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Děti ze základní školy pokračovaly 
v sázení stromků, str. 6
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2 inzerce

Pronájem garáží v ulici Žamberská. 
Cena dohodou. Tel. 739 246 004.

Pošlete své dluhy do insolvence! 
Vyřešte své dluhy a exekuce jednou 
pro vždy a začněte znovu normálně 

žít. Nabízím služby insolvenčního 
poradce. Konzultace zdarma. 

Tel.: 605 577 942.

 

 

 

 

V současné době probíhá výběrové 
řízení na certifikovaného finančního  

poradce pro nově otevřenou pobočku v 
Praze 9 Čakovice, Dr.Marodyho 177/1 

(vchod z Cukrovarské 15/20) 

Zájemci se mohou přihlásit na 
Tel.: 604 822 533, Bc. Eliška Stránská 

Kolektiv vysoce kvalifikovaných a certifikovaných školitelů Vám poskytne 
odborné vyškolení a odbornou podporu. 

Pro nově začínající zájemce finanční podpora – zajímavé příjmy 

Školení zdarma 

Volná pracovní doba 

Požadujeme:  

Nejnižší vzdělání středoškoleské 

Čistý trestní rejstřík 

Práce na PC,  

Živnostenský list – na zprostředkování služeb, rozšířený o spotřebitelský 
úvěr                                                                                                                                                  

 

Zájemci se mohou přihlásit na:  
Tel.: 604 822 533, 283 930 382 Bc. Eliška Stránská. 

Kolektiv vysoce kvalifikovaných a certifikovaných školitelů 
Vám poskytne odborné vyškolení a odbornou podporu. 
Pro nově začínající zájemce finanční podpora – zajímavé 

příjmy. Školení zdarma, volná pracovní doba.

Požadujeme: Nejnižší vzdělání středoškoleské, čistý 
trestní rejstřík, práce na PC, živnostenský list – na 

zprostředkování služeb, rozšířený o spotřebitelský úvěr.

V současné době probíhá výběrové řízení 
na certifikovaného finančního poradce pro 
nově otevřenou pobočku v Praze 9 Čakovice, 

Dr. Marodyho 177/1 (vchod z Cukrovarské 15/20)

!!! Vyklízení - Stěhování !!!  Vyklízíme 
byty, domy, sklepy, pozůstalosti 

atd. Odvoz starého nábytku a jiných 
nepotřebných věcí z z domácnosti 

i zahrady na skládku. Stěhování. 
Telefon: 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

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

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.

již od 299 Kč za měsíc

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

NOTEBOOK ZDARMA
Objednejte si týden rychlého internetu

na zkoušku  zdarma!

428001-ADC_inzerat[185x90] 06/2013.indd   1 26.6.13   13:19

tel.: 777 111 247, info@sun-way.cz, www.sun-way.cz 
konzultace a zaměření ZDARMA

ŽALUZIE - ROLETY - MARKÝZY 
SÍTĚ PROTI HMYZU

15% SLEVA

Prodám tepelné čerpadlo pro 
bazény-typ THP 55 – výkon 5,5 kW 

po záruce, málo používany. 
Cena dohodou. Informace na 

tel. 602656926.

Pronajmu prostory po rekonstrukci 
o velikosti  125m2 (96 m2 dílna,

sklad, sociální zázemí) a kancelář 
30m2 v uzavřeném areálu 

v Líbeznicích. Je možné pronajmout 
i zvlášt. Cena Kč 12.000 a kč 3.500. 

Ceny jsou bez DPH, elektřiny, plynu 
a vody. K pronájmu od června 2015.

Volejte na tel. 606 021 985

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

INZERCE

INZERCE
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Přehled svozu odpadu a blokového čištění
Máte doma nebezpečný odpad? Zajímá vás, kde ve vaší ulici 
proběhne blokové čištění? Přinášíme vám podrobný přehled, 
kam lze odpad odnést či odvézt.

Čakovičtí senioři si užili výlet na Šumavě
Několikadenní výlet po krásách Šumavy si užili členové 
čakovického Klubu seniorů. Podívejte se, kde všude babičky 
a dědečkové byli.

V Třeboradicích je to dobrá škola, říkají 
bratři Pechačové
Dvojčata Lukáš a Tomáš Pechačové sbírají zkušenosti 
mezi staršími hráči v třeboradickém klubu, hrajícím 
pražský přebor.

Děti si užily návštěvu zámku i úřadu 
Děti z mateřské školky v Něvské ulici si po roce opět užily 
příjemný den na zámku a podívaly se také, jak to funguje 
na radnici.

Sázení stromků pokračovalo i v letošním roce
Žáci hned ze sedmnácti tříd čakovické základní školy sázeli 
další stromky v okolí kopce Havraňák. Vysázeno jich je 
téměř sto.

Oslavy velikonočních svátků počasí nezkazilo
Po Sousedském adventu pořádal Třeboradický spolek 
i Sousedské Velikonoce. A ty se i přes nepřízeň počasí také 
povedly.

Z obsahu

U nás v Čakovicích – zdarma pro své občany vydává měsíčně MČ Praha – Čakovice, Periodický tisk úzmeního samosprávného 
celku, náměstí 25. března 121, 196 00 Praha – Čakovice, IČ: 00231291 – tel.: 283  061  419, fax: 283  933  497, email:  
unas@cakovice.cz, mestska.cast@cakovice.cz, www.cakovice.cz. Za obsahovou a gramatickou správnost příspěvků nesou 
odpovědnost autoři. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, redakčně upravovat, případně nepřijmout k  otištění. 
Nevyžádané rukopisy a  fotografie se nevracejí. Za  obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Redakce: Michal Káva, 
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 květnu 2015.

Slovo 

starosty

v naší městské části funguje tzv. okrašlovací 
spolek. Jde o premiéru, protože nikdy nic po-
dobného nebylo. Jeho cílem je navrhovat ve-
dení radnice, kde bychom mohli zasadit nové 
stromy, květiny, nainstalovat lavičky, zkrátka 
vše, co je spojeno s estetikou městské části.

A jak uvidíte na dalších stránkách časopisu, 
který právě držíte v ruce, tak v posledních týd-
nech se na našem území opravdu hodně a čile 
rekultivovalo.

Městská část pracuje souběžně na několika 
projektech, které se týkají odpočinkových 
a zelených rekreačních ploch. Je jich opravdu 
hodně. Husův park, kde připravujeme kom-
pletní projekt na revitalizaci. Zámecký park, 
v němž chceme vybudovat nový vstup z uli-

ce Schoellerova a nové veřejné prostranství. 
Ohledně Náměstí Jiřího Berana probíhá jed-
nání s magistrátem na revitalizaci této části 
Čakovic. Rozšířit a revitalizovat plochy chce-
me rovněž u cukrovarského rybníka, které by 
poté měly sloužit k rekreaci mládeže. Pracuje 
se také na zvelebení mratínského potoka.

Veřejná zeleň je totiž důležitou součástí roz-
hodování při jednáních vedení městské části 
a pracujeme na stabilizaci a rozvoji těchto 
ploch, aby mohly sloužit nám všem.

Jaro je téměř za námi, za pár týdnů začne kle-
pat na dveře léto a já vám přeji, aby vaše dny 
byly plné příjemného slunečního svitu.

S úctou Váš starosta
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.

Milí sousedé,
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Foto: Michal Káva 

 » Na svém 13. – 14. jednání Rada MČ mimo jiné projednala:

 � Konání akce pro děti s názvem „Čaro-
dějnický pohádkový les“, která pro-
běhla 26.04.2015 v zámeckém parku.

 � Zajištění přednášek v klubu seniorů 
na březen - červen 2015.

 � Vydávání poukázek na služby pro 
seniory nad 60 let v hodnotě 100,- 
a 150,- Kč + poukázky do hypermar-
ketu Globus jubilantům.

 � Dárek MČ Praha – Čakovice u příle-
žitosti vítání nových občánků a pra-
vidla pro přijímání žádostí o vítání 
občánků.

 � Propojení obytného souboru Čako-
vický park novým chodníkem se stá-

vající komunikací ul. Hakenova, čímž 
se výrazně zkrátí docházková vzdá-
lenost k  zastávce MHD v ulici Marie 
Podvalové.

 � Zpracování studie realizovatelnosti 
a  postupu přípravy při realizaci cyk-
lotrasy A 280 v úseku Ďáblice – Čako-
vice.

 � Záměr vypsání veřejné zakázky ma-
lého rozsahu na projektové práce 
a  změnu užívání objektu č.p. 520 
v ulici Bělomlýnská, k. ú. Čakovice na 
akci “Rekonstrukce objektu na slu-
žebnu městské policie”.

 � Projektové práce společnosti MET-
ROPROJEKT Praha a. s. na zpracování 
“Studie zřízení zastávky Praha-Třebo-
radice“.

 � Projektové práce Ing. arch. Pavel 
a  Eva Vávrovi na stavbu hasičské 
zbrojnice Miškovice a nový vstup do 
parku z ulice Schoellerova

 � Pořízení herních prvků do Relaxpar-
ku Třeboradické korzo od společnos-
ti Bonita Group Service s.r.o.

 � Různé žádosti o stanoviska a povo-
lení.

 � Různé nájemní smlouvy na bytové 
a nebytové prostory.

Informace o činnosti  Rady MČ a Zastupitelstva MČ

Zápisy z jednání Rady a Zastupitelstva MČ jsou uloženy na Úřadě MČ,  
kde jsou zájemcům přístupné k nahlédnutí a jsou rovněž umístěny na stránkách  

www.cakovice.cz

Nová álej zahájila rekultivaci severní části Havraňáku
 » Chodíte rádi na procházky nebo 

si zaběhat či zabruslit do letňansko-
kbelského lesoparku? Vedení  naší 
městské části by rádo vybudovalo 
něco podobného i na druhé straně 
kopce Havraňák.

„Jednou z prvních vlašťovek vize roz-
šíření severní části Havraňáku je nově 
založená álej stromů. Postupně bychom 
chtěli obnovit historické cesty na této 
straně a časem cheme vybudovat čako-
vickou obdobu lesoparku. Stromy nyní 
rostou, postupně budeme shánět pení-
ze na cesty,“ přibližuje tuto vizi místosta-
rosta MČ Praha Čakovice Jiří Vintiška.

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.czIN
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Děti si užily návštěvu 
zámku i úřadu
 » Už se stalo hezkou tradicí, že děti 

z mateřské školky v ulici Něvská 
navštíví zámek a poté se vypraví na 
radnici, kde si prohlédnou, jak to 
na ní funguje. Šlo již o čtvrtý ročník 
akce, kterou uspořádal místostaros-
ta pro školství Jiří Vintiška.

Celý program pro téměř stovku dětí byl za-
hájen právě na čakovickém zámečku, kde 
na děti čekal starosta Alexander Lochman, 
který usměvavým předškoláčkům předve-
dl, jak to chodí na svatebním obřadu. 

Po občerstvení se pak celá výprava vyda-
la do sídla vedení městské části. Začalo se 
na technické správě, kde si děti zasoutě-
žily při zodpovídání nejrůznějších otázek 
a kdo odpovídal nejlépe, mohl se poté 
svézt v nákladním voze. Následovala ná-
vštěva kanceláří a vše bylo završeno pří-
jemným povídáním v kanceláři starosty.

Foto na této straně: Kateřina Marszálková
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 » Městská část Praha Čakovice intenzivně pracuje na 
zvelebování "čakovické" strany kopce Havraňák a stej-
ně jako v minulém roce, tak i letos, se zapojili děti ze 
základní školy do sázení nových stromků.

"Navázalo to na loňské sázení. Revitalizujeme zhruba půl-
hektarový pozemek. Loni jsme osázeli polovinu, letos vy-
čistili tu druhou a vysázeli celkem už kolem stovky nových 
stromů," říká místostarosta Jiří Vintiška.

Vedení městské části převzalo pozemky do své správy a plá-
nuje zkulturnit Havraňák do podoby, jakou si pamatují ti 
starší z nás.

"Narozdíl od nově budovaných teritorií je v této části funkč-
ní vzrostlá zeleň. Tu stačí jen dát do pořádku, uklidit pozem-
ky, doplnit mobiliář, nainstalovat vandaluvzdorné lavičky, 
odpadkové koše a spojit tak dva pozemky do sebe. Cílovou 
vizí je to, aby severní a jižní část Havraňáku byla spojená 
v jednolitý parkový komplex, který bude dělit pouze želez-
nice. Přes koleje bychom rádi udělali dřevěnou lávku, aby 
měli občané bezpečný přechod," dodává Jiří Vintiška.

Do sázení stromků se letos zapojilo sedmnáct tříd ZŠ. "Za to 
jim patří obrovský dík," skládá čakovický místostarosta po-
klonu ochotným a pracovitým žákům.

Žáci základní školy pokračovali v sázení stromků

Foto na této straně: Kateřina Marszálková
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 » Dům dětí a mládeže Praha 9 po-
řádal  pro obyvatele Čakovic, Miško-
vic, Třeboradic a blízkého okolí jarní 
akci pro děti nazvanou Stezka veli-
konočního zajíčka. Na návštěvníky 
čekala soutěžní stanoviště, výtvarné 
dílny, vystoupení dětí z tanečních 
kroužků DDM, miškovická minifar-
ma s kozami, slepičkami a králíčky 
či interaktivní divadelní pohádka 
a oblíbený skákací hrad.

„Na jednotlivých stanovištích si děti vy-
zkoušely, jaké to je skákat jako jarní za-
jíčci – nasadily si uši, hupsly do skákacích 
pytlů a vydaly se na dráhu. Zasoutěžily 
si se svými rodiči v přenosu velikonoční 
kraslice na lžíci po vyznačené trase, po-
kusily se vrátit ztracená kuřátka zpět do 
kurníčku či si vyzkoušely prolézt králičí 
norou. Uvnitř budovy, v tzv. „Vatikánu“ 
pak mohly navštívit výtvarnou dílnu, kde 
se zdobily keramické zápichy do květiná-
če, mohly si obarvit vajíčko v cibulových 
slupkách nebo zasadit jarní osení. A kdo 
měl bohatou fantazii, mohl si nechat na 
obličej namalovat nějaké jarní zvířátko, 

Čakovická Stezka velikonočního zajíčka

                                            

 

 

 

 

 
 

Adresa radnice: Cukrovarská 52/24 (nová administrativní budova), Praha Čakovice 

ČERSTVÉ JÍDLO 

WWW.AUTOMATY-NA-JIDLA.CZ 

 

NA RADNICI MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE BYLA PRO OBYVATELE ČAKOVIC, 
MIŠKOVIC, TŘEBORADIC A ŠIROKÉHO OKOLÍ ZŘÍZENA NOVÁ SLUŽBA!!!! 

NYNÍ MÁTE MOŽNOST ZAKOUPIT SI OBĚD V AUTOMATU NA CHLAZENÁ JÍDLA 
V CENOVÉ RELACI : HLAVNÍ JÍDLO OD 38,- DO 55,-, POLÉVKA OD 9,- 

PŘÍKLAD JÍDELNÍHO LÍSTKU: 

POL:KUŘECÍ VÝVAR S TĚSTOVINOVOU RÝŽÍ 9,- 

POL:RUSKÝ BORŠČ 15,- 

1.Domácí kuřecí čína, americké brambory 38,- 

2.Smažený kuřecí řízek, bramborový salát 38,- 

3.Hovězí na houbách, těstoviny 45,- 

4.Domácí libový hovězí guláš, houskové knedlíky 55,- 

5.Kuře ala kachna, červené zelí, bramborové knedlíky  55,- 

NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT 

KUPTE SI OBĚD A VEČEŘI ZA PÁR KORUN, DO 
PRÁCE, DOMŮ, PRO DĚDU ČI BABIČKU 

motýlka či jiného broučka,“ vypráví o po-
vedené akci Jarmila Šťastná, vedoucí po-
bočky DDM Praha 9 – Čakovice.

Z doprovodného programu mělo hojnou 
účast vystoupení děvčat z kroužku Aero-
bic a Dance aerobic, která si na tento den 
pod vedením lektorky Natálie Šťastné při-
pravila westernové vystoupení v kovboj-
ských kloboucích, či rozvlněné vystoupe-
ní kroužku Standardní a latinsko-americ-
ké tance pod vedením lektorky Bárbory 
Daškové. V odpoledních hodinách mohli 
návštěvníci shlédnout divadelní pohádku 
„Posvátná jabloň“, kterou si připravily děti 
z Dramatického kroužku v čele s lektor-
kou Anne-Francois Josephovou. A kdo se 
po obědě brzy vzbudil nebo si ani nedo-
přál odpolední odpočinek, stihl pohádku 
Deset-dvacet-sova!, kterou si připravilo 
studio Damúza. 

Během měsíce března se navíc děti 
mohly zúčastnit soutěže o nejhezčí veli-
konoční kraslici.

„Stačilo jen přinést vlastnoručně nazdo-
bené vajíčko, které následně ohodnotily 

děti z našeho dopoledního programu 
pro předškoláky Krystálek a zde, na této 
zahradní akci proběhlo vyhlášení vítězů. 
Tímto ještě jednou gratulujeme hlavní-
mu výherci Martínku Kotoučkovi,“ usmí-
vá se paní Šťastná.

„Ačkoli počasí vypadalo tento den zlo-
věstně, zastihla nás jen krátká dešťová 
přeháňka ke konci programu. Komu 
se naše zahradní akce líbila, může se 
už nyní těšit na akci „Finišujeme“, kte-
rá bude již druhým rokem zakončovat 
školní a také „kroužkový“ rok, či se může 
přihlásit na některou naši víkendovou 
nocovku,“ dodává. 

Text: Michal Káva, foto: DDM P9 Čakovice
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Text: Michal Káva Foto: Michaela Šimůnková

mĚStSkÁ čÁSt

 » Velikonoční pondělí si mohli oby-
vatelé naší městské části užít v are-
álu třeboradického kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie.

"Představa Velikonoc mnohých z nás je 
krásné slunečné počasí a koledníci, ale 
počasí si s námi opět  zavtipkovalo. Když 
jsme pořádali Sousedský Advent, přáli 
jsme si sníh a typickou zimu, sníh nebyl, 
za to o Velikonocích byla větší zima než 
o Vánocích a na koledníky padaly vloč-
ky sněhu. Nu což, když jsme neměli sníh 
v době Adventu, tak jsme ho měli opož-
děně o Velikonocích. Ale dobrou náladu 
nám to nezkazilo a úsměv z tváří jsme ne-
ztratili," usmívá se Michaela Šimůnková, 
z pořádajícího Třeboradického spolku.

Přítomní se tak museli zahřát horkým ča-
jem, děti se zahřály při běžeckém slalo-
mu s vajíčkem na lžíci, což se jim ohrom-
ně líbilo.

Jedním ze symbolů Velikonoc jsou také 
domácí zvířata se svými mláďaty a nechy-
bělo ani toto. A jak bývá při "sousedských" 
akcích zvykem, příchozí si mohli prohléd-
nout rovněž výstavu výtvarných prací dětí 
z mateřských školek naší městské části.

"Výstava byla krásná a když jsem si pro-
hlížela jednotlivé práce, uvědomila jsem 

si, jak jsou děti šikovné a talentované. 
Tak jako vždy nechybělo pro všechny ná-
vštěvníky akce připravené občerstvení 
formou pečených typických velikonoč-
ních výrobků ve stylu beránků, mazan-
ců, perníčků a božích milostí dle starých 
a osvědčených receptur z kuchyní našich 
babiček. Koledníků přiběhlo hodně, na-
štěstí obarvená velikonoční vajíčka byla 
připravena v dostatečném množství. 
Takže žádná přítomná dáma či slečna se 
nemusí bát, že by uschla a nebo zošklivi-
la, jak praví tradice," vypráví paní Šimůn-
ková.

Návštěvníků se sešlo hodně a to nejen 
z Třeboradic, ale i z Miškovic a Čakovic.

"A za to jim děkujeme, že přišli i v tak ne-
vlídném počasí," chválí.

Součástí Sousedských Velikonoc byla 
i Velikonoční mše svatá, kterou sloužil 
páter Pavel Budský. Sloužila se venku, v 
areálu zahrady. V době konání mše byla 
sice zima, ale počasí bylo přívětivější 
a dokonce zasvítilo i sluníčko.

Stejně jako Sousedký Advent, tak také 
Sousedské Velikonoce připravila stejná 
parta nadšených lidí, tentokrát pod hla-
vičkou Třeboradického spolku, v němž 
se nyní sdružují.

"V souvislosti s konáním akce bych ráda 
poděkovala naší městské části za pod-
poru, místostarostovi Jiřímu Vintiškovi 
a  jeho rodině za velkou pomoc a pod-
poru, místostarostovi Danielu Kajprovi 
za jeho nezištnou pomoc, panu pátero-
vi Pavlu Budskému a jeho přátelům, MŠ 
Čtyřlístek a MŠ Něvská za přípravu krás-
né výstavy a Farmě zvířat v Miškovicích 
za zapůjčení domácích zvířátek," nešetří 
paní Michaela Šimůnková slovy chvály.

A přidává také výzvu občanům.

"Jako Sousedský Advent, tak bychom si 
moc přáli, aby i Sousedské Velikonoce 
se staly v Třeboradicích tradicí. Samo-
zřejmě nové nápady, jak akce obohatit, 
vítáme.

Je velká škoda, že se Velikonoční mše 
svatá sloužila venku, v areálu zahrady, 
tak jak se stalo zvykem, jelikož náš kos-
telík v Třeboradicích je uzavřen. Podpoř-
te, prosím, znovuotevření kostela svými 
podpisy na petici, která je pro vás stále 
k dispozici v podatelně v přízemí nové 
radnice naší městské části v Čakovicích," 
uzavírá své povídání o velmi povedené 
velikonoční akci.

Velikonoce se v Třeboradicích povedly i přes nepřízeň počasí
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Foto: Michaela Šimůnková

mĚStSkÁ čÁSt
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Vedení radnice si tradičně připomíná 
8.  květen, kdy téměř celá Evropa slaví 
Den vítězství nad nacismem. Vzpomín-
kový den obětem druhé světové války 
si vedení připomnělo položením věnců 
na 7 míst naší městské části.

Cvičení pro seniory 
a cvičení pro 
maminky s dětmi

ZDARMA

Změna v rozpisech vyhrazena • www.cakovice.cz

Podmínky pro účastníky:

•  Cvičení je na vlastní zodpovědnost.

•   O závažných zdravotních omezeních cvičenců je nutno před 
zahájením cvičení informovat trenéra.

•   Za ztráty osobních věcí v průběhu cvičení organizátor nenese 
hmotnou ani žádnou jinou zodpovědnost.

•   Trenér je na místě vždy a v případě nepříznivého počasí rozhodne 
na místě, zda-li se cvičení z bezpečnostních důvodů nebude konat.

•   Hůlky na nordic walking a cvičební podložku má každý své vlastní 
s sebou.

Zimní sezóna – od 1. 10. 2014 do 31. 3. 2015
Letní sezóna – od 1. 4. 2015 do 30. 9. 2015

Rozvrh cvičení
Úterý 10.00 – 10.50 senioři nordic walking
Středa 15.30 – 16.20 cvičení s hlídáním dětí
Čtvrtek 10.00 – 10.50 senioři cvičení

Úterní a čtvrteční cvičení: U zámeckého parku (vchod z ul. Cukrovarská). 
Středeční cvičení: fitness hřiště pro seniory (součást ul. Bermanova 
a přilehlého Čakovického parku). Děti jsou vítány.

Městská část Praha - Čakovice vás srdečně zve na  
Cvičení pro seniory a cvičení s případným hlídáním dětí  
(zejména pro maminky) na území MČ Praha-Čakovice

Srdečné díky všem z Mateřské školky 
Čakovice II – Třeboradice za báječný 
indiánský rok, který pro naše děti na-

Srdečné díky všem z Mateřské školky 
Čakovice II – Třeboradice

Den vítězství nad 
nacismem

chystaly. Porozumět přírodě a žít s ní 
v  souladu, respektovat své kamarády 
a umět jim pomoci a k tomu zažít hod-
ně legrace, naučit se spoustu nových 
her, písniček a dovedností – to je jen 
stručný výčet toho, co naše děti letos 
ve školce prožily a náramně si užily.

Ivetko, Janičko, Ivanko, Moničko, Míšo, 
Magdičko, velká Libuško, malá Libuško 
a Maruško – upřímně vám za všechno 
děkujeme!

Vděční rodiče  
spokojených dětí

ZC Livingston chystá den otevřených dveří
Ve čtvrtek 28. května chystá Zájmové centrum Livingston Den otevřených dveří. 
V tento den se můžete přijít podívat do školky v Oderské ulici. Můžete se podívat 
na to, jak vypadá běžný den dětí ve školce, nebo si sami se svými dětmi zkusit 
některou z aktivit, kterým se děti pravidelně věnují. Na programu je například 
angličtina, Montessori, jóga či bubnování. O měsíc později, ve středu 10. června, 
proběhne den otevřených dveří zájmového centra. Na programu budou vedle 
různých aktivit a her pro děti také ukázky současných i plánovaných kurzů.
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09. 06. – út
08. 09. – út

křižovatka ul. Schoellerova - V Pačátkách 15.00 – 15.20

křižovatka ul. Schoellerova - Mezi hřbitovy 15.30 – 15.50

křižovatka ul. Bělomlýnská - U Bílého Mlýnku (u garáží) 16.00 – 16.20

křižovatka ul. Schoellerova - Cukerní 16.30 – 16.50

křižovatka ul. Ke stadionu - Jizerská 17.00 – 17.20

ul. Něvská   (MŠ 120 - parkoviště) 17.30 – 17.50

křižovatka ul. Cukrovarská - Vyhlídkova 18.00 – 18.20

křižovatka ul. Polabská - U zbrojnice 18.40 – 19.00

KVĚTEN Čakovice 20. 05. 2015 – ul. Ostravická, ul. U Párníků, ul. Jizerská v úseku Vážská - Oderská

Miškovice 27. 05. 2015 – ul. Radonická, ul. Na Mýtě, ul. Zápská, ul. U Zbrojnice, ul. Bendlova, 
ul. Košátecká

ČERVEN Čakovice 03. 06. 2015 – ul. Svitavská v úseku Něvská - Ostravická, ul. Dyjská, ul. Myjavská, 
ul. Něvská v úseku Vážská - Oderská

Čakovice 10. 06. 2015 – ul. Svitavská v úseku Ke Stadionu - Něvská, ul. Kysucká, 
ul. Svratecká, ul. Niská, ul. Lužnická, ul. Doubravská

Třeboradice 17. 06. 2015 – ul. Šircova, ul. Jirsákova v úseku Schoellerova - Bělomlýnská, 
ul. Koubova, ul. Hamplova, ul. Froňkova, ul. Čápova, ul. Svěceného

Čakovice 24. 06. 2015 – ul. Litavská, ul. Radbuzská, ul. Úslavská

ČERVENEC Miškovice 01. 07. 2015 – ul. Na Kačence, ul. Ke Zlatému kopci, ul. Pod Fořtem, 
ul. Před Skálou, ul. K Hárunce

Čakovice 08. 07. 2015 – ul. Dr. Marodyho, ul. Otavská, ul. Ke Stadionu - parkoviště 
Cukrovarské bytovky

Čakovice 15. 07. 2015 – ul. Něvská v úseku Ke Stadionu - Vážská, ul. Jizerská v úseku 
Ke Stadionu - parkoviště školní jídelna, ul. Ke Stadionu - parkoviště Cukrovarské 
bytovky

Čakovice 22. 07. 2015 – ul. Cukerní, ul. Třtinová, ul. Krystalová, ul. Homolová

Třeboradice 29. 07. 2015 – ul. K Teplárně, ul. V Pačátkách, ul. Navarova, ul. Barešova, 
ul. Kotršálova, ul. Englerova, ul. Tryskovická, ul. Pšovanská, ul. Kašeho, 
ul. U Staré tvrze, ul. Špeciánova

Sběr nebezpečného odpadu 2015

Při mobilním sběru lze bezplatně odložit tyto druhy nebezpečného odpadu: rozpouštědla, 
kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk 
(kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebez-
pečné látky (čistící prostředky), nepoužitelná léčiva a cytostatika, bateria a akumulátory.
Není možné odkládat: vyřazená elektrozařízení (např. lednice, televize, počítačové moni-
tory, tiskárny, mobily, rádia, videa).
Nejbližší stabilní sběrny nebezpečného odpadu v okolí Čakovic jsou ve Vysočanech 
(Pod  Šancemi 444/1) nebo v Libni (Voctářova 622/1).

mĚStSkÁ čÁSt

Blokové čištění komunikací Žádáme řidiče o respektování DZ a aby v daný termín přeparkovali svá 
vozidla a tím umožnili kompletní úklid komunikace.

 » Od dubna je občanům naší měst-
ské části k dispozici sběrný dvůr v 
sousedních Kbelích, na rohu ulic Ji-
lemnická a Bohdanečská. Jde o je-
den ze šesti sběrných dvorů na úze-
mí Prahy, které provozují Pražské 
služby. Pro občany hlavního města 
je jejich užívání zdarma.

Ve sběrných dvorech mohou občané 
předávat následující druhy odpadu:

-  objemný odpad (nábytek, zařízení 
domácnosti)

-  suť 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 od-

padu

- pneumatiky - za poplatek dle velikosti
-  vyřazená elektrozařízení (lednice, prač-

ky, tv, rádia, sporáky, počítače, ...)

NELZE odevzdávat nebezpečné složky 
stavebního odpadu (např. asfaltovou 
lepenku obsahující dehet, azbest a po-
dobně). Ve sběrných dvorech je stano-
veno 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

Pro občany Čakovic je tu sběrný dvůr Kbely
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Klub seniorů
Přednášky na květen
26. 5. 2015 Celodenní výlet do Českého Krumlova

27. 5. 2015 od 14.00 hod. Vráťa Novák - Povídání o liliích 
(jak se pěstují a šlechtí)

Přednášky na červen
3. 6. 2015 od 14.00 hod. P. Lešovská - Vycházka do Rieg-
rových sadů a k Žižkovské věži (sraz v 11.45 na konečné bus 
v Čakovicích)

10. 6. 2015 od 14.00 hod. PhDr. J. Sommer - Provence 
a Maroko

16.6.2015 Celodenní výlet na hrad Bouzov

Celodenní výlet za krásami 
Moravského kraje

S Klubem seniorů se 16. 6. 2015 vydáme na Moravu, kde 
se nachází magické místo, které sehrálo svou roli v pořadu 
„O poklad Anežky České“ nebo v pohádce „O princezně 
Jasněnce a létajícím ševci“. Uhádli jste? Navštívíme hrad 
Bouzov, který leží v malebné krajině Litovelska a Mohel-
nicka.  Po obědě U Coufalů v Lošticích navštívíme Muzeum 
Olomouckých tvarůžků. Případní zájemci se prosím hlaste 
u paní Sorokové na tel. 777 482 981. Odjezd je z nám. J. Be-
rana  v 6.00 hodin. Cena za osobu činí 370,- Kč nebo 440,- Kč 
včetně vstupů, oběda a dopravy.

Senioři si užili výlet do lázní i na hrad

Termín pobytu: 19. – 23. 10. 2015
Délka pobytu: 5 dní - 4 noci
- od pondělí do pátku - zahájení  pobytu v pondělí 
obědem - ukončení pobytu v pátek snídaní
Stravování: plná penze - snídaně  formou 
švédských stolů - oběd a večeře výběr ze 3 menu
(od druhého dne pobytu, servírované a z části 
s výběrem z bufetu)
Ubytování: jednolůžkové nebo dvoulůžkové 
pokoje se sprchou a WC, s možností TV 
Doprava: zájezdovým autobusem z Prahy do 
Lázní Mšené i zpět.
Lázeňský program: 1 x lékařská konzultace
1 x Bylinná koupel z Lázní Mšené
1 x klasická částečná masáž zad
1 x vulkan pack (záda)
1 x parafínový zábal na ruceLé
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Doprovodný program: středeční hudební večer při svíčkách 
- přednáška o historii lázní a obce - přednáška: lázně, léčebné 
procedury a jejich účinek s primářem MUDr. Medonosem

Během pobytu: možnost zapůjčeni a úschovna kol zdarma 
- možnost rybaření v lázeňském rybníku - v areálu zdarma 
zapůjčení vybavení: ping-pong, pétanque, ruské kuželky 
- možnost přikoupení léčebných a wellness procedur 
se zvýhodněním 15% (pedikúra, manikúra, kosmetika, 
kadeřnictví, sauna, solárium, koupele, masáže, zábaly a další)

Cena pobytu - Akční cena na budově Blaník
Dvoulůžkový pokoj 3.830,- Kč/osoba
Jednolůžkový pokoj 4.130,- Kč/osoba

Počet účastníků je omezen. Bližší informace paní Soroková 
na tel. 777 482 981, 283 061 427 nebo v klubu seniorů.

Zdroj: Wikipedie

Výprava čakovických seniorů si užila jednodenní výlet do lázní 
Mšené. Tam na ně čekala bylinná koupel a po této příjemné 
regeneraci následovala povedená prohlídka vodního hradu 
Budyně.
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"Chtěli jsme vidět něco pěkného a pro-
to jsme vyrazili na Svatou Horu, zámek 
Blatná, kde bylo v plánu navštívit také 
oboru s daňky. Ubytování bylo zamluve-
no v  Nových Hutích na Šumavě. Druhý 
den výletu byla naplánována návštěva 
Horské Kvildy, pokračovali jsme na Je-

Na začátku května se uskutečnil výlet 
seniorů na Šumavu. Program byl pes-
trý a zajímavý. Kulturní památky Svatá 
Hora v Příbrami nebo zámek Blatná. Pro 
milovníky přírody Jezerní a Chalupářská 
slať, soví voliéry, kde je možné pozoro-
vat mimořádně vzácné sovy. I  posled-
ní den byl plný pěkných zážitků, přálo 
nám i sluníčko. Navštívili jsme Boubín-
ský prales a výjimečným zážitkem byla 
návštěva krokodýlí zoo v Protivíně.

Příjemné ubytování a stravování v Nové 
Huti, ocohotný a spolehlivý pan řidič 
Láďa Trpálek. Na všechny akce jsme měli 
zajištěné průvodce, v restauracích na 
nás čekalo vždy připravné výborné jídlo.

Chtěli bychom tímto poděkovat zastu-
pitelstvu naší městské části za posky-
tování finanční částky na takové akce. 
Moc se těšíme na další schválené výlety 
a  návštěvy zámků. Velké poděkování 
patří naší Ině Sorokové, která pro nás 
vždy vymýšlí zajímavý program a zajiš-
ťuje vše potřebné k uskutečnění těch-
to akcí, což musí být náročné. I v naší 
klubovně přednášky a vycházky s paní 
Evou Sokolovou a vyzkoušení si zruč-
nosti a dovednosti při ručních pracích. 
Příjemné jsou procházky se cvičením 
po našem krásném párku s hůlkami 
Nordic walking nebo návštěvy divadel 
a koncertů.

Těšíme se na další ročník Seniorské 
olympiády, kde užijeme spoustu legra-
ce a zdravé rivality v zajímavých soutěž-
ních disciplínách mezi družstvy z jiných 
městských částí.

Poděkování patří také za možnost na-
vštěvovat seniorskou akademii se zají-
mavými tématy přednášek s příjemným 
zakončením týdenním pobytem v Žihli. 

Za všechny tyto již uskutečněné i oče-
kávané akce bychom chtěli poděkovat 
a těšíme se na další. 

Za seniorky Helena Vitouchová

Napsali jste nám

Členové čakovického Klubu seniorů za sebou mají 
mimořádně povedený několikadenní výlet

zerní a Chalupskou slať a dále k sovím 
voliérám v Borové Ladě. Při zpáteční ces-
tě jsme se zastavili v Boubínském prale-
se u tamního jezera, navštívili krokodýlí 
zoo v Protivíně," vypráví o  povedeném 
výletu Jindra Soroková, která má čako-
vické  seniory "na starosti".

"Všichni byli hodně vitální a vše zvládli. 
Přálo nám i počasí a celá výprava, číta-
jící 51 osob, si to hezky užila," usmívá se 
paní Soroková.
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Text: Michal Káva, foto: Lukáš Horský

V minulém čísle časopisu jsme vám popisovali, jak vypadá po-
žární útok a co vše obnáší. Děti z oddílu Mladých hasičů při 
Sboru dobrovolných hasičů Miškovice trénovaly kvůli stude-
nému počasí v prostorách hasičské zbrojnice, ale ve druhé po-
lovině dubna už se vlády začalo chápat sluníčko a tak mohly 
vyzkoušet požární útok v plném sportovním nasazení se vším 
všudy také venku.

"Naši mladí hasiči poprvé v životě běželi na 60 metrů a snažili 
se vodou zasáhnout terč. I když to byl první větší trénink, tak 
nás děti velmi potěšily svým nadšením a zápalem pro věc. Při-
pravovali jsme se na květnový Memoriál Františka Zvoníčka v 
požárním útoku," říká vedoucí kroužku Mladých hasičů Lukáš 
Horský.

Děti z tohoto oddílu zvou na Dětský den v Miškovicích, kte-
rý na miškovickém fotbalovém hřišti proběhne v sobotu 30. 
května od 14 hodin a také na Dětský den v Třeboradicích. Ten 
je na programu 6. června od 10 hodin.

Mladí hasiči se připravují na sezonu plnou nejen závodů
"Pro děti budou připraveny nové hasičské soutěže a atrakce o 
různé odměny. Nebude chybět ani ukázka naší hasičské tech-
niky a vybavení, které si můžete vyzkoušet na vlastní kůži," zve 
Lukáš Horský. "A pozor, na závěr celého dětského dne mají pro 
vás naši mladí hasiči velké překvapení," láká.
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 » Čakovická farnost sv. Remigia 
se v pátek 29. května opět zapojí 
do celostátní akce „Noc kostelů“, 
během níž se otevírají kostely pro 
širokou veřejnost až do pozdních ve-
černích hodin. Pro občany Čakovic 
i pro návštěvníky z okolí je letos při-
praven následující program.

Kostel bude otevřen už od 16:30, kdy 
zveme především rodiny s dětmi. V pro-
gramu nazvaném "Po kom se jmenuje-
me" vám hravou formou představíme 
některé známé i méně známé světce 
a jejich pestré a mnohdy inspirativní ži-
votní příběhy. V boční kapli bude připra-
vena výtvarná dílna, aby si děti mohly 
vyrobit něco hezkého na památku. Na 
kůru bude příležitost zblízka si prohléd-
nout varhany. Ukážeme vám, jak fungují 
a jak se na ně hraje. A nakonec můžete 
třeba vystoupat na věž.

Od 18:00 jste zváni k účasti na Mši svaté, 
opět s rytmickým hudebním doprovo-
dem. 

V 19:00 bude následovat něco pro mi-
lovníky historie. U příležitosti 600. výročí 

kultura

Čakovice se zapojí do Noci kostelů
upálení Mistra Jana Husa je připravene 
přednáška a beseda pod názvem "Kdo 
to tady chrastí sirkami?" Dozvíme se 
mnoho zajímavého o době hluboké kri-
ze středověké společnosti i církve, kdy 
ještě nehořelo, ale pomyslnými sirkami 
už chrastil ledaskdo a z níž vyrostla také 
tato osobnost českých dějin. Přednášky 
se ujme jeden z našich největších odbor-
níků na toto období (a také někdejší ob-
čan Čakovic), prof. Jaroslav Čechura. 

Ve 20:30 začne poslední bod programu, 
hudební vzpomínka na přelom roku, 
kdy Praha hostila Evropské setkání Taizé. 
Přijďte si odpočinout do příjemně setmě-
lého kostela a zaposlouchat se do me-
ditativních písní z Taizé, posílit se Božím 
slovem a odevzdat své starosti v  mod-
litbách. Během adorace, ale i během ce-
lého pátečního programu nám můžete 
anonymně psát do přiloženého košíčku 
to, co Vás tíží, a my rádi Vaše prosby před-
ložíme při večerních modlitbách Bohu. 
Modlitební úmysly lze posílat i na email: 
intence@farnostcakovice.cz

Kostel včetně věže a kůru bude pro ná-
vštěvníky otevřen do 23:00. Po celou 

dobu budeme připraveni zodpovědět 
Vaše případné dotazy nebo podat uce-
lený výklad. Samozřejmě bude i čas pro 
tichou prohlídku kostela nebo možnost 
jen tak v klidu spočinout. Na kůru budou 
opět vystavena tři oltářní plátna, docho-
vaná z předchozího barokního kostela 
a  relikviář s ostatky sv. Remigia, podle 
všeho přivezené do Čech Karlem IV.

A pokud Vám to ještě nebude stačit, zve-
me Vás na farní výlet, který se koná hned 
následující den, v sobotu 30. května. Na 
programu je návštěva kaple sv. Stapina 
(trochu exotický světec, že?) v  maleb-
ném údolí Klokočka poblíž Bakova nad 
Jizerou, kde bude Mše svatá. Pak se 
přesuneme do Českého Dubu, kde mj. 
shlédneme unikátní komendu řádu jo-
hanitů z 13. století, založenou sv. Zdisla-
vou a znovuobjevenou v 90. letech. Den 
zakončíme ve starých cisterciáckých 
sklepech pivovaru Klášter při dobrém 
jídle a pití. Odjezd je v 8:00 hodin od kos-
tela, místa je možno rezervovat u Rudol-
fa Vecky, mobil 725 817 092.

Těšíme se na vaši návštěvu.
Za tým Noci kostelů Jan Klouda
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 » Fotbalový tým SK Třeboradice, to 
jsou především bohaté zkušenosti 
v podobě Milana Čápa, Petra Vikto-
rina, Pavla Grznára a dalších. Své 
místo tam má ale dravé mládí, které 
nejlépe zastupují bratři Pechačové, 
Tomáš a o dvě minuty starší Lukáš.

Jak se vám líbí v Třeboradicích?

Lukáš: Líbí. Přišli jsme sem ze Střížkova, 
když se tam rušilo béčko a musím říct, 
že jsme si určitě polepšili. Škoda jen, že 
sezona nedopadla výsledkově lépe, ur-
čitě máme lepší mužstvo než na sedmé 
místo, okolo kterého se v tabulce pohy-
bujeme.

Tomáš: S tím musím jedině souhlasit. 
Měli jsme několikazápasovou pauzu, 
kdy jsme nevyhráli a nedařilo se. Je to 
škoda, mohli jsme být klidně do třetího 
místa.

Je to pro vás škola nastupovat vedle 
tak zkušených hráčů jako je třeba Čáp, 
Viktorin nebo Grznár?

Bratři Pechačové: V Třeboradicích je to pro nás dobrá škola
Lukáš: Určitě je. Na Střížkově jsme hráli 
vedle Pavla Mráze, což je taky zkušený 
hráč, ale tady v Třeboradicích jsme tako-
vých potkali mnohem víc. Dříve Šenke-
řík, Macháček a teď ti, co jste jmenoval.

Začínali jste s fotbalem spolu? V jakém 
týmu?

Tomáš: Začínali jsme na Viktorce Žižkov, 
kde jsme byli osm let. Vlastně úplně po-
prvé jsme šli na nábor Sparty, kde jsme 
neuspěli a pak jsme šli na Žižkov. Po těch 
osmi letech si trenér vzal do týmu spar-
ťany a my přestali hrát. Dostali jsme na-
bídku ze Střížkova, přestoupili a tam zů-
stali až do minulé sezony, po které jsme 
šli do Třeboradic.

Takže jste po celou svou kariéru spolu 
v jednom mužstvu?

Lukáš: Ano, celou spolu. Začali jsme 
v pěti letech.

Jakou má podle vás pražský přebor 
úroveň?

Lukáš: V chlapech jsme jinou soutěž ne-
hráli, tak nemůžeme moc porovnávat, 
ale pro nás, co jsme před dvěma lety vy-
šli z dorostu, tak je to dobrá škola. 

Tomáš: Je to dobrá soutěž, myslím, že se 
dá porovnávat s divizí.

Třeboradice postoupily do finále Poháru 
PFS, jak se na to těšíte? Je to zpestření?

Lukáš: Na Střížkově jsme tenhle pohár 
vyhráli ve starších žácích a potom i ve 
starším dorostu a bylo by hezké, kdyby 
se nám to povedlo i teď, v dospělých.

Co má z fotbalových vlastností bratr 
lepší než vy?

Lukáš: Já mu závidím, že je vyšší a má 
lepší techniku směrem dopředu.

Tomáš: Já závidím ty souboje, hlavičky. 
Stopera bych nemohl hrát.

A jaké jsou vaše fotbalové cíle a přání?

Lukáš i Tomáš: Rádi bychom si zahráli ně-
jakou vyšší soutěž než přebor. Uvidíme, 
jestli bude nějaká šance.

Text a foto: Michal Káva

Tomáš (vlevo) a Lukáš Pechačové sbírají 
v třeboradickém SK cenné zkušenosti.
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Text: Michal Káva

Čakovice v pohybu! Pojďte si zasportovat

Třeboradice budou hrát finále Poháru PFS!

 » V naší městské části vznikl na zá-
kladě aktivní podpory spolku Korzo 
Čakovice nový portál Čakovice v po-
hybu (www.cakovicevpohybu.cz). 
Jedná se o rezervační systém, díky 
kterému se můžete aktivně zapojit 
do organizovaných cvičení či jiných 
sportovních událostí, které se konají 
na území Čakovic, Miškovice nebo 
Třeboradic. 

Tento systém díky sofistikovanému zpra-
cování registrací zajistí nejen celkový 
přehled o nabízených aktivitách v naší 
MČ, ale umožní i sledování efektivity vy-
nakládaných výdajů z rozpočtu městské 
části Praha Čakovice do oblasti dotova-
ných tréninkových programů. 

Jak to funguje? Na portále si založíte uži-
vatelský účet (nebo můžete využít svůj 
účet na Google+ či Facebooku) a vybe-
rete si cvičení, o které máte zájem. U da-
ného cvičení je vždy k dispozici celková 
kapacita a aktuální obsazenost daného 
cvičení, a samozřejmě je také zřejmé, 
jaký trenér kurz vede.

"Tento projekt je financován z rozpočtu 
městské části a při zahájení obsahoval 

všechna cvičení hrazená městskou částí s 
trenérkou Kristýnou Menčíkovou. Postup-
ně se do systému zařadí i další cvičení do-
tovaná z rozpočtu, ale mohou se připojit 
i další komunitní sportovní aktivity, které 
jsou na radnici zcela nezávislé.", uvedl k no-
vému portálu místostarosta Jiří Vintiška.

Sezona v pražském přeboru se fotbalistům 
SK Třeboradice nedaří podle představ a ak-
tuální sedmé místo tabulky je hodně dale-
ko za kvalitou mančaftu. Dojem si můžou 
třeboradičtí hráči i jejich fanoušci napravit 
4. června, kdy se hraje finále prestižního 
Poháru PFS a v němž tým z naší městské 
části vyzve Braník.

Hrát se bude od 17.30 hodin na hřišti Loko 
Vltavín v Holešovicích a vítěz se bude těšit 
nejen z poháru a odměny, ale také z mož-
nosti nastoupit v předkole příštího ročníku 
Poháru České pošty.

Mužstvo Třeboradic se do finále probojo-
valo díky úspěšně zvládnutému semifinále 
s Kolovraty, v nemž svého spolubojovníka 
z přeboru porazilo 3:1. Braník, účastník 1. A 
třídy, si v semifinále překvapivě vyšlápl na 
prakticky už jisté čerstvé přeborové mistry 
z Přední Kopaniny, které udolal po remíze 
1:1 díky přesnější mušce v penaltovém 
rozstřelu.

Rezervační a registrační systém byl nyní 
spuštěn v testovacím režimu. Budete-li 
mít zájem, vyzkoušet si funkčnost no-
vého systému a trénink, neváhejte a re-
zervujte se na nejbližší termín. Těšíme 
se na Vás.

Text a foto: Michal Káva
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Soutěžte s námi o publikaci k hokejovému mistrovství světa
V minulých číslech časopisu U nás v Čakovicích jsme na sportovních stránkách soutěžili o vstupenky na různá 

sportovní utkání. Tentokrát si zasoutěžíme o poukázky na publikaci k nedávno skončenému hokejovému 
mistrovství světa, které se konalo v Praze a které máme určitě ještě v živé paměti.

Soutěžní otázka:
Kdo vyhrál finále světového šampionátu?
a) Kanada
b) Rusko
c) USA

Správné odpovědi posílejte pomocí SMS zprávy na číslo 
724 48 28 68. Z každého čísla použijeme pouze jeden 
soutěžní hlas, na dvojici vstupenek se může těšit každá 
pátá správná odpověď. Výherce budeme kontaktovat 
na čísle, ze kterého nám soutěžní SMS poslal. Do sou-
těže jsou věnovány tři poukazy. Kniha bude na pultech 
knihkupectví do konce června. Uzávěrka soutěže je 
20. června.

Sport

Liliářská organizace ČSZ MARTAGON 
pořádá 

za podpory MČ Praha - Čakovice

8. Výstavu lilií 
27. 6. 2015 od 9,00 – 19,00 hod.
28. 6. 2015 od 9,00 – 17,00 hod.

Vstup volný

Výstava se bude konat v Schoellerově sále čakovického zámku.
Více informací na www.martagon.cz

23. května
fotbal 1. B třída: 10.45 Miškovice - Bílá Hora
fotbal 2. třída: 10.30 Čakovice - Chodov B

30. května
nohejbal extraliga: 10.00 Čakovice - Čelákovice
nohejbal 1. liga: 14.00 Čakovice B - Start Praha
národní házená 2. liga: 12.15 Čakovice - Vřeskovice

31. května
fotbal přebor: 17.00 Třeboradice - Uhelné sklady
národní házená 2. liga: 9.00 Čakovice - Příchovice

Kam v nejbližších dnech za sportem v naší městské části?
6. června
fotbal 1. A třída: 10.30 Miškovice - Troja
fotbal 2. třída: 10.30 Čakovice - Štěrboholy B

7. června
fotbal přebor: 17.00 Třeboradice - Kolovraty
národní házená 2. liga: 11.00 Čakovice - Chomutov

20. června
nohejbal extraliga: 10.00 Čakovice - České Budějovice
nohejbal 1. liga: 14.00 Čakovice B - Žďár nad Sázavou
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Potřebujete poradit s prodejem nemovitosti?
Ing. František Truhlář
Realitní makléř

+420 733 522 662
frantisek.truhlar@re-max.cz
www.re-max/atrium
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inzerce

                       
           Pořádáme kurzy k osvojení různých hobby technik : 
           16.5.2015 Sobotní pletení z pedigu    
           30.5.2015 Fimo tvoření – proužkování 
            6.6.2015 Quilling 
          13.6.2015 Scrapbooking – Můj deník      
           Bližší informace ke kurzům najdete na našem webu nebo přímo v obchodě                            

  
V našem kamenném obchodě a v e-shopu nabízíme: 

-rozšířený sortiment „MOZAIKA“, barvy, laky, lepidla, ubrousky na decoupage - dna a pedig přírodní a barevný – 
 vše pro„Scrapbooking“ – široký sortiment sezónních stuh  – korálky a kovové komponenty na korálkování –  

Premo, Fimo, textury, vykrajovátka, extrudér, nože, polotovary pro výrobu mýdel a svíček
Kontakty: Dr.Marodyho 912, Praha 9 –Čakovice / www.creative.icpraha.cz  /e-mail: creative@icpraha.cz/

tel.:266 310 617/mobil:607 937 934

                                               
                                                                                   

                                                                                                                       

  

                                             
                                                                      
                                                                               

KRAJSKÉ  ŘEDITELSTVÍ  POLICIE  HL. M.  
PRAHY

P  Ř  I  J  M  E

v roce 2015

PO SPLNĚNÍ PODMÍNEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU PŘÍSLUŠNÍKA POLICIE ČR

K UNIFORMOVANÉ SLOŽCE POŘÁDKOVÉ POLICIE

ZÁJEMCE 

S MINIMÁLNĚ MATURITNÍM VZDĚLÁNÍM

Další informace:
Odbor personální

Praha 9, Sokolovská ul. 623/251
metro (B) Vysočanská

telefon:  974 891 434, 974 891 435, 974 891 439
e-mail: krpa.op.vyber@pcr.cz

Informační schůzky se zájemci se konají každé úterý a čtvrtek
(pokud je pracovním dnem) od 13:00 hod. na výše uvedené adrese.



Čakovickým parkem se opět běželo pro Afriku

Text: Michal Káva 
Foto: Kateřina Marszálková

Na Den země, ekologicky motivovaný 
svátek, upozorňující lidi na dopady 
ničení životního prostředí, pořádalo 
čakovické gymnázium ve spolupráci s 

organizací Člověk v tísni již popáté chari-
tativní Běh pro Afriku. V parku u zámečku 
se sešlo několik desítek mladých lidí, kteří 
si chtěli zasportovat, ale rovněž pomoci 

dobré věci. Výtěžek z akce putoval na 
podporu škol v Etiopii.


