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Přivítáme 
hvězdu šansonu
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Soukr. školky a dětské kluby v okolí Gymnázium Čakovice slaví 20 let Fotohádanka
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Dále v našem 
sortimentu 
naleznete: 
trezory pro 

domácí
i firemní použití

Markéta Píchová POJIŠŤOVACÍ KANCELÁŘ I M G a. s.

Cukrovarská 15/20, 196 00 Praha 9 - Čakovice
Otevírací doba : Po – Pá 9 – 12 a 13 – 17 nebo dle dohody

marketa.pichova@img.cz
+420 602 357 586

Pojištění osob, majetku, podnikatelů,
stavební spoření, penzijní připojištění.

Zastoupení pojišťoven: Allianz pojišťovna, a. s. | Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. | 
Česká pojišťovna, a. s. | Generali Pojišťovna, a. s. | ING pojišťovna, a. s. |  

Kooperativa pojišťovna, a. s. | Slavia pojišťovna, a. s. | Wüstenrot pojišťovna, a. s.
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jak si možná leckterý z vás všiml, přepracovali 
jsme strukturu a obsah internetových stránek 
naší městské části Praha - Čakovice. Vytvořili 
jsme zde skupinu občan a podnikatel. Postup-
ně budeme do těchto skupin doplňovat témata, 
která vás právě zajímají. Nově vzniklá skupina 
„podnikatel“ má za primární cíl pomoci míst-
ním podnikatelům se zviditelnit. Aby nedošlo 
k nepochopení, kdo jsou místní podnikatelé,  
jsou to ti, kteří mají sídlo anebo minimálně pro-
vozovnu v naší městské části. Výhody jsou pro 
ně dvě: zaprvé, budou vždy osloveni v rámci 
veřejných zakázek naší městské části, které se 
týkají jejich oboru (věc kterou dnes sice dělá-
me, ale mohou se přihlásit ještě i ti, kteří nejsou 
zaznamenaní v naší databázi). 

Zadruhé bych rád nabídl jednotlivým investo-
rům, kteří chtějí podnikat v naší městské čás-
ti, služby místních podnikatelů. K těmto úče-
lům, jsme zavedli podnikatelský seznam, který 
najdete právě na našem webu pod záložkou 

„podnikatel“. Tím též vyzývám podnikatelské 
zájemce z řad naší městské části, aby se do něj 
zaregistrovali a aby při registraci uvedli co nej-
více informací, které mohou být pro případné 
zájemce přehledné a užitečné. Konkrétní link 
najdete na www.cakovice.cz. 

Nezůstáváme ale pouze u internetu. Pomoc 
místním podnikatelům se zviditelnit připra-
vujeme také v časopise U nás v Čakovicích, 
v nové rubrice Firma měsíce. Právě zde si bu-
dete moci přečíst zajímavé články o (ne)vše-
dní práci místních živnostníků, řemeslníků či 
podnikatelů. O tom, že každý výrobek nebo 
služba má za sebou určitou cestu než se dosta-
ne ke spotřebiteli. O tom jak zajímavá a těžká 
je práce jednotlivých oborů. Rubriku zahájíme 
příštím číslem.

Váš 
Ing. Alexander Lochman, Ph.D., starosta
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Gymnázium oslavilo 20. narozeniny

Čakovické gymnázium slavilo dvacáté narozeniny od 
svého znovuotevření. 

Z obsahu

Vážení čakováci, miškováci a třeboraďáci,
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Vyberte si soukromou školku

Přinášíme vám seznam soukromých školek v Čakovi-
cích i v blízkém okolí. Kde je ještě místo? Co všechno 
musí vaše ratolest zvládat, aby ji přijali do školky? 
Dozvíte se v článku.

Historie – Poznáte místo na staré pohlednici?

Milovníci historie si přijdou na své. Kromě toho, že se 
dozvíte, čím byla ve své historii třeboradická zvonice, 
můžete získat zajímavý historický dárek pokud uhád-
nete místo na staré pohlednici.

Přivítáme hvězdu šansonu

Dáša Zázvůrková, Jiří Suchý nebo Zdeněk Podhůrský 
navštíví Čakovice 27. června, kdy se bude na zá-
mečku konat benefiční koncert na podporu šansonu. 
Přijďte si užít skvělý večer a začátek prázdnin- 

Házenkáři po roce opět sestupují

Tým TJ Avia Čakovice se v nejvyšší soutěži ohřál jen 
jednu sezonu a sestupuje. Jak sezonu komentuje 
trenér Molnár?

Kulturní servis

Nevíte kam vyrazit za zábavou či na výstavu? Poradí-
me vám. Náš kulturní servis nabízí široký výběr akcí, 
tak neseďte doma!
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Čakovické gymnázium slaví v těch-
to dnech významné jubileum. Je to 
právě dvacet let, co se do budovy 
na nám. 25. března 100 opět vrá-
tili studenti i kantoři. Jak probíhaly 
oslavy a co nám prozradila součas-
ná ředitelka Daniela Hochmanová?

Svátek Dne osvobození ČSR nebyl v Ča-
kovicích 8. května jediným důvodem 
k oslavám. Své „životní“ jubileum slavi-
lo také místní gymnázium, které se sem 
právě před dvaceti lety vrátilo. Jaké má 
pocity z uplynulých let ředitelka školy 
PhDr. Daniela Hochmanová?

„Škole chci popřát zdraví, štěstí, dlouhá léta,“ říká ředitelka 
gymnázia PhDr. Hochmanová

Paní ředitelko, slavíte 20. výročí školy, 
jak byste zhodnotila uplynulá léta?

Gymnázium je už 20 let součástí měst-
ské části Praha - Čakovice. Naší snahou 

bylo, a stále je, udržet především šestile-
tou formu studia, která se jeví jako opti-
mální, i v podmínkách regionu. Během 
uplynulých let jsme souběžně vzdělávali 
studenty ve čtyřletém oboru. I v součas-
né době nabízíme oba obory, ale větší 
zájem je pochopitelně o víceleté gymná-
zium.

V čem se škola za těch 20 let změnila 
a posunula kupředu?

Mění se společnost, mění se i podmínky 
vzdělávání. Naše škola se přizpůsobuje 
moderním trendům, ovšem při zachová-
ní rodinné atmosféry, jíž se prezentujeme 
a na níž jsme právem hrdí.

Jak dlouho působíte na gymnáziu vy 
osobně?

Jsem tu sedmý rok. Jako ředitelka školy 
jsem nastoupila 1. prosince 2006.

Co byste škole popřála k narozeninám?

To, co se k narozeninám obvykle přeje: 
zdraví, štěstí, dlouhá léta. Zdravím mys-
lím zdravé životní prostředí pro budoucí 
generace, se štěstím myslím na skvělé 
žáky a dobré učitele, dlouhými léty my-
slím na budoucnost školy a její moderní 
rozvoj.

Oslava napříč učebnami
Slavnostní zahájení oslav proběhlo ve 13 
hodin, kdy společně promluvila ředitel-
ka školy a starosta Čakovic Alexander 
Lochman. Poté se návštěvníci mohli se-
známit s programem v učebnách školy. 
Hned v první učebně – učebně zeměpisu 
stanuli radní městské části v čele s pa-
nem starostou před zeměpisnou soutěží, 
se kterou se statečně poprali. V učebně 
hudební výchovy byl připraven malý 
koncert studentů. Pro milovníky histo-
rie připravili studenti a učitelé v učebně 
fyziky výstavu starých pomůcek, které 
si pamatují naše babičky. Naopak učeb-
na chemie se na jeden den proměnila 
v okénko do budoucnosti a návštěvní-
kům představila moderní multifunkční 
technologie. Připravena byla také výsta-
va fotografií z historie školy z let 1993 
– 2013.

neSLAVNÉ VÝROKY studentů:

… Alpy jsou v ČR na hranicích 
s Polskem …

… hlavní město Ukrajiny je Káhira.

... Mt. Everest je nejvyšší hora Evropy 
v Rakousku.

… Měsíc je od země 110 km daleko.

… v Kanadě se mluví španělsky …
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Oslavy začaly studentskou hymnou, kterou zazpívali studenti gymnázia

Oslava byla příjemným setkáním sou-
časných i bývalých studentů a pedagogů. 
„Tady jsem měl kdysi kabinet,“ zavzpo-
mínal v jedné z učeben s malým údivem 
bývalý pedagog. Ano, škola za těch 20 let 
prošla několika změnami, ale v součas-
né době se neustále přizpůsobuje novým 
trendům ve vzdělávání.

Škola tu byla už dlouho
Budova gymnázia byla postavena v le-
tech 1881-1882 A. Richterem z České-
ho Brodu. Na přelomu 19. a 20. století 
měla jediná čakovická škola už sedm tříd. 
Ovšem gymnázium zde bylo zřízeno až 
v roce 1953, kdy se ředitelem stal Miloš 

Schmidt. V roce 1964 bylo pak přestěho-
váno do prostor zámku a v roce 1973 na 
Prosek. K opětovnému otevření čakovic-
kého gymnázia došlo v roce 1993. V této 
době bylo gymnáziem šestiletým.

Text a foto: Jaroslav Svoboda
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Co na to zastupitelé?

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
Tuto otázku jsem kladl občanům a kupodi-
vu dostával podobnou odpověď: „letadla mi 
nevadí“. Vím, že je skupina občanů, která si 
na provoz letadel stěžuje. Nevnímám ruch le-
tadel jako nejdůležitější prioritu naší části ale 
souhlasím, že je vhodné dohlížet, aby se pří-
padné excesy nekonaly. K těmto účelům při-
jalo jednomyslně zastupitelstvo 6. 3. usnesení.

Ivana Heřmánková 
(SNK „Rozum a slušnost“)
Takový pocit nemám. Letecký průmysl a pro-
voz k Čakovicům vždy patřil. Žijeme v oblasti 
obklopené třemi letišti a tak určitý pohyb leta-
del budeme pozorovat. Dle mého názoru ne 
odlišný po 33 let, kdy zde žiji.

Ing., Bc. Michal Motyčka, DiS. (TOP09)
Nemohu říci, že sleduji prudký nárůst po-
hybu letadel, ale rozhodně se jedná o vyšší 
frekvenci pohybu než tomu bylo donedáv-
na. Těžko říci, zda hrozí nižší úroveň kvali-
ty života. Je to vždy o subjektivním pocitu, 
vnímání a názoru. Já se na letadla dívám 
rád, ale pokud by se měl počet zvyšovat, 
mohlo by to skutečně být na obtíž.

Ing. Jiří Vintiška (ODS)
Vnímání hluku a přeletů letadel je věc indi-
viduální. Tvrzení, že dochází k dramatické-
mu zhoršování kvality života, by bylo příliš 
přehnané. Na druhou stranu považuji za sa-
mozřejmé, že, je-li možné vylepšit současný 
stav, tj. např. odklonit letový okruh, je povin-
nost každého udělat pro toto maximum.

Ing. Jaroslav Jelínek (ČSSD)
Oproti předchozím létům je zatím frekven-
ce pohybu letadel menší. Ale vadí mi „kra-
vál“ z přelétajících letadel i arogantní jed-
nání vedení LL a jeho: „Letiště tu bylo před 
vámi a tak do přeletů nemáte co mluvit!“ 
Vadí mi i dohoda vedení LL s Kbely a Let-
ňany o tom, že koridor povede nad územím 
našich obcí a jejich území se vyhne.

Mgr. Kateřina Arnotová (SNK-ČMT)
Letový provoz nad městskou částí vnímají za-
stupitelé ČMT jako problém. Proto se zasadili 
o to, že naše zastupitelstvo odmítlo rozšiřová-
ní provozu na letovém okruhu letiště Letňany 
a uložilo radě, aby v této věci konala. O tom, 
jak rada toto usnesení plní, jako opoziční za-
stupitelé bohužel nemáme informace.

Mimo tyto dny je možné využít za dohledu prac. TS ÚMČ Čakovice k ukládání bio-
odpadu do kontejneru v ul. Na Bahnech, otevřeno každý den kromě úterý a středy: 
Duben – říjen mezi 13.00 – 17.00 hod., listopad – březen mezi 12.00 – 16.00 hod.
Také tato služba je určena pouze občanům Čakovic, Miškovic a Třeboradic za poplatek 
schválený radou MČ Praha – Čakovice a to dle velikosti odpadu.

Pozor na břehy 
zámeckého rybníka
ČAKOVICE – Upozorňujeme návštěv-
níky zámeckého parku na možný sesuv 
nezpevněného břehu zámeckého rybníka. 
Linie břehu je narušována a poškození 
částečně ohrožuje i cestu pro pěší podél 
rybníka. Minulý týden, zřejmě vlivem 
dešťů, došlo k sesuvu až téměř k cestě na 
jižní straně rybníka. Vzhledem k finanční 
náročnosti předpokládaných oprav rybní-
ka hledá městská část finanční prostředky 
k řešení situace.

Maminky, dávejte prosím pozor na své ra-
tolesti! Pejskaři, netrénujte prosím aport 
v této lokalitě, pejskům hrozí problémy 
při výlezu a břehy rybníka tím trpí.

Ing. Lucie Zemanová, vedoucí OŽPaMp

V nové rubrice se budeme ptát našich zastupitelů na aktuální témata a jejich názory. Zástupci všech zvolených stran dostanou stejný 
prostor, aby odpověděli na otázku, týkající se aktuálního problému Čakovic, Miškovic a Třeboradic. Začínáme otázkou letadel.

Máte pocit, že v současné době sledujeme prudký nárůst pohybu letadel nad naší městskou částí? Myslíte, že nám něco 
hrozí a že se snižuje úroveň kvality života zdejších obyvatel?

Zajímá vás jak bude toto téma pokračovat? Věnovat se mu budeme podrobněji v červencovém vydání.

Kontejnery budou přistaveny vždy v neděli a to  
23. 6. 2013 mezi 9.00 – 12.00 hod. 

Stanoviště kontejnerů:
Třeboradice - parkoviště u hřbitova, Miškovice - Na Kačence

Kontaktní osoby za MČ: 
Štefan Pecník, vedoucí OTS, tel. 283 061 431 (607 228 137)
Jiří Slavík, zástup. vedoucího, tel. 283 061 431 (607 876 406)

Bioodpad – velkoobjemové kontejnery
Vážení spoluobčané,
i v roce 2013 budou pro potřeby občanů přistavovány kontejnery na bioodpad. Připomí-
náme, že tyto kontejnery jsou určeny pouze pro občany městské části Praha – Čakovice.
Dále prosíme občany, aby odpad ukládali do kontejnerů a ne vedle něj!



7

{inzerce}



8

{mĚStSkÁ čÁSt}

Vážení rodiče,
městská část Praha-Čakovice se maximál-
ně snaží vyhovět potřebám dětí v oblasti 
předškolního vzdělávání.

Od nového školního roku bude zvýšena 
kapacita bývalých zařízení CPD, nově 
tzv. Krystálků, které zároveň nabídnou 
ještě vyšší kvalitu služeb než dosud, a to 
formou vyšší specializace výukových pro-

Obec Název Prov. doba Věk Adresa Webové stránky

Čakovice Krystálek (býv. CPD) 8:00-13:00 od 3 let nám. J. Berana 500, Dyjská 
750 a Cukrovarská 230 (od 
září 2013) a příp. Jizerská 
ul.

www.cakovice.cz

Rodinný klub Trojlístek 7:30-16:30 od 2 let Cukrovarská 115 trojlistek.unas.cz

Letadýlko 8:00-17:00 3 - 5 let Oderská 333/5 
(areál Impera)

www.letadylko.com

MC Cirkus 8:00-11:00 od 3 let Jizerská 18/24 www.mccirkus.cz

Letňany Domeček 8:00-17:00 Tvrdého 47 www.skolkaletnany.cz

Poupata 7:00-17:00 18 měs. - 4,5 l. Tvrdého 89 www.poupata.cz

Klub Slunečnice 8:00-12:00 2,5 - … Rýmařovská 561 
(KD Letňanka)

www.klubslunecnice.cz

Schůdek do školy 8:00-15:00

Klub Montessori 7:30-17:00 3 - 6 Malkovského 587 www.klubmontessori.cz

Kbely Sluníčko 7:30-17:00
Pá 
7:30-15:00

2 - … Vrchlabská (v areálu kos-
tela)

www.filabel.cz/slunicko

Vinoř Lesní klub 
Cestička

8:30-12:30
Čt  
8:30-15:30

„samoobsluž-
né dítě“

Pod Nouzovem 974/21 lkcesticka.webnode.cz

Ďáblice Projesle 7:00-18:00 12 měs. - 4 r. Legionářů 205/26 www.projesle.cz

Bášť Maxíkova školka 
a jesle

12měs. - … Měšická 805 www.jazykova-skolka.cz

Family centrum Bášť
Školka a jesle

7:00-18:00 jesle 1 - 3 r.
školka 3-6 l-

Měšická 822 www.kindergarten.cz

Měšice Rodinná školka  
Domeček

7:00-17:30 od 3 let V Lukách 272/6 www.skolkadomecek.cz

Profamily 7:00-19:00 V Lánech 388 www.profamily.cz

Pro Jesle 7:00-19:00 12měs.-3r. Na rejdišti 521 www.projesle.cz

Březiněves Motýl 7:00-17:30 2-6 l. Na Návrati 369 www.studiomotyl.cz

Mratín MŠ Beruška 7:00-17:00 jesle od 1.r.
Školka až 6 
let.

Kostelecká 20 hlidacicentrum-beruska. 
webnode.cz

Domeček pro děti 7:00-17:00 Slunečná 380 www.domecekprodeti.com

Dětské kluby s hlídáním a soukromé školky v okolí

Další inspirace pro maminky a tatínky: www.soukrome-skolky-praha.cz nebo www.peknyden.cz

gramů. Jednáme také o zkušebním pro-
dloužení provozu v Krystálku v základní 
škole (nám. J. Berana 500) až do 16.00. 
Rovněž projednáváme přípravu tzv. lesní 
školičky, která by buď v září či v lednu 
mohla začít fungovat v Miškovicích.

Zároveň přikládáme pro lepší orientaci 
přehled všech soukromých zařízení půso-

bících v městské části i mimo ni v oblasti 
předškolního vzdělávání.

Děkuji za vytvoření přehledu školek 
a klubů předsedkyní Školské komise 
Rady městské částí pí. Mgr. Soně Černé.

Ing. Jiří Vintiška 
místostarosta
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                          Krámek s pot ebami pro kreativní tvo ení  
    -barvy, korálky, pedig, FIMO, pot eby pro srapbooking a mnoho dalšího- 
    Nabízíme kurzy k osvojení tvo ivých technik - bližší informace na www.creative.icpraha.cz 

   Kurzy kv ten- erven (soboty)
    Scrapbooking 18.5, 22.6. 2013 
    Fimo – „Kaleidoskop, Proužkování“   
    25.5., 15.6.2013   
   Prázdninové tvo ivé st edy pro d ti
   10.7.2013 Kyti ky a náušnice z organzy 
    17.7.2013 Víly a sk ítci ze stuh¨ 
    24.7.2013 Fotoráme ek 
    31.7.2013 Letní svícen  
    07.8.2013 Šablony a folie na tri ko 
    14.8.2013 Letní svícen 
   21.8.2013 Víly a sk ítci ze stuh 
   Kontakt: tel.:266310617 
   Prodejna:Dr.Marodyho916/12,Praha 9- akovice 
   www.creative.icpraha.cz 

                                                                

  

  
                                                                                                            

                           

                                         

Dětské kluby s hlídáním a soukromé školky v okolí

Zdroj: www.mapy.cz
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Čím byla dříve třeboradická zvonice?
Spletitá historie naší nejstarší stavby
První třeboradický kostel. Mohutná gotická stavba z pískovcových bloků, vrchní část byla přistavěna dodatečně 
v barokním slohu. Hovoříme o zvonici v Třeboradicích – o nejstarší dochované stavbě na celém území naší měst-
ské části.

Zvonice má v současnosti obdélníkový 
půdorys v přibližném rozměru 7 x 6,5 m, 
spodní gotická část má stěny silné při-
bližně 1 metr. Goticky lomený vchod na 
straně západní, dnes zazděný, měl rozměr 
přibližně 2,5 x 2,5 m. Při poslední opravě 
byl snížen při instalaci nového ostění, což 
dokládá omítka nad vrcholem lomeného 
oblouku. Uvedený rozměr hlavního vcho-
du též dokumentuje, že původní účel stav-
by byl jiný než dnešní využití. Šíře vcho-
du musela umožnit průchod pro máry, 
které nesli čtyři muži. Na straně jižní je 
dodatečně přistavěno schodiště do první-
ho patra. Tam jsou ve stěnách na straně 
západní, severní a východní provedeny 

okenní výklenky, které se zužují až na ve-
likost venkovního obrysu. Dokonalé stře-
dověké střílny. Měly zajištěny střelbou 
cesty od Miškovic, Mírovic, Hovorčovic 
i Čakovic.

Zvonice jako bezpečný úkryt
Původní cesta do Čakovic vedla podél zá-
padní stěny zvonice. Jediný vchod do ní 
byl v zaklenutém vstupním otvoru na jižní 
straně. Nejmenší šíře je 85 cm a největší 

160 cm. Výška 180 až 200 cm. V ostění 
dveří jsou ve výšce cca 80 cm čtyřhran-
né otvory o rozměrech 20 x 20 cm. Smě-
rem východním je otvor hluboký 150 cm, 
směrem západním má hloubku 20 cm. 
K jakému účelu byly tyto otvory do zdi-
va zbudovány? Rozdílné hloubky umož-
ňovaly vsunout do hlubšího otvoru silný 
trám, který po vytažení a zasunutí do pro-
tilehlého otvoru zajistil pevně zbudované 
dveře, které měly jistě okénko zastupují-
cí funkci střílny, zajišťující jižní prostor. 
Byl to jediný přístupový prostor do tohoto 
relativně bezpečného úkrytu. Osadníci 
se sem mohli dostat jen pomocí žebříku, 
který byl do místnosti v případě ohrožení 
vytažen. Dnes je již přístup umožněn do-
datečně přistavěným schodištěm.

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

Zvonice v době, kdy ještě u silnice stála Boží muka a za zvonicí stará fara
Zdroj: Ilona Bervicová

Dokonalé středověké střílny zajistily 
ochranu zvonice ze směru od Miškovic, 
Mírovic, Hovorčovic i Čakovic

122_45_zari_2012_Sestava 1  27.9.2012  10:06  Stránka 1
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Fotohádanka
V naší nové rubrice si přijdou na své pře-
devším milovníci historie. V každém čísle 
můžete na historickém snímku poznávat 
místo v Čakovicích, Miškovicích nebo 
Třeboradicích a získat zajímavé ceny. 

Poznáte místo na historické fotografii?

Dnes již toto místo tak malebné jako na 
fotografii není. Zahrada, které vévodí bu-
dova s historickým Schoellerovým erbem 
se bohužel do dnešních dnů nezachovala, 
budovu však v částečně změněné podobě 
můžeme v Čakovicích vidět stále.

Své odpovědi posílejte na e-mail: unas@cakovice.cz
Správnou odpověď se dozvíte v červencovém vydání časopisu U nás v Čakovicích.

Foto: A. Neumann, Čakovice

Stopy místních zvonů
Strop třetího podlaží tvoří mohutná trá-
mová konstrukce pro cibulovitou střechu. 
Skvělá práce tehdejších mistrů řemesla 
tesařského. Dnes už ale jen stěží zjistí-
me, od kdy zvonice sloužila svému úče-
lu. Spodní gotická část stavby je mnohem 
starší než vrchní, kde je úložiště zvonů.

První písemnou zprávu nám zanechal 
zdejší řídící učitel František Svěcený ve 
svém spisu z roku 1898. Ten popisuje ob-
sazení zvony následovně: „Na zvonici, 
v stavení to jednoduchém, jedno poschodí 
vysokém, prejzy krytém a velikou bání 
s hromosvodem nesoucím, a pro sebe od 
kostela postaveném, nacházejí se tři vel-
ké zvony. Velký zvon sv. Václava, ulitý 
za patrona Heřmana Černína z Chudenic 
Mikulášem Löwem v Praze r. 1687 a za 
patrona Otakara r. 1873 Jos. Diepoldtem 
přelitý. Prostřední zvon sv. Jana Ev. Ulitý 
r. 1688 Mikulášem Löwem v Praze a ma-
jící na sobě rytiny sv. Jana Sebestiána. 
Malý zvon Jana Nep., jenž byl roku 1825 
ulit a nejspíše opatřen na místě zvonu, 
který téhož roku z kostela Třeboratického 
byl ukraden.“ 

Zvony posloužily válečné výrobě
Třeboradická kronika se jen nepřes-
ně zmiňuje (zápis pořízen až v r. 1955) 
o rekvisici dvou zvonů v polovině února 
r. 1917, tj. v první světové válce. Skrov-
né údaje uvádí pouze váhu jednotlivých 

zvonů, jeden vážil 80 kg a druhý 100 kg. 
Byly použity pro válečné účely. Zvony se 
před sundáním rozloučily s osadníky po-
sledním zvoněním.

Život zvonů po válce
O rekvisicích za druhé světové války ne-
byly prozatím žádné písemné doklady ob-
jeveny. Po provedených záborech zvonů 
v průběhu dvou světových válek, ale také 
i zlodějnách v době míru, jsou ve zvonici 
tyto zvony:

první zvon zleva má dolejší průměr 50 
cm a výšku 40 cm. Nápis „L.P. 1923, 
sv. Anno pros za umírající“. Na boku zvo-
nu je dopsáno barvou „A- Třeboradice – 
Praha venkov“. To dokládá, že byl zvon 
za druhé světové války konfiskován, od-
vezen na pražské Maniny, kde byly zvo-
ny uskladněny, a po r. 1945 vrácen zpět. 
Šťastně přežil válku.

Druhý zvon má dole v průměru 60 cm 
a výšku 50 cm. Nápis je latinský. Přelo-
žený má tento text: „roku 1688 mě ulil 
Mikuláš Lev na Pražském hradě“. Histo-

ricky je tento zvon nejcennější, přežil na 
zvonici několik staletí a je nejstarší.

Kdo dnes vyzvání?
Třetí zvon má dolejší průměr 82 cm, výšku 
62 cm. Nápisy na něm jsou latinské. Na-
hoře: „Sv. Antonín, Narození Panny Marie 
– Jan Křtitel“. Nápis dole: „Z milosti Boží 
mě slil Franc Stanke v Opavě“. Nápis na 
boku: „Ctěný pán Jan Antonín Josef Pino 
rytíř z Friedenthalu, c. k. solní a celní ad-
ministrátor ve Slezsku, přísedící soudu…
vévodství Opavského a Krnovského … 
roku 1746. Tento překlad dokumentuje pů-
vod zvonu, který se pravděpodobně udá-
lostmi válečnými dostal z Opavska až na 
kostel třeboradický. Dnes již tedy nezvoní 
sv. Václav, který pravděpodobně skončil 
kdesi na bojištích II. světové války a které-
ho uvádí např. učitel Svěcený či kniha Ča-
kovice, Miškovice, Třeboradice, ale právě 
tento zvon. Jeho rozhoupání se provádělo 
až do r. 2009 pomocí provazu, dnes je jeho 
pohyb zajišťován elektromotorem. 

Jan Sládeček

Současné zvony na zvonici - Foto: Jindra Soroková

Zvon šťastně přežil válku na Maninách 

Poznali jste? Napište nám správnou 
odpověď! Pro prvního, správně odpo-
vídajícího, máme připraven zajímavý 
historický dárkový balíček.
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Do Čakovic má namířeno hvězda šansonu 
s hvězdnými hosty
Pokud chcete zažít atmosféru šansonu a na vlastní oči vidět Jiřího Suché-
ho, Dášu Zázvůrkovovou či Zdeňka Podhůrského, nenechte si ujít benefiční 
koncert na podporu šansonu „Šanson žije“. Koncert se uskuteční v Galerii 
čakovického zámečku. Na co se dále můžete těšit?

S kapelou Golden swing začínala Dáša 
Zázvůrková v pražské Redutě a mimo 
jiné od roku 2012 spolupracuje s Big 
bandem Českého rozhlasu

Dášu Zázvůrkovou objevil režisér Miloš 
Forman. Působí v divadle Semafor, kde 
hraje v muzikálu Sedmero havranů a aktu-
álně se připravuje na podzimní představe-
ní Kabaret Černý myš pro divadlo Ungelt.
Foto: Jana Pertáková

Šansonem vás do letní nálady uvede zpě-
vačka Dáša Zázvůrková a Trio Pavla Vě-
trovce (současný kapelník bandu Karla 
Gotta). Představí se významní hosté Jiří 
Suchý a Zdeněk Podhůrský, kteří také 
zazpívají své písně. Jak se na koncert do-
stat? Vstupenky jsou v prodeji již nyní 
v podatelně městského úřadu nebo ve 
Farmářském obchůdku, ul. Cukrovarská 
49/41. Rezervace lístků je možná také na 
tel. čísle: 602 747 137 u Marcely Tůmové 
(producentky projektu) a samozřejmě ho-
dinu před koncertem na místě.

Nejen Šanson žije
Záštitu celé akci poskytla místostarostka 
Čakovic Blanka Klimešová (ČSSD), kte-
rá nám prozradila, že šansonem kulturní 

akce v Čakovicích nekončí. Diváci se 
mohou těšit na mnoho dalších akcí a vý-
znamných hostů, kteří přijedou do Ča-
kovic. „Víc už ale nebudu prozrazovat,“ 
směje se paní místostarostka a všem přeje 
krásný večer!

Kdo je Dáša Zázvůrková?
Rodačka z Votic, vystudovala pražskou 
HAMU, obor pantomima a obor Italia-
nistika na Filozofické fakultě UK. Mů-
žeme říci, že je objevem režiséra Miloše 
Formana, který ji obsadil do role Vanilky 
v jazzové opeře Jiřího Suchého a Jiřího 
Šlitra Dobře placená procházka v Národ-
ním divadle, která zde byla uváděna mezi 
lety 2007-2009. 

S kapelou Golden swing začínala v praž-
ské Redutě, od roku 2012 spolupracuje 
s Big bandem Českého rozhlasu a Čes-
kým národním symfonickým orchestrem 
– pořádá abonentní koncerty pod taktov-
kou Libora Peška. Tři roky byla členkou 
sboru Hudebního divadla Karlín, dále 
účinkovala např. ve hře pánů Karla Šípa 
a Josefa Náhlovského – Blázinec. Vystu-
povala také v představení Deburau, kde  
hudbu složil asi nejvýraznější kandidát na 
českého prezidenta Vladimír Franz. V di-
vadle Semafor vystupuje od roku 2003.

V roce 2010 nahrála s Českým národním 
symfonickým orchestrem své debutové 
CD s názvem „Ať žijí nymfy“. Dále pak 
spolupracuje s Pardubickou filharmonií 
a několikrát vystupovala ve Smetanově 
Litomyšli. V současnosti hraje v Sema-
foru v muzikálu Sedmero havranů v roli 
Matky. Připravuje se na podzimní před-
stavení Kabaret Černá myš pro divadlo 
Ungelt.

Všichni, kdo si Dášu nechcete nechat ujít, 
přijďte 27. června od 19:30 do Galerie ča-
kovického zámečku.

Veliký dík patří sponzorům Pražská teplá-
renská, Ampra.

Marcela Tůmová, Jaroslav Svoboda

Účast na akci přislíbil i Jiří Suchý 
Foto: Robert Vano
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Po roce jste zase zpátky ve druhé lize. 
Kde vidíš hlavní příčiny sestupu?

Důvody našeho sestupu bych rozdělil na 
dvě části. V podzimní části sezóny jsme 
uhráli pouze sedm bodů místo plánova-
ných deseti. I přesto, že se útoku dařilo 
dávat poměrně hodně branek, bych viděl 
příčiny právě v jeho neschopnosti hrát 
účelově a hlavně zbytečně nestřílet, když 
jsme asi pět minut před koncem zápasů 
vedli o dvě až tři branky, což se projevilo 
v úspěšnosti střelby, kterou se v podzimní 
části nepodařilo zvýšit alespoň na pade-
sát procent. Toto se projevilo zejména v 
utkáních, které jsme prohráli o jeden až tři 
góly. Dále brankářům a obraně se povedl 
pouze jeden zápas. Ve zbylých utkáních 
jsme dostávali hodně branek, ale naše si-
tuace a postavení v tabulce po podzimní 
části soutěže, desáté místo, nebyla bezvý-
chodná. Stále jsme mohli bojovat i o play 
off, což bylo mým cílem. Na postupové 
osmé místo jsme ztráceli pouze jeden 
bod…

Do jara jste nastoupili s oslabeným úto-
kem, že?

Před jarní částí a zimním soustředění 
v Tanvaldu jsem se dozvěděl, že s námi 
nebude ze závažných zdravotních důvo-
dů hrát náš nejlepší střelec, který měl po 
podzimu na kontě 105 branek. Tímto jsme 

přišli o druhého člena útoku. Naštěstí je 
již zdravotně v pořádku a já doufám, že 
se k nám připojí v letní přípravě. Do jar-
ních bojů jsme tedy vstupovali se čtyřmi 
vlastními útočníky, které v některých zá-
pasech doplňoval Radek Liška. Dále jsme 
měli k dispozici dva útočníky na hosto-
vání, kteří ale odehráli asi jen tři zápasy. 
Takto nově složený útok hrál s nasazením 
a bojoval, ale sehrával se déle, než jsem 
očekával. Mladší hráči tuto tíhu neunesli 
a dělali mnoho technických chyb. Navíc 
se nám před koncem soutěže zranil dal-
ší útočník na tréninku, takže posledních 
pět zápasů jsme odehráli jen se čtyřmi 
útočníky. Obránci i brankáři konečně za-
čali podávat požadované výkony a kro-
mě třech utkání jsme neinkasovali přes 
sedmnáct branek. A ještě jeden dosti zá-
važný důvod. Na venkovní dvojzápasy 
na Moravě jsme odjeli dvakrát se čtyř-
mi útočníky a podruhé pouze se třemi! 

Šlo v sezoně něco udělat lépe?

Vždy jde něco udělat jinak a lépe, ale po 
bitvě je každý generál…

Jaké byste vypíchl rozhodující momenty 
sezony?

Je jich několik. Po podzimu domácí pro-
hra s Tymákovem o gól, dvojzápasy na 
Moravě ve čtyřech útočnících a nedodr-

žování taktiky určené před utkáním. U ně-
kterých jedinců chabá účast a zapojení do 
tréninku. Celkově velká smůla, zranění, 
nemoci a hlavně nízká úspěšnost střelby 
pod hranicí 45 procent. Zpětně jsem pře-
svědčen, že být v plné sestavě, tak nám 
sezóna  neskončila již nyní a ještě bychom 
hráli v play-off minimálně týden.

Co se musí v Čakovicích stát, aby byl tým 
dlouhodobě konkurenceschopný v první 
lize?

Takto bych tu otázku po této sezóně nesta-
věl. I přesto, že jsem velmi nespokojený 
s výsledky, tak klukům věřím a vím, že 
konkurence schopný byl a bude, ale musí 
být všichni zdraví. Spíš bych se ptal, co 
se musí udělat proto, abychom po opětov-
ném postupu do 1 .ligy hráli o medaile. 
Všichni musí začít víc makat, víc se obě-
tovat pro kolektiv. Věnovat se mládeži, 
aby je měl kdo doplnit nebo vystřídat. 

Udržíte kádr pohromadě i pro příští, bo-
hužel druholigovou, sezonu?

Tak to bohužel ne. Jeden hráč se nám od-
stěhoval na Plzeňsko. Dále doufám, že 
se k nám připojí dva uzdravení útoční-
ci a budeme muset postupně a pozvolna 
doplnit kádr o dorostence, aby dostávali 
zkušenosti.

Text a foto: Michal Káva

Výsledky Čakovic:
(první výsledek doma, druhý venku)
Čakovice - Nýřany 18:18, 12:14
Čakovice - Tymákov 17:18, 12:17
Čakovice - Brno 8:13, 10:19
Čakovice - Krčín 14:16, 14:20
Čakovice - Nezvěstice 24:18, 17:25
Čakovice - Plzeň Újezd 14:24, 19:22
Čakovice - Studénka 21:20, 11:17
Čakovice - Vítkovice 15:13, 11:12
Čakovice - Opatovice 15:14, 21:27
Čakovice - Stará Ves 19:18, 21:23
Čakovice - Svinov 16:17, 19:25

Házenkáři po roce opět sestupují
Národní házenkáři TJ Avia Čakovice po ročním působení v nejvyšší soutěži opět sestoupili o patro níže. Důvody? 
Absence, nemoci, zranění a hlavně malá úspěšnost střelby a hodně inkasovaných gólů, říká v našem rozhovoru 
brankář a jeden z nejzkušenějších hráčů týmu Ladislav Molnár.

Čakovický tým národních házenkářů po ročním účinkování 
v nejvyšší soutěži opět sestupuje. Jaká bude další sezona?

1. Plzeň Újezd 39
2. Brno 36
3. Tymákov 30
4. Krčín 23
5. Nýřany 21
6. Opatovice 21

7. Nezvěstice 21
8. Svinov 18
9. Stará Ves 16
10. Studénka 15
11. Vítkovice 13
12. Čakovice 11

Tabulka 1. ligy
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Letecká show 
v Letňanech
PCA Traffic Control s.r.o. provozova-
tel letiště Praha – Letňany si Vás do-
voluje pozvat na II. ročník Aerobatic 
Freestyle Challenge, který se bude 
konat dne 8. 6. od 12:00 hod. na 
letišti v Letňanech. 

Oficiální tréninky budou od 5. 6. do 
7. 6. Budou prováděny v časových 
blocích a končit budou každý den 
v 17:00 hod.

Místní provoz letiště bude po tuto dobu 
omezen. Závodu se zúčastní akrobatické 
špičky z ČR i z celé Evropy - mistři Evro-
py i mistři světa takže, pokud vyjde poča-
sí, bude to krásná podívaná. 

Vedení letiště Praha – Letňany si ale uvě-
domuje, že toto akrobatické představení 
zatíží hlukem okolí letiště a tím i obyvate-
le, kteří v jeho blízkosti bydlí. 

Tímto se vedení letiště omlouvá a slibu-
je, že udělá vše pro to, aby míra hluko-
vé zátěže byla na přijatelné úrovni. Tato 
akce je povolena příslušnými úřady a se 
souhlasem Řízení letového provozu Praha 
a vojenským letištěm Kbely. 

Letiště Letňany se nachází v části Prahy, 
kde má letecká výroba a létání jako takové 
velice hluboké kořeny. Proto chce vedení 
letiště v této tradici pokračovat a tohoto 
využít k dobré reprezentaci naší země.

Děkujeme za Vaše pochopení
Petr Kříž, ředitel LKLT

Z výletů našich seniorů

Kulturní rubrika

Každá středa
Farmářské trhy – Od měsíce května se 
opět můžete těšit na čerstvé výspěstky 
farmářů z blízkého okolí, na čerstvé pe-
čivo, uzeniny, květiny nebo sadbu na za-
hrádku. Trhy se konají každou středu od 
8.00 – 12.00 hod. na Nám. J. Berana. 

2. 6. – 18:00
Festival sborového zpěvu 15. roč-
ník. Kostel sv. Remigia, vystoupí VA-
GANTES Praha, sbormistr Martin Kon-
valinka, Schola nejsv. Salvátora, sbor-
mistři Michal Reiser a Vojtěch Jirsa, Ca-
merata, sbormistr Veronika Dvořáčková 
Žofáková. Vstupné je dobrovolné. 

4. 6. – 15:00
Výstava a promenádní koncert. ZUŠ 
Marie Podvalové s Kulturní komisí MČ 
Praha Čakovice zvou na výstavu prací 
žáků výtvarného oboru od 15:00 a prome-
nádní koncert od 17:00. 

4. 6. – 15.30
Čtení na půdě pro nejmenší. Hrubínův Špalí-
ček na půdě čakovického zámku ústy ochot-
níků divadelního souboru Bílej mlejn. Akce 
se koná rámci celostátní iniciativy „Celé čes-
ko čte dětem®“. Kromě čtení se děti mohou 
těšit na hry a soutěže. Vstup zdarma, akce je 
vhodná pro děti od 4 do 6 let.

5. 6. – 11:50
Vycházka přes Prosecké skály. Jedná se 
o přírodní památku kolem bobové dráhy 
a vinice Máchalka. Půjdeme do Podvi-
ní, kde se nachází krásný relaxační park 
a lanové centrum. Na vycházku zdar-
ma zapůjčí firma BIRKI nordic walking 
hole a během vycházky budou instruktoři 
s námi. Sraz na konečné u Tesco expres.

6. 6. – 18:00

Autorské čtení. Místní knihovna Praha 
– Čakovice zve do salónku čakovického 
zámku na autorské čtení s autogramiádou 
spisovatele Jana Zlatohlávka. 

8.6. – od 14:00  

Běh naděje – sportovně společenská 
akce; registrace od 13:00 hod. Start 14:00 
zámecký park u jezírka – cíl hřiště Miško-
vice s doprovodným programem.

11. 6. – 9:30

Zlatá rybka. Mateřské centrum Cirkus 
zve na představení pro děti Zlatá rybka 
v podání divadla Puls, které proběhne 
v podkrovním sále Čakovického zámku.

14. 6. – 17:00

Zámecká noc. ZUŠ Marie Podvalové 
s Kulturní komisí MČ Praha Čakovice zvou 
na Zámeckou noc s bohatým kulturním pro-
gramem, který začíná v 17:00 na zámečku.

27. 6. - 19:30

Šanson žije! Benefiční koncert pro podpo-
ru šansonu. Galerie Čakovického zámeč-
ku. Dáša Zázvůrková a Trio Pavla Větrov-
ce. Hosté Jiří Suchý a Zdeněk Podhůrský. 

29. – 30. 6. 

Výstava lilií. Klub seniorů při MČ Praha 
– Čakovice ve spolupráci s členy liliářské 
organizace ČSZ MARTAGON si dovolují 
pozvat všechny milovníky křehké krásy na 
6. výstavu lilií. Výstava se bude konat v pro-
storách čakovického zámku 29. 6. 2013 od 
9,00 – 19,00 hod. a 30. 6. 2013 od 9,00 – 
17,00 hod. Vstup volný.

{kulturA}

Na zámku Kratochvíle 
jsme byli 9. 5.Naši senioři i v měsíci květnu navštívili několik zajímavých míst. 

Vycházka na Vyšehrad s paní Evou Sokolovu se konala 2. 5. a na-
vštívili jsme vnitřek hrobky Slavín. Na zámku Kratochvíle jsme 
byli 9. 5. a byli jsme i na poutním místě Lomec u Šedých sester. 
15.5.  jsme pak byli na památníku Vítkov. Výlety jsou vždy moc 
pěkné a seniorům se líbí. 

Foto a text: Jindra Soroková

Výlet na zámek Radim
Základní organizace STP ve spolupráci s Klubem seniorů pořádají 
dne 19. 6. celodenní výlet na zámek Radim, město Kolín a Poděbra-
dy. Odjezd v 7.45 hod. z Nám. J. Berana. Cena pro členy 130,- Kč 
a ostatní 170,- Kč. Bližší informace pí. Mášová 602 368 010.2. 5. navštěva Vyšehradu a hrobku Slavín
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Žaluzie, rolety, plisé, sítě proti hmyzu, 
markýzy, garnýže, šití záclon, shrnova-
cí dveře, čalounění dveří, silikon. těs-
nění - úspora 30 % tepla. Petříček, tel.: 
606 350 270, 286 884 339.

Školka Domeček, Tvrdého 47, 199 00 
Letňany, tel. 606 271 574, 604 572 614,  
www.skolkaletnany.cz nabízí dětem 
a jejich rodičům možnost vyzkoušet 
si školku bez závazku a zdarma. Po-
skytujeme celodenní i nárazovou péči. 
Děti si mohou svou činnost svobodně 
zvolit (hudebně-pohybová, výtvarná, 
chvilka s knihou a mnohé další, podle 
aktuálních potřeb dětí). Podnikáme čas-
té výlety do přírody a další různorodé 
činnosti. Zajišťujeme provoz v době 
školních prázdnin.

{inzerce}
      

     U Parkánu 28 (areály bývalých JZD), Praha 8 – Ďáblice

nabízí Vám své služby:

 sběrné suroviny (železné a neželezné kovy, kabely)
 prodej písku, štěrku, kačírku
 odvoz suti, odpadu
 zajistíme betonové, maltové směsi
 demontáž menších technologických celků

Kontakt : 602 284 298, 283 910 864, www.cama-spol.cz

Provozní doba: PONDĚLÍ – ČTVRTEK 7-17 hodin, PÁTEK 7-12 hodin, SOBOTA 8-12 hodin

Nabídka:     Služby: 
Spodní prádlo zn. Andrie   Oprava  obuvi - sb rna 
Trika, kalhoty, mikiny,…   istírna  od v  - sb rna 
Ru n  vyrobené dekorace   P j ovna isti e koberc

Praha – akovice, Cukrovarská 82, telefon: 604 819 550 
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{inzerce}

C u k r á r n a   P i e r o t  
C u k r o v a r s k á  1 5 / 2 0   
P r a h a  9  -  ČA K O V I C E  

OTEVŘENO KAŽDÝ  DEN 
9:oo –  18:oo 

 

Na 
naší novou prodejnu: 
Francouzská 110 

Praha 2 – Vinohrady   

                www.: CUKRARNA-PIEROT.CZ  

 

OPRAVY & ÚDRŽBA VOZIDEL

LAKOVÁNÍ & OPRAVY LAKU

ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉ KONTROLY

ZAJIŠTĚNÍ ZÁRUČNÍCH OPRAV

OPRAVY KAROSÉRIÍ

SPRÁVA VOZOVÝCH PARKŮ

PNEUSERVIS

RUČNÍ MYTÍ VOZU

PŘIHLÁŠENÍ & PŘEVODY VOZIDEL

DIAGNOSTIKA ZÁVAD

ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU

LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

MONTÁŽ AUTORÁDIÍ & DOPLŇKŮ

PŮJČOVNA VOZIDEL

SJEDNÁNÍ POVINNÉHO RUČENÍ

PRODEJ AUTODÍLŮ

ASISTENČNÍ A ODTAHOVÁ SLUŽBA

SJEDNÁNÍ HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ

VÝMĚNA AUTOSKLA

PRODEJ & VÝKUP OJETÝCH VOZŮ

VISKA s.r.o., Areál Cukrovaru Čakovice 
Cukrovarská 33/21, 196 00 Praha 9 – Čakovice
tel.: +420 724 362 827, +420 605 254 733

CO VŠE MŮŽEME UDĚLAT PRO VÁS A VÁŠ VŮZ?

www.viska.cz

Nadstandardní služby
NÁHRADNÍ VŮZ PŘI OPRAVĚ VAŠEHO VOZU

DĚTSKÝ KOUTEK A OBČERSTVENÍ 

ODVOZ DO VAŠEHO BYDLIŠTĚ ČI PRACOVIŠTĚ

OPRAVY & ÚDRŽBA VOZIDEL

LAKOVÁNÍ & OPRAVY LAKU

ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉ KONTROLY

ZAJIŠTĚNÍ ZÁRUČNÍCH OPRAV

OPRAVY KAROSÉRIÍ

SPRÁVA VOZOVÝCH PARKŮ

PNEUSERVIS

RUČNÍ MYTÍ VOZU

PŘIHLÁŠENÍ & PŘEVODY VOZIDEL

DIAGNOSTIKA ZÁVAD

ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU

LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

MONTÁŽ AUTORÁDIÍ & DOPLŇKŮ

PŮJČOVNA VOZIDEL

SJEDNÁNÍ POVINNÉHO RUČENÍ

PRODEJ AUTODÍLŮ

ASISTENČNÍ A ODTAHOVÁ SLUŽBA

SJEDNÁNÍ HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ

VÝMĚNA AUTOSKLA

PRODEJ & VÝKUP OJETÝCH VOZŮ

VISKA s.r.o., Areál Cukrovaru Čakovice 
Cukrovarská 33/21, 196 00 Praha 9 – Čakovice
tel.: +420 724 362 827, +420 605 254 733

CO VŠE MŮŽEME UDĚLAT PRO VÁS A VÁŠ VŮZ?

www.viska.cz

Nadstandardní služby
NÁHRADNÍ VŮZ PŘI OPRAVĚ VAŠEHO VOZU

DĚTSKÝ KOUTEK A OBČERSTVENÍ 

ODVOZ DO VAŠEHO BYDLIŠTĚ ČI PRACOVIŠTĚ

VZORKOVÁ PRODEJNA
Čertouská 302/20, Praha 9- Hloubětín

SÍDLO FIRMY
Marty Krásové 923/11, Praha 9-Čakovice

Den otevřených dveří s prohlídkou celého 

-

-

Dopoledne 

  www.cvcmesice.cz

 

ZVEME VÁS  
NA DEN 
OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ

8.června od 10:00 hod.

!!! Vyklidíme váš byt, pozůstalosti, sklep. 
Odvoz starého nábytku aj., odpad k likvida-
ci. Tel.: 777 227 840.

HODINOVÝ MANŽEL – stavební inženýr, 
práce v domácnostech – spolehlivě, pečli-
vě, kvalitně. www.manzelhodinovy.cz, tel.: 
774 908 240.

PEDIKÚRA Miškovice. 145,- Kč, s do-
cházkou 195,- Kč. Přijímáme poukázky pro 
seniory od MČ Čakovice Tel. 606 500 867, 
283 932 971.

SPOLEHLIVÁ A LEVNÁ DOPRAVA, 
STĚHOVÁNÍ + VYKLÍZENÍ. Tel.: 604 
947 799.

KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize, 
opravy. Tel.: 775 132 921.

KADEŘNICTVÍ & 
KOSMETIKA

Cukrovarská 502/30, 
Čakovice

Jaroslava Horáková, 
tel.: 283 933 551

Eva Domínková, 
tel.: 604 216 140


