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Do Čakovic jezdí nové 
vlaky linky S34, str. 4
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Zájemci o inzerci ve zpravodaji „U nás v Čakovicích“  
mohou dle ceníku inzerce vyplnit formulář 

„Objednávka inzerce“ 
(ke stažení na www.cakovice.cz)  

a zaslat ho na adresu: inzerce@cakovice.czIN
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Pedikúra Miškovice

Docházím i do bytu. Přijímám poukázky seniorů od 
MČ Čakovice. Levné ceny. Tel. 606 500 867

MALOVÁNÍ ČAKOVICE - rychlé, kvalitní a čisté vymalování 

bytu či domu dle vašich představ. Profesionální služby.  

Tel.: 736 734 947

Hledám samostatný pokoj nejlépe v Čakovicích a okolí. 
Je mi 21 let a pracuji jako učitel odborného výcviku, 

Michal Honěk, tel.č. 704  215 221

Nabízím perfektní zpracování hypotečního úvěru od 
2,69 % p.a., refinancování, konsolidace úvěrů, stavební 

spoření, úvěry ze stavebního spoření, doplňkové penzijní 
spoření a pojištění (nemovitost a život) za rozumné ceny. 

Licence ČNB mám. Výběr ze všech bank, stavebních 
spořitelen a 4 pojišťoven dle vašeho požadavku. Kancelář: 

Ing. Gabriela Bartošová, Hypodům, s.r.o, Biskupská 
1157/14, Praha 1, mobil: 603958930.

Odvoz starého nábytku na skládku
Stěhování všeho druhu. Vyklízení sklepů, bytů, 
pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme cokoliv.

Vše za rozumnou cenu.  
Volejte: 773 484 056

Přijmeme pracovnice kompletace papírenského zboží.  
Jednosměnný provoz. Provozovna Praha 9 - Čakovice. 

Informace po - pá od 8:00 do 16:00, tel. č. 724776102, 
724776103 nebo na email: cakovice.eurodelta@volny.cz

již od 299 Kč za měsíc

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

NOTEBOOK ZDARMA
Objednejte si týden rychlého internetu

na zkoušku  zdarma!

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

www.parkmilovice.cz

Park Milovice  
Nový projekt družstevního bydlení pro vás

Vlastní byt
od 300 tisíc

korun

Nabízíme 34 družstevních bytů o velikosti 3+kk s balkónem, sklepem 
a parkováním na venkovních stáních v okolí domu.

• Plocha bytů více než 70 m2

• Zahájení stavby – červen 2018

• Předání bytů – začátek 
roku 2020

• Stačí 25 % vlastních zdrojů 
z pořizovací ceny

• nebo 10 % s podporou 
stavební spořitelny

• Bez hypotéky

• Vyšší ochrana před 
dlužníky v domě

• Vhodné pro investice

• Bez věkového omezení

• Byt si budete moci převést 
do osobního vlastnictví
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Rozhovor s výpravčím vlaků
Na čakovickém nádraží slouží pan Michal Pečený přes 
třicet let. Povídali jsme si o změnách na dráze, zpožděních, 
netrpělivých cestujících, ale i tipech na výlet vlakem.

Čakovičtí baráčníci
Kronikářka Jarka Krákorová se ohlédla za bohatou historií 
baráčnického spolku, jehož činnost se po letech v Čakovicích 
opět obnovuje.

Sousedské třeboradické Velikonoce
V třeboradické zahradě kostela Nanebevzetí Panny Marie 
se konaly tradiční oslavy svátků jara spolu s bohoslužbou a 
pestrým programem pro děti i dospělé.

Tip na výlet
Vyrazte do krásného kokořínského kraje ať už kokořínským 
rychlíkem, či autem. Čekají na vás pohádkové skalní útvary, 
krásné výhledy a téměř prázdné turistické trasy.

Slavnostní křest nových vlaků
Městská linka S34 se dočkala zbrusu nových motorových 
jednotek. Historicky první nízkopodlažní a klimatizované 
vlaky byly pokřtěny na Hlavním nádraží a vyjely symbolicky 
na svou první cestu do Čakovic.

Ukliďme Česko 2019
Studenti a dobrovolníci z naší městské části se během 
prvního dubnového víkendu zapojili do celostátní akce 
Ukliďme Česko.

Z obsahu

U nás v Čakovicích – zdarma pro své občany vydává měsíčně MČ Praha – Čakovice, Periodický tisk územního samosprávného 
celku, Náměstí 25. března 121, 196 00 Praha – Čakovice, IČ: 00231291 – tel.: 283  061  419, fax: 283  933  497, email:  
redakce@cakovice.cz, mestska.cast@cakovice.cz, www.cakovice.cz. Za věcnou správnost odpovídají autoři a inzerenti. Redakce 
si vyhrazuje právo příspěvky krátit, redakčně upravovat, případně nepřijmout k  otištění. Nevyžádané rukopisy a  fotografie se 
nevracejí. Redakce: Mgr. Tereza Píchová, Michal Káva. Jazyková korektura: Anna Mrzílková. Redakční rada: Michaela Šimůnková 
(předsedkyně), Michaela Kubernatová, Mgr. Alena Pikhartová, Mgr. Jiří Slavík, Kateřina Vacíková. Příjem inzerce:  inzerce@cakovice.cz, 
tel.:  283  061  426. Evidenční číslo MK  ČR  E  14335. Sazba: MS-Design, tisk: Vydavatelství MAC, spol. s  r. o. Distribuci do všech 
poštovních schránek v MČ Praha – Čakovice zajišťuje Úřad MČ – toto číslo vyšlo v květnu 2019.

zdá se, že jarní čas již definitivně převzal vlá-
du nad počasím a v naší městské části se vše 
zazelenalo. A  právě v oblasti veřejné zeleně 
bude zahájena i  jedna z největších letošních 
investičních akcí – revitalizace Husova parku. 
Během příštích měsíců dojde k úpravě toho-
to prostoru tak, aby zde vznikl útulný a pěkný 
kout plný zeleně, kout s novým vodním prv-
kem sloužící k odpočinku.

Máme za sebou také jednu nepříjemnost, 
a  to uzavírku ulice Za Tratí z důvodu havárie 
na plynovodním řadu. Tato událost ukázala, 
jak nezbytnou funkci plní tato obchvatová 
komunikace a jak velký vliv má na naši dopra-
vu proud automobilů ze Středočeského kra-
je. Spolu s kolegy se proto i nadále budeme 
snažit prosazovat do nového metropolitního 
plánu další obchvatové komunikace, konkrét-
ně severní obchvat (okolo Červeného mlýnu) 
a tzv. jižní obchvat Čakovic.

Na jaře nás také čeká otevření nové čakovické 
prodejny, pobočky potravinářského řetězce 
Lidl. Díky tomu se v severní části Čakovic, ze-
jména v oblasti sídliště, a v jižní části Třebo-
radic podstatně zlepší nákupní možnosti oby-
vatel. V budoucnu navíc vlastník tohoto are-
álu uvažuje o výstavbě budovy, kde by měly 
vzniknout další prostory pro obchody a služ-
by. Uvažuje se např. o drogerii nebo lékárně.

Přeji vám krásné prožití jarních měsíců a těším 
se spolu se svými kolegy na setkání s vámi na 
některé z mnoha jarních kulturních akcí, které 
se v naší městské části budou konat, ať už to 
budou výstavy, koncerty, akce při příležitosti 
dětského dne, nebo jiné společenské akce.

S úctou váš starosta  
Jiří Vintiška

Vážení sousedé, milí přátelé,
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Z centra do Čakovic jezdí nové vlaky
 » V pátek 22. března byly na praž-

ském Hlavním nádraží slavnost-
ně pokřtěny nové vlaky Kristýnka 
a Klárka. Městská linka S34, provo-
zovaná soukromým dopravcem KŽC 
Doprava, se po pěti a půl letech 
dočkala nových nízkopodlažních 
motorových jednotek. Od pondělí 
25. března tak na trati Masarykovo 
nádraží – Čakovice jezdí ty nejmo-
dernější vlaky pražské integrované 
dopravy.

V pátek začala celá slavnostní akce pre-
zentací a tiskovou konferencí na praž-
ském Hlavním nádraží. „Jsem šťasten, že 
dnes tu společně můžeme otevřít pro-
voz s těmito novými jednotkami, a my-
slím si, že je to obrovský krok pro celou 
pražskou integrovanou dopravu,“ zahájil 
tiskovou konferenci náměstek primáto-
ra a radní pro oblast dopravy hlavního 
města Prahy Adam Scheinherr.

Následoval křest obou vlaků a slavnostní 
přípitek. Poté vyrazily obě pokřtěné sou-
pravy na svou cestu nejdříve do Satalic 
a Kbel, kde byl připraven krátký dopro-
vodný program. Svoji trasu zakončily 
Klárka s Kristýnkou v Čakovicích, kde již 
čekali zástupci veřejnosti a městské čás-
ti. Na první cestující včetně pana staros-
ty Jiřího Vintišky a radního pro dopravu 

Adama Scheinherra čekalo přivítání ve 
staročeském stylu, sladké občerstvení 
i vystoupení dětí z mateřské školy.

„Celé to vlastně začalo po povodních 
v  červnu 2013, kdy byly na tuto trať 
dočasně nasazeny vlaky linky S31 jako 
náhradní doprava za MHD. Cestujícím 
se tento způsob dopravy zalíbil, a tak 
dopravce KŽC sehnal staré motoráky ze 
Slovenska a od října 2013 již tato linka 
jezdila pravidelně, a to s novým označe-
ním S34,“ vypráví čakovický starosta Jiří 
Vintiška. Po zahájení této pravidelné lin-
ky se začalo vymýšlet, jak najít pro tuto 
trať nějaká novější a modernější vozidla. 
„V roce 2017 našel dopravce KŽC vhod-
ného výrobce na Slovensku, ŽOS Zvolen, 
který staré motorové vozy předělává do 
stavu, který vidíte. Mají nejen vyšší kom-
fort, ale jsou i tišší a mají větší výkon,“ 
pokračuje starosta.

„Od roku 2013 si městská vlaková linka 
S34 získává stále větší oblibu cestujících 
zejména pro svoji rychlost, která směle 
konkuruje nejen kombinaci autobusu 
s metrem, ale i individuální automobilo-
vé dopravě,“ vyzdvihl Scheinherr hlavní 
výhody vlakového spojení. Linka dojede 
z konečné v Čakovicích na Masaryko-
vo nádraží v centru města za pouhých 
25 minut. Je v provozu každý pracovní 

den v hodinovém intervalu v koordinaci 
s  ostatními vlakovými linkami Českých 
drah. Na trase je celkem 5 stanic (Ma-
sarykovo nádraží, Vysočany, Satalice, 
Kbely a Čakovice) a platí zde běžný ta-
rif pražské integrované dopravy. „Každý 
den přepraví vlaky S34 až 600 cestujících 
a  zájem stále roste, já sám toto spojení 
do centra rád využívám,“ říká čakovický 
starosta Jiří Vintiška.

Nové vlaky jezdily na trati již od 20. úno-
ra, ale pouze ve zkušebním provozu. 
Soupravy s kapacitou 65 míst k sezení 
a  až 102 míst ke stání mají tlačítkové 
ovládání dveří a jsou vybaveny čalouně-
nými látkovými sedadly, klimatizací a Wi-
-fi připojením. Autorem designového ře-
šení kabiny a stanoviště strojvedoucího 
je prof. Štefan Klein, který navrhl tvar 
čela vozidla i uspořádání stanoviště.

„Tyto nové motorové jednotky 813 jsou 
aktuálně nejmodernějšími vozidly v Pra-
ze a ve Středočeském kraji. My jako 
dopravce, který je znám především sys-
tematickou péčí o provoz historických 
železničních vozidel, přicházíme nyní 
s konceptem zcela odlišným: do systé-
mu PID nasazujeme to nejnovější, co se 
vyrábí. Těší nás to, neboť linka S34 není 
linkou nostalgickou, turistickou a rekre-
ační, ale linkou, která v pracovní dny 
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Kde? Maximum Třeboradice
( Slaviborské nám. 20/1, Třeboradice )

Kdy? 27. 4. 2019 od 19 hod.
Vstupné: 200 kč ( 150 kč senioři a studenti )

MČ Praha – Čakovice pořádá koncert skupiny:

PRODEJNÍ MÍSTA VSTUPENEK:
·  ZUŠ Marie Podvalové

- Cukrovarská 1/23, tel.: 283 933 071
· MČ Čakovice - podatelna
· rezervace vstupenek: tel.: 606 220 420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM:  
Hasičské rry a soutěže o pěkné ceny  
Lanovka, Pouťové atrakce, Trampolíny 
Skákací hrady, skluzavka 
Malování na obličej 
Za příznivého počasí bude i pěna pro děti 
 
Během celé akce bude občerstvení, zmrzlina a studené 
i teplé pití  

 

zabezpečuje rychlé, kvalitní a efektivní 
spojení okrajových částí Prahy s jejím 
centrem,“ poznamenal ředitel společ-
nosti KŽC Doprava Bohumil Augusta. 
Vlaky Kristýnka a Klárka byly pojmeno-
vány po jeho dcerách.

Při výrobě vozidel se myslelo nejen na 
vysoký komfort, na cyklisty a rodiče 
s  kočárky, ale také na hendikepované. 
Důležitá místa v interiéru jsou označena 
v Braillově písmu a jednotky jsou vyba-
vené bezbariérovým vakuovým WC. Je-
den z nástupních prostorů je nízkopod-
lažní s výklopnou rampou a možností 
bezbariérového nástupu. „Výrobní doba 
vlaků byla asi 8–9 měsíců a hotovy byly 
v lednu 2019, takže jsou opravdu úplně 
nové. Na této trati do Čakovic jsou to 
historicky vůbec první vlakové soupravy 
v pravidelném provozu, které jsou klima-
tizované a nízkopodlažní,“ říká Vintiška.

Souběžně s linkou S34 jezdí v tomto 
úseku také příměstská linka S3 a rychlíky 
R21 a R43. Přitom PID linka S3 jezdí na 
trati Masarykovo nádraží – Čakovice – 
Neratovice – Všetaty – Mladá Boleslav / 
Mělník. Tyto spoje ale nejsou nízkopod-
lažní.

Velké podpoře se těší projekt, ve kterém 
se do budoucna uvažuje o prodloužení 
trati. To by bylo možné v případě zpro-
voznění nevyužité vlečky přes čakovický 
cukrovar. Tím by se mohlo nádraží pro-

pojit se železniční zastávkou, která by 

byla jen pár minut chůze od čakovické-

ho sídliště.

Text a foto: Tereza Píchová
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Práci si domů nenosím
 » Jako výpravčí pracuje přes pěta-

třicet let, z toho naprostou většinu 
na nádraží v Čakovicích. Co vše 
se za tu dobu změnilo a jaké to je 
v dnešní technologicky vyspělé době 
vypravovat vlaky? O tom mi vyprá-
věl pan Michal Pečený, čakovický 
výpravčí vlaků.

Byl to váš klukovský sen, stát se vý-
pravčím?

Ne, to vůbec ne. Šel jsem studovat na do-
pravní průmyslovku a po ukončení jsem 
moc nevěděl, kam jít, ani nikdo z rodiny 
u železnice nepracoval. Pak jsem přišel 
sem a dnes jsem za to nesmírně vděčný, 
jsem tu moc spokojený.

Vážně? I po těch pětatřiceti letech? To 
je skvělé.

Ano! Je to zábava, každý den je vlastně 
jiný. I když by vlaky měly jezdit pořád 
stejně, tak to tak téměř nikdy není a po-
řád je co řešit. A když jdu z práce, pře-
dám službu a odcházím s čistou hlavou, 
takzvaně si nenosím práci domů. Navíc 
mi vyhovuje pracovní doba, mohu si 
prohodit nebo upravit směny, jak je po-
třeba, a noční mi nevadí…

Je to ale i o zodpovědnosti…

Ano, je to velká zodpovědnost! Vlaky 
přepravují velké množství lidí a člověk 
si tu zodpovědnost samozřejmě uvě-

domuje. My jsme vlastně takový servis 
toho, co je naplánované. Když jede vše 
podle plánu, je to „pohoda“, ale když 
se stanou nějaké mimořádné události, 
člověk musí být velmi pozorný, stavíme 
vlakové cesty, návěstí, přehazujeme vý-
hybky... Tady nesmíme chybovat.

Co se za těch pětatřicet let nejvíc změ-
nilo?

Změnilo se toho hodně, ale vůbec nej-
víc obsazení stanice. Když jsem začínal, 
sloužilo nás tu kolem třiceti, dnes je nás 
tu šest. Lidmi se obsluhovalo stavědlo, 
závory, byli tu signalisté, téměř vše bylo 
ovládáno ručně… Po roce 1989 se zmo-
dernizovalo zabezpečovací zařízení, 
a  tím se zredukoval i počet zaměstnan-
ců. Od roku 1989 jsme například lístky 
na vlak prodávali my, výpravčí. A od 
1. dubna minulého roku tu máme opět 
pokladnu, to je jedna z těch novějších 
změn. Změnil se i typ vlakové dopravy 
na této stanici.

Která byla využívaná spíše pro náklad-
ní vlaky….

Ano, přesně tak. Dříve byly Čakovice 
mnohem více využívané pro nákladní 
dopravu, ve dne v noci tu byla vozová 
služba, nákladní pokladna… Stanice 
byla stavěna a postupně rozšiřována pro 
potřeby nákladní dopravy, byla vybudo-
vána vlečka do cukrovaru atd. Pro roce 

89 se ale většina této dopravy přesunula 
na silnice. Takže v současnosti tu máme z 
99 procent dopravu osobní.

A jak tedy v dnešní době řídí výpravčí 
sled vlaků?

Převážně na počítači, pracujeme se sys-
témem, který nám zobrazuje vlaky na 
trati a jak by vše mělo v ideálním přípa-
dě být. Sledujeme trať od Skal do Všetat 
a vidíme přesně, kde se vlak pohybuje a 
kde se vlaky budou křížit. Pokud vše běží 
podle plánu, nemusíme do toho nijak 
zasahovat, jakmile ale nastanou nějaká 
zpoždění, už musíme domlouvat a po-
souvat časy křižování ve stanicích.

Jak spolu komunikují výpravčí mezi 
stanicemi?

Informace si předáváme pomocí počíta-
čového systému. Jakmile dorazí vlak do 
stanice, dávám vědět přesný čas soused-
ním stanicím, tedy Měšicím a Satalicím, 
které to odsouhlasí, a vlak pokračuje dál. 
Naším nadřízeným je provozní dispečer, 
který má na starosti celý region, ten pak 
řeší závažnější problémy.

Musíte umět morseovku?

Zatímco před třiceti lety jsme ji umět 
museli a informace si psali dálnopisem 
na pásku, tak dnes už komunikujeme 
úplně jinak. Tím, že naše trať je od Skal 
až do Všetat jednokolejka, tak se musí 
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vše řešit ihned ve stanici. Stačí zpoždění 
jednoho vlaku a už se kumulují další….

Jak moc je stanice vytížena?

Projede tu asi 100 vlaků za 24 hodin. 
Dnes už tu staví všechny projíždějící vla-
ky, i rychlíky, to dříve také nebývalo.

A jak moc je využívaná městská linka 
S34?

Musím říct, že hodně, nabízí totiž oprav-
du rychlé spojení do centra. Největší zá-
jem je samozřejmě o ranní vlaky směrem 
do centra a odpoledne zase zpět do Ča-
kovic, kdy jezdí lidé z práce. Nově je tu 
také zastávka autobusu v ulici Ke Stadio-
nu, která není od nádraží tak daleko. I tak 
je ale čakovická zastávka hůře dostupná, 
třeba pro lidi ze sídliště.

A vy vlakem cestujete?

Já jsem z Bohnic, tak do práce musím 
autobusem. Ale jinak někam na výlet sa-
mozřejmě rád…

Kam se dá z Čakovic vyrazit na výlet 
vlakem?

Jezdí odsud o víkendech a státních svát-
cích historický pražský motoráček, který 
jede na Hlavní nádraží a dále pokračuje 
na Zličín. A od konce března jezdí dva ví-
kendové výletní vlaky – kokořínský rych-
lík a podtrosecký rychlík.

A jací jsou cestující?

Vždycky se najdou ti, co si rádi postěžují. 
Nejvíc si samozřejmě stěžují na zpoždě-
ní. Někdy se přijdou zeptat i dopředu, 
vlak ještě nevyjel a oni už se chodí pře-

dem ptát, zda bude mít zpoždění. Jdou 
dny, kdy je nutné provoz zastavit, ať už 
z jakékoliv příčiny. 99 procent lidí to 
pochopí, pak zbývá to jedno procento, 
které to „neskousne“. Pracujeme s tech-
nikou, a ta se prostě někdy porouchá, 
stejně tak neovlivníme například počasí, 
které nám leckdy taky hodně zaškodí.

Řidiči si zase někdy stěžují, že jsou zá-
vory na přejezdu dlouho zavřené…

(smích) Pamatuji si, když ještě závory 
ovládal ručně závorář, tak závory byly za-
vřené třeba 7 nebo 8 minut a nikomu to 
nevadilo. Nutno dodat, že automobilový 
provoz přes Čakovice nebyl takový jako 
dnes. V současnosti zhoustl nejen pro-
voz na silnici, ale přibylo i vlaků na trati. 
Přejezd bývá zavřený kolem dvou minut, 
a to je vůbec ta nejkratší možná doba, 
méně už to nejde. Bohužel i to stačí, aby 
se tu vytvořily kolony…

A co když se někomu stane, že vjede na 
koleje ve chvíli, kdy se závora už zavírá, 
a zůstane tam „uvězněný“?

Tam je jen jediná možnost, příliš nevá-
hat, šlápnout na plyn a břevno prorazit. 
Než byste stihli udělat cokoliv jiného, tak 
tam je vlak. Na přejezdu, o kterém se ba-
víme, máte od zavření závory do příjez-
du vlaku přibližně 17 vteřin.

I to se v Čakovicích už někdy stalo?

Párkrát už se to stalo.

A šlápli na plyn a prorazili závoru?

Někdo ano, někdo ne…

Text a foto: Tereza Píchová

rozhovor
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Sousedské třeboradické Velikonoce
 » Již tradičně jako každý rok jsme 

v prostorách zahrady kostela Nane-
bevzetí Panny Marie pořádali akci 
Sousedské třeboradické Velikono-
ce. Akce byla oslavou blížících se 
jarních svátků Velikonoc a krásné-
ho ročního období jara. Proto jsme 
zahradu vyzdobili pestrobarevnými 
květinami a nechyběla ani veliko-
noční výzdoba.

Akce se konala ve spolupráci se spolkem 
Bílej mlejn Čakovice a centrem ekologic-
ké výchovy v Miškovicích.

Akce byla pořádána na Květnou neděli. 
Program zahájila bohoslužba slova se 
svatým přijímáním, která byla sloužena 
laskavým P. Stanislavem Górou. Boho-
služba byla doprovázena čakovickou 
Scholou.

Protože děti ani dospělé pohádky nikdy 
neomrzí, byli všichni nadšení z předsta-
vení divadla scénického a historického 
šermu Rebel. Pro velký úspěch z přede-
šlých akcí byl zařazen do programu opět 
tanec se psem v podání Terky Hoření 
a  jejích psích svěřenkyň Beauty a Daisy 
plemene coton de Tuléar. Svým humor-
ným představením pro děti Šimon Pe-
čenka s Pepou nejen rozesmáli dětské 
a  dospělé diváky, ale dokonce je i roz-
tancovali. Na závěr představení zazpíval 
Šimon několik písní ze svého nového CD 
Filmové střípky. Velkým překvapením 
pro diváky byla sympatická Jessica May 
se svým kolegou Petrem Novákem, kteří 
hráli na harmoniky. V podání Jessicy se 
kostelní zahradou linuly nádherné pís-

ně ve francouzském jazyce z pařížského 
Montmartru a úžasné šansony Édith Piaf.

Na závěr přivítalo jaro roztomilé pěvecké 
vystoupení dětí z MŠ Třeboradice a Čtyř-
lístek.

Na akci se děti také mohly projet na po-
nících, oslíkovi, pohladit si ovečky. Dále 
pro ně byly připraveny hry a malování 
vajíček. Návštěvníkům se velice líbila 
výstava dětí MŠ Čtyřlístek, Třeboradice 
a ZUŠ Marie Podvalové na téma Veliko-
noce. Nechyběla ani ochutnávka tradič-
ního velikonočního pečiva z dob našich 
babiček.

Příprava velikonoční akce byla týmovou 
prací nejen naší, ale i našich sousedů, přá-
tel, vystupujících a celých našich rodin. Dě-
kujeme jmenovitě: MČ Praha - Čakovice za 
podporu nejen finanční, P.  Stanislawu 

Górovi, Schole Čakovice, SHŠ Rebel, Ter-
ce Hoření, Šimonovi Pečenkovi, Josefu 
Hejcmanovi, Jessice May, Petru Nováko-
vi z Café Baret, Janu Kloudovi, Michaele 
Kubernatové, Janě Zubinové s  rodinou, 
Danušce Bossanyiové, Simoně Mrkvič-
kové, Jiřímu Vintiškovi, ZUŠ Marie Pod-
valové, MŠ Třeboradice a Čtyřlístek a dal-
ším přátelům.

Děkujeme Arcibiskupství pražskému za 
poskytnutí kostelní zahrady. Děkujeme 
i některým našim zastupitelům, kteří 
mezi nás přišli strávit předvelikonoční 
odpoledne, a to Jiřímu Vintiškovi, Soně 
Černé, Martinu Slavíkovi, Alexandru Lo-
chmanovi a Petru Novákovi. Děkujeme 
všem návštěvníkům, kteří přišli, podpo-
rují nás a neztratili veselou náladu i přes 
chladné aprílové počasí.

Těšíme se na vás na dalších akcích.

Michaela Šimůnková 
Sousedský třeboradický spolek
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 » V pátek 5. 4. a v sobotu 6. 4. 
proběhl v Čakovicích, Třeboradicích 
a Miškovicích velký úklid v rámci 
celorepublikové akce Ukliďme Čes-
ko. V naší městské části to byl v po-
řadí již pátý úklid. Pod záštitou or-
ganizace Ukliďme Česko se jednalo 
o 4. ročník.

V pátek se do úklidu vrhli naši školáci 
ze Základní školy Dr. E. Beneše. Uklízelo 
celkem 285 dětí – nasbíraly cca 220 kg 
směsného nepořádku a 150 kg plastu. 

Studenti a dobrovolníci uklízeli naši městskou část
Děti uklízely hlavně v okolí škol, u by-
tových domů, v čakovických parcích, 
u skateparku a v okolí Mratínského po-
toka. 

Všechny děti byly vybaveny ochrannými 
rukavicemi, pytli na odpad a hlavně in-
strukcemi, co sbírat a na co si dát naopak 
velký pozor. Úklidu se opět účastnily tří-
dy, které se zapojují každoročně, ale uví-
tali jsme i nováčky. Mnohé děti už berou 
jarní úklid jako samozřejmost a chodí 
pak uklízet i druhý den s rodiči.

V sobotu se uklízelo na čakovických síd-
lištích, v Třeboradicích, u trati, v Miško-
vicích a na Havraňáku. V sobotu se do 
úklidu zapojili obyvatelé z naší městské 
části, ale přijeli k nám i z Měšic. Dále se 
poprvé úklidu účastnili i studenti čako-
vického gymnázia. Studenti se letos vrh-
li na oblast Havraňáku, ale uklízeli také 
za koupalištěm podél trati. V sobotu ve 
svém volném čase pomohli městské čás-
ti, ve které studují, a to tu mnozí z nich 
ani nebydlí. Patří jim velký dík. Při úklidu 
našli studenti kromě pneumatik velké 
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množství léků, pro které si pak přijela 
městská policie.

Tradičně obrovský kus těžké práce od-
vedli naši dobrovolní hasiči a hasičky 
z  Miškovic. Pomáhají nám každý rok 
a  díky nim se podaří uklidit opravdu 
hodně nepořádku.

V Miškovicích jste si mohli materiál 
k úklidu vyzvednout v Centru ekologic-
ké výchovy – Farma Miškovice.

V sobotu se nasbíralo celkem 4 500 kg 
odpadu a 2 100 kg plastu.

Na konci úklidu si mohli všichni účast-
níci opéct buřty, užít si sluníčka a popo-
vídat si. Pro děti byla připravena sladká 
odměna.

Moc děkujeme všem dobrovolníkům, 
kteří se připojili a udělali dobrý skutek 
pro životní prostředí. Jsem moc ráda, že 
se této akce účastní rok od roku více lidí 
a že přibývají také děti. Děkujeme MČ 
Praha-Čakovice za zajištění odvozu na-
sbíraného odpadu.

Na podzim, 21. 9., bychom se rádi přida-

li ještě k celosvětovému úklidu – World 

Cleanup Day. Těšíme se tedy na viděnou.

Michaela Kubernatová
NAČOS, Náš čakovický okrašlovací spolek

Foto: Lukáš Navrátil

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

    výstava  ilustrací  a skic 
     knížka pro děti                            s písničkou 

 autorka Lenka Ondrůšková  
 

         Vernisáž 
           21.5. 17:00 

 
 

          Čakovický zámek   
          21.5 - 31.5. 2019 
Součástí vernisáže bude autogramiáda knížky Semínko  

a zpívání s muzikantem Pavlem Obermajerem.  
Jste srdečně vítáni.  
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Pohádkový les – Cesta kolem světa
V neděli 7. dubna se v parku čakovického zámku konala akce Pohádkový les – Cesta kolem světa. Cesta plná úkolů čekala na 
odvážné děti, které se nebály setkání s indiánkou, princeznou z Egypta anebo pizzařem Giuseppem. Každý z nich měl pro malé-
ho dobrodruha zadání, po jehož splnění se dostal blíže k vytouženému cíli. A tam už se nebál skoro nikdo – kdo by utíkal před 
krásnou Aidou s truhlou plnou pokladů?

Dění v městské části na youtube kanále

Reportáž z tiskové konference a slavnost-
ního křtu nových vlaků Kristýnky a Klárky. 
Městská linka S34, provozovaná soukromým 
dopravcem KŽC Doprava, se po pěti a půl 
letech dočkala zbrusu nových motorových 
jednotek. Historicky první nízkopodlažní 
a klimatizované vlaky na pravidelné lince do 
Čakovic vyjely symbolicky na svou první ces-
tu v pátek 22. března. 

Reportáž ze slavnostního poklepání zá-
kladního kamene nové hasičské zbrojnice 
v Miškovicích. Dlouho potřebné zázemí pro 
dobrovolné hasiče vznikne vedle miškovic-
kého fotbalového hřiště a bude dokončeno 
na přelomu října a listopadu tohoto roku. 
Stavba je druhou největší investicí letošního 
rozpočtu obce.

V pátek 5. 4. a v sobotu 6. 4. proběhl v Ča-
kovicích, Třeboradicích a Miškovicích velký 
úklid v rámci celorepublikové akce Ukliďme 
Česko. Zatímco v pátek uklízeli žáci čakovic-
ké základní školy, v sobotu se do úklidu vrhli 
obyvatelé městské části, dobrovolní hasiči 
z Miškovic a nově také studenti čakovického 
gymnázia.

25. března se sešli zástupci městské části 
a další občané u pomníku na náměstí před 
radnicí, aby společně zavzpomínali, položili 
věnec k pomníku a uctili památku padlých 
při náletech spojeneckých vojsk v roce 1945.

Hledáte rádi novinky na internetu a máte v oblibě videozpravodajství? Potom se zkuste podívat na stránky youtube, kde najdete 
kanál MČ Praha – Čakovice. Do něj kameraman a reportér Jan Spilka pravidelně přispívá reportážemi z naší městské části. Za 
poslední týdny přibyla videa z následujících akcí:

Podílejte se na dalším speciálním letním spolkovém čísle 
časopisu U nás v Čakovicích.
Speciální číslo, ve kterém najdete přehled všech spolků a 
organizací s činností pro mládež na území naší městské části, 
vyjde v polovině letních prázdnin. Nezapomeňte připojit 
fotografie z vaší činnosti (ideálně 3 ks), a máte-li, tak rovněž vaše 
logo. Uzávěrka pro zaslání materiálů je do konce června 2019!

Výzva všem spolkům působícím v MČ Praha-Čakovice
Na adresu redakce@cakovice.cz napište mail 
s předmětem „Spolky“ a uveďte následující údaje:

- název spolku
- webové stránky 
- kontakt
- činnost
- charakteristika, specifikace

- věková kategorie
-  termíny a místo náborů, 

dnů otevřených dveří
- cena

Text a foto: Milada Kubátová
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          Agentura Artstar a MČ Praha Čakovice  
vás srdečně zve  

9. května 2019 od 14,00 hod.
 Schoellerův sál Čakovického zámku 

na zábavný pořad ke dni matek 

„S láskou...“

JIŘÍ ŠTĚDROŇ - zpěvák a herec 
ALEXANDRA HEJLOVÁ - malířka  
JINDŘICH  KRAUS - zpěvák a bavič

Bohatá tombola a dáreček pro každou maminku, babičku. 

               

              

   
 

 

fotoSoutĚž

MČ Čakovice vyhlašuje fotografickou soutěž na téma „jaro v Čakovicích“. Pojďte ven přiví-
tat jaro a vyfotografujte krásy naší obce! Fotografie v počtu 1–3 ks posílejte nejpozději do 
31. 5. 2019 na adresu pichova.tereza@gmail.com.

Soutěžní fotografie musí splňovat tato kritéria:
1) musí být pořízena v Čakovicích, Třeboradicích nebo Miškovicích
2) musí k ní být přiložena informace, kde a kým byla pořízena
3)  musí mít minimální rozlišení 150 dpi (ideálně 300 dpi), resp. minimálně 1261 x 1800 

pixelů
4)  nesmí obsahovat žádný text, logo atd., popisek a vaše jméno uveďte do e-mailu
5) hlavním tématem musí být JARO

Nejatraktivnější záběry každého měsíce budou zveřejněny v květnovém a červnovém 
vydání zpravodaje U nás v Čakovicích, v červencovém vydání budou otištěny tři nejlepší 
fotografie celé soutěže. Po ukončení soutěže uspořádáme v prostorách radnice MČ výsta-
vu vašich nejkrásnějších záběrů. Autor vítězné fotografie získá knihu o fotografování. 

Zde jsou tři nejlepší fotografie tohoto měsíce.

Fotografická soutěž o ceny

výstava

výstava

výstava

výstava

výstava

výstava

výstava

výstava

výstava

výstava

výstava

výstava

výstava

výstava

výstava

výstava

výstava

výstava

výstava

výstava

výstava

výstava

VÝSTAVA ABSOLVENTŮ
výtvarného oboru

VERNISÁŽ 13.5.2019 V 17,00 HOD.
GALERIE NA PŮDĚ ČAKOVICKÉHO ZÁMKU

Otevírací doba výstavy po dohodě v kanceláři školy, tel. 283 933 071.

13.5. - 12.6.2019

Filip Honzárek - Písková cesta, sídliště Čakovice Olga Klimecká - Miškovice

Eva Jelínková - Kostel sv. Remigia
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Výstava Mortalium byla zahájena
V pondělí 15. 4. 2019 proběhlo v galerii Na Půdě čakovického zámku netradiční zahájení výstavy dvou olomouckých autorů. 
Zatímco Juraj Sosna vernisáž uvedl performancí, během níž demonstroval proces tvorby kyanotypů, malíř a sochař Lubomír 
Otisk ji ukončil vlastní autorskou hudbou. Autoři jsou výtvarní pedagogové působící na ZUŠ Miloslava Stibora v Olomouci. Oba 
se věnují otázce dočasnosti fyzického těla člověka a zvířat a jeho proměně po smrti. K vidění jsou obrazy, objekty, kyanotypie 
či fotografie.

Text: Jana Anděličová, foto: Štěpán Látal
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Počestné právo, vážení sousedé, aneb 
Kdo jsou čakovičtí baráčníci?
 » Povědomí o sousedském vlaste-

neckém spolku má asi každý náš 
občan. Možná vás ale zarazilo přímo 
slovo JSOU? Ano, baráčníci v Ča-
kovicích stále existují! I když jejich 
činnost smrtí posledního rychtáře 
Františka Kučery v devadesátých le-
tech 20. století ustala, baráčnická 
obec v Čakovicích stále trvá, stále 
má svou právní subjektivitu, která 
nebyla nikdy zrušena. A tak je mož-
ná právě nyní na čase vzkřísit i její 
činnost a spolu s tradicemi a pra-
porem opět rozvinout také její člen-
skou základnu.

A nyní pěkně od počátku: baráčníci ne-
jsou sdružením obyvatel baráků (my-
šleno rodinných domů), jak by mohlo 
pojmenování napovídat, ale sdružením 
sousedů bez ohledu na to, zda žijí ve vile 
či v paneláku. Název je odvozen od hos-
tince U Šleitrů v Kolíně, který byl nazýva-
ný Baráček. Zde byl v roce 1873 založen 
první spolek tohoto jména. Pak následo-
valo období zakládání dalších baráčnic-
kých obcí a v roce 1896 vzniká Veleobec 
českého baráčnictva v království Čes-
kém. Obce baráčníků vznikaly i ve Vídni 

a díky emigrantům také ve Spojených 
státech amerických. Zajímavé je tradiční 
pojmenování členů a funkcionářů orga-
nizace – nazývají se sousedé, konšelé 
mají funkce panímaminka, pantatínek 
(rada starších), rychtář (vedoucí), syndyk 
(jednatel), berní (hospodář), slídilové 
účtů (revizní komise), švandymistr (za 
kulturu), vzdělávatel, dráb a ponocný 
(zahajují sezení), šafář (zabezpečuje ob-
čerstvení), gratulanti...

Obec baráčnická v Čakovicích byla za-
ložena 30. srpna 1931 a je po Sokolu 
nejstarším místním spolkem. Původně 
patřila do II. župy Jiřího z Poděbrad na 
pravém břehu Vltavy v Praze, po založe-
ní XVI. župy Karla Havlíčka Borovského 
se sídlem v Praze 8 byla veleobcí do této 
převedena. OB Čakovice byla s dalšími 8 
obcemi zakládajícími členy XVI. župy.

Při příležitosti založení spolku se pořádal 
v obci slavnostní průvod, v jehož čele 
jeli jezdci v selských krojích, byly neseny 
prapory, hrály kapely a statný jinoch nesl 
máji okrášlenou pentlemi. Průvodu se 
tenkrát zúčastnilo asi 70 dívek a chlapců 
v krojích. Hlavní náplní činnosti spolku 
bylo uchovávání starých českých zvyků, 
krojů, tanců a písní. Jednota měla přes 

300 členů. Za okupace spolek nezani-
kl, pouze omezil svou činnost a po vál-
ce opět začal naplno pracovat. Velkou 
událostí pro místní baráčnickou jednotu 
bylo vítání prezidenta Dr. E. Beneše po 
návratu z ciziny. V roce 1947 se uskuteč-
nilo vystoupení, na kterém byly předve-
deny dvě hry s hudbou. Jejich autorem 
byl čakovický spisovatel a zanícený ba-
ráčník Jaroslav Fabián, jehož knihy si do-
dnes můžeme zapůjčit z archivních fon-
dů Národní knihovny v Praze. Patří k nim 
např. Kytice staročeských zvyků, obyče-
jů a jiných vlasteneckých básní, román 
Elbaňonští, Veselé baráčnické příběhy, 
Z našich cukrovarů a další. V roce 1950 
měla obec baráčnická v Čakovicích 213 
členů. Rychtářem byl Josef Nevím. Tehdy 
baráčníci uskutečnili nejvíce zábav, a to 
hlavně v hostinci U Trykalů, v sokolovně 
i v zámeckém parku. Pořádali zábavu 
maškarní, anenskou, josefskou, soused-
skou, májky, letní karneval, mikulášskou, 
silvestrovskou, ale také pomerančovou, 
zástěrkovou, šátečkovou a další.

Plesy tradičně zahajovalo taneční pásmo 
Česká beseda tančené v krojích. Hudbu 
obstarávala kapela pana Klifnera nebo 
Semeckého. Jednota měla svůj vlastní 

Sousedé a tetičky baráčnické obce v Čakovicích za časů první republiky
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ženský pěvecký sbor, který vedl pan Širc 
z Třeboradic, a divadelní soubor Baráč-
ník. Divadelní ochotníci předvedli např. 
hry Fidlovačka, Gazdina roba, Lešetín-
ský kovář a další. Obliba nepolitického 
spolku byla značná, a tak ještě v letech 
70. a 80. měl řadu členů a vyvíjel aktivní 
činnost – stále se pořádaly zábavy, sou-
sedská sezení, průvody i maškarní s do-
držováním tradičních spolkových regulí. 
V 90. letech byl spolek registrován jako 
Obec baráčnická Jana Koziny v Praze Ča-
kovicích, spadající pod XVI. župu Karla 
Havlíčka Borovského a Veleobec sdru-
žených obcí baráčníků se sídlem v Praze.

Píše se rok 2019 a někteří si myslí, že vlas-
tenectví a národní tradice jsou již přežit-
kem minulých století. Avšak není tomu 
tak. I dnes je třeba našim dětem i našim 
vnukům připomínat, kdo jsme a co vše 
jsme museli prožít. A co nás vždy posi-
lovalo, byl pocit sounáležitosti, národní 
hrdosti, ale i vzájemná sousedská po-
moc. A právě to bylo a dosud je hlavním 
cílem nás sousedů a sousedek – baráč-
níků. Společně se pobavme a vzájemně 
si pomáhejme, bude-li třeba. Víme, jak 
vypadal náš kroj i rychtářské právo, je-
hož poklepem se zahajuje každé sezení, 
z fotografií a kroniky známe další atribu-
ty, které se jinak nedochovaly: svícny, 
prapory, lucerna, ustrojení drába atd.

A jak obnovit činnost čakovického ba-
ráčnictva? Čím začít? 6. dubna se v Ča-

kovicích, v restauraci U Herčíků, uskuteč-
nilo 1. sezení za účasti župního rychtáře 
Martina Holoubka, místorychtáře Josefa 
Hocha a syndyčky Antonie Justychové. 
Přijetím nových členů a složením slibu 
byla Obec baráčníků Jana Koziny v Ča-
kovicích obnovena. A jako symbol obro-
zení spolku jsme si zvolili symbol obro-
zení národního, a to Českou besedu, což 
je taneční pásmo poprvé předvedené 
v roce 1863. A již jsme začali i s prvními 
tanečními krůčky. V tom nám účinně 
pomáhají tetičky z OB Vinoř, které ve 
svých krásných krojích často vystupují 
na různých akcích v České republice, ale 
i v zahraničí. Pomoc při nácviku přislíbila 
rovněž jednatelka souboru historického 
tance Chorea Historica. 25. května se již 
jako aktivní členové zúčastníme slavnos-
ti 145. výročí českého baráčnictva v So-

běslavi. Děkujeme Úřadu městské části 
Praha-Čakovice za podporu a finanční 
pomoc, kterou použijeme jako příspě-
vek na zakoupení pracovních krojů zva-
ných „svéráz“ (košile a halenky vyšívané 
v národních vzorech a barvách) a odzna-
ků se symbolem českého baráčnictva 
pro členy spolku.

Zatím nás není mnoho, teprve se pro-
bouzíme z mnohaletého spánku, avšak 
nápadů máme dost a na práci ve vlaste-
neckém spolku se moc těšíme. A proto, 
milí naši sousedé, milé sousedky a také 
naše milá sousedčata, zkrátka vy, kteří 
máte rádi české tradice, vy, kteří se chce-
te aktivně bavit, přidejte se k nám, ne-
boť...: „Páni, dámy, beseda začíná!“

Připravila Jarka Krákorová

1. sezení obnovené OB v Čakovicích a darované tradiční symboly spolku: 
rychtářské a počestné právo
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TÉMATICKÁ A PŘEDNÁŠKOVÁ ODPOLEDNE
Přednášky na měsíc květen 2019
2. 5. od 14.00 hod. Alexandra Hejlová – májové tvoření
7. 5. vycházka z Pohořelce na Nový svět, sraz v 9.00 hod. 
u Tesco Čakovice, stanice bus
9. 5. od 14.00 hod. proběhnou v Schoellerově sále osla-
vy ke Dni matek.
15. 5. od 14.00 hod. Darina Ničová – národní parky a vel-
koměsta západu USA

29. 5. vycházka s Evou Sokolovou Královskou oborou, 
sraz v 9.00 hod. u Tesca v Čakovicích, stanice bus

Přednášky na měsíc červen 2019
4.–6. 6. třídenní zájezd do Znojma
12. 6. vycházka Chotkovými a Letenskými sady s Evou 
Sokolovou. Sraz v 9.00 u Tesca v Čakovicích
19. 6. vycházka s Pavlou Lešovskou na Parukářku a vrch 
sv. Kříže. Sraz v 9.00 u Tesca v Čakovicích

Seniorské hry 2019
 » V měsíci září se k nám do Čakovic 

opět vrátí Seniorské hry. MČ Čako-
vice utvoří družstvo z vás nadšenců 
a dobrovolníků. 

Je připraveno mnoho zajímavých disci-
plín a bohatý program. Případní zájemci 
se prosím hlaste u paní Málkové  v kan-
celáři úřadu nebo na telefonu 736 670 
675. Musíme opět obhájit titul a dostat 
se na nejvyšší příčku!

����

����

V rámci schváleného rozpočtu na rok 2019 byla i letos vyčleněna částka na příspěvky pro seniory, 
které jsou každoročně poskytované na masérské, kosmetické, kadeřnické služby a pedikúru.

Poslední volná místa na zájezd do Znojma
4. 6. 2019 se vydáme na třídenní výlet do Znojma. Celé tři dny budou plné kulturních památek Jihomoravského kraje. Bližší 
informace u paní Málkové 736 670 675 nebo v kanceláři č. 104 na úřadě.

Poukázky lze využít na těchto místech:
•	 Toušová Jana (Danielova 319, 

Čakovice – masáže)
•	 Růžičková Marcela (Machnova 204, 

Miškovice – masáže, pedikúra)
•	 Vyhlídková Jitka (Centrum služeb, 

Cukrovarská 52, Čakovice – pedikúra, 
manikúra)

•	 Hroňková Lenka (Dr. Marodyho 177, 
Čakovice – pedikúra, manikúra)

•	 Domínková Eva (Cukrovarská 502, 
Čakovice – kosmetické služby)

•	 Ing. Enderlová Alena (Dr. Marodyho 
912/4, Čakovice – masérské služby)

•	 Košumberská Iveta (Cukrovarská 815, 
Čakovice – kadeřnické služby)

•	 Perglová Monika (Cukrovarská 83/26, 
Čakovice – kadeřnické služby)

•	 Kudrnová Stanislava a Krejčeříková 
Romana (Radonická 130, Miškovice – 
kadeřnické služby)

•	 Horáková Jaroslava (Cukrovarská 502, 
Čakovice – kadeřnické služby)

•	 Jindráčková Eva (Cukerní 243, 
Čakovice – kadeřnické služby)

•	 Staňková Markéta (Dr. Marodyho 
14/2, Čakovice – kadeřnické služby)

 
Podmínky vydávání poukázek:
•	 nárok na poukázku má každý 

senior, který má trvalé bydliště na 
území městské části Praha-Čakovice 
a v letošním roce dovrší věku 60 let a více

•	 poukázky se vydávají od 2. 5. 2019 

v kanceláři č. 104 u paní Iny Málkové 

(Cukrovarská 52/24, přízemí, vedle 

podatelny)

•	 roční příspěvek pro seniory je 250 Kč

•	 příspěvek je poskytován formou 

vydání jedné poukázky (nově částka 

není rozdělena do dvou poukázek ve 

výši 100 a 150 Kč)

•	 poukázka se použije jako platidlo

•	 poukázka se vydává oproti podpisu 

a po předložení občanského průkazu

•	 poukázka je nepřenosná a platí pouze 

pro oprávněného příjemce

•	 platnost poukázek končí 30. 11. 2019

Senioři
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Blíží se květnová Noc kostelů

mĚStSkÁ čÁSt

V pátek 24. května se pro vás stejně jako 
v minulých letech otevře kostel sv. Remi-
gia v rámci celostátní akce Noc kostelů. 
Připraven je pestrý program pro děti 
i dospělé. Po již tradičním interaktivním 
programu pro děti spojeném s výtvar-
kou bude tentokrát následovat humor-
ně pojatá přednáška faráře P. Stanislawa 
Góry s názvem Kostelní bonton aneb Jak 
a proč se chovat v kostele, na kterou jsou 
srdečně zvány nejen rodiny s dětmi. Na 

své si později odpoledne a ve večerních 
hodinách přijdou i milovníci hudby a ti, 
kteří se zajímají o historii kostela. Během 
celé akce bude připravena „zeď nářků 
a  radostí“, kam můžete vkládat nejen 
prosby o modlitbu, ale i poděkování za 
dobré věci ve svém životě. Všechny svě-
řené těžkosti předložíme Bohu při ve-
černí modlitbě před osvětlenou ikonou. 
Během celého večera bude otevřen kůr 
i  věž kostela. Budou vystaveny oltářní 

obrazy z původního kostela a relikviář 
svatého Remigia. Přijďte si odpočinout 
od svých starostí na místo, kam si obyva-
telé Čakovic po staletí chodili pro útěchu 
a požehnání do každodenního života. 
Věříme, že se akce vydaří stejně dobře 
jako v minulém roce. Těšíme se na vás!

Tým pro přípravu Noci kostelů  
farnosti sv. Remigia

Program:

16.00–17.30 Interaktivní program pro děti s výtvarnou dílnou

17.30–18.15  Kostelní bonton aneb Jak a proč se chovat v kostele 

(malá příručka pro nezkušené pro případ účasti na 

svatbách, křtech a pohřbech)

18.30–19.00 Vystoupení Scholy Čakovice 

19.00–19.30 Komentovaná prohlídka kostela 

20.00–21.00 Vystoupení pěveckého sboru Acant

21.00–22.00 Modlitba před osvětlenou ikonou

Foto: Jan Matoušek
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Kronikářské perličky – rok 1940

Leden
Mrzne a mládež vyhledává kluziště 
a svahy pro lyžaření. V obci je veliká nou-
ze o uhlí a dříví. Všichni místní uhlíři utě-
šují své odběratele slovy „zítra, zítra jistě 
přijde“, ale zítra už trvá osmý den. Když 
uhlí konečně dorazilo, vagony byly ste-
čeny a rozebrány ve 2 hodinách. Pro ce-
lou Říši je upravena policejní hodina na 
23, ve větších městech na 24. Do 15. led-
na hlášen soupis koní a dojnic. Bojové 
zpěvy německé nesmějí býti hrány ani 
zpívány v hostincích. Zemřel slavný slo-
vácký malíř Joža Uprka. Evropu zachvá-
tila vlna mrazů. Ke koupení páru bot je 
třeba úředního povolení a potvrzení, že 
žadatel bot jiných již nemá.

Únor
Obec uvolňuje zamrzlý vodovod u koste-
la. Opět sněžilo a cesty jsou neschůdné. 
Nařízen odvod vajec, jedna slepice roč-
ně 60 vajec. Držitelé dojnic mají odvésti 
nejméně ½ kg másla týdně. Vydán zákaz 
židovských podniků s textilem, obuví 
a kůžemi. Dráhy uvádějí na zkoušku ce-
lokovový svařovaný čtyřnápravový vůz 
3. třídy, 22.4 m dlouhý. Naše rádio vysílá 
promluvu říšského ministra Dr. Goebbel-
se. Matějská pouť vylákala do Šárky na 
150.000 návštěvníků. Na pouti bylo 300 
atrakcí. I mládež zdejší se zúčastnila, rov-
něž biograf je stále plný.

Březen
Nařízeny ceny za podrážení pánských 
bot č. 34–45 K 30, dámských 23, dětských 
19–28. Pěkný kůň má cenu 20 až 30 tisíc. 
Nouze o topivo trvá. Říšský ministr von 
Ribbentrop prohlašuje, že válka bude 
ukončena do roka. Žactvo ve školách 
bylo poučeno o významu branné moci 
a o povinné úctě k symbolům Německé 
říše. V Praze den branné moci slaven vo-
jenskou přehlídkou. V biografu hra Český 
muzikant přilákala tolik lidí, že se tam ne-
vešli. Večer byl zde poplach. Bylo pátráno 
po Smutkovi, vrahovi dvou říšských úřed-
níků. Vypsaná odměna 100.000 K. Hasiči 
i  policie v činnosti, bylo troubeno a ob-
čanstvo žádáno o pomoc. Letadla osvět-
lovala dvory a cesty, ale vše bylo marné.

Duben
Nastal letní čas. Obcí pochoduje setni-
na německých vojínů od západu k vý-

chodu. Obchodník Gottfried vyprodává 
zásoby konfekčního zboží. Není arijec. 
Vláda Protektorátu vydává provolání, 
aby obyvatelstvo české odevzdalo dob-
rovolně kovové věci, jichž může postrá-
dati, k narozeninám Vůdce. Obec tři dny 
sbírá ušlechtilé kovy a zde sebráno 6 q. 
Všechny úřední domy ozdobeny prapo-
ry, rovněž továrna, zámek a velkostatek.

Květen
Není praporů, ani průvodů, ani schůzí. 
Všude plný klid. Stanoveny ceny piva 3.80 
litr. Zahájena sbírka na Německý Červený 
kříž. Smrtí se trestá neoprávněné použi-
tí střelné zbraně nebo třaskavin. V Praze 
byl popraven Josef Čech ze Slivna, který 
2. května zastřelil německého přísluš-
níka a střílel na vojáky. O  tom vyvěšeny 
v obci plakáty. Německá vojska vydala se 
na pochod na hranice Belgie, Nizozemí 
a Lucemburska. Francie je ve válce. Nastal 
hned letecký boj. V místní obci nařízeno 
přísné zatemňování, následkem toho ne-
svítí se v mnoha domech vůbec. Prudká 
bouře způsobila záplavu. Místní pěkný 
sad proměnil se v  rybník. Průvod k oltá-
řům byl letos neobyčejně veliký.

Červen
Na Německý Červený kříž bylo vybráno 
2.618 K, obec přidala 100, cukrovar 1.200, 
Severočeská 2.200. Sta bombardovacích 
letadel letí na Paříž. Německé vojsko vtáh-
lo do Paříže. K poctě vítězství říšských vo-
jínů 8 dní vyvěšeny prapory a 3 dny zvo-
nění. Zde prapory na úřadě, školách, faře, 
poště, zámku i v továrně. Vůdce promlou-
vá k národu a ukazuje nejslavnější vítěz-
ství všech dob. Nově otevřené koupaliště 
v Letňanech mělo hojnou návštěvu.

Červenec
Obchodník Gottfried a jeho zeť 
MUDr. Marody stěhují se nuceně odtud 
do Prahy. Koná se pohřeb kominického 
mistra Slepičky, který náhle zemřel ve 
věku 66 roků. Dorost sokolský zdejší zá-
vodí v plavání v Letňanech. Po drahách 
i silnicích přepravuje se mnoho vojska.

Srpen
Dvojjazyčné označování závodů. Místní 
trh je hojně navštěvován. Tisíc pum pa-
dalo na Anglii po 12 hodin.

Září
Londýn v krupobití pum a hoří na 100 
místech. Židé v Praze smějí používat jen 
vlečňáků a poslední oddělení v tramvaji. 
Maso na lístky je pouze hovězí 25 g na 
osobu. U Sládků je kabaret. Před „Ba-
ťou“ je fronta kupujících. Obec upravuje 
chodníky ze St. Návsi k nádraží.

Říjen
Ceny všech domácích potřeb stoupají: 
bochníček chleba 2.90, houska 30 hal, 
vajíčko 1 K, kapr 20 K,1 kus zelí 3–4 K. 
Koná se posvícení. Náměstí před školou 
plno atrakcí, zvěřinec, cirkus a krámky. 
Mládeže i lidu plno, největší účast mají 
houpačky. Žádný tanec, pouze koncert. 
Všude klid a ticho. 20. Sportovci všech 
druhů měli krásný den. Házená Sokol 
kontra SK Staropramen v 16 hod. přiláka-
la mnoho diváků a večer biograf rovněž. 
Začíná kampaň v cukrovaru. 27.  ráno 
bylo slyšet střelbu, ale nebylo možno 
zjistit kde a proč. Stanoveny ceny holičů: 
holení 2 K, stříhání 4.60–6.80, mytí 6.50–
8, ondulace 7.50–11, trvalá 45–68.

Listopad
Továrna sváží řepu 6 auty. Obchody 
s elektrickými kamny a plotýnkami jsou 
vyprodány. Doporučuje se ukládání ze-
leniny do sudu jako zelí.

Prosinec
Nařízeny rozměry poštovních zásilek. 
Největší rozměr může býti součet délky, 
šířky a výška = 90 cm, ale délka jen do 
60 cm. Na trhu je živo, prodává se hlav-
ně zelenina, drůbež a králíci. Stanoveny 
ceny sýrů a minerálních vod. Mráz tlumí 
veškerý život, kdo nemusí, nevychází. 
Kluziště v místě, v Třeboradicích i Letňa-
nech jsou plná. Kupují se dárky, hlavně 
knihy, elektrické přístroje, obuv a cuk-
rářské výrobky. Ale o doutníky je nouze, 
viržinek není již několik dní. V místní to-
várně stávkovala o Štědrém dnu asi 40 
dělnic. 26. v sokolovně uváděn film Ba-
bička, U Trykalů taneční zábava. Večer na 
ulicích veliká tma, jen lampičky míhají se 
jako bludičky.

Připravila Jarka Krákorová



19oSobnoSti

Držitel „českého Oscara“ zahraje v Schoellerově sále
 » „...a naším nejlepším dirigentem 

je Kryštof Marek,“ uvádí před plným 
hledištěm Karlínského divadla reži-
sér Procházka šéfa orchestru. Jeho 
inscenace Jak se dělá muzikál je 
srandy kopec a jedna velká nadsáz-
ka, ale tahle slova myslel autor evi-
dentně vážně. 

Kdy tak obvykle přijde ten okamžik 
a  kluk, který vystudoval užitou malbu 
a dřevořezbu, si řekne, že by se měl s tak-
tovkou v ruce postavit před orchestr?

Od raného dětství naprostá láska k hud-
bě, přes jazz, bigbandy až k velkým 
symfonickým orchestrům. Kromě vý-
tvarných oborů, které jsi zmínil, jsem vy-
studoval ještě hru na klavír, řízení sboru 
a soukromě skladbu a dirigování. Krásná 
a v podstatě logická cesta lemovaná tvr-
dou prací a zaujetím, které trvá v kon-
centrované podobě 25 let...

Poprvé jsem se s Kryštofem jako auto-
rem hudby setkal v Plzni na představení 
retro muzikálu Kristián II. Než se člověk 
pustí do tak náročného projektu, musí 
mít už za sebou nejspíš nějaké zkuše-
nosti. Představu o tom, jaké melodie 
použít, jestli píseň záporného hrdiny 
bude valčík nebo tango, jaké by mělo 
být obsazení orchestru. No a v šuplíku, 
kromě notového papíru, možná i pár 

nápadů do zásoby. Jak to bylo v tvém 
případě?

Antonín Procházka, autor námětu a scé-
náře, mi tehdy zkrátil termín o půl roku. 
Vrhnul jsem se do toho po hlavě a na 
nějaké velké přemýšlení nebyl moc čas. 
Nonstop práce od první noty až k premi-
éře. Skvělý!

V loňském roce získal Kryštof Marek 
Českého lva za hudbu k filmu Masaryk. 
Jaké to je spoluvytvářet dílo takového 
formátu a kdy se muzikant poprvé se-
známí s materiálem? Je to někdy ve fázi 
rozepsaného scénáře, nebo se dostává 
až k sestřihanému filmu, anebo se ně-
které záběry naopak střihají do rytmu 
hudby?

Má první spolupráce s velkým filmem. Byl 
jsem spoluautorem hudby. Symfoniku 
napsal polský skladatel Michal Lorenc, 
já jsem autorem písní a veškeré dobové 
hudby. K písním jsem si napsal i texty. Vět-
šinou se na mou hudbu scény natáčely, 
u střihu jsme pak hájili každý to své.

Na koncertě 22. května se Kryštof před-
staví nejen coby skladatel, ale také jako 
klavírista. Vím o tobě, že ses hrou na 
klavír nějakou dobu živil. Hrál jsi v  or-
chestru Milana Svobody, a dokonce 
spolupracoval s KGB, mám tedy samo-
zřejmě na mysli Karel Gott Band. Bylo to 
ještě v době, kdy tam hrál i Rudolf Rokl?

Bylo to až po éře Rudolfa Rokla. Jezdil 
jsem s nimi asi dva roky.

Do Čakovic dorazí Kryštof s dalšími 
třemi hudebníky. Znám jednoho z nich 
– Petera Strenáčika, který po boku Mo-
niky Absolonové exceluje ve Studiu 
Dva coby Che v představení Weberovy 
Evity. Famózně tančí, perfektně zpívá, 
stepuje a prohání se po jevišti na Večer-
níčkově jednokolce. A co ti zbylí dva?

David Fárek, úžasný muzikant, skvělý 
saxofonista. Petr Valášek, vynikající klari-
netista, který jezdí po celém světě s Cla-
rinet Factory. Oba naprostý profesioná-
lové a výborný kluci...
--------
Do Schoellerova sálu přiveze Kryštof Ma-
rek ve středu 22. května v pořadí již svou 
třetí jazzovou suitu nazvanou Tichá ces-
ta noci. Kompozice měla premiéru přes-
ně před rokem v kostele sv. Jana Nepo-
muckého ve Štěchovicích v rámci Noci 
kostelů. Jeho předchozí dvě jazzové 
suity Sinael jazz symphony a Midnight 
Pictures už zazněly např. na festivalech 
v Karlových Varech, Plzni, Poličce a Pře-
rově, v Praze v rámci Prague Proms a na 
mnoha dalších místech. Posluchačsky 
se jedná o velice vděčnou melodickou 
hudbu na pomezí jazzu, klasické hudby 
a minimal art.

S Kryštofem Markem hovořil Jan Karez

Foto: studio Malý
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Délka okruhu: 2 – 11 km; podle délky zvoleného okruhu a typu 
dopravy (auto nebo vlak).

Náročnost: *****, celá trasa vede mimo silnice

Trasa není vhodná pro kočárky, a některé části ani pro cyklisty.

Z Čakovic se vydáme ranním víkendovým kokořínským rych-
líkem (odjezd v 8.58, pouze v sobotu a v neděli) a pojedeme 
přes Neratovice a Mělník až do zastávky Kanina. Odtud mu-
síme něco málo přes 3 kilometry pěšky po silnici směrem do 
Kokořínského dolu. Až sejdeme prudce točivé serpentiny, po 
pravé ruce uvidíme žlutě vyznačenou turistickou trasu vedou-
cí do údolí zvaného Kočičina. Kdo by si chtěl cestu pod Ko-
kořín zkrátit, může vyrazit autem a zaparkovat v Kokořínském 
dolu před hospodou U Grobiána. Odtud je to na začátek žluté 
trasy asi 300 metrů. Část cesty je společná s místní červenou 

Tip na výlet: Hýtky nad Kokořínským dolem
značkou tvořící naučný okruh, o který si můžeme náš výlet 
prodloužit.

Postupně přejdeme do lesa mezi množství doslova pohádko-
vých skalních útvarů a začneme stoupat nejdříve mírně a poté 
prudce vzhůru mezi skály. Po skalnatých schodech vystoupá-
me až k malé obci Hradsko, které vévodí kostelík sv. Jiří. Přes 
planinu pokračujeme stále po žluté trase až na kraj přírodní 
rezervace Kokořínský důl. Přímo na okraji lesa a prudkého 
klesání zpět do údolí stojí malá kaplička. Opatrně sejdeme 
mezi další skalní útvary, kde se mezi stromy nachází vyhlídka 

na hrad Kokořín. Dolů sestupujeme překrásnou velkou roklí 
s různorodými pískovcovými útvary nazvanými skalní stěny 
Hýtky. Po chvilce sestoupíme na další vyhlídku, tentokrát na 
rozcestí nad Kokořínským dolem a hospodu U Grobiána. Tam 
se můžeme občerstvit a vydat se na cestu zpět do Kaniny. Kdo 
by si chtěl výlet ještě o něco prodloužit, může sejít z vyhlídky, 
přejít silnici směrem k restauraci U Báby Šubrový a vydat se 
po červené značce podél říčky Pšovky a rybníku Kačírek až do 
kokořínského podhradí. Odtud se vydáme po zelené tzv. Pod-
hradskou cestou do Mšena, kam je to necelých 5 kilometrů. Je 
to krásná cesta se spoustou vyhlídek, jeskyní a skalních útva-
rů, která po dvou kilometrech přechází na asfaltovou silnici. 
Cestou si můžeme odpočinout v Sedleci v hospůdce Krásná 
vyhlídka. Kokořínský rychlík zpět do Čakovic odjíždí ze Mšena 
v 17.00.

Více informací o turistických trasách Kokořínska naleznete na 
www.kokorin-kokorinsko.cz nebo www.hradkokorin.eu.

Text a foto: Tereza Píchová
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Cena: v předprodeji 100 Kč. Na místě 150 Kč.
Předprodej:
·  ZUŠ Marie Podvalové - Cukrovarská 1/23, tel.: 283 933 071
· MČ Čakovice - podatelna
· rezervace vstupenek: tel.: 606 220 420

Termín konání: 22. 5. 2019 v 19:00 hod.
Místo konání: Schoellerův sál (Čakovický zámek, Cukrovarská 1)

Obsazení:
soprán, saxofon, flétna, perkuse, vokál  - David Fárek

basklarinet, vokál - Petr Valášek
vokál, perkuse - Peter Strenáčik

klávesy - Kryštof Marek

Tichá cesta noci
Pětivětá jazzová suita s přesahem do klasické hudby

Autor - Kryštof Marek

MČ Praha – Čakovice pořádá:
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Koupaliště Čakovice hledá 
brigádníky na pozice: ÚDRŽBÁŘ 

(manuální zručnost), ÚKLID 

(3-4 hod dle počasí), OBSLUHA 
DO OBČERSTVENÍ, PLAVČÍK (nutný 

kurz 1. pomoci), VÝPOMOC DO 
AREÁLU. Nástup: květen, červen. 

Výhoda: časová flexibilita, vstup 

zdarma pro dalšího člena. 

Tel. info: 774 644 977

 » Timo Marčenko je devítiletý na-
dšenec do bojových sportů a svě-
řenec Adámek Fighting Academy. 
Tento měsíc se zúčastnil junior cupu 
v grapplingu, kde vybojoval výbor-
né 1. místo, a soutěže Czech open 
grappling v Kolíně, v níž vybojoval 
3. místo. Celkově již odbojoval pět 
zápasů na seriózní úrovni, tři vyhrál 
a jeden remizoval.

Bojovým sportům se věnuje od svých 
čtyř let, kdy ho táta Egor Marčenko začal 

Malý velký bojovník z Adámek Fighting Academy
brát do tělocvičny. Egor Marčenko je tre-
nér dětí a thajského boxu v AFA. Nejdříve 
byly tréninky formou hry, ale časem se 
zařadil do tréninkového procesu a začal 
trénovat pravidelně, teď už každý den.

Proč zrovna bojové sporty a bojová 
umění? Protože v nich sportovec musí 
být komplexně připravený – silově, 
rychlostně i technicky. Každou z těchto 
schopností je třeba pilovat. Dobré je, že 
v dnešní době je to možné dělat různými 
způsoby – běháním, plaváním atd.

Tima nejvíce baví smíšená bojová umě-
ní, tzv. MMA, protože komplexně a uni-
verzálně rozvíjí celé tělo. Zároveň se 
nebrání také závodům jednotlivých dis-
ciplín jako box, muay thai, grappling.

V AFA věří, že bojové sporty společně 
s mentální přípravou a čtení knížek přispí-
vají k budování osobnosti a silných stránek 
člověka. AFA sídlí v prostorách starého cuk-
rovaru ve sportcentru Relax La Fabrique na 
adrese Za Cukrovarem 1002, Praha 9.

Text a foto: Kateřina Vacíková

Dočasné uzavření knihovny
Od 23. dubna bude uzavřena knihovna v Třeboradicích z důvodu stěhování do nových prostor 
v Schoellerově ulici č. p. 11. O termínu otevření nových prostor vás budeme včas informovat.
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P O Z V Á N K A  
Český rybářský svaz – MO Čakovice

pořádá dne  5. června 2019  od  16 hodin

D Ě T S K Ý   D E N

Novou atrakcí bude simulace chytání ryb na 
rybolovném trenažeru

Pohoštění a nápoje pro děti zdarma

SPOLEK BÍLEJ MLEJN VE SPOLUPRÁCI SE SOUSEDSKÝM TŘEBORADICKÝM SPOLKEM POŘÁDÁ:

SOUSEDSKÝ ČAKOVICKÝ SLET
30. 4. 2019 od 18:30 přímo na sídlišti Čakovice

(louka za konečnou zastávkou 136 - Sídliště Čakovice)

Program odstartuje netradiční divadelní pohádka O perníkové Chýšce,
poté bude zapálen oheň, kde bude možnost si opéct špekáčky.

K poslechu a dobré náladě vám budou hrát a zpívat členové spolku.

Drobné občerstvení (pivo, limo) bude připraveno.
Další hudební nástroje vřele vítány!!! 

Vstupné: úsměv a dobrá nálada! :-)



FRIDA K.
Gloria MONTERO

“Kdybych svůj život prožila jinak, napadlo by mě vůbec malovat?”
v hlavní a jediné roli: Diana ŠOLTÝSOVÁ

Galerie ,,Na Půdě“ Čakovický zámek, ulice Cukrovarská 1/23 

29. 5. v 19.00 hod. 

MČ Praha – Čakovice pořádá:
představení Žižkovského divadla Járy Cimrmana

Vstupné 150 Kč v předprodeji, 200 Kč  na místě

režie: Martin Vokoundramaturgie: Kristýna Čepková výprava: Agnieszka Pátá - Oldak

© photo: Anna Fixová

PRODEJNÍ MÍSTA VSTUPENEK:
·  ZUŠ Marie Podvalové
- Cukrovarská 1/23, tel.: 283 933 071
· MČ Čakovice - podatelna
· rezervace vstupenek: tel.: 606 220 420


