David Drahonínský – zlatý a stříbrný
paralympionik z Tokia /// Revitalizace
křižovatky Za Tratí /// Spolkový den
10– 2021

časopis pro občany Čakovic, Miškovic a Třeboradic /// ZDARMA

pořádá
MČ Praha - Čakovice

Slovo starosty
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Vážení sousedé, milí přátelé,
hned po prázdninách jsme si opět „na
vlastní kůži“ vyzkoušeli, jak velkou bolestí je přetížená a nedostatečná kapacita
silniční sítě v severovýchodní části Prahy,
jejíž jsme součástí. V krizových situacích
sice umí město jednat rychle a zmírňující
opatření, která šlo provést, byla provedena
v řádu hodin, přesto je zřejmé, že je nutné
neustále hledat cesty, jak jednotlivé stavby
lépe připravovat a vzájemně koordinovat.
V naší městské části probíhají dvě velké stavby s dopadem na život obyvatel. Kromě
rekonstrukce zámeckého rybníku jde o práce na Schoellerově ulici. Po skončení prací
Pražské teplárenské na opravě horkovodu provádí nyní od 20. září společnost Eurovia
opravu povrchu vozovky v této ulici. V příštím roce přibližně v dubnu by podle plánů
TSK měla začít i třeboradická část, kde je silnice v nejhorším stavu. Zatímco současná
uzavírka čakovické části skončí již v polovině října, tedy po zhruba 3 týdnech, co stavební firma práce zahájila, ta třeboradická si příští rok vyžádá zhruba tříměsíční uzavírku,
protože půjde v podstatě o výstavbu zcela nové vozovky. O aktuálních termínech budeme informovat obvyklým způsobem (v časopise, na webových stránkách i na facebooku).
Dovolte mi, abych vás dále pozval na tyto říjnové akce. Jednou z nejvýznamnějších
událostí letošního roku v městské části bude otevření lavičky Václava Havla, která
bude umístěna v novém „pivoňkáriu“ v Husově parku. Jsem pyšný na všechny, kteří na
tento symbol svobody a demokracie přispěli, protože téměř 95 % financí na lavičku se
vybralo z darů občanů a společností. Slavnostní otevření se uskuteční 5. října v 17 hodin (tedy „pátého v pět“). Tři dny před tím, v sobotu 2. října se pak, věřím, společně potkáme po roční vynucené odmlce na čakovickém posvícení, jehož program naleznete
na zadní obálce tohoto čísla našeho časopisu.
Přeji vám krásné podzimní dny.
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S úctou váš starosta
Jiří Vintiška

6. 10. 2021 v 19 hod.
v galerii “Na Půdě” Čakovického zámku

Vstupné: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě
Prodejní místa vstupenek: ZUŠ Marie Podvalové - Cukrovarská 1/23
tel.: 283 933 071, MČ Čakovice - podatelna, rezervace vstupenek: tel.: 606 220 420
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Foto na obálce: Jan Malý
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Aktuálně z radnice ///

Aktuálně z radnice ///

Bezpečnější křižovatka

žovatka je dlouhodobě velmi nebezpečná,
stalo se zde mnoho vážných dopravních
nehod. Řidiči jedoucí z centra se často

///

Michala Jedruchová
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Foto: Koordinační situační nákres, Pro-Consult, s. r. o.
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Workoutové hřiště Jizerská
S ohledem na extrémní zájem mládeže
o workoutové aktivity bylo jako optimální pro tento druh sportovního vyžití vybráno k rekonstrukci hřiště v ulici
Jizerská. Na základě vypsané veřejné
zakázky byla pro tento účel vybrána společnost Enuma Elis, s. r. o., která zajistí
jak demontáž stávající plochy a zařízení,
tak zhotovení nové základní desky o celkové ploše 264 m2, dopadové plochy, ale
i dodávku a montáž veškerých nových
cvičebních prvků. ///
U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz

Nová podoba křižovatky získá přehlednější uspořádání ve tvaru T. Finance na rekonstrukci půjdou plně z rozpočtu Technické správy komunikací hl. m. Prahy.

IS 20

Práce by měly začít na přelomu října
a listopadu. „Jsem opravdu rád, že se tuto
rekonstrukci podařilo domluvit. Tato kři-

km/h)

Poměrně zásadní změnou je zakotvení zákazu zdržování se na veřejném prostranství s otevřenou lahví či jinou nádobou s alkoholickým nápojem. Městská
část má tak možnost navrhnout místa se
zákazem konzumace alkoholických nápojů a navrhnout si lokality vhodné pro
aktivity spojené s přiměřenou konzumací alkoholu. Cílem vedení radnice bude
zejména omezit pití alkoholu v centru

Zbudování nového přechodu pro
chodce v úseku Oderská-Jizerská
Vzhledem k náročné dopravní situaci
a na přání obyvatel městské části byla
schválena cenová nabídka společnosti Krepindl, která se za cenu necelých
86 000 Kč postará o vybudování zcela
nového přechodu pro chodce přes komunikaci Oderská. V souvislosti s uvedenou
stavbou bude nutná demontáž stávající
betonové plochy nebo bourání betonových obrubníků. Následně pak budou
vybudovány nové a bude položena také
nová zámková dlažba.

B 20a(30
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Návrh obecně závazné vyhlášky
hl. m. Prahy o zákazu požívání
alkoholických nápojů na veřejných
prostranstvích
Magistrát hl. m. Prahy předložil k připomínkování návrh obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholických
nápojů na veřejných prostranstvích, která má v plném rozsahu nahradit stávající
vyhlášku č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy.

MČ a zároveň zajistit možnost vymáhat
dodržování zákazu ze strany policie.

30

Vyhodnocení nabídek výběrového
řízení na projektovou dokumentaci
a související úkony akce
„ZŠ Dr. Edvarda Beneše – etapa B/1,
dostavba školní jídelny a stavení
úpravy ve stávající ZŠ“
Radě MČ bylo předloženo 5 cenových
nabídek na zpracování dílčí části pro-

jektové dokumentace etapy B/1, jejímž
předmětem je dostavba školní jídelny
a úpravy stávající ZŠ pro rozšíření šaten,
doplnění evakuačního rozhlasu do celé
stávající budovy a s tím spojených přeložek stávajících IS. Hlavním kritériem pro
hodnocení nabídek byla cena. Nejvýhodnější nabídla společnost INPAR, s. r. o.,
a to 1 741 880 Kč bez DPH.

C 4a

Elektrifikace úseku Praha - Kostelec
nad Labem
Rada městské části se na svém jednání
dne 11. 8. 2021 věnovala projektu Středočeského kraje týkajícího se elektrifikace linky 377. Vedení radnice se jednoznačně shodlo na tom, že s umístěním
trolejového vedení na Polabské ulici
v Miškovicích a Čakovicích nesouhlasí a projekt v této podobě považuje za
zbytečný. Vzhledem k tomu, že linka 377
má velmi malý počet spojů, občanům
v Polabské ulici by tento projekt přinesl
zejména velký vizuální smog v podobě
trolejového vedení a jen minimální přínos z nižších emisí. Rovněž snížení hluku je v případě takto malého množství
spojů zanedbatelné. Proto čakovická
radnice v této podobě projekt nepodporuje a shodla se zároveň na tom, že takto
zásadní projekt vyžaduje plné posouzení
vlivů na životní prostředí.

Práce budou probíhat v několika etapách a pokračovat budou i v příštím roce.
Řidiči se musejí připravit na přechodná
omezení v dopravě, která se však radnice
snaží koordinovat s investorem tak, aby
dopady byly minimální. „Ve všech etapách se budeme snažit zachovat provoz
z Hovorčovic směrem do centra a zpět,“
dodává starosta.

V2b

Na svých pravidelných zasedáních Rada městské části Praha-Čakovice
projednala 50 bodů jednání. Vybíráme pro vás některé z nich.

mylně domnívají, že jsou na hlavní silnici,“ říká starosta MČ Praha-Čakovice Jiří
Vintiška.

Foto: archiv MČ Praha-Čakovice

Foto: Michaela Kubernatová

Nejen třeboradičtí se dočkají bezpečnějšího provozu. Dlouho
očekávaná revitalizace křižovatky ulic Schoellerova a Za Tratí
získala po mnoha letech jednání reálné obrysy.

7

Zprávy z Rady MČ Praha-Čakovice

U nás /// na YouTube

Bylo /// U nás

Foto: Michaela Šimůnková

První zářijové sobotní odpoledne se
v zámeckém parku uskutečnil 8. ročník
tradičního Čakovického spolkového dne,
a to s letošním heslem Po loňské pauze
opět spolu. „Sedmý ročník se loni kvůli
pandemii covidu-19 nekonal. Jsme rádi,
že se vše tentokrát podařilo. I počasí
nám přálo,“ říká organizátor akce Jiří
Vintiška ze spolku Bílej mlejn.

Děti i dospělí si skutečně užili nejen
setkání, ale i bohatý program, který odstartoval ve 14 hodin představením jednotlivých místních spolků. Poté na pódiu
vystoupil gymnastický oddíl TJ Avia –
GOTJAČ, pěvecký sbor Camerata či baráčníci. Děti se pobavily u šmoulího programu, vyzkoušely si kruhy hula hop,
zazněly také muzikálové hity a akci završily Nejhity Standy Hložka a Petra Kotvalda. ///
Michala Jedruchová
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Rybářské závody
opět s úspěchem
Dvě jedenáctky přinesly čakovickým
rybářům štěstí. V sobotu 11. září se zde
konal 11. ročník rybářských závodů.
Z devatenácti účastníků bylo devět dětí
a právě ty se postaraly o největší úspěchy. „Jako vždy se dařilo více dětem než
dospělým. V dětské kategorii zvítězil za
vydatné podpory rodičů a přátel Honzík
Aišman. Dospěláckou kategorii vyhrál
Aleš Navrátil. Největší rybu chytil Jakub
Krnáč – amura dlouhého 61 cm,“ říká
hrdě spoluorganizátor Martin Slavík.
Zářijové počasí vyšlo na jedničku.
O pohoštění se postarala restaurace
U Rybníka. „Velké poděkování patří provozovateli i zaměstnancům. Děkujeme
také tradičním sponzorům MČ Praha-Čakovice, ADC NET, Made Group, FC Miškovice, SDH Miškovice. A v neposlední řadě
celému realizačnímu týmu,“ říká spoluorganizátorka Soňa Černá. Všichni se už
těší na další ročník závodů, kde nejde jen
o rybaření, ale i o setkání přátel a sousedů z naší městské části. ///
Michala Jedruchová

Foto: Michaela Kubernatová

Foto: Michaela Šimůnková

Spolkový den
Novinky
v zámeckém
parku

Třeboradické
babí léto
Pomyslné rozloučení s létem spojené
s charitativním prodejem už tradičně uspořádal Sousedský třeboradický
spolek. V neděli 12. října ožila kostelní zahrada v Třeboradicích oblíbenou
akcí Třeboradické babí léto. Přestože se
uprostřed představení divadla scénického a historického šermu Rebel rozpršelo,
děti ani rytíře, kteří do naší městské části
rádi jezdí, déšť neodradil.
„S posledními kapkami deště děti zaběhly do altánu s občerstvením, harmonikář Petr Novák začal hrát na harmoniku a děti s ním zpívaly. A ty, které
nezpívaly, pily čajík a k tomu zakusovaly
švestkový koláč s drobenkou nebo chleba se sádlem,“ říká spoluorganizátorka
Michaela Šimůnková.
Jakmile vysvitlo sluníčko, roztopilo se
ohniště a všichni si za doprovodu harmoniky opékali buřty. „Bohužel nám na akci
nedorazili Šimon s Pepou, na jejich představení se děti moc těšily. A tak Michaela
Vintišková z ochotnického divadla Bílej
mlejn s Hankou z našeho spolku a za spolupráce rodičů hned vymyslely náhradní představení. Děti a rodiče se náramně bavili. Za výborné buřtíky děkujeme
Made Group a za skvělé sádlo Masu Veleň,“ dodává Michaela Šimůnková. Mnozí účastníci také podpořili koupí výrobků
Klubu ŽAP onkologicky nemocné ženy. ///
Michala Jedruchová
U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz

Lavičky slavných osobností

Zámecký park prošel malým obrozením. Co zajímavého
čeká na návštěvníky? Dozvíte se v reportáži.

Zámek provoněly lilie
Lilie je královna cibulovin. O tom se
přesvědčili návštěvníci unikátní výstavy na čakovickém zámku. Nestihli jste
ji? Zveme vás na záznam.

Dva slavné rodáky, Marii Podvalovou a Jaromíra
Skřivánka, připomínají v čakovickém parku jejich
lavičky. Projekt navrhly Ivana Heřmánková a Jana
Anděličová ze ZUŠ a byl zrealizován v rámci
Participativního rozpočtu.

JSME
TEĎ I NA

→



←

Historickým vlakem do
Satalic
Z Čakovic do Satalic byl v sobotu 25. července vypraven
historický vlak. Konala se tam
Anenská pouť s programem pro
veřejnost.

Ctěnický hudební festival
Ctěnický zámek v červenci ožil kulturou. Konal se zde hudební
festival klasické hudby. Jedním z partnerů byla také
MČ Praha-Čakovice.
10–2021 /// U nás v Čakovicích

Třiďte plechovky do nových
popelnic
Vypili jste limonádu nebo pivo
z plechovky? Můžete je vyhodit do
speciálních popelnic, které najdete na
několika místech v Čakovicích.

Čakovice mají
novou mateřskou
školu
Čakovice otevřely už
čtvrtou mateřskou školu. Ta nová se nachází
v Cukrovarské ulici místo bývalého Krystálku.
Jedna třída pro 24 dětí
chystá dětem projektovou výuku.

Jsme teď i na YouTube!
Sledujte na telefonu, co se děje ve vaší
městské části – kdykoliv, kdekoliv, i z pohodlí
vašeho domova.
Jednoduše načtěte QR kód a užijte si to.
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Historie ///

Historie ///
bojovníků za svobodu, dnes již rovněž
zaniklá.

Foto:
Národní archiv
Divadelní ochotníci
v Miškovicích, foto archiv
JUDr. M. Krištofa

Spolková zastavení
Šířit osvětu, vzájemně si pomáhat a bavit
se… To je a vždy bylo motivací spolkové
činnosti u nás v Čakovicích, Miškovicích
i Třeboradicích. Během dlouhých let zde
vznikalo a fungovalo mnoho organizovaných sdružení politických i zájmových.
Některá existují nepřetržitě od svého
založení až do současnosti (Sbor dobrovolných hasičů od roku 1873, Sokolové
od roku 1895, včelaři pod názvem Včela
Podládevská od roku 1903, Baráčníci od
roku 1931, rybáři od roku 1942…), činnost některých byla přerušena a znovu
navázána (Skauti od roku 1936). Jiné
spolky však byly produktem určité doby
a zůstaly již pouze jedním z kamínků
historické mozaiky. A právě některým ze
zapomenutých spolků bude patřit naše
zastavení.
Spolek vojenských vysloužilců
Spolek byl založen na ustavující schůzi
5. května 1881, jeho velitelem byl zvolen
nadporučík Hugo Mostard. Spolek za-
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čínal se 43 členy, jednacími jazyky byly
němčina a čeština. Od počátku spolek
vedl svou kroniku (je uložena v archivu
na Chodovci). Na střelnicích v hotelu
Trykal (dnes U Michala) a U Sládků (sál
bývalého kina) si vysloužilí ostrostřelci
ověřovali svou dobrou mušku. A tak i Čakovice měly svou vlastní předlohu filmového hrdiny Antona Špelce. Pro potřeby
spolku byl v roce 1884 vystavěn dům
Militar Veteranen Vereinshaus, obecně nazývaný Veterán (č. p. 112). V době
míru sloužil jako nájemní činžovní dům
a v čase války měl být záložní nemocnicí pro 50 vojáků. Tuto úlohu však nikdy
neplnil. Uvnitř domu je zasazena mramorová deska nesoucí jména předsedy
spolku, stavitele J. Hofmanna a 20 členů
výboru. Čestným členem spolku byl od
počátku i zakladatel čakovického cukrovaru Alexander Schoeller a později též
Filip Schoeller. Časem byl spolek přejmenován a pod názvem Republikán pomalu
jeho činnost ustávala. V roce 1950 sdru-

žoval pár posledních členů, stále však
vlastnil Veteránský dům. Ten, dle současných projektů, by měl být v budoucnu
přestavěn na moderní lékařské centrum.

Rovnost
Dělnický podpůrný spolek Rovnost
vznikl ve druhé polovině 19. stol. a jeho
smyslem bylo pomáhat v nouzi sociálně
slabým, nemocným a nezaměstnaným.
Vznikl v době probouzející se solidarity dělníků v cukrovaru. Spolek fungoval
i v letech první republiky a počet jeho členů byl značný. Finanční prostředky byly
opatřovány formou příspěvků, darů, organizováním zábav… Spolek vlastnil prodejní družstvo Rovnost, kde byly vypláceny podpory a prodávalo se za nižší ceny.
V roce 1950 měl již jen 280 členů, vesměs
starších občanů, a pomalu dožíval.
Legionáři
Místní jednota Československé obce legionářské byla založena 7. března 1920
U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz

na schůzi v hostinci U Sládků. Svolavatelem byl ruský legionář Bedřich Vintrich.
V této jednotě se organizovali legionáři
z obcí Čakovice, Letňany, Ďáblice, Třeboradice, Hovorčovice, Veleň, Mírovice
a Miškovice. Hlavní aktivitou spolku byla
vzájemná podpůrná činnost, to znamená
získávání finančních prostředků pro potřebné členy. V roce 1937 se ženy členů
rozhodly věnovat jednotě prapor. Zhotoven byl v Jedličkově ústavu pro zmrzačené v Praze, ale teprve 30. června 1946
byl slavnostně odevzdán legionářům na
shromáždění, po kterém následoval průvod obcí. Po druhé světové válce měla
legionářská jednota 85 členů, z toho 54
ruských, 10 italských, 12 francouzských,
2 dobrovolce, 6 italských domobranců
a jednoho námořníka – účastníka vzpoury v Boce Kotorské. V roce 1948 Československá obec legionářská v Čakovicích
zanikla, neboť v té době byla direktivně
sloučena s dalšími dvěma složkami národního odboje – tedy II. odbojem (barikádníků) a Sdružením osvobozených
politických vězňů. Výsledkem tohoto
slučování byla organizace s názvem Svaz

Slavibor
Roku 1883 vznikl v Třeboradicích pod
vedením místního řídícího učitele Emanuela Václava Čapka slavný pěvecký spolek Slavibor. Při svém založení čítal 43
členy. Po dvou letech trvání se ho ujal Fr.
Svěcený a za jeho působení dosáhl velkého rozkvětu. V roce 1905 byl zvolen
sbormistrem jeho syn profesor Ladislav
Svěcený, který v řízení spolku svého otce
dokonce ještě předčil. Byly pořádány
pěvecké koncerty a úspěšná vystoupení
při oslavách významných událostí v obci
i okolí. V roce 1933 oslavil Slavibor 50 let
svého trvání, v té době měl 57 členů.
V době protektorátu práce sboru utichla a obnovila se až v roce 1946. Funkce
sbormistra se ujal Josef Janda. Pěvecký
spolek během své éry dosáhl i veřejného
uznání, a to i ústy tehdejšího profesora,
v pozdějších letech ministra, akademika
Zdeňka Nejedlého.

Divadelní ochotnické spolky
Ochotníci v Miškovicích působili jako divadelní odbor sboru dobrovolných hasičů od třicátých let do konce protektorátu.
Během jedné sezóny nacvičili i jedenáct
her, které byly úspěšně a s velkým nadšením všech účinkujících odehrány. Hrála

se Maryša, Na letním bytě, Třetí zvonění… S nemalým ohlasem se konala i zájezdní představení. Uznávaným režisérem spolku byl Josef Buzek, výjimečným
hereckým talentem a zároveň skvělým
maskérem byl kadeřník Jaroslav Krištof.
K ansámblu patřil též L. Zíma, J. Vyhnálek, J. Pěkný, A. Nevím a mnoho dalších.
Pod Osvětovou besedou byl spolek na
čas obnoven začátkem šedesátých let.
Nejvěrnější divadelní nadšenci pak byli
u zrodu souboru loutkového divadla, jehož technickým vedoucím, tvůrcem loutek a jejich vodičem byl Pavel Gruzska.
V Třeboradicích sehráli ochotníci své
první divadelní představení dne 31. května 1908, a sice veselohru Staří blázni.
V době první republiky nacvičili během
jednoho roku až šest večerních představení a hry pro děti spojené s vánoční nadílkou. Herecký ansámbl si troufl i na takové hry, jako je Paličova dcera,
Muzikantská Liduška či Lucerna. Za hospodářské krize a protektorátu sbor nemohl naplno fungovat, chyběly finance
a hrálo se jen to, co nacističtí okupanti
z naší divadelní literatury zapomněli zakázat. V roce 1948 dostal dramatický odbor nový název Osvěta. Jako poslední je
v kronice uváděno představení z 25. prosince 1954, kdy soubor sehrál hru od
V. K. Klicpery Hadrián z Římsů. ///
Jarka Krákorová, kronikářka

Slavibor,
foto archiv M. Novákové
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Rozhovor ///

Rozhovor ///

S vášní pro letadla
Celý život zasvětil letectví. Dvacet let strávil na letišti Praha
Letňany, a když už čakovickému rodákovi a patriotovi Karlu
Hořínkovi zdravotní stav nedovolil usednout do kokpitu, naplno se
začal věnovat modelařině.

Máte někdy létací sny?
Jako každý má své sny, které jsou někdy krásné, někdy méně krásné, tak
i já mám své sny. Každopádně když
jsem ten den létal, část mých snů byla
o létání, jinak v mých letech jsou mé
sny už velice klidné.

Použil jste hezkou leteckou slovní
hříčku. A vzpomenete si ještě po těch
letech na svůj první let?
No samozřejmě. Na ten pocit se nezapomíná. Bylo to na letišti Letňany po
zimní přestávce, když jsem pokračoval
ve výcviku s instruktorem. Po třetím
přistání instruktor vystoupil a řekl:
„Můžeš letět sólo.“ Koukal jsem trochu vylekaně, ale instruktor mě uklid-

8 

nil a řekl mi, že to určitě zvládnu. Tak
jsem přidal plyn a zvládl jsem to. Je to
nádherný pocit, když se letadlo odlepí
od země, přestane drncat a začne stoupat. To se nedá slovy popsat.

Jak vám bylo po přistání?
Po přistání jsem se cítil jako „opravdový“ pilot, který teď už zvládne zaletět
se vším. No, byl jsem mladý a pitomý.
Ještě na okraj. Pilotní výcvik je velice
náročný a žák musí absolvovat dosti
hodin s instruktorem, aby mohl jít na
své první sólo. Já obdivuji letecké instruktory, kteří na rozdíl od instruktorů v autoškole nemohou vyšlápnout
spojku, šlápnout na brzdu a zastavit na
krajnici.

Kam až jste se se sportovním
letadlem podíval?
Před rokem 1998 se mohlo létat jen
v Československu, takže lety byly pouze místní. Naštěstí se situace změnila a po revoluci se začalo létat i do zahraničí. Tak jsem využil této možnosti
a byl jsem v Drážďanech, potom jsme
letěli do Salzburku a poslední výlet
byl do Innsbrucku. No prostě nádhera. Příjemní lidé na těchto letištích,
příjemný servis. Je rozdíl cestovat dopravním letadlem nebo letadlem sportovním, kde jste součástí volného prostoru a vnímáte každý poryv větru.
Zato ale máte nádherný výhled na krajinu pod vámi.

svůj první model. Máma mi zakoupila
stavebnici Igra kluzáku Ero. Moc hezky to létalo.

Ne každému se podaří, že se mu vášeň
stane i hlavní náplní práce. Vy jste
se pak dostal ke svému vysněnému
zaměstnání na letišti Praha Letňany,
kde jste strávil dvacet let.
Členem aeroklubu Praha Letňany
jsem se stal v roce 1999. O rok později jsem zde začal pracovat na řídícím stanovišti letového provozu jako
dispečer leteckého provozu. Od roku
2009, kdy se letiště Letňany stalo
soukromým letištěm, jsem nastoupil jako zaměstnanec letiště ve funkci dispečera leteckého provozu. Roku
2012 jsem byl jmenován jako vedoucí
dispečerů AFIS a tuto funkci jsem zastával do roku 2019. Leteckou činnost
jsem ukončil ze zdravotních důvodů.
Ale stále jsem nelétající člen Aeroklubu Praha Letňany.

Určitě pro vás muselo být těžké opustit
leteckou kariéru, ale dnes alespoň
máte čas na svého velkého koníčka,
kterým je modelařina. Stavíte RC
modely, co to přesně znamená?
Letecké modelářství od doby mých začátků velice pokročilo jak v materiálové části, tak i v technickém vybavení.
Název RC model je v překladu „rádiem
řízený model“, tedy model řízený vysílačkou, která má spolu s přijímačem
v letadle mnoho funkcí. Existují kategorie RC modelů jako např. makety civilních letounů, vojenských letounů
nebo historické, cvičné, akrobatické
či 3D akrobatické modely a samozřejmě helikoptéry. Toto je opravdu velice
obšírné téma. Já osobně jsem se u RC
modelů nejvíc nadchl pro prvoválečná
a vojenská letadla WW II.

Jak velké modely stavíte?
Stavím modely od rozpětí 1500 mm do
2500 mm. Mají realistický let a jsou při

něm dobře viditelné. V současné době
mám devět modelů, z toho osm letových. Ve stavbě je dále Fokker Dr I.

Jak dlouho na jednom modelu
pracujete?
To je různé. Záleží na kategorii letadla.
Maketa trvá dva až tři měsíce, cvičná/
akrobatická letadla dva měsíce, letadlo
ze stavebnice také tak dva měsíce. Je
to ale krásná práce. Velmi mě baví celá
stavba s plánkem v ruce, ale i případné
vylepšování modelu.
Jaká fáze je nejtěžší?
Samozřejmě první vzlet nového modelu. A samozřejmě bez diváků!

Jak vašeho koníčka vnímá rodina?
No, teď už je to v pohodě. Jsme s manželkou sami, děti žijí jinde, a tak ona
má pejsky a já letadla. Zkrátka někdo
má rád vdolky, já mám rád letadla.
Jsou to prostě moji kamarádi. ///
Michala Jendruchová

Když mluvíte o létání, úplně vám září
oči. Je jasné, že letadla jsou vaším
celoživotním koníčkem. Kudy vedla
vaše cesta k nim?
Přesně to nevím, ale pravděpodobně je
to tím, že bydlím kousek od letišť Kbely a Letňany. Jako malý kluk jsem chodil s tátou na letiště továrny Avia, které
bylo v prostoru dnešního Havraňáku,
a koukal jsem na éra. Taky přes naši
zahradu létalo hodně vojenských letadel do Kbel. Když jsem trochu nabral
rozum, začal jsem s bratrem modelařit. Bratr byl starší a měl už za sebou
postavených pár modelů. Sehnat materiál byl v té době docela problém, a tak
jsme vždycky na Vánoce od pana Fryše (koloniál u náměstí – starousedlíci
vědí) dostávali prkénka z bedýnek od
para ořechů a pomerančů, která byla
z balzy. Balza, to je lehké dřevo, které
se používalo v letectví a nadále ho používají letečtí modeláři. Pamatuji si na
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Foto: Michaela Šimůnková

Foto: Michaela Šimůnková

Co vás na letadlech nejvíc fascinuje?
Ta absurdita, že věci těžší než vzduch
mohou létat. Nebýt bratří Wrightů, nepoznali bychom, jak je ta země krásná
z ptačí perspektivy. Pro mě mají všechna vrtulová letadla duši. Také mě velice zajímá jejich konstrukce včetně vybavení. To je opravdová technologická
špička. Jsou to prostě LETADLA.

10–2021 /// U nás v Čakovicích
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Otázky a odpovědi /// U nás

V této pravidelné rubrice jsou
uvedeny názory zástupců politických stran, hnutí a klubů
zvolených do Zastupitelstva
městské části Praha-Čakovice.
Každý měsíc postupně jeden
zástupce politické strany,
hnutí nebo klubu zvolený
do Zastupitelstva městské
části Praha-Čakovice vznese
otázku, na kterou odpovídají
i ostatní.

Tento měsíc pokládá otázku
KDU-ČSL.
Jaký je váš názor na
usnesení Komise pro rozvoj
a územní plánování, které
zakazuje jejím členům
informovat veřejnost
o věcech projednaných
v Komisi, poradním orgánu
Rady?
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Daniel Kajpr,

Jiří Vintiška,

Tomáš Dubský,

Kateřina Arnotová,

Alexander Lochman,

Nerozumím mu. Zejména pokud se podívám do volebních programů těch uskupení, tedy ODS / TOP 09 a HPP, která hlasovala v Radě pro odvolání člena Komise
pro rozvoj proto, že na svém facebookovém účtu informoval veřejnost o projednávaných projektech dvou menších developerů. V těchto programech se mluví
o komunikaci s veřejností, otevřenosti
radnice, o diskusi s občany. A ono ejhle!
Když dojde na diskusi, otevřenost a komunikaci, vymyslíme si „náhubkový zákon“ pro členy Komise pro rozvoj. Tedy
komise, která rozhoduje o tom, jaká výstavba bude v obci podporována, a jaká
nikoliv. Ty, milý občane, buď zticha a počkej, co ti naservírujeme. Smutné a nebezpečné.
///

Domnívám se, že jde o dezinterpretaci.
Usnesení upravuje způsob zveřejňování zejména důvěrných informací tak,
aby nebyly poškozovány zájmy městské
části. Zveřejňování samozřejmě není zakázáno. Pokud však nejde o strategické
informace, které městská část využívá
pro vyjednání nejlepšího výsledku pro
městskou část a její občany.

Pokud vím, tak rozhodnutí Komise pro
rozvoj a územní plánování o zákazu informovat veřejnost se týká jen rozpracovaných jednání, a výsledků těchto jednání se toto usnesení netýká.
Není možné v průběhu jednání informovat veřejnost, protože důležitá je výsledná dohoda, a ta se může výrazně lišit
od průběžně projednávaných záležitostí.
Pokud by tak členové Komise veřejně
činili, v podstatě by šířili dezinformace.
Výsledky jednání jsou komunikovány
s veřejností a jsou i řádně zveřejňovány
MČ Praha-Čakovice.
Pojistku správnosti těchto výsledku
jednání by měla tvořit Kontrolní komise
MČ Praha-Čakovice.
Tato komise to má přímo v náplni svojí
práce pro veřejnost.
Usnesení Komise pro rozvoj a územní
plánování je demokratické a správné.
///

Usnesení Komise považuji za nehorázné.
Samospráva je v městské části proto, aby
řídila městskou část ve prospěch jejích
občanů a informovala je o tom. Komise
pro územní rozvoj a plánování je poradní orgán Rady, který posuzuje požadavky
stavebníků na jimi chystanou výstavbu
a věnuje se plánování rozvoje a růstu
městské části. Městská část je důležitý
partner všech, kdo chtějí na jejím území stavět. Má možnost vyjadřovat se
k podobě, velikosti a rozsahu výstavby.
Každý stavebník městskou část potřebuje. Ta má tak prostor pro vyjednávání
s developery a pro domluvu podmínek
výstavby, tak aby co nejlépe zapadla do
okolního prostředí a odpovídala potřebám obce. Tato jednání mají být vedená
ve prospěch obce a jejích občanů. A ti
mají o těchto jednáních být co nejdříve
informováni. Mají mít i možnost se k plánům vyjádřit, participovat na nich. Dozvědět se o chystané stavbě v okamžiku,
kdy je vše dojednáno a stavebník žádá
o územní rozhodnutí, je pozdě. Pak už je
vyjádření veřejnosti zbytečné. Veřejnost
se má zapojit do procesu tvoření, nikoliv být seznámena s hotovým výsledkem.
Stavby v městské části se týkají každého,
i když není jejich přímým sousedem.
///

Komise má pracovat, a ne politizovat.
Komise pro územní rozvoj je poradním
orgánem Rady, skládá se z odborníků
a ve prospěch městské části doporučuje a upravuje jednotlivé fáze studie
projektů. Přispívá k získání nejlepších
vyjednávacích výsledků pro naši městskou část vůči investorovi, proto je její
práce citlivá. Nejsem členem Komise,
ale její usnesení vnímám jako nastolení pořádku v podávání informací. To, co
vedlo Komisi k přijetí takového usnesení, je skutečnost, že její člen z ČMT po 3
letech fungování v Komisi náhle porušil
její pracovní rozměr a pravděpodobně
proto, aby před blížícími se volbami získal politické body, zveřejnil rozpracované a neúplné projekty, a to ve 3 větách
přes sociální sítě. To rozhořčilo celou
Komisi, která je toho názoru, že občané
si zaslouží ucelené a přesné informace
o tom, co se bude stavět a kde, nikoliv
tendenční informace vytržené z kontextu, které mohou navíc oslabit vyjednávací pozici městské části vůči investorovi.
Pokud mám správné informace, usnesení Komise bylo schváleno napříč celým
politickým spektrem, včetně některých
členů Komise nominovaných za ČMT
i KDU-ČSL. Navíc jsou zápisy Komise pro
rozvoj přístupné veřejnosti.

zastupitel
MČ Praha‑Čakovice
KDU-ČSL

starosta
MČ Praha‑Čakovice
ODS + TOP 09

///
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zastupitel
MČ Praha‑Čakovice
ANO
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zástupkyně starosty
MČ Praha‑Čakovice
ČMT

1. zástupce starosty
MČ Praha‑Čakovice
Pro Prahu-Čakovice

///
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Skauti ///

Senioři /// U nás

Důležité tipy pro seniory
Připravili jsme pro vás přehled kontaktů, které někomu z vás
mohou být užitečné. Zastoupeny jsou domovy pro seniory, léčebny
dlouhodobě nemocných v širším okolí a dále asistenční služby,
které nabízejí péči v prostředí domova.

Foto: Jan Korbay

Na základě podnětů některých z vás jsme
zařadili i kontakty na půjčovny zdravotních pomůcek. Pokud víte o nějaké instituci, která není v seznamu zahrnuta
a máte s ní dobré zkušenosti, budeme
rádi za vaše tipy. Kontakt: 778 112 115,
sona.cerna@cakovice.cz.

Domov pro seniory

Centrum sociálníh služeb Praha 2
Jana Masaryka 34, 120 00 Praha 2
sarka.vrtiskova@cssp2.cz
lucie.mezejova@cssp2.cz
Tel. 224 257 125, 731 611 453

Skauti v Banátu

Den po příjezdu navštívili premiérové promítání místního filmu Hastrman
z Heleny, který natočila jejich hostitelka
Klára Jíchová. Klára je učitelka českého
jazyka v místní škole. Hlavním cílem této
výpravy však byla organizace sportovního dne pro tamní děti. Náplní sportovního dne bylo hraní několika her (laser
game a různé běhačky), potom další aktivity (např. skákání přes švihadlo, trénink
s gymnastickými stuhami, hod frisbeem
nebo odpalování brännbalovými pálkami). Po obědě téhož dne proběhl plavecký trénink v rybníku (místními přezdívaný „louže“), který vybagroval starosta
Svaté Heleny Petr Hrůza. Následně si děti
vyzkoušely také základy gymnastiky
v místní mini tělocvičně. Celý den pak
vyvrcholil velkým fotbalovým zápasem
mezi kluky z Heleny a Gerniku. Další den
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se skauti vydali na třídenní puťák do
Gerniku, jeho okolí a zpět.
Celkově se výlet vydařil, i když do
poslední chvíle nebylo jasné, zda bude
moci z důvodu covidových opatření proběhnout. Současně děkujeme
MČ Praha‑Čakovice za finanční podpo-

Ošetřovatelský domov Praha 3 p. o.
Habrová 2645/2, 130 00 Praha 3
krylova@domovpraha3.cz
kolarova@domovpraha3.cz
Tel. 284 811 148, 284 829 871

ru, ze které mj. byla financována doprava tam a zpět. Těšíme se na další rok, až
budeme moci opět vyrazit za novými
přáteli do Banátu.

Domov Sue Ryder, z.ú.
Michelská 1/7, 140 00 Praha 4
socialni@sue-ryder.cz
Tel. 244 029 102, 244 029 103

///

Stanislav Tesař
a Štěpán Václav Patejdl

Domov pro seniory Háje
K Milíčovu 734/1, 149 00 Praha 4
info@dshaje.cz, glaserova@dshaje.cz
Tel. 271 198 371, 271 198 412

Foto: Jan Korbay

Skauti z družiny Ptakopysků ze skautského střediska Athabaska se
vydali v termínu 21. 6. 2021 – 25. 6. 2021 do Svaté Heleny, do jedné
z českých vesnic v rumunském Banátu.

Centrum sociálních služeb Praha 2
Máchova 14, 120 00 Praha 2
dana.drnovcova@cssp2.cz
lucie.mezejova@cssp2.cz
Tel. 222 513 321, 725 015 285
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Domov pro seniory Chodov
Donovalská 2222, 149 00 Praha 4
chodov@seniordomov.cz
Tel. 267 907 427
Domov pro seniory Krč
Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4
info@dskrc.cz
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hornychova@dskrc.cz
Tel. 241 091 922, 241 091 921

Jihoměstská sociální a. s
Janouchova 670, 149 00 Praha 4
veronika.svehlova@jmsoc.cz
Tel. 272 916 454, 603 205 399

Dům seniorů Michle, s. r. o.
Čapkova 400/13, 140 00 Praha 4
info@dumseniorumichle.cz
Tel. 261 222 789, 261 222 791

Dům u Agáty, s. r. o.
Rudoltická 1182/6a, 155 00 Praha 5
info@uagaty.cz
Tel. 602 286 995
Senior rezidence Klamovka
Jinonická 1, 150 00 Praha 5
info@srklamovka.cz
sara.markova@srklamovka.cz
Tel. 224 423 601, 702 195 235

Centrln CZ, s. r. o.
Libocká 1/271, 162 00 Praha 6
praha@centrin.cz
Tel. 725 346 291

Domov pro seniory Elišky Purkyňové
Cvičebná 2447/9, 169 00 Praha 6
zadosti@dsepurkynove.cz
Tel. 224 311 364, 733 536 548
Domov pro seniory Ďáblice
Kubíkova 1698/11, 182 00 Praha 8
ddablice@ddablice.cz
socilni@dablice.cz
Tel. 286 587 351, 286 587 352

Domov pro seniory Kobylisy
Mirovická 19/1027, 182 00 Praha 8
majtanova@ddkobylisy.cz
Tel. 284 001 711, 284 001 716

Nová slunečnice
Na Hranicích 674/18, 181 00 Praha 8
ljarosova@dd-bohnice.cz
Tel. 266 007 384, 266 007 351

Domov Bethesda Diakonie Církve
bratrské
Stoliňská 41c/2510,
193 00 Praha 9 – Horní Počernice
diakonie@cb.cz
Tel. 281 040 177, 281 040 115

Středisko sociálních služeb Městské
části Praha 9
Novovysočanská 505/8, 190 00 Praha 9
stanova@ssspraha9.cz
Tel. 284 086 911, 284 086 903
Domov seniorů Vysočany, s. r. o.
Bassova 32/14, 190 00 Praha 9
info@dsvysočany.cz
Tel. 775 065 565

Dům sociálních služeb Bojčenkova
Bojčenkova 1099/12, 198 00 Praha 9
dssbojcenkova@cckp9.cz
Tel. 281 917 473, 777 680 970,
777 704 127
Domov pro seniory Slunné stáří
Harrachovská 422/2, 190 00 Praha 9
harrachovska@cckp9.cz
Tel. 286 581 391, 777 704 227,
777 704 249
Domov sociální péče Hagibor
Vinohradská 1201/159,
100 00 Praha 10
hagibor@kehilaprag.cz
Tel. 226 235 251

Domov pro seniory Malešice
Rektorská 577, 108 00 Praha 10
socialni@malesiceds.cz
Tel. 274 779 451-3

Domov pro seniory U Vršovického
nádraží
U Vršovického nádraží 1547/5,
101 00 Praha 10
edvorakova@csop10.cz
Tel. 277 011 702, 731 652 375

Domov pro seniory Vršovický
zámeček
Moskevská 120/21, 101 00 Praha 10
liskova@csop10.cz
vrsecka@csop10.cz
Tel. 277 010 191, 277 010 192,
277 010 181

Domov pro seniory Zahradní město
Sněženková 2973/8, 106 00 Praha 10
soc.prac@dszm.cz
Tel. 272 654 151-3, 725 587 278
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Domov Marie Kytín
Kytín 35, 252 10 Mníšek pod Brdy
info@domovmarie.cz
Tel. 603 586 961, 777 019 318
Domov pro seniory BLANÍK
Jiráskova 456, 251 64 Mnichovice
o.kumprecht@dsblanik.cz
m.martinkova@dsblanik.cz
Tel. 607 040 401, 323 631 307
Domov pro seniory Dobřichovice
Brunšov 365, 252 31 Všenory
info@domovdobrichovice.cz
Tel. 257 712 194, 257 712 135,
734 158 712

Domov pro seniory Pyšely
Nám. T. G. Masaryka 1, 251 67 Pyšely
ddpysely@systemix.cz
socialni@systemix.cz
Tel. 323 647 232, 323 647 303
Domov pro seniory rodinného typu
„Modřínová“
Modřínová 1522,250 82 Úvaly
stacionarmodrinova@seznam.cz
Tel. 777 207 104
Domov seniorů Světice
V Zahradách 363, 251 01 Světice
info@domovseniorusvetice.cz
Tel. 603 113 771, 704 164 654

Pohoda ve stáří, o. s.
Nad Hrádkem 216, 252 26 Kosoř
marie.vrzakova@pohodavestari. cz
Tel. 724 136 142,
257 910 258,
222 713 176

Domov pro seniory Dřevčický Park
Dřevčice 15, 250 01 Brandýs n. Labem
socialni@drevcickypark.com
Tel. 326 329 158
Domov pro seniory Hortenzie
Bořanovice-Pakoměřice 65,
250 65 Líbeznice
socialni@hortenzie.cz
Tel. 283 981 100, 283 981 101
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OSOBNÍ ASISTENCE
A DOMA
Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4
info@adoma-os.cz
Tel. 733 194 952
Antonia senior services
Za školkou 104, 25063 Čakovičky
info@antonia.cz
Tel. 608 505 045, 775 122 068

Český červený kříž Praha 9
Bratří Venclíků 1070, 19800 Praha 9
praha9@cervenykriz.eu
Tel. 281863421
Hewer, z.s.
Černokostelecká 2020/20,
100 00 Praha 10 – Strašnice
info@hewer.cz
Tel. 274 781 341
Gerontologické centrum
Šimůnkova 1600,
182 00 Praha 8 - Kobylisy
info@gerontocentrum.cz
Tel. 286 883 676

ŽIVOT 90, z. ú.
Karoliny Světlé 18, 110 00 Praha 1
info@zivot90.cz
Tel. 800 157 157, 222 333 555
MALTÉZSKÁ POMOC, o. p. s.
Lázeňská 2,
118 00 Praha 1 – Malá Strana
theo.simko@maltezskapomoc.cz
Tel. 257 534 935
POLOVINA NEBE, o.p. s
K dolům 73/65,
143 00 Praha 12 – Modřany
info@polovinanebe.cz
Tel. 725 516 333

PROSAZ, z.ú
Kodymova 2526/4, 158 00 Praha 5
osobniasistence@prosaz.cz
Tel. 775 577 519, 777 701 868

Seznam léčeben
dlouhodobě nemocných
Nemocnice Na Františku
Na Františku 847/8,
110 00 Praha 1
www.nnfp.cz
Tel. 222 801 289

Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi, s. r. o.
Na Slupi 6, 128 48 Praha 2
www.alzbeta.cz
Tel. 221 969 338, 221 969 339
Dopravní zdravotnictví, a. s.
Italská 37/560, 121 43 Praha 2
www.poliklinika.agel.cz
Tel. 221 087 213, 221 087 313
Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
www.ftn.cz
Tel. 261 081 111, 241 721 260

MEDICON Hospitals, s. r. o.
CNP Poliklinika Vysočany
Sokolovská 304, 190 00 Praha 9
www.nasledna-pece.cz
Tel. 222 504 364, 222 531 810

Medicon hospitals - Poliklinika
Zelený pruh
Roškotova 1717/2, 140 44 Praha 4
www.nasledna-pece.cz
Tel. 234 105 411, 234 105 243
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84/1, 150 06 Praha 5
www.fnmotol.cz
Tel. 224 431 170, 224 431 174

Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50/6, 163 00 Praha 6
www.domovrepy.cz
Tel. 235 323 248

Léčebna dlouhodobě nemocných
v Praze 6
Chittussiho 1108/1a, 160 00 Praha 6
www.ldn-praha6.cz
Tel. 251 001 223
Nemocnice následné péče
Praha-Bubeneč
Chittussiho 144/1, 160 00 Praha 6
www.pentahospitals.cz
Tel. 602 459 545
ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice
Praha
U Vojenské nemocnice 1200/1,
169 02 Praha 6
www.uvn.cz
Tel. 973 203 596, 601 390 056
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8
www.bohnice.cz
Tel. 284 016 271
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Gerontologické centrum
Benákova 1600/5, 182 00 Praha 8
www.gerontocentrum.cz
Tel. 284 683 303

Fakultní nemocnice Král. Vinohrady
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
www.fnkv.cz
Tel. 267 161 111
Léčebna dlouhodobě nemocných
Vršovice
Oblouková 7, 101 00 Praha 10
www.ldnvrsovice.cz
Tel. 271 008 111

MSCARE, s. r. o.
Tesaříkova 1028/4, 102 00 Praha 10
www.alzheimer.cz
Tel. 777 228 484

GERIMED, a. s.
Vítkovo nám. 3, 257 91 Sedlec - Prčice
www.gerimed.cz
Tel. 317 834 311, 317 834 312
Nemocnice Beroun - LDN
prof. Veselého 493, 266 56 Beroun
www.nemocnice-beroun.cz
Tel. 311 745 272
GARC Kladno, s. r. o.
Fr.Kloze 37, 272 01 Kladno
www.garc.cz
Tel. 312 256 500

Oblastní nemocnice Kolín, a. s.
Žižkova 146, 280 00 Kolín
www.nemocnicekolin.cz
Tel. 321 756 111

Nemocnice Český Brod, s. r. o.
Žižkova 282, 282 01 Český Brod
www.nem-cb.cz
Tel. 321 610 868
Městská nemocnice Čáslav
Jeníkovská 348, 286 01 Čáslav
www.nemcaslav.cz
Tel. 327 305 111

Oblastní nemocnice Ml. Boleslav, a. s.
Václava Klementa 147,
293 50 Mladá Boleslav
www.klaudianovanemocnice.cz
Tel. 326 742 111

Městská nemocnice Městec Králové, a. s.
Prezidenta Beneše 343,
289 03 Městec Králové
www.nemmk.cz
Tel. 325 633 111
10–2021 /// U nás v Čakovicích

Léčebna dlouhodobě nemocných
na Vojkově
K Nemocnici 83,
251 62 Tehovec - Vojkov
www.ldnvojkov.cz
Tel. 323627111

Počítačové kurzy

PP Hospitals, s. r. o.
Brázdimská 1000,
250 01 Brandýs nad Labem
www.nemocnicebrandys.cz
Tel. 326 746 666

6. 10.–workshop Stromečky štěstí
20. 10.–přednáška Ze života zvířecích
záchranářů

Nemocnice Říčany, a. s.
Smiřických 315, 251 01 Říčany
www.nemocnicericany.agel.cz
Tel. 323 627 511

Filimed, s. r. o.
V Lesoparku 81, 252 26 Třebotov
www.nemocnice-trebotov.cz
Tel. 257 899 941, 731 445 459

Oblastní nemocnice Příbram, a. s.
Gen R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I
www.nemocnicepribram.cz
Tel. 318 641 111
Léčebna dlouhodobě nemocných
Dukelských hrdinů 200,
269 01 Rakovník
www.nemorako.cz
Tel. 313 525 111

Od října je kurz obnoven, a to každý čtvrtek od 16.00 do 16.55 pro začátečníky,
od 17.00 do 17.55 pro pokročilé. První
kurz začíná 7. října.

Přednášky, workshopy
v Klubu seniorů

Předvánoční výlet do
Drážďan

Dne 26. listopadu se bude konat předvánoční jednodenní výlet do Drážďan
s návštěvou historického centra. Zájemci
se mohou přihlásit a informovat u Jany
Jiruškové, tel. 283 061 427.

Půjčovny zdravotních
pomůcek
Ortoservis
Ronkova 13/353,
180 00 Praha 8, Libeň
ortoservis@ortoservis.cz
Tel. 266 313 652

Foto: Pixabay

Domov pro seniory Zvonková
Zvonková 2902/6, 106 00 Praha 10
horcicova@csop10.cz
skretova@csop10.cz
Tel. 272 173 011, 272 173 022,
277 001 294

Senioři /// U nás

Na Stáří Doma, s. r. o.
Na Balkáně 14, 130 00 Praha 3
info@nastaridoma.cz
Tel. 606 280 550

Poukázky pro seniory

Invira
U Nikolajky 957/11, Praha 5 - Smíchov 150 00
praha@invira.cz
Tel. 731 578 376
///

Angličtina

Medeos, s. r. o.
Domažlická 1256/1, 130 00 Praha 3
medeos@medeos.cz
Tel. 773 445 899

Upozorňujeme, že poukázky do lékárny,
na které má nárok každý senior s trvalým pobytem na území MČ Praha-Čakovice, který dovršil 65 let, budou vydávány do 30. listopadu 2021.
Stále jsou volná místa do kurzu pro začátečníky až mírně pokročilé (hlásit se můžete u Jany Jiruškové, tel. 283 061 427).
///
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Říjnové vycházky
s kronikářkou
Po prázdninách jsme navázali na pravidelné vycházky seniorů
vydařeným výletem do Chaber. Sešlo se nás šestnáct, počasí bylo
nádherné.

Foto: www.polabsketoulky.cz

Navštívili jsme románský kostel a dokonce téměř všichni vylezli až ke zvonům do
zvonice, vyprávělo se o historii i dalších
zajímavostech, občerstvili jsme se v barokním statku, ochutnali vodu z Prdlavé
studánky a prošli částí Drahaňské rokle
kolem mlýna a magické lesní hospůdky
do Čimic. Na dalších vycházkách se sejdeme v říjnu.

13. 10. Katedrálou podzimních parků
k romantickému hradu Jenštejn
Sraz účastníků na nádraží v Čakovicích,
odjezd vlaku do Satalic ve 12.20 (cesta 7
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min.). Ze Satalic vyrazíme barevnou přírodou vinořského lesoparku, kolem rybníků
ke gotickému vodnímu hradu Jenštejn ze
14. stol. Prohlídka možná (vstupné 40 Kč).
Návrat autobusem. Délka pěší trasy 6 km.
Nordic walking hůlky vítány.
27. 10. Návštěva Staré Aerovky aneb
Podruhé za letadly
Sraz účastníků ve 12.30 na náměstí Jiřího
Berana (stanice autobusu před ZŠ směr
Praha), odjezd k metru Letňany. Odtud
půjdeme přes letiště do areálu Staré Aerovky, která je druhou částí Leteckého
muzea Kbely. Vstup do hangárů zdarma.
Po prohlídce návrat buď přes Havraňák
do Čakovic (trasa celkem cca 6 km), nebo
návštěva kbelského pivovaru s restaurací a odtud autobusem č. 202 do Čakovic
(trasa kratší, ale zato dražší). ///
Na společné courání se těší vaše kronikářka Jarka Krákorová.

V čakovickém skateparku se konal druhý ročník skateboardových závodů mládeže. Oproti minulému ročníku se počet
účastníků téměř zdvojnásobil.
„Loni se registrovalo 40 dětí, letos 78.
Je vidět, že skateboarding mladé táhne,
a je to jen dobře! Tenhle sport spojuje
a dokáže vytvářet přátelství na celý život,“ pochvaluje si Roman Simulík z týmu
pořadatelů.
„Bylo skvělé vidět, jak se děti dokázaly
navzájem podporovat. To je asi ten hlavní důvod, proč mám chuť každý rok tuhle
akci uspořádat. Letos se k nám připojila
i Česká asociace skateboardingu a naše
závody se staly součástí Českého poháru skateboardingu juniorů, takže přijely i mimopražské děti. Trošku nám závody narušil déšť, ale závody jsme nakonec
ve zkrácené podobě dojeli. Překvapilo
mě, že všichni zůstali, takže i finále těch
nejstarších bylo podpořené spoustou fanoušků. Moc rád bych chtěl poděkovat
panu starostovi Vintiškovi a Kateřině
Marszalkové za velkou podporu a trpělivost,“ dodává.

Foto: Jan Malý

Foto: Jarka Krákorová

Ve skateparku se
jezdilo na plné obrátky

Dvojnásobný medailista z Tokia,
lukostřelec David Drahonínský, říká:
Každá medaile je pro českého sportovce neuvěřitelný úspěch
Sliby se mají plnit. Lukostřelec David Drahonínský slíbil svému tátovi, který před dvěma
lety zemřel, že přiveze z olympiády v Tokiu zlato. Podařilo se. A aby toho nebylo málo,
přidal k tomu stříbro, které vybojoval v soutěži mixů s parťačkou Šárkou Musilovou.
„Když si člověk uvědomí, že byl na čtyřech
olympiádách, šest závodů, z toho pětkrát
ve finále. To je něco… Je hezké, že mám
od každé medaile jednu, už i dvě nebo
tři. Kdyby byly všechny zlatý, byla by to
nuda,“ směje se devětatřicetiletý sympaťák z Čakovic.

Vítězové jednotlivých kategorií
Dívky
1. Laura Žáčková, 2. Nikol Jeníková,
3. Valerie Horynová
Chlapci
U9: 1. Matěj Šebera, 2. Max Martínek,
3. Hynek Masopust
U14: 1. Alexander Blažek, 2. Jan Šimša,
3. Jakub Kubec ///
Michal Káva
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Z Tokia jste si přivezl zlato a stříbro.
Jste s touto bilancí spokojený?
Samozřejmě. (usmívá se) Sešlo se
tam pět tisíc sportovců s handicapem
a všichni hodně dřeli, aby zvládli nominaci se do Tokia vůbec dostat. Spousta dalších zůstala těsně za branou. A já
přivezl z pěti set sad medailí, co se tam
rozdávaly, dvě. V dnešní době, kdy je
sport handicapovaných v některých zemích na stejné úrovni jako u zdravých
10–2021 /// U nás v Čakovicích

profíků, je to v rámci českých podmínek, kde si všechno „pytlíkuju“ sám,
úplně neuvěřitelný úspěch. Musím podotknout, že v rámci těchto podmínek
je neuvěřitelným úspěchem i umístění
ostatních českých sportovců do desátého místa. Úspěch se měří na medaile,
ale jenom se tam nominovat nebo skončit těsně pod stupni vítězů je v rámci
globálního sportu ohromný úspěch.

Co chybělo k tomu, aby byla zlata dvě?
Někdo se podívá na výsledky a říká,
že mohla Šárka střílet lépe. Ale já zase
mohl dávat samé desítky a stačilo by to.
Já bych nikdy netvrdil, že Šárka něco
pokazila. Chtěli jsme střílet to nejlepší, co jsme mohli, a nakonec to stačilo
na stříbro. Našel se pár, který byl lep-

ší. Prohráli jsme poslední mač v soutěži, ale prohrát a odjet se stříbrem není
špatné, také jsme mohli odjet s holými
zadky. Zpětně nám to dojde, že se nám
povedl neuvěřitelný úspěch.

Jak se vám líbily letošní Hry?
Samozřejmě byly hodně ovlivněny
covidem.
Zažil jsem před tím už troje. Peking, Londýn a Rio. Měl jsem vždy dost času poznat tu zemi, město… Viděl jsem Velkou
čínskou zeď, v Londýně Tower Bridge,
v Riu jsem byl u sochy Ježíše. V Tokiu to
bylo smutné, ale na druhou stranu jsem
tam přijel s nějakým cílem, na který jsem
vysloveně dřel a slíbil to svému tátovi.
Smutek ve mně byl, ale jsem rád, že jsem
v Tokiu byl. Nebylo možné podívat se do
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ulic, na kafe, ale to jsme věděli dopředu.
Nebyl jsem překvapený, s tím jsem tam
jel. Tak to prostě bylo. Jsem lukostřelec,
jel jsem závodit, ne na dovolenou.

Z paralympijských her už máte
celkem šest medailí. Je nějaká, které
si ceníte nejvíce?
Když se podívám na každou z medailí,
je za ní nějaký příběh. Teď s mým tátou,
který před dvěma lety zemřel… Vím moc
dobře, co jsem pro ty medaile udělal, nikdo si nedovede představit ty hodiny na
tréninku. Ani soupeři. Je to silný zážitek.
Při pohledu na každou medaili bych dokázal mluvit hodinu o nějakém zajímavém příběhu. Nic nepřišlo samo. Když
jsem měl ty medaile všechny pohromadě,
přišlo mi to neuvěřitelné. Když si člověk
uvědomí, že byl na čtyřech olympiádách,
šest závodů, z toho pětkrát ve finále. To
je něco… Je hezké, že mám od každé medaile jednu, už i dvě nebo tři. Kdyby byly
všechny zlatý, byla by to nuda. (směje se)
Poprvé to je náhoda, podruhé štěstí, potřetí by bafuňáři mohli napsat, že jsem
legenda. To jsem byl, už když jsem letěl
do Tokia. Ta nálepka mi ale nelichotí. Je
za tím strašně práce, měl jsem i štěstí, že
jsem potkal správné lidi. Ale i ty nesprávné, jejichž přístup mě nakopl a posunul.
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Zlato máte i z Pekingu. To byl
rok 2008. Jak se změnil David
Drahonínský za tu dobu?
Změnil jsem se jen v tom, že vím, že
jestli chci další medaili, tak musím neuvěřitelně dřít. Jeden můj kamarád mi
napsal, že čím víc mám medailí, tím
jsem obyčejnější člověk. Jediná změna je ta, že jsem si dokázal vybudovat
systém a podmínky v tom českém rybníčku a ve svých možnostech. Druhá
stránka věci je ta, že si brutálně uvědomuji, že jestli chce v Čechách kluk nebo
holka dosáhnout toho samého, a nevyhráli ve sportce, nemůže se to stát. Zahraniční týmy ohromně makají, stojí to
hodně času na tréninku a strašně moc
peněz. Já si to dokážu zařídit tak, že nejedu na soustředění k moři, ale střílím
si v garáži. Je to psychicky náročné, ale
už jsem si mentálně omlel své ego, zavřu se a trénuji. Sám za sebe bych řekl,
že jsem se změnil v tom, že můj batoh
s medailemi je těžší. (usmívá se) Za ty
roky jsem daleko zkušenější, poslední roky jsem se naučil sám si nastavit luky, udělat si šípy. To jsem dělal
i dřív, ale poslední dvě sezony jsem si
vše nastavoval sám. Co jsem si nedělal
já, bylo nastavení stabilizátorů. Nastavil mi to kamarád Pavel Zaoral z Hrad-

ce Králové, byl pro mě velkým přínosem, stejně jako Martin Dufek z Klecan,
hodně mi pomohlo, že mohu spolupracovat s Honzou Čermákem, k němuž chodím na masáže a dokáže mi
srovnat tělo tak, že pak dokážu absolvovat neuvěřitelné tréninkové dávky.
Podporují mě i společnosti B. Braun
Medical a soukromá zdravotní klinika
TeamPrevent-Santé, kam si kdykoliv
mohu zavolat a říct, že mám problém,
všechno zařídí. Jednou týdně chodím
na dvě hodiny rehabilitace zdarma. Jinak bych za to platil nehorázné peníze,
ročně tak čtvrt milionu, což si spousta
lidí neuvědomuje. Když mám medaili
z mistrovství světa nebo olympijských
her, dostanu 450 tisíc na přípravu. Kdybych si měl ale platit asistenta, který
by se mnou strávil hodiny na tréninku
a dvakrát dvě hodiny týdně rehabilitace, stálo by to mnohem víc. Na to člověk
prostě nemá. Musím vše oddřít sám.

Už jste zpátky doma, jaký teď bude
váš nejbližší program?
Prožívám strašnou mediální masáž.
Člověk by se nejradši zavřel v lese do
karavanu, ale je spousta lidí, kteří mi
fandí a jsou rádi, když si o mně přečtou nebo mě vidí v televizi. Teď bych
se chtěl zaměřit na odpočinek, což úplně nejde. V únoru je mistrovství světa v Dubaji, masakr, už za pět měsíců.
V Tokiu jsem měl před závody plán, kterého se chci držet. Teď tolik netrénuji,
ale snažím se střílet každý třetí den na
padesát metrů a dva dny mezitím jezdím na handbiku, plavu, chodím do posilovny, abych měl nějakou fyzickou aktivitu. Ale zároveň to znamená i aktivní
odpočinek od luku. Za čtrnáct dnů bych
potřeboval do nějakých lázní, potřebuji se naložit do bazénu, vířivky a nedělat nic. Vím, že to potřebuji, ale je těžké se pro to rozhodnout. Mám štěstí, že
mohu zajet za mamkou do Třeboně, je
mojí největší fanynkou. Zaplavu si tam,
projedu se na handbiku po lese.

Kalendář říjen 2021

Úřad městské části
Praha‑Čakovice
nám. 25. března 121/1

2. SO

Čakovické posvícení
Na náměstí Jiřího Berana
bude živo. V 11 hodin
začíná bohatý program
„kouzelného“ posvícení.
Během odpoledne a večera
se na pódiu vystřídají
pěvecké hvězdy jako Petra
Černocká, Martin Maxa,
Richard Nedvěd, Petr Kolář,
Generační problém a mnoho
dalších.
Děti jistě zaujme pohádka,
balonková Evička nebo
kouzelník.Půl hodiny před
půlnocí vše vyvrcholí
ohnivou show.

Posvícení při kostele
sv. Remigia v PrazeČakovicích
Přijměte pozvání do areálu
okolo kostela sv. Remigia.
Posvícení v poklidném duchu
začíná v 15 hodin slavnostní
mší svatou s hudebním
doprovodem Pavla Helana.
V 16.30 si přijdou na své
děti, pro které je připraveno
divadelní představení Malý
princ, a v 17.30 vás pohladí
po duši vlídný písničkář
Pavel Holan.
Po celý den můžete
spočinout v kostele
a prohlédnout si výstavu
výtvarnice Sevdy Kovářové.

///

Michal Káva,

U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz

Sídlo a adresa ÚMČ:
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6. ST

Na ostro
Chcete zažít originální
komedii s originální
zápletkou? Pak se vydejte do
galerie Na Půdě čakovického
zámku.
Tolik očekávané představení
s Jaroslavem Sypalem či
Romanem Štolpou a dalšími
hereckými hvězdami
přeložené z minulého roku
začíná v 19 hodin.

9. SO

Bazar
Máte doma zachovalé
oblečení po dětech? Sháníte
pro své ratolesti oděvy
a chcete ušetřit?
Vydejte se na bazar, který
pořádá Cirkus – centrum pro
rodinu.
Uskuteční se od 9 do
14 hodin v jídelně
ZŠ Dr. E. Beneše, vstup
z ulice Jizerská.

10. NE

Drakiáda
Ať to pěkně lítá! Vezměte
draky a přijměte pozvání na
2. čakovickou drakiádu.
Pojďte strávit zábavné
nedělní odpoledne na louku
podél ulice M. Podvalové.
Od 14 do 18 hodin se
nebe bude hemžit draky
všech tvarů, materiálů
i velikostí. Pro děti jsou
připraveny soutěže, zvířátka
z miškovické farmy, skákací
hrad nebo kreativní dílna.

196 00, Praha‑Čakovice

Ale ani dospělí nepřijdou
zkrátka. Užijí si sousedské
posezení, mohou si opéct
špekáčky, dát si kávu nebo
něco sladkého na zub.

14. ČT

Zahajovací koncert
Oblíbený pěvecký sbor
Gaudium Cantorum vystoupí
od 19 hodin na „půdě“
čakovického zámku.
V zahajovacím koncertu
cyklu Gaudium Cantorum se
představí Lubomír Brabec,
Štěpánka Heřmánková
a komorní smíšený sbor
Gaudium Cantorum.

19. ÚT

Děti moře
Cirkus – centrum pro rodinu
srdečně zve na představení
pro děti divadla Kaká.
Začíná v 9.30 v prostorách
půdního prostoru
čakovického zámku. Vstupné
50 Kč.

27. ST

Lampionový průvod
Vezměte lampiony
a vydejte se na světelnou
procházku, na kterou zve
TJ Sokol Čakovice. Tradiční
akcí si připomeneme
vznik samostatného
československého státu.
Sraz je v 17.45 na nádvoří
před zámkem. ///

Telefon: 283 061 419
info@cakovice.cz
mestska.cast@cakovice.cz
www.cakovice.cz
Datová schránka:
ID: 3pybpw9
IČ: 00231291
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a. s.,
č. ú.: 27–2000922389/0800
Otevírací doba
Podatelna:
pondělí 8–12, 13–17
úterý

8–12, 13–16

středa

8–12, 13–16

čtvrtek

8–12, 13–16

pátek

8–12

Mimo úřední hodiny
pro veřejnost je možné
kontaktovat pracovníky
příslušných odborů
telefonicky nebo e-mailem.
Pokladna, odbory:
Cukrovarská 52/24
pondělí 8–12, 13–17
úterý

po tel. domluvě

středa

8–12, 13–16

čtvrtek

po tel. domluvě

pátek

po tel. domluvě

Telefon: 283 061 419
Mimo úřední hodiny
pro veřejnost je možné
kontaktovat pracovníky
příslušných odborů
telefonicky nebo e-mailem.
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Desítky prvňáčků
prožily svůj veliký den
Minulý školní rok byl kvůli koronavirové
epidemii opravdu nešťastný, ale všichni doufají, že ten aktuální už proběhne
v pořádku. Kdo si to určitě přeje ze všech
nejvíce, jsou čerství prvňáčci a jejich
rodiče. První školní den, který letos připadl na středu 1. září, se jich před školní
budovou v Jizerské ulici sešlo několik
desítek. Řada z nich s kornouty plnými
bonbónů, někteří například v námořnickém oblečení, aby se společně dopředu
poznali, ale hlavně všichni s očičkama
plnýma nadšení a očekávání, jaké to ve
škole vlastně bude. Čakovická Základní
škola Dr. Edvarda Beneše otevřela hned
sedm tříd prvňáčků, které byly rozděleny do jednotlivých budov.
K prvním školním krokům dětem popřáli hodně štěstí ředitel školy Martin
Střelec, starosta Jiří Vintiška společně
s místostarosty Alexandrem Lochmanem
a Kateřinou Arnotovou a další zástupci
městské části i školy. Všichni se společně
shodli na jednom: hlavně ať nový školní
rok probíhá v pořádku a bez jakýchkoliv
omezení. ///
Michal Káva
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VOK
na objemný odpad

VOK
na bioodpad

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 08 – 12/2021
(8 ks VOK na objemný odpad)
říjen
6. 10. , 20. 10.
listopad 3. 11.
Kontejnery budou přistavovány ve středu mezi 14. a 18. hodinou. ///

Tyto kontejnery jsou určeny na zahradní
odpad – listí, trávu, větve, neznečištěnou
zeminu, případně kuchyňský bioodpad
rostlinného původu bez živočišných
zbytků. Kontejnery VOK na bioodpad zajišťuje a financuje MHMP.

Stanoviště
velkoobjemových
kontejnerů
Na Bahnech

Říjnové blokové
čištění komunikací

Z MHMP máme přiděleno na období
7 – 12/2021 (8 ks VOK na bioodpad):
říjen
9. 10. , 23. 10.
listopad 6. 11.

Kontejnery budou přistavovány v sobotu
mezi 9. a 12. hodinou.
///

Stanoviště kontejnerů: Třeboradice – parkoviště u hřbitova..............................................1 ks
Miškovice – Na Kačence.......................................................................1 ks

Pro občany Čakovic, Miškovic
a Třeboradic slouží stanoviště
velkoobjemových kontejnerů
k odložení velkoobjemového odpadu,
sutě či bioodpadu do kontejnerů
v ulici Na Bahnech.

Letní provozní doba je
do 31. 10.
STŘEDA
SOBOTA
NEDĚLE

15–18 hod.
13–17 hod.
13–17 hod.

Zimní provozní doba je
od 1. 11. do 31. 3.
STŘEDA
SOBOTA
NEDĚLE

15–16 hod.
12–16 hod.
12–16 hod. ///

6. 10. Čakovice: Na Barikádách v úseku
U Bílého mlýnku – Polabská, Plajnerova
v úseku U Bílého mlýnku – Polabská, Vyhlídkova v úseku U Bílého mlýnku – Polabská, Beckovská

13. 10. Třeboradice + čakovické sídliště: Šircova, Panklových, Zaháňských,
Bayerova, Bermanova, Theinova

20. 10. Čakovice: Na Barikádách v úseku Polabská–Cukrovarská, Plajnerova
v úseku Polabská–Církova, Vyhlídkova
v úseku Polabská–Cukrovarská, Zámišova, Církova
27. 10. Čakovice: Ostravická, U Párníků,
Jizerská v úseku Vážská–Oderská
Prosíme občany, aby respektovali
dopravní značení a svá vozidla na
uvedený termín blokového čištění
komunikací přeparkovali. ///

U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz

Farnost ///

Inzerce

Milí přátelé,
začal nový školní rok a myslím, že pro řadu z nás, nejen pro
děti, znamená nové výzvy a příležitosti. Máme naději, že letos
na podzim už covid nezasáhne naši zemi natolik vážně, aby bylo
nutné opět přísně omezit kulturní a společenský život. I v naší
farnosti od září nabízíme akce i pravidelné aktivity. Je možné
zúčastnit se různých setkávání, například pro mládež od 12 let,
pro muže, pro maminky s malými dětmi, pro seniory. Naleznete
u nás také možnost přípravy na přijetí svátosti křtu nebo biřmování pro dospělé, výuku náboženství pro děti. Srdečně vás
zvu, podrobnější informace naleznete na webových stránkách
www.farnostcakovice.cz.
Dále bych chtěl všechny co nejsrdečněji pozvat na program,
který proběhne v našem kostele sv. Remigia v rámci čakovického posvícení v sobotu 2. října.
Náš kostel bude možné navštívit od 11 hodin k individuální prohlídce, ke ztišení a také ke zhlédnutí výstavy výtvarnice Sevdy Kovářové. Od 17.30 začne koncert známého písničkáře Pavla Helana,
který doprovodí také mši svatou od 15 hodin. Děti se mohou těšit na divadelní představení Vítězslava Marčíka ml. nazvané Malý
princ, které začíná v 16. 30. Podrobnější informace naleznete také
na farním webu.
Když jsem začátkem září žehnal školákům, zmiňoval jsem jednu metaforu: člověk měl nádobu, ve které byly velké kameny.
Zdálo se, že je plná, on do ní ovšem dosypal ještě malé kamínky,
které se tam také vešly. Poté se zdála už opravdu plná, vešlo se
tam ovšem ještě hodně písku. Na závěr do „plné“ nádoby nalil ještě vodu. Podobně je to někdy s naším rozdělením času – některé
věci jsou jako ta voda, zbyde nám na ně čas vždy. Musíme ale dát
pozor, abychom nezapomněli na to podstatné a základní, na velké
kameny, které se, pokud plníme neopatrně, vejít nemusí.
Přeji nám všem, aby se nám podařilo čas moudře uspořádat
a prožít školní rok plný Božího požehnání a radosti. ///
Ze srdce žehnám vám i vašim blízkým,
P. Stanislaw

MUDr.
Kateřina Knopová
Vážení pacienti,
do naší ordinace je NUTNÉ
se předem telefonicky
objednat na tel. 266 312 456,
601 222 470.
Vzhledem k epidemiologické
situaci vás bez předchozího
objednání neošetříme.

Děkujeme za pochopení,
MUDr. Kateřina Knopová

10–2021 /// U nás v Čakovicích

Na základě rozhodnutí
centrálního řídícího týmu
byla zrušena možnost
nechat se očkovat
v Schoellerově sále
čakovického zámku, jak
bylo původně plánováno.
Z důvodu minimálního
zájmu ze strany občanů
se dle nových pokynů
budou mobilní očkovací
týmy věnovat vyloučeným
lokalitám se špatnou
dostupností nemocnic v okolí
nebo imobilním pacientům.

Hra na kytaru
Ahoj, hledám sympatickou mladou
hráčku na kytaru nebo jiný hudební nástroj v Čakovicích. Ideální
jako přivýdělek pro studentky/
studenty. Mám doma dvě malé
děti, staršímu jsou 4 roky. Moje
ideální představa je, abychom se
setkávali víceméně pravidelně jednou týdně na hodinu. Ty bys hrála
a zpívala české písničky, občas nechala rozladit kytaru dítětem, aby
mělo pocit, že si může také zahrát,
nebo ho opravdu nechala zahrát.
Když by to dítě začalo bavit, mohla
bys ho následně začít učit nebo
mu pomoc. Předpokládaná cena
200 Kč/h, případně dle dohody.
Kontakt: +420 603 55 11 84,
email.: emca.brozkova@seznam.cz
Učitelka hry na klavír nabízí soukromé lekce.
Tel. 606 831 393; e-mail:
zuzimichna@gmail.com

MALOVÁNÍ ČAKOVICE – rychlé,
kvalitní a čisté vymalování bytu či
domu dle vašich představ. Profesionální služby. Tel.: 736 734 947.
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

Instalatérské, topenářské a svářečské práce. Volejte 604 644 988,
spoustamichal@seznam.cz
Přijmeme pracovníka
na práci s paletama.
Možnost ubytování.
Kontakt: 734490261,
info@paletgroup.cz

Koupím řadovou garáž v Čakovicích. Tel: 724 542 731. ///

Chcete inzerovat
v listopadovém čísle
U nás v Čakovicích?
Poznamenejte si jeden
důležitý termín.
Odevzdání vašich podkladů do
listopadového čísla (tj. 11/2021)
pro publikování pozvánek,
prezentování akce v kalendáři
akcí a inzerce je nejpozději
do 15. října.
Toto číslo vyjde 29. října.

BEZPLATNÁ
INZERCE

Koupaliště Čakovice
hledá pan/í na úklid do nově
zrekonstruované budovy.
Nástup ihned. Info na tel.
774 644 977
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BEZPLATNÁ
INZERCE
Městská část Praha-Čakovice podala
podnikatelským subjektům pomocnou
ruku ve formě bezplatné inzerce v časopise
U nás v Čakovicích

UDRŽUJ
UDRŽUJ SVÉ
SVÉ
POJIŠTĚNÍ
POJIŠTĚNÍ MAJETKU
MAJETKU

Podzimní pilates s vůní bylin
Cítíte potřebu posílit tělo, zbavit se bolesti zad, mít odolnější
a pružné klouby, posílit srdečně-cévní systém, mít svalstvo
dostatečně protažené, tělo uvolněné, imunitní systém
posílený, nervy pevné a ducha zdravého?

AKTUÁLNÍ
AKTUÁLNÍ

Potřebujete se po té dlouhé koronavirové pauze jen
zhluboka nadýchnout?
Nabízíme bylinný podzim kořeněný Pilates.

Tělocvična ZŠ Čakovice, Nám. J. Berana 500,
pondělí 19.00 – 20.00 hod.
Podzimní pilates s vůní bylin

Tělocvična ZŠ Čakovice, Dyjská 715/3,
dostatečně protažené, tělo uvolněné, imunitní systém posílený, nervy pevné a ducha zdravého?
středa
19.00 – 20.00 hod, vhodné i pro začátečníky.

Cítíte potřebu posílit tělo, zbavit se bolesti zad, mít odolnější a pružné klouby, posílit srdečně-cévní systém, mít svalstvo

.

Podzimní pilates s vůní bylin

Potřebujete se po té dlouhé koronavirové pauze jen zhluboka nadýchnout? – nabízíme bylinný podzim kořeněný Pilates
Cítíte potřebu posílit tělo, zbavit se bolesti zad, mít odolnější a pružné klouby, posílit srdečně-cévní systém, mít svalstvo

dostatečně protažené, tělo
uvolněné,
imunitní
posílený,
nervy na
pevné
a ducha zdravého?
Přijďte
s námi
vyzkoušet
cvičení
Pilates
podložce.
Cena formou
permanentky
10systém
lekcí/
700
Kč,
nový klient +
Potřebujete se po té dlouhé koronavirové pauze jen zhluboka nadýchnout? – nabízíme bylinný podzim kořeněný Pilates
Tělocvična
ZŠ Čakovice,
Nám. v
J. Berana
500,permanentky
PONDĚLÍ 19,00 – 20,00 hod.
1. lekce
navíc
zdarma
ceně
Přijďte s námi vyzkoušet cvičení Pilates na podložce.
Tělocvična
ZŠ Čakovice,kDyjská
715/3, STŘEDA
19,00 – 20,00 hod, vhodné i pro začátečníky
Více
informací
Pilates:
www.hama-studio.cz
Tělocvična ZŠ Čakovice, Nám. J. Berana 500, PONDĚLÍ 19,00 – 20,00 hod.

w

Cena formou permanentky 10 lekcí/ 700 Kč, nový klient + 1.lekce navíc zdarma v ceně permanentky

Tělocvična ZŠ Čakovice, Dyjská 715/3, STŘEDA 19,00 – 20,00 hod, vhodné i pro začátečníky

Rezervace na lekce předemVíce
vždy
nutná: https://hama-studio.reservio.com
informací k Pilates: www.hama-studio.cz

.cz

Každý den vlastní výroba dortů, zákusků, mini dezertů a ozdob dle vašeho přání z kvalitních

Páteční pečení: tažený závin, vánočky, koláče
Každý den vlastní výroba

na vánoce vám upečeme
vánoční
cukroví
a vánočky
dortů,
zákusků,
mini
dezertů
Příjemné posezení. Zmrzlina, Kofola, káva a čaj
a ozdob dle vašeho přání
Parkování možné pro zákazníky autem i na kole

.

Víte, že Vaše nemovitost v průběhu času roste na
hodnotě?
Zvyšují
se postupně
ceny bytů,
domůna
či chat, ale
Víte, že Vaše
nemovitost
v průběhu
času roste
ihodnotě?
stavebního
materiálu.
Stejně ceny
tak sebytů,
může
zvýšit
Zvyšují
se postupně
domů
či hodnota
chat, ale
Vaší
domácnosti,
pokud
si
pořídíte
třeba
novou
i stavebního materiálu. Stejně tak se může zvýšittelevizi.
hodnota
Vaší
domácnosti,
pokud
si pořídíte
třeba
novou televizi.
Ujistěte
se, že Vaše
pojištění
odpovídá
skutečné
hodnotě

Přijďte s námi vyzkoušet cvičení Pilates na podložce.

Vašeho
V případě
tj. pojistná
Ujistěte majetku.
se, že Vaše
pojištěnípodpojištění,
odpovídá skutečné
hodnotě
částka
nižší, nežV je
hodnota
pojištěnéhotj.majetku,
Vašehojemajetku.
případě
podpojištění,
pojistná totiž
pojišťovna
může
zejezákona
poměrně
snížitmajetku,
částku, kterou
částka je nižší,
než
hodnota
pojištěného
totiž
vyplatí.
pojišťovna může ze zákona poměrně snížit částku, kterou
vyplatí.
Ráda Vám udělám audit Vaší smlouvy a zodpovím
všechny
Vaše
dotazy.
Ráda Vám
udělám
audit Vaší smlouvy a zodpovím
všechny Vaše dotazy.

z kvalitních
surovin.
U Červeného mlýnku
2, Praha 9, Čakovice
www
tel.: 606
349 výroba
735 dortů, zákusků, mini dezertů a ozdob dle vašeho
Každý
den vlastní

.cz

Po – Ne 10,00 - 18,00 hod.
Páteční
pečení:
tažený závin,
PátečníOtevřeno:
pečení:
tažený
závin, vánočky,
koláče.vánočky, kol
na vánoce
vám upečeme
cukroví a ván
Na vánoce vám upečeme
vánoční
cukrovívánoční
a vánočky.
Příjemné posezení. Zmrzlina, Kofola, káva a čaj
Parkování možné pro zákazníky autem i na kole

Příjemné posezení. Zmrzlina,
Kofola, mlýnku
káva a2,čaj.
U Červeného
Praha 9, Čakovice
Parkování možné pro zákazníky
autem
i na kole.
tel.: 606
349 735

.

www

.

www

Otevřeno:

606 320 100

Hana Mandrysz, certifikovaný instruktor Pilates, Body and mind, člen ČKFP, email: info@hama-studio.cz, ,mobil: 606 320 100

Páteční pečení: tažený závin, vánočky, kol

Pro více informací mne kontaktujte:
Martina
Veselá mne kontaktujte:
Pro více informací
martina.vesela2@allianz.cz
Martina Veselá
728
960 934
martina.vesela2@allianz.cz
728 960 934

na vánoce vám upečeme vánoční cukroví a ván

Páteční pečení: tažený závin, vánočky,
koláčeZmrzlina, Kofola, káva a čaj
Příjemné posezení.

Inzerát
103x138 R.pdf
na vánoce
vám

Kdo rád mlsá zdravě, vybere si hravě!

OTEVŘENO
čení: tažený závin,
vánočky, koláče
Fine studio je tu pro Vás již 14. rokem

Koláče ze zdravých, poctivých a netradičních
surovin.
Nabídka bezlepkových i bezlaktózových koláčů,
dortů a raw dobrot.

Nová prodejna oční optiky s odborným měřením zraku
a aplikací kontaktních čoček.

vám upečeme vánoční cukroví a vánočky
Masáže
- klasická zdravotní, lymfodrenáž ruční, LPG - tzv. lipomasáž atd.

Kontakty: Dr. Marodyho 912/10, Praha 9 - Čakovice
www.finestudio-cakovice.com, e-mail: z.zelenkova66@gmail.com
Tel. 607 937 934

Potřebujete brýle multifokální, do práce, do auta nebo na sport?
Rádi Vám poradíme jaké jsou pro Vás ty pravé.

Přijďte ochutnat na Čakovický trh! Během října pro
Vás chystám i ochutnávku domácího cukroví :)

Těšíme se na Vás v přijemném prostředí naší optiky
v obchodním centru Impera u Lidlu v Čakovicích.
Optika Optometrie Čakovice

774 678 464

íjemné posezení. Zmrzlina, Kofola, káva a čaj
arkování možné pro zákazníky autem i na kole

@kolacnice

VLANAD Interiéry

Optika_inzerat_casopis_90x60.indd
Englerova 323/1
Praha 9 -Třeboradice

1

15.09.2021 10:25:04

U Červeného mlýnku 2, Praha 9, Čakovice
tel.: 606 349 735
+420 731 458 221
+420 602 648 122
vlanad@vlanad-interiery.cz

S námi od návrhu po realizaci

Nabízíme a šijeme okenní textil,
rolety a další stínící techniku.
Nábytek, matrace, tapety, čalounění.

.

U Červeného mlýnku 2, Praha 9, Čakovice
Každý den vlastní výroba dortů, zákusků, mini dezertů a ozdob dle vašeho
cz
tel.: 606 349 735
1
09.09.2021
Parkování
pro zákazníky autem i na kole
upečeme
vánoční 10:27
cukroví
a možné
vánočky
Otevřeno:

Příjemné posezení. Zmrzlina, Kofola,Ukáva
a čaj
Červeného
mlýnku 2, Praha 9, Čakovice
Po –i na
Nekole
Parkování možné pro zákazníky autem
tel.: 606 349 735

U Červeného mlýnku 10.00
2, Praha–9,18.00
Čakovice
hod.
Otevřeno:
Po – Ne 10,00 - 18,00 hod.
tel.: 606 349 735
Otevřeno:

Po – Ne 10,00 - 18,00 hod.

ortů, zákusků, mini dezertů a ozdob dle vašeho přání z kvalitních surovin.
Kosmetika
- pokročilé ošetření zn. Natinuel
- hydratační, kolagenové, peelingové ošetření
- úprava a barvení obočí a řas (laminace obočí)

Po – Ne 10,00 - 18,00 hod.

Každý den vlastní výroba dortů, zákusků, mini dezertů a ozdob dle vašeho přání z kvalitních surovin.

Cena formou permanentky 10 lekcí/ 700 Kč, nový klient + 1.lekce navíc zdarma v ceně permanentky

RezervaceVíce
na lekce
předem
vždy
nutná: https://hama-studio.reservio.com/
Hana Mandrysz, certifikovaný
instruktor
Pilates,
Body and mind, člen ČKFP,
informací
k Pilates:
www.hama-studio.cz
email:
info@hama-studio.cz,mobil:
606
320
100
Hana Mandrysz,
certifikovaný
Pilates,
Body
and mind, člen
ČKFP,
email:
info@hama-studio.cz, ,mobil:
Rezervace
na lekceinstruktor
předem vždy
nutná:
https://hama-studio.reservio.com/

.
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Kamenný obchod a e-shop
Výtvarné potřeby, barevné šňůry pro pletení, háčkování a macramé,
korálky, šablony, pomůcky pro výrobu mýdel a svíček, pedig,
designové papíry pro výrobu přání a alb , dekorativní zdobení a mnoho dalšího ...
Kontakty: Dr. Marodyho 912, Praha 9 - Čakovice
www.creative.icpraha.cz / e-mail: creative@icpraha.cz
Tel. 266 310 617

Otevřeno: Po – Ne 10,00 - 18,00 hod.

poznejte neobyčejné nápoje
poznejte
neobyčejnékořeny
nápoje
s česko-indickými
s česko-indickými kořeny

poznejte neobyčejné nápoje
realitníkancelář
kancelář sesesídlem
v Čakovicích
realitní
sídlem
v Čakovicích s česko-indickými kořeny

KP
reality
KPKPtel. :reality
reality
608958635

realitní kancelář se sídlem v Čakovicích

objednejte na shakedeck.cz
objednejte na shakedeck.cz

Email : kprk@seznam.cz,
www.kpreality.cz
tel.
:
608958635
tel.klientelu
: 608958635
pro svou stávající
či zařazení do nabídky
hledáme
zejména
domy, byty awww.kpreality.cz
pozemky
v Praze
Email
: kprk@seznam.cz,
www.kpreality.cz
Email
: kprk@seznam.cz,
a okolíči zařazení do nabídky
pro
svou
stávající
klientelu
o svou
klientelu
či zařazení
do nabídky
dále stávající
provozujeme
výkup byty
lesních
a zemědělských
hledáme
zejména domy,
a pozemky
v Praze
edáme zejména
domy,
a pozemky v Praze
pozemků,
a chalup
a chat
okolíbyty
řešíme
i právní vady,
břemena či
aexekuce
okolí
dále provozujeme
výkup
lesníchvěcná
a zemědělských
jiné narovnání
vlastnických
pozemků,
chat lesních
a chalupvztahů
ále provozujeme
výkup
a zemědělských
řešíme i právní vady, exekuce věcná břemena či
sleva 20% na všechny nápoje do 30. října
pozemků,
chat
a
chalup
použijte
kód: jsemzcakovic
jiné narovnání vlastnických vztahů
sleva 20%
na všechny
nápoje do 30. října

REKLAMNÍ SERVIS

objednejte na shakedeck.cz

šíme i právní vady, exekuce věcná břemena či
jiné narovnání vlastnických vztahů

ČAKOVICE
nově

OTEVŘENO

firemní vánoční dárky a reklamní předměty

Simona Apeltauerová
+420 777 321 335
apeltauerova.sa@gmail.com

Samoobslužná NONSTOP
mycí linka Ehrle
• 8 samoobslužných
mycích boxů
• 10 výkonných
vysavačů

• mytí disků kol

• měnička bankovek
• věrnostní program
• originální ekologická
chemie Ehrle

10 Kč /50 s

• předmytí aktivní pěnou
• hlavní mytí technologií
mikroprášku

• oplach změkčenou vodou

sleva 20% na všechny nápoje do 30. října
použijte kód: jsemzcakovic
VĚRNOSTNÍ SLEVA
objednávejte na shakedeck.cz
• horký vosk Ultra Protection

• vysoký lesk
s demineralizovanou vodou

Vedle prodejny LIDL ul. Schoellerova

reklamní textil s potiskem

objednávejte
shakedeck.cz
použijte kód:najsemzcakovic
objednávejte na shakedeck.cz

Mycí programy

www.cukrarna-hajek-hajkova.cz

vizitky | letáky | brožury | PF | obrazy

Při dobití za 1000 Kč získáte
10 % kreditu zdarma.

PEDIKÚRA
Miškovice
PEDIKÚRA

Možné i u vás doma
Příznivé ceny
Miškovice
PEDIKÚRA
Tel.: 606Miškovice
500 867

PEDIKÚRA Miškovice

ZATNI SVALY,
Možné i u vás doma
Možné i u vás doma
SPALUJ TUKY,
Příznivé ceny
Příznivé ceny
DEJ SI DO TĚLA
Tel.: 606 500
867 i uTel.:
500 867
Možné
vás606
doma

Příznivé ceny

PANTHER GYM
Tel.:
606 500 867

ODERSKÁ 9, PRAHA - ČAKOVICE
WWW.PANTHERGYM.CZ
TEL.: 725 518 688

telefon: 602 225 950, e-mail: g3plast@centrum.cz

ZAMĚŘENO NA:

Přemýšlíte o prodeji vaší nemovitosti?
Přemýšlíte o prodeji vaší nemovitosti?

Horizont
Horizont
Horizont

Vlastnictví a správa každé kanceláře je nezávislá.

www.livefeet.cz
www.livefeet.cz
Vlastnictví a správa každé kanceláře je nezávislá.
Vlastnictví a správa každé kanceláře je nezávislá.

PROBUĎTE
PROBUĎTESVÉ
SVÉ NOHY
NOHY KK
ŽIŽIVVOTU
OTU

G3_ctvrtka.indd 1

Maso Veleň s.r.o.

09.08.2021 20:44:15

Jsme firma zabývající se rozvozem
chlazeného masa ve Veleni a blízkém okolí…

FÉROVÝ
FÉROVÝ
REZERVAČNÍ
REZERVAČNÍ
SYSTÉM
SYSTÉM

V nedávné době jsme taktéž přidali do nabídky

Ne la�
te,
když Nnep
p
l
a
r
�
a
c teje, te!
když n
epracu
ujete!

krmivo pro Vaše čtyřnohé mazlíčky B.A.R.F.
tzv. krmení syrovou stravou

Dále vám můžeme nabídnout :
SUŠENÉ PAMLSKY
MASO V KONZERVÁCH
Touto cestou by jsme vám , našim spoluobčanům, rádi
nabídli naše produkty a služby.
Více info na tel:

INTERNETOVÝ OBCHOD S
INTERNETOVÝ
S
BAREFOOTOBCHOD
OBUVÍ

BAREFOOT OBUVÍ

INFO@LIVEFEET.CZ, OSOBNÍ ODBĚR THEINOVA
1001/3, PRAHA 9 - ČAKOVICE 196 00

INFO@LIVEFEET.CZ, OSOBNÍ ODBĚR THEINOVA
1001/3, PRAHA 9 - ČAKOVICE 196 00

Miloslav ENC: 734 780 625
Tomáš ČERNÝ: 607 243 605
masovelen@seznam.cz
WWW.CHLAZENEMASO.CZ

h�ps://objednat.online
h�ps://objednat.online

+420 733 373 073
+420 733 373 073
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Miroslav Krajicek
cMeirrto
ifiskloavvaK
nýrarjeicae
litkní makléř
certifikovaný realitní makléř
Miroslav Krajicek
ceTrtif6ik0o7v1a0n1
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E miroslav.krajicek@re-max.cz

Vá

Předmatematickou gramotnost
Matematiku
Český jazyk
Anglický jazyk
Jemnou motoriku
Logické myšlení
Kreativitu

uu

Vaši nemovitost dokážu prodat
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Vaši nemovitost dokážu prodat
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hle.
Váš certifik ova ný makléř z Čak ovic.
Kompletní servis od A do Z.
Váš certifik ova ný makléř z Čak ovic.

vK
isla
on

Uvedené ceny jsou bez DPH. Areál se nachází 10 km od severní části
Prahy. Objekt je monitorován, noční hlídač se psem, Wifi.
Upřednostňujeme dlouhodobé pronájmy.

pestrá škála pracovních listů
do školy i na doma
sestavení pracovních sešitů
na míru dle zájmů Vašeho dítěte
angličtina s animací a se zvukem

Br

· Je možné také si pronajmout pouze pás parkoviště o rozloze 2000 m
Cena: 23.500 Kč/měsíc

2

C

WWW.SKOLNIVLAK.INFO

· venkovní parkoviště o rozloze 6000 m2 – vhodné pro parkování
osobních automobilů, kamionů nebo těžké techniky.
Cena: 70.000 Kč/měsíc
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Čakovice, Miškovice a Třeboradice
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PŘEDSTAVUJEME VÁM
· kontejnery – rozměry 6 x 2,20 x 2,20 m jako skladové prostory
Cena: 2.500 Kč/měsíc - ke kontejnerům je možné zajet automobilem
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G3 plast, s.r.o. nabízí k pronájmu
v areálu Kojetice-Pod Borovskou:
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Čakovice, Miškovice a Třeboradice
Čakovice, Miškovice a Třeboradice
Servis od A až do Z

Inzerce_cakovice.ai
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VYŘEŠ VŠE

POZNEJTE VÝHODY
A PŘEDNOSTI PROFESIONÁLNÍHO
MAJETKOVÉ PORADENSTVÍ

SE MNOU
Poskytnu Vám kvalitní a odbornou péči a zajistím
Vám výhodnou nabídku pojištění a finančních
produktů na míru. Nabízím také zdarma revizi
Vašich stávajících pojistných či finančních smluv.

„V mysli začátečníka je mnoho možností,
ale v mysli odborníka je jich jen pár.“
Shunryu Suzuki

JAN VORRETH
+420 736 757 567
jan. vorreth@4ﬁn.cz
www.4ﬁn.cz

POJIŠTĚNÍ
Auto
Majetek
Odpovědnost
Život
Podnikání
Cesta

Nová zubní klinika
v blízkosti Vašeho domova
M

Y

FINANCE
Penze
Stavebko
Úvěry
Investice
Hypotéky

PRAHA 7, DĚLNICKÁ 8

C

CM

MDDr.

MDDr.

Jakub Váša

Jan Kubeček

MY

INZERCE

CY

CMY

K

Pro více informací mne kontaktujte:
Ing. Jaroslav Malý
jaroslav.maly@iallianz.cz
602 306 645

SPOLKOVÉ
POZVÁNKY
A PLACENÁ
INZERCE

Bezbolestné

Nejmodernější

Kvalitně

Specializované

ošetření zubů

vybavení

a se zárukou

zákroky

+420 725 778 154

www.dcrosmarin.cz

Zájemci o inzerci ve zpravodaji
„U nás v Čakovicích“
mohou dle ceníku inzerce vyplnit
formulář „Objednávka inzerce“
(ke stažení na www.cakovice.cz)
a zaslat ho na adresu:
inzerce@cakovice.cz

VÁCLAV MAREK
A JEHO BLUE STAR

Grafické
služby

Kompletní grafická identita nebo jen vybrané
marketingové podklady – dopřejte své firmě jen
ty nejlepší suroviny a profesionální zpracování.
Společně tvoříme vyvážená řešení, která
Vám přijdou k chuti.

•
•
•
•
•
•
•

• Výroba duplikátů klíčů k trezorům
„Několik přání aneb Mám život hrozně rád“
• Oprava
trezorů,duplikátů
můžeme Vám
poskytnout
servisní prohlídku
• Výroba
klíčů
k trezorům
koncertní vystoupení složené z nejznámějších
• Otevření
v případě ztráty
klíče nebo
heslaservisní prohlídku
Výroba duplikátů
klíčů
ktrezoru
trezorům
• Oprava
trezorů,
můžeme
Vámzapomenutí
poskytnout
šlágrů československé swingové a taneční
• můžeme
Stěhování
trezorů
přestěhujeme
jakýkoliv
trezor
včetněnebo zapomenutí hudby
Oprava trezorů,
Vám -trezoru
poskytnout
servisní
prohlídku
• duplikátů
Otevření
v případě
ztráty
klíče
hesla 30. – 40. let dvacátého století
• Výroba
klíčů k trezorům
stěhování
po
schodech
Otevření trezoru
ztráty
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Prodej a instalace
– pokladních
a misek vhodné
pro
bezkontaktní
i
• Renovace
trezorů
historických
trezorů
/dle
požadavků prodej
zákazníka/
bezkontaktní
prodej přepážek
ivčetně
noční provoz

noční provoz
• Prodej a instalace – pokladních přepážek a misek vhodné pro bezkontaktní prodej i
noční provoz

pořádá MČ Praha - Čakovice

10. 11. 2021 v 19 hod.
v Schoellerově sále Čakovického zámku

ideasfirst, s. r. o.
Oderská 333/5
196 03 Praha – Čakovice

Vstupné: 200 Kč v předprodeji, 250 Kč na místě
Prodejní místa vstupenek: ZUŠ Marie Podvalové - Cukrovarská 1/23
tel.: 283 933 071, MČ Čakovice - podatelna,
rezervace vstupenek: tel.: 606 220 420

www.ideasfirst.eu

Máme rádi Sídliště Čakovice a Komise pro sídliště vás zvou na
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NEDĚLE 10. 10. 2021
Program pro děti:

Program pro dospělé:

Pouštění draků a soutěže
Skákací hrad
Kreativní dílna
Zvířátka z C.E.V Farma Miškovice
Popcorn & párky v rohlíku

Posezení a sousedský pokec
Opekání špekáčků
Káva a dortíky
Pivo & limo

Mb/s

9–14 hodin

OD 14 DO 18 HODIN

na louce podél ulice M. Podvalové

60

Bazar
sobota
9. 10. 2021

495 Kč

395 Kč
měsíčně

30 Mb/s za 345 Kč měsíčně místo 395 Kč
100 Mb/s za 495 Kč měsíčně místo 595 Kč

Ověřujte na

www.nordictelecom.cz
Akce platí do 31. 10. 2021.

Drakiáda se uskuteční díky našim partnerům:

né
brovol

é do

vstupn

Vstup zdarma pro každého!
Dodržujeme aktuální
protiepidemická opatření.

Překvapivá volnost

Jsme výrobci produktů pro kreativní tvorbu

pořádá tradiční

Jednosměnný provoz. Provozovna Praha 9 - Čakovice.
Informace po - pá od 8:00 do 15:00 hod.

KD Letňanka


Pondělí



19:00

pokročilí

20:30

www.tanecniskola-hit.cz

.

info@tanecniskola-hit.cz

sraz v 17,45 na nádvoří
před zámkem

začátečníci

P- 9,Rýmařovská 651

.

Přijďte si s námi připomenout vznik
samostatného Československého státu

tanečky pro nejmenší od 3 let
latin dance , modern dance od 1.tř.
latin dance pro ženy

Kbely St - 18:30 Ďáblice Čt - 18:30

602 194 636 – Hana Jozová Dluhošová

SVATEBNÍ TANCE

soukromé lekce

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

Vybavte svůj vůz v akční nabídce ŠKODA
Originálního příslušenství a zabalte si na své
zimní cesty vše, co potřebujete.
Za výhodné ceny teď pořídíte vše od kol
až po nosiče.

26.6.13 13:19

AŽ NA VRCHOLKY
HOR S NOVOU

VÝBAVOU

ŠKODA Originální příslušenství
právě teď v akční nabídce.
Vybavte se do zimy.

Originální příslušenství
STŘEŠNÍ BOXY
ŠKODA

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AUTO ELSO s.r.o.
Cukrovarská 900/10, Praha 9 - Čakovice
Tel.: 283 932 020, e-mail: autoservis@auto-elso.cz
www.auto-elso.cz

KOMPLETNÍ
ZIMNÍ KOLA
ŠKODA
ŠIROKÁ NABÍDKA

PŘÍČNÝ
STŘEŠNÍ
NOSIČ
VAK NA LYŽE
ŠKODA

ŠKODA

„Kouzelné posvícení“ 2. října 2021 • náměstí J. Berana
11:00 ZAHÁJENÍ AKCE l 11:30 ANNA

PÁVKOVÁ – POHÁDKA PRO DĚTI
12:30 BALONKOVÁ EVIČKA, soutěže pro děti
13:15 MARTIN A JIRKA – NEJ HITY HLOŽKA A KOTVALDA

PETRA ČERNOCKÁ l 15:30 JAMARON ČAKOVICE
17:00 RICHARD NEDVĚD l 18:00 MARTIN MAXA
19:00 KOUZELNÍK JAN VAIDIŠ l 20:00 PETR KOLÁŘ21:00 GENERAČNÍ PROBLÉM
14:00

23:00 OHNIVÁ

SHOW ORBIS DE IGNIS

„Doplňkový program u kostela sv. Remigia“
15.00 MŠE SVATÁ S HUDEBNÍM DOPROVODEM PAVLA HELANA
16.30 DIVADLO VÍTI MARČÍKA ml. „JÁ TO JSEM“ S POHÁDKOU
17.30–19.00 KONCERT PAVLA HELANA (NÁMĚSTÍ)

MALÝ PRINC

Během posvícení bude otevřený kostel.
V kostele a jeho okolí proběhne výstava výtvarnice Sevdy Kovářové.

BUCHALOVI

Hostinec
U Herčíků

V rámci akce budou pořizovány fotograﬁe a datové záznamy, které mohou být uvěřejněny ve zpravodaji U náš v Čakovicích,
na webových stránkách a na Facebooku. Svou účastí na akci dáváte souhlas s jejich případným uveřejněním.

Lékárna
Cukrovarská

