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Slovo starosty Obsah

Vážení sousedé, milí přátelé,
na konci letošního roku se v naší městské části rozběhlo 
či rozeběhne několik staveb. Některé jsou hrazeny z dotací 
hlavního města Prahy a jiné financuje naše městská část. 
Jednou z velkých investic je slibované dokončení cyklos-
tezek, jejichž stavba probíhala od časných jarních měsíců. 
Součástí tzv. krajinářských úprav bude úprava a doplnění 
okolní zeleně a na velké části z cyklostezek vzniknou loni 
slíbené alternativní nezpevněné cesty pro ty uživatele, kte-
ří preferují jiný povrch než asfaltové cesty. Práce by měly 

být dokončeny ještě letos, aby všechny cesty byly již od příštího jara plně k dispozici.
Na základě podnětů občanů jsme se také rozhodli dobudovat kus chodníku na Bělo-

mlýnské ulici v Čakovicích u garáží, kde při cestě z Třeboradic nebo od zastávky U Bílé-
ho mlýnku je nutné přecházet ve směru od Třeboradic před mostem a za mostem zase 
zpět. S kolegy v Radě jsme se rozhodli, že podél garáží prodloužíme chodník na západ-
ní straně této velmi frekventované vozovky. Tím řadě chodců zjednodušíme pohyb po 
této ulici. Na Bělomlýnské chceme také v nejbližší době zahájit opravu chodníku v Tře-
boradicích od Hamplovy ulice směrem ke Koubově ulici.

Jednou z dalších staveb, která umaže kus velkého dluhu vůči občanům v lokalitě 
u stadionu, je projekt na úpravu parkování a veřejného osvětlení v tomto bytovém sou-
boru. Kdo zde situaci zná, potvrdí, že tamní situace opravdu zdaleka neodpovídá po-
třebám 21. století. Ještě letos proto začne první ze staveb, které v příštích zhruba dvou 
letech zásadně zvýší komfort bydlení v této lokalitě.

Chtěl bych vám moc poděkovat za trpělivost, již máte při provádění všech staveb. 
Vězte, že za vším strádáním je na druhé straně vždy mnoho financí, které do dané lo-
kality plynou, ať už třeba do hlavních silnic z rozpočtu společnosti TSK, nebo z našeho 
společného rozpočtu, který máme na rozvoj naší čtvrti.

Přeji vám poklidný listopad a těším se na setkání třeba při rozsvícení stromečků – 
27. listopadu v Miškovicích, 28. listopadu v Třeboradicích, 1. prosince před zámkem 
v Čakovicích nebo tentýž den zase po roce i na Kouzelném náměstíčku.

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

Nákup komunálního rideru P524 EFI 
Husqvarna s příslušenstvím
Na základě poptávkového řízení Rada 
městské části hodnotila tři nabídky na 
nákup komunálního rideru P524 EFI 
Husqvarna. Ten má výrazně pomoci pra-
covníkům oddělení péče o zeleň a údržbu 
MČ, kteří jeho využití ocení po celý rok, ať 
už na sekání trávy, nebo v zimě například 
na odklízení sněhu. Součástí cenových 
nabídek bylo i příslušenství v podobě ža-
cího ústrojí, rotačního kartáče, sněhové 
radlice a pryžové stírací hrany pro radlici. 
Ze všech cenových nabídek podala nejvý-
hodnější společnost Nobur, s. r. o., s cenou 
425 268 Kč bez DPH.

Poptávkové řízení na dendrologické 
ošetření stromů na třeboradickém 
hřbitově
V červnu letošního roku byla provedena 
inventarizace stromů na třeboradickém 
hřbitově, jejímž cílem bylo posoudit je-
jich stav. Zhodnoceno bylo celkem 81 
stromů a 3 stromové skupiny. Hlavním 
cílem provedené inventarizace byl pře-

devším návrh opatření a plán péče, které 
byly podkladem pro budoucí poptáv-
kové řízení na potřebné dendrologické 
ošetření. Cenové nabídky podaly celkem 
tři společnosti, z nichž Rada MČ vybrala 
s nejnižší cenou ve výši 132 435 Kč spo-
lečnost Ing. Vít Kocián.

Oprava hasičského vozidla CAS 16 
Iveco Magirus používaného JSDH MČ 
Praha-Čakovice
Na základě žádosti Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Praha‑Čakovice 
byla uvolněna částka v maximální výši 
200 000 Kč na poslední opravy hasičské-
ho vozidla CAS 16 Iveco Magirus, které 
městská část získala v loňském roce bez-
platně od Letňan. Součástí oprav, o které 
se postará společnost Požární technika 
KOMET, s. r. o., bude například výměna 
stávající hlavice stožáru, výměna výfuko-
vého potrubí nebo úprava kabiny pro vý-
jezdové mužstvo. Po uvedených opravách 
čeká vozidlo ještě nový lak nástavby a in-
stalace reflexních prvků. Poté bude plně 
zařazeno do provozu jako prvovýjezdové.

Vyhodnocení nabídek výběrového 
řízení na zakázku malého rozsahu 
„Vlečka Čakovice – oprava 
vjezdových výhybek“
V rámci rekonstrukce čakovické vlečky, 
kde již došlo k opravě kolejí, je nyní řeše-
na oprava vjezdových výhybek. V souvis-
losti s tím bylo vyhlášeno výběrové říze-
ní na zakázku malého rozsahu, kam byly 
v řádném termínu podány dvě cenové 
nabídky. Kritériem pro výběr zhotovitele 
byla výhradně cena. Tu nejnižší nabídla 
společnost Hans Wendel spol., s. r. o., & 
Co., k. s., a to konkrétně 3 925 921 Kč. 
Následovat bude stavba nástupišť a za-
bezpečovacích systémů. Vlečka by měla 
být v provozu již v průběhu příštího 
roku.

Na svých pravidelných zasedáních Rada městské části Praha‑Čakovice 
projednala 47 bodů jednání. Vybíráme pro vás některé z nich.
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Kompletní zápisy z Rady naleznete 
na internetových stránkách 
https://cakovice.cz/Zapisy‑z‑jednani‑
Rady‑MC nebo v listinné podobě na poda-
telně úřadu. ///

„Parčík byl původně oplocen a nebyl do 
něj volný přístup, což byla vzhledem 
k jeho poloze v centru Miškovic škoda. 
Cílem při tvorbě studie bylo parčík ote-
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vřít veřejnosti a začlenit ho do veřejné 
městské zeleně. A to s ohledem na zacho-
vání pietního prostoru kolem památníku 
padlým obětem první a druhé světové 

války, který se v tomto prostoru nachá-
zí,“ vysvětluje radní pro Miškovice, Soňa 
Černá.

Zpevněná plocha ze žulové kostky na-
vržená u budovy má tvořit prostor k růz-
norodému využití, např. umístění stol-
ků a židliček, lavic pro potřeby usazení 
většího množství lidí či stánků při měst-
ských akcích. Zatravněná plocha je pak le-
mována trvalkovými a keřovými záhony. 
Prostor mezi zpevněnou a zatravněnou 
plochou je částečně oddělen dlouhou dře-
věnou lavicí. Další lavička se bude nachá-
zet ve spodním cípu parčíku.

„Součástí záměru je výsadba nových 
stromů, okrasných jabloní a jeřábů a dále 
výsadba jedle, miškovického vánočního 
stromku,“ doplňuje Soňa Černá.

Do budoucna se plánuje celkové zklid-
nění kolem prostoru parčíku a nové vy-
užití původní hasičské zbrojnice tak, aby 
místním i přespolním sloužila třeba jako 
kavárna či pekárna. 
///

(red)

Nový parčík u staré hasičské 
zbrojnice v Miškovicích
V Miškovicích se ještě letos dočkáme slavnostního rozsvícení 
vánočního stromečku v nově zrevitalizovaném parčíku u staré 
hasičské zbrojnice mezi ulicemi Polabská, U Zbrojnice a Všetatská.
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Velkolepý projekt přestavby řeší dva 
hlavní pilíře. Zlepšení dopravy a vizuál-
ní podobu náměstí. „V první řadě nám 
jde o vylepšení komunikační sítě nejen 
z hlediska kvality povrchu, ale hlavně 
bezpečnosti. A to v úseku od restaura-
ce Maximum, podél školky až k zahradě 
kostela, který je ve velmi špatném stavu 
nejen z hlediska povrchu, ale nevyhovuje 
ani z hlediska bezpečnosti chodců. Pás je 
zbytečně široký, nepřehledný,“ říká sta-
rosta MČ Praha‑Čakovice Jiří Vintiška.

Dnes jsou v tomto místě tři přecho-
dy. Jeden je značen žlutě jako provizor-
ní, ten bude nahrazen novým, lépe za-
bezpečeným. Druhý přechod je směrem 
ke kostelu zahrady a třetí u autobusové 
zastávky. „Přechod u autobusové zastáv-
ky je nebezpečný, neodpovídá normě. 
Bude zrušen a nahrazen dvěma nový-
mi. Lidem by to mělo umožnit kratší 
přecházení,“ podotýká starosta s tím, že 
by ve zmíněném úseku měla vzniknout 

tzv. sdílená zóna. Díky tomu se zde zpo-
malí doprava.

Radnice chce Třeboradicím vrátit ná-
vesní charakter typický pro středočes-
kou venkovskou oblast. „Třeboradice 
byly do roku 1963 samostatná obec. 
Vhodnou úpravou zeleně bychom rádi 
podpořili jejich typický ráz,“ říká sta-
rosta. Proto městská část hodlá upravit 
i veškerý veřejný prostor. „Rádi bychom 
také zlepšili poměr zeleň vůči pochozím 
plochám, čímž vznikne lepší prostor pro 
pořádání akcí u kostela. Pro ně chceme 
použít i vhodný materiál, například ka-
mennou dlažbu. Chceme tím zdůraz-
nit cennost tohoto místa,“ podotýká Jiří 
Vintiška.

„Třeboradická náves má svůj genius 
loci a je jednoznačně jedním z „pokladů“ 
naší městské části. Proto jsem rád, že se 
konečně dočkala zasloužené pozornosti 
a čekají ji změny k lepšímu. Nová vozov-
ka s lehce upravenými křivkami pove-
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Třeboradice získají novou tvář
Radnice plánuje velkou investici. V následujících letech chystá 
revitalizaci Slaviborského náměstí. Změnit by se měla nejen 
podoba návsi, ale hlavním cílem je lepší bezpečnost.

de spolu s dalšími úpravami ke zvýše-
ní bezpečnosti chodců, která je hlavně 
v okolí školky a autobusové zastávky 
dlouhodobě palčivým problémem.

Výsledkem plánované úpravy vedení 
autobusových linek je to, že konečnou 
zastávku tu bude mít už jen jeden auto-
bus. Naším cílem je, aby se v budoucnu 
i ten točil jinde a z návsi zmizel. Pokud 
jde o úpravu ‚zelených‘ ploch, těším se 
moc na spolupráci s paní architektkou 
Veronikou Hořákovou, se kterou jsme 
úspěšně realizovali například revitali-
zaci zahrady mateřské školky,“ doplňuje 
k plánovanému projektu radní pro Tře-
boradice Petr Novák.

V příštím roce by radnice měla zajis-
tit stavební povolení a začít na nákladný 
projekt shánět finance. Rozpočet na tuto 
akci se odhaduje na 15 milionů korun. 
Když vše půjde dobře, mohlo by se začít 
stavět v roce 2023. ///

Michala Jendruchová
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„V loňském roce jsme provedli úpravu 
webových stránek městské části a ná-
sledně jsme se rádi zapojili do soutěže 
Zlatý erb, která se již dlouhodobě věnuje 
hodnocení kvality informací poskytova-
ných veřejnosti. Zaměřili jsme se jak na 
grafickou proměnu stránek, tak přede-
vším na proměnu jejich obsahu a roz-
vržení. Naším cílem bylo, aby webové 
stránky byly přívětivé pro své uživatele, 
aby se v nich dobře orientovalo a vyhle-
dávalo,“ říká místostarostka Kateřina Ar-
notová.

A podařilo se. Snahu a kvalitu porota 
ocenila Skokanem roku, což je cena pro 
nové účastníky soutěže. „Jsme rádi, že 
se naše webové stránky líbily. Zároveň 
jsme podle podrobného hodnocení jed-

notlivých kritérií zjistili, na co se máme 
do budoucna zaměřit, kde je možné 
náš web vylepšit, jak stránky ještě více 
a lépe přiblížit uživatelům,“ podotýká 
Kateřina Arnotová s tím, že účast v sou-
těži představuje motivaci pro další zkva-
litňování webu a inspiraci od těch nej-
lepších.

Soutěže se každý rok účastní obdob-
ný okruh městských částí, které se snaží 
své informační kanály neustále vylepšo-
vat. Stejně tak k tomu přistoupí i Čako-
vice. „Rádi bychom se do soutěže zapo-
jili i příští rok a odnesli si další ocenění,“ 
těší se místostarostka. 
///

Michala Jendruchová
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Čakovice uspěly 
ve Zlatém erbu
Naše městská část se letos poprvé zúčastnila soutěže o nejlepší 
webové stránky a elektronické služby měst, obcí a regionů. 
A hned zabodovala. Odnesla si ocenění Skokan roku.

Ukliďme svět
Naše městská část je zase o poznání čis-
tější. Postaral se o to spolek NAČOS, který 
už sedmým rokem pořádá úklidy v rámci 
stále oblíbenější akce Ukliďme svět. Ani 
letos místní lidé nezklamali a v sobotu 
18. září organizátory ochotně podpořili.

V Čakovicích, Miškovicích a Třebora-
dicích bylo umístěno celkem šest pytlo-
matů, kde si lidé mohli vyzvednout pyt-
le a rukavice. Celkem nasbírali 22 pytlů 
odpadků. „Moc děkujeme naší technické 
správě, která je už od začátku důležitou 
součástí všech našich úklidů, protože od-
vážejí a likvidují nasbíraný odpad. Bez 
nich by to bylo daleko složitější,“ podo-
týká pořadatelka Michaela Kubernatová.

Podzimní úklid se uskutečnil v rámci 
celosvětového úklidu – World Cleanup 
Day 2021, v němž tisíce dobrovolníku po 
celém světe pomáhají přírodě. „My jsme 
pyšní na to, že se do této akce pravidel-
ně zapojují i obyvatelé Čakovic, Miškovic 
a Třeboradic. Stále čekáme na dobu, kdy 
už nebude potřeba nic uklízet, ale zatím 
se to bohužel nestalo. Další úklid bude na 
jaře v sobotu 2. dubna 2022. Bližší akce, 
kterou připravujeme, je sázení jarních ci-
bulovin. To proběhne v říjnu,“ dodává Mi-
chaela Kubernatová. ///

Michala Jendruchová

Druhá Čakovická 
drakiáda
Všechno lítá… V neděli 10. října se zná-
mé přísloví naplnilo téměř doslova. Po 
obloze nad Čakovicemi se proháněli 
draci všelijakých tvarů, barev i velikos-
tí. „Kromě klasických draků jsme viděli 
orla, čínské draky, ale i létajícího Super-
mana nebo Batmana,“ říká organizátorka 
akce Katka Rosická.

Druhý ročník Čakovické drakiády se 
opět vydařil. „Cílem bylo hlavně potkat 
se se sousedy, seznámit se osobně, popo-
vídat si a užít si společně příjemné a zá-
bavné odpoledne,“ podotýká další z orga-
nizátorů Míla Krejčíček.

Skvěle se vydařilo i počasí, jen malin-
ko chyběl vítr. „Děti se ale díky šikov-
né moderátorce ohromně bavily, i když 
zrovna nefoukalo,“ dodává třetí člen or-
ganizačního týmu Honza Kadlec. „Jsme 
moc spokojeni, protože se nakonec sešlo 
snad kolem pěti set lidí. Děkujeme všem 
našim sponzorům a partnerům, kterými 
byli ADC.net, Alkom Security, Auto Elso, 
Centrum Bermanka, CEV Farma Miško-
vice, Cukrárna Hájek & Hájková, EHRLE 
Bezkontaktní myčka Globus, IMPERA, 
Kino Music Club, MADE Group, MC/Ve-
lox, Pharmazet, Pronajmisito.cz, Salena, 
VIN Agro a WI – webový integrátor, bez 
kterých by se druhá Čakovická drakiá-
da konat nemohla. A moc děkujeme také 
všem návštěvníkům. I díky vám se akce 
takto vydařila!“ dodávají shodně organi-
zátoři. ///

Michala Jendruchová

Podzimní bazárek
Nebývalý úspěch zaznamenal letošní 
podzimní bazárek, který se konal v so-
botu 9. října v jídelně ZŠ Dr. Edvarda Be-
neše. Stovka prodávajících nabídla přes 
pět tisíc kousků krásných věcí pro děti. 
Prodala se téměř polovina. Největší zá-
jem byl o teplé zimní oblečení – bundy, 
kombinézy, oteplovačky a teplé boty – 
a jako již tradičně byl velký zájem také 
o nabízené hračky, stavebnice, hry a dět-
ské knížky.

Lidé v bytovkách 
u stadionu se 
dočkají parkovacích 
míst
Dlouhodobé problémy s parkováním 
v lokalitě kolem stadionu v budoucnu 
vyřeší stovka parkovacích míst. „Stavět 
by se mělo začít letos, budeme pokra-
čovat i příští rok a byl bych rád, aby se 
do tří let lokalita dostavěla,“ informuje 
starosta Čakovic Jiří Vintiška. Podrobné 
informace o projektu byly publikovány 
v časopise U nás v Čakovicích ve vydání 
9‑2020.

Cena celého projektu se odhaduje na 
cca 12 milionů korun. Informace o ome-
zeních souvisejících se stavbou dostanou 
občané dotčené lokality do svých domov-
ních schránek buď provádějící stavební 
firmou, nebo objednavatelem stavby. ///

Michala Jendruchová

Poznámka redakce: Zmiňované vydání 
časopisu 9‑2020 můžete najít na  
www.cakovice.cz/U‑nas‑v‑Cakovicich.

Odložení revitalizace 
křižovatky Za Tratí
Rada městské části Praha‑Čakovice byla 
informována, že z důvodu zpoždění do-
dávek stavebního materiálu se odkládá 
rekonstrukce křižovatky Za Tratí a Scho-
ellerova. ///

Bylo /// U nás
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Foto: Miloslav Krejčíček

„Máme velkou radost, že jsme rodičům 
opět mohli pomoci s prodejem a zejména 
výhodným nákupem potřebných věcí pro 
děti a na děti. Celý bazar se nesl v příjem-
ném přátelském a komunitním duchu 
a díky obrovskému zapojení skvělé vel-
ké party dobrovolníků se bazar opět vel-
mi vydařil. Ruku k dílu přiložilo přes tři-
cet cirkusových dobrovolníků. Moc všem 
děkujeme a už se těšíme na jarní bazar, 
který proběhne 5. března 2022,“ těší se 
organizátorka akce Šárka Slavíková z Cir-
kusu – centra pro rodinu, z. ú. ///

Michala Jendruchová
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V sobotu 2. října se odehrála jedna z nej-
větších čakovických událostí – Kouzel-
né posvícení. A kouzelné skutečně bylo. 
„Kouzelné na něm bylo už to, že po tak 
dlouhé době bylo jeho uspořádání vůbec 
umožněno. Hlavním důvodem pro ten-
to název byl ale určitě výběr interpretů. 
Od ‚Saxány‘ Petry Černocké po kouzel-
níka Jana Vaidiše nebo Richarda Nedvě-
da, který svým komickým vystoupením 
všechny pobavil,“ říká jménem městské 
části Praha‑Čakovice Kateřina Marszál-
ková.

A tak se v průběhu celého dne hodně 
kouzlilo. A to vážně i nevážně. Kouzelník 
Richard Nedvěd rozesmál děti i dospě-
lé svým humorným vystoupením. Mnozí 

pánové „nadbíhali“ zpěvačce Petře Čer-
nocké, která to na pódiu báječně rozje-
la. Dámy zase rozněžnil Martin Maxa či 
Petr Kolář se svými hity.

Posvícení oficiálně zahájili představi-
telé naší městské části v čele se staros-
tou Jiřím Vintiškou. Na pódiu přivítali 
i místního sportovce, lukostřelce Davida 
Drahonínského, paralympijského vítěze 
z Tokia, na kterého jsou všichni pyšní.

Kouzelně vyšlo i počasí, a tak malí 
i velcí řádili na pouťových atrakcích vše-
ho druhu. Ti méně odvážní se svezli na 
řetízáku, jiní do sebe naráželi v autíč-
kách a ten, kdo se nebál, vyrazil rovnou 
na adrenalinovou věž, z níž se po celý 
den ozýval divoký pískot. Kdo z toho 
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Čakovické posvícení
Hvězdný den zažily Čakovice první říjnovou sobotu. Po roční pauze 
se opět konalo posvícení. Akce se víc než vydařila.

neměl žaludek „na vodě“, mohl si do-
přát řadu dobrot. Stánkaři se předháně-
li, který z nich usmaží chutnější lango-
še, bramboráky nebo ugriluje chutnější 
šunku.

„Myslím, že to nemohlo dopadnout 
lépe. Lidé jsou v dnešní době lační po 
podobných akcích, ale takový úspěch 
jsme upřímně vůbec nečekali. Bylo 
z čeho si vybírat. Program byl navržen 
tak, aby si vybral každý, a plné náměs-
tí po celou dobu akce toho bylo jedno-
značně důkazem,“ dodává spokojeně 
Kateřina Marszálková. 
///

Michala Jendruchová
Lékárna

Cukrovarská

              

 

 
 

BUCHALOVI 

Čakovické posvícení sklidilo velký úspěch, na němž se velkou měrou podíleli také sponzoři, kterým by 
městská část Praha-Čakovice tímto ráda poděkovala.
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Naše městská část se tak připojila k ce-
losvětovému projektu, který inicioval 
velvyslanec ČR v USA Petr Gandalovič 
spolu s architektem a designérem Boř-
kem Šípkem. 

Pamětní místo, které tvoří dvě křesla 
spojená kulatým stolem, jehož středem 
prorůstá strom, vzniklo vedle Husova 
parku. Celou polovinu pořizovací ceny 

300 tisíc korun uhradili manželé Šim-
kovi, kteří projekt iniciovali. „Patří jim 
za to velký dík. Zbytek zaplatili sponzo-
ři a drobní dárci, i jim děkujeme. Jejich 
jména najdete na pamětní desce umístě-
né v parku,“ říká starosta Jiří Vintiška.

Při slavnostním projevu zároveň zmí-
nil, že se jedná o akci tři v jednom. „Ko-
lem lavičky vzniklo pivoňkárium. Je 

Fo
to
: M
ic
ha
el
a 
Ši
m
ůn
ko
vá

Čakovice uctily památku Václava Havla
V úterý 5. října, v den 85. výročí narození našeho bývalého 
prezidenta, odhalili představitelé Čakovic lavičku Václava Havla.

unikátní v tom, že jsme na kruhovém 
záhoně vysadili šedesát druhů pivoněk. 
A tím třetím zdejším projektem je stálá 
výstava velkoformátových fotografií his-
torických Čakovic. Počítáme s tím, že se 
zde budou konat i další výstavy, napří-
klad žáků ZUŠ,“ dodává starosta. 
///

Michala Jendruchová

Kreslená reportáž ze 
slavnostního odhalení lavičky 
Václava Havla

Na slavnostní odhalení lavičky Václava 
Havla dorazili i žáci 6. ročníku ZUŠ Ma-
rie Podvalové ve věku od 12 do 13 let, 

kteří pod vedením MgA. Jany Anděličové 
vytvořili na místě moc hezké kresby. Po-
suďte sami, jak krásné jsou. ///
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Výstavba 
nové školní 
budovy 
odstartuje na 
podzim

Druhý ročník skateových 
závodů

V Čakovicích se uskutečnil druhý 
ročník Čako SK8 Cup. Reportáž vám 
dokáže, že byl úspěšný a že nám zde 
roste talentovaná mládež.

Třeboradické babí léto

Letos se opravdu povedlo. Jak 
si ho účastníci užili? To vám 
prozradí reportáž, tentokrát 
bez komentáře.

Čakovické zprávičky

Zajímá vás aktuální dění v naší městské části? Nenechte si ujít 
nové Čakovické zprávičky.

Gymčak vypustil sondu do vesmíru

Studenti čakovického gymnázia vytvořili sondu, 
kterou vyslali do stratosféry. Připojili se tak do 
projektu Dotkni se vesmíru. Podívejte se, jak se jim 
to povedlo.

Kulturní akce do 
konce roku

Kulturní podzim 
MČ Praha‑Čakovice 
je v plném proudu. 
Další akcí uspořádanou 
čakovickou kulturní ko-
misí po koncertě kapely 
Poitín bylo divadelní 
představení Krásná řeč. 
Jaké akce vás čekají do 
konce roku? 

Spolky se opět potkaly na 
spolkovém dni

Po loňské pauze zase spolu. To bylo 
motto letošního 8. ročníku spolkového 
dne. Kolik spolků funguje na území 
městské části a jak úspěšná byla akce?

Na podzim začne výstavba nové školní budovy. Je to první 
vlaštovka z celkem čtyř, které budou postaveny v rámci 
projektu plánovaného školského kampusu.

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

→ ←

Fo
to
: M
ic
ha
el
a 
Ši
m
ůn
ko
vá

Fo
to
: M
ic
ha
el
a 
Ši
m
ůn
ko
vá

Foto: Michaela Šimůnková
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Zámecká noc
Poslední zářijový páteční večer ožil ča-
kovický zámek hudbou. Úderem 18. ho-
diny zahájily slavnostní fanfáry jubilejní 
desátý ročník Zámecké noci 2021. Žáci 
ZUŠ Marie Podvalové divákům dokázali, 
že i v období koronaviru pilně pracovali.

„Stále se překvapuji výkony našich 
žáků a studentů. Máme zcela ojedině-
lý flétnový soubor (28 příčných fléten) 
a naprosto profesionální jazzový or-
chestr, který založil kolega Jan Jakubec. 
V roli dirigenta a vedoucího souboru ho 
vystřídal Jan Soukup, který nás bohužel 
navždy opustil. Proto jsme letos, po do-
mluvě s městskou částí, za což jsem vel-
mi ráda, pokřtili lavičku před zámkem 
jeho jménem. Věříme, že tu bude stále 
s námi,“ říká ředitelka ZUŠ Ivana Heř-
mánková.

Právě J. J. Big Band, dnes pod vede-
ním Miroslava Kopty, byl vrcholem celé-
ho večera. Vystoupení pod širým nebem 
na nádvoří přilákalo mnoho lidí. I poča-
sí se vydařilo, a tak celá akce slavila vel-
ký úspěch. „Jsem na všechny pyšná. Je 
to zásluha skvělých učitelů, muzikantů 
a umělců, kteří působí v Základní umě-
lecké škole Marie Podvalové,“ dodává 
Ivana Heřmánková a zároveň zve veřej-
nost na výstavu portrétu prarodičů, jak 
je vidí žáci ZUŠ. Najdete ji v prostorách 
školy. ///

Michala Jendruchová

Posvícení v kostele
Radost. Radost z návratu k normálu. 
Radost ze sdílení. A hlavně radost ze 
společenství. To byla hlavní myšlenka 
letošního posvícení v kostele sv. Remigia. 
„Chtěli jsme vyjádřit vděčnost za každé 
dobro, které se v naší obci koná. Protože 
vnímáme jako velkou věc, že toho dobra 
můžeme být součástí,“ říká p. Stanisław 
Góra, který celebroval slavnostní mši 
s hudebním doprovodem Pavla Helana.

Kostel byl po celý den otevřen každé-
mu, kdo zde chtěl posedět, rozjímat nebo 
si prohlédnout výstavu výtvarnice Sev-
dy Kovářové. Děti se potěšily divadelním 
představením Malý princ a po duši svým 
vystoupením pohladil také vlídný písnič-
kář Pavel Holan. „Mám radost, že přišlo 
tolik lidí, už dychtili po návratu k normá-
lu. Ještě víc mě potěšilo, že přišlo mnoho 
lidí nekostelních. Všem, kteří pomáhali 
s organizací, patří velký dík,“ dodává Sta-
nisł aw Góra. ///

Michala Jendruchová

Posvícení 
v Třeboradicích
Třeboradice se poslední zářijovou sobo-
tu zahalily do vůně pečené husy, grilova-
ného masa, koláčků či perníku. Konalo 
se tam posvícení, jež letos neslo heslo 
„Plánuješ‑li rok, zasej zrno. Plánuješ‑li ti-
síciletí, sázej stromy“. Hlavním tématem 
bylo dřevo. Děti tvořily dřevěné výrobky, 
vyzkoušely si tradiční práci se dřevem 
a nechaly se okouzlit dobovým koloto-
čem. Pobavily se u představení divadél-
ka Romaneto nebo se potěšily zvířátky 
z miškovické farmy. Dospělí nakupovali 
na řemeslném tržišti, spočinuli při mši 
svaté na zahradě kostela, zaposlouchali 
se do lidových písní a vrcholem dne byl 
večerní koncert kapely Generační pro-
blém. ///

Michala Jendruchová
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Zmínil jste fyzické mučení, opravdu 
každý víkend uděláte dva a půl tisíce 
dřepů? Jak dlouho vám to trvá?

Ano, tomuto svému očistnému rituá-
lu se oddávám už nějakých třicet let 
a těch 2500 dřepů, které dělám bez 
přestávky, mi trvá asi hodinu dvacet 
minut.

To se zdá úplně neskutečné. Máte 
vůbec nějaké prohřešky? Ujíždíte 
třeba na sladkém?

Sladké si občas rád dopřeju. Myslím, že 
vzhledem k energetickému výdeji si ho 
mohu dovolit. Mám rád například vě-
trníky. Už od malička.

Zahřešíte si nějakou dobrotou také 
u nás v Čakovicích na posvícení?

No to si buďte jistá!!! Miluju tohle 
ochutnávání u stánků…

Co vlastně vy a Čakovice? Znáte je?
Vystupuji tady poprvé, v tomto smyslu 
je to má premiéra, nicméně Čakovice 

samozřejmě znám a moc se mi líbí. Ze-
jména ten krásný zámeček a velmi ori-
ginální kostel.

Letos tu tedy máte koncertní 
premiéru, co třeba uspořádat tady 
také „premiéru“ vaší výtvarné 
činnosti? Neuspořádáte u nás 
nějakou výstavu vlastních obrazů?

To bych moc rád, bohužel takřka všech-
ny mé obrazy byly prodány do ciziny 
a skončily v soukromých sbírkách v Ně-
mecku a v Americe, takže to není tak jed-
noduchá záležitost. V současnosti vlast-
ním pouze pět svých obrazů, což je na 
výstavu málo. Nicméně hodlám toto své 
výtvarné portfolio do budoucna postup-
ně rozšiřovat, takže není všem dnům 
konec a pokud budou mít Čakovice ješ-
tě zájem o uspořádání mé výstavy za ta-
kové dva až tři roky, budu velmi poctěn.

Neměl jste víc času na malování 
právě v období lockdownu? Jak jste 
vůbec snášel covidovou pauzu?

přišlo nějaké to vystoupení, ale hrani-
ce svého regionu se mi překročit neda-
řilo. Na svou slávu jsem si musel ještě 
dlouho počkat. Celých šestnáct let ješ-
tě trvalo, než si mě všimlo vydavatel-
ství Universal Music a nabídlo mi ex-
kluzivní smlouvu. A tím se všechno 
změnilo.

Před dvaceti lety jste vydal první 
album. Nenadělíte si nějaké album 
i k šedesátce, kterou jste letos 
oslavil?

Ano, tuto smlouvu se mnou Universal 
Music uzavřelo na pět alb, z nichž prv-
ní s názvem C´est la vie vyšlo v roce 
2000, tedy před 21 lety. A máte prav-

Kdy jste byl naposledy na Portě?
Porty jsem se zúčastnil vlastně jenom 
dvakrát v osmdesátých letech, což je 
už pěkná řádka let. V roce 1986 se mi 
ji pak podařilo se svými písničkami vy-
hrát.

Od té doby jste se nepřijel ani 
podívat? Přitom Porta vás proslavila, 
že? Respektive díky ní jste se vyhoupl 
mezi známé zpěváky…

Budete se divit, ale vlastně ani ne. 
Takhle to tehdy nefungovalo. Po to-
mhle vítězství se můj muzikantský ži-
vot ubíral stále ve stejných kolejích, 
skoro jako by se nic nestalo. Dál jsem 
samozřejmě skládal písničky, tu a tam 

du, že vydat album k mé šedesátce by 
bylo velmi stylové, pohříchu však toto 
mé jubileum padlo na covidový rok, 
který nám muzikantům nepěkně na-
míchal karty a vše pořádně zkompli-
koval. Nicméně jsem i tak připravoval 
materiál na novou desku a v nejbližší 
době se do studia chystám. Takže no-
vého alba se moji fanoušci dočkají, je-
nom o něco později a s menší slávou.

Nese se váš letošní rok v duchu 
oslav? I když, jak říkáte, ovlivněn 
covidovými opatřeními…

Ani ne. Svou šedesátku jsem oslavil jen 
se svou maminkou, dětmi a svými nej-
bližšími přáteli. A těch zas tolik není. 
Žádné velké oslavy se tedy nekonaly. 
A nebylo to jen kvůli lockdownu, pro-
stě na tyhle opulentní záležitosti moc 
nejsem.

Považujete tenhle věk za nějaký 
milník?

Inu, co na to říct? Minul jsem milník 
s touhle číslovkou a překročil šedesát-
ku. Někdo by mohl říct, že jsem dosáhl 
životního jubilea. Ve skutečnosti jsem 
však jen překročil práh svého stáří.

Stáří je ve vašem případě skutečně 
silné slovo. Působíte velmi mladistvě. 
Čím se udržujete v tak skvělé formě? 
Opravdu žijete jako asketa, jak o sobě 
tvrdíte?

Pravidelně sportuju a cvičím. A to 
i přesto, že s každým rokem je stále 
těžší udržet se ve formě. A v mém věku 
je navíc člověk samozřejmě už znač-
ně opotřebovaný. Přesto ale stále ješ-
tě nic nevzdávám a jsem rozhodnutý 
svou kůži zubaté neprodat lacino. Tak-
že se neustále všemožně fyzicky mu-
čím, abych úplně nezrezavěl a dobral 
se své dávky endorfinů. A asketismus 
k tomuto životnímu stylu patří. Tak-
že ano, jsem v každém směru asketa, 
nejsem nikterak materiálně založený, 
stravuji se jen velmi skromně a žiju si 
svůj poustevnický život.

Martin Maxa: Žiju jako 
asketa a poustevník
Jako mnozí písničkáři začínal na festivalu Porta. Tehdy ho 
ani nenapadlo, že za nějaké čtvrtstoletí z něj bude slavný 
hudebník. Letos oslavil šedesátku a za největší dárek považuje 
„polockdownový“ návrat před publikum. Se svým vystoupením 
zamířil i k nám na Čakovické posvícení.

Moc špatně. Strašně mi chybělo mé 
publikum. Ten finanční propad mi zas 
tak nevadil, nečiní mi totiž problém 
utáhnout si opasek, ale moji fanoušci 
mi opravdu moc chyběli. Na malování 
jsem sice víc času měl, pracoval jsem 
na jedné zakázce (konečně do České 
republiky), ale bez té muziky mi bylo 
strašně smutno.

Jakou malujete technikou? Říkáte, že 
je speciální?

Ta technika není zas tak speciální, ma-
luju technikou olej na plátně, čili tak-
řka 500 let nic nového pod sluncem. 
Spíš styl mé malířské tvorby se dnes 
už tak často nevidí. Věnuju se hyperre-
alismu, který je velmi pracný a časově 
náročný. Vyžaduje opravdu léta pra-
xe, trpělivost, dlouholetou zkušenost 
s olejovými barvami a samozřejmě ně-
jaký ten talent, bez něhož by to pros-
tě nešlo. 
///

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

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

Tento měsíc pokládá otázku 
ODS + TOP 09.

Jak hodnotíte práci 
jednotky požární 
ochrany městské části 
Praha-Čakovice?

Činnost HZS obecně, jedno jestli profe-
sionálů nebo dobrovolníků, prověřila 
poslední léta dostatečně. Nejen při ha-
šení a likvidaci požárů nebo vyprošťo-
vání osob při haváriích na silnicích nebo 
v sídlech. Jejich pomoc při živelných ka-
tastrofách nebo při probíhající epidemii 
covidu je stále hmatatelná a nezastupi-
telná. Mají náš respekt a úctu. Stejnou 
měrou i naše domácí jednotka SDH.
///

Jednotka požární ochrany městské části 
Praha‑Čakovice má u nás již dlouholetou 
tradici.

Jako malý kluk si pamatuji, že rodiče 
chodili na hasičské bály a v SDH Miško-
vice se věnovali mládeži, která se zúčast-
ňovala soutěží v hasičském přeboru.

Bylo období, kdy u nás SDH skoro za-
nikl a fungoval pod záštitou SDH okol-
ních obcí, ale díky obětavosti členů a po-
moci naší městské části se doufám blýská 
na lepší časy.

V minulých letech se dostavěla nová 
požární zbrojnice a výrazně se zlepšilo 
vybavení sboru.

SDH je potřebnou součástí naší měst-
ské části a je v zájmu nás všech podpo-
rovat jeho rozvoj, zlepšování zázemí i vy-
bavení.
///

Daniel Kajpr,
zastupitel 
MČ Praha -Čakovice
KDU-ČSL

Fungující jednotka požární ochrany je 
oprávněně chloubou každé obce nebo 
městské části. Vedle aktivit vyplývajících 
z její podstaty hraje také důležitou roli ve 
spolkovém životě.

Považuji za zásadní, že naše městská 
část má požární jednotku, která je přes 
opakované změny na postu velitele nadá-
le velmi dobře funkční a zvládá plnit i ná-
ročné úkoly – jako třeba při březnovém 
požáru čakovického autoservisu.

Nedávné přestěhování do nového ob-
jektu v Miškovicích bylo nezbytné pro 
zlepšení akceschopnosti jednotky. Je ale 
také nutné zajistit, aby pravidelný pří-
spěvek z rozpočtu městské části skuteč-
ně odpovídal jejím potřebám.
///

Martin Slavík,
zastupitel 
MČ Praha -Čakovice
ODS + TOP 09

S prací naší jednotky požární ochrany 
jsem velice spokojen. Od jejího založe-
ní v roce 2012 se tento subjekt posunul 
na poli požární ochrany hodně dopředu. 
A to hlavně díky obětavosti svých členů, 
kteří tomuto poslání věnují velkou část 
svého volného času. Zejména se jedná 
o údržbu techniky, držení pohotovostí, 
povolávání k mimořádným událostem, 
o součinnost s úřadem MČ Praha‑Čako-
vice atd. Dokonce si přes svou velkou 
vytíženost najdou čas pro pořádání pre-
ventivních akcí jak pro děti, tak i pro do-
spělé. Co se týká zásahů, například v roce 
2020 JPO vyjížděla k 56 mimořádným 
událostem, z toho byla minimálně třetina 
na území naší městské části. Za zmínku 
určitě stojí držení pohotovostí v covido-
vé době, kdy JPO vyjížděla k mnoha udá-
lostem, nejen u nás, ale i po celé Praze. 
Je málo mimořádných událostí v našem 
okolí, kde by JPO Čakovice nezasahova-
la. To svědčí o připravenosti a dobré po-
věsti našich hasičů. Díky výstavbě nové 
hasičské zbrojnice mají hasiči po mnoha 
letech důstojné zázemí pro vykonávání 
své činnosti. Jsem rád, že vedení naší MČ 
souhlasilo se založením jednotky v MČ 
Praha‑ Čakovice a pomohlo s pořízením 
techniky i zázemí jak pro členy JPO, tak 
pro SDH.

Závěrem chci klukům popřát, ať se 
vždy vrátí z výjezdu všichni v pořádku.
///

Pro práci naší výjezdní jednotky, ale 
i celého sboru dobrovolných hasičů 
mám jen slova uznání. Naše jednotka 
svým působením daleko přesahuje hra-
nice naší městské části. Poskytuje svou 
součinnost profesionálním hasičům při 
krizových událostech v Praze i ve Stře-
dočeském kraji. Osobně bych chtěl vel-
mi ocenit přístup a obětavost jednotky 
v nejtěžším období pandemie. Jejich 
spolupráce s krizovým štábem a pomoc 
našim nejvíce ohroženým obyvatelům 
byla příkladná. Občas zaslechnu názory, 
že výdaje na provoz naší jednotky jsou 
příliš nákladné a bylo by lepší využít je 
jinak. S tím si dovolím nesouhlasit. Po-
kud jde o ochranu životů a zdraví na-
šich spoluobčanů, není taková úvaha na 
místě. Jednotka i sbor se za posledních 
10 let staly nedílnou součástí života naší 
komunity a já si dovolím využít zbytku 
vymezeného prostoru pro tuto odpověď 
k veřejnému poděkování za jejich práci. 
Vážení hasiči MČ Praha‑Čakovice, díky 
za vše, co pro nás a naši městskou část 
děláte.
///

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

Otakar Duben,
zastupitel 
MČ Praha -Čakovice
ČMT

Tomáš Dubský,
zastupitel 
MČ Praha -Čakovice
ANO
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Leden
Úkol vésti kroniku a učiniti obraz živo-
ta v roce 1952 připadl správci Osvětové 
besedy Ladislavu Bernartovi, který pů-
sobil jako odborný učitel na střední ško-
le v Čakovicích od roku 1934. Pro školu 
mateřskou a družinu mládeže nebylo 
v tomto roce vhodného umístění. Mateř-
ská škola byla nouzově v národní škole 
a družina v bývalém hostinci. Bylo za-
počato s výstavbou dřevěného typového 
domku, kde bude umístěna vzorná škol-
ní kuchyně, jídelna, družina a mateřská 
škola se 2 třídami. O výstavbu budovy 
a cenného vybavení se postaral závod 
Avia s mimořádným pochopením. Zdra-
votní středisko v Čakovicích bylo zřízeno 
ve vile MUDr. B. Václavka. Službu denní 
obstarávali dva lékaři, MUDr. J. Houska 
a MUDr. F. Kremla. Sanitní služba o síle 6 
vozů byla soustředěna u zámku.

Únor
Místní knihovna trpí nedostatkem místa 
v národní škole. Vede ji knihovník J. An-
drš. Čtenářské besedy o nových knihách 
se nesetkaly s pochopením.

Březen
Ohromný úspěch měla opereta Polská 
krev sehraná dramatickým odborem 
Avia a provázená orchestrem řízeným 
Václavem Bartoníčkem. Byla mnohokrát 
opakována, vždy při vyprodaném hle-
dišti, a dokonce hrána v jiných městech 
v Čechách. Ostatní divadelní hry (Václav 
Hrobčický z Hrobčic, Kalinový háj, Gazdi-
na roba) měly návštěvnost průměrnou.

Květen
Svátek práce byl ve znamení pěkného po-
časí oslaven v Praze. Byl dokončen a od-
halen pomník obětem světových válek 

před budovou MNV (radnice). Je vytesán 
z hořického pískovce. Do jeho pylonu, 
zhotoveného z kamene a obloženého žu-
lovými deskami, na kterých jsou vytesá-
na jména obětí, byla uložena prsť z bojišť 
obou světových válek a z koncentračních 
táborů, dále pak tuba s kovovými mince-
mi r. 1945–1952 a na pergamenu psaná 
zdravice, určená budoucím generacím. 
Mateřská škola byla rozšířena o závodní 
mateřskou školu Avia, do které přešlo 28 
dětí. Na střední škole se začala vyvíjeti 
činnost pionýrské skupiny.

Červen
Závěrečné zkoušky na školách prošly 
klidně a rovněž zařazení do jednotlivých 
oborů práce bylo uspokojivé. Na střední 
škole se vystřídalo několik náborových 
skupin ze stavebnictví, kovoprůmyslu, 
hornictví a hutnictví.

Kronikářské perličky, rok 1952

Historie ///

Představení dramatického 
odboru Avia, opereta 
Polská krev s orchestrem 
V. Bartoníčka.  
Fotoarchiv Z. Mojžíšové
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Školství /// U nás

Velkým štěstím bylo, že jsme po technic-
ké stránce byli, ač neplánovaně, poměr-
ně dobře připraveni. Škola má již několik 
let nastavený velmi funkční systém pro 
elektronické předávání informací mezi 
žáky, učiteli, rodiči a vedením školy, stej-
ně tak funguje elektronický systém zadá-
vání domácích úkolů, testů atd., máme 
elektronické žákovské knížky a elektro-
nické třídní knihy. Vše „běží“ v systému 
agendy školy Edookit, který používáme 
od školního roku 2018/2019. Velmi dů-
ležitou otázkou na počátcích distančního 
vzdělávání byla volba platformy pro on-
line (synchronní) výuku žáků, nakonec 
jsme vybrali aplikaci Google Meet, která 
je i částečně implementovaná do školní-
ho informačního systému Edookit.

Samostatnou kapitolou byl úsek prak-
tického vyučování. Přestože distanční 
vzdělávání probíhalo na vysoké úrovni, 

nikdy nemohlo nahradit prezenční výu-
ku a zejména odborný výcvik. Za dodr-
žování všech pravidel, která tou dobou 
platila, jsme se snažili i my–škola pomo-
ci svým dílem k eliminaci dopadů koro-
navirové krize tak, jak to umíme – naši 
kuchaři připravovali obědy pro čakovic-
ké občany (seniory) a naši řidiči jim je 
rozváželi v hygienicky vyhovujícím jed-
norázovém balení. Zároveň jsme tímto 
způsobem dodávali balené obědy i na 
naši školní provozovnu „občerstvení“ 
v poliklinice Bioregena, dále zaměst-
nancům Magistrátu hl. m. Prahy i Zastu-
pitelstvu HMP. Při přípravě obědů učite-
lé OV natáčeli výuková videa, která byla 
žákům k dispozici na školním youtube 
kanálu.

Ihned po uvolnění nejpřísnějších re-
strikcí nastoupili žáci na odborný vý-
cvik, začaly individuální konzultace.
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Čakovická hotelová škola v době 
koronavirové aneb štěstí přeje 
připraveným
Od března 2020 ovlivňuje veškeré dění po celém světě pandemie nemoci covid‑19 a s ní související 
opatření a omezení. Nejinak tomu bylo i s naší školou – SOŠ a SOU, Praha–Čakovice. Od 11. 3. 2020 
jsme museli, ze dne na den, přejít na distanční výuku. 

Od května 2021 jsme se ve škole do-
stali do běžného režimu, probíhala vý-
uka, odborný výcvik, žáci skládali ma-
turitní a závěrečné zkoušky, v průběhu 
května odcestovalo 10 žáků na pracovní 
stáž do Itálie v rámci projektu Erasmus+ 
a další jsou na dlouhodobé stáži na Sar-
dinii – prostě škola je opět školou.

O tom, že jsme „dobu covidovou“ 
zvládli velmi dobře, hovoří i výsledky 
závěrečných a maturitních zkoušek, ve 
kterých naši žáci získali celkem 37 vy-
znamenání. Díky rozvolnění opatření ve 
školách mohlo dojít ve velkém sále ško-
ly ke slavnostnímu předání výučních lis-
tů a maturitních vysvědčení.

Ač si to nikdo z nás nepřeje, jsme do 
budoucna připraveni podobné krize 
zvládnout – štěstí přeje připraveným. ///

Mgr. Věra Nováková
ředitelka SOŠ a SOU, Praha-Čakovice
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Radioamatéři ///

V místním měřítku se jednalo o rozvinutí 
radioamatérského vysílacího pracoviště 
v terénu a navazování spojení ve ztíže-
ných podmínkách. V globálním měřítku 
šlo o účast v mezinárodním závodě IARU 
Region 1 HF Field Day.

Radioamatérský závod je akce, při 
které radioamatérské stanice ve vyme-
zeném čase navazují vzájemná spoje-
ní a vyměňují si soutěžní kódy. Cílem je 
dosáhnout co nejvyššího bodového vý-
sledku, který závisí na počtu spojení, 
kontinentu protistanice a podobně. HF 
Field Day se od jiných závodů liší tím, 
že stanice musí pracovat z přechodné-
ho stanoviště, nesmí použít napájení 
z elektrické sítě a na zřízení vysílacího 
pracoviště je k dispozici jen 24 hodin. 
V souladu s pravidly závodu jsme tedy 

využili napájení z průmyslových baterií 
dobíjených stowattovým solárním pane-
lem. Anténní systém se skládal z jedné 
vícepásmové antény na zhruba deseti-
metrovém stožáru.

Akci jsme uspořádali hlavně pro mlá-
dež z radioklubu OK1KEO (Dolní Počer-
nice) a z radio‑elektrokroužku v Národ-
ním technickém muzeu pod vedením 
Mgr. Miloše Milnera. Mnozí z těchto 
mladých operátorů již nabrali zkušenos-
ti v jiných závodech a zde mohli získat 
další zkušenosti.

Jeden z účastníků, Jakub Kříž (OK9N-
JA), říká: „Tato akce byla pro mě něčím 
naprosto novým. Se závodním provo-
zem na krátkých vlnách nemám prak-
ticky žádné zkušenosti, normálně jez-
dím závody na VKV, ale i tak jsem si to 
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Krátkovlnný polní den v Miškovicích
Ve stejný den jako Čakovický spolkový den, ale bohužel na jiném místě se o víkendu konala akce 
spolku ČAV – Českoslovenští amatéři vysílači. Díky vstřícnosti majitele nevyužitého pozemku vedle 
fotbalového hřiště v Miškovicích jsme zde mohli uspořádat Krátkovlnný polní den.

i přes nepatrné technické problémy do-
cela užil a rád si to zase někdy zopakuji.“

V neděli dopoledne nás navštívily dvě 
místní sousedky, které viděly v sobo-
tu na spolkovém dni náš transparent, 
kterým jsme se snažili nahradit osobní 
nepřítomnost mezi ostatními místními 
spolky.

Na této akci šlo hlavně o sbírání zku-
šeností a vyzkoušení místa. Vzhledem 
k tomu, že dva členové ČAV bydlí v naší 
městské části, rádi bychom umožnili zá-
jemcům z řad našich sousedů nebo je-
jich dětí, aby si s námi také mohli vy-
zkoušet amatérské vysílání. Pro zájemce 
z MČ Praha‑Čakovice máme dveře vždy 
otevřené. ///

Za spolek ČAV a radioklub OK1KEO 
Jindřich Vavruška, Miškovice

Sport /// U nás

Po sérii sparťanských osobností Martinu 
Frýdkovi, Horstu Sieglovi a Tomáši Řep-
kovi poznali dvanáctiletí a mladší kluci 
(a dvě holky) nejúspěšnějšího českého 
fotbalistu ve sběru týmových trofejí. 
Na otázky jim odpovídal bývalý útočník 
Vladimír Šmicer, legenda Slavie, ikona 
Liverpoolu (184 zápasů) a hvězda repre-
zentace (27 gólů).

Řečí faktů: S Liverpoolem vítěz Ligy 
mistrů (2005), Poháru UEFA (2001), an-
glického poháru (2001), anglického Ligo-
vého poháru (2001, 2003) a evropské-
ho Superpoháru (2001). S týmem Lens 
vítěz francouzské ligy (1998) a Fran-
couzského ligového poháru (1999), kte-
rý dobyl i s Girondins Bordeaux (2007). 
Třikrát vítěz české ligy se Slavií (1996, 
2008, 2009). Zahrál si na třech turnajích 
EURO, na každém se trefil, má z nich stří-

bro (1996) a bronz (2004). Tyto medai-
le by asi nezacinkaly bez jeho slavných 
gólů v 88. minutě: poprvé zajistil postup 
ze skupiny proti Rusku (3:3), podruhé 
dotáhl památný obrat proti Nizozemsku 
(3:2).

A tenhle sympaťák dodával vzpruhu 
a inspiraci následovníkům v modrých 
tričkách uvnitř čakovické sokolovny. Tře-
ba tím, že podle jeho slov do dvanácti let 
nekopal v akademii žádného velkoklu-
bu, ale nadšeně sportoval v severočes-
kém městečku Verneřice. „V létě fotbal, 
v zimě hokej, bylo to skvělý, měli jsme 
partu,“ ohlížel se za začátky působivé ka-
riéry. Do Slavie přestoupil až ve čtrnác-
ti, smlouvu podepsal v osmnácti, za áčko 
nastoupil v devatenácti. „Teď jsem před-
sedou v Dolních Chabrech, kde bydlím. 
Za béčko si kopnu, když je hezky a pěknej 

trávník. Mám za sebou pět operací kolen, 
jsem starej,“ konstatoval 48letý Šmicer, 
kterého bolavé koleno připravilo o účast 
na mistrovství světa v roce 2006.

„Můj táta taky hrál fotbal. Ale pak ho 
bolely nohy, tak už nehraje,“ vyslechl si 
dětský hlásek ze sálu. „No, to jsme na 
tom s tátou stejně,“ smál se.

Na co se děti Vladimíra Šmicera ptaly?

Který triumf je pro vás nejvíc?
Vyhrát Ligu mistrů, protože to zname-
ná být v kvalitním týmu, do kterého je 
hodně těžké se dostat. V Liverpoolu 
bylo z 22 hráčů 16 reprezentantů. Teď 
je těžké vůbec se prosadit do Premier 
League i jiných soutěží. V mojí éře hrá-
val Pavel Nedvěd za Juventus, Tomáš 
Rosický v Arsenalu, Karel Poborský 
v Manchesteru United a Benfice, Petr 

Vzpomínky na léto. Velikán Šmicer 
radil čakovickým dětem: 
Nic nešiďte, okrádáte samy sebe
Vedle obvyklých dávek tréninku a zábavy na předsezónním příměstském kempu přivítali 
fotbaloví talenti Čakovic jako tradičně i váženého hosta. 
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Čech v Chelsea… Teď je na vás, abyste 
na nás navázali!

Nejlepší český fotbalista?
Schick, Souček. Z mladých se mi moc 
líbí Hložek, snad jich bude víc.

A světový?
Když jsem hrál, tak Brazilec Ronaldo. 
A Zidane. Ten měl všechno, i když ne-
dával tolik gólů.

Messi, nebo Ronaldo?
Messi, protože obejde třeba pět hrá-
čů, je lepší jeden na jednoho.

Největší kámoš v Liverpoolu?
Nejdřív Patrik Berger, pak Milan Baroš, 
byli jsme menší česká kolonie. Měl jsem 
blízko k Francouzům, protože jsem 
díky angažmá v Lens uměl francouzsky.

Kterému brankáři jste nemohl dát gól?
Petr Kouba. Nebyl velký ale fantasticky 
mrštný. Peter Schmeichel v Manches-
teru United byl obrovský, líbí se mi 

i jeho syn Kasper v Leicesteru. A taky 
Alisson v Liverpoolu.

Největší brousek?
Tomáš Řepka, toho znáte. Velmi dob-
rý, ale nevyzpytatelný, bolelo to s ním. 
Před utkáním proti němu jsem si říkal: 
Bude mít blikanec zrovna proti mně, 
nebo ne? Když máš před sebou 90 mi-
nut s takovým obráncem za zády, moc 
se na zápas netěšíš. Takový byl i Marcel 
Desailly, vysoký, silný Francouz. Liliam 
Thuram taky. Hrál jsem proti němu tři-
krát, a dvakrát jsem skončil na nosít-
kách, protože mi dvakrát rozbil hlavu.

Komu jste fandil jako kluk?
Kennymu Dalglishovi z Liverpoolu. 
V televizi toho tenkrát moc nebylo, tak 
jsem si mohl vybírat jenom ze sestři-
hů. Skvělý byl Van Basten. Maradona, 
pro mě člen top 3 fotbalové historie.

Jaké byly tréninky zamlada?
Dorost byl pro mě těžký, do té doby 
jsem si myslel, že jsem docela dobrý, 

ale ve Slavii jsem zažil první dril. Ve 
čtrnácti jsem se poprvé začal učit od 
lepších spoluhráčů. Byl jsem malý, ne-
utekl jsem jim. Doma jsem hodně cvi-
čil. A jak jsem vyrostl, přestal jsem se 
bát. Technika mi zůstala a rychlost 
vzrostla. Není důležité, jak hráč vypa-
dá ve věku 14, 15, 16 let, ale v 18, 19. 
Kdybych se viděl v 16 letech, nikdo – 
ani já sám – by o mně neřekl, že to ně-
kam dotáhnu.

Co ochota trénovat?
Nikdo mě nemusel přemlouvat. Kluk 
to musí mít v sobě, jinak to nedopad-
ne. Nic nešiďte. Když si zkrátíte koleč-
ko v rohu a uděláte místo deseti kli-
ků nebo dřepů jenom osm, jenom tím 
okrádáte samy sebe. Radši jich udělej-
te dvanáct.

Jaký trenér byl Karel Brückner?
Na data nebyl, ale měl čuch. Stavěl na 
oblíbencích. Naopak Rafael Benítez 
v Liverpoolu rotoval hráče pořád. Sta-
tistici zjistili, že v 50 zápasech za se-
bou nepostavil stejnou sestavu, i když 
často vyhrával.

Góly vs. asistence?
Když Michael Owen získal Zlatý míč 
2001, dočetl jsem se, že jsem mu v tom 
roce nahrál na nejvíc gólů. To mě po-
těšilo. Ale žádný dárek mi za to nedal.

Jak vzpomínáte na legendární obrat 
Liverpoolu ve finále Ligy mistrů?

Prohrávali jsme s neskutečně silným 
AC Milán v poločase 0:3. Za ně hráli 
Kaká, Ševčenko, Crespo, Maldini, Pirlo, 
Cafu, Seedorf, Gattuso… A stejně jsme 
nakonec vyhráli my. Vidíte, kluci? Ne 
vždycky to jde, ale někdy jo.
Toto na závěr zdůraznil čakovickým 
talentům jediný český fotbalista, kte-
rý dal gól ve finále Champions League 
a navrch ještě vítěznou penaltu v roz-
střelu. Právě proti AC Milán.
///

Petr Rosenhofer, 
Michal Káva

Fo
to
: T
J 
A
vi
a 
Č
ak
ov
ic
e

Senioři /// U nás U nás /// Informuje

Listopad má náladu 
melancholickou, dny jsou kratší 
a chladnější, ale přesto vás zvou 
k procházkám za poznáváním 
městské části i okolí.

10. 11. Cesta na severní pól a dotek 
rané gotiky

Sraz účastníků ve 12.30 u rybníka 
v Třeboradicích a odtud cestou neces-
tou k severnímu pólu Prahy (nachá-
zí se v Hovorčovicích). Dále budeme 
pokračovat ke gotickému kostelu Na-
rození sv. Jana Křtitele, který nám las-
kavě otevře páter Kamil. Délka trasy 
cca 3 km, návrat autobusem. Vezměte 
si pevné boty a teplé oblečení. Nordic 
walking hole vítány.

24. 11. Návštěva u miškovických 
hasičů

Sraz účastníků ve 13.00 na konečné 
autobusu č. 140 v Miškovicích, odtud 
přejdeme do nové hasičské zbrojni-
ce. Můžeme se těšit na zajímavé poví-
dání našich bdělých hasičů, prohlíd-
ku zbrojnice, ukázku výzbroje… Zpět 
z Miškovic do Čakovic cestou podle 
Mratínského potoka. ///

Na setkání a společné zážitky se těší 
vaše kronikářka Jarka Krákorová

Vycházky 
s kronikářkou
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Přednášky, 
workshopy v Klubu 
seniorů

3. 11. od 14.00 – workshop „Stromeč-
ky  štěstí“ (přesunutý z původního ter-
mínu 6. 10.)

1. 12. od 16.00 – přednáška o středo-
věkém tkaní s ukázkou předení
Zájemci se mohou přihlásit a informovat 
u Jany Jiruškové, tel.: 283 061 427.

Předvánoční výlet 
do Drážďan
Z důvodu nejisté epidemiologické situa-
ce se výlet do Drážďan přesouvá na kvě-
ten/červen 2022.

Poukázky pro 
seniory
Upozorňujeme, že poukázky do lékárny, 
na které má nárok každý senior s trva-
lým pobytem na území MČ Praha‑Čako-
vice, který dovršil 65 let, budou vydává-
ny do 30. listopadu 2021.

Ukončení výdeje 
respirátorů
Ke dni 31. 10. 2021 bude ukončen výdej 
respirátorů pro seniory MČ Praha‑Čako-
vice. ///

Rada MČ Praha‑Čakovice 
pozvala elitního čakovického 
lukostřelce Davida 
Drahonínského jako 
čestného hosta na radnici 
po jeho návratu z letních 
paralympijských her v Tokiu, 
kde získal zlatou a stříbrnou 
medaili v lukostřelbě. 

Starosta Jiří Vintiška mu poblahopřál 
a poděkoval za přítomnosti ostatních 
členů Rady jménem městské části Praha-
‑Čakovice za skvělou reprezentaci nejen 
Čakovic, ale i celé České republiky na 
letních paralympijských hrách v Tokiu. 
Zároveň čakovický lukostřelec převzal 
z rukou starosty znak naší městské čás-
ti a finanční dar jako projev ocenění za 
vynikající sportovní úspěch. David Dra-
honínský plánuje finanční dar předat 
čakovickým dětem na rozvoj jejich spor-
tovní činnosti. Společně se členy Rady 
zahajoval David Drahonínský čakovické 
posvícení, kde mu ještě jednou členové 
Rady poděkovali a poblahopřáli. Nejen 
obyvatelé naší městské části, ale i ná-
vštěvníci posvícení z jiných částí Prahy, 
a dokonce i z jiných měst a obcí ocenili 
jeho úžasný sportovní výkon bouřlivým 
potleskem. ///

Přijetí zlatého 
paralympijského 
vítěze z Tokia

Výlet na zámek Sychrov
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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:
pondělí 8–12, 13–17
úterý 8–12, 13–16
středa 8–12, 13–16
čtvrtek 8–12, 13–16
pátek 8–12

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

Pokladna, odbory:
Cukrovarská 52/24
pondělí 8–12, 13–17
úterý po tel. domluvě
středa 8–12, 13–16
čtvrtek po tel. domluvě
pátek po tel. domluvě

Telefon: 283 061 419

Mimo úřední hodiny 
pro veřejnost je možné 
kontaktovat pracovníky 
příslušných odborů 
telefonicky nebo e-mailem.
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Kalendář listopad 2021

z nejznámějších písní 
30. a 40. let 20. století se 
uskuteční od 19 hodin 
v Schoellerově sále 
čakovického zámku.

11. ČT
Zahajovací koncert
Na půdě čakovického zámku 
vystoupí oblíbený pěvecký 
sbor Gaudium Cantorum. 
V 19 hodin začíná odložený 
zahajovací koncert celého 
koncertního cyklu. 

16. ÚT
Perníková chaloupka 
Cirkus – centrum pro rodinu 
srdečně zve malé diváky 
na loutkové představení 
Perníková chaloupka, které 
odehraje Sváťovo dividlo 
od 9.30 v půdním prostoru 
čakovického zámku. 
Vstupné 50 Kč.

2. ÚT
Mše svatá za zesnulé 
Mše bude sloužena na čako-
vickém hřbitově od 16 hodin.

7. NE
Lampionový průvod
MC Myška Miškovice a CEV 
Farma Miškovice, z. s., zvou 
malé i velké na lampionový 
průvod. Sraz je v 16 hodin 
na miškovické farmě a o půl 
hodiny později se vydáme 
za doprovodu zvířátek 
z miškovické farmy na 
cestu Miškovicemi. Děti se 
mohou povozit na ponících 
a oslíkovi nebo si opéct 
špekáčky a dospělí se zahřejí 
svařáčkem.

10. ST
Swingový koncert
Nenechte si ujít koncert 
Václava Marka a jeho Blue 
Star. Vystoupení složené 

Kalendář /// U nás

27. SO
Shahab Tolouie Trio
Unikátní zážitek vás čeká od 
19.30 hodin v Schoellerově 
sále čakovického zámku. 
V osobitém stylu se prolíná 
tradiční perská hudba 
a prvky flamenca.

Rozsvícení vánočního 
stromu v Miškovicích
Začátek od 17.00 hodin 
u bývalé hasičárny.

28. NE
Rozsvícení vánočního 
stromu v Třeboradicích
Sejdeme se v 18.00 hodin 
u kostela.

1.12. ST
Rozsvícení vánočního 
stromu v Čakovicích
Sraz u zámku v 17.00 hodin, 
poté bude na nám. 25. března 
rozsvíceno Kouzelné 
náměstíčko. ///

Milí přátelé,
blíží se listopadový čas a s ním také Dušič-
ky, kdy si připomínáme naše zemřelé předky 
a přátele, navštěvujeme hřbitovy, zapalujeme 
svíčky, oživujeme milé vzpomínky. V Čakovi-
cích se bude i letos konat tradiční „dušičko-
vá“ mše svatá, a to v úterý 2. 11. od 16.00 na 
čakovickém hřbitově U Křížku. Srdečně zvu 
vás všechny, kteří byste takto chtěli zemřelým 
projevit svoji lásku – můžete se přidat jen na 
chvíli svojí tichou přítomností. Tato mše svatá 
bude za všechny zemřelé, ať už jsou pochová-
ni kdekoliv, za naše i vaše blízké, ale také za 
všechny, na které už si nikdo nepamatuje a ni-
kdo se za ně nemodlí. Moc děkuji vám všem, 
kteří se k nám připojíte!

O den dříve, v pondělí 1. listopadu 
v 18 hodin, oslavíme v kostele sv. Remigia 
slavnost všech svatých. Tato slavnost nám 
také připomíná věčný život, nebe, kde se 
jednou budeme moci s našimi drahými 
opět setkat. ///

Ze srdce vám všem žehnám, P. Stanisław

Foto: Pixabay

U nás /// Informuje

Snahou naší městské části je pečo-
vat o okolí co možná nejvíc udržitelně 
a zároveň tak, aby opatření zlepšovala 
kvalitu života místních obyvatel – a to 
např. výsadbou nových stromů, tvorbou 
květinových záhonů s retenční funkcí, 
revitalizací parků, používáním zatravňo-
vacích dlaždic…

K šetrnému zacházení s vodou a ener-
giemi však můžete přispět i vy jako jed-
notlivec. Nadace Partnerství pro vás 
připravila 10 tipů, jak můžete našemu ži-
votnímu prostředí pomoci.

Jak můžete sami pomoci?
1.  Sbírejte dešťovou vodu a využívejte ji 

k zalévání zahrady. Díky tomu zůstane 
v lokalitě.

2.  Dejte prostor zeleni. Předzahrádka, 
záhonky, luční trávníky se rozehřívají 
méně než betonové plochy a lépe za-
sakují dešťovou vodu.

3.  Nepropustné plochy nahraďte pro-
pustnými, např. porézní dlažbou nebo 
zatravňovacími dlaždicemi.

4.  Fasády, altány, sloupy, krytá stání 
nechte porůst popínavými rostlinami, 

které stíní, zachytávají prach a díky 
přirozenému výparu v létě ochlazují 
své okolí.

5.  Při stavbě domu myslete na udrži-
telnost. Domy v pasivním standardu, 
zateplení, rekuperace, fotovoltaické 
panely, splachování dešťovou vodou 
a další opatření šetří peníze i přírodu.

6.  Zelené střechy na domech nejenže 
dobře vypadají, ale zasakují nadbyteč-
nou dešťovou vodu a postupně ji vy-
pařují do okolí. Izolují budovu a navíc 
poskytují potravu pro hmyz.

7.  Nechte prostor vzrostlým stromům, 
které v létě ochlazují a stíní, a sázejte 
nové pro budoucí generace.

8.  Nedopitou vodou ze sklenic, varné 
konvice, vodou po omytí ovoce a ze-
leniny nebo po čištění akvárii můžete 
zalévat zeleň ve svém okolí.

9.  Použitou vodou z umyvadel a sprch je 
možné splachovat toalety a ušetřit tak 
pitnou vodu.

10.  I panelové domy mohou mít zelenou 
střechu, fotovoltaické panely či sbírat 
dešťovou vodu a dále ji využívat k zá-
livce či na venkovní vodní prvky. ///
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10 tipů, jak připravit obec na vedro 
i přívalové srážky

Listopadové blokové 
čištění komunikací
3. 11.  Miškovice: Radonická, Na Mýtě, 
Zápská, U Zbrojnice, Bendlova, Košátecká
10. 11.  Čakovice:  Svitavská v úseku 
Něvská–Ostravická, Dyjská, Myjavská, 
Něvská v úseku Vážská–Oderská

Prosíme občany, aby respektovali 
dopravní značení a svá vozidla na 
uvedený termín blokového čištění 
komunikací přeparkovali. ///

Stanoviště 
velkoobjemových 
kontejnerů
Pro občany Čakovic, Miškovic a Třebo-
radic slouží stanoviště velkoobjemových 
kontejnerů k odložení velkoobjemového 
odpadu, sutě či bioodpadu do kontejne-
rů v ulici Na Bahnech.

Zimní prov. doba je od 1. 11. do 31. 3.
STŘEDA: 15–16 hod.
SOBOTA: 12–16 hod.
NEDĚLE: 12–16 hod. ///

Využijte možnost 
odepsat své dluhy 
v rámci milostivého léta!

Zaplatí‑li povinný mezi 28. 10. 2021 
a 28. 1. 2022 dlužnou částku, která tím, 
že ji neuhradil, byla použita k exekuční-
mu vymáhání a je vedena soudním exe-
kutorem, uhradí‑li poplatek exekutorovi 
ve výši 908 Kč, kdy ve věci je oprávně-
ným (věřitelem) veřejnoprávní subjekt – 
tedy např. úřad, městská policie, doprav-
ní podnik, vodárny, knihovny, zdravotní 
pojišťovny, technické služby obcí a měst, 
ČEZ, nemocnice aj., budou mu odpuštěny 
veškeré úroky z prodlení a penále vztahu-
jící se k dluhu. Další informace na webu  
www.milostiveleto.cz. ///
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Inzerce

Pronajmu garáž u závor 
v Čakovicích, hlídáno kamerovým 
systémem. Cena 1.500 Kč. 
Tel. 737 909 177

Prodám hrob na čakovic-
kém hřbitově se schránkou 
na urny. Levně. 
Tel.: 283101648.

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

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

Odvoz starého nábytku 
na skládku. Stěhování vše-
ho druhu. Vyklízení sklepů, 
bytů, pozůstalostí atd. 
Naložíme a odvezeme cokoliv. 
Vše za rozumnou cenu. Volej-
te: 773 484 056

Instalatérské, topenářské a svá-
řečské práce. Volejte 604 644 988, 
spoustamichal@seznam.cz

Přijmeme pracovníka 
na práci s paletama. 
Možnost ubytování. 
Kontakt: 734490261, 
info@paletgroup.cz ///

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

Chcete inzerovat 
v prosincovém čísle 
U nás v Čakovicích?

U nás /// Informuje

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

Jednosměnný provoz. Provozovna Praha 9 - Čakovice.

Jsme výrobci produktů pro kreativní tvorbu

 

Srdečně vás zveme na 

VELKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
v MIŠKOVICÍCH 

7.11.2021 
 

*od 16h se sejdeme na CEV Farma Miškovice  

* 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. 

SHAHAB
TOLOUIE

Trio
EthnoFlamenco

27. 11. 2021 v 19:30 hod.
v Schoellerově sále Čakovického zámku

Vstupné: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě. Prodejní místa 
vstupenek: MČ Čakovice - podatelna, rezervace vstupenek: tel.: 606 220 420

pořádá MČ Praha - Čakovice

SHABAB_ctvrtka.indd   1 21.10.2021   16:16:24

Výsledky voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
konaných ve dnech 8.–9. 10. 2021 v městské části Praha-Čakovice

SPOLU – 41,06 % , ANO 2011 – 19,60 %, PIRÁTI A STAROSTO-
VÉ – 19,11 %,  SPD‑ 4,92 %, ČSSD – 3,74 %, PŘÍSAHA Roberta 
Šlachty – 3,66 %, Trikolora Svobodní soukromníci – 2,59 %, 
Komunistická strana Čech a Moravy – 2,06 %, ostatní – 3,13 %
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Ostatní

VOK na objemný odpad
Kontejnery budou přistavovány: listopad – 3. 11.
‑ ve středu mezi 14. a 18. hodinou. 

VOK na bioodpad
Kontejnery budou přistavovány: listopad – 6. 11.
‑ v sobotu mezi 9. a 12. hodinou. 

Stanoviště kontejnerů:
 Třeboradice – parkoviště u hřbitova 1 ks 
Miškovice – Na Kačence 1 ks



PÁR NOVINEK, DÍKY KTERÝM SI NÁKUPY  
V GLOBUSU JEŠTĚ VÍCE UŽIJETE
Jak vypadá čakovický hypermar-
ket po rekonstrukci?
Hypermarket Globus v  pražských 
Čakovicích prošel rozsáhlou rekon-
strukcí, jejíž výsledek poskytuje na-
šim zákazníkům moderní a maximál-
ně pohodlné nakupování.
Inspirací pro nový vzhled našich 
prodejen se staly úspěšné evropské 
obchody. Jako první si „nový kabá-
tek“ vyzkoušel hypermarket v  Čes-
kých Budějovicích, který přestavbou 
prošel předloni. A  protože se nový 
design evropského formátu zalíbil 
i  našim zákazníkům, nic nebránilo 
tomu, abychom zmodernizovali také 
čakovický hypermarket. Pojďme se 
společně podívat, jaké skvělé novin-
ky vás v  našem zmodernizovaném 
hypermarketu čekají.
Přehledné rozdělení sortimentu 
do světů
Aby pro vás nakupování bylo ještě 
pohodlnější, rozhodli jsme se výrob-
ky tematicky rozdělit do  tzv. světů, 
díky nimž najdete všechno zboží, 
které spolu souvisí, pěkně pohroma-
dě. Vytvořili jsme pro vás tedy např. 
Svět lahůdek, v němž naleznete sýry 
a  delikatesy hned vedle vinotéky, 
Svět domácnosti, Dětský svět a pře-
stavěli jsme i oblíbený Zdravý svět, 
jenž prošel výraznou proměnou. Pro 
ještě snadnější orientaci v  prodej-
ně jsme rovněž snížili výšku regálů 
a  přidali nové navigační prvky. Vě-
říme, že díky těmto změnám bude 
pro vás nakupování ještě pohodl-
nější, a navíc vám nové uspořádání 
ušetří i dost času.

Drůbeží řeznictví nově i v Čakovi-
cích
Po  Černém Mostě a  Zličíně se také 
čakovický Globus dočkal vlastního 
Drůbežího řeznictví. Zde si např. 
můžete zakoupit vysoce kvalitní drů-
beží maso, které pochází z  pomalu 
rostoucích kuřat od tuzemských do-
davatelů. Modernizace se dočkaly 
také další oblíbené úseky, jako je 
Pekárna, Řeznictví či oddělení Ovo-
ce a zeleniny.
Ekologičtější hypermarket
V  zrekonstruovaném hypermarketu 
najdete pouze LED světla, která spo-
třebovávají méně elektrické energie 
a  v  každém koutu svítí různou in-
tenzitou i barevným tónem tak, aby 
nedocházelo k  přesvícení nákupní 
plochy. Nové osvětlení je tak nejen 
ekologičtější, ale hlavně mnohem 
příjemnější pro zrak. Čakovický hy-
permarket je vybaven také úspor-
nějšími chladicími a mrazicími boxy 
a veškerá stěžejní technologie bude 
vyměněna za ekologičtější variantu.

Rekonstrukce v přímém přenosu
Stejně jako v případě českobudějo-
vického Globusu také rekonstrukce 
čakovické prodejny  probíhal za pl-
ného chodu. Cílem je, aby přestav-
ba i  přes některá nezbytná omeze-
ní respektovala vaše pohodlí a  my 
vám i za těchto ztížených podmínek 
byli schopni nabídnout široký vý-
běr zboží, na  který jste v  Globusu 
zvyklí. Do  budoucna plánujeme, že 
částečnou či celkovou modernizací 
projdou všechny naše hypermarke-
ty a my budeme schopni našim zá-
kazníkům napříč Českou republikou 
nabídnout moderní a pohodlné na-
kupování.
Zajímá vás, jak rekonstrukce v  na-
šem hypermarketu probíhala? Podí-
vejte se na video ZDE
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PÁR NOVINEK, DÍKY KTERÝM SI NÁKUPY  
V GLOBUSU JEŠTĚ VÍCE UŽIJETE
Jak vypadá čakovický hypermar-
ket po rekonstrukci?
Hypermarket Globus v  pražských 
Čakovicích prošel rozsáhlou rekon-
strukcí, jejíž výsledek poskytuje na-
šim zákazníkům moderní a maximál-
ně pohodlné nakupování.
Inspirací pro nový vzhled našich 
prodejen se staly úspěšné evropské 
obchody. Jako první si „nový kabá-
tek“ vyzkoušel hypermarket v  Čes-
kých Budějovicích, který přestavbou 
prošel předloni. A  protože se nový 
design evropského formátu zalíbil 
i  našim zákazníkům, nic nebránilo 
tomu, abychom zmodernizovali také 
čakovický hypermarket. Pojďme se 
společně podívat, jaké skvělé novin-
ky vás v  našem zmodernizovaném 
hypermarketu čekají.
Přehledné rozdělení sortimentu 
do světů
Aby pro vás nakupování bylo ještě 
pohodlnější, rozhodli jsme se výrob-
ky tematicky rozdělit do  tzv. světů, 
díky nimž najdete všechno zboží, 
které spolu souvisí, pěkně pohroma-
dě. Vytvořili jsme pro vás tedy např. 
Svět lahůdek, v němž naleznete sýry 
a  delikatesy hned vedle vinotéky, 
Svět domácnosti, Dětský svět a pře-
stavěli jsme i oblíbený Zdravý svět, 
jenž prošel výraznou proměnou. Pro 
ještě snadnější orientaci v  prodej-
ně jsme rovněž snížili výšku regálů 
a  přidali nové navigační prvky. Vě-
říme, že díky těmto změnám bude 
pro vás nakupování ještě pohodl-
nější, a navíc vám nové uspořádání 
ušetří i dost času.

Drůbeží řeznictví nově i v Čakovi-
cích
Po  Černém Mostě a  Zličíně se také 
čakovický Globus dočkal vlastního 
Drůbežího řeznictví. Zde si např. 
můžete zakoupit vysoce kvalitní drů-
beží maso, které pochází z  pomalu 
rostoucích kuřat od tuzemských do-
davatelů. Modernizace se dočkaly 
také další oblíbené úseky, jako je 
Pekárna, Řeznictví či oddělení Ovo-
ce a zeleniny.
Ekologičtější hypermarket
V  zrekonstruovaném hypermarketu 
najdete pouze LED světla, která spo-
třebovávají méně elektrické energie 
a  v  každém koutu svítí různou in-
tenzitou i barevným tónem tak, aby 
nedocházelo k  přesvícení nákupní 
plochy. Nové osvětlení je tak nejen 
ekologičtější, ale hlavně mnohem 
příjemnější pro zrak. Čakovický hy-
permarket je vybaven také úspor-
nějšími chladicími a mrazicími boxy 
a veškerá stěžejní technologie bude 
vyměněna za ekologičtější variantu.

Rekonstrukce v přímém přenosu
Stejně jako v případě českobudějo-
vického Globusu také rekonstrukce 
čakovické prodejny  probíhal za pl-
ného chodu. Cílem je, aby přestav-
ba i  přes některá nezbytná omeze-
ní respektovala vaše pohodlí a  my 
vám i za těchto ztížených podmínek 
byli schopni nabídnout široký vý-
běr zboží, na  který jste v  Globusu 
zvyklí. Do  budoucna plánujeme, že 
částečnou či celkovou modernizací 
projdou všechny naše hypermarke-
ty a my budeme schopni našim zá-
kazníkům napříč Českou republikou 
nabídnout moderní a pohodlné na-
kupování.
Zajímá vás, jak rekonstrukce v  na-
šem hypermarketu probíhala? Podí-
vejte se na video ZDE
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Vybavte se v našem autorizovaném servisu Volkswagen zimními pneumatikami s bezplatnou PneuGarancí a využijte výhodnou nabídku 
Originálního příslušenství Volkswagen®, výhodných servisních úkonů s Originálními díly Volkswagen® a zimní servisní prohlídky Vašeho vozu. 
A zima se značkou Volkswagen Vás bude bavit. Tato výhodná nabídka pro Vás, platí do 31. 12. 2021.

Váš servisní partner

AUTO ELSO s.r.o.
Cukrovarská 900/10, 196 00 Praha 9 Čakovice, Tel. +420 283 932 020, autoservis@auto-elso.cz

Servisní prohlídka 
vozu 299 Kč

(Vy)bav se
Moje sezonní nabídka 
od Volkswagen Service




