
Z P R A V O D A J  P R O  O B Č A N Y  Č A K O V I C ,  M I Š K O V I C  A  T Ř E B O R A D I C říj
en

 2
01

8

Komunální volby 2018 jsou 
za námi, strany 4 a 5

U NÁS
V ČAKOVICÍCH

Strana 7 Strana 6 a 16Ča
ko

vi
ck

ý 
so

ub
or

 T
ik

ar
i 

us
pě

l v
e 

Ví
dn

i

Fo
to

oh
lé

dn
ut

í z
a 

po
sv

íc
en

ím

H
is

to
ric

ké
 p

er
lič

ky
 Ja

rk
y 

Kr
ák

or
ov

é

Strany 10 a 11



2 inzerce

   TAKÉ UŽ 
     SLYŠÍTE
PŘICHÁZET 
       ZIMU?

AUTO ELSO s.r.o.
Cukrovarská 900/10, Praha 9 - Čakovice
Tel.: 283 932 020, autoservis@auto-elso.cz
www.auto-elso.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Zimní servisní prohlídka 
vašeho vozu za 249 Kč

Připravili jsme pro vás důkladnou zimní servisní prohlídku 
vašeho vozu. Provedeme test autobaterie, diagnostiku, 
zkontrolujeme podvozek a mnoho dalšího. 

Do konce listopadu můžete navíc využít až 20% zvýhodnění na 
vybraný sortiment ŠKODA Originálního příslušenství zahrnující 
například gumové koberce či vany do zavazadlového prostoru. 

ŠKODA Originální autobaterie pořídíte do konce prosince 
se slevou až 10 %. Samozřejmostí je výhodná nabídka zimních 
kompletních kol nebo samostatných zimních pneumatik 
a možnost přezutí a uskladnění kol za skvělé ceny.

AE_PRINT_ZSA_185x136_Cakovicke_Listy.indd   1 12.09.18   18:46
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Historické perličky
Oblíbená rubrika historičky Jarky 
Krákorové nás tentokrát zavede zpátky 
v čase do roku 1934. Co se stalo na 
území dnešních Čakovic pět let před 
vypuknutím války?

Tikari uspěl ve Vídni
Členové čakovického flétnového 
souboru Tikari odjeli na prestižní 
soutěžní hudební festival do Vídně, 
kde si dokonce zahráli v jednom 
z nejslavnějších koncertních sálů na 
světě, v Musikverein.

Svoz odpadu
Zajímá vás, v jakých termínech 
proběhne svoz odpadu na území naší 
městské části? Veškeré informace 
najdete, pokud nalistujete stranu 9.

Studenti na stáži v Itálii
Parta z čakovické gastronomické školy 
se vydala na další zahraniční misi. 
Tentokrát do italského Milána, kde 
žáci sbírali cenné zkušenosti, ale také 
zajímavé zážitky.

Komunální volby 2018
Jak dopadly komunální volby? Nejen 
v naší městské části, ale ve všech 
pražských volebních obvodech? 
Nalistujte strany 4 a 5. V příštím čísle už 
přineseme výsledky toho, jak dopadla 
povolební jednání.

Z obsahu

U nás v Čakovicích – zdarma pro své občany vydává měsíčně MČ Praha – Čakovice, Periodický tisk úzmeního samosprávného 
celku, Náměstí 25. března 121, 196 00 Praha – Čakovice, IČ: 00231291 – tel.: 283  061  419, fax: 283  933  497, email:  
unas@cakovice.cz, mestska.cast@cakovice.cz, www.cakovice.cz. Za obsahovou a gramatickou správnost příspěvků nesou 
odpovědnost autoři. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, redakčně upravovat, případně nepřijmout k  otištění. 
Nevyžádané rukopisy a  fotografie se nevracejí. Za  obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Redakce: Michal Káva. 
Jazyková korektura: Michal Káva. Redakční rada: Miroslava Spoustová. 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 říjnu 2018.

TÉMATICKÁ A PŘEDNÁŠKOVÁ ODPOLEDNE
Přednášky na měsíc říjen
31.10. 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

 MAGDY MALÉ
13.12.2018 od 19.00

Galerie na Půdě, Cukrovarská 1
Kulturní komise při MČ Praha - Čakovice

VSTUP ZDARMA

Rezervace na telefonu 736 670 675
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Volby do zastupitelstev obcí 2018 (konečné výsledky)

Výsledky pro městskou část Praha-Čakovice

Počet zvolených zastupitelů v obci (Celkem se volí 21 zastupitelů)

Název strany nebo hnutí Hlasy v %

Pro Prahu Čakovice, Miškovice, Třeboradice 34,23%

ČMT 25,97%

ODS a TOP 09 pro Čakovice, Miškovice  
a Třeboradice

21,48%

ANO 2011 6,51%

KDU-ČSL 6,33%

Svoboda a přímá demokracie -  
Tomio Okamura (SPD) 

2,72%

Komunistická strana Čech a Moravy 1,52%

Česká strana sociálně demokratická 1,22%

Pro Prahu Čakovice, Miškovice, Třeboradice (8 mandátů)
34,23 % hlasů

pořadí zvolený zastupitel preferenční hlasy

1. Ing. Alexander Lochman, Ph.D. 1 425 
 pořadí na kandidátce: 1

2. Ivana Heřmánková 1 302 
 pořadí na kandidátce: 2

3. Mgr. Martin Střelec 1 288 
 pořadí na kandidátce: 3

4. Ing. Kateřina Rosická 1 262 
 pořadí na kandidátce: 4

5. Michal Linhart 1 269 
 pořadí na kandidátce: 5

6. Michaela Kubernatová 1 245 
 pořadí na kandidátce: 6

7. Ing. Iveta Zeithamlová 1 194 
 pořadí na kandidátce: 7

8. Mgr. Jan Kočí 1 226 
 pořadí na kandidátce: 8

ČMT (6 mandátů)
25,97 % hlasů

pořadí zvolený zastupitel preferenční hlasy

1. Mgr. Kateřina Arnotová 1 041 
 pořadí na kandidátce: 1

2. doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. 1 035 
 pořadí na kandidátce: 2

3. Petr Novák 905 
 pořadí na kandidátce: 3

4. Ing. Michal Seidl, MBA 931 
 pořadí na kandidátce: 4

5. Mgr. Otakar Duben 884 
 pořadí na kandidátce: 5

6. Mgr. Lenka Kubcová, Ph.D. 937 
 pořadí na kandidátce: 6

ODS a TOP 09 pro Čakovice, Miškovice a Třeboradice (5 mandátů)
21,48 % hlasů

pořadí zvolený zastupitel preferenční hlasy

1. Ing. Jiří Vintiška 1 204 
 pořadí na kandidátce: 1

2. Ing. Michal Motyčka, Ph.D. 863 
 pořadí na kandidátce: 2

3. Ludmila Vargová 848 
 pořadí na kandidátce: 7

4. Danuška Bossanyiová 724 
 pořadí na kandidátce: 3

5. Martin Slavík 762 
 pořadí na kandidátce: 4

ANO 2011 (1 mandát)
6,51 % hlasů

pořadí zvolený zastupitel preferenční hlasy

1. Tomáš Dubský 294 
 pořadí na kandidátce: 1

KDU-ČSL (1 mandát)
6,33 % hlasů

pořadí zvolený zastupitel preferenční hlasy

1. Daniel Kajpr 427 
 pořadí na kandidátce: 1
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Výsledky pro celou Prahu

Zdroj: čsú, www.volby.cZ, dopočty deník data                            foto: deník grafika: deník data, web: data.denik.cZ, tw.: @denikdata, a. vojíř, d. valenta
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Autoškola Fencl
Praha 9 – Čakovice 

přijme učitele. 
Učitelský průkaz zajistíme, 

tel. 603 428 585

mĚStSkÁ čÁSt

Třeboradické posvícení zpestřilo slavnostní 
otevření nové zahrady ve školce
 » Stovky návštěvníků dorazily třetí 

zářijovou sobotu na Třeboradické 
posvícení, které již po deváté pořá-
dal klub Lípa v čele s Libuší Kurko-
vou a Pavlínou Labíkovou ve spolu-
práci s městskou částí. 

Úvodní slovo si vzal nový čakovický du-
chovní Otec Stanislaw Góra, který od-
sloužil mši svatou u třeboradického kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie za zpěvu 
sboru Camerata. 

Úderem pravého poledne zamířil slav-
nostní posvícenský průvod na zahrádku 
MŠ Třeboradice za doprovodu jihočes-
kých bubeníků Wild Sticks. Zahrada se 
tímto slavnostně otevřela po její rekon-
strukci v rámci projektu Naše krajina. 
Ředitelka školky Iveta Kudrnová slav-
nostně poděkovala všem, kteří se na 
opravě zahrady podíleli. Nadaci promě-
ny Karla Komárka, MČ Čakovice, ale hlav-
ně učitelskému sboru z MŠ Třeboradice 
a ostatním rodičům za jejich podporu při 
obnově tohoto prostoru. 

Velký dík také patřil patronovi posvícení 
Vladimíru Svobodovi, majiteli restaurace 
Maximum. U Maxima probíhala divadel-
ní, hudební a jarmareční vystoupení. Pro 

děti bylo připraveno Divadlo S radostí, 
kejklíř Vojta Vrtka a také zpěvák dětských 
písní Tomáš Velzel. Dospěláky zaujalo 
vystoupení Terezy Balonové, držitelky 
Porty 2018, vystoupení dětí z  MŠ  Čtyř-
lístek a  MŠ Třeboradice, J.A.M.M. kvar-
tet, řemeslné stánky i kapela Generační 
problém. Na zahradě u Maxima, na za-
hradě MŠ Třeboradice a na návsi si mohli 
návštěvníci zkusit mnoho zajímavých 
zábav. Staročeské atrakce Arthura Vo-
cáska, turecké hlavotoče a kotrmelčáky 
Al Rašid ze Strakonic a svoje umění v ru-
kodělných dílnách. Po skle se prošly de-
sítky dětí i dospělých s Igorem Sloukou 
na bosé stezce. Milovníci zvířátek ocenili 
jízdu na ponících a oslu z miškovického 
ekocentra. Ve věži u kostela byla připra-

vena expozice dobových fotografií a do-
bových krojů z Polabí.

Velký dík všem dárcům a pomocníkům 
Třeboradického posvícení MČ Čakovice, 
Ampra a.s., LM  Servis Princ, Martin Ham-
pl, Staročeské pekárně Čakovice a  Re-
stauraci U Herčíků.

Za Klub Lípa Libuše Kurková

inzerce
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 » Členové čakovického flétnové-
ho souboru Tikari se dočkali pocty, 
o kterého sní celou svoji kariéru zá-
stupy špičkových profesionálních 
hudebníků a ne každý se jí nako-
nec dočká. O co jde? Zahrát si ve 
slavném vídeňském koncertním sále 
Musikverein.

Výprava ze Základní umělecké školy Ma-
rie Podvalové v Čakovicích se totiž vyda-
la na pátý ročník hudební soutěže World 
festival orchestra - vyhlášené soutěže 
pro mladé hudebníky.

"Jde o soutěžní setkání mladých hudeb-
níků z celého světa. Většina jich tentokrát 
byla z Asie, Evropu jsme zastupovali my 
a také soubory třeba z Německa nebo 
Švýcarska," vypráví umělecké vedoucí 
souboru Tikari Andrea Rosíková a Jana 
Kasanová.

Kromě samotné soutěže se členové vý-
pravy zúčastnili workshopu na hudební 
akademii, kde dětem předávala cenné 
zkušenosti profesorka z univerzity.

"Pochválila nás, že náš soubor hezky zní 
jako celek a ladí to. Mozart totiž říkával 
"Co je falešnějšího než jedna flétna? Dvě 
flétny". A nás bylo dvacet najednou," 
smějí se Andrea s Janou.

Ony i děti si hudební výlet užívaly kaž-
dou minutou.

Čakovický soubor Tikari ohromil vídeňské Musikverein

kultura

"Navštívili jsme zoo, zámek Schönbrunn 
i další festivalové akce, ze všeho nejvíce 
se mi líbila síň, ve které náš soubor vy-
stupoval. Vše bylo krásné, nazdobené 
a ze všeho čišela historie," popisuje do-
movskou síň vídeňských filharmoniků 
žačka Lucie Kotenová. "Byla jsem z toho 
trochu nervózní, ale hrálo se tam výbor-
ně. Sál byl plný a měl vynikající akustiku, 
stejně jako zkušebny," pochvaluje si.

Jelikož se čakovický soubor prezentoval 
výborně a soutěž dokonce vyhrál, dostal 
pozvání na festival do Číny, kam se vydá 
v příštím roce.

"Všichni jsme si to skvěle užili a hlavně 
děti nasbíraly ohromné zkušenosti. Měli 
jsme výborné ubytování, skvělé jídlo 
a  důležité bylo také to, že děti se ješ-
tě více poznaly navzájem. Všichni ví, že 
nehrají pouze za sebe, ale musí se spo-
léhat také jeden na druhého, aby všichni 
podali stoprocentní výkon a na soutěžní 
vystoupení se co nejlépe připravili. Líbí 
se nám, že drží spolu," usmívají se An-
drea Rosíková s Janou Kasanovou, které 
už spřádají plány na další soutěž, tento-
krát v Belgii, kde soubor Tikari před čtyř-
mi lety vyhrál.

Text: Michal Káva 
Foto: Tikari
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                                                 www.tanecniskola-hit.cz 
                                                     info@tanecniskola-hit.cz 
                                                                                KD Letňanka, P- 9,Rýmařovská 651  
                
 začínáme 22.10.2018  Pondělí     zač. 19:30 / pokr.  20:30
tanečky pro nejmenší od 3 let  , minitan. od 2,5 let
latin dance  , modern dance od 1.tř. - ZŠ Kbely, Ďáblice,  Vinoř…   
latin dance pro ženy  –   Kbely  St - 20:00   OD Ďáblice Čt - 18:30         
602 194 636 – Hana Jozová Dl.      SVATEBNÍ TANCE,  soukromé lekce     

                             

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% 

MALOVÁNÍ ČAKOVICE - rychlé, kvalitní a čisté vymalování bytu či domu dle 
vašich představ. Profesionální služby. Tel.: 736 734 947

Hledám finanční účetní – obor 
gastronomie. Volejte 736 670 574.

Jsme mladá rodina, koupíme pozemek v Čakovicích a okolí. Klidně i jen 200 m2, 
na výstavbu malého domku. Tel. 775978167.

KADEŘNICTVÍ MEGGII 
Dopřejte svým vlasům profesionální 

péči a objevte současné trendy.
Nejnovější trendy a profesionální 

produkty. 
Pavla Beneše 750/12, Praha 9 – 

Letňany, tel. 775 473 782

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

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.

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 

Zájemci o inzerci ve zpravodaji „U nás v Čakovicích“  
mohou dle ceníku inzerce vyplnit formulář „Objednávka inzerce“ 

(ke stažení na www.cakovice.cz)  
a zaslat ho na adresu: inzerce@cakovice.czIN
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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)
srpen – 01.08., 22.08., září – 05.09., 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)

Mobilní sběr nebezpečného odpadu 2018

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.
červenec – 07.07., 21.07., srpen – 04.08., 18.08. 
září – 09.09., 23.09., říjen – 14.10., 28.10. 
listopad – 10.11.

Kontejnery budou přistavovány v sobotu mezi  
9.00 – 12.00 hod.

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.

Praha - Čakovice
datum – den zastávka čas od – do

po – pá so
28. 07. - so
04. 09. - út

1. křižovatka ul. Schoellerova - V Pačátkách 15.00 - 1520 8.00 - 8.20
2. křižovatka ul. Schoellerova - U Hřbitovů 15.30 - 15.50 8.30 - 8.50
3. křižovatka ul. Bělomlýnská - U Bílého Mlýnku (u garáží) 16.00 - 16.20 9.00 - 9.20
4. křižovatka ul. Schoellerova - Cukerní 16.30 - 16.50 9.30 - 9.50
5. křižovatka ul. Ke stadionu - Jizerská 17.00 - 17.20 10.00 - 10.20
6. ul. Něvská (MŠ 120 - parkoviště) 17.30 - 17.50 10.30 - 10.50
7. křižovatka ul. Cukrovarská - Vyhlídkova 18.00 - 18.20 11.00 - 11.20
8. křižovatka ul. Polabská - Krčmářovská 18.40 - 19.00 11.40 - 12.00

Mobilní sběr nebezpečného odpadu pro občany zajišťuje a financuje hlavní město Praha.

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

Není možné odložit vyřazená elektrozařízení, např.: lednice, TV a PC monitory, tiskárny, mobily, rádia, videa.

Nejbližší stabilní sběrny 
nebezpečného odpadu:
Jilemnická, Praha 19 - Kbely
tel.: 731 626 416

Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany
tel.: 284 098 581

Voctářova 622/1, Praha 8 - Libeň
tel.: 266 007 299
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Leden
Nastala explose v těžné jámě Nelson III 
u Duchcova. Celá odpolední směna 150 
horníků uzavřeno v šachtě. 4 horníci do-
stali se zázrakem ven, ostatní se v hoří-
cím dole udusili jedovatými plyny a byli 
zazděni. Katastrofa způsobila zděšení 
v celé zemi. 11. popraven byl gilotinou 
Van der Lubbe, který byl odsouzen pro 
zapálení říšské sněmovny v Berlíně. Pro-
cesem se zabývaly všechny časopisy svě-
ta. U nás dráha vystavuje zvláštní vlaky 
do hor na lyžaření. Cukrovarští zřízenci 
mají XXIX. ples v sokolovně se vstupným 
7 Kč. Místní veřejná knihovna má 2970 
svazků a 380 čtenářů. Půjčuje se v pá-
tek od 6 do 8 hodin večer. Většinou jsou 
žádány fantastické, detektivní a dobro-
družné romány. Knihy poučné nejdou 
na odbyt. Čtenáři platí 20 hal. na 14 dní 
na vazbu. 

Únor
V Rakousku rozpoutala se občanská vál-
ka. Vláda odstraňuje z vedoucích míst 
socialisty, kteří se brání. Ve Vídni, Linci a 
jiných městech nastaly pouliční boje, a 
to nejen puškami, nýbrž i děly a strojo-
vými puškami. Na vídeňských ulicích leží 
mrtvoly. Albert třetí, král Belgie, zabil se 

hiStorie

Kronikářské perličky – rok 1934
při lezení na skálu. Bylo mu 59 let. U nás 
sníh z polí zmizel a studený vichr činí 
počasí velmi nepříjemným. V sokolov-
ně v bio předvádí se film Madla z cihel-
ny 3krát denně při vyprodaném domě. 
Konají se schůze, jedná se o podporách 
v nezaměstnanosti a nouzových pracích. 

Březen
Osvětová komise a Sokol pořádají na 
oslavu 84letých narozenin presidenta 
T. G. Masaryka akademii v sokolovně. Při 
zahájení starosta líčí vřelými slovy záslu-
hy pana presidenta a navrhuje zaslání 
telegramu. 15. se konají odvody v soko-
lovně. Mladíci jdou k odvodu s hudbou, 
doprovází je mnoho lidí, zvláště žen a dí-
vek. Továrně Severočeské povolen vlast-
ní vodovod. 

Duben
Na schůzi zastupitelstva starosta žádá, 
aby přítomných 29 členů povstalo a ucti-
lo památku padlých sociálních demo-
kratů při hájení socialismu v Rakousích. 
Budova bývalé opatrovny najata byla 
pro školu za 3000 Kč. Na místo druhého 
strážníka jmenován Jan Mašek, místní le-
gionář. Okres podporuje pouze 24 neza-
městnané, 80 nezaměstnaných je bez vší 

podpory. Vidno, že bude nutno opatřiti 
jim práci. Nastala horka +27o ve stínu. 
Plovárny v Praze jsou plně obsazeny.

Květen
Svátek práce. Příslušníci různých poli-
tických stran odcházejí na místa, kde se 
konají průvody neb schůze. V poledne 
jel PhDr. Ryc na kole z villy Celestýny 
ku škole. Na cestě k Samohrdovům jelo 
auto. Nastala srážka, Dr. Ryc byl vržen 
na sloup, zraněn na hlavě a odvezen do 
pražské nemocnice, kde se uzdravil. Kon-
trola mléka laktometrem dopadla dobře 
u všech obchodníků, až na 1 baňku. Spo-
lek majitelů domů vytýká obci nehospo-
dárnost. Je veliké sucho, ohroženy jsou 
řepy, obilniny i brambory a na stromech 
vadne listí. Spolek Rovnost oslavuje své 
35leté trvání. 24. konala se volba presi-
denta republiky. T. G. Masaryk, který se 
zasloužil o vlast, byl zvolen po čtvrté 327 
hlasy ze 420, 53 lístky byly prázdny, 38 
hlasů dostal komunista Gottwald. Vol-
ba děla se ve Vladislavském sále, k tomu 
upraveném. Obce i města projevují svou 
radost různými oslavami. Zde sdružily se 
všechny korporace s obecním zastupitel-
stvem a uspořádaly průvod obcí, jehož 
se účastnily všechny spolky, Sokolové, 
Hasiči, Dělnická tělovýchovná jednota, 
Rovnost, Baráčníci, Republikán, žactvo 
a  téměř všechno občanstvo. Starosta 
Fořt a učitel Andrš pronesli delší řeči, 
žáci přednášeli vhodné verše, hudba za-
hrála „Teče voda teče“ a národní hymny. 

Červen
Pouť proti letům minulým byla chudá. 
Málo cukrářů, kramářů i kupujících. Je 
stále velké sucho. Spolku majitelů domů 
vyslovuje se nelibost nad stálou kritikou 
obecního hospodaření. 26. koná se mi-
mořádná schůze. Jedná se o přípravách 
k započetí stavby školy, tj. o opatření pe-
něz k tomu. 

Červenec
Zahájena III. dělnická Olympiáda v Praze. 
Mimo jiné nastoupilo i 1300 vojínů ke 
cvičení s puškou, které uchvátilo svou 
přesností. Cvičili české kraje, ale také 
Švýcaři, Američané, Belgičané, Něm-
ci,… V prostných cvičilo 6460 žen a 5500 
mužů. Návštěva veliká, téměř jako o so-

Výstava ovoce v Třeboradicích, foto M. Nováková
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kolském sletu. Hakenkrajcleři ve Vídni 
chtěli odstranit vládu. Kancléř Engelbert 
Dollfus byl zastřelen, ve Vídni již podru-
hé mimořádný stav. Časopisy obviňují 
Německo, že je strůjcem tohoto zločinu. 
Povstání potlačeno, vůdci vídeňského 
puče odsouzeni k smrti provazem. U nás 
průvod k oslavě Mistra Jana Husa z cviči-
ště DTJ s hudbou. Účast tentokráte byla 
menší let minulých. Svátek se světí všu-
de, obchody zavřeny celý den, na škole, 
v hostincích a u některých živnostníků 
visí prapory. 

Srpen
Práce kanalizační a silniční jsou v plném 
proudu. Několik občanů domáhalo se 
podpory ve stáří. Na hřišti kopané zápa-
sí místní klub se Slávií. Účast ohromná, 
ale Čakovice podlehly 9:3. Baráčníci mají 
obžínky U Sládků. Komunisté svolali do 
Čakovic schůzi okolních soudruhů. Úřad 
schůzi zakázal, ale večer U Sládků sešli 
se přece a řečnilo se na ulici před hos-
tincem. Místní četnictvo schůzi obušky 
rozehnalo. Rovněž v Třeboradicích měli 
schůzi a i tam byli rozehnáni. V Avii před-
váděli po tři večery po 21 hodině vojen-
ští letci a dělostřelci manévry. Téměř celé 
Čakovice účastnily se dívání, ale měsíc 
v úplňku dojem kazil. Válka visí ve vzdu-
chu, tak hlásají časopisy. Nikdo ji nechce, 
nikdo neví, kde propukne, všichni se 
bojí, každý stát se na ni připravuje. 

Září
Na trzích a v obchodech velké množ-
ství hub. Mnoho lidí odchází na houby 
i do vzdálených krajin Brd a přinášejí 
značnou kořist. Ochotníci Sokola sehráli 
divadelní hru Na svatém kopečku. Hra 

se líbila, byla hrána 3 krát, vždy při vy-
prodaném domě. Továrna má zápis do 
cukrovaru. Sta dělníků přijíždějí na ko-
lech, jiní přicházejí pěšky, množství žen 
má převahu. Z celého okolí přicházejí 
s žádostí o práci. Zapsaných bylo 3200 
lidí, a  asi jen 1100 jich může býti přija-
to. O  posvícení sešlo se mnoho kramá-
řů, houpaček a všemožných pouťových 
podniků. Návštěva byla značná a utráce-
lo se jako v dobách blahobytu. 

Říjen
Cukrovar přijímá řepu do jam a suro-
vina z okolních cukrovarů sváží se do 
rafinérie. Vyhlášky u továrny jsou stále 
obklopeny zástupy dělníků, hledajících 
své jméno mezi povolanými ku práci. 
Počíná i práce v surovárně. 28. slaví se 

16té výročí naší samostatnosti. Mnoho 
domů ozdobeno prapory. Sokol měl ve-
čer tělocvičnou akademii, DTJ divadelní 
představení U Trykalů.

Listopad
Okresní úřad svolal starosty bývalého 
okresu karlínského na schůzi do místní 
sokolovny, aby projednán byl rozpo-
čet a jak čeliti nezaměstnanosti. Včelaři 
mají schůzi U Sládků, U Trykalů je diva-
dlo a v sokolovně biograf. Po silnici svá-
žejí auta řepu ze skladišť v Prezleticích, 
Brázdimě, Měšicích, Líbeznicích a Cha-
brech a skládají ji do jam. Lidé v cukro-
varu se mění po osmi hodinách ve 14, ve 
22 a v 6 hodin. V neděli U Tryklů divadlo 
a čaj o 5. Listopad byl počasím příznivý 
pro rolníky i dělníky. Polní práce ukon-
čeny byly k všeobecné spokojenosti. 
Zaměstnání v cukrovaru přineslo obci 
i okolí slušnou obživu, nezaměstnaných 
nebylo mnoho.

Prosinec
15. večer Slavnost vánočního stromku 
na prostranství před poštou. Vysoký 
smrček je osvětlený 24 různobarevný-
mi žárovkami, vedle stojí pokladnička 
pro dary. Kolem plno lidí a dětí. Starosta 
vyličuje bídu v rodinách nezaměstna-
ných, snad vžene i slzu v oko. Obrací se 
k srdcím těch, kteří s ubožáky cítí, a žádá, 
aby každý přispěl jakýmkoliv darem. Na 
Štědrý den všude okna osvětlena – Ježí-
šek naděluje. O půlnoční plný chrám. 

Připravila Jarka Krákorová
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Žáci čakovické SOŠ se vydali na kurz vaření do Itálie

školStví

 » Hned na začátku nového školního 
roku se žáci z čakovické gastrono-
mické školy SOŠ a SOU pustili do 
kolotoče nejrůznějších akcí, které 
jim nejen zpestřují výuku, ale rovněž 
při nich nasbírají spoustu neoceni-
telných zkušeností.

Krátce poté, co se vrátili z prázdninových 
radovánek, se skupina z Čakovic vydala 
na kurz vaření do italského Milano Ma-
rittimo. 

"Každý den se studenti pod vedením 
zkušených šéfkuchařů učili tradiční po-

krmy italské kuchyně. Jmenujme na-
příklad pizzu, lasagne, pastu, tiramissu 
a další," vypráví členové pedagogického 
sboru, kteří se výpravy také zúčastnili.

"Studenti po ukázce a výkladu šéfkucha-
ře museli daný pokrm uvařit pro hosty 
hotelu dle tradičních místních receptů, 
na vlastní oči mohli vidět právě vylovené 
ryby či mořské plody, následně je mohli 
i správně zpracovat a uvařit z nich. Kurz 
byl pro studenty zajímavý i tím, že měli 
možnost poznávat italskou kulturu díky 
výletům po okolí hotelu. Největší zážitek 

však měli z výletu do San Marina, státu, 
který patří mezi nejmenší v Evropě. Ve 
volném čase měli studenti možnost vyu-
žít poslední dny teplého počasí a vykou-
pat se v moři. 

Závěrem týdne byla studentům před-
stavena výroba sektu Prosecco. Dle slov 
zúčastněných byl tento kurz vaření tím 
nejlepším gastronomickým zážitkem, 
kterého se díky SOŠ a SOU Praha Čakovi-
ce mohli zúčastnit," pochvalují si nevšed-
ní, ale mimořádně zajímavé zážitky.
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Zasportujte si ve Ski & Run týmu
 » Do speciálního spolkového čísla 

čakovického časopisu se nestihl při-
hlásit všestranný sportovní kroužek 
Ski & Run Čakovice.

"Naší hlavní činností je běh a zvyšování 
fyzické kondice dětí, jejich obratnost, 
koordinace a návyk na správný stereo-
typ pohybu. Další naší aktivitou je pak 
příprava ne překážkové závody OCR, 
horská kola, inline brusle a v zimě sjez-
dové lyžování. Nejsme závodní lyžařský 
oddíl, ale cílem je, aby děti měly radost 
z pohybu na lyžích, uměly lyže ovládat 
a v neposlední řadě se rozvíjela jejich 
dovednostní lyžařská technika. Lyžař-
ské výjezdy však nejsou podmínkou do-
cházky na náš kroužek. Naší činnost tedy 
doplňujeme o víkendové akce jako jsou 
vyjížďky na horských kolech výuka inline 
a podobně," říká Michal Mikuš.

"Účastníme se běžeckých závodů v okolí 
Čakovic, ale také Poháru běžeckých na-
dějí, kde je velmi silná konkurence a děti 
si tak mohou porovnat své běžecké síly. 
V neposlední řadě jsme se začali účastnit 

závodů OCR - Spartan race, kde jsou pro 
děti připraveny běžecké závody s  pře-
kážkami. Většinu víkendu po celý rok se 
účastníme sportovních akcí. Výsledky 
našich dětí jsou skvělé a náš "žlutý" team 
je závodní hrozbou pro nejeden atletic-
ký klub," dodává.

V pondělí je sportovní kroužek pro děti 
ročníků 2009 až 2013, v pondělí, stře-
du a  nepravidelně v pátek pro 2003 až 

2010. Oddíl by rád doplnil skupinu 2003 
až 2008.

"Máš-li týmového ducha, chuť aktivně 
sportovat a chtěl/a bys patřit do našeho 
teamu, neváhej nás kontaktovat. 

Přijď si vyzkoušet kterýkoli trénink. 
Cena: 1500/pololetí (1x týdně). Infor-
mace získáte na webových stránkách  
www.ski-team.cz nebo na facebookové 
stránce," vzkazuje zájemcům Michal.

 
Od září otvíráme také badmintonovou školičku pro děti od 3 do 6 let. 

Zároveň začínají badmintonové tréninky pro dospělé. 
sledujte naše stránky www.bbarena.cz 
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100 Mb/s za 255 Kč na prvních 6 měsíců při objednání do 31. 10. 2018

40 Mb/s za 95 Kč na prvních 6 měsíců při objednání do 31. 10. 2018

Neomezený datový limit (žádný FUP)

Internetová televize Nordic TV s až 120 kanály

Venkovní anténa a Wi-Fi router v ceně služby

Jednoduše, online, bez smluvních závazků

www.nordictelecom.cz

Konečně je tady! První 5G internet na doma
Přinášíme k Vám superrychlý internet, který letííí

Kde lítá náš internet?
Čakovice, Miškovice, Třeboradice

Stabilita a spolehlivost díky vyhrazenému 5G pásmu

Společnost Galvanika Praha s.r.o. nabízí 
prostředí firmy zabývající se povrchovými úpravami kovů 
pro řadů významných tuzemských i zahraničních firem. 
Naše ruční výroba klade důraz na kvalitu prováděných 
povrchových úprav, včasnost a týmovost.  

Náplň práce:                  obsluha ruční galvanické linky 
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Web, Telefon, e-mail:   www.galvanika.cz 
                                                    +420 702 136 050 
                                                    praha.galvanika@gmail.com 
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15inzerce

Váš servisní partner Volkswagen AUTO ELSO s.r.o.
Cukrovarská 900/10, 196 00  Praha 9 Čakovice, tel.: 283 932 020, e-mail: autoservis@auto-elso.cz

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. 
Volkswagen Service.

Využijte naši aktuální nabídku servisních úkonů pro vozy starší 5 let s využitím Economy  

dílů Volkswagen®, zimních pneumatik s bezplatnou zárukou PneuGarance a možnost  

sezonní servisní prohlídky v našem autorizovaném servisu Volkswagen. 

S naší zvýhodněnou nabídkou, která platí do 31. 12. 2018, zimu hravě zvládnete.

S NÁMI ZIMU  
HRAVĚ ZVLÁDNETE.
ZIMNÍ SERVIS VOLKSWAGEN
PRO VOZY STARŠÍ 5 LET

Volkswagen

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!

428001-ADC_inzerat[185x90] 06/2013.indd   1 26.6.13   13:19

Jazyková škola Angličtina Praha 9 se sídlem v Čakovicích hledá nové lektory! 
Nabízíme práci v příjemném prostředí a kolektivu, úvodní zaškolení a kvalitní 

metodiku, možnost flexibilní pracovní doby. Váš životopis zašlete na: info@
anglictinapraha9.cz nebo na  

vanickovamarketa@seznam.cz, případně volejte na tel.: 777 151 324

KOMINICTVÍ NĚMEC,  
čištění, revize, opravy. 

Tel.: 775132921.

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

Kácení a řez rizikových stromů 
stromolezeckou technikou,  

tel. 606 527 091.



Čakovické posvícení na počest 100. výročí republiky

Devátý ročník Čakovického posvícení byl tématicky zasvěcen 
100. výročí založení republiky. Začalo se mší svatou v kostele 
sv. Remigia a po slavnostním zahájení vypuklo na náměstí Ji-
řího Berana bujaré veselí. Nejprve určené pro děti (pohádka 
Budulínek a Mandelinka, pohádka spolku Bona Fide) a pak si 
začali přicházet na své i dospělí, programem je provázel mo-
derátor Igor Šebo. Na pódiu vystoupila Rabaka, folklorní sou-
bor Vonička a po nich zlatý hřeb hudebního programu The 
Plastic People Of The Universe, které posléze vystřídali skvělí 

Holokrci. Své umění ukázal rovněž Ladies Flair team se svou 
barmanskou show.
Poděkování patří sponzorům: ADC Systems, Martin Kožmín, 
Alkom Security, Motorgas, Vaše Zeleň, Formkov, Montáže 
Čakovice, FestTech, Bobcat CZ, Pražská teplárenská, Baumit, 
Pragis, Česká spořitelna, Auto Elso a Dozna. Poděkování za 
pomoc při organizaci v den posvícení zaslouží Romana Tká-
čová, Petra Šikýřová, Hana Huspeková, Michaela Šimůnková, 
Kateřina Marhoulová.


