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Slovo starosty Obsah

Vážení sousedé, milí přátelé,

někdo možná použije slova: „On je jak zaseknutá deska.“ 
Bohužel téma koronavirus je stále aktuální a ovlivňuje 
i naši práci na radnici, a tak se i tentokrát budu této pro-
blematice věnovat. Mohu přidat i vlastní zkušenost, neboť 
jsem sám nemoc covid-19 v říjnu prodělal. Přeji proto kaž-
dému, aby se mu nemoc vyhnula, nebo měl její bezpřízna-
kový průběh. Nespoléhejme na věty typu: „Je to jen taková 
chřipečka.“ Nikdo nevíme, jaký průběh bude mít nemoc 

u konkrétního člověka. Například já bych svou zkušenost s touto nemocí charakterizo-
val slovy dlouhá a vyčerpávající.

Spolu se všemi kolegy z Rady i úřadu se snažíme, aby radnice byla nyní každému, kdo 
bude potřebovat, nápomocna. Víme, že řada z vás neřeší jen těžkosti vyplývající z ne-
moci samotné, ale spíše z omezení výkonu zaměstnání, a tedy i výpadky příjmů. Pokud 
bychom vám mohli být v něčem užiteční, pak vězte, že naše kolegyně i naši kolegové 
vám rádi poradí, jak nyní vyřídit různé věci, na jakém úřadě apod. Neváhejte se na nás 
obrátit. I náš úřad musí mít sice z rozhodnutí státních orgánů omezeny úřední hodi-
ny pro veřejnost na dvakrát 5 hodin týdně, ale naše pracovní doba zůstala na výjimky 
nezměněna, a tak pracujeme buď z domova, nebo přímo v kanceláři a jsme připraveni 
vám být nápomocni i mimo úřední hodiny po telefonu nebo po e-mailu.

V souvislosti s omezeními musíme samozřejmě rušit i některé akce, proto prosím 
věnujte pozornost zejména radničnímu webu www.cakovice.cz, kde najdete aktuální 
informace nejen o případném rušení akcí. Některé pozvánky na akce v tomto časopi-
se s ohledem na dobu mezi vydáním a uzávěrkou nemusejí být aktuální. Moc bych si 
přál, aby veškerá platná omezení a s tím i naše disciplína byly takové, abychom mohli 
již v průběhu adventního času některé akce uspořádat a aby atmosféra Vánoc měla svůj 
tradiční charakter.

Přeji každému pevné zdraví.
S úctou váš starosta

Jiří Vintiška
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Aktuálně z radnice /// Aktuálně	z radnice	///

Zprávy	z Rady	MČ	Praha-Čakovice

Obnova veřejného osvětlení v ulici Za 
Cukrovarem a části ulice Za Tratí 
Rada vydala souhlasné stanovisko 
se záměrem k realizaci na obnovu 
stávajícího veřejného osvětlení a zároveň 
doplnění nového veřejného osvětlení 
včetně vytvoření nového zapínacího 
místa v ulici Za Cukrovarem a části ulice 
Za Tratí. Jedná se o veřejně přístupné 
cesty a chodníky na pozemcích hl. m. 
Prahy ve správě městské části Praha-
Čakovice, které v současné chvíli nejsou 
osvětleny dle norem. Technické řešení 
spočívá v demontáži 11 ks současných 
stožárů osvětlení, které jsou již na 
hraně životnosti, a jejich nahrazení 
novými. Obnova se kromě stožárů týká 
také realizace 14 nových svítidel a s ní 
spojeným napojením kabelového vedení.

Dendrologické ošetření stromů 
v zámeckém parku 
V létě tohoto roku byl firmou Zastrom – 
zahrady a stromy vypracován 
dendrologický průzkum zaměřený 

na provozní bezpečnost v lokalitě 
zámeckého parku, který poukázal na 
nutnost provedení dendrologického 
ošetření. Na základě toho byl osloven 
Ing. Vít Kocián – certifikovaný arborista 
European tree worker s žádostí 
o vypracování nabídky na ošetření 29 
stromů. Ta byla s cenou přes 180 tisíc 
Radě předložena a následně schválena.

Oprava a doplnění herních prvků 
u miškovického rybníka a na hřišti 
v ulici Bermanova 
Jedním z vítězných návrhů na využití 
prostředků z participativního rozpočtu 
byla oprava a doplnění herních prvků 
u rybníčku v Miškovicích. Z oslovených 
firem nejlépe splňovala představy a po-
žadavky společnost Luna Progress, s. r. o., 
která s částkou necelých 90 tisíc podala 
nejvýhodnější cenovou nabídku. Již brzy 
se tak miškovičtí mohou těšit na novou 
závěsnou houpačku se skluzavkou, 
pružinové houpadlo a kolotoč. Projek-
tem, který se umístil na 2. místě, bylo 

zastínění a doplnění herních prvků na 
hřišti v ulici Bermanova. Jedná se o hřiště 
hojně využívané obyvateli sídliště, které 
ale vzhledem k nulovému zastínění není 
v období horkého léta prakticky možné 
využívat. Rada odsouhlasila nabídku fir-
my Luna Progress, s. r. o., která se postará 
o doplnění 3 herních prvků, 1 lavičky 
a odstranění stávajících, již nevyhovují-
cích prvků za cenu maximálně 70 tisíc. 
Dodání herního prvku Domeček zajistí za 
cenu necelých 17 tisíc společnost Hřiště 
Piccolino, Lefay, s. r. o.

Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda 
Beneše – dokumentace pro stavební 
řízení včetně inženýringu 
Rada schválila výzvu k podání nabídek za 
účelem realizace veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Dostavba a rozšíření 
ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha-Čakovice – 
dokumentace pro stavební řízení včetně 
inženýringu“, jejímž předmětem je 
vypracování projektové dokumentace 
pro stavební povolení (DSPza). ///

Na svých pravidelných zasedáních Rada městské části 
Praha-Čakovice projednala 39 bodů jednání. 
Vybíráme pro vás některé z nich.
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Už řadu dnů před touto událostí však 
místní lidé a hlavně jejich ratolesti ne-
trpělivě postávali a sledovali poslední 
práce. Jiskřičky v očích naznačovaly, jak 
moc se děti těší, až prozkoumají velkou 
loď postavenou z akátového dřeva. Ve 
stejném stylu zde najdete také houpač-
ky, opičí dráhu, pískoviště připomínající 
mandalu a další prvky. Rodiče pak na svá 
dítka mohou dohlížet z moderních lavi-
ček. Projekt myslel i na ty, kteří se chtějí 
usadit ke svačině u přírodního stolu.
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Nové	dětské	hřiště

Místo tělocviku 
práce na zahradě
Ve  středu  7. října  jste  mohli  v  okolí 
čakovického kostela vidět mladé pra-
canty sázet jarní cibuloviny. 

Projekt s názvem Akce cibule organi-
zoval spolek Načos a zapojilo se do něj na 
150 dětí. Unikátní akce zaujala dokonce 
i Českou televizi, která ve večerních Udá-
lostech odvysílala krátkou reportáž.

Na jaře okolí kostela sv. Remigia ozdo-
bí kolem tří set tulipánů a narcisek. Dě-
kovat za to můžeme dětem z druhého 
stupně základní školy a místnímu spol-
ku Načos. „Na jednom rodinném výletě 
na Kokořínsku jsem v jedné vesnici vi-
děla kolem kostela hodně narcisů, které 
se pak paprskovitě šířily po celé vesnici 
a byly vidět i na dalších místech. Napadlo 
mě, že by to bylo moc hezké i u nás v Ča-
kovicích. Panu faráři se tento nápad také 
moc líbil,“ vzpomíná, jak vznikl nápad, 
organizátorka akce Michaela Kubernato-
vá ze spolku Načos.
Každoročně na podzim tak nakoupí ci-
bulky jarních květin a členové spolku 
i další dobrovolníci je vysazují na vyti-
povaných místech. Letos tomu ale bylo 
trochu jinak. „Už jsem chtěla rozeslat 
datum, když jsem zaslechla syna, kte-
rý se ten den vrátil ze školy, jak smutně 
říká, že místo tělocviku, který má rád, 
šli na procházku na Havraňák. Hned mě 
napadlo, že by cibule mohli sázet žáci 
z druhého stupně místo tělocviku. Rych-
le jsem napsala řediteli ZŠ panu Střelco-
vi, asi za dvě hodiny se mi ozvala paní 
Jelínková, učitelka tělocviku, okamžitě 
jsem jela nakoupit cibule a hned druhý 
den jsme šli na to. Odpoledne jsem ještě 
napsala do televize o této zajímavé akci 
a ono to klaplo a přijela nás natočit Česká 
televize,“ směje se Míša.
Organizátoři si pochvalují, že žáci byli ši-
kovní a rádi se do akce zapojili. „Abychom 
dodrželi všechna hygienická nařízení, 
sázení se účastnila vždy jen jedna třída, 
která měla v tu chvíli tělocvik,“ podotýká 
Míša s tím, že bude-li tomu situace naklo-
něna, v sázení budou pokračovat. ///

„Náš projekt navazuje na nově vybudo-
vané cyklostezky, které vedou touto loka-
litou. Nejdříve jsme zde vytvořili jakou-
si odpočívku pro cyklisty či chodce, která 
ale vyloženě naznačuje, že by bylo fajn 
zde vybudovat hřiště. Chtěli jsme tomu-
to místu dodat přidanou hodnotu, něco, 
co ho doplní. Nové hřiště stálo 1,5 mil. Kč 
a my věříme, že dětem i dospělým přine-
se příjemně strávené chvilky,“ podotýká 
starosta Čakovic Jiří Vintiška. ///

Michala Jendruchová

Čakovice mají v areálu krajinného parku Havraňák zbrusu nové 
dětské hřiště. Slavnostně bylo předáno v pondělí 7. září. 

Bylo	///	U nás
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Na padesát lidí s pytli plnými odpadků 
jste mohli potkat nejen v Čakovicích, 
ale i v Miškovicích nebo Třeboradicích. 
I přes nepříznivé počasí se do akce za-
pojily celé rodiny. „Přišly maminky s ko-
čárky, malé děti, mladí lidé i senioři,“ 
pochvaluje si Michaela Kubernatová ze 
spolku Načos (Náš čakovický okrašlovací 
spolek, pozn. red.), který u nás už šestým 
rokem úklidový den pořádá. Od devíti 
hodin ráno obcházeli vytipované lokali-
ty, jako jsou černé skládky, bezdomovec-
ká místa nebo hodně frekventované pro-
story, kde se objevuje množství odpadků.

Na sídlišti, u koupaliště, v Třeboradi-
cích a v Miškovicích si vyzvedli pytle, ru-
kavice a vyrazili do terénu. Na každou 
oblast dohlížel některý z členů spolku 
a dával pozor, aby se pytle s odpadem 
shromažďovaly na jednom místě, kam 
pro ně následně přijela technická správa. 

Slavnostní akci, u které se do poslední 
chvíle nevědělo, zda bude možné ji kvůli 
covidovým opatřením uskutečnit, zahá-
jil p. Stanisław Góra mší svatou, kterou 
tentokrát doprovázel vzácný host, lito-
měřický pěvecký sbor Puellae Cantates. 
„Chtěl jsem náš výjimečný den něčím 
ozvláštnit, proto jsem pozval tento sbor, 
s jehož dirigentem jsme dlouhá léta přá-
telé. Jsem velmi rád, že sbor přijal naše 
pozvání. Je velmi úspěšný a známý u nás 
i ve světě. Pro nás zde byl v dnešní těž-
ké době povzbuzením,“ říká p. Stanislaw 
Góra.

Oproti loňskému roku byla účast tro-
chu menší, přesto si do kostela našlo 
cestu dost lidí. „Když jsem se zamýšlel, 
o čem hovořit, napadlo mě, že je důleži-
té uvědomit si svou výjimečnost a jedi-
nečnost.“ V duchu výjimečnosti se nes-
la i výstava s názvem Bůh zná mé jméno. 

Dohromady nasbírali 45 pytlů odpadu. 
„Všem zúčastněným i organizátorům pa-
tří velký dík,“ říká Michaela Kubernatová. 
Na konci všechny čekala tradiční podzim-
ní odměna. Při krásné atmosféře se ohřáli 
u ohně a opekli si buřty. „Všichni jsme to 
uvítali, protože jsme byli vymrzlí.“

Přestože má tato oblíbená akce u nás 
šestiletou tradici, letošní ročník měl na-
mále. Původně se měl konat na jaře, ale 
z důvodu covidových opatření se přesu-
nul na podzimní termín. „Na jaře jsme 
dělali individuální ‚rouškový úklid‘. Kdo 
chtěl uklízet, vyzvedl si na smluvených 
místech pytle a rukavice,“ říká Michaela, 
kterou těší, že se do akce zapojují skalní 
příznivci, kteří uklízejí každý rok, ale při-
dávají se i noví dobrovolníci, kterým není 
naše země lhostejná.

Přitom všechno začalo tak trochu ná-
hodou. První ročník v roce 2015 odstar-

Úkolem bylo vytvořit své jméno z růz-
ných materiálů. A tak se zde objevovaly 
fotografie obrázků se jmény tvořenými 
mušličkami, kamínky, kvítky, klacíky, ale 
třeba i nůžkami nebo céčky. Děti překva-
pily svou kreativitou.

Mnohé zaujala také výstava Artefak-
ty z farní půdy. „Při vyklízení půdy jsme 
našli spoustu zajímavých předmětů, kte-
ré tam byly uloženy. Objevili jsme dokon-
ce i věci z předchozího kostela, který byl 
postaven v roce 1737. Například obrazy, 
svícny, dále svíčky ministrantů, kteří šli 
před farářem, když mířil k nemocnému. 
Velmi nás překvapily i relikvie, o kterých 
jsme netušili, že je máme.“

Nechyběl ani další kulturní program, 
děti i dospělé pobavilo divadlo Já to jsem 
se svým Kolotočem pohádek. A poklid-
nou akci zakončilo vystoupení kapely 
Jazzterdays. „V tomto období se potřebu-

Úklidový	den Posvícení	v	kostele	sv.	Remigia
Naše městská část je zase o poznání čistější. Zásluhu na tom mají dobrovolníci, 
kteří se v neděli 27. září zúčastnili akce Ukliďme Česko. Neodradila je ani zima, ani 
přísná covidová opatření, ani lenivý prodloužený víkend.

Mše svatá, dva koncerty, divadelní pohádka i zajímavé výstavy… Tak vypadalo 
říjnové sobotní odpoledne v prostředí kostela sv. Remigia. Posvícení se letos neslo 
v komornější atmosféře, ale o to silnější emoce přineslo.

toval tím, že jeden z místních obyvatel 
upozornil na menší skládku u silnice. 
„S kamarádkou Soňou Černou jsme ten-
krát skočily do škarpy směrem do Míro-
vic a vytahaly asi čtyři pytle odpadků,“ 
vzpomíná Michaela. Postupně se do akce 
zapojovali další lidé, spolky i organizace, 
ale i ZŠ Dr. E. Beneše. „Se školou jsme za-
čali spolupracovat v roce 2017 a každý 
rok se nám hlásí asi 250 dětí,“ pochvaluje 
si Michaela. Od roku 2016 také pomáha-
jí dobrovolní hasiči z Miškovic a od roku 
2018 i miškovická farma.

Úklidovým dnem to ale nekončí. Spo-
lek Načos má velké plány do budoucna. 
„Rádi bychom v těsné blízkosti sídliště 
Čakovice vybudovali komunitní zahradu, 
kde lidé budou moci pěstovat ovoce a ze-
leninu na svých záhoncích.“ 
///

Michala Jendruchová

jeme potěšit. Jestli to splnilo tento úkol, 
tak mám z toho velikou radost,“ dodá-
vá p. Stanislaw Góra s tím, že příští rok 
oslaví kostel sv. Remigia 140 let od svého 
založení. Chystají se velké oslavy. „Zatím 
ale nemůžu říct, co konkrétně,“ usmívá se 
pan farář tajemně. ///

Michala Jendruchová
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Zámeckou noc zahájili v 18 hodin v Scho-
ellerově sále žáci ZUŠ. Hodinový koncert 
představil talentované budoucí umělce 
a diváci je odměnili velkým potleskem. 
Největší ovace zaznamenal pětadvace-
tičlenný flétnový soubor Tikari Flutes, 
který předvedl fenomenální výkon.

O hodinu a čtvrt později se v galerii 
Na Půdě představil pěvecký sbor Gaudi-
um Cantorum a společně s dětským pě-
veckým sborem jim to dokonale ladilo. 
Bohužel zlatý hřeb večera, jazzový or-
chestr J. J. Big Band se svými hosty, mu-
sel být kvůli novým opatřením ohled-
ně koronaviru odvolán. „Mrzí nás to, ale 
venkovní koncert jsme museli zrušit. 
Vládní opatření povolila pouze padesát 
stojících lidí, což jsem nemohla zaru-
čit. Na J. J. Big Band jich chodí dvě až tři 

Další dvě jedničky odstartovaly bohatý 
sobotní program, který v jedenáct ho-
din dopoledne zahájilo dětské divadlo 
Kozlík. Dospělí pak po obědě spočinu-
li v kostelní zahradě na slavnostní mši 
svaté s otcem Stanisławem Górou za do-
provodu pěveckého sboru Cantabundus. 
Pak už se všichni přesunuli do restaurace 
Maximum, kde se celé odpoledne bavili, 
zpívali a hodovali. Pro děti i dospělé or-
ganizátoři připravili spoustu aktivit, ve-
selé divadelní představení divadla Já to 
jsem, se svým indiánským vystoupením 
se představily děti z MŠ Třeboradice… 
Zlatým hřebem byla Slackline Academy, 
koncert Terezy Balonové a skupiny Ge-
nerační problém.

Jak už to u podobných příjemných věcí 
bývá, i třeboradické posvícení vzniklo 
náhodou. Za vším hledejme dvě nadše-

stovky,“ říká smutně organizátorka akce, 
ředitelka ZUŠ Ivana Heřmánková s tím, 
že podobnou muzikantskou lahůdku, 
která svědčí o kvalitních muzikantech 
i náročných posluchačích, jen tak někdo 
nemá.

Zároveň vzpomíná na začátky tohoto 
souboru. „J. J. Big Band založil kolega Jan 
Jakubec před mnoha lety, původně v ZUŠ 
Šimáčkova na Praze 7. Když přišel učit 
pozoun k nám do školy, přivedl s sebou 
i jazzový orchestr. Po něm převzal po-
myslnou dirigentskou taktovku Jan Ka-
réz Soukup a přivedl k nám na Zámec-
ké noci hvězdy populární hudby: Dashu, 
Ilonu Csákovou, Felixe Slováčka, Ondře-
je Rumla a další. Po Janovi, který nás na-
vždy opustil, vede orchestr znamenitý 
pozounista Miroslav Kopta.“

né obyvatelky Třeboradic, Líbu a Pavlí-
nu, podle nichž nese název pořadatelský 
Klub LíPa. Místním lidem chtěly do-
přát možnost setkávat se tam, kde už je-
jich předkové vedli debaty o všem, co se 
v obci děje. A tak plné očekávání před je-
denácti lety uspořádaly první ročník. Jak 
je vidět, obavy nebyly na místě, protože 
bez téhle oblíbené akce si obyvatelé obce 
přelom léta a podzimu dnes už nedoká-
žou představit.

„Posvícení se každým rokem promě-
ňuje. Někdy nám pomůže připomenout 
si důležité osobnosti, které naší obcí pro-
šly, či tady dokonce pobývaly, jako napří-
klad Antonín Dvořák, jindy nám pomoh-
lo otevřít zrekonstruovanou školkovou 
zahrádku a nebo jen přichystalo příjem-
né posvícenské dobroty v restauraci Ma-
ximum,“ říká organizátorka Libuše Kur-

Kvůli opatřením proti koronaviru se le-
tos také diváci museli obejít bez cateringo-
vého občerstvení. To však nikomu nevadilo 
a všichni respektovali rozestupy, dezinfek-
ci i roušky. Objevili se zde stálí návštěvníci, 
ale i ti noví, a to nejen z naší městské čás-
ti, ale prakticky z celé Prahy. Zkrátka čako-
vická Zámecká noc je vyhlášená a má svou 
tradici. „Každý rok je trochu jiný, vždy nás 
překvapí naši studenti svými výkony, elá-
nem a nadšením pro hudbu a to je největší 
odměna pro nás učitele. Naše úsilí a prá-
ce není nadarmo. Vychováváme skvělé lidi 
s láskou k umění a odpovědností za spo-
lečně vykonanou práci.“ A to se opravdu 
podařilo. Koncert žáků i vystoupení Gau-
dium Cantorum vykouzlily všem poslu-
chačům na tvářích úsměv. ///

Michala Jendruchová

ková. Dobroty nechyběly ani letos. A tak 
si všichni mohli pochutnat na kaldounu, 
chlebu se sádlem, dokřupava vypečené 
kachně nebo cukrových šiškách či posví-
cenských koláčích.

„Koronavirem jsme se zastrašit nene-
chali a akce myslím dopadla příjemně 
pro všechny zúčastněné. Velký dík pro-
to patří všem přátelům Klubu LíPa, ná-
vštěvníkům, mecenášům – panu Vladi-
míru Svobodovi, Martinu Hamplovi, paní 
Kadaníkové, Čakovické pekárně, Třebo-
radické truhlárně a patronovi MČ Pra-
ha-Čakovice,“ dodává spokojeně Libuška 
Kurková s tím, že už nyní chystají další 
program. V listopadu se například mů-
žeme těšit na Stezku duchů. „Ještě máme 
v rukávu nějaká esa, se kterými vás brzy 
seznámíme,“ dodává tajemně. ///

Michala Jendruchová

Zámecká	noc Třeboradické	posvícení
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Letos se už po deváté v Čakovicích uskutečnila oblíbená slavnostní akce Zámecká 
noc. Oproti předchozím rokům byla situace, jako ostatně ve všem, jiná. Zámecká noc 
se měla konat již v červnu a do poslední chvíle docházelo k velkým změnám. Tou 
nejsmutnější bylo odvolání oblíbeného koncertu J. J. Big Bandu.

Dvě jedničky v podobě jedenáctého ročníku předznamenaly, že letošní třeboradické 
posvícení dopadne na jedničku.

Bylo	///	U nás Bylo	///	U nás
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Rozhovor	///Rozhovor	///

Co vy a zácpy? Tedy ty na silnicích…
Dopravní zácpy nemůže mít rád snad 
nikdo, ale čím jsem starší, tím víc se 
snažím nešílet a nebrat si energii, když 
v nějaké skončím.

Ptám se s nadsázkou a v legraci. 
A to proto, že natáčení vašeho klipu 
v Čakovicích prý způsobilo dopravní 
kolaps… Jak to odčiníte? Že by třeba 
nějakým koncertem?

Dostalo se to ke mně a upřímně chá-
pu, že to někoho mohlo naštvat. Celou 
produkci a natáčení měla na starost 
najatá firma a evidentně tohle řešila 
malinko necitlivě. Chci se za to omlu-
vit. Já sám bych byl vzteklý. Musím říct, 

že když jsem pak na místo dojel, vlast-
ně mi několik „místních“ řeklo, že je 
fajn, že se tu něco děje a že se těší na 
výsledek, ale je mi jasné, že ne všich-
ni musí nutně mít rádi moji muziku, 
a ještě jednou se omlouvám. Už se to 
nebude opakovat (smích).

Pro nás je samozřejmě čest, že jste 
si vybral právě Čakovice. Ale co vás 
zrovna k nám vůbec přivedlo?

Dostal jsem do mailu návrh místa na-
táčení a říkal jsem si „jo, to je ono“, 
tady by to mohlo vypadat dobře. No 
a tak se to dalo do pohybu. Byl jsem 
v Čakovicích poprvé a musím říct, že 
je to vlastně moc hezké místo k žití.

Klip se jmenuje Když tě život kope 
do zadku. Kdy jste dostal takový 
kopanec?

Na instagramu od pár čakovickejch za 
tu zácpu (smích).

Jak se vám u nás natáčelo?
Natáčeli jsme celý den a stihlo se to jen 
tak tak. Natáčet klip a ještě s takovým 
hercem, jako je Karel Roden, vyžaduje 
speciální péči.

Karel Roden je hlavní hvězdou klipu. 
Jak se vám podařilo získat tuto 
hereckou ikonu?

Malinko netaktně jsem se vnutil přes 
známého na jednu jeho schůzku a tam 

ho zavalil připravenou řečí. Nakonec 
souhlasil a já měl radost, že se takový 
velikán objeví v mém videu. Je to fajn 
chlap.

Letos jste vydal album Planeta 
jménem stres. Býváte často ve stresu?

Bývám. Snažím se s tím učit pracovat. 
Myslím, že spousty věcí, co nás stresu-
jí, jsou vlastně banality a jen si je člo-
věk moc připouští, a i o tom je ta pís-
nička Když tě život kope do zadku.

Vůbec máte letošní rok takový 
zážitkový. K tomu všemu jste také 
oslavil půlkulatiny. Cítíte nějaký 
zlom?

Zatím necítím žádné změny. Díky 
bohu.

Na příští rok jste nachystal 
turné Restart. Jak se nejlépe 
restartujete vy?

Restart je tentokrát myšlený jako 
restart po koroně. Doufám, že v té době 
už bude situace lepší. V dubnu, kdy 
jsme koncerty vyhlásili, jsme i darova-
li 20 000 lístků hasičům, záchranářům 
a policistům, protože jsme tím chtěli 
poděkovat za to, jak přistoupili k celé 
pandemii. Myslím, že vzhledem k tomu, 
jak se to vyvíjí, to bude na místě.

Co váš syn Marek? Půjde ve vašich 
stopách?

Je moc šikovný a hraje na kytaru, bub-
ny i piano. Každopádně hraje i hokej 

a my nikde netlačíme. Snažím se em-
paticky vycítit, co ho bude bavit nejvíc, 
a v tom ho podpořit. Je mu devět a já 
zastávám názor, že takhle malé děti si 
mají hlavně hrát, a nechci po něm žád-
né rozhodnutí. Podpořím ho klidně 
v baletu, když by chtěl. Což ale nevy-
padá…

Nemůžu se nezeptat na to, co se nyní 
stále probírá… Kdy bude svatba?

Zásnuby byly z jednoho důležitého 
důvodu veřejné, ale svatba už je naše 
soukromá věc.

Kromě velkolepých zásnub se vám 
toho podařilo za život hodně. Ocenění 
Objev roku, dvakrát vyprodaná 

O2 aréna, zplodil jste syna, zasadil 
strom, stavíte dům, co ještě byste 
rád?

Chtěl bych, aby mě život stále takhle 
bavil. Přál bych si, abychom byli všich-
ni zdraví. Zbytek jsou jen drobnosti. Je 
zbytečné v tuhle chvíli mluvit o vysně-
ném vyprodaném fotbalovém stadio-
nu. Teď je přednější zdraví.

Loni jste rozdával dárky nicnetušícím 
lidem. Chystáte něco na letošní 
Vánoce?

Letos chystám hlavně klid. Co se děje, 
je příšerné, ale snažím se na tom najít 
alespoň malinkaté pozitivum – že jsme 
hodně jako rodina pohromadě.

///

Marek	Ztracený:	Čakovice?		
Moc	hezké	místo	k	žití
Televizní štáb, před kamerou Karel Roden, za kamerou na režijním 
křesle Marek Ztracený. Takový pohled se naskytl čakovickým 
jednoho prázdninového dne. Populární zpěvák na zdejším sídlišti 
natáčel svůj videoklip.

Text: Michala Jendruchová
Foto: archiv Marka Ztraceného
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Otázky	a odpovědi	///	U nás Otázky	a odpovědi	///	U nás

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

Tento měsíc pokládá 
otázku KDU-ČSL.

V okolních MČ, např. ve 
Kbelích, je možné jezdit 
na kole v jednosměrkách 
obousměrně. U nás tato 
možnost není. Proč se 
staví umělé překážky zcela 
přirozené věci, kterou navíc 
podporuje i magistrát?

Radní naší městské části mají mezi se-
bou rozdělené kompetence – máme na-
příklad radního pro majetek a investice, 
pro školství, životní prostředí, dotace 
spolkům… Tito radní se příslušným ob-
lastem patřičně věnují a navrhují v nich 
nové podněty, které by měly přispívat 
ke zlepšování kvality života v naší MČ. 
Rozdělení kompetencí radním dovoluje 
soustředit se na svou konkrétní oblast 
důkladněji. Důležitá rozhodnutí ve všech 
těchto oblastech pak musí tak jako tak 
demokraticky schválit 7členná Rada 
nebo 21členné Zastupitelstvo.

Kladená otázka vyžaduje odpověď 
technického rázu. Téma obousměrné jíz-
dy cyklistů v jednosměrkách je tématem 
dopravním. Radním pro dopravu naší 
městské části je Jiří Vintiška, který se do-
pravě věnuje dlouhodobě a pozornost 
věnoval i tomuto tématu.

Mohu tedy připojit jen svůj osobní po-
hled příležitostné cyklistky: Není jedno-
směrka jako jednosměrka – někde je pro-
voz větší a někde menší. Jako matka dvou 
nezletilých dětí, které jezdí na kole samy, 
bych upřednostnila zachovat současný 
jasný stav. Ale chápu, že někdo, pro koho 
je kolo denní záležitostí, se na věc může 
dívat úplně jinak. Proto bych dala na ná-
zor odborníků – především z řad odbo-
ru dopravy a policie, kteří mohou nejspo-
lehlivěji posoudit, zda je toto opatření 
pro danou lokalitu vhodné, či nikoliv.
///

Rozhodnutí o úpravě dopravního zna-
čení je vyhrazeno úřadu MČ Praha 18 
(Letňany). Naše městská část se před 
několika lety snažila o zavedení obou-
směrného provozu cyklistů v jedno-
směrných ulicích. Bohužel neúspěšně. 
Důvodem zamítnutí bylo zejména to, že 
v jednosměrných komunikacích, které 
máme v Čakovicích, nezůstává bezpeč-
ná šíře pro současný provoz automobilů 
a protisměrný provoz cyklistů. Přestože 
to neplatí absolutně, je to dáno přede-
vším tím, že v místních „jednosměrkách“ 
jsou vytvořeny parkovací pásy ve velmi 
dlouhých úsecích (typicky např. Něvská 
ulice). Zůstaňme například v Něvské 
ulici a představme si skupinu cyklistů 
(např. rodinu), která by potřebovala pro-
jet podél školky protisměrně od Otavské 
k Vážské ulici. Intuitivně cítíme, že vyhý-
bání vedle souvislého pásu zaparkova-
ných vozidel, která zřejmě tito cyklisté 
nebudou chtít odřít, je velmi problema-
tické. Cyklistovi pak zbude možnost buď 
zastavit těsně vedle zaparkovaného auta, 
nebo uskočit na přilehlý chodník při jeho 
levé ruce. Jiným příkladem je Dyjská 
ulice, kde by pravděpodobně šel zřídit 
obousměrný provoz od ulice Ke Stadionu 
až po ulici Něvskou, avšak dále k náměs-
tí by již obousměrný provoz zřídit nešel. 
Výsledkem by tedy byl nejednoznačný 
a zmatečný systém. Ulice ve Kbelích jsou 
většinou v obytných zónách s nepoměr-
ně menšími nároky na dopravu v klidu.
///

Soňa Černá,
zástupce starosty 
MČ Praha ‑Čakovice
Pro	Prahu-Čakovice

Tomáš Dubský,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice
ANO

Nevím, kdo staví umělé překážky… To, že 
něco podporuje magistrát, neznamená, 
že je to pro naši MČ vhodné. Na cyklistovi 
v protisměru jednosměrné ulice nevidím 
nic špatného. Řidič jedoucí naproti cyk-
listu vidí a prakticky vždy je tu dostatek 
místa pro vzájemné míjení. Nebezpečné 
situace nicméně mohou vzniknout na 
křižovatkách. Řidiči křižující jednosměr-
ku očekávají vozidla jen z jedné strany, 
a cyklista v protisměru tak snadno může 
skončit na předním skle automobilu. 
Problém nastane ve chvíli, když dojde ke 
střetu cyklisty s autem a bude nutné ur-
čit viníka nehody – auto jelo po své polo-
vině vozovky, cyklista také, na čí straně je 
tedy vina? Na kole jezdím ve volném čase 
velice rád a podmínky v naší MČ i okolí 
znám dobře. Povolená jízda kola v jed-
nosměrce mi u nás nechybí, ale pokud 
budou vhodná místa pro jejich povolení, 
jistě tuto aktivitu rád podpořím.
///

Daniel Kajpr,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice

KDU	-ČSL

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

Zřízení cyklopruhu, a nemusí to být 
namalovaný cyklopruh, v jednosměr-
né ulici je možné udělat prostým míst-
ním opatřením, tedy jen rozhodnutím 
Rady MČ a následně osazením značek 
v jednosměrkách. Při zřizování nových 
jednosměrných ulic takovou úpravu do-
konce magistrát přímo vyžaduje a při 
jejím nesplnění jednosměrnou vozovku 
zpravidla nepovolí. Stačí, zbyde-li mezi 
obrubníkem, auty, zelení apod. pruh vo-
zovky 3 metry široký. To lze ve všech jed-
nosměrkách na území naší MČ. Ostatní je 
jen na pozornosti a vzájemné toleranci 
řidičů aut a cyklistů samotných. Buďme 
tedy asertivní a žádejme takovou úpravu 
jednosměrek v našich obcích.
///

Jsme přesvědčení, že u nás překážky 
cyklistice nikdo nestaví, ba naopak, sna-
žíme se ji podporovat jako možnost al-
ternativní dopravy a rekreační sportovní 
aktivity. Zatím jsme požadavek na tuto 
úpravu nezaznamenali, nejspíš proto, 
že jednosměrných ulic máme v městské 
části málo, a cyklodopravě tak zásadně 
nebrání a nebrzdí ji. Považujeme to však 
za dobrý podnět a podpoříme změnu do-
pravního značení zvláště v těch ulicích 
v Čakovicích, Miškovicích a Třeboradi-
cích, kde je častý provoz cyklistů a kde 
nedojde k ohrožení žádného z účastníků 
dopravního provozu.
///

Michal Seidl,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice
ČMT



12  U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz 11–2020 /// U nás v Čakovicích 13

Leden
Měsíc plný plesů a valných hromad byl 
zahájen sokolskými šibřinkami dne 
10. ledna. Jejich ráz: Komedianti jedou. 
Dekorace, představující český kraj, byla 
pečlivě připravena br. Haškem. Půlnoční 
scéna se skládala z několik cirkusových 
produkcí. Hrála hudba br. Klifnera a ná-
vštěva byla velice dobrá. Další zábavy: 
karneval sportovců, ples strany nár. so-
cialistické, taneční zábava KSČ, maškarní 
ples legionářů, ples Severočeské továrny 
a ples továrny Avia.

Únor
Ministři tří vládních stran podali demisi 
ve snaze docílit ustavení úřednické vlá-
dy. V těchto chvílích však lid projevil dů-
věru vládě Klementa Gottwalda, jejímž 
cílem bylo nastolení socialismu v našem 
státě. Po celé republice se konaly mani-
festace, které vyvrcholily historickým 
shromážděním lidu na Staroměstském 
náměstí. Za vládu se postavily závodní 
rady a odborové organisace. 24. zastavi-
li všichni pracující v republice na jednu 

hodinu svou práci, aby dokázali, že stojí 
za vládou. Pod tlakem tohoto živelného 
hnutí přijal president Beneš 25. února 
demisi ministrů a potvrdil novou vládu, 
sestavenou Komunistickou stranou. Ten-
to den byla určena cesta naší republiky 
k socialismu, kde s konečnou platnos-
tí má být pracující lid jediným zdrojem 
moci ve státě. Také v Čakovicích s napě-
tím sledoval všechen lid vývoj událostí, 
jejichž rychlý spád pronikal z blízké Pra-
hy, a mnozí členové KSČ a ti, kdož věřili 
v lepší zítřky, se aktivně účastnili.

Březen
Již 1. března byl v Čakovicích ustaven 
akční výbor, který ve svém prohlášení 
souhlasí bez výhrady s novou vládou 
K. Gottwalda. Pro špatný postoj k lidu 
a republice byli zbaveni funkcí někteří 
členové MNV a komisí, z pracovního po-
měru byl uvolněn tajemník a někteří uči-
telé. Všechny spolky byly vyzvány, aby 
podaly návrhy svých akčních výborů. 
Místní organisace strany národně soci-
alistické a odbočka svazu přátel USA se 

rozpadly, ostatní své akční výbory usta-
vily. 13. a 14. sehrál div. odbor Sokola hru 
Karla Čapka R.U.R. a postoupil do sletové 
soutěže. Z 19 žup českých a 10 morav-
ských postoupil do finále se Sokolem 
Dejvice a Sokolem Jevíčko. Nakonec se 
umístil jako třetí. 27. pořádal Čs. Červený 
kříž slavnost míru u pomníku padlých, 
31. pořádal akční výbor Sokola manifes-
tační projev sjednocené tělovýchovy.

Duben
Byl představen dvouletý plán, který za-
hrnoval stavbu školy a hřiště, dokonče-
ní koupaliště (kabiny, oplocení), stavbu 
kulturního domu (dotace od státu), stav-
bu nového vodovodu, výsadbu stromů 
v ulicích, úpravu rybníka v parku, úpravu 
hlavního náměstí… Uděleno stavební po-
volení k výstavbě bytové jednotky Avia – 
blok IX. Provádí se „očista“ v jednotlivých 
spolcích. 22. Avia přejmenována na Závod 
Jiřího Dimitrova. Stalo se tak na krásné 
slavnosti, které se zúčastnil J. Dimitrov, 
K. Gottwald a Ant. Zápotocký na prostran-
ství letiště před velkým hangárem.

Kronikářské	perličky	1948

Historie	/// Historie	///

Pozvánka na sokolské šibřinky, 
z archivu knihy o Čakovicích

Květen
1. máj slaven v obci jednotně, v Čakovi-
cích sešly se obce Letňany, Ďáblice, Tře-
boradice a Miškovice. Průvod se řadil na 
hřišti SK Čakovice, v čele neseny prapory 
a za nimi šly krojované spolky (legionáři, 
závodní milice, Sokol a sportovci) a nako-
nec občanstvo. Jelo několik alegorických 
vozů a hrálo několik kapel. 8. pořádána 
v sokolovně společná oslava Dne vítěz-
ství. 9. sehrál div. odbor Sokola hru Z tem-
na do dne, dopoledne se konal průvod 
z nám. Ed. Beneše k pomníku padlých. 
Sjednocená tělovýchova zahrnuje: Sokol, 
SK Čakovice – kopaná a lední hockey, 
SK Miškovice, SK Slavoj Veleň, DTJ Čako-
vice. Stav Sokola před sjednocením: 573, 
po sjednocení 732 (441 mužů a 291 žen).
30. se konaly volby. Byly jen dvě kandidát-
ky: jednotná kandidátka stran Národní 
fronty a druhá prázdná. Jen několik voličů 
projevilo nesouhlas s kandidáty odevzdá-
ním prázdného lístku, jinak měl akt klid-
ný průběh. Jedinou předvolební agitací 
byly plakáty s obrazem K. Gottwalda a ná-
pisem „Kandidát celého národa“, umístě-
né ve výkladních skříních i oknech bytů.

Červen
13. veřejné cvičení Sokola, na němž 
všechny složky předvedly svá vystoupe-
ní, večer sokolská veselice.

Červenec
Schválena pracovní povinnost pro 
všechny občany (muži 16–55 let, ženy 
16–50 let). Sokolského sletu se účast-
nily všechny složky čakovické jednoty, 
průvodu se účastnilo 30 dorostenek a 43 
žen v krojích.

Září
V důsledku provokací při sokolském prů-
vodu v době sletu muselo i několik čako-
vických členů ze Sokola ven. Tyto případy 
byly projednány na výborové schůzi Soko-
la 1. září. Na základě projevené nedůvěry 
odstoupil z funkce starosty br. Kabát a na 

jeho místo nastoupil Dr. Hlavsa. S. Berano-
vá byla zbavena funkce náčelnice a řady 
Sokolů nuceně opouští i další členové. 10. 
došlo ke vzbouření a násilnostem mezi 
rozeštvanými jugoslávskými učni továrny 
Avie, ubytovanými v Čakovickém zámku, 
a musel zde zakročit SNB. Na protest proti 
zatčení 60 učňů žádali ostatní o návrat do 
Jugoslávie a byli z Československa odsu-
nuti.

Listopad
6. oslava Velké říjnové revoluce proběhla 
prostřednictvím promítání americké-
ho filmu Severní hvězda. Byly ustaveny 
nové komise MNV. Provedena prohlídka 
u Samohrdů a Rybů, při které byly nale-
zeny destilační stroje na pálení lihu. Vše 
bylo zajištěno a pak vystaveno ve výloze 
firmy Fryš. Sloučením tří odbojových or-

ganisací vzniká Svaz bojovníků za svobo-
du (SBS). Místní odbočka má po sloučení 
180 členů, předsedou zvolen Jos. Hulín-
ský. Sloučením skončila svou samostat-
nou činnost v Čakovicích Čs. obec legio-
nářská, založená v roce 1920.

Prosinec
6. v 17 hod. byl rozsvícen Vánoční strom 
republiky za účasti žactva škol mateř-
ských, národních a středních a malého 
počtu obyvatelstva. Na programu byly 
koledy a básně v podání žáků. Plnění 
dodávkových kontingentů za rok 1948: 
pšenice 1419 (133 %), ječmen 490 
(101 %), oves 60 (155 %), brambory 
380 (117 %), vejce 16 845 ks (94 %).
///

Jarka Krákorová dle zápisů kronikáře
PhDr. Václava Hlavsy

Plakát k ochotnické hře R. U. R., 
z archivu knihy o Čakovicích
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Školství	///	U nás Školství	///	U nás

Slavnostní otevření revitalizovaného Husova parku se odrazilo i ve výuce výtvarného oboru ZUŠ Marie 
Podvalové. Děti pod vedením MgA. Jany Anděličové dostaly za úkol vytvořit kreslenou reportáž. 
A protože se jim to podařilo víc než dobře, jejich obrázky získaly prostor i v našem časopise.

Kreslená	reportáž	ze	slavnostního	
otevření	Husova	parku
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Senioři	///	U nás Senioři	///	U nás

Vycházky s místní 
kronikářkou odloženy
Připravili jsme si pro vás na měsíc listo-
pad opět zajímavé tematické vycházky 
s naší čakovickou kronikářkou Jarkou 
Krákorovou. Bohužel kvůli špatnému 
vývoji epidemiologické situace, jsme vy-
cházky byli nuceni odložit. Vycházky bu-
dou uskutečněny v náhradním termínu, 
o kterém budete včas informováni. Pro-
síme vás, abyste dodržovali vládní na-
řízení ohledně covidu-19 a byli na sebe 
opatrní. Těšíme se na opětné setkání 
s vámi, jen co to situace dovolí.

Program plánovaných 
vycházek
Podzimní parky a nostalgické 
vzpomínky aneb Co zde 
bejvávalo?

Procházka Husovým parčíkem a zámec-
kým parkem k Cukrovarskému rybníku. 
Zavzpomínáme, co vše zde bývalo a co se 
zde odehrávalo ve starých, mlhou času 
zastřených dobách, ale i v době nedávné.

Historií místních hasičů
Prohlídka nové zbrojnice s výkladem 
dobrovolného hasiče a něco z historie 
místních hasičů ve starých fotografiích. 
Dle počasí procházka zpět do Čakovic. 
Jelikož se budeme pohybovat v interiéru 
je nutné mít, respirační roušku! ///

Dne 16. září se uskutečnil výlet 
seniorů do Libochovic. Úřad 
MČ zajistil autobus. V Libocho-
vicích byla objednaná prohlídka 
zámku a komentovaná prohlíd-
ka zahrady, kterou byli výletníci 
nadšení.

Po návštěvě zámku se naši senioři byli 
před zpáteční cestou občerstvit v restau-
raci Konírna. Výlet se vydařil a počasí 
bylo krásné.

V klubu seniorů proběhly již dva 
workshopy, 23. září byla tématem ruč-
ní výroba mýdel a 7. října se uskutečnila 
ruční výroba mastí.

Dne 30. září proběhla další vycházka 
seniorů s průvodkyní Jarkou Krákorovou 
a místostarostkou Soňou Černou, tento-
krát na téma O mlynářích a mlýnech po-
dél Mratínského potoka. Jarka Krákorová 
nejdříve povyprávěla o samotném 15 ki-
lometrů dlouhém potoce, který je zajíma-
vý například tím, že na rozdíl od většiny 
pražských potoků odvádí vodu do Labe. 
Něco málo se povídalo o Červeném mlý-
nu, ale ten bude cílem některé z jarních 
vycházek. A pak už se kráčelo po prou-
du potoka k místu, kde od roku 1713 stá-
val Bílý mlýnek (asanován r. 1980) a kde 

téměř sto let (1808–1906) mleli mou-
ku mlynáři Vegrichtové. Zhruba ze stej-
né doby, tedy z počátku 18. stol., pochází 
mlýn miškovický – naše další zastavení. 
Také zde se mlynářské řemeslo dědilo 
z otce na syna. Již v roce 1713 zde vrch-
nostenský mlynář Jan Burian „vykazoval 
z mlýna slušné zisky 50 zl. ročně“ a jeho 
potomek Václav byl dokonce miškovic-
kým rychtářem. V roce 1851 zakoupil 
pozemky i s mlýnem průmyslník Scho-
eller a poté mlýn odkoupil Karel Kost-
ka. Jeho rod zde provozoval řemeslo až 
do roku 1953, kdy se mlýn uzavřel. A za-
tímco z Bílého mlýna nezbyl ani kámen 
a mlýnské rybníky nadobro zmizely, miš-
kovický mlýn zachránila dobrá víla. Jeho 
současní majitelé ho zrekonstruovali do 
nebývalé krásy. A stejně jak v dřívějších 
dobách činil poslední zdejší mlynář, tak 
i současná paní ve mlýně poskytla una-
veným krajánkům (tedy účastníkům vy-
cházky) vřelé přijetí a moc dobré pohoš-
tění. Zbytek vycházky přes hráz, hájem 
dál podél potoka a zpět kolem Hárun-
ky do Miškovic byl pro odpočaté a dob-
ře naladěné pocestné již naprostá poho-
da. Za organizaci miškovického zastavení 
s bonusem patří dík paní místostarostce 
Soně Černé. ///

Jana Jirušková a Jarka Krákorová

Nadační	fond	Pes	v nouzi, sídlící 
v Čakovicích, nabízí zdarma mate‑
riální pomoc seniorům pro jejich 
pejsky. V případě zájmu se můžete 
obrátit na tel. číslo: 775 566 136 či 
e‑mail: info@pesvnouzi.cz.

Vzhledem	k vývoji	
epidemiologické	situace
covid‑19 a na základě nařízení 
vlády jsou veškeré aktivity pro 
seniory až do odvolání zrušeny. 

Září plné aktivit a říjnový workshop
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Bezpečné	přechody,	
MČ	Praha-Čakovice

Hledáme

KOORDINÁTORY	
DOPRAVY

kteří nám pomohou zajistit projektový záměr 
s cílem bezpečného přechodu předškolní 
a školní mládeže přes frekventované 

pozemní komunikace.

Odměna	150,-	Kč/hod.

Více	informací:	
Kateřina Marszálková, tel. 739 449 735
MČ PRAHA‑ČAKOVICE,  
Nám. 25 března 121, 196 00 Praha 9

SOŠ	a	SOU,	Praha	–	Čakovice
nabízí

Nabídka	stravování	
pro	seniory

Vážení,
nabízíme každodenní obědové menu 

(polévka + hlavní jídlo, ve čtvrtek i dezert) 
pro seniory z Čakovic a okolí.

Cena menu při osobním odběru ve 
výdejovém okénku ve škole (menu baleno 

v jednorázovém obalu) činí 79 Kč.

Cena menu s dovozem po Čakovicích a okolí 
(menu baleno v jednorázovém obalu) činí 85 Kč.

Menu naleznete na www.sou‑cakovice.cz 
(sekce stravování).

Veškeré další informace dostanete na 
telefonním čísle: 774 795 004.

SOŠ	a	SOU,	Praha	-	Čakovice	
Ke Stadionu 623, 196 00, Praha 9 ‑ Čakovice
Telefon: 774 495 004, www.sou‑cakovice.cz
pokladna@sou‑cakovice.cz
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Zveme	vás	/// Zveme	vás	///

Vaše příbuzná byla kartářka. Věříte 
na osud?

Já věřím v energii, která tady po lidech 
zůstává. Je jako voda, nemůže jen tak 
zmizet. Vždy se někde objeví. Každému 
se v životě stane spousta nevysvětlitel-
ných věcí, říká se tomu náhoda. Moje 
tchyně Vlastička byla známou kartář-
kou a tvrdila, že náhody neexistují, že 
všechno na světě je dané. Taky byla pře-
svědčená, že první setkání lidí, kteří se 
dosud neznali, je rozhodující. Prostě 
první dojem rozhoduje o sympatiích či 
antipatiích, případně vám je ten člověk 
lhostejný. Mnohokrát jsem se přesvěd-
čil o pravdivosti jejího tvrzení.
Vlastička byla miliónová žena a s kar-
tami si opravdu rozuměla. Karty vám 
nikdy neřeknou všechno, ukazují vám 

jen cestu, kterou byste se měli dát. Po-
kud samozřejmě chcete. Vlastička mi 
mimo jiné předpověděla, že začnu učit 
na škole. Tenkrát jsem o tom neměl 
ani nejmenší tušení. Svému zeti Luď-
kovi předpověděla seriál Okresní pře-
bor. Základem je, že musíte kartám vě-
řit. Ony se vám za to odmění.

A jak to vidíte s vystoupením 
v Čakovicích? Uskuteční se 
listopadové „Na ostro“?

Situace se každý den mění, takže to 
neví vůbec nikdo. V nejhorším přípa-
dě bychom přesunuli tuhle skvělou 
komedii na jaro 2021. Hlavně nekle-
sejme na mysli! Zase bude dobře! Hla-
vy s rouškami vzhůru až k nebeskému 
kůru!

Při	komedii	se	chci	upřímně	zasmát
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Jestli se v Čakovicích uskuteční listopadové představení „Na ostro“, je ve hvězdách. 
Odpověď by nám možná mohly dát věštecké karty. S nimi má zkušenost hvězda této 
divadelní komedie Jaroslav Sypal.

„Na ostro“ je lechtivá komedie, 
která se točí kolem hereckého světa. 
Skutečně rozesmát lidi je docela 
dřina, že?

Ano, humor je zatraceně těžká disci-
plína. Vy, kritici komediálního žán-
ru, zkuste si to někdy. Můj guru Jan 
Werich říkal, že „herec, který umí roze-
smát lidi, aniž by si při tom otíral nos 
židlí, umí všechno“. Podepisuji slova 
velkého mistra. Dobrý komik zahraje 
vážnou roli bez problémů, ale naopak 
je to velký problém. Viděl jsem několik 
vynikajících herců charakterních rolí, 
jak se v komedii doslova trápili. Důle-
žitý je přesný timing a taky slovosled. 
Stačí přehodit jedno slovo a je po poin-
tě. Nemám rád komedie, kde jsou ne-
konečně dlouhé dialogy a ve kterých 

je humoru jako šafránu. Moře zbyteč-
ných slov, tvářících se geniálně. Když 
jdu na komedii, tak se chci od srdce 
zasmát. Nesnáším vatu. Komedie musí 
mít tempo jako na horské dráze a vel-
ký tah na bránu.

Vy sám tuhle hereckou disciplínu 
ovládáte bravurně. Herectví ale není 
jenom legrace…

Na hereckou profesi musíte mít patřič-
ný žaludek. Je to velice těžké povolání, 
často se v něm nehraje fér. Hroší kůže 
nebo brnění je velkou výhodou. Potře-
bujete souhru různých okolností a sa-
mozřejmě štěstí.

Vy sám máte štěstí? Plníte si své sny?
Většinu svých snů, i ty, které jsem ni-
kdy nesnil, jsem si již splnil. Mám úžas-
nou manželku Michaelu, syna Jana, 
který je redaktorem prestižního časo-
pisu Epocha, a skvělé přátele. Co víc 
si přát? Stal jsem se hercem, účinko-
val ve dvanácti celovečerních filmech 
a v řadě televizních seriálů. A také 
jsem natočil doma i v zahraničí hod-
ně reklam. Dvacet let jsem upravoval 
a režíroval dabing. Podílel jsem se asi 
na šedesáti seriálech a třech stech fil-

mech. Po tatínkovi Jaromírovi, velkém 
spisovateli pro děti, jsem zdědil lite-
rární talent. Napsal jsem čtyři úspěšné 
divadelní komedie. „Kšanda“ už má té-
měř 150 repríz. Devět let učím na Me-
zinárodní konzervatoři Praha herectví. 
V příštím roce vyjde kniha mých origi-
nálních zážitků a vzpomínek „Oblastní 
magor“. Co by jiní za takový pestrý ži-
vot a splnění snů dali?
Jeden zatím nesplněný sen ale mám. 
Napsal jsem scénář filmové komedie. 
Nabil jsem ho humorem a zajímavým 
dějem. Dělám vše pro jeho realizaci. 
Těžce sháním peníze, leč nevzdávám 
se. I kdyby se mi tenhle velký sen na-
konec nesplnil – jsem se svojí malič-
kostí nadmíru spokojen a každý den 
se raduji ze života. Tančím a při dob-
rém počasí i jančím!

Těšíme se, že si „zatančíme“ 
i v Čakovicích. Přijedete k nám ze 
Žižkova. Jste typický Žižkovák?

Ne, jsem typický Jihočech. Narodil 
jsem se v Českých Budějovicích a dva-
advacet úžasných let prožil v malém 
městečku Kaplice. Na Žižkov jsem se 
přistěhoval v roce 1985. Zamiloval 
jsem si ho a už se odtud ani nehnu. Mi-

luji historii, takže jsem šťastný, že by-
dlíme právě na Žižkově, kde šly dějiny.
Kousek od nás v Bořivojově ulici žil 
básník Jaroslav Seifert nebo král ko-
miků Vlasta Burian a hudební génius 
Jaroslav Ježek. V téhle části Žižkova je 
dodnes přítomen génius loci. A navíc 
je mým sousedem a kamarádem zná-
mý historik a badatel Jaroslav Čvan-
čara. Velký odborník na atentát na 
říšského protektora Heydricha. Tato 
událost mě od dětství fascinuje. Díky 
Jardovi jsem měl nedávno v ruce do-
pis parašutisty Jana Kubiše, který na-
psal své známé pouhých patnáct dnů 
před atentátem, a plechovou krabičku 
na vitamíny, co letěla se skupinou An-
tropoid. Dotknul jsem se historie, ještě 
teď mi jde mráz po zádech.

Co vy a Čakovice? Znáte to u nás?
Přiznám se bez mučení, že Čakovi-
cemi jsem jen párkrát projížděl – nic 
víc. Nikoho tam neznám. Tím pádem 
jsem tam nikoho neurazil a s nikým 
neměl konflikt, takže mě, pokud se 
naše představení „Na ostro“ uskuteční, 
místní občané určitě přivítají s otevře-
nou náručí. Těším se na jejich smích 
a bouřlivý potlesk. ///

Michala JendruchováFo
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Ovšem největším soupeřem všech spor-
tovců v České republice nejsou protiv-
níci na hřištích, ale koronavirus. Ten dal 
stopku všem soutěžím kolektivů i jed-
notlivců.

„Obávám se, že v této situaci je jakýko-
liv sport nedohratelný,“ přiznává trochu 
pesimistické myšlenky Petr Seidel, člen 
realizačního týmu i vedení klubu.

Jeho svěřenci pamatují úspěšnější 
roky. „Dlouhodobě se potýkáme s nedo-
statkem hráčů, kteří nastupovali v zá-
kladní sestavě. Mimo hru je sedm, osm 
kluků. Takže jsme od začátku sezony zá-
vislí na starších hráčích a soustředíme 
se na to, abychom sezonu hlavně dohrá-
li. Musíte myslet nejen na samotné zá-

pasy, ale i na tréninky. Udělat je takové, 
aby to kluky bavilo a chodili. Samozřej-
mě, můžete přitvrdit, ale pak je to na té-
hle úrovni taky může přestat bavit a ne-
budou chodit.

Miškovice vyhrály v úvodních deseti 
zápasech dvakrát a nejcennější byl ur-
čitě úspěch v derby proti Čakovicím. To 
se do branky postavil Jan Hradil, šikovný 
gólman, který ale po zranění hraje radě-
ji v poli.

„Honza chytil patnáct jasných gólů. On 
hrál v mládeži za Spartu, zápas s Čakovi-
cemi bylo pro nás derby, tak šel chytat 
a vychytal výhru. Samozřejmě jsme měli 
radost, byla to výjimečná a super výhra,“ 
vzpomíná Petr.

Můžeme	jen	překvapit,	
ví	fotbalisté	Miškovic
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Fotbalisté Miškovic stihli před nucenou přestávkou odehrát přesně 
třetinu z porce třiceti zápasů. Posbírali šest bodů za dvě vítězství, 
takže je jasné, že budou muset pořádně zabrat, aby se vyhnuli 
sestupovým starostem.

Deštivá sobota přilákala do interiérů 
nové hasičské zbrojnice asi stovku lidí, 
kteří si nenechali ujít možnost prohléd-
nout si, kde a jak dobrovolní hasiči pra-
cují. „Tato akce s názvem Den otevřených 
dveří, kterou pořádáme pod záštitou Ma-
gistrátu hl. m. Prahy a městské části Pra-
ha-Čakovice, má u nás již pětiletou tradi-
ci a každoročně slaví velký úspěch. Letos 
se bohužel kvůli situaci spojené s koro-
navirem a mimořádnými opatřeními po-
čet zájemců podstatně snížil,“ podotýká 

Hasiči	///

Lukáš Horský, velitel Jednotky požární 
ochrany MČ Praha-Čakovice (JPO).

Slavnostní akt oficiálního předání za-
hájili pořadatelé děkovnou řečí, která té-
měř nebrala konce. Však za tímto projek-
tem stojí mnoho lidí, MČ Praha-Čakovice, 
Magistrát hl. m. Prahy, samotní dobrovol-
ní hasiči i sponzoři. „Od architektů Váv-
rových jsme jako sponzorský dar dosta-
li sošku sv. Floriána, která bude umístěna 
na fasádě budovy,“ říká Lukáš Horský, 
který společně se svým týmem pro zá-

jemce připravil ukázku výjezdové tech-
niky. V nových garážích byla pro malé 
i velké návštěvníky umístěna i laserová 
střelnice.

Původní plán počítal i s venkovními 
atrakcemi pro děti, které ale hasiči mu-
seli kvůli zimě a silnému dešti zrušit. 
V dětské klubovně a ve velké zaseda-
cí místnosti si každý mohl prohlédnout 
vystavené poháry a diplomy ze soutěží. 
„Doufáme, že nová budova přiláká dal-
ší nové členy jak do řad dětí a sboru, tak 
i do výjezdové jednotky,“ přeje si Lukáš 
Horský. Na závěr dodává: „Opravdu vel-
ké díky za náš nový domov patří vedení 
naší městské části Praha-Čakovice a Ma-
gistrátu hl. m. Prahy.“

Nová požární zbrojnice bude sloužit 
nejen členům výjezdové jednotky naší 
městské části, ale také členům Sboru 
dobrovolných hasičů Praha-Miškovice. 
Díky tomu získala nejen větší prostory 
pro zásahová vozidla, ale především kva-
litní zázemí pro hasičskou mládež, zá-
vodní družstvo žen a požární sport jako 
takový, které doposud neměla. Od začát-
ku října zdejší jednotka na žádost HZS 
slouží 24hodinové pohotovosti jako po-
sila profesionálních kolegů. ///

Michala Jendruchová

Den	otevřených	dveří	
miškovických	hasičů
Bezmála půl roku již užívají dobrovolní hasiči v Miškovicích zázemí 
nové zbrojnice. V sobotu 26. září ji za účasti významných osobností 
převzali oficiálně. Při této slavnostní události uspořádali den 
otevřených dveří pro veřejnost.
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Miškovicím patří předposlední příč-
ka. Hůř je na tom pouze béčko Zbraslavi, 
kterému svítí na bodovém kontě veliká 
nula. Chtělo by to v dalším průběhu se-
zony, odstartuje-li, dostat pod sebe i dal-
ší konkurenty.

„My jsme do sezony šli s tím, že nás 
čeká boj o záchranu, jsme realisté. Bere-
me to tak, že je o co hrát. Samozřejmě, 
kdybychom hráli nahoře, bylo by to pří-
jemnější. Ale bojujeme a do každého zá-
pasu jdeme s tím, že nemáme co ztratit 
a můžeme vlastně jen překvapit,“ vzka-
zuje Petr Seidel fanouškům klubu.
///

Michal Káva
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„Je to asi čtrnáct dní, co jsem skončil. 
Měli jsme za sebou porážky v Královi-
cích a v Radotíně, pak jsme si sedli s ve-
dením klubu a dohodli se,“ přiblížil dění 
minulých dnů dnes už bývalý třeboradic-
ký kouč.

Vaz mu srazilo několik nepovedených 
výsledků. Tým ale stíhala jedna rána za 
druhou už od léta – koronavirus, odlože-
né zápasy, zranění…

„Třeba v Královicích jsme vedli 1:0, pak 
jsme přestali hrát a zápas jsme ztratili. 
Pak přišla prohra v Radotíně, museli jsme 
řešit dlouhodobá zranění klíčových hráčů. 
Když jsme nastoupili proti Hostivaři, byli 
jsme v plné síle a vyhrálo se. Navíc jsme 

Rambousek	končí,	
střídá jej	Pařízek	

hráli velmi dobře. Jenže pak nám v dal-
ším utkání vypadával kvůli zranění jeden 
nebo dva hráči. Vypadli nám Junek, Čer-
venka, Grznár, Nejbl, Klouček i další. Na-
víc se kumulovaly zápasy. Bylo to složité, 
ale určitě nechci, aby to znělo jako výmlu-
va. Vím, že výsledkově to nebylo dobré,“ 
vrací se k dosavadnímu průběhu sezony 
Rambousek.

Ten si teď od fotbalu chvíli odpočine.
„Byl to rozchod v pohodě. Teď člověk 

myslí hlavně na své nejbližší, přeje si, aby-
chom byli všichni zdraví. A když se fot-
bal rozjede a přijde nějaká nabídka, tak si 
všechno určitě promyslím,“ dodal. ///

Michal Káva

Kalendář	///	U nás Kontakty	///

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

Datová	schránka:
ID: 3pybpw9

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

Otevírací	doba	
Úřadu	MČ	Praha-Čakovice:
pondělí 12–17
úterý –
středa 8–13
čtvrtek –
pátek –

Podatelna,	pokladna:
Cukrovarská 52/24
pondělí 8–12, 13–17
úterý 8–12, 13–15.30
středa 8–12, 13–16
čtvrtek 8–12, 13–15.30
pátek po tel. domluvě
Telefon: 283 061 419

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

6.PÁ a 7. SO
Vánoční	focení	rodin
profesionální fotografkou 
Lucií Pařízkovou nabízí 
Cirkus, centrum pro rodinu. 
Více informací najdete na: 
www.centrumcirkus.cz

13. PÁ
Svatomartinský	bigbít
Klub Lípa srdečně zve 
do restaurace Maximum. 
V rámci třeboradických čajů 
zde od 18 hodin zahrají 
kapely A While a Generační 
problém.
 

14. SO
Stezka	duchů
Pojďte se bát k třebora-
dickému rybníku. Mezi 
17. a 18. hodinou tam od-
startuje velké dobrodružství 
pro malé odvážlivce. Každé-
ho, kdo překoná nástrahy 
a uchrání kouzelné světýlko, 
čeká v zahradě restaurace 
Maximum odměna a ohňová 
show.
 

23. PO
Za	zvířaty	do	pralesů	Asie
Vydejte se s fotografem 
zvířat a přírody Patrikem 
Staňkem za zvířaty do pra-
lesů Asie. Od 19 hodin vám 
v Schoellerově sále Čako-
vického zámku mimo jiné 
poradí, co si sbalit na cestu 
do exotických destinací.
///

Listopad	
2020

Aktuální ú
řední h

odiny MČ 

najdete na

www.cakovice.cz

Škola Taekwon‑do 
Dan‑Gun

Škola již 29. rokem vyučuje 
korejské bojové umění 
sebeobrany Taekwon-do 
ITF. Škola Taekwon-do Dan-
Gun patří mezi největší školy 
v České republice. 

Ve svých řadách má členy české repre-
zentace, mistry a vicemistry světa, mis-
try České republiky. Všichni cvičenci se 
mohou zúčastňovat všech republikových 
závodů, seminářů, dlouhodobých sou-
středění, mohou být vybráni do výběro-
vých skupin (např. Středisko talentované 
mládeže Praha, Česká národní reprezen-
tace)… 

Trénink dětí ve věkové kategorii 
6–12 let, který probíhá v ZŠ Dr. Edvarda 
Beneše, tělocvična Dyjská 715, Čakovice, 
je veden s ohledem na vývojové zákoni-
tosti této dětské kategorie. Hlavní důraz 
je kladen na rozvoj všeobecné motoriky 
pohybu se zaměřením na taekwondo for-
mou zábavných cvičení a her. Takže zde 
neuvidíte zdlouhavé jednostranně zamě-
řené tréninky. Děti se tak velice nenásil-
nou formou seznámí s taekwondem a vy-
lepší své pohybové dovednosti. 

Oddíl pro začátečníky nabízí první ho-
dinu na zkoušku zdarma. 

Bližší informace o náboru a Ško-
le Taekwon-do Dan-Gun naleznete na 
dangun.taekwondo.cz, případně na 
tel. 603 246 433. ///

Aktuální	informace	

o	konání	akcí	a	nebo	

nabídku	nových	akcí	

konaných	v	MČ	Praha-	

Čakovice	můžete	najít	

na	webových	strán-

kách	www.cakovice.cz

Dušičky
Milí čtenáři,
první listopadové dny jsou 
vždy spojeny s našimi vzpo-
mínkami na předky, kteří už 
odešli. V této době mnoho 
z nás navštěvuje hroby svých 
blízkých, čistí je, zdobí kvě-
tinami a zapaluje svíčky. To 
znamená, že jsou nám tito 
lidé stále blízcí a že jsou stále 
v naší paměti.

V pondělí 2. 11. v 16 ho-
din se na hřbitově v Čako-
vicích uskuteční jako každý 
rok bohoslužba, při které se 
vzpomíná nejen na zemře-
lé pohřbené na čakovickém 

hřbitově, ale na všechny ze-
mřelé.

Na památku těch, jejichž 
hroby jsou daleko a nemůže-
me je navštívit nebo hrob vů-
bec nemají, můžeme v prv-
ních listopadových dnech 
zapálit svíčku u centrálního 
kříže uprostřed hřbitova. Od-
pradávna je rozsvícení svíč-
ky symbolem paměti na naše 
blízké. Všechny Vás, kostel-
ní i nekostelní, srdečně zvu 
k návštěvě čakovického hřbi-
tova, kde můžete svíčku za 
své blízké zapálit. ///

P. Stanisław

Fotbalový pražský přebor má sice, stejně jako všechny ostatní 
soutěže, nucenou přestávku, ale v Třeboradicích bylo živo. Klíčová 
změna totiž postihla realizační tým – trenér Robert Rambousek 
skončil a jeho místo převzal Viktor Pařízek.
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Nabízím pronájem garážového 
stání ul.Bermanova 1026/6. 
Tel. 603730937

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

Pronajmu garáž v Čakovicích 
(u koupaliště). Cena dohodou.  
Volná ihned. Tel. 731604827.
///

Hledáme pracovnice pro provoz 
kompletace papírenského zboží.
Provozovna Čakovice. Informace 
po-pá od 8:00 do 16:00 na 
tel. 724776102 nebo 724776103
nebo na email:
cakovice.eurodelta@volny.cz

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

Poznamenejte si jeden důležitý termín. 
Odevzdání vašich podkladů do 
prosincového čísla (tj. 12/2020) 
pro publikování pozvá nek, prezentování 
akce v ka len dáři akcí a inzerce je 
nejpozději do 6. listopadu.
Toto číslo vyjde 20. 11. 2020.

Chcete	inzerovat	
v prosincovém	čísle	
U nás v Čakovicích?

VOK na objemný odpad 2020
Tyto kontejnery zajišťuje a financuje MHMP a tím i stanovuje 
podmínky výběru odpadu a druhu odpadu, který do VOK patří.

Upozorňujeme,  že do  těchto nádob  je  zakázáno odkládat 
nebezpečný odpad: tj. televize, lednice, pneumatiky, chemiká-
lie, zářivky, autobaterie a dále odpad stavební a živnostenský 
a také bioodpad (na ten jsou přistavovány speciální VOK jen na
bioodpad, tj. na větve, trávu, ovoce atd.).

Z MHMP máme přiděleno 20 ks VOK na období 8–12/2020
listopad 4. 11. , 18. 11.
prosinec 2. 12.

Kontejnery budou přistavovány ve středu mezi 14. a 18. hodinou.

VOK na bioodpad 2020
Tyto kontejnery jsou určeny na zahradní odpad – listí, trávu, 
větve, neznečištěnou zeminu, případně kuchyňský bioodpad 
rostlinného původu bez živočišných zbytků. VOK na bioodpad 
zajišťuje a financuje MHMP.

Z MHMP máme přiděleno 18 ks VOK na období 7–12/2020
listopad 7. 11.

Kontejnery budou přistavovány v sobotu mezi 9. a 12. hodinou.

Stanoviště těchto kontejnerů jsou následující:
Třeboradice – parkoviště u hřbitova, 1 ks
Miškovice – Na Kačence, 1 ks ///

U nás	///	Informuje

 

Baráčnická zábava 
    „Oslava republiky“ 

v sobotu 31. října 2020  
Hostinec Pod Vrbou 
Miškovice 
od 18 hodin 
 

Vlastenecko – dobročinné sdružení  

OBEC BARÁČNICKÁ - ČAKOVICE 

Vás srdečně zve na baráčnickou zábavu 
 

V 17 :00  hodin  po ložení  květ iny  v  Husově  parku   

Krojovaný  průvod,  ž ivá  hudba ,  bohatá  zábava  
zaj i š těna  
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U nás	///	na	YouTube

Čakovické 
zprávičky

Třeboradické babí léto

Nová akce se uskutečnila 13. září na za-
hradě třeboradického kostela. Původně 
náhražka za zrušené Sousedské třebo-
radické Velikonoce dopadla skvěle.

První skateboardové 
závody v Čakovicích

Inspirace pro volnočasové 
aktivity dětí a mládeže.

Miškovice mají novou hasičárnu

Slavnostního předání se kromě hasičů zúčastnili také před-
stavitelé Čakovic. V rámci akce se uskutečnil i den otevřených 
dveří, a tak si lidé mohli prohlédnout zázemí našich hasičů.

Čakovická škola nabízí alternativní výuku

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nabídla rodičům prvňáčků 
alternativní výuku. O tom i o dalších novinkách je 
následující reportáž.

Husův park 
v novém

Čakovický Husův park 
získal novou podobu. 
Najdeme zde spous-
tu zajímavých prvků 
a symbolů. Nahlédněte 
do něj pěšky nebo 
s námi virtuálně.

Kalendář kulturních akcí

Koronavirus v Čakovicích překazil 
spoustu kulturních akcí. Pokud to 
situace dovolí, čeká nás nyní kulturní 
nálož. Dozvíte se, co se u nás od září 
děje a na co se můžete těšit.

Zprávičky pro vás nejen připravil, ale také opět 
odmoderoval Jan Spilka.

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

→ ←



Duende - vánoční koncert
pořádá MČ Praha - Čakovice

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

16. 12. 2020 v 19 hod.
v Schoellerově sále Čakovického zámku

11. 11. 2020 v 19 hod.
v Schoellerově sále Čakovického zámku

pořádá MČ Praha - Čakovice

Vstupné: 200 Kč v předprodeji, 250 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

VÁCLAV MAREK
A JEHO BLUE STAR

„Několik přání aneb Mám život hrozně rád“ 

koncertní vystoupení složené z nejznámějších 
šlágrů československé swingové a taneční 

hudby 30. – 40. let dvacátého století

21. 10. 2020 v 19 hod.
v Schoellerově sále Čakovického zámku

pořádá
MČ Praha - Čakovice

www.poitin.cz
www.poitinmusic.bandcamp.com

www.facebook.com/poitín

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
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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.cz

INZERCE

již od 299 Kč za měsíc

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

NOTEBOOK ZDARMA
Objednejte si týden rychlého internetu

na zkoušku  zdarma!

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

Česká tradice
Pekaři a cukráři v Globusu uctívají svoje řemeslo 
novou exkluzivní edicí výrobků

www.globus.cz

Hypermarket Globus 
Praha – Čakovice

K zakoupení v Café Globus a v oddělení Pekařství uvnitř hypermarketu.

 

  

JSEM GARANT
ÚSPÌŠNÉHO 
OBCHODU

Chcete prodat svou nemovitost, najít vhodné nájemníky
nebo jen potøebujete poradit?

REALITY A FINANCE
POD JEDNOU STØECHOU

Pavlína Bìlohlávková
Realitní makléø
+420 605 947 597  
pavlina.belohlavkova@fincentrum.com

Nebojte se zavolat, 
jsem tu pro Vás.
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Přednáška o cestování do pralesů Thajska a Malajsie 
• Co si vzít sebou na cesty do exotických destinací
• Jakou fototechniku a příslušenství na svých cestách používá
• Jak správně nastavit Váš fotoaparát na focení zvířat nebo přírody
• Na co si dávat pozor při cestách do divoké přírody
•  Jak na fotografování divokých zvířat • Vliv pěstování palmy olejné na 

pralesy v Asii • Uvidíte 20 minutové video z jeho cest
• Diskuze

Patrik Staněk - fotograf zvířat a přírody
Bydlí v Čakovicích a již 11 rokem fotografuje zvířata po celém Světě, je 
členem Asociace profesionálních fotografů ČR, ambasadorem značek 
Olympus a Lowepro nebo spolupracuje se společnostmi DJI, Huawei, 
Rock Point, Hannah nebo Cewe. Jeho fotografi e můžete
pravidelně vidět na výstavách Czech Nature Photo nebo billboardech 
pražské zoo či v časopisech zaměřujících se na fotografi i a přírodu.www.patrikstanek.cz

Za zvířaty do pralesů
Asie s Patrikem Staňkem
23. 11. 2020 v 19 hod - Schoellerův sál

Vstup volný • Akce se koná za podpory MČ Praha-Čakovice


