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2 inzerce

novaskodafabia.cz

Vyberte si z řady novinek v nabídce výbavy 
interiéru včetně potahů či dekorů a vytvořte si 
prostředí, ve kterém se budete cítit jako doma. 

NOVÁ ŠKODA FABIA
S ROZMANITOU KOMBINACÍ VÝBAV

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů 
ŠKODA FABIA: 4,7–4,9 l/100 km, 107–113 g/km

již od                                    Kč279 900

Auto ELSO s.r.o. 
Cukrovarská 900/10, Praha 9 - Čakovice
Tel.: 283 932 222, autosalon@auto-elso.cz
www.auto-elso.cz 

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AE_NovaFabia_185x136_Cakovicke_Listy.indd   1 28.08.18   15:01
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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. Příjem inzerce: inzerce@cakovice.cz, tel.: 283 061 426. 
Evidenční číslo MK  ČR  E  14335. Sazba: MS-Design, tisk: Vydavatelství MAC, spol. s  r. o. Distribuci do všech poštovních 
schránek v MČ Praha – Čakovice zajišťuje Úřad MČ – toto číslo vyšlo v září 2018.
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Nárust majetku 
Městské části Praha - Čakovice 

v letech 2010 - 2018
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rok se s rokem sešel a naše volební období končí. 
Pro radnici je to čas bilancování. Čas krátkého za-
myšlení nad tím, jak se nám dařilo naplňovat věci, 
ke kterým jsme se zavázali.

Za sebe řeknu, že to byly skutečně dobrodružné 
čtyři roky. Naše městská část nebyla nikdy tak bo-
hatá. Naučili jsme se čerpat rekordní množství pe-
něz jak z magistrátu, tak například z jednotlivých 
ministerstev. Ještě nikdy jsme proto neřešili tolik 
projektů najednou. 

Měl jsem to štěstí mít okolo sebe skvělý tým. Fun-
goval jak v rámci koalice, tak na radnici. Na úřadě 
táhli všichni za jeden provaz a byli zapáleni pro 
dobrou věc. Pro dobro Čakovic, Miškovic a Třebo-
radic. Chtěl bych poděkovat úředníkům, zastupite-
lům, všem předsedům i členům komisí a také těm, 
kteří život v naší městské části dělají každým dnem 
příjemnějším, za jejích dlouhodobé úsilí.

Jak asi víte, tento měsíc byl bohatý na události: 
otevřeli jsme novou budovu školy, ve které se bě-
hem následujících týdnů ještě budou upravovat 
exteriéry. Zahájili jsme provoz nového Skateparku 
a dokončili stavbu sociálních bytů v Třeboradicích. 
Stále pokračujeme v opravě chodníků.

Je ale jedna věc, kterou mám v těchto dnech na 
srdci, a která mne osobně velmi mrzí. A to je cíle-
né šíření lží, které mohou vyvolávat Vaší nejistotu. 
A to jen za účelem získání hlasů ve volbách. V Ča-
kovicích a především na čakovickém sídlišti chce 
jeden opoziční zastupitel vnutit lidem myšlenku, 
že radnice chce, aby přes sídliště vedla tranzitní sil-
nice. Je to nesmysl a chtěl bych všechny uklidnit, 
že to pravda není. Všichni členové rady i zastupitel-
stva řekli jasně NE. Je to jen předvolební strašení, 
kampaň. Důkazem je i hlasování zastupitelstva dne 
25. 7. 2018.

Chci poděkovat všem občanům i za shovívavost ve 
věcech, které se nám nepovedly dokončit. Vážím si 
i pochvalných slov, která jsem občas při diskuzích 
s Vámi slyšel na adresu radnice. 

Přejme naší městské části, ale i městu Praze odváž-
né a osvícené budoucí vedení.

S úctou, váš starosta Alexander Lochman

Milí sousedé,
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Jaké bylo již téměř uplynulé volební období?
ROZVOJ

 � Dokončili jsme projektování nového 
zázemí Technické správy. Chceme 
ji přestěhovat, abychom v budouc-
nosti upravili prostředí okolo radnice 
a nebyly tam nevzhledné garáže jako 
dnes.

 � Zahájili jsme stavbu nové hasičské 
zbrojnice v Miškovicích, stejně tak 
jsme získali na její stavbu dotaci z ma-
gistrátu ve výši 25 miliónu korun.

 � Dostavili jsme novou služebnu měst-
ské policie v Čakovicích, na tuto stav-
bu jsme získali financování od magis-
trátu ve výši 5 miliónů korun.

 � Započali jsme stavbu zcela nové bu-
dovy základní školy. Celková cena 
se odhaduje na 116 miliónů korun, 
z  čehož 43 miliónů platí magistrát 
hl.  m.  Prahy a 73 miliónů získáme 
z ministerstva školství.

 � Rekonstruovali jsme bývalou budovu 
internátu Střední průmyslové školy 
a přizpůsobili jí na nové školní třídy. 
Tato rekonstrukce za 21,5 miliónů ko-
run, se odehrávala během léta roku 
2018 (2 měsíce) a to díky třísměnné-
mu provozu.

 � Dopracovali jsme projekt revitalizace 
Husova Parku a získali na něj financo-
vání – 20 miliónů korun. Revitalizace 
bude započatá v říjnu 2018.

 � Zcela jsme zmodernizovali školní ku-
chyň, vylepšili jsme technologie va-
ření, ale i vzduchotechniku a rozšířili 
kapacitu i provoz, abychom omezili 
fronty a zkvalitnili jídlo.

 � Otevřeli jsme novou mateřskou škol-
ku pro 56 dětí, kterou jsme dokázali 
získat od developera, a to i přes sku-
tečnosti, že již byly podepsané smlou-
vy o spolupráci před rokem 2010. Tuto 
mateřskou školku jsme vyšperkovali 
velmi kvalitním vybavením.

 � Rekonstruovali jsme a otevřeli no-
vou školní budovu v ul. Dyjská. Jed-
ná se o další detašované pracoviště 
ZŠ Dr. Edvarda Beneše. Vybavili jsme 
toto pracoviště nejmodernější do-
stupnou technologií pro žáky. 

 � Po dlouhém boji jsme odvrátili hroz-
bu drtičky odpadu v Třeboradicích, 
a to i díky petičnímu výboru. Doká-
zali jsme přesvědčit hl. m. Prahu, aby 
nám pomohla se zbavit hrozby a od-
koupit inkriminovaný pozemek.

 � Dopracovali jsme projekt nového lé-
kařského domu v Čakovicích a získali 
jsme slib jeho financování z peněz 
magistrátu. Nový lékařský dům bude 

mít až 15 nových ordinací a bude dů-
stojnou náplní tam, kde dříve byla 
zotavovna pro válečné veterány. 

 � Na základě požadavků naší městské 
části a naléhání se hl. m. Praha zača-
la zcela vážně zabývat otázkou pro-
dloužení metra C k nádraží Čakovice.

 � Připravili jsme rozsáhlou studii na 
sportovní komplex, který bychom si 
přáli v ul. K Sedlišti. Studie zahrnuje 
několik hřišť (pochopitelně hlavně 
fotbalové) a hal, včetně hokejové 
nebo multifunkční haly. Tento mate-
riál prošel komisí hl. m. Prahy s klad-
ným stanoviskem.

 � Otevřeli jsme nové zábavní hřiště 
skatepark u čakovických rybníků za 
Baumitem. Jedná se o dlouho očeká-
vané hřiště pro teenagery. 

 � Dopracovali jsme projekt, a vlastně 
i započali práce, na novém důstojném 
vstupu do zámeckého parku. Včetně 
nové zastávky, přístřešku a mola, kte-
ré bude nad rybníkem. Financování 
jsme získali z magistrátu hl. m. Prahy.

 � Dopracovali jsme zásadní připomín-
ky k Metropolitnímu plánu. Připomín-
ky, které měly spoustu stránek, jsme 
schválili na zastupitelstvu a  odeslali 
pořizovateli Metropolitního plánu. 
Připomínky jsme zpracovali pomocí 
odborníků, architektů a zapracovali 
jsme dlouhodobou udržitelnou vizi 
pro naší městskou část.

 � V rámci úsporných opatření jsme 
investovali do nového osvětlení pro 
Základní školu Dr. Edvarda Beneše. 
Nové osvětlení je mnohonásobně 
úspornější a nahradilo staré, které 
nevyhovovalo školským standar-
dům. Dále jsme zavedli centralizova-
né topení, kontrolované počítačem.

 � Jednali jsme se SŽDC o nové želez-
niční zastávce v Třeboradicích. Spo-
lupracovali jsme s Metroprojektem, 
který zastávku Třeboradice projektu-
je ve fázi studie.

 � Získali jsme financování na rekon-
strukci starého domu v ul. Schoelle-
rova 11/99, a to pomocí strukturál-

ních sociálních fondů EU. Bude z něj 
dům pro účely sociálního bydlení.

 � Připravili jsme komplexní projekt na 
rekonstrukci a opravu budov, včetně 
snížení energetické náročnosti a mo-
dernizace bytových domů v Čakovi-
cích. Jedná se o opravu budov na-
šeho bytového fondu, odhadovaná 
investice je 80 miliónů korun

ŠkOlstVí
 � Otevřeli jsme 2 nové budovy pro 

žáky ZŠ Dr. E. Beneše, celkový počet 
nových míst je 460.

 � Zajistili jsme modernizace výuky ja-
zyků na ZŠ Dr. E. Beneše prostřednic-
tvím dotace EU.

 � Provedli jsme stavební úpravy a změ-
nu využití stavby ZŠ Jizerská - výdej-
na jídel 1.NP školní výdejny.

 � Vyměnili jsme podlahy ve 2 učeb-
nách čakovického gymnázia.

 � Opravili jsme část fasády i soklu bu-
dovy gymnázia.

 � Vyměnili jsme vchodové dveře v bu-
dově gymnázia.

 � Vybavili jsme objekt ZŠ v ul. Dyjské 
nejmodernější dotykovou technolo-
gií.

 � Jednali jsme s rektorátem ČVUT.
 � Otevřeli jsme druhou přípravnou tří-

du při ZŠ Dr. Edvarda Beneše pro 15 
dětí

 � V Třeboradické MŠ jsme podpořili re-
vitalizaci zahrady, městská část uhra-
dila více než 50% všech nákladů.

 � Nakoupili jsme nový dodávkový vůz 
Peugeot Expert pro rozvoz obědů. 
Děti ZŠ navrhly design nálepu.

SPort a volNý ČaS
 � Upravili jsme část fotbalového hřiš-

tě v Čakovicích. Svrchní zemina pro 
fotbalové hřiště TJ Avia Čakovice 
(válcování, rovnání a výsev travního 
semene).

 � Podpořili jsme dotací projekt rekon-
strukce kabin a rozšíření zázemí fot-
balového hřiště v Třeboradicích.

 � Opravili jsme sportovní hřiště v Čako-
vicích u cukrovarských bytovek.
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 � Pořídili jsme nový herní prvek pro ZŠ 
- lanová pyramida.

 � Vytvořili jsme zcela nové sportoviš-
tě v ZŠ Dyjská, velký sportovní ovál, 
včetně branek.

 � Vyměnili jsme povrch sportovního 
hřiště Třeboradického korza – Relax-
park.

 � Připravili jsme projekt „Rekrační stez-
ka Havraňák“.

 � Zavedli jsme nízkoprahové centrum 
v objektu „Vatikán“.

 � Zadali jsme projekt „Revitalizace ná-
vsi v Třeboradicích a Miškovicích - 
úprava zeleně“.

 � Nechali jsme připravit vizualizace no-
vého vstupu do hřbitova.

 � Zpracovali jsme dendrologický posu-
dek včetně následného vysazení no-
vých dřevin v ulicích Jizerská, Třtino-
vá, Homolová a Danielova v k.ú. Ča-
kovice.

 � Provedli jsme rozsáhle čištění nále-
tových i suchých stromů z lokality 
Havraňák 

 � Připravovali jsme různé dílčí akce, 
jako advent u zámku.

 � Podporovali jsme jednotlivé spolky 
a spolkový den v zámeckém parku.

BEZPEČNoSt a ČIStota
 � Připravili jsme celý projekt na nový 

bezpečnostní kamerový systém na 
území naší městské části, probíhá vý-
běr zhotovitele.

 � Nakoupili jsme nový vůz pro hasiče, 
jedná se o koupi motorového vozi-
dla Tatra 815 6x6, model CAS 20 pro 
JSDH MČ Praha – Čakovice. Jedná 
se o unikátní vůz, který má bezpeč-
nostní dopad na celý severní region 
Prahy.

 � Nová služebna městské policie.
 � Nová hasičská zbrojnice v Miškovi-

cích.
 � Provedli jsme nákup nové sekačky Ri-

der Husqvarna R 316Ts AWD se zad-
ním výhozem a mulčovačem.

 � Pro potřeby Technické správy jsme 
nakoupili nový samosběrný zametací 
stroj pro čištění komunikací a chod-
níků.

 � Provedli jsme nákup čelního mulčo-
vače Tierre pro traktůrek Rondó.

 � Zavedli jsme projekt kompostérů 
zdarma pro obyvatele MČ, čerpali 
jsme na to dotace.

DoPrava
 � Opravili jsme chodníky v ul. Něvská 

a Svitavská v Čakovicích.
 � Provedli jsme souvislou údržbu 

chodníků v ulici Na Barikádách, Vy-
hlídkova, Cukrovarská, Ouhrabkova, 
Danielova a Schoellerova až do Tře-
boradic.

 � Provedli jsme opravu ul. Oderská.
 � Provedli jsme opravu ul. Krystalová.
 � Provedli jsme opravu ul. Ostravická.
 � Rekonstruovali jsme kompletně 

ul. K Sedlišti.
 � Zřídili jsme nové autobusové zastáv-

ky v ul. Ke Stadionu.
 � Zadali jsme projekty k řešení dopravy 

v klidu v lokalitě u stadionu. 
 � Zřídili jsme novou přestupní autobu-

sovou zastávku „Nádraží Čakovice“.
 � Jednali jsme s ŘSD o podobě okruhu 

kolem Prahy. Docílili jsme v projektu 
ponoření okruhu oproti původnímu 
vedení po pylonech.

KUltUra
 � Čakovická kulturní komise připravila 

celou řadu koncertů, které jsou na-
bízené zdarma pro všechny občany 
Čakovic, Miškovic a Třeboradic.

 � Objednali jsme rozšíření zázemí spo-
lečenského sálu na zámku v Čakovi-
cích. Jedná se o atelier v podkroví, 
vzniknou tam toalety a šatny.

 � Přivedli jsme do Čakovic mnoho zají-
mavých osobností od Jaroslava Duš-
ka, přes Chantale Poulain a mnoho 
talentovaných osobností.

 � Připravili jsme pravidelné Čakovické 
posvícení, které se stalo oblíbenou 
událostí v naší městské části. 

 � Nadále jsme vítali nové občánky naší 
městské části.

SPráva BUDov a Bytové 
hoSPoDářStví

 � Opravili jsme byt v ulici Myjavská 
626.

 � Opravili jsme byt v ulici Doubravská 
690.

 � Opravili jsme byt č. 12, v ul. Myjavská 
626, Praha – Čakovice.

 � Opravili jsme byt č. 3, v ul. Doubrav-
ská 690, Praha – Čakovice.

 � Vyměnili jsme okna u objektů Polab-
ská č.p. 123 a č.p.124, k.ú. Miškovice.

 � Opravili jsme oplocení areálu MŠ Ča-
kovice II.

 � Opravili jsme byty č. 1 a č. 6, v ul. Luž-
nická č.p. 629, Praha – Čakovice.

 � Provedli jsme opravu podlahy v ma-
teřské škole v Třeboradicích.

 � Opravili jsme rozvody ÚT v ul. Cukro-
varská čp. 230, Praha – Čakovice.

 � Opravili jsme sokl budovy radnice 
ÚMČ Praha – Čakovice.

 � Opravili jsme byt č. 2, v ul. Otavská 
č. p. 621, Praha – Čakovice.

 � Opravili jsme stropní konstrukce 
v MŠ Čakovice II.

 � Připravili jsme Průkazy energetické 
náročnosti budov bytových objektů.

 � Opravili jsme byt č. 4, v ul. Niská 
č.p. 632, Praha – Čakovice.

 � Opravili jsme byt č. 2, v ul. Lužnická 
č.p. 627, Praha – Čakovice.

 � Opravili jsme byt č. 4, v ul. Doubrav-
ská č.p. 689, Praha – Čakovice.

 � Provedli jsme sanaci vnějších stěn 
objektu Cukrovarská čp.230, Praha – 
Čakovice.

 � Zajistili jsme dodávku a instalaci dře-
věných ohrádek na stanoviště popel-
nic na separovaný odpad.
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Nebude žádná tranzitní doprava přes sídliště. Nenechte se strašit
 » V poslední době dostáváme časté 

dotazy ohledně silnice, která údajně 
povede sídlištěm a bude zajišťovat 
tranzitní dopravu ze Středočeského 
kraje do Prahy. Existuje dokonce 
obava, že tento projekt podporuje 
radnice. Tuto obavu zásadním a zce-
la nepřijatelným způsobem přiživuje 
opozice různými letáky a tiskovina-
mi. Pravděpodobně doufají, že tato 
lež může ovlivnit nadcházející volby 
v jejich prospěch.

Rádi bychom zdůraznili, že vedení rad-
nice NEPODPORUJE žádnou tranzitní 
dopravu přes Čakovice, Miškovice ani 
Třeboradice. Naopak se dlouhodobě 
snažíme této situaci zamezit. Silnici přes 
sídliště zastupitelé Městské části Praha 
- Čakovice razantně odmítli a toto od-
mítnutí vyjádřili svým hlasováním dne 
25.07.2018 při projednávání bodu týkají-
cího se Metropolitního plánu. Konkrétně 
v bodě 7, ve kterém bylo přijato následu-
jící usnesení: 

Schválené usnesení: "Městská část 
požaduje odstranit navrhované plochy 
(liniové vedení) pro novou komunika-
ci (610/-/114 a 610/-/48), která má vést 
v úseku od komunikace Za Tratí (k.ú. Tře-
boradice), přes lokalitu Nové Čakovice 
ke komunikaci č. III/0101 v obci Veleň, 
místní část Mírovice. Tento návrh úzce 
souvisí se zásadní připomínkou MČ Pra-

ha-Čakovice číslo CA/1, kdy MČ požadu-
je vytvořit novou komunikaci, která na-
hrazuje nově navrhovanou komunikaci 
610/-/114. MČ Praha-Čakovice zásadně 
nesouhlasí s umístěním dopravně vý-
znamných komunikací v lokalitách 145 / 
Nové Čakovice, 235 / Třeboradice a 921 
/ Ďáblice-Kbely označených jako „610/-
/114 ostatní dopravně významné komu-
nikace Komunikační propojení Schoelle-
rova – hranice Prahy (Mírovice) – návrh“ 
a „610/-/48 ostatní dopravně významné 
komunikace Komunikační propojení 
Za Tratí – Schoellerova v Čakovicích – 
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návrh“ a s jejich zařazením mezi veřej-
ně prospěšné stavby pod položkami 
„910-610/-/114 Komunikační propojení 
Schoellerova – hranice Prahy (Mírovice)“ 
a „910-610/-/48 Komunikační propojení 
Za Tratí – Schoellerova v Čakovicích“. MČ 
Praha-Čakovice požaduje, aby výše uve-
dené komunikace byly vypuštěny z gra-
fické i textové části (krycích listů) návrhu. 
Současně MČ Praha-Čakovice požaduje, 
aby z popisu lokality 145 / Nové Čakovi-
ce byl vypuštěn text „doplnění silničního 
spojení mezi Třeboradicemi, Novými Ča-
kovicemi a Mírovicemi“.".

Klub seniorů

Přednášky na měsíc říjen

23.10. od 14.00 Ing. Alena Enderlová „Autorehabilitace 
páteře“ – krční páteř s praktickou ukázkou

4.10. od 14.00 a 15.00 Kurzy trénování paměti IV.

9.10. od 14.00 a 15.00 Kurzy trénování paměti V.

10.10. od 14.00 Dana Butkovičová „Mařákova škola“ – pan 
profesor a jeho studenti

17.10. od 14.00 a 15.00 Kurzy trénování paměti VI.

24.10. od 14.00 Pavla Lešovská „František I. – poslední císař 
Svaté říše římské

25.10. od 14.00 a 15.00 Kurzy trénování paměti VII.

31.10. od 14.00 Martin Košťál „Příroda a lidé Jižní Afriky“

Přednášky na měsíc listopad

1.11. od 14.00 a 15.00 Kurzy trénování paměti VIII.

7.11. od 14.00 Darina Ničová „Thajsko“

8.11. od 14.00 a 15.00 Kurzy trénování paměti IX.

14.11. od 14.00 Ing. Alena Enderlová „Autorehabilitace 
páteře“ – horní hrudní páteř s praktickou ukázkou

15.11. od 14.00 a 15.00 – Kurzy trénování paměti X.

21.11. od 14.00 Martin Košťál „Čtvrt roku v JV Asii“

28.11. od 14.00 Pavla Lešovská „Alois Rašín – 1. ministr 
financí“

Senioři
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Prvňáčci nastoupili do zrekonstruované školní budovy
 » Zatímco děti z vyšších tříd se už 

týden učily nové věci v čerstvě za-
hájeném školním roce, tak čakovič-
tí prvňáčci si prázdniny o pár dnů 
protáhly. Přesně o týden a důvodem 
byla rekonstrukce budovy bývalého 
internátu, která po proměně nabídla 
několik nových tříd.

„Nový objekt v Jizerské ulici jsme získa-
li doslova pět minut po dvanácté. Jeho 
rekonstrukce proběhla během letních 
prázdnin a naše škola tím získala 10 
kmenových tříd, odpovídající zázemí 
pro učitele a počítačovou učebnu pro 
1. stupeň. Po spojení tohoto objektu se 
stávající budovou a právě rostoucí no-
vou školou dostane budova i nový ka-
bát v podobě moderní fasády, která celý 
komplex vizuálně sjednotí,“ pochvaluje 
si ředitel školy Martin Střelec.

Stavba se stihla v opravdu rychlém čase.

„Začala 1. července a trvala přesně dva 
měsíce, což je rekord. Pracovalo se na tří-

směnný provoz, aby se vše stihlo. Investi-
ce činila 21,5 milionu korun a většina byla 
ze zdrojů magistrátu hlavního města Pra-
hy,“ dodává starosta Alexander Lochman.

Rekonstrukce sice trvala rekordně krát-
kou dobu, ale samotné přípravy prová-
zela spousta práce.

„Projekt se začal řešit v momentě, kdy 
bylo jasné, že výstavba zcela nové budo-
vy nebude dokončena včas. Museli jsme 
hledat různé krizové scénáře a obrátili 
jsme se s pomocí také na magistrát. Na-
konec jsme vybírali ze dvou variant. Tou 
první bylo hledání volných kapacit na 
Proseku nebo ve Kbelích, kam bychom 
děti vozili a nakonec zvítězila přestavba 
internátu,“ vypráví místostarosta Jiří Vin-
tiška, který má školství ve své gesci.

„Museli jsme zrychlit spoustu věcí, aby-
chom vše stihli. Rychle se musel sehnat 
projektant, pomohli jsme s inženýrin-
gem a oslovovali všechny důležité osoby 
a instituce, aby se vyjádřily rychle. Zapo-

joval jsem se do komunikace s minister-
stvem školství, hygienou, ředitelem ško-
ly a zjišťoval, zda to někde nespí a hýbe 
se to. Byly to hodiny a hodiny práce, 
o mnoho více, než s jinými předchozími 
projekty,“ dodává Jiří Vintiška.

A také nešetří slovy chvály. „Všem, kteří 
se na tom podíleli, zaslouží poděkování. 
Měli jsme i štěstí při výběru firmy, proto-
že ta odvedla výbornou práci. Není úpl-
ně obvyklé, aby se takto dodržel termín.“ 

Poslední dny před otevřením byly velice 
hektické. „Bez všech kolegů a kolegyní, 
kteří se na přípravě budovy podíleli, by-
chom to určitě nezvládli. Všem za oběta-
vost a nasazení děkuji,“ přidal se ředitel 
školy.

Tomu se nové prostory pochopitelně líbí.

„Za výhodu tohoto nového křídla pova-
žuji paradoxně menší velikost tříd. Nižší 
kapacita tříd je vhodná právě pro malé 
děti, které školní docházku zahajují. Počet 
žáků na třídu je v šesti třídách kolem 20, 
což považuji i v budoucnu za optimální 
velikost tříd, na kterou bychom chtěli do-
sáhnout v rámci celé školy. V této budově 
by měli prvňáčci a druháčci i nadále v naší 
škole začínat. Během října čeká budovu 
ještě doplnění interiéru o řadu designo-
vých volnočasových prvků, které jsme 
nechali vyrobit na míru. Do tříd se rovněž 
budou instalovat nejmodernější interak-
tivní panely,“ říká Martin Střelec.

Prvňáčci si tak mohou užívat první školní 
kroky v krásném prostředí a jejich sezna-
mování se školou může probíhat o mno-
ho příjemněji.

Text: Michal Káva
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Napjaté očekávání výsledku 
dotačního titulu na Komunitní 
centrum Sýpka
Před měsícem jsme se dozvěděli, že náš 
projekt Komunitního centra Sýpka ob-
držel od hodnotící komise 87,5 bodu ze 
sta možných. To je velmi dobrý výsledek 
a s napětím jsme očekávali, jestli projekt 
dostane kýženou dotaci z evropského 
programu Praha – pól růstu. Pokud by 
se to podařilo, v příštím roce bychom 
realizovali jeho výstavbu a otevřeli by-
chom pro místní spolky a organizace 
krásné místo k setkávání. Bohužel pro-
jektů stejně dobrých a lepších bylo hod-
ně a alokace finančních prostředků na 
komunitní centra poměrně malá. Tedy, 
výsledkem je, že jsme náhradní projekt. 
To znamená, že pokud se nebude nějaký 
jiný, a to i z jiných dotačních titulů, rea-
lizovat, dostaneme se na řadu s naším 
projektem. Budeme doufat, že se to po-
daří. Pokud by taková situace nenastala, 
zcela jistě přihlásíme náš projekt do další 
stejné výzvy. 

Nové herní prvky a směrovky 
na havraňáku
Momentálně se dokončuje instalace 
nových herních prvků a směrovek na 
Havraňáku. Jde o různé druhy kvizových 
i  dynamických prvků pro různé věkové 
skupiny. Směrovky budou sloužit k ori-
entaci dvou okruhů, které na Havraňáku 
vznikly. Dále řešíme situaci, že Havraňák, 
nové aleje, břízky, Třeboradické korzo 
nejsou příliš dobře udržovány a od příští 
sezóny bychom jejich údržbu zintenzív-
nili, pravděpodobně externí zahradnic-
kou firmou. 

ZprÁvy Z obce

Pokračuje projektování 
zdravotnického domu Petříkova 
„U anděla z lazaretu“
V tomto týdnu byla dokončena doku-
mentace pro územní rozhodnutí zdra-
votnického domu „U anděla z Lazaretu“ 
na rohu ulic Petříkova a Polabská. Oproti 
studii došlo k několika technickým změ-

Proč se ještě nerealizuje 
revitalizace husova parku
Již touto dobou se měli po parku prohá-
nět stroje a dělníci. Bohužel, nedopadlo 
dobře veřejné výběrové řízení. Nabídku 
podaly tři společnosti, ta s nejnižší na-
bídkou musela být vyřazena z důvodu 
nezaknihovaných akcií firmy, druhá, jen 
o málo dražší, si po dvou týdnech reali-
zaci rozmyslela. Zbyla poslední, nejdraž-
ší, na jejíž nabídku jsme nemohli reago-
vat, protože cena byla skoro o ¼ vyšší 
než nabídková. Nezbývá nám, než výbě-
rové řízení zopakovat a doufat, že bude 
úspěšnější. V současné konjunkturální 
době je těžké najít slušnou firmu, která 
má čas a zároveň nabídne solidní cenu. 
Snad se to brzy podaří. 

V podobné dotaci ze stejného titulu na 
sociální bydlení v Třeboradicích, které je 
těsně před kolaudací, jsme dotaci získali 
za 83 bodů, a proto jsme věřili, že i tento-
krát budeme úspěšní. Ale kolaudace so-
ciálního bydlení, která proběhla na konci 
září je důkazem, že jdeme správnou ces-
tou. Cena čtyř bytů pro seniory, malé klu-
bovny, která bude k dispozici i sousední 
DPS je okolo 10,5 milionu. Celou částku 
jsme pokryli z dotace EU a účelově po-
skytnutých finančních prostředků z ma-
gistrátu. Naše MČ bude dům provozovat 
a udržovat a samozřejmě pronajímat po-
třebným. První nájemníky přivítají nové 
malometrážní byty v říjnu.

nám, které vyšly projektantům po sta-
vebně-technickém průzkumu. Souběž-
ně s doprojektováním pro dokumentaci 
na stavební povolení bude řešen interiér 
objektu a bude třeba objednat povinný 
archeologický průzkum. 
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Z hamburku do Čakovic na kole
 » Zamysleli jste se někdy nad tím, 

kam teče Mratínský potok, protékají-
cí Čakovicemi a Miškovicemi, a Tře-
boradický potok? Na cestě dlouhé 
přes 800 kilometrů se jejich vody 
dostanou spolu s řekou Labe až do 
Hamburku a po sto kilometrech se 
vlévají do Severního moře. Vydat se 
po jejich stopách, to je docela výzva 
– výzva, kterou jsem letos v červnu 
spolu se svojí ženou Dášou přijal.

Jeli jsme Labskou stezku obráceně 
z Hamburku do Čakovic. Stezka se jezdí 
většinou proti proudu, tedy neustále „do 
kopce“, ale se severozápadním proudě-
ním v zádech nebo z boku, tedy „po vě-
tru“.  Do Hamburku jsme dojeli vlakem 
a naši cestu začali na hlavním nádraží. 
Doslova jsme se prodírali houfy lidí, vět-
šinou mimoevropského původu. Všude 
strašný nepořádek a hluk, žijí si svým ži-
votním stylem, okolí je nezajímá. Rychle 
jsme kola uklidili do hotelu a šli pěšky 
do ulic. Pro nás byl zajímavý starý pří-
stav s krásnou novou budovou Labské 
filharmonie, volně přístupnou, ve které 
je asi v jedné třetině kruhový vyhlídkový 
ochoz, ze kterého přehlédnete celé měs-
to. Ačkoliv jsem měl výjezd na kolech 
z města zmapován, nebylo to tak lehké. 
Stovky mostů, mostků, lávek, zdviží na 
lodě, slepých ramen. Po dvou hodinách 
a lehkém bloudění poté, co jsem netrefil 
tu správnou lávku pro přejezd, jsme byli 
za městem.

Stezka se sice jmenuje „Labská“, ale Labe 
do Drážďan moc nevidíte. Je vedena 
většinou za protipovodňovými hrázemi, 

všude se pase dobytek, suší seno, krajina 
je úplná rovina. Nevede přímo, klikatí se 
hanzovními městy, po vedlejších silni-
cích a vesnicemi se starým dlážděním 
silnic (kočičí hlavy), ale naučíte se na 
tom jezdit. Aut osobních i nákladních se 
nemusíte bát, v Německu se dodržuje 
zatím nepsaný zákon o předjíždění pě-
ších a cyklistů v bezpečné vzdálenosti 
1,5 metru. Tak za vámi jede auto třeba ki-
lometr, než vás může bezpečně předjet.

Asi sto kilometrů tvořilo Labe hranici 
dvou německých států a rozdíly jsou 
patrné dodnes. Někde jsou ponechány 
strážní věže, malá muzea a různé doku-
menty připomínající minulost. Na cestě 
neustále někoho potkáváte, většinou 
Holanďany, Belgičany, Dány a samozřej-
mě domácí na různých konstrukcích kol 
(tandemy, lehokola, eletrokola, vozíky 
s  dětmi, bagáží). Zajímavé je setkání 
s pěšími, ti jdou v blízkosti vody a pozo-
rují faunu, hlavně ptactvo. Všichni se na-
vzájem zdraví, každý po svém, já klasicky 
„ahoj“. Při zastavení vždy prohodíme pár 
slov (odkud, kam, jak to jede). Na celém 
Labi není moc mostů, ale je mnoho pří-
vozů vozících běžně i nákladní auta. I my 
jsme přejížděli  devětkrát z jedné strany 
na druhou. Nikde se nečeká, jezdí se po-
dle potřeby. Dle převozníků je opravdu 
málo vody, dva metry pod normál. Jako 
z jiného světa tak působí značky, kam 
sahala voda o povodních v srpnu 2002 - 
14 metrů nad normál!

Komickou scénu jsme zažili v Drážďa-
nech před znovu postaveným kostelem 
Frauenkirche. Už léta tam předvádí své 
vrcholné číslo „živá socha“ - český mim 

naši občané

v roli anděla. Vždy, když jdu (jedu) kolem, 
tak se zdravíme. Letos své číslo obohatil 
tím, že držel v ruce lampičku. Zdravím ho, 
pokládá lampičku na zem a  dává se se 
mnou do řeči. Zajímá ho, kam jedu tento-
krát, a uznale hodnotí naši cestu. Stěžuje 
si, že kšefty jdou špatně, už to není jako 
dřív. Pak má ale štěstí - přichází k němu na 
foto japonská platící klientela.

Z Drážďan mapu nepotřebuji a ani jsem 
ji neměl, cestu domů znám velmi dob-
ře. Do Čakovic jsme z Hamburku podle 
vody ujeli celkem 836 km, výškový roz-
díl pouhých 238 metrů. Kola jela dobře, 
s  minimem bagáže jsme cestu zvládli 
bez problémů za 9 dnů. Zkusíte to také?

Text a foto: Rudolf Vecka

Hamburk, za mnou v Labi je kapka vody 
z Čakovic

Po 836 km v cíli na mostku Mratínského potoka
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Adámek Fighting Academy 
je tu pro profíky i nadšence

Tomáši, jaké jsou vaše další úspěchy?
V amatérech jsem byl dlouholetým 
reprezentantem, šestkrát mistrem České 
republiky v amatérech a třikrát mezi profesionály. 
V organizaci WBF jsem získal titul mistra světa 
a vyhrál několik mezinárodních turnajů. Celkem 
mám za sebou kolem 300 zápasů.

Jakým stylem u nás probíhají 
zápasy o tituly mistra?
V amatérech je mistrovství České republiky, na 
které se dostane osm nejlepších a vyřazovacím 
způsobem postupují až do finále. V profesionálech 
je pás mistra ČR a podle žebříčku se o něj utká 
první s druhým. Několik let jsem teď boxoval 
v cizině, ale když přišla nabídka na zmiňovaný 
zápas v Karlových Varech, tak jsem ji bral jako 
jednu z posledních šancí, jak se představit doma. 
Chtěl jsem dokázat, že ještě nepatřím do starého 
železa a nabídku jsem přijal. Boxoval jsem 
s klukem, kterému bylo 24 let, což pro mě byla 
veliká výzva.

První rok činnosti má už skoro 
za sebou čakovický Adámek 
Fighting Academy. Tělocvičnu 
vede Tomáš Adámek, který se 
může pochlubit spoustou bo-
xerských úspěchů. Tím posled-
ním je nedávná obhajoba titulu 
mistra České republiky.
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Takže šlo i o zápas zkušeností 
proti dravému mládí...
Přesně tak. Mladíci mají lepší regeneraci, rychlejší 
reflexy, ale v titulových zápasech na deset kol hrají 
zkušenosti ohromnou roli. Jsem zkušený boxer, 
mám to v hlavě srovnané a mohu ze zkušeností 
těžit. Nemohu se s mladým soupeřem pustit do 
přestřelky v prvním kole. Každý má svou výhodu 
a je důležité, kdo si ji dokáže více prosadit.

V profesionálech jste členem nějakého 
klubu nebo zápasíte sám za sebe?
Sám za sebe. Mám svého manažera, který mi shání 
zápasy. A také reprezentuji svoji zemi.

Jak vypadá příprava na váš zápas?
V ideálním případě příprava trvá 2 měsíce. 
Zaplaťpánbůh, že se živím jako trenér a jsem 
celý týden v tělocvičně. To je velkou výhodou! 
Ale stejně to je to fyzicky i psychicky náročné. 
V čakovickém Gymu mám své soukromé 
i hromadné tréninky, doma rodinu, takže málo 
času na odpočinek, ale sport mám rád.

Pojďme k čakovickému AFA (Adámek Fighting 
Academy) , představte nám jej.
Fungujeme od podzimu minulého roku. Bydlím 
v Čakovicích a dozvěděl jsem se, že je možnost 
získat prostor ve sportcentru Relax La Fabrique, 
kde nyní sídlíme. Nabízíme tím lidem z Čakovic 
skvělou příležitost ke cvičení. Volného času 
má každý málo a když musí strávit ještě čas 
cestováním do tělocvičny a pak zpátky, tak je 
to odrazující. Nabízíme hodiny boxu, kick boxu, 
thaiboxu, kruhové tréninky, fitbox pro ženy 
i hodiny pro děti.... Jsou tam trenéři, které sám 
znám a mohu se za ně zaručit. Může k nám přijít 
i naprostý začátečník, muž, žena i dítě.

Cítíte, že se i prolomily ledy v myšlení lidí, 
že box není jen bezduchým mlácením, ale 
všestranným sportem?
Přesně tak. Bylo období, kdy se lidé bojových 
sportů trochu báli. Pak si ale začali uvědomovat, 
že je to o shazování váhy, všestranné kondici, 
koordinaci, posilování a podobně. Lidi se už 
nebojí. Bojové sporty jsou všestranným cvičením, 
které vás navíc naučí respektu k lidem a harmonii 
uvnitř sebe sama.

Kdy je pro mládež ideální začít s boxem?
Na věku nezáleží, pouze styl tréniku je trošku jiné.

Při tréninku u vás lidé soupeří i mezi sebou?
Spousta lidí si myslí, že boxerský trénink je o tom, 
že přijdete, rozhýbete se, nandáte rukavice a jdete 
se mlátit. Tak to ale není.
Běžný trénink je kondiční a boxuje se do pytlů. 
Během skupinových tréninků, na které chodí 
i začátečníci či rekreanti o žádné souboje nejde. 
Trénink, při kterém lidi soupeří mezi sebou v ringu, 
je vždy v neděli. Kdo má zájema a odvahu, může si 
to zkusit.

Přijít k vám tedy může naprosto každý?
Jak jsem již řekl, může k nám přijít kdokoliv. 
S sebou si stačí vzít věci na převlečení, trénovat 
se může klidně i na boso, vše potřebné máme 
k dispozici na půjčení. A kdo ještě není úplně 
rozhodnutý, může se k nám přijít na trénink jen 
podívat a sám uvidí, o co jde.

v prostorách Relax La Fabrique, Za Cukrovarem 1002, Praha 9
tel.: 776 360 222, E-mail: tomasadamekpha@gmail.com



12

Kam na podzim za sportem?
FOTBAL

SK třeboradice - přebor Prahy
1. kolo 12. srpna 14.00  
Admira B - Třeboradice 1:1

2. kolo 19. srpna 17.00  
Třeboradice – ČAFC 1:2

3. kolo 25. srpna 10.15  
Podolí – Třeboradice 2:3

4. kolo 2. září 17.00  
Třeboradice - Přední Kopanina 5:7

5. kolo 8. září 15.00  
Královice - Třeboradice 6:3

6. kolo 16. září 16.30  
Třeboradice - Hostivař 4:2

7. kolo 22. září 10.30  
Vršovice - Třeboradice 0:1

8. kolo 30. září 16.00  
Třeboradice - Dukla JM 2:0

9. kolo 6. října 10.45  
Braník - Třeboradice

10. kolo 14. října 15.30  
Třeboradice - Uhelné sklady

11.kolo 20. října 10.15  
Újezd P4 - Třeboradice

12. kolo 28. října 14.30  
Třeboradice - Žižkov B

13. kolo 4. listopadu 14.00  
Motorlet B - Třeboradice

14. kolo 11. listopadu 14.00  
Vyšehrad B - Třeboradice

15. kolo 17. listopadu 14.30  
Tempo - Třeboradice

1. B třída, skupina a 
FC Miškovice
1. kolo 12. srpna 17.00  
Radotín C - Miškovice 2:0

2. kolo 19. srpna 17.00  
Miškovice – Čakovice 1:0

3. kolo 25. srpna 17.00  
Malešice – Miškovice 3:3

4. kolo 1. září 10.45  
Miškovice - Bohnice B 1:0

5. kolo 9. září 17.00  
Zličín B - Miškovice 1:0

6. kolo 16. září 16.30  
Miškovice - Smíchov 2:2

7. kolo 23. září 16.30  
Podolí B - Miškovice 1:3

8. kolo 29. září 10.15  
Bílá Hora - Miškovice 0:5

9. kolo 6. října 11.00  
Miškovice - Stodůlky B

10. kolo 13. října 15.30  
Zbraslav B - Miškovice

11. kolo 21. října 15.30  
Miškovice - Řepy

12. kolo 28. října 14.30  
Přední Kopanina B - Miškovice

13. kolo 4. listopadu 14.00  
Miškovice - Cholupice

14. kolo 10. listopadu 14.00  
Řeporyje - Miškovice

15. kolo 17. listopadu 11.00  
Miškovice - Střešovice B

1. B třída, skupina a 
tJ avia Čakovice
1. kolo 11. srpna 10.30  
Čakovice - Podolí B 2:2

2. kolo 19. srpna 17.00  
Miškovice – Čakovice 1:0

3. kolo 25. srpna 10.30  
Čakovice - Stodůlky B 5:3

4. kolo 2. září 17.00  
Zbraslav B – Čakovice 0:1

5. kolo 8. září 10.30  
Čakovice - Řepy 6:0

6. kolo 16. září 16.30  
Přední Kopanina B - Čakovice 4:2

7. kolo 22. září 10.30  
Čakovice - Cholupice 1:3

8. kolo 29. září 16.00  
Řeporyje - Čakovice 5:2

9. kolo 6. října  
Čakovice - Střešovice B

10. kolo 14. října 15.30  
Radotín C - Čakovice

11. kolo 20. října 10.30  
Čakovice - Bílá Hora

12. kolo 27. října 10.30  
Čakovice - Malešice

13. kolo 3. listopadu 11.00  
Bohnice B - Čakovice

14. kolo 10. listopadu 10.30  
Čakovice - Zličín B

15. kolo 17. listopadu 13.30  
Smíchov - Čakovice

Sport

Národní házená TJ Avia Čakovice

1. liga mužů
1. kolo 26. srpna 11.00 Čakovice – Rokytnice 20:14

2. kolo 2. září 10.30 Opatovice – Čakovice 26:23

3. kolo 8. září 16.00 Čakovice – Tymákov 20:26

4. kolo 9. září 11.00 Čakovice – Nezvěstice 13:19

5. kolo 16. září 11.00 Krčín – Čakovice 22:22

6. kolo 23. září 11.00 Čakovice – Studénka 17:16

7. kolo 29. září 16.00 Čakovice – Žatec

8. kolo 30. září 11.00 Čakovice – Plzeň Újezd

9. kolo 7. října 14.30 Podlázky – Čakovice

10. kolo 13. října 14.00 Nýřany – Čakovice

11. kolo 14. října 11.55 Přeštice – Čakovice

12. kolo 21. října 10.30 Rokytnice - Čakovice

oblastní přebor
6. října, Čakovice - Bakov

8.00 starší žáci

9.15 starší žákyně B

10.25 muži B

11.30 starší žákyně A

12.45 dorostenky

14.00 starší žákyně B

15.15 starší žákyně A

20. října, Čakovice - Stará Huť

8.00 koedukovaná mládež

9.10 ženy A

10.30 starší žákyně B

11.45 starší žákyně A

13.00 ženy B

14.15 muži B
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Vážení spoluobčané,
v roce 2018 budou pro potřeby občanů MČ Praha - Čakovice 
přistavovány kontejnery na objemný odpad. Tyto kontejnery 
zajišťuje a financuje MHMP a tím i  stanovuje  podmínky výbě-
ru odpadu a druhu odpadu, který do VOK patří.
Upozorňujeme, že do těchto nádob je zakázáno odkládat ne-
bezpečný odpad, (tj. televize, lednice, pneumatiky, chemiká-
lie, 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 7 – 12/2018 (15 ks VOK)
září – 26.09., říjen – 10.10., 24.10., listopad – 14.11.
Kontejnery budou přistavovány ve středu ve 14.00 hod. a od-
voz bude ten samý den v 18.00 hod.

voK (na objemný odpad) voK na bioodpad 2018
Vážení spoluobčané,
i v druhé polovině roku 2018 budou pro potřeby občanů při-
stavovány kontejnery na bioodpad. Tyto kontejnery jsou urče-
ny na zahradní odpad – listí, trávu, větve, neznečištěnou ze-
minu, případně kuchyňský bioodpad rostlinného původu bez 
živočišných zbytků.
VOK na bioodpad zajišťuje a financuje MHMP.

Z MHMP máme přiděleno na období 7 – 12/2018  
(18 ks VOK) na bioodpad.
září 23.09. neděle 9-12 h
říjen 14.10. neděle 9-12 h
 28.10. neděle 13-16 h
listopad 10.11. sobota 9-12 h

Stanoviště těchto kontejnerů jsou následující: Třeboradice - parkoviště u hřbitova, 1 ks, Miškovice - Na Kačence, 1 ks. 
Mimo tyto dny je možné využít stanoviště VOK Na Bahnech k odložení velkoobjemového odpadu a sutě do přistavených kontejnerů.

Omlouváme se, v minulém čísle byly uvedeny špatné údaje ohledně kontejnerů na Bioodpad. 
V tomto čísle jsme chybu napravili. Děkujeme za pochopení.

mĚStSkÁ čÁSt

 » Poslední srpnový víkend proběhl 
na Čakovickém stadionu 1. ročník 
fotbalového kempu TJ AVIA Čako-
vice, pod vedením trenéra mladší 
přípravky Romana Veselého. Kempu 
se zúčastnili převážně hráči místní-
ho fotbalového klubu, od sedmi do 
devíti let, kteří se do tréninků vrhli 
s obrovským zanícením a chutí.

Jelikož se jednalo o první akci od konce 
minulé sezóny, první den chlapci a děv-
čata pilovali základní fotbalové herní 
dovednosti, aby po dlouhé pauze získali 
opět cit na míč. 

V úterý byl na programu fotbalový aero-
bik, cvičení s míčem na hudbu, a po obě-
dě pak obratnostní cvičení se švihadly 
a lanem, pod taktovkou skvělé Kristýny 
Špinkové, která funguje v klubu FC Háje 
a tato cvičení poskytuje i pod záštitou 
Pražského fotbalového svazu, kde působí 
jako lektorka při školení nových trenérů.

Ve středu nás poctil návštěvou bývalý 
fotbalový reprezentant Martin Frýdek, 
který si pro kluky a holky připravil cviče-
ní s míčem a jako dárek jim přinesl po-
depsané kartičky hráčů AC Sparta Praha. 
Během oběda pak s dětmi pobesedoval 
o své fotbalové kariéře a utkáních v lize 
mistrů a reprezentaci. Odpoledne jsme 
pak využili možnosti navštívit místní 
čakovické koupaliště, protože byl nej-

Fotbalový kemp 27. – 31.8.2018
teplejší den týdne, aby se také všichni 
trochu osvěžili. Celý den s námi strávil 
i předseda klubu Petr Rosenhofer, který 
nám pomáhal s organizací tréninků.

Ve čtvrtek vedl dopolední trénink Tomáš 
Rada, odchovanec Sparty Praha, bývalý 
juniorský reprezentant ČR a posléze hráč 
Viktorie Plzeň, Jihlavy, Slovácka a turec-
kého Sivassporu. Připravil hráčům nároč-
ný kondiční kruhový trénink a završil ho 
soutěží v letmém sprintu s padáčkem, 
připevněným na záda, který byl pro děti 
obrovskou zábavou. Odpoledne pak 
proběhlo posezení s rodiči, opékání buř-
tů a všichni jsme se těšili na závěrečný 
den.

Ten jsme věnovali síle, převážně úpolo-
vým cvičením, přetlačování a silovým 
hrám. Odpoledne pak bylo vyhodnocení, 

kde hráči obdrželi za celotýdenní úsilí di-
plom a klubovou teplákovou soupravu. 

Kemp se tedy setkal s velmi pozitivním 
ohlasem a určitě bude mít příští rok další 
následování. Obrovské uznání si zaslouží 
všichni zúčastnění hráči, kteří dávali do 
jednotlivých tréninků neskutečné nasa-
zení a fyzické síly, až jsme si všichni říkali, 
jak to děti dokážou vše zvládat. 

Závěrem bych chtěl touto cestou podě-
kovat také asistentovi Tomáši Vejvodovi, 
SOŠ Čakovice, kam jsme chodili na obě-
dy, Restauraci U Herčíků, Koupališti Ča-
kovice a všem ostatním dobrovolníkům, 
kteří pomáhali s přípravou hřiště, svačin 
a nákupu surovin pro děti.

Roman Veselý 
Místopředseda klubu
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Zájemci o inzerci 
ve zpravodaji

U nás 
v Čakovicích“ 

mohou dle ceníku 
inzerce vyplnit 

formulář 
„Objednávka 

inzerce“ 
(ke stažení na 

www.cakovice.cz) 
a zaslat ho na 

adresu: 
inzerce@cakovice.cz

INZErCE

KOMINICTVÍ NĚMEC,  
čištění, revize, opravy. 

Tel.: 775132921.

MANIKÚRA - PEDIKÚRA - ČAKOVICE
HROŇKOVÁ LENKA –TEL. 605 217 055

www.manikura-pedikura-lenka.cz
Ul. Dr. Marodyho 177, Čakovice
Mani+Pedi+Shelac CND  700 Kč

Senioři Mani+Pedi  380Kč

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

Pronajmeme sklad 148 m2 
v Čakovicích, 15tis./měs.  

Kontakt: 602375476.

v Čakovicích
po-pá 8:00 - 16:30, Na Barikádách 755/28

- rámování a paspartování na míru
- široká nabídka rámů a paspart
- rámování a výroba zrcadel 
- prodej kliprámů a fotorámečků
- prodej obrazových reprodukcí

www.ramovani-cvancara.cz
tel. 283 931 351, 602 235 081

nyní akce: 

na rámování  - sleva 10% 

 

 

UDĚLEJ PŘIJÍMAČKY 
Příprava pro žáky 5., 7. a 9. tříd ZŠ 

k přijímacím zkouškám na gymnázia a SŠ. 

 
Přijďte si vyzkoušet zkoušky nanečisto z českého 

jazyka a matematiky. 

 

Termín kurzů: říjen 2018 až duben 2019 

Místo výuky:  ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Čakovice 

 

Informace a přihláška na: www.udelejprijimacky.cz 

 

 

Nabízíme výuku na všech 
úrovních. 

Zápis 17. a 18. září 2018 
od 17 do 19 hodin v budově 

 Gymnázia Čakovice. 
www.remils.cz 

737 633 206 
 

Remi  
Language School 

JAZYKOVÉ KURZY 
zkušení lektoři 
příznivá cena 

 

ANGLIČTINA 
pro děti a dospělé 

NĚMČINA 
pro dospělé 
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MALOVÁNÍ ČAKOVICE - rychlé, kvalitní a čisté vymalování 
bytu či domu dle vašich představ. Profesionální služby.  

Tel.: 736 734 947

Jsme mladá rodina, koupíme 
pozemek v Čakovicích a okolí. 
Klidně i jen 200 m2, na výstavbu 

malého domku. Tel. 775978167.

HIIT 321 – hubnutí v Čakovicích
Unikátní aerobně posilovací skupinová lekce na super 

hudbu, lekce bez sestav, hlavní část uspořádaná do 
kruhového intervalového tréninku, závěrečné protažení 

v duchu jógy. V nově zrekonstruované budově 
ZŠ. ul. Dyjská. Cena 85 Kč. Každé úterý 18.30 h., 739 619 241,  

bulankova.monika@gmail.com, FB Bodystyling s ToBeFit 

HODINOVÝ MANŽEL-montáže 
kuchyní a nábytku, malování, 

tapetování, vrtání, el. a instal. práce, 
pokládky podlah a mnoho dalšího. 

Kvalitně. Tel:723488010.

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

Gymnázium Čakovice u příležitosti 25. výročí založení 
školy pořádá v sobotu 13. 10. 2018 od 11 do 17 h 

mimořádný den otevřených dveří. Srdečně zveme 
bývalé absolventy a pedagogy.

Za účelem zdejšího bydlení mé rodiny KOUPÍME 
pozemek nebo dům v Čakovicích, či blízkém okolí. 

Cena rychle, dle kvality, možno stav k rekonstrukci, 
demoliční i nový RD.  Děkuji za nabídky 603801499.

Sklad hutního materiálu v Praze 9
přijme ŘIDIČE-SKLADNÍKA.  

Pož. profesní ŘP-C, karta řidiče, výhodou VZV, jeř., palič.,
vazač. průkaz. Mzda 30 - 40 tis. Kč/měs.  

Tel: 731 545 839, knourek@technimat.cz.

INTERAKTIVNÍ GRAFIKA A VIZUALIZACE
Od užité grafiky, multimédií, scénáristiky, 3D,
až po realizaci reklamních kampaní. 

PŘENOSOVÉ A SÍŤOVÉ TECHNOLOGIE
Od počítačových aplikací, přes kybernetickou
bezpečnost, až k práci s HW firmy CISCO. 

AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA 
A DISTRIBUCE SIGNÁLŮ
Práce ve skriptovacích a programovacích 
jazycích pro komunikaci s AV technikou. 
Montáže a ovládání přenosové techniky,
včetně engineeringu.

VOŠ INFORMAČNÍCH STUDIÍ 
A SŠ ELEKTROTECHNIKY, MULTIMÉDIÍ A INFORMATIKY        

NABÍZÍME BUDOUCNOST A PRESTIŽ

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA A BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE
Projektování a monitoring parametrů bezpečnostních systémů 
s využitím nejen biometrických dat.

INFORMAČNÍ MANAGEMENT
Podniková informatika, služby knihoven a služby muzeí a galerií.

Výuka probíhá v moderním prostředí s využitím špičkového know-how,
s technikou využívající profesionální SW, dle profesního zaměření.

Kontakt: Pacovská 350/4, 140 00 Praha 4 .  Ing. Anna Luxová, 
tel.: 775151347. www.vosis.cz P ř i j ď t e  s e  k  n á m  p o d í v a t .
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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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ZDARMAod 20.00

HUDEBNÍ VZPOMÍNKY
na Mirka Kociána

Maximum Restaurant

10.11.2018 SKUPINA

HOLOKRCI

Rezervace: treboradice@maximumservices.cz

VSTUP

Kulturní komise při MČ Praha - Čakovice

3.ROČNÍK
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