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Slovo starosty Obsah

Vážení sousedé, milí přátelé,
dvanáctý měsíc roku je přede dveřmi. A s ním i mnoho akcí, 
které přichystala naše městská část pro adventní čas. Svou 
nabídku akcí tradičně připravily i některé místní spolky. 
A chtěl bych jim za to moc poděkovat a věnovat hlavně 
jim pozornost v tomto sloupku. Ostatně několik „mikuláš-
ských“ akcí, které se chystají již za pár dní před svátkem 
sv. Mikuláše, organizačně zajišťují právě dobrovolníci. 
I akce městské části jsou zčásti závislé na pomoci dobro-
volníků. Pokud se tedy rozhodnete navštívit některou z ad-

ventních akcí, myslete na to, že někde kolem vás je několik dobrých lidiček, kteří nejen 
zajišťují organizaci této akce, ale hlavně strávili hodiny a dny dávno před jejím začát-
kem tím, že celou akci co nejlépe připravili.

Také při rozsvěcení stromečků, které letos proběhne 26. 11. v Miškovicích, 27. 11. 
v Třeboradicích a 30. 11. v Čakovicích, pomohou dobrovolníci. Zazpívá několik hudeb-
ních uskupení, na organizaci se podílí rovněž mnoho dobrovolníků nejen z řad spolků. 
Někdo něco upeče, někdo s něčím pomůže.

O sobotních podvečerech 10. a 17. prosince jsme na Kouzelném náměstíčku opět 
připravili adventní trhy a těšíme se, že si konečně poprvé po předchozích restrikcích 
budeme moci dát něco dobrého, třeba voňavý svařák. Moc se společně s ostatními rad-
ními naší městské části těšíme především na setkání s vámi. Ať už na nějakém před-
vánočním či vánočním koncertě, na divadelním představení, při rozsvěcení stromeč-
ků, u štědrovečerního zpívání, na vánočních bohoslužbách, nebo třeba u otevření další 
části betlému.

Přeji vám krásné prožití letošního adventu, ať vám radost z tohoto času nic nekazí.
S úctou váš starosta

Jiří Vintiška

U nás v Čakovicích 
periodický tisk územního 
samosprávného celku
 

Pro své občany vydává 
MČ Praha ‑Čakovice.
Distribuci do všech poštovních schránek 
v MČ Praha ‑Čakovice zajišťuje úřad MČ.
IČ: 00231291 
Evidenční číslo MK ČR: E 14335. 
Vychází měsíčně, zdarma.

Adresa redakce 
U nás v Čakovicích 
náměstí 25. března 121 
196 00 Praha ‑Čakovice 
unas@cakovice.cz, www.cakovice.cz

Redakce: Michal Káva 
Korektura: Anna Mrzílková
Příjem inzerce: inzerce@cakovice.cz, 
tel.: 283 061 426
Redakční rada: Michaela Šimůnková, 
Michaela Kubernatová, Alena Pikhartová, 
Jiří Slavík, Kateřina Vacíková
Grafická úprava: Jana Štěpánová

Fotografie: archiv zpravodaje U nás v Čakovicích

Sazba: MS‑Design

Tisk: Tiskárna PROTISK, České Budějovice

Za věcnou správnost odpovídají  
autoři a inzerenti.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, 
redakčně upravovat, případně nepřijmout 
k otištění.

Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. 
Za obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent.

Foto na obálce: Čakovická drakiáda, autor: Michaela Kubernatová

Elektronická verze zpravodaje:
https://cakovice.munipolis.cz/ 
chytry‑zpravodaj

Archiv zpravodaje:
www.cakovice.cz/u‑nas‑v‑Cakovicich

PŘEDVÁNOČNÍ
SETKÁNÍ SENIORŮ

13.prosince 2022 od 16.00 hodin 
v SOŠ a SOU Čakovice, 

Ke Stadionu 623, Praha-Čakovice 

MČ Praha-Čakovice ve spolupráci  
s SOŠ a SOU Čakovice

srdečně zvou na

Občerstvení zajištěno 
Vystoupí “Plzeňský Pepíci” s žánrem 
české melodické hudby.
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Zprávy z Rady MČ Praha-Čakovice

Program pro poskytování dotací/
návratných finančních výpomocí 
z rozpočtu městské části  
Praha-Čakovice pro rok 2023
Program je zaměřen na podporu spor-
tovní oblasti a podporu ostatních ob-
lastí, jako je například kulturní činnost, 
společenské akce, práce s dětmi a mláde-
ží a další v MČ Praha‑Čakovice. Finanční 
prostředky jsou poskytovány z rozpočtu 
městské části Praha‑Čakovice. Předpo-
kládaný celkový objem finančních pro-
středků na rok 2023 je 2 100 000 Kč, 
z toho 1 500 000 Kč pro podporu spor-
tovní oblasti a 600 000 Kč pro podporu 
ostatních oblastí. Maximální výše do-
tace je 240 000 Kč na jeden druh spor-
tovní činnosti a 850 000 Kč na jednoho 
žadatele. V podpoře ostatních oblastí je 
maximální výše dotace 120 000 Kč na 
jednoho žadatele. Konečná výše přeroz-
dělovaných prostředků bude stanovena 
schváleným rozpočtem městské části 

Praha‑Čakovice. Termín podání žádostí 
o dotaci je stanoven od 5. do 16. 12. 2022.

Cenová nabídka na zpracování 
dokumentace stavby první etapy 
tzv. Čakovického korza
Rada městské části schválila podanou 
cenovou nabídku od společnosti Greb-
ner, s. r. o., na zpracování dokumentace 
první etapy tzv. Čakovického korza, kte-
ré povede od nám. Jiřího Berana až do 
Husova parku. V první etapě se bude 
realizovat účelová komunikace v dél-
ce cca 200 m, která propojí nám. Jiřího 
Berana s nám. 25. března až do prostoru 
radnice.

Žádost o vyjádření k projektové 
dokumentaci – Výstavba nového 
veřejného osvětlení v ulici 
Tryskovická a Za Cukrovarem
Rada městské části Praha‑Čakovice vy-
dala souhlasné stanovisko s projektovou 

dokumentací pro vydání územního roz-
hodnutí k záměru realizace výstavby no-
vého veřejného osvětlení v ulicích Trys-
kovická a Za Cukrovarem. Nové veřejné 
osvětlení tak naváže na letos dokonče-
nou první etapu, která zahrnovala slou-
py veřejného osvětlení v ulicích Za Tratí 
a Za Cukrovarem. Investorem je hlavní 
město Praha.

Smlouva o bezúplatném převodu 
majetku
Generální inspekce bezpečnostních sborů 
České republiky přenechává bezúplatně 
do hospodaření městské části Praha‑Ča-
kovice terminály Matra včetně příslu-
šenství v celkové hodnotě 71 820 Kč pro 
potřeby Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů MČ Praha‑Čakovice.
Kompletní zápisy z Rady můžete najít na 
https://www.cakovice.cz/Zapisy‑z‑jed-
nani‑Rady‑MC nebo v listinné podobě na 
podatelně úřadu. ///

Na svých pravidelných zasedáních Rada městské části Praha‑Čakovice 
projednala několik bodů jednání. Vybíráme pro vás některé z nich.
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Do oprav byly zahrnuty i páteřní komu-
nikace, což znamenalo určitá dopravní 
omezení, která někdy způsobila dlouhé 
kolony čekajících automobilů. Lidé vyu-
žívající městskou hromadnou dopravu si 
na některých linkách museli na přechod-
nou dobu zvyknout na výlukové jízdní 
řády.

„Byl to mimořádně náročný rok. Děku-
jeme všem za toleranci a trpělivost,“ říká 
starosta Jiří Vintiška, který má v kompe-
tenci dopravu.

Blíží se pomalu konec roku, a to bývá 
čas bilancování. Proto vám přinášíme 
přehled probíhajících a dokončených do-
pravních staveb. Některé po zimní pře-
stávce budou pokračovat v roce 2023.

Komunikace Schoellerova a křižovatka 
ulic Za Tratí a Schoellerova
Opravám silnice Schoellerova a přestav-
bě křižovatky Za Tratí a Schoellerova 
předcházela mnoholetá vyjednávání 
MČ Praha‑Čakovice s Magistrátem hlav-

ního města Prahy. Obě stavby byly za-
hájeny na rozhraní 3. a 4. čtvrtletí loň-
ského roku. Rekonstrukce komunikace 
Schoellerova nastartovala úsekem od 
pošty k autobusové zastávce Krystalová. 
Vzhledem k zimnímu období byly práce 
na obou stavbách přerušeny a pokračo-
valy v roce 2022. Přestavba křižovatky 
Za Tratí a Schoellerova byla dokončena 
v letošním červnu. Oprava komunikace 
Schoellerova stále probíhá. Rekonstruk-
ci jejího posledního úseku, tedy až k že-

Rok 2022 byl rekordním 
investičním obdobím
Letošní rok byl ve znamení velkých investic do oprav komunikací, které 
byly hrazeny buď z rozpočtu městské části Praha‑Čakovice, nebo je 
financoval Magistrát hlavního města Prahy. Některé silnice potřebovaly 
revitalizaci již dlouhá léta. Mnohdy se jednalo o technicky náročnější 
proces.
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lezničnímu přejezdu v Třeboradicích, 
Magistrát hlavního města Prahy před-
běžně plánuje na podzim příštího roku. 
V současné době je opravena od pošty 
v Čakovicích až po křižovatku Schoelle-
rova a Slaviborské náměstí.

Komunikace Kostelecká
Unikátní akcí byla dočasná oprava Kos-
telecké ulice před jejím plánovaným 
rozšířením. Jednalo se o přefrézování 
povrchu od kruhového objezdu až po 
křižovatku s ulicí Za Tratí. Dokonce se 
podařilo opravit i úsek za touto křižovat-
kou na Cukrovarské ulici až k železniční-
mu přejezdu. Uzavírka této komunikace 
trvala v délce 9 po sobě jdoucích dní. 
„Vše se naštěstí podařilo zkoordinovat 
tak, že díky svátkům a víkendu úplná 
uzavírka této komunikace zasáhla pouze 
do tří pracovních dnů. Zvládly se vyřešit 
výlukové trasy autobusů. Stavba byla do-
končena v termínu,“ doplňuje starosta.

Ulice Ke Stadionu
Zde stavba stále pokračuje. Na přelo-
mu listopadu a prosince budou práce 
přerušeny vzhledem k zimní přestávce. 
Rekonstrukce komunikace včetně oprav 
autobusové zastávky a chodníků bude 
pokračovat na jaře příštího roku. Bude 
se týkat posledního úseku, a to od spo-
lečnosti PAS a až po ulici Cukrovarskou.

Ulice U Hřbitovů
Zde vznikla zbrusu nová vozovka, a to od 
ulice Bělomlýnské až po vstupní vrata do 
třeboradického hřbitova. Byly zde také 
vytvořeny nové parkovací pásy, chodník 
a odstavné místo pro autobusy.

Komunikace Za Cukrovarem 
(u Baumitu)
Došlo tu k rozšíření silnice a byl vybu-
dován nový chodník, takže chodci zde 
nemusí již kličkovat mezi projíždějícími 
automobily tak, jako to bylo dříve.

Ulice Ke Zlatému kopci
V této lokalitě je nový povrch již polo-
žený. Dokončuje se pokládka zámkové 

dlažby a horní úsek, který propojí cyklo-
stezku s novým povrchem. Jedná se o in-
vestici ve výši zhruba 15 milionů korun.

Ulice Na Kačence
Započalo pokládání nové zámkové dlaž-
by, které bylo přerušeno z důvodu prová-
dění přeložek elektřiny a nových přípo-
jek elektrických kabelů k nemovitostem. 
Pokud to klimatické podmínky dovolí, 
bude se v pracích pokračovat. Celý úsek 
by měl být hotový začátkem druhého 
kvartálu příštího roku.

Silnice na Přezletice
I zde probíhá oprava povrchů. Do konce 
tohoto roku by měla být opravena.

Ostatní dopravní stavby
Své rekonstrukce se dočkala ulice Svi-
tavská. Přibyly zde nové chodníky. U by-
tového souboru v lokalitě U Stadionu 
vznikla další nová parkoviště.

Veškeré informace o dopravních stav-
bách můžete najít na webových strán-
kách městské části Praha‑Čakovice s ad-
resou www.cakovice.cz. ///

Michaela Šimůnková

Frekventované části 
zámeckého parku budou 
v brzké době osvětleny
Záměrem projektu, který se týká insta-
lace nových světel, je zvýšení bezpeč-
nosti lidí procházejících ve večerních 
hodinách zámeckým parkem při splnění 
podmínek ochrany životního prostředí. 
Investorem celé akce jsou Technologie 
hlavního města Prahy. Cena realizace 
jsou přibližně 3 miliony korun.

V zámeckém parku bude instalová-
no celkem 37 stožárů osazených svítidly 
typu YOA s LED a rovným sklem potlaču-
jícím rušivé světlo. V úseku od vstupu do 
zámeckého parku z ulice Cukrovarská až 
k Zámeckému rybníku bude nově osvětle-
ná cesta, která vede za zadní části budovy 
čakovického zámku. U Zámeckého rybní-
ka se plánuje osvětlení prostoru u vstupní 
brány při komunikaci Schoellerova. Tra-
sa s novým osvětlením bude pokračovat 
směrem k Cukrovarskému rybníku podél 
cesty mezi Zámeckým rybníkem a Mratín-
ským potokem. Na konci Zámeckého ryb-
níka se stočí směrem k zámeckému parku, 
kde se počítá s osvětlením jednoho okru-
hu přímo v srdci parku.

V projektu byl brán v potaz charakter 
řešeného území, a to jak z hlediska funk-
cionalit a způsobu využití jednotlivých 
částí parku podle polohy, tak z hlediska 
časového využití. Za tímto účelem byly 
určeny úseky osvětlovaných komunika-
cí, které byly posuzovány samostatně.

Z ekologického hlediska byla vybrána 
LED světla, u kterých je možné regulovat 
citlivost svítivosti. Zároveň jsou úspor-
ná. Pro všechny řešené pěší komunikace 
bude použit také stmívací diagram pro 
období nočního klidu.

Samotná instalace stožárů nebude vyža-
dovat kácení stromů a bude provedena v re-
žimu běžných zemních prací. Termín její re-
alizace je plánován do konce roku 2022.

„Děkujeme Technologiím hlavního 
města Prahy za jejich vstřícnost nejen 
v případě investice v zámeckém parku,“ 
říká místostarostka pro životní prostředí 
Soňa Černá. ///

Michaela Šimůnková
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V projektu je historický ráz budovy za-
chován. Z tohoto důvodu jsou ponechá-
ny nosné obvodové a vnitřní zdi, které 
budou pouze opraveny. Počítá se s vý-
měnou střechy s přihlédnutím k jejímu 
původnímu vzhledu. Její součástí bude 
pás střešních oken situovaný směrem 
do dvora. Komíny budou zachovány. 
V interiéru zůstanou i původní klenbo-
vé stropy. Fasádní zdobení budou opra-
vena a rekonstruována. Vnitřek budovy 
bude kompletně přestavěn k novému 
využití na kulturně komunitní centrum, 
a tak v nově zrekonstruovaném objektu 
o dvou nadzemních podlažích a suteré-
nu vzniknou na celkové ploše 122 m² tři 
spolkové místnosti, multifunkční vstupní 
hala, kanceláře a technická zázemí.

„Bylo vydáno stavební povolení a na 

základě výběrového řízení byl již vybrán 
zhotovitel. Celkové investiční náklady se 
vyšplhají na 40 milionů korun,“ infor-
muje první místostarosta Alexander Lo-
chman.

„Na rekonstrukci špýcharu nám Magis-
trát hlavního města Prahy poskytl část-
ku 27 milionů korun a z operačního pro-
gramu Praha – Pól růstu se nám podařilo 
získat dalších 10 milionů. Ostatní nákla-
dy budou hrazeny z rozpočtu naší měst-
ské části, popřípadě z dalších dotací,“ do-
plňuje Alexander Lochman.

Komunitní centrum by mělo být slav-
nostně otevřeno do konce roku 2023.

Nově zrekonstruovaný objekt navá-
že na trasu tzv. Čakovického korza. „Vel-
kým benefitem je nejen to, že budeme 
mít krásnou budovu v centru Čakovic, 

ale také se zároveň otevře propojení uli-
ce Dr. Marodyho se starými Čakovicemi 
až k budově radnice,“ říká místostarosta 
pro místní rozvoj.

Rekonstrukcí samotné sýpky plány 
městské části Praha‑Čakovice v tomto 
areálu však zdaleka nekončí. V budouc-
nu by zde chtěla postavit novou moder-
ní budovu, která by byla přístavbou his-
torické stavby. „V rámci možností by se 
jednalo o multifunkční objekt s víceúče-
lovým sálem. Mohly by se zde konat vel-
ké společenské a kulturní akce. Nebo by 
ho také mohly využívat místní školy jako 
aulu například při setkávání žáků či stu-
dentů,“ vysvětluje místostarosta.

Více o projektu se můžete dozvědět na 
www.cakovice‑zitra.cz. ///

Michaela Šimůnková

Proměna areálu sýpky na 
komunitní a kulturní centrum
Budovu sýpky nebo takzvaného špýcharu, která je v současné době v žalostném stavu, čeká 
v dohledné době rozsáhlá rekonstrukce. Nachází se při ulici Otavská nedaleko kostela sv. Remigia. 
Záměrem městské části Praha‑Čakovice je nejen revitalizace tohoto objektu, ale také proměna 
celého areálu špýcharu na kulturní a komunitní centrum.
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Jedná se o kostky s mosazným povr-
chem, které jsou vsazeny do chodníku 
před posledním místem pobytu obětí 
holocaustu. Jejich autorem je německý 
umělec Günter Demnig. V Praze jsou ka-
meny umisťovány od roku 2008. Jedná se 
o projekt, který byl spuštěn v Německu 
v roce 1992. V Čakovicích začal zhruba 
před třemi lety.

Slavnostní odhalení 8 kamenů zmize-
lých na území městské části Praha‑Čako-
vice za účasti bývalé místostarostky Ka-
teřiny Arnotové, zástupkyně Židovského 
muzea v Praze Ivety Cermanové, Gym-
názia Čakovice, Gymnázia Přírodní ško-

la, radních a místních občanů se konalo 
9. listopadu.

Datum akce bylo vybráno jako připo-
mínka na takzvanou Křišťálovou noc, 
která se odehrála v noci z 9. na 10. lis-
topadu 1938 v nacistickém Německu, 
k němu připojenému Rakousku a v Su-
detech. Tato událost odstartovala maso-
vé pronásledování Židů.

„Koncem října jsme si připomněli také 
80 let od zahájení transportů z Prahy do 
koncentračních táborů. Transporty byly 
zpočátku vypravovány z nádraží Bubny 
do polského ghetta v Lodži, později do 
Terezína,“ doplňuje iniciátorka projektu 

kamenů zmizelých v Čakovicích Kateřina 
Arnotová.

První tři kameny byly odhaleny v ulici 
Dr. Marodyho 14, kde bydlela rodina Ma-
rodyových. MUDr. Arnošt Marody (naro-
zen 1896) byl v roce 1941 transportován 
do koncentračního tábora v Terezíně, kde 
byl v roce 1944 zavražděn. Jeho manžel-
ka Berta Marodyová (narozená 1907) byla 
transportována stejně jako její manžel 
v roce 1941 a v roce 1944 byla zavražděna 
v Osvětimi. Jejich syn Leoš (narozen 1929), 
který byl žákem čakovické školy, byl spo-
lečně s rodiči transportován v roce 1941 
a v roce 1944 byl zavražděn v Osvětimi.

V Čakovicích byly slavnostně odhaleny 
kameny zmizelých připomínající místní 
židovské obyvatele
Kameny zmizelých nebo také stolpersteiny nám připomínají tragický osud lidí, kteří byli 
v době nacismu deportováni do koncentračních táborů, ve kterých byli zavražděni, nebo je 
jejich osud dodnes neznámý.

Fo
to
: M
ar
tin
 K
ub
ec

Fo
to
: p
ub
lik
ac
e 
O
be
cn
á 
šk
ol
a 
v 
Č
ak
ov
ic
íc
h

Následně se všichni účastníci přemís-
tili před vchod domu na adrese Cukro-
varská 22, kde žil a provozoval svůj ob-
chod s látkami a konfekcí Ota Gottfried 
(narozen 1881). On a jeho manželka Žo-
fie Gottfriedová (narozená 1880) byli 
deportování v roce 1941. Dodnes není 
znám jejich osud. Na jejich památku jsou 
zde umístěny další dva kameny.

Poslední tři kameny se nacházejí u kři-
žovatky ulice Cukrovarské a Ke Stadionu, 
kde všichni přítomní uctili rodinu Ho-
llenderových, která zde žila a pracova-
la na tehdejším statku. Mořic Hollender 
(narozen 1919) byl deportován do Te-
rezína v roce 1942, kde byl v roce 1944 
zavražděn. Jeho manželka Růžena Ho-
llenderová byla deportována také v roce 
1942, zemřela v roce 1944 v Osvětimi. Je-
jich syn Ivan se narodil v roce 1942 v Te-
rezíně a v roce 1944 zemřel v Osvětimi.

Žádný z židovských obyvatel se z kon-
centračních táborů zpět do Čakovic ni-
kdy nevrátil. Lidí, kteří byli nacisty 
násilně odvlečeni, je více, ale zatím se ne-
podařilo vypátrat jejich přesné bydliště. 
Také oni by si zasloužili vzpomínku pro-

střednictvím kamenů zmizelých. Jedná 
se o Adolfa Geigera, Arnoštku Geigero-
vou, Lea Guttmanna, Adolfa Katze, Karlu 
Katzovou, Reginu Kirsblumovou, Felixe 
Mautnera, Libuši Mautnerovou, Rudolfa 
Neurada a Karla Steina.

„Není vůbec jednoduché sehnat údaje 
o místních obyvatelích, protože tenkrát 
Čakovice nebyly součástí Prahy. Dnes se 
ulice jmenují úplně jinak. I když známe 
jména všech Židů, nedokážeme přesně 
určit, kde před válkou žili. Proto jsem se 
spojila se studenty a paní profesorkou 
Kučerovou z čakovického gymnázia, kte-
ří se projektu začali věnovat. Díky paní 
Ivetě Cermanové ze Židovského muzea 
v Praze jsem se propojila s oddělením ar-
chivu, který mně poskytl cenné informa-
ce. Byla bych ráda, kdyby vše směřovalo 
ke zdárnému výsledku a za nějakou dobu 
jsme mohli instalovat další kameny,“ říká 
Kateřina Arnotová.

Celou akci doprovázelo hudební vy-
stoupení absolventů Gymnázia Přírodní 
škola pod vedením ředitele Františka Ti-
chého, ve kterém zavzpomínali na chlap-
ce Petra Ginze a Hanuše Hachenburga, 
kteří se proslavili tvorbou časopisu Ve-
dem v terezínském ghettu. ///

Michaela Šimůnková

V Čakovicích byla 
zvolena nová Rada
Nově ustavené Zastupitelstvo MČ Praha‑Ča-
kovice zvolilo 17. října 2022 sedmičlen-
nou Radu MČ Praha‑Čakovice. Staros-
tou městské části byl opětovně zvolen 
Ing. Jiří Vintiška (Společně pro Čako-
vice – ODS a TOP09). Prvním zástup-
cem starosty byl zvolen Ing. Alexander 
Lochman, Ph.D. (Pro Prahu Čakovice). 
Druhým zástupcem starosty byl zvolen 
Ing. Michal Motyčka, Ph.D. (Společně pro 
Čakovice – ODS a TOP09). Řadovými zá-
stupci starosty se stali Mgr. Soňa Černá 
(Pro Prahu Čakovice) a Martin Slavík 
(Společně pro Čakovice – ODS a TOP09), 
radními Ing. Miloslav Krejčíček (Spo-
lečně pro Čakovice – ODS a TOP09) 
a Mgr. Martin Střelec (Pro Prahu Čakovice).

Přehled a kompetence 
radních MČ Praha-Čakovice
Za Společně pro  
Čakovice – ODS a TOP 09
Starosta
Ing. Jiří Vintiška
Všeobecná působnost, školství, doprava, 
informatika
2. zástupce starosty
Ing. Michal Motyčka, Ph.D.
Finance, sport
Zástupce starosty
Martin Slavík
Bezpečnost, podnikatelská sféra, 
Třeboradice
Radní
Ing. Miloslav Krejčíček
Bytová politika, sociální oblast, 
čakovické sídliště

Za Pro Prahu Čakovice,  
Miškovice a Třeboradice
1. zástupce starosty
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
Územní rozvoj, majetek, investice, 
zahraniční vztahy
Zástupkyně starosty
Mgr. Soňa Černá
Životní prostředí, senioři, Miškovice
Radní
Mgr. Martin Střelec
Kultura, spolky, staré Čakovice ///
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Tak jako každý rok i letos TJ Sokol Ča-
kovice uspořádala lampionový průvod. 
Nádvoří čakovického zámku se 26. října 
zaplnilo rodiči s dětmi. Ten, kdo si ne-
stačil obstarat lampion v předstihu, měl 
možnost si ho zakoupit přímo na místě. 
Úderem 18. hodiny se průvod vydal za 
zvuků hudby členů vojenských kapel 
do zámeckého parku, který v době pod-
zimního soumraku ožil mihotajícími se 
světélky. Poté dlouhý průvod vyrazil do 
Husova parku, kde čakovičtí sokolové 
položili věnec k památníku Jana Husa 
u příležitosti Dne vzniku samostatného 
československého státu. Jedná se o velmi 
hezkou tradici, kterou TJ Sokol Čakovice 
udržuje již 16 let. Na závěr zazněla česká 
státní hymna. Akce se účastníkům líbila, 
hlavně dětem, kterým se po akci nechtělo 
jít vůbec domů, a tak ještě hodnou chví-
li běhaly po parku se svými lampionky. 
„Děkujeme městské části Praha‑Čakovi-
ce za podporu,“ říká starostka TJ Sokola 
Čakovice Ivana Heřmánková. ///

Michaela Šimůnková

Toto tradiční setkání, které již po deváté 
organizuje MC Myška Miškovice, se konalo 
jako každý rok v centru ekologické výcho-
vy v Miškovicích. Každoročně vyvrcholí 
velkým lampionovým průvodem. A tak se 
zde v neděli 6. listopadu již před 16. hodi-
nou začali scházet návštěvníci. Netrvalo to 
dlouho a celé venkovní prostranství miš-
kovické farmy včetně jejího okolí se zcela 
zaplnilo lidmi nejen z Miškovic, Čakovic, 
Třeboradic, ale i ze vzdálenějších koutů.

Na uvítanou pro ně bylo připraveno 
pohoštění formou domácích bábovek 
a štrúdlů, které napekli sousedé a míst-
ní přátelé. Nechyběl ani tradiční myškový 
svařáček. Děti byly nadšené ze zvířátek, 
které měly možnost si nejen pohladit, ale 
mohly je i krmit speciálními granulkami, 
které měly k dispozici.

S příchodem soumraku se farmička 
rozzářila rozsvícenými lampionky a prů-
vod v čele se dvěma koníky, oslíkem a po-
níkem se vydal na pochod Miškovicemi. 
Po návratu na farmu program ještě zda-
leka nekončil. Děti si mohly ještě zajezdit 
na koních v místní jízdárně.

„My lampionový průvod pořádáme 
pro naše Miškovice s tím, že se zde schá-
zejí lidé z celé městské části. Pro nás je 
to již tradiční podpora místního života,“ 
říká Olga Klimecká z MC Myška Miškovi-
ce. A Helena Kočová z CEV – farma Miš-
kovice dodává: „Pro farmu je tato akce 
vyvrcholením sezóny. A jsme rádi, že se 
zde sešlo mnoho spokojených lidí a dětí 
s rozzářenýma očima. Účast byla veliká, 
sešlo se zde na 500 lidí. Děkujeme všem 
návštěvníkům za jejich podporu.“ ///

Michaela Šimůnková

Komise pro sídliště a facebooková sku-
pina Máme rádi sídliště Čakovice uspo-
řádaly v neděli 13. listopadu třetí ročník 
Čakovické drakiády na louce mezi sídli-
štěm a Třeboradicemi. Od rána se všude 
rozprostírala mlha, ale organizátoři měli 
štěstí, v době akce ustoupila. Sice vítr moc 
nefoukal, takže draci nelétali dle představ, 
ale dětem to vůbec nevadilo. Radostně bě-
haly po louce se svými rozličnými dráčky, 
které jim rodiče mohli zakoupit přímo na 
místě. Nabídka byla veliká. Za dětmi přije-
la miškovická farmička se zvířátky. A tak 
se děti mohly projet na ponících, pohladit 
si králíčky. Absolvovaly i procházku s be-
ranem, kterého měly na vodítku. Návštěv-
níci si mohli opéct buřty. Ve stánku Cent-
ra Bermanka si pochutnávali na štrúdlu, 
domácích houstičkách či párku v rohlíku. 
K dispozici jim byl také teplý svařák na 
zahřátí.

„Chceme moc poděkovat všem, kdo 
nám pomohli akci uspořádat. Děkujeme 
Made za skvělé buřty, CEV – farmě Miško-
vice za to, že nás navštívili se svými zví-
řátky, firmě Pronajmisito.cz za zapůjčení 
stánků a sezení k ohništi a paní Míše Ši-
můnkové za poskytnutí ohniště. Děkuje-
me všem, kteří přišli i přes chladné a ml-
havé listopadové počasí,“ říkají svorně 
Kačka Rosická, Míla Krejčíček a Honza 
Kadlec. ///

Michaela Šimůnková

čátku Tryskovické ulice tancovaly s blu-
dičkami. Trasa pokračovala až do relax 
parku, kde se dětští návštěvníci v dopro-
vodu rodičů mohli potkat se strašidly 
všeho druhu. Pro ty velice nebojácné 
a otrlé byla určena stezka v prostorách 
kostelní zahrady. Tam na ně zahaleni 
tmou a mlhou čekali nejen duchové, ale 
i smrtka. Na celý průběh akce z kostelní 
věže, ze které vycházela různá strašidel-
ná kvílení, dohlížela bílá paní. Děti, které 
byly statečné a dorazily do cíle, byly od-
měněny. Celá akce vyvrcholila světelnou 
show ve venkovním prostoru nedaleké-
ho restaurantu Maximum. ///

Michaela Šimůnková

Lampionový průvod 
s čakovickými sokoly

Velký lampionový 
průvod v Miškovicích

Podzimní čakovické 
sídliště ožilo draky

Centrum Třeboradic 
se hemžilo strašidly 
a strašidýlky
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Senioři /// U nás

Manželé Pollákovi z Čakovic oslavili 
platinovou svatbu

Pan Jan a paní Ludmila Pollákovi si řekli své ano 2. října 1952. Jejich příběh začal 
jako z romantického filmu. Oba si koupili lístek do kina a náhodně měli sedadla ved-
le sebe. Osud tomu tak chtěl, aby se setkali. Na společné cestě životem vychovali dva 
syny. Jsou pyšní na svá čtyři vnoučata a sedm pravnoučat. Gratulujeme k jejich 70. vý-
ročí svatby a přejeme jim hodně zdraví. ///

14. 12. Minimuzeum 
papírových ubrousků 
v Brandýse

Sraz účastníků ve 12.40 na stanici auto-
busu č. 375 u metra v Letňanech (odjezd 
12.43). V Brandýse navštívíme paní Ale-
nu Šedovou, která již 5 desetiletí sbírá 
papírové ubrousky, podšálky a prostírá-
ní. Nashromáždila jich neuvěřitelných 
65 tisíc kusů ze 120 zemí všech konti-
nentů a o své sběratelské vášni si s námi 
bude povídat. Minimuzeum papírových 
ubrousků, ve kterém vystavuje, je za-
psáno v České knize rekordů a získalo 
řadu ocenění. Vstupné je dobrovolné 
(případně mohou návštěvníci přinést 

ubrousek). Po zhlédnutí unikátní sbírky 
se přesuneme k zámku a dle počasí se 
projdeme zámeckým parkem. ///

K sběratelské vycházce zve 
Klub seniorů Čakovice a vaše kronikářka

Vycházky 
s kronikářkou

Klub LíPa z Třeboradic pořádal 12. listo-
padu oblíbenou akci Stezka duchů. Děti 
dle věku a své odvahy mohly absolvovat 
tři strašidelné okruhy. Pro nejmenší byla 
připravena stezka přímo okolo třebora-
dického rybníka. Na ně z hladiny hovořil 
dobrotivý vodník. Na hrázi měl vystave-
né své hrnečky a na pomoc si s sebou 
vzal vodnického kamaráda. Na březích 
pobíhali čertíci. Druhý okruh absolvo-
valy větší a odvážnější děti. Hned na za-
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čas jen pro sebe a třeba zajít jen tak 
s kamarády na pivo?

To celé byl můj čas. Tedy spíš náš spo-
lečný čas. Trávili jsme ho společně 
a moc rádi. Soukromí se neoddělova-
lo, nebyl důvod. Tohle jsme chtěli, tak 
jsme si to užívali.

V roce 2021 jste po 37 letech 
s Hankou Zagorovou a Standou 
Hložkem nazpívali novou verzi 
legendární písně Můj čas. Natočili 
jste k ní videoklip jako poděkování 
zdravotníkům a záchranářům v době 
pandemie koronaviru. Jak se vám po 
letech společně pracovalo?

Naprosto bezvadně. Když s někým 
prožijete bezmála šest let 24 hodin 
denně, pak to, že se nevidíte nějaký 
čas, nehraje žádnou roli. To je jak na 
kole. Když se na něm jednou naučíte, je 
to napořád. A ve studiu je to podobné. 
Bylo to fajn a na první dobrou.

I ve své sólové dráze jste úspěšný. 
Máte ve svém repertoáru písničky, 
ze kterých se staly hity a které 
neupadají v zapomnění. Jednou 
z nich je Mumuland, a přestože 
je z roku 2001, je stále hraná na 
diskotékách. Jaké to je, když zjistíte, 
že vaše písnička prorazila?

Je to hlavně radost. Každá písnička je 
esencí energie všech tvůrců, skladatele, 
textaře, aranžéra, sound makera a inter-
preta, samozřejmě. Všichni jí věnují ener-
gii a tvůrčí um. Je to, jako když vychová-
váte dítě. Taky pro něj chcete to nejlepší. 
Zároveň pro něj můžete něco udělat jen 
po nějakou dobu. Víte, že je nejchytřej-
ší a nejlepší, není ale zaručené, že ho tak 
uvidí i zbytek světa. No a písničky to mají 
podobně. Jakmile je pustíte do světa, je to 
od určité chvíle už jen jejich život.

Vy jste si dal před časem předsevzetí, 
že zvolníte. Viděla jsem váš kalendář 
koncertů na rok 2022 a připadá 
mi docela nabitý. Tak jak je to s tím 
vaším předsevzetím? Zvolnil jste, jak 
jste si slíbil?

Když se ohlédneme do minulosti, jak 
byste zhodnotil období spolupráce 
s Karlem Vágnerem a Hankou 
Zagorovou?

Byla to velká jízda. Poučná, zábavná 
a rychlá.

Písnička Holky z naší školky, 
ohromný hit, který jste nazpíval se 
Standou Hložkem. Dodnes si ji zpívají 
nejen dospělí, ale dobře ji znají 
i dnešní děti. Jak to vnímáte?

Jsou to už hudební dějiny a bylo to vý-
lučné. Každý megahit si žije svůj život 

Zazpíval nejen své nejslavnější hity, ale 
také pro čakovické publikum zařadil no-
vou písničku Tak pojď… už můžem!.

Zpěvák a zároveň tanečník působí 
úspěšně na české hudební scéně od roku 
1980, kdy začala jeho spolupráce s Kar-
lem Vágnerem, Hanou Zagorovou a Stani-
slavem Hložkem. Po necelých šesti letech 
se vydal na svou vlastní sólovou dráhu, 
na níž dodnes sklízí úspěch za úspěchem. 
A i když letos oslavil 63. narozeniny, od-
chod do ústraní rozhodně nechystá. Cha-
rismatický Petr Kotvald je plný energie 
a má ještě velké plány…

a interpreti jsou jeho součástí. V re-
álném čase vzniku je to opojný pocit 
úspěchu a slávy a později už je to jak 
za oknem rychlíku. Sviští to kolem vás 
jako blázen, ale vy jste v klidu kupé 
a už to celé vnímáte jenom jako pří-
jemnou kulisu.

V 80. letech jste společně s Hankou 
Zagorovou a Standou Hložkem 
zpívali ve vyprodaných koncertních 
sálech, jezdili z koncertu na koncert, 
absolvovali jste autogramiády. Měl 
jste tenkrát vůbec šanci udělat si 

Petr Kotvald:  
Na čakovickém posvícení předvedl 
skvělou hudební a taneční show
Před jeho vystoupením se náměstí Jiřího Berana zcela zaplnilo lidmi. Všichni ho netrpělivě očekávali. 
Své fanoušky rozhodně nezklamal. Hned po příchodu na pódium s nimi navázal kontakt a s prvními 
tóny je strhl k tanci a ke zpěvu. 
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Ne tak docela. Spíš jsem chtěl vypus-
tit balast, tedy činnosti, u kterých nut-
ně nemusím a nechci být. Prioritou je 
pro mě hudba a vše, co je s tím spoje-
né. Tam neuberu. To je zábava i napl-
nění a tam vidím smysl.

V roce 2019 jste neoslavil své 
významné životní jubileum 
narozeninovým koncertem. Místo 
toho jste uspořádal koncertní oslavu 
svých písniček. Svůj věk jste nazval 
XL. Nazpíval jste písničku 60, ke 
které jste napsal text. Natočil k ní 
videoklip, ve kterém jste plný energie 
a optimismu. Jaký máte recept 
na to, abyste dokázal brát věk XL 
s nadsázkou?

Hezky jste se přepsala – XL (smích). 
Vlastně všechno nad LX už je XL, to je 
fakt. Recept? Bavit se vším, co musím 
nebo chci udělat. Mít radost a nene-
chat se vysávat energetickými upíry. 
To nutně nemusí být jen lidi, ale třeba 
i přehršel blbých informací.

Vaší žhavou novinkou je singl Tak 
pojď… už můžem!. Jaké jsou vaše 
další plány?

Premiéra videoklipu vámi zmíněného 
singlu, premiéra recitálu, nového typu 
koncertního programu, a máme rozto-
čené album.

Blíží se pomalu Vánoce. Můžeme se 
těšit na vaše vánoční turné Vánoce 
hrajou glórijá?

Ano, i letos proběhne série koncertů 
Vánoce hrajou glórijá. V Praze, už tra-
dičně v kostele sv. Šimona a Judy, bude 
koncert 17. prosince. Moc všechny zvu.

Nedávno jste vystupoval na 
čakovickém posvícení. Jaké bylo 
publikum?

Byli jste skvělí!!! Atmosféra v hledišti 
byla výbušná. Plná energie a radosti. 
Děkuji za to a těším se někdy příště na 
shledanou. 
///

Michaela Šimůnková
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Historie ///

Foto: kostel v Čakovicích, fotoarchiv MČ
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Kronikářské perličky, 
rok 1957
Letošní zima byla mírná, sníh skoro žád-
ný, jaro chladné a léto skoupé na slunce. 
Vánoce bez sněhu.

4. října byla vypuštěna první umě-
lá družice Země – sovětský Sputnik. Ta-
jemství přírody postupně kapitulují před 
mohutným náporem vědy.

Pokračovalo zvelebování obce: stavba 
hlubinné kanalizace, odbahnění rybní-
ka, dokončení veřejného osvětlení v by-
tových jednotkách, opravy ulic. V akci 
„Z“ byla za svépomoci občanů provádě-
na stavba chodníků. MNV (Místní národ-
ní výbor) převzal správu hřbitovů, které 
byly ve velmi špatném stavu. Za pomo-
ci občanů byl uklizen park a podél ces-
tiček bylo umístěno 32 laviček. Musely 
být upevněny do betonu, aby je nesti-
hl stejný osud jako lavičky na náměstí 
(byly ukradeny). Na křižovatce u náměs-
tí byly umístěny veřejné elektrické ho-
diny. Ve školní kuchyni se stravuje 450 
žáků. V kině proběhlo 500 promítání, 
která zhlédlo 95.564 návštěvníků. MNV 

převzal do své správy 7 provozoven ko-
munálních služeb: zahradnictví, holičství 
a kadeřnictví, pohřební službu, sklenář-
ství, chemickou čistírnu a truhlářství. Při 
osvětové besedě pracuje divadelní sou-
bor s 20 členy. Knihovna je otevřena ka-

ždé úterý a pátek. Pořádá besedy se spi-
sovateli, čtení a výstavku při příležitosti 
Měsíce knihy.

V noci na 18. května, když se schylo-
valo k půlnoci, ozvaly se z parku výstře-
ly a vyběhli odtud dva chlapci. Střelec, 
Antonín Drbohlav, mladík ještě ne dva-
cetiletý, byl vypátrán po nějaké chvíli na 
hlavní ulici. Člen noční pořádkové hlíd-
ky František Novák jej vyzval, aby vyn-
dal ruce z kapes a řekl, co v parku dělal. 
Drbohlav však skočil stranou, vystřelil na 
něj a dal se na útěk. Naštěstí nikoho ne-
zasáhl. Byla přivolána kriminální policie, 
která se za pomoci psa vydala po stopě. 
Okolo čtvrté se pachatel vracel na místo 
činu, a když viděl, že nemůže uniknout 
(pes jej pevně držel ve svých zubech), 
zastřelil se před restaurací u cukrovaru.

19. května se konaly komunální volby. 
Občané přicházeli do volebních místnos-
tí svátečně oblečeni a jejich účast byla 
přímo manifestací. Na ustavující schů-
zi 31. května byl předsedou MNV zvolen 
opětovně František Novák a další členo-
vé rady. ///

Jarka Krákorová 
dle zápisů kronikáře Jiřího Nováka

U nás /// na YouTube

Počítáme s vámi:  
6 vítězných projektů

V reportáži se můžete seznámit 
se 6 vítěznými projekty v rámci 
Participativního rozpočtu.

Čakovické zprávičky

Pokud vás zajímají novinky v MČ Praha‑Čakovice, tak to si 
pusťte Čakovické zprávičky.

Čakovičtí zastupitelé zvolili 
starostu a Radu

Reportáž z ustavujícího zasedání Zastupitelstva 
a volby členů Rady městské části Praha‑Čakovice.

Škola ve věku 
digitálním

ZŠ a MŠ Dr. Edvarda 
Beneše navštívil v říjnu 
vicepremiér Ivan Bartoš 
s místopředsedkyní 
Evropské komise 
Margrethe Vestagerovou 
v rámci 10. ročníku 
Evropského týdne 
programování 
(CodeWeek).

Nový povrch a chodníky
V ulici Ke Stadionu probíhá oprava 
komunikace, vznikl zde nový chodník, 
došlo tady také k rekonstrukci autobusové 
zastávky. Zároveň začala oprava silnice na 
Přezletice.

Čakovice, bašta elektromobilů?
V Čakovicích proběhla výstava 30 elektromobilů v rámci 
projektu AE‑Mobility. Návštěvníci se mohli v rámci akce 
v přistavených elektromobilech také projet.

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

→ ←

Špýchar bude sloužit 
veřejnosti

Historická budova sýpky se 
dočká rekonstrukce. V budoucnu 
by se měl celý areál špýcharu 
proměnit v komunitní a kulturní 
centrum.
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Letos probíhal již jeho 10. ročník. V rám-
ci této akce vicepremiér pro digitalizaci 
Ivan Bartoš a místopředsedkyně Evrop-
ské komise Margrethe Vestagerová, kte-
rá má v kompetenci globální digitální po-
litiku, navštívili 10. října část vyučovací 
hodiny v „učebně budoucnosti“, která se 
může pyšnit IT vybavením na špičkové 
úrovni.

„Evropský týden programování (Co-
deWeek) se koná každý rok v říjnu. Slou-
ží k propagaci výuky informatického 
myšlení v různých předmětech, nejen 
v informatice, ale například také ve fyzi-
ce nebo v angličtině,“ vysvětluje zástup-
kyně ředitele Mgr. Petra Boháčková. Uči-
telé v rámci této akce vytvářejí aktivitu 

pro své žáky s využitím různých nástro-
jů a technologií. Následně ji zaregistru-
jí na mapě Evropy přes webové stránky 
codeweek.eu. Cílem tohoto projektu je 
přiblížit programování každému člověku 
zábavnou formou, a tím zvýšit rozvoj di-
gitální gramotnosti.

Žáci se společně s vicepremiérem pro 
digitalizaci a místopředsedkyní Evrop-
ské komise zapojili do programu eTwi-
nning.

„Děti si předem po písmenkách roze-
braly k programování vzkaz „Hello fri-
ends“, který plánujeme poslat našim pro-
jektovým partnerům do zahraniční školy. 
V tento moment neprozradím, o jakou 
školu se jedná. Bude to pro děti překva-

pení. Pan Bartoš a paní eurokomisařka 
s dětmi spolupracovali a jedno písme-
no společně naprogramovali. Pak zkou-
šeli programovat iniciály pana Bartoše. 
Skončili u písmene B, a to jen proto, že 
byl už konec vyučování,“ říká zástupky-
ně ředitele.

V letošním roce ZŠ a MŠ Dr. Edvar-
da Beneše slaví velký úspěch. Učitelé se 
svými žáky totiž uspěli s eTwinningovým 
projektem a získali Národní cenu eTwi-
nningu v kategorii 2. stupeň ZŠ. Je to nej-
vyšší ocenění, které lze v České republi-
ce získat.

„eTwinning je platforma, kde se mohou 
spojit dvě třídy z různých škol především 
ze zahraničí. Mohou spolupracovat na 
předem domluveném projektu. Může být 
jakkoliv dlouhý, na jakékoli téma,“ kon-
statuje Petra Boháčková. Spolupráce pro-
bíhá za pomoci digitálních technologií. 
Žáci nahrávají různá výuková videa nebo 
vzkazy pro své kamarády nebo pracují na 
různých tématech třeba z oblasti historie. 
Záleží jen na domluvě mezi učiteli a žáky. 
Finanční prostředky na to, aby se děti 
mohly fyzicky potkávat, získává škola za-
pojením do programu Erasmus. „My jsme 
nedávno ukončili jeden projekt v rám-
ci Erasmu. Doprovázel ho eTwinningo-
vý projekt. Ten byl oceněn mezinárodní 
cenou, což je velký úspěch, protože ta-
kovéto ocenění mohou získat pouze dva 
projekty ve své kategorii. Slavnostní vy-
hlášení se plánuje na leden 2023,“ infor-
muje zástupkyně ředitele.

eTwinning je otevřen všem typům 
mateřských, základních a středních 
škol, které jsou zahrnuty v rejstříku Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělový-
chovy. Funguje zde úspěšně již více než 
15 let. ///

Michaela Šimůnková

Vicepremiér a místopředsedkyně 
Evropské komise navštívili čakovickou 
základní školu

100 let výročí narození 
čakovického rodáka 
Mons. Antonína Bradny

Základní a mateřská škola Dr. Edvarda Beneše v Čakovicích se 
řadí mezi leadery v oblasti výuky programování. Učitelé společně 
s žáky se zde zapojují do mnoha mezinárodních projektů. A jedním 
takovým z nich je Evropský týden programování (CodeWeek), 
kterého se každoročně účastní.

Mons. Antonín Bradna se narodil 26. 11. 1922 v Čakovicích. 
Jeho tatínek Antonín byl krejčí. Pracoval doma a manželka 
Marie mu pomáhala a obstarávala domácnost. Měl výtvarné 
a pěvecké nadání.
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Školství /// U nás

Syn Antonín odmalička ministroval 
a s farností se s nadšením účastnil poutí 
na Svatou horu nebo do Staré Boleslavi. 
V roce 1934 byl přijat na arcibiskupské 
gymnázium v Praze‑Bubenči. Tam se 
také setkal se skautingem. V Čakovicích 
pak skauti založili vlastní oddíl a jezdili 
na společné tábory. Antonín Bradna měl 
na starosti vlčata, a tak dostal jméno Vlčí 
máma. Kvůli vedení čakovických skautů 
zažil svůj první výslech v životě, a to na 

gestapu, když byl začátkem války zru-
šen Junák. Rozpuštěno bylo také arcibis-
kupské gymnázium, proto přestoupil na 
gymnázium na Žižkově, kde navázal další 
celoživotní přátelství.

Po vystudování Teologické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze byl vysvě-
cen na kněze v červnu roku 1948. Jeho 
první farností byl Černouček a už tam si 
ho začala všímat Státní bezpečnost. Pro-
to přijal nabídku generálního vikáře pro 

pohraničí, aby se přesunul do Dolního 
Žandova. Tam kvůli podezření církevní-
ho tajemníka, že bude převádět lidi přes 
hranice, dlouho nepobyl. Až do svého za-
tčení v roce 1952 sloužil jako kaplan ve 
Velvarech. Všude se snažil vytvořit si zá-
zemí v několika rodinách, u nichž pořá-
dal zakázané přednášky.

Nakonec byl zatčen za protistátní čin-
nost. Chtěl pomoci několika lidem dostat 
se za hranice, ale z převaděčů se vyklu-
bali agenti StB. Antonín Bradna přitom 
prokázal odvahu a smysl pro humor. Za-
čal kolotoč výslechů a deset měsíců sa-
motky, zimy a hladu. Odsouzen byl spo-
lečně s Karlem Pilíkem, Bohumilem 
Kolářem, Jaroslavem Vrbenským nebo 
Leo Žídkem. Byl převezen do Leopoldo-
va, do dobré společnosti biskupů Voj-
taššáka, Gojdiče, kněží Mandla, Kajpra 
a dalších. U práce se setkávali s generály, 
legionáři, letci, historiky a básníky.

Ve valdickém vězení prožil dvě amne-
stie, které se ho ovšem netýkaly, a pro-
puštěn byl podmíněně až v roce 1964. 
Dvanáctileté vězení ho nezlomilo. Chvíli 
ale trvalo, než byl schopen zařadit se do 
běžného života. Začal pracovat jako děl-
ník na dráze a později ve státních lesích, 
pravidelně se setkával s přáteli (napří-
klad s Josefem Zvěřinou, Jiřím Reinsber-
gem, Áťou Mandlem) nad kulturními, po-
litickými i církevními otázkami.

Na jaře 1968 dostal opět povolení 
k výkonu kněžské služby a stal se pasto-
račním referentem na pražském arcibis-
kupství. I když byl tehdejším biskupem 
Tomáškem v roce 1971 jmenován kanov-
níkem, soudruzi na ministerstvu kultury 
ho donutili vybrat si volnou venkovskou 
faru, a tak od listopadu téhož roku zača-
lo jeho doživotní působení v Budyni nad 
Ohří. Zajímal se o historii, místopis i ar-
chitekturu Podřipska a Slánska, díky jeho 
neúnavné iniciativě bylo opraveno něko-
lik kostelů a kapliček.
Pozn. redakce: V roce 2002 Mons. An-

tonín Bradna vydal knihu pamětí "Zara-
doval jsem se". Zemřel 19. února 2006 
v Roudnici nad Labem. ///

Marta Pilniková a Pavlína Mašková

Významné výročí /// 



16  U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz 12–2022 /// U nás v Čakovicích 17

Sport /// U nás

Podobného úspěchu chtěla dosáhnout 
i letos, kdy se turnaj konal v domácím 
prostředí v pražské hale O2 universum. 
Na medaili dosáhli třikrát, ovšem ani 
jednou nešlo o tu nejcennější. Čeští re-
prezentanti vybojovali v parádní atmo-
sféře nakonec „jen“ stříbro a dva bronzy.

V soutěži trojic podlehl český výběr 
ve finále slovenskému týmu 1:2 na sety. 
Ve dvojicích Kop s Kalousem prohráli 
se Slováky už v semifinále, pak přehráli 

Maďarsko a brali bronz, stejně jako Vít 
v singlu.

Finálové výsledky
Soutěž trojic: Česko–Slovensko 1:2
Soutěž dvojic: Francie–Slovensko 2:0
(Češi bronzoví)
Soutěž jednotlivců: 
Maďarsko–Slovensko 2:0
(Češi bronzoví)

Domácí prostředí nesvědčilo. 
Nohejbalové světové zlato 
tentokrát necinklo
Během předchozího mistrovství světa nohejbalistů v rumunské Kluži v roce 2018 
vybojovala česká reprezentace hned tři tituly. 
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Český tým
Jednotlivci: Ondřej Vít
Dvojice: Pavel Kop, Lukáš Rosenberk, 
Jiří Kalous
Trojice: Jakub Pospíšil, Lukáš 
Rosenberk, Ondřej Vít, Michal Kolenský, 
Jan Vanke (kapitán)
Náhradník: Milan Kučera
Trenér: Petr Gulda. 
///

Michal Káva

Sport /// U nás

lových sad získal sedmkrát zlato, dvakrát 
stříbro a jednou bronz.

Klárka Vávrová z Miškovic a Lucka Kaf-
ková z Čakovic se staly mistryněmi světa, 
čakovické Johance Cibulové se na krku 
houpe bronzová medaile.

Klárka vybojovala nejvyšší ocenění 
v kategorii Aerobic Junior Grande v týmu 

Dívky z Čakovic 
vybojovaly medaile 
na světovém 
šampionátu 
v aerobiku!

Na začátku listopadu proběhlo v Ostravě 
mistrovství světa ve sportovním a fit-
ness aerobiku. Toho se zúčastnily také tři 
dívky z naší městské části a nutno dodat, 
že s velikým úspěchem! Klubu Fitness 
Center Hanky a Báry Šulcové pomohly 
stát se nejúspěšnějším klubem celého 
světového šampionátu! Ten z 22 medai-

Day & Night. Lucka získala zlato v kate-
gorii Aerobic Cadet Grande v týmu Stop. 
Johanka se pyšní bronzem a tedy titulem 
druhé vicemistryně světa v kategorii SA 
Youth Trio v týmu s Viktorkou Hejlovou 
a Lindou Žánovou.
Gratulujeme! ///

Pavel Vávra, Michal Káva

metropolitní soutěže. A nakročeno mají 
výborně. Nenašel se totiž žádný soupeř, 
který by je na podzim dokázal porazit. 
Naopak z patnácti duelů dvanáctkrát vy-
hráli a jen třikrát hráli nerozhodně. Na 

svém kontě mají 39 bodů a tříbodový ná-
skok před druhými Dolními Chabry. Tato 
dvojice je přede všemi ostatními týmy 
o pořádný krok vepředu, mezi druhými 
Chabry a třetí Pragou je devítibodová 
propast.

„Podzim celkově musíme hodnotit po-
zitivně. Jsme o tři body první před Dolní-
mi Chabry, ty si také zaslouží respekt za 
to, jak zvládly podzim, a na jaře to bude 
ještě určitě zajímavé. My si teď potřebu-
jeme pořádně odpočinout, v zimě potré-
novat a věřím, že to na jaře dotáhneme,“ 
řekl na klubovém webu třeboradický 
kouč Jan Novák.

S rozporuplnými pocity završili pod-
zimní část v 1. B třídě fotbalisté Čakovic. 
Bilance šesti výher, tří remíz a šesti porá-
žek v konečném zúčtování přinesla devá-
té místo, s nímž určitě nemůže panovat 
spokojenost. „Měli jsme být určitě lepší,“ 
řekl šéf klubu Petr Rosenhofer. Na jaře 
tedy bude co napravovat. ///

Michal Káva

Fotbalový podzim skončil. Třeboradicím se povedl skvěle

Fotbalisté Třeboradic ovládli podzimní část 1. A třídy. Přezimují o tři body první před druhými 
Dolními Chabry. Snímek je ze vzájemného souboje těchto týmů.

První polovina fotbalové sezony je za 
námi. Na jejím začátku hlásili fotbalisté 
SK Třeboradice, že po sestupu z přeboru 
se v 1. A třídě nechtějí příliš dlouho ohří-
vat a plánují okamžitý návrat do elitní 



18  U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz 12–2022 /// U nás v Čakovicích 19

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

Datová schránka:
ID: 3pybpw9
IČ: 00231291

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

Otevírací doba 
Podatelna:
pondělí 8–12, 13–17
úterý 8–12, 13–16
středa 8–12, 13–16
čtvrtek 8–12, 13–16
pátek 8–12

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

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

Telefon: 283 061 419

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

Kontakty /// U nás /// Informuje

Vážení občané,
od 1. 1. 2023 vejde v platnost nová po-
vinnost v oblasti nakládání s objemnými 
odpady v rámci obecního systému ulože-
ná Magistrátem hlavního města Prahy.

Ta ukládá městským částem, v našem 
případě městské části Praha‑Čakovice, 
povinnost úpravy objemného odpadu 
před jeho uložením na skládku. Úprava 
je možná v podobě třídění kovů, plastů 
a dřeva z tohoto odpadu při jeho soustře-
ďování nebo následně vytříděním papí-
ru, plastů, skla, kovů a dřeva v zaříze-
ní na úpravu odpadu na základě přílohy 
č. 8. k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

Bohužel z hlediska provozního prosto-
ru, ale i s ohledem na kapacitu zaměst-
nanců Oddělení péče o zeleň a údržbu 
není v silách MČ Praha‑Čakovice tuto no-
vou uloženou povinnost plnit. Z tohoto 
důvodu se ruší stanoviště velkoobjemo-
vých kontejnerů v ulici Na Bahnech od 
1. 1. 2023.

Velice nás mrzí nastalá situace, a proto 
vám nabízíme náhradní alternativy.

Nejbližší stanoviště velkoobjemových 
kontejnerů, které můžete nadále vyu-
žívat, jsou sběrné dvory hlavního měs-
ta Prahy na adrese Jilemnická/Bohda-
nečská, Praha 19 – Kbely nebo v areálu 
skládky FCC, Ďáblická ulice, Praha 8.
Provozní doba:
Pondělí až pátek: od 8.00 do 18 hod. 
(v zimě do 17 hod.)
Sobota: od 8.30 do 15 hod.
V neděli a v době svátků zavřeno.
Ve sběrných dvorech mohou bezplatně 
předávat odpady pouze občané s trva-
lým bydlištěm na území hl. m. Prahy, 
a proto se vždy musí prokazovat platným 
občanským průkazem.

Veškeré informace můžete najít zde: 
https://praha19.cz/zivot‑na‑praze‑19/

1. ČT
Veselá laboratoř
Do dílny a na přírodovědné 
pokusy pro děti starší 5 let 
zve Cirkus – centrum pro 
rodinu od 16. 30. Informace 
na www.centrumcirkus.cz.

Slavnostní rozsvícení 
vánočního stromku na 
čakovickém sídlišti
Od 17.30 v ulici Bermanova. 
Organizátory jsou Komise 
pro sídliště a facebooková 
skupina Máme rádi Sídliště 
Čakovice.

Gaudium Canturum (se) 
představuje
Již třetí koncert v řadě 
můžete navštívit od 19.00 
v sále ZUŠ M. Podvalové.

4. NE
Adventní setkání
CEV – farma Miškovice 
pořádá adventní setkání od 
15.00 na prostranství před 
Tescem expres v Čakovicích.

I letos přijde Mikuláš, 
a dokonce o den dřív
Klub LíPa srdečně zve 
rodiče s dětmi od 17.00 do 
nebeské zahrady u kostela 
v Třeboradicích a na čertění 
na třeboradické návsi.

5. PO
Mikuláš na zámku
Spolek Bílej mlejn odehraje 
pro děti premiéru pohádky 
na motivy B. Němcové 
Krkavci od 17.00. Mikuláš, 
čerti a andělé přijdou také.

6. ÚT
Sourozenecké konstelace
Přednáška psycholožky 
Mgr. Kateřiny Kopečné se 

Kalendář /// U nás

Kalendář prosinec
koná od 18. 30.  
Informace najdete na  
www.centrumcirkus.cz.

10. SO
Komentovaná prohlídka 
kostela sv. Remigia
Krásný interiér kostela 
sv. Remigia si můžete 
prohlédnout od 17.00.  
Vaším průvodcem bude 
přímo P. František Čech.

Adventní trhy na 
Kouzelném náměstíčku
U kostela sv. Remigia na 
náměstí 25. března můžete 
od 16.30 navštívit stánky 
s typickým vánočním 
zbožím.

11. NE
Adventní koncert 
Cameraty
Zaposlouchat se do krásné 
hudby můžete od 17.00 
v kostele sv. Remigia.

12. PO
Kavárna pro (ne)znalce
V budově Gymnázia 
Čakovice si můžete od 15.30 
vyslechnout přednášku 
Mgr. Lenky Sedlmeierové na 
téma (Ne)umění ve veřejném 
prostoru.

13. ÚT
Vánoční kouličky
Vánoční dílničku mohou 
navštívit děti starší 3,5 let 
s rodiči od 16. 30. Informace 
na www.centrumcirkus.cz.

Předvánoční setkání 
seniorů
Městská část Praha‑Čakovice 
srdečně zve všechny seniory 
a seniorky od 16.00 do SOŠ 
a SOU Čakovice.

16. PÁ
Perníčková noc
Přespávačka spojená se 
společném pečením perníčků 
pro děti starší 5 let začíná 
v 17.00. Informace na  
www.centrumcirkus.cz.

17. SO
Komentovaná prohlídka 
kostela sv. Remigia 
v Čakovicích
I na druhé předvánoční 
prohlídce se vás v 17.00 
ujme P. František Čech.

Adventní trhy na 
Kouzelném náměstíčku
Na náměstí 25. března budou 
opět adventní stánky. Můžete si 
zde opatřit vánoční dekorace, 
jmelí a pochutnat si třeba na 
trdelníku nebo na svařáku.

18. NE
Sousedský třeboradický 
advent
Bohatý adventní program 
odstartuje ve 13.00 
na zahradě u kostela 
v Třeboradicích. Zároveň 
bude vystaven třeboradický 
betlém, který bude na 
zahradě k vidění až do 
Tří králů.

O vánoční hvězdě
Funfárium odehraje v sále 
restaurace Maximum 
od 16.00 pohádkové 
představení. Vstupné 80 Kč, 
rodinné 2 + 2  290 Kč.

23. PÁ
Předvánoční setkání se 
zvířátky
Od 10.00 bude pro veřejnost 
otevřena miškovická 
farmička, a tak můžete 
popřát zvířátkům krásné 

Vánoce, děti si budou moci 
nazdobit perníčky a dospělí 
se mohou zahřát svařákem.

24. SO
Betlémské světlo 
v kostele sv. Remigia
Jako každý Štědrý den od 
9.00 budou skauti a skautky 
ze skautského střediska 
Athabaska v kostele 
sv. Remigia připalovat svíčky 
ve vašich lucerničkách 
světlem z Betléma.

Rybova Česká mše 
vánoční
Zazní v kostele sv. Remigia 
v podání sboru Camerata od 
14.00.

Bohoslužba slova pro 
rodiny s dětmi
Vánoční bohoslužba pro 
rodiny s malými dětmi 
se bude konat v kostele 
sv. Remigia od 16.00.

Půlnoční bohoslužba
Začíná ve 22.00 v kostele 
sv. Remigia.

Štědrovečerní setkání 
2022
Spolek Bílej mlejn srdečně 
zve na společné zpívání 
koled a vánočních písní před 
čakovický zámek pod vánočně 
ozdobený smrk od 23.30.

25. NE
Vánoční bohoslužba
Na Boží hod je sloužena 
bohoslužba v kostele 
sv. Remigia od 9.00.

31. SO
Mše svatá
Poděkovat za uplynulý rok 
můžete v kostele sv. Remigia 
ve 22.00. ///

odpady/sberny‑dvur‑kbely/ a https://
dablice.cz/odpady/21093‑sberny‑dvur-
‑skladka‑dablice.
Seznam sběrných dvorů na území hlavní-
ho města Prahy: https://www.psas.cz/
sberne‑dvory.

Pro likvidaci bioodpadu funguje od 
roku 2022 služba svozu bioodpadu bez-
platně, a to jak pro stávající vlastníky ne-
movitostí, tak i pro nové žadatele, kteří 
jsou zároveň plátci poplatku za směsný 
odpad.
Veškeré informace týkající se svozu bio-
odpadu včetně přihlášek pro nové zájem-
ce můžete získat zde: https://bioodpad.
praha.eu/.

Nabídka městské části Praha-Čakovi-
ce pro seniorské obyvatele: S přihlášením 
služby svozu bioodpadu vám ochotně 
pomůže vedoucí Odboru školství, kultu-
ry a sportu Kateřina Marszálková. V pří-
padě zájmu volejte na telefonní číslo 
283 061 426.

V roce 2023 budou opět přistavovány 
kontejnery na objemný odpad a na bio-
odpad. Časový harmonogram umístění 
kontejnerů bude zveřejněn v předstihu 
na stránkách městské části Praha‑Čako-
vice https://www.cakovice.cz/Ulozeni-
‑odpadu a bude publikován v časopise 
U nás v Čakovicích.

V současné době do 31. 12. 2022, což 
je poslední den provozu, stanoviště vel 
koobjemových kontejnerů v ulici Na Bah 
nech funguje v zimním režimu.
Zimní provozní doba:
Středa: od 15.00 do 17.00 hod.
Sobota, neděle: od 12.00 do 16.00 hod.

Omlouváme se všem občanům za pří-
padné komplikace spojené se zrušením 
stanoviště velkoobjemových kontejnerů 
Na Bahnech. ///

Městská část Praha-Čakovice

Od 1. 1. 2023 se ruší provoz 
stanoviště velkoobjemových 
kontejnerů v ulici Na Bahnech



KOSTEL SV. REMIGIA, ČAKOVICE

KOSTEL SV. REMIGIA, ČAKOVICE

SO 24. 12. 14:00 
J. J. RYBA / ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

SBORMISTRYNĚ / JANA KAVANAGH,
VERONIKA DVOŘÁČKOVÁ ŽOFÁKOVÁ

ADVENTNÍ
KONCERTY

CAMERATA PRAHA

NE 4. 12. 18 :00

NE 11. 12. 17:00

Koncert pořádá Camerata Praha, z.s. za finanční podpory MČ Praha ‐ Kbely a Praha ‐ Čakovice.

KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE, VINOŘ
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Inzerce

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

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

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

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

Začínající truhlář hledá volnou 
garáž nebo malou levnou dílnu 
k pronájmu. Práce odpoledne 
a víkendy. Tel:602306783

Prodáme RD 5+1, 170 m2, po 
celkové rekonstrukci, Čakovice, 
ul. Něvská, pozemek 510 m2, 
velká terasa, půda, sklep, plynový 
kotel. Růžová zahrada se studnou, 
pergola s krbem, velká garáž, 
kůlny. K nastěhování leden 2023. 
Cena 15 490 000 Kč k jednání, tel.: 
704707430, RK NEVOLAT!

Poznamenejte si jeden 
důležitý termín. Odevzdání 

vašich podkladů do 
lednového čísla (tj. 1/2023) 
pro publikování pozvánek, 

prezentování akce 
v kalendáři akcí a inzerce je 
nejpozději do 1. prosince. 

Toto číslo vyjde 
16. prosince.

Chcete inzerovat  
v lednovém 

vydání časopisu 
U nás v Čakovicích?

SOUSEDSKÝ
TŘEBORADICKÝ ADVENT

Program:
13.00 hod   Mše svatá na čtvrtou adventní neděli – P. František Čech, 

Čakovická schola
13.40 hod   Krkavci – pohádkové divadelní představení 

spolku Bílej Mlejn Čakovice
14.00 hod   Adventní představení divadla scénického a historického 

šermu REBEL
14.20 hod  Tanec se psem
14.25 hod  Alchymista Bavor-představení pro děti
14.40 hod   Adventní vystoupení dětí MŠ Třeboradice a Čtyřlístek.

Doprovodné akce:
Výstava třeboradického betlému, výstavy výtvarných prací na téma 
„Vánoce“ dětí MŠ Třeboradice, Čtyřlístek a ZUŠ Marie Podvalové 
Čakovice, sbírka starého pečiva pro naše zvířátka.

Na akci vás srdečně zve Sousedský Třeboradický Spolek ve spolupráci se 
spolkem Bílej Mlejn Čakovice  a  Římskokatolickou farností Čakovice

Neděle, 18. prosince 2022 ve 13 hod.
u kostela v Třeboradicích-Slaviborské nám.

Občerstvení a vstup zdarma:
Ochutnávka tradičního vánočního pečiva dle receptur našich babiček, 
teplé nápoje

Organizátor akce: Sousedský Třeboradický Spolek
Akce se koná za podpory MČ Praha-Čakovice
Změna programu vyhrazena.Přijďte s námi oslavit adventní čas •Sou

se
ds
ký

Tř
eboradický

Spolek

Volná místa v centru 
pro předškolní děti 
Krystálek
DDM Praha 9 v Cukrovarské ulici nabízí volná místa v centru 
pro předškolní děti Krystálek. CPD nabízí dětem od 2,5 let pří-
jemné a podnětné prostředí s malým množstvím dětí ve skupi-
ně, což ulehčuje jejich následnou adaptaci na školní zařízení. 
Děti se mohou těšit na stálý časový harmonogram dne, témata 
dle školního vzdělávacího plánu, básničky, písničky, výtvarné 
tvoření, hudební výchovu a pohybové a taneční aktivity. V prů-
běhu roku se děti věnují logopedické prevenci a grafomotoric-
kému cvičení.

Kontaktní osoba:  
Mgr. Eliška Vostřelová – eliska.vostrelova@ddmpraha9.cz

Volné kroužky:
Dramatický kroužek: 3, 12–14 let, ST 17:30–18:30
Baletní průprava: 5–7 let, PÁ 18:00–19:00
Anglická konverzace: 13–15 let, ST 17:00–18:00
Španělština (začátečníci): 9–13 let, ÚT 15:00–16:00

Více informací a přihlášení na www.ddmpraha9.cz
Kontakt: info‑ca@ddmpraha9.cz, 734 134 020

Terapeutická poradna 
MČ Praha-Čakovice
Terapeutická poradna MČ Praha‑Čakovice je rozšířena o nové-
ho psychoterapeuta ‑ PhDr. Sava Arabadžiev (psychoterapie, 
poradenství, mediace, soudně znalecké posudky, vzdělávání 
supervize).

Změna ordinačních hodin 
MUDr. Lady Pöschlové
Pondělí: 9.00–18.00 hod.
Úterý: 6.00–14.00 hod.
Středa: 6.00–15.00 hod.
Čtvrtek: 6.00–14.00 hod.
Pátek: 6.00–12.30 hod.

Kontakt: 283 931 419, www.praktmed.com
Na všechna vyšetření je nutno se předem objednat!
Akutní případy je nutno předem konzultovat telefonicky!

U nás /// Informuje



Kavárna pro (ne)znalce 
Zajímá vás svět kolem nás? Chcete se dozvědět něco víc, zamyslet 
se nad různými humanitními i přírodovědnými tématy? Pak je 
Kavárna pro (ne)znalce určená právě pro vás! 
Kavárna pro (ne)znalce je ZDARMA a můžete přijít jen na některá 
témata, nebo chodit pravidelně. U přednášek se nepředpokládají 
žádné znalosti z daného oboru. Může přijít opravdu každý 😊😊 

3. přednáška 

(Ne)umění ve veřejném prostoru 
Pondělí 12. prosince 2022 v 15:30 v budově Gymnázia Čakovice 

přednáší Mgr. Lenka Sedlmeierová 

S jakými uměleckými díly se můžeme v dnešní době setkat v našem okolí? 
V čem spočívá jejich umělecká hodnota? 

Jsou vůbec ještě uměním? 

Představím vám výběr uměleckých děl nedávné minulosti a především 
současnosti. Společně zauvažujeme nad tím, zda nám mají co sdělit.  

 
Současní umělci vytvářejí instalace, graffiti, účastní se konkurzů na památníky. 

Pojďme si jejich tvorbu společně přiblížit a ocenit ji. 
 

  

Český svaz rybářů – MO Čakovice 
 hledá účetní

Velmi spěchá!

Pracovní náplň: vybírání, prodej 
a kontrola rybářských povolenek, 
bezhotovostní finanční transakce.
Požadujeme: pečlivost, odpovědnost.
Nabízíme: slušnou odměnu. 
Zájemce rádi seznámíme s podrobnostmi 
při osobním pohovoru. 
Kontaktujte nás na telefonních číslech: 
607577220, 728456758. 
Těšíme se na spolupráci.

NA ZÁMKU
5.12.2022 v 17:00

V
ST

U
P

N
É 

D
O

B
R

O
V

O
LN

É MIKULÁŠ
Spolek Bílej mlejn Čakovice

Program
17:00 • pohádka Krkavci na půdě

17:30 návštěva pekla v přízemí

17:45 Mikuláš před zámkem

•

•

Rezervace
773 287 001.

vstupu na pohádku na

telefonu:

Ostatní program bez rezervace.

zve na akci

24.12.2022
9.00–13.00

Vám budou rozdávat skauti 
a skautky ze skautského 
střediska Athabaska 
v kostele sv. Remigia 
v Praze-Čakovicích.

Nezapomeňte si přinést 
lucernu se svíčkou.

Po této době bude 
Betlémské světlo volně 
k připálení, bez obsluhy.

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

Předvánoční čas s Cirkusem
 22.11.  DÍLNA PRO DĚTI S RODIČI (4+):  
  Čekáme na Ježíška - výroba advetního kalendáře
 25.11.  ČAJOVNA PRO MAMINKY S DĚTMI: 
  Adventní věncování
 29.11.  DIVADLO: Kde přespávají pohádky  
  (Anima Candida)
 1.12.  DÍLNA PRO DĚTI (5+):  
  Veselá laboratoř - přírodovědné pokusy
 6.12.  SEMINÁŘ: Sourozenecké konstelace
 13.12. DÍLNA PRO DĚTI S RODIČI (3+): 
  Vánoce za dveřmi - výroba vánoční kouličky
 16.12.  PŘESPÁVAČKA: Perníčková noc pro děti 5+
 18.12.  DIVADLO: O vánoční hvězdě (Funfárium)

 
Další informace a přihlášení najdete na  
www.centrumcirkus.cz/program

program akcí
Půjdem spolu  do Betléma



Slaviborský dvůr

Prodej bytů 
a pozemků  
pro rodinné 
domy

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

Praha 9 – Třeboradice 
Tel.: 728 488 901

Slaviborský dvůr

Prodej bytů 
a pozemků  
pro rodinné 
domy

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

Praha 9 – Třeboradice 
Tel.: 728 488 901

Slaviborský dvůr

Prodej bytů 
a pozemků  
pro rodinné 
domy

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

Praha 9 – Třeboradice 
Tel.: 728 488 901

Slaviborský dvůr

Prodej bytů 
a pozemků  
pro rodinné 
domy

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

Praha 9 – Třeboradice 
Tel.: 728 488 901

Slaviborský dvůr

Prodej bytů 
a pozemků  
pro rodinné 
domy

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

Praha 9 – Třeboradice 
Tel.: 728 488 901

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

Jednosměnný provoz. Provozovna Praha 9 - Čakovice.

Jsme výrobci produktů pro kreativní tvorbu

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



ADVENTNÍ TRHY 
NA KOUZELNÉM NÁMĚSTÍČKU

Stánkový prodej tradičního vánočního zboží 
(vánoční dekorace, jmelí, svařené víno, trdelníky, atd.)

Aktuální informace můžete najít na 
webových stránkách MČ Praha-Čakovice www.cakovice.cz

Trhy se konají v sobotu 10.12. a 17.12.2022 
na „Kouzelném náměstíčku“ (nám. 25. března) 

u kostela sv. Remigia od 16.30 hodin

Městská část Praha-Čakovice vás srdečně zve na
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NA KOUZELNÉM NÁMĚSTÍČKU


