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Slovo starosty Obsah

Vážení sousedé, milí přátelé,

situace ohledně nemoci covid-19 nám zatím nedává větší 
důvod k optimismu, nikdo z nás nedokáže odhadnout, jaká 
opatření vláda připraví. Myslím, že mnoho lidí je už ze všech 
informací o této nemoci unavených, přesto mi dovolte tyto 
řádky. Naše městská část se v létě snažila vytvořit potřeb-
né zásoby na podzimní vlnu, a proto věřím, že jsme opět 
připraveni pomoci zejména seniorům a také našim školám. 
Nyní obraťme svoji pozornost na něco pozitivnějšího.

I na podzim pokračují plánované investiční akce, dokončen a otevřen byl Husův 
park. Kdo měl možnost jej navštívit, věřím, že mi dá za pravdu, že se revitalizace po-
vedla. Dokončeno bylo i dětské hřiště na nových cyklostezkách nebo zatravňovací pás 
podél Tryskovické ulice na sídlišti. Letos budeme pokračovat v přípravě dalších cyklo-
stezek. Do projektu bylo zapojeno více odborníků, protože k projektu přišlo více při-
pomínek veřejnosti a naším cílem je dát prostor všem názorům. Vyjednal jsem tedy 
s magistrátem, že dotaci ve výši 28 mil. Kč, kterou jsme před pár dny obdrželi, budeme 
moci použít i pro kvalitní krajináře, kteří nám pomohou se zelení v okolí cyklostezek 
a udržením vody v krajině, aby tento projekt byl referenčním projektem, který bude 
moci magistrát použít pro přípravu cyklostezek v jiných částech Prahy. Ještě na letoš-
ní rok připravujeme opravy některých chodníků (např. v Schoellerově ulici v Třebora-
dicích). Vlastníci dotčených nemovitostí budou o akci informováni buď do schránek, 
nebo osobně.

Přeji Vám klidné říjnové dny.
S úctou váš starosta

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

Zprávy	z Rady	MČ	Praha-Čakovice

Veřejná parkovací stání při ulici 
Marie Podvalové 
USN RM 329/2020
Rada odsouhlasila záměr k realizaci ve-
řejných parkovacích stání při ulici Ma-
rie Podvalové. Jedná se o vybudování 
nové dlážděné parkovací plochy o cel-
kové rozloze téměř 186 m2 přiléhající 
ke zmíněné ulici v čakovickém sídlišti, 
kde je dlouhodobý nedostatek parkova-
cích míst. Stavba se skládá ze 2 dílčích 
částí, a to 2 kolmých parkovacích stání 
vyznačených dopravním značením a 13 
kolmých stání nově stavebně zřízených 
ve svahu přiléhajícím k bytovému domu 
Sedmikráska.

Zhotovení naučné vyhlídky 
u čakovického bunkru 
USN RM 351/2020
Naučná vyhlídka u čakovického bunkru 
je jedním z vítězných návrhů partici-
pativního rozpočtu naší městské části. 
Předmětem záměru bylo vytvoření od-
počinkového místa pro širokou veřej-

nost v těsném sousedství čakovického 
bunkru. Jak je možné dočíst se na strán-
kách pocitamesvami.cz, v místě bude 
z přírodních povrchů vytvořen přístup 
pro veřejnost. Na vhodném místě bude 
vytvořen informační panel s historic-
kými údaji o místě v období 2. světové 
války. Budou instalovány 2 lavičky, koš 
a především bude vytvořen směrem 
k čakovickému bunkru zákop, na kterém 
bude možné dětem názorně ukázat, jak 
probíhala zákopová válka. O vybudování 
naučné vyhlídky se za cenu maximálně 
100 tisíc korun postará společnost Sta-
vební práce L. Kobrna.

Instalace klimatizace do budovy 
gymnázia v Čakovicích 
USN RM 334/2020
Na základě žádosti ředitelky gymnázia 
byla odsouhlasena možnost instalace 
klimatizace do 7 místností v budově 
Gymnázia Čakovice na nám. 25. břez-
na. Náklady budou hrazeny za podpory 
dotace, která byla pro tento účel schvá-

lena Magistrátem hl. m. Prahy. Úkolem 
radnice pak bylo zejména rozhodnout 
o způsobu instalace tak, aby nebylo za-
sahováno do střechy budovy, která byla 
dokončena teprve v minulém roce a pod-
léhá záruce.

Zrušení posvícení 2020 
USN RM 345/2020
Vzhledem k epidemiologické situaci byla 
rada MČ nucena přistoupit ke zrušení 
čakovického posvícení, které mělo pro-
běhnout tradičně první sobotu v říjnu. 
Situace nás velice mrzí už proto, kolik 
času si přípravy oblíbené akce vyžádaly. 
Velké díky patří především sponzorům 
z řad místních podnikatelů, kteří hodlali 
přispět celkovou částkou 160 tisíc ko-
run. Věříme, že naši občané o připravený 
program nepřijdou a „Kouzelné posvíce-
ní“, na kterém svou účast přislíbili napří-
klad Petr Kolář, Richard Nedvěd, Petra 
Černocká nebo kouzelník Jan Vaidiš, se 
uskuteční v příštím roce.
///

Na svých pravidelných zasedáních Rada městské části 
Praha-Čakovice projednala 43 bodů jednání. 
Vybíráme pro vás některé z nich.
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A tak místní obyvatelé můžou využít 
této služby a za drobný poplatek si půjčit 
kolo na vyjížďku či na nákup.

„Těsně před zahájením jarních ome-
zení z důvodu koronaviru se na různých 
místech po Čakovicích objevila modrá 
kola. Bikesharing díky rovinatému terénu 
v okolí naší městské části dává smysl i pro 
krátkodobé jízdy. Spojil jsem se s okolními 
starosty a našli jsme společný prostor pro 
spolupráci s cílem vytvořit sdílenou plat-
formu tzv. Severní terasy, tj. naší městské 
části a také Letňan a Kbel,“ říká starosta 
Čakovic Jiří Vintiška.

A tak z původních několika sdílených 
kol se postupně navýší počet na cca 30 
v Čakovicích, Miškovicíc a Třeboradi-
cích. „Dohodli jsme se se starosty Letňan 
a Kbel, že bychom naše tři sousední části 
propojili konkrétní vizuální podobou jed-
notlivých stanovišť. Připravili jsme spo-

lečné schéma stanovišť po našich měst-
ských částech. Když jedete do sousední 
části třeba na úřad, proč si nevzít kolo…“

V Praze-Čakovicích najdete v budoucnu 
kola na osmnácti stanovištích. Ne všech-
na jsou již v provozu, ale postupně se je-
jich počet navyšuje. A tak můžete hledat 
na zastávce MHD Třeboradice, na zastáv-
ce MHD Sídliště Čakovice, u MŠ v Berma-
nově ulici, u prodejny Lidl, dále v oblas-
ti Červený mlýn – cukrárna U Buchalů, 
prodejna Globus, v zastávce MHD Nádra-
ží Čakovice, u pošty, na náměstí Jiřího Be-
rana, u prodejny Tesco, na zastávce MHD 
Oderská, MHD Miškovice, MŠ Miškovice, 
ZŠ v Dyjské ulici, ZŠ v Jizerské ulici, u kou-
paliště v Čakovicích, parkoviště Bělomlýn-
ská či v Třeboradicích u hřbitovů.

Jak to funguje? Stačí se přes webové 
rozhraní www.nextbikeczech.com zare-
gistrovat, stáhnout si do mobilního tele-

Nemáte	kolo?	Půjčte	si	ho
Možná jste si na některých místech v Čakovicích všimli jakéhosi cyklo stejnokroje 
v podobě sdílených kol. Firma Nextbike rozšířila svou síť i do naší městské části.

fonu aplikaci. Účet se aktivuje ověřením 
platební karty. Pak již přijdete ke kon-
krétnímu kolu, spustíte aplikaci, navolí-
te „půjčit kolo“ a naskenujete QR kód na 
kole. Kolo se automaticky otevře. Kolo 
pak lze vrátit v některé z oficiálních sta-
nic. „Pokud nemáte chytrý telefon, stačí 
se zaregistrovat přes web, zadat infor-
mace o platební kartě. Pak už můžete za-
volat na linku firmy, a když je vše v po-
řádku, kolo vám uvolní a z karty strhnou 
danou částku,“ říká starosta.

Cena za třicet minut činí 24 Kč. Může-
te si ale udělat i měsíční předplatné za 
149 Kč či roční tarif za cenu 899 Kč. Na 
podzim firma Nextbike zároveň nabídne 
podporu formou bezplatných krátkodo-
bých výpůjček. Více informací na www.
nextbikeczech.com. 
///

Michala Jendruchová
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Po sto letech od svého založení se zchát-
ralý park plný poškozených či nebezpeč-
ných stromů změnil v přívětivé a líbivé 
místo klidu, které láká k návštěvě. „Dneš-
ní otevření parku pro nás znamená konec 
jedné náročné investice. Pro nás byla vel-
ká výzva udělat z prostoru, kam lidi téměř 
nechodili, reálnou rekreační plochu, která 
v centru obce dosud chyběla,“ podotýká 
místostarosta Alexander Lochman.

Radnice o přeměně uvažovala už vel-
mi dlouho. Vznikaly různé studie a plá-
ny, které zhruba před čtyřmi lety za-
čaly nabírat reálné obrysy. Výběrové 
řízení k projektu vyhrál ateliér zahrad-

ní a krajinářské architektury Land05. 
„Husův park leží na dně bývalého rybní-
ka, na středu původní návsi Čakovic. To 
bylo jedno téma, které nás v návrhu in-
spirovalo. Druhým tématem je Jan Hus, 
po němž je park pojmenován. Mistr Jan 
Hus byl upálen na hranici dne 6. 7. 1415 
a právě 6 x 7 řad okrasných jabloní je vy-
sazeno za zády Husovy sochy, která sto-
jí uprostřed parku. Na podzim jabloně 
vzplanou svými červenými plody a tento 
oheň je symbolicky uhašen ve vodní hla-
dině fontány na konci parku. Vodní prvek 
je zhotoven z tmavého betonu a připomí-
ná tak barvou dno bývalého rybníka. Na 

Husův	park	
v novém	kabátě
Čakovičtí se konečně dočkali. Po mnoha letech plánů, projektů a vyjednávání se 
Husův park v centru obce zásadně proměnil. První návštěvníky přivítal 16. září, 
kdy byl za účasti představitelů městské části i hlavního města Prahy otevřen.

stěně fontány je také propsán Husův citát 
o pravdě. Citát je napsán na dva řádky; 
první je viditelný vždy, druhý se zjevuje 
jednou za čas, když ustoupí hladina vody. 
Pak si můžeme přečíst celý citát,“ vysvět-
luje architektka Martina Forejtová.

Takovýchto menších či větších zajíma-
vostí v parku najdeme víc. Jistě vás zau-
jme cihlová reliéfní zeď nad hladinou vod-
ního prvku opatřená nano nátěrem, který 
je českým patentem na čištění vzduchu 
pomocí fotokatalýzy. „Oxid titaničitý na 
povrchu zdi spolu s UV zářením je scho-
pen na ploše jednoho metru čtverečního 
zlikvidovat až několik kilogramů škod-

Fo
to
: J
iří
 K
áš

Fo
to
: J
iří
 K
áš

livin ročně. Zeď proto s trochou nadsáz-
ky nazýváme supersoučasný prvek. K její 
tvorbě jsem přizvala sochaře Matěje Háj-
ka. I tmavé dlažby cest symbolizují dno 
bývalého rybníka,“ říká Martina Forejtová.

Díky citlivému zásahu si zde dnes při-
jde na své snad každý, ať už patří k nej-
starší, či nejmladší generaci. „Někdo tu 
najde odpočinek, někdo inspiraci u tr-
valkových záhonů, které lemují prome-
nádu s lavičkami. Záhony jsou navrženy 
tak, aby se proměňovaly od jara, kdy roz-
kvetou první cibuloviny, až do pozdního 
podzimu, kdy kvetou astry a okrasné trá-
vy se barví do zlatých barev,“ podotýká 
architekta. Další návštěvníci si mohou 
užít trochu pohybu na mlatovém plác-
ku a osvěžit se u vodního prvku. „Mlato-
vá plocha je navržena tak, aby zde mohly 
probíhat i menší společenské akce, trhy, 
komorní koncerty, divadelní představení 
a výstavy. Svou polohou v centru se tyto 
aktivity zrovna nabízejí, a v parku je pro-
to umístěno i WC, pítko a přípojný elek-
trobod. Nově vysazené stromy časem 
poskytnou žádaný stín. Široké dřevěné 
schodiště nad tímto pláckem umožní sle-
dovat dění kolem vodního prvku nebo 
právě i nějaká představení či aktivity, 
které se zde mohou odehrávat. K tomu 
poslouží i blízké sedáky,“ doplňuje mís-
tostarostka Soňa Černá.

Aby park mohl vzniknout v této po-
době, podílelo se na spolupráci mno-
ho technických profesí a odborníků. Ty 

bylo třeba koordinovat. „Hodně navrže-
né technické infrastruktury je pod zemí, 
a ač se to nezdá, třeba jen technologie 
k vodnímu prvku je podobně velká jako 
garáž pro osobní auto. Velké množství 
prvků, které často navrhujeme, je aty-
pické, proto je náročné je přesně dopře-
du definovat a nejsou snadné na výrobu. 
Právě díky všem zmíněným atypickým 
prvkům jsme měli občas velké obavy, zda 
všechno dopadne tak, jak jsme si v pro-
jektu vymysleli. A musím říct, že i přes 
některé náročné momenty se stavební 
firma se vším velmi dobře vypořádala 
a nakonec i díky delšímu termínu se po-
dařilo včas osít většinu travnatých ploch 
a vysadit i trvalkové záhony, takže park 
nyní vidíte již v opravdu pěkné podobě, 
se kterou jsme spokojení. A věřím, že si 
ho místní lidé oblíbí a budou ho využí-
vat,“ dodává spokojeně.

Finální podobu si pochvaluje i mís-
tostarosta. „Myslím, že finální podoba 
dopadla velmi dobře,“ říká Alexander 
Lochman. „Získali jsme dotaci od hlav-
ního města Prahy. Takže nás to téměř 
nic nestálo. Park se nádherně proměnil, 
věřím, že bude pro lidi daleko atraktiv-
nější a že v něm budou rádi odpočívat,“ 
dodává Alexander Lochman. MČ děkuje 
sponzorům, a to cukrárně Sladká dílna 
v Čakovicích za poskytnutí výborných 
zákusků a společnosti Bacchus za vína 
a šampaňské. ///

Michala Jendruchová

Děkujeme
„Velké díky vám, vážíme si vaší pomo-
ci“ – to bylo hlavním heslem akce, kterou 
10. září uspořádala městská část Pra-
ha-Čakovice. Do hospůdky Pod Vrbou 
v Miškovicích pozvala dobrovolníky, kte-
ří se zapojili v době jarní pandemie ko-
ronaviru, aby jim projevila úctu a vděč-
nost. Děkovný podvečer patřil padesátce 
dobrovolníků. Je neuvěřitelné, jaká vlna 
solidarity se v naší městské části vzed-
mula. Lidé ochotně šili roušky, balili je 
a roznášeli, ohroženým skupinám oby-
vatel vyzvedávali léky z lékáren. Jedna 
dobrovolnice pomáhala i v oblasti sociál-
ního poradenství a konzultace, poskyto-
vala lidem podporu a dávala jim jistotu, 
že v nelehké situaci, v níž se ocitli, nejsou 
sami.

Kolik špulek nití, kolik metrů látky se 
spotřebovalo na šití roušek? Kolik kilo-
metrů dobrovolníci zdolali? Kolik ho-
din svou pomocí strávili? Nevyčíslitelně. 
A nevyčíslitelná je i vděčnost, která jim 
náleží. Tito lidé považují svou dobrovol-
nou činnost za samozřejmost. Jménem 
městské části jim přišli upřímně poděko-
vat někteří členové Rady MČ Praha-Čako-
vice. V rámci akce bylo pro dobrovolníky 
připraveno pohoštění a po děkovné řeči 
si z rukou radních převzali dárkové pou-
kázky do hypermarketu Globus v hodno-
tě 500 korun, což bylo překvapení, které 
si městská část pro dobrovolníky připra-
vila. ///

Fo
to
: M
ic
ha
el
a 
Ši
m
ůn
ko
vá



6  U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz 10–2020 /// U nás v Čakovicích 7

Odkazy:
http://www.cakovice.cz/MESTSKA-CAST/Odpadove-hospodarstvi-ekologie

Polorozpadlé budovy, plané stromy, 
plevel, beton… Tak to nyní vypadá v are-
álu bývalé továrny Avia. Ohromná plocha 
o rozloze 66 ha, pro představu asi polo-
vina Malé Strany, předurčuje toto místo 
k mnoha možnostem budoucího využití. 
Toho se nyní chopil vlastník Odien, který 
má s místem velké plány. Hodlá z něj vy-
budovat novou městskou čtvrť.

„V následujících letech by zde měla 
vzniknout zcela nová městská čtvrť – 
místo, kde se nejen bydlí a pracuje, ale 
kde se dobře žije. Přibudou nová pra-

covní místa, veřejná vybavenost, mateř-
ské školy i projekty škol a spolu s nimi 
více než 8 hektarů nových parků, zele-
ně a sportovních ploch,“ přibližuje plány 
tisková mluvčí Odienu Kristýna Hájková. 
K tomu navíc dodává: „Proměna indus-
triálního území na živý městský prostor 
bude probíhat pozvolna, aniž by narušila 
život obyvatel v Letňanech a Čakovicích.“

Jak se k projektu staví naše městská 
část? „Jednoznačné je, že výstavbou Avia 
City se Letňany stanou budoucím regio-
nálním centrem v severní části Prahy. Do-

kážu si představit, že Čakovice budou mít 
v tomto ohledu velmi dobrou pozici. Bu-
dou rezidenční, klidnou čtvrtí rodinných 
domů, přitom budou mít velmi blízko 
k tomuto centru, v němž vznikne mnoho 
služeb, které budeme mít prakticky za 
rohem. Musíme však vzít v úvahu i nega-
tivní skutečnosti. Aktuálně řešíme hlav-
ně téma dopravy, kterou považujeme za 
největší problém. Ale má řešení, do kte-
rého se však musí zapojit více subjektů, 
tedy Praha, investor, městské části Letňa-
ny i Čakovice. Dnes jsme ve fázi, kdy tvo-

Avia	City

příjemnou pro život nelze představit – 
i proto chceme z Avia City vytvořit uni-
kátní prostor vhodný pro relaxaci i aktiv-
ní trávení volného času,“ upřesňuje dále 
Kristýna Hájková.

Pokud se všichni domluví, mohla by 
být v řádu týdnů podepsána smlouva. 
A do tří let by se mohlo začít stavět. De-
veloper projekt rozdělil do čtyř etap, kte-
ré rozvrhl zhruba na patnáct let. Kolik to 
vše bude stát? Podle developera je u tak-
to dlouhodobého projektu zatím mož-
né vyčíslit konkrétnější částku pouze 
u první etapy. „V ní počítáme s nákladem 
cca 4,5 miliardy korun. U celého projek-
tu pak předpokládáme investici v řádu 
desítek miliard. Nejsme klasický develo-
per, který něco postaví, prodá a jede dál. 
V Letňanech a Čakovicích jsme od roku 
2004, velké části domácností dodáváme 
teplo a chceme tady zůstat i v budoucnu. 
Záleží nám proto na tom, aby celé úze-
mí ožilo a přineslo Letňanům, Čakovi-
cím a vlastně celé Praze užitek, který mu 
momentálně nenabízí,“ nechává se slyšet 
majitel Odienu, Mike Saran. 
///

Michala Jendruchová

Aktuálně	z radnice	/// Aktuálně	z radnice	///

ní situaci celého území.“ Součástí první 
fáze je i projekt základní školy a výstavba 
dvou mateřských škol, které poslouží Le-
tňanům i Čakovicím. Kromě nich slibuje 
Odien také rozsáhlé zelené plochy, cent-
rální park, možnosti sportu a odpočinku, 
pěší zóny, cyklostezky či jezírka. „Tyto 
plochy zaujmou svou velikostí rozlohu 
srovnatelnou s Riegrovými sady v Praze. 
Bez parků a zeleně si dnes městskou část 

říme budoucnost,“ říká místostarosta Ča-
kovic Alexander Lochman.

V současné době se investor nachá-
zí v poslední fázi procesu změny územ-
ního plánu. K němu se vyjadřuje i naše 
městská část. Ta má jako jednu z hlav-
ních podmínek právě vyřešení kritické 
dopravní situace, která se novou výstav-
bou pro dalších 15 tisíc lidí výrazně ztíží. 
„Za každou cenu prosazuji prodloužení 
metra do Čakovic a vybudování tramva-
jové sítě do naší městské části. Zároveň 
chceme otevřít mnoho let zavřenou ulici, 
která vede za tratí. Ta by měla propojit 
Čakovice s Letňany. Chceme také finanč-
ní kompenzace do našeho rozpočtu, dále 
nějaké pozemky, které bychom mohli 
v budoucnosti využít, “ dodává Alexan-
der Lochman.

Právě zkvalitnění dopravní infrastruk-
tury je podle ředitele developmentu spo-
lečnosti Odien Real Estate, a. s., Jiřího 
Drozda prioritou první etapy výstavby. 
„Počítáme s výstavbou odstavného par-
koviště nádraží Čakovice s lávkou pro 
pěší, úpravou křižovatky ulic Kostelec-
ká a Za Avií a propojením severní a již-
ní části areálu s ulicí Veselská. Intenziv-
ně se snažíme o prodloužení tramvajové 
trati z Ďáblic do Čakovic a připravujeme 
územní rezervu pro výstavbu metra na 
nádraží Čakovice. Dopravní uzel, který 
by zde vznikl, by pomohl řešit doprav-
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Jeden z největších pražských brownfieldů, areál po bývalé továrně Avia v Letňanech, 
se s největší pravděpodobností v následujících letech zásadně promění. Investor má 
velké plány, které by mohly MČ Praha-Čakovice přinést mnoho pozitiv. V těchto dnech 
vedou zástupci radnice důležitá vyjednávání s dalšími zapojenými subjekty. Pokud se 
všichni shodnou, brzy bude možné podepsat smlouvu.
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„Cirkusová slavnost je již tradiční akce 
v parku pořádaná na konci školního roku 
jako rozloučení před prázdninami. Letos 
jsme ji kvůli situaci s koronavirem posu-
nuli na září,“ vysvětluje tuto změnu Šár-
ka Slavíková, ředitelka Cirkusu – centra 
pro rodinu.

Ve čtvrtek 10. září se tak park Čako-
vického zámku proměnil v „cirkus“. Děti 
se těšily na kejklíře Vojtu, proběhly se 
v rámci rodinného orientačního běhu, 
zasmály se u divadelního představení 
a nechyběla ani bosonohá stezka či různé 
hry. Zkrátka odpoledne plné zábavy. Sa-
mozřejmostí byly dobroty a lidé si mohli 
prohlédnout výstavu prací dětí z cirkuso-
vých výtvarných kurzů.

Je až neuvěřitelné, že Cirkus v Čako-
vicích funguje už šestnáct let. Jako by 
to bylo dnes, vzpomíná na úplné začát-
ky jeho zakladatelka Kateřina Arnoto-
vá. „Cirkus vznikl v roce 2004, kdy jsem 

Odpoledne plné zábavy a dobré 
nálady. Takový byl slogan 
organizátorů akce Sousedské 
třeboradické babí léto. Nutno 
dodat, že byl pravdivý. Neděle 
13. září se vskutku vydařila.

Koronavirus zásadně ovlivnil kulturní 
život v celé republice. Žádná opatření se 
nevyhnula ani naší městské části. A tak se 
letos nekonaly tolik oblíbené Sousedské 
třeboradické Velikonoce. Bylo to líto nejen 
místním obyvatelům, ale i organizátorům. 

měla roční dceru. Dozvěděla jsem se od 
kamarádky o existenci mateřských cen-
ter a hodně mě tento koncept zaujal. Pro-
to jsem se rozhodla vytvořit mateřské 
centrum i tady v Čakovicích. Jako místo 
setkávání rodičů a dětí, jako místo pře-
dávání a vyměňování zkušeností a jako 
místo pro společné trávení času s dětmi. 
Chtěla jsem vytvořit společenství, komu-
nitu, kde se budou scházet lidé s podob-
nými zájmy, aby se v Čakovicích cítili jako 
doma a příjemně,“ říká Kateřina Arnoto-
vá.

A to se podařilo. Ovšem začátky byly 
pro nezkušenou maminku náročné. „Zjiš-
ťovala jsem si informace, obrátila jsem se 
na Síť mateřských center zastřešující or-
ganizaci, napsala jsem výzvu, aby se mi 
ozvali další zájemci. S jednou maminkou, 
která se se mnou spojila, jsme objížděly 
fungující centra a čerpaly rady a zkuše-
nosti. Největší problém bylo najít vhodné 

A tak vznikl nápad – uspořádat podobnou 
akci na podzim. „V době karanténních 
opatření vznikl i slogan, který jsme uvedli 
na pozvánkách: Sousedský třeboradický 
spolek vás srdečně zve na odpoledne plné 
zábavy a dobré nálady. A to je právě to, co 
pocitově prožíváme. Na jedné straně se 
nám v životě objevil koronavirus a nebez-
pečí nákazy tímto virem nesmíme podce-
ňovat, ale na druhou stranu život jde dál 
a musíme se naučit s touto novou situací 
žít,“ vysvětluje smysl akce předsedkyně 
Sousedského třeboradického spolku Mi-
chaela Šimůnková.

Cirkusová	slavnost

Třeboradice	
si prodloužily léto

prostory. Začaly jsme působit v jedné ze 
tříd školní družiny, kde jsme se scháze-
li nejdřív jednou a později dvakrát v týd-
nu.“ Od té doby Cirkus vyrostl, denně na-
bízí bohatý program, pořádá kurzy pro 
děti i rodiče a různé kulturní a společen-
ské akce.

I samotná cirkusová slavnost se po-
stupně vyvíjela. „Nejdřív jsme jí říkali be-
nefice, pak den otevřených dveří, tak ani 
nevím, jaký ročník vlastně slavíme. Co 
se změnilo? Program je bohatší, přichá-
zí víc lidí, ale základ je pořád stejný, sejít 
se, bavit se a být spolu. Těší nás vymýšlet 
nové nápady, těší nás tvořit, těší nás, že 
rodiče s dětmi přijdou, že si odpoledne 
s Cirkusem užijí a že se vrací,“ říká Šárka 
Slavíková. A to se i letos, navzdory růz-
ným opatřením proti šíření koronaviru, 
opět povedlo.
///

Michala Jendruchová

A tak organizátoři obtelefonovali 
účastníky, kteří měli vystoupit již na jaře, 
a dočkali se samých pozitivních reak-
cí. „Byli nápadem nadšení. My jsme také 
chtěli touto akcí podpořit naše uměl-
ce, protože tím, že divadla byla na jaře 
uzavřena a byly zrušeny všechny jarní 
akce, neměli to jednoduché, jako většina 
z nás. A protože všichni oslovení přislí-
bili účast, požádali jsme Arcibiskupství 
pražské, jelikož akce se koná v kostelní 
zahradě, a oni svolili. Ve finále nám klad-
né stanovisko dala také naše městská 
část. A hurá, akce se mohla uskutečnit,“ 
raduje se Míša.

Okrašlovací spolek Načos do poslední 
chvíle všechny napínal s překvapením, 
které přichystal. O to větší pozornost 
vzbudil jeho podzimní bazar rostlin. Dále 
se představilo divadlo scénického a his-
torického šermu Rebel, děti z MŠ Čtyř-
lístek, Šimon Pečenka s Pepou a Jessica 
May za doprovodu Petra Nováka s har-
monikou. Již tradičně se zde uskutečnila 
charitativní akce klubu Žap, jehož hlav-
ním cílem je zlepšení kvality života on-
kologicky nemocných žen. Všem velice 
chutnaly skvělé ovocné koláče s droben-
kou od paní Hanky a na dračku šel čer-
stvý chléb se sádlem. A k babímu létu 
také neodmyslitelně patří opékané buř-
ty. A tak jsme mohli vidět nejednu umaš-
těnou pusu.

Míša ještě dodává, že organizátoři 
denně s napětím sledovali zprávy, změ-
ny v opatřeních nařízených hygienou 
a Ministerstvem zdravotnictví. „Naším 
novým vybavením jsou rukavice, dez-
infekce a roušky. Ale to je to nejmenší,“ 
říká spokojeně s tím, že už nyní se při-
pravuje Sousedský třeboradický advent. 
„Letos kromě akce připravujeme pro tře-
boradické dárek. Vyrábíme betlém, kte-
rý bude vystaven za vraty kostelní zahra-
dy. Takže práce až nad hlavu, ale nás to 
baví, je to naše srdeční záležitost. A dou-
fáme, že to baví i lidičky, kteří na naše 
akce chodí,“ dodává Míša. A kdo ví, třeba 
díky koronaviru vznikla nová babolétská 
akce. ///

Michala Jendruchová
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Už šestnáct let se děti loučí se školním rokem na tradiční cirkusové 
slavnosti. Letos je tomu jinak. Místo loučení se starým rokem 
přivítaly ten nový.

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

Sehnal jsem ji ještě za minulého reži-
mu od kluků z Litoměřic, kteří ji začali 
renovovat a celou ji rozebrali. Jenom-
že zjistili, že na to nemají peníze ani 
chuť. Tak mi ji prodali. To auto bylo do 
šroubku rozebrané. Tehdy stálo 80 ti-
síc. Teď by mělo nevyčíslitelnou sběra-
telskou hodnotu.

Dá se říct, že veškeré finance vám 
spolknou veterány?

Určitě. Proto také ještě pracuju, abych 
se mohl věnovat takovému koníčku. 
Naštěstí mě nikdo nelimituje. Žiju sám, 
děti mě respektují. Maximálně řeknou, 
že jsem blázen.

Chodíte si do nich třeba nostalgicky 
sednout?

Na to není čas. Vždycky na mě čeká 
nějaká práce. Doplnit olej, něco opra-
vit. To je pořád. Však také když nejsem 
v práci, jsem na chalupě a ležím pod 
autem.

Musíte mít asi i dobrou kondičku, 
že? Jízda ve veteránech působí sice 
honosně, ale údržba bude fyzicky 
náročná.

To máte pravdu. Trpí u toho celé tělo. 
O to víc, že já většinou koupím veterá-
na, z kterého jsou téměř jen součástky. 
Pořád něco taháte, rvete nějaké zrezi-
vělé závity. Je to fyzicky náročné a bolí 
celé tělo. Hodně trpí klouby, hlavně ra-
menní. Ale je krásné si ho vymazlit. 
Když už se pak vezete, je to pohoda.

Kromě fyzické zdatnosti musíte mít 
ohromnou spoustu vědomostí, abyste 
ta auta dal dohromady.

Neustále jsem ponořený v knihách, ča-
sopisech, sháním veškeré dokumen-
tace. Pak sháním jednotlivé díly. V to-
mhle jsou skvělí Angličané. Pošlou mi 
jakýkoliv díl do poslední gumičky.

Úsilí se vyplatí. Dokonce si vás 
vyžádali filmaři. Jaké to je, když 
vidíte své auto ve filmu? O to víc, když 
je to film Lída Baarová.

Je to hezký pocit. Ale natáčení je otrav-
né. Natáčecí den má dvanáct hodin, ce-
lou dobu musíte být na place, popojíž-
dět s tím, hlídat ho. Bojíte se, aby vám 
ho nenabourali. Ale herečky Táňa Pau-
houfová a Simona Stašová, které s mojí 
„bejbinkou“ jezdily, se ji během natá-
čení naučily řídit. Jsou opravdu šikov-
né. Ocenil jsem, jak dobře se to naučily.

Vy sám jste si v nějakém filmu 
zahrál?

Sám jsem v Lídě Baarové v jednom zá-
běru. Seděl jsem v autě, čekal a četl 
noviny. Jinak radši přenechávám roli 
svým autům.

Máte nějaké vysněné, které byste si 
rád pořídil?

Jako dítěti se mi strašně líbila malá 
sportovní autíčka MG, co s nimi jezdili 
angličtí studenti. Na stará kolena jsem 
si ho pořídil. Teď ho dávám dohroma-
dy. To mě zaměstnává.

Když o něm mluvíte, jiskří vám 
v očích. Je to skutečně vášeň?

Je. Mám hrozně rád srazy, na kte-
ré v sezóně jezdíme skoro každý ví-
kend. Konají se po celé Evropě. Letos 
je to ale bída. Tyhle výlety jsou velmi 
inspirativní, seznámíte se, poradíte si 
vzájemně. Jezdíme v dobovém obleče-
ní. Je to opravdu krásné. Myslím si, že 
je důležité být pro něco nadšený. Pro-
to jsem rád, že mi zdraví umožňuje se 
do veteránského hnutí aktivně zapojit. 
///

Václav	Průcha:	Musím	pracovat,	
abych	mohl	„krmit“	svá	auta
Mohl by si užívat zaslouženého důchodu v domku v Čakovicích, 
místo toho chodí pravidelně do práce jako revizní technik. Důvod 
je prostý, jeho záliba ve veteránech je velký požírač peněz i času. 
Zároveň mu ale vášeň pro stará auta dává radost, energii a mládí. 
Málokdo by uvěřil, že je mu 76 let.

vlastnila, a koupil jsem ho od ní. Zapo-
jil jsem se do veteránského klubu, za-
líbil se mi tam zápal kolegů a renovace 
vozů. Tehdy to byl klub DKW-Citroen, 
takže jsem si okamžitě pořídil hned tři 
vozy. Dokonce i svého vysněného kab-
rioleta DKW FS Cabrio Lux.

Dnes se specializujete na pragovky…
Ano, jsem v klubu Praga. Ale mám 
i jiné značky. Praga Alfa, kterou mám 
v garáži, je šestiválec s obsahem 
1790 cm3. Praga vyrobila v roce 1930 
pět kusů karosovaných francouzskou 
firmou Kellner a tohle je jeden z nich. 

600 cm3. Když jsme měli vyjet kopec, 
táta nedokázal přeřadit na jednič-
ku. Tak jsme všichni vyběhli, podlo-
žili kola cihlou, on se rozjel, my jsme 
vyskočili na přední blatníky a jelo se. 
Tohle se mi líbilo od malička, jenomže 
když jsem šel na vojnu, táta ho prodal.

Kdy jste si pořídil opravdu prvního 
veterána?

To byl VKW, koupil jsem ho v roce 
1968. Tehdy stál dva tisíce. Však to 
taky byl polovrak. Denně jsem kolem 
něj chodil v Holešovicích. Nakonec mi 
to nedalo, našel jsem paní, která ho 

Hrál jste si jako kluk s autíčky?
S auty jsem si hrál od nějakých pat-
nácti let. Ale s opravdovými auty. Můj 
otec měl Javu Minor, s kterou jsme jez-
dili. Ale on nebyl dobrý šofér, tak jsem 
auto řídil já. Řídit ho bylo náročné. 
Táta z toho byl vyřízený. Když jsme jeli 
z Prahy na Vysočinu k tetě, radši mě 
pustil za volant. V sedmnácti už jsem 
měl papíry.

Tehdy se tedy zrodila vaše záliba ve 
veteránech?

Tenkrát to ale nebyl veterán. Byla 
to taková krásná hračka s objemem 

Text: Michala Jendruchová
Foto: archiv Václava Průchy
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Otázky	a odpovědi	///	U nás Otázky	a odpovědi	///	U nás

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

Tento měsíc pokládá 
otázku ČMT.

Soukromý investor 
připravuje projekt bytové 
výstavby na pozemku 
č. 1271/3 u zámku. Co by 
měla výstavba v centrální 
části Čakovic splňovat 
a jaké požadavky (vizuální, 
funkční) by městská část 
měla na investora mít, aby 
se k projektu mohla kladně 
vyjádřit?

Zaprvé je škoda, že městská část před 
20 lety tento pozemek prodala. Ale už 
je to tak a my se musíme s tím popaso-
vat. Dnes máme na tomto pozemku před 
zámkem díru se zbořenou zdí, na kterou 
jsme si všichni zvykli, což není v pořád-
ku. A protože se jedná o centrální část 
Čakovic, musíme postupovat velmi opa-
trně a s citem. Výstavba by měla jedno-
značně plnit veřejnou funkci, proto tam 
chci poštu. Projekt by měl být ucelený, 
proto se snažíme s investorem pracovat 
v širším měřítku, zahrnout okolí, tj. nejen 
parkoviště, ale i budovu bývalé autoško-
ly, která je přímo ostudou. Na trojúhel-
níku mezi tímto pozemkem, zámkem 
a autoškolou, by měla vzniknout nová 
rekreační plocha. Zároveň by měly být 
zachovány, resp. zvětšeny parkovací ka-
pacity pod zemí. Měl by být rozšířen ny-
nější nepřehledný vjezd, kde nyní proje-
de jen jedno auto.

Vznikající budova nesmí převyšovat 
zámek, investor bude muset velmi rafi-
novaně pracovat s estetikou, aby ladila 
s prostorem. Jelikož v územním plánu je 
tento pozemek označený jako smíšený, 
musí zde vzniknout jak obchody, restau-
race, kavárny, tak i bydlení. Naše práce je 
sladit soukromý a veřejný zájem, věřím, 
že se nám podaří vytvořit něco pěkného.
///

S vědomím, že se jedná o soukromý 
pozemek, stavební parcelu v platném 
územním plánu, by se obec měla snažit, 
aby investor vypsal architektonickou 
soutěž. Jde o místo, které se nachází 
v centru obce, na místě, které je každý 
den na očích polovině obyvatel Čakovic 
a okolí, které by mělo splňovat nejpřís-
nější architektonické a funkční předpo-
klady svého využití. Obec by měla po-
žádat Institut plánování a rozvoje HMP 
o pomoc s administrací a spolufinanco-
váním architektonické soutěže, aby měl 
investor vůbec důvod o jejím uspořádání 
přemýšlet. Tady nemá cenu dohadovat 
„smlouvu o spolupráci“, která dává MČ 
jen nějaké peníze, ale je třeba se bez ná-
roku na cokoliv snažit o kvalitní centrum 
obce. Pokud by zde vznikla špatná stav-
ba, je to nevratné a navždy poškozující 
Čakovice. V tomto případě se ukáže „síla, 
nebo slabost“ Rady MČ.
///

Tomáš Dubský,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice
ANO

Stavba nedaleko Čakovického zámku 
bude vždy přísněji hodnocena než ty 
„ostatní“. Architektonickou část budou 
zpracovávat odborníci soukromého in-
vestora, který pozemek vlastní, ale do-
mnívám se, že vzhled budovy by měl 
být čistý a jednoduchý, aby zámku nová 
budova neubírala na kráse. Její náplň by 
pak měla odpovídat místu, kde se bude 
nacházet. Neměly by zde tedy v žádném 
případě být jen byty, ale i veřejná vyba-
venost pro občany naší městské části. 
Součástí by měly být tedy i nebytové ko-
merční prostory. Na tyto věci nemá naše 
radnice žádný vliv, protože půjde o stav 
vlastníka nemovitosti a nájemce prosto-
ru, ale líbila by se mi zde například re-
staurace vyššího standardu nebo nabíd-
ka služeb, které ty stávající služby doplní 
nebo zlepší (např. pošta, banka apod.). 
Zcela jistě zde také musí být dostatek 
parkovacích míst, aby nová budova okolí 
tohoto místa z hlediska parkování ještě 
více nezatížila.
///

Daniel Kajpr,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice

KDU	-ČSL

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

Prostor mezi zámečkem a kostelem 
tvoří historické centrum Čakovic, jehož 
uspořádání a vzhled do značné míry 
reprezentuje naši městskou část a dělá 
ji zapamatovatelnou jinak než jen jako 
periferii Prahy „tam za Globusem“. Proto 
by měla nová budova na tomto pozemku 
splňovat vysoké nároky na architekturu, 
ozvláštňovat centrum Čakovic, být jeho 
novou dominantou souznící s blízkým 
zámečkem. Její řešení by mělo být propo-
jené i s proměnou přilehlého parkoviště 
u bývalé autoškoly a altánku Schoellerů. 
Rozhodně to nemůže být pouze bytový 
dům, ale měl by vytvořit i prostory pro 
funkce města, např. nabídnout pronájem 
pobočce České pošty a pomoci tak vyře-
šit její dnešní zoufalý stav. Bohužel zatím 
jen někteří radní znají detailnější plány 
soukromého investora, který nás možná 
svými plány příjemně překvapí. A pokud 
snad nepřekvapí, pak bychom otevřeli 
diskuzi o možnosti odkoupení tohoto 
důležitého pozemku do vlastnictví obce, 
abychom měli lepší možnost zásadně 
ovlivnit vzhled centra Čakovic.
///

Michal Seidl,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice
ČMT

Alexander Lochman,
1. zástupce starosty 
MČ Praha ‑Čakovice

Pro	Prahu-Čakovice

Pozemek 1271/3 a 1271/5 o celkové 
výměře 1412 m2 u zámku jsou pozemky, 
kde je možné stavět při dodržení staveb-
ního zákona. O možnosti stavět rozho-
duje příslušný stavební úřad a městská 
část při dodržení stavebního zákona má 
jen omezené možnosti výstavbu ovlivnit. 
Pokud vím, pozemky nemají příjezdovou 
cestu a v roce 2015 nebylo městskou 
částí zřízeno věcné břemeno (právo chů-
ze a jízdy) u přilehlého pozemku 1452/1 
pro soukromého investora. Dle mého ná-
zoru by městská část měla být proti vý-
stavbě na těchto pozemcích a měla by se 
pokusit tyto pozemky vykoupit a využít 
je sama.
///
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Leden
Panovaly tuhé mrazy, sněhu bylo málo. 
Chlapecká škola si koupila promítací 
přístroj na úzký film za 18.500 Kč. 11. 
se konaly sokolské šibřinky a měly ráz 
Humor a fantasie. Dekorace sálu nebyla 
příliš zdařilá. 29. se konaly Hovory s ob-
čanstvem v sále U Trykalů. Přítomno 
bylo asi 200 občanů. Předseda MNV Tyr-
na zdůraznil význam lidové demokracie, 
v níž má každý právo znáti všechny obec-
ní záležitosti a činiti veřejně k nim připo-
mínky a návrhy.

Únor
8. uspořádal Sokol Masopustní taneční 
večer s velmi nízkou návštěvou. Součas-
ně pořádali baráčníci svůj ples U Try-
kalů. 15. uspořádala místní organisace 
čs. soc. demokracie I. společenský večer. 
Pořadatelstvo se snažilo umožnit tanec 
i těm, kdož si nemohou pořídit drahou 
toaletu. Napadal sníh (30 cm) a působil 
potíže v dopravě. V radě bylo usneseno, 

aby při projektované stavbě bytových 
jednotek továrny Avie bylo použito po-
zemku p. Samohrda. 24. byl v sokolovně 
ples zaměstnanců Křižíkových závodů 
(dříve Severočeská továrna). Návštěva 
velice dobrá vzhledem k tomu, že v tom-
bole měli dost pěkných cen, zejména roz-
hlasový přijímač v ceně 6.500 Kč.

Březen
Rada zažádala Dopravní podnik hl. m. 
Prahy, aby pravidelnou autobusovou 
linku na trati Libeň–Letňany (Avia) 
prodloužil až do Čakovic. 6. bylo večer 
v sokolovně vzpomenuto narozenin 
T. G. Masaryka. Program doplnili členo-
vé Národního divadla. Chlapecká škola 
uspořádala měsíční zájezd do Harra-
chova. Vyučovalo se střídavě v ubikacích 
a v nové harrachovské škole, ve volných 
chvílích žactvo lyžovalo a konalo výlety 
do okolí.
15. a 16. sehrál divadelní odbor Sokola 
hru Hrátky s čertem. Účinkující podali 

nejlepší výkony. Hráli: Kabát, Šrankota, 
Hlavsa, Šátral, Baštová, Roppová, Müller, 
Bureš, Pokora, Krepuš, Dajčman, Skor-
kovský aj. Zásluhu na úspěchu hry měl 
také autor hry, spisovatel Jan Drda, kte-
rý se v neděli večer představení účastnil 
a s výkonem souboru byl velmi spokojen. 
Svou hrou dosáhl Sokol Čakovice I. místa 
v divadelní soutěži Barákovy župy a po-
stoupil do soutěže zemské.

Duben
MNV na své schůzi propůjčil Výboru pro 
postavení pomníku obětem okupace 
místo před radnicí k položení základního 
kamene pomníku.

Květen
4. byl uspořádán Večer hudby a zpěvu. 
Hlavním hostem byla Marie Podvalová, 
členka opery Národního divadla. Dopro-
vázel ji na klavír Rud. Vašata. Byla velmi 
srdečně přijata občanstvem, protože se 
v Čakovicích narodila a nějaký čas zde 

Kronikářské	perličky	1947

Historie	/// Historie	///

Divadelní soubor 
Sokola, J. Drda „Hrátky 
s čertem“, archiv 
čakovické kroniky

žila. Zazpívala několik árií z českých oper 
a svůj pořad uzavřela Libušiným proroc-
tvím. 11. se konala Slavnost položení 
základního kamene k pomníku obětem 
okupace. Dopoledne pochod všech míst-
ních spolků a občanů obcí před obecní 
úřad, kde byl položen základní kámen. 
Po tomto aktu byly odhaleny pamětní 
desky v místních školách, odpoledne se 
konal koncert v parku a večer taneční zá-
bava v sokolovně. Slavnost měla krásný 
průběh a zúčastnili se jí všichni občané.

Červen
Koná se veřejné cvičení VII. okrsku Bará-
kovy župy sokolské. Součástí programu 
bylo kladení věnců, krojovaný sokolský 
průvod obcí a vztyčení vlajky na letním 
cvičišti. Přes velké vedro se cvičení vy-
dařilo. Před zahájením sneslo se nad cvi-
čiště letadlo a shodilo věnec. Měšťanská 
a obecná škola pořádaly Týden dětské 
radosti a 35 žáků odjelo na Šumavu. 8. se 
konala v Čakovicích pouť s malou účastí. 
12. bylo vydáno stavební povolení Avii 
ke stavbě 161 bytových jednotek v Ča-
kovicích. Dosud je v místech plánované 
výstavby zahrada, založená Ing. O. Samo-
hrdem, jež patřila k největším zahrad-
nickým podnikům v ČSR. Projekt sídliště 
znamená nejmodernější výstavbu. Všech 
161 byt. jednotek projekt umisťuje do 
8 skupin činžovních bloků. Domy jsou 
dvou a třípatrové. Bytová jednotka se 
skládá: z předsíně s příslušenstvím, ku-
chyně se spižírnou, obývacího pokoje 
(17 m2) s jídelnou (7 m2), ložnice rodičů 
(13,5) a ložnice dětí (13,5). V suterénu 
jsou prádelny, sušárny, skladiště kol a ko-
čárků. O vyvlastnění pozemků jsou vede-
ny diskuse p. Samohrda s továrnou Avia. 
Důvody pro přidělení pozemků k výstav-
bě bytů pro zaměstnance byly pádnější 
než pro zachování ovocného sadu. Země-
dělský podnik bude zmenšen asi o 3 ha 
plochy, ale hlavní zdroj zahradní plochy, 
tj. část skleníková, zůstává zachován.

Červenec
Pozemky p. Samohrda č. k. 60/1 (zahra-
da), 60/18 (zahrada) a 113 (role) byly 
s konečnou platností vyvlastněny ve 
prospěch fy. Automobilové závody Avia 
Letňany, které na těchto pozemcích pro-
vedou výstavbu 161 byt. jednotek dle 
schválených projektů v rámci dvouleté-
ho hospodářského plánu pro rok 1947. 
Ihned byly zahájeny první stavební práce.

Srpen
16. se konala dožínková slavnost s prů-
vodem od „kasáren“ do dvora, kde byla 
veselice hospodářského dělnictva a ve-
čer taneční zábava v sokolovně. 17. osla-
vil SK Čakovice 35 let trvání pod záštitou 
fotbalového svazu. 24. pořádali baráční-
ci Lidový koncert, v jehož rámci sehráli 
scény místního básníka a spisovatele 
Fabiána-Jadrného: Tři doby země české 
a Dražba na nevěstu.

Září
V zájmu napřímení silnice Čakovice–Tře-
boradice bylo vyvlastněno několik po-

zemků, s jejichž majiteli nebyla možná 
dohoda.

Říjen
30. U Trykalů mimořádná schůze MNV, 
na jejímž programu bylo předání diplo-
mu čestného občanství ministru Zd. Ne-
jedlému. Byl přijat zástupci všech míst-
ních politických stran. Pak pokračoval 
ve své cestě do Třeboradic, kde toho dne 
dávali své škole nové jméno: Škola Zd. 
Nejedlého.

Při výkopech základů bytových domů 
Avia bylo objeveno několik pravěkých 
nálezů, které jsou zaznamenány v nále-
zové zprávě pravěkého odd. městského 
muzea v Praze.

Prosinec
9. konána slavnost Vánočního stromu re-
publiky s proslovy, recitacemi a zpěvem 
koled.
///

Jarka Krákorová dle zápisů kronikáře
PhDr. Václava Hlavsy

Divadelní soubor Třeboradice, A. Jirásek 
„Otec“, 6. 4. 1947, archiv třeboradické kroniky 
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Prolétli jsme 600 let starou historií ves-
ničky Miškovice, pověděli jsme si o jejích 
osudech, majitelích a vážně i nevážně 
zavzpomínali na společenský a kulturní 
život obce, jemuž vévodil od roku 1929 
sbor dobrovolných hasičů. A proč byly 
naším cílem Ctěnice? Pojítkem je rod 
Schoellerů, jenž se výrazně zapsal nejen 
do dějin naší městské části. Průmyslník 
Alexandr Schoeller totiž v roce 1849 za-
koupil rozsáhlé pozemky v Čakovicích 
současně se Ctěnicemi. Schoellerové na 
ctěnickém zámku žili a poslední z nich, 
Filip Josef, který po sňatku s Rosou 
Hauptmannovou trvale přesídlil na zá-
mek čakovický, se zde v roce 1864 naro-
dil. Nutno dodat, že i v současnosti, kdy 
je zámek pod správou Muzea hl. m. Pra-
hy, stojí za návštěvu. Expozice i výstava 
kostýmů z filmových pohádek se nám 
moc líbily.

A kam se vypravíme příště? 30. září 
se vydáme podél Mratínského potoka se 
zastávkami u bývalých mlýnů. Zavzpomí-
náme na doby, kdy mlynáři provozovali 
své řemeslo v čakovickém Bílém mlýnku 
a v miškovickém Kostkově mlýně.

V říjnu se budeme věnovat industriál-
ní historii. 14. října se vydáme přes Ha-
vraňák a letňanský lesopark do Leteckého 
muzea Kbely. 27. října nás bude zajímat 
Popperova Severočeská továrna elektro-
měrů (později ZPA Čakovice), odkud dál 
vyrazíme k cukrovaru (nejstaršímu míst-
nímu průmyslovému podniku) a naším cí-
lem bude třeboradická teplárna.

Děkuji účastníkům vycházek za proje-
vený zájem o místní historii, nesmírnou 
houževnatost a to, jak vše zvládají s dob-
rou náladou a úsměvy na tváři. Opět se 
na vás všechny – i další, kteří se k nám 
přidají – budu těšit.

Vycházky	ve	stopách	historieAlternativní	vzdělávací	program	APE
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Vycházky s kronikářkou 
Jarkou Krákorovou
14. 10. Havraňákem za letadly
Sraz účastníků ve 12.30 na náměstí Jiří-
ho Berana.
Trasa: přes Havraňák a lesopark v Le-

tňanech do Leteckého muzea Kbely. Dél-
ka trasy cca 3,5 km. Návrat možný auto-
busem MHD.

27. 10. Historie a současnost 
průmyslu městské části
Sraz účastníků ve 12.30 u vrátnice Impe-
ra Park Čakovice (Oderská 333).
Trasa: od bývalého ZPA Čakovice přes 

cukrovar k teplárně v Třeboradicích. 
Zpět autobusem č. 110 ke Globusu. Délka 
trasy cca 3 km.
///

Jarka Krákorová

Od září pokračujeme ve vlastivědných procházkách městskou částí 
a okolím. Po prázdninách jsme navázali na toulání městskou částí, 
a to vycházkou 9. září z Miškovic do Ctěnic.

Základní škola Dr. Edvarda Beneše se neustále snaží posouvat 
dopředu, a tak i pro tento školní rok připravila v rámci svých služeb 
novinku.

Mezi osmi prvními třídami otevřela kro-
mě matematické třídy i dvě třídy s no-
vým vzdělávacím programem APE. Škola 
připravila vlastní koncept, který využívá 
nejmodernějších poznatků pedagogiky 
a usiluje o co nejefektivnější učení.

Lídr projektu Nicholas Wilson vedl 
přípravu tohoto nového programu více 
než rok. Vznikl tak na míru šitý systém, 
který umožňuje rodičům v Čakovicích 
volit pro své děti i jinou než tradiční ces-
tu vzdělávání. A co se za názvem APE 
vlastně skrývá? Vyjadřuje způsob uče-
ní, o který program usiluje. Snahou je, 
aby učení bylo aktivní (active), praktic-
ké (practical) a zaměřené na zájem dětí 
(engaging).

Hlavním pilířem programu je prostře-
dí, kde jsou děti na prvním místě. Tento 
pilíř je naplňován pedagogickým přístu-
pem, který je zaměřený na potřeby ka-

ždého dítěte a navazuje přímo na hlav-
ní vizi školy. Základem tohoto prostředí 
jsou flexibilní třídy. Jedná se o učební 
prostor, který je vytvořený tak, aby jeho 
samotné vybavení bylo možné kdyko-
liv přemístit a přizpůsobit vzdělávacím 
aktivitám. Díky tomu pak mohou vzni-
kat např. menší učební koutky pro různé 
skupinky žáků. Třída by měla u dětí pod-
něcovat rovněž zvědavost a rozvíjet je-
jich samostatnost. Důležitým aspektem 
je velmi častý venkovní pobyt a zapojo-
vání různých fyzických aktivit.

Hlavní vzdělávací metodou programu 
APE je projektové učení neboli Project-
based learning. Cílem je dát dětem příle-
žitost rozvíjet znalosti a dovednosti pro-
střednictvím poutavých projektů. Tyto 
projekty jsou postavené na výzvách a pro-
blémech, kterým děti mohou čelit v reál-
ném světě. Jde o přístup, kde centrem zá-

jmu je žák. Vzdělávací obsah tradičních 
předmětů je začleněn do mezipředměto-
vých tematických bloků a děti se budou 
učit zejména praxí. Usiluje se zde o hlubší 
porozumění dnešnímu světu.

APE se odlišuje i přístupem k hodno-
cení. Klasické známkování se nepoužívá. 
Snahou je, aby děti samy zhodnotily, co 
se naučily. Sebehodnocení totiž výrazně 
pomáhá v ukotvení osvojených znalostí 
a dovedností. Hodnocení je celkově pře-
vážně formativní. Žáci se soustředí na 
vlastní učební pokrok a nemusí se starat 
o to, jaké známky získají. Učitelé pak po-
dávají zprávy o pokroku každého dítěte 
s doporučeními k dalšímu rozvoji.

Program bude v budoucnu zařazen do 
všech ročníků a vedení školy věří, že vzá-
jemná inspirace a spolupráce bude vý-
znamně přispívat rozvoji celé školy. ///

ZŠ Dr. Edvarda Beneše
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Žena, která se provdá za dobrovolného 
hasiče, má s nadsázkou řečeno dvě jis-
toty – doma bude mít naklizeno, ale své-
ho muže téměř neuvidí. Alespoň takový 
jsem měla pocit při návštěvě miškovic-
kých dobrovolných hasičů.

Ve zbrusu nové hasičské zbrojnici 
v Miškovicích by se doslova dalo jíst ze 
země. „Střídáme se na službách. Jednou 
týdně se zde dělá důkladný úklid. Ale sa-
mozřejmě uklízíme pravidelně, po kaž-
dém zásahu, po každé akci…“ říká Lukáš 
Horský, velitel Jednotky požární ochrany 
MČ Praha-Čakovice (JPO), která zde sídlí 
společně se Sborem dobrovolných hasičů 
Miškovice (SDH).

Starosta SDH Michal Motyčka hned 
vysvětluje rozdíl mezi těmito dvěma jed-
notkami. „Je pravda, že v tom lidé tá-
pou. SDH Miškovice je nezávislé občan-
ské sdružení založené v roce 1929, takže 

jsme loni oslavili 90. výročí. Dokonce 
jsme k němu dostali slavnostní prapor. 
Sbor se stará o kulturu v obci, o hasič-
skou mládež, dělá požární sport, připra-
vuje hasičský ples, dětský den, čaroděj-
nice či Mikuláše. Oproti tomu JPO zřizuje 
a řídí obec. Tato jednotka disponuje vý-
jezdovou technikou a může vyjíždět k zá-
sahům,“ vysvětluje Michal Motyčka s tím, 
že většina zdejších členů SDH figuruje 
v obou skupinách. Proto si je lidé často 
pletou.

Spojuje je jedno – všichni to dělají 
zdarma, pro dobrý pocit, ve vlastním vol-
ném čase. „Je to takové neplacené druhé 
zaměstnání,“ usmívá se Lukáš Horský. „Je 
to strašně práce. Intenzivně se školíme, 
trénujeme, skládáme zkoušky, děláme 
brigády a hodně času strávíme úklidem,“ 
podotýká a dodává, že je to dost složi-
té skloubit s civilním zaměstnáním. „Ze 

Miškovičtí	hasiči	se	těší	z nové	základny
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zákona nás zaměstnavatel musí uvolnit 
k výjezdu, ale nemusí nám ho proplatit. 
A tak když je nějaký větší zásah, při kte-
rém se vyžaduje třeba několikadenní po-
hotovost, nedostanu ani korunu. Ale ne-
stěžuju si. Dává to člověku dobrý pocit, 
že jsme udělali dobrý kus práce.“

Dnes mají tyto dvě jednotky bezmála 
devadesát členů. Michal Motyčka se letos 
stal novým starostou a hned k tomu do-
stal dárek v podobě nové zbrojnice, kte-
rou mě právě oba pánové provázejí. Sot-
va se otevřou dveře, dýchne na vás vůně 
novoty. Hned u vstupu je moderní šatna 
v červeno-šedém provedení. Tady má zá-
zemí devatenáct členů výjezdové jednot-
ky. Ze šatny se vchází do sprch, kde vás 
zaujme velké zrcadlo. To by ocenily spíš 
ženy, napadne mě. „Zrcadlo potřebujeme, 
protože když přijedeme z výjezdu, často 
jsme celí černí, případně když zde tráví-

Po letech příprav, roční výstavbě a třicetimilionové investici se miškovičtí 
hasiči dočkali. Mají novou hasičskou zbrojnici s kvalitním zázemím.

Hasiči	///Hasiči	///

me víc dnů, holíme se a tak,“ vysvětluje 
Lukáš a vede mě na tzv. dispečink, tedy 
do místnosti, které tady říkají „mozek 
všeho“.

„Tady máme svolávací systém Fire-
port, kam nám v případě výjezdu nebo 
pohotovosti operační středisko hasič-
ského záchranného sboru zašle potřeb-
né informace. Všem členům výjezdové 
jednotky přijde sms s vyhlášením popla-
chu. Na hasičárně se v tu samou chvíli 
rozezní alarm, rozsvítí se světla a z roz-
hlasu dostáváme informace a do výjez-
dového tabletu ve vozidle s aplikací Fire-
port nám přijde podrobný popis, kam se 
jede, jaké další jednotky jedou na místo, 
telefonní číslo ohlašovatele a mapa udá-
losti s nejkratší cestou, kudy se tam do-
staneme. Svolávací systém na zbrojnici 
nám díky monitorům umístěným v šatně 
a garáži ukáže, kdo z členů jede na výjezd 
a kdo ne a jaká vyjíždí technika,“ vysvět-
luje Lukáš.

V případě výjezdu pak do deseti minut 
musí jednotka vyjet. Doba se jim odpo-
čítává.

A tak ti, co mají „službu“, po příjezdu 
na hasičárnu okamžitě míří do garáže, 
v níž stojí pět neuvěřitelně vypulírova-
ných aut. Jsou naleštěná, jako by právě 
vyjela ze showroomu.

„K výjezdům se ale používá zatím jen 
jedna cisterna, a to CAS 30 Tatra s nádrží 
na 6000 litrů vody. Nejezdí však jen jed-
no, ale tatra je naše prvovýjezdové vo-
zidlo s vodou. Pak máme další vozidlo 
DA L1Z Iveco Daily, které používáme na 
technické výjezdy, a čekáme na převod 
další, sice starší, ale stále v dobré formě 
CAS 16 Iveco. U ní jsou na lavici připra-
veny dva hasičské obleky, boty, přilba. 
Urychluje nám to čas. Kdo v ten den má 
takzvanou službu, připraví si sem oble-
čení. Pak rovnou skočí do auta a vyjede. 
Dále máme velitelské vozidlo fabia a do-
pravní automobil transporter, který pře-
vážně slouží k přepravě naší mládeže na 
závody a jiné akce.“

V loňském roce vyjeli k více jak třiceti 
případům. Letos, kdy i z důvodu nouzo-
vého stavu a koronaviru na žádost HZS 

Praha sloužili 24hodinové pohotovosti 
na zbrojnici, zasahovali celkem u 38 udá-
lostí. „Zatím,“ dodává Lukáš. V garáži jsou 
na policích uskladněny další propriety, 
jako je dýchací technika, náhradní hadi-
ce, požární stříkačky pro požární sport. 
Vše dokonale přehledné.

Pánové mě nechávají nahlédnout i do 
věže, která se používá na sušení ha-
dic. Zvenčí na ni pak nainstalovali úchy-
ty, a tak bude sloužit jako lezecká stěna 
pro tréninky jednotky i pro mladé hasi-
če. Členů z řad mládeže mají kolem tři-
ceti. Jim slouží velká klubovna umístěná 
v prvním patře. Z ní se vchází na prostor-
nou terasu. Klubovna je vybavená velkou 
obrazovkou sloužící pro vzdělávací pro-
gramy. Děti se zde scházejí každé pondělí 
od 16.30 do 18:30 hodin.

Podobná klubovna je téměř zrcadlově 
hned naproti. Ta bude fungovat i jako vo-
lební místnost. Případně může poskyt-
nout prostory pro přespávání obyva-
tel v případě mimořádné situace. Právě 
možnost přespat na stanici oceňují hasi-
či, pro které je zde připravena menší lož-
nice se třemi patrovými postelemi. Míst-
nůstka navazující na ni bude sloužit jako 
malá posilovna. Zatím jsou zde dva elip-

tické trenažéry, ale brzy přibudou další. 
„Většinou nám je dá někdo se sboru, kdo 
vyřazuje vlastní věci. Určitě sem plánu-
jeme dát posilovací věže,“ podotýká Mi-
chal Motyčka. „Tahle budova nám hod-
ně usnadní práci a dává nám možnost 
odpočinku a školení. Na minulé základ-
ně byla jedna místnost na spaní i školení, 
tady máme k dispozici hned dva sály. Vy-
užíváme kuchyňku, technickou místnost 
s možností vyprat si oblečení. V původní 
zbrojnici byla pouze jedna sprcha. Když 
jsme se odněkud vrátili, než se všichni 
osprchovali, už se jelo zase dál. Zázemí je 
nesrovnatelné,“ pochvaluje si.

Novou zbrojnici hasiči užívají už půl 
roku. Oficiálního předání se dočkali 
26. září. Je jasné, že si tohle zázemí za-
slouží. Neustálé služby a někdy i nasa-
zení vlastního života. Mezi nejvážnější 
výjezdy za svou kariéru považují velký 
požár v Sapě, ve Veletržním paláci či po-
žár haly ve Vinoři. Běžně vyjíždějí k po-
žárům porostů, stohů či k odčerpávání 
vody. Zatímco požárnímu sportu se kro-
mě dětí věnuje i družstvo žen, ve výjez-
dové jednotce je pouze jediná. Kdo ví, 
třeba nové zázemí přiláká i další ženy. ///

Michala Jendruchová
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Výsledky
Dívky:  
1. Laura Žáčková (10 let),  
2. Thea Hroudová (9 let),  
3. Bára Zelenková (12 let),  
4. Mariana Wieluchová (6 let)

Chlapci	6-9 let:		
1. Max Martínek (7 let),  
2. Mikoláš Skřipský (6 let),  
3. Matěj Sebera (8 let),  
4. Hynek Masopust (7 let)

Chlapci	10-12 let:		
1. Hynek Laštovka (11 let),  
2. Richard Březina (12 let),  
3. Filip Folkmann (11 let),  
4. Zak Větrovský (10 let)

Chlapci	13-14 let:  
1. Marek Štochl (13 let),  
2. Egor Kuzněcov (14 let),  
3. Erik Galstjan (14 let),  
4. Matěj Forejt (13 let)

Sport	///	U nás

Konaly se tam totiž juniorské závody 
s názvem Čako sk8 cup.

Přihlásilo se víc než čtyři desítky akč-
ních dětí různého věku a vše probíhalo 
v přátelském duchu a za pravé „skateo-
vé“ atmosféry.

„Myslím, že se akce povedla. Vyšlo po-
časí, což je zásadní, přihlásilo se hodně 
závodníků a atmosféra byla skvělá. Nej-
důležitější pro nás bylo, aby se závody lí-
bily závodníkům, což se podle jejich ohla-
su podařilo,“ těší Antonína Větrovského, 
který závod pořádal společně s parťáky 
Romanem Simulíkem a Lukášem Wielu-
chem.

Mladí závodníci byli rozděleni do čtyř 
kategorií. Jedna byla dívčí, tři chlapecké 
byly utvořeny podle věku jezdců. Nejprve 
se všichni rozjezdili a pak už se šlo naos-
tro. Každý předvedl dvě jízdy a rozhodčí 
je ohodnotili.

Všichni se snažili předvést to nejlepší, 
co v nich je. A ač se to někomu povedlo 
lépe a někomu hůře, nadšení z adrenali-
nové zábavy bylo vidět na tvářích všech.

Pořadatelům se líbilo i samotné čako-
vické sportoviště.

„Čakoplaza, jak se místnímu skatepar-
ku říká, je nám dobře známá. Je perfektní 
zejména pro mladé začínající jezdce. Na-
víc kolega Roman je místní, takže volba 
tohoto místa byla hned jasná,“ říká Anto-
nín Větrovský.

Jasně se ukázalo, že mezi mladý-
mi zájem o skateboarding roste. „Jsem 
za to rád, je to zásadní pro každý sport. 
V poslední době se skateboarding mezi 
mládeží hodně rozmáhá a to je dobře. 
A účast více než čtyřiceti závodníků to 
potvrzuje,“ pochvaluje si.
///

Michal Káva 

Ve	skateparku	to	vřelo.		
Konal	se	tam	juniorský	Čako	sk8	cup
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V čakovickém skateparku bylo v sobotu 19. září mnohem živěji, než 
bývá běžné.

Příští rok oslaví kapela Poitín „stříbrnou svatbu“ od svého 
založení. Vznikla před úctyhodnými 25 lety. A stále jim to dokonale 
klape. O tom se můžete přesvědčit 21. října v Schoellerově sále 
Čakovického zámku.

Zveme	vás	///

Máte rádi pálenku?
V dobré společnosti, když není třeba 
řídit auto…

Ptám se proto, že název vaší kapely 
Poitín označuje podomácky vyráběnou 
pálenku. Jak vás napadl tento název?

Ano, slovo „poitín“ (vysl. p‚čín) je výraz 
z irské gaelštiny pro čirou pálenku, kte-
rá se v Irsku po staletí podomácku vyrá-
běla pro různé účely. Většinou šlo o ile-
gální artikl, což už dnes neplatí. A právě 
tímto slovem nás před bezmála 25 lety 
pojmenoval majitel irského pubu v Plz-
ni, kde tehdy kapela hrála jako volné 
sdružení hudebníků, aniž by řešila, jak 
se jmenuje. Jenže na dveře bylo třeba 
něco napsat, takže od té doby jsme Poi-
tín, pro většinu lidí i foneticky.

Hrajete spolu už 24 let. Co to pro vás 
znamená?

Nejvíc by asi sedělo něco jako „rodi-
na“. V prvních letech fungování kapely 

nás bylo až deset, pak se pod různými 
vlivy počet členů měnil, až se ustá-
lil na dnešní sestavě. Pojí nás víc než 
jen muzika, což považujeme za hodně 
důležité. Nejspíš i proto už spolu fun-
gujeme tak dlouho. A také to pro nás 
znamená spousty společných zážitků, 
setkání nejen s tuzemskými, ale i za-
hraničními posluchači a muzikanty, 
šest dosud natočených desek a dalo by 
se pokračovat dál.

Zaměřili jste se na tradiční irskou 
hudbu, co vás na ní zaujalo?

Repertoár sami aranžujeme a často 
posouváme dál, aby tradice nezůstá-
vala zakonzervovaným skanzenem, 
nýbrž se vyvíjela. A do toho přispívá-
me vlastní tvorbou v podobném du-
chu. Zaujetí žánrem je asi u každého 
člena individuální, ale patrně se shod-
neme na tom, že jde o polohu, ve které 
je vášeň pro dynamické taneční rytmy 
i cit pro baladickou polohu zastoupe-

ná určitým svébytným způsobem, kte-
rý s námi rezonuje snad i díky zvuku 
nástrojů, které se v něm používají.

Právě některé nástroje ani neznáme…
Housle budou jistě všichni znát, přes-
tože i zde jde o specifický styl hry 
včetně ozdob. Kytara je také známá, 
jen v irské tradiční hudbě se větši-
nou používá jiné, tzv. otevřené ladě-
ní v D (podle irských dud, které v této 
tónině hrají). Irské bouzouki, původ-
ně řecký strunný nástroj, je od přelo-
mu 60. a 70. let součástí irské hudební 
tradice. Čtyřstrunné banjo zas použí-
vá hlubší ladění než obvyklé tenorové, 
známé z dixielandu, a funguje jako me-
lodický nástroj. Irská flétna je namís-
to klasické kovové dřevěná a píšťaly 
(whistles) se naopak vyrábějí z plechu 
či kovových slitin v různých tóninách, 
protože mají jen šest dírek. A pak je tu 
irský buben bodhrán, kulatý svislý ná-
stroj s blánou z kozí kůže, na který se 
hraje paličkou se dvěma konci.

Co vás na tomto žánru nejvíc baví?
Asi to výše popsané a pak ještě jeden 
rozměr a tím jsou irské sessions. Tedy 
setkání muzikantů v neformálním (ob-
vykle hospodském) prostředí, což je 
pro tuhle muziku typické. Skoro by se 
dalo říct zásadní. Dodnes, když přije-
dete do Irska, je živá muzika nedílnou 
součástí místních hospůdek a často se 
tam rodí opravdu mistrovští muzikan-
ti. A nadto má irská tradiční hudba ješ-
tě svou taneční kulturu, která je díky 
různým show velmi populární a přita-
huje k sobě nové zájemce.

U nás v Čakovicích se ale sejdeme na 
zámku. Na co se můžeme těšit?

Určitě zahrajeme průřez naší tvor-
bou z posledních let a pak nové pís-
ně a skladby, které se chystáme během 
podzimu natočit na naši již sedmou des-
ku. Všichni věříme, že také na příjem-
nou atmosféru pro nás i posluchače.

///
Michala Jendruchová
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Sport	///	U nás

Tým mladších žáků čakovické národní há-
zené se díky svým vynikajícím výsledkům 
z podzimní a jarní sezóny 2019/2020, 
kde skončil na prvním místě, mohl zúčast-
nit letošního mistrovství České republiky 
v národní házené ve své kategorii.

Turnaj o mistra národní házené pro-
bíhal v termínu od 28. do 30. srpna 
v Dobrušce. Spolu s čakovickým týmem 
se turnaje účastnilo dalších 5 nejlepších 
týmů mladších žáků, které vyhrály své 
oblastní soutěže. Ve velmi vyrovnaném 
a napínavém turnaji, kde rozhodoval ka-
ždý zápas, byly Čakovice poraženy pouze 
vítězným týmem Kyšic, a podařilo se jim 
tak vybojovat krásné druhé místo a při-
vést do Čakovic stříbrnou medaili. Kro-
mě medaile za 2. místo v turnaji jsme si 
přivezli také ocenění v kategoriích jed-
notlivců:
Nejlepší obránce turnaje: Jakub Sobol-
čiak, TJ Avia Čakovice
2. nejlepší střelec turnaje: Patrik Vin-
tiška, TJ Avia Čakovice
3. nejlepší útočník turnaje: Patrik Vin-
tiška, TJ Avia Čakovice

Úspěchy	oddílu	TJ	Avia	
Čakovice –	národní	
házená,	sezóna	2019/2020
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Nejužitečnější  hráč  družstva  TJ  Avia 
Čakovice: brankář Jakub Holý

Za tyto výkony klukům tleskáme a gra-
tulujeme. Výtečným umístěním se tak 
stali druhým nejlepším týmem mladších 
žáků ČR pro tuto sezónu a zároveň nej-
lépe umístěnou kategorií ze všech čako-
vických družstev národní házené. Kromě 
mladších žáků zabojovala také družstva 
starších žáků a žákyň na celonárodní 
soutěži o Pohár ČR v Přešticích a Tymá-
kově v termínu od 4. 9. do 6. 9. Starší žáci 
přivezli z Přeštic 3. místo a starší žáky-
ně 7. místo. Turnaje byly velmi dobře ob-
sazeny přeborníky jednotlivých oblastí 
v daných kategoriích. Bylo velmi těžké se 
prosadit a ani na jeden turnaj jsme neje-
li jako vítězové. O to víc nás medailová 
umístění potěšila.

Děkujeme všem našim hráčům a hráč-
kám, kteří náš oddíl na všech třech ce-
lorepublikových akcích reprezentovali. 
Dali jste do toho vše, děkujeme a tleská-
me. Radujte se z úspěchů a nenechte se 
odradit neúspěchy. ///

Vojta Sysel, Helena Špatková

Výběr zápasů
Národní házená – TJ Avia Čakovice, 
muži 1. liga
28. září 14.00 Nezvěstice – Čakovice
10. října 16.00 Čakovice – Opatovice
11. října 11.00 Čakovice – Přeštice
18. října 11.00 Tymákov – Čakovice
24. října 16.00 Rokytnice – Čakovice
28. října 10.30 Nýřany – Čakovice

mladší žáci (mž), koeduci (k)
26. září 9.30 (mž) Čakovice – Řevnice NH
27. září 12.15 (mž) Stará Huť – Čakovice
28. září 11.35 (k) Stará Huť – Čakovice
10. října 8.00 (k) Čakovice – SP Modřany
24. října 13.55 (mž) KNH Spoje – Čakovice
24. října 16.15 (k) KNH Spoje – Čakovice

Fotbal – muži SK Třeboradice, pražský 
přebor
28. září 16.30 Třeboradice – Hostivař
3. října 16.00 Radotín – Třeboradice
11. října 16.00 Třeboradice – Dukla JM
17. října 10.30 Zličín – Třeboradice
25. října 14.30 Třeboradice – Uhelné sklady
31. října 10.15 Újezd P4 – Třeboradice
7. listopadu 11.00 Třeboradice – Žižkov B
14. listopadu 12.30 Motorlet B – Třeboradice

Fotbal – muži FC Miškovice, 1. B třída
26. září 16.00 Miškovice – Braník B
3. října 13.30 Podolí B – Miškovice
10. října 11.00 MSM – Miškovice
17. října 15.00 Miškovice – Stodůlky B
24. října 14.30 Zbraslav – Miškovice
1. listopadu 14.00 Miškovice – Řepy
8. listopadu 17.00 Tempo B – Miškovice
14. listopadu 17.00 Miškovice – Cholupice

Fotbal – muži TJ Avia Čakovice, 1. B třída
28. září 16.30 Tempo B – Čakovice
3. října 10.30 Čakovice – Cholupice
11. října 16.00 Lipence – Čakovice
17. října 10.30 Čakovice – Střešovice B
24. října 11.00 Bohnice – Čakovice
31. října 10.30 Čakovice – MSM
7. listopadu 10.30 Čakovice – Písnice
15. listopadu 13.30 Radotín B – Čakovice

Fotbal – muži SK Třeboradice B, 1. B třída
26. září 16.30 Újezd n. Lesy B – Třeboradice B
4. října 16.00 Třeboradice B – Kbely
10. října 13.00 Kolovraty B – Třeboradice B
18. října 15.30 Třeboradice B – Háje B
25. října 14.30 Hostivař B – Třeboradice B
28. října 10.30 Třeboradice B – Partisan
8. listopadu 14.00 Třeboradice B – Strašnice
14. listopadu 13.30 Klánovice – Třeboradice B

Kalendář	///	U nás Kontakty	///

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

Datová	schránka:
ID: 3pybpw9

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

Otevírací	doba	
Úřadu	MČ	Praha-Čakovice:
pondělí 8–12, 13–17
úterý po tel. domluvě
středa 8–12, 13–16
čtvrtek po tel. domluvě
pátek po tel. domluvě

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

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

prostoru Čakovického zámku 
Cirkus, centrum pro rodinu. 
Vstupné je 40 Kč.

21. ST
Poitín
Kapela Poitín, která fungu-
je téměř 25 let, představí 
průřez svou tvorbou. Od 
19 hodin v Schoellerově sále 
Čakovického zámku.

24. SO
Ptačí	budky	do	
Třeboradic
Pojďme společně postavit 10 
budek a pověsit je v Třebora-
dicích, takto vás zve na svou 
akci Klub LíPa. Akce začíná 
v 10 hodin na zahradě MŠ 
Třeboradice.

27. ÚT
Lampionový	průvod
Vezměte lampiony a přijď-
te se pobavit. Lampionový 
průvod s hudbou odstar-
tuje v 18 hodin na náměstí 
Jiřího Berana a pokračuje do 
zrekonstruovaného Husova 
parku.

31.SO
Baráčnická	zábava
V 17 hodin položení květiny 
v Husově parku, od 18 hodin 
vás všechny srdečně zve 
obec baráčnická na zábavu 
u příležitosti oslavy repub-
liky do hostince Pod Vrbou 
v Miškovicích.
///

3. SO
Posvícení	v kostele	
sv. Remigia
Farnost Čakovice vás všech-
ny srdečně zve na posvícení. 
Připravila si pro vás boha-
tý program od 14 hodin. 
V rámci akce jste také zváni 
na výstavu obrázků výtvarné 
soutěže „Bůh zná své jméno 
a na výstavu „Artefakty z far-
ní půdy“. Bližší informace na-
jdete na webových stránkách 
www.farnostcakovice.cz.
Vstupné dobrovolné

6. ÚT
Gaudium	Cantorum
Na „půdě“ Čakovického zámku 
se uskuteční od 19 hodin 
zahajovací koncert cyklu 
Gaudium Cantorum. Vystoupí 
Lubomír Brabec, Štěpánka 
Heřmánková a komorní smí-
šený sbor Gaudium Cantorum.

7. ST
Krásná	řeč
Nela Boudová, Robert 
Neubert, Otmar Brancuzský, 
Sofie Filippi a Andrej Lekeš 
se představí od 19 hodin 
v galerii Na Půdě Čakovic-
kého zámku. Můžete se těšit 
na scénické čtení, poezii 
a tanec – Krásná řeč.

10. SO
Cirkusový	rodinný	výlet
Na výlet vlakem do přírody 
a společnou vycházku vás 
zve Cirkus, centrum pro rodi-
nu. Více informací na 
www.centrumcirkus.cz.

12. PO
Kořeny	evropské	kultury
V rámci oblíbeného cyklu 
přednášek nás tentokrát 
PhDr. Michal Arnot seznámí 
s nábožensko-kulturními 
základy Evropy. Od 18 hodin 
v Schoellerově sále Čakovic-
kého zámku.

14. ST
Voxtet
V Schoellerově sále Čako-
vického sálu vystoupí od 
19 hodin zajímavé hudební 
uskupení Voxtet.

17. SO
Podzimní	bazar
Již na tradiční podzimní ba-
zar dětského oblečení, obuvi, 
hraček, knížek a sportovních 
potřeb vás zve od 9 hodin 
do 14 hodin Cirkus, centrum 
pro rodinu. Místo konání : 
Jídelna ZŠ Dr. E. Beneše.
Vstup zdarma

19. PO
Kořeny	evropské	kultury
Poslední přednáška z cyklu 
Kořeny evropské kultury se 
koná od 18 hodin v Scho-
ellerově sále Čakovického 
zámku. Tentokrát má název 
Několik poznámek k českým 
náboženským dějinám.

20. ÚT
Medoušek	je	hrdina
Na představení pohádky 
pro malé děti Divadla 100 
opic zve od 9.30 do půdního 

Říjen 2020

Aktuální úřední hodiny

MČ najdete na

www.cakovice.cz
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Odvoz starého nábytku 
na skládku. Stěhování všeho 
druhu. Vyklízení sklepů, bytů, 
pozůstalostí atd. Naložíme 
a odvezeme cokoliv. 
Vše za rozumnou cenu. 
Volejte: 773 484 056

Nabízím pronájem garážového 
stání ul.Bermanova 1026/6. Tel: 
603730937
///

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

MALOVÁNÍ  ČAKOVICE – 
rychlé, kvalitní a čisté vyma-
lování bytu či domu dle vašich 
představ. Profesionální služ-
by. Tel.: 736 734 947.

Poznamenejte si jeden důležitý termín.
Odevzdání vašich podkladů do listopadového 
čísla (tj. čísla 11/2020) pro publikování 
pozvá nek, prezentování akce v ka len dáři akcí 
a inzerce je nejpozději do 16. října.
Toto číslo vyjde 30. 10. 2020.

Chcete	inzerovat	v listopado-
vém	čísle	U nás v Čakovicích?

VOK na objemný odpad 2020

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

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

Z MHMP máme přiděleno 20 ks VOK na období 8–12/2020
září 30. 9.
říjen 14. 10. , 21. 10.
listopad 4. 11. , 18. 11.
prosinec 2. 12.

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

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

Z MHMP máme přiděleno 18 ks VOK na období 7–12/2020
září 26. 9.
říjen 10. 10. , 24. 10.
listopad 7. 11.

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

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

U nás	///	Informuje

Anketa Tvoříme nové 
náměstí Jiřího Berana
Městská část připravuje revitalizaci ná-
městí Jiřího Berana. Aktuálně se zpraco-
vává zadání pro výběr architektonické 
kanceláře a zpracování studie. I vy se 
můžete podílet svými návrhy na pro-
měně tohoto významného veřejného 
prostoru, který ovlivní charakter naší 
městské části na další desítky let. Na 
základě elektronické výzvy se v anketě 
sešlo několik desítek návrhů. Rozhodli 
jsme se oslovit i další zájemce prostřed-
nictvím zpravodaje a prodloužili jsme 
termín pro vyplňování ankety do konce 
října. Anketu můžete vyplnit na odkazu 
pruzkumy.pocitamesvami.cz/ 
Řekněte nám, na co bychom neměli při 
rekonstrukci zapomenout. ///

Česká pošta upravuje 
otevírací dobu poboček
Čakovické pobočky na adrese Cukrovar-
ská 2/27 se změna otevíracích hodin pro 
veřejnost bude týkat od 1. října 2020:
Pondělí 10.00–12.00 13.00–18.00
Úterý 8.00–12.00 13.00–16.00
Středa 10.00–12.00 13.00–18.00
Čtvrtek 8.00–12.00 13.00–16.00
Pátek 8.00–12.00 13.00–16.00
Sobota a neděle: zavřeno
Více informací naleznete na:
www.ceskaposta.cz/-/ceska-posta-
-upravuje-oteviraci-dobu-pobocek ///

Proč a jak sbírat 
olej a tuk
Městům a obcím dodáváme potřebné 
množství separačních nádob o objemu 
240 l. Jedná se o speciálně upravené ze-
lené  plastové  kontejnery, které jsou 
označeny specifikací daného odpadu. 
Nádoby jsou zpravidla přičleněny k již 
stojícím separačním nádobám a jejich 
počet je určován s ohledem na počet se-
paračních míst v součinnosti s přísluš-
ným městem či obcí.

Nádoby slouží k umisťování opotřebe-
ného potravinářského oleje a tuku, a to 
pouze v použitých PET lahvích nebo ji-
ném plastovém obalu, bez igelitových 
pytlíků!

Nepoužívejte skleněné obaly, igelito-
vé tašky a pytlíky a do nádob v žádném 
případě nepatří minerální oleje, barvy 
a rozpouštědla!

Sklo, igelitové pytlíky, plechové obaly 
a minerální oleje znemožňují zpracování. 
V případě nedodržování kázně při sběru 
bude sběr zrušen a nádoby odvezeny!

Proč nelít olej do 
kanalizace?
Tuky a oleje do kanalizace nepatří!
Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci 
dojde k vysrážení tohoto odpadu a po-
stupně k jeho zanesení, respektive za-
lepení odpadních systémů v domácnos-
tech a následně ve veřejné síti.

Pokud bude tento odpad končit tím, 
že vysmažený olej a tuk bude vyléván do 
WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je 
nanejvýš pravděpodobné, že nastane dří-
ve či později havarijní stav na celé kanali-
zaci. Kanalizace bude neprůchodná.

Nejčastější případy nastávají v přečer-
pávacích jímkách a nádržích, kde dochází 
po ochlazení tuků k ucpání čerpadel, a to 
z důvodu obalení spínacích plováků tuky.

Tuky se v kanalizaci také částečně roz-
kládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty 
zvyšují korozi stěn kanalizačního potru-
bí. Současnou kombinací nečistot v od-
padních vodách, kde se střetávají vody 

z mycího procesu (zbytky jídel, tuky, 
cukry apod.), pracího procesu (prací 
prostředky) a splaškové vody, vzniká po-
zitivní prostředí pro výše uvedený pro-
blém.

Pokud jde o separaci potravinářských 
olejů a tuků, pak je to první krok k pro-
dloužení životnosti a akceschopnosti od-
padních potrubních systémů.
Chraňme  přírodu,  chraňme  své  ma-
jetky, pomoci může každý. ///

Dejte bioodpadu 
druhou šanci!

Jen v hnědé biopopelnici dostane rost-
linný odpad z domácností šanci být ještě 
užitečný. Například kuchyňské odřezky, 
slupky, uschlé kytice, ale také posekaná 
tráva z vašich zahrad se v kompostár-
nách promění ve výživný kompost pro 
pražské parky, sady a zahrady. A čím více 
se budou zelenit, o to zdravější vzduch 
budeme všichni dýchat.

Pokud jste vlastník nemovitosti, sdru-
žení vlastníků, bytové družstvo apod., sta-
čí vyplnit a odeslat formulář, který najde-
te na bio.praha.eu/formular/. Jako běžný 
nájemník požádejte o objednání biopo-
pelnice povolanou osobu. Svoz bioodpa-
du je pro vlastníky nemovitostí volitelný 
a poplatek za svoz je nastaven v podob-
ném režimu jako starý známý poplatek 
za směsný komunální odpad. Plátcem 
poplatku je vlastník nemovitosti. Celé to 
má také finanční výhodu. Biopopelnice 
vám navíc totiž sníží poplatky za odvoz 
odpadu. Po převzetí služby pod Magist-
rát hl. m. Prahy je pro vlastníky nemovi-
tostí, kteří již nyní využívají biopopelnici, 
cena snížena o 50 % oproti cenám z loň-
ského roku.

Co  do  biopopelnice  patří:  zbytky ovo-
ce a zeleniny, slupky (včetně citrusových 
plodů), čajové sáčky, kávové sedliny (včet-
ně papírových filtrů), květiny (bez celo-
fánu, šňůrky a květináče), tráva, plevel, 
drny se zeminou, košťály a celé rostliny, 
zbytky rostlin, listí, větve keřů i stromů, 

piliny, hobliny, kůra, štěpka, seno, sláma, 
vychladlý popel ze spalování dřeva
Co do biopopelnice nepatří: maso, ma-
sové omáčky, vývary, kosti, kůže, mléčné 
výrobky, vajíčka (včetně skořápek), zbyt-
ky obsahující suroviny živočišného půvo-
du, prošlé pečivo, těstoviny, knedlíky, sko-
řápky z ořechů, pecky z ovoce, jedlý olej 
a tuk, zvířecí exkrementy, peří, chlupy, 
vlasy, uhynulá zvířata, znečištěné piliny, 
hobliny, kůra, štěpka, nebezpečné odpady, 
obalové materiály, vlhčené ubrousky.
https://bioodpad.praha.eu/
Mail: bioodpad@praha.eu, bio@psas.cz ///



průvod s hudbou
LAMP I   n     vý

Tělocvičná jednota  SOKOL ČAKOVICE
za podpory  MČ Čakovice  pořádá

27/10  2020 od 18,00 h

Průvod bude zakončen v  novém Husově parku.
 

s raz  v  17 ,45  h  na  náměst í  J i ř ího Berana

 

 

Baráčnická zábava 
    „Oslava republiky“ 

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

Vlastenecko – dobročinné sdružení  

OBEC BARÁČNICKÁ - ČAKOVICE 

Vás srdečně zve na baráčnickou zábavu 
 

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

Krojovaný  průvod,  ž ivá  hudba ,  bohatá  zábava  
zaj i š těna  
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Jídelna cukrovarka
✓  Jídelna pro veřejnost i závodní 

stravování 
✓  Pondělí – pátek od 1100 do 1400

✓  Jídlo s sebou do přinesených nádob

 ✓  Platba stravenkami i v hotovosti
✓  Každé jídlo dodáváme k okamžité 

konzumaci v zatavených krabičkách na 
jedno použití - obaly jsou vhodné do 
mikrovlnné trouby

✓  Všechny námi dodávané pokrmy jsou 
vždy připravovány čerstvé v den rozvozu

✓  V denní nabídce vždy jedno jídlo 
z dietních kuchařek

✓  Možnost objednat obědy do fi rem, 
kanceláří i provozoven rychlého 
občerstvení

✓  Rozvoz jídel zdarma do oblastí 
Čakovice, Letňany a Prosek

Jak se k nám dostanete

Autobusem č. 136, 140, 158, 166, 202, 
351 na zastávku Cukrovar Čakovice 
nebo Nádraží Čakovice

Vlakem zastávka Nádraží Čakovice

Cukrovarská 21b | Čakovice – Praha 9

www.cukrovarka.cz

Objednávky
Telefonicky od 8.00 do 9.30 hodin na tel. 774 276 651 

E-mailem burger-cukrovarka@seznam.cz
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více na www.voxtet.cz
nebo       facebook.com/voxtet

14. 10. 2020 v 19 hod.
v Schoellerově sále Čakovického zámku

pořádá MČ Praha - ČakoviceVstupné: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě
Prodejní místa vstupenek:
ZUŠ Marie Podvalové - Cukrovarská 1/23
tel.: 283 933 071, MČ Čakovice - podatelna,
rezervace vstupenek: tel.: 606 220 420

voxtet.cz
hot jazz & cool pop

vokální skupina 20 let

30. 9. 2020 V 19 HOD.
v Schoellerově sále Čakovického zámku

pořádá
MČ Praha - Čakovice

DUO BEAUTIFUL STRINGS
A KAROLÍNA JANŮ

Vstupné: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě
Prodejní místa vstupenek:

ZUŠ Marie Podvalové - Cukrovarská 1/23
tel.: 283 933 071, MČ Čakovice - podatelna,

rezervace vstupenek: tel.: 606 220 420

7. 10. 2020 v 19 hod.
v galerii “Na Půdě” Čakovického zámku
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Vstupné: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě
Prodejní místa vstupenek: ZUŠ Marie Podvalové - Cukrovarská 1/23

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

KRÁSNÁ ŘEČ
scénické čtení, poezie, tanec

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

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

pořádá
MČ Praha - Čakovice

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

www.facebook.com/poitín

Vstupné: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě
Prodejní místa vstupenek: ZUŠ Marie Podvalové - Cukrovarská 1/23

tel.: 283 933 071, MČ Čakovice - podatelna, rezervace vstupenek: tel.: 606 220 420
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tel.: 283 933 071, MČ Čakovice - podatelna, rezervace vstupenek: tel.: 606 220 420
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Špatný rozměr
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!
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249 Kč

249 Kč

AUTO ELSO s.r.o.
Cukrovarská 900/10
196 00 Praha 9 - Čakovice
Tel.: 283 932 020
www.auto-elso.cz
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Mycí linka Globus Praha-Čakovice  |  denně 6.30–22.00  |  www.globus.czMycí linka Globus Praha-Čakovice  |  denně 6.30–22.00  |  www.globus.cz

• 4 mycí programy
•  světelný pěnopád 
•  vysokotlaké předmytí
•  unikátní NANO 

technologie
•  mytí šetrné ke karoserii 

a životnímu prostředí

(il
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)

• 4 mycí programy

Nová mycí linka Globus!

Těšíme se na vás.

Inz_Globus_mycka_210x138.indd   1 11.09.20   11:45

+

Připravte se
na další vlnu

Akce platí do 15. 11. 2020. www.nordictelecom.cz

Je dobré být připraven na jakékoli vlny, které 
život přinese. Náš stabilní internet na doma 
bez závazku pro vás teď máme za parádní cenu.

Překvapivá volnost

Nová
Nordic TV

-100 Kč
na 6 měsíců

Balíček 
5G Internet + TV

-350 Kč
na 6 měsíců

Nordic 5G 
Internet

-200 Kč
na 6 měsíců




