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ZÁMECKÁ NOC
2020

25. září 2020   18:00 – 22:00 hod.
Čakovický zámek a nádvoří, Cukrovarská 1

18:00 - koncert žáků ZUŠ v Schoellerově sále
19:15 - koncert pěveckého sboru Gaudium Cantorum v Galerii Na Půdě

20:00 - koncert J. J. Big Bandu a jejich hostů na nádvoří zámku
sólisté: Karolína Vágnerová, Hermés Karel, Petr Sovič – zpěv,
Vladimír „Borysh“ Secký – saxofon, Josef Pospíšil – trombón

Vstup zdarma - Občerstvení zajištěno po celý večer

Základní umělecká škola
Marie Podvalové

za podpory MČ Praha-Čakovice pořádá:
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Slovo starosty Obsah

Vážení sousedé, milí přátelé,

pevně věřím, že většina z nás měla možnost si o prázdni-
nách alespoň trochu odpočinout od starostí běžných a le-
tos i těch mimořádných. Od prvního září nás čeká zpřísnění 
podmínek ohledně prevence před koronavirovou nákazou 
a v této souvislosti jsme museli na jednání Rady učinit roz-
hodnutí týkající se podzimních akcí. V době vzniku tohoto 
textu platil zákaz konání venkovních akcí nad 1000 osob. 
Toto nařízení orgánů státu tak zakazuje pořádat u nás tra-

diční čakovické posvícení na náměstí Jiřího Berana, které této nastavené hranici účast-
níků nevyhovuje. Proto Rada městské části musela 17. srpna rozhodnout, že letos se 
čakovické posvícení konat nebude.

Zatím se zdá, že jiných akcí by se omezení týkat nemusela. Proto se, věřím, může-
me těšit na počátku školního roku na poměrně mnoho akcí. Jde o akce městské části, 
akce spolupořádané městskou částí nebo akce pořádané jednotlivými spolky. Setkat se 
tedy budeme moci např. na znovuotevření Husova parku, na otevření dětského hřiště 
a s tím symbolicky i cyklostezek na Havraňáku. Radost nejen třeboradickým jistě udě-
lají akce tamních spolků, posvícení LíPy a Babí léto Sousedského třeboradického spol-
ku. Na září jsou z první poloviny roku odloženy tradiční akce Zámecká noc, Guláš šou 
v restauraci U Daniela a úklid se spolkem Načos. Zcela novou akcí jsou závody juniorů 
ve skateboardingu, jejichž pořádání se ujal pan Roman Simulík.

I po prázdninách pokračují investiční akce. V Tryskovické se rozšiřuje vozovka pro 
lepší průjezd vozidel, na podzim nás čeká několik menších i větších dopravních staveb 
(např. první etapa rozšíření parkování v lokalitě bytových jednotek u stadionu, pokra-
čování oprav chodníků v Třeboradicích nebo oprava přejezdu na vlečce v Cukrovar-
ské ulici).

Přeji vám příjemné září.
S úctou váš starosta

Jiří Vintiška
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Aktuálně z radnice ///

Zprávy	z Rady	MČ	Praha-Čakovice

Cenová nabídka projektových 
prací na akci „Přístavba objektu 
Gymnázium Čakovice“
Rada odsouhlasila objednání dokumen-
tace stavby na přístavbu objektu Gymná-
zia v Čakovicích, která obsahuje vypra-
cování návrhu úprav budovy s kapacitou 
pro 420 žáků. Součástí návrhu bude roz-
šíření kapacity hygienického zázemí pro 
žáky i učitele, řešení šatny, navýšení ka-
pacity kabinetů, skladů učebních pomů-
cek a návrh na umístění 4 kmenových a 2 
menších učeben.

Finální studie by měla být dokončena na 
konci letošního září a za cenu 90 000 ko-
run ji zpracuje společnost Grebner – pro-
jektová a inženýrská kancelář, s. r. o.

Stavební úpravy stávající mateřské 
školy v ulici Cukrovarská, 
Praha-Čakovice
Prostory, které ještě v letošním školním 
roce sloužily pro umístění předškolních 
dětí do tzv. Krystálků, budou nově re-

konstruovány pro účely rozšíření kapa-
cit předškolního vzdělávání. V této fázi 
byla odsouhlasena nabídka společnosti 
Ing. arch. Radim Palkovský – Archide 
CZ, s. r. o., na vypracování dokumentace 
pro provedení stavby na výběr zhotovi-
tele na akci s názvem „Stavební úpravy 
stávající mateřské školky v ulici Cukro-
varská, Praha‑Čakovice“.

Žádost o finanční příspěvek na 
opravu dětského hřiště v areálu 
SK Třeboradice
Na základě žádosti Klubu LíPa odsou-
hlasila rada poskytnutí dotace ve výši 
10 000 korun na opravu dětského hřiště 
v areálu SK Třeboradice.

Jak bylo uvedeno v samotné žádosti, toto 
volně přístupné a hojně využívané hřiště 
je ve špatném technickém stavu a je nut-
ná výměna některých dřevěných částí 
herních prvků, u ostatních je pak třeba 
obnovit nátěr.

Veřejnoprávní smlouva, dotace pro 
Tělovýchovnou jednotu – sportovní 
klub FC Miškovice, na realizaci 
rozšíření stávajícího hrazení
Bylo odsouhlaseno poskytnutí dotace ve 
výši 50 000 korun sportovnímu klubu 
FC Miškovice. Účelem čerpání je realiza-
ce rozšíření stávajícího hrazení, které za-
chytí překopnuté míče z fotbalového hři-
ště. V první etapě bude stávající hrazení 
rozšířeno o jednu sekci do výšky a podél 
kabin také na jednu stranu do šířky. Kon-
strukce bude vyhotovena z ocelových 
trubek a sítě a měla by být dokončena 
ještě v tomto roce.

Žádost o zastavení projektu 
„Zjednosměrnění ulice Schoellerova 
a Bělomlýnská, MČ Praha-Čakovice, 
k. ú. Třeboradice“
Rada projednala petici k projektu zá-
měru zjednosměrnění části ulic Scho-
ellerova a Bělomlýnská v Třeboradicích. 
V současné době je prioritou nalezení 
jiné alternativy dopravního řešení. ///

Na svých pravidelných zasedáních Rada městské části 
Praha‑Čakovice projednala 75 bodů jednání. 
Vybíráme pro vás některé z nich.
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sazené stromy, většinou asi pro zábavu 
mládeže ulomené a odhozené. Dále ni-
čení hřišť a fitness prvků, což nabylo na 
intenzitě kvůli koronaviru, kdy byly za-
vřené školy. Občané by si měli uvědomit, 
že pokud musíme napravovat důsledky 
vandalismu, zbývá výrazně méně času na 
pravidelnou údržbu a péči o naši zeleň,“ 
vysvětluje Eva Dlouhá. Přidejme k tomu 
rozbitá skla autobusových zastávek, po-
ničené nástěnky, lavičky a odpadkové 
koše a dostaneme se na vysokou finanč-
ní částku ročně.

Co s tím? Jak zabránit vzniku nelegál-
ních skládek? Mají občané kam uložit 
odpad? Mají. Jen musejí vynaložit tro-
chu energie a objemnější odpad odvézt 
do sběrného dvora v Kbelích. „Pokud 
mají trvalý pobyt v naší městské části, ve 
Kbelích nemusejí nic hradit, vše je zdar-
ma, s výjimkou pneumatik, za jejichž od-
ložení musí zaplatit poplatek,“ vysvětlu-

„Pochopitelně se nám vandalismus ne-
vyhýbá, naopak jako okrajová část Pra-
hy s velkou rozlohou máme ve větší 
míře problémy s černými skládkami. Ty 
se objevují u škarp, na okrajích polních 
cest apod. Nelze nezmínit i malé nelegál-
ní skládky odpadu, kdy si někteří občané 
naší městské části vyloží blokové čištění 
komunikací jako uložení odpadu na ve-
řejné prostranství, které někdo uklidí,“ 
podotýká Eva Dlouhá, vedoucí odboru 
životního prostředí a majetkoprávního.

Dalším nepřehlédnutelným problé-
mem jsou výtvory sprejerů, v kterých ja-
kákoliv nová a čistá plocha vzbudí oka-
mžitě „uměleckého“ ducha. „Náprava 
těchto ‚děl‘ je časově i finančně velmi ná-
kladná. Obzvlášť v poslední době, kdy je 
dostatečná zásoba vody v půdě, nás vel-
mi trápí vyvracení dopravních značek 
a odpadkových košů. V poslední době 
nás velice trápí také poničené nově za-

Vandalismus
Černé skládky, sprejeři, ničení majetku… S vandaly se potýká celá 
metropole a tento problém se nevyhýbá ani Čakovicím.

je. Obyvatelé Čakovic mohou dále využít 
kontejnerové stání v ulici Na Bahnech. 
Tam už ale počítejte s drobnou úhradou. 
Důvod? MČ totiž za uložení a odvoz toho-
to odpadu platí.

Pro každého, kdo se potřebuje zba-
vit objemného odpadu či bioodpadu, je 
vhodné sledovat webové stránky radni-
ce nebo úřední desku, kde naleznete in-
formace o tom, kdy a kde bude postaven 
velkoobjemový kontejner, který poskytu-
je hlavní město Praha v pravidelných in-
tervalech. Tato služba je zdarma. „I přes 
tyto možnosti se bohužel najde spousta 
lidí, kteří se objemného odpadu zbavu-
jí tak, že ho odloží vedle kontejnerové-
ho stání. Jejich sousedé si pak stěžují na 
úřadu na nedostatečný odvoz, který s tím 
však nemá nic společného.“

Eva Dlouhá upozorňuje také na pozi-
tivní vandalismus, kdy aktivní skupinka 
obyvatel svévolně a svépomocí vysadí 
na městské půdě strom či založí záhon. 
„Na první pohled se jedná o bohulibý 
úmysl, ale je třeba brát v potaz i násled-
nou údržbu. Pokud i s tou dotyční počí-
tají, pozitivní vandalismus může mít pro 
městskou část pozitivní důsledek. Pokud 
ne, postarali se o další zanedbané nehez-
ké zákoutí,“ dodává.

Jednou z možností, jak bojovat s van-
dalismem, je domluva s městskou policií, 
zda je možno zahrnout do svých pravidel-
ných obhlídek nová kontrolní místa v ob-
lastech, kde se vandalismus častěji pro-
jevuje, jako je např. nový kontrolní bod 
u skateparku a psí loučky u Baumitu. ///

Michala Jendruchová
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Složité hledání, kde zanechat automobil, 
nebezpečné procházení kolem odstave-
ných aut na úzké silnici, obtížný průjezd 
lokalitou, nedostatečné veřejné osvětle-
ní. Tak vypadá obrázek okolo bytových 
domů u stadionu v Čakovicích. Brzy 
tomu bude jinak. Radnice slibuje revita-
lizaci zahrnující nová parkovací místa.

„V této lokalitě se nachází několik star-
ších bytových domů, které vznikaly před 
více než 50 lety. Tehdy měla doprava 
úplně jiné nároky na parkování než nyní. 
Dnes zde absolutně nestačí počet parko-
vacích míst. Problémem jsou také velmi 
úzké komunikace, které neumožňují par-
kování či průjezd dalších aut. Když zde 

auto zastaví na vozovce, těžko tam pro-
jede jiné. Je to velmi nepříjemné jak pro 
řidiče, tak pro chodce,“ říká starosta Ča-
kovic Jiří Vintiška.

To se však v dohledné době změní. 
Radnice připravila projekt, v němž po-
čítá s citlivou proměnou ulic a který le-
tos získal stavební povolení. V polovině 
září vyhlásí výběrové řízení na realizá-
tora. Tomu všemu však předcházely slo-
žité peripetie, které se táhly téměř deset 
let. „Nad projektem uvažujeme přes de-
set let. Ale museli jsme řešit několik věcí, 
které nám práci komplikovaly. Měli jsme 
například dohodu se soukromým inves-
torem, který plánoval v jednom z těchto 

U stadionu	vzniknou	nová	
parkovací	místa
Obyvatelům bytových jednotek u stadionu se zvýší komfort parkování. Radnice 
zde do tří let vybuduje desítky stání. S výstavbou by se mohlo začít ještě letos.

objektů vybudovat nástavby. Jako pod-
mínku jsme měli, aby připravil projek-
tovou dokumentaci na zlepšení parko-
vání v lokalitě. Uskutečnil ji, ale následně 
odstoupil od výstavby, čímž padla i re-
alizace parkovišť. Delší dobu jsme také 
jednali s magistrátem, který nám ale na 
tento záměr nakonec neposkytl finan-
ce. Po předchozích neúspěších jsme se 
rozhodli v roce 2016, že půjdeme ces-
tou vlastní investiční přípravy plně v re-
žii městské části. Vytvořili jsme projekt 
a snažili se získat podporu všech dotče-
ných orgánů. Kompletní projektová pří-
prava včetně dvoustupňového povolová-
ní zabrala bezmála čtyři roky.“
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Dnes je vše schváleno a zbývá jen vy-
brat vhodnou firmu, která parkoviště vy-
buduje. Radnice má striktní podmínku – 
a tou jsou velmi citlivé zásahy do zeleně. 
„Když jsme před deseti lety představo-
vali první projekt, dostali jsme zpětnou 
vazbu od lidí, abychom zachovali zeleň 
v co největší možné míře. A to se snaží-
me a budeme snažit dodržet. Je jasné, že 
se nějakému kácení stromů nevyhneme, 
ale naší prioritou je velmi citlivý přístup. 
Udělali jsme důkladné zkoumání za účas-
ti projektanta a snažili jsme se projekt 
vytvořit tak, aby kácení bylo co nejmé-
ně. Skutečně jsme prošli jeden strom po 

druhém a také náhradní výsadbu chce-
me směřovat přímo do této lokality,“ tvr-
dí Jiří Vintiška.

Výstavba se týká šesti ulic – Svitav-
ská, Niská, Kysucká, Svratecká, Lužnic-
ká a Doubravská, kde žije kolem čtyř set 
lidí. Investice by se měla vejít do 9 mili-
onů korun.

První etapa výstavby začne pravděpo-
dobně ještě letos. Vzhledem k úsporným 
opatřením kvůli koronaviru se předpo-
kládá, že se bude stavět v několika eta-
pách po dobu tří až čtyř let. Radnice 
slibuje, že ačkoliv práce vyžadují jistá 
místní omezení, budou se při stavbě sna-

žit, aby život zdejších obyvatel narušila 
co nejméně.

Projekt na parkovací místa je však 
pouhým kamínkem zapadajícím do mo-
zaiky vylepšení života v této lokalitě. Z je-
denácti bytových domů jich šest vlastní 
městská část. Jejich stav je velmi špatný 
a potřebují rekonstrukci. Radnice už má 
připravený projekt na kompletní opravu 
této části bytového fondu. Na ni by měla 
navázat ještě revitalizace přilehlých vnit-
robloků. A tak se lidé mohou v budoucnu 
těšit i na obnovenou zeleň nebo květino-
vou výsadbu apod. ///

Michala Jendruchová

Parkoviště a chodníky
100 - Objekty pozemních komunikací 

Legenda stavebních objektů:

Legenda:
Osa komunikace

Kamenný krajník KS3; snížená podsádka

Betonová obruba tl. 10 cm; snížená podsádka

Betonová obruba tl. 5 cm; snížená podsádka

Betonová zešikmená obruba tl. 30 cm (      )

Výška podsádky jednotlivých obrub

Rampy

Vodorovné dopravní značení - bílé

Vodorovné dopravní značení - žluté

Hranice stavebních úprav

Vozovka - oprava

Parkoviště - betonová vegetační dlažba tl. 80 mm

Plocha pro kontejnery - dlažba červená 80 mm

Parkoviště - běžná betonová dlažba tl. 80 mm

Plocha zeleně

Opatření pro nevidomé

Strom kácený

Legenda inženýrských sítí:
Sdělovací kabel - stávající podzemní (CETIN)
Sdělovací kabel - stávající podz. nezaměřený (CETIN)
Sdělovací kabel - stávající optický, podzemnÍ (CETIN)
Elektro NN - stávající podzemní (PRE)
Elektro NN - stávající podzemní - neprovozovaný (PRE)
Sdělovací kabel - stávající podzemní (PRE)
Elektro VN - stávající podzemní (PRE)
Vodovod - stávající (PVS/PVK)
Kanalizace jednotná - stávající (PVS/PVK)
Kanalizace - bez rozliš. - stáv. - neprovoz. (PVS/PVK)
Veřejné osvětlení - stávající podzemní - (THMP)VO

Tepelný rozvod - stávající podzemní (Pražská tepl.)
Sdělovací kabel - stávající podzemní (Pražská tepl.)

Nová přípojka uliční vpusti DN150

Uliční vpust (tř. zat. D400)

Celkový počet stání:

Legenda VO:
VO Veřejné osvětlení - nový kabel

Veřejné osvětlení - nové chráničky

Veřejné osvětlení - nové lampyB.13
Veřejné osvětlení - rušené lampyD.8

VO Veřejné osvětlení - rušený kabel

Šlapákový chodník

Veřejné osvětlení
400 - Elektro a sdělovací objekty 

Vsakování dešťových vod
300 - Vodohospodářské objekty

Odvodňovací žlab

Vsakování dešťových vod

Větev A.2 není předmětem této dokumentace.

Elektro NN - Akce PRE S-143366, SOŠ a SOU, kNN 
(zakresleno pro koordinaci, není součástí této PD)

SO401 - Veřejné osvětlení je stavba vyžadující
dle §103 stavebního zákona územní rozhodnutí a
po dokončení kolaudační souhlas. Není

předmětem stavebního řízení.

SO301 - Vsakovací objekty  jsou dle dle §103
stavebního zákona vyžadují pouze územní
rozhodnutí. Předmětem stavebního řízení jsou
odlučovače lehkých kapalin OLK1 a OLK2, kterou

jsou uvažovány jako součást dopravní stavby.

Uvedeno z důvodu přehlednosti jako související
stavba, veřejné osvětlení není předmětem
stavebního řízení.

!!
IS zakresleny dle podkladů správců. Před

zahájením prací je nutné vytyčení,
případně ověření kopanými sondami.

V ochranném pásmu IS nebude
k výkopům použito strojní  techniky.

C

Chodník - betonová dlažba tl. 60 mmA

B.1

B.2

B.3

D

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO

VO
VO

VOVO

VOVO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO
VO

VO
VO

VO

VO

VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO

VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO

VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO

VO
VO

VO
VO

VOVOVO

VO

VO

VO

VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VOVOVOVO

VO

VO

VO

VO

VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VOVO

VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO

VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO

VO

VO

VO

VO
VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO

T-M
obile

T-M
obile

T-M
obile

T-M
obile

T-M
obile

T-M
obile

T-M
obile

T-M
obile

T-M
obile

T-M
obile

T-M
obile

T-M
obile

T-M
obile

T-M
obile

T-M
obile

T-M
obile

T-M
obile

T-M
obile

T-M
obile

T-M
obile

T-M
obile

T-M
obile

T-M
obile

T-M
obile

T-Mobile

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6

D.7

D.8

D.9

D.10

D.11

D.11

D.12

D.13

N.1

N.2

N.3

N.4

N.5

N.6
na původním

místě

N.7
B.6

B.1

B.2

B.3

B.4

B.7

B.8

B.5

N.8

N.9

N.10

N.11

N.12

N.13

N.14

N.15

N.16

N.17
na původním

místě

N.18

na původním

místě

VO
VO

VO
VO

VO

VO

VO

VO
VO

VO

VO

VO
VO

VO

VO

VO
VO

VO

VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO

VO

VO
VO

VO
VO

VO

VO
VO

VO VO VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO

VO

VO

VO

VO VO

VO

VO
VO

VO
VO

VO

VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO VO

VO

VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO

VO

VO
VO

VO
VO

VO VO

VO

VO

VO VO

VO

VO

VO

VO VO VO VO

VO VO
VO

VO
VO

VO VO VO

VO

VO

VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO

VO

VO
VO

VO
VO

VO

VOVO
VO

VO
VO

VO

VO

VO
VO

VO

VOVO
VO

VO
VO

VO
VO

VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO

VO

VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO
VO

VO

VO

VO
VO

VO
VO

Datum:

OTISK RAZÍTKA:GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

Zakázka:

Příloha:

Vypracoval:

Zodpovědný projektant:

KÚ:

Investor:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.

2.

1.

ČÍSLO REVIZE

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

HIP:

Číslo zakázky: Formátů A4: Stupeň:

Měřítko:

Číslo přílohy:

Paré:

DATUM REVIZE POPIS REVIZE

16-023-2 DSP04/2019

Ing. Pavel Soukup

MČ Praha-Čakovice, Náměstí 25. března 121/1, 196 00 Praha 9

Čakovice (731561)

09/2019 Zapracování podmínek DOSS a správců infrastruktury

11/2019 Úprava ploch pro kontejnery na odpad

Ing. Josef Filip, Ph.D.

Ing. Pavel Soukup

1:500

C.3KOORDINAČNÍ SITUACE

ČAKOVICE - DOPRAVA V KLIDU V LOKALITĚ U STADIONU

6



6  U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz

Bylo	///	U nás

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

Děti se přeci jen dočkaly. Svůj 
den D si 7. června užily, byť měl 
kvůli koronaviru trochu jiné 
pojetí.
„Dětský den jsme zorganizovali, přestože 
jsme byli omezeni nemalými opatřeními. 
Hlavně ve smyslu nevytvořit masovou 
akci, ale prostor pro postupné setkávání 
se s dětmi a jejich rodiči,“ říká organizá-
torka akce Libuše Kurková z Klubu LíPa. 
Co tedy ale vymyslet? „Napadl nás orien-
tační běh po Třeboradicích, který už tady 
jistou historii má.“ Startovalo se dopole-
dne v restauraci Maximum. V poledne 
už svou trať odběhlo na šedesát malých 
sportovců. Často se přidali i jejich rodiče. 
Na závodníky čekaly tři tratě v délce od 
2,5 do 4 km.

Každé dítko na konci dostalo zaslouže-
nou malou odměnu. Následovala odpo-
lední zábava i s očekávaným vyhlášením 
výsledků. „Ve stanech na zahradě restau-
race Maximum byly pro děti s rodiči při-
praveny dřevěné deskové hry společnosti 
Cool Wood. V hracích stolech pro nejmen-
ší kamarády byly nachystány kostičky, 
hromady písku a přírodního stavebního 
materiálu,“ říká Libuška. Z miškovického 
centra ekologické výchovy přijeli také os-
lík a poníci, se kterými se děti mohly po-
těšit. „K tomu všemu hrály dvě hudební 
formace A While a Generační problém, 
které svými rockovými tóny udržovaly 
obecenstvo v rozestupech doporučené 
vzdálenosti. Rock je prostě rock,“ smě-
je se organizátorka, která je s touto akcí 
spojena už téměř čtvrt století.

Dětský	den	
v Třeboradicích

„Začínaly jsme s Pavlínou Labíkovou 
před více než dvaceti lety na fotbalovém 
hřišti a postupně jsme se začali roztaho-
vat po celých Třeboradicích. Z několika 
málo sportovních disciplín se naše akce 
rozrůstala do zajímavých projektů na 
různorodá témata – letní i zimní olympi-
ády, cesty kolem světa, indiánského dne, 
dne v pohádce, hrátek našich babiček 
a mnoho dalších. Dětský den se v prů-
běhu let proměňuje, a to nejen dle mění-
cího se složení návštěvníků, ale také po-
dle energie námi vložené. Pochopitelně 
jí nepřibývá a právě z těchto důvodů mě 
moc těší, že se do řad Klubu LíPa přidá-
vají i noví nadšenci z řad obyvatel čers-
tvě přistěhovalých. Velký dík patří všem 
zúčastněným, účinkujícím i spoluorgani-
zátorům.“

Její slova doplňuje jeden z nich, spolu-
organizátor Petr Novák. „Největší radost 
jsme měli z toho, že jsme se mohli jako 
komunita po delší době zase sejít. Z dětí 
i dospěláků bylo cítit, že už to všichni po-
třebovali. A z jejich zpětné vazby bylo 
jasné, že jim setkání moc prospělo. To 
nás potěšilo, protože stmelovat komuni-
tu (nejen) Třeboradic, je jedním z poslá-
ní Klubu LíPa.“ Než Klub LíPa začne plá-
novat další ročník, věnuje svou energii 
zářijovému třeboradickému posvícení. 
„V sobotu 19. září se na vás těšíme,“ zve 
Petr Novák. ///

Michala Jendruchová
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První prázdninová sobota, devět hodin 
ráno, ideální počasí a 37 místních dětí se 
svými rodiči na startu. Tak to vypadalo na 
železniční stanici Čakovice, odkud se malí 
i velcí vydali na 4,5 km dlouhou trasu. Za 
symbolické startovné v podobě deseti, 
maximálně dvaceti korun získali účastní-
ci popis trasy, která vedla přes zámecký 
park Čakovického zámku přes Třeboradi-
ce k centru ekologické výchovy v Miško-
vicích. „Děti do šesti let neplatily vůbec, 
do 15 let jsme vybírali 10 korun a od do-
spělých 20 korun. Peníze jsme použili na 
nákup bonbónů, tisk popisů trasy a samo-
lepek a na zapůjčení kostýmu pro trpaslí-
ka Dřímala,“ vysvětluje pořadatelka akce 
Marta Votavová z Klubu přátel a milovní-
ků výletů Praha.

Cestu dětem ozvláštnili trpaslíci, kte-
ří si pro ně přichystali různé úkoly. A tak 
v parku se Šmudlou házely tenisovým 
míčkem, u rybníku pod dohledem Prófy 
skákaly v pytlích nebo na finské stezce 
za asistence Rejpala chodily na chůdách. 
„Za splnění úkolu děti dostaly razítko do 
svých startovních karet a za odměnu si 
mohly vybrat bonbón,“ podotýká Marta 
Votavová. V cíli jim pak Dřímal rozdával 
samolepky pochodu a vítala je Sněhurka. 
„Na konci se děti mohly potěšit jízdou na 
koních a opéct si buřty. Samozřejmě jsme 
zapojili i dospělé a ani ti nebyli ušetřeni 
úkolů na kontrolách. A bylo vidět, že i oni 
si to užívali,“ směje se s úlevou v hlase.

„Nebáli jsme se toho. Spoléhali jsme na 
rodiče, kteří chtějí dopřát dětem zábavu. 

Pochod	za	výzo A tu jsme nabídli my.“ Však si také dali 
záležet. Zapojili nejen členy Klubu přátel 
a milovníků výletů, ale i členy Sousedské-
ho třeboradického spolku. Ti všichni se 
přípravami dobře bavili. „Kostýmy jsme 
si většinou vytvořili sami – co jsme na-
šli doma ve skříni. Pouze kostým Dřímala 
jsme si půjčili v půjčovně.“ A tak trpaslí-
ci dětem i dospělým vykouzlili úsměv na 
tváři.

Pokud „vyšší moc“ nezhatí plány, bude 
se akce opět za rok opakovat. „Letošní 
ročník jsme nazvali jako 1. ročník. A to 
je předpoklad, že v tom chceme pokračo-
vat. A nejenom příští rok, ale i další roky. 
Už nyní máme připravenou trasu, kam 
děti a dospělé pozveme v červnu 2021. 
Ukážeme jim zase jinou část našeho ob-
vodu a určitě si pro ně zase vymyslíme 
zajímavé hry.

A budeme rádi, když lidé zase při-
jdou – a ve větším počtu,“ těší se Marta 
Votavová.
///

Michala Jendruchová
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Děti v naší městské části dostaly trochu neobvyklý dárek za 
vysvědčení – Pochod za výzo. Pilotní projekt, který v Praze nemá 
obdoby, dopadl víc než dobře, a tak se můžeme těšit na novou tradici.
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Jak vás napadlo dát dohromady 
nevšední duo sestavené z houslí 
a harfy?

Začaly jsme spolu hrát již při studiu na 
Pražské konzervatoři a na AMU. Moc 
nás to spolu bavilo, tak jsme postup-
ně rozšiřovaly náš repertoár, až vznik-
ly celovečerní koncerty.

Od té doby uplynulo deset let. 
Chystáte oslavy?

Ano, letos na jaře v období koronavi-
ru jsme nezahálely a začaly si plnit je-
den z našich dalších snů. Natočily jsme 
naše druhé CD s našimi oblíbený-
mi skladbami A. Piazolly, J. Williamse 
nebo J. Suka a naše první hudební vi-

Duo	Beautiful	Strings

deoklipy. Natáčení s obrazem bylo pro 
nás novou zkušeností, moc nás to ba-
vilo, tak doufáme, že oslovíme další di-
váky a posluchače.

Za těch deset společných let 
intenzivní spolupráce se jistě už 
znáte daleko lépe než někteří členové 
rodiny, že? Slyšíte na sebe?

Známe se opravdu dobře, myslím, že 
se z nás postupně staly opravdu dob-
ré kamarádky. Rády spolu trávíme čas 
i mimo koncerty. Při hraní jsme na 
sebe napojené, jedna následuje přiro-
zeně druhou… Jsme za to velmi rády, 
není to vždy samozřejmé, aby si hrá-
či rozuměli téměř po všech stránkách. 
My se dobře doplňujeme.

Cestujete po celém světě a můžete 
porovnávat. Kde jste se cítily nejlépe?

Nejlépe se cítíme doma v Čechách, kde 
nám naši posluchači nejlépe rozumějí, 
máme stejné slovanské cítění a vnímá-
ní hudby.

Komu nejraději hrajete?
Nejraději hrajeme pro menší publika, 
kde máme kontakt s posluchači. Rády 
své skladby uvádíme a představujeme 
své nástroje nejen hraním, ale i slovem.

Tak to se u nás v Čakovicích budete 
cítit dobře. Na jaký repertoár se 
můžeme těšit?

Na koncert jsme přizvaly naši milou 
kolegyni sopranistku Karolínu Janů, 
proto je náš koncert nazvaný Na kříd-
lech zpěvu. Zazní skladby jak českých 
autorů, tak zahraničních z období od 
19. století do současnosti.

Co vás pak čeká?
Na podzim vyjde naše nové CD, které 
pak v listopadu slavnostně pokřtíme. 
Na to se moc těšíme, protože radost 
ze společně vytvořeného díla bude-
me moct prožít i se svými blízkými 
a fanoušky, kteří přijdou na slavnost-
ní koncert. ///

Michala Jendruchová
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Letos oslaví desetileté výročí. Vy můžete být u toho. 30. září se 
Duo Beautiful Strings, za kterým stojí houslistka Monika Urbanová 
a harfistka Hedvika Mousa Bacha, představí v Schoellerově sále 
Čakovického zámku.
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Co vás přivedlo do Čakovic?
Naprostá shoda okolností. Předtím 
jsem žila v podnájmu na Břevnově, ale 
po narození syna mi bylo jasné, že po-
třebuju vlastní bydlení. A tehdy mi můj 
kolega a kamarád z Činoherního klu-
bu Michal Zelenka řekl, že tady kupuje 
byt v novostavbě… Nakonec jsem kou-
pila byt ve stejném domě jako on. Byl 
to vlastně hned první byt, který jsem 

si na stránkách vytipovala a nadchla 
se pro něj.

Do té doby jste tedy naši městskou 
část neznala?

Vůbec. Ale hned se mi zalíbil zdejší 
vesnický ráz, sama pocházím z morav-
ské vesnice. A hlavně jsem ocenila, že 
jsme sem šli dva a věděla jsem, že tady 
budu mít kamaráda. Ale zajímavé je, že 

moje máma, která se poslední dobou 
zabývá dohledáváním našich předků, 
zjistila, že se tu kdysi narodil nějaký 
můj prapra…strýc.

Co vás tedy loni v prosinci z Čakovic 
odvedlo?

Odvedla mě neudržitelná dopravní si-
tuace. Před dvanácti lety to bylo do-
pravně úplně jiné a ještě před čtyřmi 

Morava	je	stále	ve	mně,	jednou	
se	tam	možná	vrátím…
Jméno herečky Lady Jelínkové je už dvacet let spjato s Činoherním 
klubem. Rodačka z Moravy po sobě zanechala nesmazatelnou stopu 
i v naší městské části, kde strávila dvanáct let života. A stále se sem 
ráda vrací.

Text: Michala Jendruchová
Foto: Jana Jabůrková, archiv 
Činoherní klub

Rozhovor	///
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Rozhovor	///

lety jsem ráno v pohodě zaparkovala 
u metra v Letňanech. Dnes je to nemy-
slitelné. Navíc mi přibylo práce, kro-
mě hraní v několika divadlech učím 
na dvou školách a ty jsou v Braníku 
a v Michli. Jezdím nárazově do různých 
studií, na natáčení…takže se potřebuju 
třeba dvakrát za den dostat do centra 
nebo na druhý konec Prahy a zpět. Na-
jednou jsem zjistila, že vlastně pořád 
sedím v autě a trčím v nějaké zácpě, to 
bylo pro mě peklo.

Po čem se vám naopak stýská? 
Zakořenila jste tady za tu dobu?

Určitě se mi stýská po lidech, po sou-
sedech, měli jsme tady dobrou partu, 
oblíbila jsem si místní farmářský ob-
chůdek… A protože to mám v genech, 
zapojovala jsem se i do místního dění. 
Založili jsme spolek Korzo Čakovice 
a podíleli se na vybudování dětského 
hřiště na sídlišti, finské stezky… Člověk 
tady měl blízko přírodě, na kole jsme 
po polních cestách dojeli třeba do Ctě-
nic a později, jak děti rostly, až k Labi. 
A některé zimy můžete dokonce hned 
za domem nazout běžky a najezdit po 
polích pěkné kilometry.

Teď jste v Libni. S nadsázkou řečeno 
chodíte do Divadla pod Palmovkou, 
kde také hrajete, téměř v bačkorách.

To máte pravdu. A jelikož Žítkovské 
bohyně, ve kterých Pod Palmovkou 
hostuju, jsou dost dlouhé představe-
ní, hodí se mi být pak rychle doma. 
Jako ekologicky smýšlejícímu člověku 
mi vyhovuje, že všude dojedu tram-
vají a metrem. Navíc můj syn chodí 
v Libni do školy a má to teď pět minut 
pěšky… Vstáváme o hodinu později. 
A můžu dál sportovat v přírodě, blíz-
ko jsou Prosecké skály, kam chodím 
běhat, a stačí sjet kolem Bulovky k Vl-
tavě a na kole můžeme dojet třeba až 
do Kralup.

Vy jste vůbec sportovkyně. Je pravda, 
že jste se nadchla pro kung-fu?

Sport je součástí mého života. Ale 
kung‑fu jsem dělala jen chvíli, souvise-
lo to s jedním divadelním projektem. 
Rok jsme trénovali kung‑fu a také jsme 
měli taneční tréninky. A na základě ta-
nečních improvizací a bojových umě-
ní pak vzniklo představení. A skutečně 
mě to nadchlo, ale sport, který mi asi 
nejvíc ovlivnil život, je horolezectví.

V Praze jste už dvacet let, stejnou 
dobu jste v angažmá v jednom 
z nejslavnějších divadel, Činoherním 
klubu. Bilancujete?

To víte že ano. Ale pokud nejsem s ně-
čím spokojená, vím, že musím začít se 
změnami u sebe. V mém případě jde 
o to nechat věci víc plynout, zklidnit 
se… Zajímají mě duchovní záležitosti, 
dokonce jsem koncem karantény ab-
solvovala pětidenní pobyt ve tmě, což 
je na bilancování ideální. První dny 
jsou těžké, začne to negací, ale očistí 
vás to. Uvědomuju si, že mám hezký 
život, i když spousta věcí není tak, jak 
jsem si představovala ve dvaceti. Záro-
veň vím, že mám krásnou práci, dělám, 
co jsem chtěla, co mě baví, v tom mám 
vážně štěstí.

Když hovoříte o práci, právě před 
dvaceti lety, hned po studiích, jste na 
sebe upozornila výraznou rolí Hanele 
v Kachyňově filmu. To musel být pro 
začínající herečku ohromný zážitek.

Byla to obrovská škola. A nejvíc si to 
uvědomuju až po letech, kdy mám 
zkušenosti s jinými režiséry a týmy. 
Na JAMU mě učil prof. Karlík, mistr 
v oboru, nekompromisní a náročný, 
a v tomhle byl režisér Kachyňa stej-
ný. Byla to moje první zkušenost s na-
táčením, ze všeho jsem byla vystraše-
ná, vše nové, překvapivé, učila jsem se, 
jak hrát na kameru… Jsem vděčná, že 
to bylo s tak velkým profíkem. V tom 
jsem měla opravdu štěstí.

Na tu dobu si vzpomínám. Protože 
jsem vás znala, sledovala jsem vaši 
kariéru a čekala jsem, že se vám pak 
pohrne jedna nabídka za druhou.

Taky jsem měla očekávání. Lidé mi pro-
rokovali, jak strmě půjdu nahoru, když 
jsem natočila hlavní roli hned po škole. 
Ale je to o štěstí. Absolvovala jsem br-
něnskou JAMU a získala angažmá v Di-
vadle F. X. Šaldy v Liberci. Neměla jsem 
kontakty v Praze a neupsala jsem se ani 
žádné zastupující agentuře. Byla jsem 
mimo okruh hlavního dění.
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Rozhovor	///

Přesto jste měla štěstí, jaké se jen 
tak nějakému herci nepodaří, a to, 
že jste získala angažmá v pražském 
Činoherním klubu.

Přišlo po třech letech v Liberci a jsem 
za něj velmi vděčná, mám tu skvělé 
kolegy a hodně jsem se od nich nau-
čila. Diváka tu máte na dosah, vidíte 
mu takřka do očí, můžete si úplně osa-
hat tu energii, která mezi vámi prou-
dí… Činoherní klub je opravdu kvalit-
ní divadlo, i když v posledních letech 
trochu stagnuje, ale věřím, že se zase 
nadechne. Chybí tu určitá semknutost 
jako třeba v Dejvickém divadle, kde 
také hraju. Jsou to typově podobné 
scény, ale rozdíly vnímám.

Obě tato divadla jsou z těch menších. 
Vy jste si ale vyzkoušela i hraní na 
velké scéně, a to rovnou v Národním 
divadle. To vyžaduje úplně jiný 
přístup…

Rozhodně. Ale měla jsem už zkušenost 
mimo jiné ze Zlína, kde jsem rok pů-
sobila coby elévka ještě před studiem 
na JAMU, a zlínské divadlo patří mezi 
naše největší scény. Pak ty tři roky 
v Divadle F. X. Šaldy… Opět větší jevi-
ště. Ovšem Národní divadlo, kde jsem 
hrála několik let v Kupci benátském, to 
je pro herce taky trochu o prestiži.

Jakou roli jste měla nebo máte 
nejradši?

Za těch dvacet let jsem nazkoušela řadu 
představení… Měla jsem moc ráda Lu-
krécii z Impresária ze Smyrny. To bylo 
velmi úspěšné představení v režii pana 
Smočka, hráli jsme ho snad třináct let. 
Často vzpomínám na Rodinnou slav-
nost, těžké téma, v tom představení mě 
pokaždé mrazilo. Mojí postavě Mette 
už navždy zůstalo těhotenské bříško – 
premiéru jsem měla v osmém měsí-
ci. V současné době si opravdu užívám 
hostování ve hře Elegance molekuly 
v Dejvickém a těším se na hru Equus 
v režii Martina Čičváka. Myslím, že by 
to mohlo být hodně dobré představení. 
Zkoušky začaly v březnu, v květnu měla 
být premiéra, ale vstoupil do toho ko-
ronavirus, takže jsme zkoušení přeru-
šili, pokračovali jsme i o prázdninách 
a 24. září bude premiéra, na kterou čte-
náře srdečně zvu.

Zmínila jste koronavirus. Jak jste 
strávila karanténu?

Když se zavřela divadla, byla jsem 
v šoku, vůbec nikdo to nečekal. Sa-
mozřejmě mě napadlo, jak se uživím, 
a měla jsem chvíli strach. Učím herec-
tví na dvou uměleckých školách, ty 
se ale zavřely také. Ale nakonec jsem 

měla paradoxně víc práce, protože 
jsme se učili přes Skype. Se studenty 
jsme zrovna měli čtené zkoušky, tak-
že jsme měli dost času rozebírat tex-
ty, povídat si o situacích a pracovat na 
charakterech postav. Studenti se to 
skvěle naučili, v září si uděláme malé 
soustředění a dáme to do prostoru. 
Nepřišlo to nazmar. A kontakt s nimi 
mě hodně nabíjel.

Takže v karanténě nebyla žádná 
„ponorka“?

Naštěstí ne. V Praze jsem udělala, co 
jsem potřebovala, vymalovala, natřela 
nábytek a pak jsem se odebrala k rodi-
čům na Moravu. Chovala jsem se ma-
ximálně opatrně, protože rodiče už 
přeci jen jsou v jistém věku. Ale vše 
dobře dopadlo. Máme velkou zahradu, 
kde jsme hodně pracovali. Hodně jsme 
jezdili na kole, na polích člověk niko-
ho nepotkal, takže to bylo fajn. Mo-
ravu mám opravdu ráda, když je čas, 
vracím se tam. Možná se tam jednou 
vrátím úplně. Třeba v důchodu.

Do důchodu ještě daleko. Máte 
čtrnáctiletého syna. Půjde ve vašich 
stopách?

Vidím v něm určité herecké předpo-
klady, ale netroufám si říct, jestli je to 
talent, nebo sklon se předvádět. Jde do 
devítky, a protože není nijak vyhraně-
ný, bude se snažit dostat na gymnázi-
um a pak se uvidí. Baví ho kde co, hra-
je na kytaru, je komunikativní, má rád 
kolektivní sporty, Skauta…
Pokud by ho to táhlo k divadlu, může 
zkusit přijímací zkoušky na DAMU 
nebo na JAMU. Ale nepřipravovala 
bych ho, nechala bych to k posouzení 
jiným.

Tady v Čakovicích hraje házenou 
a díky tomu, že ho sem často vozíte, 
se sem pravidelně vracíte.

A jsem za to ráda. Vždycky se zastavím 
na návštěvu pozdravit sousedy. A ales-
poň se nám tolik nestýská. ///

Michala Jendruchová
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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.

Vzhledem k tomu, že do 
termínu uzávěrky jsme 
neobdrželi otázku od ČMT, 
pokládá otázku tento měsíc 
následující politická strana 
nebo hnutí, tedy Pro Prahu-
Čakovice.

Co pro vás znamená 
politika na místní úrovni?

Zcela nepochybně budou odpovědi znít – 
služba občanům. Tak by to skutečně 
mělo být, bohužel, skutečnost se moc ne-
liší od jakékoliv „jiné“ politiky – volební 
kampaň s fotografií o dvacet let mladší 
a dvacet kilo hubenější, sliby a plané sli-
by, to vše zabaleno do správného „píár“. 
Skutečnost je však poněkud smutnější. 
Komunální politika na malé městské 
části znamená čekat na něco, co odpad-
ne z magistrátu při porcování medvěda, 
a doufat, že to bude něco, co obec sku-
tečně potřebuje, a ne jen další dotace 
pro dotaci něčeho, co bychom si mohli 
odříct. V reálu stačí rozpočet Čakovic jen 
na nejnutnější provoz obce, smysluplné 
investice jsou spíš dílem náhody.
///

Daniel Kajpr,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice

KDU	-ČSL

„Politika na naší místní úrovni“ pro mě 
znamená možnost a schopnost posou-
vání věcí dopředu: neustálé vylepšování 
infrastruktury (opravu a výstavbu ko-
munikací, budov sloužících veřejnosti, 
revitalizaci zeleně, zakládání nových 
zelených ploch a cyklostezek…), rozšiřo-
vání a podporu služeb občanům (spor-
tovní a kulturní vyžití, aktivity pro různé 
věkové skupiny), shánění financí zvenčí, 
protože samotný rozpočet MČ nemůže 
toto vše sám o sobě pokrýt. Nemělo by 
se zapomínat na péči a údržbu toho, co 
tu již máme, aby nové a staré tvořilo pěk-
ný celek.

„Politika na místní úrovni“ pro mě také 
znamená umění kompromisu. V koali-
ci poměrově reprezentujeme různorodé 
skupiny voličů, které mají o rozvoji MČ 
po právu různorodé představy.

Samostatnou kapitolou je komunikace 
s občany. Ať už tváří v tvář, či např. pro-
střednictvím Facebooku jednotlivých 
stran by měly být podávané informace co 
nejvíce objektivní a nezkreslující, nesna-
žící se rozdělovat lidi kvůli vlastnímu po-
litickému prospěchu. Osobně věřím v to, 
že nejlepší komunikací mezi občanem 
a politikem jsou činy samotné.

Místní politik by měl chovat úctu ke 
svým spoluobčanům, naslouchat jim, 
zkrátka měl by tu být s nimi a pro ně. Měl 
by brát své postavení jako poslání a sna-
žit se o to, aby se nám zde dobře žilo.
///

Soňa Černá,
zástupce starosty 
MČ Praha ‑Čakovice
Pro	Prahu-Čakovice
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Zapojení do místní politiky pro mě zna-
mená možnost podílet se na proměňová-
ní nejbližšího okolí a prostoru k životu. 
Znamená pro mě možnost ovlivňovat 
podobu veřejných prostranství, přispívat 
k zajištění služeb, které usnadňují život 
v obci, možnost pracovat na zlepšování 
životních podmínek v městské části, na 
její modernizaci a jejím rozvoji.

Místní politici mají blízko k občanům, 
k jejich potřebám, na které mohou rych-
le a přímo reagovat. Je to politika na „nej-
nižší“ úrovni, která tak nabízí nejkratší 
cestu od zjištění problému přes rozho-
dování k řešení a výsledku.

Zároveň pro mě místní politika zname-
ná potřebu dohodnout se, hledat společ-
ná řešení, vnímat různé názory a pohle-
dy na věc. Je to snaha dosáhnout dohody, 
přispět svým pohledem, vysvětlit své dů-
vody a ve výsledku se neztratit.

Místní politika je navíc důležitý článek 
v systému fungování státu, na lokální 
úrovni se hledá řešení konkrétních pro-
blémů, které se pak promítá do tvorby 
zákonů a pravidel na úrovni celostátní. 
To je jeden z důvodů, proč spolupracuje-
me s hnutím Starostové a nezávislí. Po-
kud chceme změnit vysokou politiku, její 
nedostatky a nevhodné zvyklosti, musí-
me začít odspodu a prosazovat demokra-
tickou, otevřenou a transparentní politi-
ku, za kterou si stojíme.
///

Tomáš Dubský,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice
ANO

Místní neboli komunální politika je pro 
mě především dialog a interakce s obča-
ny. Což v praxi znamená, že my jsme tady 
pro ně a kandidovali jsme proto, aby-
chom mohli realizovat jejich a své před-
stavy o životě v této městské části. Jedná 
se zejména o kontaktní politiku, kdy na 
rozdíl od tzv. „velké politiky“ řešíte zále-
žitosti dotýkající se vašeho bezprostřed-
ního okolí. Má to dopad na vaše rodiny, 
sousedy a lidi, které denně potkáváte. 
Typickým znakem pro místní politiku je, 
že při každé realizaci zpravidla uspokojí-
te stranu A, ale zároveň to má negativní 
ohlasy u strany B. Je nezbytné se v tom 
naučit chodit. Komunální politika je jako 
partnerství nebo manželství. Je potřeba 
k ní přistupovat s respektem a přijímat 
výzvy a zároveň kompromisy. Výhodou 
je, že vám poskytuje okamžitou zpětnou 
vazbu. Ať už pozitivní, nebo negativní. 
Tím pádem se můžete poučit a příště to 
již udělat lépe. A i když existují tyto ne-
příjemné reakce, tak na druhou stranu je 
mnoho pozitivních věcí, které lze levně 
a poměrně rychle pro občany realizovat. 
A když vám někdo poděkuje za umístění 
nových košů, laviček, výstavbu plácku na 
fotbal nebo pár metrů nového chodníku, 
na který čeká přes 15 let, je to pro mě 
největší odměnou a satisfakcí za práci 
pro obec.
///

Michal Motyčka,
zástupce starosty 
MČ Praha ‑Čakovice
ODS	+	TOP	09

Kateřina Arnotová,
zástupce starosty 
MČ Praha ‑Čakovice

ČMT

Obecně je politika prostředek k dosažení 
společných cílů i přes rozdílné názory.

V situaci, kdy se lidé spontánně shodu-
jí v názorech na určitou činnost, není po-
litiky zapotřebí.

Politika na místní úrovni pro mě zna-
mená možnost dohodnout se s lidmi od-
lišných názorů a společně tak prosadit 
změny ke zlepšení prostoru pro život ob-
čanů naší městské části.
///
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Leden
První ples uspořádala továrna Avia v so-
kolovně. Sjelo se osazenstvo továrny 
z celého okolí a prostory sokolovny byly 
úplně přeplněny. Na plese se prodávaly 
večeře a uzeniny bez lístků. 19. pořádali 
ples hasiči a 26. maškarní ples baráčníci. 
20. se konala valná hromada TJ Sokol. Do 
výboru zvoleni: starosta J. Sládeček, mís-
tostarostové E. Hybner a V. Čížek, náčel-
ník Pekárek, náčelnice Beranová, vzdě-
lavatel Houdek, zdravotník Dr. Václavek. 
Na schůzi obecní rady žádají pp. Tyrna 
a Hulínský obecní zaměstnance o ta-
kovou práci, aby veřejnost byla s MNV 
(místním národním výborem) spokoje-
na: a) zachovávat úřední hodiny, b) ne-
vzdalovat se z úřadu v pracovní době, 
c) omezovat jednání se stranami jen na 
úřední záležitosti, d) osobní odpověd-
nost za řádný chod úřadování.

Únor
9. se konaly sokolské šibřinky s názvem 
České jaro. Dekorace maloval br. Hašek. 

Návštěva byla velmi dobrá – 1.700 lidí. 
23. karneval sportovců v sokolovně. Poš-
tovní úřad žádá o vyjádření, zda obec 
může poskytnout poštovní správě poze-
mek pro stavbu nové budovy, popř. po-
skytnout dům, který by mohl být adapto-
ván pro trvalé umístění úřadu. Na schůzi 
bylo rozhodnuto, že dosavadní umístění 
poštovního úřadu je na dohlednou dobu 
vyhovující. Sjednocují se tělovýchovné 
organizace, společná vystoupení budou 
pořádána jménem NTV.

Březen
Konal se honosný ples národně sociální 
strany a stal se dostaveníčkem všech, 
kteří náleží k pravému křídlu, takže již 
na plese se tomu říkalo „ples kolabo-
rantů“. 6. zapálen na Benešově náměstí 
(dnes J. Berana) oheň a po krátkém pro-
jevu následoval kulturní večer na paměť 
narozenin T. G. Masaryka v sokolovně. 
Na programu básně, zpěv, hudební čísla, 
četba z díla T. G, M.A. přednáška. Žádos-
ti čakovických Němců o státní občanství 

nebylo vyhověno. Zajištěný majetek byl 
předán pozůstalým po padlých, léčiva 
v hodnotě několika tisíc, lihoviny a ciga-
rety na Bulovku. 25. promluvil v továr-
ně Avia předseda ÚRO Ant. Zápotocký 
(produkce továrny nekryje ani její režii, 
nedodržuje se pracovní doba a vyrábí se 
mnoho zmetků).

Duben
Přízemní místnosti zámku byly přiděle-
ny spolkům a organizacím: Okresní péče 
o mládež, jesle, Čsl. červený kříž, práv-
ní rada cukrovaru, čsl. církev husitská, 
církev českobratrská, odbočka Svazu 
brannosti. 16. v sokolovně veřejný pro-
jev ministra Dr. Drtiny. 24. uspořádal 
Čsl. červený kříž slavnost s průvodem 
od školy k pomníku padlých a projevem 
Dr. Václavka „Důvěrou k míru“. Popel ze 
všech domů se bude odvážet v pátek 
a budou ho nakládat obecní zaměstnanci 
(dříve tak činili obyvatelé sami). Zvyšují 
se poplatky za vodu (o 53 %) a elektřinu 
(o 50 %).

Kronikářské	perličky	1946

Historie	///

Čakovický zámek 
v roce 1946, archiv 
kroniky
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Vojta Beneš, projev na oslavách 50 let 
ČSSD v Čakovicích, fotoarchiv Z. Mojžíšové

Květen
1. máj pořádala každá strana samostat-
ně. Průvod, který vyšel po 10. hodině, 
byl opravdu mohutný. Neseny byly státní 
vlajky, rudé prapory a veliké obrazy pre-
sidenta Beneše a generála Stalina. Za nimi 
šla skupina žen a dětí v národních kro-
jích. Tábory lidu se pak konaly na náměstí 
a letním cvičišti u sokolovny, odpoledne 
koncert v parku a májová veselice v soko-
lovně. V Severočeské továrně byl odhalen 
pomník padlým a umučeným v letech 
1939–1945. 4. tryzna za padlé u obecné 
školy, večer představení Pád Berlína v bio 
Avia, 5. stáli čestnou stráž u pomníku 
padlých legionář, hasiči, členové národní 
gardy, junáci a sokolové. Byly vyvěšeny 
státní vlajky spřátelených států, houkaly 
sirény a zvonily zvony, dívkami v krojích 
byly položeny věnce a květiny u pomníků 
a v místech bojů. 9. veřejný koncert v par-
ku a večer v sokolovně taneční veselice. 
26. skončen těžký volební zápas. Volební 
plakáty s nejrůznějšími hesly byly vyle-
peny na všechna volná místa, na ohrady, 
telefonní budky… a poslední noc byly 
hesly a čísly kandidátek popsány ulice 
i chodníky. Volilo se ve třech místnostech 
v měšťanské škole s výsledky: 45 % Ko-
munistická strana, 26 % Strana národně 
sociální, 20 % Sociálně demokratická 
strana, 9 % Lidová strana.

Červen
V Sokole je organizováno 201 mužů 
a 137 žen. Brigádnicky se opravují chod-
níky kolem sokolovny (vydláždění). 15. 
zahájen Týden dětské radosti. Zakončen 
byl veselicí v obou školách. Koncem škol-
ního roku 1945/46 bylo v obecné škole 
201 žáků (98 chlapců, 103 dívek), v ma-
teřské škole 60 dětí. Nově ustavené Nár. 
shromáždění zvolilo na Pražském hradě 
presidentem republiky Dr. Ed. Beneše. 
30. uspořádala Čsl. obec legionářská pod 
záštitou MNV slavnost rozvinutí spolko-
vého praporu.

Červenec
Předsedou MNV zvolen Lad. Tyrna, členy 
rady Hulínský, Nápravník, Černohorský, 
Nouša, Pokora, Červinka, Vavřina. Dále 
ustaveno 18 komisí.

Srpen
18. hasičský den v Čakovicích za účas-
ti sborů okolních obcí. Po závodech, 
v nichž zvítězilo družstvo Dolínek, bylo 
provedeno hasičské cvičení (hašení po-
žáru nové školy) a odpoledne taneční 
zábava v sokolovně. 31. slavnost v par-
ku s nádherným ohňostrojem – událost 
v Čakovicích dosud nevídaná.

Září
15. místní organisace Čsl. soc. demo-
kracie oslavila 50 let od svého založení 
(1896). Hlavní projev pronesl poslanec 
Vojta Beneš, bratr presidenta Beneše. 
Vojta Beneš jmenován čestným občanem 
Čakovic. Ženy předaly organisaci prapor 
(který zhotovily), odpoledne se konal 
průvod k pomníku padlých a taneční 
veselice v hotelu Trykal. Slavilo se v hoj-
ném počtu.

Říjen
25. navštívil ministr Majer čakovický 
cukrovar a vyznamenal 10 zaměstnanců, 
kteří v závodě pracují déle než 20 let. 28. 
pořádána akademie na počest vzniku re-
publiky v roce 1918. Konala se „Národní 
směna“ – čakovičtí občané, pokud nepra-
covali v závodech, pracovali na sklizni 
řepy. V sokolovně pak vyslechli řeč presi-
denta Beneše, která byla přenášena z ma-
nifestace na Václavském náměstí a týkala 
se zestátnění klíčového průmyslu.

Listopad
Divadelní odbor Sokola sehrál hru Stří-
brná labuť, baletní vložky tančila Věra 
Kylnarová.

Prosinec
Divadelní odbor Sokola uvedl představení 
Charleyova teta, která obecenstvo opravdu 
pobavila, bylo vyprodáno i při několike-
rém opakování. O Vánocích sehrána v no-
vém sále v podzemí sokolovny první lout-
ková hra Kašpárek dvorním lékařem. ///

Jarka Krákorová dle zápisů kronikáře 
PhDr. Václava Hlavsy
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MO ČRS Praha‑Čakovice

Rybáři Čakovice
Věková kategorie: děti 8–15 let
Zahájení kroužku: 3. 9. 2020
Místo náboru: od 17.00 
u cukrovarského rybníka
Cena: zdarma
Kontakt: Pavlík Karel, 603 206 885

Junák – český skaut, 
středisko Athabaska Praha, z. s.

Skautský oddíl
Věková kategorie: od 6 let
Termín náboru: V současné době jsou 
naše družiny plné a bohužel nejsme 
schopni přijmout další nováčky.
Kontakt: 
www.athabaska.skauting.cz

Dům dětí a mládeže Praha 9

Aktivity pro děti 
a mládež
Věková kategorie: od 3 let
Charakteristika: Anglická konverzace, 
hravá věda, futsal, contemporary dance, 
gastro hrátky – studená kuchyně, pohy-
bovky, hravá jóga pro děti, cheerleaders, 
kreslení světlem, mažoretky, tvoření 
pro radost, výtvarka, zábavná Partička!, 
zpevnění těla a stretching, zumba pohyb
Termín náboru: od 10. 6. 2020 pro-
střednictvím online přihlášky na webo-
vých stránkách
Místo: Cukrovarská 230/1 (sídlo DDM) 
nebo tělocvična ZŠ Dr. E. Beneše, 
Dyjská 715, nebo Relax la Fabrique
Cena: dle zvoleného kurzu
Kontakt: 734 134 020, 
info‑ca@ddmpraha9.cz, 
www.ddmpraha9.cz

Volnočasové	aktivity	pro	děti	a mládež

Ateliér Střípek – výuka keramiky

Výuka keramiky
Místo: Čakovický zámek
Pro bližší informace ohledně termínu 
a ceny za výuku nás prosím kontaktujte.
Kontakt: Jana Kosová, 721 320 490, 
atelierstripek@centrum.cz, 
www.atelierstripek.cz

Cirkus – centrum pro rodinu, z. ú.

Aktivity pro děti a rodiny
Věková kategorie: od 3 měsíců 
do 12 let
Charakteristika: Aktivity pro děti 
a rodiny – pořádání pravidelných kurzů 
cvičení pro miminka i větší děti, školičky 
Robinsoni (od 2,5 roku dítěte)
Termín náboru: kurzy začínají 
7. 9. 2020
Místo konání: Danielova 14
Cena: od 140 Kč za lekci
Kontakt: www.centrumcirkus.cz, 
Šárka Slavíková, 
slavikova@centrumcirkus.cz

Bílej mlejn, z. s.

Dramatický kroužek
Věková kategorie: od 6 let
Termín konání: 
úterky od 16.30 do 17.45
Místo konání: Cukrovarská 1/23
Cena: 500 Kč/rok
Kontakt: 773 287 001, 
info@bilejmlejn.cz, www.bilejmlejn.cz

Adámek Fighting Academy

Dětské pohybové hry 
s prvky sebeobrany
Věková kategorie: od 5 let
Termín náboru: kdykoliv během roku, 
dětské pohybové hry s prvky sebeobra-
ny každé pondělí a středu od 17.00
Místo: Cukrovarská 987
Cena: 150 Kč/lekce, permanentka na 10 
vstupů 1 200 Kč
Kontakt: Tomáš Adámek, 
776 360 222, 
tdsportgroup@email.com

Přemýšlíte, jak v následujícím školním roce smysluplně zabavit své děti?
V Čakovicích si vybere milovník umění i budoucí vrcholový sportovec.

Školství	///	U nás
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Camerata Praha

Pěvecký sbor
Věková kategorie: od 3 let
Termín náboru: 
Mladší broučci (3–5 let): 24. 9. v 15.30, 
Starší broučci (předškoláci a 1. třída): 
24. 9. v 16.00, 
Kamarádi (7–12 let): 3. 9. v 16.45, 
Shamwari (12–17 let): 3. 9. v 17.15, 
Camerata Praha (od 18 let): 3. 9. v 18.30
Místo náboru: Čakovický zámek 
v Schoellerově sále. Kamarádi a Camera-
ta mají nábor v Půdním ateliéru.
Zápisy jsou také možné ve Vinoři.
Cena: 900 Kč/pololetí (Kamarádi, 
Broučci, Camerata), 950 Kč/pololetí 
(Shamwari)
Kontakt: Veronika Dvořáčková Žofáko-
vá, 773 158 773, info@cameratapraha.
cz, www.cameratapraha.cz

Florbalová akademie Čakovice

Florbalový oddíl
Věková kategorie: žáci 1. a 2. stupně 
základní školy
Informace: florbalové tréninky při 
škole ZŠ Dr. Edvarda Beneše. Tréninky 
probíhají v prostorech školy 2x týdně. 
Přihlašování od 1. září na e‑mailu 
lektora. Tréninky se konají od října do 
konce školního roku.
Cena: 1 500 Kč za pololetí
Kontakt: Jakub Zalubil, 737 651 008, 
j.zalubil.44@gmail.com

TJ AVIA Čakovice, z. s.

Nohejbalový oddíl,
Věková kategorie: od 8 let (chlapci 
i dívky, u technicky nadaných jedinců 
i nižší věková hranice)
Termín náboru: po předchozí telefo-
nické domluvě kdykoliv v průběhu roku, 
tréninky úterý a čtvrtek od 15.30
Místo: sportovní areál za koupalištěm, 
společný s tenisovými kurty, vedle areá-
lu národní házené
Cena: 2500 Kč/rok + zimní příprava 
cca 1000 Kč/rok

Kontakt: Jan Kantner, 734 752 507, 
kantner.jan@gmail.com, 
www.cakosport.eu

Fotbalový oddíl
Věková kategorie: od 4 let 
(ročník 2016)
Termín náboru: Probíhá průběžný 
nábor nových hráčů do mládežnických 
mužstev (ročníky 2004 –2016). Stačí 
přijít na trénink dané věkové kategorie. 
Přes zimu trénujeme v tělocvičně.
Místo: čakovické fotbalové hřiště, 
Ke Stadionu 705
Cena: 2500 Kč / 6 měsíců
Kontakt: Michal Babka (šéftrenér 
mládeže), 732 563 791, 
aviacakovice@post.cz, 
www.aviacakovice.cz

Oddíl stolního tenisu
Věková kategorie: 6–11 let
Termín náboru: od září 2020 (úterý 
a čtvrtek 15:30–17:00)
Místo: sokolovna TJ AVIA Čakovice, 
Jizerská 328/4, zadní vchod z levé 
strany budovy
Cena: bude stanovena po zahájení 
tréninků
Kontakt: Miloš Vojáček, 603 111 669, 
mivoj@cakosport.eu, www.cakosport.eu

Oddíl národní házené
Věková kategorie: 6–11 let (ml. žactvo)
Termín náboru: v září a říjnu každou 
středu od 17.15 (trénink 17.30–19.00)
Místo: hřiště v ulici K Sedlišti
Cena: cca 3000 Kč/rok podle typu 
zařazení
Kontakt: Helena Špatková, 
helena.spatkova@gmail.com, 
www.nhcakovice.cz

Gymnastický oddíl
Program PLAY
Činnost: základní gymnastika
Charakteristika: Cílem cvičení 
jsou usměvavé děti, vedené pomocí 
základního gymnastického cvičení 
k fyzickému i psychickému zdraví, 

k sebedůvěře a radosti ze zdravého 
pohybu i získaných dovedností.
Věková kategorie: od 4 let
Místo: nová školní tělocvična Jizerská, 
Čakovice
Možnost přihlášení: prostřednictvím 
webových stránek

Program SPORT
Činnost: sportovní gymnastika, 
teamgym
Charakteristika: závodní program 
zaměřený především na teamgym, 
okrajově na základní sportovní 
gymnastiku. Nábor probíhat nebude, 
družstva jsou již naplněna. Doplněno 
bude pouze družstvo ročníku 2013 
a 2014.
Kontakt: gymgym1rena@gmail.com 
+420 607 746 092, www.gymgym1.cz

Odbor sportu pro všechny
Cvičební rok 2020/2021 se zahajuje 
v pondělí 7. 9. 2020 dle rozpisu cvičeb-
ních hodin (za předpokladu příznivého 
vývoje pandemie covid‑19).
 
RODIČE	A DĚTI,	ŽÁKYNĚ	A ŽÁCI
Pondělí: 16:00–17:00, předškolní děti 
od 4 do 6 let
Pondělí: 17:00–18:00, žákyně a žáci od 
6 do 14 let
Středa: 15:30–16:30, rodiče a děti od 
2 let věku s doprovodem
Středa: 16:30–17:30, rodiče a děti od 
2 let věku s doprovodem
Čtvrtek: 16:00–17:00, předškolní děti 
od 4 do 6 let
Čtvrtek: 17:00–18:00, žákyně a žáci od 
7 do 14 let
Všechny informace naleznete na 
https://cviceni‑cakovice.estranky.cz/

SK Třeboradice

Fotbalový oddíl
Věková kategorie: od 5 let 
(ročník 2015)
Termín náboru: po telefonické do-
hodě s šéftrenérem mládeže kdykoliv 
během roku
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Místo: třeboradické fotbalové hřiště, 
Schoellerova 231
Cena: 2500 Kč/pololetí
Kontakt: Jaromír Kurka 
(šéftrenér mládeže), 776 271 504, 
mladez@sktreboradice.cz,
www.sktreboradice.cz

Hladík Dance Center, z. s.

Tanec pro děti a mládež
Charakteristika, specifikace: Taneční 
lekce jsou zaměřeny na výuku moderních 
tanečních stylů street dance, show dance. 
Výuka je přizpůsobena taneční pokroči-
losti žáků, vedena odborně a profesionál-
ně našimi lektory tance. Důraz je kladen 
na zábavnou formu výuky.
Věkové kategorie: děti od 7 let, 
junioři od 12 let, mládež od 15 let
Termín a místo náborů, dnů 
otevřených dveří: Zápisy online 
celé září. Výuka probíhá v tělocvičně 
ZŠ Čakovice v pondělí a čtvrtek, od 
15:00 začátečníci, od 16:00 pokročilí 
(soutěžní skupina).
Cena: od 2400 Kč/pololetí
Kontakt : 774 733 640, 
lektorka v Čakovicích Šárka Hladíková: 
774 733 647, www.hdc.cz/kontakt, 
www.hdc.cz

Black Angels

Florbalový oddíl
Věková kategorie: od 6 let
Termín náboru: 4.–6. září (pátek 
13:00–20:00, sobota + neděle 
13:00–20:00)
Místo: Náborová akce se bude konat 
v OC Letňany v prostorech u jídelního 
koutu dole u kina. Tréninky v sezóně 
probíhají primárně v tréninkovém 
centru BB Aréna v Letňanech. Některé 
vybrané kategorie trénují v tělocvičně 
školy v Čakovicích, a to jak v ZŠ Dr. E. 
Beneše, tak v Dyjské 715 anebo ve spor-
tovní hale při škole.
Cena: 11 000 Kč/rok (3x týdně tréninky 
a jednou za 14 dní soutěžní zápasy po 
Praze a Středočeském kraji)

Kontakt: Michal Plecitý, 728 609 038, 
plecity@blackangels.cz, 
www.blackangels.cz

Škola Taekwon‑do Dan‑Gun

Oddíl Taekwon‑do
Věková kategorie: 6–12 let
Termín náboru: každou středu od 
16.00 do 17.00
Místo: tělocvična ZŠ Dr. E. Beneše, 
Dyjská 715
Cena: 500 Kč/měsíc
Kontakt: Petr Poklop, 603 246 433, 
dan‑gun@volny.cz

Remi Language School

Jazykové kurzy 
anglického jazyka
Věková kategorie: kurzy pro dospělé 
od 15 let, kurzy pro děti od 8 let
Termíny a místo zápisu: 14. a 15. září, 
17.00–19.00, Gymnázium Čakovice
Cena (za pololetí): kurzy pro dospělé 
(2 vyučovací hod. týdně): 3500 Kč, kur-
zy pro děti (55 minut týdně): 2500 Kč
Místo konání: Gymnázium Čakovice
Kontakt: 737 633 206, info@remils.cz, 
www.remils.cz

Angličtina Praha 9

Výuka angličtiny 
pro děti – Helen 
Doron English
Věková kategorie: výuková metoda 
vhodná pro děti od 3 měsíců
Termín náboru: po předchozí domluvě 
kdykoliv během roku
Místo: výukové centrum Helen Doron 
English, Danielova 331/13
Cena: 14 160 Kč/školní rok (možno 
rozdělit až do 5 splátek během roku)
Kontakt: Markéta Vaníčková, 
777 151 324, 
vanickovamarketa@seznam.cz, 
www.anglictinapraha9.cz

Česká akademie tradičního 
karate fudokan

Oddíl karate
Věková kategorie: od 6 let
Termín náboru: 16. září, 14.20–15.10, 
nutno se předem přihlásit na email 
rskarate@volny.cz, doprovod přihláše-
ných dětí z družiny zajišťujeme od října
Místo: tělocvična ZŠ Dr. E. Beneše, 
Dyjská 715
Cena: viz níže uvedené kontakty
Kontakt: Hana Soebajová, 774 349 762, 
608 703 235, rskarate@volny.cz, 
www.karate‑fudokan.cz

Sbor dobrovolných hasičů 
Praha‑Miškovice

Oddíl mladých hasičů
Věková kategorie: 7–18 let
Termín náboru: pondělí 16.30–18. 30.
Místo: miškovická hasičská zbrojnice, 
Na Kačence 401/6a
Cena: 1000 Kč/rok (vč. pojištění členů)
Kontakt: Lukáš Horský, 605 779 273,
horsky.l@seznam.cz,
www.sdhprahamiskovice.cz

MČ Praha‑Čakovice

Nízkoprahové centrum 
Čakovice
Centrum je pro mladé lidi kteří „nevědí, 
co s volným časem“ a je otevřeno každý 
den od 14.00 do 19.00 v Cukrovarské ulici 
230/1 (zadní vchod budovy Vatikánu). 
Centrum plně ctí tyto zásady: anonymi-
ta, dostupnost, bezplatnost, dobrovol-
nost, respekt. Vybavení centra: fotbálek, 
deskové společenské hry, wi‑fi připojení 
zdarma, 2 počítače včetně příslušenství, 
které lze využít na hry nebo jiné činnosti, 
playstation, knihy. Mládež má v centru 
volné pole působnosti, pokud se mezi 
sebou dokáže vzájemně respektovat a ne-
porušuje základní pravidla, mezi která 
patří zákaz kouření, alkoholu, jakékoliv 
agrese a užívání drog. ///
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Senioři	///	U nás

Místy pradávné historie osídlení naší lo-
kality jsme prošli 9. června. Ocitli jsme 
se v místech, kde měli svá obydlí a po-
hřebiště lidé z mladší doby kamenné, 
kde byla veliká osídlení z doby bronzové 
(tzv. unětická kultura) a kde bychom při 
velikém štěstí mohli objevit první peníze 
na našem území – keltské duhovky (sta-
téry). Také jsme se dotkli středověku, 
a to na Staré návsi, u Čakovického zám-
ku, v místě, kde se už poznovu ukrývají 
„třeboradické Pompeje“ (středověká za-
pomenutá tvrz), a u kostela Nanebevzetí 
Panny Marie.

Vycházka 24. června obnášela méně 
dějepravy a více přírodozpytu, trochu 
„vysokohorské“ turistiky a toulání „di-
vočinou“. Sešli jsme se na nám. Jiřího Be-
rana a dějovou linkou byly časy válečné. 
Připomněli jsme si osobnost Jiřího Bera-
na, po kterém nese náměstí své jméno. 

Při čtení úryvku z knížky se hlavy všech 
sklonily. Autentická vzpomínka jednoho 
z mála přeživších sokolů byla věnována 
tragickému konci života Jiřího Berana 
při pochodu smrti z Osvětimi do Rajska. 
3. března 1942 právě tam jeho oči napo-
sledy spatřily světlo světa. Dále jsme po-
kračovali k vojenskému bunkru, kde už 
nás vyhlížel pan Petr Ševčík. Je jedním 
z nadšenců, kteří po letech odkrývali tuto 
vojenskou stavbu z hromad suti, jež se na 
ní po desetiletí hromadila. Pověděl nám, 
co se podařilo o krytu z roku 1943 zjistit, 
a poté jsme provedli exkurzi do temných 
útrob této zajímavé památky z dob pro-
tektorátu. A pak už vzhůru na Havraňák! 
Celkem snadno jsme zvládli výstup na 
nejvyšší místo, rozhlíželi se po okolí 
a zavzpomínali na osudný nálet 25. břez-
na 1945, při kterém zahynulo mnoho lidí 
z Čakovice, Kbel, Vinoře, Letňan… Nako-

Vycházky	ve	stopách	místní	historie
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nec jsme se prošli hezky upravenou stez-
kou podél kolejí.

Po	prázdninách	budou	vycházky	
pokračovat:
9. září  – Zámecký areál Ctěnice (zá-
jemci mohou navštívit expozici Muzea 
hl. m. Prahy věnovanou cechům a řemes-
lům, prohlédnout si areál a odpočinout 
si v zámecké kavárně). Sraz ve 13.00 na 
konečné autobusu č. 140 v Miškovicích.
30. září  – O mlynářích a mlýnech po-
dél Mratínského potoka. Sraz ve 13.00 
u nové brány do zámeckého parku 
(u rybníka).

Trasy budou opět cca 5 km dlouhé, 
kdo má hole na nordic walking může vzít 
s sebou. Hlavně si všichni vezměte dobré 
boty a přibalte dobrou náladu!
Těším se na vás ///

Jarka Krákorová

Sešli jsme se již dvakrát. Protáhli jsme těla, popovídali o historicky 
zajímavých místech a potěšili oči rozkvetlou přírodou.
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Hasiči	///	FarnostSenioři	///	U nás

Kurzy

Trénování paměti
‑  ukázková hodina 27. 8. od 14.00 

v Klubu seniorů
‑  kurzy budou probíhat od 3. 9. každý 

čtvrtek v Klubu seniorů
‑  začátečníci 13.30–15.00 hodin, 

pokročilí 15.00–16.30 hodin
‑  stále možno hlásit se 

u paní Jiruškové

Angličtina
‑  od září kurz obnoven v běžném 

režimu, tj. každé úterý od 9.00 
do 10.00 začátečníci, od 10.15 
do 11.15 pokročilí

‑  první kurz začíná 8. 9.

Němčina
‑  od září kurz obnoven v běžném 

režimu, tj. každý čtvrtek od 10.00 
do 11.00

‑  první kurz začíná 3. 9.

Jóga
‑  od září kurz obnoven v běžném 

režimu, tj. každé pondělí od 17.00 
v tělocvičně ZŠ (Dyjská)

‑ první lekce začíná 14. 9.

Počítačové kurzy
‑ bude upřesněno

Senior akademie
‑ bude upřesněno

Přednášky, workshopy 
v Klubu seniorů
‑  23. 9. od 14.00 tvořivý workshop 

na téma výroba mýdel (zajišťuje 
Ekocentrum Prales)

‑  od října plánujeme pokračovat 
v pravidelných přednáškách v Klubu 
seniorů, vždy od 14.00 hodin

‑  konkrétní témata zveřejníme 
v říjnovém vydání časopisu

Informace	pro	seniory JPO MČ Čakovice

Hledáme nové členy do výjezdové jed-
notky. Pravidelné schůzky probíhají ve 
čtvrtek od 17 hodin, plus nepravidelně 
akce jednotky.

Požadujeme: dobrý zdravotní stav, věk 
minimálně 18 let, obětavost a vytrva-
lost, trestní bezúhonnost.

Místo: miškovická hasičská zbrojnice, 
Na Kačence 401/6a

Kontakt: Lukáš Horský, 605 779 273, 
horsky.l@seznam.cz, 
www.sdhprahamiskovice.cz ///

Pozvání čakovického 
faráře a farnosti
Vážení čtenáři,
většina z vás asi ví, že se ve staré části Le-
tňan na návsi nachází kaple, kterou naši 
předkové postavili ke cti svatého Kříže 
Ježíše Krista. Svátek a posvícení připa-
dá každý rok na 14. září. Chtěli bychom 
v letošním roce navázat na starou tradi-
ci a v neděli 13. září spolu s vámi oslavit 
tuto slavnost.

Srdečně zveme nejen pravidelné účast-
níky bohoslužeb, ale i vás „nekostelní“ na 
program, který se bude konat po skonče-
ní bohoslužby začínající v 16 hodin. Zve-
me vás, vaše děti a vnoučata na dětské 
představení divadla Prima den a společ-
né posezení s hudebním doprovodem ka-
pely Tuesday Melody. ///

Budu se těšit na naše společné setkání.
P. Stanislaw

Informace	se	mohou	průběžně	
měnit	podle	aktuální	situace	
spojené	s epidemií	Covid-19.

V případě jakýchkoli změn 
vás budeme informovat 
prostřednictvím webových 
stránek nebo jiným vhodným 
způsobem.

Vycházky s kronikářkou 
Jarkou Krákorovou
9. 9. – Zámecký areál Ctěnice
Sraz v 13.00 na konečné autobusu 
č. 140 v Miškovicích

30. 9. – O mlynářích a mlýnech podél 
Mratínského potoka
Sraz v 13.00 u zadní brány do 
zámeckého parku (u rybníka)

Více informací k vycházkám naleznete 
v podrobném článku na straně 19 
tohoto vydání.

Výlet do Libochovic 
s prohlídkou zámku 
a komentovanou 
prohlídkou zahrady
‑ středa 16. září
‑ autobus pro vás zajišťuje úřad MČ
‑  senior hradí pouze dojednanou 
prohlídku a oběd (cena 300 Kč)

‑  podrobné informace a možnost 
nahlášení u paní Jany Jiruškové na 
telefonním čísle 283 061 427

Poukázky pro seniory
Upozorňujeme, že poukázky do lékárny, 
na které má nárok každý senior 
s trvalým pobytem na území MČ Praha‑
Čakovice, který dovršil 65 let, budou 
vydávány do 30. listopadu 2020.
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Sport	///	U nás

Jak probíhala letní příprava poté, co 
skončila karanténa? Jaké to bylo, když 
jste se po delší době opět sešli?

Letní příprava proběhla dost netradič-
ně díky celosvětové situaci a tuzem-
ským nařízením, takže opět jsem naor-
dinoval dost individuální přístup. V této 
soutěži bych ani neřekl, že by byl tento 
recept až tak špatně naordinován. Po-
prvé jsme se nesešli, prakticky jsme ne-
přestali se scházet. Po ukončení soutěží 
v důsledku Covid‑19 jsme drželi trénin-
kové tempo jednou týdně.

Odehráli jste i nějaké přípravné 
zápasy?

Přátelských zápasů jsme odehráli dost. 
Využívali jsme tyto zápasy i v den tré-
ninku ve všední dny, aby hráči měli ví-
kendy volné.

Jaké máte na startu nové sezony cíle?
Cíle jsou dva. Udržet se v soutěži a aby 
to hráče bavilo.

Obáváte se dalších odkládání zápasů 
a komplikací kvůli koronaviru?

Obava z mé strany je zcela na mís-
tě. Jsem sám v sobě přesvědčen, že se 
v téhle situaci typu Covid‑19 nemůže 
prakticky dohrát jakákoliv organizova-
ná sportovní soutěž.

Co by bylo nejrozumnějším řešením 
pro profesionální i výkonnostní 
fotbal, co se této problematiky týče?

Konkretizovat a snad dokonce speku-
lovat, co by bylo v této problamatice 
řešením, nemůžu, byla by to ode mne 
pouhá spekulace.

Udržet	se	a bavit	se	fotbalem.	
Takové	cíle	hlásí	FC	Miškovice
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Jaké jsou hygienické podmínky 
nařízené pro týmy z nižších soutěží?

V nižších soutěžích byla podmínkou 
před prvním mistrovským utkáním 
podepsaná bezinfekčnost každým hrá-
čem, včetně funkcionářů, co byli uve-
deni v zápisu.

Na co byste v nové sezoně nalákal 
vaše fanoušky?

Nové fanoušky bych já osobně nelá-
kal na nic. Každý fanda fotbalu si na-
jde sám cestičku ke svému oblíbené-
mu klubu a bude tak fandit ze svého 
rozhodnutí. Jinak všem fandům fotba-
lu bych chtěl popřát pevné nervy a za-
chovat co nejdéle jejich klubismus. 
Teď vás budou mužstva obzvlášť po-
třebovat. ///

Michal Káva

Pět měsíců dlouhé čekání skončilo a po nucené přestávce se ke slovu opět dostávají 
nižší fotbalové soutěže. Tentokrát jsme se podívali pod pokličku A týmu mužů FC 
Miškovice a vyzpovídali velkého klubového patriota Petra Seidla.
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Po ukončení sezóny národní 
házené slaví úspěch hned tři 
kategorie oddílu.

Sezóna byla krátká, ale štěstí ani na jaře 
neopustilo mladší žáky, kteří obhájili 
podzimní úspěch a zatím jako nepora-
žení se účastní mistrovství České re-
publiky v Dobrušce od 28. do 30. srpna. 
Úspěšnou sezónu za sebou mají i starší 
žáci a žákyně, ti vybojovali druhé místo 

Úspěchy	oddílu	TJ	Avia	
Čakovice –	národní	
házená,	sezóna	2019/2020
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v tabulce a na podzim se účastní pohá-
ru České republiky v termínu od 4. do 
6. září v Přešticích a Tymákově. Nema-
lou zásluhu na tomto úspěchu mají tre-
néři a rodiče, kteří vedou děti ke sportu. 
Snad nás štěstí neopustí ani v budoucnu. 
Přijďte házenkáře podpořit. Uvidíme se 
na mistrovství.

O tom, jak jsme dopadli, vás budeme 
informovat příště. ///

Barbora Nováková, Helena Špatková

Výběr zápasů
Volejbal, skupina M3B 
TJ Avia Čakovice
1. září 17.30 TJ Avia – SK Meteor E
8. září 17.30 TJ Avia – Sokol H. Počernice B
15. září 17.30 TJ Avia – Žižka B
17. září 17.30 TJ Avia – Sokol Řepy B
Utkání se hrají na hřišti za nafukovací halou 
u sokolovny v Čakovicích. Uvádíme pouze 
utkání hrané na domácím hřišti.

Národní házená – muži, 1. liga 
TJ Avia Čakovice
5. září 11.00 Podlázky – Čakovice
6. září 11.00 Čakovice – Přeštice
12. září 16.00 Svinov – Čakovice
13. září 10.30 Studénka – Čakovice
20. září 11.00 Čakovice – Příchovice
28. září 14.00 Nezvěstice – Čakovice

Fotbal – muži, pražský přebor 
SK Třeboradice
30. srpna 17.00 Třeboradice – Kolovraty
2. září 17.30 Třeboradice – Újezd n. Lesy
5. září 10.15 Podolí – Třeboradice
13. září 17.00 Třeboradice – Př. Kopanina
19. září 10.30 Královice – Třeboradice
28. září 16.30 Třeboradice – Hostivař

Fotbal – muži, 1. B třída 
FC Miškovice
30. srpna 17.00 Miškovice – Čakovice
6. září 17.00 Písnice – Miškovice
12. září 11.00 Miškovice – Radotín B
20. září 17.00 Zličín B – Miškovice
26. září 16.00 Miškovice – Braník B

Fotbal – muži, 1. B třída 
TJ Avia Čakovice
30. srpna 17.00 Miškovice – Čakovice
5. září 10.30 Čakovice – Stodůlky B
12. září 17.00 Zbraslav B – Čakovice
19. září 10.30 Čakovice – Řepy
28. září 16.30 Tempo B – Čakovice

Fotbal – muži, 1. B třída 
SK Třeboradice B
29. srpna 15.00 Třeboradice B – Újezd P4 B
6. září 17.00 Třeboradice B – Kyje
12. září 17.00 Chodov – Třeboradice B
20. září 16.30 Třeboradice B – Dubeč
26. září 16.30 Újezd n. Lesy B – Třeboradice B
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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

Podatelna:
Cukrovarská 52/24
pondělí 8–18
úterý 8–16
středa 8–17
čtvrtek 8–16
pátek 8–12
Telefon: 283 061 419

Kancelář	vedení	úřadu,	
odbor	finanční,	
občanskosprávní,	školství,	
kultury	a sportu
pondělí 8–12 13–18
úterý 8–12 13–16
středa 8–12 13–17
čtvrtek 8–12 13–16
pátek 8–12

Odb.	bytového	
hospodářství	a správy	
budov,	odb.	životního	
prostředí	a majetkoprávní,	
odb.	rozvoje	a údržby	obce
pondělí 8–12 13–18
úterý  8–12 

13–16 (pouze po 
předch. domluvě)

středa 8–12 13–17
čtvrtek  8–12 

13–16 (pouze po 
předch. domluvě)

pátek 8–12

19. SO
Třeboradické	posvícení
Klub LíPa zve na tradiční 
posvícení s jarmarkem. Na 
návsi a v prostoru restaurace 
Maximum na vás od 11 
do 20 hodin čeká zábava 
a posvícenské dobroty.
 

25. PÁ
Zámecká	noc
V 18 hodin odstartují 
v Schoellerově sále 
Čakovického zámku 
koncerty žáků a studentů 
ZUŠ. V 19 hodin se 
můžete v galerii Na Půdě 
zaposlouchat do písní 
pěveckého sboru Gaudium 
Cantorum, od 20 hodin bude 
hrát na nádvoří zámku 
J. J. Big Band a jeho hosté.

26. SO
Den	otevřených	dveří
miškovických hasičů 
v nové hasičské zbrojnici 
od 13 hodin.

27. NE
Úklidový	den
pořádá čakovický okrašlovací 
spolek Načos. Začátek je 
v 9 hodin. Více informací na 
spoleknacos@gmail.com.

30. ST
Duo	Beautiful	Strings
Duo Beautiful Strings se 
30. 9. v 19 hodin představí 
v Schoellerově sále 
Čakovického zámku.
///

5. SO
Hovorčovická	pěst
Závod, který vznikl na 
vrakovišti, je určený pro 
všechny věkové skupiny. 
Na trati dlouhé 9 km na vás 
čeká více než 15 překážek. 
Registrace závodníků začíná 
v 10 hodin, v 10.40 startuje 
samotný závod.
 

7. PO
Kořeny	evropské	kultury
MČ Čakovice a farnost 
Čakovice zvou na obnovený 
cyklus přednášek 
PhDr. Michala Arnota 
z gymnázia PORG. Konají 
se vždy v pondělí od 
18 hodin v Schoellerově sále 
Čakovického zámku.
Zářijová témata:
7. 9. Křesťanství
21. 9.     Dědictví starověkého 

Řecka
28. 9.     Dědictví starověkého 

Říma

9. ST
Epoque	kvartet
V Schoellerově sále 
Čakovického zámku vystoupí 
multižánrové smyčcové 
kvarteto Epoque quartet. 
Koncert začíná v 19 hodin.

10. ČT
Cirkus,	centrum	pro	
rodinu
Zve všechny děti i rodiče 
na Cirkusovou slavnost 
v čakovickém zámeckém 
parku. Bohatý program 
začíná v 15 hodin.

11. PÁ
Pruhovaný	šatník
Sousedský bazárek oblečení 
a obuvi pro dospělé se 
uskuteční od 16 hodin do 
19 hodin opět na travnaté 
ploše u vjezdu do sídliště 
z ulice Schoellerova. 
Více informací na 
www.centrumcirkus.cz.

12. SO
Rodinná	ekovycházka	
s ornitologem
Výprava za poznáním 
do Miškovic. 
Startuje se v 10 hodin. 
Přihlášení je možné na 
info@centrumcirkus.cz.

13. NE
Třeboradické	babí	léto
Odpoledne plné zábavy 
a dobré nálady pro děti 
a dospělé začíná ve 14 hodin 
u kostela v Třeboradicích.

Letňanské	posvícení
Farnost Čakovice srdečně zve 
na Starou náves v Letňanech 
od 16 hodin.
 

14. PO
Osudy	židovských	
obyvatel	Čakovic	v letech	
1939–1945
Nechte se pozvat na 
přednášku PhDr. Jany 
Šplíchalové od 19 hodin 
v Schoellerově sále 
Čakovického zámku.

Září 2020

Aktuální úřední hodiny

MČ najdete na

www.cakovice.cz



Inzerce

24  U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz

U nás	///	Informuje

Hledáme  hlídání  pro  našich  5 
koček  v  rodinném  domě  v  Ča-
kovicích. Jedná se o docházení 2x 
denně vždy na cca 1,5 hodiny. Po-
žadujeme zajistit krmení, čištění 
kočičích toalet a aktivní pomazlení. 
Podmínkou je zkušenost s chovem 
koček. Preferujeme dlouhodobou 
spolupráci, maximální doba hlídá-
ní 2 týdny, první hlídání na konci 
září 2020 na 5‑7 dní. Odměna do-
hodou. Telefon: 608854770.

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

Nabízím důchodcům a invalidům 
malování, natírání, drobné staveb-
ní práce, stavbu zahradních domků 
a jiných malých staveb. To vše včet-
ně úklidu, mytí oken a stěhování 
nábytku. Jirka, tel. 703 580 354

REALIZACE KOUPELEN / Re-
kuperace / Tepelná čerpadla. 
VODA‑TOPENÍ‑PLYN. 
www.mkinstal.cz

///

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

Koupím garáž v Čakovicích 
(nejlépe v ulici Na Bahnech, 
Bělomlýnská), 
tel. 724 542 731.

Odvoz starého nábytku na sklád-
ku. Stěhování všeho druhu. Vyklí-
zení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. 
Naložíme a odvezeme cokoliv. 
Vše za rozumnou cenu. Volejte: 
773 484 056

Jazyková  škola  Angličtina 
Praha 9  se  sídlem v Čakovi-
cích hledá nové lektory.
Nabízíme práci v příjemném 
prostředí a kolektivu, profe-
sionální zaškolení a kvalitní 
metodiku, možnost flexibilní 
pracovní doby, dobrý plat. Váš 
životopis zašlete na:
info@anglictinapraha9.cz, 
vanickovamarketa@seznam.cz, 
případně volejte na tel.:
777 151 324.

Maloobchodní prodejce se širokým výběrem potřeb pro háčkování, 
pletení a další ruční práce.
web: www.prohackovani.cz
tel.: +420 603848864
email: info@prohackovani.cz
prodejna na adrese T. G. Masaryka 1148, Kostelec nad Labem 
27713

Vybírejte na e-shopu nebo se přijďte podívat do 
naší nově otevřené prodejny v Kostelci.

Poznamenejte si jeden důležitý termín.
Odevzdání vašich podkladů do říjnového čísla 
(tj. čísla 10/2020) pro publikování pozvá nek, 
prezentování akce v ka len dáři akcí a inzerce je 
nejpozději do 11. září.
Toto číslo vyjde 25. 9. 2020.

Chcete	inzerovat	v říjnovém	
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, 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, ovoce atd.).

Z MHMP máme přiděleno 20 ks VOK na období 8–12/2020
září 02. 09. , 16. 09. , 30. 09.
říjen 14. 10. , 21. 10.
listopad 04. 11. , 18. 11.
prosinec 02. 12.

Kontejnery budou přistavovány v sobotu mezi 14.00–18.00 hod.

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 12. 09. , 26. 09.
říjen 10. 10. , 24. 10.
listopad 07. 11.

Kontejnery budou přistavovány v sobotu mezi 9.00–12.00 hod.

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



9. 9. 2020 v 19 hod.
v Schoellerově sále Čakovického zámku

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

EPOQUE QUARTET



Kulturní program 
pro vás pořádá 
MČ Praha-Čakovice

… Na ulici objevují se Židé 
se šesticípou hvězdou na prsou…

Osudy židovských obyvatel Čakovic 
v letech 1939–1945

Přednáška PhDr. Jany Šplíchalové, kurátorky 
archivu dějin holocaustu Židovského muzea v Praze

Pondělí 14. září v 19 h
Čakovický zámek, Schoellerův sál | vstup volný

Re
pr
of
ot
o:
 N
ár
od
ní
 a
rc
hi
v,
 P
ol
ic
ej
ní
 ře
di
te
ls
tv
í P
ra
ha
 II
 –
 

vš
eo
be
cn
á 
sp
is
ov
na
, 1
94
1–
19
50
, s
ig
n.
 H
 3
26
2/
2,
 k
ar
t. 
35
02
, 

M
oř
ic
 H
ol
le
nd
er
, n
ar
. 1
9.
 9
. 1
91
9

Inzerce časopis_210x280–Zide.indd   1 05.06.20   12:24



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

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

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

čtvrtek, 10. září

Cirkusová 
slavnost

Více informací na 
www.centrumcirkus.cz

15-18 hodin 
• rodinný orientační běh
• vernisáž dětských 

výtvarných děl
• barevná zóna
• bosonohá stezka
• občerstvení
• info stánek

16 hodin 
• představení kejklíře 

Vojty Vrtka

Zveme všechny děti 
i rodiče!

v čakovickém
zámeckém 

parku

Kulturní program 
pro vás pořádá 
MČ Praha-Čakovice

… Na ulici objevují se Židé 
se šesticípou hvězdou na prsou…

Osudy židovských obyvatel Čakovic 
v letech 1939–1945

Přednáška PhDr. Jany Šplíchalové, kurátorky 
archivu dějin holocaustu Židovského muzea v Praze

Pondělí 14. září v 19 h
Čakovický zámek, Schoellerův sál | vstup volný
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ZÁPIS
DO PĚVECKÉHO SBORU

Pěvecké sbory provozuje spolek Camerata Praha, z.s.
www.cameratapraha.cz, info@cameratapraha.cz

Mladší Broučci (3-5 let)
Po 21.9. Vinořská fara 16:00

Starší Broučci (předškoláci-1.třída)
Po 21.9. Vinořská fara 16:45 

Kamarádi (7-12 let)
Po 7.9. Vinořská fara 17:00 

Shamwari (13-18 let)
Čt 3.9. Čakovický zámek, Schoellerův sál 17:15 

Čt 24.9. Čak. zámek, Schoell.sál 15:30 

Čt 24.9. Čak. zámek, Schoell.sál 16:00

Čt 3.9. Čak. zámek, Půdní ateliér 16:45 

Camerata Praha (18 let a více)
Čt 3.9. Čakovický zámek, Půdní ateliér 18:30 



TJ AVIA ČAKOVICE – ODBOR SPORTU PRO VŠECHNY 
 

Vážení příznivci cvičení v  „Sokolovně“ u nádraží  
Oznamujeme, že cvičební rok 2020/2021 zahájíme  

v pondělí 7.9.2020  
dle rozpisu cvičebních hodin  

(za předpokladu příznivého vývoje pandemie COVID 19) 

RODIČE A DĚTI, ŽÁKYNĚ A ŽÁCI 

DEN OD - DO HODINA POZNÁMKA 

Pondělí 16:00 – 17:00 Předškolní děti od 4 do 6 let 
17:00 – 18:00 Žákyně a žáci od 6-7 do 14 let 

Středa 15:30 – 16:30 Rodiče a děti od 2 let věku s doprovodem 
16:30 – 17:30 Rodiče a děti od 2 let věku s doprovodem 

Čtvrtek 16:00 – 17:00 Předškolní děti od 4 do 6 let 
17:00 – 18:00 Žákyně a žáci od 7 do 14 let 

ŽENY 

DEN OD - DO HODINA POZNÁMKA 

Pondělí 19:00 – 20:00 Nejen zdravá záda Alena 
20:00 - 21:00 P-class Renata 

Úterý 17:30 - 18:30 GYRO metoda Alena 

Středa 19:00 – 20:00 Bossu/Gymnastické 
míče  Jana 

Čtvrtek 19:00 – 20:00 Kruhový trénink Alena 
 

Těšíme se na Vás – cvičitelé SPV 
všechny informace naleznete na 

https://cviceni-cakovice.estranky.cz/ 
 

  

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



TŘEBORADICKÉ BABÍ LÉTO
14.00 hod. Představení divadla scénického a historického šermu Rebel

14.30 hod. Vystoupení dětí MŠ Třeboradice a Čtyřlístek
15.00 hod. Představení pro děti divadla Šimona a Pepy

15.45 hod. Šansony – Jessica May, heligonka – Jessica May, doprovod Petr Novák

Sousedský Třeboradický Spolek vás srdečně zve na odpoledne plné zábavy a dobré nálady pro děti a dospělé

Neděle 13. září 2020 ve 14 hod. u kostela v Třeboradicích-Slaviborské nám.

Vstup a občerstvení zdarma • koláče dle receptur našich babiček • Buřtíky na opékání zajištěny
Akce se koná za spolupráce Okrašlovacího spolku Načos a za podpory MČ Praha-Čakovice. Změna programu vyhrazena.

NAČOS
NÁŠ ČAKOVICKÝ OKRAŠOVACÍ SPOLEK

pořádá tradiční čakovický úklidový den
27.9.2020 od 9:00

Místa srazu:
• Třeboradice a sídliště Čakovice - ulice Šircova
• Miškovice - farma
• Čakovice - koupaliště

S sebou: vhodné oblečení a obuv, pracovní rukavice (kdo má)
pytle budou k dispozici.
Občerstvení po akci zajištěno. 
Více informací: spoleknacos@gmail.com



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

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

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

Inz_Globus_PB_cerpacka_210x138.indd   1 17.08.20   14:45

Oceňujete individuální péči a záruku autorizovaného servisu ŠKODA a Volkswagen? Neváhejte nás kontaktovat.

Nabídka platí pouze u autorizovaného servisního partnera AUTO ELSO s.r.o.

Buďte v klidu!

AUTO ELSO s.r.o. 
Cukrovarská 900/10, 196 00 Praha 9 Čakovice
Tel.: 283 932 020, e-mail: autoservis@auto-elso.cz

Pneuservis Dezinfekce klimatizacePravidelný servis Klempírna LakovnaProdej příslušenství

My Váš vůz na dovolenou perfektně připravíme.

AE_VW_PRINT_Servis_Dovolena_183x127,5_U_nas_v_Cakovicich.indd   1 19.05.2020   7:29



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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Nabízíme výuku na všech 
úrovních. 

Zápis 14. a 15. září 2020 
od 17 do 19 hodin v budově 

 Gymnázia Čakovice. 
www.remils.cz 

737 633 206 
 

Remi  
Language School 

JAZYKOVÉ KURZY 
zkušení lektoři 
příznivá cena 

 

 
 

ANGLIČTINA 
pro dospělé 

 

ANGLIČTINA 
pro děti 
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Zájemci o inzerci ve 

zpravodaji 

„U nás v Čakovicích“ 

mohou dle ceníku 

inzerce vyplnit formulář 
„Objednávka	inzerce“

(ke stažení na 

www.cakovice.cz) 

a zaslat ho na adresu: 

inzerce@cakovice.cz

INZERCE





Přijďte se podívat 
na proměnu Husova parku!

Městská část 
Praha-Čakovice

Srdečně vás všechny zveme  
na slavnostní otevření 
ve středu 16. září v 16 hodin. 

Program: www.cakovice.cz


