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{INZERCE}

VISKA s.r.o., Areál Cukrovaru Čakovice
Cukrovarská 33/21, 196 00 Praha 9 – Čakovice
tel.: +420 724 362 827, +420 605 254 733
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IT je pro Vás španělská vesnice, ale tušíte, že bez “toho” to nejde?
Potřebujete logo či reklamní leták?
Nevíte si rady s webovou prezentací?
Nefunguje Vám stávající web či e-shop?
Potřebujete poradit:
- s ovládáním internetu nebo e-mailu?
- s používáním tabletu či PC?
- s výběrem tabletu či jiného zařízení?
- k čemu je facebook či google?
- nebo prostě s čímkoliv stran IT?
Blachutova 929/1, P-9, Čakovice
eduard.vonasek@cms4web.cz
tel. +420 776 285 786

{MĚSTSKÁ ČÁST}
Milí přátelé,

Slo

vo
s

tar
ost
y

na svém 17tém zasedání, Zastupitelstvo městské
části odsouhlasilo smlouvu o spolupráci mezi
naší MČ Praha-Čakovice a investorem Třeboradice development. Jedná se o projekt výstavby
68 rodinných domků se zahradou, na pozemcích
č. 426 k.ú. Třeboradice a 1280/59, v k.ú. Čakovice. (více informací najdete na našem webu
www.cakovice.cz/mestska-cast/rozvoj)
Na první pohled, by se mohlo zdát, že naše
městská část “podporuje” bytovou výstavbu,
když uzavírá smlouvu o spolupráci s investorem, není to však pravda. Dovolte mi prezentovat důvody uzavření této smlouvy.
Pozemky, na kterých investor chce zrealizovat
developerský projekt, jsou již mnoho let stavební, má tedy právo na těchto pozemcích stavět do
limitu zastavitelnosti pozemku, který je dán koeficientem „B“. Může si vybrat i charakter výstavby,
zda chce stavět bytové domy či rodinné domky.
Uzavření smlouvy o spolupráci s developerem
nespočívalo v tom, že budeme souhlasit s výstavbou na těchto pozemcích, ale naše aktivita

byla motivována tím, že jsme chtěli ovlivnit
charakter stavby, např. jsme investorovi nařídili
stavět rodinné domky a nikoliv „paneláky“. Dále
jsme mu nařídili vybudování komplexní infrastruktury (silnice, chodníky, parkovací místa,
sadové úpravy) a jako třešnička na dortu, se nám
podařilo získat do rozpočtu naší městské části
částku 7 miliónů korun, která nám umožní investovat do dalších chodníků, školských zařízení
a jiných potřebných statků. Tato částka je skutečně nadstandardní a činí zhruba čtyřnásobek toho,
co bývá developerem obvykle vypláceno.
Věřím, že postup kontrolované spolupráce s investorem, který má již stavební pozemky, přináší
daleko lepší výsledky pro občany naší městské
části, než poté dílčí handrkování a odvolávání,
které nepřinese městské části vůbec nic.
Přeji Vám, milí přátelé, konečně krásné dny
a začátek skutečného léta.

Váš
Ing. Alexander Lochman, Ph.D., starosta
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Klasika nebo chytrý telefon?
V nové rubrice Firma měsíce vám přinášíme rozhovor
s p. Kruntem o nových trendech v mobilních telefonech, ale i o tom, jak se zachovat při poruše atd.
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Noc kostelů návštěvníky bavila
Jako každý rok, tak i letos se otevřely brány čakovického kostela všem návštěvníkům při již tradiční Noci
kostelů. Program byl letos velice pestrý a všichni si
opravdu přišli na své.
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Být zdravotně postiženým ještě nutně neznamená
být odkázán na druhé. I lidé s různými formami zdravotního postižení mohou pracovat.
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I lidé se zdravotním postižením mohou pracovat
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Z obsahu
Osudy miškovického zámku
Jaká historie se skrývá za domem č. p. 1 v Miškovicích? Kdo jej postavil a proč? To vše se dozvíte v dalším článku o historii naší městské části.

Avia má nového předsedu
TJ Avia Čakovice sdružuje 732 členů působících
v 9 sportovních odvětvích. Pod její hlavičkou působí
mnoho úspěšných sportovců všech generací a výkonností. Rokem 2013 nastal čas změn.

Život našich seniorů je pestrý
Senioři z naší městské části se rozhodně nenudí.
Každý měsíc pro ně paní Jindra Soroková připravuje
pestrý program včetně zajímavých výletů.

Rada městské části projednala
Vážení čtenáři, informace o zasedání Rady městské části získáte kompletně na webových stránkách www.cakovice.cz nebo na místech
k tomu určených. Občané, kteří nemají doma internetové připojení, mohou přijít do knihovny v Čakovicích či v Třeboradicích.
(red)
3

{ZE ŽIVOTA OBCE}
Nejúspěšnější maturantky
s panem starostou – zleva Jana
Stočesová, Karolína Berková,
starosta A. Lochman, Nikola Staňková,
Kateřina Vášová, Andrea Křtěnská –
Zdroj: Gymnázium Čakovice

Úspěšné maturity na Gymnáziu Čakovice
Maturanti třídy 6.S Gymnázia Čakovice přebírali v Schoellerově sále ve
středu 29. května svá maturitní vysvědčení, a to za přítomnosti starosty
ÚMČ Čakovice Ing. A. Lochmana, PhD. Přítomni byli též: místostarosta
Ing. J. Vintiška, ředitelka školy a vyučující gymnázia a samozřejmě rodiče
a přátelé našich absolventů.
Všichni maturující uspěli jak ve státní
části maturitní zkoušky, tak profilových
předmětech.

5 maturantů absolvovalo s vyznamenáním. Z této jednoduché tabulky je patrné,
že naši studenti dosáhli jedinečného vý-

Bioodpad – velkoobjemové kontejnery
Vážení spoluobčané,
i v roce 2013 budou pro potřeby občanů přistavovány kontejnery
na bioodpad. Připomínáme, že tyto kontejnery jsou určeny pouze
pro občany městské části Praha – Čakovice. Dále prosíme občany, aby odpad ukládali do kontejnerů a NE VEDLE NĚJ!

Další informace TS úřadu MČ Praha – Čakovice
tel. 283 061 431
Mimo tyto dny je možné využít za dohledu prac. TS ÚMČ Čakovice k ukládání bioodpadu do kontejneru v ul. Na Bahnech,
otevřeno každý den kromě úterý a středy:
Duben – říjen mezi 13.00 – 17.00 hod.,
listopad – březen mezi 12.00 – 16.00 hod.
Také tato služba je určena pouze občanům Čakovic, Miškovic
a Třeboradic za poplatek schválený radou MČ Praha – Čakovice
a to dle velikosti odpadu.
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Přejeme našim absolventům úspěšné kroky v dalším studiu. Městské části Čakovice a panu starostovi děkujeme za vytvoření příjemného prostředí k této významné
události.

PhDr. Daniela Hochmanová,
ředitelka školy

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného
odpadu 2013, Praha - Čakovice
datum - den
12. 3. – út
11. 6. – út
10. 9. – út

Kontejnery budou přistavovány mezi 9.00 – 12.00 hod.
27. červenec (sobota), 24. srpen (sobota), 22. září, 27. říjen
Stanoviště kontejnerů:
Třeboradice - parkoviště u hřbitova (1 ks),
Miškovice - Na Kačence (1 ks)

sledku v anglickém jazyce, kdy všichni
zvládli zkoušky na celkovou známku 1.
z českého jazyka a literatury je výsledný
průměr výborný – průměr 1,96. Vždyť
především didaktický test z češtiny byl
tentokrát dost náročný. Také matematikou
se můžeme pochlubit – výsledný průměr
2,05 patří mezi velmi dobré výsledky státní maturity.

zastávka
křižovatka ul. Schoellerova - V Pačátkách
křižovatka ul. Schoellerova - Mezi hřbitovy
křižovatka ul. Bělomlýnská - U Bílého Mlýnku
(u garáží)
křižovatka ul. Schoellerova - Cukerní
křižovatka ul. Ke stadionu - Jizerská
ul. Něvská (MŠ 120 - parkoviště)
křižovatka ul. Cukrovarská - Vyhlídkova
křižovatka ul. Polabská - U zbrojnice

čas od - do:
15.00 – 15.20
15.30 – 15.50
16.00 – 16.20
16.30 – 16.50
17.00 – 17.20
17.30 – 17.50
18.00 – 18.20
18.40 – 19.00

Při mobilním (zastávkovém) sběru lze bezplatně odložit následující druhy nebezpečného odpadu: rozpouštědla, kyseliny,
zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem
rtuti, olej a tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla,
pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čistící prostředky), nepoužitelná léčiva a cytostatika, baterie a akumulátory

VOK (na objemný odpad)
Kontejnery budou přistavovány ve středu ve 14.00 hod. a odvoz
bude ten samý den v 18.00 hod.
červenec

17.7.

říjen

2.10., 16.10.
a 30.10.

srpen

7.8. a 21.8.

listopad

20.11.

září

4.9. a 18.9.

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

{MĚSTSKÁ ČÁST}
Radní MČ Čakovice a knihovnice z Třeboradic v jedné osobě paní Ilona Bervicová
přivítala v sobotu ráno, za ne příliš příznivého počasí, všechny turistické nadšence
na 22. Vejšlapu povodím Mratínského potoka

Dvaadvacátý „Vejšlap“, tentokrát k Vltavě
Tradiční Vejšlap povodím Mratínského potoka se tentokrát uskutečnil za pochmurného počasí v sobotu 25. května. Jedním z organizátorů celé akce je třeboradická knihovna. Zajímá vás, co zažili výletníci na již 22. vejšlapu?
Ačkoliv počasí turistickým radovánkám
příliš nepřálo, sešly se na hřišti v Líbeznicích téměř čtyři desítky výletníků, na kole
i pěšky, aby se zúčastnili tradičního pochodu. Tentokrát se hlavními zajímavostmi trasy stal pramen Mratínského potoka
v Ďáblicích, hvězdárna na Ládví, Ďáblický a Čimický háj nebo přívoz přes Vltavu
v Klecánkách.
Tentokrát se zúčastnilo celkem 45 turistů,
z toho 23 cyklistů. Nejstaršímu cyklistovi bylo 77 let a nejmladšímu teprve 9.
Nejstarší pěší turistce bylo 74 a nejmladší dívce 8 let. Pěší výletníci ušli 15 km

a cyklisté, také již tradičně, delší, pětatřicetikilometrovou cestu. Ihned po zápisu
a zaplacení startovného (20,-) obdrželi
všichni potřebné občerstvení a mohli
vyrazit. Ačkoliv se hned ráno zdálo, že
počasí bude deštivé a chladné, tak přece
jenom, jak se zaradovala jedna z organizátorek akce Ilona Bervicová, „Punťa“
nakonec vykoukl zpoza mraků. Na konci
dne pak účastníci dostali pamětní list.
Celou akci pořádaly knihovny Líbeznice
a Třeboradice ve spolupráci s TJ Sokolem
Líbeznice a ZO ČZS Líbeznice Partnery
akce byla Pražská teplárenská, a. s., Glo-

bus Čakovice, OÚ Líbezice, OÚ Měšice,
Alumex, s. r. o., Sokol Líbeznice, ZO
ČZS Líbeznice a Oblastí muzeum v Brandýse nad Labem.
Vejšlap nepotěšil jen účastníky, ale i děti
z mateřských škol. Zbylá pitíčka a tatranky věnovali organizátoři dětskému centru
Letadýlko a omalovánky putovaly do mateřské školy v Měšicích.
Na další, v pořadí již 23. Vejšlap se můžeme těšit zase na podzim.

Foto a text: Jaroslav Svoboda

Rok se s rokem
sešel…
... a tradiční slavnostní chvíle rozloučení pro předškoláky a jejich blízké z MŠ
Čakovice II je tu zas. Okamžiky jsou to
pro všechny přítomné radostné a zároveň
i dojemné. Vždyť leckteří „dekorovaní“
navštěvovali naši školku až tři roky a to je
již „kus dětského života“...
Tak naši milí předškoláčci, vykročte do té
„ VAŠÍ ZÁKLADKY“ pravou nohou ...

Hodně školních úspěchů přejí všichni
z MŠ Čakovice II
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{MĚSTSKÁ ČÁST}

Co na to zastupitelé?
Co říkáte na kulturní život v Čakovicích, Miškovicích, Třeboradicích? Chybí vám něco? Máte návrh na jeho rozšíření?
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.

Bc. Blanka Klimešová (ČSSD)

Pokud se podíváme na vybrané lidské činnosti
umělecké, zábavné ale i sportovní, které se vyskytují v naší městské části, tak myslím, že je kultura dobře zabezpečená. Podíváme-li se ale na její
kvalitativní parametry, tak se domnívám, že je zde
prostor pro oslovení mladých ve věku 15-28 let.
Může se jednat o výstavu skateboardů, roadshow
bikrosových kol, počítačové soutěže atp.

V žádném případě nemohu říci, že se v naší městské části kulturně nežije. Nicméně, dle mého
názoru by mohlo být kulturní dění mnohem pestřejší. Proto se v současné době intenzivně věnuji
jeho rozšíření. Připravuji projekt, který jistě potěší
širokou veřejnost. Nejen čakovický zámek se tak
otevře mnohem častěji našim spoluobčanům.

Ing. Dita Švarcová (ODS)

Ing., Bc. Michal Motyčka, DiS. (TOP09)

Bohužel nemám v současné době s malým dítětem
na kulturní život moc prostoru, ale vidím, že se zde
pořádají velmi úspěšné a časem prověřené akce,
které stojí za to alespoň občas navštívit. Za kulturou v naší městské části vidím konkrétní lidi, kteří
věnují svůj volný čas, a velmi si jich za to vážím.

Dle mého názoru je kulturní život rozmanitý a každý si díky mnoha spolkům, sdružením, ale i akcím
konaných za podpory naší MČ najde něco svého.
Mohly by se však někdy spojit a udělat 2-3 velké
akce ročně. Nyní máme 5-7 různých oslav dne dětí,
pálení čarodějnic, čakovických slavností atd.

Mgr. Kateřina Arnotová (SNK-ČMT)

Ivana Heřmánková
(SNK „Rozum a slušnost“)

Již 10. rok vedu Mateřské centrum Cirkus, které je vedle zdejší umělecké školy a spolku LíPa
jediné, kdo do naší městské části systematicky
přináší kvalitní kulturní akce. Chybí mi zájem o
skutečnou kulturu u vedení naší radnice. V součinnosti s radnicí by se v oblasti kultury dalo dělat mnohem víc.

V naší MČ je bohatý kulturní život, který organizují mnohá občanská sdružení. Každý, pokud
chce, si svou zábavu najde. Kulturní komise pořádá výstavy, koncerty, přednášky, setkání. 10 - 12
akcí za rok. Vše zdarma a v kvalitě srovnatelné
s centrem. Ovšem jeden zásadní rozdíl je: v centru
za rozpočet, který je určen pro kulturu MČ na rok,
by byla jedna vetší kulturní akce.

I lidé se zdravotním postižením mohou pracovat
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., realizuje od dubna 2013
projekt s názvem „Šance pracovat“. Cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením, především tělesným a kombinovaným, ale projekt je otevřen i lidem s odlišným zdravotním postižením.
Lidé se zdravotním postižením čelí vlivem svého handicapu mnoha překážkám.
Zejména na trhu práce narážejí na velké
množství bariér, které jim brání v nalezení vhodného zaměstnání a úspěšném
začlenění do pracovního procesu. Může
se jednat například o nedostatečnou kvalifikaci, nízkou informovanost, neochotu
zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se
zdravotním postižením a v neposlední
řadě i obavy ze vstupu na trh práce. Tyto
překážky budeme zapojeným klientům
pomáhat překonávat.
Do projektu nyní přijímáme klienty v produktivním věku, kteří mají v Praze trvalé

či přechodné bydliště. Zájemci se mohou
hlásit průběžně do konce roku 2014, až do
naplnění kapacity projektu.
Projekt zajistí motivaci a aktivizaci klientů
prostřednictvím seminářů a besed na praktická témata týkající se hledání a udržení zaměstnání, zmapování pracovních možností
a předpokladů účastníků projektu, pracovní
a bilanční diagnostiku pro vybrané klienty,
poradenství a zvýšení kvalifikace formou
rekvalifikačních kurzů a seminářů různého zaměření. Pracovníci projektu budou
podporovat klienty při hledání zaměstnání
a rozvíjet jejich obecné pracovní dovednosti. Budou také informovat zaměstnava-

tele a motivovat je k zaměstnávání osob se
zdravotním postižením. Součástí projektu
bude rovněž umisťování klientů na nově
vytvořená i existující volná pracovní místa.
Dále pracovníci projektu umožní klientům
přístup k PC a pomoc s jeho ovládáním, což
využijí zejména klienti, kteří nemají možnost při hledání práce a zpracování dokumentace používat vlastní PC.
Snažíme se, aby všechny informace, dovednosti a podpora ze strany pracovníků
projektu, které v rámci projektu klienti
získají, byly přínosné pro nalezení nebo
udržení pracovního místa.
Tento projekt je financován z Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Veronika Švejdová

Podrobnější informace o projektu jsou k dispozici na internetových stránkách organizace www.svaztp.cz/projektyeu/1362.
Rádi je zájemcům o projekt poskytnou také všichni pracovníci projektu - telefonicky, e-mailem nebo osobně v sídle organizace
na Karlínském náměstí 59/12, Praha 8 - Karlín:
Manažer projektu: Alena Říhová, tel.: 221 890 458, e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
Koordinátor: Daniela Řezáčová, tel.: 224 816 675, e-mail: daniela.rezacova@svaztp.cz
Koordinátor: Veronika Švejdová, tel.: 602 647 248, e-mail: veronika.svejdova@svaztp.cz
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{MĚSTSKÁ ČÁST}

Klasika nebo chytrý telefon? Připravme se na budoucnost
V současné době můžeme sledovat
obrovský nástup tzv. chytrých mobilních telefonů. Jaká ale bude budoucnost v této oblasti elektroniky?
Co nás čeká v následujících letech?
Ptali jsme se odborníka na telefony
Petra Krunta.
Opravám mobilních telefonů se pan Krunt věnuje již od roku 1997. Provozovnu
v Čakovicích má již více jak deset let
a zná tedy problematiku mobilních telefonů již od prvních modelů. Požádali jsme
jej, aby nám řekl, co očekává od několika
následujících let.
Jaké jsou nové trendy v mobilech?
Současným trendem je určitě to, že mobilní telefony pomalu a jistě „odrovnávají“
celé určité oblasti elektroniky. Jako např.
mp3 přehrávače, navigace, kamery a fotoaparáty. Běžnému člověku dnes všechny
tyto funkce v mobilu většinou postačují
a do této další elektroniky již neinvestujeme. Do budoucna se budou mobilní telefony stávat víc a víc jakýmsi dálkovým
ovladačem ke všem možným zařízením
v různých odvětvích.
Jaké jsou výhody a nevýhody dotykových
telefonů?
Výhodou dotykových telefonů je především možnost využívat internet a mnoho
dalších různých aplikací a funkcí. Ovládání oproti tlačítkovým modelům je daleko rychlejší. Co se týče volání a posílání
SMS, bude asi vždy pohodlnější používání
klasického tlačítkového telefonu hlavně
v takových chvílích, kdy potřebujeme zavolat nebo poslat SMSku někde ve spěchu.
Jaké jsou názory zákazníků?
Zákazníkům, kteří dnes nechtějí využívat
dotykový telefon, moc možností nezbývá. Buď musí zvolit nějaký levnější telefon, který jim nenabídne mnoho funkcí,
a nebo si prostě na nějaký „dotykáč“ musí
zvyknout. Určitou možností je i pořídit si
„kombinovaný“ telefon, který má klasickou klávesnici a dotykový displej, nebo
zvolit aparát, který má alespoň mechanická tlačítka pro příjem a ukončení hovorů. Dotykový telefon je dnes do určité
„Mobily se stávají dálkovým ovladačem ke všem možným zařízením,“
říká Petr Krunt
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Vývoj už pravděpodobně nenabídne
nic zásadního, jen zdokonalování
a vylepšování jednotlivých funkcí

Náročnost oprav nových chytrých telefonů je zhruba stejná, jako tomu bylo
u starších modelů – Zdroj: Petr Krunt
míry i módní záležitost. Vzpomeňme třeba na éru vyklápěcích telefonů, které ve
své době byly dost žádané a dnes se po
nich až na pár výjimek takřka slehla zem a
zákazníky na rozdíl od klasických telefonů nejsou žádané. Co dnes na trhu opravdu chybí a byla by ze strany zákazníků
určitě poptávka, jsou klasické tlačítkové
telefony s lepší výbavou, se zajímavým
designem a pokud možno v «kovovém»
krytu, co přeci jen snese oproti «plastovému» i nějaké to hrubší zacházení.
Co vy na to, že jsou mobily tak velké
a před několika lety jsme sledovali obrácený boom?
Co se týče velikosti, je třeba si uvědomit,
že zmenšování bylo v minulosti trendem
a v dané době technickým pokrokem. Telefony v té době nabízely podobné funkce
a každá nová modelová řada byla většinou
o něco menší než ta předcházející a měla
zaujmout především designem. Dnes naopak platí, že čím větší displej, tím je internet přehlednější. S rostoucí velikostí se
ale stává nošení a manipulace s telefonem
určitě nepohodlnější než u starších, do
ruky dobře padnoucích přístrojů.
Jaký bude podle vás další vývoj?
Vývoj už pravděpodobně nenabídne nic
zásadního. Bude docházet k zdokonalování a vylepšování jednotlivých částí telefonů, jako jsou displeje, baterie, nabíjení
(přechod na bezdrátové dobíjení) apod.
Jsou sice již dnes třeba patentovány telefony s oboustranným displejem, ale je

otázkou, zda takovéto aparáty zaujmou
větší počet zákazníků na trhu.
Máte nějaké komické zážitky s opravami
telefonů?
Mezi asi nejkurióznější případy patří pokus
o sušení telefonu v mikrovlnné troubě, telefon přejetý zadní nápravou autobusu, kde
základní deska přežila, nebo telefon celý
oblepený vteřinovým lepidlem do nerozebíratelného stavu  Několikrát jsem řešil i případy telefonů rozkousaných od psů, případně
telefony vyprané na celý proces v automatických pračkách. Dalším častým jevem je pokus o «samoopravu» banální závady (např.
sluchátka, tlačítka apod.), která končí při
rozebírání telefonu jeho totálním zničením.
Po takto neodborném zásahu jsou v přístrojích většinou utrhané konektory a poškozené
flex kabely k displejům, dotykům, bočním
tlačítkům od různých nožů či šroubováků.

Jaroslav Svoboda
Jeden z největších dotykových telefonů
Samsung Galaxy Note N7000 není
oproti starým telefonům prodávaným
před cca 12-15 roky o mnoho větší
Zdroj: Petr Krunt

{MĚSTSKÁ ČÁST}
Místostarostka Blanka Klimešová
(ČSSD) předává ceny i dětským
vítězům – Foto: Karel Vysoudil
počtem 486 bodů (celková délka ulovených ryb). Tento výsledek byl však jen
o pouhých 9 cm před druhým p. Skučkem,
třetí pak skončil p. Plicka.
„Loni bylo více lidí, ale letos v podstatě všichni vyhráli. Už jen proto, že tam
v tom počasí vydrželi,“ uznává pan Zelenka, který společně s místostarostkou
Blankou Klimešovou (ČSSD) předával
ceny těm nejlepším. Věřme, že příští rok
se počasí umoudří a zvýší se i účast.

Jaroslav Svoboda

Rybářským závodům počasí nepřálo
Již skoro tradiční rybářské závody, které se konaly v sobotu 25. května na
třeboradickém rybníce, se nedočkaly slunečného počasí. Právě začínalo
„období dešťů“ a před námi byly ničivé záplavy. To ovšem ještě nikdo netušil a závodníci se dešťových kapek nezalekli.
Rybáři se na závody u třeboradického
rybníka letos sešli po roční pauze a počasí
na jejich straně rozhodně nebylo. Celkem
jich soutěžilo pouze 10, což byla podle
člena Spolku přátel třeboradického rybníka pana Zelenky jen polovina závodníků,
kteří se účastnili závodů před dvěma lety.
Kromě těch se však účastnilo ještě několik dětí – rybářů.

ta snadná? „Pořádáme rybářské závody
každý rok, pouze loni jsme vynechali.
Chceme takovou tradici, aby se něco ve
vsi dělo,“ říká dále pan Zelenka a dodává:
„Ono není umění ve vsi bydlet, ale musí
se tam umět žít. Těch lidí, kteří chtějí
něco dělat, je strašně málo.“

Ze závodů by se měla stát opravdová
třeboradická tradice. Bude ale tato ces-

Vítězem rybářských závodů se stal Oldřich Svoboda, který zvítězil s celkovým

Kdo zvítězil?
Závodům letos počasí nevyšlo, zábavě
to ale neubralo – Foto: Karel Vysoudil

Noc kostelů návštěvníky bavila
Vyzvánění zvonů otevřelo 24. května brány většiny kostelů v ČR. Nejinak tomu bylo i v Čakovicích. Všichni návštěvníci měli možnost účastnit
se mše i dalších doprovodných programů v místním kostele.
Noc kostelů v kostele sv. Remigia začala již
v 16:30 programem pro děti. Ty měly možnost prozkoumat celý kostel včetně věže v
rámci komentované prohlídky určené speciálně jim. Podívaly se, jak vlastně fungují varhany a jak se na ně hraje. Zkoumání
kostela si pak děti zpestřily zábavně vzdělávacím kvízem, při kterém získaly i sladkou
odměnu. Po celou dobu pro ně byla vyhrazena boční kaple, kde si mohly vyrobit něco
krásného na památku, nebo si jen tak pohrát.
Od 18:00 pak následovala Mše svatá.
O hodinu později kněz od salesiánů Jaro-

slav Vracovský popovídal o misiích v Indii
i jinde „Poslouchali jsme povídání o cestě
s partou dobrovolníků do Bangladéše a Indie a o práci místních salesiánů,“ prozradil
nám pan Jan Klouda z čakovické farnosti. Návštěvníci si pak po celý večer mohli
prohlédnout kostel i věž. Připraveny byly
také výtvarné workshopy pro děti.
Milovníkům čakovické historie jistě udělalo radost vystavení dvou oltářních pláten, dochovaných z předchozího barokního kostela a relikviáře s ostatky sv. Remigia, o kterých se domníváme, že byly
přivezeny do Čech Karlem IV. „Relikviář
s ostatky sv. Remigia budil zaslouženou
pozornost,“ podotýká pan Klouda. Letošní ročník se tedy opravdu povedl a za rok
zase nashledanou.

(red)

Čakovický kostel. sv. Remigia nezůstal
pozadu a po dobu Noci kostelů byl
otevřen. Pro návštěvníky byl připraven
také doprovodný program v podobě
výtvarných workshopů aj.
Foto: Karel Vysoudil
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Zámek ještě před rekonstrukcí v roce 1936
Zdroj: archiv pí. Soni Černé

Osudy miškovického zámku
Málokdo dnes ví, že i Miškovice měly svůj zámek. Dům, který býval panským sídlem, je dům č. p. 1 naproti
rybníku. Nebyl však zámkem od samého počátku své existence. Nejprve byl tvrzí, stejně jako celá řada dalších
zámků, které vznikly přebudováním z původních tvrzí. Jaká je však historie té miškovické?
Tvrz vznikla na počátku 17. století. Ves
Miškovice získal v roce 1604 Mikuláš
Trmal z Toušic a teprve od této doby je
zde zaznamenána existence tvrze. V roce
1623 vzal Ferdinand II. Miškovice Mikuláši Trmalovi a odstoupil je se slevou
Benediktinům u sv. Mikuláše na Starém
městě pražském. Poté došlo k přestavbě tvrze na zámek (muselo se tak stát na

počátku 18. století), resp. residenci pro
Benediktiny. Přestavbu provedl architekt
a stavitel Kilián Ignác Dientzenhofer. Ovšem již v roce 1848 byl opět přestavěn,
rokokový nádech zmizel a zámek se tak
stal všedním domem. Užívali ho zřízenci
cukrovarské vrchnosti z Čakovic.
V roce 1936 koupil celý dvůr Miškovice
A. Tille, ředitel Živnobanky v Bubenči,

s dvorem koupil i miškovický zámek.
Nový majitel se rozhodl uzpůsobit si jej
k obrazu svému. Ihned po nabytí vlastnických práv se rozhodl zámek zrekonstruovat a ještě v témže roce byla rekonstrukce
provedena. Rozdíl byl opravdu patrný.
Novodobá historie zámku se začíná psát
po skončení druhé světové války, kdy se
při kolektivizaci a znárodňování zámek
stal součástí Státního statku Miškovice,
poté patřil celý areál statku ďáblickému,
pak klíčanskému a nakonec Státnímu statku hl. m. Prahy.
V přízemí budovy byla zřízena hospodářská útulna, tj. školka, a v 50. letech
sem byl z hasičské zbrojnice přestěhován
obecní úřad.
V 60. letech po přestěhování školky do
budovy, kde se školka nachází i dnes,
prostory přízemí zámku pro svou činnost
využíval sbor loutkového divadla. Tento
sbor vedl všestranný umělec p. Gruzska.

V 70. letech by v této budově zřejmě
nikdo bývalý zámeček nehledal
Zdroj: dobová pohlednice
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Zámek po rekonstrukci v roce 1936
Zdroj: archiv pí. Soni Černé

Po roce 1989 byla novou majitelkou pí.
Pálková, která byla jedinou pozůstalou po
A. Tillem, jenž měl Miškovice v držení.
Celé stavení od ní koupila v roce 2008
Soňa Černá a je stále majitelkou jeho
i přilehlých pozemků, zejména pak lesoparku, který se snaží spolu s manželem
zrenovovat a vrátit mu jeho zapomenutou
krásu.
V dobách komunismu v zámku bydleli převážně předsedové zemědělského
družstva, kteří v něm měli své kanceláře.
Zámeček byl ale používán i při různých
dalších akcích jako zabíjačka apod.

Jaroslav Svoboda
Zatím nikde nepublikovaný seznam miškovických starostů:
1880 – 1919 Jan Štěpán, 17. 9. 1919 – 25. 10. 1923 Václav Kapal, 26. 10. 1923 – 24. 12. 1923 Jan Koudelka, t. č. náměstek,
25. 12. 1923 – 23. 11. 1927 Josef Rezek, 24. 11. 1927 – 26. 5. 1928 Václav Vavírka, 27. 5. 1928 – 4. 6. 1932 Karel Sládek,
5. 6. 1932 – 14. 5. 1934 Oldřich Hliňák, 15. 5. 1934 – 18. 6. 1936 Karel Mašata, 19. 6. 1936 – srpen 1939 Josef Vašák,
srpen 1939 – 1945 Vladimír Rezek

Fotohádanka
Nová historická rubrika, ve které
můžete hádat a poznávat stará místa Čakovic, Miškovic a Třeboradic
sklízí obrovský úspěch.
O její první kolo byl opravdu veliký zájem
a první správná odpověď na fotohádanku
v minulém čísle k nám do redakce přišla
už v pátek 31. května v 17:09. Správně

odpovídající byla paní Jitka Zavadilová
z Čakovic, která poznala, že místo na fotografii byl bývalý Schoellerův ateliér se
zahradami. Paní Zavadilová tak získala
dárkový historický balíček, který věnovali: Městská část Praha – Čakovice, redakce U nás v Čakovicích jménem redaktora
Jaroslava Svobody a lokální historik a patriot Jan Sládeček.

Jaký je recept na úspěch?
„Hned jak jsme viděli, že pán roznáší noviny, podívali jsme se dovnitř a utíkali
jsme k internetu odpovídat,“ prozradila
nám paní Jitka Zavadilová, která si svou
odměnu převzala právě před Schoellerovým ateliérem.

(red)

Aktuální fotohádanka
Svou odměnu za správnou odpověď si
paní Jitka Zavadilová převzala i s dcerou Lenkou
Foto: Jaroslav Svoboda

Pohlednice pochází z roku 1928. V dnešní době má místo již jinou podobu, ale podle
některých detailů jej lze poznat. Poznali jste? Pro prvního, správně odpovídajícího,
máme opět připravený zajímavý historický dárkový balíček.
Své odpovědi posílejte na e-mail: unas@cakovice.cz
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{KULTURA}
Ochotníci z Bílýho mlejna už připravují
další divadelní představení. Režisérka
spolku Hana Skřivánková si však vše
nechává jako tajemství a prozradila
nám, že se můžeme těšit na premiéru
koncem října
Foto: Karel Vysoudil

kreativní. Dialogy se postupně upravovaly tak, aby se hercům dobře hrály a nebyly násilné. Na technickém řešení scény
a shánění garderóby se podíleli všichni.
Každá naše zkouška byla příjemným setkáním přátel.
Jaké máte další plány jako spolek? Jaká
bude další hra, kterou byste chtěli nastudovat?

Kulturní život obohatil „Bílej mlejn“
Spolkový život byl v Čakovicích
vždycky velice pestrý. Fungovali zde
Baráčníci, loutkové divadlo, ochotnický spolek a další sdružení. Postupem času se však spolky rozpadaly
a nové se nezakládaly. Zůstali tak
prakticky jen rybáři a zahrádkáři. V současné době se k nim však
přidávají další – občanské sdružení
Bílej mlejn, které obnovilo tradici
ochotnického divadla.

nadšenci, kteří chtějí staré tradice oprášit.
A přeci. Bílej mlejn má za sebou premiéru
své první hry a ta sklidila veliký úspěch.
Čtyři humorné příběhy pro děti i dospělé
s názvem Příběhy ze života, byly takovými pohádkami trochu jinak. Pejsek a kočička, Honza v pekle, Ve dvou se to lépe
táhne a O rybáři byly prvními secvičenými scénkami a diváci se vřele bavili.

Dříve byli ochotníci součástí nejen Čakovic, ale i Miškovic a Třeboradic. V dnešní
době masmédií, internetu, ale také rozrůstání se naší městské části a čím dále větší
anonymity je až s podivem, že se najdou

Paní režisérko, jak se cítíte ve své roli?

Bílej mlejn je občanské sdružení,
které si dalo za cíl aktivně podporovat
všestranný rozvoj městské části Praha –
Čakovice a to zejména pořádáním kulturních a společenských akcí, odborných
a osvětových seminářů, sportovních
akcí, volnočasových aktivit a další.
V roce 2012 byla zahájena příprava
dvou projektů v oblasti kultury – ochotnické divadlo a filmový klub.
Členové sdružení také doufají, že se
najde dostatek mecenášů, aby mohl být
v tomto roce realizován i filmový klub.
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O práci spolku jsme si povídali s režisérkou Hanou Skřivánkovou
Spíše jsem pozorovatelka a organizátorka
než režisérka. Snažím se vnímat pocity
svých kolegů, příliš je neřídit, povzbudit
je a podpořit, aby ztratili obavy a ostych.
Téměř všichni jsme neměli prakticky žádné zkušenosti s divadlem, s jevištním pohybem a jevištní řečí.
Co bylo na secvičení vašeho prvního vystoupení nejtěžší?
Vůbec nejtěžší bylo najít vhodný divadelní kus vzhledem k počtu, věkovému
a typovému rozložení herců. V neposlední řadě i k divadelním zkušenostem nás
všech, které zatím nemáme. Proto jsme
pro naše první vystoupení zvolili kratší na
sobě nezávislé pohádky s jednoduchým
textem. Secvičování pak šlo velmi dobře,
protože všichni členové spolku jsou velmi

Kromě divadla jsme začali pravidelně číst
dětem v rámci projektu „Celé Česko čte
dětem®“. Připravili jsme pro ně veselé čtení
na prázdniny doplněné hrami a soutěžemi.
V tomto projektu chceme pokračovat i po
prázdninách. V září chceme začít připravovat další divadelní představení. Zatím
nechci víc prozradit. Diváci se však budou
moci těšit na divadelní hru pro dospělé.
Kdy tuto hru představíte?
Premiéru plánujeme na konec října 2013.
Jak se vám hraje jako ochotníkům? Je
to těžké dnes zakládat takový spolek, aby
výsledná práce měla nějakou úroveň?
Hraje se nám dobře. Divadlo je pro nás
všechny relax, setkávání přátel, kteří jsou
naladěni na stejnou notu. Doufáme, že pozitivní energii, kterou si vzájemně předáváme, dokážeme předat i divákům.
Kdyby vám čtenáři chtěli pomoci, mohou
se nějak zapojit?
Budeme moc rádi, když se k nám přidají další ochotníci. Kromě herců hledáme
muzikanty a zpěváky, ale i další členy pro
technickou pomoc divadlu. Myslím tím
kulisáky, garderóbiérky a zvukaře. Máme
ambice připravovat autorská představení
a proto hledáme scénáristy, kteří by nám
psali divadelní hry přímo pro náš spolek.
Těšíme se na každého, kdo nechce sedět
jen doma, ale chce zažívat radost ze spolupráce s kreativními a veselými lidmi,
kteří jsou zapáleni pro divadlo.

Jaroslav Svoboda

{SPORT}

Sezona skončila.
Přichází bilancování
Fotbalová sezona skončila a hráče
čeká letní soustředění a příprava na
nadcházející sezonu. Co od ní očekávat? A jaká byla ta letošní?

Hvězda přeboru obléká dres
Třeboradic
Hned dva hráči základní sestavy se dostalo do hvězdné jedenáctky sezony Pražská
teplárenská přeboru. Jsou jimi Bořek Jehlička a Petr Viktorin. Bořek vynikal na
postu stopera, ale pro „tlačenici“ na tomto
postu jej trenéři přesunuli na pravý kraj.
I tam se nenechal zahanbit a desetkrát
v sezoně byl vyhlášen hvězdou zápasu.
Kromě toho dal také dva góly. Druhý
jmenovaný, Petr Viktorin, byl skutečnou
hvězdou sezony. Celkem patnáct ocenění
hvězda zápasu hovoří za vše. Výborný fyzický fond, perfektní technik, cit pro hru,
to je Petr Viktorin. Za svou hvězdnou sezonu nastřílel celkem 7 branek.

Hráči Třeboradic skončili letošní přeborovou sezonu na šestém
místě. Na trvalo se tak usadili v horních příčkách tabulky po
svém postupu do soutěže Foto: katu711

Miškovice se rozloučily
debaklem
Fotbalisté Miškovic mají za sebou relativně dobrou sezonu ve druhé třídě. Rozloučení s ní už však tak dobré nebylo. Na
březiněveské hřiště si v posledním kole
přijeli pro jedenáctigólovou nadílku. Již
po první půli bylo jasné, kdo je na hřišti
pánem, když se do kabin šlo za stavu 5:2
pro domácí. Druhá půle pak pokračovala
ve stejném duchu jako ta první a domácí

uštědřili miškovickým fotbalistům ostudnou porážku 11:4.

Avia skončila předposlední
Také hráči Avie Čakovice odehráli
1. června své poslední letošní utkání pražské druhé třídy. V něm pouze remízovali
na hřišti Dubče 1:1 a sezonu tak zakončili
na 10. místě, o bod za rezervou Krče.

(red)

TJ Avia má nového předsedu, Jana Kantnera
Rokem 2013 nastal čas změn v největším sportovním subjektu působícím
na území městské části Praha – Čakovice.

Máte nějaké dlouhodobější cíle nebo
vize?

Obligátní otázka na úvod, co říkáte svému zvolení?

Mám samozřejmě vizi, jakým směrem by se
měla optimálně TJ ubírat. Pokud bych to měl
formulovat do několika hesel, pak by určitě
nemohly chybět smysluplnost ve všech ohledech, efektivita v každé naší činnosti, obětavost členů či zodpovědnost zejména v zásadních rozhodnutích. Z hlediska dlouhodobých
cílů jsem trochu limitován čtyřletým mandátem, který bych chtěl maximálně využít a potom se uvidí. To už bychom se pouštěli do
hodně teoretické roviny.

TJ Avia Čakovice sdružuje 732 členů
působících v 9 sportovních odvětvích,
z čehož plných čtyřicet procent zaujímá
mládež. Pod její hlavičkou působí mnoho úspěšných sportovců všech generací
a výkonností. Oddíly nohejbalu a národní
házené mají své zastoupení v nejvyšších
republikových soutěžích. Z řad nohejbalistů se rekrutují i členové reprezentačních týmů České republiky.
Celá tři volební období byl předsedou
Jiří Suchý, kterému se za dvanáct let jeho
působení podařilo úspěšně rozvíjet TJ do
současného stavu. Ale každý příběh má
svůj konec...
Z tohoto důvodu byla výroční konference
TJ Avia, konaná koncem dubna, zároveň
volební s cílem ustanovit nové vedení,
které by navázalo na činnost bývalého
předsedy. Delegáty konference byl většinovým počtem hlasů zvolen Jan Kantner, současný předseda oddílu nohejbalu
a dlouholetý člen TJ Avia.

Tak s tím vědomím jsem samozřejmě do volby šel. Vážím si důvěry delegátů a je teď na
mě abych je přesvědčil, že to byla dobrá volba.
Co si pod tím mám představit?
Musím se detailně seznámit s provozem
všech zařízení a zajistit plynulý chod TJ,
minimálně jak tomu bylo doposud. Současně je potřeba analyzovat možnosti finančního zajištění, což není v dnešní době
úplně jednoduchá záležitost.
Máte na mysli zajištění nějakých konkrétních projektů?
Nechci slibovat vzdušné zámky, nicméně
v nejbližší době nás čeká významná investiční akce týkající se rekonstrukce sokolovny. Jde o zateplení celého pláště budovy.
Projekt prakticky celý připravil předchozí
předseda, podařil se získat grant Evropské
Unie a na nás zbývá realizace.

Co byste si přál vy osobně?
Hlavně, aby byla TJ i v budoucnu dostatečně atraktivní pro mladé sportovce. Jinak mým největším přáním z říše snů je
mít vlastní multifunkční zařízení, které
by mohly bez omezení využívat všechny
oddíly. To by nám hodně ulehčilo život,
protože pořádná hala chybí asi nejvíc. Bohužel sehnat v dnešní době investora s desítkami milionů v kapse je trochu sci-fi.

Michal Káva
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{SENIOŘI/VOLNÝ ČAS}
covnu knihovníka. Součástí expozice je
i kostel a galerie opatů. Náš výlet zakončíme individuální prohlídkou léčebných
lázní v Mariánských Lázních.
Odjezd v 6.00 hod. z nám. J. Berana. Zájemci se prosím hlaste pí. Sorokové na tel.
777 482 981, 283 061 427 nebo v kanceláři č. 109 na úřadě MČ. Cena zájezdu činí
350,- Kč (cena zahrnuje dopravu, vstupy
do všech objektů). Počet zájemců je omezen.

Tématické odpoledne s Erikou Holubovou
Foto: Jindra Soroková

Život našich seniorů je pestrý
Senioři se v Čakovicích opravdu nenudí. Paní Jindra Soroková z Klubu
seniorů pro ně pravidelně připravuje
pestrý program a výlety.
Tvorba broží a náušnic: 24. dubna navštívila Klub seniorů paní Zdenka Zelenková
z Creative IC Praha a všechny dámy si
mohly vytvořit vlastní brože či náušnice.
Tématické odpoledne: 22. května navštívila Klub seniorů paní Erika Holubová,
která představila techniku na zdobení přáníček Iris Folding.

Pozvánky
Celodenní výlet do parku miniatur
u Mariánských lázní s návštěvou kláštera premonstrátů Teplá – S Klubem seniorů se vydáme 18. 9. 2013 na celodenní
výlet do Parku Boheminium (naučně poznávací okruh s dokonalými maketami
významných stavebních a technických
památek České republiky). Cestou navštívíme klášter premonstrátů Teplá, kde
si budeme moci prohlédnout dosud nepřístupné části kláštera: muzejní sály a pra-

Výlet na zámek Kačina – Základní organizace STP pořádá dne 17. 7. 2013 celodenní výlet na zámek Kačina, město
Kutná Hora a Čáslav Starkl. Odjezd účastníků v 7.45 hod. z nám. J. Berana. Cena
pro členy ZO STP činí 140,-Kč a pro nečleny 180,- Kč. Případní zájemci se prosím
hlaste pí. Mášové na tel. 602 368 010 nebo
každé pondělí odpoledne v Klubu seniorů.
Vycházka méně známými zákoutími
Prahy – S Evou Sokolovou se vydáme
11.9. do ulic starého města pražského.
Sraz v 11.45 na konečné bus v Čakovicích
u Tesco expres.
Vycházka Vinořským parkem – S Evou
Sokolovou a zástupci firmy Birki půjdeme dne 25.9. s nordic walking holemi
procházku k malebným pískovcovým
útvarům ve Vinoři. Sraz 12.00 hod. na konečné bus u Tesco expres v Čakovicích.

(red)

Nový prostor pro volnočasové aktivity?
Vedení městské části si je dlouhodobě vědomo nedostatku volnočasových prostor pro děti školního
věku a mládeže v lokalitě zejména
souboru U zámeckého parku a přilehlého okolí.
Vzhledem k tomu, že městská část v lokalitě nevlastní žádné k tomuto účelu vhodné pozemky, snaží se několik let převzít
pozemky, které jsou nyní v majetku soukromých vlastníků - společností ze skupiny ING, do své správy. Tím by vznikl
prostor na vybudování relativně rozsáhlé
plochy pro rekreační a sportovní účely.
Vlastníci pozemků deklarují zájem provést převod pozemků do majetku hl. m.
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Prahy, svěřená správa MČ Praha - Čakovice. V současné době čekáme na stanovisko k poslední podmínce městské části
stanovené pro převzetí pozemků – jde
o podmínku dořešení stavu nevyhovujícího stavu zdi v blízkosti Mratínského
potoka.

směrem k Schoellerově ulici, u které bude
1. etapa ukončena. V budoucnu může
stezka pokračovat směrem k Bělomlýnské ulici a novým parkem u Mratínkého
potoka zpět směrem k zámeckému parku.
Celková délka relaxparku Třeboradické
korzo by tak mohla dosáhnout cca 2 km.

Jedním z projektů, který je určen pro rodiny s dětmi, je náš záměr na vybudování rozptýleného dětského hřiště. 1. etapa
by měla být v délce přes 1 km. Zábavná
stezka bude začínat v ulici Tryskovické
v Třeboradicích (kousek za DPS) a pokračovat po klidné ulici Tryskovické směrem
k sídlišti Čakovice. Zde se bude stáčet po
pozemcích určených na veřejnou zeleň

Tento výše popsaný ideový záměr byl následně zpracován odborným architektem
a na podzim tohoto roku je připravována
veřejná prezentace projektu, která zároveň občanům umožní vyjádřit se k náplni
jednotlivých logických celků parku a navrhnout jejich úpravu o doplnění prvků,
vynechání prvků atp.

Jiří Vintiška, místostarosta

{KULTURA}

Kulturní rubrika
Každá středa
Farmářské trhy – Od měsíce května se
opět můžete těšit na čerstvé výspěstky farmářů z blízkého okolí, na čerstvé pečivo,
uzeniny, květiny nebo sadbu na zahrádku.
Trhy se konají každou středu od 8.00 –
12.00 hod. na Nám. J. Berana.
8. 7. – 23. 8.
Příměstské tábory. Mateřské centrum Cirkus pro vaše děti připravilo na 5 letních týdnů příměstské tábory - tábor Letní Robinsoni (2,5 - 4 roky) a tábor V říši obrů (5 - 9 let).
Více se dozvíte na www.mccirkus.cz.
9. 9. – 16:00 – 18:00
10. 9. – 10:00 – 12:00
MC Cirkus. Zápisy do kurzů Mateřského centra Cirkus na školní rok 2013/2014
se konají v pondělí 9. září 2013 od 16 do
18 hodin a v úterý 10. září 2013 od 10 do
12 hodin. Upozornění: kurz Robinsoni, který je alternativou pro děti, které nenavštěvují celodenní mateřskou školku, ale rády by
si vyzkoušely dopolední pobyt mezi dětmi
bez maminky, je otevřen od 8:00 do 12:00.
19. 9. – 15:30
Zápis do sboru. Ukázková hodina a zápis
do pěveckého sboru Kamarádi pro dívky
a chlapce od 7 do 14 let se uskuteční 19. 9.
2013 – 15:30-16:30 hod. v sále čakovického
zámku. Ukázková hodina a zápis do pěveckého sboru Broučci pro holčičky a kluky od
3 do 7 let se uskuteční 19. 9. 2013 – 16:3017:30 hod. také v sále čakovického zámku.
Sbormistryně Mgr. Veronika Dvořáčková
122_45_zari_2012_Sestava
1 27.9.2012 10:06
Žofáková,
www.cameratapraha.cz

Festival sborového zpěvu je už minulostí
V jarních dnech proběhl Čakovický
festival sborového zpěvu, kde jsme
přivítali celkem 10 sborů z celé republiky. Akce se konala ve dnech od
12. 5. do 2. 6. za finanční podpory
MČ Praha – Čakovice. Jednalo se
již o 15. ročník festivalu sborového
zpěvu.
Mezi účinkujícími byl dětský sbor z Plzně
Mariella, který například reprezentoval
Českou republiku v roce 2004 na slavnostním zasedání Parlamentu Rady Evropy ve Štrasburku, dětský sbor Radost
Praha, který jsme v minulých letech mohli
slyšet také na festivalech Pražské jaro či
Pražský podzim nebo ve Státní opeře, komorní sbor z Prahy Imbus, který nedávno
provedl světovou premiéru Requiem Jana
Hanuše v pražském Rudolfinu, či komorní sbor Vagantes, který patří mezi naše
nejvýznamnější interprety staré hudby
a mohli jsme se s ním potkat na mnoha
zahraničních turné v Drážďanech, Florencii, Londýně, Cambridge, Milanu i jinde.
V neposlední řadě zazpívaly i pěvecké
sbory Kamarádi a Camerata, které jsme
nedávno mohli slyšet také v přímém přenosu České televize.

naší, ale i účinkujících sborů a jejich sbormistrů. Poslední tři koncerty probíhaly za
deštivého počasí a přesto nás přišlo podpořit mnoho posluchačů, bez kterých by
naše práce neměla smysl, a proto jim za to
moc děkujeme!
Všichni sbormistři byli s organizací festivalu velmi spokojeni a projevili přání
opět zpívat na našem Čakovickém festivalu. Na další ročníky také domlouváme
zahraniční sbory, to jsou ale úkoly na delší
čas. Samozřejmě budou i některé novinky
a nebudou chybět i nové sbory. Děkujeme
také farnostem Vinoř, Čakovice a Kbely
za možnost koncertovat u nich v kostelích, veliké poděkování patří za pomoc
a podporu mnohých lidí Městské části
Praha Čakovice a organizačnímu týmu.
Krásná hudba k nám stále promlouvá
a vytváří most pro vzájemná setkání lidí.
Dává nám možnost nadechnout se a alespoň na chvíli zapomenout na těžkosti každého dne.

Mgr. Veronika Dvořáčková Žofáková/red

Všechny koncerty proběhly v přátelském
duchu. Tam, kde se koncertovalo, ať
v kostelích nebo v sále, bylo připraveno
zázemí na setkání sborů. Přestože jsme se
potýkali s různými problémy, vše se nakoStránka
1
nec podařilo
zajistit k spokojenosti nejen
SPOLEHLIVÁ A LEVNÁ
DOPRAVA, STĚHOVÁNÍ +
VYKLÍZENÍ. Tel.: 604 947 799.
!!! VYKLÍZENÍ !!!
Vyklidíme váš byt, pozůstalosti, sklep.
Odvoz starého nábytku aj., odpad k likvidaci. Tel.:777 227 840
MATEMATIKA příprava na opravné
zkoušky. Tel.:607716423

U nás v Čakovicích – zdarma pro své občany vydává měsíčně MČ Praha – Čakovice, 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: Jaroslav Svoboda. Redakční rada: Jiří Horáček,
Jaroslav Jelínek, Eva Pokorná, Josef Záluský, Jaroslav Svoboda. Příjem inzerce: inzerce@cakovice.cz, tel.: 283 061 417.
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 červenci 2013.
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{INZERCE}

již od 299 Kč za měsíc

vysoká přenosová rychlost 16/16 Mbps
kvalitní nepřetržité připojení bez výpadků
instalace zdarma a smlouva bez závazků

AKČNÍ NABÍDKA
NOTEBOOK ZDARMA

Objednejte si týden rychlého internetu
na zkoušku zdarma!
428001-ADC_inzerat[185x90] 04/11.indd 1

27.4.2011 13:20:48

DĢƐƚƐŬĄēĄƐƚWƌĂĂŚĂʹ ĂŬŽǀŝĐĞ
ƐƌĚĞēŶĢǌǀĞŶĂ

<Ks/<Kh^E/KZh

VZORKOVÁ PRODEJNA

Čertouská 302/20, Praha 9- Hloubětín
SÍDLO FIRMY

Marty Krásové 923/11, Praha 9-Čakovice

!!! STĚHOVÁNÍ !!!
Stěhování všeho druhu, odvoz nepotřebných věcí k likvidaci. Doprava po
Praze zdarma. Tel.: 777 227 840.
KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění,
revize, opravy. Tel.: 775 132 921.
HODINOVÝ MANŽEL – stavební inženýr, práce v domácnostech – spolehlivě, pečlivě, kvalitně. www.manzelhodinovy.cz, tel.: 774 908 240.
Žaluzie, rolety, plisé, sítě proti hmyzu,
markýzy, garnýže, šití záclon, shrnovací dveře, čalounění dveří, silikon. těsnění - úspora 30 % tepla.
Petříček, tel.: 606 350 270, 286 884 339.
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ǀƉĄƚĞŬϭϯ͘ǌĄƎşϮϬ
ϬϭϯŽĚϭϬ͘ϬϬŚŽĚ͘
ŶĂŬŽƵƉĂůŝƓƚŝǀĂŬŽǀŝĐşĐŚ
WZK'ZD
Ϭϴ͘ϯϬͲ Ϭϵ͘ϯϬ
ZĞŐŝƐƚƌĂĐĞƷēĂƐƚŶşŬƽ
Ϭϵ͘ϰϱͲ ϭϬ͘ϬϬĂŚĄũĞŶş
ϭϬ͘ϯϬͲ ϭϯ͘ϬϬ^ƉŽƌƚŽǀŶşŬůĄŶş
ϭϯ͘ϬϬͲ ϭϰ͘ϬϬ
sǇŚůĄƓĞŶşǀşƚĢǌƽ
ĚĞƌ ,ĞŵĂůĂ͘ ,ŽƐƚĠ ƐĞŶŝŽƌĄĚǇ ďƵĚŽƵ hƌƓƵůĂ
Ğůǉŵ ĚŶĞŵ ƉƌŽǀĄǌş ǌŶĄŵǉ ŵŽĚĞƌĄƚŽƌ ůĞǆĂŶĚ
<ůƵŬŽǀĄ͕ WĂǀĞů dƌĄǀŶşēĞŬ͕ ǀĂ <ĂŶƚŽƌŬŽǀĄ͕ Ă >ĂĚ
ĚŝƐůĂǀ ƵƉĂŶŝē͘ dĂŶĞēŶş ǀǇƐƚŽƵƉĞŶş ƐĞŶŝŽƌĞŬ
ǌĞ ƐƚƵĚŝĂ ϯ͘ ǀĢŬƵ͘
KWZKsKE|WZK'ZD
 <Ͳ
ŵĢƎĞŶşƚůĂŬƵĂƚƵŬƵ

ĢƎ ş ů Ŭ
Ŭ
 sWͲ ƉƌŽŐƌĂŵǇƉƌŽƐĞŶŝŽƌǇ͕ŵĢƎĞŶşƚƵŬƵĂƚůĂŬƵ
 ŝǀŽƚϵϬ
 ^ĞŶŝŽƌ,ĞůƉͲ ǀǉƵŬĂĂƵŬĄǌŬĂEŽƌĚŝĐ tĂůŬŝŶŐŐ
 WŽůŝĐŝĞZʹ ďĞǌƉĞēŶŽƐƚƉƌŽƐĞŶŝŽƌǇ
 ƌĞĂƚŝǀĞ /WƌĂŚĂʹ ŵĂůŽǀĄŶşŶĂƐŬůŽ;ŵĂŶĚĂĂůĂͿ
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