrumcirkus.cz.

26. SO
Oslavy 100. výročí 
narození Mons. Antonína 
Bradny
Slavnostní mše svatá 
celebrovaná biskupem 

Václavem Malým bude 
probíhat od 15 hodin 
v kostele sv. Remigia. Od 16.15 
můžete navštívit vernisáž 
malé panelové výstavy Náš 
dobrý rodák Antonín Bradna 
v ZUŠ Marie Podvalové. 
Výstavu je možné navštívit 
do 20. 12. 2022. Od 17 hodin 
bude probíhat beseda 
s pamětníky a historikem 
PhDr. Janem Stříbrným 
v čakovickém zámku.

Slavnostní rozsvícení 
vánoční jedličky 
v Miškovicích
Pojďme se sejít u bývalé 
hasičárny a společně 
rozsvítit v 17 hodin 
miškovickou jedličku.

27.NE
Slavnostní rozsvícení 
vánočního smrčku 
v Třeboradicích
První adventní neděli 
u kostela Nanebevzetí 
Panny Marie bude probíhat 
v 17 hodin slavnostní 
rozsvícení třeboradického 

vánočního stromu. Těší se na 
vás MČ Praha‑Čakovice.

29. ÚT
Kde přespávají pohádky
Pohádkové představení pro 
děti Anima Candidy začíná 
v 9.30 v půdním prostoru 
čakovického zámku. 
Organizátorem akce je 
Cirkus – centrum pro rodinu. 
Vstupné je 50 Kč.

30. ST
Slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu 
v Čakovicích
Městská část Praha‑Čakovice 
všechny srdečně zve na 
rozsvícení vánočního stromu 
v 17 hodin u čakovického 
zámku, následně bude 
rozsvíceno na náměstí 
25. března Kouzelné 
náměstíčko.

Advent na zámku
ZUŠ Marie Podvalové 
pořádá adventní akci před 
čakovickým zámkem od 
17 hodin. ///
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Inzerce

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

Salon Meggii – kadeřnické 
služby, bude nově nabízet 
od 1. 11. 2022 profesionální 
péči o nehty. Gelové nehty 
včetně doplňování, shellac, 
p‑shine, úprava přirozených 
nehtů včetně lakování a dále 
například parafínové zábaly. 
Tel. kontakt: 775 473 782

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

ŽALUZIE, ROLETY, plisé, sítě 
proti hmyzu, markýzy, garážo-
vá vrata, garnýže, šití záclon, 
shrnovací dveře, silikonová 
těsnění. Petříček, tel: 606 350 
270, 286 884 339,  
www.zaluzie‑rolety‑praha8.cz.  ///

Asistentka pedagoga s praxí 
ve školství nabízí hlídání dětí, 
případně doučování 1. stupně. 
Cena dle dohody. Tel. 607 170 119

Poznamenejte si jeden důležitý 
termín. Odevzdání vašich podkladů do 
prosincového čísla (tj. 12/2022) pro 
publikování pozvánek, prezentování 
akce v kalendáři akcí a inzerce je 
nejpozději do 10. listopadu. 
Toto číslo vyjde 25. listopadu.

Chcete inzerovat  
v prosincovém vydání časopisu 

U nás v Čakovicích?

Soukromá 
zubní ordinace 
ERDent, s. r. o. 
v Čakovicích
hledá milou a pracovitou zubní 

instrumentářku/zdravotní sestru na 
částečný úvazek (0,75 ‑ 4 dny v týdnu). 
Zdravotnické vzdělání není podmínkou, 
kurz instrumentářky si lze dodělat. 
Nástup leden 2023. V případě zájmu 
kontaktujte MUDr. Radku Kynclovou 
(erdent@seznam.cz, tel.: 723818232), 
která ráda nezávazně poskytne 

podrobnější informace.

 

Srdečně vás zveme na 

VELKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
v MIŠKOVICÍCH 

6.11.2022 
 

*od 16h se sejdeme na CEV Farma Miškovice  

* cca v 16:30h se vydá průvod za doprovodu zvířátek z farmy na dlouhou cestu Miškovicemi  

a pak se opět vrátí zpět na farmu 

* po průvodu povozíme děti na ponících a oslíkovi, 

opečeme špekáčky a prohřejeme se tradičním svařáčkem 

Vstupné je dobrovolné, příspěvek pro zvířátka z farmy vítán v jakékoliv výši ☺ 

Průvod pro vás pořádají: 

MC MYŠKA Miškovice a CEV FARMA Miškovice, z.s. 

CIRKUS - CENTRUM PRO RODINU
Danielova 14, Praha 9 - Čakovice
www.centrumcirkus.cz

 program 
akcí

cestA duchů 

Pojďme si užít přicházející podzim společně.
 4.10.  DÍLNIČKA PRO RODIČE A DĚTI (3+): Tvoříme Měsíc 
 7. 10.  SEMINÁŘ: Respektovat a být respektován v kostce
 11.10.  SEMINÁŘ: Vztek u dětí (Mgr. Kopečná)
 15.10.  BAZAR dětského oblečení, hraček, knih
 22.10.  INDIVIDUÁLNÍ VYŠETŘENÍ plosky nohou (podologie)
 1.11.  DIVADLO: O Koblížkovi
 4.-6.11. FOCENÍ: Vánoční rodinné focení s Lucií Pařízkovou
 8.11.  SEMINÁŘ: Efektivní komunikace s dětmi (Mgr. Kopečná)
 29.11.  DIVADLO: Kde přespávají pohádky

Detaily akcí i možnost přihlášení najdete  
na www.centrumcirkus.cz/program nebo  
se přihlašte na info@centrumcirkus.cz.

AD
VE
NT

SRDEČNĚ  VÁS
ZVEME
VE STŘEDU 
30. 11.  2022
V 17 HODIN
NA ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO
STROMU

ZUŠ MARIE PODVALOVÉ 
VE SPOLUPRÁCI 
S MČ  PRAHA 9-ČAKOVICE

30. listopadu

NA
ZÁMKU

W W W . Z U S M A R I E P O D V A L O V E . C Z

Na začátku listopadu v Čakovicích slavnostně odhalíme osm 
kamenů zmizelých. Kameny zmizelých neboli stolpersteiny 
připomínají židovské obyvatele naší městské části, kteří tu 
žili před válkou a kteří byli zavražděni nacisty za 2. světové 
války. Kameny budou umístěny před domy, ve kterých naši 
sousedé žili a do kterých se už nikdy nevrátili. Slavnostní 
akce se uskuteční za účasti zástupců pražské židovské obce 
a židovského muzea v Cukrovarské ulici u domu č. p. 22. 

Jste srdečně zváni.

Přesné datum najdete na webu městské části a ve 
vývěskách.

Kameny zmizelých 
neboli Stolpersteiny



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

Jednosměnný provoz. Provozovna Praha 9 - Čakovice.

Jsme výrobci produktů pro kreativní tvorbu

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

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

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

Kontakty: Dr. Marodyho 912, Praha 9 - Čakovice
www.creative.icpraha.cz / e-mail: creative@icpraha.cz
Tel. 266 310 617
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Haló, haló Creative IC Praha : 
rozšiřujeme sortiment o školní a kancelářské potřeby.
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Haló, haló Creative IC Praha : 
rozšiřujeme sortiment o školní a kancelářské potřeby.

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

Náš tradiční sortiment zůstává :
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TVOŘENÍ JE RADOST A RELAX – MYSLÍME NA DĚTI I TY NEJMENŠÍ -

Kontakty: Dr. Marodyho 912, Praha 9 - Čakovice
www.creative.icpraha.cz / e-mail: creative@icpraha.cz
Tel. 266 310 617

Fine studio Čakovice - 
jsme tu stále s vámi :

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

Masáže
Celková - Zádá,+šíje - Lávové kameny
Lymfodrenáž ruční
Lipomasáže s přístrojem Lipo M6
Infrasauna

Kontakt:
Dr. Marodyho 912/10 
Praha 9 - Čakovice 196 00

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

Základní umělecká škola
Marie Podvalové
vás zve na koncert

Sál ZUŠ, Cukrovarská 1,
Praha 9

Skladby z 19. století hrané
na originální romantické

kytary
9. listopadu 2022

18:00

JIŘÍ MECA

STĚHUJEME SE! 

Martinická 987/3 
Praha 9 - Kbely, 197 00

tel.: +420 604 657 488
infokbely@optika-optometrie.cz

Zveme Vás v listopadu 
na unikátní měření 
zraku DNEye 
scannerem.

Revoluční 3D měření očí 
zohlední biometrické 
hodnoty Vašich očí.

Vyrobené brýlové 
čočky jsou pak plně 
individualizované pro 
dokonale ostré vidění 
jako nikdy předtím.

Od listopadu 2022 nás najdete  
na nové adrese Martinická 987/3  

(vchod z ulice Žacléřská), Praha 9 - Kbely

NOVINKA

STĚHUJEME SE! 

Martinická 987/3 
Praha 9 - Kbely, 197 00

tel.: +420 604 657 488
infokbely@optika-optometrie.cz

Zveme Vás v listopadu 
na unikátní měření 
zraku DNEye 
scannerem.

Revoluční 3D měření očí 
zohlední biometrické 
hodnoty Vašich očí.

Vyrobené brýlové 
čočky jsou pak plně 
individualizované pro 
dokonale ostré vidění 
jako nikdy předtím.

Od listopadu 2022 nás najdete  
na nové adrese Martinická 987/3  

(vchod z ulice Žacléřská), Praha 9 - Kbely

NOVINKA



Slaviborský dvůr

Prodej bytů 
a pozemků  
pro rodinné 
domy

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

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

Prodej bytů 
a pozemků  
pro rodinné 
domy

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

Praha 9 – Třeboradice 
Tel.: 728 488 901

VEŘEJNÉ MÍSTO 

ZPĚTNÉHO ODBĚRU

AUTOBATERIÍ

Leták pro potřeby § 13 „Informování konečného 
uživatele a osvětová činnost“ zákona č. 542/2020 Sb., 
o výrobcích s ukončenou životností. 

Zpětný odběr 
autobaterií

Váš výrobce autobaterií

Kámo, autobaterie s ukončenou
životností předej na místo

zpětného odběru
www.glogistics.cz

Zpětný odběr 
pneumatik

Váš výrobce pneumatik

Kámo, odpadní pneumatiky 
předej na místo zpětného odběru

www.glogistics.cz

VEŘEJNÉ MÍSTO

ZPĚTNÉHO ODBĚRU

ODPADNÍCH PNEUMATIK

Leták pro potřeby § 13 „Informování konečného 
uživatele a osvětová činnost“ zákona č. 542/2020 Sb., 
o výrobcích s ukončenou životností. 



Slavnostní
vánočních stromků

Slavnostní
vánočních stromků

rozsvícení

Městská část Praha-Čakovice vás srdečně zve na

SlavnostníSlavnostní
vánočních stromků

Slavnostní
vánočních stromků

rozsvícenírozsvícenírozsvícení
vánočních stromkůvánočních stromků

rozsvícení
vánočních stromkůvánočních stromků

Čakovice (u zámku)
30. 11. 2022 - středa - od 17.00
Po rozsvícení vánočního stromečku 
bude na náměstí 25. března 
rozsvíceno „Kouzelné náměstíčko“.

Miškovice (u bývalé hasičárny)
26. 11. 2022 - sobota - od 17.00

Třeboradice (u kostela)
27. 11. 2022 - neděle - od 17.00 Pr
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