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Co nás čeká v roce 2018?  
Úprava náměstí, rozšíření školy 
a spousta dalších věcí... str. 4 a 5

U NÁS
V ČAKOVICÍCH
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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

Školička U Sparťánka
Pod Návsí 11/2, Praha 9 – Čakovice

Soukromá školička – jesličky
Přijímá dětičky od 1 roku

Volná místa 
Těšíme se na Vás a Vaše dětičky

Prohlídku můžete sjednat na 
tel. 722 700 268, www.uspartanka.cz,  
www.facebook.com/skolickauspartanka

e-mail: sp.ms@seznam.cz

Jazyková škola Angličtina Praha 9 
v Čakovicích přijme paní na úklid 

prostor ve večerních hodinách. Úklid 
od pondělí do pátku cca 3 hodiny 
večer vždy od pondělí do pátku 

v režimu týden práce a týden volno 
(střídání s druhou kolegyní).

Vhodné pro aktivní důchodkyně 
z Čakovic, případně jako přivýdělek. 
Dobré finanční podmínky, příjemné 
prostředí. V případě zájmu volejte 

na tel.: 777 151 324 a nebo pište na 
info@anglictinapraha9.cz. MANIKÚRA - PEDIKÚRA - ČAKOVICE

HROŇKOVÁ LENKA –Tel. 605 217 055          
www.manikura-pedikura-lenka.cz
Manikúra, pedikúra-mokrá, suchá

Shellac CND, modeláž nehtu
Parafínový zábal k pedikúře zdarma

Vchod společný s krejčovstvím
Ul. Dr. Marodyho 177 Čakovice

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

ÚDRŽBÁŘ
Pracoviště Praha 9, požadujeme 
zkušenosti s dr. údržb. pracemi, 

výhodou obsl. VZV a ŘP „B“. Možnost 
ubytování v Praze zdrama. 

Kontakt: p. Hrbek 736 613 102

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.
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Centrum ekologické výchovy Farma 
Miškovice
Navštěvujete rádi miškovickou "farmičku"? Popovídali jsme 
si s Helenou Kočovou o tom, co vše se podařilo vybudovat 
v minulém roce a co vše se plánuje pro ten letošní.

Na co si dát pozor při cestování metrem?
Cestujete často metrem? Pokud ano, tak určitě víte, že 
několik stanic metra má uzavřené některé východy kvůli 
nejrůznějším opravám. Podívejte se kde konkrétně.

Seriál Naši podnikatelé: ADC Systems
V tradičním seriálu o podnikatelích z Čakovic jsme se 
tentokrát podívali do Miškovic, do firmy ADC Systems, která 
- mimo jiné - pokrývá internetem celou městskou část.

Dámský klub v Čakovicích
Víte o tom, že v Čakovicích zahájil svoji činnost Dámský 
klub? Máte zájem si popovídat v příjemné společnosti 
kamarádek nebo si najít nové? Zkuste to na vlastní kůži.

Otevřely se brány gastronomické školy
Čakovická gastronomická škola pořádala tzv. Gastroden - 
Den otevřených dveří, během kterého mohli všichni zájemci 
nahlédnout do útrob této prestižní školy.

Gymnázium čeká Den otevřených dveří
Čakovické gymnázium na náměstí 25. března chystá na 
7. února Den otevřených dveří. Máte zájem o čtyřleté či 
šestileté studium? Tak neváhejte a jděte se podívat.

Historické perličky Jarky Krákorové
V oblíbeném historickém seriálu se tentokrát podíváme na to, 
jak se žilo a co zajímavého se na území Čakovic stalo před 91 
lety, tedy v roce 1927.

Jaký byl v Čakovicích rok 2017
Starosta městské části Alexander Lochman hovoří o tom, 
co se povedlo v minulém roce, co se mohlo povést lépe 
a co všechno vedení úřadu čeká v roce 2018.

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. 
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 lednu 2018.
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Uplynulý rok byl pracovně náročný a občas i napínavý, říká 
starosta Alexander Lochman
 » O uplynulém i novém roce, o pro-

jektech, které se podařilo dotáhnout 
dokonce, ale i o těch, které naši 
městskou část teprve čekají, jsme 
si popovídali se starostou městské 
části Praha - Čakovice Alexandrem 
Lochmanem.
Pane starosto, jaký byl z vašeho pohle-
du rok 2017?

Kdybych ho měl charakterizovat, tak 
bych řekl, že byl z většiny úspěšný. Po-
kud bychom si vybrali pouze jeden 
exaktní parametr, a to rozpočet, tak naše 
městská část za celou dobu své existen-
ce nikdy nebyla tak bohatá. V některých 
záležitostech se nám dařilo, v některých 
oblastech se nám nedařilo tak rychle se 
posouvat dopředu, jak bychom si všich-
ni přáli. A to konkrétně ve školství, při 
stavbě nové školy. Byť jsme zdržení ne-
zavinili my. Ale pro mě jsou vždy důležité 
výsledky a ne kdo, co a jak zavinil. Nic-
méně obecně mám z roku 2017 dobrý 
pocit. Tým držel při sobě, a proto děkuji 
všem radním a všem kolegům za dobrou 
spolupráci.

Je nějaký konkrétní projekt, na který 
může být městská část za rok 2017 nej-
více hrdá?

Co mě hřeje opravdu u srdce je, že se 
nám po mnoha letech podařilo konečně 

vyřešit hrozbu jménem drtička staveb-
ního odpadu, které padala na všechny 
naše obyvatele, zejména pak na ty v Tře-
boradicích. Jednání byla skutečně nároč-
ná. Podařilo se nám nakonec pozemek 
vykoupit.

Nyní je tedy tento pozemek majetkem 
městské části?

Ano. Smlouva je podepsána a je podána 
žádost na katastr nemovitostí k zapsání 
vlastnického práva.

Jaké další plány s pozemkem bude 
městská část mít?

Nyní nemáme žádný důvod spěchat, 
od tohoto palčivého problému si ko-
nečně můžeme oddychnout a v rámci 
strategického plánování poté vybereme 
vhodnou funkci, která by byla pro měst-
skou část prospěšná.

Zmiňoval jste zpoždění stavby nové 
školní budovy. V jaké situaci je tato in-
vestice nyní?

My máme stavební povolení od roku 
2016, nicméně projekt nabral zpoždění 
tím, že jsme dlouho čekali na odsouhla-
sení takzvané zadavatelské dokumen-
tace ministerstvem školství a  minister-
stvem financí. To vše proto, že čerpáme 
dotace z programu Prstenec kolem Pra-
hy. Tím pádem je administrativní nároč-

nost mnohonásobně vyšší, než kdyby-
chom školu řešili vlastními prostředky. 
Vše musí být řádně odsouhlasené mini-
sterstvy. Díky tomu jsme nabrali zdržení. 
A byť nás tehdejší ministryně školství 
Valachová chválila za naši připravenost, 
tak se dlouho nic nedělo. Naštěstí se do 
toho vložil nově nastupivší ministr Štech, 
který městské části velmi pomohl. Po-
prosili jsme ho o pomoc a díky jeho zá-
sahu se věci urychlily. Dnes už je projekt 
vysoutěžen a stavba by se měla v nej-
bližší době zahájit. Očekávám, že stavba 
potrvá jedenáct měsíců, když vše půjde 
bez komplikací. Nicméně skutečnost, že 
se stavba nové školní budovy opozdila, 
nás donutila k hledání variantních řeše-
ní. Z  těchto důvodů projektujeme další 
školní budovu, jejíž stavbu bychom rádi 
zahájili co nejrychleji, nejlépe v červ-
nu před koncem tohoto školního roku. 
Jedná se o rekonstrukci budovy, která 
momentálně slouží jako internát střed-
ní průmyslové školy, pro nástup nových 
školáků v září tohoto roku.

A tato budova by fungovala jako nou-
zové řešení, nebo i poté, co by se pláno-
vaná nová školní budova dostavila?

Žádné nouzové řešení, ale plnohodnot-
ná školní budova. Fungovala by pořád, 
tím pádem budeme mít ve finálním 
součtu o mnoho tříd více, než se s nově 
postavenou školní budovou plánovalo. 
Celý tento projekt je veliké dobrodruž-
ství pro celou radnici a hlavně pro kole-
gu místostarostu Vintišku, který je rad-
ním pro školství.

Jak to vypadá s novou budovou, kte-
rá bude sloužit jako služebna městské 
policie? V roce 2017 se na ní čile pra-
covalo.

Je hotová a budeme ji otevírat v nejbliž-
ších dnech, veřejnost o tom budeme ur-
čitě informovat.

Rok 2017 nebyl pouze o připravova-
ných projektech, ale také musela měst-
ská část hájit své zájmy, například při 
navrhované změně územního plánu 
v  areálu Avie, kde má vyrůst bydlení 
pro tisíce nových obyvatel.

Ano, přesně tak. Naše práce není pou-
hou tvorbou, ale také obranou čako-
vických zájmů vůči různým vnějším vli-
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vům. Například se ke konci roku začal 
řešit pražský okruh. Sice to bylo zatím 
v neoficiální rovině, v rámci pracovního 
sezení, ale naším úkolem je, abychom 
potlačili veškeré negativní dopady pří-
padného okruhu na naši městskou část. 
Dalším rizikem je například překladiště 
kontejnerů u nádraží. Nebo jím byla již 
zmiňovaná plánovaná drtička stavební-
ho odpadu. Řešíme také novou vysoko-
rychlostní trať, k čemuž v současné době 
shromažďujeme potřebné informace. 
Pak tu jsou další záležitosti, jako právě 
změna územního plánu v areálu Avia, ale 
to je všechno pouze malý výčet věcí, při 
kterých aktivně zasahujeme a prosazu-
jeme zájmy obyvatel naší městské části 
tak, aby nenesla dopady nejrůznějších 
investic a projektů.

Doprava v Čakovicích je hodně palči-
vou otázkou.

Bohužel ano. Ale jsou i pozitivní věci. 
V současné době probíhá zjišťovací stu-
die ohledně prodloužení linky metra C 
do Čakovic a její závěry bychom měli co 
nejdříve znát. Umístění metra jsem kon-
zultoval i s vlastníky areálu Avia, se který-

mi jsme se společně shodli, že je v jejich 
zájmu, aby pro případné metro Čakovice 
uvolnili územní rezervu. Pracujeme také 
aktivně na takzvaném jižním obchvatu 
Čakovic a jeho podobě. Zde je to složi-
tější v tom, že to zasahuje do třech měst-
ských částí. Na podobě tohoto obchvatu 
se tak musí jednomyslně shodnout naše 
městská část, Praha 18 a Praha 19.

Jaký očekáváte rok 2018?

Očekávám, že rok 2018 bude pokračovat 
v úspěšné linii, protože máme mnoho 
nastartovaných projektů. Některé z nich 
se nám podaří v letošním roce uzavřít, 
jiné už připadnou na další volební ob-
dobí. Kdybych udělal krátkou sumariza-
ci hlavních bodů, které chceme udělat, 
tak bych určitě zmínil to, že pracujeme 
na nové podobě náměstí Jiřího Berana 
a  s  tím souvisí i nová podoba Husova 
parku, která by se měla také realizovat 
v letošním roce. Počítáme také s tím, že 
zrealizujeme skatepark pro sportovní 
vyžití mládeže. Projektujeme rovněž lé-
kařský dům, ve kterém by mělo vyrůst 
několik nových ordinací. Na toto máme 
přislíbené peníze. Chtěli bychom vy-

tvořit také nový fit park v ulici K Sedlišti 
směrem na kopec Havraňák, jenž by byl 
taktéž dotován hlavním městem. Ko-
nečně se také dokončí finální podoba 
náměstí 25. března, což je náměstí před 
radnicí. Většina z této investice je již 
hotova a nyní budeme zasazovat zeleň 
a instalovat další mobiliář. Rádi bychom 
letos dokončili také důstojný vstup do 
zámeckého parku, v jeho spodní části 
u rybníku z ulice Schoellerova. Máme již 
územní rozhodnutí na hasičskou stanici 
v Miškovicích, ta by se také měla začít 
stavět v roce 2018. A nesmíme zapome-
nout ani na nové školní budovy, o nichž 
jsem již hovořil. Pracujeme také na urba-
nizační studii městské části a čeká nás 
pravděpodobně počátek projednávání 
metropolitního plánu. Čeká nás projekt 
nízkoprahového centra, počátek oprav 
našeho bytového fondu, což spočívá 
v sedmi bytových domech v Čakovi-
cích.  A to nemluvím o množství dalších 
drobných staveb a dalších koordinací na 
opravu chodníků, komunikací či zastá-
vek. Ani letos se zkrátka na radnici nudit 
nebudeme. Čeká nás spousta práce.

Text: Michal Káva

Něčeho podobného se obyvatelé Čakovic bát nemusí, hrozba 
zprovoznění drtičky stavebního odpadu byla zažehnána.
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Kudy se nedostanete do metra. A kolika cestujících se to denně dotkne

ZDROJ: DPP, ROPID, POČTY PASAŽÉRŮ ZE SČÍTÁNÍ METRA DNE 11. 11. 2015 FOTO: ČTK

V budoucnu bude třeba opravit

Aktuální rekonstrukce

Plánovaná rekonstrukce

Celkový počet cestujících, 
kteří denně projdou dannou 
stanicí či konkrétním 
výstupem

50 000

25 000

10 000

Plánovaná rekonstrukce

ŽelivskéhoFlora

Křižíkova

InvalidovnaFlorenc

Můstek

Jiřího 
z Poděbrad

Anděl
Výstup směr Na Knížecí
Zřejmě v roce 2019

Počet cestujících, kteří denně 
projdou tímto výstupem/
nástupem:
Nástup: 16 027
Výstup: 14 025
Celkem: 30 052

Bude možné nastoupit 
a vystoupit od křižovatky 
Anděl.

Karlovo náměstí
Výstup směr Karlovo 
náměstí/Resslova
Termín zatím není stanoven 

Počet cestujících, kteří denně 
projdou tímto výstupem/
nástupem:
Nástup: 26 114
Výstup: 21 445
Celkem: 47 559

Bude možné nastoupit 
a vystoupit od Palackého 
náměstí.

Anděl
Výstup směr křižovatka Anděl
Od 25. září 2017 (do odvolání)

Počet cestujících, kteří denně  
projdou tímto výstupem/nástupem:
Nástup: 30 461
Výstup: 37 350
Celkem: 67 811

Lze nastoupit a vystoupit od zastávky 
Na Knížecí.

Náměstí Republiky
Výstup směr náměstí Republiky
Od 2. 1. 2018 (do odvolání)

Počet cestujících, kteří denně projdou 
tímto výstupem/nástupem:
Nástup: 23 371
Výstup: 29 556
Celkem: 52 927

Lze nastoupit a vystoupit ze směru 
Masarykovo nádraží.

Palmovka
Výstup směr autobusové obratiště
Od 22. listopadu 2017 (přibližně na 5 měsíců) 

Počet cestujících, kteří denně projdou tímto 
výstupem/nástupem:
Nástup: 11 885
Výstup: 7842
Celkem: 19 727

Lze nastoupit a vystoupit od ulice Zenklova.

Želivského
Počet cestujících:
Nástup: 14 097
Výstup: 10 882
Celkem: 24 979

Flora
Počet cestujících:
Nástup: 14 251
Výstup: 13 579
Celkem: 27 830

Jiřího z Poděbrad
Počet cestujících: 
Nástup: 18 502
Výstup: 14 561
Celkem: 33 063

Křižíkova
Počet cestujících:
Nástup: 10 746
Výstup: 8598
Celkem: 19 344

Invalidovna
Počet cestujících:
Nástup: 5375
Výstup: 3591
Celkem: 8966

Florenc
Počet cestujících:
Nástup: 12 041
Výstup: 11 808
Celkem: 23 849

Můstek (výstup směr 
Jungmannovo náměstí)
Počet cestujících:
Nástup: 9389
Výstup: 10 688
Celkem: 20 077

Kudy se nedostanete do metra. A kolika cestujících se to denně dotkne
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projdou tímto výstupem/
nástupem:
Nástup: 26 114
Výstup: 21 445
Celkem: 47 559

Bude možné nastoupit 
a vystoupit od Palackého 
náměstí.

Anděl
Výstup směr křižovatka Anděl
Od 25. září 2017 (do odvolání)

Počet cestujících, kteří denně  
projdou tímto výstupem/nástupem:
Nástup: 30 461
Výstup: 37 350
Celkem: 67 811

Lze nastoupit a vystoupit od zastávky 
Na Knížecí.

Náměstí Republiky
Výstup směr náměstí Republiky
Od 2. 1. 2018 (do odvolání)

Počet cestujících, kteří denně projdou 
tímto výstupem/nástupem:
Nástup: 23 371
Výstup: 29 556
Celkem: 52 927

Lze nastoupit a vystoupit ze směru 
Masarykovo nádraží.

Palmovka
Výstup směr autobusové obratiště
Od 22. listopadu 2017 (přibližně na 5 měsíců) 

Počet cestujících, kteří denně projdou tímto 
výstupem/nástupem:
Nástup: 11 885
Výstup: 7842
Celkem: 19 727

Lze nastoupit a vystoupit od ulice Zenklova.

Želivského
Počet cestujících:
Nástup: 14 097
Výstup: 10 882
Celkem: 24 979

Flora
Počet cestujících:
Nástup: 14 251
Výstup: 13 579
Celkem: 27 830

Jiřího z Poděbrad
Počet cestujících: 
Nástup: 18 502
Výstup: 14 561
Celkem: 33 063

Křižíkova
Počet cestujících:
Nástup: 10 746
Výstup: 8598
Celkem: 19 344

Invalidovna
Počet cestujících:
Nástup: 5375
Výstup: 3591
Celkem: 8966

Florenc
Počet cestujících:
Nástup: 12 041
Výstup: 11 808
Celkem: 23 849

Můstek (výstup směr 
Jungmannovo náměstí)
Počet cestujících:
Nástup: 9389
Výstup: 10 688
Celkem: 20 077

Informace pro občany cestující po Praze metrem

Foto: ČTK
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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

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

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

Nástup do zaměstnání:  
možný ihned, popř. dohodou

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

Úřad městské části Praha – Čakovice
zastoupený tajemnicí Úřadu městské části Praha – Čakovice vyhlašuje 

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍCH MÍST

 

 

  

 

                                                  

 

POZVÁNKA 
VÝROČNÍ  ČLENSKÁ  SCHŮZE  2018 

 

ČRS MO Čakovice zve všechny členy 
na výroční členskou schůzi, která se bude 

konat dne 3. února 2018 od 9.00 hodin 
v restauraci U MAXIMA  

na adrese Slaviborské náměstí 20/1, 
Praha 9 - Třeboradice.  

 
Pohoštění a nealko nápoje zdarma 

 
Bohatá tombola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

               

 

 

 

 POZVÁNKA 
 

TANEČNÍ ZÁBAVA 
 

 

 Rybáři Čakovice srdečně zvou  
všechny přátele tance a dobré zábavy 

 na večírek, který se koná dne 3. 2. 2018 
   od 20 hod. v restauraci U MAXIMA, 

Slaviborské náměstí 20/1, 
Praha 9 - Třeboradice.  

 
Hudba - Bohatá tombola  

 

 

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, kontaktní osoba: 
Ing. Milena Pekařová (283 061 415)
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Ohlédnutí za Sousedským třeboradickým adventem
 » Vánoční chvíle jsou již minulos-

tí a všichni řeší radosti i starosti 
počátku roku 2018, ale přesto se 
k adventnímu času ještě vrátíme. 
A to v ohlédnutí za jednou z nejoblí-
benějších vánočních společenských 
akcí, která se v naší městké části 
koná - Sousedský třeboradický ad-
vent.

Tradiční akci pořádal týden před vánoč-
ními svátky Sousedský třeboradický spo-
lek a i místo konání bylo tradiční - v pro-
storách zahrady kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Třeboradicích.

„Oproti  minulým adventním akcím ná-
vštěvníků přibylo, takže nás velice těší, 
že je naše akce baví, protože nás baví 
akce pro ně připravovat. Jelikož letos to 
byl nejchladnější advent, tak jsme mys-
leli i na to, aby se všichni zahřáli. Při vstu-
pu na zahradu třeboradického kostela 
byly pro návštěvníky připraveny  kotlíky 
s teplým svařeným vínem a čajem,“ vy-
práví hlavní organizátorka Michaela Ši-
můnková.

Program byl sestaven ve spolupráci s vy-
stupujícími.

„Adventní akci zahájil P. Jan Maria Vi-
anney Dohnal, který sloužil krásnou mši 

svatou. Divadlo scénického a historické-
ho šermu Rebel  představilo nové před-
stavení Rynkové etudy, nechyběl ani ta-
nec se psy Terky Zůnové, který návštěv-
níky nikdy neomrzí, ochotnické divadlo 
Bílej Mlejn Čakovice připravilo pro děti 
a dospělé humorné představení pohád-
ky O drvoštěpovi, romantickou vánoční 
atmosféru navodila hudební skupina 
Z posledních sil, na kterou navázalo pě-
vecké vystoupení dětí mateřských škol 
Čtyřlístek a Třeboradice. Děti na hudeb-
ní nástroje doprovodili členové divadla 
scénického a historického šermu Rebel. 

Na závěr jsme si všichni popřáli krásné 
Vánoce a společně si zazpívali koledu 
Půjdem spolu do Betléma. 

Program pro děti byl opět obohacen 
přítomností oslíka a poníků z ekologické 
farmy Miškovice. Nechyběly ani ovečky 
a děti se opět sešly se svým zvířecím ka-
marádem, třeboradickým beranem Bo-
banem. 

Pro návštěvníky jsme připravili ochut-
návku vánoček a cukroví  a již tradičně 
nechyběl ani chléb se sádlem, děti si se 
šťastným výrazem v tváři pochutnávaly 
na vánočních perníčcích. Děti z  mateř-
ských škol Čtyřlístek, Třeboradice a Čako-
vice 1 připravily krásnou vánoční výsta-

vu a nechyběly ani výtvarné práce žáků 
ZUŠ Marie Podvalové,“ přibližuje bohatý 
a povedený program.

Ten by pochopitelně nemohl proběh-
nout za podpory tradičních partnerů 
a sponzorů této adventní akce.

„Rádi bychom poděkovali všem. Jsou to 
Městská část Praha - Čakovice za nejen 
finanční podporu, Arcibiskupství praž-
skému, laskavému P. Dohnalovi, Janě 
Durchánkové, Divadlu scénického a his-
torického šermu Rebel, ochotnickému 
divadlu Bílej Mlejn Čakovice, Terce Zů-
nové, hudební skupině Z posledních sil, 
Centru ekologické výchovy – farmě Miš-
kovice, Jiřímu Vintiškovi, Ludmile Var-
gové, Rudolfě Šafusové, Janu Kloudovi, 
mladičké velice talentované Terezce 
Hladíkové, Věře Skořepové z Pečovatel-
ského domu Třeboradice, Autoservisu 
Horyna, MŠ Třeboradice a Čakovice 3, 
ZUŠ Marie Podvalové a dalším. Přejeme 
všem hodně štěstí, zdraví a splněných 
přání v roce 2018 a těšíme se na shledání 
na dalších akcích,“ děkuje věčně usmě-
vavá Michaela Šimůnková.

Text: Michal Káva a Michaela Šimůnková
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Naši podnikatelé: ADC Systems s.r.o.
 » V seriálu Naši podnikatelé se ten-

tokrát podíváme na firmu, se kterou 
už určitě přišel do styku téměř ka-
ždý občan naší městské části. Buď 
přímo jako jejich klient nebo jistě 
zavítal na nějakou společenskou 
akci, na které firma pravidelně při-
spívá sponzorskými dary. Řeč je 
o miškovické společnosti ADC Sys-
tems s.r.o.

Počátky této společnosti bychom našli 
až v roce 1990, kdy dva kamarádi a spo-
lužáci  - Aleš Navrátil s Tomášem Strakou 
– vyvíjeli a vyráběli různá elektronická 
zařízení na zakázku. Později se začali vě-
novat i počítačům, po kterých byl v teh-
dejší porevoluční společnosti hlad.

„Nakoupili jsme ve velkoobchodě kom-
ponenty a začali jsme dávat dohromady 
počítače. Postupně se to pěkně rozjelo, 
rozšířilo, přibrali jsme si k tomu správu 
počítačů, počítačových sítí a tehdy jsme 
firmu rozdělili. Tomáš si nechal výrobu 
elektroniky, protože v tom je opravdu 
dobrý a já se začal věnovat obchodu. Pro-
najali jsme si byt v Petrovicích, ale pak se 
objevila možnost, kdy jsme si mohli zre-
konstruovat suterénní prostory v kama-
rádově domě na Vinohradech. Tam jsme 
založili s.r.o. a začali budovat standardní 
firmu. Brzy jsme si postavili malou pro-
vozovnu i v Miškovicích. Během let jsme 
se rozrostli na deset zaměstnanců, měli 
jsme 3 pobočky – Vinohrady, Miškovice 
a Mělník, obrat stoupal a s ním i velikost 
firmy, až jsme nakonec zjistili, že bychom 

raději měli menší efektivní firmu a vrátili 
se k základům toho, co nás opravdu baví. 
Firmu jsme zase zmenšili, opustili jsme 
Vinohrady i Mělník a přesunuli se do 
Miškovic. Jedním z podstatných důvodů 
bylo i to, že oba tady bydlíme.“

„Když jsme se přestěhovali sem, tak jsme 
pro naši práci potřebovali dobrý inter-
net a zjistili, že tady neexistuje a zjišťova-
li možnosti, jak si s tím poradit. Jednou 
z možností byla silná, ale drahá profesio-
nální linka, která ale na nás byla až moc 
drahá, tak jsme si řekli, že se o ní zkusíme 
podělit. Na paneláku v Polabské jsme 
vystrčili první anténu a nabídli internet 
pár sousedům. Připojilo se prvních pár 
lidí, ale poptávka a hlad byl tak veliký, 
že jsme si řekli, že to začneme dělat po-
řádně, zainvestovali jsme do technologií 
a v první fázi pokryli celé Miškovice. Na 
tu dobu jsme poskytovali skvělý rychlý 
internet. Fungovalo to dobře, navíc jsme 
byli místní firmou, kterou všichni dobře 
znali, tak se to rozneslo a zvedal se zájem 
i v Čakovicích a Třeboradicích. V tu chvíli 
jsme začali budovat vlastní internetovou 
síť a v tuto chvíli za sebou máme 11 let 
existence této sítě, které jsme dali vlast-
ní brand ADCnet.cz a pokrýváme území 
od Ďáblic přes Horní Počernice po Kos-
telec nad Labem, což dohromady dává 
několik desítek tisíc domácností. V sou-
časnosti máme zhruba 2.000 klientů“ vy-
práví Aleš Navrátil.

Postupně se přidaly další služby, jako 
mailhosting, webhosting, serverhosting, 

vybudovali jsme vlastní datacentrum, 
kde jsou služby poskytovány a přibyly 
i telefonní služby. Firma se rozdělila na tři 
divize - vývoj a výroba elektroniky, sprá-
va informačních a telekomunikačních 
technologií a internetový poskytovatel.

„Jak se firma rozrostla, tak jsme zjistili, 
že stávající prostory nestačí a vymýšleli 
jsme, jak situaci vyřešit. Naskytla se nám 
možnost koupit starší dům vedle, toho 
jsme se okamžitě chytili, dům s pozem-
kem koupili, dům zbourali a postavili 
nový. Nový dům je pojat velmi moderně, 
nejen architektonicky, ale i technologic-
ky, kde vše je řízeno centrálně mikro-
počítačem,“ přidává Aleš Navrátil další 
vzpomínky.

Služby od ADC využívají všechny vý-
znamné firmy v naší městské části a oko-
lí, většina objektů městské části, restau-
rační zařízení, školy, školky a veřejnost ze 
širokého okolí.

„Se všemi úspěšně spolupracujeme, 
navíc všechny veřejné a neziskové or-
ganizace jsou k nám připojené zdarma. 
Spolupracujeme s úřadem, účastníme se 
kulturního a společenského života míst-
ní komunity“ doplňuje Aleš Navrátil.

Text: Michal Káva, foto: Andrea Káva

ADC Systems s.r.o.
Všetatská 317/16a, Miškovice

Telefony:
Informační technologie 222 747 000
Internet a VoIP telefon 220 990 770
Vývoj a výroba elektroniky 220 990 550
Web: www.adc.cz
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V Čakovicích začal úspěšně fungovat 
Dámský klub

život v obci

 » Milé dívky, ženy, dámy… Víte, 
že v Čakovicích je vám k dispozi-
ci dámský klub? Měly byste zájem 
se podobné aktivity zúčastnit? Tak 
neváhejte a přečtěte si následující 
řádky o klubu, který založila Iveta 
Zeithamlová.

„Klub vznikl vlastně úplně náhodou. Jed-
noho dne mi to přišlo na mysl jako zají-
mavá myšlenka a protože jsem se začala 
na mateřské dovolené zabývat konzulta-
cemi v oblasti péče o pleť a líčení, začala 
jsem přicházet do kontaktu s více a více 
ženami. Tímto mě napadlo, že by bylo 
milé v Čakovicích pro ženy udělat spo-
lek, klub, který by jim dal možnost se po-
tkávat, popovídat si a něco se dozvědět.  
A také relaxovat a vzdělávat se v jednom. 
A tak se i stalo,“ usmívá se.

Dámský večer se v minulém roce konal 
čtyřikrát a pokaždé na něm byli jiní hos-
té a na programu odlišná témata.

„Rádi bychom počet večerů v roce 2018 
zvýšily. Byl to můj osobní nápad a oslovi-

la jsem kamarádky, které se zabývají růz-
nými profesemi. Kadeřnice, pedikérky, 
masérky, cukrářky, terapeutky, kosme-
tické poradkyně a podobně,  aby mi po-
mohly naplnit program a dámský večer. 
Ten se hostům líbil a tak jsem některé 
oslovila znovu a poté i další nové hosty,“ 
dodává Iveta.

Večery jsou plné příjemného povídání.

„Mám ráda komunikaci s lidmi, ráda 
potkávám nové lidi a baví mě, když pro 
ně mohu udělat něco zajímavého. Jsem 
spokojená, když se ženám večer líbí. Sa-
mozřejmě je to o investici času a ener-
gie do přípravy a ačkoliv už nejsem na 
rodičovské dovolené a pracuji, tak stále 
pro mě tyto večery znamenají to, že po-
těšíme ženy z okolí Čakovic. Je to jakési 
hobby. Nejedná se o žádný oficiální insti-
tut ale jen o virtuální dámský čakovický 
klub, který má své facebookové stránky 
Dámský klub Čakovice a okolí, ale nemá 
žádné placené členství ani jiné podobné 
formality,“ vysvětluje zakladatelka dám-
ského klubu.

Program se můžou zájemkyně dozvědět 
na zmiňovaných facebookových strán-
kách, do podvědomí se klub dostává 
hlavně díky vyprávění účastnic a jejich 
šíření informací mezi své okolí. 

A jak se takového setkání zúčastnit? Je 
to naprosto jednoduché.

„Rádi bychom, aby chodily na dám-
ské večery ženy všech věkových kate-
gorií. Všechny ženy si zaslouží cítit se 
dobře a  zaslouží si odpočinek. Na čísle 
608 011 096 potvrdíte sms zprávou svou 
účast, v den konání přijdete do obřad-
ní místnosti, zaplatíte vstup 80 korun 
a v  ceně máte veškerý program, i krát-
kou masáž šíje a veškeré pití, v nabídce 
je voda, káva, čaj, sklenička vína a něco 
chutného a dobrého ke kávě. O zbytek 
se postarám já a moje kamarádka Lucie 
Bouchaud, která nyní se mnou tyto akce 
bude pořádat,“ vzkazuje Iveta Zeitha-
mlová zájemkyním.

Text: Michal Káva

Dne 7. února 2018 od 18.30 se v obřadním sále čakovického zámku 
koná další dámský zámecký večer.

Na programu se podílí svými vstupy zajímaví hosté z řad profesionálních terapeu-
tů, masérů, poradkyních v oboru krásy, jídla, stylových sladkostí, zdraví a zábavy. 
Jedná se o spousta zábavy za symbolický vstupní poplatek.

Tentokrát bude na programu:

Přednášky:
- o vztazích, lásce a sebelásce
- jak a proč je dobré posilovat pánevní dno
- rozdíl mezi denním a večerním líčením s praktickou ukázkou
- představení blogu s recepty našich babiček, plný vůni venkova, bylinek atd.
- recept na jednoduché valentýnské překvapení
- masáže šíje
- možnost ochutnat a zakoupit si stylové sladkosti pro blížící se Valentýn

Vstup je symbolických 80 Kč a v ceně je kafíčko, voda či sklenička vína.
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 » Kdo by neznal miškovické Cent-
rum ekologické výchovy, kterému 
každý řekne „farmička“? Manželé 
Helena a Václav Kočovi neustále 
pracují na rozšiřování a zvelebování 
prostorů a farmička se neustále roz-
víjí. A to samé ji čeká i v tomto roce, 
říká v rozhovoru Helena Kočová.

Co zajímavého přinesl rok 2017?

Loňský rok byl pro náš spolek zlomový. 
Z  do té doby fungujícího „dvorkového“, 
ne příliš esteticky vypadajícího chovu, 
jsme se rozhoupali udělat skutečnou ma-
lou farmu, která bude nejen funkční, ale 
také hezká, názorná a bezpečná. Návštěv-
níky nejvíce oceňovaná je nyní nejen 
uspořádaná zahrada a zvířátka po ruce 
a na dotek.  ejvětšími hvězdami jsou be-
zesporu poníci a oslík, díky kterým jsme 
vstoupili do širšího povědomí. A doufám, 
že nejen hlasitým hýkáním oslíka na celé 
Mišovice. Poníci zvedli farmičku z centra 
pro mazlení a dívání se na centrum maz-
lení, poučení a aktivních zážitků. Vyjížďky 
s dětmi jsou na téměř denním pořádku, 
ale i na nejrůznějších akcích pořádaných 
na území Čakovic se stávají poníci a oslík 
nepřehlédnutelným lákadlem. 

Nové prostory farmy určitě nevyrostly 
samy. 

Od městské části jsme dostali do „vý-
půjčky“ již v listopadu 2015 pozemek 
a přilehlou nemovitost s tím, že nemo-
vitost, která bude i nadále vlastnictvím 
městské části, a bude kromě nás sloužit 
i  obci například pro volby, nebo jako 
centrum vhodné pro setkávání, v důle-
žitých bodech opraví obec - elektřina, 
voda, toalety, topení a podobně - a my 
na náklady farmy vyčistíme a upravíme 
a vybavíme nemovitost a hlavně přileh-
lou zahradu. Z různých důvodů se práce 
na nemovitosti nerozbíhaly. Řešily se 
finance, projektová příprava, povolení, 

Miškovickou farmičku čeká letos finální dokončení
přesto se krátil dvouletý limit, do kterého 
mělo Centrum ekologické výchovy Far-
ma Miškovice plně fungovat. A přestože 
dodnes nemáme jistotu, zda bude mít 
farmička odpovídající zázemí, rozhodli 
jsme se dodržet plně svou část závazku 
a farmu v maximální míře zprovoznit. 

Co to v praxi znamenalo?

Znamenalo to hodiny a hodiny práce 
nejen nás, ale hlavně mnoha ochotných 
přátel a nadšenců, kteří neváhali a ve 
svém volném čase nám v jarních mě-
sících pomohli se základy, ohradami, 
chlívky, stájemi a ploty. Za to všem patří 
veliký dík a jen díky nim jsme mohli před 
velikonoci přivítat nově ovečku s jehně-
tem a 14. dubna i zlatý hřeb farmy – dvě 
prasátka, poníky a oslíka. Přestěhování 
drůbeže a králíků pak již jen završilo bu-
dovatelskou část. Ale práce není zdaleka 
u konce. Chceme letos ještě vybudovat 
cestičky, malé pódium a místa na sezení, 
holubník, dodělat parkoviště se stojany 
na kola a hlavně pro malé děti přemístit 
herní věž s klouzačkou a pískovištěm. 

Zúčastnili jste se i mnoha akcí. Které 
pro vás byly nejdůležitější? 

Důležitá je každá akce, na které vykouz-
líme díky našim zvířátkům dětem úsměv 
na rtech, nebo na které se děti něco do-
zvědí a odnesou si nové zážitky, ale i kou-
sek lásky k přírodě a zvířatům. Navštívilo 
nás více jak deset tříd škol a školek, kdy 
si děti mohly nejen nakrmit a pohladit, 
ale dozvěděly se základy chovu a histo-
rie zvířat a každé dítě jsem i povozili. Byli 
jsme i na akcích, jako byly čarodějnice, 
dětský den, zahrádkov, advent… Vele-
důležitá akce je Spolkový den, na kte-
rém se můžeme reprezentovat i lidem, 
kteří například na miškovické akce ne-
chodí. A loni jednoznačně nejúspěšnější 
akcí byl první Velký lampionový průvod, 
který jsme pořádali s Mateřským cent-
rem Myška Miškovice Olgy Klimecké. Na 

průvod, který začínal na farmě a končil 
v  Myšce, přišlo odhadem 250, možná 
300 lidí, rodin s dětmi. Popravdě jsme 
takovou účast ani nečekali, ale každo-
pádně nás motivovala k tomu, abychom 
ten letošní rok podobné akce minimálně 
opakovali. Nebo vymýšleli další.

Co tedy očekáváte od letošního roku? 
Na co se mohou návštěvníci těšit?

Děti samozřejmě zajímá, jestli budeme 
mít přírůstky. Bohužel si nejsme jisti, zda 
je ponička březí. A jestli se nepovedlo 
na jaře, už se to letos nepovede, proto-
že jsme poníka i oslíka nechali kastrovat, 
abychom zamezili šarvátkám mezi nimi 
a hýkání oslíka na celou ves. Stejně tak 
ovečky, kozy, nebo prasátka přírůstky 
mít nemohou. Jediná mláďátka tak bu-
dou opět u drůbeže, králíků a morčat. 
Mazlit ale bude co. Tento rok tedy chce-
me věnovat finálnímu dokončení far-
mičky a doufáme, že i na základě nově 
podepsaného dodatku smlouvy s obcí 
dojde i na otevření klubovny farmy s hy-
gienickým zázemím, tematickými vý-
stavami a také podkrovní expozicí dříve 
používaného zemědělského i domácího 
nářadí a náčiní. 

A pokud se podaří, jsou v plánu i kroužky 
– chovatelský kroužek drobného a exo-
tického zvířectva a farmářský kroužek 
věnovaný chovu hospodářských zvířat, 
s poníky v čele. Nabízejí se i příměstské 
tábory, tématické akce, tvořivé dílny 
a  samozřejmě dopolední komentova-
né prohlídky pro školy a školky z okolí. 
A protože jde o skutečně široký záběr, už 
dnes hledáme dobré duše, zodpovědné 
nadšence, kteří by chtěli s námi spolu-
pracovat ať již formou nárazové práce, 
nebo pravidelné brigády a do budoucna 
třeba i na lektorství kroužků. 

Kdy vás mohou lidé navštívit?

Zimní měsíce bez teplého zázemí jsou 
pro veřejnost omezující. Zatím funguje-
me prakticky pouze od pátku do neděle, 
nebo na telefonické objednání. Krmíme 
samozřejmě každé ráno a odpoledne od 
tří do pěti. Jak se bude prodlužovat den, 
budeme prodlužovat i návštěvní hodi-
ny. Vše budeme aktualizovat i na našem 
webu farmamiskovice.cz, nebo na face-
bookových stránkách farmy. 

Text: Michal Káva
Foto: Farma Miškovice

život v obci
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Velký den pro čakovickou gastronomickou školu

školStví

 » V průběhu školního roku má kaž-
dá střední škola mnoho významných 
dní, pro čakovickou gastronomickou 
školu je jedním z takových dní Gas-
troden – den, kdy se brány školy 
otevřou nejen zájemcům o studi-
um, ale i všem ostatním, kteří chtějí 
vědět více o životě, dovednostech 
a zájmech žáků naší školy.

Ve školním roce 2017/2018 bylo datum 
Gastrodne stanoveno na středu 13. pro-
since 2017. Samotná příprava této akce 
však začala již několik týdnů před tím-
to datem – žáci gastronomických obo-
rů se připravovali na soutěž o nejlepší 
slavnostní tabuli a nejlepší slavnostní 
studenou mísu. Ostatní žáci připravo-
vali výzdobu tříd a tematicky zaměřené 
expozice. Přípravy vyvrcholily v před-
večer Gastrodne slavnostním večerem 
pro hosty z řad zřizovatele, sociálních 
partnerů a ostatních spolupracovníků 
a  příznivců SOŠ a SOU, Praha – Čakovi-

ce. Kulturní program zajistila paní Ivanka 
Heřmánková, ředitelka ZUŠ Marie Pod-
valové v Čakovicích a slavnostní raut 
připravili žáci čakovické gastronomic-
ké školy pod vedením učitelů OV pana 
Václava Pergla, Marcely Volfíkové a Jany 
Heimlichové.

Den otevřených dveří – Gastroden začal 
v 9 hodin a již minutu po deváté hodině 
začaly hlavní branou do školy proudit 
davy zvědavých žáků základních škol 
z  okolí, ale také rodičů se svými dětmi. 
Tito mohli navštívit nejenom expozice 
týkající se prací žáků, jejich úspěchů, 
moderních forem výuky na škole, ale 
i  malou zoo, kterou připravili žáci obo-
ru „Chovatel cizokrajných zvířat“. Vr-
cholem návštěvy školy byla pro mnohé 
ochutnávka výrobků žáků – flambované 
ovoce, palačinky a další produkty, které 
mohli zapít lahodnými míchanými ná-
poji.

Stávající žáci školy však nejvíce upřeli 
svoji pozornost k vyhodnocení kuchař-

ské a číšnické soutěže, pro jejichž vítě-
ze škola ve spolupráci s firmou Globus 
a Gaza připravila hodnotné ceny.

V kategorii „Slavnostní tabule“ zvítězila 
tabule „Rybářská“ žákyň Andrey Grusové 
a Ivany Končokové ze třídy SKČ2, v kate-
gorii „Slavnostní studená mísa“ zvítězil 
žák Jiří Kraus ze třídy SKČ4. Poděkování 
však patří všem žákům, kteří se na pří-
pravě a průběhu Gastrodne podíleli, je 
to zejména jejich zásluha, že Gastroden  
2017 skončil velkým úspěchem.

Zájemci o čakovickou gastronomickou 
školu však nemusí na prohlídku a více in-
formací o škole čekat celý rok do příštího 
Gastrodne 2018, ale mohou nás navštívit 
v průběhu příštích dnů otevřených dve-
ří: 17. ledna, 7. února a 21. února, vždy 
od 9 do 17 hodin.

Mgr. Věra Nováková 
ředitelka SOŠ a SOU, Praha – Čakovice
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Čakovické gymnázium chystá Den otevřených dveří

školStví

 » Máte doma školáka a přemýšlíte 
o tom, zda ho zkusit přihlásit do ča-
kovického gymnázia? Tak právě pro 
vás je připraven na středu 7. úno-
ra Den otevřených dveří. Prohléd-
nout si vnitřek  školy a vyslechnout 
si důležité informace můžete mezi 
15. a 19. hodinou.

„Přijít mohou úplně všichni. Maminky, 
tatínkové, babičky, dědečkové, zkrátka 
všichni, kteří mají zájem o šesti či čtyř-
leté studium na našem gymnáziu,“ zve 
ředitelka Daniela Hochmanová.

Šestileté studium je klasickým gymnázi-
em s nabídkou anglického jazyka a dal-
ších čtyř cizích jazyků, ke kterým se ve 
vyšších ročnících přidá i latinský jazyk. 
Během čtyřletého studia je rozšířena 
nabídka výuky jazyků již od samého 
počátku a k angličtině si můžete vybrat 
španělštinu, francouzštinu, němčinu či 

Klub seniorů

Přednášky na měsíc leden

24.1. od 14.00 h. Zlatuše Knollová - Mystický sever Srí 
Lanky
31.1. 14.00 h. Pavla Lešovská - Magdalena Dobromila 
Rettigová pokračování

Přednášky na měsíc únor

7.2. od 14.00 h. PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D. - 
Islám českýma očima 
14.2. od 14.00 h. Ing. Martin Košťál - stopem východní 
Afrikou
21.2. od 14.00 h. PaedDr. Miroslav Štilec Ph.D. - 
Mezilidské vztahy a jejich vliv na kvalitu života
28.2. od 14.00 h. Eva Sokolová - Nejkrásnější obrazy 
světa

Senioři

Gymnázium Čakovice
Den otevřených dveří
středa 7. února, 15 - 19 hodin
www.gymcak.cz

ruštinu. Ovšem to není zdaleka všechno.

„Jsme jediným gymnáziem v Praze, které 
nabízí i výuku exotických jazyků, jakými 
jsou čínština, arabština, japonština, no-
vořečtina či vietnamština,“ upozorňuje 
paní ředitelka.

„Ve spolupráci s Filozofickou fakultou 
Univerzity Karlovy hledáme bez pro-
blémů vyučující těchto jazyků, jsme to-
tiž jejich fakultní školou. Ve  ve čtvrtém 
ročníku máme nyní čínštinu. Naše paní 
učitelka z Vinoře má aprobaci na čínský 
i anglický jazyk a studenti jsou opravdu 
spokojeni. Právě ve výuce těchto exo-
tických jazyků spočívá naprostá jedi-
nečnost našeho gymnázia,“ říká Daniela 
Hochmanová.

Návštěvníky během Dne otevřených 
dveří provedou školou sami studenti, 
vyučující pak budou podávat informace 
o svých předmětech. Ve druhém patře 

budovy bude probíhat každou půl ho-
dinu informační schůzka k přijímacím 
řízením jednotlivých typů studia. Veške-
ré potřebné informace zájemci najdou 
také na našich internetových stránkách  
www.gymcak.cz.

„“Hned  v  pondělí po jarních prázdni-
nách začínají přípravné kurzy pro státní 
přijímací zkoušky na oba typy studia. 
V minulém roce jsme byli od rodičů veli-
ce chváleni. Je náročné to dát dohroma-
dy, proto nás pochvaly velice potěšily. 
Dětem se zkoušky povedly a já věřím, že 
na úspěšný rok navážeme,“ doplňuje ře-
ditelka gymnázia.

Text: Michal Káva, foto: Andrea Káva
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Kronikářské perličky – rok 1927

hiStorie

Leden
Potřeba je prodloužiti vodovod až do 
novostaveb, což vyžadovati bude náklad 
asi 45000 Kč.

Únor
Kolem parku staví se zeď s drátěným ple-
tivem podél hlavní silnice. K žádosti Ant. 
Mandy za povolení živnosti instalatérské 
se námitek nečiní. Dělnická tělovýchov-
ná jednota má maškarní ples u Trykalů. 
Kampaň v cukrovaru letos ukončena 
záhy, bylo mnohem méně řepy. Propuš-
těno 1200 dělníků. V obci je rozšířena 
epidemie chřipky, není snad domu, aby 
byl ušetřen. Sněhové pokrývky nebylo.

Březen
Střelecká jednota má taneční zábavu 
u Trykalů. K dodání štěrku do ulice Re-
voluční nabídli se Havelka a žádá za 1 m3 
62  Kč a Markup z Čakovic žádá 59.80. 
Témuž byl dovoz zadán. Ceny potravin: 
husa 70-100 Kč, slepice 25-35 Kč, mlé-
ko teplé 2 Kč, máslo 25-32 Kč, margarin 
15 Kč, vejce kopa 42 Kč karfiol kus 2,50 
- 5 Kč…. Turistický odbor má přednášku 
Dr. Jarkovského o výchově k slušnému 
chování. Značná účast. Koná se veletrh. 
Místní cukrovar vystavuje stroj, který 
sám balí kostky do bílého papíru a sklá-
dá do beden. Když stroj pracoval, stálo 
kolem plno diváků.  Autorisovaný revi-
dent E. Musil prozkoumal obecní účty 
od roku 1920. V neděli šli po silnici od 

Ďáblic manželé Lančovi domů. Na cestě 
dvěma ranami z revolveru postřelil Ema-
nuel Lanč svou manželku a sebe ranou 
do hlavy usmrtil. Pohřben na místním 
hřbitově. Manželka se vystonala. 

Duben
Veliké zátopy na středním Labi v Němec-
ku a na Moravě. V Americe řeka Mississi-
ppi rozvodnila se tak, že není pamětníka 
takového stavu vody. Na půl milionu lidí 
je bez přístřeší a mnoho jich zahynulo. 
V Čakovicích se stavba vodovodu 466 m 
zadává instalatérovi Mandovi Antonínovi.

Květen
Svátek práce slaven velkým průvodem 
v Praze. 13. dopoledne veliká vánice, ale 
sníh nezůstává dlouho ležeti. V neděli 22. 
má místní tělovýchovná jednota Sokol 
slavnost položení základního kamene 
k nové sokolovně vedle nádraží. O 10té 
hodině se sokolové sešli v hostinci, aby 
uvítali hosty. Potom se průvod s hudbou 
odebral ku staveništi, kde byl fanfárami 
uvítán. Starosta Sokola Wildauer pronesl 
vlasteneckou řeč, pěvecký spolek Lyra 
zapěl sbor: Vstává nový slávy chrám. Zá-
kladní kámen cementem upevnil polír 
Micka – místní rodák. Následovalo vlože-
ní peněz a listiny do základu a hymnou 
slavnost ukončena. Odpoledne byl pro-
menádní koncert a následovala veseli-
ce v hostinci u Sládků. Slavnost trpěla 
chladným počasím, takže k večeru neby-

lo možno seděti v zahradě. 27. zvolen byl 
potřetí presidentem republiky T. G. Ma-
saryk hned v první volbě. V  obci zdejší 
k  oslavě konán večer průvod s hudbou 
za velké účasti.

Červen
Úředně zrušena okresní správa karlínská 
a naše obec přidělena nově utvořenému 
okresu Praha-venkov se sídlem na Smí-
chově na Knížecí. Občanstvo zdejšího 
okresu protestovalo, ale marně. Spojení 
s okresní správou je nesnadnější, dražší 
a vyžaduje celodenní zaneprázdnění.  
Zemřel Václav Ryba, vrchní oficiál dráhy. 
Při noční bouřce byly adjunktovi cukro-
varu Kučerovi ukradeny slepice. Místní 
podpůrný spolek Rovnost světí prapor. 
Členové Rovnosti odebrali se průvodem 
s hudbou a se spřátelenými spolky k tri-
bunám na tržišti. Zde promluvil Jan Ur-
ban, načež byl prapor rozvinut. Odpole-
dne ve všech hostincích zábavy. V neděli 
koná se místní pouť. Všude živo. Střelba, 
vyvolávači, trubky způsobují rušný ži-
vot. Večer taneční zábavy v hostinci Na 
střelnici. Bylo přítomno 62 vojínů z leti-
ště kbelského, ráno v 5 hod. nalezen byl 
v  příkopu u trati jeden zabitý. Účet za 
vodovod i se stojany činí 27.234 Kč. Rour 
je 472 m. Obec zakoupila kropicí vůz ku 
kropení ulic.

Červenec
Konáno procesí s družičkami do Staré 
Boleslavi. U bezvěrců vyvolal průvod růz-
né poznámky, ale nebyl porušen. Svátek 
M.J. Husa slaven průvodem s hudbou, 
jdoucím z Miškovic. Řečnil starosta a čes-
kobratrský farář z Libiše. Pěvecké sbory 
přednesl spolek Slavibor z Třeboradic. 
V Praze je II. dělnická Olympiáda. Začíná 
imposantním průvodem. V krojích 3300 
mužů a 3100 žen, 376 praporů, 28 hu-
debních sborů, 230 cyklistů, 500 skautů, 
220 legionářů a asi 20000 civilních účast-
níků.  Dvě družstva mužů a žen jdou ve 
sportovních úborech - v pouhých plav-
kách. Cvičení započala fanfárami a re-
jem cyklistů na Petřínském stadionu… 
Místní Dělnická tělovýchovná jednota 
účastnila se Olympiády téměř všemi svý-
mi členy.  

Základní kámen sokolovny (foto archiv)
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Připravila Jarka Krákorová

Srpen
Konána protestní schůze proti zruše-
ní okresu a proti připojení k Brandýsu. 
Účastníků se sjelo mnoho z Vinoře, Ra-
donic, Ďáblic, Třeboradic a Líbeznic.

Září
V hotelu Trykal, za přítomnosti přivola-
ného strážníka Kodeta, nalezeny byly 
mrtvoly muže a ženy. Poštovní zřízenec 
s prostřelenou hlavou a sličná choť ob-
chodníka z Ústí se dvěma ranami v  pr-
sou. V obci kolovalo o smrti obou ně-
kolik pověstí.  Na stavbě sokolovny se 
pilně pracuje a stavba pokračuje rychle. 
Členové pomáhají zdarma. V neděli po-
svícení, ale celý den prší a nálada tím 

pokažena. Přespolní návštěvníci nepřišli 
vůbec, jenom hostince zachovávají sta-
rou slávu pořádáním tanečních zábav. 

Říjen
Začíná pracovat surovárna cukrovaru. 
Po silnicích plno vozů s řepou. Jde sem i 
řepa z Kralup, jámy řepové už nedostaču-
jí. 16. Konají se volby do obecního zastu-
pitelstva. Zřízeny jsou 2 volební komise. 
Z 1640 oprávněných voličů účastnilo se 
volby 1565 voličů. K volbě se nedostavi-
lo 75 voličů, z nich bylo 6 mrtvých, 8 ne-
mocných a ostatní vzdálení. 602 hlasy 
dostala strana Českosl. národně socialis-
tická, 379 hlasů Českosl. sociálně demo-
kratická, 266 Komunistická strana, …

Listopad
Nádherné květy chrisantém zdobí pros-
té hroby venkovské. Ze všech stran sváží 
se dosud řepa. 12. Konala se volba sta-
rosty. Odevzdáno 30 lístků, z těch znělo 
29 na jméno dosavadního starosty Karla 
Tůmy a 1 lístek byl prázdný. 

Prosinec
Schůze nového zastupitelstva v hostinci 
u Trykalů. Starosta praví, že povinnos-
tí členů je pracovati ve prospěch těch, 
kteří ku konání této povinnosti je do za-
stupitelstva vyslali. Dále se konala volba 
členů komisí.

Cvičenci DTJ (foto Zdena Mojžíšová)
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2. Foto exponátu musea, katalogové č.1909, 
které získalo Národní technické museum  
Praha darem v roce 1955.

hiStorie

Historie jednoho motocyklu značky Scott
 » Po tragické smrti svého nejmlad-

šího syna, který zahynul pří horole-
zeckém výstupu na horu Malý My-
then ve švýcarských Alpách v roce 
1926, nechala Shoellerova rodina 
převézt jeho ostatky do Čech a po-
hřbila je do rodinné hrobky v Praze 
- Strašnicích.

Jako památku na ztraceného syna, který byl 
před smrtí řádným studentem Vysoké tech-
nické školy v Curychu, nechali Shoellerové 
pohřbít i jeho motocykl značky Scott. Nelze 
dnes již určit přesně místo v zámeckém par-
ku, kde byl nakonzervovaný a v bedně ukry-
tý stroj zakopán. Většina svědků se přiklání 
k názoru, že to bylo nalevo od cesty, která 
směřuje od severozápadního rohu zámec-
ké budovy směrem k cukrovaru. Dosud tam 
roste jediný strom toho druhu v čakovickém 
zámeckém parku - jinan dvoulaločný. V jeho 
blízkosti bývala i vzrostlá lípa a u jejího kme-
nu měla být motorka pohřbena.

Celá pietní událost byla provedena jen v ro-
dinném kruhu. Nezaznamenal ji ani tehdejší 
kronikář obce. Místo nebylo žádným viditel-
ným způsobem označeno. Přesto si Shoelle-
rové nechali pořídit plánek místa, který po 
revoluci v roce 1945 objevil v jedné zámec-
ké místnosti zdejší hasič. Ten se dohodl se 
svými kolegy, že motocykl po dvaceti letech 
vykopají. Uskutečnili to v roce 1946. Jejich 
činnost však nebyla utajena. Dvojice dívek 
(jejich jména přesně nejsou známá) nahlá-
sila jejich počínání na zdejší četnické stanici. 
Strážmistr Vodička se ihned dostavil na místo 
činu a vykopaný motocykl zabavil. Podle zjiš-
těných archivních dokladů je zaznamenáno 
ve služební knize zdejší policie dne 27. 11. 
1946 pod č.j. 2657, že „A. H. a J. B. (plná jmé-
na neuvádím protože jejich potomci žijí mezi 
námi), oba z Čakovic, jsou udáni pro pode-
zření z přestupku krádeže Okresnímu soudu 
trestnímu v Praze.“

Uvedený soud předal spisy (není uveden 
důvod) nadřízenému  Trestnímu soudu  pro 
hlavní město Prahu, kde se ztratily nebo byly 
skartovány. Na čí příkaz?  Jeden z uvedených 
aktérů byl osobním řidičem vlivného místní-
ho politika, který na kariérním žebříčku dosá-
hl až na místo ministra stavebnictví. Je mož-
né, není to však doložené, že na jeho zákrok 
bylo soudní jednání zastaveno.

Ihned po vykopání byl motocykl za součin-
nosti policie převezen na dvůr tehdejšího 
Místního národního výboru, kde opřený 
o  budovu dvorního traktu po dobu několi-
ka měsíců vzdoroval povětrnostním vlivům. 
Podle informací, získaných od mého spolu-
žáka, získal motocykl za symbolickou cenu 
od Fondu národní obnovy, pan Václav Svítil 

z Třeboradic. Ten díky svému řemeslnickému 
fortelu a píli dokázal stroj renovovat až do 
provozuschopného stavu. Přidělením státní 
poznávací značky měl povolení i k  provozu 
na veřejných komunikacích. 

Podle zvětšené fotografie renovovaného stro-
je, kterou mi daroval syn pana Svítila, měla 
značka tuto podobu: „9248  Č  PS“. Č  zname-
nalo Čechy, PS okres Praha –sever, do kterého 
tehdy Třeboradice patřily. 

Pan Svítil se dlouho ze svého motocyklu 
netěšil. Byl mu zabaven neznámo kterým 
úřadem, není znám ani důvod. Tady historie 
Shoellerova motocyklu končí.

Identický typ motocyklu je vystaven v Národ-
ním technickém museu v Praze, v hale do-
pravních prostředků, kde jsem získal i částeč-
ný popis technických parametrů stroje, které 
se i v různých podkladech i nepatrně liší.

Výrobce: The Scott Motocykle Co. Ltd., Bir-
mingham, Anglie, rok výroby 1927 (?), výrob-
ní číslo motoru FY8672, rámu 1571, váha 96 
kg, motor dvoudobý, vodou chlazený, válce 
vedle sebe, vrtání 74.6, zdvih 68.25, obsah 
596 ccm.

Byl to bytelný sportovní motocykl, ve své 
době na vrcholu techniky. Jeho konstruktér 
Ing. Alfred Skott (1875-1923) vyráběl nejen 
motocykly, ale i motorové tříkolky. Jízda na 
jedné z nich se mu stala osudnou. V chlad-
ném počasí nastydl, dostal zápal plic a ze-
mřel. 

Vtírá se však otázka, zda vystavený exemplář 
v Praze není motocykl, který vlastnil Hans 
Schoeller. Předpokládal jsem, že informa-
ce zjistím v Archivu hlavního města Prahy. 
Po deseti měsících šetření  mi byl začátkem 
prosince 2017 doručen dopis Národního ar-
chivu, kde mi bylo sděleno že Zemské úřady 
přidělovaly pouze určité skupiny čísel, a to 
příslušným úřadům první instance, tj. okres-
ním hejtmanstvím, okresním úřadům, ve vel-
kých městech policejním ředitelstvím. Tyto 
úřady vedly evidenci vozidel v rámci celého 
okresu. Motocykl s evidenční značkou 9248 
CPS měl být evidován ve spisech Policejního 
ředitelství Praha. Bohužel tato agenda se ve 
fondu nezachovala.

Další pátrání jsem provedl v pražském Tech-
nickém museu. To získalo exponát darem od 
Dr. Mareše v roce 1955. V darovacím dopisu 
je zajímavá informace. Sděluje, že typové 
osvědčení předá museu osobně mistr Kamil 
Lhoták. Je možné, že i on byl kdysi majitelem 
motocyklu? Před dárcem se podařilo zjistit i 
další jméno majitele, J. Rouska. Syn Kamila 
Lhotáka napsal o životě svého otce knihu. 
Má název Můj otec Kamil Lhoták, naklada-
telství Vltavín, Praha 2008. Tam popisuje ne-
jen uměleckou činnost otce, ale i jeho zálibu 

motoristickou. Ve své garáži v Dejvicích měl 
dvě desítky motocyklových veteránů, mezi 
nimi i dva Scotty Fleing Squirrel a Scott Su-
per Squirrel z roku 1926. (str. knihy 72 a 74)  
Kamil Lhoták zemřel  v roce 1990, ve svých 
78 letech.

Vzhledem k tomu, že jsou ověřeny pouze 
technické evidenční údaje u musejního ex-
ponátu, nelze prokázat jeho původní vlast-
nictví ke stroji Hanse Schoellera. Tam tyto 
údaje neznáme.

K přiloženým fotografiím malý komentář.

1. Foto motocyklu se Státní poznávací znač-
kou 9248-C-PS. Stroj po renovaci provede-
nou třeboradickým občanem V.  Svítilem - 
foto poskytl jeho syn V. Svítil.

Při porovnání snímků zjistíme jen nepodstat-
né úpravy. Exponát musea nemá na  nádrži 
opěrky kolen, tvar sedla je jiný, muselo být 
vyměněno.

V době výroby těchto strojů byla zde moto-
rizace v začátcích a pořízení nebylo z ceno-
vých důvodů dosažitelné ani pro příslušníky 
střední sociální vrstvy. Lze tedy předpoklá-
dat, že dovezený počet těchto motocyklů byl 
minimální.

Bylo by prospěšné, kdyby někteří pamětníci 
zde uvedené údaje zpřesnili, případně do-
plnili. Prozatím nelze určit přesně místo, kde 
byl motocykl zakopán, nejsou známa ani 
jména dvou dívek, které vykopávání pozo-
rovaly a událost nahlásily na místní četnické 
stanici. Bude–li mít někdo z čtenářů jakékoliv 
informace, prosím, sdělte je autorovi tohoto 
článku. Zpřesníte tím historii obce, v tomto 
případě již sedmdesát let starou.

Jan Sládeček
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 » Před nedávnem se v Čakovicích 
otevřelo nové fitness centrum Pan-
ther Gym, které nabízí širokou škálu 
možností pohybu nejen pro obyva-
tele naší městské části. O nových 
možnostech sportování v Čakovicích 
jsme si popovídali s Miroslavem Al-
brechtem, majitelem fitness centra 
Panther Gym.

Kde vás najdeme?

Fitness centrum Panter Gym můžete na-
vštívit v ulici Oderská 9 ve 2. patře budo-
vy společnosti Formkov. Veškeré detaily 
a podrobnosti můžete nalézt na našich 
webových stránkách www.panthergym.
cz nebo na Facebooku.

Co všechno Panther Gym nabízí?

Kdo má rád pohyb, ten si u nás určitě při-
jde na své. Naším mottem je „Žij každý 
den naplno“ a to u nás platí stoprocent-
ně. Najdete zde špičkově vybavenou po-
silovnu o rozloze více jak 400m2 a s více 
jak 45 stroji a stanovišti. Protáhnout se 
nebo si zacvičit s vlastní vahou můžete ve 
speciální relax zóně, kde naleznete i ob-
líbené vybavení pro cvičení jako je TRX, 
VIPR, kettlebels, bosu a další. Pokud jste 
fandové do crossfitového cvičení nebo 
máte rádi překážkové běhy typu Spartan 
Race, Predator Race a další, tak si také při-
jdete na své, protože i pro tento typ cvi-
čení u nás naleznete speciální vybavení. 
A pokud chcete spálit nějaké tuky, tak 
určitě využijete špičkové běžecké pásy, 
unikátní simulátor chůze do schodů, cyk-
lotrenažéry a další stroje, které vás rozhý-
bou a pomohou vám dosáhnout požado-
vaného cíle. Troufnu si říci, že na své si zde 
přijde prakticky každý.

Nabízíte i vždy oblíbené skupinové 
lekce?

Samozřejmě. V Panther Gym najdete 
i  sál pro skupinové lekce, kde nabízíme 
velkou škálu různých typů cvičení – kru-
hové tréninky s různým zaměřením a ob-
tížností, tabatu, strečinkové lekce, jógu 
a další. Stále sledujeme nové trendy 
a postupně rozšiřujeme nabídku o další 
zajímavé lekce – v poslední době např. 
tréninky speciálně zaměřené na přípra-
vu na překážkové závody OCR. Sám jsem 
jejich velkým fanouškem (a účastníkem) 
a proto i tento typ tréninku pro mne byla 
zcela jasná volba.

A co děti?

Nezapomněli jsme ani na ně. V nabídce 
najdete i pohybové hry pro děti s prvky 
thai boxu, které se ihned staly velmi ob-
líbenými a čakovické děti si je opravdu 
užívají. Postupně bychom rádi rozšířili 
nabídku o další cvičení pro mladší i starší 
děti a juniory.

Co zajímavého u vás ještě najdeme?

Kromě velmi kvalitně vybaveného baru, 
kde si můžete vychutnat nejen dobrou 
kávu, ale i kvalitní doplňky stravy, které 
ke cvičení patří, si můžete i pochutnat 
na zdravém jídle. Máme v nabídce ho-
tová jídla speciálně připravená výživo-
vými odborníky, která jsou nejen zdravá, 
ale navíc i velmi chutná, zdravé dezer-
ty, dortíky a další speciality. Můžete si 
je vychutnat přímo na místě, nebo si je 
odnést sebou domů a ušetřit čas stráve-
ný vařením večeře nebo oběda. Přijďte 
a přesvědčte se sami.

Co vás vedlo k otevření fitness centra?

Chtěl jsem vytvořit místo, kde se budou 
lidé cítit příjemně, kde si rádi zacvičí, ne-
budou se stydět ani se cítit trapně a kam 
se rádi budou vracet. Panther Gym je 
centrum, kde si může zacvičit každý – 
mladý, starý, muž i žena, naprostý začá-
tečník nebo kulturista v přípravě. A po-
kud si nevíte rady, naši trenéři vám velmi 
rádi pomohou a posunou vás ke splnění 
vašich snů a cílů.

Naše fitness centrum stojí na několika 
základních principech, které jsou pro 
nás naprosto zásadní a na kterých staví-
me náš přístup – čistota a příjemné pro-
středí, široká nabídka aktivit, přátelský  
a  milý personál, moderní a kvalitní vy-
bavení, doplňkové služby a v neposled-
ní řadě naslouchání našim zákazníkům 
a plnění jejich přání.

Chystáte ještě nějaké novinky do bu-
doucna?

Ano, rádi bychom mj. rozšířili nabídku 
i o speciální cvičení pro seniory. Ti jsou 
samozřejmě vítáni již nyní a opravdu 
máme nemálo zákazníků starších 65-ti 
let, ale chceme jim nabídnout i možnost 
skupinového cvičení zaměřeného na po-
třeby a požadavky starších návštěvníků.

Také hledáme možnosti jak rozšířit na-
bídku např. o cvičení maminek s dětmi 
nebo speciální přípravy pro různé spor-
tovní kluby v Čakovicích a okolí.

A v neposlední řadě chystáme rozšíření 
o speciální zónu vybavenou na tréninky 
boxu a dalších bojových sportů. Spolu-
pracujeme se špičkovými thaiboxery, 
úspěšnými i na mezinárodní úrovni, tak-
že pokud se chcete stát bojovníkem, tak 
i tuto možnost u nás máte.

Nové fitness centrum Panther Gym v Čakovicích
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19inzerce

zdravá výživa psůpřirozená strava

Řidič sk. C, C+E.
Přijmeme zaměstnance na chladírenská vozidla. Cesty převážně do zahraničí, 
víkendy volné. Praxe výhodou. Potřebné doklady pro výkon povolání a znalost 
nařízení ES č. 561 podmínkou. Nástupní mzda 33.000,- Kč hrubého + diety. 
Vše na výplatní pásce. Nástup možný ihned.
Kontakt: Jiří Rys – 605296500Kontakt: Jiří Rys – 605296500
www.aryja.cz * aryja@aryja.cz

KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize, 
opravy. Tel.: 775132921.

Kácení a řez rizikových stromů 
stromolezeckou technikou. 

tel.: 606527091

FACILITY MANAGER
Přijmeme pracovníka pro řízení 

správy komerčních areálů v Praze 9
Požadujeme SŠ (VŠ) s techn. 

zaměřením, práce min. 5 let, mzda až 
do 50. tis. Kč/měs. Životopisy zasílejte 

na e-mail: ja.pr@seznam.cz

VO hutním materiálem v Praze 9 
přijme ŘIDIČE-SKLADNÍKA.
Požadujeme profesní ŘP-C, 

karta řidiče, výhodou VZV, jeř., 
palič., vazač. průkaz, mzda 30 - 35 tis. 

Kč/měs. Tel: 731 545 839, 
knourek@technimat.cz

 

 

Možnost přípravy na 
mezinárodní zkoušky. 

Výuka probíhá v budově 
Gymnázia Čakovice.  

www.remils.cz 

737 633 206 


Remi  
Language School 

JAZYKOVÉ KURZY 
zkušení lektoři 

příznivá cena 

 

ANGLIČTINA 
pro děti a dospělé 

NĚMČINA 
pro dospělé 

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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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MARIE PODVALOVÉ 

ZVE NA KONCERT ŽÁKŮ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Praha  – Čakovice, sál školy 

začátek 18,00 hodin 


