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Čakovické koupaliště má
nového provozovatele

Žáci měřili znečištění v ulici
Schoellerova, strana 12
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Remi
Language School
JAZYKOVÉ KURZY
zkušení lektoři
příznivá cena

ANGLIČTINA
pro děti a dospělé

NĚMČINA
pro dospělé
realitní kancelář se sídlem v Čakovicích

KP reality

tel. : 608958635, 224012838

Email : kprk@seznam.cz, www.kpreality.cz

pro svou stávající klientelu či zařazení do nabídky
hledáme zejména domy, byty a pozemky
v Praze a okolí na prodej i pronájem
prodáváme lesní a zemědělské
pozemky, chaty a chalupy po celé ČR
řešíme i právní vady, exekuce, věcná břemena či
jiné narovnání vlastnických vztahů

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

Café & Restaurant U Parku
Nově otevřená rodinná restaurace,
která se nachází na rohu ulic Theinova
a Bermanova naproti již zavedené
sídlištní večerce v klidném prostředí
téměř dokončeného bytového komplexu Čakovický park v Praze – Čakovicích přijme do svých řad kolegy
a kolegyně na pozice: kuchař – cukrář,
číšník, servírka, brigáda. Více než na
životopisu nám záleží na zkušenostech, pozitivním přístupu, spolehlivosti a zápalu do práce.
Kontakt e-mail: parkinn7@seznam.cz,
tel.: 736 765 827, www.uparku.com.

Možnost přípravy na
mezinárodní zkoušky.
Zápis 19. a 20. září 2016
od 17 do 19 hodin v budově
Gymnázia Čakovice.
www.remils.cz
737 633 206
Výuka nebo doučování německého
jazyka – individuální nebo skupinová
– od 2 do 99 let. Adresa Marty
Krásové, Čakovice. Tel.: 739 089 773
PEDIKÚRA Miškovice (145,- Kč, s docházkou 195,- Kč), tel.: 606 500 867.
Přijímám poukázky seniorů od MČ.

již od 299 Kč za měsíc

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

AKČNÍ NABÍDKA
NOTEBOOK ZDARMA

Objednejte si týden rychlého internetu
na zkoušku zdarma!
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Milí sousedé,
ke slovu se pomalu dostává léto a s jeho začátkem
budou kroky mnohých z nás směřovat na čakovické koupaliště. To po letech přestalo být spravováno
Tělovýchovnou jednotou Avia Čakovice, ale je v rukách soukromého provozovatele, který má bohaté
zkušenosti s několika koupališti v Praze.
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Všichni doufáme, že služby budou minimálně na
stejné úrovni, ne-li na vyšší, než byly doposud.
Nový provozovatel do koupaliště přinesl kapitálovou injekci a tak se dočkáme i hezčího a příjemnějšího prostředí.
Vedení městské části podalo žádost o dotaci na
rekonstrukci starého domu v Třeboradicích u Václava. Leží ladem a je prázdný více než deset let.
Opět chceme využít peněz z evropských fondů a to
má samozřejmě svá různá omezení. Zaměření této

konkrétní investice musí mít sociální podtext a proto by budova po rekonstrukci sloužila na bydlení
pro seniory.
Někteří z vás se dotazují, jaký další osud čeká Mateřské centrum Cirkus, jehož budova musí ustoupit
stavbě nové základní školy. Byť městská část není
zřizovatelem tohoto centra, tak nám záleží na službách, které jsou poskytovány občanskými spolky
našim dětem. V současné době se pracuje na projektu, který vyčíslí kompletní rozsah rekonstrukce
volných prostor ve Vatikánu. Tato rekonstrukce by
měla trvat zhruba měsíc a upravené prostory rádi
nabídneme k využití pro tyto spolky pečující o děti.
S úctou Váš starosta
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.

Čakovické koupaliště změnilo provozovatele. Už jím není
TJ Avia Čakovice, ale Robert Segmüller a společnost Anelis. Co
se za poslední měsíce na koupališti událo? A co je v plánu dále?
Čtěte uvnitř.

Soňa Černá představuje Komisi pro Miškovice
Strana 11

Koupaliště v Čakovicích doznalo řady změn

Zajímavosti z městské části
Na stranách 6 a 7 na vás čekají zajímavostí z naší městské části.
Třeba o tom, že strážníci městské policie chytili řidiče, který
nadýchal téměř 4 promile! Nebo o tom, že soutěž o nejlepší
guláš vyhráli Petra s Martinem.

V seriálu naši podnikatelé jsme zavítali do společnosti Fjord
Bohemia a popovídali jsme si ředitelem Prof. Pierre-Manuel
Boelsem. Například o tom, že v jeho firmě jsou nejčerstvější ryby
v Evropě.

Dorostenci se utkají o titul mistrů ČR
Strana 18

Strana 10

Co vás trápí a zajímá?
Na straně 10 jsme pro vás připravili to nejzajímavější, na co se
občané ptají vedení městské části na webových stránkách
www.cakovice.cz v sekci Otázky a odpovědi.

Odstartovali jsme pro vás nový seriál, ve kterém budeme
přibližovat novinky a události, které se u nás dějí či budou se dít.
Popovídali jsme si se Soňou Černou, předsedkyní Komise pro
Miškovice.

Naši podnikatelé: Fjord Bohemia
Strana 13
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Sportovní areál v Čakovicích bude na konci měsíce
června hostit mistrovství Česk republiky v národní házené
dorostenců. Popovídali jsme si s Jiřím Rysem, šéfem klubu,
o náročnosti příprav.

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, Kristýna Petrboková, 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 červnu 2016.
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Osvěžující voda už se těší na první návštěvníky

Koupaliště má nového provozovatele, těšte se na řadu změn

»»Léto silně buší na dveře a řada
z nás se už těší na návštěvu čakovického koupaliště. To nyní nebude provozovat místní Tělovýchovná
jednota, ale výbor TJ svěřil koupaliště do pronájmu firmě Anelis, jejímž
jednatelem je pan Robert Segmüller.

"K tomuto kroku jsme se rozhodli na
základě zkušeností z uplynulé sezony.
Provozovali jsme koupaliště za pomoci
vlastních zdrojů a byla to pro celý personál vyčerpávající zkušenost. Léto se
velice vydařilo, což bylo báječné z hlediska návštěvnosti, nicméně všichni členové personálu si sáhli na samotné dno
psychických i fyzických sil. Po ukončení
sezony jsem se s členy výboru začal vážně zabývat možnostmi pro další období
a samozřejmě jsme zvažovali i pronájem
případnému zájemci o provoz koupaliště," vysvětluje Jan Kantner, předseda
TJ Avia Čakovice.
Nový provozovatel nešel do neznámého
prostředí, již řadu let má totiž na starosti
dvě koupaliště na Praze 8, Stírku a Ládví.
"Změnil jsem bydliště a teď bydlím kousek za Čakovicemi. Jel jsem kolem a říkal
jsem si, že zkusím oslovit majitele koupaliště, zda by měl zájem o spolupráci
s tím, že bychom koupaliště, které má už
něco za sebou, zrenovovali. Bylo to rovné a příjemné jednání, díky legislativním
věcem ale muselo trvat nějakou dobu,"
doplňuje Robert Segmüller.
Koupaliště bude otevřeno
13. června, zatím v provizorním
režimu. Bazén bude napuštěný
a například maminky s dětmi si tak
mohou příjemně odpočinout.

"Sám mě s nabídkou, která byla velmi
zajímavá, oslovil. Navrhl oboustranně
výhodné podmínky a proto nebylo divu,
že nakonec došlo k dohodě. Nechci zveřejňovat detaily smlouvy, pouze uvedu,
že firma Anelis je připravena do objektu
investovat nemalé prostředky s cílem
v následujících letech koupaliště pozvednout na vyšší úroveň z hlediska nabízených služeb. Věříme, že toto rozhodnutí přinese návštěvníkům v budoucnu
větší komfort a spokojenost," pochvaluje
si pan Kantner transakci.
Koupaliště tak doznalo několika změn,
které sám provozovatel rozděluje do tří
etap. V té první přijdou na řadu stánky
s občerstvením, bazén byl rovněž zaspárován, takže voda bude kvalitou na mnohem lepší úrovni. Druhá etapa přinese
novinky v podobě technologií a atrakcí
a ve té třetí je v plánu úprava budovy.
"Všechno je to o financích. Zprovoznili
jsme stánky a v této chvíli se dělá projekt
na další změny. Příští rok bychom chtěli
oddělit brouzdaliště pro malé děti, kde
bude vodní hříbek, v menším bazénu
pak další atrakce. V budově bychom pak
chtěli vybudovat welness, saunu, další občerstvení a třeba i solárium. Navíc
voda v bazénu už nebude v betonu, ale
ve folii," přibližuje nový šéf koupaliště
další plány do budoucna.
Provozovatelé v minulých dnech otevřeli koupaliště pro návštěvníky lačnící
po opalování nebo odpočinku v trávě,
dopadlo-li vše podle očekávání dobře se
schválením hygieniků, nyní by mělo být
koupaliště otevřené do plného provozu.
"Před spuštěním letošní sezony se natřela brodítka i bazén, přichystalo nové

občerstvení a také se odvezl val podél
dlouhé strany koupaliště. Příští rok se
bude dělat kompletní rekonstrukce bazénu, nepatrně se zmenší a půjde celý
do folie. Aby to splňovalo platné normy,
máme kompletně novou filtraci a chemii," říká správce koupaliště František
Doležal a dále pokračuje: "Chceme také
nastolit pořádek tím, že bude na provoz
připraveno daleko více plavčíků. Hlavní
je, aby u nás byli lidé spokojení. Chceme,
aby náš personál byl proškolený a kvalifikovaný. Jedno negativum je to, že
všechno něco stojí a tak se bude nepatrně zdražovat vstupné."
Nový provozovatel se chopil kormidla
pár měsíců před sezonou a tak nebyl na
významnější úpravy dostatek času.
„Rád bych požádal návštěvníky o trochu shovívavosti. Je jasné, že plánované
změny není možné udělat za pár měsíců. Úpravy budou probíhat posutpně
i s ohledem na plnou provozuschopnost
zařízení,“ vzkazuje lidem Jan Kantner.
A Robert Segmüller na jeho slova navazuje: „Investovali jsme do toho hodně
peněz, ale do věcí, které třeba lidé na
první pohled nepoznají. Smlouva se podepsala v březnu, takže jsme na vše měli
tři měsíce. Prosíme o pochopení, ale vše
je nachystáno k tomu, aby se návštěvníci
cítili dobře.“

Text a foto: Michal Káva
Koupaliště Čakovice shání
brigádníky na pozice
obsluha občerstvení - úklid - - plavčík
V případě zájmu volejte na číslo
774 644 977 nebo pište na email
koupalistecakovice@seznam.cz
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Věděli jste, že čakovický tobogán je úplně prvním, který byl
v tehdejším Československu instalován? Před letošní sezonou byl
upraven a tu příští se návštěvníci mohou těšit na zbrusu nový.

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU 2016
datum - den
6. 9. – út

zastávka

čas od - do:

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 - Krčmářovská

18.40 - 19.00

11. 6. – so

křižovatka ul. Schoellerova - V Pačátkách

8.00 - 8.20

30. 7. – so

křižovatka ul. Schoellerova - Mezi hřbitovy

8.30 - 8.50

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

9.00 - 9.20

křižovatka ul. Schoellerova - Cukerní

9.30 - 9.50

křižovatka ul. Ke stadionu - Jizerská

10.00 - 10.20

ul. Něvská (MŠ 120 - parkoviště)

10.30 - 10.50

křižovatka ul. Cukrovarská - Vyhlídkova

11.00 - 11.20

křižovatka ul. Polabská - Krčmářovská

11.40 - 12.00

Mobilní sběr nebezpečného odpadu pro občany zajišťuje hlavní město Praha.
Při mobilním (zastávkovém) sběru lze bezplatně odložit následující druhy nebezpečného odpadu:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, olej a tuk (kromě jedlého), baterie a akumulátory, nepoužitelná léčiva
a cytostatika, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné
látky (čistící prostředky)
Není možné odložit vyřazená elektrozařízení, např.: lednice, TV a PC monitory, tiskárny, mobily, rádia, videa.
Nejbližší stabilní sběrny nebezpečného odpadu:
- Jilemnická, Praha 19
(poblíž křižovatky ulic Jilemnická a Bohdanečská)
- Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany
- Voctářova 622/1, Praha 8 - Libeň

tel.: 731 626 416
tel.: 284 098 581
tel.: 266 007 299
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Zprávy z obce

Zprávy z naší městské části
Truhlíky s letničkami v oknech
úřadu
Mnozí jste si jistě všimli, že okna MÚ na
Cukrovarské ulici zkrášlují truhlíky s kytičkami. Byli bychom rádi, aby se vám
nejen líbili, ale aby vás třeba i inspirovali k podobnému kroku. Ať máme naše
obce krásnější, barevnější a veselejší.

Pokud i váš dům zdobí pěkné truhlíky
a v nich kytičky, pošlete nám fotku s vašimi okny, fotku zveřejníme a ostatní občany potěšíme a inspirujeme.

Daniel Kajpr, místostarosta

Strážníci zadrželi řidiče, který
Také to berme jako test toho, jak dlouho nadýchal téměř 4 promile
nám v oknech vydrží, než je nějaký nenechavec sebere. Budeme doufat, že my,
hrdí občané Čakovic, Miškovic a Třeboradic, nebereme z toho, co nám nepatří,
zhola nic.

Strážníci městské policie zřejmě nevěřili
vlastním očím, když jim řidič nadýchal
3.81 promile alkoholu v krvi. Stalo se tak
jednoho večera na začátku května, když
prováděli běžnou hlídkovou činnost
a při průjezdu ulicí Cukrovarská spatřili
pochybně manévrující vozidlo. Sledovali
jej a viděli, jak kličkuje po silnici a bylo
jasné, že tady něco nehraje.
Strážníci spustili výstražné světlo s cílem
vozidlo zastavit, ale jeho řidič najednou
prudce změnil směr jízdy a snažil se vjet
do areálu bývalého cukrovaru. Přitom
málem naboural do vrat, což jej zabrzdilo a v tu chvíli už u něj příslušníci městské policie byli.

Ti posléze zjistili, že řidič je zcela evidentně pod vlivem návykové látky, navíc byl
pomočený a jen tak tak se udržel na nohou. Dechová zkouška ukázala zmiňovaných 3.81 promile, o pár minut později
ukázal kontrolní test 3.66.
Poté byla přivolána hlídka Police České
republiky, která hříšníka odvezla k dalšímu šetření.

Zprávy z obce 7
První čarodějnice na Havraňáku lepší. V následujícím roce, a my chceme
V poslední dubnovou sobotu byl v povětří širokého okolí cítit kouř, bylo teplo
a nebylo třeba topit, to se jen na několika místech pálily ohně čarodějnické.
I městská část letos jedny čarodějnice
uspořádala. Nepodařilo se nám zatím
naštěpkovat všechny větve z vyčištěného Havraňáku, rozhodli jsme se tedy
spojit příjemné s užitečným a na poli
u Havraňáku udělali velký oheň. Na
něm se povedlo spálit velkou většinu
toho, co nám ještě chybělo naštěpkovat. Organizačně nebylo vše bez chyb,
to uznáváme, ale příště už to bude jistě

čarodějnice uspořádat i v roce dalším,
připravíme program pro děti, nějakou
muziku a občerstvení svěříme profesionálům. Nicméně moc děkujeme všem,
kteří přišli, a nebylo jich po celé odpoledne a podvečer málo, nejvíce potom
těm, kteří se zapojili do pomoci s pálením větví. Další ročník bude výzvou, aby
byl o mnoho lepší, zábavnější a klidnější.
Náš dík patří i jednotce dobrovolných
hasičů, kteří ohlídali bezpečnost ohně
a nakonec i pomohli s pálením větví.

Daniel Kajpr, místostarosta

V hospůdce U Daniela se konal osmý ročník
soutěže o nejlepší guláš
Vůně cibule provoněla celé okolí čakovické hospůdky U Daniela, devět týmů
totiž soutěžilo na osmém ročníku soutěže o nejchutnější guláš. Bylo opravdu
z čeho vybírat a porota to měla velice
těžké. Každý guláš byl totiž originální.
Vítězi se stali Petra s Martinem, druhé
místo si odnesli Ina s Markem a třetí Ji-

tka a spol. Ceny byly pestré i vtipné. Na
Gulashow se přišel podívat i starosta
Alexander Lochman se svým synem, aby
akci podpořili a také guláš ochutnali. Hudební doprovod k celé akci zařídil veterinář Tomáš Šťastný se svou skupinou Tři
svetry.

Kalendář akcí
Pátek 10. června
ZÁMECKÁ NOC
Koncert žáků, pěvecký sbor Gaudium Cantorum, flétnový soubor Tikari,
skupina Four Horses s pásmem filmových melodií a J. J. Big Band. Čakovický zámek od 18.00 do 22.30.
Pátek 10. června
NOC KOSTELŮ
Také v letošním roce se čakovický kostel sv. Remigia zapojí do celorepublikové akce Noc kostelů. Od 16.30 hodin začíná program pro děti, od 18.00
Mše svatá rytmická, od 19.00 beseda
Poslední český král s historikem ku
příležitosti 100. výročí nástupu na
trůn blahoslaveného Karla Habsburského, od 20.30 do 21.00 večerní
pásmo písní a modliteb z Taizé. Samozřejmostí je rovněž prohlídka kostela
a věže.
Sobota 11. června
80 LET FOTBALU V TŘEBORADICÍCH
Fotbalový klub SK Třeboradice oslaví
jubilejních 80 let od svého založení.
Na programu jsou fotbalové zápasy
dětí i dospělých (9.00 starší přípravka Třeboradice - Střešovice, 11.00
muži Třeboradice B - Čakovice, 13.30
mladší přípravka Třeboradice - Spoje,
16.00 muži Třeboradice - Motorlet),
doprovodný program bude probíhat
po celý den.
Sobota 18. června
ČAKOVICKÝ SPOLKOVÝ DEN
Na pětadvacet spolků a zájmových
sdružení na jednom místě najdete při
tradiční akci Spolkový den, na kterém
každý spolek představí svoji činnost.
Bohatý doprovodný program bude
probíhat po celý den, akce se koná
v zámeckém parku na louce pod zámkem od 14 do 18 hodin.
Sobota 25. června
OD SOUSEDŮ - 750 LET ČAKOVIČEK
Obec Čakovičky slaví nádherné výročí
750 let od svého založení. Pouť a doprovodný program začíná již v 10 hodin a končí o půlnoci.
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O recyklaci zas a znovu
»»Před půl rokem vyšel v časopise

článek o tom, abychom nebyli líní
a třídili odpad. Šetříme tím nejen
životní prostředí, ale i peníze obce
a města. Já sám chodím se smetím do popelnice několikrát týdně,
jsem na to v naší domácnosti určen
a vždy se toho zhostím bez řečí, což
se u jiných činností nestává. A pokaždé, ano skutečně pokaždé pokud
není popelnice prázdná, vidím v jejích útrobách něco, co tam prostě
nepatří – plasty, kartony, polystyren,
elektroodpad, bohužel i pneumatiku
a další.
Zkusím to tedy znovu – co patří do které popelnice na separovaný odpad?
Žluté, „na plasty“ – plastové, igelitové
obaly, polystyren, pet lahve (nejlépe
stlačené), zkrátka zejména obaly od po-

travin a drogerie z domácnosti. Pozor na
mýtus o dokonalé čistotě obalů, nemusí
být například vymyté kelímky od jogurtů nebo lahvičky od šampónů.
Modré, „na papír“ – noviny, časopisy, letáky, kartony (rozložené prosím), papírové obaly a sáčky. Další mýtus, do modré
popelnice nepatří mastný papír a dětské
pleny.
Zelené nebo bílé, „na sklo“ – veškeré
skleněné lahve, sklenice (bez uzávěrů),
tabulové sklo, skleněné střepy. Nepatří
sem keramika, porcelán, zrcadla ani žárovky.
Černočervené, sem patří nápojové
kartony a ostatní potravinářské obaly
s označení C PAP (např. obaly od pytlíkových polévek).
Červené na elektroodpad – jen drobné
elekto zařízení jako fény, vysavače, mi-

xéry a podobně. Rozhodně sem nepatří
televize, ani malá, která se vejde.
Ostatní je třeba třídit ve sběrných dvorech – nábytek, textil, větší elektro, PC
a příslušenství, žárovky a LED světla,
chemikálie, léky (ty lze vrátit i v každé lékárně), barvy, oleje, spreje, baterie, pneumatiky (jediné zpoplatněné 20,-/kus).
Sběrný dvůr k bezplatnému uložení je
na rozhraní Čakovic, Kbel a Ctěnic, v ulici Jilemnická. Pokud to dobře dopadne,
bude i v Čakovicích, momentálně pracujeme na projektu a dotaci k jeho zřízení.
Zatím nám slouží malý sběrný dvoreček
v ulici Na Bahnech, kde je možné ukládat
odpady za mírný poplatek.
Závěrem, prosím, třiďte odpad, vážně se
nám to vyplatí. Děkujeme.

Daniel Kajpr, místostarosta

VOK (na objemný odpad)

VOK na bioodpad

V roce 2016 budou pro potřeby občanů MČ Praha - Čakovice
přistavovány kontejnery na objemný odpad. Tyto kontejnery
zajišťuje a financuje MHMP a tím i stanovuje podmínky výběru odpadu a druhu odpadu, který do VOK patří.

V roce 2016 budou pro potřeby občanů přistavovány kontejnery na bioodpad. Tyto kontejnery jsou určeny na zahradní
odpad – listí, trávu, větve, neznečištěnou zeminu, případně
kuchyňský bioodpad rostlinného původu bez živočišných
zbytků.
Připomínáme, že tyto kontejnery jsou určeny pouze pro občany městské části Praha – Čakovice.
VOK na bioodpad zajišťuje a financuje MHMP.

Upozorňujeme, že do těchto nádob je zakázáno odkládat nebezpečný odpad, (tj. televize, lednice, pneumatiky, chemikálie, zářivky, autobaterie), dále odpad stavební a živnostenský
a také bioodpad (na ten jsou přistavovány speciální VOK jen
na bioodpad, tj. na větve, trávu, ovoce atd.).
Z MHMP máme přiděleno na období 1 – 6/2016 15 ks VOK.
červen
08.06., 22.06.
červenec
20.07.
srpen
17.08.
září
07.09., 21.09.
říjen
12.10., 26.10.
listopad
09.11., 23.11.

Z MHMP máme přiděleno na rok 2016 26 ks VOK na bioodpad.
červen
12.06., 26.06.
srpen
13.08., 27.08.
září
11.09., 25.09.
říjen
16.10., 30.10.
listopad
20.11.

Kontejnery budou přistavovány ve středu ve 14.00 hod. a odvoz bude ten samý den v 18.00 hod.

Kontejnery budou přistavovány v neděli mezi 9.00 – 12.00 hod.

Stanoviště těchto kontejnerů:
Třeboradice - parkoviště u hřbitova
Miškovice - Na Kačence

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

1 ks
1 ks

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

1 ks
1 ks
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Termíny - blokové čištění komunikací 2016
Prosíme občany, aby respektovali dopravní značení a svá vozidla na uvedený termín přeparkovali.
ČERVEN

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

Čakovice

01.06.2016

Na Barikádách v úseku Polabská - Cukrovarská, Plajnerova v úseku Polabská
- Církova, Vyhlídkova v úseku Polabská - Cukrovarská, Zámišova, Církova

Čakovické sídliště

08.06.2016

Marie Podvalové, Blachutova, Hakenova, Marty Krásové

Čakovice

15.06.2016

Ostravická, U Párníků, Jizerská v úseku Vážská – Oderská, Rýnská

Miškovice

22.06.2016

Radonická, Na Mýtě, Zápská, U Zbrojnice, Bendlova, Košátecká

Čakovice

29.06.2016

Svitavská v úseku Něvská - Ostravická, Dyjská, Myjavská, Něvská v úseku
Vážská - Oderská

Čakovice

07.07.2016

Svitavská v úseku Ke Stadionu - Něvská, Kysucká, Svratecká, Niská, Lužnická,
Doubravská

Třeboradice

13.07.2016

Šircova, Jirsákova v úseku Schoellerova - Bělomlýnská, Koubova, Hamplova, Froňkova, Čápova, Svěceného

Čakovice

20.07.2016

Litavská, Radbuzská, Úslavská

Miškovice

27.07.2016

Na Kačence, Ke Zlatému kopci, Pod Fořtem, Před Skálou, K Hárunce

Čakovice

03.08.2016

Dr. Marodyho, Otavská, Ke Stadionu - parkoviště Cukrovarské bytovky

Čakovice

10.08.2016

Něvská v úseku Ke Stadionu - Vážská, Jizerská v úseku Ke Stadionu parkoviště školní jídelna, Ke Stadionu - parkoviště Cukrovarské bytovky

Třeboradice

17.08.2016

K Teplárně, V Pačátkách, Navarova, Barešova, Englerova, Kotršálova,
Špeciánova, Tryskovická, Pšovanská, Kašeho, U Staré tvrze

Čakovice

24.08.2016

Cukerní, Třtinová, Krystalová, Homolová

Čakovice

31.08.2016

Na Bahnech, Řepová, Kostková, Bělomlýnská (slepá) v úseku nám. J. Berana
– Ouhrabkova, Kymrova, Jindřichova, Petříkova

Miškovice

07.09.2016

U Strouhy, Koláře Kaliny, Chmelířova, Rychtáře Šimona, U Fořta, Koláře
Janovského, Machnova, U Vrbiček, Krčmářovská

Čakovice

14.09.2016

Danielova, Hrdinova, U Bílého Mlýnku

Čakovice

21.09.2016

Na Barikádách v úseku U Bílého Mlýnku - Polabská, Plajnerova v úseku
U Bílého Mlýnku – Polabská, Vyhlídkova v úseku U Bílého Mlýnku - Polabská,
Beckovská

Třeboradice

27.09.2016

Babiččina, Viktorčina, Adélčina, Jirsákova v úseku Schoellerova - Tryskovická,
Králova

Čakovice

05.10.2016

Na Barikádách v úseku Polabská - Cukrovarská, Plajnerova v úseku Polabská
- Církova, Vyhlídkova v úseku Polabská - Cukrovarská, Zámišova, Církova

Čakovické sídliště

12.10.2016

Marie Podvalové, Blachutova, Hakenova, Marty Krásové

Čakovice

19.10.2016

Ostravická, U Párníků, Jizerská v úseku Vážská – Oderská, Rýnská

Miškovice

26.10.2016

Radonická, Na Mýtě, Zápská, U Zbrojnice, Bendlova, Košátecká

Čakovice

02.11.2016

Svitavská v úseku Něvská - Ostravická, Dyjská, Myjavská, Něvská v úseku
Vážská - Oderská

Čakovice

09.11.2016

Svitavská v úseku Ke Stadionu - Něvská, Kysucká, Svratecká, Niská, Lužnická,
Doubravská

Třeboradice

16.11.2016

Šircova, Jirsákova v úseku Schoellerova - Bělomlýnská, Koubova, Hamplova,
Froňkova, Čápova, Svěceného
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Co trápí a zajímá občany Čakovic, Miškovic a Třeboradic?
»»Na

internetových
stránkách
www.cakovice.cz můžete najít sekci
Občan a v ní podsekci Otázky a odpovědi. Tam můžete pokládat své
otázky a kompetentní lidé na ně postupně odpovídají. Ne každý má ale
pravidelný přístup k počítači a tak
vám budeme pravidelně přinášet
přehled nejaktuálnějších odpovědí
na vámi položené dotazy.
OTÁZKA: Rád bych se zeptal na problematiku teplárny, ze které má být vybudována elektrárna, aby údajně kryla možné
"blackouty". Šokovalo mě, že elektrárna
má být v provozu i 100 dní v roce (pokud
tedy poběží ve špičkách, tak to znamená celoroční provoz) a uvažuje se, že v ní
bude spalován bioethanol, který může
výrazně zhoršit životní prostředí nejen
v samotných Třeboradicích, ale v celé
Praze 18. Hrozí ohrožení především těch
nejmenších (astma, plicní choroby),
v blízkosti elektrárny také bude znatelný
hluk. Rád bych se zeptal, zdali se vedení
Čakovic v celé věci angažuje společně
s občany a jaká je aktuální situace.
ODPOVĚĎ: "Hlídáme jednotlivé fáze
správního řízení a stanoviska dotčených
orgánů. Doposud jsme se vyjadřovali
k zjišťovacímu řízení EIA a to v roce 2012
a v roce 2015. V roce 2012 v rámci prvního zjišťovacího řízení EIA (dopady na
životní prostředí) se počítalo s provozem
elektrárny 3600 hodin ročně, tj. 252 pracovních dní (8:00-20:00), což pro nás byl
jasný náznak, že tato ostrovní elektrárna
nebude sloužit pouze jako krizový zdroj,
ale jako zcela funkční denní elektrárna.
Při dalším zjišťovacím řízení EIA v roce
2015 se tento provoz snižuje na 400 hodin ročně. K oběma zjišťovacím řízením
naše městská část podala odůvodněná
negativní stanoviska." Ing. Alexander Lochman, Ph. D. - starosta
OTÁZKA: Neuvažujete o zřízení přechodu pro chodce přes ulici Schoellerova
u vchodu do parku na úrovni zástavky
Krystalová? Bývá zvykem, že u zastávkek
dopravních prostředků je v blízkosti přechod pro chodce (nejbližší je až u školky
či u parkoviště u pošty). Navíc je v tomto místě i vstup do parku. Na sídlišti již
dorůstají generací dětí, co se již ze školy
vrací sami - chodí pěšky mezi domky či
někteří to mají ze zastávky Krystalová
domů blíž (a já mám skutečně obavy,
když moje dítě zde přechází). Ne ojedinělý je i pohyb od sídliště do ulic nad
sběrným dvorem. V určitých denních

časech je zde provoz značný, navíc zde
vozidla jezdí i relativně rychle (důvod jet
pomalu mají kvůli stavu vozovky až blíže
k poště) a pohybují se zde i velká vozidla
(zejména autobusy) s nimiž střet by měl
velmi pravděpodobně fatální následky.
ODPOVĚĎ: "Nový přechod pro chodce
(s prodloužením chodníku) je plánován
na Schoellerově ulici ve směru od Čakovic za mostem a to na zvýšeném zpomalovacím prahu. Od léta loňského roku
probíhá projektová příprava, která bohužel byla v tomto místě složitější, protože
bylo obtížné nalézt způsob odvodnění
zpomalovacího prahu přes cizí pozemek.
To se na počátku tohoto roku podařilo a
nyní se bude projednávat stavba (resp.
soubor více drobných staveb) s úřady a
institucemi, který mají povolování staveb
na starosti. Samotná investice by měla
být provedena v ideálním případě ještě v
tomto roce, nejpozději příští rok." Ing. Jiří
Vintiška - místostarosta
OTÁZKA: Kdy bude započato s kácením
neúměrně vzrostlých stromů, konkrétně
líp v ulici Homolová. Čekali jsme na jaro,
že se začne, ale nic se nestalo. Lípy opět
raší, letos budou větve asi zasahovat až
k oknům, protože nové nárůsty ročně
dosahují až 2 m, a doma je totální tma,
hlavně tam, kde jsou okna k východu.
Všimly jsme si, že se kácí a prořezává
v parku, za parkem , v Havraňáku , ale ty
lípy nikdo neřeší. Chtěla bych znát nějakou konkrétní odpověď, ale ne na další
pětiletky. Kořeny nadzvedávají už tak
špatné chodníky, ničí lidem podezdívky
i sloupky u plotů, takže je opravdu čas
něco dělat.
ODPOVĚĎ: "Stromořadí v ulici Homolová, ale i dalších lipových alejích, se bude
řešit v následujících letech postupným
kácením nejhorších jedinců a náhradní
výsadbou menších a pro městské prostředí vhodných stromů. V současné
době zpracováváme výsledky dendrologického posudku a jeho oponentní
analýzy. Do měsíce bude vše hotové
a počítáme s veřejným projednáváním
celého procesu s obyvateli všech dotčených ulic a těmi, kteří projeví zájem. Na
podzim se může začít s prvními zásahy
a na jaře s výsadbou. Počítáme s třemi
až čtyřmi etapami v 15- 20ti letech. Celá
akce je finančně velmi náročná, tudíž
bude rozložena do cca třech let a následně připravena další etapa." Daniel Kajpr
- místostarosta
OTÁZKA: Jsem ráda, že se staráte o zeleň, ale v poslední době mě opravdu za-

ráží, jak často se zde seče tráva. Bydlím
v bytovém domu Čtyřlístek na ulici Schoellerova (naproti sídliště). V průběhu 10
dnů se tady už po druhé seče tráva, která
po zimě stačila sotva vyrůst. Pominu ten
hluk, který se tu nese od rána až do odpoledních hodin. Vyrostly zde na louce
první pampelišky a tráva je krátká, pěkný pohled na první jarní kytky vydržel
bohužel pouze o víkendu. Pan "sekač"
pracuje nonstop od osmé hodiny ranní.
Považuji to za zcela zbytečné plýtvání financí. Je dobré "udržovat" zeleň, ale toto
je opravdu přehnané. Můžete mi vysvětlit, proč se tady tak usilovně a zbytečně
seče? Děkuji předem za odpověď.
ODPOVĚĎ: "děkujeme za připomínku,
ale podle našeho názoru se tráva určitě
neseká zbytečně. Sekání se provádí mulčovací technikou, kdy se tráva nesbírá,
čímž se ušetří na skládkovném a dopravě. V tomto období tráva roste rychleji
a proto sekáme častěji, konkrétně 1x za
14 dní. Za zmínku v tomto ohledu stojí
i to, že na sídlišti seká i jiná firma od společenství vlastníků bytových jednotek
Čakovické sídliště. Přeji hezký den." Kateřina Marszálková za ORUO
OTÁZKA: Je možné zřídit nový přechod
pro chodce přes ulici Cukrovarská v okolí
Vrátenské ulice? Případně, co je potřeba
udělat, aby došlo k jeho zřízení? V ranních a odpoledních hodinách není jednoduché silnici přejít a z ulice u Párníku
se momentálně buduje nová stezka pro
pěší, kam se teď velmi těžko dostává.
ODPOVĚĎ: "Není zcela zřejmé, kde byste přechod přesně požadovala. Mezi
křižovatkou U Párníků (výjezd z jednosměrné části) a ulicí Vrátenskou není
chodník na jižní straně vozovky a tedy
není ani možné přechod ze severního
chodníku nikam napojit. Nejprve by se
musel vybudovat tento chodník. Chodník na této straně vozovky je až mezi
výjezdem a vjezdem do ulice U Párníků.
Zde by přechod nešlo bezpečně umístit
s ohledem na blízkost nepřehledné zatáčky. Do budoucna se plánuje výstavba v oplocené části pozemku na jihu od
Cukrovarské. Zde pravděpodobně investor bude nucen vybudovat i těleso chodníku a pak bude možné a velmi vhodné
např. při ulici Vrátenské vybudovat řádný přechod pro chodce dle platných
norem, a to na místě, které je z hlediska
rozhledových poměrů příznivé." Ing. Jiří
Vintiška - místostarosta
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V červnovém čísle našeho časopisu jsme pro vás připravili novou rubriku. Každý měsíc bychom vás na tomto místě chtěli informovat o tom, jaké události se v jednotlivých částech naší městské části konají, sdělovat vám působnosti poradních orgánů,
či necháme prostor pro vaše dotazy či připomínky.

Jsme lidé, kterým na Miškovicích záleží, říká Soňa Černá
»»Rubriku

Z Miškovic otevíráme
rozhovorem s Mgr. Soňou Černou,
předsedkyní Komise pro Miškovice.
Vzhledem k tomu, že se celá komise shodne na tom, že v jejich zájmu
je „zlepšení kvality života Miškovic
na různých úrovních,“ položili jsme
tedy paní Černé několik otázek k jejich působnosti. Jak vlastně komise
funguje? Kdo jsou její členové? O co
všechno se komise již zasloužila
a co má ve svých plánech dál?
Paní Černá, mohla byste nám nastínit,
jak komise funguje? Co je její náplní
a jaká je vaše motivace?
Komise pro Miškovice působí jako iniciativní a poradní orgán Rady městské
části. V její kompetenci není o věcech
rozhodovat, ale může Radě dávat podněty. A také se tomu tak děje! Komise se
schází čtyřikrát až pětkrát do roka vždy
téměř v plném počtu, včetně pana Michala Motyčky, radního pro Miškovice.
Členy komise jsou pánové Pavel Drlík,
Václav Koča, Václav Kolář, Michal Linhart,
Aleš Navrátil, Martin Slavík a paní Jarmila Šťastná. Jsou to všechno lidé spjatí s Miškovicemi, kterým záleží na tom,

jak se zde žije a jejich hlavní motivací je
zlepšení kvality života v této části na různých úrovních. Ráda bych poukázala na
to, že členové komise se scházejí a řeší
jednotlivé problémy zcela dobrovolně
a ve svém volném čase.
Jak taková komise probíhá?
Členové komise proberou body z minula. Co se podařilo vyřešit, nebo alespoň
posunout a naopak, co nadále zůstává
k řešení. Dále se věnují novým podnětům, které vzešly od členů samotné komise a od našich miškovických sousedů.
Jakým způsobem řešíte navržené podněty?
Obyčejně platí, že problémy a nedostatky, které jsou v kompetenci pouze vedení naší městské části, se podaří řešit a vyřešit. Dáme podnět vedení městské části
a ta se jím zabývá. Takové podněty, které
představují velké výdaje, jsou součástí
větších projektů nebo jsou v kompetenci Magistrátu hlavního města Prahy
jsou během na dlouhou trať. Zde alespoň sledujeme jejich stav a zasazujeme
se o aktualizaci údajů. Jedná se zejména o rozsáhlé rekonstrukce komunikací
a veřejných prostranství.

Můžete nám říci, co konkrétně se Komisi za minulý rok a půl ve spolupráci
s Radou městské části podařilo?
Upozornili jsme Radu na nutnost instalace zrcadla na Polabské u miškovického lesoparku. Jsme moc rádi, že jsme
dokázali prosadit opravu nebezpečného úseku chodníku v ulici Tuháňská
a část komunikace v Čečelické. Též se
nám podařilo upozornit na nutnost snížení rychlosti v centru Miškovic. Zde by
bylo třeba ještě dalších opatření, aby
řidiči rychlost opravdu dodržovali, ale
i to se momentálně řeší mimo Komisi
pro Miškovice. Posledním úspěchem je
spoluprosazení výměny zničeného zábradlí podél úseku silnice Polabská za
zábradlí nové.
Víte už, co se bude projednávat na dalším setkání vaší komise?
Na dalším setkání se budeme soustředit
na možnost přechodů pro chodce v dolní části Miškovic, též se budeme zabývat
problematikou zanedbaných míst a sledovat osud velkých projektů, jako je rekonstrukce ulice Ke Zlatému kopci a Na
Kačence.

Kristýna Petrboková
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Škola venku: Žáci měřili znečištění v ulici Schoellerova
»»Žáci

druhého stupně z čakovické Základní školy
Dr. Edvarda Beneše se už potřetí připojili k projektu Mikroklima okolí školy. Pomocí terénních měření a výzkumných pokusů zkoumají životní prostředí v blízkosti své
školy a vybrali si jako lokalitu Schoellerovu ulici u Červenomlýnského potoka. Pod vedením učitelky Kláry Kostelecké postupně zjišťují stav ovzduší, zeleně i vody.
„Projekt chce dostat děti ze škol ven a umožnit jim prožitkové
inovativní učení přímo v terénu. Pro děti i pedagogy je navíc zajímavé využívat při takovém procesu učení výzkumné pomůcky
nebo pracovat se statistikami jako opravdoví vědci,“ říká Lenka
Walterová z 01/71 ZO ČSOP Koniklec, která je vedoucí tohoto
projektu, jenž letos probíhá na patnácti pražských školách.

Žáci z čakovické školy už za sebou mají například průzkumy
znečištění ovzduší a míry prašnosti, zkoušky vsakování na
různých typech povrchů, mapování zón zeleně, zkoumání
vodního cyklu či lov, pozorování a určování vodních živočichů. Pomocí termovizní kamery sledovali rovněž vlhkostní
a teplotní poměry, zhoršené vyšším zastoupením povrchů
jako je asfalt a beton a naopak nižším zastoupením zeleně
a vodních ploch.
Děti nyní na základě své výzkumné práce budou navrhovat
doporučení na zlepšení životního prostředí v místě. Vše se
na konci školního roku zveřejní na stránkách školy i projektu
www.mestodokapsy.cz.

POZVÁNKA
na oslavy u pﬁíleÏitosti 750. v˘roãí
zaloÏení obce âakoviãky, která se koná

25. ãervna 2016

Pozorování a určování vodních živočichů

Program
10.00

Začátek poutě

14.00

Zahájení oslav - projev starosty

14.15
14.30
14.45

Vystoupení dětí z MŠ
Kladení věnce u pomníku
Společné focení, dort pro děti

15.15
16.00
17.00

Odjezd-odchod ke křížku
Slavnostní odhalení u křížku
Vystoupení dětské kapely

17.30
18.00

Vyhlášení nej motorky
Slavnostní zakončení

20.00-24.00

Práce s vlhkoměrem

Zábava s kapelou Las Vegas

naši podnikatelé 13

Díky Fjord Bohemia máme v Čakovicích
nejčerstvější ryby v Evropě
»»V dnešním dílu seriálu Naši podnikatelé jsme se vydali na návštěvu
do společnosti Fjord Bohemia s.r.o.,
která sídli v areálu naproti obchodnímu centru Globus, na křižovatce
ulic Kostelecká a Za Avií.
"Naše společnost vznikla už v roce 1999,"
říká ředitel společnosti Prof. Pierre-Manuel Boels.
Hlavním artiklem je uzený losos. Příprava tradičního uzeného lososa vyžaduje
zvláštní zručnost a znalost. Fjord Bohemia si klade za svou povinnost a čest dodržovat tento starodávný kulinářský postup, aby mohl zákazníkům nabídnout
výrobek nejvyšší kvality.
Ihned po dodání je ryba omyta, očištěna a vyfiletována. Filety se dále marinují v přírodní směsi soli a cukru, nejsou
přidána žádná barva ani jiné přídavné
látky. Po více než dvanáctihodinové
marinaci se filety znovu omyjí a jsou připraveny k uzení. Proces přírodního uzení
vyžaduje použití pouze kvalitního dřeva,
kdy Fjord Bohemia používá dřevo bukové. Po vyuzení se filety zchlazují po dobu
12 hodin a poté se plátkují a balí.

Fjord Bohemia považuje za své poslání
uchovat tuto tradiční metodu předků,
kterou řada výrobců již opustila. Výsledkem tohoto úsilí je uzený losos nejvyšší
kvality. Postupem času se firma Fjord
Bohemia rozrostla a nyní má kolem stovky zaměstnanců.
Kromě uzení lososů se věnuje z velké
části servisu a je takovým mezičlánkem
mezi dodavateli a konečnými klienty.
Zjednodušeně řečeno - Fjord Bohemia
se zabývá hlavně zpracováním a distribucí ryb. Ovšem ne jen tak ledajakých!
"Jsme jediná servisní platforma tohoto
typu ve střední a východní Evropě. Zpracováváme všechny druhy ryb a produkty z nich," popisuje pan Prof. Boels svoji
firmu.
"Například losos je k nám dopravován
napřímo z Norska. Ryba již jezdí vykuchaná, uložená v ledu. U nás ji nafiletujeme, porcujeme, zaledujeme, balíme
a pak čerstvé distribuujeme.“
Jestli si představujete, že z čakovického
areálu vyjede sem tam nějaký ten kamion plný ryb, tak jste opravdu na omylu.
Týdně jde totiž na vývoz až 350 tun!

ředitel společnosti
Prof. Pierre-Manuel Boels
"Z Norska k nám jezdí týdně osm až deset kamionů s celým čerstvým lososem,
z ostatních zemí pak přijíždí další druhy
ryb. Po třech kamionech týdně z Dánska, Nizozemí, Francie, Itálie, Rakouska a Chorvatska, plus dva tři kamiony
mraženého zboží ze Španělska a Belgie.
Vyvážíme pak například do Polska, Slovenska, Rakouska, Maďarska, Bulharska,
Srbska, Itálie a Rakouska," vysvětluje
Prof. Pierre-Manuel Boels.
Díky velikému důrazu na rychlost a kvalitu přepravy je tak možné říci, že Praha
má nejčerstvější ryby v Evropě!
"Je to tak. Těžko tomu lze uvěřit, vzhledem k tomu, že zde nemáme moře.
Díky našemu umístění ve střední Evropě
máme zajištěné rychlé dodávky zboží ze
všech koutů Evropy," vysvětluje.
A je tomu skutečně tak. Čerstvě chycená ryba například v Norsku je ihned
naložena a za pár hodin už je v Čakovicích. Společnost plní požadavky klientů
a dále pak distribuuje požadované zboží. Spolupracuje například s obchodními
kolosy typu Makro, Tesco, Penny Market,
Kaufland a mnoho dalších.
Ředitel společnosti Prof. Pierre-Manuel
Boels žije v naší městské části již 17 let.
„První firmu jsem měl v Třeboradicích, pak
v nových i starých Čakovicích. Líbí se mi tu.
Máme také podporu od vedení městské
části, to je důležité," pochvaluje si.

Text a foto: Michal Káva

Fjord Bohemia přijímá nové
zaměstnance
Společnost hledá nové zaměstnance.
Veškeré podrobnosti se dozvíte, když
navštívíte internetové stránky firmy
www.fjordbohemia.cz a otevřete si
sekci Kariéra.
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Stoleté perličky
Červen 1916 ve světě
Nezdařený atentát na cara Mikuláše. Anglie objednala v Americe 3 miliony pušek. Prodáván chléb, v němž je polovice
kukuřičné mouky – není chutný. Japonské loďstvo přibylo do Anglie. Oznamuje
se nové zvýšení ceny piva o 8 hal. Tuhé
boje v Bukovině a celé ruské frontě. Tajná hospodářská konference čtyřdohody.
Francouzi při hájení Verdunu ztratili 400
000 mužů. Japonský parník u Barcelony
potopen ponorkou. Nařízeno všeobecné odevzdání kovového nářadí. Počet
vojínů pohřbených v čestném hrobě na
Volšanech dostoupil čísla 1000.

Červen 1916 u nás
2. června
V trafikách nával zvláště žen. Staří kuřáci
suší višňové, lípové, březové listí, komonici, podběl, bramborové listí a pomáhají si, jak mohou.

5. června
Pekaři pekli, ale napekli málo. Mouky chlebové (pšeničné nebo žitné) dává se 50%,
ostatní bramborová nebo kukuřičná.
9. června
Při bouřce v Letňanech v čísle 4 vznikl
na půdě požár, který uhasili místní hasiči
a liják. Panu Kunstátovi shořela střecha,
šatstvo, knihy a trochu zásob.
11. června
Celý den prudké přepršky, teplota ráno
6 st. Zastaveny na dva dny vlaky polední
z Prahy a večerní do Prahy.
22. června
V den Božího Těla nebylo opět ani oltářů,
ani družiček, ani průvodu.

25. června
Je pouť. V obci je osm krámů. Odpoledne veliké množství lidí, většinou cizích.
Obvyklé hudby ovšem nebylo.
28. června
Večer opět bouře a veliký liják. Obilí
velikou většinou leží. Ujednáno pečení
chleba svěřiti firmě F. Odkolek ve Vysočanech. Prodej chleba a mouky vezme
obec do vlastní režie. Pronajat krám
v domě p. Váni č.p. 5. Na růžku a zřízena
prodejna.
30. června
Ode dneška bude v prodeji jen mouka
kukuřičná.

Pomožte, společně se mnou, skládat střípky do mozaiky naší společné místní historie. Kontaktujete mě, prosím, přes email unas@cakovice.cz.
Vaše kronikářka Jarka Krákorová

Liliářská organizace ČSZ MARTAGON
pořádá za podpory MČ Praha - Čakovice

9. Výstavu lilií
2. 7. 2016 od 9.00 – 19.00 hod.
3. 7. 2016 od 9.00 – 17.00 hod.
Vstup volný

Výstava se bude konat v Schoellerově sále
čakovického zámku. Více informací na www.martagon.cz
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Miškovičtí hasiči mají za sebou týdny plné akcí a závodů
»»Malí i velcí hasiči z SDH Miško-

vice a JPO Čakovice za sebou mají
nabitý program a užili si řadu povedených akcí.

Den s hasiči
V polovině dubna pořádala Městská část
Praha 9 ve spolupráci s Hasičským záchranný sborem hlavního města Prahy
(stanicemi Holešovice, Petřiny a Modřany), SDH Miškovice a JPO Čakovice akci
s názvem Den s hasiči. „K vidění byly
ukázky vyproštění a hašení vozu po dopravní nehodě, záchrana osob z hořícího
domu, prohlídka Muzea České hasičské
jednoty a ukázky techniky, kterou hasiči
používají nebo používali v historii. Během celého dne probíhaly různé soutěže s hasičskou pro děti,“ vypráví Lukáš
Horský, vedoucí kroužku Mladých hasičů.

Čarodějnice na hasičárně
Během jedné z tradičních pondělních
schůzek kroužku na zbrojnici v Miškovicích proběhlo nejen pro členy malé
pálení čarodějnic. „Účast byla hojná, od
našich dětí se sešli rodiče, prarodiče i jejich známí a kamarádi. A co by to bylo za
čarodějnice bez opékání buřtíků. Na závěr celé akce jsme společně upálili dětmi
vlastnoručně vyrobené čarodějnice,“ dodává vedoucí kroužku.

Pražský hrad
Čtvrtý květen je pro hasičskou obec velice významným dnem, oslavuje se totiž

hasičský patron svatý Florián. Pro širokou veřejnost se na Pražský hrad přijeli
prezentovat profesionální i dobrovolní
hasiči z celé republiky. Akce byla pořádána Prezidentskou kanceláří a Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky. „Kromě přehlídky nejmodernější i historické techniky proběhlo slavnostní složení slibu
nových příslušníků Hasičského záchranného sboru a také byly položeny věnce
k památníku T. G. Masaryka prezidentem
republiky Milošem Zemanem a brigádním generálem Drahoslavem Rybou.
Naše děti měly možnost předvést ukázku požárního útoku v kategorii mladších
žáků,“ přibližuje povedenou a zajímavou
akci Lukáš Horský.

Memoriál Františka Zvoníčka
Tento závod v požárním útoku v Řepích
se konal již po čtyřiadvacáté a podruhé
se jej zúčastnili miškovičtí mladí hasiči,
kteří vyslali dvě družstva. „Brzká sobota
ráno a zatímco ostatní lidé ještě vyspá-

vají, tak naše družstva se na sedmou hodinu scházejí na hasičárně. Sluníčko nám
ale na cestu přálo a tak jsme mohli bez
starostí vyrazit. Po únorových závodech
v uzlování to byly letošní druhé závody,
tentokrát v požárním útoku. Děti se na
to poctivě připravovaly celé dva měsíce. A vyplatilo se jim to. Trochu spálení
od sluníčka a mokří od vody z hadic, ale
s velmi dobrým časem se družstvo ve
složení Slavíková, Janča, Smíšek, Šedivý,
Karan, Krnáč a Zálabský umístilo na velmi
pěkném čtvrtém místě. Druhé družstvo
starších dětí ve složení Koubová, Lišková,
Aišman, Buryška, Hrubeš, Nekvasil a Šturc
se umístilo na sedmém místě,“ chválí
své svěřence. „Rádi bychom poděkovali
Městské části Praha Čakovice za podporu,
vedení SDH a jednotce za pomoc při trénincích a také našim sponzorům. A samozřejmě rovněž rodičům, kteří nám pomáhají a podporují malé závodníky,“ uzavírá
Lukáš Horský své vyprávění.
Stále probíhá nábor nových členů
do Oddílu mladých hasičů
(od 6 do 17 let).
Jednotka požární ochrany městské
části Praha Čakovice pořádá nábor
nových členů starších 18 let.
Zájemci se mohou přijít podívat
každé pondělí od 16 do 18 hodin do
hasičské zbrojnice v Miškovicích.“
Případně mohou získat informace
na webových stránkách
www.sdhprahamiskovice.cz
nebo na facebooku Hasiči Praha
Miškovice.
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senioři

Členové Klubu seniorů si užili další pěkné výlety
Na začátku května se čakovičtí senioři
vydali na celodenní výlet na vodní nádrž
Les království a navštívili také Zoo Dvůr
Králové. Tam narazili na žáky čakovického učiliště z oboru Chovatel cizokrajných zvířat, kteří tam absolvují svoji odbornou praxi. Díky nim mohli účastníci
výletu nahlédnout i do „zákulisí“ a podívali se do pavilonu opic.

Třídenní pobyt na Blanensku v polovině uplynulého měsíce se Klubu seniorů podařil
i přes nepříznivé počasí. Senioři si prohlédli Macochu, Kateřinskou jeskyni, jeskyni Výpustek, zámek Rájec Jestřebí, pštrosí farmu, westernové městečko Boskovice, větrný
mlýn v Rudici a chrám v Křtinách.

Klub seniorů
Přednášky na červen 2016
14. 6. Vycházka z Petřína růžovým sadem do zahrady Kinských. Sraz účastníků vycházky ve 12.00 na konečné bus v Čakovicích.

Život je pohyb a pohyb je život

Osmdesátníci z čakovické školy si užili jubilejní třicáté setkání. Fotografii nám do redakce poslala paní Dagmara Nováková
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V Čakovicích roste zájem o gymnastiku
»»Již třetím rokem jezdí Renáta Ře-

hořová z centra metropole, kde žije,
na okraj Prahy do Čakovic za svými
gymnastickými svěřenci. A těch přibývá, zvláště mezi dětmi, ale svou
skupinu má i mezi dospělými.
Proč člověk z centra dojíždí za gymnastikou až do Čakovic?

Dlouho jsem dělala gymnastiku jako
trenér TJ Bohemians na docela vysoké
úrovni, strávila jsem tam denně hodně
hodin. Bylo to časově i psychicky náročné a já se jednoho dne rozhodla z velké
gymnastiky odejít. Když jsem si trochu
odpočinula, zjistila jsem, že mi děti chybí, ale už jsem se nechtěla vrátit do vrcholové gymnastiky. V té době jsem se
potkala s maminkou z Čakovic, která mě
sem navedla s tím, že podobná aktivita
tady chybí a dětí je tu hodně. A skutečně
tu taková aktivita nebyla a podle ohlasů
je dobře, že tu nyní je.
Kdy jste s gymnastikou v Čakovicích
začala?
Koncem roku 2014 jsme založili oddíl
gymnastiky při TJ Avia Čakovice, přičemž
zakládajícími členy byli dospělí cvičenci,
kteří ke mně chodili do mé soukromé
skupiny pod názvem Gymgym1. Ta v Čakovicích funguje už od ledna 2013. Začínala jsem tehdy s deseti dětmi, v tomto školním roce už do Gymgymu chodí
přes 70 dětí a dalších patnáct trénuji pod
TJ Avia Čakovice.
Jde o vrcholovou gymnastiku nebo spíše radost z pohybu?
Gymgym1 je zaměřený na pohybový
rozvoj, sem chodí děti, které si chtějí zacvičit a jejich rodiče mají zájem o rovnoměrný vývoj. Dochází sem čtyř, pětileté

děti, ale i starší, které mají gymnastiku
i jako doplněk k jinému sportu, jemuž
se věnují závodně. Je to cvičení pro radost, ale i zlepšení celkového fyzického
i zdravotního stavu. V oddíle TJ Avia už
je to o sportu jako takovém. Nejen pokud jde o klasickou gymnastiku, ale také
o nové odnoži, které se říká teamgym –
tedy skupinové cvičení. V podmínkách,
ve kterých cvičíme, jsme zatím schopni
dělat gymnastiku na základní úrovni.
Co znamená základní úroveň?
Dostaneme se až k saltu, ale třeba s děvčaty cvičení na vysoké kladině už provozovat nemůžeme. Při frekvenci tréninků
dvakrát týdně to není možné. Gymnastika je hodně časově náročný sport.
S chlapci nemůžeme třeba dělat mety na
koni na šíř. Šest nářadí se nám do prostor
nevejde. Proto cvičíme hodně na hrazdě,
což považuji za základ.
Co vás limituje?

se pouštět i do složitějších věcí, se kterými mají problém třeba při školním tělocviku. Nikde se neuhodí. Skáčeme třeba
přes měkký tunel, kterým nahrazujeme
klasickou dřevěnou švédskou bednu.
Když se skok nepovede, dítě si neublíží.
Lavičky nahrazuji molitanovými kostkami. Dřevěná lavička občas kope a děti
to nemají rády. Mám v jedné skupině asi
desetiletou holčičku, která není úplně
pohybově nadaná, ale díky cvičení v Gymgymu začala mít ráda tělocvik. Je to
i tím, že i když se jí ze začátku nedařilo,
nechodila domů s modřinami.
Dostáváte příspěvek na vybavení nebo
si vybavení kupujete sama?
Vybavení jsem koupila ze svého, ale letos jsem dostala menší příspěvek od čakovické radnice.
Pokud se vrátíme ke sportovnímu oddílu při TJ Avia, v jakých disciplínách
soutěžíte?

Prostory a materiální vybavení. Pokud
spojím obě aktivity, tak mám pronajatých 10 hodin týdně ve školní tělocvičně,
která je ale malá a jen čtyři v sokolovně,
kde je tělocvična větší. Více volných hodin už v sokolovně bohužel není.

Především v teamgymu, což je soutěž
družstev v trojboji - akrobacie na akrobatickém pásu, přeskok z malé trampolíny, kdy se skáče přes přeskokový stůl
a společná skladba.

V Čakovicích už jiný prostor, který byste mohli využít, není?

Zatím nejsou. Ještě nenazrál čas, jsme
ještě čerstvý oddíl, k tomu je potřeba zázemí, které tu zatím není.

Zatím není. Trochu doufám, že s rozvojem Čakovic snad i přibudou sportoviště
a třeba mezi nimi bude hala vhodná pro
gymnastiku. Ale to je jen přání, o takovém projektu zatím nevím.
V čem jsou naopak vaše výhody?
Naší výhodou je vybavení, které pro cvičení nakupuji. Je barevné a molitanové,
tedy měkké. Před nimi nemají děti strach

Konají se i v Čakovicích závody?

Máte nějaké věkové omezení pro přijímání nováčků?
V gymnastice pro radost žádné není, začínám se čtyřletými dětmi, pak mohou
pokračovat až do dospělosti. Zájem je
i starších dětí. U sportovní gymnastiky je
ideální věk pro začátek 6 let.

Renáta Řehořová
Absolventka TŠ Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze a Fakulty tělesné
kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Bývalá trenérka gymnastického oddílu TJ Bohemians, nyní trenérka TJ Avia Čakovice. Mezinárodní rozhodčí ve sportovní gymnastice, účast
na mistrovstvích světa a Evropy. Rozhodčí na mistrovství Evropy v teamgymu. Členka výkonného výboru České gymnastické federace a předsedkyně komise teamgymu v ČR.

web: www.gymgym1.cz
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V Čakovicích budou dorostenci bojovat o titul mistrů ČR
»»Na velký svátek se těší čakovická

národní házená. TJ Avia totiž bude
na konci června pořádat mistroství
České republiky dorostenců.

"Měli jsme velikou snahu tuto akci
uspořádat, protože pro polovinu našich
dorostenců je to poslední mistrovství
republiky, kterého se mohou zúčastnit.
Z toho důvodu jsme chtěli, aby si mohli zahrát na domácím hřišti za podpory
svých fanoušků," říká hlavní organizátor
akce a trenér týmu dospělých Jiří Rys.
Ta se bude v čakovickém sportovním
areálu konat od pátku 24. do neděle
26. června. Kromě domácích mladíků
jsou jasní soupeři Draken Brno a Sokol
Krčín. Postupují vítězové krajských sou-

těží a v některých regionech se může
o vítězi rozhodnout až týden před mistrovstvím ČR.
Přípravy jsou náročné a odstartovaly už
před delší dobou.
"Je to náročné časově i finančně, není
to nic jednoduchého. Bez podpory naší
městské části a naší TJ bychom si takovou akci nemohli dovolit pořádat. Možná
se to nezdá, ale řekl bych, že na menších
obcích to je trochu snadnější. Případné
sponzory tam každý zná a oni mají zájem se zviditelnit. Také funkcionáři bývají z místa konání. My jsme sice z Prahy,
ale někteří to mají do Čakovic i třicet
kilometrů, což občas komplikuje situaci
při organizování. S blížícím se termínem

budou schůzky častější. Doufáme, že vše
zvládneme díky důkladným přípravám
v klidu a ke spokojenosti všech," přibližuje Jiří Rys strasti pořadatelů.
Pro čakovický oddíl jde o prestižní událost. "Je to pro nás určitě zviditelnění na
mapě ČR v očích národní házené. Je to
také svým způsobem uznání a ocenění
našich sportovců a trenérů," těší jej.
Budete-li mít na konci června volný víkend, určitě si tuto akci nenechte ujít,
naši dorostenci si vaši podporu v hledišti
určitě zaslouží!

K MČR jsou vytvořeny zvláštní
internetové stránky:
mcrd2016.nhcakovice.cz

Fotbalový oddíl SK Třeboradice slaví
80. výročí založení
»»Velká sláva se chystá na sobotu

11. června. Fotbalový oddíl SK Třeboradice totiž slaví kulaté 80. výročí
svého založení!

V rámci tohoto slavnostního dne bude
na programu od rána až do večera bohaté sportovně kulturní vyžití.
Na trávníku budou od rána na programu hned čtyři mistrovské zápasy. Od 9
hodin proti sobě nastoupí starší přípravky Třeboradic a Střešovic, o dvě hodiny
později začne střetnutí 1. B třídy mužů
a půjde o velké derby Třeboradice B -

Čakovice. Ve 13.30 proti sobě nastoupí
mladší přípravky Třeboradic a Spojů, fotbalový program posléze završí od 16 hodin utkání pražského přeboru dospělých
mezi Třeboradicemi a Motorletem.
Na své si ale přijdou i ti, kteří nepřijdou
primárně na fotbalové zápasy. Návštěvníci se mohou těšit na mažoretky, miškovičtí hasiči přijedou se svým novým vozem,
slavnostně budou oceněni lidé, kteří jsou
s oddílem spjati, děti si užijí různé atrakce,
vodní fotbal a pro dospělé pak je připravena večerní zábava s muzikou.

Kam v červnu za sportem?
sobota 11. června
10.45 fotbal Miškovice - Troja
11.00 fotbal Třeboradice B - Čakovice
16.00 fotbal Třeboradice - Motorlet B
(oba zápasy v rámci oslav 80. výročí
založení klubu)
čtvrtek 16. června
18.00 volejbal Čakovice - Meteor
E (hřiště za nafukovací halou u
Sokolovny)
sobota 18. června
10.30 fotbal Čakovice - Kbely
pátek 24. - neděle 26. června
národní házená MČR dorostenců (viz
článek nahoře)
sobota 25. června
10.00 nohejbal Čakovice - Benešov
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To-Be-Fit
Bodystyling - aerobně posilovací
cvičení - každý čtvrtek v 18.30. Funkční kruhový trénink – každou neděli
v 18.00. V nově zrekonstruované budově ZŠ ul. Dyjská. Cena 85 Kč.
Poskytuji i výživové poradenství, jídelníček na míru! 739 619 241,
bulankova.monika@gmail.com,
www.to-be-fit.cz,
FB Bodystyling s ToBeFit
Sháním garáž k pronájmu v ulici Na
Bahnech (Čakovice). Tel.: 602282373.
HODINOVÝ MANŽEL - odborné
řemeslné práce.
Telefon: 774 908 240.

Masáž v pohodlí Vašeho domova
- relaxační, sportovní. Cena 250,Kč/40 min. Při objednání dárkového
poukazu 5ti masáží, 5. masáž zdarma
(doprava v Praze 9 a okolí v ceně, dále
po dohodě). M. Krahulec, DiS,
Tel.: 604 52 95 85.
NOVĚ OTEVŘENO!
ŠKOLIČKA U SPARŤÁNKA, zápis
možný po celý rok. Nástup v červnu
za Akční cenu. Neváhejte nás kontaktovat na tel: 777256198, 737040647
nebo na email.
ms.uspartanka@seznam.cz .
Bližší informace najdete na
www.uspartanka.cz

!! 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
MATEMATIKA - příprava na opravné
zkoušky. Tel.: 607716423.
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.

Čakovický turnaj Activa cup si všichni pochvalovali
»»V první květnový den proběhl na

čakovickém stadionu druhý ročník
fotbalového turnaje mladších přípravek, tedy dětí narozených v roce
2009, s názvem Activa cup.

"Turnaj se oproti loňskému roku rozšířil
na deset týmů, hrálo se ve dvou skupinách a následně o konečná umístění. Na
hřišti soupeřila zhruba stovka dětí, u kterých byla vidět obrovská touha a radost
ze hry. Turnaj byl napínavý od začátku
až do finále, které se hrálo před zhruba
250 diváky a zvítězilo v něm družstvo
FK Admira Praha. Neztratili se ani naši
kluci, kteří obsadili pěkné čtvrté místo,"
říká šéftrenér čakovické mládeže Michal
Babka.
"Akce se opravdu povedla. Byl o ni veliký
zájem, účastníci si to chválili a přejí si přijet i příští rok. Hrálo se pod záštitou společnosti Activa, která byla generálním
partnerem a my za to moc děkujeme.
Stejně jako dalším partnerům, firmám
Mattel a Rösler Praha. Díky sponzorům
dostal každý účastník medaili a věcnou
cenu," chválí trenér čakovického týmu
Petr Rosenhofer.
Ten si pochvaluje i narůstající zájem
o fotbal u čakovických dětí.
"Rozrůstáme se a pořád se hlásí noví
a noví zájemci. Máme kolem sedmdesáti
dětí, což je úžasné, ale je málo trenérů,
pořád to děláme v pěti šesti lidech. Byli
jsme na jednání za panem starostou
a byla nám přislíbena pomoc ohledně
stadionu a podpory mládežnického
fotbalu. Momentálně sestavujeme vizi,
strategii fungování a plány, jaké bychom
si na stadionu představovali," dodává.

Pořadí turnaje

1. FK Admira Praha
2. SK Labský Kostelec
3. Olympia Dolní Břežany
4. TJ Avia Čakovice
5. TJ Spartak Čelákovice
6. TJ Praga Praha
7. AFK Pečky
8. Sokol Měšice
9. FA Praha
10. Sokol Libiš

Děti si opět prohlédly úřad a zámeček
Po roce se opět radnicí rozléhal dětský smích. Děti z mateřské školy Čakovice I se totiž vydaly na velikou prohlídku, kterou pro ně už popáté připravil místostarosta pro
školství Jiří Vintiška. Všechno začalo na zámečku svatebním obřadem, děti si poté prohlédly podkrovní sál, kde

probíhala výstava k příležitosti oslav Karla IV. a poté se vydaly na úřad na Odbor rozvoje a údržby obce, kde si prohlédly techniku. Povedenou a oblíbenou akci pak završily
v kanceláři pana starosty.

Text: Michal Káva , foto: Kateřina Marszálková

