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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

Nově otevřená cukrárna -
 Sladka Dílna

Výroba narozeninových a svatebních 
dortů na zakázku. Denně široká 

nabídka zákusků, dortů, pečených 
nanuků atd. Přijímáme objednávky na

vánoční cukroví.
Něvská 834/9, tel.: 775033520
email: sladkadilna@gmail.com

Dosavadní tvorbu můžete shlédnout 
na stránce 

www.facebook.com/sladkadilna
Otevírací doba: Út-Ne 9:00-18:00

Pondělí zavřeno

KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize, 
opravy. Tel.: 775132921.

Školička U Sparťánka
Pod Návsí 11/2, Praha 9 – Čakovice

Soukromá školička – jesličky
Přijímá dětičky od 1 roku

Volná místa 
Těšíme se na Vás a Vaše dětičky

Prohlídku můžete sjednat na 
tel. 722 700 268, www.uspartanka.cz,  
www.facebook.com/skolickauspartanka

e-mail: sp.ms@seznam.cz

FACILITY MANAGER
Přijmeme pracovníka pro řízení 

správy komerčních areálů v Praze 9
Požadujeme SŠ (VŠ) s techn. 

zaměřením, práce min. 5 let, mzda až 
do 50. tis. Kč/měs. Životopisy zasílejte 

na e-mail: ja.pr@seznam.cz

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

www.manikura-pedikura-lenka.cz
Manikúra, pedikúra-mokrá, suchá

Shellac CND, modeláž nehtu
Parafínový zábal k pedikúře zdarma

Vchod společný s krejčovstvím
Ul. Dr. Marodyho 177 Čakovice

VO hutním materiálem v Praze 9 

přijme ŘIDIČE-SKLADNÍKA.
Požadujeme profesní ŘP-C, 

karta řidiče, výhodou VZV, jeř., 

palič., vazač. průkaz, mzda 30 - 35 tis. 

Kč/měs. Tel: 731 545 839, 
knourek@technimat.cz

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
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Vánoční strom se rozzářil
Ve fotogalerii se můžete podívat, jak si občané naší městské 
části užili příjemné tradiční rozsvícení vánočního stromečku 
v prostoru před čakovickým zámkem.

S poctivostí nejdál dojdeš
Často se povídá, že dnešní mládež je zkažená, že už to 
není jako dříve, kdy děti zdobila úcta a poctivost. Jsou ale 
situace, které vám ukáží, že to ani v dnešních dnech není 
tak špatné, jak se může zdát. To dokázala trojice kluků 
z čakovického gymnázia.

Historické perličky
Zajímá vás historie Čakovic a jejího okolí? V oblíbeném seriálu 
Jarky Krákorové "Kronikářské perličky" se tentokrát vrátíme 
do roku 1926. Zajímá vás, co se tehdy na území naší městské 
části dělo?

Dočkají se Čakovice zastávky metra?
To, co ještě nedávno vypadalo jako pouhý sen, nabývá 
postupně reálnějších obrysů, byť jde pouze o první krůček. 
Magistrát zadal dopravnímu podniku vypracování studie, která 
má zjistit, jak časově a finančně náročné by bylo protažení linky 
metra C do Čakovic.

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, Dagmar Nová. Příjem inzerce: inzerce@cakovice.cz, 
tel.: 283 061 426. Evidenční číslo MK ČR E 14335. Sazba: MS-Design, tisk: Vydavatelství MAC, spol. s r. o. Distribuci do všech 
poštovních schránek v MČ Praha – Čakovice zajišťuje Úřad MČ – toto číslo vyšlo v prosinci 2017.

Slovo 

starosty

už tu máme Vánoce a během nich každý očekává 
nějaký ten dárek. I naše městská část má svá přání.

Nějaké milé překvapení by nás jistě potěšilo, tak 
uvidíme, co naše městská část najde pod vánoč-
ním stromečkem. Možná to bude dárek ve formě 
doporučujících studií na stavbu metra do Čakovic. 
Mnoho z vás se mě ptá, zda je to opravdu reálné. 
Ano, pochopitelně, že je to reálné. Nechci si vůbec 
připouštět myšlenku, že veškeré naše úsilí by ne-
vedlo k jistým výsledkům. A to těm, že za pár let 
se mnoho z nás bude dopravovat metrem přímo 
z Čakovic.

Možná bychom mohli také dostat jiný dárek. V po-
době výkupu pozemků, které bychom rádi vlastni-
li. Ať už jde o pozemky u čakovického fotbalového 

hřiště, nebo pozemky, které by zabránily vzniku 
drtičky odpadu v Třeboradicích.

Oboje cheme, lobujeme a tlačíme. Nechme se tedy 
překvapit, jak Vánoce pro naši městskou část do-
padnou. Osobně za tato přání zapálím svíčku.

Už jedno přání se nám splnilo, docílili jsme navý-
šení rozpočtu o pár milionů korun, což se v příštím 
roce projeví. Rádi bychom totiž vložili více peněz 
do infrastruktury, ale také například do sportu. 

Vám všem, milí přátelé, přeji krásné Vánoce, mno-
ho společných zážitků, klidných okamžiků a šťastný 
vstup do roku 2018.

S úctou, váš starosta Alexander Lochman

Milí přátelé,
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Dostane protažení linky metra do Čakovic zelenou?
 » Jsme o krůček blíže možnosti, 

že by v budoucnosti vedla do naší 
městské části linka metra! Pražský 
dopravní podnik totiž na konci lis-
topadu zadal vypracování studie 
na prodloužení trasy C z Letňan do 
Čakovic. Projekt, který vypracuje 
společnost Metroprojekt bude stát 
Dopravní podnik téměr 900 tisíc 
korun.

"Dohodla jsem se s DPP, že tyto možnosti 
prověří. Ze závěrů studie by měl vyply-
nout odhad možných nákladů na toto 
řešení a rovněž časový odhad možné 
realizace. Závěry této studie budou slou-
žit jako podklad k rozhodnutí, zda tato 
varianta bude z naší strany nadále tou 
preferovanou," řekla pražská primátorka 
Adriana Krnáčová.

Prodloužení metra do Čakovic není jedi-
ným, které bude studie zkoumat. "V plá-
nu je také prověřit možnost prodloužení 
linky A z Motola na Letiště Václava Havla 
a rovněž prodloužení áčka na východě 
Prahy, kde jsou velká sídliště v Hostivaři, 
Horních Měcholupech a Petrovicích, je-
jichž dopravní obslužnost není ideální. 
Vše musíme v každém případě prověřit. 
Za klíčové považuji porovnání s povrcho-
vou kolejovou dopravou, abychom znali 
parametry různých variant," upozorňuje 
Petr Dolínek, náměstek primátorky pro 
dopravu, sport a volný čas.

Nejvýhodnější trasu i konkrétní podobu 
nového úseku „céčka“ naznačí až zmiňo-
vaná studie. Vzhledem k zástavbě ve vět-
šině dotčené lokality je pravděpodobné, 
že by dráha z Letňan do Čakovic měla 
vést klasicky pod zemí.

„Tu studii zatím neznám. Obecně ale po-
važuji prodloužení metra v této oblasti 
s  rostoucím počtem obyvatel za strate-
gicky rozumné řešení. Povrchová dopra-
va je přehuštěná na celém severovýcho-
dě Prahy,“ komentoval plán děkan Do-
pravní fakulty ČVUT a exministr dopravy 
Petr Moos. Náměstek primátorky pro 
dopravu Petr Dolínek chce nabídnout 
metro i obyvatelům sídlišť na východě 
Prahy. „Proto chci prověření možností 
prodloužení trasy A směrem do Petrovic, 
Horních Měcholup či Hostivaře," nastínil 
Dolínek.

Ke slovu se tak nyní dostanou projektan-
ti, kteří před sebou mají veliký kus práce.

Text: Michal Káva
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Kde by se ještě mohlo prodlužovat metro?Kde by se ještě mohlo prodlužovat metro?

FOTO: DENÍK/DPP.CZ/METROPROJEKT

Cena nových úseků metra
Stavba kilometru dráhy metra stojí 
řádově jednotky miliard korun, v závislosti 
na geologickém podloží a způsobu 
výstavby (ražený nebo hloubený tunel, 
zakrytý tubus atd.).
V roce 2015 otevřený úsek linky A mezi 
stanicemi Dejvická a Nemocnice Motol 
měří 6,1 kilometru a stál zhruba 
20 miliard korun. 

Metro C
Tzv. „červená linka“ pražského metra je 
nejstarší a nejvytíženější. Aktuálně měří 
22,4 km a má 20 stanic. V roce 2004 
se céčko prodloužilo o 4 km v úseku 
Nádraží Holešovace – Ládví. V roce 2008 
následovalo prodloužení o 4,6 km z Ládví 
do Letňan.

Metro D
Stavební práce na nové „modré“ 
lince by měly začít v roce 2019. Jako 
první se začne stavět úsek Pankrác – 
Olbrachtova. Odhady nákladů na víc než 
desetikilometrovou dráhu mezi náměstím 
Míru a Depem Písnice s celkem deseti 
stanicemi se pohybují mezi 40 a 50 
miliardami korun. První vlaky bez řidičů 
by měly na této lince vyjet mezi roky 
2025 a 2030. Přípravu stavby provází 
problémy s výkupy pozemků. I proto se 
Praha letos rozhodla zapojit do budování 
nadzemní infrastruktury soukromý sektor.

Správa železniční a dopravní cesty 
zároveň pokračuje v přípravě projektu 
modernizované trati Praha – Kladno 
s odbočkou na letiště.

Podle TOP 09 by stála za posou-
zení i varianta prodloužení céčka 
z Hájů do Uhříněvsi a také prota-

žení plánovaného déčka z Písnice 
až do Jesenice

 Adriana Krnáčová (ANO)
primátorka

„Ze závěrů studie vyplyne odhad 
nákladů a časový horizont. Pro-

dloužení trasy A je ve hře. Studie 
napoví, zda jej vedení Prahy bude 

dále preferovat.“

Petr Dolínek (ČSSD) 
náměstek primátorky pro dopravu

 
„Musíme v každém případě prověřit 
i možnosti prodloužení trasy C do 

Čakovic a rovněž prodloužení 
áčka na východě Prahy, kde jsou 
velká sídliště v Hostivaři, Horních 

Měcholupech a Petrovicích, jejichž 
dopravní obslužnost není ideál-
ní. Za klíčové považuji porovnání 

s povrchovou kolejovou dopravou, 
abychom znali parametry různých 

variant.“ 

názor
opozice:

Praha si spolu se studií k úseku Letňany – Čakovice objednala obdobnou studii 
k úseku metra A Nemocnice Motol – Letiště Václava Havla. 
Tímto krokem potvrdilo vedení metropole, že plán metra na letiště má po několika 
letech stagnace opět reálné vyhlídky. Studie k prodloužení linky metra A na letiště 
má být hotová do konce roku.  
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Cena nových úseků metra
Stavba kilometru dráhy metra stojí 
řádově jednotky miliard korun, v závislosti 
na geologickém podloží a způsobu 
výstavby (ražený nebo hloubený tunel, 
zakrytý tubus atd.).
V roce 2015 otevřený úsek linky A mezi 
stanicemi Dejvická a Nemocnice Motol 
měří 6,1 kilometru a stál zhruba 
20 miliard korun. 

Metro C
Tzv. „červená linka“ pražského metra je 
nejstarší a nejvytíženější. Aktuálně měří 
22,4 km a má 20 stanic. V roce 2004 
se céčko prodloužilo o 4 km v úseku 
Nádraží Holešovace – Ládví. V roce 2008 
následovalo prodloužení o 4,6 km z Ládví 
do Letňan.

Metro D
Stavební práce na nové „modré“ 
lince by měly začít v roce 2019. Jako 
první se začne stavět úsek Pankrác – 
Olbrachtova. Odhady nákladů na víc než 
desetikilometrovou dráhu mezi náměstím 
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modernizované trati Praha – Kladno 
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Podle TOP 09 by stála za posou-
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z Hájů do Uhříněvsi a také prota-

žení plánovaného déčka z Písnice 
až do Jesenice

 Adriana Krnáčová (ANO)
primátorka

„Ze závěrů studie vyplyne odhad 
nákladů a časový horizont. Pro-

dloužení trasy A je ve hře. Studie 
napoví, zda jej vedení Prahy bude 

dále preferovat.“

Petr Dolínek (ČSSD) 
náměstek primátorky pro dopravu
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Cena nových úseků metra
Stavba kilometru dráhy metra stojí 
řádově jednotky miliard korun, v závislosti 
na geologickém podloží a způsobu 
výstavby (ražený nebo hloubený tunel, 
zakrytý tubus atd.).
V roce 2015 otevřený úsek linky A mezi 
stanicemi Dejvická a Nemocnice Motol 
měří 6,1 kilometru a stál zhruba 
20 miliard korun. 

Metro C
Tzv. „červená linka“ pražského metra je 
nejstarší a nejvytíženější. Aktuálně měří 
22,4 km a má 20 stanic. V roce 2004 
se céčko prodloužilo o 4 km v úseku 
Nádraží Holešovace – Ládví. V roce 2008 
následovalo prodloužení o 4,6 km z Ládví 
do Letňan.

Metro D
Stavební práce na nové „modré“ 
lince by měly začít v roce 2019. Jako 
první se začne stavět úsek Pankrác – 
Olbrachtova. Odhady nákladů na víc než 
desetikilometrovou dráhu mezi náměstím 
Míru a Depem Písnice s celkem deseti 
stanicemi se pohybují mezi 40 a 50 
miliardami korun. První vlaky bez řidičů 
by měly na této lince vyjet mezi roky 
2025 a 2030. Přípravu stavby provází 
problémy s výkupy pozemků. I proto se 
Praha letos rozhodla zapojit do budování 
nadzemní infrastruktury soukromý sektor.

Správa železniční a dopravní cesty 
zároveň pokračuje v přípravě projektu 
modernizované trati Praha – Kladno 
s odbočkou na letiště.

Podle TOP 09 by stála za posou-
zení i varianta prodloužení céčka 
z Hájů do Uhříněvsi a také prota-

žení plánovaného déčka z Písnice 
až do Jesenice

 Adriana Krnáčová (ANO)
primátorka

„Ze závěrů studie vyplyne odhad 
nákladů a časový horizont. Pro-

dloužení trasy A je ve hře. Studie 
napoví, zda jej vedení Prahy bude 

dále preferovat.“

Petr Dolínek (ČSSD) 
náměstek primátorky pro dopravu
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Poctiví kluci z gymnázia vrátili nalezenou kabelku
 » Často se povídá, že dnešní mlá-

dež je zkažená, že už to není jako 
dříve, kdy děti zdobila úcta a po-
ctivost. Jsou ale situace, které vám 
ukáží, že to ani v dnešních dnech 
není tak špatné, jak se může zdát. 
Takovým krásným příkladem je tro-
jice kluků z čakovického gymnázia 
Marcel D., Matyáš K. a Otomar M.

Co se stalo? Zmiňovaní kluci byli svědky 
události, jak jedna paní spěchala z au-
tobusové zastávky na parkoviště před 
Globusem a na zastávce nechala svou 

kabelku. Když kluci uviděli, že paní od-
jela autem pryč, tak neváhali a kabelku 
s celým obsahem odnesli na okrskovou 
služebnu městské policie.

"V kabelce, kterou kluci poctivě ode-
vzdali, byly doklady, podle kterých jsme 
majitelku zkontaktovali a ta si pro ni 
s  nadšením a úlevou přijela. Poctivost 
kluků mě opravdu překvapila, s něčím 
podobným jsem během svoji práce 
u městské policie ještě nesetkal," řekl 
strážník David Bednář, kterému kluci na 
služebnu kabelku přinesli.

"Chlapci dostanou pochvalu ředitelky 
školy a nějakou sladkost k tomu," těšilo 
ředitelku čakovického gymnázia Danielu 
Hochmanovou, že má ve třídách takové 
poctivce.

A co na to říkají sami kluci?

"Ani chvilku jsme neváhali a věděli, že mu-
síme kabelku odevzdat na policii nebo na 
úřad. Když se to rodiče dozvěděli, tak na 
nás byli moc pyšní," usmívají se.

A nám nezbývá než si přát, aby takových 
případů bylo více a více.

Text: Michal Káva

Strážník David Bednář s Marcelem D. a Matyášem Křídou. 
Na snímku chybí ještě třetí z party poctivců, Otomar M.

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
ZE

R
C

E

IN
ZE

R
C

E
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Světový gastronomický veletrh IGEHO 
Basilej 18. – 22. 11. 2017 (Švýcarsko)
 » Ve dnech 19. – 22.11.2017 se 

vybraní žáci naší školy spolu s pe-
dagogy zúčastnili odborného zájez-
du na světový gastronomický veletrh 
pořádaný ve švýcarské Basileji. Zá-
jezd se uskutečnil díky nadačnímu 
fondu „Cesta ke vzdělání“ ve spolu-
práci s ředitelkou SOŠ a SOU Pra-
ha-Čakovice Mgr. Věrou Novákovou. 
Žáci tím byli odměněni za vzornou 
reprezentaci na říjnové meziná-
rodní gastronomické soutěži střed-
ních gastronomických škol pořáda-
né v Bratislavě, kde se naše škola 
umístila mezi ostatními na prvním 
místě. 

Výstava probíhala v supermoderní vý-
stavní třípodlažní hale Neue Messe Basel 
postavené v roce 2013, jejíž výstavba 
stála 400 miliónů švýcarských franků.

Na výstavní ploše 120 000 m2 vystavova-
ly nejpřednější světové gastronomické, 
potravinářské i strojírenské společnosti 
kde prezentovaly své výrobky, které by 
v moderní gastronomii neměly chybět 
v  žádném moderním hotelu, restauraci 
či jiném gastronomickém provozu.

Žáci měli možnost vidět současné tren-
dy vybavení provozoven nábytkem, 
restauračním inventářem (z porcelánu, 
skla, plastických hmot a dřeva) a dalším 
nejrozmanitějším hotelovým a restau-
račním mobiliářem. Žáci se také velmi 
zajímali o moderní vybavení kuchyní 
stroji a zařízeními, které dnes práci ku-
chařů velmi usnadňují. 

Velký prostor byl na výstavě věnován 
též nápojům. Vystavovatelé seznamova-
li návštěvníky s novinkami při přípravě 
kávy a teplých nápojů, řada stánků byla 

zaměřena na prezentaci vín, piva, liho-
vin, nealkoholických nápojů a nového 
trendu molekulární mixologie.

Největší zájem však měli naši žáci o pre-
zentaci práce nejpřednějších světových 
kuchařů u kterých měli možnost často 
degustovat a posuzovat nové zajímavé 
kuchařské výrobky.

Věříme že tento zájezd pomohl žákům 
se orientovat v novém, velmi moderním 
pohledu na novinky v oboru, který si vy-
brali pro své budoucí povolání.

Závěrečné odpoledne zájezdu žáci pod-
nikli výlet k Rýnským vodopádům. Vodo-
pády se nacházejí u městečka Schaffhau-
sen a jsou největšími evropskými vodopá-
dy, co se týče průtoku vody za sekundu.

Ing. Jan Rezek
Zástupce ředitele pro PV

SOŠ a SOU Praha - Čakovice
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U čakovického zámku se rozzářil vánoční strom
Stejně jako každý rok, tak i letos, se na začátek adventu slavnostně rozzářil vánoční strom v prostranství před čakovickým zám-
kem. Stovky lidí si vyslechly příjemná hudební vystoupení, dospělí ochutnali voňavý svařák a děti utíkaly před čertem a smály se 
s andělem. Hlavně si všichni přítomní v přátelské atmosféře popovídali a naladili se na příjemnou vánoční notu.

Foto: Michal Káva
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Kronikářské perličky – rok 1926

hiStorie

Leden
1. ledna je vlahý den, všeobecně se světí. 
Naše koruna v Curychu je 15.35. Sokol ši-
břinkami zahajuje řadu plesů a tanečních 
zábav u Cmíralů a na Střelnici u Trykalů. 
Obci při silnici miškovické přiděleno 38 
parcel a na průhoně 2 ha. O parcely uchá-
zí se 60 místních žadatelů a přidělení 
provede užší místní komise. Stížnosti na 
nečistotu domu č.p. 59, který koupil pan 
Studenovský, bylo vyhověno a nařizuje se 
majiteli zříditi ihned záchod. Pozemek p. 
Kindlové je určen k budoucímu náměstí. 
Novým obecním strážníkem zvolen K. Pe-
třík. Ministerstvo vnitra republiky Česko-
slovenské a Vláda republiky Českosloven-
ské povýšila usnesením ze dne 15. ledna 
1926 osadu Čakovice na městys.

Únor
V obci ve velmi mnohých domech zave-
deno je již radiové spojení s Prahou. Na 
200 rodin poslouchá denně koncerty 
z  Prahy a přednášky. Tyče na antény ční 
z mnohých zahrad a nad hlavami občanů 
vedeno je několik drátů. Měsíční před-
platné na rádio činí 10 Kč. Provede se 
další kanalisace a úprava ulic dlážděnými 
a šotolinovými chodníky. Bude nutno ob-
jednati ještě 20 sloupů a rozšířiti síť elek-
trovodu.  

Březen
Spadl s aeroplánem u Letňan 26ti letý pilot 
Chladil. Zkoušel nový typ letadla a   před 
komisí předváděl různé odvážné pohyby. 
Svou neohroženost zaplatil životem. Parce-
ly přiděleny občanům: Vysušilovi, Kecové, 
Krulichovi, Skořepovi, Petříkovi, Rubešovi, 
Pospíšilovi, Horníčkovi, Rezkovi, Kováříkovi, 
Veselému, Koudelkovi, Utratilovi, Hradec-
kému, Kozlovské, Dalíkovi, Helebrandovi, 
Huptychovi, bratrům Procházkovým, Čápo-
vi, Miňovskému, Pávkovi, Průšovi, Hofma-
novi…. Další o příděl žádají. Žactvo proved-
lo hru Dr. Drimla „Smrt jede ze vsi, nové léto 
do vsi“ se zpěvy. Dívky byly v krojích. Ředitel 
školy promluvil několik přiměřených slov. 
Přítomni byli hlavně rodiče dětí. 

Duben
Zahajuje činnost naše Národní banka. 
Cukrovar povede přes silnici dráhu, aby 
mohl z nádraží přímo řepu dovážeti do ře-
pníku v cukrovaru. Dráze padnou za oběť 
2 dvojdomky, hasičské cvičiště a několik 
dospělých stromů. Svátek Pondělí veliko-
noční byl zrušen, ale světí se všeobecně. 
Dělnická tělovýchovná jednota ohrazu-
je prostorné cvičiště za domem č.p. 112 
plotem prkenným. Největší města světo-
vá dle posledních sčítání jsou Nový York 
(9.025.000) a Londýn (7.615.000).

Květen
Svátek práce svěcen byl všeobecně všemi 
politickými stranami na všech místech. 
U  nás slaveno přednáškou, divadelní 
hrou a průvodem obcí. Kope se trať pro 
novou tovární kolej od nádraží. Koncertu-
jí zde Bakulovi zpěváčci. Zpěv jejich je ne-
obyčejně procvičený a dokonalý. Zpívali 
většinou národní písně a uchvátili srdce 
posluchačstva. Tělovýchovná jednota 
Sokol ohrazuje drátem cvičiště u nádraží 
a počíná prostor upravovati. Kvůli krope-
ní ulic zřízeny 2 nové hydranty. 

Červen 
O pouti plno krámků, nahoře v obci hou-
pačky přivábily plno lidí. Odpoledne těž-
ko se projde silnicí a obchodníci pochva-
lují si koupěchtivost mládeže čakovické. 
Ačkoli počasí není příznivé, vzmáhá se tu-
ristika neobyčejně. Silnice jsou plny auto-
mobilů a motocyklů a hlavní vadou jejich 
jest přílišná rychlost. Rychlost 40-50 km 
za hodinu zdá se automobilistům malá! 
Tělovýchovná jednota má okresní slet 
na prostorném cvičišti nově zřízeném za 
č.p. 112. Oslavuje 20ti leté trvání DTJ. 29. 
Přišla zpráva, že mrtvola syna Filipa a Rů-
ženy Schoellerových, posluchače techni-
ky v Curychu Jana Schoellera, nalezena 
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Připravila Jarka Krákorová

byla roztříštěna na úpatí Malého Mythe-
nu ve Švycu. Nešťastný mladík, odvážný 
ve výkonech nebezpečných, slézal vrch 
bez průvodce a zůstává neznámo, jakým 
způsobem zahynul v 23. roce svého věku. 
Druhý syn Alfréd zahynul ve světové vál-
ce a nejstarší Filip Schoeller spravuje fi-
remní závod – železárny. 

Červenec
Počínají v Praze sokolské sletové dny. 
Ohromné sletiště zřízené nákladem ně-
kolikamilionovým poblíže Břevnova při-
lákalo deputace všech slovanských náro-
dů z Evropy i Ameriky. Cvičení přítomen 
byl pan president republiky. 6. Konaly 

se oslavy Mistra Jana Husa s průvodem 
lampionovým, hudbou a proslovy. Domy 
zdobeny prapory. 

Srpen
V polích se pilně seče a již se ozývá z mno-
hých míst mlácení cepem. Velkostatek 
mlátí strojem. Žně jsou v plném proudu 
– o tom svědčí rozházená sláma na všech 
cestách. Chodníky podél silnice a parku 
se dláždí.

Září
Na cestách není vidět pro prach, stromy 
mají vzhled šedivý a okna nutno čistiti 
denně. Dělnictvo velkostatku oslavuje 
obžinky. Odpoledne doprovází hudba 
3 mladíky a 10 děvčat v krojích po obci 
ku dvoru, kdež se k nim připojuje cha-
sa a  průvod odebírá se do Třeboradic, 
kde je taneční zábava. Stavba obecních 
domů svěřena p. Hofmanovi a zdění ka-
nalisace zadáno p. Hebovi. Počíná dobý-
vání řepy. Posvícení – tržiště plné krámů 
cukrářských i hračkářských, houpačky 
a  střelnice oživeny mládeží i dospělými. 
28. Svátek sv. Václava světí jen katolíci. 
Značná část věřících po válce vystoupila 
z církve, školní mládež se kostelu vyhýbá 
a celý rok se dívka ani chlapec v kostele 
neokáže.

Říjen
Velkozahradnictví páně Samohrdovo 
zve k návštěvě chrysantémového parku. 

Výstava měla značnou návštěvu a prodej 
květin byl čilý. 28. Národní svátek svěcen 
všemi městy i obcemi. U nás slavnost-
ní večer u Cmíralů, při němž účinkoval 
pěvecký sbor a přednášel učitel Kubka 
o zvýšení blahobytu v republice. Dle sta-
tistiky připadá na 1 obyvatele v Čechách 
63 litry piva ročně. 

Listopad
Na hřbitovech plno lidí, hroby jsou zdo-
beny nádhernými chrysantémami a svět-
ly. V domě č.p.38 zřízen byl nový krám, 
filiálka uzenářského závodu firmy Exner 
v Libni. Domácích uchazečů o stavební 
parcely je kolem 50, ale pozemkový úřad 
přiděluje parcely i mnohým Pražákům. 
Sokolové hrají u Trykalů divadelní hru 
Střevíček paní markýzy. 

Prosinec
Na tržišti prodávají se hojně vánoční 
stromky a místní obchodníci p. Zacha-
riáš a Pokora prodávají ryby po 16 Kč/
kg. U  obchodníků je čilý prodej, zvláště 
cukrářský krám p. Čížka je plný malých 
i  velkých zákazníků. Letos bylo stromků 
nadbytek. Při mši půlnoční byla veliká ná-
vštěva v místním chrámu. Slavnost Silves-
tra konána byla sice ve všech hostincích, 
ale průběh byl klidný.
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Klub seniorů

Přednášky na měsíc leden 2018

10.1. od 14.00 h. Eva Sokolová – Jak se žilo za 
1. republiky 

17.1. od 14.00 h. MgA. Darina Ničová, DiS. - 
Východní Afrika Keňa, Tanzanie, Malawi, Zambie 
a Zimbabwe

24.1. od 14.00 h. Zlatuše Knollová - Mystický sever 
Srí Lanky

31.1. 14.00 h. Pavla Lešovská - Magdalena Dobromila 
Rettigová pokračování

Senioři haSiči

Jednotka požární ochrany městské 
části Praha Čakovice pořádá nábor 
nových členů starších 18 let. Zá-
jemci se mohou přijít podívat každé 
pondělí od 16 do 18 hodin do hasič-
ské zbrojnice v Miškovicích. Případně 
mohou získat informace na stránkách 
www.sdhprahamiskovice.cz nebo 
na facebooku Hasiči Praha Miškovice.

Stále probíhá nábor nových členů 
do Oddílu mladých hasičů (7-17 let)

 » Oddíl Mladých hasičů při SDH 
Miškovice si v podzimních měsících 
užil několik povedených akcí. 

„Během října jsme se s našimi dvěmi pě-
tičlennými hlídkami v kategorii mladší 
a jednou hlídkou v kategorii starší zú-
častnili celopražského závodu požární 
všestrannosti, konaný v pražském Such-
dole. Zde děti závodily v disciplínách 
jako střelba ze vzduchovek, orientace na 
mapě, zdravověda či vázání uzlů. Mladší 
hlídka A si doběhla pro krásné jedenácté 
místo a hlídka B pro patnácté místo cel-
kem z 35 hlídek v kategorii mladší z celé 
Prahy. Hlídka starších se pak umístila 
na třináctém místě celkem z 22. hlídek. 
Všem moc děkujeme a gratulujeme,“ těší 
vedoucího oddílu Lukáše Horského.

V polovině listopadu se mladí hasiči 
účastnili celorepublikového halového 
závodu Memoriálu Marty Habadové 
v běhu na 60 m s překážkami.

Jak vlastě ten závod probíhá? „Většinou 
se soutěží ve čtyřech závodních drahách 
na tartanovém povrchu, úkolem závod-
níka je překonat bariéru u kategorie 

Mladí hasiči si užili příjemný závěr roku
mladších dětí a dívek vysokou 70 cm, 
pouze u starších kluků je bariéra vysoká 
150 cm. Poté si musejí vzít dvě hadice, 
které jsou umístěny za bariérou a běží ke 
kladině, kde hadice za běhu rozmotají, 
poté seběhnou k rozdělovači, tady musí 
hadice a proudnici pospojovat k sobě 
a  doběhnout co v nejkratším čase do 
cíle. Vypadá to jednoduše, ale není tomu 
tak záleží zde na rychlosti a šikovnosti 
závodníka,“ vysvětluje.

V kategorii mladší dívky závodily Pončí-
ková Soňa a Čítková Tereza V kategorii 
mladší chlapci závodili Hrubeš Filip a Še-
divý Šimon. Druhý závodní den běželi 
ve starší kategorii pouze dva závodníci, 
za dívky Dvořáková Tereza a za chlapce 
Krnáč Jakub.

„Mikulášská nadílka pro mladé hasiče 
a jejich sourozence s rodiči proběhla 
4. prosince v prostorách hasičské zbroj-
nice v Miškovicích. Mikuláš přišel tradič-
ně v doprovodu čerta s andělem, čert si 
nikoho naštěstí neodnesl a tak Mikuláš 
s andělem obdaroval všechny děti. A pro 
příští rok nám přislíbil opět svou návště-

vu,“ usmívá se při vyprávění o mikuláš-
ské nadílce.

A co dál? „I když závodní sezona 2017 
skončila, připravují se děti od prosince 
nejen na další závody v uzlování, kte-
ré se budou konat 24. února v Horních 
Měcholupech, ale také probírají napří-
klad odznaky odborností u hasičů, první 
pomoc a podobně. Za kroužek mladých 
hasičů z Miškovic přejeme klidné proži-
tí vánočních svátků a mnoho úspěchů 
v novém roce 2018,“ uzavírá své povídá-
ní Lukáš Horský.

Vycházka za starými toaletami 
a nočníky
s naším klubem seniorů se vydáme dne 29.1. 2018 na  návště-
va Muzea historických nočníků a toalet v Michalské ulici. Sraz 
účastníků je v 9.00 h. na konečné busu u Tesca v Čakovicích. Je 
zde na 2000 exponátů z období od 15. století po současnost. 
Mezi unikáty patří nočník pro Napoleona Bonaparte, pro Tita-
nic nebo čínského císaře Čchie-Lunga. Kromě nočníků a toalet 
zde naleznete toaletní papíry, splachovadla, kuriozity a drob-
né předměty osobní hygieny. Prohlídka muzea bude včetně 
komentované prohlídky.  Počet účastníků je omezen, proto je 
nutné se přihlásit u paní Sorokové nebo na tel. 283 061 427.
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Turnaj v malé kopané, IX. ročník o pohár Pavla Petříka 

Výsledky letošního turnaje
-----------------------------------

Vyhrálo a loňské prvenství obhájilo družstvo Dynamo Praha.

Druhé místo obsadil tým U Kraba, který turnaj vyhrál naposledy v roce 2015.

Třetí místo patří týmu Házená B. Mělo stejný počet bodů, vzájemný zápas s Krabem skončilo remízou, tak o umístění 
rozhodl rozdíl vstřelených a obdržených branek.

Čtvrté místo Házená A a páté místo Old Lions - bývalí hráči amerického fotbalu - týmu Prague Lions.

Každoroční turnaj v malé kopané IX. ročník o pohár Pavla Petří-
ka skončil vítězstvím týmu Dynamo Praha (obhajoba loňského 
titulu), jako druhý se umístil tým U Kraba. Na třetí odsunul tým 
Házené B - větší rozdíl vstřelených a obdržených branek. Čtvr-
tými byla Házená A. Na chvostu skončili Old Lions.
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AFA
Relax La fabrique
Cukrovarská 978
tdsportgroup@email.cz

mobil 776 360 222

V Čakovicích je otevřeno nové box centrum
 » Kdo rád svému tělu dopřeje po-

řádný fyzický zápřah, má v Čakovi-
cích nový prostor k vyžití. V areálu 
Relax La fabrique byla totiž otevře-
na nová boxovna Adámek Fighting 
Academy.

V rámci podpory sportovních aktivit 
v Čakovicích byl vybudován multifunkč-

ní cvičební sál, který nabízí nejen mož-
nost individuálního vstupu, ale také 
kondiční tréninky boxu, fitboxu, kickbo-
xu, thaiboxu, kruhové tréninky, dětskou 
sebeobranu a kravmagu.

Od příštího roku budou veřejnosti k dis-
pozici i další možnosti k vyžití, například 
taneční hodiny pro děti. „Rádi bychom 

v městské části podpořili sportovní a tě-
lovýchovné činnosti se zaměřením na 
sport pro všechny. S ohledem na roz-
šiřující se výstavbu bytových jednotek 
v  obci a tím i zvyšující se počet obyva-
tel, je vhodné rozšířit sportovní zázemí 
pro občany Čakovic. Ti totiž postrádají 
možnost aktivního odpočinku ve formě 
kontaktních či kondičních sportů. Je zde 
možný vstup individuální, ale také jsou 
zde hodiny hromadných tréninků a mož-
nost domluvit si individuální soukromé 
hodiny. Také je možnost si sál prona-
jmout,“ říkají členové týmu z box centra.

Kdo máte chuť, neváhejte a jděte se pře-
svědčit na vlastní  oči! Veškeré novinky 
a informace najdete na facebookovém 
profilu Adámek Fighting Academy.
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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

ÚDRŽBÁŘ
Pracoviště Praha 9, požadujeme 
zkušenosti s dr. údržb. pracemi, 

výhodou obsl. VZV a ŘP „B“. Možnost 
ubytování v Praze zdrama. 

Kontakt: p. Hrbek 736 613 102

Přijmeme pracovnice kompletace 
papírenského zboží, modelů, 

elektroniky. Provozovna Praha 9 
- Čakovice. Informace po - pá 
od 8:00 do 16:00 na emailu: 

cakovice.eurodelta@volny.cz, tel.č. 
724776102, 724776103.

Přijmeme zaměstnance na chladírenská vozidla. 
Řidič sk. C, C+EŘidič sk. C, C+E
Cesty převážně do zahraničí, víkendy volné. Praxe výhodou. 
Nástupní mzda 26.000,- Kč hrubého + diety. Vše na výplatní pásce. 
Řidič sk. C
Možnost práce na HPP, VPP nebo jako brigáda s možností výběru odpracovaných dní v týdnu. 
Většinou cesta 2 nebo 3 dny po ČR nebo EU. 
************************************************************************************************************
Potřebné doklady pro výkon povolání a znalost nařízení ES č. 561 podmínkou. 
Nástup možný ihned. 
Kontakt: Jiří Rys – 605296500, Jiří Jarkovský – 605296510
www.aryja.cz * aryja@aryja.cz

inzerce

zdravá výživa psůpřirozená strava

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

INZERCE

Vánoční provoz – pokladna, Czech Point, občanskoprávní odbor
ÚMČ Praha - Čakovice

 22. 12. 2017 8.00 – 12.00
 25. – 26. 12. 2017 ZAVŘENO
 27. 12. 2017 8.00 – 16.30
 28. 12. 2017 8.00 – 12.00
 29. 12. 2017 ZAVŘENO
 01. 01. 2018 ZAVŘENO
 02. 01. 2018 13.00 – 15.30

Přejeme příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů, 
radosti, štěstí a zdraví v novém roce.



ŠTĚDROVEČERNÍ
SETKÁNÍ

2017

24. prosince
ve 23 hodin

Milí sousedé,

Bílej mlejn Čakovice
Sousedským třeboradickým spolkem

zveme Vás opět po roce na přátelské setkání na Štědrý večer hodinu před
půlnocí u vánočního stromu před čakovickým zámkem. Vezměte si svíčku
a pojďme si společně zazpívat koledy. Kdo chce, může vzít do termosky punč,
čaj nebo něco jiného a třeba se podělit s ostatními. Akce bude trvat asi půl ho-
diny a koná se za každého počasí. V případě nepříznivého počasí bude možné
využít zázemí zámku. Letos několik koled přidáme :-).

Na akci Vás zve spolek ve spolupráci
se
a dalšími občany Čakovic, Miškovic a Třeboradic.
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