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Slovo starosty Obsah

Vážení sousedé, milí přátelé,
tentokrát chci tento sloupek věnovat Miškovicím. V době, 
kdy se vám dostává tento časopis do ruky, bude rozho-
dovat, anebo již rozhodlo, pražské zastupitelstvo o jedné 
zdánlivě jednoduché, avšak pro nás zcela zásadní věci. 
O schválení nebo neschválení žádosti, kterou jsem poslal 
na magistrát v minulém roce, o přidělení dalších dotací 
naší městské části do oblasti dopravy.

A jak to souvisí s Miškovicemi? Po volbách mi můj kolega 
a kamarád Martin Slavík řekl větu: „Jirko, jestli se v Miško-

vicích kolem Kačenky významně nezlepší stav silnic, tak já budu muset chodit kanála-
ma.“ Tehdy jsem moc dobře věděl, že má pravdu a že těmi kanály by ho řada z nás mu-
sela doprovodit. Martinovi jsem vděčný, že mi celé tři roky „měsíc co měsíc“ volá a ptá 
se, jak se ty věci posunují. Celá záležitost stála na extrémně pomalé přípravě ze stra-
ny magistrátu. Od prvního zadání našeho požadavku tehdejší starostkou na magistrát 
uplynulo neuvěřitelných 17 let. Jsem proto moc rád, že poté co loni konečně projekt 
získal stavební povolení, má již první úsek ulice Na Kačence vysoutěženého zhotovite-
le, který hned, jak to počasí dovolí, začne stavět.

Chtěl bych v souvislosti se získáváním stavebního povolení také poděkovat miško-
vické patriotce Soně Černé, která, abychom dokázali v ulicích „nad rybníkem“ vyřešit 
odvodnění, poskytla pro toto řešení prostor na svém soukromém pozemku.

A nyní k těm dotacím. Protože projekt rekonstrukce zdejších ulic trvá magistrátu 
opravdu dlouho, rozhodli jsme se postupovat tak, že některé části začneme platit sami 
ze svého, byť oproti magistrátu „chudého“ rozpočtu. Z dotace by se tak měla zmoder-
nizovat ulice Ke Zlatému kopci a z našeho rozpočtu opravit stará panelová cesta, aby 
cesta posloužila minimálně do doby, než magistrát připraví opravu i této části. Ostatně 
to samé jsme v roce 2014 udělali u školky v Tuháňské a v také v další části Tuháňské 
ulice od rybníka ke hřišti.

Přeji vám krásný a klidný únor.
S úctou váš starosta

Jiří Vintiška
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Zprávy z Rady MČ Praha-Čakovice

ZŠ a MŠ Dr. Edvarda Beneše – 
poskytnutí příspěvku od Nadace O2 
Chytrá škola
Základní škola Dr. Edvarda Beneše zís-
kala již potřetí v řadě nadační příspě-
vek od Nadace O2 Chytrá škola. Jedná 
se o projekt Nadace O2, jehož cílem je 
naučit děti, rodiče a učitele, jak správně 
využít technologie a být přitom v bezpe-
čí na internetu. V letošním roce byla naše 
škola podpořena částkou 55 400 Kč, kte-
rá bude použita na uspořádání aktivit 
vedoucích ke zvýšení mediální gramot-
nosti, k prevenci negativních důsledků 
užívání internetu a k osvětě zaměřené na 
fenomény s tím související.

Výběrové řízení na revitalizaci 
budovy č. p. 38 v ulici Cukrovarská
Již v první polovině tohoto roku dojde 
k revitalizaci budovy č. p. 38 v ulici Cuk-

rovarská (bývalá spořitelna a později 
služebna městské policie). Celá budova 
má být v budoucnu využívána pro po-
třeby úřadu MČ Praha‑Čakovice. V první 
fázi dojde k rekonstrukci přízemí, kam 
bude přesunuta podatelna, pokladna, 
Czech Point a občanskosprávní odbor. 
V blízké budoucnosti se tento prostor 
stane hlavním kontaktním místem rad-
nice, kam budou přesunuty občany nej-
využívanější služby.

Změna rezervačního poplatku za 
pronájem víceúčelového hřiště 
v Jizerské
Z důvodu navyšování cen elektrických 
energií došlo od 1. 1. 2022 ke zvýšení 
cen rezervačních poplatků za pronájem 
víceúčelového hřiště u školní jídelny, 
v Jizerské ulici. V zimním období je cena 
stanovena ve výši 250 Kč za jednu hodi-

nu (říjen až březen), v letním období se 
jedná o částku 150 Kč za jednu hodinu 
(duben až září).
Stále se však jedná pouze o symbolickou 
cenu, vzhledem k nákladům na provoz 
víceúčelového hřiště a s ním spojené in-
vestice. Bez rezervace zůstává hřiště pro 
veřejnost zdarma. V současné době zde 
navíc probíhá instalace prvků nového 
workoutového hřiště, které má být již 
zanedlouho dokončeno.

Zimní údržba cyklostezek
Rada městské části Praha‑Čakovice 
schválila uzavření smlouvy o dílo se spo-
lečností LuMa‑Enc, s. r. o., jejímž před-
mětem je zimní údržba cyklostezek. Na 
základě uvedené smlouvy bude v přípa-
dě potřeby zajištěn úklid všech asfalto-
vých cyklostezek v celkové délce 5,6 km.
///

Na svých pravidelných zasedáních Rada městské části Praha‑Čakovice 
projednala 49 bodů jednání. Vybíráme pro vás některé z nich.
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Nyní vše získává reálné obrysy a spuš-
tění zkušebního provozu po dokončené 
trolejbusové trati se plánuje v průběhu 
října 2022.

Dopravním podnikem hl. m. Prahy 
byla na terminálu u metra v Letňanech 
10. ledna symbolicky zahájena výstav-
ba trati poklepáním na základní kámen. 
Stavební práce na elektrifikaci autobuso-
vé linky 140 v úsecích Palmovka–Prosek 
a Letňany–Čakovice vyžadují výstavbu 
více než 11 kilometrů nového trolejo-
vého vedení a s tím související vybudo-
vání potřebné napájecí infrastruktury. 
Celý projekt výstavby zrealizuje sdruže-
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ní společností Elektrizace Praha a OHLA 
ŽS jako zhotovitel. Jedná se o investici ve 
výši 284 milionů korun.

„Elektrifikace autobusové linky č. 140 
je součástí klimatického závazku i plá-
nu HMP. Na této lince, kde v kopcovitém 
terénu v prudkém stoupání v Prosecké 
ulici spotřeba nafty u autobusů dosahu-
je v současnosti zhruba 52 litrů na 100 
kilometrů, což znamená nemalou pro-
dukci hluku i emisí do okolí, nahradíme 
dieselové autobusy zcela bezemisními 
a tiššími bateriovými kloubovými tro-
lejbusy. Zhruba polovina trasy bude pod 
trakčním vedením, na zhruba polovině 

budou trolejbusy jezdit na baterie. Při 
stavbě také myslíme na vzhled ulic, ne-
vznikne zde les nových stožárů. Ve vět-
šině případů místo stávajících stožárů 
veřejného osvětlení postavíme kombino-
vané, které budou sloužit jak pro veřej-
né osvětlení, tak pro trakční vedení. Díky 
tomu dojde současně i k modernizaci ve-
řejného osvětlení,“ řekl Adam Scheinherr, 
náměstek primátora pro oblast dopravy 
a předseda dozorčí rady DPP.

Zhotovitel naváže na necelý kilometr 
stávajícího trolejového vedení v Prosec-
ké ulici mezi zastávkami Kundratka a Ke-
lerka. Nově bude vybudováno v úseku 

Zkušební provoz trolejbusu 58 do 
Čakovic je plánován již letos na podzim
Jak jsme vás informovali v loňském květnovém vydání časopisu, Dopravní podnik hl. m. Prahy plánuje 
návrat trolejbusové linky 58 do Čakovic, která nahradí autobusovou linku 140.
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„Mám obrovskou radost, že občanům mů-
žeme představit nový projekt, internetové 
stránky koncipované pro 21. století. Pre-
zentujeme zde a budeme i nadále prezen-
tovat veškeré investice – veřejné i soukro-
mé, které se budou nacházet na území naší 
městské části,“ říká první místostarosta 
Alexander Lochman, který má v gesci ne-
jen územní rozvoj, ale také je hlavním ini-
ciátorem projektu založení nových webo-
vých stránek o územním rozvoji.

Na nových webových stránkách máte 
možnost seznámit se nejen se stavební-
mi záměry, které jsou hrazeny z veřej-
ných financí, ale i s projekty soukromých 
developerů, a to prostřednictvím pře-
hledné mapy, kde si jednoduše vyberete 
konkrétní projekt, ke kterému následně 
naleznete podrobné informace.
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Zajímají vás plánované 
projekty ve vašem okolí? 
Městská část Praha‑Čakovice spustila nové 
webové stránky o územním rozvoji

Hlavním cílem nových webových stránek, které jsou zaměřené 
na územní rozvoj, je poskytnout přehledný informační servis 
občanům naší městské části. Nové webové stránky byly spuštěny 
v lednu 2022.

Palmovka–Kundratka, mezi zastávkami 
Kelerka a Prosecká a mezi autobusovým 
terminálem Letňany a obchodním cent-
rem Čakovice. Po dokončení stavby bude 
trolejové vedení linky 58 mít necelých 14 
kilometrů (počítáno za oba směry).

„Pro autobusovou dopravu DPP bude 
letošní rok přelomový. Bude to rok za-
vádění plně bezemisních a tichých vozi-
del do provozu. Po téměř 70 letech dnes 
začínáme v Praze stavět první regulérní 
trolejbusovou linku Palmovka–Miško-
vice. Její zprovoznění, které ve zkušeb-
ním režimu předpokládáme letos v říjnu, 
bude znamenat skutečný návrat trolejbu-
sů do Prahy. Za pár dnů zahájíme provoz 
našeho prvního elektrobusu na linkách 
154, resp. 213. Pevně věřím, že do konce 
ledna budeme moci vyhlásit také vítěze 
veřejných zakázek na nákup kloubových 
trolejbusů právě pro linku 58 a tříčlán-
kových trolejbusů určených pro linku 
119 (v budoucnu 59) na Letiště Václava 
Praha Praha. Kromě toho bychom letos 
v Praze rádi otestovali první vodíkový 
autobus,“ řekl Petr Witowski, předseda 
představenstva a generální ředitel DPP 
a dodal: „Jsem rád, že jeden z nejstarších 
projektů znovuzavedení pravidelné tro-

lejbusové dopravy do Prahy se nám po-
dařilo dotáhnout k samotné realizaci. 
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kdo se 
na něm podíleli, kolegům z DPP, našemu 
akcionáři HMP, za vstřícný přístup do-
tčeným městským částem a OC Letňany 
a za mimořádně aktivní postoj Praze‑Ča-
kovicím. Nicméně jsme teprve na začát-
ku. Čeká nás i naše následovníky spousta 
práce na projektech elektrifikace dalších 
autobusových linek, již zmiňované 119, 
131, 137, 176, 191 nebo 201.“

Zhotovitel kromě stavby trakčních sto-
žárů a trolejového vedení položí i kabelo-
vou trasu a postaví novou kontejnerovou 
měnírnu, 18 nabíjecích stání v garážích 
DPP Klíčov, novou kontejnerovou bate-
riovou stanici v Čakovicích, která bude 
sloužit k nabíjení trakčních baterií tro-
lejbusů na konečné zastávce. Zhotovitel 
dále upraví a vybaví novou technologií 
stávající měnírnu v Prosecké ulici a bý-
valou trolejbusovou měnírnu v Příbor-
ské ulici v Letňanech, která bude po více 
než 55 letech opět sloužit svému účelu.

První trolejbus linky 58 přijel do Ča-
kovic 24. srpna před 70 lety. A nejednalo 
se o žádnou nevýznamnou linku, již teh-
dy byly její nejkratší intervaly v přeprav-

ní špičce asi 2 minuty. Provoz trolejbusů 
byl v Praze ukončen v roce 1972. „Již za 
necelých 10 let poté však začaly vznikat 
studie a projekty na obnovení trolejbu-
sového provozu. Málo se ví, že koncem 
80. let mělo být jednou z těchto obnove-
ných tratí právě spojení Palmovka–Čako-
vice. Ostatně v roce 1991 bylo dokonce 
zažádáno o stavební povolení, bohužel 
finanční situace hl. m. Prahy po trans-
formaci ekonomiky neumožňovala řešit 
zároveň dostavbu metra, Strahovského 
tunelu a ještě výstavbu nových trolejbu-
sových tratí,“ doplňuje k celé věci staros-
ta Jiří Vintiška. Elektrifikace autobuso-
vé linky 140 z Palmovky do Miškovic je 
prvním projektem navrácení trolejbuso-
vé dopravy do pražských ulic v techno-
logické podobě odpovídající 21. století, 
který začal projektovat Dopravní podnik 
hl. m. Prahy v roce 2018. „Jsem moc rád, 
že se projekt podařilo takto připravit, již 
v roce 2010 jsem v primárních volbách 
do hl. m. Prahy kandidoval s programem, 
jehož cílem bylo provést studii provedi-
telnosti k případnému znovuzavedení 
trolejbusů. Jsem rád, že se poté pozdě-
ji podařilo prosadit pilotní projekt tro-
lejbusu právě v trase linky 140,“ dodává 
starosta. V loňském roce získal doprav-
ní podnik stavební povolení, vyhlásil ve-
řejnou zakázku na nákup 15 bateriových 
kloubových trolejbusů pro tuto linku, 
která již zná svého vítěze, a vyhlásil ten-
der na zhotovitele samotné stavby. Elekt-
rifikace linky 140 v Praze není ojedinělá, 
postupně se přidalo několik dalších pro-
jektů na elektrifikaci dalších šesti linek. 
„Díky tomu, že nové technologie umož-
ňují provoz tzv. parciálních trolejbusů 
bez nutnosti stavět všude trolejové vede-
ní, umožní nově vybudovaná infrastruk-
tura, a to bez trolejí v dalších ulicích, 
elektrizaci i dalších linek v naší oblasti,“ 
vysvětluje čakovický starosta. V druhé 
polovině letošního roku tedy bude zahá-
jen zkušební provoz a za zhruba 14 měsí-
ců pak budou pro linku 58 dodány i nové, 
plně klimatizované trolejbusy. ///

Michaela Šimůnková 
Zdroj informací: Tisková zpráva DPP
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„Je mnoho lidí, kteří zde žijí rádi a hle-
dají nové bydlení. Chtějí zde zůstat, ne-
chtějí odcházet jinam, ale potřebují vět-
ší byt, rádi by si zlepšili komfort, a tak se 
poohlížejí po něčem novém. Díky nové-
mu webu budou mít možnost seznámit 
se s projekty o trochu dříve, než budou 
nemovitosti v rámci projektů nabízeny 
k prodeji. Mohou se tak případně spojit 
s investorem v předstihu, požádat o pří-
slušnou dokumentaci a podle toho ná-
sledně plánovat i svůj budoucí život. Naší 
prioritou je udržet si naše občany v naší 
městské části, aby nám neutíkali do okra-
jových míst za hranice Prahy,“ podotýká 
Alexander Lochman.

Nedílnou součástí těchto webových 
stránek je samozřejmě poskytování in-
formací o investicích městské části Pra-
ha‑Čakovice, jedná se zejména o veš-
kerou občanskou vybavenost, jako je 
například rozšíření školského kampusu, 
výstavba nové školky, pošty nebo zřízení 
nového lékařského domu.

„Vysvětlíme koncepty, ukážeme plá-
ny, vše hodláme podrobně sdílet a zá-
roveň chceme podávat našim občanům 
seriozní informace,“ říká místostaros-
ta a dodává: „Bohužel dnešní radniční 
web to neumožňuje v takovém rozsa-
hu, v jakém bychom si to představovali. 
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Aktuálně z radnice ///

Jsem přesvědčený, že lidé, kteří navštíví 
nové stránky, ocení způsob, jakým jsme 
je koncipovali,“ informuje místostarosta.

Velkou přednostní nových webovek 
je jednoduchost a s ní související rychlá 
orientace návštěvníků při jejich prohlí-
žení. A to bylo také jedním z cílů. Lidé se 
už nemusí obávat složitého vyhledávání 
a dlouhého proklikávání, než se dosta-
nou k požadovaným informacím. Nové 
stránky o územním rozvoji lze jednoduše 
najít na adrese www.cakovice‑zitra.cz. Po 
odkliknutí zde návštěvníci najdou šest 
dlaždic s konkrétními nabídkami.

K prohlížení jsou zde k dispozici tyto 
tematické okruhy:mapa všech projek-
tů – jde o souhrn všech projektů zobra-
zených na mapě, územní studie – odkazy 
na studie a veškeré podklady potřeb-
né k plánování rozvoje, bydlení – infor-
mace o výstavbě nových bytových domů 
včetně pozemků, na kterých je výstavba 
plánována, nebytové prostory – podrob-
né informace o občanské vybavenosti, 
např. mateřské školy, obchody, lékařská 
zařízení, hasičská zbrojnice a jiné, infra-
struktura – detailní informace se zamě-
řením na silnice, chodníky, cyklostezky 
nebo železnice, veřejné prostory – za-
kládání například nových zelených ploch 
nebo parků.

„Pro nás to je dobrý nástroj, jak infor-
movat veřejnost o veškerém dění. Vše je 
zde pohromadě. Lidé se dozví prostřed-
nictvím nových webových stránek, kde 
mohou bydlet, kam mohou dát děti do 
školy, kam zajít na poštu, kam mohou na 
hřiště nebo do parku. Uvidí nakreslenou 
budoucnost na další desetiletí, jakým 
způsobem se bude městská část rozvíjet, 
a to v rovnováze mezi soukromým kapi-
tálem, tedy developery, a veřejným ka-
pitálem, tedy investicemi městské části 
nebo hl. m. Prahy,“ říká Alexander Lo-
chman.

„Investice do tohoto nového projektu 
činí 200 tisíc korun. Z větší části je hra-
zena developery formou účelových peně-
žitých darů, a to v celkové výši 120 tisíc 
korun,“ doplňuje první místostarosta. ///
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Koncert Gaudium 
Cantorum
Ani mráz, ani vánoční hodování a lenoše-
ní v teple domova neodradilo příznivce 
pěveckého sboru Gaudium Cantorum 
od návštěvy kostela sv. Remigia, kde se 
26. prosince uskutečnil tradiční vánoč-
ní koncert. Do posledního místa zapl-
něný kostel se úderem 15. hodiny, poté 
co P. Stanislaw pronesl krásné sváteč-
ní přivítání, rozezněl známými i méně 
známými vánočními písněmi. „Kromě 
loňska, kdy jsme streamovali náhradní 
program, sbor letos vystoupil již po osm-
nácté. Kaž doročně se snažíme nabídnout 
vánoční program složený ze slavných 
i méně známých skladeb české i světo-
vé produkce, zveme také různé hosty 
naší umělecké scény. V minulosti to byli 
např. Alfréd Strejček, Jan Přeučil, sólisté 
opery ND, komorní orchestr Consortium 
Pragense a podobně,“ říká vedoucí sbo-
ru a dirigentka Štěpánka Heřmánková. 
Tentokrát přizvali dětský pěvecký sbor 
Kalamajka, který působí v ZUŠ M. Podva-
lové, a společně s ním si zazpívali několik 
koled. A přidali se také diváci. Nakonec 
nemohla chybět píseň Narodil se Kristus 
Pán. Následně se zaplněným kostelem 
dlouho nesl velký potlesk. ///

Michala Jendruchová

Štědrovečerní 
setkání 2021
Jak je již milou tradicí, lidé z blízkého 
i vzdálenějšího okolí se po ukončení půl-
noční mše v kostele sv. Remigia scházejí 
u vánočního stromečku před čakovic-
kým zámkem, aby si společně zazpívali 
koledy a vánoční písně. Nejinak tomu 
bylo i letos. Nejdříve spolek Bílej mlejn, 
který je organizátorem této akce, rozdal 
všem zúčastněným texty deseti koled. 
A tak se před kouzelnou půlnocí okolí 
zámku rozzářilo rozsvícenými lucernič-
kami a tichou nocí se linuly koledy a vá-
noční písně. Úvodem zazněly Veselé vá-
noční hody, nechybělo ani Půjdem spolu 
do Betléma a akce byla ukončena písní 
Narodil se Kristus Pán. Kolemjdoucí lidé 
se zastavovali a buď se jen zaposloucha-
li, nebo se přidali a začali zpívat také. 
V rámci štědrovečerního setkání v minu-
lých letech nosili lidé ze svých domovů 
pro ostatní cukroví, svařák nebo vánoční 
punč. To bohužel tentokrát nebylo mož-
né vzhledem k vládním opatřením, ale 
všichni doufají, že se v budoucnu i tento 
hezký zvyk opět vrátí. ///

(red)

Bylo /// U nás
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Foto: Michaela Šimůnková

Vánoční stezka
Před deseti lety poprvé zahrada MŠ Čtyř-
lístek ožila živým betlémem se zvířátky, 
Panou Marií, Josefem i malým Ježíškem. 
Zpívaly se koledy, všude to vonělo cukro-
vím, svařákem a horkým čajem. Nikoho 
tenkrát nenapadlo, jaká se z akce stane 
milá tradice. Ta byla bohužel před dvěma 
lety s příchodem covidu přerušena. „Nám 
i rodičům to bylo moc líto, proto jsme se 
letos rozhodli uspořádat jakousi náhradu, 
bohužel už bez občerstvení a zvířat. Vy-
mysleli jsme vánoční stezku,“ říká ředitel-
ka MŠ Čtyřlístek Ludmila Vargová.

Společně se svými kolegyněmi vyzdo-
bily zahradu desítkami světýlek. Ježíška 
uložily do jesliček a vedle něj postavily 
překrásného anděla, který při doteku na 
jeho srdce plní tajná přání. Děti s rodiči si 
pak ve středu 15. prosince společně pro-
šli vánoční stezku, na které se seznámili 
se staročeskými zvyky. Na závěr se všich-
ni společně sešli u ozářené pergoly, za-
zpívali koledy a rodiče si odnášeli domů 
dárečky, které pro ně vyrobily jejich děti.
„Akce se velmi podařila, účast byla veli-
ká. Jsme moc rádi, že jsme se takto s ro-
diči i dětmi mohli sejít a užít si tu krás-
nou vánoční atmosféru, a doufáme, že 
i do budoucna se budeme na podobných 
akcích potkávat a podaří se nám obnovit 
živý betlém,“ dodává Ludmila Vargová. 
///

Michala Jendruchová
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Vánoční koncerty 
Cameraty
Hned dvakrát během adventu potěšil 
své příznivce pěvecký sbor Camerata. 
První z koncertů se uskutečnil v kostele 
sv. Remigia v sobotu 18. prosince. Sbor si 
připravil pestrý repertoár. Kostel, do po-
sledního místa zaplněný posluchači, kte-
ří se přišli odpoutat od předvánočního 
stresu, se rozezněl meditativní hudbou, 
ale i energickými spirituály či klasický-
mi koledami. A tak se i z publika ozývalo 
jemné broukání Chtíc, aby spal či V půl-
noční hodinu.

Bylo /// U nás
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Foto: archiv Cameraty

Sousedský 
třeboradický advent
Na zlatou neděli bylo v zahradě u kostela 
v Třeboradicích živo. Sousedský třebo-
radický spolek zde uspořádal tradiční 
a oblíbenou akci Sousedský třebora-
dický advent. Hned v úvodu slavnostně 
odhalil rozšířený třeboradický betlém, 
který u vchodu do kostela zůstal do Tří 
králů. „Děti nám prozradily svá přání, 
a to rozšířit v příštím roce betlém o dal-
ší zvířátka. O jaká? To bude překvapení, 
ale budeme se snažit dětem vyhovět,“ 
říkají Michaela Šimůnková s Hankou 
Huspekovou a šibalsky se při tom usmí-
vají. Následovala mše svatá a pak už se 
na pomyslném pódiu v zahradě střídali 
herci, šermíři i malí zpěváčci. Spolek Bí-
lej mlejn všechny pobavil pohádkou Sůl 
nad zlato, adventně laděné představení 
si přichystalo divadlo scénického a his-
torického šermu Rebel a pak si všichni 
zazpívali koledy společně s dětmi z MŠ 
Čtyřlístek a Třeboradice. Úspěšnou akci 
zakončila místním lidem dobře známá 
zpěvačka Jessica May, kterou na harmo-
niku doprovodil Petr Novák. Oba si i spo-
lečně zazpívali s dětmi. ///

Michala Jendruchová

Na Štědrý den si pak Camerata při-
pravila Rybovu Českou mši vánoční. Kdo 
z řad diváků měl chuť přidat se ke sboru, 
mohl po splnění vládních opatření do-
razit na generální zkoušku a absolvovat 
koncert jako účinkující. „Jsme velmi rádi, 
že můžeme vystupovat. Každý koncert si 
opravdu užíváme naplno. Vidíme také, že 
naši posluchači jsou nadšeni, že můžou 
načerpat energii. Obě strany společný zá-
žitek opravdu nabíjí,“ říká sbormistryně 
Veronika Dvořáčková Žofáková. Zaslou-
ženě si účinkující užili neutuchající na-
dšený potlesk ve stoje. ///

Michala Jendruchová

Čakovičtí skauti 
a skautky rozdávali 
betlémské světlo
Na Štědrý den opět skauti a skautky ze 
skautského střediska Athabaska pře-
dávali v kostele sv. Remigia s laska-
vým svolením P. Stanislawa betlémské 
světlo. A nejen to. Společně s ním mezi 
9. a 13. hodinou rozdávali i úsměv a přá-
ní krásných Vánoc. První zájemci dora-
zili krátce po zahájení. „První připálení 
proběhlo již v 9. 06. Zájemců o plamínek 
z Betléma už od dopoledne nebylo málo. 
Stejně jako v minulém roce se s námi po-
tkalo kolem 700 spoluobčanů. Lidé při-
cházeli s lucerničkami či svíčkami a chví-
lemi si museli i počkat. Některé potrápil 
vítr, který byl nekompromisní, a tak se 
nám občas lidé vraceli k opětovnému 
zažehnutí,“ říká organizátorka akce Adé-
la Vecková. Kromě světýlka z Betléma 
si kaž dý návštěvník mohl odnést také 
skautský kalendářík na rok 2022.

Pro ty, kteří nestihli přijít dopoledne, 
byl plamínek k dispozici až do konce půl-
noční mše pro „samozažehnutí“. „Děku-
jeme všem, kteří jste přišli a plamínek si 
vyzvedli. Vše nejlepší v novém roce 2022 
vám přejí skauti a skautky a celé skaut-
ské středisko Athabaska,“ dodává Adéla 
Vecková. ///

Michala Jendruchová

Historie ///

Cukrovarská 
mašinka Paul 
Eduard s vagony 
cukru na export, 
fotoarchiv  
JUDr. M. Krištofa

Kronikářské perličky, rok 1953
Zemřel J. V. Stalin a K. Gottwald. Dru-

hým dělnickým prezidentem se stal 
A. Zápotocký. 1. června byla provede-
na peněžní reforma a zrušeny lístky 
na potravinářské a průmyslové zboží. 
V Čakovicích byla zřízena dvě výměnná 
střediska, v nichž peněžní úředníci bě-
hem dvou a půl dne zvládli výměnu pe-
něz. Hotovosti byly vyměněny v poměru 
50:1, vklady na knížkách dle jejich výše 
v poměru 5:1 (do 5.000) až 30:1 (nad 
50.000). Zlatý obsah nové čsl. koruny 
byl stanoven na 0,123426 g ryzího zlata. 
Cena zlata při nákupu čsl. bankou byla 
stanovena na 8 Kčs za 1 g ryzího zlata. 
Potraviny byly prodávány bez lístků za 
ceny: chléb 2,80, 1 kg mouky 5, hově-
zího masa 25, vepřové pečeně 29, kap-
ra 13, sádla 36, másla 44, (…) pivo 0,70, 
rum 68, (…) pánský zimník 630, košile 
70, tepláky 58, dámské silonové pun-
čochy 108, ponožky 5,80, kožené boty 
168, cigareta „partyzánka“ 1,80 za 10 
kusů, (…) vířivá pračka 1.800, motocykl 
Jawa 250 za 12.000 Kč…

18. října bylo v Čakovicích slavnost-
ním průvodem veřejnosti odevzdáno 
nově vybudované náměstí J. V. Stalina 
(dnes J. Berana). Náklady na úpravu ná-
městí činily 64.000 Kč. Projekt vypraco-
val Ing. Šebor a s technickým referen-
tem A. Noušou řídil veškeré stavební 
práce. Náměstí na místě někdejšího pole 
je řešeno jako shromaždiště pro více 
než 6000 lidí a částečně jako park. Jeho 
význam byl přiléhavě srovnáván s vý-
znamem, který má pro Prahu Letenská 
pláň. Od února bylo zahájeno vyvařová-
ní obědů pro děti naší obce. Ve vývařov-
ně byla vzorně vybavená kuchyň i jídel-
na. V budově je též umístěna mateřská 
škola. Budova národní školy byla pře-
jmenována na školu Zd. Nejedlého.

Novým správcem statku se stal J. Ho-
dač. Při žních pomáhali vojáci a na pol-
ní práce byli zaměstnáni cikáni ze Slo-
venska, což se neosvědčilo. V cukrovaru 
byla dokončena výstavba moderního 
ohnivzdorného skladiště surového cuk-
ru o značné kapacitě. Podnikovým ře-

ditelem je p. Hadrbolec. Cukr je ex-
portován do SSSR, Švýcarska, Norska, 
Švédska, Finska, Anglie, Iránu, Indie 
a F. Maroka.

Zdravotní služba lékařského středis-
ka fungovala ve dne v noci i přes neděli. 
MNV vybudoval garáže pro dopravní sa-
nitní službu, která byla využívána i pro 
okolní obce a podniky. Průměrný po-
čet návštěv na středisku byl 25 lidí den-
ně, za sobotu a neděli se počet pacientů 
ztrojnásobil.

Po stránce kriminální se projevilo 
jen několik závažnějších případů. Nut-
no odsouditi zlomyslnost nevypátra-
ných vandalů, kteří ulámali mladé ovoc-
né stromky vysázené u silnice směrem 
ke koupališti. Zlodějská činnost (zejmé-
na krádeže jízdních kol) byla zásahem 
příslušníků veřejné bezpečnosti skon-
čena. ///

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

Tento měsíc pokládá 
otázku Pro Prahu-Čakovice.

Jaký je váš názor na 
kulturní dění v naší 
městské části a jak byste ho 
případně obohatil/a?

Možností, jak si „vyrazit za kulturou“, je 
v naší městské části podle mého názoru 
dostatek. Pominu‑li poslední dva roky, 
kdy je pořádání kulturních akcí kvůli růz-
ným omezením pro organizátory hodně 
obtížné, vybere si z nabídky myslím ka-
ždý. V nabídce akcí pořádaných přímo 
úřadem městské části nebo kulturní ko-
misí dlouhodobě chybí snad jen akce pro 
rodiny a děti. Ale tady přichází na scénu 
spolky, které v naší městské části působí 
a tento chybějící program doplňují.

Co tu zatím chybí, je dostatečně velký 
prostor, který by umožnil pořádání i vět-
ších kulturních událostí. Kapacita Scho-
ellerova sálu i půdních prostor na zámku 
je vhodná pouze na pořádání komorních 
akcí a ani sál restaurace v Třeboradi-
cích není nafukovací. Jednou z možností, 
kde by právě takový prostor mohl vznik-
nout, je chátrající sýpka v Otavské ulici, 
pro kterou městská část získala dotaci 
od Evropské unie. Budeme proto usilo-
vat o získání zbývajících finančních pro-
středků na její rekonstrukci.

Bez ohledu na chybějící prostory bych 
byl moc rád, kdyby se povedlo ještě více 
kultury přesunout do ulic, do parků a na 
náměstí. Tam je totiž nejvíc vidět a prá-
vě tam mají lidé blízko jak ke kultuře, tak 
k sobě navzájem.
///

Kulturní dění v obci je poměrně živé 
a časté. Vždy se řídí vkusem toho, kdo 
kulturní pořad připravuje nebo objed-
nává. Tedy hodnocení je spíše na těch, 
kteří akci navštíví a buď se jim líbí, nebo 
nelíbí. Osobně mi chybí více odvahy do 
kultury mimo hlavní (střední) proud.
///

Petr Novák,
radní 
MČ Praha ‑Čakovice
ČMT

Myslím, že kulturní život v naší MČ je 
poměrně bohatý. Žije zde velmi mnoho 
lidí, kteří se o kulturu nejen zajímají, ale 
především se o ni starají. Naší velkou 
devizou je, že zde máme ZUŠ Marie Pod-
valové pod vedením paní ředitelky Ivany 
Heřmánkové, která nám vychovává vý-
borné muzikanty, zpěváky i výtvarníky. 
Spolupracuje se základní školou a ma-
teřskými školami. Já sama, protože pra-
cuji jako ředitelka MŠ, to mohu potvrdit.

Velmi mě těší, že zde v naší městské 
části působí řada spolků, které také vý-
znamně posilují kulturní život. Naše MŠ 
s těmito spolky spolupracuje, protože 
pomáhají udržovat tradice, které by mož-
ná časem upadly v zapomnění. Všichni 
jistě znáte Sousedský třeboradický spo-
lek, který nám spolu s místním divadel-
ním spolkem Bílej mlejn vykouzlil na za-
hradě kostela v Třeboradicích krásnou 
adventní atmosféru.

V únoru nás opět čeká masopust pod 
vedením Klubu LíPa, který se stal poměr-
ně masovou akcí. Naše MČ se rychle roz-
růstá, a tak by si určitě zasloužila nějaký 
větší kulturní stánek. Budovu, kde by se 
mohly konat velké společenské události. 
Jako zastupitelka této MČ jsem moc ráda, 
že naši radní již v minulých letech o ta-
kovémto projektu uvažovali a jsou hoto-
vé studie, které v sobě skrývají velkolepý 
projekt. Projekt bude v budoucnu reali-
zován a myslím, že se na něj všichni mů-
žeme těšit.
///

Ivana Heřmánková,
zastupitelka 
MČ Praha ‑Čakovice
Pro Prahu-Čakovice

V centru kulturního dění se pohybuji 
více než čtyřicet let. Musím objektivně 
přiznat, že všechny politické reprezen-
tace v naší městské části kultuře fandi-
ly a dle svých možností ji podporovaly. 
I občané se zapojovali, vždyť zde působil 
taneční orchestr a hrálo se amatérské di-
vadlo. Svého času byla kulturní činnost 
vyvíjena hlavně tehdejší lidovou školou 
umění.

Dnes je samozřejmě situace úplně jiná. 
Jako vše se rozvíjí i kulturní dění v měst-
ské části. Kulturní vyžití nabízí nejen kul-
turní komise městské části, ale i mnoho 
spolků. Od pořadů pro nejmenší, pohád-
ky, soutěže, koncerty, divadelní před-
stavení, výstavy, přednášky, masopusty, 
posvícení, vánoční akce, jarmarky až po 
pořady pro seniory.

Jediným, ale podstatným nedostatkem 
je absence vhodných prostor pro konání 
kulturních akcí. Pracujeme tedy s tím, co 
je k dispozici, ale všude s omezenou ka-
pacitou diváků i účinkujících.

Větší akce se konají venku, vždy s rizi-
kem, zda bude příznivé počasí.

Některé akce mají i stálé diváky. Osob-
ně miluji operetu a přivítala bych operet-
ní a muzikálové melodie, případně taneč-
ní vystoupení, pokud by se našel vhodný 
prostor.

S nadějí očekávám architektonicky za-
jímavou stavbu nebo alespoň návrh kul-
turního domu pro potřeby konání kultur-
ních akcí. Bude radnice, v této nelehké 
době, natolik osvícena, aby vystavěla 
nový kulturní stánek? ///

Kulturní dění v naší městské části je 
vzhledem k množství sdružení a spolků 
pestré.Díky spolkům, jako je například 
Klub LíPa, se stali některé akce v pod-
statě tradicí.Chybí mi pořádání čaroděj-
nic v Čakovicích a pravidelné farmářské 
trhy.
///

Tomáš Dubský,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice
ANO

Ludmila Vargová,
zastupitelka 
MČ Praha ‑Čakovice
ODS + TOP 09

Daniel Kajpr,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice
KDU-ČSL
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Rozhovor /// Rozhovor ///

že všechny děti z rodiny se takhle 
semknou v hudebním projektu?

Rodinné okolnosti hovořily ve pro-
spěch spolupráce, ovšem klíčem je 
vzájemný respekt. Všichni tři souro-
zenci v sobě máme vrozenou pracovi-
tost a cílevědomost. Myslím si, že tyto 
dvě vlastnosti nám dávají předpokla-
dy k tomu, že mnohokrát zapomene-
me na drobné nesváry a věnujeme se 
pouze tomu, co milujeme a co nás na-
plňuje – tedy hudbě.

Jaké to je tvořit takové uskupení 
s nejbližšími příbuznými?

Je fantastické trávit čas se svými nej-
bližšími a užívat si společné chvíle na 
cestě za naším snem. Dá se říct, že Ja-
maron je taková adoptivní rodina. 
Všichni v kapele jsme velice dobří přá-
telé. Například s bubeníkem Václavem 
Hejdou, kterému přezdíváme MG Ven-
ca, jezdí na všechny koncerty celá jeho 
rodina včetně mladší sestry Marušky, 
která na koncertech prodává naše CD 
a trička. Každý člen kapely, ale i reali-
začního týmu má svoji roli. Pokud bych 
měl na otázku „Jaké to je tvořit takové 
uskupení s nejbližšími příbuznými?“ 
odpovědět jednoslovně, pak bych řekl, 
že je to skvělé.

Vy jste frontmanem kapely. 
Respektují vás ostatní členové, nebo 
mívají řeči typu „brácho, neraď“ …?

Na tomto místě vás musím poopravit. 
Jsem manažer, nikoli frontman. Roli 
frontwoman plní sestra Marie. Kapela 
respektuje moji práci a já ostatní členy 
v momentech, kdy si nejsem jistý, žá-
dám o radu. Společné přání členů re-
spektuji.

Zmínil jste sestru, jak se cítí jediná 
žena v kapele? Opečováváte ji?

Myslím, že Marie a její hlas je pro Ja-
maron nenahraditelný. Marie se může 
právem cítit velmi komfortně. Přistu-
puje k hudbě stále profesionálněji a na 
jejích výkonech je to myslím znát. Od 
nás mužů v kapele je, řekl bych, čím 

dál tím opečovávanější. Vlastně je tím 
nejopečovávanějším členem naší roc-
kové bandy.

Začali jste tvořit před deseti lety. Jaký 
to je pocit, když se ohlédnete zpátky?

Cítíme obrovskou úlevu, protože ty 
těžké začátky, kdy se nám spolužáci 
posmívají, že jsme sourozenci v kape-
le, už máme za sebou, ovšem stále nás 
čeká dost výzev.

No asi jste těm spolužákům vytřeli 
zrak, protože prožíváte opravdu 
skvělé období. Z čakovické „ZUŠky“ 
hvězdou YouTube. I tak by se dal 
nazvat váš hudební úspěch, že?

Dalo by se to tak nazvat. Skutečně 
jsme se s naším posledních videokli-
pem Kamikaze dostali na přední příč-
ky hudebních trendů na YouTube a ne-
dávno jsme získali v anketě Žebřík 
ocenění Objev roku 2020. Daleko více 
než virtuálních úspěchů a sošek si ale 
ceníme úspěchů na koncertech a kon-
taktu s fanoušky.

Dnes vyprodáváte hudební sály, 
můžete už provozovat kapelu 
takříkajíc naplno? Nebo každý z vás 

hudbě, to mi řekněte, jak jste se ocitli 
prakticky na druhém hudebním 
pólu – v rockové muzice?

U folklorní hudby jsme se upřímně 
ocitli z donucení, jak to u dospívající 
mládeže někdy bývá, ale nakonec se 
nám podařilo být dostatečně tvůrčí 
a ambiciózní a realizovat naše umělec-
ké duše v autorské tvorbě.

Ve hře na dudy jste ale byli hodně 
úspěšní. Byli jste snad mistři 
republiky, že? Nezapojíte je i do svých 
rockových vystoupení?

Zvážíme to, ale vzhledem k našim trau-
matům, která nám lidová hudba způ-
sobila, to spíše dementujeme.

Název kapely vychází z jejich křestních 
jmen (Jakub, Marie, Ondřej). Právě On-
dřej Dostál je manažerem kapely, skla-
datelem, kytaristou, a tak ho ostatní 
členové vyslali k rozhovoru jako svého 
zástupce.

Máte doma dudy? Zahrajete si na ně?
Popravdě? Hru na dudy nenávidíme, 
a kdykoliv si vzpomeneme na ten uje-
čený zvuk, musíme si nahlas pustit 
Motorhead, Slayer nebo jinou jemně 
metalovou kapelu, aby nám připomně-
la, jakou hudbu máme rádi.

Narážím na to, že jste se na dudy učili 
hrát jako děti. Vyrůstali jste v lidové 

Vzpomenete si na první myšlenku, že 
založíte kapelu?

S nápadem jsem přišel já. Začal jsem 
hrát na kytaru, ovšem můj mladší 
bratr Jakub mi ji soustavně odcizo-
val a hrál na ni mnohem lépe. Roz-
hodl jsem se tedy, jako správný ma-
nažer, že není chytrý plán s bratrem 
soupeřit, ale spojit s ním síly v nově 
vznikající kapele. Jakmile se pokusi-
la do prvních akordů prvních písní 
zpívat naše sestra Marie, měli jsme 
jasno. Ta tvůrčí energie byla nepře-
konatelná.

Kapelu jste založili všichni tři 
sourozenci. Jak se to tak stane, 

Jamaron: Od folkloru k metalu
Dětství prožili v Čakovicích. Přestože se už rozprchli po celé Praze, rádi se do rodného hnízda vracejí. 
Sourozenci Dostálovi, kteří před deseti lety založili kapelu Jamaron, dnes sklízejí úspěchy po celé 
republice i na YouTube.

má ještě jiné zaměstnání a živí se 
něčím jiným?

Momentálně jsme zatím všichni členové 
kapely poloprofesionálové, ovšem s am-
bicí se profesionály stát. Každý z nás má 
mimo hudbu ještě jiné zaměstnání, na-
příklad zpěvačka Marie se věnuje studiu 
ekologie. Ale o tom až jindy.

Příští rok uplyne deset let od prvního 
koncertu. Budou nějaké oslavy?

Plánujeme koncert, a velký, ovšem vel-
kým koncertům doba nepřeje, takže 
zůstaneme nohama na zemi a uvidíme, 
co všechno si budeme moci uspořádat.

A co to oslavit v Čakovicích? Odkojila 
vás zdejší ZUŠka a také pěvecký sbor 
Camerata. Nepřichystáte čakovickým 
divákům nějaký společný koncert?

Celou naši kariéru čekáme na lukra-
tivní nabídku monstrózního koncertu 
v Čakovicích nebo na společné turné 
se sborem Camerata. Ovšem ani jedna 
z nabídek nám stále nepřišla. Pokud 
dostaneme nabídku na monstrózní na-
rozeninový koncert na náměstí Dr. Ed-
varda Beneše, tak se rádi vrátíme. (vy-
zývavý smích). ///

Michala Jendruchová
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SENIORKY A SENIOŘI, POZOR! 
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí, 
situaci je potřeba okamžitě řešit. 
Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu, 
nebo zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn. 

Dodavatel elektřiny nebo plynu 
Pokud byla Vaším dodavatelem společnost 
A-PLUS Energie obchodní, BOHEMIA ENERGY 
entity, COMFORT ENERGY, EAGLE ENERGY, 
Energie České spořitelny, Europe Easy Energy, 
Kolibřík energie, Ray Energy, nebo X Energie 
a neřešili jste změnu plateb, ověřte si, zda 
nedlužíte za energie dodavateli poslední 
instance. 
 

Platby za elektřinu nebo plyn 
Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší 
bance (trvalý příkaz) si ověřte, zda máte 
nastaveny platby za elektřinu nebo plyn. 

Pokud ne a zálohy na energie žádným 
jiným způsobem nehradíte, dlužíte za 
energie dodavateli poslední instance.  
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše 
v pořádku. Nemusíte nic řešit. 
 

 

Co se stalo? 
Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo Vaše platby dodavateli 
elektřiny nebo plynu neodchází, tak Váš dodavatel skončil. 

Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve! 

Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel poslední instance. 
 

Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady? 
Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace i problém řešit. 

Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad (obecní nebo městský), poradí Vám i Váš starosta, 
nebo Vaše starostka. 

V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn. 
 

Co bude potřeba vyřešit?  
Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit platby za 
elektřinu nebo plyn. 

Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš 
dodavatel. Proto je nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu. 

 
Kde naleznete sami více informací? 

Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace k této situaci 
– o dodavatelích poslední instance včetně kontaktů, postup, jak změnit dodavatele, 
a odpovědi na často kladené otázky lidí, kteří se dostali do stejné situace jako Vy. 

Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete domluvit schůzku. 

Místní úřady (městský nebo obecní), kam můžete také zajít osobně. 

N 
E 
B 
O 

Informační webové 
stránky hl. m Prahy
pro zákazníky zkrachovalých dodava-
telů energií – pomoc seniorům
Hlavní město Praha spustilo nové webo-
vé stránky na adrese energie.praha.eu, 
na kterých zákazníci zkrachovalých do-
davatelů energií mohou najít důležité 
informace a doporučení. Tyto stránky 
jsou zejména určeny zranitelným skupi-
nám lidí, jako jsou senioři, kteří se často 
stávají obětí nekalých praktik některých 
obchodníků s energiemi, zneužívajících 
tuto nepříjemnou energetickou situaci. 
V případě potřeby kontaktujte Odbor 
školství, kultury a sportu na telefonním 
čísle 283 061 427 (Jana Jirušková).
///

Kurzy pro seniory
Němčina
Kurz obnoven v běžném režimu, tj. každý 
čtvrtek od 10.00 do 11. 00.
První kurz začíná 13. 1. 2022.

Angličtina
Kurz obnoven v běžném režimu, tj. kaž-
dé úterý od 9.00 do 10.00 začátečníci, od 
10.15 do 11.15 pokročilí.

Trénování paměti
V rámci národního týdne trénování pa-
měti proběhnou bezplatné přednášky 
pro seniory.
15. 3. 2022 úterý: 13.30–14.30 začáteč-
níci, 14.30–15.30 pokročilí

Zájemci se mohou informovat a přihlá-
sit u Jany Jiruškové, tel. 283 061 427. ///

Vážení senioři,
bohužel i na území MČ Praha‑Čakovice 
se již vyskytují nekalé praktiky někte-
rých obchodníků s energiemi. Ti jsou 
aktivní i v souvislosti s ukončením čin-
nosti některých dodavatelů energií a se 
zvýšením cen energií. Možná mezi jejich 
cílovou skupinu patříte i vy.

V souvislosti s touto nepříjemnou situ-
ací vám uvádíme několik doporučení, jak 
postupovat, pokud vás některý z obchod-
níků prostřednictvím svého podomního 
prodejce osloví.
1.  V případě, že vás podomní prodejce 
navštíví, nepouštějte ho dovnitř do domu 
ani do bytu, byť se bude chovat mile, sluš-
ně a bude na vás působit seriózně.
2.  Doporučujeme s podomním prodej-
cem nejednat a slušně ho požádat přes 
zavřené dveře, aby odešel. Když tak ne-
učiní a bude stále zvonit, máte právo za-
volat policii.
3.  Pokud se rozhodnete s podomním 
prodejcem energií jednat a vyslechnout 
si jeho nabídku, může se stát, že vás 
bude tlačit do okamžitého podpisu nové 
smlouvy s tím, že smlouva je pro vás 
velice výhodná. Doporučujeme smlou-
vu hned nepodepisovat, ale ponechat si 
ji nejdříve k prostudování. Tím získáte 
také čas smlouvu před jejím podpisem 
ještě s někým konzultovat, například se 
svými blízkými, nebo si prodejce ener-
gií prověřit. Může se totiž stát, že cena 
za energie uvedená ve smlouvě vám na 
první pohled bude připadat výhodná, 
ale to může být pouze relativní, protože 

smlouva neobsahuje jen cenu, ale také 
obchodní podmínky, které pro vás mo-
hou být nevýhodné. Pokud byste takto 
pro vás nevýhodnou smlouvu podepsali 
hned, vyvázat se z takovéto smlouvy je 
velice obtížné. Může se také stát, že vám 
podomní prodejce nabídne výhodnou 
cenu energií ústně, nebo vám dokonce 
nabídne účast na aukci s energiemi pro-
střednictvím vámi podepsané přihlášky. 
Zároveň vám nabídne, že vše za vás zaří-
dí na základě vámi podepsané plné moci 
a v případě aukce i na základě podepsa-
né přihlášky na aukci. Zde platí stejné 
doporučení jako u smlouvy, a to nepode-
pisovat plnou moc ani přihlášku na aukci 
okamžitě. Hlavním pravidlem je nepode-
pisovat dokumenty, které byste si řádně 
neprostudovali a případně nezkonzul-
tovali před jejich podpisem. Pamatujte, 
že slušný prodejce vám poskytne tolik 
času, kolik potřebujete, a nebude na vás 
vyvíjet nátlak.V případě, že vás prodejce 
energií osloví telefonicky, upozorní vás, 
že hovor mezi vámi je monitorován (ně-
kdy je hovor nahráván i bez upozornění). 
Pokud smlouvu odsouhlasíte telefonicky, 
mohlo by to pro vás také znamenat pro-
blém, proto prodejce požádejte, aby vám 
smlouvu poslal k prostudování, a vše 
řešte jen písemnou formou. Neříkejte 
hned své ano. Pokud se rozhodnete te-
lefonickou nabídku odmítnout, není nic 
jednoduššího než hovor absolutně bez 
výčitek ukončit.

Pamatujte na to, že mezi všemi ob-
chodníky se vyskytují i tzv. šmejdi, a pro-
to buďte obezřetní. ///
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Čakovický klub měl ve čtveřici účastníků 
hned trojí zastoupení – Jakub a Tomáš 
Chadimovi, Zdeněk Kalous a doplnil je 
vsetínský Radek Šafr společně s reali-
začním týmem.

„Je to krásná země. Projeli jsme té-
měř celou Jižní Koreu, navštívili opravdu 
spoustu krásných míst. Od ostrova Čedžu 
až po staré chrámy někde uprostřed lesa. 
U nás je také řada nádherných míst, ov-
šem nedá se to vůbec srovnávat. Hrozně si 
mi líbila příroda. Měli jsme krásné poča-
sí, navíc podzim tomu ještě přidal zvláštní 
kouzlo,“ vyprávěl zážitky nohejbalovému 
magazínu Tomáš Chadim.

Jako první se mu při slovech Jižní Ko-
rea vybaví kimči. Fermentovaný, tedy ne 
úplně voňavý a velmi pikantní salát. „To 

nám tam podávali pokaždé. Když k snída-
ni dostanete takhle pálivé jídlo, určitě na 
to nezapomenete. Jinak se mi vybaví i to, 
jak nás místní všude vítali. Nestalo se, aby 
nás někdo jen pozdravil, stále se chtěli fo-
tit. A překvapilo mě, jaká tam panuje bě-
hem turnajů v jokgu disciplína,“ pokračo-
val.

Jako zkušený nohejbalista může To-
máš Chadim přiblížit hlavní rozdíly mezi 
jeho tradičním sportovním odvětvím a jo-
kgu. „Rozhodně je to povrch. Hodně hrají 
na umělce, navíc balón má hladký povrch. 
Borci tam mají jiný nákop míče, hrají ba-
lon níž, aby se sklouzl. Takže rána z výšky 
tam byla úplně k ničemu. A největší roz-
díl? Nesmí se blokovat, takže se můžeš 
jen koukat, jak si to dají přímo nad pásku 

a mlátí s tím daleko ven z kurtu. Navíc se 
nesmí hrát tělem, což u nás využívá větši-
na hráčů,“ vysvětluje.

Spolu se Zdeňkem Kalousem dostali 
nabídku, aby zůstali a zapojili se do míst-
ní soutěže. „Dostali jsme se Zdendou na-
bídku, abychom rok zůstali. Přišla relativ-
ně brzy, asi po třetím dnu našeho pobytu. 
Dostali bychom vízum, ubytování, práci 
na tři hodiny denně plus hezký plat. Ale 
hráči tam trénují každý den, to by mě asi 
úplně nebavilo. Se Zdendou jsme o tom 
přemýšleli, ale nejspíš bychom si tam ne-
zvykli. Na tom jsme se shodli. Navíc čer-
stvě bydlím v Praze, kde jsem spokojený. 
A nemohl bych nechat Čako ve štychu,“ 
usmívá se.

Dále vypráví, jaká panuje při jokgu dis-
ciplína: „Na jednu stranu je tam klid, pro-
tože se nikdo nehádá. Hráči si to nedovolí. 
I když byl balon jasně na čáře a rozhodčí 
pískl aut, nikdo neprotestoval a hrálo se 
dál. Na druhou stranu všichni opravdu 
prožívají každý balon. Před každou výmě-
nou i po ní si zařvou pokřik, takže zápasy 
občas byly hodně vyhecované.“

Jokgu je v Koreji hodně populární 
a o zápasy i hráče je zájem. „Turnaje tam 
vysílá televize. Nedokážu říct, čím to je. 
Odhadoval bych, že jokgu je na úrovni 
jako u nás třeba florbal. Byli jsme napří-
klad na PCR testech, doktor viděl znač-
ku na bundě a hned se ptal, jestli hraju 
v obraně, nebo smečuju,“ vrací se Tomáš 
Chadim k exkluzivnímu výletu.

A dodává, že Korejci zkoušeli i náš čes-
ký nohejbal: „Byla legrace s nimi hrát. 
Hrozně si divili, když viděli blok nebo že 
si můžeme zašlápnout balon. To se jim lí-
bilo. Nešlo jim hrát tělem, prostě se to od 
nich neodráželo. Pořád to ale hráli jako jo-
kgu, takže míč najednou neklouzal, a byly 
to v podstatě balony zadarmo. Ovšem sta-
čilo by pár tréninků a potrápili by.“ ///

Ladislav Horák a Michal Káva

Čakovičtí nohejbalisté propagovali 
svůj sport v Jižní Koreji
Z České republiky se na konci minulého roku vydali čtyři 
nohejbaloví mušketýři na čtrnáctidenní návštěvu Jižní Koreje. Čekal 
je tam turnaj v jokgu (asijská obdoba nohejbalu) a také propagace 
tradičního nohejbalu v této vzdálené a pro našince exotické zemi.
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U nás /// na YouTube

Čakovická 
kronika  
2021 – 1. díl

Vánoční koncert 
Veni Emmanuel

Měli jste v plánu naladit se svátečně 
na vánočním koncertu Veni Emmanuel 
v kostele sv. Remigia? Nestihli jste to? 
Poslechněte si záznam.

Trolejbusová linka 58

Zajímají vás informace o návratu 
trolejbusové linky 58 do Čakovic 
včetně její výstavby? Pokud ano, 
tak v tom případě si nenechte 
ujít tuto reportáž.

Čakovické zprávičky

Žhavé novinky z městské části Praha‑Čakovice se dozvíte 
v Čakovických zprávičkách.

Čakovická kronika 2021 – 2.díl

Pokud vás zaujal první díl kroniky, můžete zhlédnout 
i její druhou část.

Novoroční přání 
pátera Stanislawa

Poslouchat slova 
čakovického faráře 
Stanislawa Góry je vždy 
pohlazením po duši. Za-
poslouchejte se do jeho 
novoročního přání.

Shahab Tolouie Trio, 
ethno flamenco
V závěru listopadu nás poctili svou návště-
vou velmi zajímaví hudebníci. V Schoellero-
vě sále čakovického zámku se představilo 
Shahab Tolouie Trio, které propojuje tradič-
ní perskou hudbu s prvky flamenca. 

Jaký byl rok 2021 v naší městské části? Na tuto otázku vám 
odpoví první díl sestřihu vybraných momentů roku 2021 .

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

→ ←
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Do čakovického kostela sv. Re-
migia se nově bez obtíží dosta-
nou i handicapovaní lidé. O třetí 
adventní neděli bezbariérovou 
branku slavnostně požehnal 
P. Stanislaw Góra.

Je tomu rok, co padlo rozhodnutí o vybu-
dování bezbariérového přístupu do kos-
tela sv. Remigia. „Přes covidová omezení 
tehdy navštívilo kostel velké množství 
lidí, byli mezi nimi také rodiče s dětmi 
a lidé na vozíku. Pro ně jsme museli vy-
ndat a umístit na schody lyžiny. To bo-
hužel pokaždé vyžadovalo někoho, kdo 
bude asistovat,“ vysvětluje pastorační 
asistentka Anna Steinová.

Na jaře pak farnost začala shánět fi-
nance a celý projekt nechala schválit pa-
mátkáři. „Získali jsme grant od Magistrá-
tu hl. m. Prahy, dále nám přispěl Globus 
z projektu Lepší svět, nějaké finance 
jsme měli z prodeje mazanců, část peněz 
byla použita z Tříkrálové sbírky z Farní 
charity Čakovice. Finanční pomoc nám 

Remigius bez bariér
poskytla i MČ úhradou části cesty na po-
zemku MČ. Poděkování patří všem za fi-
nanční podporu a za práci, kterou zde 
odvedli i někteří farníci,“ říká Anna Stei-
nová.

Branku slavnostně požehnal třetí ad-
ventní neděli P. Stanislaw Góra a v pátek 
17. prosince ji vyzkoušel i čakovický pa-
ralympionik David Drahonínský, který 
díky tomu vůbec poprvé navštívil kostel 
sv. Remigia. „Interiér kostela se mu moc 
líbil, obdivoval barvy a atmosféru pro-
storu. Branka nyní slouží všem, pro kte-
ré jsou schody bariérou, ať jsou to handi-
capovaní, rodiče s kočárky nebo senioři. 
Je pro nás radostí, že je kostel přístup-
ný opravdu všem a můžeme se tu všich-
ni potkat a tímto setkáním odstraňovat 
i bariéry v nás,“ dodává Anna Steinová.

Na jaře by farnost chtěla pokračovat 
v úpravě prostoru kolem kostela. Tento-
krát předláždit prostor od bezbariérové-
ho vstupu až ke kostelu s využitím stáva-
jících dlažebních kostek. K tomuto účelu 
zřídila farnost účelovou sbírku. ///

Michala Jendruchová
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Změna provozní doby 
lékárny Cukrovarská
Od ledna 2022 došlo ke změně provoz-
ní doby lékárny Cukrovarská na adrese 
Cukrovarská 173/64, 196 00, Praha 9.
Nová provoz. doba: po–pá, 8–16 ///

Otevírací doba pošty 
Pošta Praha 96 – Čakovice,  
Cukrovarská 2/27
Kontaktní telefon: (+420) 954 219 600
Po: 10:00–12:00, 13:00–18:00
Út: 08:00–12:00, 13:00–16:00
St: 10:00–12:00, 13:00–18:00
Čt: 08:00–12:00, 13:00–16:00
Pá: 08:00–12:00, 13:00–16:00 ///

Farnost ///

Aktuální informace pro 
majitele psů
Od 1. 1. 2022 je zrušeno vydávání psích 
známek městskou částí Praha‑Čakovice. 
Psi budou kontrolováni na základě čipu. 
Zároveň byl zrušen Registr čipovaných 
psů vedený Magistrátem hl. města Pra-
hy. Nový registr – centrální evidence psů 
(CEP), vedený Komorou veterinárních 
lékařů, zatím ještě nevznikl. V souvis-
losti s tím prozatím nevzniká chovate-
lům povinnost vkládat či hlásit čísla čipů 
svých psů, jakož i s nimi související úda-
je. Zároveň připomínáme, že již od roku 
2020 platí povinnost chovatelů psů v ČR 
mít psy označeny. Za psa bez označení 
hrozí správní řízení s uložením až 50 ti-
sícové pokuty.

Také od 1. 1. 2022 byla pro nově při-
hlášené psy zrušena úleva od poplatků 
za čipování. Splatnost místního poplat-
ku ze psů: pokud je poplatek nižší než 
600 Kč, má splatnost do 31. 3. 2022,po-
kud je poplatek vyšší než 600 Kč, může 
být uhrazen ve dvou splátkách, a to první 
polovina částky do 31. 3. 2022, doplatek 
pak do 31. 8. 2022. Složenky na úhradu 
místního poplatku ze psů obdrží stávají-
cí poplatníci do svých poštovních schrá-
nek. Veškeré informace můžete najít na 
www.cakovice.cz, záložka Úřad ˃ Potře-
buji si zařídit ˃ Místní poplatky.

Zároveň prosíme majitele psů, aby po 
svých psích svěřencích na veřejných pro-
stranstvích uklízeli. ///

Děkujeme městská část Praha-Čakovice

Mladí čakovičtí 
fotbalisté sbírají 
úspěchy na 
turnajích
Podzimní série mistrovských zápasů 
už dávno skončila, ovšem mládežnická 
mužstva TJ Avia Čakovice nezahálí a ve-
dle tréninků se účastní zimních halových 
turnajů.

„Na nich se nám daří velmi dobře,“ říká 
šéf oddílu Petr Rosenhofer.

„Přípravka ročníku 2012, kterou na za-
čátku sezóny převzal jako hlavní trenér 
bývalý ligový fotbalista Stanley Ibe, pra-
videlně atakuje stupně vítězů. Dvě první 
místa z turnajů v Kolodějích a v Říčanech 
přivezl ročník 2013 pod vedením trené-
rů Popovyche a Rosenhofera. A radost 
nám dělá i ročník 2014, který se během 
podzimu pod vedením trenérů Meduny 
a Koči výkonnostně velmi zvedl a z tur-
najů v Kolodějích rovněž dvakrát přivezl 
první místo,“ pokračuje.

Své první turnaje odehrála i čakovická 
školička. „V ní jsou chlapci ročníků 2015 
a 2016 a povedlo se jim rovnou obsadit 
druhé místo. Zároveň ještě máme v naší 
fotbalové školičce volná místa, tudíž se 
zájemci mohou hlásit,“ vzkazuje na závěr 
Petr Rosenhofer. ///

Michal Káva
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V polovině ledna proběhl v naší sportov-
ní hale jubilejní 10. ročník turnaje O po-
hár starosty MČ Praha–Čakovice v ná-
rodní házené staršího žactva. Nejlepším 
týmem byl Sokol Tymákov, který porazil 
všechny čtyři soupeře. Týmy od druhého 
do čtvrtého místa posbíraly stejný počet 
bodů, tak musela rozhodnout minitabul-
ka vzájemných zápasů. A to byla výhra 
pro A tým Čakovic, který díky tomu ob-
sadil druhou příčku.

„Tým starších žáků je po podzimu prv-
ní v tabulce oblastního kola a v halových 
turnajích se snaží získávat další zkuše-

nosti. Další halové turnaje budou násle-
dovat, první už 29. ledna na Spojích,“ ří-
kají členové čakovického klubu.

Konečné pořadí
1. Sokol Tymákov 8 bodů, 2. TJ Avia Ča-
kovice A 4 body, 3. NH Řevnice 4 body, 
4. TJ Přeštice 4 body, 5. TJ Avia Čakovice 
B 0 bodů

Výsledky domácích
Čakovice A ‑ Řevnice 13:14, ‑ Čakovice B 
15:5, ‑ Přeštice 24:16, ‑ Tymákov 15:21.
Čakovice B ‑ Řevnice 7:15, ‑ Přeštice 6:18, 
‑ Tymákov 4:17, ‑ Čakovice A 5:15. ///

Turnaj O pohár starosty MČ Praha–
Čakovice vyhrál Tymákov, domácí druzí
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Mobilní sběr nebezpečných odpadů a potravinářských olejů 2022
Datum – den Praha ‑ Čakovice

Zastávka čas od – do
Po – Pá So

01. 03. – út
04. 06. – so
23. 07. – so
30. 08. – út

1. křižovatka ul. Schoellerova – V Pačátkách 15.00–15.20 8.00–8.20
2. křižovatka ul. Schoellerova – U Hřbitovů 15.30–15.50 8.30–8.50
3. křižovatka ul. Bělomlýnská – U Bílého Mlýnku (u garáží) 16.00–16.20 9.00–9.20
4. křižovatka ul. Schoellerova – Cukerní 16.30–16.50 9.30–9.50
5. křižovatka ul. Ke stadionu – Jizerská 17.00–17.20 10.00–10.20
6. ul. Něvská (MŠ 120 – parkoviště) 17.30–17.50 10.30–10.50
7. křižovatka ul. Cukrovarská – Vyhlídkova 18.00–18.20 11.00–11.20
8. křižovatka ul. Polabská – Krčmářovská 18.40–19.00 11.40–12.00

Mobilní sběr nebezpečného odpadu pro občany zajišťuje a financuje hlavní město Praha.

– máte podezření z porušování záko-
na č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdu-
ší,  a  předpisů  podle  něj  vydaných? 
Můžete jej nahlásit na Odbor životního 
prostředí MČ Prahy 18 (tel. 284 028 225, 
284 028 117, 284 028 225, 284 028 137; 
e‑mail jana.pandadisova@letnany.cz, 
alena.pokorna@letnany.cz),

– potřebujete vyhodit  vyřazený elek-
trospotřebič? Pokud objednáváte nový 
elektrospotřebič s dopravou, můžete 
u některého prodejce využít službu od-
vozu starého elektrospotřebiče. Máte 
také možnost bezplatně využít stano-
viště sběrného odpadu hlavního města 
Prahy. Nejbližší sběrný dvůr je v Praze 
9 – Kbelích na adrese Jilemnická/Bohda-
nečská. Tato služba je zdarma pro všech-
ny občany Prahy. Je nutné se prokázat 
platným občanským průkazem.

– potřebujete vyhodit  staré pneuma-
tiky?  Můžete využít služby zpětného 
odběru pneumatik u některého z pneu-
servisů a autoservisů nebo pneumatiky 
odvézt do nejbližších sběrných dvorů. 
Nacházejí se v ulici Na Bahnech v Čakovi-
cích nebo v Praze 9 – Kbelích. Tato služba 
je zpoplatněna dle velikosti pneumatiky. 

Více informací na www.cakovice.cz,  
záložka Úřad ˃ Potřebuji si zařídit ˃ 
Ukládání odpadů.

–  potřebujete  vyhodit  akumulátor 
nebo jiný nebezpečný odpad? Využijte 
sběrného dvora v Praze 9 – Kbelích na 
adrese Jilemnická/Bohdanečská.

Informace o druhu odpadu, který 
můžete odkládat do sběrného dvo-
ra ve Kbelích, včetně otevírací doby 
můžete najít na webových stránkách  
https://praha19.cz/zivot‑na‑praze‑19, 
záložka Odpady a kontejnery ˃ Sběrný 
dvůr Kbely.

Vážení občané,
pro většinu z nás je ohleduplnost k život-
nímu prostředí, a tím pádem i ke spoluob-
čanům samozřejmá. Přesto v naší měst-
ské části opakovaně dochází k zakládání 
černých skládek, ukládání objemného 
odpadu u stanovišť na kontejnery apod., 
což hyzdí naše okolí. Vzhledem k tomu, 
že máme v tomto ohledu i spoustu pod-
nětů od vás, vidíme, že i vám na prostře-
dí, ve kterém žijeme, záleží.

Proto si dovolujeme zopakovat pár 
pravidel, při jejichž dodržování se tu 
nám všem bude žít lépe.

Objemný odpad, nebezpečný odpad, 
elektrospotřebiče apod. a bioodpad pa-
tří do sběrných dvorů, případně do při-
stavených velkoobjemových kontejnerů 
s přesným určením použití. Nevyhazuj-
te tento odpad kdekoliv volně na území 
městské části ani na stanoviště směsné-
ho či tříděného odpadu a na stanoviště 
velkoobjemových kontejnerů v době, kdy 
nejsou přistaveny.

Směsný odpad z domácností patří do 
nádob na směsný odpad, jejichž pravi-
delný svoz jste si objednali na magistrá-
tu. Nevhazujte odpad z domácnosti do 
veřejných pouličních košů.

Prosíme vás o udržování pořádku na 
stanovištích tříděného odpadu, neodklá-
dejte odpad vedle nádob na tříděný od-
pad, protože v době větrného počasí jsou 
odpadky rozfoukány po okolí. Pokud jsou 
na jednom stanovišti nádoby již plné, 
můžete využít stanoviště jiné. Mapu sta-
novišť můžete najít na www.cakovice.cz, 
záložka Úřad ˃ Potřebuji si zařídit ˃ 
Ukládání odpadů ˃ Mapa tříděného od-
padu. Zároveň vás prosíme, abyste šetřili 
kapacitu nádob pro tříděný odpad tím, že 
budete pet láhve sešlapávat a kartonové 
krabice rozebírat.

Sáčky na stojanech jsou určené na 
úklid psích exkrementů a pro aktuální 
potřebu, nikoliv na sběr do zásoby. ///

Děkujeme
Městská část Praha-Čakovice

Jak postupovat, když... Zvýšení poplatku za 
komunální odpad
z nemovité věci od 
1. 1. 2022
I přestože Rada MČ Praha‑Čakovice na 
svém 110. zasedání většinově nesouhlasi-
la se zvýšením poplatku za komunální od-
pad z nemovité věci (viz www.cakovice.cz, 
záložka Samospráva ˃ Rada MČ ˃ Zá-
pisy z jednání Rady MČ), Magistrát 
hl. m. Prahy schválil novou obecně závaz-
nou vyhlášku č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy 
s účinností od 1. ledna 2022, o místním 
poplatku za odkládání komunálního od-
padu z nemovité věci, ve které je nově 
poplatek stanoven jednotnou sazbou, 
a to 0,50 Kč za 1 litr objednané sběrné 
nádoby na směsný komunální odpad. 
Výše poplatku bude vypočítána na zá-
kladě celkového počtu objednaných litrů 
sběrné nádoby u konkrétního objektu, 
tedy dle kapacity nádoby a počtu svozů 
v poplatkovém období, kterým je kalen-
dářní rok.

V souvislosti se změnou systému sprá-
vy poplatku není nutné správci poplatku 
doručovat žádné dokumenty.

Další informace o novém poplatku mů-
žete najít na portálu hl. m. Prahy na adre-
se www.praha.eu/poplatekzaodpad, kde 
můžete využít kalkulačku a na základě 
vámi zadaných konkrétních údajů si mů-
žete vypočítat výši nového poplatku. Výši 
nového poplatku si můžete také spočítat 
na Portálu Pražana, portalprazana.cz.

 
Biologicky rozložitelný rostlinný odpad
Od 3. ledna 2022 si můžete bezplatně ob-
jednat nádobu na biologicky rozložitelný 
rostlinný odpad. K objednání můžete 
využít formulář, který najdete na adre-
se bioodpad.praha.eu. Na této webové 
stránce můžete najít také podrobné in-
formace o tom, jaký odpad do nádoby 
patří, jaký nepatří, v jakém případě je 
nutné nádobu opatřit zámkem a jakým 
způsobem. Pro plátce, kteří již tuto služ-
bu využívají, je od 1. ledna 2022 tato 
služba bezplatná. ///

U nás /// Informuje

Při  mobilním  (zastávkovém)  sběru 
lze bezplatně odložit následující dru-
hy  nebezpečného  odpadu: kyseliny, 
rozpouštědla, zásady, pesticidy, fotoche-
mikálie, zářivky a jiný odpad s obsahem 
rtuti, baterie a akumulátory, barvy, tis-
kařské barvy, lepidla, pryskyřice, moto-
rový olej, nepoužitelná léčiva a cytosta-
tika, potravinářský olej a tuk (uzavřený 

v PET lahvích), detergenty obsahující 
nebezpečné látky (čistící prostředky). 
Kapalné nebezpečné odpady musí být 
předány v pevně uzavřených nádobách!
Nelze  odložit:  stavební opad, objemný 
odpad elektrozařízení apod.

V případě, že svozové vozidlo nena-
leznete na příslušné zastávce dle harmo-
nogramu, kontaktujte řidiče tohoto vo-

zidla na telefonním čísle 739 412 393, 
731 686 777, 602 485 324. Mobilní svoz 
zajišťují vždy dvě vozidla současně, je 
tedy nutné řidiči sdělit na jaké městské 
části a zastávce svozu se nacházíte. Není 
předem určeno, jaké vozidlo bude danou 
trasu svážet. Z tohoto důvodu se může 
stát, že budete muset kontaktovat všech-
na telefonní čísla. ///

Z MHMP máme  přiděleno  na  období 
1 – 6/2022 14 ks VOK.
duben 06. 04. , 20. 04.
květen 04. 05. , 18. 05.
červen 01. 06. , 15. 06. , 29. 06.

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

VOK na bioodpad 
2022
Vážení spoluobčané,
i v roce 2022 budou pro potřeby občanů 
přistavovány kontejnery na bioodpad. 
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  na  období 
1 – 6/2022 8 ks VOK na bioodpad.
duben 23. 04.
květen 21. 05.
červen 04. 06. , 18. 06.

Kontejnery budou přistavovány v so-
botu mezi 9.00 – 12.00 hod.
Třeboradice ‑ parkoviště u hřbitova 1 ks
Miškovice ‑ Na Kačence 1 ks

Výluka na trati  
Praha–Všetaty
Od 4. února (od 20.40 hod.) do 28. února 
(do 4 hod.) bude zcela přerušen provoz 
vlaků v úseku Praha Satalice – Praha 
Vysočany. Vlaky linky S34 a Pražský mo-
toráček budou v tomto období odřek-
nuty bez náhrady. Ostatní vlaky budou 
nahrazovány autobusy. Bližší informace 
o organizaci náhradní dopravy nalezne-
te včas na vývěskách na nádražích nebo 
na webu www.pid.cz. ///

VOK na objemný 
odpad 2022

Vážení spoluobčané,
v roce 2022 budou pro potřeby občanů 
MČ Praha ‑ Čakovice přistavovány kon-
tejnery na objemný odpad. Tyto kontej-
nery 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, chemi-
kálie, zářivky, autobaterie), dále odpad 
stavební a živnostenský a také bioodpad 
(na ten jsou přistavovány speciální VOK 
jen na bioodpad, tj. na větve, trávu, ovo-
ce atd.).

Kontejnery budou přistavovány ve stře-
du ve 14.00 hod. a odvoz bude ten samý 
den v 18.00 hod.
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15. ÚT
O pejskovi a kočičce
Divadlo Funfárium připravilo pro naše nejmenší oblíbenou po-
hádku O pejskovi a kočičce. Akci pořádá Cirkus – centrum pro 
rodinu. Máte‑li dopoledne čas, vezměte své ratolesti a vydejte 
se do podkroví čakovického zámku. Začátek je v 9. 30.
 

22. ÚT
Vernisáž
O tom, jak kouzelně může působit hra světla a skla, vás přesvěd-
čí výstava studentských prací Sklo a světlo, která se uskuteční 
v galerii Na Půdě čakovického zámku. Slavnostní vernisáž 
začíná v 17 hodin. A těšit se můžete na výtvory studentů střední 
uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově.
 

23. ST
Sklo a světlo
V galerii Na Půdě čakovického zámku pokračuje výstava Sklo 
a světlo. Studentské práce si můžete prohlédnout až do 9. 3. 
Pořadatelem je MČ Praha‑Čakovice.
 

26. SO
Masopust
Už máte nachystané masky? Tak je oprašte a vydejte se na 
oblíbenou akci, kterou tradičně pořádá Klub LíPa. Třeboradický 
masopust startuje úderem 10. hodiny na návsi. Průvod masek 
s občerstvovacími zastávkami potěší malé i velké. K tanci a po-
slechu hraje kapela Pralinka. A na zahradě restaurace Maximum 
na vás čeká zajímavý doprovodný program. ///

Inzerce

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

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

Instalatérské, topenářské a svářečské práce.  Volejte 604 644 988, 
spoustamichal@seznam.cz ///

Poznamenejte si jeden důležitý termín. 
Odevzdání vašich podkladů do březnového 
čísla (tj. 03/2022) pro publikování pozvá‑
nek, prezentování akce v ka len dáři akcí 
a inzerce je nejpozději do 10. února. 
Toto číslo vyjde 25. února.

Chcete inzerovat 
v březnovém čísle 
U nás v Čakovicích?

Šťastný nový rok 2022
přeje ZUŠ Marie Podvalové
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Kalendář /// U nás

Kalendář únor

Doporučujeme, abyste se před návštěvou 

vámi vybrané akce informovali o platných 

epidemiologických opatřeních. Zároveň 

doporučujeme, abyste sledovali aktuální 

informace na stránkách www.cakovice.cz, 

nebo na webových či facebookových stránkách 

organizátorů akcí.



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

Nakupování se Scan&Go
je praktičtější a bezpečnější!
Díky službě Scan&Go nemusíte zboží skládat na pokladní pás, ale nakupujete rovnou do tašky. Navíc máte 
stále přehled o vaší průběžné útratě a nemusíte čekat ve dlouhých frontách u poklady, protože za svůj nákup 
platíte u speciálních pokladen Scan&Go.
Ovládání Scan&Go je velmi intuitivní. Vybrané zboží načtete ručním skenerem nebo prostřednictvím 
Scan&Go v aplikaci Můj Globus, které najdete uprostřed dolního menu, a po načtení vložíte do vaší nákupní 
tašky. Jakmile budete mít vše nakoupené, u pokladny Scan&Go svůj nákup načtením speciálního čárového kódu 
ukončíte a zaplatíte za něj.

Co nového vám SCAN&GO přináší?
•   Po naskenování výrobku a kliknutí na jeho název se vám nově otevře obrazovka, kde najdete další užitečné informace, 

jako je jeho popis, složení nebo obsažené alergeny.
•   Pro přehlednější práci se skenerem jsme přidali do rohu displeje menu, ve kterém najdete 

například nápovědu nebo možnost zvětšit si text pro lepší čitelnost. Můžete zde také aktualizovat svůj nákupní 
seznam nebo vám poradíme, jak dokončit nákup.

•   Rozmysleli jste si nákup některého již načteného zboží? Díky vylepšenému odebírání položek z nákupního košíku 
můžete odstranit jeden, dva či všechny kusy zároveň.

•   Přes skener si nyní snadno koupíte i pivní přepravku.
•   V budoucnu vás také upozorníme, že vámi vybrané zboží obsahuje bezpečností prvek,

a proto ho je třeba předložit při placení obsluze, aby bezpečnostní prvek odstranila.
•   Byl váš nákup vybrán k namátkové kontrole? Na tuto skutečnost vás upozorníme přes skener, 

a to včetně vysvětlení, že se není čeho obávat. Jen zkontrolujeme, jestli jste při načítání některou 
z položek nechtěně nepřeskočili nebo ji nenačetli vícekrát, než máte v nákupním košíku. 

Více informací o službě Scan&Go včetně podrobného návodu a instruktážního videa naleznete ZDE

Hypermarket Globus Praha–Čakovice 
Kostelecká 823, 196 00 Praha 9

po—ne 7.00–21.00 hod. | www.globus.cz @GlobusCesko

Globus Česko

MŮJ GLOBUS – mobilní aplikace pro rychlejší a bezpečnější nákupy 
V aplikaci Můj Globus můžete nejen bezkontaktně nakupovat se službou Scan&Go, ale nabízí vám řadu 
dalších výhod.
Přímo v aplikaci si můžete vytvořit chytrý nákupní seznam, do kterého si zaznamenáte, co máte v plánu nakoupit nebo vaše 
oblíbené výrobky do seznamu rovnou naskenujete přes jejich čárové kódy. V nákupním seznamu si můžete také zkontrolovat, 
kolik vámi vybrané zboží v Globusu nyní stojí a jaké jsou skladové zásoby. Jeho další velkou výhodou je, že ho lze sdílet 
s celou rodinou, která do něj může také zapisovat, co byste měli při vaší příští návštěvě Globusu nakoupit.
V aplikaci Můj Globus najdete i svou virtuální kartu Globus Bonus včetně všech svých slevových kuponů. Prohlédnout si v ní 
můžete také naše aktuální letáky a katalogy. Přímo v aplikaci Můj Globus také zjistíte, jaká je aktuální vytížení vámi zvolené 
prodejny nebo si přes ní můžete objednat k osobnímu vyzvednutí jídlo z Restaurace Globus.
Aplikaci Můj Globus využijete nejen při nákupu, ale také během samoobslužného tankování. Jednoduše naskenujete QR kód 
ze stojanu na čerpací stanici, určíte si maximální částku, kterou chcete za pohonné hmoty utratit a poté do této hodnoty 
natankujete. V případě, že nedosáhnete nastavené částky, vám přeplatek vrátíme zpět na účet. Jen připomínáme, že tato služba 
je dostupná pouze na vybraných a označených stojanech.

Podrobné informace o všech výhodách aplikace Můj Globus včetně 
odpovědí na nejčastější dotazy a videa, jak ji používat, naleznete ZDE

Těšíme se na vás!

Inz_Globus_SG_210x280_PRCA.indd   1 12.01.22   13:33

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

Jednosměnný provoz. Provozovna Praha 9 - Čakovice.

Jsme výrobci produktů pro kreativní tvorbu

Vedle prodejny LIDL ul. Schoellerova, Praha 9 
www.cukrarna-hajek-hajkova.cz | tel: 602 650 626

CUKRÁRNA 
ČAKOVICE

DORTY · MINIDEZERTY 
CHLEBÍČKY · OBLOŽENÉ MÍSY

✂

ESPRESSO K ZÁKUSKU ZDARMA
PO PŘEDLOŽENÍ TOHOTO INZERÁTU



Výstava zpřístupněna od pondělí do pátku vždy od 13.00 do 18.00 hodin.


