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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!

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

zdravá výživa psůpřirozená strava

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

Prodám garáž v ulici Na Bahnech, 
cena dohodou. Tel.: 608 182 076.

Na zámku v Čakovicích bude od 
14. května probíhat bezplatný kurz 

pro rodiče malých dětí. Jedná se 
o 6 přednášek na atraktivní témata. 

Více info zde:  
www.attavena.cz/jakseneztratit  

nebo na tel. u koordinátorky kurzu 
775 408 130.
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Hledáte zaměstnání?
Jste momentálně bez práce? Nebo byste rádi svoji současnou 
pozici změnili? Úřad městské části nabízí hned tři pracovní 
pozice - vedoucí finančního oboru, referent a dělník / řidič. 
Máte-li o některou pozici zájem, nalistujte stranu 9.

Vlakem z Čakovic až na Kokořín
Máte rádi turistiku? Každý víkend a sváteční dny můžete 
využít z Čakovic přímý vlakový spoj na Kokořínsko, 
konkrétně do Mšena. Počátkem června bude přidána 
i druhá turistická souprava, ta bude vozit turisty do Jičína.

Co s budovou bývalé autoškoly?
Vedle čakovického zámku pořád "straší" nevzhledný objekt 
bývalého ateliéru hraběnky, v ještě nedávné minulosti 
tam byla autoškola. Radnice nabízí pět možností na 
rekonstrukci tohoto objektu a vy můžete svým hlasováním 
pomoct vybrat.

Česko se uklízelo i v Čakovicích
Stejně jako v minulém roce, tak i v tom letošním, okrašlovací 
spolek NAČOS organizoval v Čakovicích velký úklid v rámci 
celorepubliké akce Ukliďme Česko. Do akce se s chutí 
a nadšením zapojilo veliké množství našich školáků.

Sousedské velikonoce v Třeboradicích
VAkce Sousedského třeboradického spolku patří v naší 
městské části k těm nejpovedenějším a nejnavštěvovanějším. 
Na zahradě kostela v Třeboradicích jste si nedávno užili 
povedené velikonoce. Vzpomeňte si prostřednictvím 
fotogalerie.

Děti se budou komfortněji stravovat
Sice se to díky náročnosti prací protáhlo o několik měsíců, 
ale rekonstrukce školní kuchyně i výdejny jídel v Jizerské ulici 
je hotová. Personál tak může pracovat a žáci se stravovat 
v o hodně příjemnějším prostředí, než v jakém to bylo doposud.

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 dubnu 2018.

Slovo 

starosty

od května nás čeká GDPR, obecné nařízení o ochra-
ně osobních údajů. Nemusíte se ale lekat. Co se 
vlastně pod tímto hrůzným názvem skrývá? Mož-
ná prvotně zcela blahodárná myšlenka, že se má 
zacházet s osobními údaji opatrně. S tím napros-
to souhlasím. Nicméně tato prvotní myšlenka na-
bobtnala do neuvěřitelného úřednického aparátu 
a vymkla se kontrole, respektive opustila zdravý 
rozum.

Kvůli ní musíme měnit na radnici nábytek a všech-
ny skříňky, které obsahují i sebemenší a v reálu 
naprosto nepoužitelný osobní údaj, musí být nyní 
uzamykatelné. To nás všechny doposud stálo asi 
půl milionu korun.

Čeká nás také posílení různých zabezpečení a změ-
na pracovních procesů. A to vše v době, kdy se 
ukazuje, že Facebook prodává naše data. Současný 

svět je prostě plný paradoxů. My jsme již z principu 
byli vždy velice shovívaví k osobním datům a velmi 
přísně jsme tuto agendu řešili. Tak snad nám GDPR 
něco i přinese...

Uklízeli jste Česko. A já všem děkuji za to, že spo-
lečně pomáháte naši městskou část udržovat stále 
krásnější. Obzvlášť děkuji hasičům, a to za fyzickou 
i technickou podporu, a samozřejmě také všem 
organizátorům této akce. My si na čistotě městské 
části zakládáme a každý, kdo může porovnávat s ji-
nými částmi, si toho musel dozajisté všimnout. 

Přeji vám všem krásný vstup do jara, užijte si pří-
jemné slunné dny.

S úctou, váš starosta Alexander Lochman

Milí sousedé,
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Základní škola se dočkala komfortnější kuchyně
 » Kuchařky na čakovické základní 

škole mají konečně důvod k radosti, 
byla totiž završena rekonstrukce ku-
chyně ve školní budově a také výdej-
ny jídel v přilehlé budově v Jizerské 
ulici.

„Tyto investiční akce vyšly městskou část 
na 35 milionů korun. Využili jsme ušetře-
né peníze z rekonstrukce školy v Dyjské 
ulici, a abychom je nemuseli vracet ma-
gistrátu, použili jsme je právě na tuto akci. 
Při projektování se ukázalo, že projekt je 
daleko náročnější, než byly původní úva-
hy, a že se nebude týkat pouze výměny 
kuchyňského zařízení, ale kompletní 
změny systému vydávání jídel, logistiky 
a také nové vzduchotechniky, která je 
nedílnou součástí jakékoliv kuchyně,“ vy-
světluje starosta Alexander Lochman.

Doba rekonstrukce školní kuchyně se 
protáhla kvůli tomu, že z plánované 
jednoduché výměny kuchyňského zaří-
zení vznikla de facto zcela nová kuchy-
ně. Místo očekávaných dvou měsíců se 
doba prací protáhla na půl roku.

„Rekonstrukce si vyžádala obrovskou 
trpělivost všech zúčastněných. Jak pra-
covnic školní kuchyně, tak i pedagogů 
a v neposlední řadě i strávníků, tedy na-
šich žáků, neboť během průběhu prací 
musel být zařízen provizorní výdej jídla,“ 
doplňuje místostarosta Jiří Vintiška, kte-
rý má v gesci školství.

Co bude dál?
„Rekonstrukcí školní kuchyně bude ka-
pacita vyhovovat budoucím potřebám, 

včetně předpokládaného nárůstu žáků 
základní školy. Do budoucna plánujeme 
ještě další rozšíření prostor ve školní jí-
delně, aby se ještě více zvýšil komfort při 
stravování,“ dodává.

„Musíme konstatovat, že jde o pove-
denou investici. Jednalo se o kuchyň 
z 80.  let a museli jsme ji rekonstruovat, 
aby splňovala všechny současné normy 
a požadavky. Na základě připraveného 
projektu se provedlo výběrové řízení 
a  vybraná firma vše provedla. Po opti-
malizaci mycího a varného procesu a na-
stavení komunikačních kanálů a podob-
ných záležitostí vše začalo skvěle fungo-
vat,“ doplňuje odbornější náhled na věc 
místostarosta Michal Motyčka.

Text a foto: Michal Káva



5mĚStSkÁ čÁSt

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MARIE PODVALOVÉ 
PRAHA – ČAKOVICE 
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RODIČE S DĚTMI 
 

VÝSTAVA od 17,00 hodin 
        patro zámku 
 

KONCERT od 18,00 hodin 
 sál školy 
 
 

Z Čakovic bude jezdit turistický vlak na Kokořín a do Jičína
Občané naší městské části, kteří mají rádi 
turistiku, zbystřete! Na pěkné výlety se 
můžete vydat přímo vlakem z Čakovic. 
Byla totiž zavedena speciální víkendová 
a sváteční trasa na Kokořínsko do Mšena 
a spustí se také trasa do Jičína. 

Na konci března se sešli zástupci Prahy 
(magistrát hlavního města Prahy a spo-
lečnost ROPID), Středočeského kraje 
(společnost IDSK), dopravců (ČD a KŽC) 
a zástupci městských částí a měst na 
trase, Městskou část Praha - Čakovice 
reprezentoval místostarosta Jiří Vintiška 
a všichni slavnostně zahájili provoz linky 
do Mšena.

"Ta bude jezdit každý víkend i svátek až 
do 28. října. Lidé si tak mohou dojet na 
Kokořín přímo, bez přestupování, mohou 
navštívit turistickou oblast Kokořínsko 
a stejně pohodlně se dostanou zpátky 
domů. Od 2. června do konce září pojede 
také víkendový a sváteční spoj do Jičína 
a zpět. Všechny vlaky jsou historické, z Ča-
kovic vyráží kolem deváté hodiny ranní 
a zpět jedou kolem páté hodiny odpole-
dní," vysvětluje Jiří Vintiška.

Text: Michal Káva 
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Veřejné projednání návrhů proběhne v pondělí 14.05.2018 od 17.00 
hodin v Schoellerově sále čakovického zámku.

Varianta 1

Co s budovou bývalé autoškoly? Pomozte rozhodnout
 » Budova bývalého ateliéru hraběn-

ky Schoellerové u čakovického zám-
ku, kde bývala naposledy autoškola, 
nepatří mezi nejvzhlednější místa 
naší městské části. Pomozte nám to 
změnit!

„Objekt je svojí dispozicí na dnešní dobu 
velmi nešikovně navržen. Jinými slovy, je 
velice těžké do něj cokoliv implemento-

vat. Proto jsme se rozhodli pracovat na 
ideové studii a rádi bychom objekt ote-
vřeli veřejnosti jako malé kulturní cent-
rum, literární kavárnu, zkrátka místo na 
setkávání a odpočinek,“ říká starosta Ča-
kovic Alexander Lochman.

„K dispozici je v současné době pět hru-
bých vizualizací a budeme rádi, když 
nám tyto návrhy okomentujete a přispě-
jete tak ke vzniku nových společenských 

prostor přesně tak, jak si sami přejete,“ 
dodává starosta.

Vizualizace a modely jsou ve spodní 
chodbě úřadu městské části (ve staré 
budově radnice) vystaveny a je možné 
i hlasovat. Jedná se o jednu repliku his-
torické budovy, tedy malý ateliér a skle-
níkové přístavby, a čtyři novostavby 
v různých velikostech a tvarech.
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Varianta 2

Varianta 3
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Varianta 4

Varianta 5
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VEDOUCÍ FINANČNÍHO ODBORU

Odbor: Finanční odbor

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

V platové třídě:  
10. – 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. týdně, 
na dobu neurčitou, zkušební doba 6 měsíců

Nástup do zaměstnání: 01.06.2018, popř. dohodou

Požadované vzdělání: vysokoškolské v bakalářském studij-
ním programu, vyšší odborné popř. středoškolské, ukončené 
maturitou praxe min. 5 let

REFERENT

Odbor: Kancelář vedení úřadu

Oddělení: Podatelna a informační středisko

Místo výkonu práce: Úřad městské části Praha - Čakovice 

V platové třídě: 7. - podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník prá-
ce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění 

Pracovněprávní vztah: 40 hod. týdně, na dobu určitou – po 
dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené, zkušební doba 
3 měsíce

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

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍCH MÍST

Nástup do zaměstnání: 01.05.2018, popř. dohodou

Náplň práce: přijímá a odesílá poštu, obsluhuje CzechPo-
int a datové schránky a podává základní informace o Úřadu 
a MČ.

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 prá-
ce, obsluha zahradní a jiné techniky, řízení motor. vozidel) 
pracovní pohotovost především v zimním období ostatní 
činnosti dle pokynů vedení ÚMČ

Více informací na www.cakovice.cz, nebo u tajemnice 
úřadu, Ing. Mileny Pekařové (283 061 415, pekarova@
cakovice.cz)

S radostí oznamujeme všem příznivcům 
a návštěvníkům, že farmička v Miškovi-
cích je hotová! 

V dokončených upravených výbězích se 
na Vás těší králíci a morčata, ovce a kozy, 
prasátka, slepice, kachny a husy a hlav-
ně poníci s oslíkem. Díky novým cestič-
kám se nemusíte bát bláta a uklouznutí 
a  i  svezení nejmenších po farmičce na 
ponících je měkké a bezpečné. Navíc 
každým dnem očekáváme narození dal-
šího poníčka, čímž začne další velké jarní 
množení. Mláďátek i letos bude určitě 
hodně. 

Těší se na Vás Centrum ekologické vý-
chovy Farma Miškovice, z.s. 

www.farmamiskovice.cz

Navštivte miškovickou farmičku
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 » Pekárna s kavárnou na Cukrovar-
ské ulici naproti čakovickému zám-
ku bude rozšiřovat svůj sortiment.

"Od května bychom rádi  začali vařit leh-
ká jídla, která se hodí k dobrému vínu, 
takže se ještě zpříjemní posezení u nás. 
A důležitou novinkou je také to, že bě-
hem dubna či května budeme montovat 
novou pec, čímž splníme slib, že se u nás 
začne přímo péct. Půjde o čakovické 
speciality, speciální chléb, sádlové rohlí-
ky a další dobroty," říká jednatel společ-
nosti Středovy pekárny Zdeněk Kroupa.

Vařit se postupem času bude i v sobotu 
a v neděli večer, obyvatelé naší městské 
části tak dostanou další možnost ke spo-
jení příjemného posezení a chutného 
lehkého jídla. 

Ve středu 25. dubna se bude od 9.30 ho-
din v čakovickém zámeckém parku opět 
běhat. Gymnázium totiž chystá již osmý 
ročník tradičního charitativního běhu.

„Pět let jsme běhali pro nadaci Člověk v 
tísni v rámci akce Postavme školu v Afri-
ce, jedne ročník jsme běhali pro chlapce 
z Čakovic a minulý rok pro nadaci Para-
ple, pro které poběžíme i letos,“ vysvět-
luje ředitelka čakovického gymnázia Da-
niela Hochmanová.

Nejvíce účastníků je přímo z její školy, 
ale přidat se může každý.

„Na sponzorský list každý napíše, kolik 
věnuje za uběhnutý kilometr a pak je 

Klub seniorů
Přednášky na měsíc duben

18.4. od 14.00 h. Pavla Lešovská – Život a nejdůležitější 
rozhodnutí Karla IV.
25.4. od 14.00 h. MgA. Darina Ničová, DiS. – Horská Indie 
a Nepál

Přednášky na měsíc květen

2.5. od 14.00 h. Dana Butkovičová – Květiny z organzy
9.5. od 14.00 h. Pavla Lešovská – Rod Silva Tarouca
16.5. od 14.00 h. Vycházka s Evou Sokolovou do 
Stromovky. Sraz 9.00 Tesco Čakovice
23.5. od 14.00 h. Darina Ničová – Neuvěřitelná Severní Indie
30.5. od 14.00 h. Ina Málková – Srí Lanka

Kavárna Remigius brzy nabídne i lehká jídla

už jen na něm, kolik chce vyběhat. Není 
důležité, kolik je celková částka, nejdů-
ležitější je myšlenka. Ukázat dětem, že 
i malá věc pomáhá,“ říká organizátorka 
běhu Štěpánka Marková.

„Minulý rok přijeli z Paraplete poděko-
vat. Byli nadšení a řekli, na co finance 
použijí,“ dodává.

Dobrý pocit z pomoci není tou jedinou 
motivací, kterou studenti gymnázia 
mají. Třída, která vybere největší částku, 
dostane od paní ředitelky den volna.

Akce není určena jen pro běžce. Mohou 
se přihlásit a pomoct také chodci, ať už 
sami nebo se psy na vodítku.

Od roku 2011, kdy se běželo poprvé, se 
vybrala na charitativní účely neuvěřitel-
ná částka - 488 504 korun! Letos tedy 
bude pokořena půlmilionová hranice.

Gymnázium opět pořádá charitativní běh

Senioři

Výlet na Moravu
K dispozici jsou ještě poslední volná místa na výlet se-
niorů do okolí Uherského Hradiště. Jedná se o třídenní 
výlet, který se koná od 15. do 17. května.

Podrobné informace podá Ina Málková na telefonním 
čísle 736 670 675.

Přednášky na měsíc červen

6.6. od 14.00 Pavla Lešovská – Rod Thurn Taxis
13.6. Výlet MHD na zámek Veltrusy s Evou Sokolovou

"Budeme připravovat jídla, která se 
k  nám hodí. Guláš s vínem není určitě 
dobrá kombinace," směje se pan Kroupa. 
"Do budoucna bychom rádi připravovali 
tématický týden zaměřené na konkrétní 
speciality a rádi bychom zkusili česká jíd-

la okořenit světovou kuchyní. Pro naše 

věrné zákazníky přichystáme věrnostní 

výhody a slevové kupony, zaslouží si to," 

dodává.

Příště: Třeboradická restaurace Maximum
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 » Stejně jako loni okrašlovací spo-
lek NAČOS organizoval v Čakovicích 
velký úklid v rámci celorepubliké 
akce Ukliďme Česko. 

V pátek 6. 4. s úklidem začali školáci ze 
základní školy Dr. E. Beneše. Letos se 
přihlásilo 11 tříd prvního stupně. Děti 
dostaly pytle na odpad, pracovní ruka-
vice a hlavně instrukce co sbírat a na co 
naopak vůbec nesahat. Jednotlivé třídy 
se rozešly na předem určená místa, tak 
aby pokryly co největší plochu vnitřních 
Čakovic. Uklízelo se v okolí školy, na ná-
městí Jiřího Berana, v parcích, kolem 
dětských hřišť, u fontány ale i v bytov-
kách mezi ulicemi Něvská a Ke Stadionu. 
Děti nosily plné pytle a chlubily se svými 
nálezy. Kabelky, boty, oblečení, rádio, 
klávesnice, hromady všelijakého plastu, 
obalů a papírů. 

Velkým překvapením ovšem byla ná-
vštěva České televize s pořadem Udá-
losti. Přišli natáčet reportáž do večer-
ních hlavních zpráv s vybranou třídou, 
která šla uklízet lokalitu kolem staré 
vlečky u parku. Děti byly nadšené a div 
se nepřetrhly. Reportér pan Brunclík se 
statečně vrhl do houští a sbíral s dětmi 
také. Velkým překvapením byl nález a tří 
podprsenek. 

Všichni školáci se se svými poklady vrá-
tily před školu, kde dostaly sladkou od-
měnu a čestný diplom. Celkem se v pá-
tek nasbíralo 25 velkých pytlů. Máme tu 
velmi šikovné děti. 

V sobotu odpoledne začal úklid pro 
všechny ostatní dobrovolníky. K dispo-
zici jsme měli pytle, pracovní rukavice 
a také mapu s vyznačenými lokalitami. 
Letos se uklízelo na více místech. Okolí 

sídliště U Zámeckého parku a Čakovický 
park měli na starosti hlavně děti nebo 
rodiny s dětmi. Našla se tu pneumatika, 
kusy podlahy, kýbl, kolem potoka do-
konce kufr, cestovní taška, pánvička, kus 
flétny, nabíječka, brýle a všelijaké oble-
čení a boty. 

V Třeboradicích se uklízelo kolem rybní-
ku a v Miškovicích v lesoparku a ve vni-
trobloku.

Po dvou letech jsme se vrátili na Ha-
vraňák, možná to tak z dálky nevypadá, 
ale uklízecí parta tu nasbírala 8 pytlů ne-
pořádku. 

Dalším místem kde se uklízelo, bylo oko-
lí čakovického koupaliště. Přesněji mezi 
koupalištěm a tratí. V křoví se tu skrývalo 
opravdu obrovské množství nepořádku. 
Statečně se na to vrhli dobrovolní hasi-
či s Miškovic, kteří vytahali cca 20 kubí-
ků odpadu. Nacházeli se zde opravdu 
všelijaké věci, spousta skla, plechovek 
a petlahví, velké množství bot a obleče-
ní, plechový sud, kufr, kus skládací židle, 
žehlička, pneumatiky, dráty atd. 

A pod heslem, bez práce nejsou koláče, 
jsme v podvečer rozdělali oheň, opekli si 
buřtíky a pro děti bylo ještě ovoce a su-
šenky. Vyměnili jsme si zážitky a zkuše-
nosti. Moc se těšíme na příští rok, kdy se 
tentokrát více zaměříme na Třeboradice 
a lokalitu u trati.

Odpadu se nasbíralo opravdu hodně. 
Děti v pátek 25 pytlů a následující den 
v  Miškovicích, Třeboradicích, na Ha-
vraňáku, kolem sídliště, v zámeckém 
parku a okolo Mratínského potoka pak 
okolo stovky pytlů!

Ráda bych moc a moc poděkovala žá-
kům naší ZŠ a jejich třídním učitelkám, 
dobrovolným hasičům z Miškovic, všem 
z NAČOS týmu, rodinám s dětmi, v Miš-
kovicích organizátorce Kamile Niv a pro-
stě úplně všem, kterým není lhostejné 
prostředí, kde žijí a nebojí se přiložit 
ruku k dílu a místo sobotní procházky 
nebo posezení u piva na zahrádce se 
vrhli do houští a tahali staré trubky a sbí-
rali plastové lahve.

Děkuji moc‚ 
Michaela Kubernatová – spolek Načos

Ukliďme Česko 2018 – Pojďte uklízet své Čakovice
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 » Dne 21.3. 2018 se žáci čako-
vické gastronomické školy Denisa 
Rathuská a Jaroslav Tolar zúčastnili 
5. ročníku celostátní gastronomic-
ké soutěže ,,SRDCE NA TALÍŘI“. 
Soutěž je určená pro žáky gastrono-
mických oborů středního vzdělává-
ní s výučním listem a každoročně ji  

 » Skupina čtyř vybraných žákyň 
z čakovické gastronomické školy 
v doprovodu zkušeného kuchaře 
a učitele prožila dva týdny na pra-
covní stáži v německém Annabergu 
a Marienbergu. Tato stáž proběhla 
v rámci projektu Tandem – Česko-
-německého fondu budoucnosti. 

Stáž zahrnovala výuku německého ja-
zyka s animátorkou, odbornou praxi 
v  místních školních kuchyních, ale také 
doprovodný program - výlet do Dráž-
ďan, bowling, aquapark.

Žákyně společně s učitelem připravovali 
převážně česká jídla. Velký úspěch sklidil 
klasický guláš s houslovým knedlíkem 
a kynutý koláč s mákem a švestkami. 

Pracovní a přátelskou atmosféru stáže 
nejlépe přiblíží slova jedné z účastnic – 
Alžběty Zemanové ze třídy SKČ2:

pořádá SOŠ a SOU Městec  Králové  
v prostorách KD Městec Králové.

Téma soutěže bylo stanoveno ke stému 
výročí československé státnosti. Zúčast-
nilo se 19 dvoučlenných soutěžních 
týmů z gastronomických škol celé ČR. 
Úkolem soutěžících bylo připravit a ob-
hájit v daném časovém limitu slavnostní 

„I přestože jsme německé hranice pře-
kračovaly jako žákyně, které se sem tam 
míjely na chodbách školy, už od druhé-
ho dne z nás byla skvělá parta, které to 
v kuchyni dokonale hrálo. 

I s panem učitelem jsme pracovali na 
všem společně, samozřejmě si občas 
vyměnili názory ohledně jednotlivých 
jídel, ale hlavně se hodně nasmáli. Třeba 

Zlaté medaile ze Srdce na talíři 2018

Žáci čakovické gastronomické školy předvedli v Německu 
„českou klasiku“

tabuli pro 2 osoby a vyrobit libovolné 
druhy obložených chlebíčků dle vlast-
ní fantazie s využitím pravidel moderní 
gastronomie.

Našim žákům se podařilo získat v nabi-
té konkurenci zasloužené 1. místo. Toto 
umístění motivovalo i naše další žáky, 
kteří se rádi zúčastní i dalších ročníků.

Ing. Jan Rezek 
zástupce řed. pro PV

když jsme si spletli olej ve spreji s malým 
hasicím přístrojem a málem jsme ho po-
užili při vaření, nebo při společných ve-
čeřích se studenty z internátu. 

Vrátily jsme se spokojené, nabyté nový-
mi zkušenostmi a obohacené o odbor-
nou jazykovou výbavu.“

Ing. Martin Černohorský 
učitel odborných předmětů
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Sousedské třeboradické Velikonoce
 » Sousedské třeboradické Velikono-

ce se jako každý rok konaly v pro-
storách zahrady kostela Nanebevze-
tí Panny Marie v Třeboradicích díky 
vstřícnosti Arcibiskupství pražského, 
které opět zapůjčilo kostelní zahra-
du ke konání akce. Akce se kona-
la ve spolupráci se spolkem Bílej 
Mlejn Čakovice, Farmou ekologické 
výchovy Miškovice, MŠ Čtyřlístek, 
Třeboradice a ZUŠ Marie Podvalové 
Čakovice. Organizátorem akce byl 
Sousedský třeboradický spolek.

„Počasí se vydařilo, svítilo sluníčko a tak 
přišel mezi nás rekordní počet návštěv-
níků a my doufáme , že se jim akce líbila, 
o čemž svědčí ohlasy lidí. Děti byly nad-
šené z vystoupení SHŠ Rebel, které si pro 
děti připravilo představení Burgundské 
dobrodružství kralevice Karla na cestě 
do Itálie. Je naprosto zřejmé, že děti ry-
tířská klání nikdy neomrzí a díky výbor-
né divácké atmosféře členové SHŠ Rebel  
Třeboradice rádi navštěvují. Atmosféru 
zpříjemnilo hudební vystoupení Coun-
try kapely Čakovice , diváky uchvátilo 
a bylo odměněno velkým aplausem vy-

stoupení skupiny JNS – Cheerleading.
Všechny diváky upřímně rozesmálo 
a  potěšilo divadlo Šimona a Pepy pod 
vedením Šimona Pečenky.  Jako každý 
rok zazpívaly děti z MŠ. Program pro děti 
byl bohatý nejen díky představením, ale 
pro děti byly  připravené i hry a zábava 
spolkem Bílej Mlejn Čakovice, Farmou 
ekologické výchovy Miškovice,“ vypráví 
o  příjemném průběhu celého odpoled-
ne pořadatelka Míša Šimůnková.

„V letošním roce se poprvé účastnil Klub 
ŽAP. Jedná se dobrovolnou neziskovou, 
humanitární organizaci, která pomáhá 
onkologicky nemocným ženám.Klub 
ŽAP na akci prodával drobné upomínko-
vé předměty, které byly vyrobeny člen-
kami ŽAP a výtěžek z prodeje je určen 
na pomoc onkologicky nemocných žen. 
Děkujeme všem návštěvníkům, kteří si 
některý z krásných výrobků zakoupili 
a tím je podpořili. Jako v loňském roce se 
konala tombola pro děti a některé z cen 
darovalo Beat radio, nechyběly ochut-
návky typických velikonočních pokrmů, 
oblíbený chleba se sádlem, výstava na 
téma Velikonoce, kterou připravili žáci 
ZUŠ Marie Podvalové pod vedením MgA 

Jany Anděličové a děti z MŠ Třeboradice 
a Čtyřlístek.Mezi děti přišel opět jejich 
zvířecí kamarád třeboradický beran Bo-
ban,“ pokračuje ve vyprávění.

A chybět nemohou ani slova chvály.

„Děkujeme všem přátelům a sousedům 
za pomoc. Dále bychom chtěli poděko-
vat MČ Praha Čakovice za podporu nejen 
finanční, Arcibiskupství pražskému, Beat 
radiu, SHŠ Rebel, Šimonovi Pečenkovi, 
JNS, Andree Tompichové, Vlastě Sveře-
pové, Kateřině Sveřepové, Jiřímu Vintiš-
kovi, Michaele Vintiškové, Taťáně Švar-
cové, Janu Kloudovi, Zuzce Fröhlichové, 
Nataše Špačkové, Petře Hledíkové, Jind-
ře Sorokové, Ludmile Vargové. Na závěr 
bychom chtěli srdečně poděkovat , že 
přišli mezi nás oslavit jaro i někteří čle-
nové zastupitelstva MČ Praha Čakovice, 
a to pan starosta Alexander Lochman, 
1. místostarosta pan Jiří Vintiška, mís-
tostarosta pan Daniel Kajpr, paní Ivana 
Heřmánková a Ludmila Vargová. Děku-
jeme všem, kteří přišli mezi nás a těšíme 
se, že se shledáme na dalších akcích. Na 
závěr bychom chtěli všem poděkovat za 
přispění do sbírky pro zvířátka,“ uzavírá 
Míša Šimůnková.
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ZUŠ Marie Podvalové pořádá  

DEN 
OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ 
 16. 4. 2018  

od 13.00 do 18.00hod. 
Pohlídka prostor školy, ukázky vyučování hry na hudební nástroje a možnosti nahlédnout do 

výuky ve výtvarném, tanečním a literárně dramatickém oboru.  

V literárně dramatickém oboru bude možné nahlédnout do výuky od 14.00 do 15.30 hod. 

Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice                             K Rybníčku 8, Praha 9 -Satalice
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Leden
Pan Manda dožaduje se vysvětlení, 
k čemu jsou v rozpočtu 4.000 Kč pro 
okrašlovací spolek. Vysvětleno, že spo-
lek nedostává ničeho, ale z povolené-
ho obnosu plánují se účty za stromoví 
a  keře pro obec. Pan Manda žádá, aby 
se daly do rozpočtu 4.000 Kč na polévky 
pro děti nezaměstnaných rodičů. Místní 
knihovna má 2.000 svazků a 626 čtená-
řů. Koná se ples národních socialistů za 
hojné účasti v hostinci u Sládků. 

Únor
Koná se ples zřízenců cukrovarnických 
za malé účasti. 8. Sokolské šibřinky kona-
jí se za veliké účasti. Hudbu obstarávaly 
3 kapely: v sále hudba p. Patrasa, v baru 
hudba z biografu, v kavárně cikánská ka-
pela. Místnosti byly pěkně dekorovány, 
půlnoční scénu tvořil tanec vil. Vstupen-
ky 15 Kč. Auta svážela hosty pilně celý 
večer. Okresní schůze starostů v obci 
zdejší jednomyslně usnesla, aby všechny 
obce podaly resoluci Zemskému úřadu 
o znovu zřízení okresu karlínského. Úřad 
Praha-Venkov je příliš rozsáhlý, spojení 
velmi těžké a mimo to, tento okres cho-

vá se macešsky k obcím zdejším a favori-
suje okresy Zbraslav a Smíchov. 

Březen
7. v den 80ti letých narozenin pana presi-
denta konány byly oslavy v celé republi-
ce. V obci zdejší konána slavnostní schů-
ze. Starosta a řečník z Prahy promluvili 
vzletně o životě presidenta a řeč odmě-
něna byla dlouhotrvajícím potleskem. 
Po zapění slavnostní kantáty pěveckého 
sdružení Sokola, promítány byly obra-
zy z presidentova života. 12. zemřel ve 
svém bytě v Reslově ulici poslední budi-
tel národa a tvůrce nejčtenějších histo-
rických románů, profesor Alois Jirásek. 
Rozpočet na komunikační práce bude 
nutno zvýšiti až na 800.000 Kč. Pan Kindl 
byl požádán, aby udal cenu pozemku, 
který by postoupil náměstí. Smlouva na 
dodávku vltavské vody cukrovarem byla 
podepsána. Cenu vody stanoví cukrovar 
na 80 hal. za m3. 

Duben
Plán prací, které by se měly letos podnik-
nouti: 15.370m kanalizace směru miško-
vického, 9.343m silnic, 2.367m obrub-

ných, 4.282 m2 chodníků a regulovati se 
má Stará Náves. Jakmile dojdou sloupy, 
provede se osvětlení západní části obce 
a cukrovaru.  K úhradě použije se z roz-
počtu 467.417 Kč, od okresu 10.000 Kč, 
zbytek loňského rozpočtu 10.000 Kč 
a mimořádné doplatky obecního úřadu 
200.000 Kč. Služebná ředitele cukrovaru, 
Růžena Ledvinková, zastřelila se na hrázi 
dráhy za továrnou. Bylo to hezké, veselé 
děvče, povahy společenské. Příčina ne-
byla vypátrána. Dle nalezené korespon-
dence, dá se souditi na lásku. 

Květen
Svátek práce se světí všeobecně a všu-
de. V celé republice nebyly žádné výtrž-
nosti, pouze v Praze policie sebrala 121 
tabulek s pobuřujícími nápisy, jež nese-
ny byly v průvodu. V Kladně policie též 
byla nucena zakročit. Při bourání sešlé 
budovy č.p. 15 a kopání nových základů, 
našla se v hloubce 2m lidská kostra za-
sypaná vápnem – bez hlavy. Místní lékař 
prohlásil, že kostra leží pod podlahou asi 
40 roků. V místě bývala řezárna, později 
truhlářská dílna a posledně tam bydlel 
starý obchodník kožešinami Ládr. Bylo 
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Připravila Jarka Krákorová

pátráno – ale ničeho vypátráno nebylo. 
Tělocvičná jednota Sokol rozvinuje pra-
por. Konají se slavnostní proslovy, ma-
lebný průvod obcí, promenádní koncert 
na tržišti, sokolská veselice a taneční 
zábava. Matkou praporu byla paní Jana 
Šálková. Sčítání pozemků: orné půdy je 
31.504 ary, luk 61a, zahrad 730a, pastvin 
188a, vodní plochy 628a, půdy zastavě-
né a dvorků 2.142a … , živností: celkem 
v  první skupině 74 živnostníci, ve dru-
hé v Nových Čakovicích 31 živnostník 
(pozn. následuje dlouhý výčet zajímavý 
pro místní starousedlíky), plodin: pšeni-
ce, žito, vikev, brambory, řepa, mák,… 
zelí, květák, jetel, vojtěška, kukuřice… 
a zvířectva: klisen plemenných 5, koní 
kočárových 2, jalovic 162, krav dojných 
upotřebitelných i k tahu 24, voli k tahu 
10, koz 47, selat 98, kohoutů a slepic 
2.704, atd ….. 

Červen
Kanalisace v obci je hotova, ostatní prá-
ce pokračují. Provedeno komisionelní 
ohledání potočiště od Letňan, jímž Avia 
hodlá odváděti záchodové splašky. Po-
tok jde zámeckým parkem do potoka 
ďáblického. Obec i cukrovar brání se 
provedení tohoto projektu. Panují ne-
snesitelná horka. 

Červenec
Nové silnice ve východní části obce 
k  Miškovicům válcuje okresní válec. 
Teploměr vystupuje na 45st. Velikým 
suchem trpí stromy, které se ještě nezo-
tavily z mrazivé pohromy v roce 1929. 
Množství prachu je všude, vozidla jsou 
nenáviděna a z nich nejvíce motocykl 
užívaný mladými lidmi, kteří hodlají di-
vokou jízdou a hrozným hlukem vynutiti 
si obdiv. Sbor pro postavení pomníku 
Jana Husa klade základní kámen pro 
pomník. Kolem kamene stáli sokolové, 
v čele černý prapor s rudým kalichem. 

Řečník z Prahy útočil na církev římsko-
-katolickou tvrdě, že není Čechem, kdo 
v této církvi setrvává. Škodovy závody 
počínají se stavbou továrny na letadla na 
pozemcích letňanských vedle nádraží. 
Na většině polí začínají žně. Fotbalistic-
ký klub pořádá zahradní zábavu. Zřízení 
druhého biografu u Sládků bylo povole-
no 17 hlasy proti 11. 

Srpen
Pouť v Třeboradicích byla vinou špat-
ného počasí navštívena slabě. V Miško-
vicích servaly se dvě ženy ze žárlivosti. 
Jedna druhé rozbila obličej lopatou. 
Vzducholoď Graf Zeppelin přiletěla nad 
Prahu od severo-západu. I zde mnoho 
lidí sledovalo ohromnou stříbrnou rybu 
plující oblohou. Z vojenského letiště ve 
Kbelích vypravena byla 2 letadla vstříc 
a doprovázela Zeppelina po dobu jeho 
letu nad Prahou. Kominíku a fotografo-
vi Slepičkovi povoleno umístění skříňky 
s fotografiemi na zdi v ulici Revoluční.

Září
2. přiletěli do New Yorku francouzští letci 
Costes a Bellonte, kteří poprvé přeletěli 
oceán od východu k západu na letadle. 
V Pešti byly demonstrace 20 tisíc lidí kvů-
li volebnímu právu a policie užila proti 
nim sečných i střelných zbraní. V  Čako-
vicích radou usneseno, aby byly rozdě-
leny na část západní a východní. Obec 
zakoupí nové vodoměry. Za vodovodní 
přípojku zaplatí konsument 100 Kč a za 
vodoměr rovněž 100 Kč. V okolí samá 
posvícení, 28. koná se i u nás. Místní stu-
dentstvo pořádá první studentský večí-
rek s žertovnou hrou Šněrovačka. 

Říjen
Řepa se již dobývá na všech stranách, 
vozy projíždějí hustě silnicí a řepu sklá-
dají u kanálů. Hlavní vodovod byl již za-
montován v chodníku na rohu zámecké 
zdi, Před poštou postaven stojan. Suro-
várna začíná pracovati. Zástupy lidu sle-
dují na tabulích vyvěšená jména dělníků, 
kteří mají nastoupiti do práce. Mnoho 
řepy přiváží dráha, některý den až 100 
vagonů. V Německu stávka kovodělníků. 
V Aldorfu hrozný výbuch v dolech. Dvě 
šachty zasypány a v nich pohřbeno 260 
horníků. Na Moravě jsou katastrofální 
povodně.

Listopad
Celý hřbitov proměněn v bíle kvetoucí 
sad. Obecní úřad dodává do jednotli-
vých bytů archy pro sčítání lidu s pouče-
ním o vyplňování. 

Prosinec
Krise zemědělská a průmyslová působí 
hrozivou nezaměstnanost mezi dělnic-
tvem. Města a různé korporace vybí-
zejí ku sbírání pro nezaměstnané. Vý-
sledek sčítání lidu: v Čakovicích ke dni 
2.12.1930 úhrnem žije 3.200 lidí, z toho 
40 Němců, 14 Židů. Náboženství katol. 
58%, evangel. 10%, bez vyznání 32%. 
V Třeboradicích žije 578 lidí, v Miškovi-
cích 698 lidí….. v Letňanech 1.526 lidí…. 
V  celé republice 14.723.234 lidí. (pozn. 
dále kronika uvádí výsledky sčítání lidu 
jmenovitě po číslech popisných). Národ-
ní sdružení dělnictva cukrovarnického 
má dětskou vánoční nadílku v továrním 
hostinci. 
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Dění v městské části na you tube kanále

Rozpočet Čakovic pro rok 2018

Zastupitelstvo schválilo rozpočet měst-
ské části pro rok 2018. Jaké jsou očeká-
vané příjmy a jaké budou největší inves-
tice?

Sousedské 
třeboradické 
Velikonoce

Uctění památky obětí 
květné neděle

Turnaj o Pohár 
starosty Čakovic

Koncert učitelů ZUŠ

Hasičský bál

Slavnostní otevření 
školní výdejny jídel

Setkávání občanů na akcích 
pořádaných Sousedským 
třeboradickým spolkem 
patří k těm nejpříjemnějším, 
které se u nás pořádají.

Reportáž z pokládání věn-
ců k pomníku na náměstí 
25. března k výročí velkých 
náletů, které 25. března 
1945 postihly Čakovice 
a okolní obce.

Reportáž z turnaje mladších 
žáků v národní házené, kte-
rý se uskutečnil v tělocvičně 
čakovické základní školy.

Na Základní umělecké škole 
Marie Podvalové se konal 
koncert učitelů, kteří náš-
těvníkům ukázali, jak mistr-
ně ovládají své nástroje.

Hasiči si umí poradit nejen 
s ohněm, ale také s příjem-
nou zábavou. Jaký byl ples 
Sboru dobrovolných hasičů 
v Miškovicích?

Čakovická základní škola 
dokončila rekonstrukci škol-
ní kuchyně i výdejny jídel 
na detašovaném pracovišti 
v Jizerské ulici.

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 pravi-
delně přispívá reportážemi z naší městské 
části. Za poslední týdny přibyla videa z ná-
sledujících akcí:
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Nejmladší se utkali v dvoudenním turna-
ji a nejlepší brankař, obránce a nejlepší 
hráč turnaje jsou z Čakovic!

Již několik let se koná turnaj v národní 
házené pro naše nejmenší. Ti soutěží 
v tzv. koedukovaných (smíšených) tý-
mech. O víkendové dny se dělí Modřan-
ský Méďa a Spoje open - pořádané na 
hřištích TJ Spartak Modřany a KNH Spoje.

Přihlásili jsme dvě družstva, které jsme 
rozdělili převážně na chlapce a dívky. 
Chlapcům pomáhala Ella Řehořová, 
která tak hrála za oba týmy. Kluci po so-
botních zápasech postoupili ze skupi-
ny z  prvního místa a  hráli tak v neděli 
o 1.  - 4. místo. Děvčata, složená převáž-
ně z nováčků, hrála o 5. - 8. místo. Musí-
me podotknout, že i když v dívčím útoku 
hrály převážně obránkyně, dokázaly se 
i ony střelecky prosadit. 

Přes předvedenou bojovnou hru skon-
čila děvčata na 7.místě. Za sebou měla 
těsné prohry, kdy jedním z důvodů byla 

Memoriál Miroslava Krejči
Letos se turnaj žen konal v sobotu 17. března za 
účasti šesti celků. Dorazily ligové týmy TJ Sokol 
Tymákov a TJ Přeštice, dále Draken Brno a TJ Sokol 
Ejpovice a samozřejmě čakovické áčko.  Šestý tým 
TJ Sokol Blovice se na poslední chvíli omluvil a na-
hradilo jej naše béčko.

Vítězem se stal tým Tymákova s pěti výhrami 
a  skóre 78:16. Další pořadí: 2. Přeštice, 3. Brno, 
4. Čakovice A, 5. Ejpovice, 6. Čakovice B.

O pohár starosty Čakovic už pošesté
V sobotu 24. března Čakovice opět žily 
házenou. V hale probíhal turnaj staršího 
žactva, kterého se zúčastnilo 10 týmů - 5 
dívčích a 5 chlapeckých. Pozvání přijaly 
celky z Jihlavy, Přeštic, Modřan, Spojů, Ba-
kova a Žatce. Zájem o účast  byl enormní, 
později přihlášené týmy musely už být 
odmítány. Po celou dobu turnaj doprová-
zela příjemná atmosféra. Obě naše druž-
stva, jak starších žákyň, tak i starších žáků, 
na sebe můžou být pyšná, neboť jedno-
značně patřila k těm méně zkušeným 
a i věkově nejmladším (nastupovali za nás 
chlapci ve věku 8 let, kdy krajní hranice je 
15 let) a přesto dokázala bodovat. Obě 
naše družstva skončila na čtvrtém místě. 
V kategorii dívek zvítězila děvčata ze Žat-
ce. Prvenství z družstev žáků si odvezly 

Přeštice. Velké díky patří rozhodčím za 
odpískané zápasy a také trpělivost a po-
moc hráčům. Děkujeme i panu starostovi 

za pomoc při předávání cen. Tento turnaj 
byl jistě výbornou poslední zkouškou 
před zahájením jarní sezóny.

i nezkušenost útočnic. Obrana dívek hrá-
la skvěle, hlavně zkušená bekyně Johan-
ka Dvořáčková, která byla oporou i pro 
méně zkušené obránkyně. 

Chlapci skončili na krásném 3. místě. 
Oproti holkám měli zkušenější útok 
a  skvělou obranu, která dokáže vybo-
jovat a vynést čím dál tím víc míčů. Na 
tomto turnaji se opět vyhlašovala indi-

viduální ocenění a Čakovice měly opět 
své zástupce. Brankáře turnaje vyhrál 
náš skvělý brankář Fabián Krpata, který 
chytá v bráně méně než rok. Nejlepším 
obráncem, tedy bekem, byl čakovický 
hráč - Martin Vintiška, který si toto oce-
nění jednoznačně zasloužil svou oběta-
vou hrou a sebranými míči. Dalším oce-
něným hráčem, a to hráčem turnaje byl 
náš Alex Pech.

Modřanský Méďa a Spoje open
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 » Znáte ten pocit, kdy Vás uvnitř 
něco krásně hřeje? Ten pocit, který 
Vám říká, že jste něco dokázali? Já 
ho zažila uplynulý víkend, tedy ještě 
stále ho mám.

Uplynulý víkend se ve spolupráci oddílů 
TJ AVIA Čakovice a TVT Motion uskuteč-
nil první, a určitě ne poslední, víkendo-
vý teamgymový kemp. Protože dětí byl 
velký počet, povolaly jsme si na pomoc 
další skvělé trenéry, se kterými doufáme, 
že navážeme spolupráci i v trénincích.

Teamgymový kemp 2018
Děti přijely v sobotu v 9 hodin a celé 
dopoledne se věnovaly seznamovacím 
hrám a cvičení s hudbou, které vedla 
naše choreografka Kristýna Čermáková. 
Po obědě a pauze jsme se začaly věnovat 
nácvikům a zdokonalováním řad vzad na 
akrobacii. Výsledky byly opravdu vidět.

Po večeři následoval večerní program, 
o který se postarala mužská část našeho 
trenérského kolektivu - Michal a Pavel.

V neděli jsme vstávali opravdu brzy ráno, 
abychom stihli natrénovat co nejvíce. 

Čekala nás trampolína, kde všechny děti 
skočily salta, většina poprvé salto schyl-
mo a začali jsme se pomalu učit i obra-
ty. Na akrobacii jsme se věnovali řadám 
vpřed.

Musím děti pochválit, cvičily na 100% 
a zlepšení bylo opravdu vidět! Věřím, že 
jsou děti z tohoto víkendu nadšeny mi-
nimálně jako my trenéři a budou se chtít 
zúčastnit dalších podobných kempů, 
které se chystáme uspořádat.

Dominika Dymáková

TJ Avia Čakovice - 2. liga 
národní házené mužů, 
jarní část

22. dubna 11.00  
Čakovice - Žatec B

29. dubna 8.45  
Nýřany B - Čakovice

12. května 12.05  
Čakovice - Litohlavy

13. května 11.55  
Čakovice - Všenice

20. května 10.30  
Litice - Čakovice

27. května 11.00  
Čakovice - Rožmitál

2. června 16.00  
Ejpovice - Čakovice

3. června 11.00  
Kyšice - Čakovice

10. června 11.00  
Čakovice - Most

16. června 16.00  
Vřeskovice - Čakovice

17. června 10.30  
Příchovice - Čakovice

NÁRODNÍ HÁZENÁ - jak 
hrajeme doma oblastní 
přebor?

28.4.2018 
TJ AVIA ČAKOVICE - KNH SPOJE
8:30 ženy  B
9:50 koedukovaná
11:00 ženy A
12:20 starší žáci
14:50 starší žákyně
16:00 dorostenci

19.5.2018 
TJ AVIA ČAKOVICE - SOKOL BAKOV
8:00 starší žákyně
9:05 dorostenky
10:20 starší žáci
11:25 muži B
12:40 ženy A
14:00 starší žáci
16:20 dorostenci

26.5.2018 
TJ AVIA ČAKOVICE  - ŘEVNICE NH
9:00 koedukovaná
10:10 starší žáci
11:20 koedukovaná
12:30 muži B
13:50 dorostenci 

Rozlosování nohejbalistů 
TJ Avia Čakovice
Extraliga mužů
30. března  
Benešov - Čakovice (5:5)
14. dubna 14.00  
Karlovy Vary - Čakovice
21. dubna 10.00  
Čakovice - Český Brod
28. dubna 14.30  
Čelákovice - Čakovice
29. dubna 10.00  
Čakovice - Žatec
5. května 15.00  
Modřice - Čakovice
6. května 14.30  
Vsetín - Čakovice
12. května 10.00  
Čakovice - Benešov
19. května 14.00  
Žatec - Čakovice
26. května 10.00  
Čakovice - Karlovy Vary
8. června 17.00  
Český Brod - Čakovice
16. června 10.00  
Čakovice - Čelákovice
1. září 10.00  
Čakovice - Modřice
8. září 14.00  
Čakovice - Vsetín
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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% 

PEDIKÚRA Miškovice  
(170,- Kč, s docházkou 220,- Kč), 

tel.: 606 500 867.  
Přijímám poukázky  seniorů od MČ.

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

www.manikura-pedikura-lenka.cz 
Manikúra, pedikúra-mokrá, suchá 

Shellac CND, modeláž nehtu.
Vchod společný s krejčovstvím
Ul. Dr. Marodyho 177, Čakovice

HODINOVÝ MANŽEL-montáže 
kuchyní a nábytku, malování, 

tapetování, vrtání, el. a instal. práce, 
pokládky podlah a mnoho dalšího. 

Kvalitně. Tel:723488010.

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

Společnost zabývající se povrchovou 
úpravou kovů přijme na pracoviště 
v Čakovicích - areál IMPERA PARK- 

pracovníky do výroby (možno 
i nevyučené nebo základní vzdělání), 

provozního údržbáře, elektrikáře 
a administrativní pracovnici (SŠ). 

Nástup možný ihned. Dobré platové 
a pracovní podmínky. 
Kontakt: 731461833,  

mail: gf.praha@gmail.com.

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.

Jsme mladá rodina, koupíme 
pozemek v Čakovicích a okolí. 
Klidně i jen 200 m2, na výstavbu 

malého domku. Tel. 775978167.
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Třinecká 673, Praha 9 - Letňany
www.gambrinus.cz/srdcovka/sklenik

email. info.sklenik@email.cz
tel: +420 241 407 820

Rádi bychom Vás pozvali do nově otevřené restaurace v 
pražských Letňanech, do vlajkové restaurace značky 
Gambrinus, SRDCOVKY SKLENÍK.

Restaurace Skleník vždy byla velmi oblíbenou restaurací nejen 
pro místní obyvatele. Díky celkové rekonstrukci, jenž  proběhla 
v rekordním čase 2 měsíců, jsme pro Vás mohli otevřít zcela novou, 
moderní a prostorově otevřenou restauraci Srdcovku Skleník.

Gambrinus - pivo jako v pivovaru
Koncept Srdcovka byl vytvořen s myšlenou, aby se hosté cítili jako 
v pivovaru. Patrné je to hned od vstupu. Upoutají Vás interiérové 
pivní tanky, které jsou zrekonstruovány přímo pro Srdcovku. 
Jsou nastojato a vytváří dojem, že člověk zavítal přímo do pivovaru. 
Avšak pivovarskou atmosféru nevytváří jen industriální prvky, ale 
tataké stoly ve stylu starého dřeva, otlučená cihlová zeď anebo kožené 
třmeny držící polštáře u lavic. V letních měsícíh naše hosty zajisté 
potěší velká zastřešená zahrádka, na kterou se pohodlně usadí 
až 80 lidí. Velkou výhodou je naše velké soukromé 
parkoviště. A když dá počasí, pravidlem 
u nás bývá také letní grilování. 

NOVĚ OTEVŘENO

                                    Tradiční česká kuchyně
V Srdcovce vaříme výhradně z čerstvých 

surovin. Preferujeme tradiční českou kuchyni, kterou 
připravujeme moderními a originálními postupy. 

Masa jsou dělána pomocí metody sous-vide, steaky 
grilujeme na dřevěném uhlí a například předkrmy 

podpodáváme zavařené ve skleničkách. 

ROZVOZ JÍDEL PO CELÝ DEN
Každý den pro Vás připravujeme polední menu, které Vám dovezeme až domů, nebo do práce. 
Objednávat můžete telefonicky na tel. čísle +420 241 407 820 nebo prostřednictvím Damejidlo.cz.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

ZVEME VÁS DO NOVĚ OTEVŘENÉ RESTAURACE 



Pohádkový les v Čakovicích

V neděli 8. dubna se v parku u čakovického zámku ko-
nal Pohádkový les, s tématem Skřítkové a víly. Cesta plná 
úkolů čekala na odvážné děti, které se nebály setkání s ru-
salkou, hastrmánkem, mravencem nebo skřetem. Každý 
z nich měl pro malého dobrodruha zadání, po jehož spl-

nění se dostal blíže k vytouženému cíli s dárečkem. A tam 
už se nebál skoro nikdo, protože kdo by utíkal před krás-
nou vílou s truhlou plnou pokladů? Na akci přišlo 586 ná-
vštěvníků – z toho 384 dětí.


