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Slovo starosty Obsah

Vážení sousedé, milí přátelé,

čas je neúprosně spravedlivý, a tak rok 2019 pomalu do-
pisuje své příběhy. Možná vás o Vánocích čeká delší vol-
no, možná vás naopak čekají nějaké pracovní povinnosti, 
abychom naopak my, co volno máme, měli prožitek Vánoc 
s veškerým komfortem. Každému z vás přeji, abyste svátky 
strávili spokojeně v kruhu svých nejbližších.

Dovolte mi, abych v závěru roku poděkoval všem z vás, 
kteří jste se letos jakkoliv podíleli na rozvoji naší městské 

části. Je vás opravdu mnoho a vězte, že my, členové Rady městské části Praha-Čakovi-
ce, si jakékoliv vaší pomoci nesmírně vážíme. Řada z vás se nezištně podílela na orga-
nizaci některé z mnoha desítek kulturních a společenských akcí, které se v Čakovicích, 
Miškovicích i Třeboradicích konaly. Řada z vás se nezištně věnuje například sportov-
ní výchově dětí a mládeže. Ať už jste takovou pomoc poskytli v rámci svého členství 
v některém ze spolků, nebo jen jako jednotlivec, vaše pomoc byla užitečná. Řada z vás 
pomáhá naši městskou část zlepšovat třeba tím, že nám poskytuje zpětnou vazbu na 
různé záměry, projekty, vyjadřuje se ke stavu veřejného prostoru či nám dává jiné ná-
pady a tipy, co a jak udělat. Ačkoliv jsme každému takovému podnětu či přání nedoká-
zali vyhovět, vězte, že vaše nápady nezapadly a některé poslouží pro zlepšování naší 
městské části v příštích letech. Ještě jednou každému z vás, kdo pro naši městskou část 
něco dobrého vykonal, upřímně děkuji.

Jménem celé čakovické radnice vám přeji ještě jednou požehnané vánoční svátky 
a především mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2020.

S úctou váš starosta  
Jiří Vintiška
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Aktuálně z radnice ///

Zprávy z Rady MČ Praha-Čakovice

Ošetření	stromů	–	lip	a	javorů	
v	Jizerské	a	Danielově	ulici
USN RM 595/2019 a 608/2019
Vzhledem ke zdravotnímu stavu lip a ja-
vorů v ulicích Jizerská a Danielova necha-
la městská část vypracovat dendrologic-
ký posudek. Na základě tohoto posudku 
se ukázala jako neodkladná jejich úpra-
va. Doporučenou variantou je opatření 
tvarovacího řezu lip v Jizerské, u stromů 
v ulici Danielova, které jsou v podstatně 
horším stavu, je nezbytná stabilizace ko-
runy, která nesnese odklad. Z podaných 
nabídek byl vybrán Ing. Vít Kocián, který 
podal nejvýhodnější nabídku a s prace-
mi započne v nejbližších dnech.

Výběrové	řízení	na	rekonstrukci	
obytné	zóny	v	ulicích	Podle	Sadů	
a	Pod	Návsí,	Praha-Čakovice
USN RM 596/2019
Radě byly předloženy cenové nabídky na 
rekonstrukci obytné zóny v ulicích Podle 
Sadů a Pod Návsí, kde byl dlouhodobě 
neuspokojivý stav povrchů v celé oblasti. 
Z podaných nabídek byla s cenou necelé 

4 mil. vybrána firma Pragis a. s., jejímž 
úkolem bude zajištění nových pojezdo-
vých a pěších povrchů, úprava inženýr-
ských sítí, nové dopravní značení nebo 
úprava okolní zeleně. Zahajovací práce 
započnou ještě v letošním roce v koor-
dinaci s probíhající rekonstrukcí Husova 
parku a u konce by měly být nejpozději 
v polovině příštího roku.

Výběrové	řízení	na	pozici	redaktora	
časopisu	U	nás	v	Čakovicích
USN RM 602/2019
Minulý měsíc bylo vyhlášeno výběrové ří-
zení na pozici redaktora časopisu U nás 
v Čakovicích, do kterého se přihlásilo cel-
kem sedm uchazečů. Rada městské části 
po pečlivém zvážení a po konzultacích se 
třemi uchazečkami vybrala jako novou 
re daktorku Michalu Jendruchovou. 

Dřevěné	lávky	pro	pěší	v	areálu	
čakovického	sídliště
USN RM 609/2019
Posudek o stavu dřevěných lávek pro 
pěší v areálu čakovického sídliště ukázal, 

že obě lávky jsou napadené dřevokaznou 
chorošovitou houbou způsobující hnilo-
bu dřeva. Situaci je tedy nutné řešit. Vari-
anty opravy stávajících dřevěných lávek 
by ale byla cenově srovnatelná s výro-
bou lávek nových, proto se Rada rozhod-
la pro vypsání poptávkového řízení na 
nové dřevěné lávky.

Program	Klubu	seniorů
Smlouvy	o	zajištění	přednášek	pro	se-
niory	MČ	Praha-Čakovice
5.	bod,	631/2019
Rada odsouhlasila přehled přednášek 
pro seniory, které v Klubu seniorů pro-
bíhají každou středu. V tuto chvíli už 
jsou tedy jasná témata na polovinu roku 
2020, a senioři se tak mohou těšit napří-
klad na dramatický život Boženy Němco-
vé, přednášku o mezilidských vztazích 
nebo řadu tvoření, jako je výroba lapače 
snů či velikonočních dekorací. Podrob-
ný rozpis bude zveřejněn na webových 
stránkách MČ, takže si předem můžete 
vybrat téma, které je vám blízké. 
///

Na svých pravidelných zasedáních Rada městské části  
Praha-Čakovice projednávala sedmdesát tři bodů jednání. 
Vybíráme pro vás ty nejzajímavější.
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Aktuálně z radnice ///

Nejsevernější část 
Třeboradic se může 
těšit na chodník 
a zastávku
Městská část Praha-Čakovice se neustále 
rozrůstá a spolu s tím také rostou poža-
dav ky na pozemní komunikace. To se 
ak tuál ně nejvíce týká obyvatel domů na 
konci ulice Schoellerova mezi sportov-
ním areálem SK Třeboradice a železnič-
ním přejezdem. Nezbytností je vytvořit 
chodníky, jelikož cesta podél silnice není 
bezpečná. Obzvlášť pro děti, které po ní 
musí chodit na zastávku školního auto-
busu nebo pak zpátky domů.

„Cílem je zajistit bezpečný přístup 
k domům i pro obyvatele nejsevernější 
části Třeboradic. V tuto chvíli lidé nemají 
jinou možnost než chodit po nebezpečné 
komunikaci,“ uvědomuje si starosta Jiří 
Vintiška. V oblasti Havraňáku je rušno. 

Už to nebude dlouho trvat 
a vzniknou zbrusu nové 
cyklostezky.

Minulý rok v létě jsme veřejnost infor-
movali o probíhajícím projednávání do-
kumentace pro územní řízení a staveb-
ní povolení. A jaká je situace nyní, rok 
a čtvrt poté?

„V současné době probíhá výstavba cy-
klostezek na čakovické straně krajinného 
parku Havraňák. Stezky budou mít asfal-
tový povrch a budou určené pro cyklisty, 
bruslaře i na procházky,“ přibližuje aktu-
ální stav projektu starosta městské části 
Praha-Čakovice Jiří Vintiška.

„Stezky by měly být dokončeny na jar-
ní sezonu,“ doplňuje. Z rozpočtu městské 
části na tento projekt nejde ani koruna. 
„Vše je hrazeno z rozpočtu hlavního měs-
ta Prahy. Konkrétně z dotace, o kterou 
jsme požádali,“ těší Jiřího Vintišku.

Uprostřed cest vznikne i louka troj-
úhelníkového tvaru, která ale není v ma-
jetku městské části. Vedení nicméně jedná 
o tom, aby i tato louka byla pro rekreační 

účely veřejnosti k dispozici. „V oko lí cy-
klostezek nevlastníme žádné pozemky 
a jednáme tedy s jejich majiteli, abychom 
mohli přidat v maximální možné míře ze-
leň, ať už keře, či stromy. Se zástupci sku-
piny Impera jednáme také o vzniku dět-
ského hřiště s odpočívadlem,“ vysvětluje.

Cílem tohoto projektu je nejen zvelebit 
pole na jižním okraji Čakovic, ale zároveň 
příjemnou cestou v budoucnu propojit 
přilehlé městské části – Čakovice, Kbely 
a Letňany.

Ovšem dobrou zprávou je i to, že nepů-
jde o poslední z nových cyklostezek.

„Požádali jsme o finance na projektová-
ní dalších cyklostezek. Rádi bychom rea-
lizovali podobné cesty v jiných částech 
městské části. Zejména ty, které by pro-
pojovaly Čakovice s Ďáblicemi a se střed-
ními Čechami. Například v okolí Čer ve-
ného mlýnu a podél Mratínského po toka. 
Ty se nyní začnou projektovat,“ dodává 
starosta naší městské části.

O důvod více těšit se na jaro. Budete 
mít totiž další možnost, jak v Čakovicích 
aktivně strávit volný čas. 
///

Michal Káva

Stavba cyklostezek je v plném proudu. 
Hotové budou na jaře

A co je momentálně ve výstavbě?
„Kromě přístupového chodníku vznik-

ne i autobusová zastávka na zname-
ní s přechodem pro chodce. Zastávka 
a chodník výrazně zvýší komfort obyva-
tel, a to je podstata celého projektu. Tak-
to se budou moci lépe dostat do školy či 
do zaměstnání,“ dodává starosta k vý-
stavbě, která by měla finišovat zhruba 
koncem března. 
///

Michal Káva
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Jak vlastně rozumět pojmu participativní 
rozpočet?

„Participativní rozpočet umožňuje ve-
řejnosti zapojit se do rozhodování o vy-
užití peněz pro rozvoj městské části. Lidé 
díky němu mohou ovlivnit, kam bude část 
veřejných prostředků investována. Každý 
může podávat své návrhy, co by se podle 
něj mělo za částku, kterou městská část 
každý rok ve svém rozpočtu vyčlení, zre-
alizovat. Tím participativní rozpočet zvy-
šuje zájem lidí o dění v jejich obci a pod-
poruje rozvoj občanské společnosti,“ 
vy světluje místostarostka Kateřina Ar no-
to vá, která má přípravu participativního 
rozpočtu na starosti.

Jak bylo řečeno, vedení městské části 
vyčlení určitou částku – mělo by se jednat 
o půl milionu korun – a lidé mohou dá-
vat své podněty. „Nejčastěji jde o náměty 
na zlepšení kvality života v městské části, 

návrhy na úpravu a vybavení veřejného 
prostoru a zeleně, ale i nápady na pořá-
dání akcí – vzdělávacích kurzů, soused-
ských setkávání nebo slavností,“ dodává.

Během prosince budou spuštěny we-
bo vé stránky www.pocitamesvami.cz, 
kde o participativním rozpočtu najdete 
všechny potřebné informace.

„Během ledna vzniknou pravidla parti-
cipativního rozpočtu, která budou upra-
vovat podmínky, jež musí podané návrhy 
splnit. V únoru budeme přijímat návrhy 
a nápady veřejnosti. V březnu Rada ná-
vrhy posoudí z hlediska jejich provedi-
telnosti, zda jejich realizaci nebrání tech-
nická či právní překážka nebo jiný záměr 
městské části. Pak budou všichni obyva-
telé naší městské části moci o posouze-
ných návrzích hlasovat a v dubnu vyhlá-
síme výsledky. Od dubna do června se 
budou projekty připravovat k realizaci 

Počítáme s vámi! Zapojte se  
do participativního rozpočtu
Občané městské části Praha-Čakovice dostanou možnost rozhodovat  
o tom, na jaké projekty bude věnována část rozpočtu. Jedná se  
o takzvaný participativní rozpočet a vedení městské části si pro tyto  
účely vybralo spolupracující firmu, která pomůže s realizací.

Aktuálně z radnice ///

a během léta a podzimu se návrhy budou 
stávat skutečností,“ přibližuje Arnotová 
postup nejbližších měsíců.

Máte zájem se na chodu městské části 
aktivně podílet? V tom případě je tento 
projekt určen přímo pro vás! 

„Přijďte, počítáme s vámi,“ zve místo-
sta rostka občany. ///

Michal Káva

Kdy se sejdeme poprvé? 

Srdečně vás zveme  
14. ledna od 18 hodin na 
setkání s veřejností v Schoel-
le rově sále. Dozvíte se více 
o pravidlech podávání návrhů 
a provádění navržených 
projektů. Bližší informace na  
www.pocitamesvami.cz
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V Třeboradicích září 
vánoční strom

Před třeboradickým kostelem nebylo do-
slova k hnutí a organizátory akce (měst-
ská část Praha-Čakovice, Sousedský tře - 
bo radický spolek, spolek Načos a čako  vic-
ká farnost) ohromný zájem občanů mile 
překvapil.

Celou akci uvedl a všechny přítomné 
přivítal starosta Jiří Vintiška. Po něm si 
vzal slovo pan farář, který poutavě vy-
právěl nejen o historii adventu, ale také 
vysvětlil, proč jsou na adventním věnci 
čtyři svíčky a proč mají fialovou – a třetí 
adventní neděli růžovou – barvu.

Po příjemném povídání přišlo to, na co 
byli nejvíce zvědaví úplně všichni. Mís-
tostarostové Alexander Lochman s Mi-
chalem Motyčkou odpočítali slavnostní 
rozsvícení stromu a ten se u třeboradic-
kého kostela krásně rozzářil. Společně 
pak všichni přítomným popřáli co nej-
krásnější adventní čas i vánoční svátky.

Bylo /// U nás

Tradiční strom ozářil 
Čakovický zámek

Jak jinak začít adventní čas 
než slavnostním rozsvícením 
vánočního stromu? 
V Čakovicích u zámku se tak 
stalo již poněkolikáté a opět 
za hojné účasti občanů naší 
městské části.

Strom bude zářit celý měsíc.
„Přál bych si, abychom se inspirovali tím-
to stromem a dokázali jednu dvanáctinu 
doby, ať je to hodina, den, či jako v pří pa-
dě stromu rok, rozdávat radost a rozzářit 
naše okolí,“ popřál starosta Jiří Vintiška 
krásné Vánoce všem přítomným.

Poté už došlo k očekávanému okamži-
ku a za odpočítávání účastníků na pódiu 
i pod ním se strom krásně rozzářil do 
tma vého večera.

Základní umělecká škola Marie Podva-
lové, která byla společně s městskou čás-
tí spolupořadatelem této akce, pak při-
pravila hudební i divadelní program, při 
němž děti představily bytosti z českých 
vánočních legend. 
///

Michal KávaFo
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Dlouhou tradicí před začátkem adventu bylo pravidelné rozsvícení 
vánočního stromu v Čakovicích. Této slávy se ale v letošním roce 
dočkaly také Třeboradice. A šlo o událost nadmíru povedenou, 
z níž odcházeli všichni účastníci spokojení a nabití příjemnou 
předvánoční atmosférou.

Úžasnou atmosféru pomohly navodit 
také děti z Mateřské školy Třeboradice 
a zpěváci souboru Camerata, celým pro-
storem krásně voněl svařák pro dospělé 
a pro nejmenší čaj a sladké zakousnutí.

Až pojedete po setmění kolem třebo-
radického kostela či rybníka, krásně roz-
zářený strom určitě nemůžete přehléd-
nout. ///

Michal Káva
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Vzpomínka  
na Jana Soukupa

Čtvrtého listopadu zemřel 
dlouholetý učitel naší školy 
pan Jan Soukup, saxo fo nista, 
fagotista, zpěvák, dirigent, 
aranžér, klávesista, skladatel, 
textař, ale především skvělý 
člověk a muzikant. 
Jeho pedagogická i umělecká činnost od 
počátku školu obohacovala a přináše-
la řadu nových a netradičních nápadů. 
V roce 2012 převzal od Jana Jakubce 
vedení J. J. Big Bandu, který povýšil na 
profesionální úroveň. Ke spolupráci zís-
kal mnoho známých osobností – Ilonu 
Czákovou, Dashu, Kayu Brown, Ondřeje 
Rumla, Felixe Slováčka a mnoho dalších. 
J. J. Big Band se pravidelně účastnil me-
zinárodního jazzového festivalu, kde byl 
vždy oceněn. Jan Soukup byl i úspěšným 

Bylo /// U nás

Baráčnický bál

V restauraci U Herčíků pořádali 
30. listopadu baráčníci bál. 

A že to byla zábava, jak se patří, o tom 
není pochyb. Začali jsme zpěvem „hašler-
ky“ Ta naše písnička česká, což je jakási 
baráčnická hymna, a to pěkně zostra bez 
přípravy přímo do mikrofonů a za dopro-
vodu elektrické kytary. Dali jsme písni 
trochu rockovější a svižnější podobu, tak-
že jsme hned v úvodu rozezpívali celý sál. 
Pak jsme odtančili českou besedu, kterou 
jsme v průběhu večera ještě zopakovali 
za velké pozornosti a cvakání fotoapará-
tů. Jak se zdá, národní kro je budí velkou 
pozornost a stále se líbí. K tanci a posle-
chu nám hrál doktor Tomáš Šťastný se 
skupinou Dodo Band. Jak se pohybovat 
na parketu, předvedli pro fesionální ta-
nečníci, manželé Ostří. V pozdějších ho-
dinách zavítal mezi nás velebníček Otík 
z Hoštic, kterému jsme stylově odtančili 

Trky brnky z filmu Slun ce, seno. Náš mla-
dý župní rychtář Ho lou bek, který se při-
jel na bál podívat, měl z nás čakovických 
tetiček a sousedů radost a na parketu 
snad protančil střevíce. Jak by také ne, 
když naše řady rozšířila mladá chasa.

Díky všem za krásný večer a skvělou 
zábavu. Za koláče a kremrole děkujeme 
tetičkám Žanetě a Libušce a za finanční 
příspěvek na baráčnické kroje MČ Praha-
-Čakovice. ///

Jarka Krákorová,  
syndik EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Duchové v knihovně

Na konci října proběhlo v Místní 
veřejné knihovně v Praze 18 
další literární setkání žáků 
letňanských škol a žáků 
základní školy v Čakovicích. 

Akce navazovala na předchozí úspěšné 
besedy a byla pro žáky 1. stupně opět za 
odměnu. Setkání se konalo pod záštitou 
Místního akčního plánu rozvoje vzdělá-
vání II na území MČ Praha 18 a MČ Pra-
ha-Čakovice, sekce pro rozvoj čtenářské 
gramotnosti. Hlavními aktéry byla dvo-
jice umělců Lukáš Csicsely a David Do-
lenský, kteří vybraným žákům poutavě 
prezentovali svoji novou knihu Čmuk.

Sympatičtí mladíci četli příběh plný 
hodných a zlých duchů a jejich dobro-
druž ství. Během četby děti příběh ko-
men  tovaly, plnily úkoly a odpovídaly na 
záludné otázky autorů. Četlo se i z dal-
ších knih – Báchrobky či Životaběh.

Ve druhé části dopoledne si žáci moh-
li navrhnout svoje vlastní strašidlo či du-
cha a s pomocí pedagogů i samotných 
autorů si je vyrobit, a dokonce i odpre-
zentovat jejich příběh. Nakonec průvod 
duchů procházel knihovnou. Děti si od-
nesly své výrobky do školy, kde se moh-
ly pochlubit spolužákům i učitelům. Pro 
velký úspěch se podobná akce bude opa-
kovat už na jaře. ///

Zdeňka Grižáková, členka PS pro rozvoj  
čtenářské gramotnosti, ZŠ Čakovice
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skladatelem. Jeho píseň Noc nebo den 
získala první místo v autorské soutěži.

Poslední vystoupení v čakovické ZUŠ 
měl J. J. Big Band pod vedením Jana Sou-
kupa v červnu 2019 na Zámecké noci, 
kde podal strhující výkon. Nikdo netušil, 
že kapelník je velmi nemocen.

Jan Soukup zůstává nadále v našich 
vzpo mínkách, které jsou plné hudby, 
osobitého humoru a laskavosti. 

Nikdy na něj nezapomeneme. 
Čest jeho památce! ///

Ivana Heřmánková,  
ředitelka ZUŠ Marie Podvalové

Fo
to
: M
ar
ké
ta
 H
or
áč
ko
vá



06–2019 /// U nás v Čakovicích 7

U nás /// na YouTube

Vánoční 
strom ohlásil 
advent

Jsme teď i na YouTube!

Sledujte, co se děje ve vaší městské 
části na telefonu – kdykoliv, kdekoliv, 
i z pohodlí vašeho domova. 
Jednoduše načtěte QR kód a užijte si to.

NOVINKA: Čakovické zprávičky

Podívejte se na první vydání Čakovických zpráviček. 
Na oficiálním youtubovém kanálu městské části Praha-
Čakovice se teď budou objevovat pravidelně, cca jednou za  
14 dní. Krátce a výstižně se v našem čakovickém studiu 
pokusíme pokrýt důležité dění v městské části, ať už jde 
o důležité informace pro občany, záležitosti, kterými se zabývá 
Rada či Zastupitelstvo, ale třeba i kulturní akce nebo jiné 
zajímavosti z Čakovic.

Ve studiu se budete potkávat s Terkou, která je moc šikovnou 
studentkou čakovického gymnázia. Právě ona vám čakovické 
dění představí. Text zpráviček má na svědomí Jan Spilka.

Velmi nás potěší, když se o místní dění budete spolu s námi 
zajímat a rozhodnete se odebírat youtubový kanál naší 
městské části.

Kavárna pro (ne)znalce

Reportáž o přednáškách pro veřejnost,  
které zdarma pořádá Gymnázium Čakovice.

Čakovice mají nový vstup  
do zámeckého parku

Reportáž o dokončené rekonstrukci 
vstupu do zámeckého parku.

Nová pravidla pro přidělování  
peněz spolkům

Reportáž o nových pravidlech a kritériích pro 
přidělování dotací neziskovým organizacím 
v městské části Praha-Čakovice.

Prosinec plný vánočních akcí

Videopozvánka na vybrané 
prosincové kulturní akce.

Reportáž z akce Advent na zámku, v rámci které se  
rozsvítil čakovický vánoční strom. Akci pořádala městská 
část Praha-Čakovice společně se ZUŠ Marie Podvalové.

JSME
TEĎ I NA

→ ←
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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 -Čako vice vznese 
otázku, na kterou odpovídají 
i ostatní.

Tento	měsíc	pokládá	otázku	
ODS + TOP 09.

Představte	si,	že	byste	si	
mohli	pod	stromeček	přát	
jeden	libovolný	projekt	 
pro	naši	městskou	část,	
který	by	se	obratem	splnil.	 
Jaký	projekt	by	to	byl?

Určitě by to byl projekt dokončení měst-
ského silničního okruhu v oblasti naší 
MČ kompletně zatunelovaný. Škoda je, že 
již více než 25 let zůstáváme jen u přání. 
///

Jiří Vintiška,
starosta 
MČ Praha ‑Čakovice

ODS + TOP 09

Tomáš Dubský,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice
ANO

Naši městskou část trápí kritický stav 
dopravy, který je charakteristický pro 
celý sever Prahy. Přestože se radnice 
v Čakovicích touto problematikou sou-
stavně zabývá a i v budoucnu to bude 
jeden z hlavních úkolů, kterému se bude-
me věnovat, nebylo a ani v krátkodobém 
horizontu nebude možné dosáhnout 
žádného zásadního zlepšení, protože 
tato kompetence nespadá do přímé pů-
sobnosti čakovické samosprávy. Zásadní 
zlepšení dopravy v oblasti je nám „slibo-
váno“ až v souvislosti s výstavbou sever-
ní části pražského vnějšího dálničního 
okruhu. A tím se dostávám i k odpovědi.

Přáli bychom si, aby mohl být obra-
tem zrealizován dálniční okruh kolem 
Prahy. Chtěli bychom, aby kolem Třebo-
radic a Miškovic vedl tento okruh v tzv. 
tunelové variantě, která je nyní skutečně 
prověřována a Ředitelstvím silnic a dál-
nic ČR zvažována. Taková silnice by nám 
pomohla nejen řešit dopravu, ale záro-
veň by nenarušila krajinný ráz v oko-
lí městské části a byla by k obyvatelům 
výrazně citlivější z hlediska hluku. Tako-
vou variantu nejenom že bychom neměli 
problém aktivně podpořit, ale velmi by-
chom o ni stáli. A pokud by to skutečně 
šlo symbolickým mávnutím kouzelné-
ho proutku, tak tím spíše. Veselé Váno-
ce všem.
///
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Otázky a odpovědi /// U nás

Byl by to lékařský dům. Na rohu ulic Pe-
tříkova a Polabská je starý dům, tzv. Ve-
terán, tento je ve velmi špatném stavu 
a mnoho let uzavřený. Existuje projekt 
ve fázi projektové dokumentace, který 
počítá s opravou a celkovou přestavbou 
objektu. Zůstala by jen přední obvodo-
vá zeď a ostatní by bylo třeba z důvodu 
špatné statiky zbourat. Vznikl by nový 
objekt se starými prvky, kde by občané 
naší MČ našli celu řadu odborných lé-
kařů – plánuje se čtrnáct ordinací, malý 
operační sál, odběrní místo, čekárny, 
občerstvení atd. Už bychom nemuseli za 
lékaři specialisty na Prosek, do Vysočan 
nebo na Bulovku.
///

Jsou dva typy dárků, praktické a osobní. 
Praktické dárky se hodí, osobní dárky 
plní sny. Praktickým dárkem, který by 
chtěl najít pod stromečkem asi každý 
obyvatel naší městské části, je zajištění 
snadného a rychlého odjezdu a příjezdu 
do Čakovic v každou denní i noční dobu. 
Po probuzení 25. prosince by bylo pří-
jemné najít rozšířenou Kosteleckou uli-
ci v celé délce, semafory na křižovatce 
s ulicí Za Tratí i na křižovatce u Globusu 
a vyhrazené pruhy pro autobusy.

A jako osobní dárek bych od Ježíška 
chtěla dostat nové náměstí a centrum 
Čakovic mezi kostelem a zámkem, s ome-
zenou dopravou, upraveným prostorem 
před zámkem, s novým objektem vybu-
dovaným místo bývalé autoškoly, s ka-
várnou a restaurací, s nově vysázený-
mi stromy a novou zelení. Přála bych si 
centrum, kde se lidé přirozeně scházejí 
a setkávají, kde mají možnost si nakou-
pit, kde se nebojí přecházet přes silnici 
a pouštět své děti samotné. Bylo by hez-
ké, kdybychom takové dárky dostali, ale 
nebudu na to raději spoléhat a budu usi-
lovat o to, aby se zmíněné projekty poda-
řilo zrealizovat i bez „Ježíška“. Hezké Vá-
noce!
///

Daniel Kajpr,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice

KDU -ČSL

Nejvíc bych si pro městskou část přál 
pod stromeček projekt opravených, prů-
jezdných a bezpečných silnic, abychom 
se ráno všichni rychle dostali tam, kam 
potřebujeme. Silnice bez děr a výtluků, 
jaké jsou v mnoha jiných městských čás-
tech, českých městech i vesnicích. 

Teorie tvrdí, že pokud v jedné uli-
ci bude mít dům dlouho rozbitá okna, 
za chvíli budou taková na dalším domě 
a pak se promění celá ulice na ulici s roz-
bitými okny. Chce se tím říct, že podle 
toho, jak začneme chápat normu, tedy co 
je a není normální, bude naše okolí vy-
padat.

Vstoupil jsem do politiky proto, abych 
měl lepší nástroje na to, jak „tlačit“ na 
opravy silnic, zlepšení dopravní a bez-
pečnostní situace v obci. Kromě oprave-
ných silnic potřebujeme zvýšit kapacitu 
kruhových objezdů v Letňanech a u Glo-
busu a křižovatky Cukrovarská / Za Tra-
tí a rozšířit ulici Kosteleckou. Zjedno-
směrnění Třeboradic bude průlomovou 
změnou v řešení mnoha starých problé-
mů, jako jsou přechody, snížení rychlos-
ti, vytvoření podmínek pro práci policie 
při měření rychlosti u školek, parkování 
a lepší podmínky pro cyklisty. Až se toto 
podaří, mám v kapse další nápad, který 
by celou MČ posunul v bezpečnosti do-
pravy o dalších sto procent dále. Ale to 
už je asi na další Vánoce.
///

Jan Kočí,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice
Pro Prahu-Čakovice

Kateřina Arnotová,
zástupce starosty 
MČ Praha ‑Čakovice
ČMT
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Rád poznávám nová místa,  
přiznal zpěvák Bohuš Matuš

„Jsem ohromně rád, když se mohu setká-
vat se svými fanoušky. Doufám, že se s co 
největším počtem z nich potkám 12. úno-
ra na velkém valentýnském koncertu,“ 
říká sympatický zpěvák.

Pane	Matuši,	jak	se	vám	líbilo	 
v	Čakovicích?

Moc. Byla tu skvělá atmosféra. Dou-
fám, že jsme divákům společně s mou 
ka marádkou Magdičkou Malou přinesli 

trochu radosti a pohody v tomto před-
vánočním čase. A třeba se v příštím 
roce opět uvidíme.

Stihnete	si	třeba	před	koncertem	
projít	okolí,	nebo	na	to	není	 
moc	času	a	hudebník	většinou	 
přijede-vystoupí-odjede?

Jak kdy. V tomto období to nejde, me-
zi vystoupeními jsou časté přejezdy 
z jednoho konce republiky na druhý, 

ale v letních měsících se občas zasta-
vím u svých přátel. Rád poznávám nová 
místa a rád zavítám i do těch pro mě 
méně známých.

Máte	v	současnosti,	v	předvánoční	
době,	hodně	nabitý	program?

Ano, mám. Setkávám se s lidmi v koste-
lích, v sálech, na adventních venkov-
ních akcích a jsem za to moc rád. Vy-
stoupení mám v tomto měsíci skoro 

Ro  hovor ///

Do posledního místa zaplněný Schoellerův sál v Čakovickém zámku 
rozezněly ve čtvrtek 12. prosince tóny známých písní. Do naší 
městské části totiž zavítal oblíbený zpěvák Bohuš Matuš, který se 
svojí parťačkou Magdou Malou vytvořil úžasnou atmosféru, za což 
byli oba často odměňováni bouřlivým potleskem. Text	a	foto	Michal	Káva
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každý den, tak věřím, že mi zdraví do-
volí je všechny uskutečnit. Navíc jsem 
pro své fanoušky připravil nové cd 
s názvem Písně mého srdce. Jedná se 
o sedmnáct písní, které jsou mému srd-
ci opravdu blízké. Snad je tak budou 
vnímat i samotní posluchači.

Jaké	další	akce	vás	čekají	 
v	nejbližší	době?

Na konci roku mám čas chvíli odpočí-
vat a potkat se se svými nejbližšími. 
Od nového roku 2020 se mi kalendář 
plní moc pěknými akcemi a těším se 
na nové pracovní výzvy. Po pár letech 
budu hrát v znovuobnoveném muzi-
kále Kat Mydlář v pražském divadle 
Broadway. V lednu si zazpívám na mu-
zikálovém večeru v O2 aréně. Moc mě 
ale těší, že mi pan Lichtenberg společ-
ně s producentem Arturem Kaiserem 

a dalšími partnery pomohli zrealizo-
vat můj valentýnský koncert 12. února 
v pražském divadle Broadway. Na jevi-
šti nebudu sám, ale s řadou svých mi-
lých kolegyň a kolegů, tímto vás samo-
zřejmě všechny zvu.

Blíží	se	Vánoce,	jak	se	na	ně	těšíte?
Na Vánoce se moc těším. Odmala je mi-
luju. Ten voňavý stromek, když padá 
sníh, a všechny ty maličkosti okolo…

Vybavíte	si,	jaký	nejhezčí	vánoční	
dárek	jste	jako	dítě	dostal?

Nejhezčím dárkem bylo určitě šlapa-
cí autíčko, které jsem měl až do svých 
dvanácti let a na němž jsem jezdil po 
celém Písku, kde jsem se narodil a žil 
až do puberty.

Co	byste	popřál	svým	fanouškům	
k	vánočním	svátkům	a	do	nového	
roku?

To, co se asi nejvíc přeje a je ze vše-
ho nejdůležitější – zdraví. Jinak pak 
spoustu pohody, radosti a lásky. Jsem 
moc rád, když se mohu se svými fa-
noušky setkat, a věřím, že jim mé pís-
ničky zpříjemní i následující rok.
///

Bohuš Matuš

Jeho pěvecké začátky se 
odehrávaly v Brně. Studoval 
na brněnské konzervatoři a na 
konzervatoři Jaroslava Ježka 
v Praze. Účinkoval v divadle 
Semafor, v Hudebním divadle 
Karlín a hostoval také ve 
Státní opeře. Jezdil s mužským 
sborem po Evropě a jako  
host zpíval v Kühnově sboru. 
K filmu Filipa Renče a Zdeňka 
Zelenky Rebelové (2000) 
nazpíval hlavní mužskou  
roli (Stín katedrál, Já budu 
chodit po špičkách). Pro TV 
Prima nazpíval ústřední píseň 
k seriálu Rodinná pouta (2004). 

Během své sólové kariéry 
vydal Bohuš Matuš  
již šest alb. V anketě Český 
slavík získal v roce 2003 cenu 
bronzového slavíka a 3. místo 
v anketě TýTý. 

Zdroj: www.bohusmatus.com

Magda Malá

Vystudovala Státní konzervatoř 
v Praze, obor pop‑jazz. 
Vystupovala ve skupině 
Allegro Michala Davida, 
hostovala v programu Heleny 
Vondráčkové a koncertovala 
se skupinou Precedens. 
Její první muzikálovou 
zkušeností byla v roce 1992 
role Eponine v Bídnících, která 
ji s přestávkami provázela 
20 let. Následovalo pětileté 
účinkování v nejúspěšnějším 
českém muzikálu všech dob, 
v muzikálu Dracula (Lorraine, 
Větrná Nymfa). Hlavní role dále 
ztvárnila v muzikálech Miss 
Saigon (Kim), Malá mořská 
víla, Kráska a zvíře, Ples upírů 
(Hospodská), 451° Fahrenheita 
(Clarissa) a Popelka na ledě 
(Dora). Je zakladatelkou 
Nadačního fondu Magdy Malé, 
který pomáhá maminkám 
v tísnivé životní situaci.

Zdroj: www.magdamala.cz

Ro  hovor ///
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1914 
O Štědrý den byl péčí paní ze Schoelle-
rů vystrojen vánoční stromek v lazaretu 
(dnes budova obecního úřadu) pro pří-
tom né vojíny. Ve velmi mnohých rodinách 
plet ly a pletou se pro vojíny různé potřeby 
oděvní. Žačky ve škole zhotovily 18 ku-
klí, 18 párů zápěstků (nátepníků řečených 
han člí ky), vše z vlny, a odvedly zhotovené 
sběr ně darů na Staroměstské radnici v Pra- 
 ze. Cena potravin stoupá a sůl prodává se 
má lo kde, a to v množství nepatrném.

Vyprávěla mně babička (ročník 1900), 
jak jim, čtyřem dětem, na Vánoce mamin-
ka chtěla dát něco výjimečného a koupila 
na trhu každému jeden pomeranč. Ovoce 

cizokrajné a o to lákavější. Jenže jako děti 
znaly v zimě jen jablka, hrušky uložené ve 
slámě, sušené švestky a ořechy. Pomeranč 
jim nechutnal, připadal jim kyselý.

1916 
Zimní vánoční prázdniny prodlouženy do 
4. ledna 1917. 24. prosince daroval pan  
ředitel Ant. Mikšíček 100 K na rozdělení 
20 hodným školním dětem. Celý měsíc 
byl deštivý a blátivý. K nedostatku tuku 
přibyl nedostatek topiva a svítiva. Kata-
strofu mírnilo, že továrna dělnictvu pro-
dává uhlí.

Rodiče mé babičky měli vlastní domek, 
ve chlévě pár krav a kozy, na dvoře drůbež 

a kus pole. Nebyli bohatí, ale žilo se jim 
dobře. Pak přišlo neštěstí. Sousedé vyho-
řeli od zapomenuté svíčky ve stodole a od 
nich chytla také chalupa babiččiných ro-
dičů. Bylo to v zimě. Majetek vynesli ven, 
zvířata vyvedli, ale zůstaly jim jen holé zdi 
a čtyři malé děti. Museli jít pracovat do 
panského dvora, kde jim správce poskytl 
jednu komoru, aby měli kde bydlet. Také 
ve dvoře přijali práci a za vydělané pení-
ze si opravovali svůj vyhořelý domek. Od 
obce dostali „žebračenku“, že smějí cho-
dit po statcích a tzv. žádat. Všude se k nim 
chovali dobře, protože nebyli žebráci, ale 
„pohořelí“. Vánoce ten rok neměli.

1917 
C. k. zemská školní rada prodloužila vá- 
noč ní prázdniny od 20. prosince do 6. led- 
 na kvůli úspoře paliva. Z Tře bo ra dic, 
Miš kovic a Letňan dojíždějí některé děti 
s mlé kem do Karlína a tam je vyměňují 
za pe trolej. Vánoční stromky kupují se 
téměř jako obyčejně, ale cukroví není. 
Vá no ček se nepeče. Zdobí se papírovou 
ozdobou a jablky. Ryby se prodávají po 
8 K. 24. prosince je v obci mnoho vojínů 
na dovolené. Dětské koledování přesta-
lo. Není dětí na ulici viděti vůbec. Je jim 
zima. Schází namnoze šat i obuv. Mnoho 
dětí i dospělých nosí boty s dřevěnými 
podešvemi.

Babička vzpomínala, jak u nich ve ško-
le pan řídící šetřil dřevem a dětem byla ve 
škole zima. Dřeváky jim nevadily. Pěkně 
klapaly a dobře se v nich klouzalo po za-
mrzlých kalužích nebo na rybníce. 

1918 
23. velká poptávka po rybách. Úřad určil 
maximální ceny 5 K za kg, ale obchodní-
kům zdál se výdělek malým, proto ryb 
neobjednali a uzavřené objednávky zru-
šili. Pod rukou prodávaly se za 10–20 K.

Kronikářské perličky  
a vzpomínky na čas vánoční

Historie ///

Čas vánoční vždy byl tím nejhezčím časem v roce. Lidé k sobě mají 
blíže, snaží se k sobě hezky chovat, dávají si dárky a myslí i na 
ty, kteří jsou osamělí a ne tak šťastní. Také kronikářský vánoční 
stromeček jsme pro vás letos ozdobili křehkými perličkami 
z různých let a třpytivými vzpomínkami. Snad potěší a zahřejí 
u srdce stejně jako vánoční pohádky.
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24. první mírové svátky. Beze strachu 
o své drahé, ale také bez radosti. Nedo-
statek, drahota tísní dosud každou ra-
dost ze života.

Moje babička si oslav vzniku republiky 
moc neužila. V létě toho roku onemocněla 
španělskou chřipkou a 14 dní ležela v ho-
rečkách. Přežila, ale dlouho trvalo, než se 
opět zotavila.

1921
Na neobvyklé půlnoční mši bylo mno-
hem větší účastenství než v letech mi-
nulých. Stalo se všeobecným zvykem, že 
o Štědrém dnu rozsvěcuje se téměř všu-
de vánoční stromek.

1925
Na drahách nezvladatelná frekvence. 
V poslední chvíli placeny za stromky vy-
so ké ceny, až 100 Kč za 1,5 m vysoký. Sil-
vestr bez výtržností, i když ve všech hos-
tincích bylo živo.

1932
Sociální komise usnesla se postaviti po-
pr vé vánoční stromek republiky za úče-
lem sbírání příspěvků pro děti nezaměst-
naných. Postaven byl před poštou mezi 
akáty, osvětlen asi 40 žárovkami. Kolem 
shromáždilo se obecní zastupitelstvo, 

hod  ně dětí i zástupy dospělých. Starosta 
Fořt pronesl příhodný proslov, pak za-
hrál gramofon národní hymnu a slavnost 
ukon čena odevzdáváním darů do po-
klad ničky na stole. Stromek byl rozsvě-
cován denně až do Štědrého dne.

1933
Cesty jsou rozbláceny, na ulicích prázdno 
a klid od povozů. Téměř ve všech rodi-
nách jsou vánoční stromky – dětská ra-
dost. Na Boží hod pořádají spolky Ná rod-
ní sdružení v továrním hostinci, ba ráč ní ci 
u Sládků, Rovnost u Jiránků slav nosti vá-
nočních stromků a podělují hlavně děti 
svých potřebných členů. O Sil vestru od-
jelo místních 36 turistů do Že lez né Rudy 
lyžařit a nalezli skutečně sněhu dosti.

1938
Mrzne. Stín zrady zatemňuje poesii Vá-
noc. Nejistota táhne světem a je všude 
mnoho nouze a bídy. V kostele o půlnoč-
ní bylo plno. Děti nehledí na zimu a sta-
tečně po starém zvyku koledují.

1940
O Štědrém dnu stávkovalo v místní továr-
ně asi 40 dělnic. Půlnoční mše při za tem-
ně ných oknech. 26. v sokolovně uvá děn 
film Babička, U Trykalů taneční zá bava. 
Večer na ulicích veliká tma, jen lam pičky 
míhají se jako bludičky.

1945
První svobodné Vánoce, a přece ještě vá-
lečné. Není nic, co bývalo před válkou, 
čím oplýval vánoční stůl. V Čakovicích 
ne ní ani ryba, nejsou fíky, datle, po me-
ran če. A nebyl ani sníh, počasí bylo skoro 
jarní.

1951
Letošní Vánoce byly vládním nařízením 
částečně pozměněny. Štědrý den, připa-
dající na pondělí, byl přeložen na neděli 
a následující svátky taktéž o den zpět. 
Tímto byl docílen třídenní vánoční klid 
pro všechny zaměstnance, ale neztrá-
cel se pracovní čas a tím výroba, která 
je dnes v popředí zájmu celého národa.  

Vánoce byly prožity v klidu a míru. Je ží-
šek byl všude štědrý. Zboží všeho dru hu. 
Na všechny se dostalo, penězi se ne še-
třilo a na ceny nehledělo. Mnozí a zvláš-
tě mlad ší ani nechápou, jak radost ně si 
žijeme.

60. a 70. léta
V těchto letech již kronika nepopisuje ži-
vot obce po dnech či měsících, ale jednot-
livé kapitoly jsou věnovány událostem, 
stavbám, kulturní a osvětové činnosti 
atd. O Vánocích se zde nedočteme, avšak 
my starší si je již chováme ve vzpomín-
kách jako nejkrásnější zážitky z našeho 
dětství.

Vždy jsme se moc těšili! O Vánocích za-
voněly pomeranče a mandarinky (jinak 
během roku téměř nedostupné), čokoládo-
vé figurky jsme balili do barevných stanio-
lů a pak věšeli na stromeček. Zpívali jsme 
si písničky Vánoce přicházejí nebo Tak už 
se těšíme na Ježíška, copak nám asi nadě-
lí, mně asi nic, protože jsem zlobil a naši 
šetří na automobil. Zakoupení kapři pla-
vali ve vaně netuše, co je čeká. Mamin-
kám jsme pomáhali s cukrovím – zejména 
s jeho konzumací. Koledovat se už necho-
dilo. Byly prázdniny, a když mrzlo, brus-
lilo se na rybnících. Dárky jsme dostávali 
asi skromnější než dnešní děti, ale zvone-
ček oznamující nadílku, prskavky, kterými 
jsme pravidelně něco propálili, a balíčky 
pod voňavým nazdobeným stromkem – 
to bylo něco úžasného! Co v těch balíčcích 
bylo, už většinou nevíme – ale kouzelná 
atmosféra Štědrého večera je prostě ne
zapomenutelná.

Přejeme všem krásné a klidné Vánoce, 
pohodu a štěstí. ///

Jarka Krákorová a Dana Butkovičová

Historie ///
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Na této prestižní mezinárodní výstavě 
bylo k vidění mnoho vzácných dru hů 
exo tic kých zvířat – papoušků, bažantů, 
kach ni ček, plazů, akvarijních ryb, opic 
i še lem. Naši současní žáci, ale i absolven-

ti naší školy měli výjimečnou možnost si 
je zde nejen důkladně prohlédnout, ale 
též se podílet na péči o ně. Pod vede-
ním Anety Vychytilové (též absolventky 
oboru chovatel cizokrajných zvířat) zde 
pracovali každý den od brzkých ranních 
hodin až do pozdního večera a vzorně se 
starali o své zvířecí svěřence.

Ředitel výstavy pan Ladislav Žoha oce-
nil práci našich žáků, osobně jim po dě-
koval a vyslovil přání, aby i v příštím 
roce pokračovala tato úspěšná spolu-
práce mezi naší školou a organizátory 
vý stavy. ///

Kateřina Švecová, vedoucí učitelka OV

Dýňový den  
v MŠ Čakovice I – 
poděkování

Děti ve všech třídách si užily spolu s pa-
ními učitelkami hezký a netradiční den 
během zdobení dýní. O skvělý sponzor-
ský dar se postaral pan Ing. Jiří Rom z od-
dě lení péče o zeleň z MHMP a pan Mi loš 
Král. Oběma pánům velice děkujeme. Vý-
robky byly úžasné a děti je využily i bě-
hem halloweenského plesu.

Dýně skončily nejen na plese, ale i v dět-
ských bříš kách, protože paní kuchařky 
upekly vynikající buchtu a vytvořily zdra-
vou pomazánku. Takže ještě jednou vel-
ké díky!

Všechny výrobky je možno vidět na vi-
deu z halloweenského plesu na webových 
stránkách Mateřské školy Čakovice I. 
///

Martina Buderová,  
ředitelka školy

Školství /// U nás

Žáci čakovické střední  
školy pečovali o vzácné 
druhy exotických zvířat
Od 25. do 29. října proběhla v Lysé nad Labem celostátní 
výstava exotického ptactva, akvarijních rybek, terarijních zvířat 
a exotických rostlin Exotika 2019. Jednalo se již o její 12. ročník 
a stejně jako v minulých letech byli i letos osloveni žáci oboru 
chovatel cizokrajných zvířat, aby pomohli při organizaci výstavy.
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Senioři /// U nás

Tematická a přednášková 
odpoledne na leden 2020

15. 1., 14 hod.  
Pavla Lešovská: Pražské ostrovy

22. 1., 14 hod.  
Eva Sokolová: Božena Němcová 
a její dramatický život

29. 1., 14 hod.  
PaedDr. Miroslav Štilec, PhD.: 
Mysl a její vliv na tělesné zdraví

Srdečně vás zveme na cyklus 
vzděláva cích programů 
prevence kriminality po řá daný 
Městskou policií hl. m. Prahy, 
oddělením prevence.

Senior akademie se skládá z 12	setká-
ní, každá přednáška trvá cca 2	hodiny. 
Součástí Senior akademie mohou být ta-
ké bezplatné	návštěvy např. Muzea Po-
licie ČR, Psího domova v Tróji či Centrální-
ho operačního střediska MP hl. m. Pra hy. 
Vše záleží na domluvě.

Můžete se těšit také na dárky v podobě 
předmětů k zabezpečení	domu	či	bytu, 
osobní	alarm a	informační	materiály. 
Po ukončení Senior akademie obdržíte 
absolventský	pamětní	list.

V rámci programu jsou podrobně pro-
bírána tato témata prevence kriminali-
ty: prevence osobního bezpečí, prevence 
přepadení, zabezpečení majetku, bez-
pečnost seniorů v provozu metropole, 
základy právního vědomí, nutná obrana 
a krajní nouze, senioři versus podvodní-
ci, finanční gramotnost, kriminalistika, 
jak ji neznáte, mimořádné události, zákla-
dy první pomoci, požární ochrana, domá-
cí násilí, chov psů na území hl. m. Prahy.

Zájemci, hlaste se prosím v kanceláři 
ÚMČ u paní Iny Málkové do pátku 17. 1. 
do	12	hodin. Těšíme se na vás. 
///

(red)

Senior akademie

Kdy?

21. 1. – 7. 4. 2020 každé úterý 
14.00–16.00 v Klubu seniorů 
(Cukrovarská 52/24)
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Co	podle	vás	mohlo	za	to,	že	podzim	
nebyl	v	podání	Třeboradic	ideální?

Bylo hodně hráčských změn, to pros-
tě chce vždycky čas. Stejně jako když si 
koupíte nové auto, je kvalitní, ale chvíli 
si na něj zvykáte. Samozřejmě jsme cí-
tili, že máme kvalitu, ale prostě to vý-
sledkově nedopadalo. Trenér měl urči-
tou představu, sázel na nějaké hráče, 
ale body se nedělaly. Tedy ne tolik, ko-
lik jsme chtěli.

V	čem	byl	problém?
Jde jen o můj osobní pocit, ale podle 
mého tam nějak chyběla větší tou-
ha výsledek otočit. V předchozích se-
zonách jsme to uměli a šlo to, otáčeli 
jsme zápasy, které se nevyvíjely dobře. 

Teď nám tam nějak chyběl drajv s tím 
něco udělat.

A	dopadlo	to	nakonec	i	tak,	že	
jste	si	během	podzimu	vyzkoušel	
nepříjemnou	novinku,	když	vás	trenér	
Kabyl	posadil	mezi	náhradníky...

Určitě nejsem typ hráče, který by to 
dokázal jen tak hodit za hlavu. Bylo 
to pro mě nové, najednou jsem šel do 
utkání jako střídající hráč. Kousal jsem 
to těžko, ale nedalo se nic dělat.

Změnu	na	lavičce,	když	skončil	trenér	
Kabyl,	jste	bral	jako	vysvobození?

Je právo každého trenéra sázet na svo-
je hráče, to je jasné. Je logické, že rád 
hraju v základní sestavě, ale to má asi 

každý fotbalista. Ale není to zase tak, 
že bych pro nastřílené góly udělal co-
koliv. Je pravda, že když došlo ke změ-
ně kouče, začal jsem cítit větší důvěru. 
Nakoplo mě to. Jít do zápasu na třicet 
minut, tak nějak na dodělání, to bylo 
pro mě složité.

Chápu	správně,	že	máte	rád	zápasy	
a	situace,	kdy	jste	pod	tlakem	a	stojí	
hra	na	vás?

Tyhle situace mi určitě nevadí. Je mi 
přes třicet, patřím mezi zkušenější 
hráče, tak je to správně, že to na mně 
leží. Jinak to být nemůže. Přece to ne-
můžete chtít od dorostence.

Dal	jste	devět	branek,	to	je	slušná	
vizitka	na	to,	že	jste	mnohdy	fungoval	
jako	střídající	žolík...

V tomhle směru je gólů asi docela dost. 
Mohlo jich ale být třeba třináct. Taky 
jsem nedal penaltu. Musím říct, že já 
jsem začal dávat góly až v posledních 
třech letech, s třicítkou mi to nějak za-
čalo lepit a jsem za to rád. Dřív to ale 
nebylo nic moc. /// PFS

Gólové probuzení třeboradického střelce
Ze svých statistik nemusí být smutný, jenže na ně se nehraje.  
Opora Třeboradic Tomáš Kadlec dobře ví, že jeho devět vstřelených 
gólů během podzimu v Pražská teplárenská přeboru jej sice  
může hřát, ale počítají se body. A na tabulku se Třeboradicím  
moc dobře nekouká, jsou sedmé. „Bodů není tolik, kolik mělo být.  
Čekali jsme, že jich bude víc,“ neskrývá Kadlec.
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Kontakty ///Kalendář /// U nás

Sídlo a adresa UMČ:
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

na představení Zapomenutá 
pohádka z repertoáru Teátru 
Pavla Šmída. Jednotlivé 
vstupné činí 60 korun, 
za rodinnou vstupenku 
zaplatíte 180 Kč. V sále 
třeboradické restaurace 
Maximum se začíná úderem 
16. hodiny.

Po stopách ledové 
královny
Agentura Velké 
dobrodružství pořádá 
v zámeckém parku akci pro 
děti i jejich rodiče. Přijít 
můžete kdykoliv od 13 do  
16 hodin. Vstupné 70 Kč  
platí každá osoba od 
2 let věku. Více informací 
a možnost registrace 
na určitý čas najdete na 
stránkách www.veldo.cz.

25. SO
12. Společný ples  
Cirkusu a spolku LíPa
Těšte se na již dvanácté 
pokračování oblíbeného 
plesu. V třeboradické 
restauraci Maximum club  
vás roztančí skupina  
The Five Band, k poslechu 
zahrají Jazzterdays a těšit se 
můžete také na tombolu  
či profesionální předtančení. 
Vstupenky objednávejte  
na telefonním čísle  
737 444 367 nebo  
emailové adrese  
arnotova@ 
centrumcirkus.cz. 
///

9. ČT
Kavárna pro (ne)znalce
Další ze série přednášek 
v podání pedagogů Gymnázia 
Čakovice. Tentokrát na téma 
„nula“ přednáší RNDr. Olga 
Švábová. Uslyšíte o něčem, co 
vlastně ničím není, a přesto 
to dokáže nadělat spoustu 
problémů. Máte-li zájem 
zúčastnit se, zaregistrujte 
se pomocí online formuláře: 
gymcak.cz/kavarna-pro-
-neznalce.

13. A 20. PO
Kořeny evropské kultury
Farnost Čakovice zve na 
cyklus přednášek PhDr. Mi-
chala Arnota. Dozvíte se 
o základech evropské civili-
za ce, o propojení židov ské 
a křesťanské tradice, zorien-
tujete se v hlavních etapách 
křesťanských evropských 
dějin i ve spoustě dalších 
souvisejících záležitostí. 
Začíná se vždy v 19 hodin 
v Schoellerově sále Čakovic-
kého zámku.

14. ÚT
Projednávání 
participativního rozpočtu
Městská část se rozhodla 
uvolnit finance do partici-
pativního rozpočtu. A vy, 
občané, můžete rozhodnout, 
na jaké projekty se použijí. 
V Schoellerové sále Čakovic-
kého zámku se od 18 hodin 
koná veřejná debata, kde se 
dozvíte více.

15. ST
Dny otevřených dveří  
na gymnáziu
Čakovické gymnázium 
chystá v polovině ledna den 
otevřených dveří. Zájemci 
o čtyřleté či šestileté studium 
se zaměřením na cizí jazyky 
a informatiku se tak mohou 
přijít podívat. Více informací 
najdete na webových strán-
kách www.gymcak.cz.

19. NE
Zapomenutá pohádka
Díky Cirkusu – centru pro 
rodinu se mohou děti těšit 

Každé úterý a čtvrtek
Nordic walking pro seniory
Městská část chystá pro seniory možnost pravidelného 
pohybu na čerstvém vzduchu. Začíná se vždy v 10 hodin 
a sraz je u vchodu do zámeckého parku. Akce se koná 
pouze za příznivého počasí.

Každou středu
Bezplatné cvičení pro maminky na mateřské
Maminky si mohou bezplatně zacvičit každou středu od 
15.30 hodin na hřišti v ulici Bermanova. Akce se koná 
pouze za příznivého počasí.

Leden 2020
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Nová vyhláška o spalování  
tuhých paliv v kamnech a kotlích

Hl. m. Praha chce v souladu 
s přijatým klimatickým 
závazkem předcházet zamoření 
území kouřem z topení,  
ke kterému dochází zejména 
v zimních měsících. Proto 
dne 19. 9. 2019 schválilo 
Zastupitelstvo hlavního města 
Prahy vyhlášku, která zakazuje 
od 1. října 2020 topit uhlím, 
uhelnými briketami a koksem 
v kamnech a kotlích. 

Týká se to topných zdrojů, které nedosa-
hují emisních parametrů 3. emisní třídy 
o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW 
a nižším (s výjimkou zdrojů, které slouží 
jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu 
ústředního vytápění, nejsou-li navrženy 
rovněž pro přímé vytápění místa insta-
lace a dosahují-li alespoň emisních para-
metrů 3. emisní třídy).

Součástí vyhlášky je také zákaz topení 
tuhými palivy v době vyhlášení smogo-
vé situace ve zdrojích, které slouží pouze 

pro příležitostné vytápění, jako jsou krby 
a krbová kamna. Omezení v době smogo-
vé situace začalo platit od 8. října letoš-
ního roku.

Jakých kamen a kotlů  
se to týká?
Jedná se především o lokální kamna, kte-
rá přímo vytápějí místnost, mají příkon 
do 300 kW a nižší a nesplňují emisní pa-
rametry 3. emisní třídy. U kotlů je situace 
složitější, netýká se to kotlů s nižším pří-
konem, které slouží jako zdroj tepla pro 
ústřední topení a splňují alespoň emisní 
parametry 3. emisní třídy. Pokud si ne-
jste jistí, zdali vaše kamna vyhovují, ob-
raťte se na servisního technika.

Bude ještě vůbec možné  
topit uhlím?
Ano, topení uhlím, uhelnými briketami 
a koksem nebude zakázáno, ale kamna 
a kotle musí splňovat výše uvedená kri-
téria.

Jak je to s krbovými kamny?
V krbech a krbových kamnech je zakázá-
no topit tuhými palivy v době vyhlášené 
smogové situace, a to už od 8. října toho-
to roku. Jedná se o krby a krbová kam-
na, které slouží jen jako příležitostné 
vytápění a v domácnosti je současně jiná 
možnost vytápění. O vyhlášení smogové 
situace na území Prahy se každý dozví 
prostřednictvím medií.

Co dělat, když kamna  
a kotle nevyhovují?
Nezbývá než kamna a kotle vyměnit. 
V sou časné době je možno požádat o kot-
lí ko vou dotaci, může se o ni nově žá-
dat ještě před realizací výměny topné-
ho sys tému. Dotace je určena na kotle 
na bio ma su výhradně s automatickým 
při klá dáním, plynové kondenzační kot-
le a te pelná čerpadla. Na začátku roku 
2020 hlavní město vyhlásí další dotační 
program Čistá energie.

Jak si požádat o dotaci?
O dotaci je možné požádat přímo na ma-
gistrátu hlavního města Prahy, a to buď 
osobně, nebo poštou. 

K dozoru nad plněním povinností da-
ných touto vyhláškou je příslušný Úřad 
městské části Praha 18 – Letňany. Nepl-
nění povinností je případně sankcionová-
no jako přestupek proti pořádku v územ-
ní samosprávě a je řešeno pře stup kovou 
komisí. 
///

Eva Dlouhá, OŽMP

Důležité informace

Všechny informace 
o kotlíkové dotaci naleznete 
na portalzp.praha.eu/jnp/
cz/energetika_a_doprava/
kotlikove_dotace_iii/ 
index.html. 
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Málo lidí to ví, ale poplatek za svoz odpa-
du se od roku 2005 nezměnil. To je dlou-
hých 14 let, kdy se platilo pořád stejně, 
ale náklady na svoz a jeho likvidaci na-
rostly téměř o třetinu.

„Zvýšení poplatku pouze dorovnává 
rozdíl mezi skutečnými náklady obce na 
svoz a odstranění směsného komunální-
ho odpadu a tím, co se vybere na poplat-
ku. I přes deklarovaná zdražení poplat-
ku za odvoz směsného odpadu bude část 
nákladů na zajištění svozu a odstranění 
odpadu i nadále hradit město. Navíc veš-
keré další služby spojené se zajištěním 
svozu barevných kontejnerů, provozem 
sběrných dvorů, provozem kompostárny 

a podobně jsou také plně hrazeny z roz-
počtu města a občan může tyto obec-
ní benefity využívat zcela zdarma,“ říká 
magistrát.

Ale jak tedy ušetřit? Více třídit. Při pra-
videlném třídění se totiž výrazně zmenší 
objem směsného odpadu a místo týden-
ního svozu můžete požádat o svoz jed-
nou za dva týdny.

Veškeré barevné popelnice na tříděný 
odpad jsou zcela zdarma a jejich počet se 
neustále zvyšuje. Navíc nyní je možnost 
si za výhodných podmínek pořídit hně-
dou popelnici na bioodpad.

Co se týče občany běžně užívaných 
černých popelnic u jejich domů, tak za 

ty menší (70 nebo 80 litrů) se bude při 
svozu jednou týdně nově platit 199 ko-
run, za popelnice v objemu 110 či 120 li-
trů 242 korun a za objem 240 litrů pak 
394 korun.

Pořídíte-li si hnědou popelnici na bio-
odpad, zaplatíte při svozu jednou za dva 
týdny pouze 56 (120 litrů) nebo 90 (240 
litrů) korun. Kdo hnědou popelnici již 
má, cena služby svozu bioodpadu bude 
snížena o 50 procent oproti cenám plat-
ným v roce 2019.

„Podíl rostlinného bioodpadu ve směs-
ném komunálním odpadu je zhruba 20 
procent. Tento podíl lze následně využít 
na kompostárně, kde řízeným procesem 
vzniká cenný kompost pro obohacení 
půdy živinami. V případě, že není bio-
odpad sbírán odděleně, končí bioodpad 
společně s ostatním směsným komunál-
ním odpadem v zařízení na energetické 
využití odpadu, kde jeho potenciál není 
dostatečně využit. Jaké další výhody má 
pořízení hnědé nádoby? Další nespor-
nou výhodou, kromě zhodnocení suro-
vin pro výrobu kompostu, je snížení ob-
jemu směsného komunálního odpadu, 
s čímž souvisí i snížení počtu nádob na 
směsný komunální odpad, a tedy úspo-
ra nákladů vašich domácností,“ vzkazuje 
magistrát. ///

Michal Káva

Svoz odpadu podraží,  
tříděním však můžete ušetřit

Od nového roku se zdraží poplatek za směsný komunální 
odpad vyhazovaný do černých popelnic, a to o 30 procent. To je 
neoddiskutovatelný fakt. Každé slovo „zdražení“ budí u většiny 
obyvatel hrůzu, navíc 30 procent je poměrně vysoký jednorázový 
nárůst. Ovšem vedle této nepříjemné situace se nabízí možnost, jak 
vlastně ušetřit. Magistrát hlavního města Prahy by tímto krokem 
rád přiměl občany k větší aktivitě při třídění odpadu.

Důležité informace

Veškeré informace o změnách 
ve svozu odpadu pro rok 
2020 si můžete přečíst na 
internetových stránkách 
www.cakovice.cz nebo 
u společnosti AVE – Pražské 
komunální služby (e-mail: 
avepks.obchod@ave.cz).
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Chceme  
do schránky!
Úřad městské části žádá 
předsedy SVJ v městské části, 
kteří mají schránky umístěné 
v domech, aby kontaktovali 
p. Řepkovou (repkova@
cakovice.cz) z důvodu vhozu 
našeho periodika přímo do 
schránek. ///

Vánoční otevírací 
doba radnice
23.–27. prosince: ZAVŘENO
pondělí 30. prosince:  
8.00–12.00 a 13.00–18.00
úterý 31. prosince a středa  
1. ledna: ZAVŘENO
čtvrtek 2. ledna:  
8.00–12.00 a 13.00–16.00
pátek 3. ledna 8.00–12.30 ///

HODINOVÝ	MANŽEL 
736 734 947

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

MALOVÁNÍ	ČAKOVICE 
Rychlé, kvalitní a čisté vyma-
lování bytu či domu dle vašich 
představ. Profesionální služby. 
Tel.: 736 734 947. ///

Změna  
otevírací doby
Pokladna,	Czech	POINT,	
ověřování	a	přihlašování	
k	trvalému	pobytu
pondělí 30. prosince  
8.00–12.00 a 13.00–16.00
čtvrtek 2. ledna 10.00–12.00 
a 13.00–16.00
///

Čakovická glosa
U nás doma na moravském venkově bylo zcela běžným a zave-
deným zvykem, že jsme docházeli do sousedních vesnic na tzv. 
hratvu (neboli pokec), na tancovačku…

Tuto dávnou tradici dodržuji i zde v Praze coby stálý obyva-
tel Letňan a často navštěvuji sousední, dříve samostatnou obec 
Čakovice. Kromě obchodního centra Globus docházím i na kul-
turní akce do nádherného a mně milého Čakovického zámku. 
Ostatně – dávají tam pěkné kusy.

Když jsem si nedávno opět kupoval další vstupenku, milá paní 
v podatelně místní městské části mi nabízela i tašky na tříděný 
odpad. Patrně mě považovala za běžného domorodce. Pravdi-
vě jsem ji však se svým vrozeným hanáckým přízvukem sdělil: 
„Nésu z Čakovic, ale su z Letňan.“

Další dominantou Čakovic je i nádherný a do dáli zářící kostel 
sv. Remigia. Nechával jsem tam dělat mše za své rodiče, pocho-
vané tam u nás doma v zemi moravské. I na Boží hod vánoční 
tam občas zajdu a musím říci, že vánoční bohoslužbu mají ča-
kovičtí velmi dobře připravenou. A tak si vždy vzpomenu, jak 
jsem s rodiči jako kluk chodíval na Vánoce do toho našeho ven-
kovského kostelíku a celý chrám zpíval známou píseň Narodil se 
Kristus Pán. /// Pavel Kyselák,  
 píšící autor

  
VÁNOČNÍ 
KONCERT 
KOMORNÍ SMÍŠENÝ SBOR GAUDIUM CANTORUM 
BŘEVNOVSKÝ CHRÁMOVÝ SBOR 
ORCHESTR CONSORTIUM PRAGENSE 

ADOLF MELICHAR - DIRIGENT 
ŠTĚPÁNKA HEŘMÁNKOVÁ - SOPRÁN 
VÁCLAV BARTH - TENOR 
JAN MORÁVEK - BAS 

26. 12. 2019 
kostel sv. Remigia v Čakovicích 

V 15 HODIN 

Koncert je pořádán ve spolupráci s MČ Praha – Čakovice, 
s římskokatolickou farností v Praze – Čakovicích 
a se ZUŠ M. Podvalové 

Z3_Ceska_mse_vanocni_42222.indd   1 10.12.2019   10:21:19



VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
v čakovickém kostele

24. 12. Štědrý den
14:00 Betlémské světlo v kostele
14:30 J. J. Ryba Česká mše Vánoční - Camerata
16:00 Štědrovečerní bohoslužba slova se svatým          
 přijímáním pro rodiny s dětmi
21:30 Půlnoční mše svatá
23:00 Zpívání koled u zámku
 

25. 12. Boží Hod Vánoční
9:00 Slavnostní mše svatá

 
26. 12. Svátek svatého Štěpána
9:00 Mše svatá
 

27. 12. Svátek svatého Jana
18:00 Bohoslužba slova s žehnáním vína

 a poté ochutnávka vín na zámku
 
31. 12. Svátek svatého Silvestra
16:00 Mše svatá na poděkování za uplynulý rok 2019
 

1. 1. Nový rok
9:00 Mše svatá na začátek občanského roku 2020

 

Z3_Vánoční bohoslužby.indd   1 10.12.2019   10:00:38

Farnost Čakovice a Vinoř 
Vás srdečně zve na

u příležitosti požehnání vína na svátek sv. Jana apoštola

DEGUSTACI VÍNA

vinařstvívinařství
HOLEČEKHOLEČEK
BRAVENECBRAVENEC
SPĚVÁKSPĚVÁK

Moravská vína od prověřených vinařů 
ze Slovácké a Velkopavlovické podoblasti

ZÁMEK ČAKOVICE

27. prosince27. prosince
18:30 hodin18:30 hodin

Svou účast prosím potvrďte na 
www.farnostcakovice.cz do 22. 12. 2019.

Ochutnávka vína 
s občerstvením

Z3_Degustace - zámek Vinoř.indd   1 10.12.2019   12:10:56
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Chtěli byste se více dozvědět o základech evropské civilizace a podívat se na
ně v širším kontextu jiných kultur (židovská, islámská, hinduistická,
buddhistická aj.)?
Zajímá Vás propojení židovské a křesťanské (starozákonní a novozákonní)
tradice?
Rádi byste věděli více o návaznosti Evropy na hodnoty starověkého Řecka a
Říma?
Neorientujete se příliš v hlavních etapách křesťanských evropských dějin?
Chcete porozumět tomu, čím na sebe navazují a jak se proti sobě vymezují
epochy jako středověk, renesance, baroko, osvícenství atd.?
Rádi byste lépe porozuměli přelomovým okamžikům českých nejen
náboženských dějin bez ideologického nánosu předlistopadového dějepisu?
Chtěli byste se zamýšlet nad skutečnými příčinami a důsledky husitství, Bílé
hory či „doby temna“ a také pochopit, proč se o těchto epochách psalo
rozdílně v době národního obrození, za první republiky či v éře
komunismu?

"Kořeny evropské kultury"

MČ Čakovice a farnost Čakovice
Vás zvou na 

cyklus přednášek 
PhDr. Michala Arnota z gymnázia PORG

Pondělky od 19:00 hod 
v Schoellerově sále čakovického zámku

13. 1., 20. 1., 3. 2., 2. 3., 16. 3.,
30. 3., 13. 4., 27. 4., 11. 5., 25. 5.

Z3_Kořeny evropské kultury.indd   1 10.12.2019   10:17:18



Nově založený spolek Nově založený spolek V POLI má za cíl propojit rodiny s dětmi, které by měly zájem společně  má za cíl propojit rodiny s dětmi, které by měly zájem společně 
vybudovat rodinné centrum na pomezí Vinoře, Kbel a Čakovic. Nabízíme klidné zázemí domu vybudovat rodinné centrum na pomezí Vinoře, Kbel a Čakovic. Nabízíme klidné zázemí domu 
a zahrady o výměře 1500 ma zahrady o výměře 1500 m2 uzpůsobených společnému trávení času s dětmi v bezpečném  uzpůsobených společnému trávení času s dětmi v bezpečném 
a příjemném prostředí.  a příjemném prostředí.  

Plánujeme vytvořit komunitu rodičů a dětí, kteří se budou vzájemně inspirovat a podporovat Plánujeme vytvořit komunitu rodičů a dětí, kteří se budou vzájemně inspirovat a podporovat 
během náročného období rodičovství. Hledáme proto rodiny s dětmi ve věku 0 až 6 let, které se během náročného období rodičovství. Hledáme proto rodiny s dětmi ve věku 0 až 6 let, které se 
budou s námi na budování rodinného centra aktivně podílet. Nechceme být školkou, herničkou ani budou s námi na budování rodinného centra aktivně podílet. Nechceme být školkou, herničkou ani 
prostorem pro odkládání dětí. Chtěli byste část svého času strávit se svými dětmi spolu s dalšími prostorem pro odkládání dětí. Chtěli byste část svého času strávit se svými dětmi spolu s dalšími 
podobně naladěnými rodinami? Chcete se aktivně zapojit již při budování centra a dále se podílet podobně naladěnými rodinami? Chcete se aktivně zapojit již při budování centra a dále se podílet 
na jeho rozvoji? na jeho rozvoji? 

V POLI z.s. | IČO: 08606641 | Jilemnická 879 | 190 17 | Praha 9 | V POLI z.s. | IČO: 08606641 | Jilemnická 879 | 190 17 | Praha 9 | www.v-poli.czwww.v-poli.cz | info@v-poli.cz | info@v-poli.cz

Informativní schůzky proběhnou 13. února 2020 od 17:30 a 15. února 2020 od 10:00 Informativní schůzky proběhnou 13. února 2020 od 17:30 a 15. února 2020 od 10:00 
v  areálu společnosti VIN AGRO ve Ctěnicích. Máte-li zájem se k nám připojit, v  areálu společnosti VIN AGRO ve Ctěnicích. Máte-li zájem se k nám připojit, dejte dejte 
nám vědět e-mailem na adresu nám vědět e-mailem na adresu info@v-poli.cz a my se vám ozveme s podrobnými  a my se vám ozveme s podrobnými  a my se vám ozveme s podrobnými  a my se vám ozveme s podrobnými 
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Vyberte si z našich sushi boxů, které pro vás denně připravujeme 
z originálních surovin. Sushi naleznete v oddělení Snadného vaření, 
Lahůdek a v Restauraci Globus Praha-Čakovice.
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široká nabídka sushi setů
výběr i pro vegetariány a vegany

Hypermarket Globus Praha-Čakovice  |  denně 7.00–22.00  |  www.globus.cz
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VESELÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY 
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
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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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VESELÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY 
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
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slavnostní 
požehnání betlému

Městská část Praha-Čakovice ve spolupráci 
s Farností Čakovice vás srdečně zve na

22. prosince 
Neděle

v 10:00 hodin u kostela sv. Remigia
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