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2 inzerce

Koupili jste si ojetý vůz Volkswagen Up, Polo, Golf nebo Passat starý 4 a více let, nechte si jej ZDARMA zkontrolovat 
v našem autorizovaném servisu Volkswagen. Prověříme kompletní technický stav Vašeho ojetého vozu. Na případné 
servisní práce a originální náhradní díly můžete využít až 20% zvýhodnění z programu Plus plán.

Víte, v jaké kondici je Váš ojetý vůz Volkswagen?

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

Zkontrolujeme
Vám ho zdarma.

KOUPILI JSTE OJETÝ VŮZ 
VOLKSWAGEN?

Více informací na www.facebook.com/autoelso

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

AE_VW_voucher_inzerat_185x136_Cakovicke_listy.indd   1 01.06.18   9:48
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Rodiče dětem a děti rodičům
Děti ze třídy 4. C čakovické základní školy si připravily 
nádhernou besídku  „Den pro mou maminku". Divadlo, písně, 
básně a nakonec i slzy dojatých a šťastných maminek.

Hledáte nové zaměstnání?
Sháníte se po zaměstnání nebo byste rádi změnili to 
vaše současné? Úřad městské části vypisuje výběrová 
řízení na účetního, referenta odboru životního prostředí 
a majetkoprávního a na dělníka a řidiče.

Čakovičtí skauti v kuchyni
Vedoucí čakovického skautského střediska Athabaska 
se jednoho rozhodli, že děti naučí vařit. Jak tento nápad 
nakonec dopadl? Vypráví Vojtěch, přezdívaný Kombajn.

Mladí hasiči mají spoustu aktivit
Oddíl mladých hasičů při SDH Miškovice se rozhodně nenudí 
a oni i jejich velcí kolegové se za poslední dobu zúčastnili 
spousty akcí, soutěží a po celé Praze ukazovali, co se všechno 
naučili.

Fotbalistům se dařilo
Fotbalisté SK Třeboradice i TJ Avia Čakovice mohou slavit. 
Prvně jmenovaný tým sice opět nevyhrál pohár, ale triumfoval 
v přeboru Prahy a Čakovičtí se po roce opět vrací do 1. B třídy.

Praha schvaluje nový metropolitní plán
Hlavní město Praha zpracovalo návrh na nový metropolitní plán 
a nyní dává prostor, byť krátký, veřejnosti i městským částem 
k připomínkám na něj. Co znamená pro naši městskou část?

Z obsahu

U nás v Čakovicích – zdarma pro své občany vydává měsíčně MČ Praha – Čakovice, Periodický tisk úzmeního samosprávného 
celku, Náměstí 25. března 121, 196 00 Praha – Čakovice, IČ: 00231291 – tel.: 283  061  419, fax: 283  933  497, email:  
unas@cakovice.cz, mestska.cast@cakovice.cz, www.cakovice.cz. Za obsahovou a gramatickou správnost příspěvků nesou 
odpovědnost autoři. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, redakčně upravovat, případně nepřijmout k  otištění. 
Nevyžádané rukopisy a  fotografie se nevracejí. Za  obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Redakce: Michal Káva. 
Jazyková korektura: Michal Káva. Redakční rada: Miroslava Spoustová. Příjem inzerce: inzerce@cakovice.cz, tel.: 283 061 426. 
Evidenční číslo MK  ČR  E  14335. Sazba: MS-Design, tisk: Vydavatelství MAC, spol. s  r. o. Distribuci do všech poštovních 
schránek v MČ Praha – Čakovice zajišťuje Úřad MČ – toto číslo vyšlo v červnu 2018.

Slovo 

starosty

máme po maturitách. Všechny školy byly úspěš-
né, naše gymnázium přímo excelovalo. Ve dvou 
třídách získali studenti hned čtrnáct vyznamenání!

Velice mě potěšila jedna věc. Jeden z našich ča-
kovických spoluobčanů vietnamské národnosti se 
rozhodl věnovat peněžní dar ve výši 10 tisíc korun 
pro nejlepší studentku gymnázia Čakovice. Moti-
vovalo ho to, že chce České republice poděkovat 
za to, že zde mohl i on sám studovat a vést dobrý 
život. Rád bych tomuto pánovi touto cestou podě-
koval. Pokaždé mě potěší, když se najdou lidé, kteří 
vše neberou jako samozřejmost, dokáží vystoupit 
ze svého pohodlí a pomohou ostatním.

Běží nám mnoho soutěží a pracujeme na dokon-
čení řady projektů. Některé se připravovaly dlou-

hodobě, i přes volební období a některé vznikaly 
v posledních měsících a budou se protahovat do 
dalších let. Členové rady intenzivně pracují na tom, 
aby se rozjeté projekty zdárně dokončily.

Naše městská část získala zajímavý obnos peněz 
pro sportovní infrastrukturu, konkrétně pro čako-
vickou sokolovnu či pro miškovické a třeboradické 
fotbalisty. To vše ze sportovních fondů hlavního 
města Prahy.

Bíží se nám letní prázdniny a já bych vám rád po-
přál, abyste si je ve zdraví užili, na dovolených na-
brali čerstvé síly a odpočinuli si od každodenního 
shonu, který nás celý rok provází.

S úctou, váš starosta Alexander Lochman

Milí sousedé,
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 » Pražský institut plánování a rozvo-
je předal magistrátu návrh metropo-
litního plánu, který se věnuje dalšímu 
rozvoji Prahy na spoustu let dopředu.

„Tento dokument je extrémně důležitý 
pro rozvoj města. V tomto dokumentu se 
odráží vize města na další desetiletí. Sa-
mozřejmě budeme mít možnost o něm 
v dalších měsících diskutovat. K náhledu 
je jeho oficiální verze,“ vzkázala primá-
torka Adriana Krnáčová občanům Prahy.

Architekt Roman Koucký, který plán 
společně se svým týmem připravil, řekl, 
že z původně vizionářské ambice se 
stal stabilizující plán. „Srovnal výškovou 
hladinu, přečetl možné plochy rozvoje 
a  snažili jsme se najít potenciál uvnitř 
Prahy, a  nikoliv na loukách a polích to-
hoto města,“ uvedl Koucký.

Metropolitní plán by podle Kouckého 
měl přispět k tomu, že by za 15 až 20 
let mohl vzniknout dokument, který 
by nastínil rozvoj metropole. „Praha má 
spoustu stavebních uzávěr, a to je to, co 
ji brzdí a poškozuje,“ doplnil.

Co je pro nás ne úplně příznivou zprávou 
je to, že nový metropolitní plán příliš ne-
počítá s rozvojem městských částí na 
okraji Prahy, jak říká v rozhovoru starosta 
Čakovic Alexander Lochman.

Co pro naši městskou část znamená 
nový metropolitní plán?

Znamená změnu filozofie plánování 
území. V principu jde o to, že se nebude 
rozhodovat o území podle jeho funk-
ce, zda je obytné, smíšené nebo určené 
pro veřejnou vybavenost. Územní plán 
pouze řekne, zda je území zastavitelné 
či nikoliv. A také jak hodně. Plán obsa-
huje různé regulace, například výškové. 
Plánovače už ale nezajímá, zda bude vy-
stavěna třeba dílna nebo rodinné domy. 
To je v některých případech dobré, jeli-
kož malý živnostník může mít svoji dílnu 
hned vedle domu, pochopitelně neruší-
cí. Na stavební úřady tím padne daleko 
více zodpovědnosti v rámci povolování 
staveb. Plán ale zároveň přináší starosti, 
které v naší městské části nechceme.

Můžete jmenovat pár příkladů?

Například nadzemní elektrické vedení, 
které protne prostor mezi Miškovicemi 
a Čakovicemi a povede až do Kbel. Další 
pozemek na recyklaci odpadu, nebo to, 
jak je navržena komunikace Jižní obchvat 
Čakovic. Dost necitlivě vůči zeleni a vůbec 
celé městské části. Obsahuje i další rizika. 
Vysokorychlostní tratě, ropovod Družba 
na okraji Třeboradic a další věci.

Přináší i něco dobrého? Řeší třeba do-
pravu, která je u nás velice ožehavým 
tématem?

Samozřejmě. Umožní nám to třeba 
rozvoj dopravní infrastruktury, a to jak 
osobní automobilovou, tak i veřejnou 
dopravou. Rádi bychom do nového 
metropolitního plánu zakotvili rovněž 
územní rezervu na metro Čakovice. Plán 
by měl mít ambici přinést základy k vy-
řešení dopravy. Doprava, která nás trápí,  
díky nájezdům ze Středočeského kraje. 
Rytmem, jakým se v okolí Prahy staví, se 
totiž bude doprava v budoucnu patrně 
pouze zhoršovat. Metropolitní plán by 
měl navrhnout varianty a nastavit sys-
tém k ulehčení nájezdové dopravy. Přes-
tože dopravní tepny s rezervou stačí pro 
potřeby čakovických obyvatel, musíme 
si uvědomit, že nejsme uzavřený celek, 
a  jsme pod vlivem svého okolí, proto 
jsou přetížené. Plán by měl vyřešit Již-
ní obchvat Čakovic a další komunikace, 
které ulehčí naší dopravě. Třeba komuni-
kace, která by měla vést za tratí směrem 
k Cínovecké. Dopravní infrastruktura se 
zakotví a nebude se v budoucnosti mu-
set znovu plánovat.

Je to tedy tak, že co nebude obsahovat 
nový metropolitní plán, se v budoucnu 
bude prosazovat ke změně jen těžko?

Ano, přesně tak.

Řeší metropolitní plán Prahu jako celek?

Ano, metropolitní plán řeší Prahu jako 
celek, ale jeho filozofie je taková, že se 
má masivně zastavit centrum a okrajové 
městské části nechat ladem.

Co si máme představit pod „nechat 
ladem“?

Někteří architekti a bohužel i někteří 
politici si osvojili rétoriku, že stavět in-
frastrukturu v periferních městských 
částech je příliš drahé. Jednoduše říka-
jí, že sice jsme Praha, ale jenom trochu. 
Překvapuje mě, že se ještě nikdo neozval 
a tento přímo bláznivý názor nekontro-
val. Výsledkem této filozofie je, že v cen-
tru nebude pomalu žádný kus zeleně, 
protože bude vše zastavěno. V takzva-
ném druhém prstenci okolo Prahy, kde 
je i naše městská část, se nebude stavět, 
ale stavět se bude hned za hranicí Prahy, 
kde se vytvoří prstenec třetí. A to z dů-
vodu, který známe: jednoduchá změna 
územního plánu, levnější pozemky, vel-
ká poptávka. Prstenec, ve kterém jsou 
okrajové městské části, bude skomírat 
v „no man´s landu“, protože v tomto prs-
tenci se Praze nebude chtít stavět infra-
struktura a stane se tak servisní zónou 
pro Středočeský kraj.

Co s tím mohou městské části udělat?

Nevěřím, že tato situace nastane. Věřím 
a také se ukazuje, že politická reprezen-
tace si postupně uvědomuje, že tento 
názor je neudržitelný. Městské části, 

jako jsme my, budou mít pouze náklady 
a žádné zisky z okolního rozvoje.

Jak to myslíte?

I když jsme u nás všichni už unaveni 
z dlouho trvajících staveb, tak pokud se 
nebude v Čakovicích i nadále stavět, tak 
se bude v budoucnu stavět ještě více ve-
dle nás. Bude se stavět v Hovorčovicích, 
Líbeznicích, Veleni, Přezleticích. Konec 
konců už teď se podívejte, co vše tam vy-
růstá. Občané z těchto obcí budou jezdit 
přes naši městskou část do zaměstnání, 
nakupovat do našich obchodů, odvážet 
své děti do škol v Čakovicích, do hudeb-
ky, jelikož jde o služby, které jejich obce 
nenabízí. Budou využívat naši městskou 
část, ale z těchto občanů nebudeme mít 
ani korunu, protože neplatí daně do na-
šeho místního rozpočtu, nám zůstanou 
pouze veškeré náklady. Ti, kteří budou 
v  budoucnosti v přilehlých obcích by-
dlet, jsou často našimi současnými ob-
čany. Když u nás nebudou mít možnost 
postavit si třeba rodinný dům, odstěhují 
se kvůli tomu jinam.

Počítá metropolitní plán alespoň tro-
chu s rozvojem Čakovic?

Téměř vůbec. Posledních patnáct let se 
u nás neustále stavělo a všichni jsme 
z  toho unavení. Nicméně plán nás nutí 
přemýšlet na 30 let dopředu, což je prá-
vě oříšek. Musíme totiž přemýšlet i za 
naše děti. Modelovým příkladem může 
být situace, že v bytovém domě na sídli-
šti bydlí rodina, později předají byt svým 
dětem a budou si chtít pořídit rodinný 
dům nedaleko od nich. Jenže budou po-
zemky? Musíme přemýšlet i o tom, aby-
chom našli jemné rezervy v území pro 
rozvoj nikoliv velkých developerských 
projektů, ale pro jednoduchý nákup po-
zemku, aby nevznikala homogenní sate-
litní městečka, ale různorodé domy, jako 
tomu bývalo kdysi.

Přijde mi nesmyslné pořizovat v roce 
2018 podklady, ze kterých se bude vy-
cházet za 30 let.

Máte pravdu. Pokud vše půjde hladce, 
tak územní plán bude účinný nejdříve 
v roce 2025, což je za sedm let. Dnešní 
podklady vůbec nereflektují skutečnost 
roku 2025.

Mají městské části i veřejnost možnost 
se k návrhu metropolitního plánu vyjá-
dřit?

Ano. V současné době probíhají diskusní 
skupiny s občany, abychom znali jejich 
názor na tento plán. Skutečný názor bez 
ideologie a politiky. Po veřejných dis-
kusích bude městská část metropolitní 
plán připomínkovat.

Text: Michal Káva

Metropolitní plán je na světě. Jak se nás týká? (www.praha.eu)
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REFERENT - ÚČETNÍ

Odbor: Finanční odbor

Místo výkonu práce: Úřad městské části Praha – Čakovice 
se sídlem Nám. 25. března 121, Praha - Čakovice

V platové třídě: 8 – 9 podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše v platném 
znění

Pracovněprávní vztah: plný pracovní úvazek 40 hod. týd-
ně, na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce

Nástup do zaměstnání: předpoklad červen 2018, popř. 
dohodou

Požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střed-
ní vzdělání s maturitní zkouškou, obor ekonomický, praxe 
min. 2 roky s podvojným účetnictvím

REFERENT ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
A MAJETKOPRÁVNÍHO 

Odbor: Odbor životního prostředí a majetkoprávní

Místo výkonu práce: Úřad městské části Praha – Čakovice 
se sídlem Nám. 25. března 121, Praha - Čakovice

V platové třídě: 8. tř. podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném 
znění 

Pracovněprávní vztah: plný pracovní úvazek 40 hod. týd-
ně, na dobu určitou s možností prodloužení, zkušební doba 
3 měsíce

Předpokládaný termín nástupu: dohodou

Náplň práce: Správní činnost v rámci přenesené působnos-
ti v oblasti životního prostředí. Správa majetku v samostat-
né působnosti (nájemní a jiné smlouvy, týkající se spravova-
ného majetku), administrativní práce související s činností 
odboru.

DĚLNÍK A ŘIDIČ

Odbor: Odbor rozvoje a údržby obce, oddělení údržby

Místo výkonu práce: výchozí místo pro práci na území 
městské části Praha - Čakovice je Úřad městské části Praha – 
Čakovice se sídlem Nám. 25. března 121, Čakovice

V platové třídě: 6. – 7. plat. třída podle Nařízení vlády č. 
564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve ve-
řejných službách a správě a zák. č. 262/2006 Sb., v platném 
znění, stupeň dle délky praxe

Pracovněprávní vztah: plný pracovní úvazek 40 hod. týd-
ně, na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce

Nástup do zaměstnání: možný ihned, popř. dohodou

Náplň práce: práce při údržbě zeleně, úklidu a údržbě 
městské části podle  pokynů vedoucího   (manuelní práce, 
obsluha zahradní a jiné techniky, řízení motor. vozidel) 
pracovní pohotovost především v zimním období ostatní 
činnosti dle pokynů vedení ÚMČ

Úřad městské části Praha – Čakovice
zastoupený tajemnicí Úřadu městské části Praha – Čakovice vyhlašuje 

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍCH MÍST

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit do podatelny úřadu na adresu:
Úřad městské části Praha – Čakovice, Ing. Milena Pekařová – tajemnice

nám. 25. března 121, 196 00 Praha 9 – Čakovice

Obálku označte slovy – NEOTVÍRAT 
Kontaktní osoba: Ing. Milena Pekařová (283 061 415)

Více informací na www.cakovice.cz
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Městská část Praha – Čakovice a Dopravní podnik hlavního města Prahy
Vás zvou na Nám. J. Berana 

KINOBUS 
18.6. – 21.6.2018

.

Začátek promítání po setmění přibližně ve 21.40 hodin.
VSTUP ZDARMA

PROGRAM:
Pondělí 18.6. Bába z ledu
Úterý 19.6. Pasažéři  
Středa 20.6. Největší showman
Čtvrtek 21.6. Alibi na klíč

inzerce

Panther Gym Čakovice
Budova firmy Formkov / Oderská 843/9, Praha - Čakovice
tel.: + 420 725 518 688 / e-mail: info@panthergym.cz
www.panthergym.cz / www.facebook.com/panthergymcakovice

PŘIJĎTE SI K NÁM

ZACVIČIT
FITNESS - VYBAVENÍ MATRIX / WORKOUT KLEC / TRX
FUNKČNÍ ZÓNA / OSOBNÍ TRENÉŘI / CARDIO ZÓNA
VACU BODY SPACE /  PŘÍPRAVA NA OCR ZÁVODY 
SKUPINOVÉ LEKCE / FITNESS STRAVA A DOPLŇKY

SOLÁRIUM / PARKOVÁNÍ ZDARMA / OTEVŘENO DENNĚ
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Výzva všem městským 
spolkům

Pozor! 
Uzávěrka pro zaslání materiálů 

je do konce června 2018! 

Na adresu unas@cakovice.cz 
napište mail s předmětem 
„Spolky“ a uveďte následující 
údaje:
- Název spolku
- Webové stránky
- Kontakt
- Činnost
- Charakteristika, specifikace
- Věková kategorie
-  Termíny a místo náborů, dnů 

otevřených dveří
- Cena

Podílejte se s námi na dalším spe-
ciálním "Letním spolkovém čísle" 
časopisu U nás v Čakovicích. 

Speciální číslo, ve kterém najdete pře-
hled všech spolků a organizací s čin-
ností pro mládež na území naší měst-
ské části, vyjde v polovině letních 
prázdnin. Nezapomeňte připojit fo-
tografii z vaší činnosti a máte-li, tak 
rovněž vaše logo.

ZprÁvy Z obce

Čakovičtí skauti v kuchyni aneb nechte se překvapit svými dětmi
 » ,,Kombajne, mám nápad." přišel 

takhle ke mě asi před měsícem ka-
marád. ,,Naučíme děti vařit."

Ze začátku nikdo pořádně nevěděl, jak na 
to, protože něco takového tu ještě neby-
lo. Ale všem se nápad líbil, a tak každý při-
dal ruku k dílu a přípravy běžely na plné 
obrátky. Dohodlo se místo a čas a děti se 
začaly přihlašovat. Nakonec jich bylo da-
leko víc, než kdo čekal, ale to nikoho ne-
vyděsilo. Vše proběhlo v pátek 8. dubna.

Vedoucí měli sraz brzy odpoledne před 
obchodem, kde nakoupili suroviny. Po-
tom se přesunuli do prostor čakovické 
soukromé školy Livingston (které by-
chom chtěli tímto poděkovat), kde měli 
domluvené zapůjčení kuchyňe. Kolem 
čtvrté začaly přicházet děti. Rozdělili 
se do skupinek a každá, vedena jedním 
dospělým, připravovala vlastní chod. Od 
ovocného salátu a koláče z piškotů, přes 
pizzu a cibulový koláč až po specialitu 
šéfkuchaře Vodníka - pečené kuře s řapí-
katým celerem. Po celou dobu se nikdo 
nenudil, vše šlo podle plánu a obecně 
vládla dobrá nálada. Bylo znát, jak jsou 

děti rády, že si můžou vyzkoušet něco, 
co běžně jen vidí u dospělých.

V sedm hodin začali přicházet hosté, 
totiž rodiče kuchařů. Něčí výtvor přišla 
ochutnat maminka, jinde se sešla celá 
rodina. Hostina byla velkolepá. Rodiče 
byli často překvapení, co jejich děti jen 
s malou pomocí dokázaly. K mání byl 
opravdu velký výběr. Dva druhy těsto-
vinových salátů, pečivo s rybí pomazán-
kou, již zmíněné pizzy (každá byla úplně 
jiná, protože si na ni dal kdo co chtěl), 
koláč a Vodníkovo kuře. Jako dezert byl 
pak přichystán ovocný salát, nepečené 
piškotové koláče a sladké velikonoční 

pečivo jidáše. Nikdo nelitoval že přišel, 
vždyť vidět své dítě šťastné, že vám chut-
ná jeho výtvor, je zážitek k nezaplacení. 
Všichni odcházeli plni nejen dobrého 
jídla, ale i silných zážitků.

Byla to jedna z nejlepších akcí, které skau-
ti v poslední době uskutečnili a určitě se 
bude v budoucnu opakovat, a se zkuše-
nostmi z minula bude určitě ještě lepší.

Co třeba v létě uspořádat grilovačku? 
Nebo před Vánoci péct cukroví? Další 
výzvy nás už čekají!

Za skautské středisko Athabaska Vojtěch 
Zeller (Kombajn)
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Městská část Praha – Čakovice a Dopravní podnik hlavního města Prahy
Vás zvou na Nám. J. Berana 

KINOBUS 
18.6. – 21.6.2018

.

Začátek promítání po setmění přibližně ve 21.40 hodin.
VSTUP ZDARMA

PROGRAM:
Pondělí 18.6. Bába z ledu
Úterý 19.6. Pasažéři  
Středa 20.6. Největší showman
Čtvrtek 21.6. Alibi na klíč

ZprÁvy Z obce

Rodiče dětem a děti rodičům
Maminka je tou nejdůležitější osobou 
v  životě každého člověka. A rodina tím 
nejpřirozenějším zázemím. I proto probí-
halo během května v Čakovicích, Třebo-
radicích i Miškovicích mnoho akcí, dět-
ských besídek a představení navazujících 
na Mezinárodní den matek (14.  5.  2018) 
a  Mezinárodní den rodiny (15. 5. 2018). 
S jednou obdobnou akcí přišla i třída 4C 
ze základní školy Edwarda Beneše v Ča-
kovicích. Pod dohledem učitelky Aleny 
Aigelové si děti samy vymysleli řadu scé-
nek, básniček i obrázků, které měly vyjad-
řovat jejich postoj k mamince.

Na besídku pod názvem „Den pro mou 
maminku“ přišly všechny maminky účin-
kujících žáků a i několik zvědavých ta-
tínků. Děti začaly s upravenou scénkou 
o Červené Karkulce. Když z účinkujících 
dívek opadla první tréma po první po-
tlesku, přišla na řadu scénka o svíčkách. 
Tato scénka poutavým způsobem uká-
zala krásu přátelství, nešvar závisti, i dů-
ležitost odpuštění, které dokáže přátel-
ství vzkřísit i posílit.

Pozadu nezůstalo ale ani klučičí osazen-
stvo třídy, které svou svéráznou scénkou 
předvedlo, že je důležité nejen to, že ma-
minky chrání své děti, ale také to, že děti 
– kluci mají chránit své maminky. Třeba 
i před přepadením.

Následovalo pásmo básniček, které na 
počest svých maminek složily samy děti. 
Mnohé z těchto dílek dohnaly nejednu 
maminku k slzám dojetí.

Nejhezčí i nejúsměvnější pak byl závěr, 
kdy každé dětí předstoupilo s nápisem 
představujícím, co pro něj maminka zna-
mená. Vévodily hesla jako láska, dobro, 

milující, pravda, štěstí, nebo prostě ma-
minka. Úsměv vyvolalo heslo Iveco. Ale 
maminka jistě ví, proč.

Když pak celá třída otočila své obrázky, 
objevilo se heslo „Bezpodmínečná láska, 
děkuji.“

Na závěr dostala každá maminka velikou 
rudou růži. A každé z dětí naopak od 
rodičů něco pro radost – zmrzlinu, bon-
boniéru, pozvání do kina, nebo divadla. 
Něco pro společné zážitky, protože prá-
vě ty dělají spokojenou rodinu.

Text: Helena Kočová
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Nábor
Stále probíhá nábor nových členů do Oddílu mladých hasičů (od 7 do 17 let). 

Zájemci mohou přijít každé pondělí od 16.30 do 18.30 hodin do hasičské 
zbrojnice v Miškovicích.

 » Velcí i mladí hasiči z Miškovic za 
sebou mají dva měsíce plné nejrůz-
nějších závodů a soutěží, při kterých 
ukazovali, co se už všechno naučili.

30. dubna: Čarodějnice v Miškovicích
Pod záštitou Magistrátu hlavního měs-
ta Prahy, městské části Praha - Čakovi-
ce a ve spolupráci s FC Miškovice jsme 
pořádali tradiční pálení čarodějnic na 
miškovickém fotbalovém hřišti. Pro děti 
byly připraveny disciplíny (se sladkými 
odměnami ) jako skákání v pytlích, stra-
šidelná dráha a nechyběla ani soutěž 
o  nejstrašidelnější masku. Na závěr ve-
čera proběhlo upálení velké čarodějnice 
a také ohnivá show. Za celou akci zaslou-
ží velké poděkování naším čarodějnicím, 
které děti provázely celým programem.

19. května: Memoriál Františka Zvo-
níčka a Ludvíka Dlouhého v požárním 
útoku v Řepích
Tato akce měla svůj již 26. ročník a po-
čtvrté se jí zúčastnili také miškovičtí ha-
siči se dvěma soutěžními družstvy mlad-
ších dětí a také s družstvem žen a druž-
stvem mužů nad 35 let.

Brzké sobotní ráno. Zatímco ostatní lidé 
pospávají, družstva se v 7 hodin ráno 
scházejí na hasičárně. Mladí hasiči se po-
ctivě připravovali skoro celé tři měsíce 
a  to nejen ve všedních dnech. A jejich 
píle se jim vyplatila.

Sice spálení od sluníčka a mokří od hadic, 
ale s velmi dobrými časem se naše první 
soutěžní družstvo mladších dětí umístilo 
na skvělém 5. místě. A druhé družstvo 
mladších dětí se umístilo na velmi dob-
rém 6. místě z celkem 18 družstev z celé 
Prahy. Naše ženské družstvo se umístilo 
na velmi pěkném 5. místě. Nejvíce se za-
dařilo v kategorii mužů nad 35 let. Naši 
muži zvaní Miško Old Boys slavili velký 
úspěch a umístili se na 1. místě. Vše moc 
gratulujeme a děkujeme.

26. května: Den s hasiči
Městská část Praha 9 pořádala ve spolu-
práci s Hasičským záchranným sborem 
hlavního města Prahy a stanicemi Hole-
šovice, Petřiny, Modřany a JPO Čakovice, 
SDH Miškovice akci s názvem Den s hasi-
či. K vidění byly ukázky vyproštění a ha-
šení vozu po dopravní nehodě, záchrana 
osob z hořícího domu, prohlídka muzea 

České hasičské jednoty. Během celého 
dne také probíhaly soutěže s hasičskou 
tématikou pro děti o věcné ceny.

31. května: Dětský den SOŠ SOU 
Čakovice
Naše jednotka se účastnila dětského dne 
na čakovické gastronomické škole. Přišlo 
přes 1000 dětí, které si užívaly zoologic-
kou a skákání na nafukovacích hradech.

1. června: Dětský den v ZŠ Novoborská
Jednotka miškovických hasičů zúčastni-
la oslav dětského dne také na Základní 
škole Novoborská na Proseku.

Červen na hasičské zbrojnici
První červnová sobota se nesla v duchu 
her o sladkosti i věcných cen určené pře-
devším pro děti. Pod záštitou Magistrátu 
hlavního města Prahy a městské části 
Praha - Čakovice na fotbalovém hřišti 
FC Miškovice si děti mohly vyzkoušet 
mnoho zajímavých disciplín jako hasič-
ská opičí dráha s překážkami, oblíbené 
tzv. bungee – přetahování s gumovým 

lanem a házení míčků na terče v podobě 
hasičského šaška a hořícího domečku. 
Letošní zajímavostí a zpestřením celé-
ho dne byla mega trampolína 4v1, Ro-
deo býk pro děti i dospělé, malování na 
obličej, vodní aquazorbing, který přišel 
v parném dni vhod, skákací hrady a vel-
ká hasičská skluzavka. Na hřišti byla také 
možnost zakoupení „pouťových“ slad-
kostí, točené zmrzliny nebo se občers-
tvit teplou klobásou či jinou dobrotou. 
Teplé počasí nám přálo, také proto bylo 
na všech soutěžních stanovištích plno. 
A zábavy si užívaly nejen děti, ale také 
členové SDH Miškovice, kteří se ujali dis-
ciplín a her a doprovázeli tak příjemnou 
atmosféru celého Dětského dne. A jak 
zakončit dětský den? Jak jinak než pě-
nou, ve které se mohou doslova vyblb-
nout děti i dospělí.

Na dětském dni se spolupodíleli a podě-
kování patří Magistrátu hlavního města 
Prahy, Městské části Praha Čakovice, 
členům SDH Miškovice ve spolupráci 
s FC Miškovice.

Za Oddíl mladých hasičů Lukáš Horský

Mladí hasiči: Duben a květen byl plný závodů a akcí

haSiči
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Vážení spoluobčané,
v roce 2018 budou pro potřeby občanů MČ Praha - Čakovice 
přistavovány kontejnery na objemný odpad. Tyto kontejnery 
zajišťuje a financuje MHMP a tím i  stanovuje  podmínky výbě-
ru odpadu a druhu odpadu, který do VOK patří.
Upozorňujeme, že do těchto nádob je zakázáno odkládat ne-
bezpečný odpad, (tj. televize, lednice, pneumatiky, chemiká-
lie, 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 na období 1 – 6/2018 (14 ks VOK)
červen - 20.06.

Kontejnery budou přistavovány ve středu ve 14.00 hod. a od-
voz bude ten samý den v 18.00 hod.

VOK (na objemný odpad)

Mobilní sběr nebezpečného odpadu 2018

VOK na bioodpad 2018
Vážení spoluobčané,
i v roce 2018 budou pro potřeby občanů přistavovány kontej-
nery na bioodpad. Tyto kontejnery jsou určeny na zahradní 
odpad – listí, trávu, větve, neznečištěnou zeminu, případně 
kuchyňský bioodpad rostlinného původu bez živočišných 
zbytků.

VOK na bioodpad zajišťuje a financuje MHMP.

Z MHMP máme přiděleno na období 1 – 6/2018  14 ks VOK 
na bioodpad.
červen - 23.06.

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. 
Mimo tyto dny je možné využít stanoviště VOK Na Bahnech k odložení velkoobjemového odpadu a sutě do přistavených kontejnerů.

Praha - Čakovice
datum – den zastávka čas od – do

po – pá so
28. 07. - so
04. 09. - út

1. křižovatka ul. Schoellerova - V Pačátkách 1500 - 1520 800 - 820
2. křižovatka ul. Schoellerova - U Hřbitovů 1530 - 1550 830 - 850
3. křižovatka ul. Bělomlýnská - U Bílého Mlýnku (u garáží) 1600 - 1620 900 - 920
4. křižovatka ul. Schoellerova - Cukerní 1630 - 1650 930 - 950
5. křižovatka ul. Ke stadionu - Jizerská 1700 - 1720 1000 - 1020
6. ul. Něvská (MŠ 120 - parkoviště) 1730 - 1750 1030 - 1050
7. křižovatka ul. Cukrovarská - Vyhlídkova 1800 - 1820 1100 - 1120
8. křižovatka ul. Polabská - Krčmářovská 1840 - 1900 1140 - 1200

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

Při mobilním (zastávkovém) sběru lze bezplatně odložit následující druhy nebezpečného odpadu:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, olej a tuk (kromě jedlého), baterie a akumulátory, nepoužitelná léčiva 
a cytostatika, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné 
látky (čistící prostředky)

Není možné odložit vyřazená elektrozařízení, např.: lednice, TV a PC monitory, tiskárny, mobily, rádia, videa.

Nejbližší stabilní sběrny 
nebezpečného odpadu:
Jilemnická, Praha 19 - Kbely
tel.: 731 626 416

Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany
tel.: 284 098 581

Voctářova 622/1, Praha 8 - Libeň
tel.: 266 007 299
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Dění v městské části na you tube kanále

Čakovický den dětí

Noc kostelů 
v Čakovicích

Nové asfaltky 
v letňanském 
lesoparku

Soutěž ve vaření 
guláše

Malí hasiči z Miškovic

Čakovičtí rozhodli 
o podobě bývalé 
autoškoly

Výtvarná výstava 
absolventů ZUŠ

Reportáž z čakovického dne 
dětí pořádaného  
SOŠ a SOU Praha - Čakovice.

Reportáž z Noci kostelů, 
které se účastnila 
i čakovická farnost. Kostel 
sv. Remigia byl otevřen do 
noci a probíhal speciální 
program pro veřejnost.

Reportáž o rozšiřování 
asfaltových cest 
v Letňanském lesoparku.

Reportáž z Guláš Šou, 
sousedské soutěže ve 
vaření guláše v restauraci 
U Daniela v Čakovicích.

Reportáž o hasičském 
kroužku pro děti, který vede 
Sbor dobrovolných hasičů 
Praha - Miškovice.

Reportáž o plánované 
rekonstrukci budovy bývalé 
autoškoly (Ateliér hraběnky 
Schoellerové). Byla 
vybrána konečná varianta 
architektonického návrhu.

Reportáž z výstavy 
absolventů výtvarného 
oboru na základní 
umělecké škole Marie 
Podvalové v Čakovicích.

Hledáte rádi novinky na internetu a máte v oblibě videozpravodajství. Potom se zkuste podívat na stránky youtube, kde najdete kanál 
MČ Praha Čakovice. Do něj kameraman a reportér Jan Spilka pravidelně přispívá reportážemi z naší městské části. Za poslední týdny 
přibyla videa z následujících akcí:
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Povedený výlet čakovického Klubu seniorů

Členové Klubu seniorů si užili pove-
dený třídenní výlet na Uherskohra-
dištsko.

"Navštívili jsme spoustu zajímavých míst, 
například Slavkov u Brna, památník Mo-

hyla míru, poutní místo Velehrad, Kovo-
zoo, areál Živá voda nebo třeba muzeum 
nelegálních pálenic. Pluli jsme po Baťově 
kanále do hřebčína v Napajedlích a zpět, 
poslední zastávkou byl zámek Buchlovi-

Liliářská organizace ČSZ MARTAGON pořádá za podpory MČ
Praha – Čakovice 

11. Výstavu lilií

30. 6. 2018 od 9.00 – 19.00 hod.

1.7. 2017 od 9.00 – 17.00 hod.

Výstava se bude konat v Schoellerově sále čakovického zámku. Více informací na 
www.martagon.cz

ce. Počasí nám sice z větší části nepřálo, 
ale nikoho z nás to neodradilo od toho, 
abychom si všichni společně výlet pěk-
ně užili," říká Ina Soroková, která má Klub 
seniorů na starosti.
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Kronikářské perličky – rok 1932

Leden
Konal se rolnický ples a šibřinky v sokolovně 
a všedělnický ples U Trykalů. Návštěva proti 
letům minulým slabší. Stanoveny obecní 
dávky: na pivo 10h, na víno 20h, z elek-
trického proudu, ze stok, ze psů, z karet, z 
kulečníku a z přepychových bytů. Podpory 
pro stáří povoleny 61 osobám. Podomní 
obchod zakázán. Prší a lyžaři ztrácejí nadě-
ji na lyžařský sport. Vzdor všem smlouvám 
Společnosti národů rozvířily se ukrutné 
boje mezi Japonci a Číňany. 

Únor
V rozpočtu chybí peníze na zřízení koupa-
liště za 120.000, a proto se od něho pro 
tu dobu upouští a zřídí se pouze nádrž na 
vodu ve tvaru trojúhelníku u Bílého Mlýn-
ku. Stavební komise doporučuje prodlou-
žení vodovodu. Na pozemku u dráhy 
otevřena pískovna, poněvadž je tam vel-
ká vrstva dobrého písku. Od Červeného 
kříže dostala obec 547 kusů různého ob-
nošeného, ale dobrého šatstva. Dosud se 
o ně přihlásilo 72 lidí. Nezaměstnaných je 
v obci 429. Sněží, celá republika pod sně-
hem. Také na Vesuvu padal sníh.

Březen
V Německu po prudkém volebním boji 
zvolen opětně presidentem Hindenburg 
proti Hitlerovi. Střílelo se a padly i lidské 
životy. V místní sokolovně začínají odvo-
dy branců. Hoši přicházejí z větších obcí 
s hudbou, z menších s tahací harmonikou 
a vracejí se ozdobeni kyticemi. Z Čakovic 
odvedeno bylo 17 hochů, před sokolov-
nou zástupy čekajících matek a otců. 

Duben
Krásné jarní dny, 18 st. C. Poprvé vyšli 
mnozí jen v letních šatech. Šimákovi po-
volena drůbežárna, úprava parku svěře-
na Hulínskému. K vodovodu bylo třeba 
568 m rour 80 mm, 260 m 50 mm, 100 m 
40  mm v  celkovém nákladu 55.000 Kč. 
Socialistická mládež protestuje pro-
ti rozdávání časopisu Farní věstník ve 
škole. Při stávce horníků v Mostě došlo 
k násilnostem. Četnictvo střílelo a byli 
2 mrtví a 6 raněných. Vládní rada Mindl 
přepaden byl ženami a ztýrán. K srážce 
došlo i v Kopistech. 

Květen
V neděli 1. května jde průvod sokolů, 
žáků, dorostenců i dospělých k společ-
nému cvičení do Měšic. Na tržišti tábor 
lidu svolaný stranou sociálně demokra-
tickou. 15. Místní baráčníci slavili máje. 
Šli průvodem v selských krojích s hud-
bou po obci a nakonec se U Sládků tan-
covalo. Na svahu ku dráze počíná stavba 
vilky MUDr. Václavka. 26. Na den Božího 
Těla průvod z kostela ku 4 oltářům. 29. 
Pouť za pošmourného počasí a menší 
účasti proti minulým letům.

Červen
Počíná se s přístavbou poštovního úřa-
du, který až do této doby měl pouze 1 
místnost. Před 50 roky byla budova stájí, 
na obytné stavení ji přestavěl p. Baloun 
a  po jeho smrti pronajala přední část 
pošta. Asi před 10 roky koupil dům ob-
chodník p. Neuman a od něho p. Hájek, 
který v místě, kde byla vrata, zřizuje krám 

a nahoře byt. V obecním úřadě zřízen te-
lefon za poplatek 550 Kč.  

Červenec
3. neděle – první hlavní den sokolského 
sletu v Praze. Den krásy a slávy. Na sleti-
šti 200.000 diváků. Nevylíčitelné nadšení 
lidu. Na tribuně stadionu vlají 42 vlajky 
zúčastněných států. Panu presidentovi 
republiky patřily veliké ovace. Celá Praha 
ozdobena prapory a květinami. Tramvaje 
nemohly zdolati nával občanstva. 5. Ve-
čer seřadily se místní korporace a  spol-
ky a mnoho občanstva na cvičišti DTJ 
v mohutný průvod s 2 kapelami a ubíral 
se třídou Masarykovou k soše Jana Husa 
v obecním parku k oslavám Mistra Jana.  
6. Triumfální pochod sokolstva Prahou. 
64.000 Sokolů a Sokolek, milion přihlí-
žejících diváků. Pestrost krojů působila 
na oko čarovně. Pozornost budili Lužičtí 
Srbové a pestří Jihoslované. Cizí časopisy 
praví, že u nás dělo se něco podobného 
jako ve starém Řecku při olympijských 
hrách, a toto že dosud žádný evropský 
národ nedokázal. 12. Zřítil se s letadlem 
světoznámý továrník obuvi Baťa Tomáš 
ve Zlíně. Stroj se rozbil a Baťa i jeho pilot 
Brouček zahynuli. Nad Čakovicemi bouře. 
Blesk udeřil do hromosvodu kostela 2x, 
všude sjížděly jiskry, ve všech domech 
hořely svíčky, a i lidé méně citliví cítili hrů-
zu. Je krásně a horko. Mnoho lidí odjíždí 
se koupat do Labe. Dopravu obstarává 
nákladním autem místní obchodník uh-
lím Zachariáš za 5 Kč tam a zpět.

Srpen
Situace finanční je stále neutěšená. Míst-
ní strážníci žádají helmy a šavle. Pro le-
tošek se opatří pouze helmy po 95 Kč. 
Průběh žní pro trvalé deště je nepříznivý. 
Obilí v panácích černá, brambory zahní-
vají, pouze řepě daří se dobře. Socialis-
tická mládež má běh o závod a průvod 
obcí k pomníku padlých. Prapor v čele, 
hudba a provolávána hesla např. „Kdo je 
chudej musí být rudej“.

Září
Je začátek školního roku. Mládež svá-
tečně ustrojená spěchá ku škole. Školní 
rok nezačíná již oficiální mší sv. a v kos-
tele byly pouze 4 děti. Obec nechává 
čistiti chodníky od trávy, jen aby opatřila 
práci nezaměstnaným. V místním hote-
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Připravila Jarka Krákorová

lu p. Trykala Na střelnici majitel otevřel 
vanové a parní lázně, které k hostinci 
přistavěl. Na kbelském letišti uspořá-
dal aeroklub RCS a svaz pilotů zdařilou 
manifestaci leteckou. Předvedena byla 
znamenitá úroveň našeho leteckého 
průmyslu i výkonnost našich letců. Sešlo 
se na 15.000 diváků, nečítaje ty, kteří po-
zorovali bez vstupného. Mohutný dojem 
činil bombardovací nálet provedený 17 
letadly, proti nimž manévrovalo 6 stíha-
ček a  pozemní obrana. Všem divákům 
tanulo na mysli, co by z nás bylo, kdyby 
to byla skutečnost. O posvícení na Masa-
rykově náměstí 11 houpaček a 4 koloto-
če. Bylo méně lidí a méně se kupovalo. 

Říjen
Na některých polích počínají dobývati 
řepu. V sokolovně hrají místní ochotníci 
operetu, v restauraci U Sládků začíná se-
zonu kočující divadelní společnost paní 
Vodičkové. Začíná práce v cukrovaru. Le-
tos velký nadbytek pracovních sil, takže to-
várna nemohla přijmouti ani polovinu se 
hlásících. O svátku samostatnosti pořádala 
osvětová komise filmové představení Kde 
domov můj a před ním proslov učitele An-
drše o významu 14leté památky našeho 
obrození. Večer ochotníci sehráli divadelní 
hru Kondelík a Vejvara a divadelní společ-
nost U Sládků hrála Hoši od Zborova.

Listopad
O dušičkách lidé chovají se pietně. V Ně-
mecku obávané volby. Zvítězili Hitle-
rovci. Okresní zastupitelstvo řešilo, jak 
mírniti vzmáhající se nezaměstnanost. 
Starostové obcí stěžují si všeobecně do 
špatné situace obecních financí. Komu-
nisté žádají vyšší zdanění osob zámož-
ných a ne dělníků. Když schůze nabývala 
bojovného rázu byla ukončena.

Prosinec
Rada obce vložila do mimořádného roz-
počtu dva a půl milionu na novou školu. 
V obci je asi 100 nezaměstnaných, 60 
osob má chudinskou podporu. Navrže-
no, aby obec platila sérum proti záškr-
tu pro chudé děti. Očkování by prove-
dl MUDr. Václavek zdarma. Cukrovary 
Schoeller a spol. vykazují zisk 4.061.879 
Kč a vypláceti se bude 30 Kč za akcii. Na 
místo nového ředitele zvolen p. Tille. 
15. v noci zpracována byla veškerá řepa 
a  ukončena řepní kampaň. Dělnictvo 
v  surovárně rozmnoží počet nezaměst-
naných. Sociální komise usnesla se po-
staviti poprvé vánoční stromek republi-
ky za účelem sbírání příspěvků pro děti 
nezaměstnaných. Postaven byl před 
poštou mezi akáty, osvětlen asi 40ti žá-
rovkami. Kolem shromáždilo se obecní 

zastupitelstvo, hodně dětí i zástupy do-
spělých. Starosta Fořt pronesl příhodný 
proslov, pak zahrál gramofon národní 
hymnu a slavnost ukončena odevzdává-
ním darů do pokladničky na stole. Stro-
mek byl rozsvěcován denně až do Štěd-
rého dne. Vybráno bylo 675 Kč, k  tomu 
přispěl cukrovar 1000 Kč, ředitelé, zá-
vodní výbor, Živnostenská záložna, soci-
ální mládež a Červený kříž přidal šatstvo. 
K podělení navrhla obecná škola 36 dětí 
a měšťanská 18 dětí (na 1 dítě 30 Kč, na 2 
děti 40 Kč, na 3 děti 50-60 Kč). Spáchána 
krádež v  konsumu DTJ. Krádež překazil 
ponocný, upozorněný strážmistr pro-
následoval zloděje ke Kbelům a nastala 
i přestřelka. Silvestrovské zábavy byly 
v sokolovně a v hostinci Na střelnici.

HVEZDY PANA COQUATRIXE 
Příběh pařížské Olympie

EVA KRIZ
zpěv

MILAN DVORÁK  
klavír

Bécaud, Brassens, Aznavour, Gréco, Montand, Brel, Hallyday, Vartan, Hegerová, Sardou, Dalida, Mathieu, Piaf

Zveme Vás srdečně na koncert:  Šanson žije III. 

12. 9. 2018 v 19 hod. 
v Schoellerově sále Čakovického zámečku 
zazní oblíbené písně francouzského a českého šansonu 

Lístky je možné zakoupit v podatelně úřadu Městské části Praha-Čakovice, 
ve Farmářském obchůdku (Cukrovarská 89) a v prodejně DUHA (Cukrovarská 22/18)
Cena 150 Kč / 90 Kč senioři, studenti 

Koncert pořádá
Městská část

Praha - Čakovice

HVEZDY PANA COQUATRIXE 
Příběh pařížské Olympie

EVA KRIZ
zpěv

MILAN DVORÁK  
klavír

Bécaud, Brassens, Aznavour, Gréco, Montand, Brel, Hallyday, Vartan, Hegerová, Sardou, Dalida, Mathieu, Piaf
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Třeboradická zvonice
 » Je to nejstarší stavba na ce-

lém správním obvodu ÚMČ Pra-
ha Čakovice. Předpokládám že její 
spodní gotická část byla prvním 
třeboradickým kostelíkem. V Děka-
nátu brandýském , pořízeném již 
za biskupa Arnošta z Pardubic, je 
uveden v r. 1344. Dr. Podlaha od-
haduje jeho vznik do sklonku doby 
románské. Fr. Holec dokládá vznik 
původního kostelu do doby gotické 
a stavbu zařazuje do první poloviny 
14. století. G. Sommer zaznamenal 
že kostel je zmiňován dle knih zřizo-
vatelských od r. 1384.

Všechny vesnické kostelíky, vznikající 
v okolí, a to v začátcích chrystianizace, 
měly dvě hlavní části. Kostelní loď a kně-
žiště. Loď měla malý obdélníkový tvar 
s  hlavním vchodem na straně západní 
a kněžiště v přistavěné apsidě na straně 
východní.

Původní slovo „ Kastel “ znamenalo tvrz 
postavenou většinou na vyvýšenině 
obce nebo města. Latinské „castellum“ 
vyjadřovalo stavbu která měla chrá-
nit obyvatele proti pohanům. Většina 
sakrálních staveb ve středověku byla 
využívána též jako refugium, tj. stavba 
pro ochranu. Osadníci vesniček byli pře-
svědčeni že kostely, svěcené objekty, jim 
mohou v době nebezpečí poskytnout 
nejlepší ochranu. Mnohdy se však mýli-
li. Někdy nepomohla ochrana Boha ani 
církve. Již při stavbě kostela se nepočí-
talo s dlouhodobým obléháním. Obyva-
tele měl úkryt v kostele chránit jen krát-
kodobě a to jen na dobu než loupeživá 
vojska vykradou opuštěné domy. Podle 
provedených průzkumů měla být zjiště-
na v blízkosti zvonice i podzemní chod-
ba která měla sloužit k útěku. Dále pro-
vedený popis stavby dokumentuje že 
i původní třeboradický kostelík byl pro 
úkryt obyvatel zařízen. Historické dokla-
dy potvrzují, že v době třicetileté války 
byl vypálen a zničen. Osadníci měli do-
hodnutou smlouvu s farářem služským, 
která jim zajišťovala proti úplatě použí-
vat duchovní služby v kostele služském. 
Někdy zaplatili, někdy zůstali i dlužni. Po 
této válce, ve které byl vypálen a zpusto-
šen i kostel čakovický, se pravděpodob-
ně postavil i nynější kostel třeboradický 

a původní stavba kostela byla po sta-
vebních úpravách změněna na zvonici. 
Tomuto účelu slouží dodnes. Obě stavby 
nemají souběžnou stavební osu. 

Stavba zvonice je situována mezi nyněj-
ším kostelem a rybníkem. V dřívějších 
dobách to bylo na východním okraji 
obce. Věž má zhruba čtvercový půdo-
rys. Předpokládaná apsida na straně vý-
chodní byla během přestavby asi zruše-
na. Vnější rozměry i síla zdiva je uvedena 
v popisu druhého podlaží. Gotická část, 
tj. první a druhé podlaží, Je zhotovena 
z pískovcových kvádrů. Stavební písko-
vec byl dříve těžen ve Sluhách a Vinoři. 
Barokní nástavba, třetí a čtvrté podlaží, 
vznikla později, asi současně se stavbou 
stávajícího kostela. Dnešní okolí stavby 
neodpovídá přirozenému svahu, který 
směřoval pozvolna ke strouze, vytékají-
cí z rybníku. Dodatečný závoz zeminou, 
a to až do výše jednoho metru, byl pro-
veden ve spodní části stavby, na straně 
jižní a východní. Stalo se tak při okolní 
úpravě dnešního kostela. Výška neše-
trného závozu je uvedena vzhledem 
k prahu vchodových dveří na straně zá-
padní.

První přízemní podlaží je trvale uzavře-
no. Dříve muselo sloužit církevním ob-
řadům. V současné době je na západní 
straně zazděn hlavní gotický vchod. Jeho 
nové pískovcové ostění bylo osazeno 
až při posledních stavebních úpravách. 
Gotický oblouk je proti původnímu asi 
o půl metru nižší. Dokládá to tvar omítky 
v nejvyšším bodu. Klenba má prahovou 
šířku 2,6 m a 2,5 m výšku. Šíře byla zvo-
lena s ohledem pro průchod már, byla to 
nosítka pro rakev s nebožtíkem. Nosili je 
čtyři osoby. Z druhé, protilehlé východní 
strany, kde lze předpokládat v minulosti 
kněžiště, jsou pouze uzavřená malá vrát-
ka opatřená mříži. Rozměrově musí obe-
stavěný prostor odpovídat místnosti ve 
druhém podlaží.

Druhé podlaží je historicky nejcennější. 
Vnitřní rozměr bez výstupků pro střílny 
je přibližně 460 x460 cm. Tloušťka obvo-
dových zdí je převážně 12O cm. Výklen-
ky a střílny ve stěnách jsou situovány 
na východ, sever a západ. Dodatečné 
úpravy ( zúžení výklenků ) jsou provede-
ny u střílny východní a severní, západní 
je zachována v původním provedení. 

Obránci měli zajištěny střelbou přístupo-
vé cesty od Miškovic, Mírovic, Hovorčo-
vic i Čakovic. Původní cesta do Čakovic 
vedle podél západní stěny zvonice. Jedi-
ný vchod do popisovaného prostoru je 
v zaklenutém vstupním otvoru na straně 
jižní. Nejmenší šíře je 85 cm a největší 
160 cm. Výška 180 až 200 cm. V ostě-
ní dveří jsou ve výšce cca 8O cm čtyř-
hranné otvory o rozměrech 20 x 20 cm. 
Směrem východním je otvor hluboký 
150 cm, směrem západním na protilehlé 
straně má hloubku 20 cm. K jakému úče-
lu byly tyto otvory do zdiva zbudovány? 
Rozdílné hloubky umožňovaly vsunout 
do hlubšího otvoru silný trám který po 
vytažení a zasunutí do protilehlého ot-
voru zajistil pevně zbudované dveře kte-
ré měly jistě okénko zastupující funkci 
střílny, zajišťující jižní prostor. Otevíraly li 
se dveře ven, tak zajištění bylo provede-
no pomocí háků, otevíraly li se dovnitř, 
pak pomocí klínů umístěných mezi trám 
a dveře. Byl to jediný přístupový prostor 
do tohoto relativně bezpečného úkrytu. 
Osadníci se sem mohli dostat dříve jen 
pomocí žebříku, který byl do místnosti 
v  případě ohrožení vytažen. Dnes je již 
přístup umožněn dodatečně přistavě-
ným schodištěm.

Třetí podlaží bylo přistavěno později, 
pravděpodobně při stavbě nynějšího 
kostela, ve slohu barokním. Je v něm 
zbudováno trámové úložiště pro čtyři 
zvony. Zavěšeny jsou však tři. Od strany 
východní je to zvon nejmenší, uprostřed 
je zvon nejstarší a vedle zvon největší. 
Čtvrté úložiště je neobsazené. Původní 
osazení není známo.

Strop třetího podlaží tvoří mohutná trá-
mová konstrukce pro cibulovitou stře-
chu. Skvělá práce tehdejších mistrů ře-
mesla tesařského.

Nelze dnes již přesně zjistit od kdy zvoni-
ce sloužila svému účelu. Spodní gotická 
část stavby je mnohem starší než vrchní 
část kde je úložiště zvonů.

První písemnou zprávu nám zanechal 
zdejší řídící učitel František Svěcený ve 
svém spisu z roku 1898. Ten popisuje 
obsazení zvony následovně: „Na zvonici, 
v  stavení to jednoduchém, jedno po-
schodí vysokém, prejzy krytém a velikou 
bání s hromosvodem nesoucím, a pro 

hiStorie



15

sebe od kostela postaveném, nacházejí 
se tři velké zvony. Velký zvon sv.Václa-
va, ulitý za patrona Heřmana hraběte 
Černína z Chudenic Mikulášem Löwem 
v Praze r.1687- a za patrona Otakara hr. 
Černína z Chudenic roku 1873 Jos. Die-
poldtem přelitý. Prostřední zvon sv. Jana 
Ev. ulitý r. 1688 Mikulášem Löwem v Pra-
ze a mající na sobě rytiny sv. Jana Sebes-
tiána. Malý zvon Jana Nep., jenž byl roku 
1825 ulit a nejspíše opatřen na místě 
zvonu, který téhož roku z kostela Třebo-
ratického byl ukraden.“

Třeboradická kronika se jen nepřesně 
zmiňuje (zápis pořízen až v r. 1955) o re-
kvisici dvou zvonů v polovině února 
r.  1917, tj. v první světové válce. Skrov-
né údaje uvádí pouze váhu jednotlivých 
zvonů, jeden vážil 80 kg a druhý 100 kg. 
Byly použity pro válečné účely. Text ná-
pisů ani rok zhotovení udán není. Před 
snětím zvonů z věže se rozloučily s osad-
níky posledním zvoněním.

O rekvisicích za druhé světové války ne-
byly prozatím žádné písemné doklady 
objeveny.

Po provedených záborech zvonů v prů-
běhu dvou světových válek ale také i zlo-
dějnách v době míru jsou ve zvonici tyto 
zvony:

První zvon z leva má dolejší průměr 
50 cm a výšku 40 cm. Nápis : „L.P. 1923, 
sv. Anno pros za umírající“. Nápis je pro-
veden česky, z textu je zřejmé k jakému 

účelu sloužil. Na boku zvonu je dopsáno 
barvou a dnes již špatně čitelné : „A- Tře-
boradice- Praha venkov“ Dokládá to, že 
byl zvon za druhé světové války konfis-
kován, odvezen na pražské Maniny kde 
byly zvony uskladněny a po r. 1945 vrá-
cen zpět. Šťastně přežil válku.

Druhý zvon má dole v průměru 60 cm 
a výšku 50 cm. Nápis je německý. Přelo-
žený má tento text : „Roku 1688-ulil mě 
Mikuláš Lev na Pražském hradě“ Histo-
ricky je tento zvon nejcennější, přežil na 
zvonici několik staletí a je nejstarší.

Třetí zvon má dolejší průměr 82 cm, výš-
ku 62 cm. Nápisy na něm jsou latinské. 
Přesný opis nápisů zvonu nebylo mož-
no provést pro částečnou nečitelnost 
a v  některých místech i nepřístupnost. 
Přesto tento překlad do češtiny, prove-
dený nezávisle dvěma historickými ústa-
vy, dosvědčuje že zvon pochází původ-
ně z opavského kraje.

První překlad:
Nápis nahoře: „Sv. Antonín, Narození 
Panny Marie, - Jan Křtitel“

Nápis dole : „Z milosti Boží mě slil Franc 
Stanke v Opavě“

Nápis na boku zvonu: “Ctěný pán Jan 
Antonín Josef Pino rytíř z Friedenthalu, 
c. k. solní a celní administrátor ve Slezku, 
přísedící soudu ....vévodství Opavského 
a Krnovského .....být.....roku 1746 ....

Druhý překlad:
Nápis nahoře: Sv. Antonín ... Narození 
blahoslavené Panny Marie-Jan Křtitel

Nápis dole: S boží milosti jsem já ... 
s úctou poslušen František dlící v Opavě.

Nápis na boku: Vznešený pan Jan An-
tonín Josef Pino, rytíř z Fridenthalu, Sv.
císařského a též uherského majestátu 
i českého Karla, solného etalonu výběr-
čí úředník právem provincie, jinak též 
v knížectví opavském.

Tělo: pomocník, vyhotovil roku 1746

Tyto neúplné překlady dokumentují 
původ zvonu který se pravděpodobně 
událostmi válečnými dostal z Opavska 
až na kostel třeboradický

Rozhoupání tohoto zvonu se provádělo 
až do r. 2009 pomocí provazu, od tohoto 
roku je jeho pohyb zajišťován elektro-
motorem. Obstarává v současné době 
polední a večerní zvonění. Nezakládá se 
tedy na pravdě tvrzení autorů knihy Ča-
kovice, Miškovice a Třeboradice, vydané 
v r.2005, že dnes vyzvání z třeboradické 
zvonice zvon Václav.

Třeboradická zvonice je nejstarší za-
chovalou středověkou stavbou v obci. 
Vzhledem k svému stáří by si zasloužila 
více pozornosti i odborný stavební a his-
torický průzkum.

Zpracoval Jan Sládeček,  
Praha-Třeboradice

Použité prameny:
Holec Fr. Kronika královské Prahy a obcí 
sousedních,Praha r.1996

Palacký Fr. Dějiny národu českého, Praha 
1939

Podlaha A. Posvátná místa království 
českého,Praha r.1907

Pubal F. Osada Sluhy,vlastním nákladem, 
r. 1911

Sommer J.G. Das Königreich Böhmen, 
Praha r. 1844

Svěcený Fr. Třeboradice, nástin historic-
ko archeologický, vlastním nákladem, 
r. 1898

Kronika obce Třeboradice

Vlastní průzkum provedený autorem 
v r. 2012

Třeboradická zvonice v zimě, foto autor

hiStorie
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Třeboradice do divize nepůjdou
 » Triumf v přeboru, ale pak další 

pohárová porážka, takový byl závěr 
sezony pro fotbalisty SK Třeboradice.

Už pár kol před koncem bylo jasné, že 
třeboradičtí fotbalisté budou šampiony 
přeboru Prahy. Uspět chtěli i ve finále 
pohárové soutěže Teskahor cup, do kte-
ré se probojovali počtvrté za sebou, cel-
kově popáté za posledních sedm let. Po 
finálových porážkách s Uhříněvsí, Braní-
kem, Uhelnými sklady a loni Střešovice-
mi tentokrát parta trenéra Jiřího Tesaře 
nestačila na Duklu Jižní Město, která vy-
hrála hladce 5:0.

"Dukla byla lepší ve všech činnostech, 
přehrávala nás po všech stránkách,“ 
uznal Jiří Tesař, trenér poražených a kapi-
tán týmu Milan Čáp dodal: „Převálcovali 
nás jako buldozer."

Jako vítězové přeboru Prahy měly Tře-
boradice přednostní právo na postup 
do divize. To ovšem nakonec nevyužijí. 
„Ano, zůstáváme v přeboru,“ potvrdil Pa-
vel Kott, předseda klubu, které slaví nej-
větší úspěch v klubové historii.

Poté, co tým získal jistotu, že už ho nikdo 
a nic nepřipraví o první místo, obešel si 
Kott hráče v kabině, aby se každý z nich 
vyjádřil, jak by se na postup výš díval. 

„Bylo to zhruba padesát na padesát. 
Půlka řekla, že by šla do divize, půlka do 
divize nechtěla. Chtěl jsem znát názory 
všech,“ řekl Kott. „Kde bych teď hledal 
novou půlku mančaftu? Informoval jsem 
se u lidí, kteří mají s divizí zkušenosti, 
a k tomu, aby to mělo nějaký smysl, po-
třebujete dvacet hráčů do pole. To by-
chom nedali dohromady. Nějak bychom 
divizi asi odehráli, ale ve finále by se mi 
mančaft rozpadl. Co si budeme povídat, 
reálně by nám hrozil sestup, pak už by 
se tým nemusel dát nikdy dohromady. 
Hodně kluků v týmu má malé děti, rodi-
ny, radši si zahrají vršek přeboru, než se 
trápit v divizi.“

A proto po porážce ve finále poháru 
padlo ze strany Třeboradic definitivní ne 
divizi. „Bylo by kolem toho strašně práce 
a my chceme dělat fotbal, aby to nějak 
vypadalo. Upřímně nejsem přesvědče-
ný, že bychom v divizi, v tomhle prostře-

dí a se zázemím, které máme k dispozici, 
hráli důstojnou roli. Navíc je nás málo,“ 
pokračoval Kott. „Taky si vezměte, co 
jsme předvedli ve finále poháru. Prohráli 
jsme s Duklou 0:5, oni na nás hráli straš-
ně rychle – a v divizi se hlavně běhá, fot-
balovost jde trochu do pozadí. Vyhrává 
silnější a rychlejší,“ myslí si Kott.

Pro variantu neopouštět přebor hrál 
i  fakt, že se soutěž poměrně výrazně 
obmění. Čtyři týmy sestoupí, čtyři nové 
postoupí z I. A třídy. Takový je momen-
tální stav... „Jak máme pořád stejný los, 
tak touhle obměnou se pro nás stane 
přebor jednoznačně zajímavějším,“ po-
vídá Kott, jehož klub tak rozšířil seznam 
vítězů z posledních let, kterým se z růz-
ných důvodů do divize nechtělo. „Je to 
rozhodnutí každého, jestli půjde výš, 
nebo ne. Můžu mít sen vyhrát přebor, ale 
nikde není psáno, že musím pak jít do di-
vize. A kdo to říká, může si založit klub, 
vyhrát s ním přebor a postoupit. My výš 
nejdeme. Chceme být rozumní.“

Text: Michal Káva a PFS, foto: Michal Káva

Základní jedenáctka SK Třeboradice, která vyběhla k finálovému 
zápasu Teskahor cupu proti Dukle Jižní Město. Foto: Michal Káva
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Panther Gym Čakovice
Budova firmy Formkov / Oderská 843/9, Praha - Čakovice
tel.: + 420 725 518 688 / e-mail: info@panthergym.cz
www.panthergym.cz / www.facebook.com/panthergymcakovice

SOLÁRIUM
1 MINUTA ZA 12,- Kč

100 MINUT ZA 1000,- Kč

OTEVÍRACÍ DOBA:
PONDĚLÍ - PÁTEK  7,00 - 22,00 HOD.
SOBOTA - NEDĚLE  9,00 - 21,00 HOD.
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Čakovický fotbal je 
na tom nejlépe za 
poslední roky
Fotbalu v oddíle TJ Avia Čakovice se daří, 
jako už dlouho ne. Mládežnická základ-
na roste a mužům se podařil husarský 
kousek - na jaře vyhráli naprosto všech-
ny soutěžní zápasy a po roce se opět vrá-
tili do 1. B třídy.

„Na jaře jsme vyhráli všechno. Předse-
zonní cíl byl postoupit, ale to, jakým 
suverénním způsobem jsme prošli jarní 
částí, nás samotné překvapilo. Až na dvě 
výjimky, kdy to bylo vyrovnané, jsme 
soupeře válcovali,“ usmívá se při příjem-
ném hodnocení šéf TJ Avia Čakovice Petr 
Rosenhofer.

Tým teď bude muset posílit. „Musíme. 
Chceme hrát ve vyšší soutěži důstojnou 
roli. Zdravé jádro třinácti čtrnácti lidí 
máme, jednáme teď s posilami, do kaž-
dé řady bychom chtěli přivést jednoho. 
Je to v jednání, případně budeme dopl-
ňovat průběžně,“ dodává.

Největší radost mu ale dělá mládežnická 
základna.

„Od příští sezony budeme mít v sou-
těžích osm mládežnických týmů. Ještě 
před deseti lety jsme neměli vůbec nic, 
zažíváme teď ohromný boom. Hlav-
ně u  těch nejmenších. V přípravkách 
a předpřípravkách máme zhruba 70 dětí 
a po květnovém náboru se přihlásilo 
dalších 15. Očekáváme, že až se začne 
zabydlovat přilehlé sídliště, tak bude 
další nárůst. Dětí máme asi 100,“ těší ho. 
„Čakovický fotbal je na tom nejlépe za 
posledních patnáct let,“ chválí.

Za vším je obětavá práce. Jen by to prý 
chtělo více lidí.

„Je nás na to pořád málo. Někteří trenéři 
mají v týdnu dva až tři mančafty. Třeba já 
působím u áčka jako manažer, u ročníku 
2009 jsem a s místopředsedou Roma-
nem Veselým se střídáme u těch úplně 
nejmenších. Dlouhodobě se tomu per-
fektně věnuje šéftrenér mládeže Michal 
Babka,“ přibližuje Rosenhofer.

Příště: S kým spolupracují 
fotbalisté TJ Avia Čakovice a co 

nového se chystá na jejich hřišti? 
Jak završili sezonu letos fantastičtí 

házenkáři Čakovic? Co nového 
u našich volejbalistů?
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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

INTERAKTIVNÍ GRAFIKA A VIZUALIZACE
Od užité grafiky, multimédií, scénáristiky, 3D,
až po realizaci reklamních kampaní. 

PŘENOSOVÉ A SÍŤOVÉ TECHNOLOGIE
Od počítačových aplikací, přes kybernetickou
bezpečnost, až k práci s HW firmy CISCO. 

AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA 
A DISTRIBUCE SIGNÁLŮ
Práce ve skriptovacích a programovacích 
jazycích pro komunikaci s AV technikou. 
Montáže a ovládání přenosové techniky,
včetně engineeringu.

VOŠ INFORMAČNÍCH STUDIÍ 
A SŠ ELEKTROTECHNIKY, MULTIMÉDIÍ A INFORMATIKY        

NABÍZÍME BUDOUCNOST A PRESTIŽ

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA A BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE
Projektování a monitoring parametrů bezpečnostních systémů 
s využitím nejen biometrických dat.

INFORMAČNÍ MANAGEMENT
Podniková informatika, služby knihoven a služby muzeí a galerií.

Výuka probíhá v moderním prostředí s využitím špičkového know-how,
s technikou využívající profesionální SW, dle profesního zaměření.

Kontakt: Pacovská 350/4, 140 00 Praha 4 .  Ing. Anna Luxová, 
tel.: 775151347. www.vosis.cz P ř i j ď t e  s e  k  n á m  p o d í v a t .

92,5x136_mm_Sestava 1  5/17/18  1:01 AM  Page 1

již od 299 Kč za měsíc

 vysoká přenosová rychlost 10 - 100 Mbps
 kvalitní nepřetržité připojení bez výpadků
 instalace zdarma a smlouva bez závazků AKČNÍ NABÍDKA

NOTEBOOK ZDARMA
Objednejte si týden rychlého internetu

na zkoušku  zdarma!

428001-ADC_inzerat[185x90] 06/2013.indd   1 26.6.13   13:19

zdravá výživa psůpřirozená strava

KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize, opravy. 
Tel.: 775132921.

MALOVÁNÍ ČAKOVICE - rychlé, kvalitní a čisté 
vymalování bytu či domu dle vašich představ. 

Profesionální služby. Tel.: 736 734 947.

PEDIKÚRA Miškovice  
(170,- Kč, s docházkou 220,- Kč), tel.: 606 500 867.  

Přijímám poukázky  seniorů od MČ.

Pronajmu garáž v ulici Cukrovarská 
(u Vatikánu), cena 1.500,- Kč, případně dohodou. 

Tel.: 737909177.

HODINOVÝ MANŽEL-montáže kuchyní a nábytku, 
malování, tapetování, vrtání, el. a instal. práce, 

pokládky podlah a mnoho dalšího. Kvalitně. 
Tel:723488010.

Za účelem zdejšího bydlení mé rodiny KOUPÍME 
pozemek nebo dům v Čakovicích, či blízkém 

okolí. Cena rychle, dle kvality, možno stav k 
rekonstrukci, demoliční i nový RD.  Děkuji za 

nabídky 603801499.

Sklad hutního materiálu v Praze 9
přijme ŘIDIČE-SKLADNÍKA.  

Pož. Profesní ŘP C, karta řidiče, výhodou VZV, jeř., 
vazač., palič. průkaz. Mzda 30 - 35 tis. Kč/měs.  

Tel: 731545839,  
e-mail: knourek@technimat.cz.

Jsme mladá rodina, koupíme pozemek 
v Čakovicích a okolí. Klidně i jen 200 m2, na 
výstavbu malého domku. Tel. 775978167.
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v Čakovicích
po-pá 8:00 - 16:30, Na Barikádách 755/28

- rámování a paspartování na míru
- široká nabídka rámů a paspart
- rámování a výroba zrcadel 
- prodej kliprámů a fotorámečků
- prodej obrazových reprodukcí

www.ramovani-cvancara.cz
tel. 283 931 351, 602 235 081

nyní akce: 

na rámování  - sleva 10% 

Prodám garáž v ulici Ke Stadionu, 
cena dohodou. Tel.: 721 589 345.

MANIKÚRA - PEDIKÚRA - ČAKOVICE
HROŇKOVÁ LENKA –TEL. 605 217 055

www.manikura-pedikura-lenka.cz
Ul. Dr. Marodyho 177, Čakovice
Mani+Pedi+Shelac CND  700 Kč

Senioři Mani+Pedi  380Kč

Žaluzie, rolety, garážová vrata, 
plisé, sítě proti hmyzu, markýzy, 

garnýže, šití záclon, shrnovací dveře, 
čalounění dveří, silikonová těsnění - 

úspora 30% tepla. Petříček,  
tel: 606 350 270, 286 884 339,  
www.zaluzie-rolety-praha8.cz

Odvoz starého nábytku na skládku
Stěhování všeho druhu.

 Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí 
atd. Naložíme a odvezeme cokoliv.

Vše za rozumnou cenu.
Volejte: 773 484 056

Jazyková škola Angličtina Praha 
9 se sídlem v Čakovicích hledá 
nové lektory. Nabízíme práci 

v příjemném prostředí a kolektivu, 
úvodní zaškolení a kvalitní metodiku, 

možnost flexibilní pracovní doby.
Váš životopis zašlete na  

info@anglictinapraha9.cz nebo 
na vanickovamarketa@seznam.cz, 

případně volejte na tel.: 777 151 324.

Jazykové kurzy

777 151 324 www.anglictinapraha9.cz

skupinové  ∞ individuální  ∞ pro dospělé ∞ pro děti

4x
 rychleji!angličtina

němčina
španělština
francouzština
italština

NOVINKA!



Na dětském dnu se křtila mláďátka

Centrum ekologické výchovy Farma Miškovice připravilo 
v rámci oslav dětského dne zajímavý program pro malé i vel-
ké návštěvníky, jehož zlatým hřebem byly křtiny čerstvých 
přírůstků - kozlíka Josífka a poničky Aničky.

Děti si s nadšením prohlížely zvířátka, vozily se na poníkovi 
s oslíkem a když je přepadla chuť na něco dobrého, opekly 
si na ohni buřty nebo dostali sladkost ve stánku mateřského 
centra Myška Miškovice.

Foto: Michal & Andrea Káva


