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inzerce

již od 299 Kč za měsíc

vysoká přenosová rychlost 10 - 100 Mbps
kvalitní nepřetržité připojení bez výpadků
instalace zdarma a smlouva bez závazků

AKČNÍ NABÍDKA
NOTEBOOK ZDARMA

Objednejte si týden rychlého internetu
na zkoušku zdarma!
Společnost
zabývající se povrchovou
428001-ADC_inzerat[185x90] 06/2013.indd 1
úpravou kovů přijme na pracoviště
v Čakovicích - areál IMPERA PARK
- pracovníky do výroby (možno
i nevyučené nebo základní vzdělání),
provozního údržbáře, elektrikáře
a administrativní pracovnici (SŠ).
Nástup možný ihned.
Dobré platové a pracovní podmínky.
Kontakt: 777 608 088,
mail: gf.praha@gmail.com.
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
Žaluzie, rolety, garážová vrata, plisé,
sítě proti hmyzu, markýzy, garnýže,
šití záclon, shrnovací dveře, čalounění
dveří, silikonová těsnění - úspora 30%
tepla. Petříček,
tel: 606 350 270, 286 884 339,
www.zaluzie-rolety-praha8.cz
Výuka - doučování německého
jazyka – individuální nebo skupinová
– od 2 do 99 let. Adresa Schoellerova
936/28, Čakovice. Tel.: 739 089 773.

MANIKÚRA - PEDIKÚRA - ČAKOVICE
HROŇKOVÁ LENKA – tel. 605 217 055
NOVĚ OTEVŘENO
Manikúra, pedikúra - mokrá, suchá
Shellac CND, modeláž nehtu
Ul. Dr. Marodyho 177, Čakovice
Vchod společný s krejčovstvím
www.manikura-pedikura-lenka.cz
Velkoobchod hutním materiálem
v Praze přijme
ŘIDIČE – SKLADNÍKA
Požadujeme: Profesní ŘP - C,výhodou
VZV, jeř, vazač, palič, průkaz.
příp. SKLADNÍKA
Výhodou VZV, jeř., vazač., palič průkaz
E-mail: knourek@technimat.cz,
tel.: 731 545 839
KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy. Tel.: 775132921.

Remi
Language School

26.6.13 13:19

JAZYKOVÉ KURZY
zkušení lektoři
příznivá cena

ANGLIČTINA
pro děti a dospělé

NĚMČINA
pro dospělé
Možnost přípravy na
mezinárodní zkoušky.
Zápis 18. a 19. září 2017
od 17 do 19 hodin v budově
Gymnázia Čakovice.
www.remils.cz
737 633 206

FACILITY MANAGER
Přijmeme pracovníka pro
řízení správy komerčních
areálů v Praze 9.
Požadujeme SŠ (VŠ)
s technickým zaměřením,
praxe min. 5 let,
mzda až do 50 tis. Kč/měs.
životopisy zasílejte na e-mail:
ja.pr@seznam.cz

mĚStSkÁ čÁSt 3
Milí sousedé,
společně můžeme křičet „Hurá!“, protože můžeme
být pyšní na to, že jsme otevřeli novou mateřskou
školku. Pro rodiče je to hodně příznivá zpráva a více
si můžete přečíst uvnitř časopisu.
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Mnoho z vás se ptá, kdy konečně bude otevřena
ulice Kostelecká. Musím říci, že tato oprava ve mě
zanechala hodně hořkosti, protože byla od začátku
špatně organizovaná. Investor, kterým je Pražská
vodohospodářská společnost, se ani neobtěžovala,
aby naši městskou část informovala o tom, že bude
podnikat tak významnou opravu. Osobně jsem
odeslal 10. července dopis řediteli společnosti, ve
kterém vyjadřuji nespokojenost se způsobem komunikace mezi námi. Nicméně už se bohužel stalo
a asi jedinou dobrou zprávou, kterou teď máme,
je ta, že by uzavírka měla skončit na přelomu září
a října.
Velice mě mrzí, že jsou takto obtěžováni řidiči. Sám
jsem několikrát vyjel u čerpací stanice OMV v do-

mnění, že se dostanu do Čakovic, přesto, že jsem
o uzavírce dobře věděl, ale automatismy jsou zkrátka automatismy. Mohl jsem si alespoň vychutnat
tu sladkou nekonečnou objížďku, stejně asi jako
mnoho z vás. Požádal jsem Pražskou vodohospodářskou společnost, aby s námi konzultovala své
investiční plány na příští roky, abychom se už nedostali do podobné situace.
Dokončili jsme rekonstrukci ulice Něvská a pokračuje rekonstrukce náměstí a ulice Otavská, připravujeme rovněž ulici Oderskou. Samostatné náměstí by mělo být dokončeno do prvního říjnového
týdne, ulice Otavská pak do konce roku.
Intenzivně připravujeme tradiční čakovické posvícení, které letos bude v retro stylu. Doufám, že se
tam budeme moct potkat a všichni z úřadu se na
vás moc těšíme.

S úctou, váš starosta Alexander Lochman

Pekárna se dočkala rozšíření

Rodiče se mohou radovat, na čakovickém sídlišti byla otevřena
nová mateřská školka, která pojme téměř 60 dětí. Městská část
do ni investovala nemalé prostředky, které byly použity na
krásné vybavení.

O tom, že v Čakovicích máme opět pekárnu jsme v časopise
již psali. K prodejně voňavých a křupavých dobrot ale nově
přibyla také kavárna, kterou její majitelé pojmenovali Remigius
a kterou najdete o patro výše.

V posledních dnech mezi rodiči dětí z čakovické základní
školy kolovalo několik dotazů na fungování školní jídelny.
Rádi bychom uvnitř časopisu situaci objasnili. Rekonstrukce
by měla být dotažena již brzy.

Strana 7

Výdej zahradních kompostérů
Od pondělí 18. září 2017 budou vydávány zahradní
kompostéry občanům, kteří si v minulém roce podali
žádost na úřad městské části Praha - Čakovice. Podrobné
informace, jak jej vyzvednout najdete na straně 7.
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Z obsahu

Historické perličky Jarky Krákorové
Jedním z nejoblíbenějších seriálů v časopise U nás
v Čakovicích jsou historické perličky, které připravuje paní
Jarka Krákorová. Tentokrát se s ní podíváme, co se na území
dnešních Čakovic dělo v roce 1923.

Kam v Čakovicích za sportem?
Na sportovních stranách 12 a 13 vám nabízíme kompletní
přehled podzimních zápasů našich sportovců - házenkářských
družstev TJ Avia Čakovice a také fotbalistů z Čakovic, Miškovic
i Třeboradic.

U nás v Čakovicích – zdarma pro své občany vydává měsíčně MČ Praha – Čakovice, Periodický tisk úzmeního samosprávného
celku, Náměstí 25. března 121, 196 00 Praha – Čakovice, IČ: 00231291 – tel.: 283 061 419, fax: 283 933 497, email:
unas@cakovice.cz, mestska.cast@cakovice.cz, www.cakovice.cz. Za obsahovou a gramatickou správnost příspěvků nesou
odpovědnost autoři. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, redakčně upravovat, případně nepřijmout k otištění.
Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Redakce: Michal Káva.
Jazyková korektura: Michal Káva. Redakční rada: Miroslava Spoustová, Dagmar Nová. Příjem inzerce: inzerce@cakovice.cz,
tel.: 283 061 426. Evidenční číslo MK ČR E 14335. Sazba: MS-Design, tisk: Vydavatelství MAC, spol. s r. o. Distribuci do všech
poštovních schránek v MČ Praha – Čakovice zajišťuje Úřad MČ – toto číslo vyšlo v září 2017.
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V Čakovicích byla otevřena nová školka
»»Dobrá zpráva pro rodiče z Čakovic, v pondělí 4. září se na čakovickém sídlišti otevřela nová školka,
která pojme až 56 dětí.
Projekt má za sebou hodně dlouhou cestu a obrovské množství procesů, které se
musely sladit, aby vše dobře dopadlo
a od začátku tohoto měsíce mohl znít
mezi zdmi školky veselý dětský smích.
Městská část Praha - Čakovice dostala
školku od developera za symbolickou
cenu 100 tisíc korun a posléze do vybavení školky investovala částku ve výši
3 milionů korun, která byla použita na
nábytek, příslušenství, hračky, gastronomické vybavení a další náležitosti.
"Po nástupu do funkce jsme zjistili, že
mnoho smluv s developery bylo uzavřených. Šlo také o developera, který staví
čakovický park. Mým prvním úkolem
tak bylo vylepšit podmínky, které byly
předešlou radnicí pro městskou část vyjednány. Byla to pěkná fuška a obrazně
řečeno jsme stříleli vzduchovkami proti
tankům. Nakonec se to ale povedlo a investor čakovického parku souhlasil s tím,
že nám postaví mateřskou školu, jejíž
cena se odhaduje na 15 milionů korun.
Tento dodatek jsme podepsali v roce
2011 a šest let poté otevíráme novou
krásnou mateřskou školku. Tím jsme radnici ušetřili právě zmiňovaných 15 milionů korun. Rozhodli jsme se investovat
do hezkého vybavení a pořídili nábytek
od české firmy Lokki, která vlastní určitý
specifický patent a má velice hezký mobiliář. Jsem přesvědčen, že se tam děti

budou cítit pohodlně a příjemně," říká
starosta Čakovic Alexander Lochman.
"Jsem rád, že na území naší městské části
mohla vzniknout další školka a těší nás,
že se podařilo v rozpočtu najít prostředky na velmi pěkné vybavení. Veliké poděkování zaslouží všechny osoby, které
se na vzniku školky podílely. Ať už to
byli pracovníci stavební firmy a investora bytového souboru, ale především
pracovnice mateřské školy Čakovice III,
které sladily všechny činnosti, připravily desítky objednávek, aby vše bylo
připraveno. Poděkování patří také pracovnicím mateřské školky Čakovice I za
přípravu všech činností, které souvisejí
s přípravou jídla. A v neposlední řadě děkuji všem zaměstnancům úřadu, kteří se

na tomto projektu podíleli," nešetří slovy
chvály místostarosta Čakovic Jiří Vintiška, jenž má školství v gesci.
Nová školka má svoji výdejnu jídel, ale
protože nebylo možné vozit jídlo přímo
ze "Čtyřlístku", bude po dohodě obou ředitelek zajištěna příprava stravy pro novou školku v té v ulici Něvská, která má
pro tento účel dostatečně kapacitní kuchyň. V čakovických ulicích se tak budete moci potkávat s vozidlem, které je pro
převoz jídel určeno a kromě zmiňované
školky bude zajišťovat po rekonstrukci
školní kuchyně také jídlo ze školní jídelny do výdejny pobočky základní školy
v Jizerské ulici.

Text: Michal Káva
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Jak to vypadá s novou školní jídelnou?
»»V posledních dnech mezi rodiči
dětí z čakovické základní školy kolovalo několik dotazů na fungování
školní jídelny. Rádi bychom na následujících řádcích situaci objasnili.
Rekonstrukce jídelny je nejrozsáhlejší
investiční akcí, která se v roce 2017 realizuje z rozpočtu městské části. Jedná se
o komplexní rekonstrukci školní kuchyně, která navazuje na již provedenou rekonstrukci vnějšího pláště budovy v minulých letech. Jídelna je stará přes 40 let
a i s obměnami a reinvesticemi je technologie v kuchyni v původním stavu.
Provoz řádně plnil všechny nejpřísnější
hygienické požadavky, ale již absolutně
nevyhovoval nárokům na počet vařených jídel a pracovnicím kuchyně trvala
práce déle. Přikročit k rekonstrukci tedy
bylo bezpodmínečně nutné. Ta se dělá
pro finální kapacitu 2000 žáků základní
školy. Současná kapacita jídelny je 1300
obědů.
Rekonstrukce byla sama o sobě plánovaná na dobu 4 měsíců a v plánu byla
výměna všech rozvodů, přepříčkování,
realizace nových příček, zkrátka kompletní stavební rekonstrukce prvního
i podzemního podlaží. Hned po skončení minulého školního roku nastoupila

stavební firma a stavební práce naplánovala na 2,5 měsíce, nyní se ke slovu
dostane vzduchotechnika, která má podle původního plánu trvat 1,5 měsíce.
Následně zhruba během jednoho týdne
bude usazeno nové gastro vybavení.
„Městská část se ve spolupráci se školou
snažila zajistit, aby strávníci rekonstrukci
vůbec nepocítili. Vytvořili jsme se všemi
pracovníky, kteří se na tom podíleli, dílčí etapizaci a rozdělili projekt na několik
částí. Rekonstrukce provozu jídelny se
zkrátila tak, aby byla provedena během
prázdnin a vůbec nezasahovala do školního roku. Během něj probíhá pouze rekonstrukce kuchyně. Dokončení nového
výdeje v jídelně byl časově extrémně
náročný úkol a kladl vysoké nároky na to,
aby na sebe navázaly všechny dodavatelské činnosti a aby mohla být následně
provedena instalace nových gastro technologií. Pro zajištění stravování ve školním roce jsme vyjednali ve výběrovém
řízení dovoz obědů po dobu, kdy ještě
školní kuchyně nebude fungovat, spolupráci s firmou Scholarest, která díky své
profesionalitě a svým zkušenostem dodává pravidelně tisíce jídel do řady státních
školních zařízení na území hlavního města Prahy. Po skončení stavebních prací

Ilustrační foto
nastoupily pracovnice kuchyně k hrubým
úklidovým pracím a pomohly nastavit
stav, který splňuje všechny potřebné hygienické požadavky. Aby rodiče nepocítili
žádnou finanční újmu, tak městská část
se se školou domluvila na tom, že bude
dotovat ceny obědů do výše, na jakou
jsou rodiče zvyklí. Cena obědů tak zůstává pro žáky základní školy stejná. Dotace
na jeden pracovní den, kdy jsou vydávány obědy, je téměř 30 tisíc korun,“ vysvětluje místostarosta Jiří Vintiška.
Předpoklad kompletního dokončení rekonstrukce je na přelomu října a listopadu, proběhne-li instalace vzduchotechniky bez problémů. Do té doby se ale rodiče nemusí bát o stravu svých dětí, jak
bylo zmiňováno, bude zajištěna i nadále.
„Celá rekonstrukce se dělá i pro to, aby
se zlepšily všechny procesy a vylepšil
komfort, zmenšily fronty a vše se odbavovalo efektivněji a rychleji. Pro stejný
účel se vytváří i nová výdejna jídel v pobočce školy v Jizerské, která bude sloužit
nejen pro toto pracoviště, které již funguje, ale i pro novou budovu školy, která
vznikne v těsném sousedství,“ dodává
místostarosta.

Text: Michal Káva
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Videoreportáže z Čakovic na Youtube
Časopis U nás v Čakovicích není jediným oficiálním informačním zdrojem městského části. Na webu www.cakovice.cz najdete v pravém horním rohu zarážku Fotografie & video, pod
kterou najdete odkaz na Youtube kanál, kde jsou pravidelně
přidávány videoreportáže z nejrůznějších akcí z území naší
městské části.
"Reportáží je standardně osm měsíčně, přes prázdninové měsíce byly po čtyřech. Budeme velmi rádi, pokud se čakovičtí
občané přihlásí na Youtube k odběru kanálu i za každý like,"
říká Jan Spilka, který videoreportáže tvoří.
Podíváte-li se na poslední příspěvky na Youtube kanále "MČ
Praha Čakovice", můžete si prohlédnout povedené reportáže
například z otevření nové mateřské školky, z ukázkových tréninků malých házenkářů, o obnově psích luk a spoustu dalších. Stačí se jen na vašem počítači, tabletu či telefonu podívat.

Text: Michal Káva

Klub seniorů
Přednášky na měsíc září
20. 9. Celodenní výlet do Jindřichova Hradce
27. 9. od 14.00 – 1. lekce trénování paměti - Iveta
Piškulová

Přednášky na měsíc říjen
4. 10. od 14.00, PaedDr. Čechová – Luštěniny a obiloviny
v naší kuchyni (Naučíme se je správně upravovat)
5. 10. od 14.00 – 2. lekce trénování paměti
12. 10. od 14.00 – 3 lekce trénování paměti
18. 10. od 14.00 – 4. lekce trénování paměti
25. 10. od 14.00, PaedDr. Čechová – Maso, mléko,
mléčné výrobky – jsou či nejsou pro naši výživu nezbytné?
26. 10. od 14.00 – 5. lekce trénování paměti

Úřad městské části Praha – Čakovice
zastoupený tajemnicí Úřadu městské části Praha – Čakovice vyhlašuje
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍCH MÍST
REFERENT INVESTIČNÍ VÝSTAVBY

Nástup do zaměstnání: možný ihned, popř. dohodou

Odbor: Odbor rozvoje a údržby obce, oddělení investiční

Náplň práce: práce při údržbě zeleně, úklidu a údržbě městské části podle pokynů vedoucího (manuelní práce, obsluha
zahradní a jiné techniky, řízení motor. vozidel)
pracovní pohotovost především v zimním období, ostatní
činnosti dle pokynů vedení ÚMČ

Místo výkonu práce: Praha - Čakovice
V platové třídě: 9. - podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění
Pracovněprávní vztah: 40 hod. týdně, na dobu neurčitou,
zkušební doba 3 měsíce

ŘIDIČ

Nástup do zaměstnání: možný ihned, popř. dohodou

Místo výkonu práce: Praha - Čakovice

Náplň práce: Příprava investičních akcí, zpracování investičních záměrů podle zadání, projektové přípravy apod.,
příprava a zajištění průběhu výběrových řízení na investiční,
popř. neinvestiční akce, příprava podkladů pro RMČ k posuzování projektů vlastních i cizích investorů, zajišťování realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace
investic, výkon technického dozoru investora u vybraných
akcí, účast na kontrolních dnech, průběžná kontrola čerpání
finančních prostředků apod.

V platové třídě: 6. – 7. plat. třída podle Nařízení vlády
č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a zák. č. 262/2006 Sb., v platném
znění, stupeň dle délky praxe

DĚLNÍK A ŘIDIČ
Odbor: Odbor rozvoje a údržby obce, oddělení údržby
Místo výkonu práce: výchozí místo pro práci na území
městské části Praha - Čakovice je Úřad městské části Praha –
Čakovice se sídlem Nám. 25. března 121, Čakovice

Odbor: Odbor rozvoje a údržby obce

Pracovněprávní vztah: částečný úvazek 20 hod. týdně, na
dobu neurčitou zkušební doba 3 měsíce
Nástup do zaměstnání: možný ihned, popř. dohodou
Náplň práce: rozvoz jídel z kuchyní ZŠ a MŠ na detašovaná
pracoviště
Více informací k jednotlivým pozicím na webových stránkách www.cakovice.cz.

V platové třídě: 6. – 7. plat. třída podle Nařízení vlády
č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a zák. č. 262/2006 Sb., v platném
znění, stupeň dle délky praxe

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit do
podatelny úřadu na adresu:
Úřad městské části Praha – Čakovice
Ing. Milena Pekařová – tajemnice
nám. 25. března 121, 196 00 Praha 9 – Čakovice
Obálku označte slovy – NEOTVÍRAT

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

Kontaktní osoba: Ing. Milena Pekařová (283 061 415)

mĚStSkÁ čÁSt 7

VOK (na objemný odpad)

VOK na bioodpad

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

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

Do těchto nádob je zakázáno odkládat nebezpečný odpad, (tj.
televize, lednice, pneumatiky, chemikálie, zářivky, autobaterie), dále odpad stavební a živnostenský a také bioodpad.

Připomínáme, že tyto kontejnery jsou určeny pouze pro občany městské části Praha – Čakovice.

Z MHMP máme přiděleno na období 7 – 12/2017 16 ks VOK.
září 20.09.
říjen 11.10., 25.10.
listopad 08.11., 22.11.
Kontejnery budou přistavovány ve středu ve 14.00 hod. a odvoz bude ten samý den v 18.00 hod.
Stanoviště těchto kontejnerů:
Třeboradice - parkoviště u hřbitova
Miškovice - Na Kačence

1 ks
1 ks

VOK na bioodpad zajišťuje a financuje MHMP.
Z MHMP máme přiděleno na období 7 – 12/2017 16 ks VOK
na bioodpad.
září 16.09., 24.09.
říjen 08.10., 22.10.
listopad 05.11.
Kontejnery budou přistavovány v sobotu nebo v neděli mezi
9.00 – 12.00 hod.
Stanoviště těchto kontejnerů jsou následující:
Třeboradice - parkoviště u hřbitova
Miškovice - Na Kačence

1 ks
1 ks

Výdej zahradních kompostérů
Od pondělí 18. září 2017 budou vydávány zahradní kompostéry občanům, kteří si v minulém roce podali žádost na úřad
městské části Praha - Čakovice.
Koncem roku 2016 byla zveřejněna anketa pro spoluobčany Městské části Praha - Čakovice, která měla za úkol zjistit Váš zájem o bezplatné poskytnutí zahradních kompostérů. Kdo o tuto službu projevil zájem vyplněním „anketního lístku“ má nyní
možnost vyzvednout si požadovaný kompostér.

KDE?
Odbor rozvoje a údržby obce (ORUO) - nám. 25. března 121, jižní budova (objekt ve dvoře za starou radnicí)

KONTAKTNÍ OSOBA
Kateřina Marhoulová (283 061 426) nebo Lenka Maříková (283 061 431)

KDY?
Od pondělí 18. září 2017 každé pondělí - čtvrtek (8.00 - 11.00 hodin, 13.00 - 16.00 hodin). V jiný termín pouze po telefonické
domluvě.

Podmínky a pokyny pro výdej kompostéru
1) Nárok na vydání kompostérů mají občané MČ, kteří koncem roku 2016 odevzdali anketní lístek na podatelnu ÚMČ.
2) Podmínkou pro výdej kompostéru je to, že vypůjčitel je vlastníkem pozemku, na kterém bude kompostér umístěn nebo má
souhlas vlastníka. Tato informace bude zkontrolována na katastru nemovitostí.
3) Pro vydání kompostéru je nutné vyplnit na místě „Smlouvu o výpůjčce a následném darování“, k čemuž je nutné:
- předem si uvedenou Smlouvu o výpůjčce a následném darování důsledně přečíst, na místě bude pouze doplněna (hlavička, adresa, parc. č., podpisy...)
- mít s sebou občanský průkaz
- znát parcelní číslo pozemku, na kterém bude kompostér umístěn (základní podmínkou je, že pozemek uvedený ve
smlouvě musí být na území městské části Praha - Čakovice, kde bude kompostér prokazatelně umístěn 5 let)
4) Je nutné zajistit si vhodnou vlastní dopravu (auto, vozík). Je třeba počítat s tím, že váha kompostérů se pohybuje mezi
20 - 30 kg a ze strany MČ není zajištěna obsluha, která by manipulaci kompostérů zajistila za vás. V tomto ohledu je nutné
počítat také s tím, že je aktuálně omezen příjezd vozidel z důvodu probíhající rekonstrukce příjezdových povrchů.
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naši podnikatelé

Pekárna se dočkala rozšíření o kavárnu Remigius
»»O tom, že v Čakovicích máme
opět pekárnu - v budově v ulici Cukrovarská naproti ZUŠ Marie Podvalové - jsme v časopise již psali.
K prodejně voňavých a křupavých
dobrot ale nově přibyla také kavárna, kterou její majitelé pojmenovali
Remigius a kterou najdete o patro
výše.
„Stabilizovali jsme se a vytvořili si určitý
okruh zákazníků,“ říká jednatel Středových pekáren Zdeněk Kroupa. „Otevření
kavárny bylo vyvrcholením naší snahy
o zlepšení služeb,“ dodává a říká, že jde
o kavárnu ve vídeňském stylu, která se
řídí heslem: Spěchající hosty neobsluhujeme.
„Stejně jako ve vídeňských kavárnách,
tak i u nás si má návštěvník vše v klidu
vychutnat. Otevřeno máme od 10 do 18
hodin, od prvního října bychom to rádi
posunuli od 11 do 19 až 20, podle zájmu. Víkendy zatím neotevíráme, ale do
budoucna určitě budeme, možná již od
listopadu,“ dodává pan Kroupa.
Ve spodní prodejně došlo k rozšíření sortimentu o italské těstoviny, sýry, uzeniny,
nyní i maďarské. „Snažíme se nenabízet
to klasické, co každý dostane u řezníka,
ale rádi bychom lidem rozšiřovali obzory,“ usmívá se.

A co bude kavárna všechno
postupně nabízet?
„Chtěli bychom rozšířit nabídku jídla.
Konkrétně na bázi sendvičů, lehkých

salátů, jogurtů a jakmile dokončíme kuchyni, tak bychom šli do středomořských
jídel, teplých koláčů z Francie a pro chlapy něco pořádného, například pljeskavici nebo tyrolské brambory, žádné řízky
či guláše. Rádi bychom, aby si naše nabídka našla svůj okruh lidí,“ přeje si Zdeněk Kroupa a dále pokračuje: „V průběhu
října bychom konečně chtěli začít péct
přímo u nás nějaké speciality, něco speciálního čakovického. Nebojíme se ani
většího pečení, sháníme proto nyní v Itálii vhodnou pec. Rádi bychom pak v říjnu
nabídli první upečené čakovické pečivo,

například nějaký speciální čakovický
chléb. Zkrátka něco, aby se naše pekárna odlišila od ostatních. Budeme velice
rádi, když si i do kavárny Remigius lidé
začnou nacházet cestu a stane se z ní
místo, kde si mohou posedět a v klidu
si hezky popovídat. To, co v Čakovicích
momentálně chybí.“
Až tedy půjdete v říjnu kolem pekárny
a ucítíte krásnou vůni, určitě neváhejte
a vkročte dovnitř. Návštěva bude určitě
stát za to.

Text: Michal Káva, foto: Zdeněk Kroupa
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Září u mladých hasičů
Den otevřených dveří
„V sobotu 2. září pořádal náš sbor akci
pro veřejnost s názvem Den otevřených
dveří. Pro návštěvníky byla připravena
ukázka vyproštění z havarovaného vozu,
kterou předvedli kolegové z HZS ze stanice č. 3 Holešovice. Naši mladí hasiči
z Miškovic se zde prezentovali s ukázkou oblíbeného hašení baráčku, kterou
za velkého potlesku skvěle zvládli. Kromě výstavy historických, ale také současných fotek z činnosti našeho sboru
a mládeže zde byla i technika naší jednotky. Dále zde měli ukázku i kolegové
z městské policie. Po celý den byly pro
děti připravené soutěže s hasičskou tématikou jako stříkání vodou na terče,
střílení ze vzduchovky, lanovka, ale nechyběla ani velká trampolína a nafukovací skluzavka. Doufáme, že se návštěvníkům u nás líbilo a těšíme se zase příští
rok na viděnou,“ říká vedoucí kroužku
mladých hasičů při SDH Miškovice Lukáš
Horský.

sičská, ale i vojenská a policejní technika
od nejstarší po nejmodernější,“ dodává
Lukáš Horský.
A co bude mladé hasiče čekat v říjnu?
Závod požární všestrannosti pořádaný

Městským Sdružením Hasičů hlavního města Prahy. Závod se bude konat
v pražském Suchdole 14. a 15. října a zúčastní se jej soutěžní družstva dětí mladších a starších z celé Prahy.

Den s IZS
„V odpoledních hodinách 9. září, jsme se
s dětmi aktivně účastnili velké celopražské akce s názvem Den s IZS Praha 2017,
který se konal na pražském výstavišti
v Holešovicích. Na této akci jsme předvedli dva požární útoky před veřejností,
vedením magistrátu a zástupců vystavujících složek. Program byl velmi bohatý
a k vidění byly ukázky činnosti Policie
ČR, městské policie, záchranné služby,
vězeňské služby, hasičského záchranného sboru a jednotek SDH. Ukázky v podobě vyproštění z havarovaného vozu či
záchrana osob pomocí výškové a lezecké techniky. Dále byla k vidění nejen ha-

Stále probíhá nábor
nových členů do
Oddílu mladých hasičů
(od 7 do 17 let).
Jednotka požární ochrany městské
části Praha Čakovice pořádá nábor
nových členů starších 18 let. Zájemci se
mohou přijít podívat každé pondělí od
16 do 18 hodin do hasičské zbrojnice
v Miškovicích.“ Případně mohou získat
informace na webových stránkách
www.sdhprahamiskovice.cz nebo na
facebooku Hasiči Praha Miškovice.
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Kronikářské perličky – rok 1923
Leden
Počet obyvatel v republice je 13.611.049,
z toho Čechů 8.760.957, Němců
3.123.448, Rusů 411.466, Poláků 75.852,
Maďarů 747.996, Židů 180.535 a jiných…
Z téměř 14 milionů obyvatel našeho státu svítí elektřinou jen 10%, ve Spojených
státech svítí 38,8%. 5. dopoledne 19ti
letý Josef Šoupal, bankovní úředník,
střelil zezadu v bezprostřední blízkosti
po ministru financí Dr. Aloisi Rašínovi.
Kule poranila míchu a uvízla v kosti prsní.. Poraněný po mučednickém utrpení
podlehl 18. února. U nás: Sokol pořádá
ples. Obec dává upravit cestu k Třeboradicům, která byla velice rozblácena.

Únor
Bývalý svátek Hromnic světí se již málo.
Ve vzdělávacím odboru místního Sokola přednáška p. Šmakala o dědičnosti,
účastenství bylo prostřední. Ples zřízenců cukrovarských byl navštíven hojně.
Byla koupena vlajka naší republiky za
113 Kč. Pláště pro dva ponocné byly za
450 Kč. Poštovní ředitelství oznamuje, že
při zdejším poštovním úřadě zřízena jest
vedlejší telefonní ústředna sítě pražské
s veřejnou hovornou. Přišly do obce naší
první české desítihaléře. Ukončena byla
práce v místní rafinerii cukru. Následkem
toho část zaměstnanců zůstává bez práce. Strážníkům k obraně zakoupeny kaučukové obušky. Celý měsíc trvalo velmi
šeredné počasí a nyní je opět hluboké
bláto.

Březen
Cestovatel Fr. Němec přednáší o Africe
se světelnými obrazy. Senátor Klofáč

přednáší ku přání místního Sokola o poměrech amerických. U Trykalů konala se
dělnická akademie se zpěvy a hudbou.
Na polích pracuje se čile a bez překážek.
Sázejí se brambory, zasívá se řepa, zahrady se upravují. Občanům, kteří nehodlají
zaplatit přípojky elektrického vedení budou tyto odebrány.

Duben
Svaz národního probuzení pořádá přednášku zem. inspektora škol Vojty Beneše
za velmi hojné účasti. Prodlouženo elektrické svícení večer do 11 hodin. Dosud
svítilo se do 10 hodin. Místní pokračovací učňovská škola má první výstavu školních prací početních, slohových a výkresů v budově místní školy. V předvečer
května sehrál dramatický odbor u Trykalů za veliké účasti hru Průboj.

Květen
Národní svátek práce slaven za příznivého počasí. Konaly se schůze stran, odpoledne koncertovala na tržišti místní
kapela pana Červinky, večer v hostinci
p. Trykala byl taneční věneček. Ing. Samohrdovi povoluje se stavba nového
skleníku. 13. zemřela paní Garrique Masaryková, choť našeho presidenta. Byla
rodem Američanka, smýšlením upřímnou Češkou. Konala se přehlídka našeho
vojska a letectva na kbelském letišti za
velikého chladna a deště.

Červen
Rovnost, podpůrný spolek, má koncert
a taneční zábavu. O druhé hodině vypraveny byly alegorické vozy. Zároveň
konána místní pouť. Rudou neděli po-

řádá zde IV. odbor komunistické strany.
Dopoledne dětská zábava v zahradě
hostince u Sládků, odpoledne akademie,
hra v kuželky a tanec. Odbor česk. sociální demokracie má vycházku do Měšic
s koncertem a hrou v kuželky. Účastníci
doprovázeni hudbou v počtu 200 mužů
a 120 žen šli silnicí k Třeboradicům. Na
4 ozdobených vozech jela zpívající mládež. Místní dobrovolný sbor továrních
hasičů oslavuje své 50ti leté trvání. Nejstaršímu místnímu hasiči Janu Jandovi
bude udělen diplom a 200 Kč. K žádosti
společenstva různých živností obnoveno bude konání trhů v úterý a v sobotu
a zakázán bude podomní obchod. Počíná se s vykopávkou pro kladení vodovodu podél kostela na budoucí náměstí.

Červenec
V předvečer svátku mistra Jana Husa
o 21 hod. večer konán obcí manifestační průvod. Mnohá okna ozdobena byla
osvětlenými obrazy mistra Jana. Před
poštou řečnil starosta Rudl a dvě děti.
Nakonec zapěli přítomní chorál Kdo jste
boží bojovníci.

Srpen
Na novém sokolském cvičišti u nádraží
dokončuje se pavilon pro šatnu. Panují
neobyčejná vedra. Žně mají průběh příznivý. Vodovod byl odevzdán obci k veřejnému užívání. Dláždí se ulice v centru obce. Obecní úřad byl přestěhován
z továrny do čp. 52 (bývalý konsum).
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anglické houpačky a panoráma. Všude
plno lidí, dětí, papírů a smetí. K večeru
ve dvou hostincích taneční zábavy s obvyklými posvícenskými pranicemi. Dny
jsou pěkné, řepa a brambory se dobře
dobývají.

Říjen
Začala řepná kampaň a práce v továrně.
Konána volba starosty a obecní rady. Starostou zvolen Josef Halík, ten na funkci
resignoval. Při náhradní volbě starosty
odevzdáno 30 hlasů zastupitelů. Z toho
obdrželi: Tůma Karel 16, Rudl Josef 9, a 5
lístků bylo prázdných. Byl tudíž zvolen
starostou pan Karel Tůma.

Listopad
Karel Tůma na první schůzi slibuje pokračovat v rozdělané práci a prosí, aby
ve sboru panovala upřímnost a snášenlivost. Schůze místních spolků a korporací
usnáší se postaviti mistru Janu Husovi
v místní obci pomník a provede k témuž
účelu sbírku po rodinách.

Prosinec

Brambory se prodávají za 60 hal-1 Kč za
kg. Dle Práva lidu bylo v Praze za 1. pololetí letošního roku podáno 1.400 žádostí o rozvod manželský. 21. před 12tou
hodinou zřítilo se nové nevyzkoušené
letadlo a spadlo vedle silnice na poli
u hřbitova. Pilot Kolín octl se pod strojem a byla mu na dvou místech proražena lebka. Byl vytažen ještě při životě, ale
při odvozu do nemocnice zemřel. Všude
se již mlátí a parními pluhy přeorává.

Září
Ohromné zemětřesení, jakého dosud
dějiny lidstva nedoznaly, zničilo Tokyo
a další města. Počet mrtvých udávají
zprávy na půl milionu, domů zničených
zemětřesením, požáry a mořským přílivem více než 200.000, krom jiných i 4
paláce císařské. Yokohama obrácena
v moře hořícího petroleje. U nás 16. konají se obecní volby v místní škole.
Účastno 1.321 volič, odevzdáno 1.310

platných hlasů. Straně čes. socialistů připadlo 440 hlasů, sociální demokracii 410
hlasů, komunistům 280 hlasů a národním demokratům 180 hlasů. 30. konáno
posvícení. Na tržišti plno krámků, křiku,
pískání a střelby. Na bývalém rybníku 2

Sněží. V hostincích místních i v Třeboradicích jsou mikulášské zábavy s nadílkami. Členové Volné myšlenky vybírají po
domech na projektovaný pomník. Sešlo
se asi 1.500 Kč. 17. z odpoledního vlaku
vypadla před Třeboradicemi Olga Tyllová, 32 r. stáří, která pro nevolnost vyšla
na plošinu posledního vozu a byla větrem smetena. Zabila se a pochována jest
na místním hřbitově. O Vánocích krásné
zimní dny. Mládež využívala k sáňkování
každého svahu a hoši bruslili na cestách.
Po dlouhých létech jezdí se na saních
opětně i silnicí.
Připravila Jarka Krákorová
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Rozlosování souteží
Národní házená, 2. liga mužů:
TJ Avia Čakovice

Fotbal, 1. B třída (sk. B): SK Třeboradice B

27. srpna, 15.30: Žatec B - Čakovice (17:21)

3. září: ČZU - Třeboradice B 0:1

3. září, 11.00: Čakovice - Nýřany B (25:19)

9. září: Třeboradice B - Chodov 2:0

9. září, 15.00: Litohlavy - Čakovice (12:22)

17. září, 16.30: Xaverov - Třeboradice B

10. září, 10.30: Všenice - Čakovice (14:15)

24. září, 16.30: Třeboradice B - Braník B

17. září, 16.00: Čakovice - Litice

30. září, 17.15: Tempo B - Třeboradice B

24. září, 10.30: Rožmitál - Čakovice

8. října, 16.00: Třeboradice B - Kbely

30. září, 16.00: Čakovice - Ejpovice

14. října, 15.30: Ďáblice B - Třeboradice B

1. října, 11.00: Čakovice - Kyšice

22. října, 15.30: Třeboradice B - Háje B

8. října, 15.00: Most - Čakovice

28. října, 10.15: Kyje - Třeboradice B

14. října, 12.30: Čakovice - Vřeskovice

4. listopadu, 11.30: Třeboradice B - Dolní Počernice

15. října, 11.55: Čakovice - Příchovice

11. listopadu, 14.00: Třeboradice B - Vršovice B

Fotbal, přebor Prahy: SK Třeboradice

26. srpna: Třeboradice B - ČAFC B 0:1

19. listopadu, 13.30: Hrdlořezy - Třeboradice B

13. srpna: Třeboradice - Admira B (4:1)

Fotbal, 2. třída (sk. B): TJ Avia Čakovice

20. srpna: Třeboradice - ČAFC (1:0)

26. srpna: Čakovice - Vinoř (9:0)

27. srpna: Ďáblice - Třeboradice (1:1)

2. září: Union Žižkov - Čakovice (0:4)

2. září: Třeboradice - Přední Kopanina (4:3)

9. září: Čakovice - Troja B (5:2)

9. září: Královice - Třeboradice (2:4)

16. září, 10.45: Kačerov - Čakovice

17. září, 16.30: Třeboradice - Dolní Chabry

23. září: 10.30: Čakovice - Březiněves B

23. září, 10.30: Vršovice - Třeboradice

30. září, 10.30: Čakovice - Šeberov B

30. září, 10.30: Třeboradice - Dukla Jižní Město

8. října, 16.00: Spoje - Čakovice

7. října, 16.00: Braník - Třeboradice

14. října, 10.30: Čakovice - Partisan

14. října, 10.30: Uhelné sklady - Třeboradice

22. října, 15.30: Praga B - Čakovice

22. října, 15.30: Újezd nad Lesy - Třeboradice

28. října, 10.30: Čakovice - Dolní Počernice B

29. října, 14.30: Třeboradice - Horní Měcholupy

5. listopadu, 17.00: Strašnice B - Čakovice

5. listopadu, 14.00: Motorlet B - Třeboradice
11. listopadu, 14.30: Tempo - Třeboradice

Fotbal, Liga gentlemanů 40+: FC Miškovice

17. listopadu, 10.30: Třeboradice - Zbraslav

7. září: Miškovice - Březiněves (8:1)
14. září, 19.15: Miškovice - Ďáblice (na Bedřichovské)

Fotbal, 1. B třída (sk. A): FC Miškovice

18. září, 19.00: ČAFC - Miškovice

26. srpna: Řeporyje - Miškovice (3:3)

7. října, 10.15: Březiněves - Miškovice

3. září: Miškovice - Střešovice B (6:2)

11. října, 20.00: Ďáblice - Miškovice

10. září: Radotín B - Miškovice (1:6)

26. října, 19.15: Miškovice - ČAFC (na Bedřichovské)

16. září, 11.00: Miškovice - Aritma B
23. září, 16.30: Malešice - Miškovice
1. října, 16.00: Miškovice - Bohnice B
8. října, 16.00: Zličín B - Miškovice
14. října, 15.30: Miškovice - Stodůlky B
22. října, 15.30: Podolí B - Miškovice
29. října, 15.00: Satalice - Miškovice
4. listopadu, 11.00: Miškovice - Smíchov
12. listopadu, 14.00: Přední Kopanina B - Miškovice
18. listopadu, 15.00: Miškovice - Nebušice
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Oddíl národní házené TJ Avia
Čakovice pořádá pravidelně
nábor do přípravky
•
•
•
•

je ti 6 až 12 let?
chceš se naučit dobře házet míčem?
chceš si zlepšit fyzičku?
chceš střílet góly nebo naopak chytat v bráně?

Pokud ANO, tak pro tebe pořádáme nábor do oddílu národní
házené! Přijď se podívat na trénink a na dalším se hned zapoj
do hry.
Zahraješ si mistrovské zápasy, zúčastníš se letních soustředění
a dalších super akcí!
Věnovat se ti budou trenéři a zároveň aktivní hráči: Helena
Špatková, Šárka Klímová a Jiří Boček.
Každou středu od 17:15 hodin
• V sezóně: duben- květen, září - říjen vždy od 17:15 hod, začátek tréninku 17:30, konec 19:00, hřiště NH Čakovice, vchod
z ulice K Sedlišti (směr Havraňák)
Každou středu od 17:15 hodin
• v době zimní přípravy: listopad - březen vždy od 17:15 hod
• začátek tréninku 17:30, konec 19:00, kde: sokolovna TJ Avia
Čakovice, Jizerská 328/4, 196 00 Praha 9 - Čakovice
Děti čeká pravidelná sportovní příprava:
• v zimě 1x týdně v sokolovně
• v sezóně 2x týdně na venkovním hřišti
Naučí se sportovním dovednostem, odpovědnosti, disciplíně
a soužití v kolektivu.
Kontaktujte pro další informace e-mailem zde:
Helena Špatková – helena.spatkova@gmail.com
Šárka Klímová – 08S.a.r.k.a@seznam.cz

Oblastní přebor – středočeský kraj
NÁRODNÍ HÁZENÁ
domácí zápasy – hřiště Národní házené,
vchod z ulice K Sedlišti – směr Havraňák

16.9.2017 – sobota
08:00 – Starší žáci – TJ Avia Čakovice – TJ Sokol Podlázky
09:10 – Muži – TJ Avia Čakovice – TJ Sokol Podlázky
28.9.2017 – čtvrtek
08:00 – Koeduci – TJ Avia Čakovice – Sokol Březno
09:10 – Ženy – TJ Avia Čakovice B – Sokol Březno
10:30 – Dorostenky – TJ Avia Čakovice – Sokol Březno
11:45 – Starší žákyně – TJ Avia Čakovice – Sokol Březno
13:00 – Ženy – TJ Avia Čakovice A – Sokol Břeno
14:15 – Muži – TJ Avia Čakovice – TJ Republikán Praha
7.10.2017 – sobota
08:00 – Koeduci – TJ Avia Čakovice – TJ Stará Huť
09:10 – Ženy – TJ Avia Čakovice A – TJ Stará Huť
10:30 – Starší žákyně – TJ Avia Čakovice – TJ Stará Huť
11:45 – Ženy – TJ Avia Čakovice B – TJ Stará Huť
13:00 – Muži – TJ Avia Čakovice – TJ Stará Huť

II. liga muži B
17.9.2017 – neděle			
16:00 – Muži – TJ Avia Čakovice – TJ Plzeň - Litice
30.9.2017 – sobota 			
16:00 – Muži – TJ Avia Čakovice – TJ S.Ejpovice
1.10.2017 – neděle			
11:00 – Muži – TJ Avia Čakovice – TJ S.Kyšice
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Kulturní akce

mĚStSkÁ čÁSt
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Třeboradické posvícení aneb řemeslo má zlaté dno

Třeboradické
posvícení
23. září 2017

11-18 hodin

DESIGN:

Tradiční posvícení
na Slaviborském náměstí
v Třeboradicích

ZUŠ MARIE PODVALOVÉ
NOVĚ OTEVÍRÁ

TANEČNÍ OBOR
V SATALICÍCH

Přijímací řízení
18. září 2017
od 16:00 do 18:00 hodin

Třeboradické posvícení
aneb řemeslo má zlaté dno
Program:
11.00 Divadlo ze skříně-pohádka pro děti
12.00 Mše Svatá v kostelní zahradě Nanebevzetí Panny Marie
13.00 posvícenský průvod
13.30 Osminka-hudební vystoupení
14.15 MŠ Třeboradice
15.00 potulný Bard Jiří Wehle
15.45 MŠ Čtyřlístek
16.00 Falconia-koně a dravci v akci
17.00 potulný Bard Jiří Wehle
18.00 šermíři a kovářské umění
Venkovská zahrada-prezentace proměny zahrádky v MŠ
Program doprovodný po celý den:
Staročeské pouťové atrakce ARTHURA VOCÁSKA,
jarmark, dílny, minizoo, slámové hrady, soutěž o ,,Nejkoláč"

Talentová zkouška bude spočívat ve vytleskání
zadaného rytmu a v posouzení pohybových
schopností zájemců ve věku od 5-ti let.
K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice, 190 15
www.zuscakovice. cz

Podrobný program
na www.lipatreboradice.cz
Příspěvek na program:
50,-Kč (dospělí)

Pravidla soutěže: každá pekařka,či pekař přinese svůj
posvícenský,,nejkoláč" do infostánku u vchodu, kde bude
zaregistrován pod číslem a předám do prodejního stánku
MŠ Třeboradice. Tam bude oddělena část pro porotu a zbytek
bude prodán a výtěžek použit na realizaci proměny
zahrádky v MŠ Třeboradice Koláče je možné přinášet
do 14 hodin /je možné přidat recept/.
Vyhlášení proběhne mezi 14-15 hodinou.
Balík slámy, vybrané víno a taška důležitých drobností.
Už se těšíme na vybrané laskominy. /Koláče prosím noste
nejlépe na recyklovatelných tácech či talířích/.
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VOŠ INFORMAČNÍCH STUDIÍ
A SŠ ELEKTROTECHNIKY, MULTIMÉDIÍ A INFORMATIKY

NABÍZÍME BUDOUCNOST A PRESTIŽ
INTERAKTIVNÍ GRAFIKA A VIZUALIZACE
Klasická propagační média od firemního
vizuálního stylu po reklamní kampaně, užitou
grafiku, multimédia, scénáristiku, dramaturgii
a postprodukci, práce ve specializovaných
profesionálních programech.
PŘENOSOVÉ A SÍŤOVÉ TECHNOLOGIE
Tvorba a testování počítačových aplikací
v souladu s pravidly kybernetické bezpečnosti,
nastavení parametrů OS počítačů
a počítačových sítí, údržba atypických zařízení,
práce s HW firmy CISCO a s virtualizačním
SW firmy ORACLE Corporation.
ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA A BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE
Projektování a monitoring parametrů bezpečnostních systémů,
údržba a správa banky dat, nastavení perimetrů a využívání
biometrických dat. Výuka s použitím špičkového know-how.
INFORMAČNÍ MANAGEMENT
Podniková informatika, služby knihoven a služby muzeí a galerií.

INZERCE
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
Velkoobchod hutním materiálem v Praze 9 přijme:
SKLADNÍKA
na odpolední směnu (14.00 - 22.00 hod)
Požadujeme: paličský, jeř., vazač. průkaz, VZV, prof. ŘP „C“,
MZDA 28.000 - 30.000 Kč
Tel.: 731545839, e-mail: knourek@technimat.cz
PEDIKÚRA Miškovice (160,- Kč, s docházkou 210,- Kč),
tel.: 606 500 867.
Přijímám poukázky seniorů od MČ.
Přijmeme pracovnice kompletace papírenského zboží,
modelů, elektroniky.
Provozovna Praha 9 - Čakovice. Informace po - pá od 8:00
do 16:00 na emailu: cakovice.eurodelta@volny.cz,
tel.č. 724776102, 724776103.

Výuka: Praha 9 - Novovysočanská 48/280, Praha 4 - Pacovská 350/4
P ř ij ďte se p o d ívat. Kontakt: tel.: 775151347, www.sssep9.cz

přirozená strava zdravá výživa psů

Druhý ročník Bobofestu potěšil téměř dvě stovky lidí
Ve sportovním areálu TJ Avia Čakovice proběhl na začátku
září druhý ročník hudebního festivalu Bobofest, na který
se sešlo okolo 170 návštěvníků. „Jako první hrál letňanský
punk rock Paragraf 219, poté nastoupil Led Zeppelin revival, který připravil famózní zážitek k poslechu a po nich
čakovický Generační problém,“ říká pořadatel festivalu
a jeho dvorní zvukař Boris Zindulka.
Zmiňovaný Generační problém na akci slavnostně pokřtil
své první album. „Kapela děkuje městské části za finanční
příspěvek k natočení alba, za pokřtění děkujeme Miro-

slavu Kalinovi a z městské části Danu Kajprovi. Za pomoc
děkuji také nadšeným kamarádům, kterými jsou stálice
Pavel Havlina, Petr Zelí Veselý, Pavel Legner, Milan Vachule
a MV2 moto a Mirka Veselá jako paparazzi. Hlavní dík ale
patří úžasným návštěvníkům, kteří vytvořili skvělou atmosféru a oddílu národní házené, za umožnění vybudovat
v areálu stabilní pódium. Těšíme se už teď na další ročník,“
těší Borise Zindulku.

Text: Michal Káva, foto: Mirka Veselá a Jitka Černohorská

