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2 inzerce

  

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

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

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

Prodám sítě do oken proti hmyzu 
vhodné do bytů v ulicích Kysucká 

č.o. 1,3,5,7,9,11,13,15, Něvská 32, 34, 
Doubravská 2, 4, Svratecká 2, 4, 6.  
Sítě jsou do celého bytu v počtu 

5 ks - prodám z důvodu stěhování 
jako komplet za 1000,- (pořízené 

byly v létě 2013 za 3500,-). V případě 
zájmu volejte prosím 603-369252.

PEDIKÚRA Miškovice 
(160,- Kč, s docházkou 210,- Kč), tel.: 

606 500 867. Přijímám poukázky 
seniorů od MČ.

Velkoobchod hutním materiálem 
v Ústí nad Labem přijme

ŘIDIČE – SKLADNÍKA
Požadujeme:     

Profesní ŘP - C,výhodou VZV, jeř, 
vazač, palič, průkaz.
příp. SKLADNÍKA

Výhodou VZV, jeř., vazač., palič průkaz
E-mail: knourek@technimat.cz, 

tel.: 731 545 839

HLEDÁME LEKTORY ANGLIČTINY
Jazyková škola se sídlem v Praze 9 
Čakovicích hledá lektory do svého 
týmu. Svůj životopis posílejte na 

ingo@anglictinapraha9.cz a nebo 
volejte na 777 151 324.
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Co bude s Psí loučkou?
V minulých měsících byli občané naší městské části požádáni 
o spolupráci při návrzích na revitalizaci psí loučky u Baumitu. 
Z několika stovek hlasů vyplynulo, že vítězená varianta je ta, 
která navrhuje doplnit tento prostor o skatepark.

Co se dělo v roce 1919?
Kronikářka Jarka Krákorová nás opět zavede na začátek 
minulého století. Tentokrát s ní probereme události, které 
v Čakovicích proběhly během roku 1919. V tento rok byl zvolen 
první čakovický starosta samostatné republiky, Josef Rudl.

Začíná sezona házené i nohejbalu
S nástupem jara se ke slovu dostávají dva sporty, které 
Čakovice nejvíce proslavují - národní házená a nohejbal. 
Přinášíme vám rozlosování obou těchto sportů, ale 
také třeba přehled toho, jak se házenkářům dařilo na 
předsezonních turnajích.

Zápis do školek na začátku května
Rodiče malých dětí letos museli přijmout nepříjemnou změnu, 
posunutí termínu na přihlášení svých ratolestí do mateřských 
školek. Změna Školského zákona určuje, že zápisy mohou 
probíhat v termínu mezi 2. a 16. květnem.

Dejte si dobroty od Cukráře roku
V ulici U Červeného mlýnku najdete Cukrárnu Buchalovi, které 
vládne pan František Buchal. Ten se může pochlubit titulem 
Cukrář roku 2016. Jak taková soutěž vůbec probíhá a co 
dobrého ve svém podniku nabízí? Přečtěte si uvnitř časopisu.

Co se u nás děje zajímavého?
Přemýšlíte, kam byste během dubna či května vyrazili za 
zábavou? Na straně 10 vám přinášíme přehled nejzajímavějších 
kulturně společenských akcí, které se v Čakovicích, Miškovicích 
nebo Třeboradicích v nejbližší době uskuteční.

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, 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 dubnu 2017.

Slovo 

starosty

v době, kdy dostáváte časopis do schránek, probí-
há akce Ukliďme Česko. Naštěstí nemusíme uklízet 
celé Česko, ale jen kus naší městské části, protože o  
většinu se pravidelně stará naše technická správa, 
kterou bych tímto rád pochválil, protože dělá vý-
bornou práci a celá Praha mluví o tom, že je v Ča-
kovicích čisto a uklizeno.

Letos si tuto oblíbenou úklidovou akci vyzkouší 
i žáci základní školy, kterých bude kolem dvou sto-
vek. Chtěl bych poděkovat všem, kteří do této akce 
investují svůj čas, hlavně Michaele Kubernatové 
a jejímu spolku NAČOS.

Když jsme u té zeleně, tak jak jistě víte, pracujeme 
na revitalizaci Husova parku. Jejím cílem je, aby se 
park stal atraktivnějším a mám tu radost vám sdělit, 
že Praha nám odsouhlasila dotaci ve výši 20 milio-
nů, abychom náš park mohli vyšperkovat. 

Zároveň připravujeme architektonickou soutěž na 
úpravu Náměstí Jiřího Berana, které není pro veřej-
nost tak lákavým místem na zastavení se a chceme, 
aby se architekti zamysleli nad tím, jak náměstí li-
dem více přiblížit. V pravidlech této soutěže je, že 
se osloví několik architektů a ti dostanou zadání, 
které čerpáme z participace. Použijeme vaše ná-
měty, které jste nám dávali během různých setkání 
a  architekti do toho na základě svých požadavků 
vloží své umění a vypracují návrhy na náměstí, kte-
ré by vyhovovalo nám všem. Očekáváme, že tato 
soutěž bude hotova na konci letních prázdnin. Vý-
herce soutěže bude vybírat sedmičlenná porota.

S plnou parádou už k nám zavítalo jaro a já bych 
vám rád popřál krásné velikonoce, které jsou za 
chvíli za dveřmi.

S úctou, váš starosta Alexander Lochman

Milí sousedé,
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Nejlepší cukrář České republiky? František Buchal z Čakovic!

naši podnikatelé

 » Máte rádi sladké? Dbáte na skvě-
lou chuť i kvalitní suroviny? Tak to 
neváhejte a vydejte se do čakovic-
ké cukrárny Buchalovi, kterou na-
jdete v ulici U Červeného mlýnku. 
A o tom, že dostanete mimořádně 
kvalitní zboží vůbec nepochybujte, 
připraví vám ho totiž šéf František 
Buchal, který se pyšní titulem Cuk-
rář roku 2016!

Pane Buchale, představte nám vaši 
cukrárnu.

Cukrárna v Čakovicích funguje tři a půl 
roku, od 5. září 2013. Předtím jsme byli 
na Jižním Městě, tam jsme byli 19 let, od 
roku 1994. Když nám nevyšlo rozšíření 
cukrárny tam, tak jsme se přestěhovali 
se vším všudy sem, na rozhraní Čakovic 
a Ďáblic. Převedli jsme celou naší výro-
bu, tedy ozdoby z marcipánu, slavnostní 
dorty, zkrátka celou cukrárnu. Postupně 
se to tu rozvíjelo, jen nás loni bohužel 
trochu pozastavila přestavba silnice. To 
byla najednou velmi znát. Stále rozvá-
žíme marcipán a dekorační ozdoby, to 
nás v tu chvíli podrželo. Teď se už zase 
krásně rozvíjíme. Od loňského prosince 
jsme rozšířili posezení o venkovní zastře-
šenou terasu. Posedět tu tedy může přes 
třicet lidí. Na jaře to tu je nejhezčí, když 
kvetou rododendrony a lekníny. A už se 
sem přijede po nové silnici. (usmívá se)

Co je vaší specialitou?

Vyhlášené máme koňakové špičky, ty 
jsou opravdu extra hodně čokoládové. 
Oblíbené jsou také větrníky, ale v pod-
statě nejde o nic jiného, než o použité 

kvalitní suroviny, které na to mají být po-
užité. Velmi úspěšný je teď čokoládový 
mousse s malinami, se kterým jsme vy-
hráli soutěž Cukrář roku.

Jak tato soutěž probíhá?

Jednou z disciplín bylo udělat dva kavá-
renské dezerty během čtyř hodin. Druhá 
byla přivézt dort, kde byl limit na veli-
kost, aby se vešel do vitrín. Musely být 
použité samé jedlé věci, ale byl určený 
na vystavení při pokojové teplotě, tedy 
mohly být některé věci nahrazené něčím 
jiným. My nahradili krém čokoládou, aby 
to drželo, jinak to bylo úplně celé jedlé. 
Další součástí tohoto úkolu bylo dodat 
degustační vzorek, ze kterého to udě-
láme. Tam musely být použity všechny 
věci, které na tom dortu byly vidět a ze 
kterých by byl udělaný vnitřek.

Počítám, že tohle je řemeslo, kterému 
se věnujete od mládí.

Nastoupil jsem do učení v patnácti le-
tech, tehdy na RaJ 1 do Charvátovy 
ulice, což jsem úspěšně dostudoval v 
prosinci roku 84. Dostal jsem výuční list 
a nastoupil do kavárny a restaurace Sa-
varin na Václavském náměstí. Po roce 
jsem nemusel dokazovat, že umím ruský 
jazyk a dostal jsem se konečně na střed-
ní školu. (směje se) Po absolvování jsem 
se vrátil zpět na učňovské středisko jako 
mistr odborného výcviku, studovalo se 
při zaměstnání, týden do práce a týden 
do školy, to jsem musel Savarin opustit 
a přestoupil do Astry, takže jsem jen pře-
šel po Václaváku na druhou stranu. Po 
roce a půl jsem nastoupil na učňovské 
středisko, což bylo úžasné, protože to 

tehdy umožňovalo se tomu dál věnovat 
a rozvíjet. Každý dříve dělal určitý sorti-
ment a na tom učilišti bylo možné zkou-
šet další a další věci, jednodušší v tom, 
že se tenkrát chodili děti vyučit proto, 
aby něco uměli a rodiče chtěli, aby něco 
uměli. Dnes většině stačí, že mají dob-
ré známky. To kolikrát nekoresponduje 
s  tím, co umí. Na tom učilišti jsem pře-
čkal revoluci, v té bouřlivé době jsme 
s manželkou dostudovali. Oba jsme dě-
lali mistry odborného výcviku a museli 
jsme si dodělat doplňkové studium, aby-
chom v tom mohli pokračovat. Byli jsme 
na Karlově univerzitě a zrovna když se to 
všechno lámalo, tak jsem seděl u jedné 
zkoušky, odpovídal, podle mě dobře, ale 
najednou se ozvalo "To snad nemyslíte 
vážně!" a já si říkám, že to snad nebylo 
tak hrozivý, co jsem tak špatného řekl... 
Nebyla ovšem chyba ve mě, ale v  tom, 
kdo visel nade dveřmi, už tam měl vi-
set pan Havel a on tam byl stále Gustav 
Husák. Chybička se vloudila. (směje se) 
Dostudovali jsme a do 91. roku jsem byl 
v Charvátově ulici, pak byla budova vrá-
cena původnímu majiteli a ten s tím měl 
jiné záměry. Udělal z toho normální cuk-
rárnu, učňák skončil, pak jsme byli s učni 
rok v Radotíně v soukromé cukrárně a já 
pak šel do Menzy do klasické cukrárny.

To zní jako hodně zajímavé období.

Ano, navíc v roce 92 jsme stihli odjet 
na kuchařskocukrářskou olympiádu do 
Frankfurtu, to byla úžasná záležitost. 
Tam se to vysílalo v televizi jako tady 
klasická sportovní olympiáda. Bohužel 
jsme neměli správné informace s čím 
tam soutěžit. Věděli jsme, co máme vy-
tvořit, ale nevěděli, jak to má vypadat. 
U nás se hodnotilo to, že když jste udělal 
soutěžní moučník, tak vás měl zasytit, 
ale tam se dělal jako součást tří nebo 
pětichodového menu. Nemohlo tedy jít 
o čtvrtkilový zákusek. Jste zděšený, když 
víte, že ať se budete snažit, jak budete 
chtít, tak to prostě nezmenšíte. Teď už 
jsme zkušenější, týmy mají dopředu do-
mluvené kuchyně a také k nám přistupu-
jí už úplně jinak.

Přivezli jste si i nějaká ocenění?

Medailím jsme byli nejblíže v cukraři-
ně, kde soutěžilo pět kuchařů a jeden 
cukrář, to nám to tehdy uteklo o jeden 
a půl bodu. Bylo skvělé všechny ty lidi 
kolem poznat a začít spolupráci. Hezky 
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si to užila i moje manželka, která si za pět 
tisíc koupila zájezd, aby se mohla na tu 
soutěž podívat, přijela a celou noc jsme 
na hotelu dělali výrobky, které jsem měl 
druhý den vystavovat. Ráno jsme vyšli 
před hotel a ono to začalo praskat, pro-
tože mrzlo. Rychle do auta, rychle topit, 
odjet, já potom usnul, manželka se ho-
dinu prošla a jeli jsme domů. (směje se)

Zpátky k vaší cukrárně, není na škodu, 
že jste takhle trochu schovaní?

Když jsme se stěhovali, tak jsem chtěl 
do rohového domu u silnice, jak se sem 
k nám vjíždí, ale ten pozemek bohužel 
neměl kanalizaci. Tam bychom to měli 
jednodušší v tom, že lidé by tu cukrárnu 
přímo viděli, takhle musí vidět nejprve 
cedule. Sázeli jsme na to, že když někdo 
přijde a bude mu u nás chutnat, tak to 
řekne dál a bude se to dál nabalovat. 
A daří se nám to.

Místa k příjemnému posezení tu máte 
také dost.

Ano, dá se tu v klidu posedět. Nedávno 
tu slavila nějaká slečna patnácté naroze-
niny, takže i taková soukromá oslava se 
tu dá udělat. Je to tu příjemné a klidné.

Nabízíte sezónní produkty, v létě zmrz-
linu a podobné věci?

Kopečkovou zmrzlinu tu máme celoroč-
ně. Láká mě, že bychom si dělali vlastní, 
ale to zatím se vším ostatním nestíháme. 
Samozřejmě nabízíme klasické zákus-
ky, ale i ty nové, módní, odlehčené, ale s 
pravou šlehačkou, z pravého másla, ze sa-
mých kvalitních surovin. To se týká i čoko-
lády, používáme velmi kvalitní, odrůdové.

Jste držitelem titulu Cukrář roku, jak 
prestižní ocenění to je?

U nás není prestižnější. Je to tak, že něco 
přivezete, ale něco musíte před lidmi 
i dělat, což je pro řadu cukrářů problém, 
protože je to rozhodí. Já jsem na to zvyk-
lý, to je moje výhoda, ale jsem takový, že 
chci pořád vyhrávat. Olympijské heslo 
Pierra de Coubertina, že není důležité 
zvítězit, ale zúčastnit se, není vůbec pro 
mě. (usmívá se) Takhle jsem se účastnil 
závodu třikrát, kdy nebyl cíl vyhrát, ale 
absolvovat do šesti hodin maraton. Bez 
nějakého tréninku, i když jsem třeba 
hrával fotbal, ale tam jsem se šel oprav-
du zúčastnit a pak jsem týden nechodil. 
To ale není sport, spíše životní styl. Jsou 
lidé, co jezdí na dovolené k moři a pak 
lidé, co objíždí místo dovolené maratony 

po celém světě. Nesmí vás rozhodit, když 
vás předběhne pětaosmdesátiletá paní 
nebo maminka s dítětem v ruce, protože 
oni třeba běhají celý život. (usmívá se)

Kde soutěž o Cukráře roku probíhala?

Tady v Letňanech jako součást výstavy. 
Každý soutěžil dva dny, jeden vystavil 
a druhý soutěžili. Soutěží cukrář a k sobě 
má pomocníka, do předkola pošlete fot-
ku svého výrobku, jeho složení a porota 
vybere finalisty.

Takže nejde o soutěž, ve kterém jste 
členem početnějšího týmu?

Nene, jste sám s jedním pomocníkem.

Co všechno jste si připravil?

Dva kavárenské dezerty a velký slavnost-
ní dort. Bylo to ku příležitosti výročí 700 
let Karla IV. a my udělali Karlštejn. (na 
snímku na titulní straně - pozn. autora) 
Probíhaly tam také další doprovodné 
soutěže, palačinky, dortíky, i pro ama-
téry nebo třeba také Memoriál Jaromíra 
Sadílka, což je soutěž o nejlepší tažený 
závin. Toho jsme se zúčastnili všechny 
tři ročníky, vyhráli vždy jednu z kategorií 
a tento rok málem vyhráli obě. Kolegyně 
měla stejně bodů s bývalým šéfcukrářem 
Intercontinentalu, ale on dopadl o jedno 
umístění lépe u odborné poroty a to byl 
rozhodující plusový bod. Dva roky před-

tím jsme vyhráli diváckou kategorii, teď 
poprvé tu odbornou.

Co porota u soutěže Cukrář roku hod-
notí? I něco jiného než chuť a vzhled?

U dortu jestli byly použity věci, které měly 
být, jestli degustační vzorek je ze stejné-
ho materiálu z jakého dort, jaké byly pou-
žity věci a dokonalost provedení.

Jsou u nás cukrářské soutěže hodně 
rozšířené?

Je jich u nás hodně. Pravidelně jezdí náš 
národní tým na všechny světové výsta-
vy, loni byla olympiáda. Letos bude na 
výstavišti Kuchař roku a Global Chefs 
Challenge 2017 Kde bude reprezentovat 
stávající Kuchař roka a Cukrář roku Čes-
kou republilu, ze kterého se bude postu-
povat do světové kategorie.

Jaký je takový běžný den cukráře? Ur-
čitě není dán pouze otevírací dobou 
cukrárny.

Máme to rozdělené. Já dva dny v týdnu 
rozvážím naše výrobky, jinak ráno začí-
náme v půl šesté přípravou na den, aby-
chom naplnili vitrínu, připravíme objed-
návky a věci na rozvoz. Zákazníci často 
chtějí něco nového, takže připravujete 
řadu novinek. Stejně si ale nakonec vez-
mou větrník. (směje se) 

Text: Michal Káv
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Letošní rok je pro rodiče předškolních dětí příznivější
 » V letošním roce si musí rodiče 

zvyknout na ne zrovna dobře přija-
tou změnu - posunutí termínu zá-
pisů do mateřských škol na první 
polovinu května. Vše podstatné vy-
světluje v rozhovoru místostarosta 
Jiří Vintiška, jenž má školství v naší 
městské části na starosti.

Pane Vintiško, proč je to letos později?

Není to rozhodnutí naší městské části, ale 
jde o celostátní změnu legislativy, kon-
krétně školského zákona 561/2004 Sb. 
(Školský zákon), který stanovuje dle para-
grafu 34 to, že se přijímací řízení smí ko-
nat pouze mezi 2. a 16. květnem přísluš-

ného kalendářního roku. Protože nám ta-
hle věc dělala starosti, svolal jsem poradu 
s ředitelkami, abychom co nejvíce zmírni-
li dopady tohoto, z našeho pohledu příliš 
pozdního, přijímacího řízení a rozhodli se, 
že ho stanovíme hned na nejdřívější mož-
ný termín, tedy 2. až 5. května, hned na 
začátek daného rozpětí. Zároveň jsme se 
s ředitelkami, stejně jako v minulém roce, 
domluvili na rozložení přijímacího řízení 
tak, aby na sebe v jednotlivých školkách 
navazovalo a rodiče mohli pohodlně stih-
nout řízení ve všech školkách, pokud o to 
mají zájem.

Řada rodičů se obává nedostatku vol-
ných míst. Jaká je situace?

V posledních letech byl trend takový, 
že ve věkové skupině předškolních dětí 
jejich počet klesal a to i přesto, že u nás 
dochází k pokračující bytové výstavbě. 
Vliv odeznění baby boomu byl silnější, 
než počet osob, které se přistěhovaly. 
V  kombinaci s tím, že se na září připra-
vuje otevření nové školky v ulici Berma-
nnova, která je již zkolaudována, před-
pokládáme, že letošní přijímací řízení 
bude výrazně příznivější. Se zahrnutím 
Krystálků by se stejně jako minulý rok 
měly dostat všechny tříleté děti k před-
školnímu vzdělávání organizovanému 
městskou částí.

Jakým způsobem je možné se do nové 
školky přihlásit?

Jedná se o detašované pracoviště Ma-
teřské školy Čakovice III - Čtyřlístek a ta 
také bude organizovat přijímací řízení 
ve svém objektu. Přihlášky je možné 
podávat do MŠ III a ředitelka rozhodne 
o  umístění dětí do jednotlivých pobo-
ček. Stejně tak tuhle praxi známe z Ma-
teřské školy Čakovice II, která má také 
dvě pracoviště, v Třeboradicích a Miško-
vicích. Rovněž zde proběhne přijímací 
řízení pouze v jedné budově a to v tře-
boradické. Ředitelka ve své gesci rozho-
duje o tom, jestli přidělí děti do Miškovic 
nebo Třeboradic.

Text: Michal Káva

MŠ Čakovice I (Něvská) MŠ Čakovice II  
(Třeboradice)

MŠ Čakovice III  
(Čtyřlístek) 

2. 5. 2017, 11:00 - 17:00 4. 5. 2017, 13:00 - 17:00 3. 5. 2017, 13:00 - 17:00 

3. 5. 2017, 08:00 - 14:00 5. 5. 2017, 08:00 - 14:00 4. 5. 2017, 08:00 - 14:00 

  

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 

  
 

!! 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

Kraniosakrální terapie
Zklidnění nervové soustavy, 
regenerace svalů a kloubů, 

harmonizace imuno-endokrinního 
aparátu. Úleva od úzkosti a stresu. 
Intimní jóga pro ženy pro zdravé 

pánevní dno. Objednání: 
www.adelaobermajerova.cz

inzerce
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V roce 2017 budou pro potřeby občanů MČ Praha - Čakovice 
přistavovány kontejnery na objemný odpad. Tyto kontejnery 
zajišťuje a financuje MHMP a tím i  stanovuje  podmínky výbě-
ru odpadu a druhu odpadu, který do VOK patří.

Upozorňujeme, že do těchto nádob je zakázáno odkládat ne-
bezpečný odpad, (tj. televize, lednice, pneumatiky, chemiká-
lie, zářivky, autobaterie), dále odpad stavební a živnostenský 
a také bioodpad (na ten jsou přistavovány speciální VOK jen 
na bioodpad, tj. na větve, trávu, ovoce atd.).

Z MHMP máme přiděleno na období 1 – 6/2017  14 ks VOK. 
duben 12.04.,   26.04.
květen 10.05.,   24.05.
červen 07.06.,   21.06.

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

Stanoviště těchto kontejnerů:
Třeboradice - parkoviště u hřbitova 1 ks
Miškovice - Na Kačence 1 ks

VOK (na objemný odpad)

Mobilní sběr nebezpečného odpadu 2017

VOK na bioodpad
V roce 2017 budou pro potřeby občanů přistavovány kontej-
nery na bioodpad. Tyto kontejnery jsou určeny na zahradní 
odpad – listí, trávu, větve, neznečištěnou zeminu, případně 
kuchyňský bioodpad rostlinného původu bez živočišných 
zbytků.

Připomínáme, že tyto kontejnery jsou určeny pouze pro obča-
ny městské části Praha – Čakovice.

VOK na bioodpad zajišťuje a financuje MHMP.

Z MHMP máme přiděleno na období 1 – 6/2017  12 ks VOK 
na bioodpad.
duben 22.04.
květen 13.05.,  27.05.
červen 10.06.,  24.06.

Kontejnery budou přistavovány v neděli mezi  9.00 – 12.00 hod.

Stanoviště těchto kontejnerů jsou následující:
Třeboradice - parkoviště u hřbitova 1 ks
Miškovice - Na Kačence 1 ks

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

Datum – den Zastávka Čas od – do

po – pá so

10. 6. - so
29. 7. - so
05. 9. - út

1. křižovatka ul. Schoellerova - V Pačátkách 15.00 - 15.20 800 - 820

2. křižovatka ul. Schoellerova - U Hřbitovů 1530 - 1550 830 - 850

3. křižovatka ul. Bělomlýnská - U Bílého Mlýnku (u garáží) 1600 - 1620 900 - 920

4. křižovatka ul. Schoellerova - Cukerní 1630 - 1650 930 - 950

5. křižovatka ul. Ke stadionu - Jizerská 1700 - 1720 1000 - 1020

6. ul. Něvská (MŠ 120 - parkoviště) 1730 - 1750 1030 - 1050

7. křižovatka ul. Cukrovarská - Vyhlídkova 1800 - 1820 1100 - 1120

8. křižovatka ul. Polabská - Krčmářovská 1840 - 1900 1140 - 1200

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

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

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

Nejbližší stabilní sběrny nebezpečného odpadu:
- Jilemnická, Praha 19 - Kbely tel.: 731 626 416
- Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany tel.: 284 098 581
- Voctářova 622/1, Praha 8 - Libeň tel.: 266 007 299
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Zprávy z naší městské části

zprÁvy z obce

Úspěšné dotace do naší městské části

Řešení uličních alejí 
v Čakovicích
Na konci měsíce února proběhlo veřejné 
projednávání k alejím v ulicích Danie-
lova, Třtinová, Homolová, Jizerská a Ře-
pová. Na procházku v terénu přišlo mezi 
deseti až třiceti sousedy, to podle toho, 
kde jsme se zrovna pohybovali, celou 
trasu absolvovalo osm obyvatel. Násled-
nou besedu v zámku navštívilo necelých 
třicet diskutujících. Debata byla bouřli-
vá, ovšem zcela v přátelském a dělném 
duchu. Resumé, které akceptovala větši-
na, je následující: Aleje v Danielově, Třti-
nové, Homolové a Jizerské se postupně, 
asi v průběhu dvaceti let, obmění za lípy 
v menších kultivarech, než jsou ty stá-
vající, které dožívají. Vysazované stromy 
se budou sázet citlivě k místu výsadby, 
tedy nikoliv před okna domů, blízko 
k veřejnému osvětlení nebo rohům vjez-
dů a ulic. Alej v Řepové, tedy ta s tújemi, 
se bude řešit individuálně s jednotlivými 
obyvateli a situací před jejich domem.

Děkujeme všem, kteří přišli a podělili se 
o své pocity a názory.

Kompostéry a kompostování
Kompostéry, které jste si objednali na dotační titul z EU zatím ještě nebudou. Podle 
vyjádření fondu se celá dotace dovyřídí až k 20. květnu, tedy šance na kompostér na 
vaší zahradě je tak v průběhu léta. Bohužel v tomto případě fond trošku zaspal... Ale 
dobrá zpráva je, že naše žádost má vysoké bodové ohodnocení a je veliká šance na 
její získání.  
Zároveň bych žadatele o kompostér lehce pokáral, ve středu 15. března probě-
hl workshop ke kompostování na zámku. Mimo dvou lektorů se ho zúčastnili jen 
tři lidé, přitom kompostérů je objednaných okolo 350 kusů. Doufám, že žadatelé 
o kompost jej nemají jen jako „koš na trávu“, ale jako skutečný kompostér, tedy úlo-
žiště nikoliv odpadu, ale materiálu. Materiálu, který je tím nejcennějším v zahradě.

Základní umělecká škola Marie Podvalové 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
začátek 18,00hodin         sál školy v Čakovicích 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

  

 

         

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MARIE PODVALOVÉ 
CUKROVARSKÁ 1/23, PRAHA 9 - ČAKOVICE 

ZAČÁTEK V 18,00 HODIN, SÁL ŠKOLY 

V minulém měsíci jsme získali dvě dota-
ce. Jednu z programu Praha – pól růstu, 
ta je na rekonstrukci a výstavbu sociál-
ních bytů pro seniory v Třeboradicích, 
Schoellerova 11, tzv. Václav a je ve výši 
7.200.000 Kč. Ta druhá pak z programu 
Fondu životního prostředí na projekto-
vání přírodě blízkým opatřením v povodí 
Třeboradického potoka, jinými slovy jeho 
rozvolnění a provedení úprav pro rekrea-
ci obyvatel, dotace činí 1.080.000 Kč.

Text: 3x Daniel Kajpr, místostarosta
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Žáci gastronomické školy prokázali své dovednosti na pětiboji

Čtyřikrát bronz pro čakovickou školu

 » V multifunkčním vzdělávacím 
centru Makro Akademie v Praze 
proběhlo 23. března první regionál-
ní kolo pátého ročníku prestižní ku-
chařské soutěže Makro HoReCa pě-
tiboj. Poprvé se zapojili i kuchařští 
učedníci z čakovické gastronomické 
školy.

Výsledky dosažené soutěžícími v regi-
onálních kolech a jejich bodové ohod-
nocení určí, která škola se kvalifikuje do 
celostátního finále. V něm se utká pět 
nejlepších o pohár pro nejlepší Makro 
top gastro tým a finanční cenu 25 tisíc 
korun.

V regionálních kolech musí šestičlenné 
týmy žáků přihlášených škol splnit pět 
individuálních dovednostních disciplín: 
krájení oloupané cibule, krájení pórku, 
krájení brambor, vykostění chlazeného 
kuřete a filetování celého pstruha.

Hodnotí se nejen dodržení časového 
limitu, ale také kvalita zpracování zada-

 » Čtyři žáci čakovické gastronomic-
ké školy, v kategoriích junior a ka-
det, se připravovali na 22. ročník 
národní soutěže kuchařského a cuk-
rářského umění a zároveň 12. roč-
ník mistrovství republiky kuchařů 
a cukrářů Gastro Hradec Vitana cup 
2017.

Soutěžící se se svými trenéry muse-
li v  Hradci Králové připravit na zadání, 

ných surovin. Převážně dívčí tým z Čako-
vic tvořili: Kristýna Holakovská, Kristýna 
Řezníčková, Karolína Prachařová, Micha-
ela Hromádková, Vojta Hlavatý a Zdeněk 
Havlíček. Pečlivý trénink se čakovickému 
týmu vyplatil a při závěrečném hodno-
cení se jim od porotců dostalo pochvaly 
za splnění těch nejtěžších disciplín, a to 
zejména za vykostění chlazeného kuřete. 

Ze tří týmů, které se regionálního kola 
soutěže, se tým z Čakovic umístil na dru-

které představovalo velikou výzvu. Na 
výběr měli čtyři varianty, vybranou pak 
museli odprezentovat.

Soutěže se v letošním roce zúčastnil 
rekordní počet soutěžících z gastrono-
mických škol z celé republiky, čakovický 
tým ve složení Schmiedová Monika, Fid-
lerová Renata, Morávková Simona a Voj-
těch Hlavatý se rozhodně, mezi silnou 
konkurencí, neztratil. Po náročném dni 

hém místě se ziskem více jak 600 bodů. 
Zda bude tento výsledek dostatečný pro 
postup mezi pět škol, které se zúčastní fi-
nále soutěže, bude jasné, až po ukončení 
všech regionálních kol. Je však zřejmé, že 
čakovická premiéra v soutěži byla velmi 
důstojná a žáci se neztratili v konkuren-
ci ostatních, kteří absolvovali předchozí 
čtyři ročníky této náročné soutěže.

si soutěžící se svými trenéry Robertem 
Barákem, Václavem Perglem a Martinem 
Francem vyslechli v podvečerních hodi-
nách ve velkém sále Kongresového cen-
tra Aldis verdikt poroty – a byl to verdikt 
pro naše žáky velmi pozitivní – všichni 
soutěžící čakovické gastronomické ško-
ly se umístili v bronzovém pásmu. Všem 
zapáleným žákům z Čakovic a jejich uči-
telům patří velký obdiv a gratulace.
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Good Luck
Měníme způsob, jakým se nemovitosti prodávají.Měníme způsob, jakým se nemovitosti prodávají.

KOMPLETNÍ SERVIS A OSOBNÍ PŘÍSTUP 
  odborné realitní poradenství
  prodej nebo pronájem za co nejvyšší možnou cenu
  kompletní realitní servis včetně právních služeb, 

zajištění fi nancování a dalších služeb
  příprava nemovitosti na prodej a poprodejní servis

Regina Husová, certifi kovaná realitní makléřka                                                                                    
     + 420 734 372 496        regina.husova@re-max.cz

Remax_1_9.indd   1 2/21/2017   8:25:06 AM

Kalendář akcí
středa 12. dubna
Velikonoční koncert žáků
Pořádá Základní umělecká škola Čakovice v sále školy, začátek 18.00.

neděle 23. dubna
Běh Vypusťte šakala
Běžecký závod pro děti od 2 do 15 let, Centrální park ve Kbelích, od 10.00. 
Startovné 30 Kč pro elektronicky registrované (do 19. dubna), 50 Kč na místě.

úterý 25. dubna
Petr Nárožný vzpomíná a vypráví
Setkání se známým bavičem a hercem, sál úřadu ve Veleni. Vstupné 340 Kč, 
začátek 19.00

středa 26. dubna (vernisáž), čtvrtek 27. dubna (zahájení výstavy)
Statečná srdce Václava Junka - výstava
Podkrovní sál čakovického zámku. Otevřeno: pondělí, úterý, středa a pátek 14.00 
- 18.00, neděle 15.00 - 18.00, čtvrtek a sobota zavřeno. Výstava potrvá až do 
31. května.

neděle 30. dubna
Třeboradické čarodějnice
Sdružení LíPa pořádá pálení v zahradním areálu třeboradické restaurace 
Maximum, od 17.00.

Pálení čarodějnic
Fotbalový klub FC Miškovice a Sbor dobrovolných hasičů pořádají pálení na 
fotbalovém hřišti v Miškovicích, od 17.00.

čtvrtek 4. května
Čakovický festival sbor. zpěvu
Pěvecký sbor Camerata uvádí: Brumbambule, DPS Kamarádi, Starší Broučci z 
Čakovic - Schoellerův sál na čakovickém zámku, od 18.00.

pátek 5. května
Klavírní koncert: S. Rachmaninov
V sále školy ZUŠ Čakovice zahrají Andrea Vavrušová a Michal Rezek, od 18.00.

čtvrtek 11. května
Čakovický festival sbor. zpěvu
Pěvecký sbor Camerata uvádí: Canzonetta, DPS ZUŠ Klecany, DPS Lístek, 
Camerata Praha - Schoellerův sál na čakovickém zámku, od 18.00.

neděle 14. května
Čakovický festival sbor. zpěvu
Pěvecký sbor Camerata uvádí: Carmina Nova, Musica Viva, Frangula chorus, 
Camerata Praha - Kostel sv. Alžběty ve Kbelích, od 17.00.

Finále soutěže Pretty Woman 
bude mít jiný termín
Iveta Zeithamlová z Čakovic se v  minu-
lých dnech a týdnech připravovala jako 
vítězka soutěže Pretty Woman Čechy na 
celorepublikové finále této akce. Společ-
ně s dalšími finalistkami odjela na Kanár-
ské ostrovy.
Iveto, už jsou známé detaily finálového 
večera?

Už měl být dávno za námi, měl se konat 
1. dubna, ale to se změnilo a nový termín 
prý bude včas oznámen. Televizní kanál, 
který to bude vysílat, prošel několika 
změnami, tak se to mění. Můžou to být 
týdny i měsíce.

Jak jste si užila soustředění v teple Ka-
nárských ostrovů?

Program byl moc fajn, organizátoři se 
postarali kompletně o vše. O příjemné 
ubytování, každodenní zábavný pro-
gram i hojné vykrmování. (směje se) 
Zažily jsme příjemné dny na pláži Ama-
dores, kde jsme přímo na písku tréno-
valy náš společný finálový tanec. Byl to 
dobrý způsob, jak odhodit stud, protože 
nás sledovalo celé turistické osazenstvo 
pláže. Moc se mi líbil výlet do zoo s neu-
věřitelnou delfíní show. Udělala jsem si 
radost a místo suvenýru si koupila mož-
nost si s delfíny zaplavat. Byl to nesku-
tečný zážitek, až mě to dojalo k slzám, 
i když sdílím názor, že ve volné případě 
by jim bylo lépe.

Nedávno jste v Čakovicích připravova-
la pro ženy akci Pretty Woman. Jak pro-
bíhala a máte v plánu další takovou?

Ano, s kamarádkami připravujeme dal-
ší na 10. května od 18.30 hodin v čako-
vickém zámečku. Opět půjde o líčení, 
účesy, jarní zkrášlovací kůry a podobně. 
Všechny kůry jsou zdarma, vstupné je 
symbolické na pokrytí welcome drinku 
a kávy. 

Napište si o více informací na: 
iveta.zeithamlova@seznam.cz a já se už 
na vás moc těším.
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Vyhodnocení ankety na doplnění prostoru vedle psí loučky 
u Baumitu
 » V prosinci a lednu jsme se na Vás 

obrátili s žádostí o názor na revitaliza-
ci prostoru, který se nachází mezi psí 
loučkou u Baumitu a Cukrovarským 
rybníkem. Chtěli bychom poděkovat 
všem respondentům ankety za to, že 

pomohli rozhodnout, jakou cestou se 
při revitalizaci prostoru ubírat.

Výsledky ankety jsou patrné z přilože-
ných grafů. V této souvislosti bych chtěl 
poděkovat sl. Kateřině Rosické za po-
moc se zpracováním výsledků ankety. 

Zvítězila varianta, která navrhuje doplnit 
prostor o skatepark. V návaznosti na to 
bude nyní objednán projekt, který toto 
bude respektovat a podle kterého bude 
následně celý prostor revitalizován.

Text: Jiří Vintiška, místostarosta

Psí loučka na celém pozemku 
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22. DUBNA 2017

Pro návštěvníky je připravena
 ukázka techniky hasičského záchranného sboru
 Simulovaná záchranná činnost ve 14:00, 15:00 a 16:00 hodin
 Prohlídka Muzea čeSké HaSičSké jeDnoty
 Soutěže pro děti

Pivovar kolčavka nabízí 
bohaté pohoštění 
po celý hasičský den, 
domácí zabíjačku, 
kvašenou výčepní 
„hasičskou
desítku“ 
a ve 20:00 h.
Hasičský bál 
s bohatou 
tombolou 
a živou 
hudbou.

Partneři:
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HASIČSKÝ DEN

Městská část Praha 9 
ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem hl. města Prahy 
a Sborem dobrovolných hasičů Praha Miškovice
pořádá dne
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Klub seniorů

Přednášky na měsíc duben

5. 4. od 14.00 Pavla Lešovská - „Hrad 
Landštejn – romantická pevnost v le-
sích České Kanady“

12. 4. od 14.00 Dana Butkovičová - 
„Velikonoční filcové kraslice a zajíčci“

19. 4. Eva Sokolová - „Vycházka uli-
cemi a uličkami Starého Města“ sraz 
v 10.15 na konečné bus Čakovice

26. 4.  od 14.00 PaedDr. Mgr. Hana 
Čechová - Zdraví životní styl senio-
rů Čechová – Pitný režim (Praktická 
ukázka přípravy nápojů - smoothie, 
využití přírodních ochucovadel)

Přednášky na měsíc květen

10. 5. od 14.00 P. Lešovská – „Dráž-
ďany včera a dnes“

17. 5. Celodenní výlet na Zákupy 
a Máchovo jezero

24. 5. od 14.00 E. Sokolová - Vycház-
ka Od Mariánské vyhlídky Strahov-
skou zahradou za Jánský vršek“ 

31. 5. od 14.00 PaedDr. Mgr. Hana 
Čechová - „Vhodné a nevhodné ná-
poje“ - spojené s ukázkou výroby do-
mácích limonád, přineste svůj vlastní 
recept

Senioři

V rámci schváleného rozpočtu na rok 2017 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, 

Čakovice
-  Vyhlídková Jitka, Centrum služeb, Cukrovarská 52, 

Čakovice
- Košumberská Iveta, Cukrovarská 815, Čakovice
- Růžičková Marcela, Machnova 204, Miškovice
- Perglová Monika, Cukrovarská 83, Čakovice
- Kudrnová Stanislava, Radonická 130, Miškovice
- Horáková Jaroslava, Cukrovarská 502, Čakovice
- Domínková Eva, Cukrovarská 502, Čakovice
- Ing. Pavelková Marcela, Svitavská 416, Čakovice
- Zelenková Zdenka, Dr. Marodyho 91, Čakovice
- Jindráčková Eva, Cukerní 243, Čakovice
- Jiří Seidl, Dr. Marodyho 14/2, Čakovice

Městská část svým seniorům i v roce 2017
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-ti a více let, 
si může vyzvednout poukázky v Klubu seniorů u paní Jindry 
Sorokové nebo na podatelně úřadu

-  poukázky se vydávají oproti podpisu a po předložení 
občanského průkazu

-  poukázky jsou nepřenosné, platí pouze pro oprávněného 
příjemce

- platnost poukázek končí 30. 11. 2017
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Kronikářské perličky – rok 1919

hiStorie

Bankovky opatřené československými 
kolky r. 1919 na základě peněžní reformy 
A. Rašína.

První starosta Čakovic zvolený v obecních 
volbách samostatné republiky: Josef Rudl, 
majitel domu a holič - starostou v letech 
1919-1923.

Leden
Prapor českých legionářů z Francie při-
jel do Prahy a byl slavnostně vítán. Na 
Dr. Kramáře spáchán byl atentát o 2 hod. 
odpolední, když vycházel z audienční 
síně. Vystřelil na něho 18tiletý bývalý 
student z revolveru. Kule naštěstí uvíz-
la v  zápisníku kapsy, a tak tento velký 
syn národa zachován při životě. Fran-
cie uznává suverenitu národa českého 
v jeho historických hranicích. Poulič-
ní boje v Berlíně proměňují se v bitvu, 
Dr.  Liebknecht a Růž. Luxemburgová 
v ulicích zastřeleni. U nás velkostatek 
předává rozdělování mléka straně soci-
álně demokratické, poněvadž si mnozí 
stěžovali, že nemohou koupiti mléka 
vůbec. Nouze o uhlí je trvalá a krádeže 
na nádraží nepřestávají ani při hlídce 
vojenské. 16. v noci ukradeny ve třech 
různých domech koza, slepice a králíci. 
20.  tovární dělnictvo zastavuje práci, 
žádá zvýšení mzdy o 125% a 8 hod. prá-
ci. Podmínky dělnictva zaslány firmě do 
Vídně ku schválení. Úřednictvo továrny 
pracovalo za dělníky, aby práce nemuse-
la být zastavena. Stávka ukončena přije-
tím podmínek dělnictva a 23. začalo se 
opět pracovati. Tímto přídavkem domo-
hlo se dělnictvo vyšších příjmů než má 
úřednictvo. Chodí místní komise a kon-
troluje ceny u obchodníků, aby zamezo-
vána byla lichva.

Únor
Přijat Národním výborem zákon proti 
zneužívání kazatelny ve věcech politic-

kých a agitačních. Národním shromáž-
děním schválena finanční reforma mi-
nistra Rašína, které účelem je zameziti 
dalšímu znehodnocování korun. Proto 
nastane rozluka s bývalými státy Ra-
kouska a bankovky budou překolkovány 
pro náš stát. Polovina bankovek se zadrží 
a budou vydány dluhopisy. V peněžních 
ústavech též zadrží se polovina vkladů. 
Současně prováděti se bude příprava 
k dani majetkové. U nás 16. konána pěk-
ná národní slavnost ku oslavě prvního 
prezidenta a vzkříšení národní samostat-
nosti.  Slavnost pořádaly místní sdruže-
né spolky. Usnesla se hospodářská rada 
zříditi noční dobrovolné občanské hlíd-
ky po 4 mužích.

Březen
U nás obecní úřad dle nařízení minister-
stva sbírá papírové peníze, aby je odvedl 
kolkujícímu komisariátu v Karlíně. Ode-
vzdány celkem občanstvem 22 tisícovky, 
1071 stovek, 4632 dvacítikoruny a 2695 
desítikorun. Šest slečen kolkuje na obec. 
úřadě zpět přinesenou polovičku peněz. 
Druhou polovici zadržel stát. 20. obecní 
úřad vyplácí zadrženou polovici vkladů 
do obnosu 250 K. Obec vydává ame-
rickou slaninu 18 dkg na osobu, kg za 
24.40 K. Slanina je naložená v soli.

Duben
Část Těšínska přiřčena naší republice. 
U nás na schůzi strany soc. demokratické 
v továrním hostinci zavítal pan ministr 
školství Dr. Habrman. V přednášce své 

O školství v naší republice vytýčil dva 
hlavní body. Svobodnou školu a rozluku 
školy od církve. Přednáška v přeplně-
ných místnostech sledována s velkým 
zájmem a souhlasem. Obecní výbor ve 
svém zasedání dal souhlas ku zřízení 
školy měšťanské. Do 22. trvají svátky 
velikonoční za velikého chladu a větru. 
Padal sníh a  ráno -1 st. Odevzdává žac-
tvo zdejší školy na zlatý poklad repub-
liky zástav. úřadu v Praze 279 K stříbr-
ných, 1 zlatý dukát, 22 gr. šperků zlatých 
a 800 gr. různých předmětů stříbrných. 

Květen
Generál a ministr Dr. Milan Stefanik při 
návratu z Itálie do vlasti zabil se blíže Bra-
tislavy při pádu aeroplánu. Tento hrdina 
a jeden z tvůrců naší republiky a samo-
statnosti je celým národem českosloven-
ským oplakáván. Prvá smlouva o míru 
byla odevzdána ve Versailles. Německo 
a Rakousko jsou přinuceny uznati naše 
hranice. Polsku musí Německo postou-
piti Horní Slezsko, Poznaňsko a Gdaň-
sko, Francie dostane Alsas a Lotrinsko. 
Německo zaplatí válečnou náhradu 100 
miliard, bude odzbrojeno a zřekne se 
zámořských osad. Sídlem svazu národů 
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bude Ženeva. V Praze i na venku demon-
strace proti drahotě. Při demonstracích 
neseny šibenice na keťasy. V  mnohých 
místech změnily se průvody na násil-
nosti a loupeže, zvláště na Boleslavsku 
a Lounsku. V národním shromáždění při-
jat zákon o volebním právu žen počtem 
300 proti 80 hlasům. U nás 1. květen sla-
ven jako první svátek národní. Ráno za-
sadilo žactvo na prostranství mezi koste-
lem a opatrovnou 3 lípy Svobody. Učitel 
Veska pronesl slavnostní řeč a žactvo za-
pělo několik vhodných písní. O 9. hodině 
konán na tržišti tábor lidu a o 1. hodině 
odpolední konán veliký průvod obcí, při 
kterém bylo 30 dívek v  kroji a všechny 
místní spolky a korporace. 3. za prudké-
ho lijáku udeřil blesk do továrního komí-
nu a rozsvítil všechny žárovky v bytech. 
Rovněž spoje kolejí a tovární stroje srše-
ly blesky. Tento měsíc je měsícem hojně 
navštěvovaných předvolebních schůzí.

Červen
President ustanovil generála Pellé nej-
vyšším velitelem našich vojsk. 28. byla 
mírová smlouva v zámku Versaillském 
podepsána. Němci podpisují první, po-
tom Clemenceau, Wilson, Lloyd Georg 
a ostatní. Podpisují zlatým perem, jež da-
rovalo Lotrinsko. U nás 15. konají se prv-
ní obecní volby v osvobozené republice. 
Poprvé též volí ženy. Volební právo na-
stává 21. rokem. Všech voličů v místě je 
1209. Žen je více než mužů. Volby konají 
se ve škole. Po ulicích od rána tvoří se 

skupiny a mnozí očekávají od výsledku 
voleb splnění všech svých nadějí. K vol-
bě přišlo 1154 osoby. Pro listinu strany 
sociálně demokratické odevzdáno 648, 
pro českoslov. stranu sociální 384 a pro 
národní demokracii 121 hlas. Výsledky 
voleb přijaty s jásotem. Na to shromáž-
dění kolem rudého praporu a  pochod 
obcí. V čele bylo velké množství mláde-
že, která pěla různé národní písně. Zpě-
vem Marseillaisy průvod před školou 
ukončen. 

Červenec
U nás 4. konána volba starosty a předsta-
venstva. Starostou zvolen pan Josef Rudl 
majitel domu a holič, prvním radním pan 
Josef Halík truhlář, druhým radním pan 
Josef Málek dělník tovární. Konán tábor 
lidu na oslavu mistra Jana Husa a průvod 
po obci se zpěvy za účasti téměř všeho 
obyvatelstva. Jednota Sokol konala lido-
vou oslavu v hostinci u Trykalů a divadel-
ní sdružení hraje Plameny kostnické. 

Srpen
Na některých polích začínají teprv síci 
žito a dávati je do panáků. Místní škol-
ní rada ujednává pro školu obrazy pana 
presidenta T.G. Masaryka, Komenského, 
Habrmana a Kramáře. Zvoleny různé ko-
mise – zdravotní, hospodářská, stavební, 
bytová a osvětlovací. Rozpočet obecní 
ve výši 25.315,-K schválen a rovněž roz-
počet chudinský v obnosu 3.183,-K.

Říjen
Na schůzi obecní rady přítomno 10 čle-
nů. Ing. Samohrd oznamuje, že tovární 
stroje postačí pro osvětlení v obci a že 
nutno s továrnou vyjednati cenu prou-
du. Ustanoven den 28. října národním 
svátkem republiky. Konány slavnosti. 
Ve škole pan starosta odhalil zasazenou 
desku s prorockými slovy Komenského 
a promluvil k přítomnému občanstvu 
o povinnostech k naší republice. Začaly 
předčasně mrazy.

Listopad
Továrna objednává pro elektrisaci obce 
potřebný stroj, který bude dodán asi za 
8 měsíců. Pro fotbalový klub vykázáno 
místo vedle řepných jam na straně k Le-
tňanům. Obec zavazuje se z nařízení zá-
kona zřídit obecní knihovnu. Mrazy až 
-10 st. vystřídaly denně prudké deště. 
Dovážená řepa je obalená hlínou a do-
bývání její velmi svízelné. 

Prosinec
Mnoho nedobyté řepy zůstává na poli. 
Zřizuje se škola měšťanská chlapecká 
a dívčí s českým jazykem, která spojena 
se školou obecnou. Obecná škola zmen-
šena na pětitřídní. Počasí o svátcích bylo 
špatné, na cestách bylo bezedné bláto. 
Drahota denních potřeb dosahuje výše 
nesnesitelné. Rovněž bytová tíseň je 
trapná. Nájemník nemůže se vystěhova-
ti a mladí lidé nemohou uzavříti sňatek 
nemajíce bytu. 

Dům na dnešní Cukrovarské (dříve 
Schoellerově, později Masarykově) ulici, 

kde žil a provozoval své řemeslo holičské 
starosta Rudl (viz. vývěsní štít na domě).
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Oddíl národní házené TJ Avia Čakovice pořádá nábor do přípravky
Je ti 6 až 12 let?
Chceš se naučit dobře házet míčem?
Chceš si zlepšit fyzičku?
Chceš střílet góly nebo naopak chytat v bráně?

Pokud ANO, tak pro tebe pořádáme nábor do oddílu národní 
házené!

Přijď se podívat na trénink a na dalším se hned zapoj do 
hry. Zahraješ si mistrovské zápasy, zúčastníš se letních 
soustředění a dalších super akcí!

Věnovat se ti budou trenéři a zároveň aktivní hráči:
Helena Špatková, Šárka Klímová a Jiří Boček
každou středu od 17:15 hodin, leden - březen 2017 vždy od 
17:15 hod (začátek tréninku 17:30, konec 19:00), sokolovna 
TJ Avia Čakovice, Jizerská 328/4 - hřiště TJ Avia Čakovice, 
ulice K Sedlišti (směr Havraňák), 196 00 Praha 9 - Čakovice)
Děti čeká pravidelná sportovní příprava: v zimě 1x týdně 
v sokolovně - v sezóně 2x týdně na venkovním hřišti
Helena Špatková, helena.spatkova@gmail.com
Miroslava Spoustová, 777 808 342,  
miroslavaspoustova@seznam.cz

I. ročník memoriálu m.n.h. Pavla Ausbergera se konal v neděli 12.3.2017 za účast 6-ti 
týmů. 

Konečné pořadí: 1. Čechy 9 bodů (59:42), 2. Přeštice 8 bodů (54:50), 3.Krčín 6 bodů 
(45:43), 4. Čakovice A 4 body (41:38), 5. Podlázky 3 body (43:49), 6. Čakovice B 0 bodů 
(36:54).

Letos se již po osmé konal turnaj žen v národní házené. V čakovické sportovní hale 
letos hostil 6 týmů.Jasným vítězem se stalo družstvo TJ Přeštice, které s přehledem 
vyhrálo všech pět utkání  se skórem 88:27. Další umístění: 2.místo KNH Spoje Praha, 
3.místo TJ Sokol Ejpovice, 4. Baník Most NH, 5. TJ Čakovice A, 6. TJ Čakovice B. Pro tre-
néra domácích Víta Lachouta byl turnaj zkouškou sestav a přípravou na jarní sezónu 
oblastního přeboru, kde budeme mít,  po několika letech,  opět zastoupení dvou 
ženských družstev.

Text: 4x Miroslava Spoustová

Memoriál Miroslava Krejči - turnaj žen

Turnaj mužů

O pohár starosty 
Čakovic
Opět jsme pořádali halový turnaj starší-
ho žactva, který se velmi vyvedl! 

Dne 19.3. se v čakovické hale konal tra-
diční turnaj starších žákyň a žáků.  Sešlo 
se zde 10 týmů, z nichž bylo 5 týmů děv-
čat a 5 týmů chlapců. Ve skupině starších 
žákyň byly týmy Jihlavy, Žatce, Přeštic, 
Modřan a domácí Čakovice. Chlapecká 
skupina se skládala opět z týmu Přeštic, 
Modřan, Jihlavy, Čakovic a dále z chlap-
ců z Humpolce.

Obě naše družstva byla zajisté nejmladší 
a tedy i nejméně zkušená. Přesto se naše 
družstva snažila podat co nejlepší vý-
kon. V každém zápase jsme se dokázali 
střelecky prosadit a také sebrat míč sou-
peři. Obě naše družstva skončila ve své 
skupině na posledním místě, ale určitě 
se nemáme za co stydět. Vítězem skupi-
ny žákyň se stalo družstvo Žatce. Hum-
polec zase vyhrál skupinu žáků. 
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Jarní zápasové probuzení mládeže v SK Třeboradice

Nohejbalisté jdou do boje. Bez Mrákavy a s novým trenérem

 » Na přelomu března a dubna se 
naplno rozehrály i mládežnické fot-
balové soutěže v naši metropoli. Jak 
se na druhou část sezóny připravi-
la mužstva v Třeboradicích, jakož-
to největší fotbalová základny naši 
městské části?

Posuďte sami. Přípravka, ročník 2009, se 
připravovala hlavně ve vnitřních prosto-
rách, kde malí fotbalisté trénovali rych-
lost a obratnost. „V prvním zimním cyk-
lu, kluci trénovali sudy, kotrmelce a další 
gymnastické prvky, které se jim překva-
pivě líbily,“ popsal trenér Martin Prček. 
„V  druhé části se potom příprava za-
měřila na pilování orientace pohybu na 
hřišti, které je samozřejmě důležitá při 
zápasech. Zimní příprava se velice po-
vedla a věřím tak, že předvedeme hezké 
fotbalové momenty, které potěší nejen 
naše fanoušky z řad rodičů, ale taky hlav-
ně samotné hráče,“ uzavřel trenér Prček.  

Se zimní přípravou starší přípravky, 
ročníku 2007, se pochlubil také trenér 
J. Kurka: „Tuto zimní přípravu jsme opět 
vsadili na turnaj v Běchovicích. Po ode-
hraných deseti zápasech jsme se šestým 
místem byli v celku spokojeni, jelikož 
mužstva, která skončila před námi byla 

V roli obhájců stříbrných medailí a s plá-
nem konečně to přetavit ve vysněné zla-
to odstartují sezonu nohejbalisté TJ Avia 
Čakovice. A jsou tu dvě zásadní změny. 
Tou první je odchod hvězdy tohoto 
sportu Jakuba Mrákavy, tou druhou pak 
změna trenéra - Vladimíra Simona střídá 
Miroslav Fritz.

Sezonu naši nohejbalisté zahájí v dnech, 
kdy dostáváte časopis do schránek na 
benešovském Šacungu, doma se popr-
vé představí v utkání s Českým Brodem 
o týden později. Repríza podzimního fi-
nále s Modřicemi je na programu 6. květ-
na na Moravě.

1. kolo, 8. dubna 14.00
Benešov - Čakovice
2. kolo, 14. dubna 10.00
Čakovice - Český Brod
3. kolo, 22. dubna 14.30
Čelákovice - Čakovice

složená z hráčů o rok starších, ročníku 
2006. Kluci předvedli v některých zápa-
sech, že se neztratí ani proti mužstvům 
staršího ročníku, bojovali a na to, že jsme 
byli v plné přípravě, tak i herně domino-
vali. Přípravu kluci odmakali v čakovic-
ké tělocvičně a posilovací cvičení, jako 
napřídklad bossu, trx nebo švihadla, 
pak na sále v Třeboradicích. Od března 
již ladíme formu venku na umělce, kde 
plánujeme odehrát několik přátelských 
zápasů. Do finální fáze je zařazen turnaj 
v Benátkách nad Jizerou, kde bychom už 
měli předvést, jak na tom jsme. Věřím, že 
alespoň o pověstný chlup lépe než na 
podzim“ shrnul trenér Kurka.                                                                                     

A s jakými detaily zimní přípravy jde do 
jarních bojů  druhá starší přípravka, roč-
ník 2006? „Absolvovali jsme zimní pří-

pravu z části v tělocvičně v Letňanech 
a z části venku. Zúčastnili jsme se dvou 
halových turnajů v Běchovicích a jedno-
ho na Ruzyni. Nejlépe se povedla účast 
na turnaji v Běchovicích, kde jsme získali 
druhé místo. Kádr mužstva tvoří Adam 
Duchek, David Plicka, Dan Knotek, Maty-
áš Hromas, Filip Jirků, Ondra Čáp Adam 
Pěč, Sebastian Štock, Samuel Střelka, 
Adam Havrda, Franta Svoboda a  Jan 
Štrupl. Bohužel jsme v zimní přestávce 
přišli o kapitána Vojtu Pospíšila, který 
přestoupil na Střížkov. I tak ale věříme, 
že budeme hrát na jaře takový fotbal, 
který se bude klukům líbit a budou z něj 
mít hlavně oni radost,“ věří trenéři starší 
přípravky M. Plicka s Z. Burešem.

Text: Jakub Čáp 

4. kolo, 29. dubna 10.00
Čakovice - České Budějovice
5. kolo, 6. května 15.00
Modřice - Čakovice
13. kolo, 7. května 14.30 
Vsetín - Čakovice
7. kolo, 13. května 10.00 
Čakovice - Karlovy Vary
8. května, 20. května 10.00
Čakovice - Benešov

9. kolo, 27. května 15.00
Český Brod - Čakovice
10. kolo, 11. června 10.00
Čakovice - Čelákovice
11. kolo, 17. června 14.00 
České Budějovice - Čakovice
12. kolo, 24. června 10.00
Čakovice - Modřice
14. kolo, 9. září 14.00
Karlovy Vary - Čakovice
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Zahradkov
i

Ententýky zahrada
- proměna je před náma

Bene�ční akce na podporu 
proměny zahrádky MŠ Třeboradice

Co Vás čeká?
Divadelní, taneční 
     i hudební vystoupení 
        našich slavných 
             absolventů,
        soutěže 
             a tvůrčí dílničky 
                 pro děti, 
           čajovna
              a relaxační stan 
                pro rodiče

20.5.2017
Slavnostní zahájení 
v 10.00 h na zahrádce školky

www.hezkydiplom.cz

100%karlos

burger
přijďte

ochutnat.

najdete
nás 100 metrů
od kostela na

Cukrovarské 41/49

čakovice

www.karlosburger.cz
tel: 733 411 010
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Inzerat _Velechovska_tisk

17. bøezna 2017 9:36:42
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Partneři výstavy:

www.ramovani-cvancara.cz www.galeriekodl.cz

Městská část 
Praha — Čakovice

PO, ÚT, ST, PÁ
ČT, SO
NE

14 —18 HODIN
ZAVŘENO

15 —18 HODIN

VSTUP ZDARMA

ZÁMEK ČAKOVICE, PODKROVNÍ SÁL
CUKROVARSKÁ 1, PRAHA 9

STATEČNÁ SRDCE
M Ě S T S K Á  Č Á S T  P R A H A  —  Č A K O V I C E  V Á S  Z V E  N A  V Ý S T A V U

STATEČNÁ SRDCE
VÁCLAVA JUNKA

Václav Junek, ilustrátor, který vás naučil číst, provedl vás Pouští a pralesem, plul s vámi na lodi 
Bounty, odhalil s vámi Tajemství polárního moře a zavedl vás do Stínadel. Malíř, který miloval 
přírodu od prvních sněženek až po dálky moří. Mistr, který rozhodně nemaloval „zfušovaný 
vobrazy“. Přijďte si vzpomenout na dětství a ukažte dobrodružství svým dětem. 

27. 4.— 31. 5. 2017


