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Slovo starosty Obsah

Vážení sousedé, milí přátelé,
tentokrát se budu věnovat tématu, které už by mohlo s nadsáz-
kou poskytnout materiál na televizní seriál. Přesto mám, věřím, 
alespoň pro většinu z vás snad dobrou zprávu. A mám z ní vel-
kou radost. Od podzimu budeme stavět novou budovu základní 
školy. Opět.

Rozvoj základního školství je jedna z našich hlavních prio-
rit. Vždy jsme se proto snažili docílit stavu, abychom čakovic-
ké, miškovické a třeboradické děti ve školním věku nemuseli 
v přijímacím řízení odmítat. Pojďme si připomenout posled-

ních zhruba 15 let, během kterých jsme školu postupně rozšiřovali. Úplně první projektem 
byla nástavba jednoho patra na budově tzv. přístavby a související výstavba nové sportovní 
haly. Následně jsme připravili půdní vestavbu na tzv. „pětistovce“. Po půdní vestavbě jsme se 
vrhli do adaptace první ze dvou bývalých ubytoven podniku Avia v Otavské ulici, které v té 
době již užívala prosecká průmyslovka. Pak následovala nástavba na budově bývalé školní 
družiny a celková rekonstrukce tohoto objektu, posléze adaptace i druhé budovy ubytovny 
v Otavské. A konečně to byla i nová moderní budova s tělocvičnou v Jizerské ulici.

Přes toto úsilí nám kapacity pro budoucnost stále nestačí. Proto letos začneme poslední 
projekt pro rozšíření kapacity naší „základky“, který nese název „Dostavba školského kam-
pusu“. Tento záměr zahrnuje výstavbu čtyř budov označovaných jako A, B1, B2 a C. A prá-
vě „áčko“ budeme letos díky laskavé pomoci magistrátu hlavního města Prahy moci začít 
stavět. Bude zahrnovat 7 kmenových tříd, sborovnu a prostory pro administrativní zázemí. 
V této dekádě by se pak postupně měly postavit i zbylé tři budovy. Budova B1 bude rozší-
řením stávající jídelny a šaten, v budově B2 vzniknou další nové učebny a budova C bude 
novým tělocvičným zázemím. Zde vznikne nová velká tělocvična, dva menší tělocvičné sály. 
Pod budovami B2 a C bude parkoviště pro potřeby školy.

Až tedy nyní o prázdninách uvidíte na školní zahradě stroje, vězte, že to archeologickým 
průzkumem začaly přípravy výstavby budovy A z výše popsaného projektu. Tato školní bu-
dova by měla být dětem a jejich pedagogům k dispozici v září příštího roku.
Přeji vám krásné prožití letních prázdnin.

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

Nová stanoviště separovaného 
odpadu
Z důvodu neustále přeplněných popelnic 
v čakovickém sídlišti přistoupila rada 
městské části ke zřízení nových stanovišť 
separovaného odpadu. Za necelých 150 
tisíc budou vybudovány celkem tři sta-
noviště s podkladem ze zámkové dlažby, 
a to konkrétně v ulici Tryskovická, Marty 
Krásové a v těsné blízkosti ulice Panklo-
vých. Zásadním požadavkem ze strany 
městské části byl termín realizace, který 
je stanoven již během letošních prázd-
nin. Občanům čakovického sídliště tak 
uleví tři nové popelnice na papír a plast 
a dvě nové popelnice na sklo.

Rozšíření lanového centra Havraňák
Stávající prvek lanového centra na Ha-
vraňáku bude rozšířen o další dvě sekce 
včetně doplňujícího mobiliáře v podobě 
lavičky a odpadkového koše. Rada schvá-
lila cenovou nabídku společnosti TR An-

toš, s. r. o., s cenou necelých 200 tisíc bez 
DPH, která instalovala již původní prvek 
lanového centra. Práce by měly být kom-
pletně dokončeny v polovině srpna toho-
to roku.

Výměna starých nefunkčních stožárů 
a lamp veřejného osvětlení
Z důvodu špatného technického stavu, 
bezpečnostního rizika a také nevyhovu-
jícího estetického hlediska přistoupil in-
vestor Technologie hl. m. Prahy k výmě-
ně starých nefunkčních stožárů a lamp 
veřejného osvětlení v ulici Za Cukrova-
rem. Řešeno bude devět kusů stávajících 
stožárů, které budou vyměněny za nové 
stožáry bezpaticové, kulaté třístupňové 
se standardními LED svítidly.

Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. E. Beneše
V návaznosti na územní rozhodnutí Od-
boru výstavby a územního rozhodování 
vydala rada městské části souhlasné sta-

novisko se záměrem realizace pro účely 
stavebního povolení na akci s názvem 
Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Be-
neše, etapa A.

Oprava povrchu komunikace v ulici 
U Hřbitovů
V souvislosti s celkovou revitalizací okolí 
mezi hřbitovy přistoupila městská část 
k opravě výtluků v ulici U Hřbitovů. Při 
výběru zhotovitele hrála jednu z klíčo-
vých rolí schopnost realizace v co nej-
kratším termínu, a to z důvodu probíhají-
cí opravy horkovodu v ulici Schoellerova 
a s tím spojenou objízdnou trasou přes 
Třeboradice. Opravy byly prováděny be-
zespárovou metodou společností DIPOS 
J & C spol., s. r. o., za cenu 78 495 korun.

http://cakovice.cz/VOLENE‑ORGANY/
Rada‑MC/Zapisy‑z‑jednani‑Rady‑MC
///

Na svých pravidelných zasedáních Rada městské části Praha‑Čakovice 
projednala 50 bodů jednání. Vybíráme pro vás některé z nich.
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Po úspěchu prvního ročníku se obyva-
telé naší městské části ochotně zapojili 
do rozhodování, kam letos poputuje část 
veřejných peněz. Zrovna tak jako loni se 
do květnového hlasování probojovalo 
deset návrhů. Šest z nich nyní čeká rea-
lizace. „Hlasování se zúčastnilo přes pět 
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set občanů, což je vzhledem k vymezené 
částce a počtu obyvatel hezký výsledek,“ 
pochvaluje si místostarostka Kateřina 
Arnotová s tím, že stejně jako v minu-
lém ročníku Rada na projekty vyčleni-
la půl milionu korun. „K realizaci Rada 
nakonec schválila šest projektů, u nichž 

předpokládané náklady lehce tuto část-
ku překročí. V loňském roce nakonec 
skutečně vynaložené náklady nedosáhly 
ani na předpokládanou částku 500 tisíc,“ 
říká místostarostka.

Největší finanční investici si vyžádá 
oprava polozapomenuté poutní kapličky 

Participativní rozpočet 
slaví narozeniny
V druhém ročníku Participativního rozpočtu MČ Praha‑Čakovice zabodovalo šest projektů, které se 
v letošním roce dočkají realizace. Slavnostní vyhlášení výsledků hlasování se uskutečnilo 8. června 
v Schoellerově sále Čakovického zámku.
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Foto: archiv Klub LíPa

Rezidenční 
parkování
Z důvodu pokračující přípravy projektu 
dochází k posunu již avizovaného článku 
o rezidenčním parkování do některého 
z následujících vydání. ///

Dětský den 
v Třeboradicích
První červnová neděle vrátila třebora-
dické děti zpět do života. To byla také 
hlavní myšlenka dětského dne, který na 
zahradě restaurace Maximum tradičně 
pořádal Klub LíPa. Dopoledne se nes-
lo ve sportovním duchu, kdy se na trať 
2,7 km dlouhého orientačního běhu do-
stavilo čtyřicet sportovních týmů. Odpo-
lední program odstartoval muzikál Zlo-
bidla, s. r. o. Děti se seznámily se zvířátky 
z miškovické farmy, tvořily v dílničkách 
nebo si zaskákaly na trampolíně. Dospělí 
ochutnali dobroty z toho, co lze nasbírat 
za domem. Podvečerní pohodovou at-
mosféru pak navodila kapela Jazzterdays 
Crew. ///

Michala Jedruchová

Noc kostelů
Za přísných vládních opatření se posled-
ní květnový pátek uskutečnila v Čakovi-
cích Noc kostelů. Tentokrát se nesla pod 
„rouškou“ souznění.

„Hodně vnímám, jak je společnost roz-
dělená. Z tohoto pocitu vzešlo téma, které 
jsme měli na mysli při vytváření progra-
mu: propojení, naladění se na sebe a na 
druhé. Celkově jsme chtěli lidem hlavně 
nabídnout možnost strávit nějaký pěkný 
čas spolu,“ vysvětluje organizátorka akce 
Jana Kloudová.

Kostel sv. Remigia se otevřel ve 14.30 
nejprve dětem, pro které byly připrave-
ny pohybové a výtvarné aktivity u kostela 
a na farní zahradě. Děti si mimo jiné zdo-
bily srdíčka, která pak nalepily na země-
kouli a propojily se srdíčky ostatních.

Dospělí si mohli přijít poslechnout var-
hanní koncert, v němž mladičký varhaník 
Semjen Yakimov představil i vlastní sklad-
bu a improvizaci inspirovanou Nocí koste-
lů. Zpěvem ho doprovázela stejně talento-
vaná Leona Michajlová. Letošní novinkou 
byla Stezka pro blízká srdce. Vedla par-
kem a dvojice měly možnost zažít legra-
ci např. při vymýšlení básničky na zadaná 
slova.

Večerní program zahájil farář P. Sta-
nisław Góra žehnáním městu a pokračo-
val přednáškou na téma souznění, která 
je pro zájemce stále dostupná na farním 
youtube kanále. Na farní zahradě si pak 
účastníci mohli ještě posedět u ohně za 
doprovodu kytary. Akci zakončila společ-
ná modlitba. ///

Lavička 
Václava Havla
I vy se můžete zúčastnit celosvěto-
vého projektu, a to příspěvkem na 
lavičku Václava Havla

Z důvodu zájmu vás, našich občanů, 
jsme pro vás připravili možnost přispět 
na plánovanou lavičku Václava Havla, 
která bude umístěna v blízkosti Husova 
parku. V případě zájmu je možné zakou-
pit na pokladně ÚMČ certifikát v hodnotě 
min. 500 korun a zapojit se tak do toho-
to celosvětového projektu. Jména dárců 
pak budou umístěna spolu s našimi dal-
šími sponzory v blízkosti této lavičky. 
Pro bližší informace kontaktujte Kateři-
nu Marszálkovou (283 061 426). ///

Projekt Hlasů Pořadí
Pořadí dle 
pravidel

Rozpočet Oblast
Kumulativní 
náklady

Rozšíření workout hřiště o prvky 
z překážkových závodů (OCR)

205 1. 1. 98 500 Kč Čakovice 98 500 Kč

Oprava zapomenuté poutní kapličky 
v Třeboradicích

189 2. 2. 98 956 Kč Třeboradice 197 456 Kč

Historická stezka Miškovice 109 6. 3. 96 316 Kč Miškovice 293 772 Kč
Knihobudka 79 8. 4. 39 600 Kč Čakovice‑sídliště 333 372 Kč
Doplnění cvičebních prvků v ulici 
Svěceného

161 3. 5. 86 900 Kč Třeboradice 420 272 Kč

Naučná stezka – máme rádi přírodu 
a pečujeme o ni

157 4. 6. 89 430 Kč Třeboradice 509 702 Kč

Renovace pláště bunkru 145 5. 7. 99 990 Kč Čakovice 609 692 Kč
Veřejné toalety v lesoparku 101 7. 8. 52 800 Kč Čakovice 662 492 Kč
Renovace a trampolíny pro 
miškovické hřiště ve vnitrobloku

75 9. 9. 99 000 Kč Miškovice 761 492 Kč

Naučná tabulka 54 10. 10. 55 000 Kč Čakovice 816 492 Kč

na okraji Třeboradic. Najdete ji kousek 
za železničním přejezdem. „Kaplička byla 
vystavena v roce 1674 a i přes poslední 
opravy zřejmě z konce minulého století je 
její současný stav špatný, vyžaduje opra-
vu a očištění, cílem projektu PPR je opra-
va omítek, výklenků kapličky a vyčištění 
náletové zeleně v okolí,“ podotýká Kateři-
na Arnotová. Radnice na opravy poskytne 
98 956 Kč.

Jen o pár set méně, přesně 98 500 Kč, 
pak radní vyčlenili na rozšíření plánova-
ného workoutového hřiště o prvky z pře-
kážkových závodů. Hřiště zaměřená na 
workout či parkour jsou již běžnou sou-
částí venkovních sportovních prvků, ale 
překážkový sport stojí zatím stále na 
chvostu zájmu. To se letos v Čakovicích 
změní.

Milovníky doby minulé potěší historic-
ká stezka Miškovice. Na tabulích umístě-
ných na konkrétních historických místech 
se dozvíte zajímavosti a perličky z his-
torie tohoto místa tak, abyste mohli vní-
mat genius loci prošlých generací našich 
předků a spoluobčanů. Instalace si vyžá-
dá 96 316 Kč.

Dostat děti ven a hravou formou v nich 
vzkřísit respekt k přírodě si klade za cíl 
naučná stezka – máme rádi přírodu a pe-

čujeme o ni. Vznikne v ulici Tryskovická 
a děti se v ní dozví, jaké problémy v sou-
časnosti přírodu sužují a jak ji společně 
lépe chránit. Zahrnovat bude čtyři prvky: 
tři informační tabule a budku s přírodní-
mi materiály na vyrábění pro děti. To vše 
za cenu 89 430 Kč.

Kdo si potřebuje na čerstvém vzduchu 
protáhnout celé tělo, bude mít možnost 
v ulici Svěceného. Zdejší stezka bude do-
plněna o cvičební prvek, který by stávající 
nabídku kvalitně doplnil tak, aby vznikla 
možnost komplexního cvičení. Investice 
činí 89 430 Kč.

Posledním realizovaným návrhem bu-
dou dvě knihobudky, které si vyžádají cel-
kem 39 600 Kč. Jedné se čtenáři dočka-
jí na sídlišti u zastávky autobusu a druhé 
u vchodu do parku. Budka bude krytá ple-
xisklem, aby odolávala povětrnostním 
podmínkám. „Jedná se o typ knihobudky 
navržený mladým umělcem, který najdete 
třeba v městské části Praha 7,“ uvádí Kate-
řina Arnotová.

Všechny projekty budou realizovány 
do konce roku. A už nyní radnice plánu-
je nový ročník. „Věříme, že už nebude do-
tčený pandemií jako dva ročníky předešlé. 
Budeme diskutovat navýšení částky uvol-
něné z rozpočtu městské části a případně 

navýšení maximální částky, kterou lze in-
vestovat do jednoho projektu,“ dodává Ka-
teřina Arnotová. ///

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

Tento měsíc pokládá otázku 
ČMT.

Jste spokojení s aktuálním 
vedením linek MHD v naší 
městské části? Jak byste ho 
případně vylepšili?

Linek MHD vedených v naší městské 
části je dostatečný počet, také intervaly 
mezi jednotlivými spoji jsou přiměřené.

Na vylepšování dopravních spojů ve-
dení obce pracuje průběžně, ale každý 
občan má jiné potřeby na využití MHD.

Pro zjištění možného vylepšení by 
bylo vhodné udělat například anketu pro 
občany. ///

Naše městská část má dlouhodobě nad-
standardní síť veřejné dopravy, ale lepší 
můžeme být vždy. Dlouhodobě se sou-
středíme, abychom dosáhli na vybudo-
vání metra do Čakovic. Z těchto důvodů 
vyjednáváme s Avií, aby ve svých rozvo-
jových projektech uchovala územní re-
zervu pro budoucí stanici metra. Přiblí-
žení metra k nám považuji za naši vůbec 
nejdůležitější dlouhodobou prioritu pro 
veřejnou dopravu. Bude to náročná ces-
ta do cíle, ale věřím, že se tak brzy stane, 
neboť na to pilně pracujeme. Na naše 
apely ohledně dopravní situace Praha 
zareagovala plánováním prodloužení 
linky tramvaje, která k nám povede přes 
Veselskou ulici až do areálu Avie. Tram-
vaje vidím jako trochu romantický krok, 
nemyslím, že nás tramvajová linka spasí, 
ale určitě v nějaké míře pomůže. Nové 
elektrické trolejbusy budou brzy jezdit 
až do Miškovic, existuje i plán na pro-
dloužení této linky 58 do Středočeského 
kraje, ale je to zatím hudba budoucnos-
ti. Myslím, že MHD rozvíjíme správným 
směrem a zároveň se paralelně snažíme 
také o zlepšení osobní dopravy včetně 
dokončení zatunelovaného okruhu, kte-
rý je klíčovou stavbou pro zlepšení celé 
situace. Čeká nás ještě spousta tvrdé 
práce, ale věřím v budoucí úlevu naší do-
pravy.
///

Tomáš Dubský,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice
ANO

Alexander Lochman,
1. zástupce starosty 
MČ Praha ‑Čakovice
Pro Prahu-Čakovice

Ano, jsme. Autobusů jezdí dostatek, bo-
hužel často čekají v koloně; vlak je velmi 
rychlý, ale nejezdí tak často. Řešením jsou 
v případě autobusové dopravy pruhy pro 
autobusy po rozšíření Kostelecké vedou-
cí od závor ke Globusu; vlakové dopravě 
napomůže dokončení rekonstrukce trati 
z Vysočan směrem na Lysou a dále zdvoj-
kolejnění tratě až do Neratovic. Perspek-
tivní bude plánovaná tramvaj z konečné 
v Ďáblicích k nádraží Čakovice. Jen kdyby 
se MHD používala více než dosud, zejmé-
na při „dojíždění“ do školy. Kolony před 
osmou u školy a v jejím okolí jsou zcela 
zbytečné.
///

Petr Novák,
radní 
MČ Praha ‑Čakovice
ČMT

Současná obsluha autobusy (a brzy i tro-
lejbusy „bez drátů“) myslím odpovídá 
potřebám naší městské části. S jednou 
výjimkou, a tou je oblast Třeboradic a ča-
kovického sídliště.

Jako ČMT dlouhodobě usilujeme o zru-
šení autobusové konečné na Slavibor-
ském náměstí, a to nejpozději současně 
s jeho plánovanou revitalizací. Na zastáv-
ce u kostela chybí zázemí pro řidiče a od-
stavené autobusy komplikují už tak dost 
složitou dopravní situaci okolo přechodu 
pro chodce od kostela ke školce.

Navrhujeme zrušení dosavadní po-
lookružní trasy linek 158 a 166, zřízení 
nové zastávky u zdi školky a vedení ide-
álně obou linek až na obratiště u čakovic-
kého sídliště.

Nejhustěji obydlená část naší měst-
ské části tím konečně získá přímé spo-
jení s centrálními Čakovicemi, ordinace-
mi lékařů, nádražím a zejména základní 
školou. A také, hlavně v odpolední špičce, 
alternativu k často nepravidelně jezdící 
páteřní lince 136.

Možností je samozřejmě více, cíl pro 
Třeboradice by ale měl být v každém pří-
padě stejný. Už žádné odstavené autobu-
sy na Slaviborském náměstí.
///

Linkové vedení je u nás dlouhodobě sta-
bilizované a obsluha naší městské části 
jako celku je velmi kvalitní. Kontinuálně 
se soustředíme zejména na zlepšení ob-
sluhy Třeboradic a Miškovic, kde vidíme 
určité rezervy. Také plánujeme novou 
přepravní vazbu ze sídliště do východní 
části starých Čakovic. To neošidí Tře-
boradice a současně zlepší podmínky 
u kostela v Třeboradicích, které je dlou-
hodobě problematickým místem pro od-
stavování autobusů. Klíčové pro naši ob-
sluhu jsou metrobusové linky 136 a 140, 
přičemž příští rok bude linka 140 nahra-
zena trolejbusovou linkou 58. Pro ob-
sluhu našeho území je výhodou, že naše 
metrobusy patří mezi ty celopražsky 
nejvýznamnější a díky tomu mají drobně 
posílené intervaly oproti běžným inter-
valům jiných celoměstských páteřních li-
nek. Jen tyto hlavní linky mají díky tomu 
v ranní špičce kapacitu cca 2 160 osob za 
hodinu. Dopravu u nás dále doplňují lin-
ky v radiálních i tangenciálních směrech, 
plně integrované jsou regionální linky. 
Jako rychlý doplněk pro cestu do centra 
u nás slouží i železnice, kterou se neu-
stále snažíme posilovat a podporovat. 
Naším cílem je do budoucna dovést do 
Čakovic metro a tramvaj, zdvojkolejnit 
a elektrizovat železnici. Ve všech těchto 
záměrech aktivně vystupujeme a koná-
me jak ve vztahu k městu, tak ve vztahu 
ke Správě železnic.
///

Jiří Vintiška,
starosta 
MČ Praha ‑Čakovice
ODS + TOP 09

Daniel Kajpr,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice
KDU-ČSL
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Leden
Podnik Veltechna vyčleněn z podniku 
Křižík a zřízen jako samostatný národní 
podnik.

Březen
Léčení nemocných v Čakovicích se od-
chodem Dr. Václavka zhoršilo, Dr. Hous-
ka ordinuje téměř ve dne v noci. Nový 
lékař Dr. Zástěra nebyl pacienty oblíben, 
a nakonec odjel neznámo kam. Zprávy, 
že byl chycen při přechodu hranic, které 
kolovaly obcí, se nepotvrdily. 3. v soko-
lovně se sešlo asi 200 hráčů ping‑pongu 
z Čech a Moravy. Ping‑pong je nová zají-
mavá hra. V turnaji se umístil mládežník 
Jirka Radouch. 8. v sokolovně se konala 
oslava MDŽ. Po programu při taneční 
zábavě si ženy volily tanečníky, a tak se 
každá po své chuti vytančila. 17. u odvo-
du bylo 120 branců, hrála hudba, zpíval 
sbor pionýrů. Branci pochodovali z nám. 

Ed. Beneše k pomníku padlých, kde byly 
položeny věnce.

Duben
5. v 10.45 havarovalo letadlo u třebo-
radického železničního náspu. Zahynul 
pilot Ant. Kraus, trosky letadla byly pře-
neseny do Avie. 11. zaměstnanci podni-
ku Avia uspořádali Pochod míru. 2000 
zaměstnanců vyšlo z továrny a pochodo-
valo okolními obcemi. Z mírového hlaso-
vání na hradě Děvíně u Bratislavy vyslal 
spolek chovatelů holubů pozdrav i do Ča-
kovic. Holub, který pozdrav přinesl, pa-
třil občanu Hronikovi. Podnik Cukrovar 
obdržel vyznamenání a putovní vlajku. 
Tu převzali zámečník Rudolf Eis a vařič 
Jar. Kramula. 30. byl čakovickému obča-
nu Václavu Svobodovi, soustružníkovi 
kovů, propůjčen Řád republiky a Karlu 
Raisovi, strojmistrovi cukrovaru, Řád 
práce.

Květen
Do prvomájového průvodu, který se řa-
dil před novou školou, se zapojilo asi 
tisíc občanů. Šlo se na nádraží a odtud 
jelo do Prahy. 27. byl pořádán Sokolský 
den. Po dlouhé přestávce ukázalo člen-
stvo různé cviky dosud nevídané. Mimo 
jiné provedli sokolští výsadkáři seskoky 
z letadla. Sedm odvážných chlapců vy-
skočilo z několika set metrové výše, aby 
pomocí padáků přistáli na hřišti. Cvičení 
dále předvedli žáci, žákyně a dorostenci, 
učňové Avie. Byl sehrán zápas ve fotbalu, 
házené a ukázka stolního tenisu. Večer se 
konala tancovačka.

Červen
17. obec baráčníků oslavila 20leté jubile-
um. V předvečer sehráli členové za velké 
účasti obecenstva divadelní hru Vojnar-
ka, ve které vynikla zvlášť pí. Homolko-
vá v hlavní úloze. 23. Sokol pořádal sraz 

Kronikářské perličky, rok 1951

Historie /// Historie ///

Foto: archiv J. Findy,  
fotbalový klub DSO Spartak Čakovice,  

vpravo nahoře Jan Finda 

Foto: archiv Pavly Tremlové 
(ulice za Sládkovou 
hospodou/kinem), v pozadí 
údajné taxi pana Falešníka, 
které mělo posuvné okénko 
mezi řidičem a zákazníkem 

členstva před novou školou a byl zakon-
čen ohňostrojem. 24. konala se mírová 
směna na polích. Dostavilo se 400 ob-
čanů. Školní mládež provedla sběr man-
delinky bramborové u Bílého mlýnku, 
ženy okopávaly 3 ha brambor, muži ku-
pili sena na 8 ha. Od 11. do 16. probíhaly 
závěrečné zkoušky IV. ročníku střední 
školy. Složilo je 38 chlapců a 48 dívek. Na 
studium šlo 27 chlapců a děvčat, 51 na 
řemeslo a 8 nebylo zařazeno. Při zkouš-
kách byly dívky mnohem lepší než chlap-
ci. 25. na Čakovice se snesla průtrž mra-
čen. Zaplaveno bylo mnoho sklepů a pod 
vodou byl celý městský park.

Červenec
Autoklub republiky Československé 
uspořádal První terénní motocyklovou 
soutěž. Trať vedla přes obec. Přihlíželo 
mnoho diváků, bohužel neukázněných.

Srpen
16. poblíž Miškovic a Ďáblic se snesly 
dva celofánové balóny. Byly vypuštěny 
v západním Německu a v každém bylo 
50 letáků, které na jedné straně hlásaly 
konec bolševismu a na druhé čas vysílání 
Hlasu Ameriky. V obci je 16 včelařů, kteří 
vlastní 86 včelstev.

Září
12. v sále sokolovny se konal Večer kou-
zel. Avia staví činžovní dům č. 10, jesle 
a mateřskou školu. Školní děti jsou bez-
platně nebo za režijní poplatek posílá-
ny do krajů, kde jsou lesy a voda. První 
skupina odjela do Království u Šluknova. 
Žáci střední školy odjeli na Slovensko a na 
chmelové brigády do Tupadel a do Kně-
ževse. 21. z důvodu stáří a nemoci rezig-
noval na úřad předsedy MNV L. Tyrna.

Říjen
8. je ve znamení posvícenské hojnosti 
a dobrých jídel. Všude se projevuje zvý-

šený nákup, pracující mají dobrý příjem, 
mohou si dovolit nakupovat tvaroh, más-
lo a maso jako nikdy předtím. Projevil se 
však značný nedostatek uhlí z důvodu 
přednostního zásobování rozvíjejícího 
se průmyslu. 15. v cukrovaru byla zahá-
jena kampaň. V ten den nastoupilo ně-
kolik set sezonních zaměstnanců z okolí 
i dalekých krajů. 21. započalo se s úpra-
vami terénu před radnicí, kde bude státi 
pomník obětem války a okupace. V sou-
vislosti s tím zakoupila obec část dvo-
ra při domě č. p. 52, který byl ohrazen 
nevzhlednou zdí. Zeď byla odstraněna, 
a tím zvětšeno celé náměstí před radnicí. 
Model pomníku je vystaven u předsedy 
národního výboru, předpokládaný ná-
klad je 340.000 Kč.

Listopad
11. ve skladišti surového cukru v cukro-
varu vypukl požár. Přes zásah několika 
sborů shořela celá střecha i s věží. Při 
ohni se ukázalo, jak jsou naše hasičské 
sbory nedostatečně vyzbrojeny. Mnoho 
stříkaček nedostříklo vodu ani na stře-
chu. Teprve pražský sbor oheň izoloval 
tak, že nepřeskočil na vedlejší skladiš-

tě bílého cukru. Žárem popraskala skla 
v sousedních budovách. Ve skladu bylo 
110 000 q suroviny, škoda dle sdělení 
Ing. Brože činila asi 10 milionů Kč a vy-
žádala si život Josefa Preislera. 21. na ve-
řejné schůzi byl novým předsedou MNV 
zvolen František Novák.

Prosinec
Předvánoční nákup je obrovský, veške-
ré zboží je rychle rozprodáno, zejména 
husy, kachny, krůty, zajíci a ryby jdou na 
dračku. Cena husy 175 Kč / 1 kg, zajíci 
a ryby 65 Kč / 1 kg. Mimo to přišlo na 
trh mnoho pochutin, které jsme již dáv-
no neviděli: mandle, rozinky, čokoláda, 
kakao, pomeranče, citrony, datle, fíky, 
prostě vše, čeho srdce ráčí. Tržby v pro-
dejnách Pramenu a Bratrství dosahovaly 
40 až 50 tisíc Kč denně. Velká poptávka 
a koupě se projevily také v textilu a obuvi 
a nikdy předtím se neprodalo tolik knih 
jako letos. Svá hospodářství předávají 
velkostatku rolníci Klejzar, Kindl, Váňa 
a Švancara. V obci zbývají již jen tři sou-
kromí rolníci. ///

Jarka Krákorová  
dle zápisů kronikáře Ladislava Tyrny
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Rozhovor ///Rozhovor ///

Máte rádi ticho?
Jak kdy a jak kdo, ale ve většině se 
shodneme, že máme rádi ticho hlavně 
po koncertu…

Co na to vaše partnerky?  
Tolerují vám vašeho koníčka?

No na tuto otázku musíme odpovědět 
velmi opatrně, myslíme si, že naše ny-
nější partnerky a manželky jsou tole-
rantní a chápavé, podporují nás, po 
koncertech tolerují to, že vyspáváme 
a dáváme se dohromady, tolerují nám 
zkoušky a zájezdy na vystoupení, jsou 
prostě báječné a skvělé, máme velké 
štěstí, že máme právě je.

A vaše děti půjdou ve vašich 
stopách?

Tady se trochu rozcházíme. Kytaris-
ta je zatím ještě bezdětný, děti bube-
níka jdou spíš ve sportovních šlépě-
jích matky, dcera zpěváka se zatím 
ještě neprofilovala, ale já si myslím, 
že hudební nebo alespoň komediant-
ské geny tam jsou. Já musí říct, že moji 
kluci jdou v hudebních šlépějích jen 
částečně. Jeden je spíš na elektronic-
kou zábavu a z druhého v téhle oblasti 
mám velkou radost, hraje na bicí a hlá-
sí se na konzervatoř Jaroslava Ježka.

Jak se vypořádáváte se situací kolem 
covidu?

No, scházíme se, ale ve velmi omezené 
míře. Každý z nás se snaží cvičit v do-
mácích podmínkách, ale strašně nám 
chybí kontakt s publikem. Přece jen 
řvoucí a radující se dav nic nenahradí. 
Některé z nás potkalo i úmrtí v rodině 
kvůli covidu, ale neztrácíme naději, že 
se situace změní a že budeme moct po-
mocí naší hudby předávat energii a ra-
dost z živého vystupování divákům.

Jak se udržujete v hudební kondici, 
abyste nevypadli ze cviku?

Snažíme se cvičit doma, každý máme 
svůj individuální přístup. Jak říká je-
den člen kapely, když se ho ptáme, co 
dnes cvičil – Rum, Kontušovka a Čert.

Chybí vám cestování? S kapelou 
obvykle jezdíte po celé republice.

Ano, s kapelou jsme se podívali tak-
řka po celé České republice, máme na-
plánované koncerty, třeba v Novém 
Městě pod Smrkem, v Liberci, na Sla-
pech, v Kolešově u Rakovníka a hlavně 
také v naší městské části, v Čakovicích 
a Třeboradicích. Chybí nám kontakt 
s publikem, takže vlastně trošku i ces-
tování.

Říkáte, že jste si sedli, což dokazuje 
i fakt, že spolu hrajete už osmým 
rokem…

Kolegové říkají, že je to jako manžel-
ství. Byly tu krize, které jsme překo-
nali, byla tu nevěra k jiným hudebním 
uskupením, kterou jsme ustáli, a musí-
me říct, že náš vztah zraje jako víno. 
Čím jsme spolu déle, tím nás hraní 
i bytí spolu víc baví.

Vzpomenete si na svoje vůbec první 
společné vystoupení?

Naše první vystoupení bylo ještě se 
sólovým kytaristou, který složil vel-
kou řadu hitů a byl zakládajícím čle-
nem Generačního problému, Lubošem 
Zdeňkem a pod vedením manaže-

Pánové, kdy jste zažili opravdu 
pořádný generační problém?

Jelikož jsme všichni z jedné generace, 
můžeme říct, že generační ani jiný, tře-
ba muzikantský nebo lidský problém 
u nás nenastal, a myslíme si, že už ani 
nenastane. Máme se totiž v kapele 
rádi, to znamená, že jsme si sedli.

Jak tedy vznikl název kapely?
Bylo to při jedné nevinné debatě o hu-
debním vybavení kapely. Ta debata byla 
v restauraci, a jak už to tak bývá, každý 
má na hardware muzikanta svůj osobi-
tý názor. Jediné, co nám po té rozpra-
vě podpořené hromadou dobrého pití 
zbylo v hlavě, bylo, že někdo z nás má 
generační problém. Tedy název kapely.

ra a zvukaře Borise Zindulky na jeho 
festivalu Bobo fest, který se pořádá 
v prostorách čakovického klubu háze-
né. Kapela od té doby už zaznamenala 
personální změny, ale tento festival se 
snažíme udržovat dodnes, i když teď 
už ve vlastní režii.

Jste tedy patrioti naší městské části? 
Cítíte se tak?

Rodáci jsme pouze dva, bubeník Pa-
vel Havlina a basista Luděk Žofák. Ky-
tarista Petr Masopust, což je nástupce 
Luboše Zdeňka, je z Hájů a frontman 
a zpěvák kapely Petr Zelí Veselý je ze 
Kbel. I když z mého pohledu je to oso-
ba známá v naší městské části mno-
hem víc než ostatní členové kapely.

Nikdy jste neměli zaječí úmysly odejít 
do jiných pražských končin?

Pokud mohu mluvit za sebe a Pavla, 
jako za místní, my jsme se v naší měst-
ské části narodili, prožili dětství, obdo-
bí dospívání, první lásky, prostě jsme 
s tímto místem natolik spojeni, že nás 
ani v náznaku nenapadlo opouštět 
naši městskou část. Máme to tu oprav-
du rádi.

Kde to tady máte nejradši?
Celá kapela se shodla, že dvě místa 
v naší městské části jsou pro nás nejni-
ternější, a to je venkovní pódium v Tře-
boradicích v restauraci Maximum, kde 
býváme hosty nebo hlavními protago-
nisty v pořadech většinou pořádaných 
Klubem LíPa. Tam je vždy dobrá a přá-
telská atmosféra jak ze strany pořada-
telů, tak diváků. A areál české házené 
v Čakovicích, kde nám majitel restau-
race pan Josef Soroka pomáhá v pořá-
dání mnoha kulturních akcí.

Vaše hudba patří k té hlučnější. Kde 
zkoušíte?

Pronajímáme si sklepní prostor (jako 
správná rocková kapela) v budově ško-
ly Edvarda Beneše v Čakovicích a jsme 
moc rádi, že nám pan ředitel vyšel tou-
to cestou vstříc.

Zrajeme jako víno
Povoláním učitel, duší rocker a srdcem Třeboradičák. Místní 
patriot  a baskytarista Luděk Žofák se společně s dalšími členy 
kapely Generační problém výrazně podílí na kulturním životě 
v naší městské části. 

Máte nějaký sen, který byste si jako 
kapela rádi splnili?

Máme. Toužíme si zahrát na oprav-
du velkém, ale opravdu velkém pódiu, 
ve stylu velkých rockových festivalů, 
ale hlavně, náš sen je, aby naše hud-
ba rozdávala dobrou náladu a radost 
po dlouhou řadu let, aby naše písničky 
zlidověly a lidi si je rádi zpívali.

Dokážete i v této době plánovat?
Plány jsou pořád, ale to, co jsme si za 
poslední rok naplánovali, se bohužel 
nemohlo splnit. Takže jsme s tím plá-
nováním teď trošku opatrnější.

Dá se říct, že jste se narodili 
s paličkami nebo s baskytarou 
v ruce?

Shodujeme se, že ne. Své dovednosti 
a muzikantský um máme vydřené buď 
domácím cvičením, hudebním vzdělá-
váním, nebo dlouhodobým působením 
pod barovými ventilátory, podpořené 
rodiči, rodinnou a přátelskou atmo-
sférou. Každý z nás svůj nástroj milu-
je a hraje na něj s vervou sobě vlastní.
///

Text: Michala Jendruchová
Foto: archiv Luďka Žofáka Te
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Letní tipy ///

Letní měsíce jsou časem koupání a výle-
tů, proto jsme pro vás připravili pár tipů 
na koupání v přírodě v dobré dojezdové 
vzdálenosti a na výlety vlakem z Čakovic.

Koupání v přírodě
Přírodní  koupaliště  Harasov v Koko-
řínském dole – rybník lemují pískovcové 
skály. Nad osadou Harasov se nachází 
hrad ze 14. století.
Info: www.navylet.cz/cs/cil/prirodni
-koupaliste-harasov

Jezero Lhota – přírodní jezero nedaleko 
Staré Boleslavi
Info: www.jezero-lhota.cz

Proboštská  jezera – v těsné blízkosti 
Staré Boleslavi
Info: www.probostskajezera.com

Jezero Konětopy – soustava jezer neda-
leko obcí Konětopy a Dřísy na Mělnicku. 
Možnost rybaření, zájemci o rybaření si 
rybářský lístek mohou vyzvednout pří-
mo na místě. Raritou je zde výskyt slad-
kovodních medúz.
Info: www.jezerokonetopy.eu

Pískovna  Ovčáry – Křenecké jezero – 
u obce Ovčáry nedaleko Kostelce n. Labem
Info: www.vylety-zabava.cz/koupani/
stredni-cechy/769-piskovna-ovcary

Mlékojedy – zatopená pískovna mezi Ti-
šicemi a Mlékojedy nedaleko Neratovic
Info: www.kudyznudy.cz/aktivity/pis-
kovna-tisice-mlekojedy-u-neratovic

Pískovna Dobříň – v blízkosti vlakové 
zastávky Dobříň, nedaleko města Roud-
nice nad Labem, zatopená pískovna
Info: www.kudyznudy.cz/aktivity/pis-
kovna-dobrin-u-roudnice-nad-labem

Hostivařská přehrada, Praha 10 – nej-
větší vodní plocha v Praze uprostřed 
klidného Hostivařského lesoparku
Info: www.hostivarskaprehrada.cz

Počernický  rybník – Dolní Počernice, 
Praha 9 – největší rybník v Praze
Info: www.kudyznudy.cz/aktivity/kou-
pani-u-rybniku-dolni-pocernice

Aktuální  informace  o  kvalitě  vody 
můžete najít  na webových  stránkách  
www.koupacivody.cz.

Tipy na koupání v přírodě 
a výlety vlakem z Čakovic
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Tipy na výlet vlakem 
z Čakovic
Kokořínský rychlík
Kokořínský rychlík jezdí z Prahy do ob-
lasti Kokořínska, do městečka Mšeno 
a zpět každou sobotu, neděli a státní svá-
tek. Vlak má kapacitu 120 míst k sezení 
a cca 20 jízdních kol. Kola, kočárky a za-
vazadla se přepravují v zavazadlovém 
prostoru jednoho z vozů.

Popis trasy
Výletní rychlík vás ráno odveze z Prahy 
přes Neratovice a Všetaty do Mělníka, na 
Kokořínsko do Lhotky u Mělníka, Kaniny 
a Mšena, odkud se můžete vydat na vý-
lety do kokořínského dolu nebo se vy-
koupat v prvorepublikových městských 
lázních ve Mšeně či se osvěžit v paro-
strojním pivovaru v Lobči.
Info: www.kzc.cz/?sekce=pravidelne_ve-
rejne_vlaky & stranka=kokorinsky_rychlik

Lužickohorský rychlík
Lužickohorský rychlík jezdí z Prahy do 
oblasti Kokořínska a oblasti Lužických hor 
do stanice Mikulášovice, dolní nádraží ve 
Šluknovském výběžku a zpět každou so-
botu, neděli a státní svátek. Vlak je vhodný 
pro návštěvníky Máchova kraje – turisty 
i cyklisty. V soupravě vlaku je řazen baro-
vý vůz s výdejním okénkem (točené pivo, 
limo, káva, čaj a drobné občerstvení).

Popis trasy
Vlak vyjíždí ráno z Prahy a zamíří přes 
Neratovice, Mladou Boleslav, Bakov nad 
Jizerou, Bělou pod Bezdězem, Bezděz, 
Českou Lípu, Nový Bor, Jedlovou, Krásnou 
Lípu a Panský do Mikulášovic. Odpoledne 
se vrací stejnou cestou zpět do Prahy.
Info: www.kzc.cz/?sekce=pravidelne_ve-
rejne_vlaky & stranka=luzickohorsky_
rychlik  ///

Zveme vás /// 

„Pozítří, 2. února, oslavíme svátek Uve-
dení Páně do chrámu, kde dva staří lidé – 
Simeon a Anna, osvícení Duchem svatým, 
rozpoznali v Ježíši Mesiáše. Duch svatý 
ještě dnes podněcuje v seniorech moud-
ré myšlenky a slova: jejich hlas je cenný, 
neboť chválí Boha a uchovává kořeny 
národů. Připomínají nám, že stáří je da-
rem a prarodiče jsou spojujícím článkem 
mezi různými generacemi, aby mladým 
lidem předávali zkušenosti života i víry. 
Na staré lidi se mnohdy zapomíná, ne-
pamatujeme na toto bohatství předáva-
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Satalická pouť ke sv. Anně a 1. Světový 
den prarodičů a seniorů – 25. 7. 2021

ných a uchovávaných kořenů. Proto jsem 
se rozhodl ustavit Světový den prarodi-
čů a seniorů, který se v celé církvi bude 
konat každou čtvrtou neděli v červenci, 
v blízkosti liturgické památky sv. Jáchy-
ma a Anny, Ježíšových prarodičů. Je dů-
ležité, aby se prarodiče setkávali s vnuky 
a naopak, protože, jak říká prorok Joel, 
prarodiče před svými vnuky sní a mají 
vidění, kdežto vnuci poté, co načerpají 
z prarodičů sílu, jdou dál a prorokují.“

Proto bychom rádi oslavili letošní sata-
lickou anenskou pouť se zvláštním zřete-

Letos na začátku února papež František ustanovil nový Světový den 
prarodičů a seniorů touto promluvou:

lem k seniorům a mezigeneračním vzta-
hům. Program bude připraven na neděli 
25. července.
• Pro poutníky z Vinoře, Čakovic a Kbel 

bude vypraven poutní vlak v trase Ča-
kovice–Kbely–Satalice. Zahájení pouti 
bude na nádraží v Čakovicích ve 14. 00.

• Z Vinoře půjdou poutníci starou pout-
ní staroboleslavskou cestou k vlako-
vé zastávce Kbely, kde mohou využít 
poutního vlaku.

• V kapli sv. Anny v Satalicích bude od 
14.30 připraveno místo ztišení pro 
modlitbu a meditaci.

V  komunitním  centru  Satalice  bude 
od 14.00 následující program:
• Karolína Sedláková připomene písně 

z dílny pánů Suchého a Šlitra v nové
aranži, www.karolina2020.cz,

• od 15.30 poutní mše sv. – celebruje ar-
ciopat Břevnovského kláštera Prokop 
Siostrzonek,

• následuje beseda s p. arciopatem – 
mezigenerační vztahy, podzim života,

• od 17.00 divadlo pro děti i dospělé, Po-
hádka z budíku, Teátr Pavla Šmída,

• od 18.00 představení kompenzačních 
pomůcek pro seniory v domácnosti – 
Anna Kuželková,

• 18.30–20.30 dechová hudba k posle-
chu i tanci, Malý orchestr Jitřenka Pra-
ha, www.jitrenkapraha.cz,

• od 21.00 letní kino,
• výstavní sál KC – výtvarné práce dětí 

na téma moje babička a můj dědeček.

Občerstvení:
pivo, gril, vinotéka, trdelník…

Program vytváříme v úzké spolupráci 
farností Vinoř, Čakovice a městských částí 
Praha‑Satalice, Praha‑Vinoř, Praha‑Čako-
vice a Praha 19. Změna programu vyhra-
zena. Srdečně zveme na tuto akci. ///

Antonín Škoch
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U nás /// na YouTube

Z Letňan do 
Chorvatska 
na kole za 
devět dní

Čakovické zprávičky

V posledních květnových čakovických 
zprávičkách se dozvíte mimo jiné 
o kulturních akcích, které se plánují po 
téměř roční pauze.

Noc kostelů

Čakovický kostel sv. Remigia 
nemohl chybět v programu 
tradiční akce Noc kostelů. Orga-
nizátoři si pro všechny zájemce 
připravili bohatý program.

Čakovické zprávičky

Červnové zprávičky přinášejí informace o opravě horkovodu, 
komunikace Schoellerova a s tím související uzavírkou. Dozvíte 
se také, o co se rozroste lanové centrum na Havraňáku. 

Čakovičtí baráčníci obnovují tradici májů

O zajímavou podívanou se 8. května postarali 
čakovičtí baráčníci. Májový krojovaný průvod 
odstartoval u miškovického rybníka. Cestou, která 
propojila všechny tři městské části, se tančilo, zpívalo 
a radovalo.

Žáci ZŠ vysazují 
květiny u kostela

Po úspěšném pod-
zimním sázení květin 
u čakovického kostela 
se žáci místní základní 
školy vrátili „na místo 
činu“. Tentokrát vysazo-
vali letničky – afrikány 
a měsíčky.

Výtvarné práce ZUŠ na 
Novoměstské radnici
Výtvarné práce žáků čakovické ZUŠ se 
společně s pracemi dalších šestnácti 
ZUŠ dostaly až na Novoměstskou rad-
nici. Nabízíme pohled na vernisáž.

Dovedete si představit ujet na kole 1200 km za devět dní? 
Podívejte se na partu známých sportovců, s jakou náladou 
a energií vyrazili z Letňan až do Chorvatska.

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

→ ←

Sport /// U nás

jednom ze setkání. Určitě jsme na to ne-
tlačili,“ poznamenal s tím, že Meteoru se 
rezerva bude hodit, z dorostu se posouvá 
do kategorie dospělých hodně hráčů, kte-
ří si potřebují zvykat na jiný fotbal.

„Vyšlo nám z dorostu hodně kluků. Vě-
říme, že někteří z nich se prosadí v na-
šem divizním áčku, ti další budou hrát 
soutěž místo Miškovic. Jasně daným úko-
lem nebude útok na postup, ale sázíme 
na ambice kluků, takže třeba na vyšší 
soutěž zaútočí. Uvidíme, jak to zvládnou 
po dlouhé pauze,“ dodal Stehlík.

Miškovice, které mají v kádru řadu 
zkušenějších hráčů, a naopak postrádají 
mládež, by měly působit v soutěži gentle-
manů organizovanou Pražským fotbalo-
vým svazem. Otázkou je, pod jakým ná-
zvem, to ještě dořešeno není. „Co se týče 
mládeže, máme okolo Čakovice a Tře-

„Je to pravda. Nově bude v Miškovicích 
hrát Meteor B. V týmu budou naši hráči 
i mladí kluci z Meteoru,“ uvedl současný 
šéf miškovického klubu Vít Bednařík. In-
formaci potvrdil i sekretář Meteoru Pa-
vel Stehlík.

Miškovice pojí s Meteorem nevidi-
telné pouto. Kluby jsou sídlem nedale-
ko, nejsou sice vyloženě sousedy, ale při 
pohledu na mapu Prahy je nedělí vel-
ká vzdálenost. „Dlouhá léta využíváme 
v létě prostředí v jejich areálu k přípravě 
chlapů. A taky jejich předseda za Mete-
or hrál,“ prozradil Stehlík, jaké jsou vaz-
by obou klubů.

Meteor už rezervu v minulosti měl 
(naposledy hrála nejvyšší pražskou sou-
těž v sezoně 2014/15). Myšlenka, že by 
se po letech obnovila, vznikla podle Steh-
líka spontánně. „Nějak to vyplynulo na 

boradice. Řekli jsme si, že nemá smysl 
si fotbalově krást děti, tak jsme využili 
možnosti jít do projektu spojení s Mete-
orem a vzniku jeho béčka,“ poznamenal 
Bednařík.

Jedním dechem pak zdůraznil, že ne-
jde jen o jeho osobní rozhodnutí. „Byla 
to jednoznačná volba, ale ne pouze moje, 
ale celé naší generace hráčů, která to tu 
v posledních letech držela.“

Sekretář Meteoru Stehlík pak zdůraz-
nil, že nově vznikající rezerva bude mít 
opravdu základnu v Miškovicích. V pří-
padě nepříznivého počasí ale bude ve hře 
možnost odehrát zápas v areálu Meteo-
ru. „Když přijde nějaká sodoma gomora 
ohledně počasí, budeme na to připrave-
ni,“ slíbil.
///

Michal Káva, RJM

Fotbalové Miškovice se spojí s Meteorem. 
Na hřišti bude hrát jeho béčko
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Fotbalová mapa Prahy se drobně změní. Kouč libeňského A týmu Jiří Fíček oznámil, že se na scénu vrá-
tí rezerva divizního Meteoru. A už je jasné, kam se v žebříčku soutěží zařadí: převezme místo Miškovic, 
jež působily v I. B třídě.
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Sport /// U nás Senioři /// U nás
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V rámci této akce se odehrálo několik 
akcí na základních školách (ZŠ Dr. Edvar-
da Beneše v Čakovicích, ZŠ Albrechtická 
ve Kbelích a letňanské základní školy 
Fryčovická, Tupolevova a generála Fran-
tiška Fajtla), kde měly děti možnost za-
hrát si florbal.

Zapinkat si s hráči a trenéry Black An-
gels na dvou hřištích měli možnost také 
návštěvníci obchodního centra Letňany. 
Jelikož nejde jen o florbal, ale o pohyb cel-
kově, mohli si přijít malí sportovci protáh-
nout nohy k letňanské BB aréně. Každé 
pondělí zde probíhal trénink zdarma pro 
kohokoliv, kdo měl zájem o zdravý pohyb.

„Pokud vás zkušební tréninky zauja-
ly, stále se můžou vaše ratolesti účastnit 
i zkušebních tréninků na hale se svou ka-
tegorií. Poznají se tak se svými případný-
mi budoucími spoluhráči a zjistí, jestli by 

Obnovení kurzů
Vzhledem ke zlepšující se epidemiologic-
ké situaci by měly být od září tohoto roku 
obnoveny pravidelné kurzy pro seniory: 
trénování paměti, angličtina, němčina, 
jóga, počítačové kurzy, senior akademie, 
přednášky a workshopy.

Výlety
V plánu jsou také organizované výlety, 
takže uvítáme vaše návrhy, kam bys-
te se rádi podívali. Své tipy posílejte na 
jiruskova@cakovice.cz.

Poukázky do 
čakovické lékárny
Stejně jako v loňském roce, také letos 
schválila rada nákup poukázek do čako-
vické lékárny, které mají celkovou hod-
notu 250 korun a budou vydávány všem 
seniorům nad 65 let.

Aktuální informace týkající se aktivit 
a poukázek do lékárny vám budou po-
dány na telefonním čísle 283 061 427 
nebo svůj dotaz můžete zaslat na  
jiruskova@cakovice.cz nebo sledujte 
webové stránky www.cakovice.cz.

Respirátory pro 
seniory nad 70 let
Senioři nad 70 let, kteří mají měsíční 
důchod nižší než 12 000 korun, si mo-
hou na radnici vyzvednout 3 respirátory 
FFP2 týdně, a to v úterý a ve čtvrtek od 9 
do 12 hod.

Registrace na 
očkování
Stále je možné využívat pomoc při re-
gistraci na očkování. V případě potřeby 
volejte na tel. 283 061 427. 
///

je florbal bavil,“ vzkazuje zájemcům Mar-
tin Bosák, člen klubového managementu.

„Pohybové aktivity však zdaleka ne-
končí červnem. Všechny kategorie Black 
Angels absolvují i letní přípravu. Ta letos 
netradičně kombinuje jak tréninky a po-
hybové hry venku, tak klasické tréninky 
na hale, kde hráči dohánějí, co se během 
pauzy zameškalo. K tréninku s hokejkou 
pak také využíváme venkovní hřiště na 
Proseku a různá jiná venkovní hřiště,“ do-
dává.

Florbal samotný si také můžete vy-
zkoušet na příměstských kempech v Let-
ňanech a ve Kbelích. Ten je určený jak pro 
pokročilejší hráče, tak pro úplné nováč-
ky. Od pondělí do pátku budou mít klu-
ci a holky na celý den zajištěnou zábavu 
i stravu. Naučí se nové dovednosti a třeba 
potkají i nové kamarády.

„Pokud nedojde k nějakým výrazněj-
ším omezením vládními opatřeními, čle-
nové Black Angels se budou moci těšit na 
tradiční týdenní soustředění v Poličce. 
Každý rok tam vyrážejí všechny katego-
rie, aby absolvovaly náročný, ale zábavný 
tréninkový program. Tréninky na halách, 
na atletickém oválu, pohybové hry, kou-
pání, smíšené zápasy s ostatními katego-
riemi a s trenéry a mnoho dalších zábav-
ných aktivit čeká i na nové členy,“ dodává 
Bosák.

„Léto s Black Angels bude opravdu na-
bité. Moc jsme se těšili, až budeme opět 
moci naplno sportovat s našimi svěřenci. 
A nyní se těším i na všechny nové sportov-
ce a sportovkyně, kteří se k nám přes léto 
přidají. Myslím, že jim máme co nabíd-
nout,“ těší se šéftrenér Jakub Zalubil. ///

Michal Káva, Martin Bosák

Black Angels rozhýbali děti 
a plánují pestré léto
Florbalový tým Black Angels spustil v minulém měsíci kampaň „Rozhýbejme naše děti“. 
Cílem bylo rozhýbat děti v Letňanech, Čakovicích, Kbelích a okolí

U nás /// Informuje

Co je to projekt KlokTex?
Kontejnery na textil, oblečení a obuv pro 
děti i dospělé. Jde o charitativní a eko-
logický projekt, který podporuje přede-
vším Fond ohrožených dětí Klokánek. 
Po celé České republice jsou rozmístěné 
kontejnery s logem klokánka na sběr ne-
potřebného, avšak použitelného obleče-
ní a obuvi. Odevzdáním takovýchto odě-
vů, obuvi, textilu, ale i hraček do těchto 
kontejnerů se jejich dárci přímo podílí 
na pomoci jak materiální, tak hlavně fi-
nanční. Více na www.kloktex.cz.

„Projekt byl spuštěn s cílem pomo-
ci těm, kteří naši pomoc potřebují. Díky 
všem dárcům oblečení a obuvi jsme 
v rámci projektu finančně podpořili cha-
ritativní organizace částkou převyšující 
3 miliony korun. Tuto pomoc se budeme 
i přes nelehké období snažit nadále na-
vyšovat,“ říká Ing. Pavlína Klementová, 
jednatelka společnosti.

Efektivita klíčem k podpoře
Projekt KlokTex zahrnuje stovky kontej-
nerů rozmístěných po celé České repub-
lice. Městská část Praha‑Čakovice se do 

projektu pomoci zapojila již před lety. 
V rámci projektu se musí velmi efektiv-
ně řešit provoz celého systému, výroba, 
svoz a třídění odevzdaného textilu a obu-
vi, aby náklady s tím spojené nepřevýšily 
přínosy celého projektu.

Jednou ze zásadních nákladových po-
ložek je svoz odevzdaného textilu a obu-
vi. Optimální plánování svozů s ohledem 
jak na rozmístění kontejnerů, tak zejmé-
na na jejich naplnění zásadně ovlivňuje 
efektivitu celého procesu a má přímý do-
pad na náklady projektu.

Vedení projektu KlokTex si pro řeše-
ní optimalizace svozů vybralo společnost 
Sensority, s. r. o. Díky této spolupráci se op-
timalizují náklady svozu a také se přispívá 
ke snížení emisí s pomocí chytré logistiky.

Kde můžete najít kontejnery v Čako-
vicích?
• u hypermarketu Globus, Kostelecká 

823/77, dva stříbrno‑červené kontej-
nery se symbolem klokánka KlokTex

• u Asko – nábytek, Kostelecká 999/83, 
dva stříbrno‑červené kontejnery se 
symbolem klokánka ///

Moderní technologie
pomáhají v charitativních projektech
O nových technologiích se mluví často a v různých souvislostech, 
málokdy se však dozvídáme, že mohou pomáhat i ohroženým 
dětem, jako například v projektu KlokTex.
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Praha–Čakovice

Datum Zastávka
Čas od–do

po–pá so

24. 7.
sobota

31. 8.
úterý

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

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

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

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

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

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

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

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

Při mobilním (zastávkovém) sběru lze 
bezplatně  odložit  následující  druhy 
nebezpečného  odpadu: kyseliny, roz-
pouštědla, zásady, pesticidy, fotochemiká-
lie, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, 
baterie a akumulátory, barvy, tiskařské 
barvy, lepidla, pryskyřice, motorový olej, 
nepoužitelná léčiva a cytostatika, potra-
vinářský olej a tuk (uzavřený v PET lah-
vích), detergenty obsahující nebezpečné 
látky (čistící prostředky).

Kapalné nebezpečné odpady musí být 
předány v pevně uzavřených nádobách!
Nelze  odložit:  stavební opad, objemný 
odpad elektrozařízení apod.
V případě, že svozové vozidlo nenalez-
nete na příslušné zastávce dle harmono-
gramu, kontaktujte řidiče vozidla na tele-
fonním čísle 739 412 393, 731 686 777, 
602 485 324. Mobilní svoz zajišťují vždy 
dvě vozidla současně, je tedy nutné řidiči 
sdělit na jaké městské části a zastávce svo-
zu se nacházíte. Není předem určeno, jaké 
vozidlo bude danou trasu svážet. Z tohoto 
důvodu se může stát, že budete muset kon-
taktovat všechna telefonní čísla. 

zeminu, případně kuchyňský bioodpad 
rostlinného původu bez živočišných 
zbytků. Kontejnery VOK na bioodpad za-
jišťuje a financuje MHMP.

Z MHMP máme  přiděleno  na  období 
7 – 12/2021 (8 ks VOK na bioodpad):
září  25. 09.
říjen  09. 10. , 23. 10.
listopad  06. 11.
Kontejnery budou přistavovány v sobotu 
mezi 9.00 – 12.00 hod.

Stanoviště kontejnerů
Třeboradice ‑ parkoviště u hřbitova 1 ks
Miškovice ‑ Na Kačence 1 ks

Mobilní sběr nebezpečných odpadů 
a potravinářských olejů

Sběr nebezpečného odpadu pro občany zajišťuje a financuje hl. město Praha.

VOK na bioodpad
Tyto kontejnery jsou určeny na zahradní 
odpad – listí, trávu, větve, neznečištěnou 

21. 7. Čakovice: Litavská, Radbuzská, 
Úslavská
28. 7. Miškovice: Na Kačence, Ke 
Zlatému kopci, Pod Fořtem, Před Skálou, 
K Hárunce
4. 8. Čakovice: Dr. Marodyho, 
Otavská, Ke Stadionu – parkoviště 
u cukrovarských bytovek
11. 8. Čakovice: Něvská v úseku Ke 
Stadionu – Vážská, Jizerská v úseku Ke 
Stadionu – parkoviště školní jídelna, Ke 
Stadionu – parkoviště u cukrovarských 
bytovek
18. 8. Třeboradice: K Teplárně, 
V Pačátkách, Navarova, Barešova, 
Englerova, Kotršálova, Špeciánova, 
Tryskovická, Pšovanská, Kašeho, U Staré 
tvrze, Prebslova
25. 8. Čakovice: Cukerní, Třtinová, 
Krystalová, Homolová
Prosíme občany, aby respektovali 
dopravní značení a svá vozidla na 
uvedený termín blokového čištění 
komunikací přeparkovali. 
///

Magistrát hl. m. Prahy ve 
spolupráci se společností 
Technologie hl. m. Prahy 
(THMP) spustil pilotní projekt 
„Bez graffiti“, jehož cílem je 
aplikace antigraffiti nátěrů 
a odstraňování graffiti z objektů 
v majetku hlavního města.

Na podzim letošního roku dojde 
k jeho vyhodnocení a rozhodnutí o dal-
ším vývoji.

Pražané mohou nahlašovat místa, kde 
se graffiti vyskytují, prostřednictvím mo-
bilní aplikace „Bez graffiti“, která je vol-
ně ke stažení na App Store a Google Play.

Podněty odeslané prostřednictvím 
této aplikace bude evidovat THMP, kte-
rá je bude následně komunikovat s kon-
krétními městskými částmi.

Cílem programu je zajištění rychlé eli-
minace ilegálních graffiti z ulic města 
a kultivace veřejného prostoru. Věříme, 
že se s námi do tohoto projektu zapojí-
te i vy. ///

Pilotní projekt 
„Bez graffiti“

Letní dovolené 
praktických lékařů

MUDr. Hana Culková
7. – 9. 7. 2021
16. – 27. 8. 2021

Zástup: MUDr. Kateřina Auzká,  
Osinalická 1104/13, Praha 8 – Ďáblice, 
tel. 283 91 04 18, návštěva ordinace je 
možná pouze po předchozím telefo-
nickém objednání.

MUDr. Kateřina Knopová
19. 7. – 30. 7. 2021
9. 8. – 13. 8. 2021
30. 8. – 3. 9. 2021

Zástup: MUDr. Lada Pőschlová

MUDr. Lada Pőschlová
5. 7. – 18. 7. 2021
16. 8. – 29. 8. 2021

Zástup:  MUDr. Kateřina Knopová, DPS 
Třeboradice (Tryskovická)

Do ordinace MUDr. Lady Pőschlové je 
nutné se předem telefonicky objednat 
na všechna vyšetření. ///

Veřejné víceúčelové 
hřiště a sportovní hala 
opět v provozu
V souvislosti s rozvolňováním protiepi-
demických opatření je opět možný pro-
nájem veřejného víceúčelového hřiště 
a sportovní haly včetně jejího zázemí. 
Termín je možné rezervovat na Odboru 
bytového hospodářství a správy budov 
na telefonním čísle 283 061 428. Více 
informací, včetně ceníku a provozního 
řádu, najdete na www.cakovice.cz. ///

Odstávka teplé vody
Informace o letních odstávkách teplé 
vody naleznete na webových stránkách 
Pražské teplárenské, www.ptas.cz. ///

Červencové 
a srpnové 
blokové čistění 
komunikací
7. 7. Čakovice: Svitavská v úseku Ke 
Stadionu – Něvská, Kysucká, Svratecká, 
Niská, Lužnická, Doubravská, Rýnská

14. 7. Třeboradice: Jirsákova 
v úseku Schoellerova – Bělomlýnská, 
Koubova, Hamplova, Froňkova, Čápova, 
Svěceného, Schoellerova 936/28 (slepá)

Fo
to
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Aktuální informace 
o uzavírkách komunikací 
najdete na www.cakovice.cz
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Koupím řadovou garáž v Čakovi-
cích. 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

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

Koupaliště Čakovice 
hledá pan/í na úklid do nově 
zrekonstruované budovy. 
Nástup ihned. Info na tel. 
774 644 977

KOSMETIKA – MANIKÚRA – 
PEDIKÚRA – ČAKOVICE 

Pedikúra, Manikúra, Shellac, P‑shi-
ne, Depilace, Kosmetika – ošetření 
pro všechny typy pleti, kolageno-
vé a botoxové ošetření, Brow bar 
‑ Brow Henna, Lash lifting a Lash 
botox. 

VYUŽIJTE 20 % AKČNÍ NABÍDKU 
NA KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ. 

Lenka Hroňková tel. 605 217 055,  
ul. Dr. Marodyho 177, více info. na:
www.manikura‑pedikura‑lenka.cz.

Hledáme spolehlivou 
osobu, která by pohlídala 
1-2 kočky u sebe doma na 
14 dní v létě. Požadujeme 
zkušenosti s chovem koček. 
Preferujeme dlouhodobou 
spolupráci. Odměna 
dohodou. Více info na tel.: 
608854770.

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

Jazyková škola Angličtina Praha 
9  se  sídlem  v  Čakovicích  hle-
dá  nové  lektory.  Nabízíme práci 
v příjemném prostředí a kolektivu, 
profesionální zaškolení a kvalitní 
metodiku, možnost flexibilní pra-
covní doby, dobrý plat, vhodné i pro 
studenty VŠ. Váš životopis zašlete 
na info@anglictinapraha9.cz nebo 
na vanickovamarketa@seznam.cz, 
případně na tel.: 777 151 324

Odborný  prodej  a  servis 
jízdních  kol  v  Čakovicích. 
Možnost  vyzkoušení  kol. 
Parkování ve dvoře. Komplet-
ní sortiment cyklistické vý-
bavy. Kvalitní záruční a pozá-
ruční servis kol zakoupených 
na naší prodejně i jinde. Pra-
ha–Čakovice, Kostelecká 578, 
tel. 725 712 500
www.Bikeranch.cz ///

Poznamenejte si jeden důležitý 
termín.
Odevzdání vašich podkladů do 
zářijového čísla (tj. 9/2021) 
pro publikování pozvá nek, prezentování 
akce v ka len dáři akcí a inzerce je 
nejpozději do 13. srpna. Toto číslo 
vyjde 27. srpna 2021.

Chcete inzerovat 
v zářijovém čísle 

U nás v Čakovicích?

U nás /// Informuje Kalendář /// U nás

Letní kalendář 2021

10. 7. SO 
11. 7. NE
Výstava lilií
Druhý červencový víkend bude 
patřit všem příznivcům křehké krásy 
a exotických vůní. V Schoellerově sále 
Čakovického zámku se po oba dny 
uskuteční výstava lilií. Oba dny začíná 
výstava v 9 hodin ráno. V sobotu se 
můžete kochat pestrou škálou květů až 
do 19 hodin, v neděli pak do 17 hodin. 
Akci pořádá Liliářská společnost ČSZ 
Martagon za podpory MČ Praha‑
Čakovice.

25. 7. NE
Satalická pouť ke sv. Anně 
a 1. Světový den prarodičů a seniorů
Přijměte pozvání na tradiční satalickou 
pouť, tentokrát zaměřenou na seniory 
a mezigenerační vztahy. 

Pro poutníky z Vinoře, Čakovic 
a Kbel bude vypraven poutní vlak 
v trase Čakovice – Kbely – Satalice. 
Slavnostní zahájení se uskuteční ve 
14 hodin na nádraží v Čakovicích. 
Z Vinoře půjdou poutníci starou poutní 
staroboleslavskou cestou k vlakové 
zastávce Kbely, kde mohou využít 
poutního vlaku. V kapli sv. Anny 
v Satalicích bude od 14.30 připraveno 
místo ztišení pro modlitbu a meditaci. 

V komunitním centru Satalice se od 
14 hodin můžete těšit na písně Suchého 
a Šlitra, poutní mši svatou, besedu, ale 
i divadlo či představení kompenzačních 
pomůcek pro seniory v domácnosti. 
Navečer si můžete zatančit při poslechu 
dechového orchestru Jitřenka Praha, 
abyste den zakončili v letním kině ve 
21 hodin. ///

Již brzy pro Vás otevřeme novou prodejnu oční optiky  
s odborným měření zraku a aplikací kontaktních čoček. 

Potřebujete brýle multifokální, do práce, do auta nebo na sport? 
Rádi Vám poradíme jaké jsou pro Vás ty pravé.

Těšíme se na Vás v přijemném prostředí naší optiky  
v obchodním centru Impera u Lidlu v Čakovicích.

Optika Optometrie Čakovice

Optika_inzerat_casopis_90x60.indd   1 10.06.2021   13:39:11

BEZPLATNÁ
INZERCE

Organizujete v naší MČ 
kroužky pro děti?
Nabízíme sportovním oddílům 
a organizátorům kroužků mož‑
nost prezentace mimoškolních 
aktivit pro děti prostřednictvím 
časopisu U nás v Čakovicích 
9/2021 s distribucí 27. srpna 2021. 
V případě zájmu prosíme o za‑
slání následujících informací na 
adresu redakce unas@cakovice.
cz – název sportovního oddílu 
nebo organizace, druh činnosti, 
věková kategorie, termín nábo‑
ru, místo konání, cena, kontakt. 
Uzávěrka je 31. 7. 2021.

Nabídka bezplatné 
inzerce pro čakovické 
podnikatele a živnostníky

MČ Praha‑Čakovice nabízí čakovickým 
podnikatelům a živnostníkům mož-
nost bezplatně inzerovat v časopise 
U nás v Čakovicích, a to ve vydáních 
9 a 10/2021. Cílem je podpora živnost-
níků za účelem zmírnění dopadů covi-
du‑19.

Bližší  informace a podmínky  inzerce 
můžete najít zde: 
www.cakovice.cz/Nabidka‑bezplatne 
‑inzerce‑pro‑mistni‑zivnostniky‑a‑pod-
nikatele.html. ///

28. 6. PO
Letní kino (kinobus)
Dopravní podnik hlavního města Prahy 
vás zve do letního kina. 

V pondělí 28. června odstartuje už 
14. ročník oblíbeného Kinobusu. 
Promítat se bude na náměstí Jiřího 
Berana od 21. 45. Jako první vás 
pobaví Správní chlapi.

29. 6. ÚT
Letní kino (kinobus)
Odpočiňte si v závěru školního roku pod 
hvězdnou oblohou. Na náměstí Jiřího 
Berana zaparkoval Kinobus. 

Tentokrát se můžete těšit na satirickou 
komedii Na nože. Začátek je po 
setmění – ve 21. 45.
 

30. 6. ST
Letní kino (kinobus)
Má mě rád, nemá mě rád? Kladete si 
někdy tuto otázku? Odpověď možná 
najdete ve stejnojmenné romantické 
komedii. Nabídne vám ji kinobus 
v rámci letního kina. 

Stačí se dostavit v 21.45 na náměstí 
Jiřího Berana. Vstup je zdarma.

1. 7. ČT
Letní kino (kinobus)
Letní kino na čtyřech kolech jede do 
finále. 

Poslední den čakovického Kinobusu, 
který stojí na náměstí Jiřího Berana, 
nabídne od 21.45 film Můj pes pitomec, 
který jistě zaujme nejen všechny 
milovníky psů.



PEDIKÚRA Miškovice

Možné i u vás doma
Příznivé ceny 
Tel.: 606 500 867

BEZPLATNÁ
INZERCE

Maso Veleň s.r.o. 
 

Jsme firma zabývající se rozvozem 

chlazeného masa ve Veleni a blízkém okolí… 

 

V nedávné době jsme taktéž přidali do nabídky 

krmivo pro Vaše čtyřnohé mazlíčky B.A.R.F. 

tzv. krmení syrovou stravou 

 

Dále vám můžeme nabídnout : 

SUŠENÉ PAMLSKY 

MASO V KONZERVÁCH 

Touto cestou by jsme vám , našim spoluobčanům, rádi 
nabídli naše produkty a služby. 

Více info na tel:  

Miloslav ENC: 734 780 625 

Tomáš ČERNÝ: 607 243 605 

masovelen@seznam.cz 

WWW.CHLAZENEMASO.CZ 

www.livefeet.cz
PROBUĎTE SVÉ NOHY K 

ŽIVOTU

INTERNETOVÝ OBCHOD S 
BAREFOOT OBUVÍ 

INFO@LIVEFEET.CZ, OSOBNÍ ODBĚR THEINOVA 
1001/3, PRAHA 9 - ČAKOVICE 196 00

www.livefeet.cz
PROBUĎTE SVÉ NOHY K 

ŽIVOTU

INTERNETOVÝ OBCHOD S 
BAREFOOT OBUVÍ 

INFO@LIVEFEET.CZ, OSOBNÍ ODBĚR THEINOVA 
1001/3, PRAHA 9 - ČAKOVICE 196 00
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PEDIKÚRA 
Miškovice

Možné i u vás doma
Příznivé ceny

Tel.: 606 500 867

Městská část Praha‑Čakovice podala 
podnikatelským subjektům pomocnou 

ruku ve formě bezplatné inzerce v časopise  
U nás v Čakovicích

       O
prava

, instalace, servis notebooků 

      a stolních PC, odvirování, záchrana dat, 

    nastavení W
i-Fi sítě, prodej náhradních dílů,

                                                              zrychlení PC,

 

Servis PC
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Sleva 15% na všechny
nápoje do 30. června

www.shakedeck.cz
eshop



Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTO ELSO s.r.o.
Cukrovarská 900/10
Praha 9 - Čakovice
Tel.: 283 932 222
E-mail: autosalon@auto-elso.cz
www.auto-elso.cz

   ŠKODA

FABIA COMBI
   již za  329 900 Kč

     Rozjeďte se
s akčními modely ŠKODA

25 000 Kč
výkupní bonus Kombinovaná spotřeba a emise CO2

vozu ŠKODA FABIA COMBI: 
5,3–6,0 l / 100 km - 119,7–136,6 g/km

ilustrativní foto

Při výkupu vašeho
stávajícího vozu získáte 
bonus 25 000 Kč

AE_Taktika_Fabia_103x138.indd   1 09.06.2021   13:00

+420 725 778 154 www.dcrosmarin.cz

Bezbolestné 
ošetření zubů

Nejmodernější
vybavení

Kvalitně
 a se zárukou

Specializované
zákroky

MDDr.
Jakub Váša

MDDr.
 Jan Kubeček

Nová zubní klinika 
v blízkosti Vašeho domova

PRAHA 7, DĚLNICKÁ 8
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Inzerce_cakovice.ai   1   10.06.2021   15:51

 

 
• Výroba duplikátů klíčů k trezorům 
• Oprava trezorů, můžeme Vám poskytnout servisní prohlídku 
• Otevření trezoru v případě ztráty klíče nebo zapomenutí hesla 
•  Stěhování trezorů - přestěhujeme jakýkoliv trezor včetně stěhování po schodech 
• Prodej trezorů a sejfů do firem a domácností všech typů 
• Renovace trezorů včetně historických trezorů /dle požadavků zákazníka/ 
• Prodej a instalace – pokladních přepážek a misek vhodné pro bezkontaktní prodej i 

noční provoz 
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· lodní kontejnery – rozměry 6 x 2,40 x 2,40 m jako skladové prostory
Cena: 2.500 Kč/měsíc - ke kontejnerům je možné zajet automobilem

· venkovní parkoviště o rozloze 6000 m2 – vhodné pro parkování 
osobních automobilů, kamionů nebo těžké techniky.
Cena: 70.000 Kč/měsíc

· Je možné také si pronajmout pouze pás parkoviště o rozloze 2000 m2

Cena: 23.500 Kč/měsíc

Uvedené ceny jsou bez DPH. Areál se nachází 10 km od severní části 
Prahy. Objekt je monitorován, noční hlídač se psem, Wifi.
Upřednostňujeme dlouhodobé pronájmy.

telefon: 602 225 950, e-mail: g3plast@centrum.cz

G3 plast, s.r.o. nabízí k pronájmu 
v areálu Kojetín-Pod Borovskou:

G3_ctvrtka.indd   1 09.06.2021   22:59:04

VYŘEŠ VŠE 
SE MNOU
Poskytnu Vám kvalitní a odbornou péči a zajistím 
Vám výhodnou nabídku pojištění a finančních 
produktů na míru. Nabízím také zdarma revizi 
Vašich stávajících pojistných či finančních smluv.

Pro více informací mne kontaktujte: 
Ing. Jaroslav Malý
jaroslav.maly@iallianz.cz
602 306 645

POJIŠTĚNÍ
Auto
Majetek
Odpovědnost
Život
Podnikání
Cesta

FINANCE
Penze
Stavebko
Úvěry
Investice
Hypotéky

+420 733 373 073h�ps://objednat.online

FÉROVÝ
REZERVAČNÍ
SYSTÉM

Nepla�te,když nepracujete!

+420 733 373 073h�ps://objednat.online

FÉROVÝ
REZERVAČNÍ
SYSTÉM

Nepla�te,když nepracujete!

 

MAMINKY
POZOR!

KAŽDOU STŘEDU OD
9:30 DO 10:30 

Rády byste byly po porodu fit, ale
nemáte hlídání? Přidejte se k nám

na cvičení s kočárky!

Sraz u nového mola v zámeckém

parku Praha - Čakovice v 9 :25

Registrace na FB Strollering Čakovice ,

Letňany

• Výroba duplikátů klíčů k trezorům 
• Oprava trezorů, můžeme Vám poskytnout servisní prohlídku 
• Otevření trezoru v případě ztráty klíče nebo zapomenutí hesla 
•  Stěhování trezorů - přestěhujeme jakýkoliv trezor včetně 

stěhování po schodech 
• Prodej trezorů a sejfů do firem a domácností všech typů 
•  Renovace trezorů včetně historických trezorů (dle požadavků 

zákazníka)
•  Prodej a instalace – pokladních přepážek a misek vhodné pro 

bezkontaktní prodej i noční provoz



29. 9. 2021 v 19 hod.
v galerii “Na Půdě” Čakovického zámku
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Vstupné: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě
Prodejní místa vstupenek: ZUŠ Marie Podvalové - Cukrovarská 1/23

tel.: 283 933 071, MČ Čakovice - podatelna, rezervace vstupenek: tel.: 606 220 420

KRÁSNÁ ŘEČ
scénické čtení, poezie, tanec

Nela Boudová, Robert Neubert,
Otmar Brancuzský, Sofie Filippi, Andrej Lekeš

KRASNA_REC_CTVRTKA.indd   1 13.6.2021   13:30:19

KRUHOVÉ TRÉNINKY

ZDARMA

CHCEŠ  SI  DÁT ZDRAVĚ  DO TĚLA? PŘ IDEJ SE K NÁM!

Více informací a registrace na

www.cakovicevpohybu.cz

KDY A KDE CVIČÍME?

PONDĚLÍ 18:00

STŘEDA 18:00

VENKOVNÍ POSILOVNA ČAKOVICE DLE

INFORMACÍ NA WEBU

Tréninky jsou hrazeny z rozpočtu městské části Praha - Čakovice.

V Jídelně ZŠ Dr. E. Beneše
Praha - Čakovice 
vstup z ulice Jizerská

Vstup zdarma pro každého!
Dodržujeme aktuální 
protiepidemická opatření.

• oblečení pro děti od 3 měsíců do 15 let
• dětská obuv
• sportovní potřeby pro děti
• kojenecké potřeby
• hračky, knížky, hry

Bazar
9–14 hodin

sobota 
9. 10. 2021

školička Robinsoni

Více informací na 
www.centrumcirkus.cz

Cirkus - centrum pro rodinu, z. ú.
Danielova 14, Praha-Čakovice
info@centrumcirkus.cz

Zápisy
do kurzů

pro děti

výtvarné kurzy pro děti (4 - 12 let)

jóga pro děti od 4 let
tanečky pro děti od 3 let

tréninky orientačního běhu (6+)

... začnou
 v červenci!

SPOLKOVÉ 
POZVÁNKY 
A PLACENÁ 
INZERCE

Zájemci o inzerci ve zpravodaji 
„U nás v Čakovicích“ 

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

a zaslat ho na adresu: 
inzerce@cakovice.cz

INZERCE



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

Jednosměnný provoz. Provozovna Praha 9 - Čakovice.

Jsme výrobci produktů pro kreativní tvorbu

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

OTEVÍRÁME 
NOVOU PRODEJNU dm
JIŽ V ČERVENCI

Schoellerova ul., Praha – Čakovice

Navštivte naši novou prodejnu dm v Čakovicích.

*  Sleva 20 % na celý nákup bude platit pouze v dm Schoellerova ul., Praha – Čakovice. Sleva bude platná 
dva dny a to v den otevření a následující den. Bližší informace k uplatnění slevy budou k dispozici v prodejně.

SLEVA

NA CELÝ NÁKUP 

–20 %*

Propanbutanové lahve 
v prodeji na čerpací stanici 
Globus Praha-Čakovice
Propanbutanové lahve si můžete 
zakoupit na pokladnách čerpací stanice.

*  Záloha vám bude vyplacena při vrácení prázdné 
propanbutanové lahve zpět na čerpací stanici.

 2 kg  . . . . . . . . . . . 105 Kč . . . . . . . . . (+ záloha 400 Kč*)
 5 kg  . . . . . . . . . . . 285 Kč . . . . . . .(+ záloha 1200 Kč*)
 10 kg . . . . . . . . . . . 385 Kč . . . . . . . . . (+ záloha 900 Kč*)

Inz_Globus_PB_cerpacka_210x138.indd   1 17.08.20   14:45

Bez názvu-1   1 03.06.2021   4:12:32



28. 6. | SPRÁVNÍ CHLAPI 
29. 6. | NA NOŽE 

30. 6. | MÁ MĚ RÁD, NEMÁ MĚ RÁD 
1. 7. | MŮJ PES PITOMEC

Dopravní podnik hlavního města Prahy ve spolupráci  
s Městskou částí Praha-Čakovice vás zvou do letního kina

Více informací na
www.dpp.cz/kinobus

Najdete nás  
také na Facebooku 
KinobusCZ

Městská část 
Praha-Čakovice

VSTUP 
ZDARMA

14.
ROČNÍK

ČAKOVICE | 28. 6. – 1. 7. 2021
Náměstí Jiřího Berana, zastávka Náměstí Jiřího Berana

(začátky promítání vždy od 21.45)


