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Vedle státní základní
školy byla otevřena
i škola soukromá
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V Třeboradicích ožil
odkaz skladatele
Antonína Dvořáka
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Nohejbalisté Čakovic
vybojovali v Superfinále
stříbrné medaile
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září 2015

U NÁS
V ČAKOVICÍCH

Základní škola se dočkala
rozšíření, str. 4-6
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DRU HÝ
PÁR SKE L

OČNÍ OPTIKA A OPTOMETRIE ČAKOVICE
K JAKÝMKOLI MULTIFOKÁLNÍM SKLŮM
OD NÁS DOSTANETE
VÁMI VYBRANÝ DRUHÝ PÁR SKEL

NYNÍ

ZCE LA
ZDARMA *

K JAKÝMKOLI SKLŮM S OCHRANNOU
VRSTVOU OD NÁS DOSTANETE VÁMI
VYBRANÝ DRUHÝ PÁR SKEL

ZDARMA

*

DÁLE POSKYTUJEME ZDRAVOTNÍ SLUŽBY:
• Měření zraku - optometrie v návaznosti na očního lékaře
• Screening zraku dětí od 6 let • Opravy brýlí a mnoho dalšího

* Ve stejné či nižší hodnotě.
Při nákupu nových obrub.

Dr. Marodyho 14/2, Praha 9 Čakovice
tel.: 773 677 947, stingo.cakovice@seznam.cz, www.stingooptik.cz, více informací v optice
INZER NA ŠIRKU.indd 1
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KADEŘNICTVÍ MEGGII v Letňanech (Pavla Beneše 750/12),
sleva pro nové zákazníky v salónu 10%. Možnost zajištění
kompletního kadeřnického servisu V POHODLÍ VAŠEHO
DOMOVA. Tel.: 775 473 782.

!! 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

PEDIKÚRA Miškovice (145,- Kč, s docházkou 195,- Kč),
tel.: 606 500 867.
MASÁŽE od 60,- Kč. Tel.: 606 106 366.
Přijímáme poukázky MČ Praha – Čakovice.
KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize, opravy.
Tel. 775 132 921.
Podzimní lekce Pilates v Solné jeskyni Letňany! Již
tradičně každý čtvrtek 19-20,30 h. Začínáme 17.9.2015.
Přijďte s námi vyzkoušet. Dopřejte svému tělu užitečný
pohyb a zároveň svému organismu i pokožce zdravý
pobyt v prostředí solné jeskyně. Rezervace na
tel. 283 880 761, info na www.hama-studio.cz.
Společnost MADE GROUP, a.s. hledá na pozici ŘIDIČE
sk. B, C. Požadujeme: SŠ vzdělání, dobrý zdravotní stav
doložen lékařským potvrzením, řidičský průkaz sk. B, C,
platné Osvědčení profesní způsobilosti řidiče, průkaz VZV,
výpis bodů z evidenční karty řidiče, praxe profesionálního
řidiče nejméně 3 roky, výpis z rejstříku trestů, fyzickou
zdatnost, schopnost vysokého pracovního nasazení.
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis na e-mail:
personal@madegroup.cz
Společnost MADE GROUP, a.s. hledá pro obchodní
odd. ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICI. Požadujeme:
VŠ, SŠ vzdělání, schopnost zvládat zátěžové situace,
max. flexibilitu, spolehlivost, znalost anglického
jazyka. Náplň práce: komunikace se zákazníky, příjem
a zpracování objednávek, práce s interním systémem,
zadávání a aktualizace dat. Možnost i na poloviční
úvazek. V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis
s fotografií na e-mail: personal@madegroup.cz
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prázdninové dny nám skončily a naše děti opět
usedli do školních lavic. A já jsem nesmírně hrdý
na události prvních zářijových dnů. Rozšířili jsme
základní školu o novou budovu v Dyjské ulici a žáci
tak dostali jednu z nejmodernějších škol, které jsou
momentálně v České republice.

Neotevřela se ovšem pouze naše státní škola, ale
rovněž soukromá základní škola Livingston, ležící
v těsném sousedství Základní školy Dr. Edvarda Beneše. I slavnostní otevření tohoto školního zařízení
si řada z vás nenechala ujít a při prohlídce jste mohli spatřit opět něco nového.

Slavnostního otevření se zúčastnila řada výjimečných osobností z oblasti školství a přestřižení pásky
a nástup prvňáčků osobně sledovaly stovky z vás.
Byla radost sledovat nadšené dětské tváře, ale
i spokojené výrazy rodičů.

Nabídka školství v městské části se tak opět rozšířila. A to nejen v počtu míst pro naše školáčky, ale
i v nabídce systému výuky. Rodiče si tak mohou
vybírat z více možností metodiky výchovy a to je
dobře pro ně i pro samotné děti, které jsou pro nás
tím nejcennějším, co máme.

Rozhodně ale nemůžeme usnout na vavřínech,
protože rozšíření naší základní školy je během na
dlouhou trať. Nechceme, aby děti občanů naší
městské části musely dojíždět do škol mimo Čakovice a proto plánujeme další rozšíření. V nejbližších
letech musíme pro potřeby žáků vybudovat dalších zhruba 450 míst ve školních lavicích!

Přeji vám krásný vstup do podzimu,
S úctou Váš starosta
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.

Sedm nových tříd pro žáky prvního a druhého ročníku bylo
slavnostně otevřeno v budově v ulici Dyjská. Základní škola
Dr. Edvarda Beneše se tak dočkala potřebného moderního
rozšíření.
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V Dyjské bylo slavnostně otevřena nová
budova naší ZŠ

Livingston rozšířil nabídku školních zařízení
Nabídka školství v Čakovicích se rozrostla o soukromou školu
Livingston, která žákům nabízí netradiční a moderní postupy
při výuce. Do nového školního roku už nastoupilo prvních třicet
žáků.
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Svoz odpadu v naší městské části
Máte objemný odpad, nebezpečný či bioodpad? Podívejte se na
stranu 9, abyste zjistili, kdy budou přistavěny kontejnery a kam
můžete odvézt objemnější odpad.

Historie hostince U Herčíků sahá až do roku
1933
V seriálu Naši podnikatelé jsme zavítali do tradiční čakovického
hospůdky U Herčíků, kde si můžete pochutnat na dobrém jídle
a pití. Historie této hospůdky sahá do 30. let minulého století.

V Třeboradicích ožil odkaz Antonína Dvořáka
Strana 14
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Z obsahu

Sousedský třeboradický spolek připravil v rámci Třeboradického
posvícení úchvatnou výstavu věnovanou geniálnímu skladateli
Antonínu Dvořákovi. A přidal i výstavu o třeboradické historii.

Čakovický nohejbal je druhý nejlepší
v republice
Skvělou sezonu vyšperkovali nohejbalisté TJ Avia Čakovice
účastí v Superfinále. V něm sice podlehli favorizovaným
Modřicím 2:5, ale stříbrné medaile jsou obrovským
úspěchem.

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,
Kateřina Marszálková. Jazyková korektura: Michal Káva. 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 2015.
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V Čakovicích otevřeli novou školu budoucnosti
»»Své

první žáky dnes přivítalo
zbrusu nové detašované pracoviště
základní školy Dr. Edvarda Beneše
v pražských Čakovicích. Sedm plně
vybavených tříd s kapacitou pro
210 žáků bude moderním způsobem poskytovat výuku pomocí digitálních technologií. Prostřednictvím
tzv. "Future classroom", tedy třídy
budoucnosti, se budou děti učit na
elektronických tabulích a dotykových stolech. Výstavba nové školy
stála 25 milionů korun.
„Otevřením nového detašovaného pracoviště se čakovická škola stala jednou
z největších základních škol v celé České
republice. Ode dneška ji navštěvuje přes
jedenáct set dětí. Zároveň je navíc jedinou státní základní školou, která nabízí
v takovém rozsahu výuku pomocí digitálních technologií," uvedl Alexander
Lochman, starosta městské části Praha-Čakovice.

Nová škola v první zářijový den přívítala
prvních 180 dětí v sedmi třídách, o celkové kapacitě 210 žáků. Slavnostního
otevření se zúčastnila Eva Kislingerová,
náměstkyně primátorky hlavního města
Prahy pro oblast finanční politiky, a náměstek ministryně školství Stanislav
Štech. Před rekonstrukcí sloužil objekt
školy jako družina. V přízemí bylo zázemí
pro výuku pracovních činností a nechyběly zde ani výukové kuchyně. Zastaralou budovu nyní nahradily moderní
učebny s interaktivními stoly a panely.
„Učitelé tu mají k dispozici moderní nástroje pro větší různorodost výuky, které reagují na aktuální potřeby dnešních
dětí a jsou velmi efektivní. Jedná se zejména o práci v malých skupinách orientovanou na řešení problémů, jež rozvíjí
sociální a komunikační dovednosti. Hravá forma digitálních učebních materiálů u dětí navíc podněcuje zvědavost
a představivost. Žáci si hrají a zároveň

se vzdělávají," přiblížil moderní metody
Alexander Lochman. Jako sjednocující
prvek třídy pak fungují interaktivní panely, které umožňují žákům zapojit se
do centrálních vzdělávacích aktivit. Učitelům pak nabízejí možnost detailní přípravy výuky. Vzhledem k digitální povaze a dalšímu možnému využití příprav je
jejich práce navíc mnohem efektivnější.
Náklady na výstavbu nové školy se vyšplhaly na 25 milionů korun. Městská část
ještě plánuje dokončit úpravy v okolí
budovy a vnitroblok. Kromě vlastních
fondů se na financování podílelo Hlavní
město Praha, Státní fond životního prostředí a dotaci přislíbilo i Ministerstvo
školství České republiky.
„Šlo o objekt, kde v dávných dobách
výuka již probíhala, tak z toho pohledu
se to nabízelo jako přirozená kapacita
k rozšíření. Šli jsme touto cestou, obě
školní budovy plánovali současně, jen se
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angažovaný ve všech věcech, sleduje
světové trendy, dívá se po světě a snaží
se využívat to nejlepší. Je to veliké štěstí
pro Čakovice i pro tuto školu," chválí.
Slovy chvály nešetřil ani náměstek ministryně školství Stanislav Štech.
"Když to srovnám s jinými školami, které jsem viděl, tak se domnívám, že je na
špičkové úrovni, co se vybavení týče.
Prostory respektují to, že pojme mnoho
dětí. Třídy jsou velmi pěkně a moderně
vybavené. A moderní bude i za pět let,"
připojil se Stanislav Štech.

na projekty šetřily peníze. Počítali jsme
s tím tedy dlouhodobě a nastartovali to
v čase, kdy to bylo nejvíce potřeba,“ vysvětluje Jiří Vintiška, místostarosta a radní pro školství, který měl celou stavbu od
samého počátku na starosti. „Současná
kapacita nám vystačí do roku září roku
2017. Vytvářet dostatek míst v základní
škole bylo a i je do budoucna prioritním
cílem rady. Aby všichni prvňáčci mohli
být přijatí do školy na území naší městské části a nemuseli dojíždět jinam,“ dodává pan Vintiška.
"Škola na mě udělala velice příjemný dojem. Měla jsem příležitost podívat se do
učeben a všechny jsou supermoderně
zařízeni. Žáci tak mají předpoklady, aby

se učili za pomoci nejmodernější techniky," chválila náměstkyně primátorky
hlavního města Prahy Eva Kislingerová.
"Záruka dobré práce s dětmi je i v panu
řediteli Martinu Střelcovi, který je velice

„Díky moderní technice se děti se mohou
naučit řadu nových věcí, když budou
vedeni strukturovaně. V mimoškolním
světě používá dítě počítač spontánně,
ve škole se užívá systematicky, směrem
k osvojení poznatků. A to vše čakovická
škola nabízí,“ dodává.

Text: Michal Káva
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Současná kapacita školy bude stačit ještě příští rok,
říká ředitel ZŠ Martin Střelec
»»Ředitel základní školy Martin
Střelec a jeho tým mohou mít velikou radost. S úspěchem bylo v první zářijový den otevřeno detašované
pracoviště v Dyjské, které nabídlo
sedm nových tříd.
Pane řediteli, určitě musíte být na nový
"přírůstek" pyšný, že?
Jsem hlavně rád, že se vše stihlo a prvňáčci mohli 1. září do nových prostor
nastoupit. Samotná budova měla od začátku své limity, protože se jednalo o rekonstrukci staršího objektu. Myslím, že
zvolené prostorové dispozice jsou nakonec ty nejlepší možné a že budova bude
škole skvěle sloužit. Na co jsem snad
trochu hrdý, je vybavení, kterým se nám
podařilo novou budovu zařídit. Troufám
si říci, že naše učitelky mají k dispozici
špičkové edukační technologie, které
u nás zatím nemají obdoby.
Kolik tříd se v nové budově nachází?
V budově je sedm tříd. Všechny jsou již
pro letošní školní rok využity jako takzvané kmenové třídy.
Bylo už otevření nového detašovaného
pracoviště školy hodně nutné?
Otevření nové budovy bylo nezbytné.
Pro tento školní rok již stávající prostory

školy dostatečnou kapacitu neposkytovaly.
Jakou kapacitu nyní kompletně škola
nabízí?
V tuto chvíli má škola kapacitu 1110
žáků. V praxi jde ovšem o nereálné číslo.
Všechny třídy by musely být maximálně
naplněny a toho lze docílit pouze v případě výrazně vyšší poptávky, než je nabízená kapacita. Takový stav by ovšem
nebyl pro vzdělávání našich žáků příliš
vhodný. Aby mohla naše škola pokrýt
poptávku obyvatel městské části, tak
musí mít vždy o patnáct procent vyšší
kapacitu.
Jaký je výhled do budoucna? Roste počet nových školáčků?
Současná kapacita bude stačit ještě pro
příští rok. Podle podrobné studie demografického vývoje bude počet školáků
růst až do školního roku 2023/24. V tomto roce bude počet žáků kulminovat.
Existují tři varianty tohoto vývoje, podle kterých by se v tomto roce měl počet žáků pohybovat mezi 1534 v nízké
a 1791 ve vysoké variantě. Nejpravděpodobnější je střední varianta, která předpokládá 1634 žáků. Opět je třeba připomenout, že kapacita školy bude mu-

set být vyšší než uvedená čísla. Vedení
městské části již rok pracuje na různých
variantách řešení. Řada z nich se během
tohoto roku ukázala z různých důvodů
jako nerealizovatelná. Buď se jednalo
o převody a výkupy pozemků, které by
obec nestihla vyřešit v potřebném čase
nebo se ukázalo, že v uvažovaných lokalitách narážíme vůči výstavbě nových
školních objektů na výrazný odpor sousedních obyvatel. Nyní rada městské
části dospěla ke konsensu a pracujeme
na jediné variantě koncepce rozvoje základního vzdělávání v městské části.
To vše realizovat musí být velice
náročné...
Naše škola prochází dynamickým růstem již pět let a dalších osm let nás čeká.
Pro všechny zaměstnance to přináší výrazně zvýšené nároky na jejich již beztak
nesmírně náročnou práci. Pokud dosud
nezaznamenali naši klienti žádné závažnější problémy v chodu školy, tak je
to jenom jejich zásluha. Rád bych tedy
celému svému týmu poděkoval za jejich
skvělou práci!
Text a foto: Michal Káva

Ředitel Základní školy Dr. Edvarda Beneše
Martin Střelec (vlevo) při slavnostním
otevření nové školní budovy v Dyjské.
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Další škola! V Čakovicích se otevřela soukromá ZŠ Livingston
»»S

novým školním rokem nebyla otevřena pouze nová budova ZŠ
Dr. Edvarda Beneše, ale rovněž
byla slavnostě otevřena zbrusu nová
budova Základní školy Livingston,
která rozšíří již tak pestrou nabídku školních zařízení v naší městské
části. Tato škola umožní moderní
a smysluplné vzdělávání v nadstandardně vybavené budově, jejíž výstavba byla financována ze soukromých prostředků investora.

Základní škola Livingston
přistupuje ke vzdělávání
moderně
“Snaha naučit všechny děti ve stejný moment naprosto stejné učivo je lichá. Není
reálné, aby všechny děti ve třídě byly
stejně nadané na matematiku, přírodní
vědy i cizí jazyky,” říká spoluzakladatelka
školy Eva Dittrich Sanigová.
A jak vůbec vznikla tato myšlenka na vybudování takovéto školy?
„Ve školním prostředí se pohybuji celý
život a tento krok byl přirozeným vyústěním mých předchozích pracovních
zkušeností,“ usmívá se paní Dittrich Sanigová. „Myšlenku jsem mohla realizovat
díky panu Pokornému, který prostřednictvím své společnosti Property Trust
zafinancoval výstavbu budovy školy.

Do projektu jsme šli společně a naplno.
Škola již funguje a to také díky odvaze
rodičů, kteří nám důvěřovali a děti k nám
zapsali i ve chvíli, kdy ještě škola fyzicky
nestála,“ dodává.
Výuka v nové škole Livingston je přizpůsobena konkrétním potřebám dítěte,
jeho věku, zájmům a talentu. Každý žák
má vlastní plán vzdělávání, a může tak
postupovat svým přirozeným tempem
a věnovat více času tomu, co ho zajímá
a v čem může jednou vyniknout.
Zajímavě řešená budova školy ve Vážské
ulici nabízí na ploše 2800 metrů čtverečních kompletní vybavení: Montessori

pracovnu, kreativní ateliér, multifunkční
pohybový sál, kuchyňské studio a další
specializované učebny. Moderní technologie umožňují připojit se na wifi síť kdekoliv v budově, a to za pomoci počítačů
či tabletů, které jsou žákům k dispozici.
Veškeré vybavení budovy je plánované
na míru, koncepce interiéru vznikla pod
vedením architekta Jiřího Junka. Celková výše investice do stavby budovy přesáhla 50 milionů korun.
Kapacita školy je 240 žáků, v prvním roce
nastupuje třicet žáků prvního až třetího
ročníku. Žáci i učitelé jsou vybaveni zařízeními od společnosti Apple, v každé
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školství
třídě je instalován nejmodernější interaktivní displej. Škola podporuje zdravé
stravování, samozřejmostí je zajímavě
koncipovaná odpolední družina i výuka
jazyků. „Předměty jsou spojeny do tematických bloků, jednotlivé vzdělávací
oblasti na sebe smysluplně navazují. Děti
jsou hodnoceny slovně, důraz je kladen
na sebehodnocení. Výstupem vzdělávání
na ZŠ Livingston není vyplněný test, ale
v životě seberealizovaný a spokojený člověk,“ říkají s úsměvem členové této ZŠ.
Škola spolupracuje se Zájmovým centrem Livingston, které nabízí péči o malé
děti, kroužky, anglické programy i zajímavé workshopy pro dospělé.
A jak je možné se do soukromé Základní
školy Livingston přihlásit?
„Pro školní rok 2016/2017 budeme přijímat děti do prvního, druhého, třetího

a čtvrtého ročníku. Do prvního, druhého
a třetího ročníku je navíc možné přestoupit kdykoliv v průběhu školní roku
2015/2016. Prvním Dnem otevřených
dveří bude pondělí 5. října. Samozřejmě

je možné se k nám po domluvě přijít podívat i kdykoliv jindy,“ zve zájemce zakladatelka školy.

Text: Tereza Kubíčková a Michal Káva

mĚStSkÁ čÁSt 9

VOK (na objemný odpad)
Vážení spoluobčané,
i v II. polovině roku 2015 budou pro potřeby občanů MČ Praha - Čakovice přistavovány kontejnery na objemný odpad.
Tyto kontejnery zajišťuje a financuje MHMP a tím i stanovuje podmínky výběru odpadu a druhu odpadu, který do VOK
patří.
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 12 ks VOK na období 7 – 12/2015
září
09. 09., 23. 09.
Stanoviště těchto kontejnerů:
říjen
07. 10., 21. 10.
Třeboradice - parkoviště u hřbitova
listopad
04. 11., 18. 11.
Miškovice - Na Kačence
Kontejnery budou přistavovány ve středu ve 14.00 hod.
a odvoz bude ten samý den v 18.00 hod.

1 ks
1 ks

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

VOK (na bioodpad)
Vážení spoluobčané,
i v II. polovině roku 2015 budou pro potřeby občanů přistavovány kontejnery na bioodpad. Tyto kontejnery jsou určeny
na zahradní odpad – listí, trávu, větve, neznečištěnou zeminu, případně kuchyňský bioodpad rostlinného původu bez
živočišných zbytků.
Připomínáme, že tyto kontejnery jsou určeny pouze pro občany městské části Praha – Čakovice. VOK na bioodpad zajišťuje a financuje MHMP.
Z MHMP máme přiděleno 6 ks VOK na bioodpad pro období
7 – 12/2015 celkem
září
27. 09.
říjen
25. 10.
listopad 15. 11.

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

Kontejnery budou přistavovány v neděli mezi 9.00 – 12.00 hod.
Mimo tyto dny je možné využít stanoviště VOK Na Bahnech k odložení velkoobjemového odpadu a sutě do
přistavených kontejneru.

Pro občany Čakovic je tu sběrný dvůr Kbely
»»Od dubna je občanům naší měst-

ské části k dispozici sběrný dvůr v
sousedních Kbelích, na rohu ulic Jilemnická a Bohdanečská. Jde o jeden ze šesti sběrných dvorů na území Prahy, které provozují Pražské
služby. Pro občany hlavního města
je jejich užívání zdarma.
Ve sběrných dvorech mohou občané
předávat následující druhy odpadu:

-o
 bjemný odpad (nábytek, zařízení
domácnosti)
- s uť z bytových úprav, zdarma
v množství do 1 m3
- dřevěný odpad
- odpad z údržby zeleně
- kovový odpad
- papír, sklo, plasty, nápojové kartony
- nebezpečné složky komunálního odpadu

- pneumatiky - za poplatek dle velikosti
- vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, tv, rádia, sporáky, počítače, ...)
NELZE odevzdávat nebezpečné složky
stavebního odpadu (např. asfaltovou
lepenku obsahující dehet, azbest a podobně). Ve sběrných dvorech je stanoveno omezení jednorázového návozu,
možný vjezd vozidel max. do 3,5 tuny.
Otevírací doba:
pondělí až pátek 8.30 - 16.00
sobota 8.30 - 15.00
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mĚStSkÁ čÁSt

Městská část Praha - Čakovice
vyhlašuje ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění

tyto ZÁMĚRY
Tlf: 2 8306 1410, 2 8306 1413
Č.j. 03953/2015/ÚMČPČ
rozhodnutím RMČ ze dne 31. 8. 2015
usnesením č. USN RM 429/2015
Pronájem nebytového prostoru v objektu Cukrovarská č. p. 230, postaveném na
pozemku parc. č. 1375, obec Praha, k. ú.
Čakovice.
Účel využití nebytového prostoru: skladovací prostory
Popis a rozsah pronajatých nemovitostí:
Jedná se o nebytový prostor umístěný
v 1.podzemním podlaží, z přední části přístupný z úrovně terénu, se samostatným
vstupem, o celkové výměře 123,01m2.

Dispozice:
- zádveří 8,99 m2
- sklad 23,03 m2
- sklad 28,34 m2
- sklad 44,42 m2
- sklad 18,23 m2
Nebytový prostor nemá v dobrém technickém stavu vnitřní povrchy (omítky,
podlahy) a ZTI instalace a nájemce jej
bude přejímat do nájmu ve stavu jak
stojí a leží.
Cena za pronájem:
Částka ročního nájemného za pronájem předmětného nebytového prostoru
vzejde z výsledků VŘ.

Doba nájmu:
Doba nájmu bude určitá, počínaje dnem
podpisu nájemní smlouvy, a to 5 let.
Prohlídka nemovitostí:
Na vyžádání po telefonické dohodě s paní
Markétou Baťkovou, tel. 283 061 429.

Způsob hodnocení nabídek:
Nabídky budou vyhodnoceny dle těchto
kriterií:
 výše nabídnutého nájemného
 záměr využití nebytového prostoru
V Praze dne 4.9.2015
Ing. Alexander Lochman, Ph.D., starosta

Nabídku obsahující veškeré náležitosti a podepsanou příslušnou osobou (uchazečem, případně statutárním zástupcem uchazeče u právnických osob) je třeba doručit na adresu Městská část Praha – Čakovice, nám. 25. března 121, 196 00, Praha 9 – Čakovice
poštou nebo osobně do podatelny úřadu na adrese: Cukrovarská 52, Praha 9 – Čakovice. Obálku zřetelně označte „Výběrové
řízení: Cukrovarská 230 – neotvírat“, a to nejpozději do dne 15. 10. 2015 do 12.00 hodin.
Tlf: 2 8306 1410, 2 8306 1413
Č.j. 03952/2015/ÚMČPČ
rozhodnutím RMČ ze dne 31. 8. 2015
usnesením č. USN RM 428/2015

Stavba nemá v dobrém technickém stavu vnitřní povrchy a instalace a nájemce
ji bude přejímat do nájmu ve stavu jak
stojí a leží.

Pronájem budovy č. p. 20 postavené na
pozemku parc. č. 120, obec Praha, k. ú. Čakovice. Jedná se o stavbu, způsob využití
pro obchod, pozemek má výměru 231 m2.

Cena za pronájem:
Min. částka ročního nájemného za pronájem předmětné budovy a pozemku, je
25 000,-Kč/měsíc. Na úhradu nájemného
bude možno započítat náklady na provedení stavebních oprav předmětné budovy v rozsahu výměny elektroinstalace,
rozvodů ZTI a vytápění, když Městská
část Praha – Čakovice ve smyslu § 2263
zákona č. 89/2012 Sb. vysloví souhlas
s takovými stavebními opravami.

Účel využití budovy: Záměrem Městské
části Praha – Čakovice je zřízení zařízení občanské vybavenosti s obchodní
činností nabízející mimo jiné sortiment
pečiva.
Popis a rozsah pronajatých nemovitostí:
Jedná se o částečně podsklepenou budovu bývalé pekárny se třemi nadzemními podlažími, která má dva samostatné
vchody, o celkové výměře 405,74 m2.

Doba nájmu:
Doba nájmu bude určitá, počínaje dnem
podpisu nájemní smlouvy, a to 10 let plus
doba potřebná na provedení případných

rekonstrukčních prací s tím, že tato doba
nesmí přesáhnout 6 měsíců. oprav.
Podmínky nájmu:
Celkovou rekonstrukci vnitřních prostorů předmětné budovy provede nájemce
na vlastní náklady s tím, že rekonstrukce
musí být dokončena do 6-ti měsíců ode
dne podpisu nájemní smlouvy.
Prohlídka nemovitostí:
Na vyžádání po telefonické dohodě s paní
Markétou Baťkovou, tel. 283 061 429.
Způsob hodnocení nabídek:
 záměr využití budovy
 výše nabídnutého nájemného
 výše odsouhlasených investic
V Praze dne 4.9.2015
Ing. Alexander Lochman, Ph.D., starosta

Nabídku obsahující veškeré náležitosti a podepsanou příslušnou osobou (uchazečem, případně statutárním zástupcem uchazeče u právnických osob) je třeba doručit na adresu Městská část Praha – Čakovice, nám. 25. března 121, 196 00, Praha 9 – Čakovice
poštou nebo osobně do podatelny úřadu na adrese: Cukrovarská 52, Praha 9 – Čakovice. Obálku zřetelně označte „Výběrové
řízení: Cukrovarská 20 – neotvírat“, a to nejpozději do dne 15.10.2015 do 12,00 hodin.

Více informací a podrobnější popis výběrových řízení
naleznete na: www.cakovice.cz

naši podnikatelé 11

Tradice hostince U Herčíků sahá až do 30. let minulého století
»»V dalším díle seriálu o podnikate-

lích z naší městské části jsem se vypravili do tradiční hospůdky U Herčíků. Našli bychom ji na křižovatce
ulic Polabská s Vyhlídkovou a její
tradice sahá až do roku 1933.

"Ano, založil ji náš praděda v roce 1933.
Komunisti nám ji poté sebrali pod tehdejší RaJ a v devadesátých letech si ji
táta opět vzal na sebe. Nyní to jsou tři
roky, co jsme ji zrekonstruovali," vzpomíná současný majitel Marián Herčík, který
hostinec vlastní společně se svým bratrem Bronislavem.

jak se má ten a ten. Chodí k nám i lidé,
kteří ještě pamatují našeho pradědu.
Téměř každé ráno zavítá jeden host, který k nám chodí už šedesát let. Schází se
u nás široké spektrum lidí, od doktorů
po dělníky, mladí i staří," dodává s úsměvem.
Jakmile k Herčíkům vstoupíte, tak na vás
opravdu dýchne duch klasické hospůdky a hned vás přepadne chuť na dobré
pivo.
"Když jsme to znovuotevřeli, tak jsme to
postavili právě na pivu a na chuťovkách
k němu. Jak ale začalo chodit více a více
lidí, tak jsme začali i vařit a chytlo se to.
Kuchyň u nás běží už dva roky a funguje
to," říká Marián.
Projíždíte-li po Polabské ulici, tak nemůžete minout velikou tabuli, na které
je vždy napsán "páteční tahák". Každý
pátek se totiž můžete těšit na nějakou
specialitu, často doprovázenou živou
hudbou.

Tento čakovický hostinec nabízí skvělé spojení na ukojení chutě po dobrém
pivu i dobrém jídle.
"Jsme tradiční, klasická hospůdka. Lidé si
ji pamatují ještě z dávných dob a ptají se,

"Snažíme se, aby se u nás pořád něco
dělo. Každý pátek připraví kuchař nějakou zajímavou specialitu, k tomu nám
chodí zahrát i muzikanti. Prezentujeme
to na tabulích před hospodou, o každé
akci se tak všichni dozví," láká šéf návštěvníky.

Do hospůdky, která má kapacitu 60
míst uvnitř a dalších 40 na zahrádce, si
můžete skočit na oběd nejen během
pracovního týdne, ale nově také o víkendu. Jako jeden z mála hostinců totiž ten
U Herčíků začal vařit hotovky i během víkendových dnů. "Náš kuchař je výborný,
je to omáčkový specialista, často ho musíme nutit i do něčeho lehčího," směje se
Marián Herčík.
Po dobrém pití a jídlu si můžete zahrát
šipky, kulečník nebo se podívat na sportovní pořady, které se vysílají.

Text: Michal Káva
Foto: www.uherciku.cz
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senioři

inzerce

Klub seniorů
Přednášky na říjen
7.10.2015 od 14.00 hod. Renata Havlová - Obecná pravidla
stravování (Jak ozdravit jídelníček v seniorském věku)

Přednášky na listopad 2015

14.10.2015 od 14.00 hod. PhDr. J. Sommer - Valdštejnova
smrt

11.11.2015 od 14.00 hod. R. Havlová - Jak stravou předejít
osteoporóze

21.10. od 14.00 hod. Štěpánka Duchková - Jak to chodí před
televizní kamerou

18.11.2015 od 14.00 hod. PhDr. J. Sommer - Burgundsko kraj zaslíbený vínu (dataprojekce)

29.10. (čtvrtek) Vycházka po pravé straně Václavského
náměstí. Sraz účastníků vycházky v 11:45 na konečné bus
v Čakovicích u Tesca.

25.11.2015 od 14.00 hod. P. Lešovská – Děti Marie Terezie

Společnost Fjord Bohemia s.r.o. se sídlem Za Avií 914/2,
Praha 9 – Čakovice, která se zabývá výrobou a zpracováním

4.11.2015 od 14.00 hod. IC Praha - Skleněný svíce, váza
dekorace ve vintage stylu

Tělocvičná jednota SOKOL Čakovice

všech druhů ryb a produktů s tím spojených, příjme do
svého týmu, pro úsek výrobní linky, šikovné pracovníky na

srdečně zve na

pozici OPERÁTOR VÝROBY. Náplň práce: obsluha výrobní
linky, spolupráce při příjmu, skladování a výdeji surovin
a hotových výrobků, manipulační a hygienicko-sanitační
práce, úprava, porcování, filetování a skladování ryb,
kontrola rybích výrobků dle technologických norem,
identifikace jakostních rozdílů v konečném produktu,
efektivní využití strojů a pracovní doby ke snižování

27. října 2015 od 18,00 hod.

výrobních a materiálových nákladů, v případě potřeby

sraz v 17,45 hod. na náměstí Jiřího Berana

plnění dalších úkolů zadaných svým nadřízeným.
Požadavky: chuť pracovat, spolehlivost, manuální
zručnost, trestní bezúhonnost, zodpovědnost, pečlivost
a smysl pro detail.
Nabízíme: práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající
finanční ohodnocení, možnost seberealizace a profesního
růstu, možnost koupě produktů za zvýhodněné ceny, po
zapracování práce systémem krátký - dlouhý týden, dobrou
dopravní dostupnost.
V případě vašeho zájmu posílejte životopis na nabor@
fjordbohemia.cz , do předmětu uveďte Operátor výroby.
Společnost MADE GROUP, a.s. hledá SKLADNÍKA.
Požadujeme: praxe alespoň 1 rok na obdobné pozici, velmi
dobré organizační schopnosti, základní znalost práce na
PC, čistý trestní rejstřík, dobrý zdravotní stav, spolehlivost,
zodpovědnost, smysl pro pořádek. Náplň práce: příjem
a výdej zboží, vlastní manipulace se zbožím ve skladu
a v regálovém systému (nakládky, vykládky, skladování,
apod.), skladová evidence zboží na PC, další skladové
operace, práce ve třísměnném provozu (R/O/N).
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis na e-mail:
personal@madegroup.cz

PŘIJĎTE SI S NÁMI PŘIPOMENOUT
VZNIK SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

Kultura 13

Čakovická tlapka podruhé, tentokrát ve Vinoři
Čakovický nadační fond Pes v nouzi pořádal druhý díl charitativního setkání
a pochodu příznivců čtyřnohých mazlíčků s názvem Čakovická tlapka. Tentokrát
se setkání událo ve Vinoři.
"Ve Vinoři jsme se setkali u vstupu do
lesa, kousek od naučné stezky Vinoř - Satalice, na kterou jsme se poté vydali na
příjemnou procházku," začíná své povídání Tereza Machová z organizace Pes
v nouzi. "Účastníky setkání uvítal náš nadační stánek, v němž bylo možné zakoupit předměty s logem fondu a také byla
přijímána materiální pomoc pro Bull
azyl, a to v podobě dek, ručníků, granulí,
konzerv a nejrůznějších pamlsků. Nasbíralo se toho opravdu hodně a všem za
pomoc děkujeme," dodává.

Setkání všem páníčkům i psům zpestřila psí pekárna Dogtown. "Ta připravila
opravdu chutné pamlsky ve formě tlapek, muffinů, sušeného masa a daších
věcí. Myslím, že ani jeden přítomní pejsek neodolal. Lindě i jejímu týmu musíme za skvělou práci poděkovat," chválí
Tereza Machová.
"Celé naše setkání bylo věnováno Bull
Azylu Čáslav, který se ve svém azylu starají o psy plemen bull bez domova. Pobyt pejsků je zde formou dočasné péče,
kdy jsou připravována na odchod do nových domovů, často musí proběhnout
jejich převýchova, k majitelům, kteří
mají s plemeny typu bull zkušenosti. Za
azyl přijel Richard a Klára Kaudlovi s Lojzíčkem, který stále čeká na své vysněné

doma," přibližuje Tereza průběh setkání.
"Naším hostem byla také Lenka Cieslarová, která je doporučenou terapeutkou
Dornovy metody pro zvířata. Krátce nám
tuto metodu představila a kdo chtěl, tak
se jí mohl na cokoliv zeptat. Víme, že
venkovní prostor není zrovna ideální na
přednášky, proto jsme se s Lenkou dohodli, že se s námi potká ještě jednou, na
našem dalším setkání," pokračuje.
Po setkání a povídání vyrazila celá výprava na společnou procházku. Během
celé akce se vybralo pro Bull azyl téměř
10 tisíc korun.

Text: Michal Káva
Foto: Tereza Machová

14

Kultura

Výstava Antonína Dvořáka v Třeboradicích
»»Během Třeboradického posvícení,

které se konalo v minulých dnech a
o kterém vám, společně s tím čakovickým, napíšeme v příštím čísle
vašeho časopisu, se jako doprovodná akce konala výstava věnovaná
skladateli Antonínu Dvořákovi.

"Když za námi s nabídkou spolupráce
přišla Libuše Uríková ze sdružení LíPa
a nabídla nám organizaci výstavy věnované géniovi české i světové hudby Antonínu Dvořákovi, tak jsme ji bez váhání
přijali," vysvětluje Michaela Šimůnková
ze Sousedského třeboradického spolku,
který výstavu pořádal.
"Dostali jsme tím příležitost pomoci šířit
jeho hudební odkaz. Výstava byla věnována tomuto člověku proto, jelikož jeho
předci žili v Třeboradicích a v domě číslo
7 žil jeho praděd Jan Dvořák a narodil
se zde i jeho děd Jan Nepomuk Dvořák.
Zvolený termín 26. září byl výborně vybraný, jelikož přesně před 61 lety byla na
zmiňovaném domě slavnostně odhalena pamětní deska věnována rodu Dvořáků za přítomnosti Společnosti Antonína Dvořáka, místního kronikáře Jana Širce a řady milovníků Dvořákovy hudby,"
dodává paní Šimůnková.

Výstava byla uspořádána v historické
zvonici kostela Nanebevzetí Panny Marie
a doplněna výtvarnými pracemi dětmi ze
Základní umělecké školy Marie Podvalové v Čakovicích. V areálu zahrady bylo
pro návštěvníky připraveno občerstvení
formou koláčků a dokonce preclíčků ve
tvaru houslového klíče. Členky Sousedského třeboradického spolku se pokusily
navodit atmosféru doby Antonína Dvořáka tím, že se převlékly do dobových
kostýmů a děti byly převlečeny na téma
komické opery Čert a Káča.
"Děti měly možnost hrát si se zvířátky
z miškovické Farmy zvířat, dospělí návštěvníci výstavy si mohli prohlédnout
fotokopii kroniky Jana Širce a ti, kteří měli
tu čest se s ním potkat osobně, na něj
s úctou zavzpomínali. A s nadšením přijali fakt, že díky paní Krákorové si mohli
kroniku znovu prohlédnout. V areálu
zahrady kostela byla připravena rovněž
výstava věnovaná historii Třeboradic.
Odpoledne zpříjemnil Vítězslav Řehulka,
které sloužil Mši svatou a připravil si také
výklad ve zvonici o poslaní zvonů v minulosti, což se zájmem poslouchali děti
i dospělí," přibližuje Michaela Šimůnková průběh povedeného dne.

Na výstavě nechyběla ani řada vzácných
hostů. "Děkujeme, že mezi nás přišli pan
starosta Alexander Lochman s rodinou,
1. místostarosta Jiří Vintiška s rodinou,
ředitelka Základní umělecké školy Marie
Podvalové a radní pro Třeboradice Ivana Heřmánková, ředitelka MŠ Čtyřlístek
a členka zastupitelstva Ludmila Vargová
a řada dalších. Pevně věříme, že se výstava všem líbila a strávili s námi příjemný
den," děkuje paní Šimůnková.
Pořadatelé výstavy Antonína Dvořáka
ze Sousedského třeboradického spolku
by v souvislosti s konáním akce chtěli
poděkovat za pomoc a poskytnutí potřebných odborných materiálů a podpoře: Společnosti Antonína Dvořáka,
Národnímu muzeu, Městské části Praha
Čakovice, Základní umělecké škola Marie Podvalové, paní Jaroslavě Krákorové,
spoluautorce knihy Čakovice, Miškovice,
Třeboradice, dále paní Jindře Sorokové, Ludmile Vargové, Věře Skořepové
z Domu s pečovatelskou službou v Třeboradicích, panu Janu Sládečkovi, autorovi knihy Třeboradice, Janu Kloudovi
a Římskokatolické farnosti v Čakovicích.

Text: Michal Káva
Foto: Michaela Šimůnková

Sousedký třeboradický spolek vyzývá obyvatele Třeboradic, zda by pomohli rozšířit výstavu o historii Třeboradic svými materiály z domácích sbírek. Poskytnuté materiály by byly okopírovány a vráceny. Paní Michaelu Šimůnkovou můžete zkontaktovat na telefonním čísle 602 225 950 nebo emailové adrese m.simunkova@volny.cz. Spolek předem děkuje!

nedovedu sám popsat. Po skončení akce jsem byl neuvěřitelně smutný, že musím opustit tolik
nových přátel, se kterými jsem se skamarádil. Chtěl bych také velmi poděkovat MČ Čakovice za
finanční podporu, která mi pomohla tuto cestu uskutečnit.

Aktuality

23. Světové skautské Jamboree v Japonsku
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Čakovická stopa na 23. Světovém Jamboree v Japonsku
»»Martin

Nedvěd z čakovického
skautského střediska Athabaska se
zúčastnil 23. Světového Jamboree
v Japonsku.

Letos v létě jsem se s dalšími 300 českými skauty a skautkami vydal do Japonska
na Jamboree. Jamboree je setkání skautů a skautek z celého světa, které se koná
každé 4 roky, letos se nás sešlo na 33 000 ze 150 různých zemí světa. Není proto
divu, že přejít celý areál trvalo občas i 45 minut.
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poslechli přednesy básní, které napsali vedu popsat. Po skončení
jsem
byl náčelníkem
10.50
dorostenky,
12.05
koeduci
B,
ani chvíli nenudili.
13.10 dorostenci, 14.15 starší žákyně,
15.20 starší žáci
10.45 fotbal Miškovice - Kačerov

Kam v říjnu
v Čakovicích za
sportem?

Foto: Martin Nedvěd, Karel Pešek (celokontingentová fotka)

Neděle 11. října
11.00 národní házená muži Čakovice
- Most
16.00 fotbal Třeboradice - Přední
Kopanina
Sobota 17. října
10.30 fotbal Čakovice - Benice
12.15 národní házená muži Čakovice
- Příchovice

Za skautské středisko Athabaska Martin Nedvěd

NAČOS – NÁŠ ČAKOVICKÝ OKRAŠLOVACÍ SPOLEK
Sázíme, ryjeme, plejeme, zaléváme a uklízíme v Čakovicích, Miškovicích a Třeboradicích.
Plánujeme další podzimní okrašlovací akce. Více na www.nacos.cz nebo facebook.

Foto: Martin Nedvěd, Karel Pešek (celokontingentová fotka)

Neděle 18. října
11.00 národní házená muži Čakovice
- Vřeskovice
15.30 fotbal Třeboradice B - Řepy
Sobota 24. října
Národní házená Čakovice - Bakov.
Program: 8.30 ženy, 9.45 koeduci A,
10.50 dorostenky, 12.05 koeduci B,
13.10 muži, 14.25 starší žákyně, 15.30
starší žáci
10.30 fotbal Čakovice - Strašnice
Neděle 25. října
14.30 fotbal Třeboradice - Zličín
Sobota 31. října
10.15 fotbal Třeboradice B - Háje B
10.45 Miškovice - Aritma B
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Čakovičtí nohejbalisté jsou stříbrní!
»»Po návratu Čakovic do nohejbalové extraligy asi
nikdo nečekal, že "nováčci" se dostanou až do finále proti Modřicím. A stalo se. Čakovičtí nohejbalisté
vyšperkovali skvělou sezonu druhým místem po základní části, vyřazením Karlových Varů v semifinále
a postupem do Superfinále, ve kterém po bojovném
výkonu podlehli favorizovaným Modřicím 2:5.
Tým trenéra Vladimíra Simona je dobře poskládaný. Návratem Jakuba Mrákavy získal zkušenost, kterou doplňuje dravé
mládí.
"Už dlouho tvrdím, že Čakovice budou jednou na špici extraligy. Mají talentované mladé hráče, kteří jdou herně nahoru.
A návratem Jakuba Mrákavy navíc získali i potřebnou osobnost, která je usměrňuje a dodává jim sebedůvěru," chválí
náš tým modřický trenér Petr Gulda.
Superfinále se hrálo tradičně v zaplněné modřické hale a fanoušci Čakovic byli pořádně slyšet. Hráči z Modřic ale začali

lépe a brzy vedli 4:0. Stačil jim tak jediný bod, ale čakovičtí
hráči se vzepjali a snížili na 4:2. Tým z jihu Moravy ale prokázal větší zkušenost a pátý bod nakonec získal, celkově vyhrál
5:2 a do sbírky přidal další titul. Kralování Modřic v posledních letech nemá konkurenci, Čakovice ale byly více než důstojným soupeřem!
Na tvářích čakovických hráčů bylo bezprostředně po utkání
vidět zklamání, ale postupem času si všichni začali uvědomovat, jak velikého úspěchu dosáhli.
"Trochu jsme se trápili s mezihrou ve dvojkách i ve trojkách.
Modřice potvrdily roli favorita, v poslední trojce nás úplně
rozstřílely, ale my jsme šťastní, že se nám jako nováčkům
povedlo dojít až do finále extraligy. Je to obrovský úspěch
a máme velikou radost. Možná ta naše hra mohla být trochu
lepší, ale musíme být spokojení," řekl po obdržení stříbrné
medaile Jakub Mrákava.

Text a foto: Michal Káva
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Chybí nám více střeleckého prachu, říká Zdeněk Dafčík
»»Po

Jaké jsou vaše cíle pro letošní sezonu?

Za sebou máte první zápasy nové sezony, jak jste se startem spokojeni?

Na to je ještě těžké odpovídat. Sezona je
dlouhá a zdravotní stav nám zatím není
úplně ideálně nakloněn. Brzy přijdeme
o dalšího útočníka Jiřího Čechovského,
kterého čeká další těžká operace kolena.
A nejspíš to bude na celou sezonu, takže
na konkrétní cíle je ještě velmi brzy.

zranění je opět velikou útočnou oporou čakovických házenkářů
Zdeněk Dafčík. Popovídali jsme si
s ním o začátku nové sezony.

Nový ročník nezačal vůbec dobře, protože ještě před prvním zápasem jsme přišli
o velmi dobrého útočníka Lukáše Duchka. Ze zdravotních důvodů s ním nemůžeme počítat na celou podzimní část.
Po prvním utkání vše vypadalo dobře a i v dalších dvou jsme se s citelnou
ztrátou v útoku dokázali vyrovnat. V posledních dvou zápasech se ale ukázalo,
jak nám chybí více střeleckého prachu.
Takže spokojenost může být z úvodních
tří kol, z dalších dvou jen s výsledky naší
obrany a s dvojicí výborných brankářů.
Díky nim máme možnost naplno bodovat s jakýmkoliv soupeřem.

Změnil se kádr nějak výrazněji oproti
minulé sezoně?
Nezměnil, znovu jsme získali dvě posily
ze Spojů na hostování na celou sezonu,
tudíž doufám, že nám budou pomáhat
a bude se jim dařit, jako v minulé sezoně. Kádr je stejný, doplnil se jen o mladé
hráče, vychované našimi mládežnickými
trenéry, kterí mají veliký potenciál a už
teď začínají být přínosem.
Jak jsi na tom zdravotně ty osobně? Minulou sezonu jsi nemohl dohrát.

V minulé sezoně jsem si už ve třetím zápase zranil koleno a přišel o celou podzimní část i zimní přípravu. A i když jsme
se po podzimní části nenacházeli zrovna
v hezkých patrech tabulky, tak po návratu zraněných hráčů jsme se dokázali dostat na konečné čtvrté místo a ukončili
ne moc dobrou sezonu důstojně.
Kdo bude letos největším soupeřem
v boji o nejvyšší příčky tabulky?
Sezona právě začala, takže je těžké hledat týmy, které budou na nejvyšších
patrech. Ale myslím, že to budou týmy
z okolí Plzně. A Čakovice!

Text a foto: Michal Káva

Foto nahoře:
Zdeněk Dafčík patří k oporám Čakovic
a po zranění zase střílí góly.
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Remi
Language School
JAZYKOVÉ KURZY
zkušení lektoři
příznivá cena

ANGLIČTINA

Stříhání a úprava psů

pro děti a dospělé

NĚMČINA
pro dospělé

Řepová 735, 196 00 Praha 9, tel. 283 932 540
Untitled-1 1

6.5.2011 9:00:47

Možnost přípravy na
mezinárodní zkoušky.
Zápis 14. a 15. září 2015
od 17 do 19 hodin v budově
Gymnázia Čakovice.
www.remils.cz
737 633 206

Podzimní lekce Pilates v Solné
jeskyni Letňany! Již tradičně každý
čtvrtek 19-20,30 h. Začínáme
17.9.2015. Přijďte s námi vyzkoušet.
Dopřejte svému tělu užitečný pohyb
a zároveň svému organismu i pokožce
zdravý pobyt v prostředí solné
jeskyně. Rezervace na tel. 283 880
761, info na www.hama-studio.cz.

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!
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Akce se koná na nám. J. Berana
a v přilehlých ulicích
Praha 9 - Čakovice
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Čakovické posvícení aneb
naše hvězdy a hvězdičky
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Bohatý program: Dáda Patrasová dětem, duhové bubliny Václava Štrassera, soutěže pro děti, Doktorská pohádka,
Pohádka O Červené Karkulce, Prima Den, Zdeněk Kub, Berenika Kohoutová, Štěpánka Duchková,
Vilém Čok a Bypass, Holokrci a Milan Pitkin, pouťové atrakce.

Čakovičtí senioři si užili další skvělý výlet
Klub seniorů po prázdninách pokračuje ve své aktivní činnosti a členového tohoto čakovického klubu se v polovině
září vydali za krásami Jičínska.

v Miletíně. Tam si každý z účastníků mohl sám osobně stočit
svoji pravou hořickou trubičku, což se neslo ve velmi veselém duchu a v příjemné atmosféře.

A že si užili pěkně nabitý program! Členové Klubu seniorů
se totiž vypravili na hrad Kost, poté zavítali prohlédnout si
Jičín a pak jejich kroky mířily do výrobny hořických trubiček

A zdaleka to nebylo vše. Poté se totiž senioři vypravili do Hořic na vrch Gotthard, navštívili koupaliště Dachova, Smetanovy sady a nevynechali ani Masarykovu věž samostatnosti.

