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vyplnit formulář „Objednávka inzerce“ (ke stažení na www.cakovice.cz)
a zaslat ho na adresu: inzerce@cakovice.cz

To-Be-Fit
Bodystyling - aerobně posilovací
cvičení - každý čtvrtek v 18.30. Funkční kruhový trénink – každou neděli
v 18.00. V nově zrekonstruované budově ZŠ ul. Dyjská. Cena 85 Kč.
Poskytuji i výživové poradenství, jídelníček na míru! 739 619 241,
bulankova.monika@gmail.com,
www.to-be-fit.cz,
FB Bodystyling s ToBeFit
HODINOVÝ MANŽEL - odborné
řemeslné práce.
Telefon: 774 908 240.
Sháním ke koupi řadovou garáž
v Čakovicích. Tel.: 724 542 731.
!! Odvoz starého nábytku na skládku !!
Stěhování všeho druhu. Vyklízení
sklepů, bytů, pozůstalostí atd.
Naložíme a odvezeme cokoliv.
Vše za rozumnou cenu.
122_45_brezen_2016_Sestava
1 15. 3. 2016
Volejte: 773 484 056

MC Cirkus hledá k pronájmu
prostory vhodné k provozování
aktivit pro rodiče a děti (býv.
kočárkárna, kanceláře…). Jen území
Čakovic, Třeboradic, Miškovic.
Nabídky volejte nebo pište na
tel.737444367, info@mccirkus.cz.

Masáž v pohodlí Vašeho domova
- relaxační, sportovní. Cena 250,Kč/40 min. Při objednání dárkového
poukazu 5ti masáží, 5. masáž zdarma
(doprava v Praze 9 a okolí v ceně, dále
po dohodě). M. Krahulec, DiS,
Tel.: 604 52 95 85.

Nabízím zajištění stavebního
povolení, kolaudačního řízení,
změn v užívání staveb, nákup a
prodej nemovitostí, zajištění tržního
ocenění staveb pro pozůstalost.
Realitní a projekční kancelář PEGAS,
Cukrovarská 815, Praha 9 - Čakovice,
František Šnobl, tel. 606134413
email: fsnobl@volny.cz.

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

Výuka nebo doučování německého
jazyka – individuální nebo skupinová
– od 21do 99 let. Adresa Marty
10:37 Stránka
Krásové, Čakovice. Tel.: 739 089 773

Přijmeme pracovnice kompletace
papírenského zboží, modelů, elektroniky. Provozovna Praha 9-Čakovice .
Informace po-pá od 8:00 do 16:00 na
emailu : cakovice.eurodelta@volny.cz,
tel.č. 724776102, 724776103.
realitní kancelář se sídlem v Čakovicích

KP reality

tel. : 608958635, 224012838

Email : kprk@seznam.cz, www.kpreality.cz

pro svou stávající klientelu či zařazení do nabídky
hledáme zejména domy, byty a pozemky
v Praze a okolí na prodej i pronájem
prodáváme lesní a zemědělské
pozemky, chaty a chalupy po celé ČR
řešíme i právní vady, exekuce, věcná břemena či
jiné narovnání vlastnických vztahů

mĚStSkÁ čÁSt 3
Milí sousedé,
naše Jednotka sboru dobrovolných hasičů se může
čerstvě pyšnit novým vozem, který je pro naši
městskou část velice důležitý. Jelikož má nadstandardně velikou cisternu, může být využíván na jednorázové zásahy do odlehlejších míst Čakovic, jako
je například známý kopec Havraňák. Kabina vozu
umožňuje dopravu až osmi hasičů bez potřeby
doplňujícího vozu. Jde o vůz, který bude mít svými parametry přímo regionální důležitost a bude
pomocníkem nejen pro nás, ale i pro naše sousedy.
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Je obecně známo, jak velký chovám respekt k našemu Sboru dobrovolných hasičů a jsem rád, že
ambiciózní závazky, které jsme si v roce 2010 dali,
se postupně naplňují. Tato Tatra 815 je jedním z dílčích kroků.
Využiji této příležitosti, abych hasičům poděkoval
za skvělou práci a za ochotu, s jakou jsou městské
části a jejím obyvatelům oddaní.
Množí se dotazy na novou služebnu městské policie. V současné době je to ve správním řízení na
stavebním úřadě a v rozpočtu jsou připraveny peníze. Jakmile získáme stavební povolení, tak ihned
přejdeme k výběru zhotovitele a pustíme se co nejrychleji do díla, aby tato služebna byla operativní
ještě letos.

Ve stejné fázi je rovněž nová školní budova, která
bude umístěna mezi ulicemi Jizerská a Otavská.
Projektová dokumentace je ukončena a zahajuje
se správní řízení na stavebním úřadu. Samotnou
stavbu bychom rádi započali ve druhé polovině
letošního roku.
Chystá se rovněž rekonstrukce a modernizace křižovatky ulic Za Tratí a Cukrovarská, která je pod
neustálým silným náporem sousedů ze Středočeského kraje. Tato křižovatka se stane světelnou
a umožní tak plynulejší provoz.
Dokončena je rovněž studie na novou světelnou
křižovatku, která by měla nahradit kruhový objezd
u Globusu. Až všechny orgány vydají kladná stanoviska, začne se křižovatka projektovat a pak budeme muset aktivně přesvědčovat technickou správu
komunikací, aby do této modernizace investovala
co nejdříve.
Vypadá to, že se o slovo konečně přihlásilo opravdové jaro. Užijte si jeho barvy a vůně a naberte síly
do dalších aktivit.

S úctou Váš starosta
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.

Čakovičtí hasiči se těší z nového vozu
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Praha Čakovice obdržela
od městské části nový vůz Tatra 815 s velkokapacitní cisternou.
Takových vozů je u nás jen pár!

Studenti gymnázia pomohli kamarádovi
Strana 10
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Z obsahu

Rukama Jarky Krákorové prochází nejvzácnější kousky naší
historie. Pracuje totiž v Národním muzeu a je také kronikářkou
v naší městské části.

Flétnový soubor míří do Japonska
Strana 13

Strana 8

Zajímavá zaměstnání našich sousedů

Čakovický soubor fléten dostal pozvánku na mimořádně
prestižní akci do Japonska s názvem Mladá Praha. Pomozme
jim k tomu, aby mohli odcestovat.

Tělovýchovná jednota bilancovala
Strana 16

Strana 9

Co se stalo před sto lety
Opět zalistujeme čakovickou kronikou a s Jarkou Krákorovou se
podíváme, co se dělo ve světě i u nás v dubnu roku 2016.

Studenti z čakovického gymnázia podnikli další charitativní
běh. Tentokrát pomohli kamarádovi Jirkovi Šindlerovi, který
potřebuje nový vozík.

Na výroční schůzi hodnotila a bilancovala Tělovýchovná
jednota Avia Čakovice uplynulou sezonu. Nejúspěšnější byl
nohejbalový oddíl.

Foto na titulní straně: Michal Šafus, www.pozary.cz
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, Kristýna Petrboková, Dagmar Nová. 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 květnu 2016.
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hasiči
„Splňuje vše, co jsme si malovali. Je to
Tatra 815, třínápravová, dvanáctiválec
vzduchem chlazený, s prodlouženou
kabinou. Unikátní je nástavba, která je
osmiroletová. Takových vozů je v republice jen hrstka. Pro nás je to výborné, budeme si vozit šest tisíc litrů vody. Předtím to bylo 2500 a to je tedy rozdíl. Do
auta se také vejde i početnější družstvo
i větší technická výbava,“ pochvaluje si
parametry nového vozu.
„Nákup vozu se uhradil z rozpočtu městské části a jeho celková hodnota byla tři
miliony korun. Z toho byla část na rekonstrukci a část na doplňkové vybavení,
které si naši hasiči vyžádali,“ říká starosta
Alexander Lochman.
Staré vozidlo ve vozovém parku čakovických hasičů zůstává, takže momentálně
jsou k dispozici dva vozy. „U Liazky se ovšem předpokládá, že odejde. Je strašně
náročná na údržbu, finančně i časově. Dále
máme dopravní automobil Volkswagen
Transporter a velitelské a zásobovací vozidlo Škoda Fabia,“ doplňuje Linhart.

Hasiči se mohou pyšnit novým vozem
»»Čakovická Jednotka sboru dobro-

volných hasičů dostala od městské
části nový zásahový vůz. A ne ledajaký, rozšíření vozového parku má
přímo regionální dopad.

Nové vozidlo splnilo do puntíku všechny
požadavky a naši hasiči tak mohou být
navýsost spokojeni.

Nové velkokapacitní cisternové vozidlo
zapadá do plánovaného rozšiřování vybavení jednotky.
„Když v roce 2012 vznikala, tak jsme si
vytyčili různé cíle. Na začátku vybavení
všelijak sháníte, přes různá vyřazená vo-

„Delší dobu jsme hledali variantu cisternového vozidla odpovídající a vyhovující naší činnosti. Naše dosavadní Liazka
byla stále funkční, nicméně za horizontem životnosti, což činilo problém v nákladech na provozuschopnost i v naší
bezpečnosti. Dalším kritériem bylo to,
že jsme měli vcelku veliké auto, ale s poměrně malou zásobou vody. Pro náš region s polnostmi, lesy a parky jsme hledali něco s větší cisternovou kapacitou,“
říká velitel jednotky Michal Linhart.

Nepleťme si jednotku a sbor
Řada z nás si neuvědomuje rozdíl mezi Sborem dobrovolných hasičů a Jednotkou Sboru dobrovolných hasičů. Necháme to vysvětlit osobu nejpovolanější, velitele Michala Linharta.
„Ač je to podobné a spolupracují spolu, tak to není totéž. Oba se zabývají požární ochranou, nicméně Sbory dobrovolných
hasičů jsou subjekty, které jsou jako občanské sdružení vyvíjející činnost kulturní a vzdělávácí. Zabývají se preventivní otázkou v místě působení a jsou nositeli kulturního odkazu. Jednotky Sboru dobrovolných hasičů jsou skupiny, jejichž zřizovateli
jsou obce nebo v Praze městské části. Jak vyplývá z názvu, tak fungují na dobrovolné bázi, nicméně s dobrovolnou činností
sedm dní v týdnu 24 hodin denně. Zabývají se represivní stránkou, činnou. Jde o skupiny zabývající se samotnými zásahy.
Proto je u nás Sbor dobrovolných hasičů Miškovice, ale jednotka se jmenuje Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Městské
části Praha Čakovice.“

hasiči 5
zidla od policie či kolegů hasičů. Je jasné, že dříve nebo později, ať se staráte
jak chcete, tak to nevydrží. Bylo jasné, že
budeme potřebovat kvalitnější vozidlo,
bezpečnější, aby odpovídalo našemu
účelu. Na začátku jsme byli takoví zmrzlináři, kteří si koupili pouze kempingový
stoleček. A když se naskytla tahle možnost získání, navíc za příznivý peníz, tak
jsme se rozhodli, že do toho půjdeme,“
usmívá se velitel jednotky při vyprávění.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Praha Čakovice je primárně určena pro
potřeby naší městské části, ale v reálu
tomu tak není. Naši hasiči jsou využívání
v rámci celé metropole. „I v Modřanech
jsme už byli,“ říká Michal Linhart.
Měli byste zájem posílit řady „Dobráků“?
Je to možné, ale ne každý dokáže přijmout požadavky, které to doprovázejí.
„Musí si sám sobě odpovědět, jestli mu
to za to stojí. Je to dobrovolné, ale jako
velitel musím kolegy slušněji pérovat.
Když někdo přijde s tím, že chce zachránit svět, tak brzy zjistí, že je zatím poměrně tvrdý dril, nároky na odbornost, časté
proškolování a ne jen výjezdy,“ vysvětluje Linhart okolnosti náročné činnosti.

středisku Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy, klasická linka
150. Ti nám zavolají, i kdyby hořel barák
odnaproti. Jakmile se nám ozve, tak naším úkolem je bezpečně dojet a provést
zákrok tak, aby byly minimální škody
a už vůbec aby nedošlo ke zraněním
nebo ztrátám na životech,“ dodává na

závěr vedoucí čakovické jednotky Michal Linhart.
A nám nezbývá než doufat, že nové hasičské vozidlo uvidíme pouze při přehlídkách, slavnostech a co nejméně při
samotném hasičském zásahu.

Text a foto: Michal Káva

Dobrovolní hasiči si s těmi profesionálními prakticky v ničem nezadají a oba
subjekty musí umět prakticky to samé.
„Dobráci“ nejsou například předurčeni na dopravní nehody, na vystřihávání
osob z vozu, ale také musí i tuto situaci
umět zvládnout.
„Jsme dobrovolná jednotka, podléhající
krajskému operačnímu a informačnímu

Ples miškovických „dobráků“ 2016
Ples Sboru dobrovolných hasičů v Miškovicích 2016 je již také historií. Jeden z jarních sobotních večerů, plný sál
Maximum club restaurantu v Třeboradicích a hudba z produkce skupiny Plzeňský expres. To vše dohromady bylo
neklamnou známkou plesu miškovických „dobráků“.
Ten letošní byl již dlouho dopředu vyprodán, což mimo jiné, zapříčinilo i snížení kapacity na 170 míst. V rámci večera si mohli
přítomní hosté samozřejmě do sytosti zatancovat, ale také například i shlédnout dvě vystoupení, v podání mažoretek či břišních tanečnic. Nechyběla ani bohatá tombola, kdy hlavní cenou byl let horkovzdušným balónem.
Hosté si plesu náležitě užívali a dobrá nálada je doprovázela celým večerem. Sbor dobrovolných hasičů v Miškovicích by
tímto rád poděkoval níže uvedeným jednotlivcům i subjektům, bez jejichž podpory by ples buďto vzniknout vůbec nemohl
nebo by jeho podoba vypadala značně stroze. Děkujeme.
Poděkování patří: MČ Praha Čakovice, Maximum club restaurant Třeboradice, Bohemia Balon s.r.o., Golden Well hotel Praha
- Ing. M. Motyčka, La Diosa Cukrářství Čakovice, Ing. Martin Deml, Made Group, Ing. Alexander Lochman Ph.D., Mercedes
Hoffmann-Žižák, GurmEko, Porsche Praha Prosek, Miroslava Jančovičová, Eva Domínková, Marcela Pavelková, Magdaléna
Koudelková, Jitka Vyhlídková, Pneuservis Ševčík, Pneuservis Procházka, Kadeřnictví Iveta, Trafika - Lněničková, Stanislava Kudrnová, Jana Matrasová, Kapatex, Auto Kožmín, Hostinec Pod vrbou, Václav Kolář, Jiří Dajčman, Pavel Jančovič - Autodoprava,
Fox Trans Stav, JUDr. Václav Ducháč, Květiny Marie Menčíková, Truhlářství Jurek, Trafika Maňána - Milan Hliňák a Vinotéka
u Janičky
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mĚStSkÁ čÁSt
Městská část Praha – Čakovice
Úřad městské části
zastoupený tajemnicí Úřadu městské části Praha - Čakovice
vyhlašuje dne 2.5.2016
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA
referent

vyhlašuje dne 2.5.2016
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA
referent

Odbor: Odbor bytového hospodářství a správy budov

Odbor: Odbor finanční

Sjednaný druh práce: referent – předpis nájmu

Sjednaný druh práce: referent – účetní / rozpočtář

Místo výkonu práce: Praha - Čakovice

Místo výkonu práce: Praha - Čakovice

V platové třídě: 8 - 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

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, v platném znění

Pracovněprávní vztah: 40 hod. týdně, na dobu neurčitou,
zkušební doba 3 měsíce

Pracovněprávní vztah: 40 hod. týdně, na dobu neurčitou,
zkušební doba 3 měsíce

Nástup do zaměstnání: možný ihned, dohodou

Nástup do zaměstnání: možný ihned, dohodou

Náplň práce: Předpis nájmů bytů a nebytových prostor ve
správě MČ, zálohování, vyúčtování všech služeb, příprava
a evidence nájemních smluv, fakturace, ostatní účetní
a ekonomické úkony, příprava podklady pro jednání RMČ,
další administrativní činnosti dle potřeby odboru

Náplň práce: Ekonomika a účetnictví hlavní činnosti,
příprava návrhu rozpočtu, úprav rozpočtu a rozpočtových opatření, kontrola plnění rozpočtu a čerpání výdajů,
zprávy o hospodaření, příprava závěrečného účtu, přírava
podkladů pro jednání RMČ a ZMČ, další administrativní
činnosti dle potřeby odboru

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, v platném znění.

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, v platném znění:

Požadované vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, obor ekonomický výhodou, praxe min. 2 roky

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

Požadované znalosti: znalost a praxe na úseku ekonomiky a účetnictví, znalost daňových předpisů, zkušenost s administrativní prací, znalost práce s výpočetní technikou
Obálku označte slovy – NEOTVÍRAT – VŘ referent – předpis nájmu
Podrobnější informace na ÚMČ: tajemnice ÚMČ ing.
Milena Pekařová tel. 283 061 415
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne
27.5.2016, do 12:00 hod., do podatelny úřadu na
adresu:

Požadované znalosti: znalost a praxe na úseku ekonomiky a účetnictví, znalost daňových předpisů, zkušenost
s administrativní prací, znalost práce s výpočetní technikou
Obálku označte slovy – NEOTVÍRAT – VŘ referent – účetní/ rozpočtář
Úřad městské části Praha – Čakovice
Ing. Milena Pekařová – tajemnice
nám. 25. března 121
196 00 Praha 9 – Čakovice

Přijme do pracovního poměru na dobu určitou 1 roku
PRACOVNÍKA DO ODBORU ROZVOJE A ÚDRŽBY OBCE, ODD. ÚDRŽBY
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
Požadavky: řidičský průkaz (skup. C a profesní průkaz výhodou), spolehlivost, občanská bezúhonnost, fyzická zdatnost,
dobrý zdravotní stav, pracovitost, zkušenosti se zahradní technikou výhodou
Platové zařazení: 6. plat. třída podle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění, stupeň dle délky praxe.
Nabídky podávejte do podatelny ÚMČ osobně nebo poštou na adresu: Úřad MČ Praha – Čakovice, Nám. 25. března
121, 196 00 Praha - Čakovice
Nástup je možný ihned, popř. dohodou. Podrobnější informace na ÚMČ: tajemnice ÚMČ ing. Milena Pekařová tel. 283 061
415 nebo ved. odd. Jiří Slavík, tel. 283 061 434
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VOK (na objemný odpad)

VOK na bioodpad

V roce 2016 budou pro potřeby občanů MČ Praha - Čakovice
přistavovány kontejnery na objemný odpad. Tyto kontejnery
zajišťuje a financuje MHMP a tím i stanovuje podmínky výběru odpadu a druhu odpadu, který do VOK patří.

V roce 2016 budou pro potřeby občanů přistavovány kontejnery na bioodpad. Tyto kontejnery jsou určeny na zahradní
odpad – listí, trávu, větve, neznečištěnou zeminu, případně
kuchyňský bioodpad rostlinného původu bez živočišných
zbytků.

Upozorňujeme, že do těchto nádob je zakázáno odkládat nebezpečný odpad, (tj. televize, lednice, pneumatiky, chemikálie, 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 – 6/2016 15 ks VOK.
duben 13.04., 27.04.
květen 11.05., 25.05.
červen 08.06., 22.06.
Kontejnery budou přistavovány ve středu ve 14.00 hod. a odvoz bude ten samý den v 18.00 hod.
Stanoviště těchto kontejnerů:
Třeboradice - parkoviště u hřbitova
Miškovice - Na Kačence

1 ks
1 ks

Připomínáme, že tyto kontejnery jsou určeny pouze pro občany městské části Praha – Čakovice.
VOK na bioodpad zajišťuje a financuje MHMP.
Z MHMP máme přiděleno na rok 2016 26 ks VOK na bioodpad.
duben 24.04.
květen 15.05., 29.05.
červen 12.06., 26.06.
Kontejnery budou přistavovány v neděli mezi 9.00 – 12.00
hod.
Stanoviště těchto kontejnerů jsou následující:
Třeboradice - parkoviště u hřbitova
Miškovice - Na Kačence

1 ks
1 ks

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

Mobilní sběrný dvůr VOK
Mobilní sběrný dvůr je dočasně zřízené stanoviště velkoobjemových kontejnerů určených pro odložení několika druhů komunálních odpadů tj. objemný odpad, dřevěný odpad, odpad
ze zeleně a stavební suť, ve stanovenou dobu, a to po dobu 6
hodin.
Odložení těchto odpadů je občanům hl. m. Prahy umožněno
bezplatně a jedná se o službu, která je plně hrazena z rozpočtu
hl. m. Prahy.
Z MHMP máme přiděleno na rok 2016 36 ks VOK MSD
květen 08.05. neděle Třeboradice - parkoviště u hřbitova
červen 05.06. neděle Miškovice - Na Kačence
Kontejnery budou přistavovány v neděli 10.00 – 16.00 hodin.
Nejbližší stabilní sběrny nebezpečného odpadu:
- Jilemnická, Praha 19 - tel.: 731 626 416
(poblíž křižovatky ulic Jilemnická a Bohdanečská)
- Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany - tel.: 284 098 581
- Voctářova 622/1, Praha 8 - Libeň - tel.: 266 007 299

Jaké druhy odpadů je možné odložit v MSD
1. VOK pro objemný odpad
Zde je možné odkládat např. starý nábytek, koberce a linolea,
zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo.
2. VOK pro odpad ze zeleně tzv. bioodpad
Zde je možné odkládat např. listí, větve, plevel, posekaná tráva, spadané ovoce, zemina z květin pokojových rostlin, odpady z ovoce a zeleniny, skořápky z vajec, sedliny kávy a čaje,
květináče z lepenky a rašeliny.
3. VOK pro dřevěný odpad
Zde je možné odkládat např. různý dřevěný odpad, který
nemá charakter objemného odpadu (např. rozložený dřevěný nábytek bez kovových, skleněných či plastových doplňků
nebo jeho součástí)
4. VOK pro stavební suť
Zde je možné odkládat např. suť z bytových úprav

Tří denní pobyt v Moravském kraji 16. - 18. 5.

navštívíme Punkevní jeskyně, Boskovice a Rájec. Informace o ceně a zájezdu u paní Sorokové
na tel. 283 061 427.

Jsou poslední volná místa!
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naši občané
Vernisáž výstavy v Prachaticích (Malý
velký herec Jindřich Mošna), 2012
Jana Pivce a další. Rozbalování kufrů
a balíků pozůstalostí je nesmírně zajímavá práce. Kromě množství rukopisů
a fotografií naleznete například lodičky
Adiny Mandlové nebo rytířské boty Karla Šimanovského z role Valdštýna, čepce
Hany Kvapilové, krásné kresby kostýmních návrhů a jiné unikátní věci. Mnoho
času trávíme v depozitářích v Terezíně,
kde jsou nyní sbírky Národního muzea
uloženy.
To zní opravdu zajímavě. Jaký je váš
běžný pracovní den?

Rukama Jarky Krákorové prochází
nejvzácnější kousky historie
»»V dnešním dílu seriálu o zajíma-

vých zaměstnáních občanů naší
městské části jsme si popovídali
s paní Jaroslavou Krákorovou, která
vykonává řadu nádherných funkcí
v Národním muzeu, jak v rozhovoru
vypráví. Kromě toho je také kronikářkou Čakovic a připravuje do časopisu rubriku Stalo se před 100
lety.
Jarko, jak dlouho už tuhle práci děláte?

V Národním muzeu pracuji od roku 2008
v divadelním oddělení a od roku 2011
mě v rámci reorganizace delegovali ještě na půl úvazku do oddělení numismatiky. Takže mám dva šéfy, hodně prima

Numismatika, měření a vážení mincí

kolegů a na nedostatek práce si nemohu
stěžovat. V obou odděleních dělám knihovnici, což obnáší katalogizaci a správu
odborných knihoven a v divadle ještě
správu sbírkového fondu starých tisků,
jelikož zde uložené knihy jsou pozůstalosti různých divadelních osobností. Režijní, cenzurní, nápovědní knihy, knížky
s věnováním slavných spisovatelů ještě
slavnějším hercům a podobně. V numismatice dělám dokumentátorku, takže
například nyní vážím a měřím mince
přemyslovského knížete Soběslava I.
z počátku 12. století.
Jak jste se k této krásné práci dostala?
Cesta do muzea v mém případě byla
hodně dlouhá a celkem i dost klikatá.
Původně jsem učitelka mateřské školy.
Učila jsem i v Čakovicích, a to v době, kdy
si svou malou sestřičku Karolínku chodil
vyzvedávat starší bráška, současný místostarosta Jiří Vintiška. (usmívá se) V průběhu let jsem pracovala v ZPA Čakovice,
v Daewoo AVIA a pak už v knihovnách
Státní technické a Univerzitní – lékařské
fakulty. Zde ke mně dolehlo vábení volného místa knihovnice v Národním muzeu. No a samozřejmě moje záliba v historii sehrála svou důležitou roli.
Co přesně vaše práce obnáší?
Kromě zmíněného knihovnictví se nyní
s kolegy zabýváme zpracováváním pozůstalostí našich herců od 50. let. Nedávno jsem dokončila například pozůstalost
Jiřiny Šejbalové, připraveného mám

Asi nejvíce si na této práci cením toho,
že žádný den není běžný, práce je velice rozmanitá. Někdy je to sepisování
od stolu u počítače v Praze, jindy třídění a práce se sbírkami v Terezíně nebo
práce s badateli. Také děláme výstavy
v Muzeu České loutky a cirkusu v Prachaticích. Toto muzeum je součástí divadelního oddělení. Já jsem se autorsky
podílela na výstavě věnované Jindřichu
Mošnovi a čeká mě výstava s názvem
Čerti. Naštěstí adrenalinové dny, kdy
jsme stěhovali muzejní sbírky z historické budovy do Terezína a do budovy
bývalého Federálního shromáždění, kde
nyní sídlíme, jsou již za námi. Nekonečné balení, převozy, uklízení a následně
hledání těch tisíců věcí, to byla skutečně
akce „kulový blesk“.
Co na své práci máte nejraději?
Nejraději mám právě tu rozmanitost
a to, že se zde můžu historie doslova dotýkat a mazlit se s ní každý den. V rukou
jsem držela stodukát nevyčíslitelné ceny,
šperky, vějíře a kostýmy Emy Destinnové
i přenádherné české granáty ze sbírek
Národního muzea. Dukát Přemka Opavského, oceněný na 20 milionů, jsem za
asistence ozbrojence převážela do Slezského muzea. Prostě nádhera! No a pak
mě také baví nečekané příhody, které
můžete zažít jen na muzejních chodbách. Například když čekáte na výtah
a když konečně přijede, vystoupí z něj
medvěd lední, který se právě stěhuje
na výstavu Archa Noemova ve 4. patře.
Mimochodem, je to moc pěkná výstava,
kdo neviděl, ať neváhá a přijde, a to nejlépe i s dětmi.

Text: Michal Káva
Foto: archiv Jaroslavy Krákorové
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Stoleté perličky, aneb jak se žilo v květnu 1916
Květen 1916 ve světě
V Anglii zavádí všeobecnou brannou povinnost. V Irsku 2280 vzbouřenců postaveno před soud pro velezradu, tři vůdcové popraveni. Uzenáče a párky opět
dražší a menší – co bylo za 10 h., je nyní
za 30 h. Rumunsko a Řecko proti čtyřdohodě. Boje na frontě rusko-turecké.
Domorodci v Sudanu zahájili válku proti Angličanům. Poněvadž papír stoupl
v ceně, zavádí se mnoze do úřadů, škol,
domácností i živností břidlicová tabulka.
U Verdunu se dosud bojuje. Čtvrtá válečná půjčka vynesla u nás 4 ½ miliardy.
Zakázáno používati cukru k výrobě piva,
pivovarský průmysl pomalu hyne. V Severním moři námořní bitva. Další vítězné
boje našich v Tyrolsku. Naši vítězí v Itálii
a postupují rychle vpřed. Protiválečné
demonstrace v Moskvě. V Anglii povoláni všichni zbraně schopní k praporům.
Italové zahnáni z Galia Monte Baldo
a Monte Fiara. Naši zajali 30 000 Italů
a 300 děl.

Květen 1916 u nás
Školní děti roznášejí po všech domech
provolání Červeného kříže.
4. května
Večer promítá světelné obrazy, a to partii Cesta mořem Středozemním, učitel

Frant. Jirásek a slovem doprovází učitel
Jaros. Kunstovný.
6. května
Odpoledne vichřice a neobyčejné horko.
Značné škody na kvetoucích stromech.
Sbíralo žactvo a učitelstvo příspěvky pro
Červený kříž. Sebráno celkem ve 241
rodině 309 K a učitelé získali 42 členy
Červ. kříži.
7. května
Chodí agitační komité p. starosta
Mally, p. správce Frankenberger a školní ředitel Urban po
domech a sbírají úpisy na IV
válečnou půjčku. První den
upsáno mezi občanstvem
30.000 K. Večer koncert
mladých umělkyň vynesl
300 K Červenému kříži.
9. května
Hoši posledně odvedeni loučí se v továrním hostinci. Zpívají
a veselí se při 3 hudebnících.
11. května
V poledne odjíždějí dráhou osmnáctiletí. Maminky pláčou, ale nastávající vojíni
chovají se statečně.

Základní umělecká škola Marie Podvalové,
Praha 9 – Čakovice pořádá
Základní umělecká škola Marie Podvalové,
Základní umělecká škola Marie Podvalové,
Praha 9 – Čakovice pořádá
Praha 9 – Čakovice pořádá

16. května
Opět stanoveny ceny životních potřeb
v Praze a v předměstích a tím rovněž
u nás: maso hovězí 8.80 K, svíčková 10 K,
brambory 20 K, česnek 5 K, máslo 8.80 K,
ale ceny se nedodržují a libovolně zvyšují. Jediný řezník zde prodává zadní hovězí maso za 11 K a vepřové za 10 K.
23. května
Chléb u pekařů musel býti prodáván za
policejní a četnické asistence, ale dostal
pouze ten, kdo nedostal včera.
24. května
Není zde kuřiva ke koupení vůbec.

Připravuje kronikářka
Jaroslava Krákorová

24.
a 2.
2. června
června 2016
2016
24. +
+ 25.
25. května
května a
více
na: www.zuscakovice.cz
www.zuscakovice.cz
více informací
informací na:

24. + 25. května a 2. června 2016
více informací na: www.zuscakovice.cz

Pomožte, společně se mnou, skládat
střípky do mozaiky naší společné
místní historie. Kontaktujete mě, prosím, přes email unas@cakovice.cz.
Vaše kronikářka Jarka Krákorová
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školství
pomohli „vyběhat“ pro Jirku peníze na
vozík a rehabilitaci .
Celou akci zahájila organizátorka akce
Mgr. Štěpánka Marková a pan starosta
městské části Ing. Alexander Lochman,
k pokřiku „HURÁ“ vybídla své studenty
ředitelka gymnázia PhDr. Daniela Hochmanová, zahájení byl přítomen pan
místostarosta Ing. Jiří Vintiška, pasivním
účastníkem byl dokonce i ředitel ZŠ
Mgr. Martin Střelec.
Akce se aktivně účastnila i rodina Šindlerových s přáteli. Jirkova maminka všem
moc poděkovala, že přišli, a netajila slzy
dojetí.

Žáci a přátelé čakovického gymnázia běželi
pro Jirku
»»Byl

čtvrtek, 21. duben 2016…
Čakovice se probudily do slunného,
ale chladného rána. Jen v čakovickém parku od rána pobíhali mladí
lidé a připravovali už tradiční charitativní běh Gymnázia Čakovice.
Před devátou hodinou se park zaplnil mladými lidmi ochotnými pomoci jednomu
ze svých vrstevníků – letos jím byl Jirka
Šindler, žák 8. třídy místní základní školy.
Jirka jezdí na elektrickém vozíku, ale protože se všude s tímto vozíkem nedostane,

musí mít vhodný mechanický vozík, který
je přizpůsoben k jeho zdravotnímu stavu.
Rodina finančně nezvládá vozík koupit,
proto byla vypsána veřejná sbírka na Jirkovu podporu na adrese http://www.dobryskutek.cz/klient/jiri-sindler.
Studenti GymČaku od prvního do pátého ročníku, ale i vyučující, známí či rodiče studentů, se shromáždili v parku,
oblečení do různě barevných dresů – od
růžové přes tyrkysovou, žlutou, fialovou,
modrou až k černé. Někteří si s sebou
vzali své čtyřnohé pomocníky, aby jim

Po deváté hodině je odstartováno! Barevný chumel vybíhá na kilometrovou
trasu kolem rybníka a v cíli získává každý potvrzení o uběhnutém kilometru.
Sluníčko svítí, v parku je veselá nálada,
někteří běží jako o život, jiní využívají pohybu po parku k přátelskému popovídání, na které není normálně čas.
Čas běží, kilometry přibývají. Do parku
přicházejí maturanti gymnázia, kteří ten
den ukončují své studium, a svým barevným malováním na upocené tváře běžců dělají běh ještě pestřejším.
V 11 hodin celá akce končí. Běžci pečlivě
schovávají svůj doklad o uběhnutých kilometrech. V příštích dnech musí obejít
své sponzory a vybrat od nich slíbené
částky. Ty pak odevzdají ve škole organizátorce běhu. Po sečtení všech částek
bude Jirkovi Šindlerovi poslán na jeho
sbírku potřebný obnos.
Přejeme mu hezké ježdění v novém vozíku a úspěšné uzdravování po náročné
operaci.
Jirko, ať Ti slunce svítí na všechny Tvé
cesty jako nám 21. dubna 2016 v Čakovickém parku! To ti přejí Tví kamarádi
z GymČaku!

Text a foto: Daniela Hochmanová
a Štěpánka Marková
Milá paní ředitelko a paní Marková, milí studenti Gymnázia Čakovice,
jménem naší celé rodiny Vám ze srdce děkujeme za tak velmi podařený charitativní běh pro našeho Jirku.
Ač jsme byli nervově vyčerpaní, tak jsme se běhu zúčastnili v rodinné sestavě. V době běhu totiž Jirku operovali. Do nemocnice nastoupil 20. dubna a na sál měl jít v pátek 22. Ještě včera v 17:30 nám Jirka přes Skype s brekem sdělil, že mu řekli, že
půjde dnes dopoledne. Tak jsme hned za ním znovu jeli a podpořili větou, že je lepší jít dříve, než tam zbytečně čekat.
Moc ho mrzelo, že se běhu nemůže zúčastnit.
Ale pak jsme se už v zoufalství zasmáli, protože nám doopravdy nic normálního nevychází.
Proto všem účastníkům běhům, organizátorům za perfektní přípravu a slunnou atmosféru, parku a Čakovicím mnohokrát
děkujeme za podporu, která Jirkovi ulehčí jeho každodenní boj s hendikepem.
S pozdravem a VELKÝMI DÍKY z nemocnice zdraví Jirka a rodiče Šindlerovi
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Zdeňka Mojžíšová oslavila krásné životní
jubileum
»»Letos

v březnu oslavila krásných 80 let dlouholetá členka Tělovýchovné jednoty Avia Čakovice,
předsedkyně organizace Sport pro
všechny, paní Zdeňka Mojžíšová.
Členkou ČSTV a TJ se stala už v roce
1960, ale protože v letech 1966 až 1971
si dodělávala školu, tak rok ´71 udává
jako svůj začátek.
Za tu dobu, dlouhých 45 (51) let, stihla
prožít opravdu hodně. Začínala jako cvičitelka nejmladšího žactva, byla i cvičitelkou žen, posléze přidala jógu a nyní
se podílí na cvičení předškolních dětí.
Od roku 1978 je předsedkyní spolku
Sport pro všechny, dříve ZRTV, v letech
1981 až 1990 působila jako člen výboru
TJ.

píše: "Nestorem odboru je Zdeňka Mojžíšová, která cvičení v Sokolovně doslova upsala svůj život". Do časopisu "Pohyb
je život" o ní cvičitelé i cvičenci napsali:
"Tělocvična se stala jejím druhým domovem, obětavě věnuje všechen svůj volný
čas tělovýchově. Stále vymýšlí a organizuje různé akce pro děti a nám, všem
cvičitelům, dodává energii, optimismus
a chuť do další práce".
TJ Avia Čakovice i redakce časopisu U nás
v Čakovicích se tímto přidává do zástup
všech gratulantů, Zdeňce přejeme vše
nejlepší k jejímu jubileu a děkujeme za
její nezištnou práci pro čakovickou tělovýchovu.

Mezi největší úspěchy Zdeňky Mojžíšové patří i vedení nacvičování spartakiád. V roce 1975 vedla mladší žákyně,
v letech 1975, 1980 a 1985 ženy, v roce
19990 nacvičovala pro Tělovýchovné
slavnosti a o čtyři roky později pak Všesokolský slet.
Za svoji dlouhou kariéru získala také několik ocenění. Jmenujme například Čestný odznak ČSTV, Veřejné uznání ČSTV,
Diplom za zásluhy o ČSTV (dokonce
dvakrát) a minulý měsíc obdržela rovněž
Medaili Dr. Miroslava Tyrše.
V knize "Čakovice, Miškovice a Třeboradice" se v oddílu Sportu pro všechno

Klub seniorů
Tématická a přednášková odpoledne na měsíc květen 2016
10. 5. Celodenní výlet na vodní nádrž Les Království (odjezd v 6,30 z nám. J. Berana)
11. 5. od 14.00 Pavla Lešovská „Babiččino údolí a Ratibořice“
16. – 18.5. Třídenní pobyt v Moravském krasu
25. 5. Vycházka do Havlíčkových sadů (Gröbovka) S Klubem seniorů se vydáme
na procházku dne 25.5. 2016 obnovenou zahradou s vinicí nad jižním svahem Botiče s novorenesanční vilou a romantickou zahradní architekturou. Areál založený
jako letní sídlo pro továrníka Moritze Gröbeho v letech 1871 – 1878 v katastru Královských Vinohrad. Sraz účastníků ve 12.00 na konečné bus v Čakovicích nebo na
metru I. P. Pavlova ve 12.45 h.
Přednášky na červen 2016
1. 6. od 14.00 h. Pavla Lešovská – Vrchotovy Janovice a Sidonie Nádherná
14. 6. Vycházka z Petřína růžovým sadem do zahrady Kinských. Sraz účastníků
vycházky ve 12.00 na konečné bus v Čakovicích.

Městská část pomáhá
seniorům i v roce 2016
V rámci schváleného rozpočtu na rok
2016 byla i letos vyčleněna částka na
příspěvky pro seniory, které jsou poskytované na masérské, kosmetické,
kadeřnické služby a pedikúru na těchto adresách:
Koudelková Magdaléna a Toušová
Jana, Danielova 319/21, Čakovice
Vyhlídková Jitka, Cukrovarská 52,
Čakovice
Košumberská Iveta, Cukrovarská
815, Čakovice
Růžičková Marcela, Machnova 204,
Miškovice
Kudrnová Stanislava, Radonická
130, Miškovice
Brožková Eva, Svitavská 481,
Čakovice
Horáková Jaroslava, Cukrovarská
502, Čakovice
Zelenková Zdenka, Dr. Marodyho
91, Čakovice
Monika Perglová Krňanská - kadeřnictví Bellis, Cukrovarská83/26,
Čakovice
Jindráčková Eva, Cukerní 243,
Čakovice
Ing. Pavelková Marcela, Svitavská
416, Čakovice
Domínková Eva, Cukrovarská 502,
Čakovice
Podmínky vydávání poukázek a jejich využití jsou stejné jako v minulém roce:
 roční příspěvek pro seniory je
250,- Kč
 příspěvek je poskytován formou
vydání dvou poukázek v hodnotách 1 x 100,- Kč a 1 x 150,- Kč
 poukázky se použijí jako platidlo
 každý senior, který má trvalé bydliště na území městské části Praha
Čakovice a v letošním roce dovrší
věku 60 a více let, si může vyzvednout poukázky v Klubu seniorů
u paní Jindřišky Sorokové
 poukázky se vydávají oproti podpisu a po předložení občanského
průkazu
 poukázky jsou nepřenosné, platí
pouze pro oprávněného příjemce
 platnost poukázek končí
30. listopadu 2016
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Kultura

„Zuška“ má za sebou další úspěšný školní rok
»»Čakovická

Základní umělecká
škola Marie Podvalové se těší z významných úspěchů v hudebním
i výtvarném oboru a její žáci si v už
téměř uplynulém školním roce připsali řadu úspěchů.
"Do roku 2016 vstoupila základní umělecká škola Marie Podvalové úspěšně
a pokračuje tak i v jarních měsících. Pro
učitele je to zpětná vazba, že svou práci
odvádějí poctivě a předávají žákům své
nejlepší znalosti a zkušenosti, pro žáky
a studenty zase možnost konfrontace
se svými vrstevníky a motivace do další
práce. A pro mě, jako ředitelku, reprezentace městské části a naplňování vize
školy," pochvaluje si povedený rok ředitelka ZUŠ Ivana Heřmánková.

1. místo: flétnové kvarteto Lucie Kotenová, Šarlota Kučaková, Linda Herrmannová, Amálie Šimková, ped. A. Rosíková

VÝTVARNÝ OBOR
Neviditelná výstava v soutěži Má cesta
do školy
Čestné uznání: Barbora Macháčková, kategorie Vidíme (6-13 let), ped. P. Vyklická

kola v Mariánských Lázních Teresa Angelique Pinkwart (13 let, ped. J. Soukup),
3. místo Hana Pospíchalová (10 let, ped.
J. Soukup)

Mene Tekel - Mezinárodní projekt proti
totalitě, výtvarná soutěž Kde domov můj
1. místo - Tereza Havlíková (9 let, ped. J.
Anděličová)
3. místo - Nikola Rozenthalová (18 let,
ped. J. Anděličová)
Zvláštní cena poroty: Antonín Šimek
(12 let, ped. J. Anděličová), Dáša Galavská (6 let, ped. P. Vyklická)

A jaké byly úspěchy žáků naší "Zušky"?

HUDEBNÍ OBOR
Violoncellová soutěž Jana Vychytila
3. místo Barbora Ciprianová (10 let, pedagog R. Širc)
Krajské kolo Soutěže Základních uměleckých škol MŠMT
V komorní hře s převahou dechových
nástrojů: 1. místo - Vanesa Teznerová
(11 let, flétna, ped. A. Rosíková), Matúš
Pilnik (12 let, klarinet, ped. J. Hrdlička),
Sarah Kulíková (12 let, klavír, ped. V. Krčková), flétnové kvarteto (Lucie Kotenová, Šarlota Kučaková, Linda Herrmannová, Amálie Šimková - ped. A. Rosíková)

Přijetí žáků na školu vyššího typu
Konzervatoř Praha: Karol Tomášek (15
let, flétna, ped. A. Rosíková)
Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze:
Alexandra Bartoňová (21 let, trubka,
ped. M. Laštovka)
Krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na
dechové nástroje
1. místo: Vanesa Teznerová (flétna, ped.
A. Rosíková), Matúš Pilnik (klarinet, ped.
J. Hrdlička), Sarah Kulíková (klavír, ped.
V. Krčková)

Ve hře na akordeon: 1. místo a postup
do ústředního kola v Plzni Tereza Hladíková (8 let, ped. V. Jakimeczková), 2. místo Petr Tomaštík (10 let, ped. V. Jakimeczková)
Ve hře na elektronické klávesové nástroje: 1. místo a postup do ústředního

Mezinárodní soutěž v dětské malbě
Hong Kong 2015
Zlatá medaile - Aneta Drábková (10 let),
Jakub Peruth (16 let)
Stříbrná medaile - Marie Šťastná (16 let)
Bronzová medaile - Jitka Landsingerová
(11 let), Vanesa Teznerová (10 let), Maksim Sekey (11 let), Silvie Málková (10 let)
Čestné uznání - Veronika Jirásková (15
let), Tereza Dudová (15 let), Karolína Černá (13 let), Magdalena Rosická (12 let), Tereza Žižková (11 let), Jana Kotvová (11 let)
Ocenění Certificate of Exhibition: Vendula Průšová (18 let), Nikola Rozenthalová (18 let), (všechna ocenění ped. J. Anděličová)
Mezinárodní výtvarná soutěž Lidice
Medaile škole za kolekci grafiky: Eliška Albrechtová (8 let), Aneta Procházková (6 let), Kay Zeynep (9 let), Anna Hájková (10 let), Tereza Durilová (9 let), Laura
Letošníková (12 let), Anna Dunděrová
(11 let), Antonín Šimek (12 let), Denisa
Vachulová (11 let). Medaile: Denisa Vachulová. Všichni žáci J. Anděličové

Kultura 13

Podpořte flétnisty na jejich cestu do Japonska

»»Souboru příčných fléten při čakovické Základní umělecké škole Marie
Podvalové se dostalo veliké cti - byli
pozváni do Japonska na mimořádně prestižní hudební festival Mladá
Praha. Jde o japonskočeský festival,
jehož věhlas je opravdu veliký.

Studenty uměleckých vedoucí Andrey
Rosíkové a Jany Kasanové ovšem nečeká "jen" vystoupení na Mladé Praze, ale
byli rovněž pozváni profesionálním flétnovým souborem Musica Yokohama ke
společnému vystoupení.
"Společně nacvičíme program na výročí
jejich založení. Jde o plně profesionální
soubor, který se tím živí, my jsme ama-

téry a tak pro nás bude velikou školou
zahrát si pod vedením špičkových dirigentů. Budeme společně i zkoušet a to
dá dětem opravdu moc cenných zkušeností. Desetileté děti budou sedět s profiorchestrem a budou sledovat, čeho
všeho se dá dosáhnout. V tom vidíme
ten největší přínos a motivaci, co je vše
možné, když se dělá něco tak smysluplného, jako je hraní na hudební nástroj,"
vypráví vedoucí Andrea s Janou.
Jak se o čakovickém souboru v zemi vycházejícího slunce dozvěděli? "Minulý
rok jsme obdrželi cenu za první místo
na mezinárodní soutěži v Belgii a tím
se o nás japonští pořadatelé dozvěděli,"
dodávají.

Cesta do Japonska pro pětadvacetičlennou výpravu samozřejmě není levnou
záležitostí, celkové náklady se rovnají
jednomu milionu!
"Získali jsme 500 tisíc od magistrátu, dalších 300 tisíc přidali sami rodiče a zbylých 200 tisíc potřebujeme ještě získat.
Proto jsme rozjeli kampaň na Startovači.
Na něm již máme vybráno 114 tisíc a přispěla nám například i Lucie Bílá," usmívají se Andrea s Janou a dodávají: "Kdokoliv by nám chtěl přispět, tak termín končí
v pondělí 16. května večer. Kdyby se
nám částku vybrat nepodařilo, nemohli
bychom odjet, ale věříme, že se nám to
podaří. Děti tam nasbírají neocenitelné
zkušenosti a hlavně to je pocta i pro celé
Čakovice, že je budeme reprezentovat
na tak prestižním festivalu, jakým Mladá
Praha je," vzkazují případným dárcům
vedoucí flétnového souboru.

Text: Michal Káva

Startovač - O co jde?
Zjednodušeně řečeno jde o veřejnou
sbírku, která probíhá na internetu. Na
webu startovac.cz si najdete projekt,
který chcete jakoukoliv částkou finančně podpořit a podle toho, v jaké výši se
vámi poskytnutá částka pohybuje, si
vyberete odměnu. Takže kromě pocitu
s pomoci dostanete i nějakou z řady
odměn. Sbírka trvá k určitému datu,
to pro Tikari končí v pondělí 16. května
večer. Podívejte se tedy na:

www.startovac.cz/projekty/tikari
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Z Čakovic do Vinohradského pivovaru
»»Jazzový

orchestr J. J. Big Band
vznikl už před více než dvaceti lety u
nás v Čakovicích. Členové big bandu, většinou absolventi ZUŠ Marie
Podvalové, mají tedy logicky svoji
domovskou scénu na zámku.

entertainer Ondřej Ruml nebo americká
zpěvačka Kaia Brown (N.O.H.A).
J.J. Big Band má ale i svoje vlastní pěvecké hvězdy, například pozounistku Renatu Grimmovou. Nejnovějším úspěchem
tohoto tělesa jsou koncerty pořádané

každou první středu v měsíci od 21.00
hodin ve Vinohradském pivovaru. J.J. Big
Band si tedy u sklenice pěnivého moku
mohou vyslechnout i ostatní obyvatelé
Prahy nebo zahraniční turisté. I vy jste
srdečně zváni!

po Karlovi Utratilovi. Na závěr bych rád
právě jemu a jeho ženě paní Jitce poděkoval za tuto výstavu. Jsem rád, jsem
se mohl na této výstavě podílet svou
pomocí. Ohlasy, spokojenost návštěvníků a jejich chvála nám byla odměnou.

Nyní se můžeme těšit na výstavu lilií na
zámku. Velice si také vážíme podpory,
které se nám pro naši činnost dostává
od Městské části Praha Čakovice, děkujeme,“ říká a chválí Vratislav Novák, předseda Martagonu.

Obyvatelé Čakovic si skvělý repertoár tohoto hudebního tělesa mohou vyslechnout na pravidelných akcích, jakými jsou
promenádní koncerty v zámecké zahradě nebo na Zámecké noci (letos bude
10. června).
V poslední době zaznamenal orchestr
příjemné změny a také úspěchy. V loňském roce získal první místo v autorské
soutěži na Mezinárodním hudebním
festivalu v České Kamenici. Příležitostně
spolupracuje s populárními osobnostmi, jako je držitelka ceny Thalie Dasha,

Klubem seniorů
zavoněly narcisy
1. Výstava narcisů, pod tímto názvem
se nám v dubnu představila specializovaná liliářská organizace ČZS Martagon,
která ve spolupráci s Klubem seniorů
uspořádala v prostorách klubu svou výstavu těchto půvabných jarních květin.
Na vydařené akci byla předvedena rozmanitost a krása narcisů. Počet vystavených exponátů skončil při sčítání na čísle
92. Z toho byla asi polovina váz zaplněna
pěti kusy od jednotlivé odrůdy a zbytek
po třech kusech.
„Zahradní narcisy se dělí do více skupin
podle tvaru květu a tak bylo zastoupení
rozmanité. Na správné výstavě musejí
být k vidění také botanické druhy a ani
zde tomu nebylo jinak. Dobře rozmístěné exponáty, tak aby ladila jejich barva,
tvary a velikosti květů, to vše bylo převážně dílo pana Karla Utratila z Třeboradic. Jeho dlouholeté zkušenosti s pěstováním narcisů a jeho cit pro tyto něžné
krásky zde přineslo své ovoce. Však
také jeho květy a přítele Pavla Nejedla z Lovčic,www.lukonbulbs.cz, vlastně
výstavu vytvořily. Když si představíme
doprovodnou zeleň ve vázách například
břízka, modřín a další, je pohled ještě
dokonalejší. Je třeba také připomenout,
vyjímečné exponáty, semenáče z novošlechtění a české odrůdy. Jedna s názvem Charlie, byla pojmenována právě
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Černá skládka v Miškovicích byla odstraněna Kouzelný
»»Na adresu redakce přišlo několik ce a zbytky jídla, došla řadě obyvatelům svět pohádek
fotografií a stížností občanů Miško- trpělivost a obrátili se přes nás na měst- v čakovickém DDM
vic, kteří upozornili na rozrůstající ský úřad. „V době, kdy čtenáři budou
se černou skládku na rohu ulic Krčmářovská a U Vrbiček.
Skládka byla původně jen malou hromadou větví, nasekané trávy, zkrátka
rostlinného původu, ale časem začala
zasahovat i do zkratky na polní cestičku,
která je velmi využívaná na procházky
s kočárky, se psy, ale i pro cyklisty. A když
se na hromadě začal objevovat i stavební odpad, rezavé hrnce, plesnivé kober-

držet tento časopis v ruce, tak už bude
skládka odstraněna,“ vzkazuje obyvatelům dotčené oblasti starosta Alexander
Lochman. A skutečně tomu je tak, již na
začátku týdne byl přistaven veliký kontejner a vše bylo odklizeno. Nezbývá
než doufat, že občané přestanou černé
skládky vytvářet a využijí sběrná místa,
kde se dá odpad odevzdat za opravdu
pár drobných.

Dům dětí a mládeže pořádal s Krystálkem výstavu dětských prací z výtvarných kroužků na téma Kouzelný svět
pohádek.

Liliářská organizace ČSZ MARTAGON
pořádá za podpory MČ Praha - Čakovice

9. Výstavu lilií
2. 7. 2016 od 9.00 – 19.00 hod.
3. 7. 2016 od 9.00 – 17.00 hod.
Vstup volný

Výstava se bude konat v Schoellerově sále
čakovického zámku. Více informací na www.martagon.cz
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Tělovýchovná jednota má za sebou výroční konferenci
»»V

polovině dubna se v klubovně
na tenisových kurtech konala výroční konference TJ Avia Čakovice,
které se zúčastnili delegáti všech
oddílů a odboru Sportu pro všechny (SPV). Předseda TJ Jan Kantner
přednesl zprávu o činnosti spolku
v uplynulém období a kromě jiného
byla odsouhlasena novelizace stanov v souladu s občanským zákoníkem přijatým v roce 2014.

příčkách tabulky. Zde je na místě vyzdvihnout práci s mládeží, které se věnují kvalifikovaní trenéři družstev od
předpřípravky až do kategorie starších
žáků

OSPV

Zástupci jednotlivých oddílů zhodnotili sezónu 2015 a pochlubili se svými
úspěchy.

• uspořádal v únoru tradiční Dětský
karneval pro širokou veřejnost, zúčastnilo se 151 dětí a 167 dospělých, jde
o tradiční akci podporovanou Městkou částí Praha Čakovice. Odbor SPV
je největší složkou TJ, má přes 300 členů, kteří se ve všech kategoriích věnují
pravidelnému cvičení.

Nohejbal

Stolní tenis

• 2.místo v nejvyšší republikové soutěži,
extralize mužů,
• Jiří Kalous, Milan Kučera a Tomáš Chadim na mistrovství světa juniorů v Rumunsku získali tři zlaté medaile - v singlu, dvojicích a trojicích
• Mistrovství ČR dvojic dorostu - zlato
vybojovali Jiří Kalous s Jiřím Putíkem
• Milan Kučera Mistr ČR v kategorii singlu mužů pro rok 2015
• Jiří Kalous vyhlášen nejlepším nohejbalistou ČR v kategorii dorostu pro rok
2015, jeho bratr Zdeněk v kategorii
žáků obsadil 3. místo

• postup "A" družstva mužů do 2.ligy, žákovská družstva hrají nejvyšší pražské
soutěže
• ženy hrající 2. ligu se probojovaly na
mistrovství ČR v Jablonci nad Nisou,
na medaile nedosáhly, uspěly však
v kvalifikaci o 1. ligu, kde skončily na
druhém místě a jsou tak náhradnicemi
pro vyšší soutěž

Jde o jeden z historicky nejúspěšnějších
ročníků v historii čakovického nohejbalu.

Fotbal
• "A" mužstvo postoupilo do 1.B třídy,
kde je momentálně na nejvyšších

Speed Badminton
• turnaje v zahraničí, účast na mistrovství světa v Berlíně - Miloš Vojáček se
umístil na 17. místě z 85 účastníků,
oddíl uspořádal mezinárodní turnaj
v Čakovicích

Gymnastika
• nejmladší oddíl v rámci TJ, působí druhým rokem, nárůst členské základny
zejména v kategorii dětí a mládeže

• vítězství družstva mladších žákyň
v krajské soutěži ASPV v gymnastice
a nominace tří závodnic do družstva
Prahy pro celostátní přebor

Národní házená
• dorostenci 1. místo ve Středočeském
oblastním přeboru, Jaroslav Šimáček –
nejlepší střelec mistrovství ČR v Krčíně,
nejlepší útočník – Superpohár
• nárůst mládeže a rozšíření nejmladší
kategorie o další tým
Na závěr vystoupil každý z delegátů, který seznámil přítomné s činností svého
oddílu v uplynulém roce, zaznělo poděkování Úřadu městské části Čakovice za
finanční pomoc, která jim byla poskytnuta.
Fotbal - díky dotaci dokončena v roce
2015 výměna starých dřevěných oken
za plastová, letos čeká fotbalisty oprava
rozvodu vody a sociálního zařízení v objektu šaten
Volejbal – ve spolupráci s firmou Vaše
zeleň prořez stromů ve sportovním areálu u sokolovny
Ostatní oddíly využily dotaci zejména na
pokrytí pronájmů sportovních zařízení
pro zimní přípravu. TJ totiž nemá tělocvičnu potřebných rozměrů. Sokolovna je plně využita – pravidelně tu cvičí
odbor SPV, gymnastika, stolní tenis, sokolovnu využívá dvakrát týdně také TJ
Sokol Čakovice. Dále byly dotace využity
na nákup sportovního vybavení.
TJ Avia Čakovice měla ke konci roku
2015 celkem 674 členů.
„Podíl mládeže na členské základně činil
k 31. prosinci více jak 45 procent, což je
nejvíce za 32 let mé působnosti v tělovýchovné jednotě," sdělila tajemnice TJ
Ljuba Straková.
Na závěr předseda Jan Kantner poděkoval za nezištnou práci všem přítomným
a popřál hodně sportovních úspěchů
v roce 2016.

Text: Miroslava Spoustová
Foto: Ljuba Straková

sport 17

Junioři Black Angels postupují do extraligy
»»Florbalový

klub Black Angels,
který své zápasy hraje v čakovické
školní sportovní hale má za sebou
skvělou sezonu.
"Za desetiletou historii našeho klubu bychom těžko hledali úspěšnější," pochvaluje si Vojtěch Pavlík, manažer klubu.
"Hlavním důvodem je úspěšnost našich
mladých pušek. Black Angels se pokoušeli o postup v juniorské kategorii již třetím rokem a vždy chyběl velmi malý kousek. Letošní sezonou ale tým pod vedením trenérů Jakuba Zalubila a Vojtěcha
Pavlíka v základní části doslova prolétl.
Nepoznat hořkost porážky se nepovedlo žádnému jinému týmu ve druhých ligách," dodává.

hala - 220 diváků a odvetu pak navštívilo
dokonce 350 českolipských fanoušků.
"Povedlo se nám do série vstoupit úspěšně a doma jsme vyhráli 5:3. Odvetu jsme
zvládli 4:3, kdy jsme celý zápas vedli a vítězství nepustili. Co je však důležité, tým
Black Angels je mladý a skládá se z větší
části z dorostenců. Mladší hráči se tedy
mohou od září těšit na G2 extraligu juni-

Jádro týmu okolo kapitána Michala Svobody ukázalo v nadstavbové části pevnou vůli a vyzvalo ambiciózní Českou
Lípu. Série hraná na dvě vítězná utkání
měla úžasnou diváckou kulisu. První zápas v Čakovicích sledovala vyprodaná

Staň se fotbalistou
TJ Avia Čakovice

Fotbalový oddíl TJ AVIA Čakovice pořádá tradiční jarní
nábor svých mládežnických kategorií.
„V současnosti otevíráme kategorii i pro ročník 2011. Mohou tedy přijít všechny děti od ročníku 2011 do 2002. Ve
všech těchto věkových skupinách máme mládežnické
týmy. Hlavní termíny náboru jsou v úterý 10. a ve čtvrtek
12. května od 17 hodin na fotbalovém stadionu v Čakovicích. Každý se může přijít podívat i si nezávazně vyzkoušet fotbalový trénink. K dispozici jsou kvalifikovaní trenéři.
Přijďte mezi výbornou partu kamarádů,“ zve nové zájemce
o fotbal šéftrenér mládeže čakovického klubu Michal Babka.
Veškeré kontakty najdete na internetových stránkách
www.aviacakovice.cz

orů, jak se soutěž oficiálně jmenuje," těší
manažera Black Angels. Týmu tedy chybí
už jen jediný krok mezi republikovou elitu, postup do extraligy dospělých.
"Jsme hned pod ní a věříme, že s talentovanými hráči z vlastní líhně se nám to
dvou tří let povede. Držte nám palce,"
vzkazuje Vojtěch Pavlík fanouškům.

Text: Michal Káva
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V Čakovicích se bude hrát o dorostenecký titul mistrů ČR
»»Ve

dnech 20. až 23. června
se na hřišti národní házené v ulici K Sedlišti uskuteční vrcholná
akce dorostenecké kategorie,
Mistrovství České republiky. A je
potěšením, že čakovičtí mladíci
už mají přímý postup na tento republikový šampionát zajištěn.

pe, dokládá i loňský postup na MČR dorostenců v Krčíně. Navíc Jarda Šimáček
obdržel ocenění Nejlepší dorostenec
České republiky.

S přehledem totiž vedou tabulku oblastního přeboru Středočeského kraje. V současné sestavě spolu většina
hráčů hraje už šest let a že jim to kla-

Na mistrovství postupují pouze první
týmy jednotlivých oblastních přeborů
mládežnických kategorií, druzí pak hrají
o Pohár ČR v národní házené.

Na čakovickém hřišti se dorostenecké
mistrovství konalo již v roce 2006 a zajímavostí je, že v té době za náš tým hráli
Tomáš Mařík s Jiřím Čechovským, kteří
současné družstvo mladíků trénují.

Nohejbalisté vstoupili do sezony výborně
Nohejbalisté TJ Avia Čakovice obhajují
stříbrné medaile z minulé sezony a tu
novou zahájili ve velikém stylu. Po třech
odehraných kolech mají plný počet
bodů a vedou tabulku před Modřicemi
a Karlovými Vary, které už ztratily bod po
remízách.
Čakovičtí hráči na úvod sezony vyhráli
v Čelákovicích 6:2, doma přejeli Žatec
6:1 a minulý víkend přivezli výhru 6:3
z Benešova. Tento víkend se opět představí doma a to v sobotu 7. května od 10
hodin proti Českým Budějovicím.

Program na květen
Sobota 7. května
10.00 nohejbal Čakovice A - Vsetín
10.45 fotbal Miškovice - Zličín B
Neděle 8. května
17.00 fotbal Třeboradice - Braník

Čtvrtek 19. května
18.00 volejbal Čakovice - Petřiny B
Sobota 21. května
10.00 nohejbal Čakovice - Modřice!!!
10.45 fotbal Miškovice - Podolí B

Pondělí 9. května
17.30 nohejbal ženy Čakovice - Vršovice

Neděle 22. května
15.00 nohejbal ženy Čakovice - Litohlavy
17.00 fotbal Třeboradice - Stodůlky

Úterý 10. května
18.00 volejbal Čakovice - Řepy B

Čtvrtek 26. května
18.00 volejbal Čakovice - Přírodní vědy

Sobota 14. května
10.00 nohejbal Čakovice B - Start Praha
10.30 fotbal Čakovice - Háje B
12.30 házená Čakovice - Ejpovice

Sobota 28. května
10.00 nohejbal Čakovice - Čelákovice
10.45 fotbal Miškovice - Dolní Počernice B
15.00 nohejbal Čakovice B - Přerov
15.00 nohejbal ženy Čakovice - Čelákovice

Neděle 15. května
11.00 házená Čakovice - Kyšice
15.00 nohejbal ženy Čakovice - Český Brod
17.00 fotbal Třeboradice B - Klánovice
17.00 fotbal Miškovice B - ČVUT

Neděle 29. května
15.00 nohejbal ženy Čakovice - Nymburk
17.00 fotbal Třeboradice B - Ďáblice B
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Portréty a fotografie

Z očí do očí

SOŠ a SOU Praha – Čakovice
a
Kulturní komise městské části
Praha – Čakovice
Vás zvou na

Lenka Ondrůšková
9. 5. – 30. 5. 2016
Přijdtě se podívat,
rádi vás přivítáme.

Z OČÍ DO OČÍ
Portréty/fotografie
Lenka Ondrůšková

Čakovický zámek
ZUŠ Marie Podvalové, první patro

9. 5. - 30. 5. 2016
Čakovický zámek

ZUŠ Marie Podvalové,
první patro

od 9,00 do 13, hodin
v zahradě SOŠ a SOU, Ke stadionu 623
SOUTĚŽE A HRY
VÝTVARNÁ DÍLNA
ŽIVÁ ZVÍŘATA
CHOVATELSKÁ PORADNA
NAFUKOVACÍ ATRAKCE
OBČERSTVENÍ
VSTUP ZDARMA

Soutěž mladých modelářů kdo lépe a kdo dál
Kluci z modelářského kroužku při čakovickém Domě dětí
a mládeže si zasoutěžili ve dvou disciplínách - o nejhezčí
model a o ten, který doletí nejdál.
„V první disciplíně se na první příčce umístil František
Lelek, na druhé Jaroslav Hofrichter a o třetí se podělili

Ludvík Bruts s Petrem Filipským. Druhou disciplínu vyhrál
Filip Šulc, za ním skončil Jan Hofrichter a třetí místo opět
patřilo Ludvíkovi s Petrem,“ říká Jarmila Šťastná, vedoucí
DDM Čakovice.

Text: Michal Káva , foto: Jarmila Šťastná

