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ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC
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Sokolovna žije
pohybem
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Zdeněk Podhůrský
a Čakovice
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Kdo byli Schoellerové?

V červenci se rozloučili se školkou,
nyní nastupují do první třídy
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inzerce

CHCETE UMĚT PLYNULE
KONVERZOVAT?
JAZYKOVÉ KURZY V ČAKOVICÍCH!

angličtina y němčina
francouzština y španělština
V ZÁŘÍ OPĚT OTEVÍRÁME
NOVÉ KURZY RŮZNÝCH ÚROVNÍ
Zájemci o ukázkovou hodinu zdarma, prosím hlaste se na následujících kontaktech:

VÝUKOVÉ
CENTRUM
ANGLIČTINY
VISKA s.r.o.,
Areál Cukrovaru
Čakovice

Metoda Speak

00 151
Praha 324
9 – Čakovice
Tel.:Cukrovarská
777 15133/21,
322,196
777
tel.: +420 724 362 827, +420 605 254 733
www.anglictinapraha9.cz

Anglicky 4x rychleji

VISKA s.r.o., Areál Cukrovaru Čakovice
Cukrovarská 33/21, 196 00 Praha 9 – Čakovice
tel.: +420 724 362 827, +420 605 254 733

CO VŠE MŮŽEME UDĚLAT PRO VÁS A VÁŠ VŮZ?
OPRAVY & ÚDRŽBA VOZIDEL
LAKOVÁNÍ & OPRAVY LAKU
ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉ KONTROLY
ZAJIŠTĚNÍ ZÁRUČNÍCH OPRAV
OPRAVY KAROSÉRIÍ
SPRÁVA
VOZOVÝCH PARKŮ

PNEUSERVIS
MYTÍ VOZU
RUČNÍ
COPŘIHLÁŠENÍ
VŠE
MŮŽEME
UDĚLAT PRO VÁS A VÁŠ VŮZ?
& PŘEVODY VOZIDEL

DIAGNOSTIKA
& ÚDRŽBAZÁVAD
VOZIDEL
OPRAVY
ČIŠTĚNÍ& INTERIÉRU

LAKOVÁNÍ
OPRAVY
LAKU
Nadstandardní služby

LIKVIDACE
POJISTNÝCHKONTROLY
UDÁLOSTÍ

ZAJIŠTĚNÍ
TECHNICKÉ
NÁHRADNÍ VŮZ PŘI OPRAVĚ VAŠEHO VOZU
MONTÁŽ AUTORÁDIÍ & DOPLŇKŮ
ZAJIŠTĚNÍ ZÁRUČNÍCH OPRAV
DĚTSKÝ KOUTEK A OBČERSTVENÍ
PŮJČOVNA
VOZIDEL

OPRAVY
KAROSÉRIÍ
ODVOZ
DO VAŠEHO BYDLIŠTĚ ČI PRACOVIŠTĚ
 POVINNÉHO RUČENÍ
SJEDNÁNÍ
SPRÁVA VOZOVÝCH
PARKŮ
PRODEJ
AUTODÍLŮ

PNEUSERVIS
ASISTENČNÍ
A
ODTAHOVÁ
 RUČNÍ MYTÍ VOZU SLUŽBA
HAVARIJNÍHO

PŘIHLÁŠENÍ
& PŘEVODYPOJIŠTĚNÍ
VOZIDEL
SJEDNÁNÍ
VÝMĚNA
AUTOSKLA

DIAGNOSTIKA
ZÁVAD

& VÝKUP
OJETÝCH VOZŮ
PRODEJ
INTERIÉRU
ČIŠTĚNÍ
Nadstandardní služby
LIKVIDACE
POJISTNÝCH
UDÁLOSTÍ

NÁHRADNÍ VŮZ PŘI OPRAVĚ VAŠEHO VOZU
www.viska.cz
MONTÁŽ AUTORÁDIÍ & DOPLŇKŮ
DĚTSKÝ KOUTEK A OBČERSTVENÍ
PŮJČOVNA
VOZIDEL

ODVOZ DO VAŠEHO BYDLIŠTĚ ČI PRACOVIŠTĚ
SJEDNÁNÍ POVINNÉHO RUČENÍ

centrum
volného
času

CVČ baví
a vzdělává

MĚŠICE

Přijďte k nám
nejen na kurzy Plavání!
Od září nOvé
kurzy plavání prO děti
pro děti od 6 měsíců do 4 let s rodiči  pro skupinky samostatných dětí od 4 do 6 let  ukázková
hodina zdarma  bazén pouze pro organizované
činnosti  kvalitní plavecké pomůcky  prostorné šatny  útulné zázemí  možnost nahrazování
omluvených lekcí  hlídání sourozenců
nabízíme i další zajímavý prOgram prO
všechny věkOvé kategOrie
cvičení  tancování  jóga  hudebka  výtvarka
 jazyky  počítačová gramotnost  hravé vaření  předporodní příprava  co-working  výstavy  víkendový pronájem bazénu  kavárna
všechny kurzy začínají v průběhu
září – ukázkOvé hOdiny zdarma!

Více na

www.cvcmesice.cz

MINIŠKOLKA
PRO DĚTI
S ANGLIČTINOU
HELEN DORON ENGLISH
Ve výukovém centru
v Čakovicích
OD ZÁŘÍ 2013 nabízíme dopolední
školičku s angličtinou Helen Doron
English pro děti od 2,5 do 6 let.
l dopolední program převážně v anglickém
jazyce pod vedením cetrifikovaných
lektorů Helen Doron English
l práce s dětmi na základě metodiky
Montessori
l hudební, výtvarné a pohybové aktivity
v příjemném prostředí
l dopolední provoz od 8 do 13 hodin
Kontakt:
Angličtina Praha 9
Ing. Markéta Vaníčková
Manažerka výukového centra
Danielova 331/13, Praha 9 - Čakovice
tel.: +420 777 151 324
vanickovamarketa@seznam.cz

www.anglictinapraha9.cz
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i když prázdniny bývají pracovně spíše klidným obdobím, pro naší městskou část to určitě
neplatilo. Konečně se dokončily práce na projektu Cukrovarské ulice a my se můžeme radovat z příjemného průjezdu po novém asfaltu
a z pohodlné chůze po nových chodnících.

Dále nás zaměstnávalo základní školství. Jak
určitě víte, dostavili jsme detašované pracoviště základní školy Dr. Edvarda Beneše - 128
nových míst pro naše malé žáky v ulici Otavské. Ze splnění tohoto úkolu v této těžké ekonomické době mám velkou radost.

Významnou aktivitou byla práce na novém
metropolitním plánu, kde se nám podařilo
zapojit miškovického usedlíka Ing. Arch. Pavla
Vávru pro zpracování rozboru urbanistických
vztahů naší městské části. Pan architekt Vávra je urbanistou, který má také zahraniční
zkušenosti. Považuji za přínosné, že máme
možnost, aby se této práce ujal právě jeden
z našich občanů.

Doufám, že jste všichni měli klidné návraty
z dovolených a načerpali jste ze slunného
počasí spoustu energie. Těším se na setkání
s Vámi na posvícení, které se bude konat 5. 10.

S úctou
Váš starosta
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Šaty dělají člověka
Chcete znát tajemství rámování a zasklívání obrazů?
Co vše je potřeba? Do tajů tohoto řemesla se podíváme
v rubrice Naši podnikatelé. Pan Čvančara nás provedl
svou živností.

Miškovický lesopark po desetiletí
v novém kabátě
Kdo jste ještě nenavštívili miškovický lesopark, máte nejvyšší čas. V současné době prošel velikou rekonstrukcí a
na procházku můžete vzít i vaše ratolesti. Co všechno se
však ještě bude v parku měnit? Prozradí nám majitelka
Soňa Černá.

Strana 15

Během letních prázdnin se toho v čakovickém školství
stalo opravdu hodně. Všechny novinky vám právě
přinášíme.

Strana 19

Strana 4

Děti vždy až na prvním místě ...

Strana 14

Z obsahu
Schoellerové: jak získali svou moc?
Historie naší městské části je úzce spjata s rodem
Schoellerů. Jaká je jeho historie? Jak získali svou moc?
O historii celého rodu se dozvíte mnohem více.

Zdeněk Podhůrský: Mám číslo na Boha
Čakovice se staly těsně před prázdninami kulturním centrem. Koncert na podporu šansonu, kde vystoupila Dáša
Zázvůrková, Jiří Suchý či Zdeněk Podhůrský se opravdu
povedl. Posledně jmenovaný se však rozhodl, že svou činnost s naší městskou částí spojí i nadále. O charitativním
projektu Zdeňka Podhůrského čtěte na str. 15.

Fotbalem se u nás bavíme
Rozhovor s šéfem třeboradického fotbalového
klubu Pavlem Kottem čtěte na str. 19.
O současnosti i budoucnosti klubu i o tragickém
úmrtí Václava Drobného.

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, Ing. Jaroslav Jelínek,
JUDr. Eva Pokorná, Josef Záluský, Jaroslav Svoboda. 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 2013.
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téma

Děti vždy až na prvním místě ...
»»Léto

bylo opět ve znamení výstavby školských zařízení. Poté co
o prázdninách v roce 2012 vznikla
v naší městské části krásná nová
školka v Něvské ulici a nová kuchyně
staré školky, připravila i pro letošní
rok Rada městské části další dvě významné stavby, které mají za cíl zlepšit podmínky v čakovickém školství.

pater objektu. V každém z podlaží nové
pobočky školy se nově nacházejí vždy tři
třídy, herna, kabinet pro pedagogy, odpočinkový koutek a sociální zázemí. Vše
zcela nové, splňující nejnovější standardy
pro školní výuku. Celková kapacita tříd v
detašovaném pracovišti Jizerská je 128
dětí. Přejme tedy, aby toto místo, v budově v novém kabátě, poskytlo dětem ten
nejkrásnější vstup do školních let.

okolí škol. Proto byl dobudován chodník mezi sportovní halou a parkovištěm
u ZŠ, byl bezbariérově upraven nájezd
na chodník u vchodu do MŠ Čakovice
I v Jizerské ulici, byly zrekonstruovány
rozbité lavičky před školou a byla opravena přilehlá opěrná zídka. Pro rodiče,
kteří se u šaten "přes okna" loučí s dětmi
při odchodu do tříd, byl v daném místě
rozšířen okapový chodníček.

Stavbou, která byla většině obyvatel "na
očích", byla rekonstrukce objektu bývalé
ubytovny AVIA na rohu Otavské a Jizerské
ulice. Později zde sídlilo letňanské učiliště
a následně prosecká střední průmyslová
škola. V tomto místě se nacházejí budovy
dvě, těsně na sebe přiléhající. Vzhledem k
tomu, že oba objekty vlastní hl. m. Praha
a střední škola jeden z objektů již nepotřebovala, zahájili jsme ještě ve školním
roce 2011/2012 jednání s magistrátem o
možnostech využití objektu pro potřeby
čakovické základní školy.

Další stavbou pro čakovické, miškovické a třeboradické děti je rekonstrukce
přízemí tzv. Vatikánu (objekt Cukrovarská č.p. 230). Tento prostor bude využit
dopoledne jako zázemí pro zájmové
předškolní vzdělávání Krystálek, které
je určeno dětem od 3 let. Toto zařízení
pomáhá dětem připravit se na vstup do
školky, neboť Krystálky jsou malé kolektivy dětí a zároveň toto řešení rodičům
nabízí velmi kvalitní alternativu ke klasické školce. Odpoledne pak rekonstruovaný prostor nabídne řadu kroužků pro
děti především věkové skupiny 6-15 let.
Zařízení pro předškoláky - „Krystálky“
a nabídku kroužků připravila městská
část prostřednictvím proseckého Domu
dětí a mládeže Praha 9. Tato stavba bude
pokračovat až do konce září.

Krásný školní rok 2013/2014!

To vše se naštěstí po více než roce povedlo a nakonec byla budova svěřena
do správy naší městské části. Ještě před
samotným aktem svěření byl vypracován
ve spolupráci s vedením školy projekt
rekonstrukce, a vybraný dodavatel během letních prázdnin provedl na náklady městské části celkovou opravu dvou

Kromě těchto velkých staveb jsme se
snažili zlepšit i podmínky v nejbližším

Ing. Jiří Vintiška
místostarosta
Základní škola Dr. E. Beneše – detašované
pracoviště v Jizerské ulici
Foto: Kateřina Marszálková

téma 5
Slavnostní přestřižení pásky
Zdroj: MČ Čakovice

»»Odpověď na tuto otázku vyžaduje

podrobnější znalosti. Městská část
si proto nechala zpracovat demografickou analýzu (dostupná na webu
MČ), která prognózuje vývoj počtu
obyvatel v naší městské části. Specifická část dokumentu se věnuje
školství, tedy i tomu základnímu.
Z těchto čísel vyplývá, že v příštích
letech lze očekávat roční přírůstek
v průměru cca 4 třídy ročně, po roce
2020 pak potřeba zvyšování kapacity školy klesá, resp. se v dalších
letech zastavuje úplně. Jak chce
radnice tyto demografické nároky
zvládnout?
V letošním roce bylo vybudováno 6 nových tříd, z toho tři zůstávají k využití až
pro školní rok 2014/2015. Ještě v roce
2013 bude připraven projekt na rekonstrukci objektu družiny a dále na případnou její nástavbu a vytvoření nového
„křídla“ budovy. Tyto stavební a rekonstrukční práce budou realizovány postupně, s rekonstrukcí družiny se započne již v roce 2014, čímž se zajistí v roce

Stačí čakovická základní škola pro všechny
žáky z naší městské části?
2014 kapacita základní školy i pro školní rok 2015/2016. Celkově bude škola
tímto "modulárním" postupem výstavby rozšířena cca o 20 nových tříd, tedy
o celkem 500-600 míst. Celková kapacita
by tak měla vzrůst až na cca 1500 žáků,
což pokrývá kapacitní potřebu školy na
příštích přibližně 6 let. Kromě toho se
připravují další projekty v návaznosti na
developerské projekty v území, které by

Remi Language School

NAUČTE SE JAZYK – S NÁMI KVALITNĚ
zkušení lektoři
příznivá cena
již tradičně:

KURZY
ANGLIČTINY
NĚMČINY
pro dospělé

novinka:

KURZY
ANGLIČTINY
PRO DĚTI
od 8 let

Dejte svým dětem náskok před vrstevníky!
Kurzy jsou zaměřeny na komunikaci.
Možnost přípravy na mezinárodní zkoušky.
Zápis a rozřazovací testy 16. a 17. září v 17 - 19 hodin.
budova Gymnázia Čakovice
www.remils.cz
737 633 206

měly řešit další rozšíření základní školy.
Jdenapř. o území v Miškovicích, nebo
na sídlišti Čakovice. Zde by mohl vzniknout prostor pro část I. stupně. Např.
první a druhé třídy, aby nejmladší děti
z nejbližšího okolí mohly využít školu
(přesněji pobočku zdejší ZŠ) blíže svému
bydlišti. I vzhledem k předpovídanému
„bodu zvratu“ cca 1800 žáků v nejpesimističtější variantě dle demografické
studie, ke kterému by mělo dojít v roce
2023, se zdá tedy zatím obava o nedostatek míst v základní škole jako zbytečná. Vždy ale bude záležet především na
schopnostech budoucích orgánů volené
samosprávy městské části, jak efektivně
dokáží hospodařit se svěřenými finančními prostředky.

Ing. Jiří Vintiška
místostarosta
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Co na to zastupitelé?
Nový školní rok je tady. Kde si myslíte, že jsou rezervy čakovického školství a v čem si naopak myslíte, že je jeho silná stránka?
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. (starosta)

Ing. Jiří Vintiška (ODS)

Naše MČ nabízí širokou paletu vzdělání. ZŠ se
dle potřeb dynamicky rozšiřuje. Máme i kvalitní
SŠ, jejichž absolventi často dosahují předních
příček v celostátních i mezinárodních soutěžích. Rezervy? Rád bych u nás viděl i VŠ, nejlépe úplný vysokoškolský kampus, kde by se
kombinovalo vzdělávání, sport a volnočasové
aktivity. Do školství jsme investovali za poslední dva roky 32 miliónů Kč. Z toho jsme uhradili
nástavbu nových tříd na ZŠ, novou MŠ pro 112
dětí, novou budovu – detašované pracoviště
ZŠ – pro 128 žáků a mnoho dalšího. I nadále je
naším posláním rozšíření kapacity základního
i předškolního vzdělávání.

Největší rezerva ve školství jsou finance hl.m.
Prahy. Přesněji absence grantů na pořízení nových budov. Proto jsem rád, že radnice nalezla
finance v našem rozpočtu a většinu volných
prostředků směřovala v posledních letech do
školství. Díky tomu mají děti a žáci zázemí na
velmi dobré úrovni, a také byly a budou vytvářeny nové kapacity ve školství, aby veškeré
základní školství mohlo být k dispozici přímo
na území Čakovic. To, spolu s kvalitním týmem
pedagogů, považuji za největší výhodu našeho
školství.

Bc. Blanka Klimešová (ČSSD)

Ivana Heřmánková
(SNK „Rozum a slušnost“)

V době, kdy byla ČSSD v opozici, došlo v naší
MČ k obrovské výstavbě obytných domů. Chybou bylo, že ruku v ruce nešlo současně také
přiměřené navyšování kapacit v MŠ a ZŠ. Současné koalici se podařilo mnoho dobrého: výstavba nové MŠ s kapacitou 112 míst v rekordně krátkém čase, vytvořila se také místa v CPD.
Další kapacity se stále do budoucna připravují.
Ovšem nalijme si čistého vína, vždy může dojít
k masivnější nabídce míst pro děti v těchto zařízeních, ale máme omezený finanční rozpočet.
Je to jako v domácnosti. Nikdy nemohu utratit
víc, než co mám na svém účtu.

V době nedostatku finančních prostředků je
téměř nemožné získat navýšení kapacity žáků
pro jakékoli školské zařízení. V Čakovicích se to
podařilo. Oceňuji výstavbu dvou nových mateřských škol, jedna v rekordním čase. Máme
nástavbu na základní škole, další nové prostory
se chystají. Pokud se projdeme kolem našich
škol, vidíme, že jsou opraveny a zrekonstruovány. Snaha reagovat na příliv nových dětí a zajistit jim vzdělávání je u nás dlouhodobě řešena.
Na čakovické školství se dbá a vždy dbalo. Jako
příjemná nadstavba je pak přítomnost gymnázia a ZUŠky.

Ing. Bc. Michal Motyčka, DiS. (TOP09)

Mgr. Kateřina Arnotová (SNK-ČMT)

Dle mého názoru je naše školství na velmi dobré úrovni, zejména ZŠ, která dosahuje pravidelně úspěchů na různých soutěžích a rovněž
i naše gymnázium. Určité rezervy vidím u odborných škol, kde kvalita odborného výcviku
má ještě určité rezervy, což je ale dáno obecně
napříč celou ČR, zejména z důvodu nedostatku
financí na zaplacení odborníků z praxe. Určitě
bych chtěl vyzdvihnout velmi zajímavý obor na
SOU-Čakovice a to chov a pěstování cizokrajných živočichů a rostlin. To mi přijde jako velmi
zajímavé a netradiční.

K tématu školství v naší městské části jsem se
obsáhle vyjádřila v článku, který najdete na
webových stránkách
www.snk-cmt.cz/images/cakopis_web.pdf.

KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy. Tel.: 775 132 921.
Kurzy AJ. Stř. pokročilí/B2, výuka
1x týdně, úterý od 19h v budově
gymnázia, skup. max. 6 stud. Kč
2 200,-/pol. Tel. 728 386 081.
PEDIKÚRA Miškovice. 145,- Kč, s docházkou 195,- Kč. Tel. 606 500 867,
283 932 971. Přijímám poukázky seniorů MČ Praha – Čakovice.

!!! VYKLÍZENÍ !!!
Vyklidíme váš byt, pozůstalosti, sklep.
Odvoz starého nábytku aj., odpad k likvidaci. Tel.:777 227 840
CVIČENÍ ČAKOVICE – pondělí, čtvrtek
– PLOCHÉ BŘICHO, PEVNÝ ZADEK,
KONDICE – 20 až 21 hod. tělocvična ZŠ
1 lekce 70 Kč, 10 lekcí 600 Kč,
od 9. 9. 2013
Soňa Křížová, tel. 608 981 791

Pavel Hokr – hudební škola; Středisko volného času Všenory

klavír, kytara (elektrická i akustická), flétna, populární zpěv,
rychlokurz klavíru pro dospělé

 písničky si sami vybíráte
 hrajeme pro vlastní potěšení
 žádné stupnice ani etudy
 první 2 hodiny nezávazné
 můžeme docházet k Vám domů  koncertujeme 3x ročně
HRAJEME NAPŘ.: SKÁKAL PES, NENÍ NUTNO, HOLUBÍ DŮM,
SEVERNÍ VÍTR, MY HEART WILL GO ON, HŘÍŠNÁ TĚLA
KŘÍDLA MOTÝLÍ, ČÍM TO JE, SPOMAĽ, MAMMA MIA, VODA ČO
MA DRŽÍ NAD VODOU, LISTEN TO YOUR HEART, PÁTÁ.
MÍSTA VÝUKY: Vinoř, Klánovice, Úvaly, Újezd nad Lesy, Petrovice,
Roztoky, Šestajovice, Říčany, Černošice a další obce v okolí Prahy.
E-MAIL: info@pavelhokr.cz, tel.: 608745262 (Jarka Reiserová)

www.pavelhokr.cz
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Slavnostní akt se odehrál v prostorách Schoellerova sálu

Mateřská škola
Čakovice II má
novou ředitelku
»»V úterý 13. srpna byla na čako-

vickém zámku slavnostně jmenována paní Iveta Kudrnová novou ředitelkou mateřské školy Čakovice II.
Tato školka má své hlavní působiště
v Třeboradicích, zastřešuje ale zároveň školku v Miškovicích. I přesto,
že jde o „školku rodinnou“, jak jí
označují sami rodiče, je její celková

předal jmenovací listinu Ivetě Kudrnové a mohlo se přistoupit ke gratulacím,
které byly až dojemné. Na novopečenou
ředitelku se přišli podívat zaměstnanci
školky, kteří měli ze jmenování bývalé
kolegyně z řad učitelů upřímnou radost.
Slavnostní akt, kde nemohly chybět květiny ani drobné dárky, byl ukončen přípitkem šampaňským a nám nezbývá než
popřát nové paní ředitelce mnoho úspěchů v nové funkci.
Kateřina Marszálková
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kapacita 106 dětí ve 4 třídách a to
už je pořádný kus zodpovědnosti.
V překrásných prostorách Schoellerova
sálu zástupci vedení radnice nejprve poděkovali za dosavadní spolupráci „nyní
už bývalé“ paní ředitelce, Mgr. Haně Králové, která svou funkci úspěšně vykonávala už od roku 1999. Poté starosta Ing.
Alexander Lochman, Ph.D. slavnostně

Nová ředitelka Iveta Kudrnová

Informace o činnosti Rady MČ a Zastupitelstva MČ
»»Na svém 80. – 85. jednání Rada MČ
 Výběrové řízení na zhotovitele stavby „Oprava chodníku před restaurací
U Maxima“. Chodník vedoucí od restaurace až k budově mateřské školy je ve špatném stavu a proto rada
rozhodla o jeho opravě – výměnu
povrchu s použitím zámkové dlažby.
Nejvýhodnější nabídku podala firmy
Pragis , a.s.
 „Spojovací chodník, ul. Jizerská, Praha 9 – Čakovice“ – chodník mezi Jizerskou ulicí a vstupem do základní
školy J. Berana doposud chyběl a děti
si zde zkracovaly cestu přes trávník,
proto Rada MČ rozhodla o vybudování spojovacího chodníku, na který
bude použita zámková dlažba. Chodník postaví firma Pragis , a.s., která
podala nejvýhodnější nabídku

mimo jiné projednala:

 Proběhlo výběrové řízení na nákup
zlatých řetízků s přívěskem, určených
jako dárek dětem při slavnostním
aktu „Vítání občánků“. Rada rozhodla o nákupu 130 ks souprav řetízků
s přívěskem od obchodní firmy Jana
Kaletová (JK zlatnictví).
 Výsledky konkurzního řízení na funkci ředitelky MŠ Čakovice II, na jejichž
základě byla jmenována ředitelkou
MŠ Č II paní Iveta Kudrnová (více informací se dočtete v článku na str. 7)
 Zastoupení vedoucí občanskosprávního odboru po dobu trvání mateřské dovolené – pověřena řízení na
tuto dobu je paní Renata Fuchsová
 Různé žádosti o stanoviska a povolení

 Různé nájemní smlouvy, nebo prodloužení smluv na bytové a nebytové prostory
 Změna termínu 19. zasedání Zastupitelstva MČ, které se bude konat
25.09.2013 v Schoellerově sále čakovického zámku a jehož živý přenos
bude jako vždy možné sledovat na
webových stránkách MČ.
Zápisy z jednání Rady
a Zastupitelstva MČ jsou uloženy
na Úřadě MČ, kde jsou zájemcům
přístupné k nahlédnutí a jsou rovněž
umístěny na stránkách
www.cakovice.cz
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naši podnikatelé
Ukázka prací v Holešovické galerii
(Veletržní 15)
Zdroj: Jan Čvančara

jistě vyberete. Kromě čakovického ateliéru můžete navštívit také prodejnu ve
Vysočanech, a v Holešovicích dokonce
prodejnu s galerií.
Pokud nemáte jasnou představu o zarámování, máte v této firmě jistotu, že
zaměstnanci přistupují ke každému obrazu, fotografii, či reprodukci individuálně a jistě ho rámem či paspartou dokáží
povznést nad Vaše očekávání.
Všichni „členové týmu“ jsou si dobře
vědomi, že svou prací mohou výsledný
dojem zněkolikanásobit a díky svým
dlouholetým zkušenostem pro ně není
problém splnit jakékoliv Vaše přání.

Šaty dělají člověka a rámy dělají obraz
»»Jak

jste se mohli dočíst v červnovém čísle časopisu (slovo starosty), k cílům vedení radnice rozhodně patří snaha pomáhat místním
podnikatelům. Pro tento účel byla
kromě jiného zřízena na internetových stránkách složka „Podnikatel“,
a nyní Vám navíc pravidelně jednoho z „našich“ podnikatelů blíže
představíme.
V tomto vydání padla volba na firmu „Rámování Čvančara a Houska“, kterou rodi-

Jaroslav Tůma při práci v čakovickém
ateliéru
Foto: Kateřina Marszálková

lý čakovický patriot Jan Čvančara založil
v roce 2001, v době, kdy měl v oboru již
dlouholeté zkušenosti.
Jde v podstatě o rodinnou rámařskou
firmu, která má kromě svého zakladatele ještě pět zaměstnanců, kteří jsou mimochodem všichni z Čakovic. O rodinné
strategii svědčí i to, že už v době vzniku
firmy myslel její majitel na tehdy teprve
osmiletého synovce Josefa Housku, který se chystá hned po vyučení pozlacovačem, následovat ve firmě svého strýce.
To nám zároveň vysvětluje jeho jméno
v názvu společnosti.
Zákazníci si v čakovickém ateliéru, kterému Jan Čvančara vyčlenil velkou část
svého domu, mohou vybírat z 800 kvalitních rámů a lišt, přičemž dalších 2500
druhů je k dispozici na objednávku. Za
zmínku určitě stojí i rozsáhlá nabídka
paspart, které dotváří celkový dojem
obrazu. V poslední době se do módy
dostaly tzv. filety, což je malá dřevěná
lištička, která se lepí do vnitřního výřezu
pasparty a je svým vzhledem stejná jako
vnější rám. Efekt zarámování se tedy
opakuje dvakrát a výsledek adjustace je
tak mnohem působivější. Další nedílnou
součástí kvalitního rámování je i široká
nabídka skel. Nejen klasické čiré, ale i tzv.
antireflexní (tedy nelesklé), plexisklo až
třeba po skla muzeální, která mají 99%
UV filtr a minimální odrazivost světla. Je
tedy jisté, že z takto rozsáhlé nabídky si

A protože „oko zkušeného rámaře“ dokáže bezesporu vždy nejlépe posoudit,
co je pro Váš obraz nejlepší, je Jan Čvančara vždy připraven s ochotou a dobrou
náladou Vám poradit.
Nejde ale jen o běžné zarámování. Při
práci s archiváliemi jsou například používány materiály opatřené certifikátem
"Muzeální kvalita". To znamená, že PH
těchto materiálů je neutrální, a proto
je možné v takové adjustaci ponechat
archiválie po dlouhou dobu bez rizika
jejich poškození. V dnešní době už cena
takové adjustace není o tolik dražší a je
tedy nasnadě se zamyslet, jestli nezanechat pro své potomky Vaše oblíbená
díla např. Adolfa Borna, Jiřího Anderleho
nebo Vladimíra Suchánka, nepoškozená
zubem času. O profesionalitě a vysoké
kvalitě svědčí i množství zákazníků z řad
galeristů, sběratelů umění, nebo známých osobností. Firma také pravidelně
spolupracuje na charitativních projektech pro velké nadace, které pomáhají
potřebným, prodejem umění.
Spokojenost a radost z dobře odvedené
práce, která Vás nepřestane těšit ani po
dlouhých letech je vždy na prvním místě
a je tou největší odměnou. Takže jak říká
Jan Čvančara:
„Možná i u Vás doma za skříní čeká obraz, který po zarámování bude opět dělat radost Vašim očím“.
Více informací najdete na internetových
stránkách www.QALITA.cz

Kateřina Marszálková
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Bioodpad – velkoobjemové
kontejnery

VOK (na objemný odpad)

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!

Vážení spoluobčané,
také v roce 2013 budou pro potřeby občanů MČ Praha - Čakovice přistavovány kontejnery na objemný odpad. Tyto kontejnery zajišťuje MHMP a tím i stanovuje podmínky výběru odpadu a druhu odpadu, který do VOK nepatří.

Kontejnery budou přistavovány mezi 9.00 – 12.00 hod.

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 přiděleno celkem 12 ks VOK
na bioodpad – na rok 2013
22. září (neděle), 27. říjen (neděle)
Stanoviště kontejnerů:
Třeboradice - parkoviště u hřbitova (1 ks),
Miškovice - Na Kačence (1 ks)
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. (platí pro bioodpad i objemný odpad)

Kontejnery budou přistavovány ve středu ve 14.00 hod.
a odvoz bude ten samý den v 18.00 hod.
Z MHMP přiděleno na období 7 – 12/2013 18 VOK
září – 18. 09., říjen – 02. 10., 16. 10., 30. 10.
listopad – 20. 11.
Stanoviště kontejnerů:
Třeboradice - parkoviště u hřbitova (1 ks),
Miškovice - Na Kačence (1 ks)

Další informace TS úřadu MČ Praha – Čakovice: tel. 283 061 431

Blokové čištění komunikací
Třeboradice - září

Čakovice - říjen

Kdy: 18. 09. 2013
Kde: ul. K Teplárně, V Pačátkách, Navarova, Barešova, Kotršálova,
Englerova, Tryskovická, Pšovanská, Kašeho, U Staré tvrze

Kdy: 02.10.2013
Kde: u
 l. Vyhlídkova od ul. U Bílého mlýnku po ul. Polabská,
Hrdinova, U Bílého Mlýnku, parkoviště cukrovarské bytovky

Čakovice - září

Miškovice - říjen

Kdy: 25. 09. 2013
Kde: ul. Na Bahnech, Řepová, Bělomlýnská (slepá) od ul.
Ouhrabkova, Kymrova, Jindřichova, Petříkova

Kdy: 09.10.2013
Kde: ul. Košátecká, Bendlova, Radonická, Na Mýtě, Zápská,
U Zbrojnice, Na Kačence, Ke Zlatému kopci, Pod Fořtem,
Před Skálou, K Hárunce, Košátecká

Prosíme občany, aby respektovali dopravní značení a svá vozidla na uvedený termín přeparkovali.

rodina

»»Na žádost učitelek MŠ Čakovice I
zorganizoval místostarosta Ing. Jiří
Vintiška ve spolupráci s kolegy z úřadu úžasné dopoledne pro předškolní
děti, které se konalo již podruhé a
vzhledem k nadšení všech zúčastněných to určitě nebylo naposled. Jak
uvedla sama paní ředitelka, akce naprosto předčila jejich očekávání.
Velmi zábavnou formou byly děti seznámeny s jednotlivými sály čakovického
zámku, byla předvedena ukázka možností filmové projekce v podkroví a v Schoellerově sále si několik párů vyzkoušelo
dokonce opravdovou svatbu, kterou starosta Ing. Alexander Lochman, Ph.D. přizpůsobil věku malých svatebčanů. Místo
prstýnků se vyměňovaly bonbónové
náramky. Nechyběl ani přípitek šampaňským, gratulace nebo hostina pro všechny svatebčany.
„Děti si samy vytvořily pět párů, maminky budoucí ženichy a nevěsty nastrojily
a ve školce si s učitelkami vyrobily závoje
a kravaty,“ popisuje přípravu na akci Mgr.
Martina Buderová.

Svatba jako řemen! I to bylo dopoledne
předškoláků na radnici

Malí svatebčané si vyzkoušeli roli dospělých. Ta se jim kupodivu velice líbila
Foto: Kateřina Marszálková
zaměstnanci, kteří dětem dali dokonce
možnost vyzkoušet si běžně používanou
techniku. Poslední zastávkou byla budova radnice, kde starosta přivítal nad-

Děti si vyzkoušely i vozový park

šené děti nejprve přímo ve své kanceláři

Nejen chlapci pak ocenili tradiční prohlídku vozového parku technické správy, kde se dětí ujal její vedoucí se svými

a poté se v bývalé obřadní síni dozvěděly několik dalších informací nejen o fungování samosprávy.

„Rádi bychom poděkovali panu starostovi, panu místostarostovi a všem zaměstnancům MČ Praha – Čakovice za
opravdu báječné dopoledne, vzhledem
k časové vytíženosti výše zmiňovaných
jsme my dospělí ocenili, kolik času s dětmi strávili a co vše pro ně připravili,“ dodává Mgr. Buderová.
red/Kateřina Marszálková

Miškovice zažily netradiční akci.
Takový úspěch nikdo nečekal
»»Miškovické

děti zažily na konci
července výjimečný den. Jejich rodiče se rozhodli, že pro ně uspořádají
„Dětský den“. A co, že už jeden byl?
To nevadí. Netradiční a spontánní
akce přilákala několik desítek dětí,
rodičů i přihlížejících.
V pátek 19. července se takřka celá
miškovická omladina sešla na hřišti ve
vnitrobloku panelových domů u ulic
Polabské a Bendlovy, aby se utkala v několika disciplínách. Vše vypadá jako tradiční dětský den. Vždyť nechyběly ani
sladkosti pro všechny účastníky. Tento
dětský den ale tak tradiční nebyl. Nekonal se 1. června a už vůbec mu nepředcházely několikatýdenní přípravy.
Miškovický dětský den připravila parta
nadšených maminek a tatínků a úspěch
byl nevídaný. Dvacet dětí soutěžilo v deseti disciplínách a není třeba dodávat, že

účastníci byli ze soutěží nadšení.
Na přípravě akce se
podíleli rodiče miškovických dětí. Opravdu
spontánní akce, kdy
se vše připravovalo
jen několik dní, ne-li
hodin předem, sklidila
nevídaný úspěch. Nechyběly ani postavy ze známého pořadu
Teletubbies, které těm nejmenším pomáhaly s překonáváním některých překážek. „Kostýmy nám zapůjčila paní Ludmila Žembery, velitelka obecní policie
v Mratíně,“ prozradila maminka Maruška.
Každý z rodičů nakonec přinesl nějaké to
občerstvení a všichni si po skončení soutěží mohli sednout a ochutnávat.
Akce miškovických rodičů a prarodičů
byla důkazem, že na vytvoření hezkého

O střelbu na bránu se snažili i ti nejmenší
Foto: Vladimír Khor
odpoledne pro děti není potřeba desítek
tisíc korun a záštity věhlasných sponzorů, ale několik nadšených rodičů, kteří
nechtějí, aby se jejich děti nudily a vymýšlely nějakou tu neplechu. Určitě by
bylo velice hezké, kdyby se z celé akce
stala tradice, ale nesmí vymizet to kouzlo spontánnosti, radosti a závěrečného
posezení s přáteli.
Jaroslav Svoboda
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Nové vybavení parku je zcela z přírodních
materiálů a dodává tak opravdu
nádhernou atmosféru
Foto: Soňa Černá
oblast od vchodu do lesa po bývalý lom.
Vzdálenější oblasti udržujeme jen podél
cest, zbytek necháváme přírodě.
Setkáváte se i s nějakými nešvary návštěvníků?

Miškovický lesopark po desetiletích
v novém kabátě
»»Na konci července jsme se vydali

s paní Mgr. Soňou Černou na procházku do miškovického lesoparku.
Paní Černá je majitelkou části parku
a povyprávěla nám o tom, jaké to je
z několik desetiletí zanedbávaného
místa udělat zase krásné místo pro
odpočinek a procházky.
Paní Černá, kdy jste s revitalizací parku
začali?

Část parku jsme koupili v roce 2008. S revitalizací jsme začali na jaře roku 2011.
Co všechno jste už udělali a jaké jsou
ještě plány?
Když jsme začali s čištěním lesoparku,
byl po desetiletí zanedbávaný a hodně lidí se tam bálo chodit. Cesty byly
kromě té hlavní zarostlé, ležely přes ně
padlé stromy. Byla to taková bezinková
džungle, která mimo jiné izolovala hlavní cestu od krásných výhledů na potok
protékající lesem.
První rok šlo hlavně o základní zpřístupnění parku a změnu jeho atmosféry tak,
aby se tam návštěvníci nebáli chodit
– vyklestění bezinek a většiny náletů
podél stezek a pokácení uschlých stromů podél hlavní cesty. V roce 2012 jsme
z padlých stromů nechali vyrobit lavičky a prvky v odpočinkové zóně. Letos
se soustřeďujeme na stabilizaci břehu
v oblasti bývalého mostku. Dále jsme na
tom samém místě nechali nainstalovat
dřevěné zábradlí kvůli bezpečnosti hlavně dětí.

Jak probíhá ta každodenní činnost obnovy parku?
Soustavně od jara do podzimu kácíme
suché stromy, odstraňujeme spadané
větve z cest, vysekáváme nové nárůsty
bezinek, sekáme části travnatých ploch.
Skoro každý den sbíráme odpadky.
V příštím roce plánujeme mimo jiné po
domluvě s naším revírníkem dosadit
mladé stromky.
Jaké materiály používáte při své práci?
Co se týče materiálů používaných při
výrobě laviček, stolu či zpevňování břehu, pochází všechno z lesa. Výjimkou je
zábradlí, ale i to díky vkusu a šikovnosti
jeho tvůrců zapadá do krajiny.
Co by měla revitalizace přinést návštěvníkům parku a kdy si myslíte, že
bude dokončena?
Chceme, aby lesopark sloužil lidem jako
příjemné místo k oddechu. Na druhou
stranu není naším cílem pročistit park
do posledního koutku a zalidnit ho.
Soustředíme se hlavně na nejužívanější

Děti z čakovické ZŠ
pomohly uklidit park
a tím napomohly
k jeho zkulturnění.
Za to jim patří
veliký dík
Foto: Martina
Pavlíková

Těší nás, že lidé začali lesopark vnímat
jako příjemné místo k procházce, joggingu, projížďce na kole či posezení. Bohužel však začali do parku frekventovaněji
chodit i lidé, kteří posedí, něco popijí,
zakouří si a odejdou, aniž by si s sebou
odnesli prázdné lahve, obaly atd. V několika konkrétních případech si lidé po
domluvě uvědomili, že by si prostředí
lesoparku měli vážit a neznečisťovat ho,
že tady hezký kout nevznikl jen tak z ničeho nic. To se týká i vandalismu.
Prozradíte nám na závěr ještě, kdo
všechno se na práci podílí a na kolik
celá revitalizace vyjde?
Kdybychom si na veškerou práci najímali
odborné firmy, jsem si jistá, že by to stálo
hodně. Většinu jsme však zvládli svépomocí, s našimi šikovnými známými. Na
něco je však odborníků třeba – nedávno
v lesoparku firma Vaše zeleň odstraňovala vysoko položené suché větve, které
hrozily spadnout na hlavní cestu. Moc
nám pomáhají děti z 1. stupně a jejich
paní učitelky čakovické ZŠ, které chodí do
lesa sbírat odpadky. Na konci června sebraly několik pytlů odpadu najednou. Na
tomto místě chci jim všem včetně paní
učitelky Boháčkové poděkovat za spolupráci. Oceňuji nejen práci samotnou, ale
hlavně výchovu dětí k zodpovědnosti za
své okolí. Děkujeme i Technické správě
naší MČ za odvoz pytlů při červnovém
sběru. Náš dík patří také několika lidem
z Miškovic, kteří sami od sebe pomáhají
při údržbě a úklidu lesoparku.
Jaroslav Svoboda
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Černá kronika
Tragickou nehodu nepřežil motorkář
Krátce před půl desátou dopoledne
v sobotu 10. srpna přijal operátor tísňové linky informaci o dopravní nehodě
motorkáře s osobním vozidlem. Teprve
čtyřiadvacetiletý mladík zřejmě kvůli
nepřiměřené rychlosti v zatáčce v Polabské ulici nezvládl svůj stroj a narazil
do protijedoucího Fordu Fusion. Na místě zemřel.

městí Jiřího Berana, kde jeho řidič zastavil.
Hlídka oba muže ztotožnila, přičemž zjistila, že řidič nevlastní řidičské oprávnění. Na
místo byla proto přivolána Policie ČR, která u muže provedla test na návykové látky
s pozitivním výsledkem. Celou věcí se dále
zabývají policisté.

red/Blanka Klimešová
Policisté odhalili pěstírnu marihuany

„Mladík jel s největší pravděpodobností
se svým motocyklem Yamaha nepřiměřenou rychlostí, v křižovatce ulic Polabská a U Zbrojnice pak vjel do protisměru
a následně se střetl s osobním vozidlem
značky Ford Fusion,“ uvedla mluvčí pražské policie Jana Rösslerová.

Velkopěstírnu marihuany v areálu bývalého cukrovaru odhalili kriminalisté na
začátku srpna. V pěstírně však nebyl nikdo
zadržen a policie nyní po pachateli intenzivně pátrá. V objektu bývalého cukrovaru
dnes sídlí několik firem a pěstírna zde nebyla nalezena poprvé.

Mladík svůj stroj vlastnil teprve od 30.
července, a tak zde svou roli sehrál i nedostatek zkušeností. Dechovou zkouškou policisté na místě vyloučili alkohol
u řidiče vozidla. Na místě zasahovaly
všechny složky integrovaného záchranného systému.
(red)

Kromě Čakovic odhalili kriminalisté ještě
další dvě pěstírny na Zahradním Městě a v
Dolních Měcholupech. V celkovém součtu
zajistili více než tři tisíce rostlin marihuany,
které by měly v sušeném stavu a při prodeji hodnotu 9 mil. Kč.
(red)

Řídil pod vlivem drog a k tomu bez
řidičáku
Hlídka strážníků z Prahy 9 přijala v neděli
29. 7. v 01:48 hod. oznámení od občana,
že v ulici Něvská a v okolí náměstí Jiřího
Berana se pohybuje okolo zaparkovaných vozidel muž, který do vozidel nahlíží. Přitom vedle něj po ulici popojíždí
vozidlo červené barvy.
Strážníci si následně všimli podezřelého
červeného vozidla, jak odbočuje na ná-

„Pomoc jí přivolal náhodný kolemjdoucí, kterého šestatřicetiletá žena oslovila,
pak už ale nekomunikovala. Když přijeli
policisté včetně kriminalistů na místo,
nalezli u silnice vedle areálu koupaliště
sedící rozrušenou ženu. Žádné viditelné
zranění sice neměla, nicméně opilá byla
silně. Celé odpoledne konzumovala na
koupališti alkohol a kolem druhé hodiny
odešla. Po cestě však usnula a protože
je podle svých slov vášnivou divačkou
televizních kriminálních seriálů, zdál se
jí velmi živý sen, ve kterém ji měl znásilnit neznámý muž,“ informovala policejní
mluvčí Jana Rösslerová. Žena následně
nadýchala 3,3 promile a byla převezena
na záchytnou stanici.
(red)

Byla jsem znásilněna jako v Kriminálce
Anděl
Přesně s tímto prohlášením žádala kolemjdoucí o pomoc 36letá žena u koupaliště.
9. července v tropických vedrech se šla
zchladit do bazénu a letní radovánky si
okořenila ještě notnou dávkou alkoholu.
Před koupalištěm v ulici pak žadonila
o pomoc u kolemjdoucích. Přivolané hlídce Policie ČR následně tvrdila, že byla znásilněna jako v televizním seriálu Kriminálka Anděl.
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historie
Schoellerové: Čakovický cukrovar,
založený v roce 1850 Alexanderem
Schoellerem
Zdroj: archiv
byla definitivně uskutečněna zápisem
do obchodního rejstříku obchodního
soudu v Praze dne 8. ledna 1924.

Schoellerové: jak
získali svou moc?

»»Cukrovarnický průmysl patří k tra-

dičnímu životu našich obcí. Jaká je
však jeho historie? Kdo byli Schoellerové a jak rozvíjeli naše obce?
Jak vznikalo jejich impérium?
Rod Schoellerů je původem z Porýní.
Císařská vláda podporovala, ve snaze
odčinit rány způsobené napoleonskými
válkami, snahy o zprůmyslnění říše. Císař
František I. udělil proto koncesi bratrům
Schoellerovým ke zřízení továrny na sukna v Brně. Vnuk Jana Arnolda (jednoho
z bratří), Alexander Schoeller, nar. 12. 6.
1805 v Dürenu, zřídil velkoobchodnický
dům pod firmou Alexander Schoeller, od
roku 1869 Schoeller & Co. ve Vídni. Tento
velkoobchodní dům byl ještě rozšířen o
oddělení banky, ze kterého se nakonec
vyvinula samostatná banka „Schoellerbank“. Zřídil také množství význačných
podniků textilních, železářských, uhelných aj. S Filipem Vilémem Schoellerem
roku 1850 zakládá cukrovar v Čakovicích
a v roce 1857 cukrovar ve Vrdech.
V roce 1910 dochází k založení akciové
společnosti Schoeller a spol. Ta převzala

Fotohádanka
V minulém čísle jste správně hádali, že
se jednalo o křižovatku ulic Ouhrabkova, Bělomlýnská, Třtinová a Danielova.
Šťastným nejrychleji odpovídajícím byl
tentokrát pan Bašta z Čakovic.

oba zmíněné cukrovary a převzala i nájem cukrovaru v Mratíně. Současně také
velkostatky Čakovice, Miškovice a Ctěnice a thun-salmovský velkostatek Žehušice. Celková výměra pozemků byla přes
2 200 ha. Akciový kapitál společnosti činil 14 milionů korun, rozdělených na 35
000 akcií nominální hodnoty 400 korun.
Společnost již v prvních letech své činnosti získala značnou část akcií cizích
cukrovarnických podniků, které potom
víceméně ovládala. Byly to cukrovary:
Petröhaze v Uhrách, Pohronský cukrovar
v Orosce na Slovensku, cukrovary Trnava
a Topolčany, cukrovar v Chropyni, Kralupech a Dolních Bučicích.
Významný byl pro firmu rok 1913, kdy
byl koupen cukrovar v Mnichově Hradišti, kde u 13 dvorů bylo asi 3 200 ha půdy.
K tomuto účelu byl i zvýšen akciový kapitál firmy na 15 454 400 korun vydáním
dalších 3 636 akcií.
Když se po I. světové válce zhroutila rakouská monarchie, firma se okamžitě
přizpůsobila novému stavu a přesunula v roce 1919 sídlo do Prahy. Proto byl
koupen dům v Praze 2 v Pštrossově ulici 12, byly vystavěny dva velké obytné
domy pro úředníky a obchodní vedení
firmy bylo počeštěno. Současně bylo
jednáno o nostrifikaci společnosti, která

V roce 1920 byl zakoupen cukrovar
v Mratíně, a proto společnost přikročila
k dalšímu zvýšení akciového kapitálu
vydáním 32 500 nových akcií, čímž jejich
počet vzrostl na 80 000 kusů a akciový
kapitál na 32 milionů Kč. O rok později
převzala společnost cestou fúze První
cukrovar v Kralupech, společnost s. r. o.
a provoz tohoto cukrovaru zastavila.
Jako velkoproducent mléka věnovala
také pozornost mlékárenskému průmyslu, když vlastnila polovinu akcií Vysočanské mlékárny a větší podíl Akciové
společnosti pro průmysl mléčný v Praze.
Její podíl na vývozu rafinády se v Československu pohyboval mezi 10-25 %
celkového celostátního vývozu cukru,
a tak nemohla ujít pozornosti kapitálově
nejsilnějšího koncernu Živnobanky. Živnostenská banka v Praze již v roce 1928
získala většinu akcií Cukrovaru Schoeller
a vnějším výrazem jejího vlivu bylo nové
složení správní rady v čele s dr. Jaroslavem Preissem.
Provoz cukrovaru v Mratíně byl zastaven
v roce 1932 a řepu nadále zpracovával
čakovický cukrovar. Územní změny za
nacistické okupace si vynutily prodej některých dalších objektů. Především byl
v roce 1938 prodán cukrovar v Orosce
do Maďarska. Dekretem prezidenta republiky z 28. října 1945 byl celý koncern
znárodněn.

Jaroslav Svoboda

Poznáte i tentokrát místo na fotografii? Neváhejte
a opět odpovídejte na e-mail: unas@cakovice.cz

Foto: V. Vavírka
Pan Bašta jako první správě poznal místo v minulé fotohádance a získal knihy o historii
naší městské části a dva lístky na hrad Valečov. Gratulujeme!
Foto: Kateřina Bečvářová

Kultura 15

»»Benefiční koncert na podporu šansonu, který se uskutečnil 27. června,
nepomohl pouze šansonu. Herec,
moderátor a zpěvák Zdeněk Podhůrský na něm také představil nový charitativní projekt. Diváky také potěšil,
když napověděl, že ho v Čakovicích
budou moci vídat častěji.
Lze bez nadsázky říci, že koncert byl jednou z nejvýznamnějších akcí v naší městské části za poslední dobu. Vyprodaná
galerie zámku byla svědkem vystoupení
Dáši Zázvůrkové, Jiřího Suchého a Zdeňka Podhůrského, který nepředstavil pouze své nové skladby, ale též aktuální charitativní projekt Číslo na Boha.
Jak koncert zhodnotila spoluorganizátorka, místostarostka Bc. Blanka Klimešová? „Benefiční koncert se opravdu
vydařil. Panu Jiřímu Suchému a Dáše
Zázvůrkové se u nás v Čakovicích moc
líbilo. Potěšilo je naše publikum, které si
společně s nimi zazpívalo..... Já osobně
jsem si z koncertu odnesla v srdci větu
pana Suchého: Nikdo na světě Vám nedokáže zabránit si zpívat! Zároveň mi
dovolte touto cestou za naši městskou
část srdečně poděkovat sponzorům
Pražská teplárenská, a.s., Ampra CZ spol.
s.r.o., Terasa u Zlaté Studně, bez kterých
by se tak krásný večer nepodařil. Neméně děkuji za spolupráci čakovickému farmářskému obchůdku.“

Zdeněk Podhůrský nebyl v Čakovicích naposledy. Chystá celou sérii kulturních večerů,
při kterých můžete samozřejmě také přispět na dobrou věc
Foto: Karel Vysoudil

Zdeněk Podhůrský: Mám číslo na Boha
lahve vína ze speciální šarže pouze pro
tuto charitu od Stanislava Mádla či koupí
DVD s klipy nebo CD Zdeňka Podhůrského a skupiny Underhill.

V Čakovicích vína zmizela
během chvíle

„Jednou z forem příspěvku je koupě vína
vinařství Váš vinař z Velkých Bílovic. Stanislav Mádl věnoval projektu speciální
šarži 2000 lahví růžového cuvé. Víno stojí
155,- a každý kdo při koupi uvede jméno,
Číslo na Boha
bude přidán na seznam dárců a objeví se
Zdeněk Podhůrský se spolu s občanským automaticky i na transparentním účtu na
sdružením Dobrý skutek rozhodl zaměřit webu,“ popsal nám Zdeněk Podhůrský.
na pomoc hendikeNutno dodat, že při
povaným dětem.
Na koncertu jsem nebyl, ale chci po- premiéře projektu
Projekt autor přimoci! CD i vína si můžete objednávat na benefičním konpravoval celých 19
na dobírku na adrese zdenek@pod- certu byl o vína taměsíců a ten za tu
hursky.cz. Výtěžek putuje vždy na ak- kový zájem, že byla
dobu nabyl dloutuální projekt. Více informací se dozví- vyprodána praktichodobého charakky v několika minute na stránkách www.cislonaboha.cz.
teru. 30. listopadu
tách.
2012 byly v Hard
Rock Café pokřtěny za přítomnosti médií
Kdy se zase uvidíme?
a známých osobností dva nejnovější auZdeněk Podhůrský vzkázal, že se již brzy
torské videoklipy Zdeňka Podhůrského
do Čakovic vrátí. Ve spolupráci s mísk písničkám Slaný déšť a Číslo na Boha.
tostarostkou Bc. Blankou Klimešovou toTyto videoklipy souvisí s charitou a mají
tiž připravuje talkshow, do které si bude
za úkol zaujmout a přivést posluchače
zvát významné hosty a při které samoa diváky na tyto stránky k problematice
zřejmě bude možnost nakoupit vína
světa postižených dětí. Měly by zároveň
a podpořit tak charitativní projekt.
inspirovat či navést k některým z možností podpory – například zavoláním V minulém týdnu jsme společně se
na telefonní číslo a zanechání vzkazu Zdeňkem přivítali fotografa Jana Saudči dotazu fiktivnímu Bohu, nebo koupí ka, známého psychiatra Jana Cimického

a finalistku Česko-Slovensko má talent
Evu Burešovou. Kdo bude další? „Bezesporu dalším krásným hostem bude
zpěvačka s hlasem jako samet Jitka Zelenková, která za námi na zámek přijede
24. září. Její vystoupení v talkshow Káva
o páté proběhne od 17-18.30hod.“ prozradila nám místostarostka Bc. Blanka
Klimešová.

Jaroslav Svoboda

Číslo na Boha.
I vy můžete přispět zakoupením vína
Foto: Karel Vysoudil
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Kultura
Kulturní rubrika
24. 9. – 09:30
Sněhurka a trpaslíci. Na divadelní představení v podání Sváťova divadla zve MČ Cirkus.
24. 9. – 17:00
Káva o páté. Cyklus neformálních setkání Zdeňka Podhůrského. Salónek čakovického zámečku, hostem bude zpěvačka Jitka Zelenková.
29. 9. – 10:00
Třeboradické posvícení. Restaurace U Maxima a okolí se promění ve
staročeský jarmark. Nebudou chybět stánky s dobrotami, řemeslné
dílny, staročeské pouťové atrakce, divadélka pro děti, dramatická
vystoupení místních škol a spolků, koncerty hudebních kapel. Doprovodný program: projížďky koňským povozem, prohlídka zvonice
a výstavy „Třeboradice za starých časů“, slavností mše a další.

15.20 – 15.35, VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ M. PODVALOVÉ
15.35 – 16.05, PÍSNĚ Z POHÁDEK W. DISNEYHO
Doprovodný program: sázení mandragory, výroba neviditelného ingoustu, ZOO hrátky, atrakce pro děti
Během celé akce bude otevřena věž a kůr kostela Sv. Remigia
8. 10. – 17:30
Mám ji v patách. Talkshow herce a zpěváka Zdeňka Podhůrského
s kapelou Underhill Band. Hosté Eva Pilarová a Petra Janů. Galerie čakovického zámečku.
12. 10. – 09:00
Podzimní bazárek. MC Cirkus pořádá v jídelně ZŠ tradiční podzimní
bazárek oblečení a potřeb pro děti.

5. 10. – 10:00
Čakovické filmové posvícení
 HLAVNÍ SCÉNA – NÁM. J. BERANA

10.00 – 11.30, TRŽIŠTĚ

11.30 – 12.30, HUDEBNÍ PRŮLET MUZIKÁLEM PETRA KUTHEILA
12.30 – 13.00, HVĚZDY FILMU: PAVEL TRÁVNÍČEK
13.00 – 13.20, SOUTĚŽ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
13.20 – 13.50, MUZIKÁL DĚTI RÁJE
13.50. – 14.20, HVĚZDY FILMU: URŠULA KLUKOVÁ
14.20 – 14.40, SOUTĚŽ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
14.40 – 15.10, MUZIKÁL DĚTI RÁJE
15.10 – 15.40, IMITÁTOR PETR MARTINÁK
15.40 – 16.00, FILMOVÝ HRDINOVÉ – KASKADÉŘI
16.00 – 16.30, HVĚZDY FILMU: MICHAELA KUDLÁČKOVÁ
16.30 – 17.00, IMITÁTOR PETR MARTINÁK
17.00 – 17.30, ČERNOBÍLÉ PÍSNIČKY ŠIMONA PEČENKY
17.30 – 17.45, FILMOVÝ HRDINOVÉ – KASKADÉŘI
17.45 – 18.15, HVĚZDY FILMU: LADISLAV ŽUPANIČ
19.00 – 00.00, KAPELA HWĚZDNÁ PĚCHOTA
Doprovodný program: dinosauří safari, molekulární bar, izolace DNA,
výroba parfémů, pouťové atrakce, fotostěna , filmové a pohádkové
postavy

 VEDLEJŠÍ SCÉNA – CUKROVARSKÁ ULICE

13.00 – 13.30, MYŠ A MAŠ
13.30 – 13.45, VYSTOUPENÍ ŽÁČKŮ MŠ TŘEBORADICE
13.45 – 14.15, HRÁTKY S PETREM A KRISTÝNOU
14.15 – 14.40, VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZŠ E. BENEŠE
14.40 – 15.20, POHÁDKA O KOUZELNÉ LUCERNĚ

Městská část Praha – Čakovice
Úřad městské části
přijme do pracovního poměru
PRACOVNÍKA DO ODBORU TECHNICKÉ SPRÁVY ÚMČ
Náplň práce:
- práce při údržbě zeleně, úklidu a údržbě městské části podle pokynů vedoucího TS
(manuelní práce, obsluha zahradní a jiné techniky, řízení motor. vozidel)
- pracovní pohotovost především v zimním období
- ostatní činnosti dle Organizačního řádu a pokynů vedení ÚMČ
Požadavky:
- řidičský průkaz (skup. C a profesní průkaz výhodou, automechanik výhodou)
- spolehlivost
- občanská bezúhonnost
- fyzická zdatnost, dobrý zdravotní stav
- pracovitost
Platové zařazení:
- 6. plat. třída podle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě a zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění, stupeň dle délky
praxe
Nabídky podávejte do podatelny ÚMČ osobně nebo poštou na adresu:
Úřad MČ Praha – Čakovice, Nám. 25. března 121, 196 00 Praha - Čakovice
Nástup je možný dohodou, předpoklad říjen 2013.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podrobnější informace na ÚMČ: tajemnice ÚMČ ing. Milena Pekařová tel. 283 061 415 nebo
vedoucí OTS Štefan Pecník, tel. 283 061 431

již od 299 Kč za měsíc

vysoká přenosová rychlost 16/16 Mbps
kvalitní nepřetržité připojení bez výpadků
instalace zdarma a smlouva bez závazků
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Kultura 17
Foto: Robert Vano

Eva Pilarová

Večery spojené s vernisážemi významných
osobností, s hudbou, dobrým vínem
a hlavně se skvělými hosty
v prostředí zrekonstruované podkrovní

Galerie Čakovického zámečku

MÁM JI V PATÁCH
Pod tímto názvem si lze představit ledacos, ale v našem případě
je to talk show herce a zpěváka

ZDEŇKA PODHŮRSKÉHO
s kapelou Underhill band

EVA
PILAROVÁ
FOTOOBRAZY
8.-27.10.2013

8.10.2013 od 17:30 do 20:00
X

program:

17:30 welcome drink Vinařství Mádl
17:45 vernisáž fotoobrazů zpěvačky EVY PILAROVÉ
18:00 povídání s EVOU PILAROVOU fotografkou
povídání s herečkou a zpěvačkou PETROU JANŮ a její vystoupení
vystoupení ZDEŇKA PODHŮRSKÉHO a jeho skupiny Underhill Band
prodej vstupenek od 1.9. 2013 podatelna MČ Praha-Čakovice
Cukrovarská 52/24, tel: 283061419

Petra Janů

Omezená kapacita 80 diváků
• Rezervace vstupenek na tel: 773 550 888
CENA VSTUPENEK: 290,- v předprodeji či na rezervaci, 350,- na místě
• VIP vstupenky 390,- (omezený počet - 20 osob, pouze na rezervaci)
- osobní setkání a možnost fotografie s hosty večera o přestávce
v zámeckém VIP salónku s občerstvením

CYKLUS TALK SHOW MÁM JI V PATÁCH SE KONÁ
POD ZÁŠTITOU MÍSTOSTAROSTKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ČAKOVICE
BLANKY KLIMEŠOVÉ

Čakovický zámeček, Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
Stránka 1

cyklus neformálních setkání herce a moderátora

ZDEŇKA PODHŮRSKÉHO

povídání s hosty, písničky, ... a dobrá káva
Schoellerův sál - Čakovický zámeček, Cukrovarská 1, P9-Čakovice
přijďte i Vy na kávu

V ÚTERÝ 24.9.2013 od 1700 do 1830 hod.
hostem bude zpěvačka
s hlasem jako samet

LENK
JITKA ZE

OVÁ

MČ Čakovice

Produkce a copyright RURagency 2013

7.8.2013

cyklus 5 setkání při kávě o páté se koná

POD ZÁŠTITOU MÍSTOSTAROSTKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ČAKOVICE BLANKY KLIMEŠOVÉ

SaudekA3:Sestava 1

prodej vstupenek od 1.8.2013 podatelna MČ Praha - Čakovice (Cukrovarská 52/24, tel: 283061419)

13:39
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• Omezená kapacita
70 diváků
• Rezervace
na tel: 773 550 888
• CENA VSTUPENEK:
200,- v předprodeji
či na rezervaci;
250,- na místě
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Eva Pilarová

Produkce a copyright
RURagency 2013
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Výlety našich seniorů
Vycházka méně známými
zákoutími Prahy
S Evou Sokolovou se vydáme 11. 9.
do ulic starého města pražského. Sraz
v 11.45 hod. na konečné bus v Čakovicích u Tesco expres.

Přednáška o bezpečnosti seniorů
2. 10. od 14.00 hod. v Klubu seniorů - Policie ČR, nprapor. Havel – téma: „Bezpečnost seniorů“

Putování ulicemi a uličkami
Malé Strany
Tentokráte projdeme 9. 10. ulicemi Sněmovní, Josefská, Lázeňská, Thunovská
nebo Tomášská. Na trase je řada pozoruhodných paláců, kostelů a jiných zajímavostí. Sraz v 11.45 hod. na konečné bus
v Čakovicích u Tesco expres.

Výroba mozaiky
16. 10. od 14.00 hod. v Klubu seniorů I- C
Praha Creative – téma: „Výroba mozaiky“

Přednáška – Německé Porýní
Dataprojekce 23. 10. od 14.00 hod.
v Klubu seniorů - PhDr. J. Sommer CsC.
- téma „Německé Porýní“
Prodám pozemek 886 m2 na kraji
Hovorčovic. Může se oplotit a zasíťovat. Ideální využití na zahradu. Přístup
je z obecní cesty. Nyní vedeno jako orná
půda. Nelze stavět. Cena 265.000,- Kč.
Kontakt:
zahrada.hovorcovice@seznam.cz

Vycházka přes Prosecké skály
Procházka 30. 10. od vyhlídky Emmy
Destinové přes Prosecké skály, kolem
bobové dráhy a vinice Máchalka do Podviní, až k usedlosti Kolčavka. Možnost
vzít s sebou NW hole. Sraz v 11.45 hod.
na konečné bus v Čakovicích u Tesco expres. Odjezd bus č. 295 směr Madlina.

Výlet do Lázní Mšené
Jednodenní program nejen pro seniory,
ale pro všechny, kteří chtějí ochutnat lázeňskou atmosféru, pohodu a klid nedaleko Prahy a vyzkoušet si lázeňské procedury. Zahrnuje dopravu tam i zpět, přednášku, lázeňskou bylinnou koupel, oběd

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.

v restauraci, dárek! Výlet se uskuteční
dne 25. 11. 2013, odjezd v 8.00 hod. z náměstí Jiřího Berana v Čakovicích, odjezd
zpět z Lázní Mšené v 16.00 hod. Akční
cena služeb pobytu 390,- Kč/osoba.
Navíc pro každého účastníka
1x sáček Bylinné koupele z Lázní Mšené,
1x poukaz na slevu 15% z ceníkových
cen pobytů, možnost zakoupení jakéhokoliv lázeňského pobytu se slevou
30% (platí pouze v den výletu), nabídka
využití pedikúry, manikúry, kadeřnictví,
kosmetiky či sauny v Wellness-Praděd se
slevou 20%.
Zdroj: Dagmar Nováková
!!! STĚHOVÁNÍ !!!
Stěhování všeho druhu, odvoz nepotřebných věcí k likvidaci. Doprava po
Praze zdarma. Tel.: 777 227 840.
SPOLEHLIVÁ A LEVNÁ DOPRAVA,
STĚHOVÁNÍ + VYKLÍZENÍ.
Tel.: 604 947 799.

Nabízíme: Příjemné posezení v cukrárně i na terase.
Každý den vlastní výroba dortů, zákusků, mini dezertů a
ozdob dle vašeho přání
Z kvalitních surovin - pravá šlehačka, máslo, čokoláda,
marcipán, mléčná hmota, zmrzlina, točená Kofola,káva a čaj.
Parkování možné pro zákazníky autem i na kole.

U Červeného mlýnku 2, Praha 9, Čakovice

www.buchalovi.cz

Otevřeno:

Po – Ne 10,00 - 18,00 hod.

tel.: 602 260 313,

606 349 735
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Fotbalem se u nás bavíme.
A chceme vyhrát přebor!
»»Fotbalový pražský přebor už má za sebou první dvě kola
nové sezony. Jedním z největších aspirantů na celkové vítězství jsou hráči SK Třeboradice. Po dvou zápasech mají
na svém kontě zatím jen dva body, za remízy s Admirou B
a Uhříněvsí, ale potenciál v týmu dříme veliký.
O přípravě, sezonních plánech i o zatím nenaplněném snu
předsedy klubu Pavla Kotta s trenérem a hráčem Václavem
Drobným, tragicky zesnulým v prosinci, jsme si popovídali
právě s předsedou třeboradického klubu. Slovo má tedy nyní
Pavel Kott.
S jakými ambicemi Třeboradice do nové sezony vlétly?
Náš tým vstupuje do sezony s tím nejvyšším cílem - vyhrát přebor! (odhodlaně)
Udály se u vás přes letní přestávku v týmu výraznější změny?
Trenérem se stal Stanislav Nekolný. Dělal asistenta Josefu Jarolímovi, který odešel do Podolí. Již dříve pomáhal Vaškovi
Drobnému a chytal u nás. V podzimní sezoně bude chybět
Petr Viktorin, nejlepší hráč přeboru v minulé sezoně, protože
je v Americe. Přišel Radek Šourek, který má ligové zkušenosti,
Pavel Červenka z Bohemians Praha, Martin Trnka z Troje, oba
hráli v minulé sezoně divizi. Jinak kádr zůstal beze změn. Pokud chceme být úspěšní, musíme mít kvalitní a široký kádr,
protože nikomu se nevyhnou zranění, dovolené a podobně.
Jak probíhala letní příprava?
Začali jsme asi měsíc před začátkem soutěží a trénovalo se
třikrát týdně, plus jsme měli přátelské zápasy. Se Štětím 1:5,
zápas s Novou Pakou byl v šedesáté minutě za stavu 0:0 ukončen pro průtrž mračen. Krásný zápas jsme sehráli s izraelským
týmem Hapoel Haifa do 21 let, skončil 5:5. V zápase s Ďáblicemi, který skončil 1:2, jsme zase během dvaceti minut přišli o tři
hráče základní sestavy.
Díky postupům a sestupům se zase hodně změnilo složení
přeboru. Jaká podle vás tato sezona bude?
Pražský přebor je podle mého vynikající soutěž, která je i mediálně podporovaná a má vysokou kvalitu. Hraje zde i mnoho
bývalých ligových fotbalistů a je dle mého i férová. Jen stále
chybějí diváci, snad se to zlepší.

Fotbalový tým SK Třeboradice
Kdo bude patřit k hlavním favoritům na vítězství?
To je zapeklitá otázka... Mým hlavním favoritem je Viktoria Žižkov B. Má velmi kvalitní kádr s možností doplnit ho z druhé
i třetí ligy. Už minulou sezonu hráli výborně. Silné jsou Královice s Libuší, tam zase promlouvá zkušenost. Nebo taky někdo
najede na vítěznou vlnu jako v minulé sezoně Vršovice. Nikdo
je prakticky nebyl schopen zastavit a dotáhly to až na vrchol.
A také Třeboradice. Disponujeme nadstandardním týmem pro
přebor, ale musíme to zvládnout. Fotbalem se u nás bavíme,
máme tu opravdu bezvadné kluky i z té povahové stránky.
Když to nevyjde, tak se nedá nic dělat.
Takže Třeboradice budou promlouvat do pořadí na špičce
tabulky?
Doufám, že budou. Budeme makat! Když k nám přišel Vašek
Drobný, tak jsme spolu měli takový sen. Postoupit do přeboru,
pak ho vyhrát a vyhrát i Pohár PFS. Postoupili jsme, v poháru
v předminulé sezoně skončili druzí. V zimě se pro nás všechny
stala tragédie, kdy nás Vašek tragicky opustil, ale sen zůstává
dál... i pro něj.
Text a foto: Michal Káva

Podzimní los SK Třeboradice
4. kolo, 14. září: Třeboradice - Libuš
5. kolo, 22. září: Zbraslav - Třeboradice
6. kolo, 29. září: Třeboradice - Královice
7. kolo, 5. října: Vršovice - Třeboradice
8. kolo, 13. října: Třeboradice - Přední Kopanina
9. kolo, 19. října: Radotín - Třeboradice
10. kolo, 26. října: Třeboradice - Motorlet B
11. kolo, 2. listopadu: Meteor B - Třeboradice
12. kolo, 9. listopadu: Třeboradice - Bohemians Praha B
13. kolo, 17. listopadu: Uhelné sklady - Třeboradice
14. kolo, 23. listopadu: Žižkov B – Třeboradice

Zahájení cvičebního roku TJ AVIA ČAKOVICE
Od pondělí do pátku se v odpoledních hodinách scházíme
v čakovické sokolovně k protažení těla. Při cvičení zažijeme
i trochu té legrace.
Nejmladší cvičenci v oddíle Rodiče a děti, předškoláci, žáci
a žákyně a ve večerních hodinách dospělí.
Ve spolupráci TJ AVIA Čakovice a Sokola, i za podpory MČ Čakovice si tak přibližně 300 cvičenců tzv. dobíjí baterky a utužují
zdraví. Ve cvičebních hodinách se děti protáhnou při rozcvičce
a pak si rozvíjí své schopnosti a zkouší svou šikovnost na růz-

ném nářadí, popř. cvičí s náčiním. Při zahájení i ukončení roku
dostanou všechny děti drobné odměny. Mimo cvičební hodiny je velmi oblíben i karneval pro děti, který je organizován
cvičitelským sborem a podporován MČ Čakovice. Letošního
karnevalu se zúčastnilo 169 dětí a 217 dospělých jako doprovod dětí. Po prázdninách vás rádi uvítáme ve svých řadách.
Další informace na www.cviceni-cakovice.estranky.cz

Text: Jitka Pokorná, Krista Baštová
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Čakovické filmové posvícení
5. 10. 2013 od 10.00 – 00.00 hod
.
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Pro návštěvníky je připraven bohatý doprovodný program: dinosauří safari,
molekulární bar, izolace DNA, otisky prstů, sázení mandragory, soutěže pro děti
i dospělé, zoo hrátky, pouťové atrakce a další.

member of

Během celé akce bude otevřena věž a kůr kostela sv. Remigia.

