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Březiňeves Cena instalace 495 Kč z původní 
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Římskokatolická farnost a její aktivity pro 
veřejnost
Rozhovor s Annou Šváchovou a Evou Jelínkovou 
z římskokatolické farnosti kostela sv. Remigia 
o volnočasových aktivitách pro děti a místním 
pěveckém souboru, čakovické schole.

Zelenáči v Třeboradicích
Rozhovor s kytaristou a zpěvákem Milanem Krbcem o jeho 
třicetiletém působení ve skupině Zelenáči.

Kam ukládat odpad
Podrobný přehled toho, kam a kdy odvážet bioodpad, kde si 
objednat odvozové služby a kam patří odpad nebezpečný.

Ambice čakovického nohejbalu
Rozhovor s Jiřím Kalousem z TJ Avia Čakovice o výborně 
započaté letošní sezoně a šancích na získání extraligového 
titulu.

Noc kostelů
Reportáž z každoročně pořádané akce, která ve večerních 
hodinách zpřístupňuje veřejnosti i místa běžně nepřístupná 
ve stovkách kostelů po celé republice. V kostele sv. Remigia 
byl připraven pestrý program pro děti i dospělé.

Perličky Jarky Krákorové
V historické rubrice jsme se v návaznosti na celorepublikovou 
akci Noc kostelů zaměřili na historii kostela sv. Remigia 
v Čakovicích a kostela Nanebevzetí Panny Marie 
v Třeboradicích. 

Z obsahu
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v minulém sloupku jste se mohli dočíst o plá-
novaném otevření prodejny Lidl na Schoelle-
rově ulici. Tato stavba je již naší denní realitou 
a řada z nás nákupů v tomto obchodě už vyu-
žila. Děkujeme vám všem, kteří jste první den 
nakoupili v částce nad 300 korun. Proč? Lidl 
totiž za každý takový nákup věnoval 50 korun 
a celková vybraná částka poputuje na nákup 
školních pomůcek pro čakovické gymnázium.

V budově sokolovny úspěšně pokračuje 1. eta-
pa rekonstrukce sálu a vnitřních prostor. Tato 
oprava, která je financována z rozpočtu naší 
městské části a z rozpočtu hlavního města 
Prahy, se dělá proto, že strop sálu v sokolovně 
a stav střechy byly nevyhovující. Bez podobné 
rekonstrukce by dlouhodobé používání bu-
dovy nebylo možné. Při rekonstrukci střechy 
se zároveň vedení TJ Avia Čakovice, které bu-
dova patří, rozhodlo využít tohoto prostoru. 
Střecha byla zvednuta a pod ní vznikl poměr-
ně velký sportovní sál. Sokolovna bude mít 
tedy v budoucnu, po dokončení dalších etap, 

dva nové sály nad sebou. Dolní sál by měl po 
dohodě s TJ sloužit především původnímu 
účelu, pro který jej naši předci téměř před sto 
lety vytvořili. Tedy kromě sportu, který bude 
tvořit drtivou většinu využití sálu, by se zde 
měly objevovat také různé kulturní akce (ple-
sy, koncerty, divadla, velké přednášky...).

Těsně před dokončením je i rekonstrukce 
Otavské ulice. Snad nová úprava tohoto ve-
řejného prostranství vynahradí zpoždění této 
stavby, které bylo způsobeno složitým doha-
dovacím řízením o vícepracích mezi dodava-
telem stavby a Magistrátem hlavního města 
Prahy, který tuto stavbu financuje.

Přeji vám pěkný červen a připomínám, že 
i v červnu se v městské části bude konat řada 
akcí. Z těch tradičních je to například ples ab-
solventů základní školy, spolkový den, den 
s Cirkusem nebo zámecká noc.

S úctou váš starosta  
Jiří Vintiška

Vážení sousedé, milí přátelé,
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Noc kostelů přilákala řadu návštěvníků

 » V pátek 24. května se čakovický 
kostel sv. Remigia spolu s více než 
šestnácti sty dalšími kostely a mod-
litebnami po celé republice otevřel 
veřejnosti. Již 9. ročník celostátní 
akce Noc kostelů přilákal v Čakovi-
cích velký počet návštěvníků všech 
věkových kategorií. 

Noc kostelů každoročně nabízí speciální 
programy a veřejnosti se navíc otevírají 
běžně nedostupná místa. Stejně jako 
v předchozích letech byl i letos v Čakovi-
cích zpřístupněn kůr kostela, věž zůstala 
z důvodu probíhající opravy hodin za-
vřená. Také zde byly k vidění oltářní ob-
razy z původního kostela a relikviář sva-
tého Remigia. Návštěvníci si mohli před 
kostelem nabídnout malé občerstvení.

Větší i menší děti se se zájmem účastni-
ly interaktivního programu, který pro ně 
připravila Jana Kloudová. Jeho součástí 
byla pátrací hra uvnitř kostela i okolo 
něj. Děti dostaly 14 fotografií různých 
detailů z kostelního interiéru i exteriéru 
a jejich úkolem bylo tato místa vypátrat. 
Kdo si dal tu práci a postupně nalezl 14 
indicií (písmenek), z nichž následně slo-

žil tajenku, mohl si vybrat odměnu. Děti 
zapalovaly svíčky a společně je odnášely 
k oltáři. Před kostelem se pak ve velkém 
počtu zapojily do výtvarné dílny, kde si 
mohly vyrobit něco na památku. 

Na své si přišli také milovníci hudby. 
S  písněmi z rytmických mší vystoupila 
místní čakovická schola a letos poprvé 
zazpíval také pěvecký sbor Acant půso-
bící při Katolické teologické fakultě Uni-
verzity Karlovy.

Novinkou letošního programu byla po-
drobná komentovaná prohlídka kostela, 
kterou připravil Jan Klouda, a humorně 
pojatá přednáška faráře P. Stanisława 
Góry s názvem Kostelní bonton aneb 
Jak a proč se chovat v kostele. Zajímavé 
a smysluplné povídání především pro ty, 
kteří nevědí, jak se některá místa a před-
měty v kostele jmenují, k čemu vlastně 
jsou, ale také jak se v kostele chovat bě-
hem mše, svatby či pohřbu. Nechyběly 
ani tipy, jak udělat návštěvu kostela za-
jímavější i pro ty nejmladší návštěvníky. 

Pro nového faráře, otce Stanisława, to 
je v Čakovicích první Noc kostelů. „Noci 
kostelů už jsem zažil na jiných místech 

a byl jsem zvědavý, jak lidé z místní far-
nosti obstojí v přípravě programu, jak 
moc budou samostatní. Jsem nadše-
ný, zvládli to opravdu skvěle. Je to pro 
mě známka jisté zralosti tohoto spo-
lečenství,“ chválí připravený program 
čakovický farář. Stejně tak je spokojený 
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s účastí takového množství lidí, věřících 
i nevěřících. „Jsem mile překvapený, že 
dnes dorazilo tolik těch, kteří běžně do 
kostela nechodí. Je to podle mě známka 
toho, že nás zde lidé neberou jako ně-
jaké vetřelce nebo fanatiky. Že možná 
máme na něco jiné názory, ale můžeme 
se vzájemně obohacovat. Jsem také na-
dšený z  toho, kolik dětí se zapojilo do 
naší interaktivní hry. V době, která není 
pro církev vůbec jednoduchá, to všech-
no vnímám velmi pozitivně,“ popisuje 
své dojmy čakovický farář. 

Hlavním koordinátorem a tvůrcem pro-
gramu letošní čakovické Noci kostelů byl 
Jan Klouda. „Letošní ročník přinesl nejen 
bohatší program, ale i několik novinek. 
Máme nového pana faráře, který si připra-
vil přednášku o kostelním bontonu. Po ně-
kolika letech jsme znovu zařadili komento-
vanou prohlídku kostela, zeď nářků a také 
zeď radosti, kam mohou lidé vkládat své 
prosby a poděkování za dobré věci v živo-

a  hlavně je dovnitř nanosit! Bylo nás na 
to pět a docela jsme se nadřeli,“ popisuje 
s úsměvem dnešní přípravy Jan Klouda.

Všechno nakonec dopadlo na jedničku. 
Kolem půl páté začali přicházet první ná-
vštěvníci, kterých ani do pozdních hodin 
neubývalo. Letos jich na čakovickou Noc 
kostelů dorazil rekordní počet 586, což 
je oproti předchozím ročníkům výrazný 
nárůst. Přívětivé bylo také počasí, a tak 
se výtvarná dílna pro děti oproti přede-
šlým letům přesunula z kaple ven před 
kostel. Díky tomu tam panovala veselá 
a  živá atmosféra. I to možná přilákalo 
větší počet kolemjdoucích. 

„Lidé mají vždy strach z neznáma, často 

mají málo informací nebo jen informace 

z médií. Noc kostelů dává lidem, kteří 

ještě nejsou uzavření nebo nepodleh-

li negativním stereotypům, šanci po-

dívat se na život trochu z jiného úhlu. 

Vyžaduje to pokoru a velkorysost. A my 

můžeme ukázat víru jako něco, co není 

jen zkostnatělé a dogmatické, ale co je 

opravdu pro každého. V tomto ohledu 

je Noc kostelů velmi přínosná,“ uzavírá 

hodnocení celé akce otec Stanislaw. 

Text a foto: Tereza Píchová

tě. Letos naopak poprvé není součástí pro-
gramu mše. Večer bude zakončen společ-
nou modlitbou před osvětlenou ikonou, 
kde všechny svěřené těžkosti ze zdi nářků 
předložíme Bohu,“ popisuje novinky letoš-
ního ročníku Jan Klouda. 

Příprava Noci kostelů zabrala týmu lidí 
z čakovické farnosti několik měsíců, detai-
ly programu se ladily v posledních dnech. 
„Nestala se žádná mimořádná událost, 
a  to je to nejdůležitější,“ směje se Klou-
da. „Největším oříškem bylo sehnat cihly 
na zeď nářků a radosti, převézt je sem 
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 » Farnost v Čakovicích pořádá 
mnoho aktivit i pro veřejnost. Jak 
říká čakovický farář otec Stanislaw, 
farnost i kostel jsou otevřeny také 
srdcím „nekostelních“. A tak jsem 
se vydala na faru v Čakovicích, kde 
mě příjemně a s úsměvem přivíta-
ly dvě mladé dámy Anna Šváchová 
a Eva Jelínková.

Anička Šváchová je pastorační asistent-
kou, vyučuje na faře děti náboženství 
a pomáhá s organizací volnočasových 
aktivit pro farníky i veřejnost. Bydlí s ro-
dinou v Čakovicích a je maminkou tří 
dětí. Ráda hraje na příčnou flétnu, zpívá 
a maluje.

Eva Jelínková bydlí s rodinou v Čakovi-
cích, je maminkou dvou dětí. Vyučovala 
matematiku na VŠCHT, nyní je na mateř-
ské dovolené. Jejím koníčkem je foto-
grafování a hudba, ráda zpívá a hraje na 
kytaru a flétnu. Organizačně vede čako-
vickou scholu, spravuje farní web a také 
se podílí na rozmanitých farních akcích.

Jaké aktivity nabízí farnost dětem?

Na faře probíhá výuka náboženství pro 
děti i mládež. Máme spolu s další kate-
chetkou Evou Mikitovou několik skupi-
nek, rozdělených podle věku. V hodinách 
se děti formou povídání, zpěvu, her, 
promítání a tvoření dozvídají o křesťan-
ském učení. Ve farním sále se koná také 
dramatický kroužek, kde děti pod vede-
ním zkušené pedagožky Jany Kloudové 

rozvíjejí své vyjadřovací, čtenářské i jiné 
schopnosti. Výuka náboženství je zdar-
ma a je otevřena všem, kteří o ni mají zá-
jem. Kurzovné za dramatický kroužek je 
v plné výši darováno na podporu nada-
ce Mary's Meals, která zajišťuje vzdělání 
a stravu chudým dětem třetího světa.

A co nějaké akce mimo faru?

Organizujeme akce jak pro všechny děti, 
tak akce primárně pro děti věřící. Pro 
všechny jsme například ve spolupráci 
s  centrem Cirkusem pořádali maškarní 
bál a určitě bychom ho rádi zopakovali 
i příští rok. Letos poprvé jsme organizo-
vali i  úkolovou procházku parkem na-
zvanou Cesta po stopách velikonočního 
Beránka. Hravou formou se děti mohly 
seznámit s křesťanským pojetím Veliko-
noc a také si propojit to, že Ježíšek, kte-
rý se narodil o Vánocích, potom vyrostl, 
a že Velikonoce jsou svátkem, kde je on 
hlavním hrdinou a velikonočním Berán-
kem, symbolem Velikonoc. Pro děti věří-
cí byla v kostele i Křížová cesta, tradiční 
pobožnost přizpůsobená dětem zážitko-
vou formou. Na velikonoční neděli brzy 
ráno se děti i dospělí mohli zúčastnit ve-
likonočního Běhu k prázdnému hrobu. 
V prosinci jsme organizovali Cestu po 
stopách svatého Mikuláše. Děti se také 
v hojném počtu účastnily koledování 
v rámci Tříkrálové sbírky.

Jaké akce plánujete v budoucnu?

Ve spolupráci s městskou částí připravu-
jeme 1. ročník dětské výtvarné soutěže 

při příležitosti čakovického posvícení. 
Děti budou odevzdávat výtvarné práce 
do půlky září k nám na faru a v den koná-
ní posvícení budou jejich výkresy vysta-
veny v kostele. Výtvarné práce vyhodnotí 
porota a nejlepší malíři budou odměněni 
hodnotnými cenami. V rámci této akce 
chceme dětem přiblížit, co je to vlastně 
posvícení a proč tato tradice vznikla.

rozhovor

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia v Čakovicích

Pro jak staré děti akce připravujete?

Počítáme s účastí celých rodin, proto 
jsou programy přizpůsobeny dětem růz-
ného věku. U těch nejmenších je potře-
ba pomoc rodičů. Snažíme se, aby se ani 
starší děti nenudily.

Organizujete pro děti letní dětské 
tábory?

Letošní prázdniny ještě ne, ale máme to 
v plánu. Zatím nabízíme dětem účast na 
táborech v jiných farnostech. Na tyto tá-
bory jezdí i děti nevěřící a vždycky jsou 
nadšené.

Pořádáte nějaké akce, kde si na své při-
jdou také rodiče?

Ano, například rodinné pikniky na farní 
zahradě. Jedná se o přátelská, neformál-
ní setkání s grilováním a opékáním buř-
tů a všichni jsou srdečně zváni a vítáni.

Mluvily jsme spolu o dětech, ale co 
mládež?

Pan farář Stanislaw vede pravidelná se-
tkávání mládeže do osmnácti let. Jsou 
pro všechny mladé, kteří mají touhu do-
zvědět se něco o Bohu a navázat nová 



7

Úřad městské části Praha – Čakovice
vyhlašuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ 
PRACOVNÍ POZICE

DĚLNÍK A ŘIDIČ
Odbor: Odbor rozvoje a údržby 
obce, oddělení údržby

Místo výkonu práce:  výchozí místo 
pro práci na území městské části Pra-
ha - Čakovice je Úřad městské části 
Praha – Čakovice se sídlem Nám. 
25. března 121, Čakovice

V platové třídě: 6. – 7. 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

Pracovněprávní vztah: plný pra-
covní úvazek 40 hod. týdně, na dobu 
neurčitou, zkušební doba 3 měsíce

Nástup do zaměstnání: možný 
ihned, popř. dohodou

Náplň práce: práce při údržbě ze-
leně, úklidu a údržbě městské části 
podle pokynů vedoucího   (manuální 
práce, obsluha zahradní a jiné tech-
niky, řízení motor. vozidel) pracovní 
pohotovost především v zimním 
období ostatní činnosti dle pokynů 
vedení ÚMČ

Přihlášky je nutno doručit 
do podatelny úřadu na adresu:

Úřad městské části Praha – Čakovice, 
Ing. Milena Pekařová – tajemnice

nám. 25. března 121,  
196 00 Praha 9 – Čakovice

Více informací u tajemnice ÚMČ, 
Ing. Mileny Pekařové (283061415)

rozhovor

přátelství, povídat si, sdílet se a ptát se. 
V létě spolu pojedou i na několikadenní 
výlet do Polska.

Jak se veřejnost dozví o akcích farnosti?

O všech akcích informujeme na strán-
kách farnosti, na kostelní a farní nástěn-
ce, na Facebooku, ve farním časopise 
Remigius i v časopise U nás v Čakovicích.

A co čakovická schola? Kdy byla zalo-
žena? Kolik má členů? Na jaké nástroje 
hrajete?

Byla založena asi před 7 lety. Jsme sku-
pinka nadšenců, snažíme se hrát pro 
radost Boží, naši i celé farnosti. Máme 
asi 8 zpěváků, někteří z nás hrají také 
na kytaru, cajón, klavír, bubínek a flétny. 
Od podzimu nás vede nový umělecký 
vedoucí Dominik Michálek, který má hu-
dební vzdělání, je multiinstrumentalista 
a hraje také v historickém souboru Kar-
mína.

Jaký je váš hudební repertoár?

Čerpáme z různých zdrojů. Hrajeme na-
příklad moderní křesťanské písně od 
českých i zahraničních autorů, ale také 
vícehlasé meditativní zpěvy z komunity 
Taizé nebo i starší české liturgické zpěvy.

Vystupujete pouze při mších v kostele 
sv. Remigia nebo i při jiných příleži-
tostech?

Pravidelně máme vystoupení na Noci 
kostelů. Doprovázíme také farní boho-
služby pro veřejnost i mimo kostel, na-
posledy jsme vystupovali na akci Sou-
sedské třeboradické Velikonoce.

Jaké máte plány do budoucna?

Rádi bychom určitě rozšířili řady členů 
čakovické scholy o nové zpěváky i hu-
debníky. Zájemci s hudebním nadáním 
a  chutí ho využít se mohou hlásit na 
mail: schola@farnostcakovice.cz. Máme 
v plánu stále rozšiřovat i náš repertoár.

Jste obě maminky malých dětí. Jaké to 
je, v dnešní ateistické době, vychová-
vat děti ve víře?

V dnešní době jsou děti pod velkým vli-
vem médií a internetu, kde se setkávají 
s hodně protichůdnými vlivy, a pokud 
to rodič svým dětem nefiltruje, těžko se 
v tom pak vyznají. Křesťanství ukazuje 
směr a smysl života, který je i pro děti leh-
ce srozumitelný. Mnohdy bezprostředně 
přijímají křesťanské ideály a  chápou je 
kolikrát lépe než dospělí. Například to, 
proč mít druhé rád a pomáhat jim.

Text: Michaela Šimůnková, 
foto: archiv římskokatolické farnosti

mĚStSkÁ čÁSt
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Běh pro Paraple 2019
V zámeckém parku se 26. dubna sešli čakovičtí studenti z míst-
ního gymnázia a již podeváté přispěli Centru Paraple v rámci 
charitativního běhu. Organizátoři akce z řad pedagogů tohoto 
gymnázia chtějí, aby se studenti naučili pomáhat, nebyli lho-
stejní ke svému okolí a hlavně se za charitativní činnost nesty-

28. dubna se v Miškovicích konaly tradiční rybářské závody 
v kategoriích děti a dospělí. Počasí po celou dobu přálo, zá-
vodilo se od 8 do 12 hodin. Účast byla i letos velká a břehy 
miškovického rybníka byly plně obsazeny. 

První místo v kategorii dospělých obsadil Aleš Navrátil, na dru-
hém místě se umístil Denny Blažků a třetím v pořadí byl Mi-
chael Janura. V kategorii dětí zvítězil Mirek Ducháček, druhé 
místo vybojoval Milan Pešek a třetí Sebík Střelec. Velká gratu-

Vernisáž a autogramiáda nové knížky pro děti
V úterý 21. května byla v 17 hodin zahájena v prostorách ZUŠ 
Marie Podvalové vernisáž k vydání knížky Semínko, kterou na-
psala a ilustrovala Lenka Ondrůšková. O čem tato knížka vy-
práví a komu je určená? 

Celým příběhem provází zahradník František, který především 
dětské čtenáře seznamuje s tím, co se děje v jeho zahradě. 
O tom, jaká moudrost se v přírodě zračí. Ve veršovaném textu 
jsou akcentovány dobré vlastnosti jako pracovitost, laskavost, 
trpělivost a pravdomluvnost. Příběh by měl inspirovat rodiče 
a učitele, aby s dětmi o těchto vlastnostech, které v nich chce-
me rozvíjet, dále hovořili. 

Knížka je plně ilustrovaná, edukativní a kreativní. Verše jsou 
navíc zhudebněné a písničku Semínko lze nalézt na youtube 
(https://youtu.be/n5InlO_qDWQ). 

Autorka pracuje s dětmi ve školce jako lektorka umění a také 
hraje a zpívá v představení pro děti Semínko.

Text a foto: Jana Anděličová

děli. V západním světě je totiž zcela normální, že škola studen-
ty tímto směrem vede. Jsme rádi, že i čakovické gymnázium 
podporuje charitativní činnost na různých akcích.

První ročníky tohoto běhu byly věnovány Člověku v tísni, kon-
krétně projektu Postavme školu v Africe. Poslední ročníky se 
běhá pro Paraple. Akce se rok od roku rozrůstá, účastní se jí 
stále více běžců – letos se přidali i žáci ze ZŠ Livingston. Celá 
akce samozřejmě proběhla za podpory MČ Praha-Čakovice. 

Foto: Štěpánka Marková, text: Michaela Kubernatová

Rybářské závody v Miškovicích

lace patří všem vítězům a pochvala dětem, které všechny vydr-
žely poctivě závodit až do konce. A velké díky patří organizáto-
rům závodů Soně Černé, Martinovi Slavíkovi, Milošovi Peškovi, 
Jiřímu Hroňkovi a Václavu Kolářovi. Milošovi Peškovi zároveň 
patří poděkování za sponzorování hodnotných cen pro děti 
a občerstvení a Soně Černé za ceny pro dospělé. Už aby tu byly 
další závody.

Text a foto: Michaela Kubernatová

život v obci
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Guláš Šou
V sobotu 18. května se konala již tradičně v prostorách zahrád-

ky hospůdky U Daniela v Čakovicích soutěž ve vaření gulášů. 

Jednalo se již o 10. ročník. Připravené guláše anonymně po-

suzovala nezávislá porota. Celkem soutěžilo 12 týmů. Nako-

nec zvítězil tým Bergsalke ve složení Petra Kuncová a Martin 

Bartek. Ceny všem soutěžícím předal starosta MČ Praha-Čako-

vice. Po ukončení soutěže zahrála hudební skupina Tři svetry. 

Akce se konala za podpory společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s., 

a MČ Praha-Čakovice.

Text: Michaela Šimůnková, foto: Milan Blažek

Výzva čakovického gymnázia 
Hledáme pamětníky 17. 11. 1989 a dalších revolučních dní z Čakovic, Miškovic a Třeboradic, kteří se aktivně zapojili do same-
tové revoluce nebo se účastnili změn na naší radnici. Hledáme také vás, narozené v listopadu roku 1989. Hledáme dobové 
fotografie k ofocení. Budou sloužit k oslavám 30. výročí sametové revoluce. Podělte se s námi o vaše vzpomínky, těšíme se 
na vaší odezvu.

K rukám paní Markové, Gymnázium Čakovice email: Stepanka.Markova@seznam.cz, tel: 723 552 721.

život v obci

Čakovické čarodějnice
Čarodějnice se letos v Čakovicích páli-
ly hned na třech místech. Tradičně na 
fotbalovém hřišti v Miškovicích pod 
záštitou tamních dobrovolných hasičů 
a  v  Třeboradicích u restaurace Maxi-
mum, kde se o Rockové čarodějnice po-
staral Klub LíPa.  

Premiéru akce s názvem Sousedský ča-
kovický slet na čakovickém sídlišti zorga-
nizoval spolek Bílej mlejn ve spolupráci 
se Sousedským třeboradickým spolkem. 
Program odstartovalo pohádkové diva-
delní představení O perníkové chýšce 
a  následoval tradiční program se zapá-
lením ohně a opékáním špekáčků. Oby-
vatelé velkého, stále se rozrůstajícího 
sídliště, měli tak jedinečnou příležitost 
poznat se se svými sousedy.

Text a foto: redakce
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Kostel, hospoda, postel 

život v obci

V galerii Na půdě čakovického zámku byla v pondělí zahájena 
výstava absolventů ZUŠ Marie Podvalové. Své práce zde před-
stavuje 12 žáků, kteří uzavírají sedmiletý cyklus studia I. stup-
ně, a jedna žákyně uzavírající čtyřletý cyklus studia II. stupně. 
Jde o žáky MgA. Jany Anděličové a Mgr. Kláry Podlahové. Kaž-
dý žák si zvolil téma dle vlastního výběru (např. stáří, ponožky, 
protiklady) a celý školní rok jej rozvíjel a zpracovával do ko-
nečné podoby, jež vytváří ucelený celek kreseb, maleb, koláží 
a grafických tisků. Výstavu můžete zhlédnout do 12. 6. 2019.

Text a foto: Jana Anděličová

Výstava absolventů ZUŠ

 » 25. dubna navštívil čakovický 
kostel sv. Remigia slavný český kněz 
polského původu Zbygniew Czend-
lik, řečený Zibi. Na programu byla 
jeho benefiční talk show s názvem 
Postel, Hospoda, Kostel. Součástí 
akce byla také autogramiáda jeho 
stejnojmenné knihy.

Diváky v zaplněném kostele pobavilo 
Zibiho vyprávění o životě a víře, které 
podává se svým typickým nadhledem 
a smyslem pro humor.

Výtěžek z celé akce získalo sdružení Ces-
ta 121, které pomáhá stárnoucím kně-
žím.

Text: redakce, foto: Zorka Vorbsová

P O Z V Á N K A  
Český rybářský svaz – MO Čakovice

pořádá dne  5. června 2019  od  16 hodin

D Ě T S K Ý   D E N

Novou atrakcí bude simulace chytání ryb na 
rybolovném trenažeru

Pohoštění a nápoje pro děti zdarma
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Mobilní sběr nebezpečného odpadu a potravinářských olejů 2019
Praha-Čakovice

datum – den zastávka čas od–do
po–pá so

8. 6. - so
27. 7. - so
3. 9. - út

1. křižovatka ul. Schoellerova - V Pačátkách 15.00–15.20 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

Vážení občané,
upozorňujeme vás na trvalý zákaz ukládání jakéhokoliv 
odpadu (rostlinného apod.) před vaším domem (jak v ze-
lených pásech, tak i na komunikaci), a to s platností od 
1. 7. 2019. Počet hromádek zeleně a bioodpadu se neustále 
rozrůstá na celém území naší městské části. Nejen že hyzdí její 
vzhled, ale v letních měsících hnijící tráva pod hromádkami 
také zapáchá. Oddělení údržby musí i několikrát týdně tyto 
hromádky zeleně odvážet, není to ale v její kompetenci. 
V předchozích letech měli občané Čakovic možnost využít do-
tace na kompostéry, tato možnost již byla vyčerpána. Porušení 
zákazu bude řešeno dle zákona.
Doporučujeme proto využít jednu z níže uvedených možností.

Odpad můžete ukládat:
ZDARMA
Ve sběrném dvoře: v pracovní dny od 8.30 do 18.00 hod., v so-
botu od 8.30 do 17.00 hod. KDE: Jilemnická, Praha 19-Kbely, 
(tel. 731 626 416) nebo areál skládky Ďáblice, Ďáblická 791/89, 
Praha 8-Ďáblice, (tel. 283 911 111) 

Do přistavovaných kontejnerů, které zajišťuje a financu-
je Magistrát hl. m. Prahy: kontejnery jsou přistavovány jed-
nou za 14 dní, a to v sobotu mezi 9.00 až 12.00 hod., červnové 
termíny: 8. 6. a 22. 6. 2019, KDE: Miškovice, ulice Na Kačence, 
a Třeboradice, parkoviště u hřbitova

ZA POPLATEK
Do VOK (velkoobjemové kontejnery) Na Bahnech: každý 
den mimo úterý a středu od 13.00 do 17.00 hodin (duben–ří-
jen), od 12.00 do 16.00 (listopad–březen). KDE: v ulici Na Bah-
nech, Čakovice. Tato služba je za poplatek schválený radou 
MČ Praha-Čakovice.

Ceník za uložení Malý vozík (kolečko) 10 Kč 
odpadu: Velký vozík 25 Kč 
 Malý přívěsný vozík za vozidlo 50 Kč 
 Velký přívěsný vozík za vozidlo 75 Kč

Lze objednat také službu svozu bioodpadu 
u Pražských služeb
CELOROČNÍ SVOZ BIOODPADU

Svoz bioodpadu 1krát za 14 dní po celý rok
Cena za 120 l kompostejner: 1346 Kč s DPH
Cena za 240 l kompostejner: 2153 Kč s DPH

SEZONNÍ SVOZ BIOODPADU

Svoz bioodpadu 1krát za 14 dní od 1. 4. do 30. 11.
Cena za 120 l kompostejner: 899 Kč s DPH
Cena za 240 l kompostejner: 1439 Kč s DPH

tel.: 284 091 888 nebo online na https://www.psas.cz/index.
cfm/sluzby-firmam/odpady/svoz-bioodpadu/uzavreni-
smlouvy-online/

VOK na bioodpad 2019
VOK na bioodpad zajišťuje a financuje MHMP.
Z MHMP máme přiděleno na období 6–12/2019  
(22 ks VOK) na bioodpad.
červen - 8. 6., 22. 6. / červenec - 6. 7., 20. 7.
srpen - 10. 8., 24. 8. / září - 7. 9., 21. 9.
říjen - 5. 10., 19. 10. / listopad - 9. 11.
Kontejnery budou přistavovány v sobotu mezi  
9.00 a 12.00 hod. (pouze 19. 10. je to 13.00–16.00)

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.

Ukládání bioodpadu
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Historie kostelů v naší městské části
Kostel sv. Remigia
V celých Čechách nenajdeme druhý 
kostel zasvěcený svatému Remigiu, do-
konce ani na celém území bývalého 
Rakouska-Uherska není druhý takový. 
Toto zvláštní zasvěcení spojuje čakovic-
ký kostel s osobou Karla IV., který získal 
schránku s ostatkem sv. Remigia z Fran-
cie, k  níž měl úzký vztah, a daroval ji 
chrámu sv. Víta. Pravděpodobně někdy 
po roce 1409 údajně získali relikvii bene-
diktini ze slovanského kláštera a přenesli 
ji do čakovického kostela.

 Již v prvé polovici 14. století stál v Čako-
vicích farní chrám. Kdy přesně byl posta-
ven, to se již nikdy nedozvíme. Jisté však 
je, že zdejší farní chrám nalézáme v se-
znamu plebánií děkanátu brandýského 
z roku 1352. Kostel to nebyl nijak velký, 
byla to jednoduchá románská stavba, 
podle vzoru přemnohých venkovských 
chrámů. V průčelí stála věž, kterou se do 
kostela vcházelo a ve které byla klenutá 
kruchta, na kterou se chodilo po dřevě-
ných schodech uvnitř kostela, a z kruch-
ty vedly schody na zvonici a půdu. Loď 
byla čtverhranná, podlouhlá, prkenným 
stropem krytá, presbytář klenutý se 
sakristií za oltářem. Střecha byla krytá 
šindelem. V lodi byla dle všeho 4 okna 
se skleněnými kolečky do olova zasaze-
nými. Jak jednoduchý byl kostel zven-
ku, tak jednoduše a prostě byl zařízen 
i uvnitř. V lodi byla kazatelna a několik 
lavic, v presbytáři oltář s obrazem sv. Re-
migia a šesti cínovými svícny. Kostelík 
stál uprostřed hřbitova obehnaného zdí 
(dnešní obvod železného plůtku), na již-
ní straně stávala kostnice. Na věži býval 

jen jeden zvon, a to sv. Matouš z  roku 
1659, roku 1661 byl vyměněn za větší, 
který byl koupen od Mat. Ferd. z  Bílen-
berka, jmenovaného biskupa královo-
hradeckého, a byl 24. prosince téhož 
roku ke cti sv. Remigia posvěcen. Ten-
to zvon byl potom roku 1717 přelit na 
dva menší a oba zvony byly posvěceny 
v klášteře sv. Mikuláše. Kostel se nalézal 
na témže místě, kde stojí dnešní, již třetí 
chrám, na východním konci vesnice, což 
byla vlastně dnešní Stará náves, za ním 
se rozkládala už jen pole. V roce 1735 byl 
zbořen zbytek prvého kostela, jen něco 
málo zdi bylo ponecháno z presbytáře. 
Tak skončil svědek čtyř století čakovické 
obce. Prožil války husitské i válku třiceti-
letou, kdy byla obec střídavě rabována, 
podvakrát císařskými, ale i švédskými 
žoldnéři.

Druhý kostel byl postaven v letech 1735 
až 1737 na zbořeništi kostela prvého. 
Patronem stavby byl hrabě František 
Josef Šlik, v té době majitel čakovické-
ho panství. Vrchnost vinořská, tehdy již 
Černínové, darovala na stavbu 5000 ci-
hel z  vlastní cihelny. Presbytář nového 
kostela zůstal stejně velký jako u kostela 
starého, zdi byly zdviženy a nově skle-
nuty. Založený půdorys lodi kostela měl 
25  m délky a 12 m šíři, průčelí a vchod 
na západní straně bylo ozdobeno štítem 
bez věže. Místo věže byla postavena 
nad krovem presbytáře zvonice s baňa-
tou, plechem krytou věžičkou. Hlavním 
vchodem se vcházelo pod kruchtu, kte-
rou podpíraly dva pilíře. Klenba chrámo-
vé lodi byla vysoká, podlaha dlážděná 
cihlami, na níž stálo 12 lavic. Z tohoto je 

možné usoudit, že kostel mohl pojmout 
pravděpodobně 60 sedících věřících. 
Podle rámů obrazů dochovaných až do 
počátku 20. století lze stavbě přisuzovat 
barokní sloh. Celá stavba druhého kos-
tela byla pořízena za 4577 zlatých a 17 
krejcarů. Slavnostně vysvěcen byl 6. říj-
na 1793, v neděli po svátku sv. Remigia. 
V roce 1777 byly zakoupeny hraběnkou 
Antonií z Klebelsberku na kruchtu kos-
tela varhany. V roce 1849 byly do průčelí 
kostela zakoupeny hodiny od pražského 
hodináře Jos. Balke. Zvonař Bellmann 
k nim zhotovil dva zvonce, které započa-
ly konečně obci odbíjet čas v malé věžič-
ce, zhotovené stavitelem Horou z Vinoře.

Dne 21. července 1878 byl vysvěcen zá-
kladní kámen pro stavbu nového kos-
tela. Stavba byla svěřena staviteli Jose-
fu Hofmanovi z Čakovic. Třetí kostel je 
postaven ve slohu pseudorománském. 
Půdorys má podobu kříže. V průčelí je 
románský portál a nad ním kruhové oz-
dobné okno. Hlavní loď je 23,5 m dlou-
há, 9,8 m široká, sklenutá ve čtyřech 
polích. Vlastní klenební sloupy, které se 
vzájemně kříží, jsou v původním pro-
storu. Příčné rameno kříže půdorysu je 
dlouhé 18,5 m, tvoří dvě postranní lodě 
široké 5 m. V polokruhovitém presby-
táři, 6,4 m širokém a 8,8 m dlouhém, je 
hlavní oltář s třemi obrazy. Sv. Remigia 
uprostřed a po stranách menší obrazy 
sv. Filipa a sv.  Alžběty. Obrazy na hlav-
ním i vedlejším oltáři namaloval Vilém 
Kandler. Ve věži, jejíž zdivo přechází ze 
čtverce na osmihran, byly původně dva 
zvony a v  r. 1896 byly umístěny hodiny 
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s třemi ciferníky. Do sanktusové věže 
na východní straně byl instalován zvon 
ze starého kostela z r. 1751. Dokončený 
kostel byl slavnostně vysvěcen kardiná-
lem Bedřichem ze Schwarzenberku dne 
2. října 1881. Socha sv. Floriána, která 
dříve stála v polích, byla roku 1898 pře-
stěhována před kostel. V 1904 se zača-
lo s  přístavbou křestní kaple dle plánů 
stavitele svatovítského dómu Kamila 
Hilberta, úpravy byly dokončeny v roce 
1905 (v rohu kaple, která přiléhá ke kos-
telu, můžete spatřit Hilbertův „podpis“, 
malý erb se stylizovaným písmenem H). 
Kostel byl umělecky vymalován akad. 
malířem K.  L.  Klusáčkem, presbytáři se 
dostalo bohaté polychromie, byla vsaze-
na nová barevná okna. Hlavním patro-
nem kostela byla firma Schoeller a spol. 
Celkové náklady na stavbu byly 65.000 zl.

Dle zápisů kněze Josefa Charváta

 

Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie
Dobu založení kostela, který stojí na vý-
chodní straně obce, nelze přesně určit 
(o vlastní stavbě ani přestavbě se ne-
dochovaly žádné písemné zprávy), ale 
jisté je, že už roku 1352 je veden mezi 
farními chrámy děkanství brandýské-
ho. Pravděpodobně pochází ze sklonku 
doby románské. Z toho času se zachova-
lo zdivo obdélníkové lodi i pravoúhlého 
presbytáře, jenž má původní klenbu kří-
žovou, spočívající na žebrech. Třicetiletá 
válka přinesla jeho velké zpustošení. Byl 
drancován při každém průchodu vojska, 

ať již císařského, saského, či švédského. 
V letech 1760–1785 proběhly změny 
v barokním slohu. Nalézají se zde veli-
ce cenné obrazy zdobící oltáře, z nichž 
hlavní obraz, jehož rám nesou andělé, 
znázorňuje nanebevzetí Panny Marie. 
Je z druhé poloviny 18. století a je prací 
Ignáce Raaba. Postranní oltáře byly poří-
zeny v letech 1864–69, jsou renesanční 
s pěknými obrazy od R. Müllera. První 
znázorňuje sv. přijímání sv. Václava, na 
druhém je sv. Vojtěch žehnající své vlas-
ti. U kostela je v nároží původní hřbitov-
ní zdi raně barokní zvonice ze 17. století, 
která byla v 18. století stavebně uprave-
na. Má odsazené patro s polokruhově 
klenutými okny a s mansardovou bání. 
Ve zvonici kostela visely tyto zvony: 

1. s nápisem ,,Tento zvon ulit za patrona 
p.t.p. Heřmana hraběte Černína od Mik. 
Löwa v Praze r. 1687 a znovu přelit za 
patrona p.t.p. Otakara hraběte Černína 
z Chudenic 1873 od Josefa Diepoldta“, 
2. s německým nápisem ,,Ulil mne Miku-
láš Löw v  pražském zámku roku 1688“, 
3. je z roku 1825. V 80. letech byl kostel 
opravován a restaurován, v současnosti 
však je pro veřejnost uzavřen.

V minulosti byl kolem kostela hřbitov, na 
který se přestalo pohřbívat za epidemie 
cholery v roce 1836. Ještě ve stejném 
roce byl zřízen na zádušním poli mezi 
Čakovicemi a Třeboradicemi hřbitov 
nový, dnešní tzv. třeboradický. Fara zde 
byla již ve 14. století.

 V Třeboradicích se pravidelně každý rok 
v měsíci září konalo posvícení. Zdejší 
kostel Nanebevzetí Panny Marie slavil 
výročí svého vysvěcení, kdy podle kato-
lického kalendáře připadají svátky na-
rození P. Marie na 8. září a svátek jména 
P. Marie na 15. září. V paměti jsou slavná 
posvícení za první republiky, kdy bylo 
možno slyšet krásnou hudbu při obřa-
dech ve zdejším kostele, a to dopoledne 
při mši svaté a odpoledne při slavnost-
ním požehnání. Hudba nezněla v Třebo-
radicích jenom v září, ale i v květnu při 
každodenní večerní májové pobožnosti, 
kdy kromě vůně jasmínu a lilií se chrá-
mem opět linuly překrásné tóny. Podle 
pamětníků hrával na varhany zdejšího 
kostela sám Antonín Dvořák a o pár de-
sítek let později zde slavné Ave Maria 
zpívala Marie Podvalová.

Připravila J. Krákorová



14

TEMATICKÁ A PŘEDNÁŠKOVÁ ODPOLEDNE / červen
12. 6. vycházka Chotkovými a Letenskými sady s Evou 
Sokolovou. Sraz v 9.00 u Tesca v Čakovicích

19. 6. vycházka s Pavlou Lešovskou na Parukářku a vrch 
sv. Kříže. Sraz v 9.00 u Tesca v Čakovicích

fotoSoutĚž

MČ Čakovice vyhlašuje fotografickou soutěž na téma „jaro v Čakovicích“. Pojďte ven přiví-
tat jaro a vyfotografujte krásy naší obce! Fotografie v počtu 1–3 ks posílejte nejpozději do 
16. 6. 2019 na adresu pichova.tereza@gmail.com.

Soutěžní fotografie musí splňovat tato kritéria:
1) musí být pořízena v Čakovicích, Třeboradicích nebo Miškovicích
2) musí k ní být přiložena informace, kde a kým byla pořízena
3)  musí mít minimální rozlišení 150 dpi (ideálně 300 dpi), resp. minimálně 1261 x 1800 

pixelů
4)  nesmí obsahovat žádný text, logo atd., popisek a vaše jméno uveďte do e-mailu
5) hlavním tématem musí být JARO

V červencovém vydání budou otištěny tři nejlepší fotografie celé soutěže. Po ukončení 
soutěže uspořádáme v prostorách radnice MČ výstavu vašich nejkrásnějších záběrů. Au-
tor vítězné fotografie získá knihu o fotografování. 

Zde jsou tři nejlepší fotografie tohoto měsíce.

Fotografická soutěž o ceny

Nikola Špačková – Čakovický zámek Dmytro Goykolov – Čakovický zámecký park

Michaela Holarová – Třešňová víla

Senioři

SENIORSKÉ HRY 2019 
V měsíci září se k nám do Čakovic opět vrátí seniorské hry. MČ Čakovice utvoří družstvo 
z vás nadšenců a dobrovolníků. Je připraveno mnoho zajímavých disciplín a bohatý 
program. Případní zájemci, hlaste se prosím u paní Málkové v kanceláři úřadu nebo na 
telefonu 736 670 675. Musíme opět obhájit titul a dostat se na nejvyšší příčku!

Základy práce na počítači pro 
seniory
Kurz práce na počítači začne 3. 10. 2019. 
Bude se konat každý čtvrtek, pro za-
čátečníky od 16 do 17 hod., pro mírně 
pokročilé od 17 do 18 hod. v budově 
Gymnázia Čakovice. Kurz je určen pro ty, 
kteří se chtějí naučit pracovat s počíta-
čem. Nepředpokládají se žádné vstupní 
znalosti. Budeme postupovat úplně od 
začátku. Kurz by měl naučit základní 
ovládání počítače, naučíme vás praco-
vat s e-mailem, vyhledávat informace na 
internetu, napsat základní textový doku-
ment, základním způsobem zpracovat 
fotografie. Podle zájmu se můžeme za-
bývat i komunikací na sociálních sítích. 
Případní zájemci, hlaste se Ině Málkové 
na tel. 777 482 981 nebo v budově úřadu 
č. dv. 104.

 Text: Ina Málková
26. dubna 2019 proběhlo další setkání bývalých studentů čakovické základní školy  
(ročník 1936). Foto: Dagmar Nováková.
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Dění v městské části na youtube kanále

Revitalizace Husova parku: 16. května 
byla zahájena dlouho očekávaná revitaliza-
ce Husova parku, která bude rozdělena do 
dvou etap. První fáze revitalizace, ta hlavní, 
zahrnuje rekonstrukci pomníku, revitalizaci 
stávající zeleně i obohacení parku zelení no-
vou (keře, stromy a záhony). Budou opraveny 
chodníky, přibydou nové lavičky a novinkou 
se stane instalace vodního prvku v zadní čás-
ti parku. 

Dopravní problémy severovýchodní Pra-
hy: Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. 
Prahy pro oblast územního rozvoje, Zdeněk 
Kučera, starosta Prahy 18, a Alexander Lo-
chman, místostarosta Čakovic, se sešli, aby 
sladili společné vize v oblasti dopravy infra-
struktury severovýchodní části Prahy. Spo-
lečně řešili problém parkování, silniční okruh 
kolem Prahy, prodloužení metra, rozvoj vla-
kové dopravy, ale i změny územního plánu 
a bytový rozvoj. Podobná setkání budou po-
kračovat také v budoucnu.

Festival sborového zpěvu: 21. ročník ča-
kovického festivalu sborového zpěvu nabídl 
během dubna čtyři koncerty, dva v Schoelle-
rově sále čakovického zámku, jeden v kos-
tele sv. Remigia a jeden v kostele ve Vinoři. 
Stálým účastníkem festivalu je místní sbor 
Camerata Praha, představily se zde ale i další 
pražské a mimopražské sbory.

Sousedské třeboradické Velikonoce: Krát-
ký video sestřih z tradičních velikonočních 
oslav v prostorách zahrady kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie v Třeboradicích. Bohatý 
program nabídl bohoslužbu, divadelní i hu-
dební vystoupení a na své si přišly také děti. 

Den otevřených dveří v mateřské škole: 
4. dubna proběhl v čakovické mateřské škole 
I. den otevřených dveří. Rodiče si mohli pro-
hlédnout jednu ze tříd, získat potřebné infor-
mace od přítomných paní učitelek a podívat 
se na vystoupení nejmladších a nejstarších 
žáčků. O návštěvu mateřské školy byl veliký 
zájem, zápis proběhl o měsíc později, tedy 
2. a 3. května. 

Plánované investice městské části: Repor-
táž o schváleném rozpočtu městské části 
Praha-Čakovice a plánovaných příjmech 
a výdajích pro rok 2019. Mezi největší inves-
tice letošního roku patří dostavba nové bu-
dovy základní školy, výstavba nové hasičské 
zbrojnice v Miškovicích, revitalizace Husova 
parku a rekonstrukce střechy gymnázia. Plá-
nují se také velké investice do obecních bytů.

Hledáte rádi novinky na internetu a máte v oblibě videozpravodajství? Potom se zkuste podívat na stránky youtube, kde najdete kanál 
MČ Praha Čakovice. Do něj kameraman a reportér Jan Spilka pravidelně přispívá reportážemi z naší městské části. Za poslední týdny 
přibyla videa z následujících akcí:

 » 9. května se v Schoellerově sále konaly u příležitos-
ti svátku všech maminek, babiček a prababiček oslavy 
s názvem S láskou.

Když uslyšíte jméno Jiří Štědroň, určitě se vám vybaví pohledný 
princ z černobílé pohádky o Popelce. Jakmile se sálem rozezněly 
jeho hity jako Barbara, Belinda, Džulija, Helena nebo Princ a Po-
pelka, nezůstalo jedno oko suché. S Jindřichem Krausem si ještě 
střihli duet Schody do nebe.

Za přítomnosti výtvarné umělkyně Alexandry Hejlové si zú-
častněné dámy mohly z tomboly odnést její umělecké šperky, 
ilustrované knihy nebo různé módní doplňky. Posledním hos-
tem zábavného programu pro ženy byla vzrůstem a jménem 
sice malá, ale svým krásným hlasem velká Magda Malá s hitem 
Jsi můj pán.

Program byl bohatý na známé písničky a plný humoru všech 
protagonistů. Na cestu domů si navíc každá žena odnesla krás-
nou květinu.

T ext a foto: Ina Málková

Den matek v Schoellerově sále

Text: Tereza Píchová
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Country hudba stále žije
 » Se skupinou Zelenáči je od roku 

1990 a již čtrnáctým rokem je i je-
jím kapelníkem. „Se Zelenáči se mi 
splnil můj velký sen,“ říká zpěvák 
a kytarista Milan Krbec. Koncem 
dubna zahrála tato legendární ka-
pela české country hudby také v re-
stauraci Maximum v Třeboradicích.

Jak se vám v Třeboradicích hrálo?

Na tomto místě jsme vystupovali vůbec 
poprvé a hrálo se nám skvěle, měli jsme 
moc fajn publikum. 

Kolik koncertů ročně asi odehrajete?

Tak kolem třiceti. Hrajeme na různých 
festivalech a akcích a máme také řadu 
pravidelných vystoupení, třeba o Vá-
nocích, během vinobraní... Každé třetí 
úterý v měsíci děláme takzvané saloony 
Zelenáčů v restauraci U Vodárny na Vino-
hradech.

Jezdíte i za hranice naší republiky?

V tomto složení jsme byli nejdál asi v Ně-
mecku. Občas vystupujeme na Sloven-
sku, tam to máme moc rádi. Jinak jsme 
ale spíše typicky česká kapela pro české 
publikum.

Vás hudba živila už od mládí?

Já se k profesionální muzice dostal až po 
revoluci, dřív to pro mě byl takový ama-

térský koníček. Jako mladí kluci jsme si 
v 70. letech zakládali kapely, poslouchali 
Greenhorny a Rangers a žili jsme hud-
bou. Povoláním jsem byl mechanik v díl-
ně, to mě ale moc nebavilo. Postupem 
času jsem vyzkoušel profesí víc – dělal 
jsem úřednickou činnost, prodával hu-
dební nástroje, pracoval v nakladatel-
ství… ale vždy jsem se u toho věnoval 
především hudbě.

Jak jste se dostal ke skupině Zelenáči? 
Byla to náhoda?

Já se s klukama už znal a znal jsem samo-
zřejmě i velmi dobře jejich písničky. Když 
se pak kapela rozdělila na Greenhorny 
Honzy Vyčítala a Zelenáče Mirka Hoff-
manna, u Zelenáčů se uvolnilo místo ky-
taristy a já dostal šanci ho obsadit. Jsem 
za to nesmírně rád, splnil se mi tak můj 
sen. Nikdy jsem nepředpokládal, že bych 
mohl v takové kapele hrát, a dokonce se 
stát i jejím kapelníkem. Dnes jsem v ka-
pele po Pavlu Královi služebně druhý 
nejstarší, vždyť už to bude třicet let!

Bavila vás vždy především country 
hudba, nebo máte rád i jiné žánry?

Musím říct, že ano. Mám rád melodickou 
muziku s hezkými texty, jsem takový ro-
mantický typ. Když přišla koncem 60. let 
éra country a bluegrass hudby a na čes-
koslovenskou scénu nastoupili Green-

horns, tak mě to doslova ohromilo. Ale 
měl jsem moc rád třeba i vážnou hudbu 
a jazz. Pak samozřejmě krásnej big beat, 
kterej hráli Rolling Stones, Pink Floyd, 
Beatles.... A nakonec i ta dechovka je ně-
kdy pěkná (smích).

Vznikají u vás v kapele nějaké nové 
skladby, nechystá se nové album?

Je pravda, že v tomto směru už nejsme 
příliš produktivní, asi je to tím věkem 
(smích). Naše poslední album je deset 
let staré. Na koncertech hrajeme hlavně 
skladby ze 70. let, to jsou ty, po kterých 
posluchači touží nejvíc. Pár nových písní 
se ale určitě chystá!
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Jak je na tom česká country hudba sou-
časnosti, vznikají nové skupiny?

Vznikají spíše kapely, které hrají folko-
vou hudbu. Několikrát jsem byl v porotě 
hudební soutěže Porta, která je určena 
pro začínající muzikanty. Tam slýchám 
folk poměrně často, typické country 
nebo bluegrass už tolik ne. Myslím ale, 
že country hudbě rozhodně ještě neod-
zvonilo, ve spoustě restaurací jsou stále 
populárnější živá vystoupení a nejčastěji 
v nich slýchám kytaru, bendžo a basu.

Co vás vedle hudby ještě baví?

Věnuji se fotografii a grafice, baví mě 
stříhat videa. V tomto oboru se člověk 
pořád učí něco nového a zároveň je to 
i přivýdělek. V současnosti máme s man-
želkou mobilní fotografický ateliér, se 
kterým jezdíme k zákazníkům a fotíme 
nejen v domácím prostředí, ale i venku.

Styl country je hodně spojený s tram-
pingem. Jezdíte i vy „na čundr“?

Vášnivým trampem jsem byl do doby, 
než jsem se oženil (smích). Já se ženil ve 
dvaceti a dodnes jsme spolu! Dnes už 
jezdíme spíš na chatu, kde si zajdeme na 
procházku do lesa a jsme spokojení. Ani 
mě to tolik netáhne za hranice, mám to 
rád doma, v Čechách. Dřív jsem toužil po 
Americe, ale dnes si s kamarádem řek-
neme, že máme takovou naši Ameriku 
vlastně u nás, na Sázavě a na Berounce.

Text: Tereza Píchová, Foto: ateliér 
Fotogaba a Michaela Šimůnková 

Městská část Praha – Čakovice a Dopravní podnik hlavního města Prahy
Vás zvou na Nám. J. Berana 

KINOBUS 
22.7. – 25.7.2019

Začátek promítání po setmění přibližně ve 21.40 hodin.
VSTUP ZDARMA

Liliářská organizace ČSZ MARTAGON pořádá za podpory MČ
Praha – Čakovice 

12. Výstavu lilií

29. 6. 2019 od 9.00 – 19.00 hod.

30.6. 2019 od 9.00 – 17.00 hod.

Výstava se bude konat v Schoellerově sále čakovického zámku. Více informací na 
www.martagon.cz
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 » 11. května proběhlo v Schoellero-
vě sále na zámku slavnostní zasedá-
ní obnovené obce baráčníků v Ča-
kovicích. Účastnili se ho zástupci 
městské části, sousedé z okolních 
baráčnických obcí XVI. župy, zá-
stupce Veleobce i hosté ze Soběslavi 
ve svérázech a krojích. 

Po zahájení a  vzpomínce zazpívaly děti 
ze sboru Camerata. Poté se uskutečnily 
volby baráčnického konšelstva a byli při-
jati noví členové. Čakovickou rychtářkou 
byla zvolena Blanka Klimešová, šafářkou 
Iva Sontagová, syndičkou Jarka Krákoro-
vá, švandymistrem Rudy Šalfusová, berní 
Žaneta Blažková a praporečníkem Milan 
Blažek. Na závěr se pestrý průvod s pěti 
baráčnickými prapory přemístil ze zám-
ku do Husova parku, kde byly u pomníku 
položeny květiny. Za vynikající staročeské 
koláče a chléb k poctě účastníků děkuje-
me sponzorujícím Středovým pekárnám 
a kavárně Remigius v Čakovicích. Všichni 
jsme si náramně pochutnali.

Text a foto: Jarka Krákorová

Čakovicemi opět 
pochodují baráčníci
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PROGRAM:  
Hasičské rry a soutěže o pěkné ceny  
Lanovka, Pouťové atrakce, Trampolíny 
Skákací hrady, skluzavka 
Malování na obličej 
Za příznivého počasí bude i pěna pro děti 
 
Během celé akce bude občerstvení, zmrzlina a studené 
i teplé pití  

 

Délka okruhu: 17,5 km

Náročnost: *****

Tentokrát se vydáme na nenáročný cyklistický okruh po okol-
ních vesnicích, ideální pro rodiny s dětmi. Trasa vede jak po as-
faltových, tak po lesních cyklotrasách, částečně také po silnici 
a naučných stezkách.

Od čakovického koupaliště vyjedeme po cyklistické trase A27, 
která nás přes železniční přejezd a lesopark Havraňák dove-
de do letňanského lesoparku. Rozlehlý park, jehož realizace 
byla dokončena v roce 2012, nabízí hustou síť stezek na bě-
hání a bruslení, ale vyzkoušet zde můžeme i jednu ze stezek 

Tip na výlet: Na kole do Kbel, Satalic a Vinoře
která spojuje Satalice s Vinoří. Zhruba po kilometru dojedeme do 
krásné přírodní rezervace Vinořský park. Ten je původně přírodně 
krajinářským parkem vinořského zámku a je ohraničený pískov-
covými skalami se zajímavými výklenky. V rozlehlém parku jsou 
tři rybníky a výstupy několika pramenů, a je tak ideálním místem 
k prozkoumání a odpočinku. Vinořský zámek v severní části parku 
je veřejnosti nepřístupný. Žlutá naučná stezka pokračuje dál, pro-
jedeme kolem dalšího dětského hřiště a venkovní posilovny mezi 
rybníky Malá a Velká Obůrka. Dáme se doprava a pokračujeme 
po cyklotrase až do parku ve Ctěnicích. Na zámku můžeme na-
vštívit jednu ze stálých expozic nebo si dát něco na zub v zámec-
ké kavárně a cukrárně. Odtud se vydáme po žluté až do Miškovic, 
kde se okruh pomalu uzavírá…

Text a foto: Tereza Píchová

pro terénní cyklistiku. Z Letňan pokračujeme po cyklotrase 
směrem na Kbely-Nouzov. Na křižovatce s ulicí Jilemnickou 
se dáme doprava a pokračujeme po silnici do Toužimské ulice 
až k vlakové stanici Praha-Kbely. Dáme se doprava na stezku 
podél trati, projedeme kolem dětského lanového hřiště, ven-
kovní posilovny a přístřešků s posezením. Zdržet se můžeme 

i v nedalekém centrálním parku nebo kbelském lesoparku 
s  několika dětskými hřišti a příjemnými místy k odpočinku. 
V lesoparku, kde je výběh pro ovce a nutrie, stojí za návštěvu 
ekocentrum Prales. Nachází se tu naučná stezka Cesta dřeva 
a také stezka „na boso“, která je vyplněna přírodními materiály. 

Z lesoparku pokračujeme po cyklotrase s označením A44, v uli-
ci Hornopočernická zahneme doleva na trasu KB-SA, která nás 
dovede až k přírodní památce Bažantice v Satalicích. Projede-
me lesním komplexem s několika mohutnými duby a pokraču-
jeme po naučné stezce (označené žlutou turistickou značkou), 
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klikni ZDE

facebook.com/tikariflutes

 » Nohejbalisté TJ Avia Čakovice 
měli v době uzávěrky tohoto čísla 
časopisu odehraných devět extrali-
gových zápasů a na jejich kontě září 
stoprocentní bodový zisk.

„Letos věřím v úspěch, chceme už ko-
nečně vyhrát titul,“ říká v rozhovoru opo-
ra týmu Jiří Kalous.

Jirko, jak zatím hodnotíš sezonu? De-
vět výher z devíti zápasů je úžasná bi-
lance.

Zatím se nám sezona daří a držíme si cel-
kem slušný náskok. Sedly si nám všech-
ny sestavy a kluci dodržují to, co mají. Je 
skvělé, že když jedna sestava prohraje, 
doplní to zbytek týmu. Letošní sezona 
je výborně rozehraná a doufám, že ji do-
táhneme k vysněnému titulu.

Dá se vybrat jedno vítězství, které be-
reš jako to nejcennější? Nebo jsou si 
všechna rovna?

Každé vítězství má svoje plusy. Nejlepší 
je porazit tu vrchní čtyřku, do které patří 
Čelákovice, Modřice, Vary a Vsetín. Ale 
nejlepší pocit mám z vyhraného zápasu 
v Čelákovicích, kde to má každý soupeř 
těžké.

V čem je letošní tým silnější než ten loňský?

Sestava zůstala stejná, velikým příno-
sem je náš přístup k zápasům. Přece je-
nom každý z nás je teď víc zodpovědný 
a z kluků je cítit chuť vyhrávat. Dokázali 
jsme si už srovnat i taktiku, která pro nás 
byla nová. 

Chceme do Čakovic konečně titul, hlásí Jirka Kalous

Výsledky Čakovic
Čakovice – Čelákovice 6:4
Karlovy Vary – Čakovice 2:6
Čakovice – Vsetín 6:1
Modřice – Čakovice 3:6
Žatec – Čakovice 0:6
Čakovice – Start 6:1
Čakovice – Benešov 6:3
Čelákovice – Čakovice 2:6
Čakovice – Karlovy Vary 6:1

Pořadí extraligy po 9. kole
1. Čakovice 18 bodů
2. Modřice 14 bodů
3. Karlovy Vary 12 bodů
4. Čelákovice 10 bodů
5. Vsetín 10 bodů
6. Benešov 4 body
7. Žatec 2 body
8. Start 2 body

Jaké jste si vůbec dali cíle a plány před 
touto sezonou? Čakovice stále čekají 
na kýžený titul. Ten je velikou motivací, 
že?

Vyhrát všechno, co půjde. S tím musíme 
nastoupit do každé sezony. Primární cíl 
je titul, který vlastně ještě v Čakovicích 
není. Už jsme měli několik možností, ale 
vždycky chyběl krůček. Letos věřím v náš 
úspěch. Myslím, že pokud se dostaneme 
do finále, kluci udělají pro zisk titulu 
všechno.

Překvapilo tě něco na dosavadním prů-
běhu soutěže?

Letos je hodně překvapivých výsledků, 
ale každá sezona s sebou přináší hodně 
překvapení. Určitě jsem překvapený vý-
sledky Vsetína, který minulý rok vyhrál 
a teď se hledá a drží se uprostřed tabulky.

Je vůbec možné, aby tým prošel celou 
sezonou se stoprocentní bilancí?

Je to příliš těžké, ale myslím si, že mod-
řičtí kluci to pár let nazpátek dokázali. 
Jsem toho názoru, že jednou by se pro-
hrát mělo, aby nebylo moc silné sebevě-
domí.

Koho bereš jako letošního největšího 
konkurenta Čakovic?

Vsetín i kluci z Varů jsou známí tím, že 
základní část nějak dokopou do play off 
a poté teprve začnou hrát. Modřice hrají 
stabilně dobře. Proto si myslím, že sil-
ným oponentem může být kdokoli.

Ty každou sezonou sbíráš víc a víc zku-
šeností. Co bys třeba ještě chtěl u sebe 
zlepšit?

Pořád je co zlepšovat. Musím se udržo-
vat tak, abych trénoval stále všechno. 
Jsem hráčem jak trojic, tak dvojic a styl 
i herní post se mi stále mění. Proto je dů-
ležité se věnovat všemu.

Jakou máš před sebou největší motiva-
ci? Čeho bys chtěl dosáhnout?

Určitě by bylo hezké vyhrát už zmíněný 
extraligový titul a držet Čakovice na vr-
cholu co nejdéle. A určitě přidat do sbír-
ky další tituly, tuzemské i mezinárodní.

Ttext: Michal Káva,  
foto archiv Jiřího Kalouse
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 » Dospělí házenkáři TJ Avia Ča-
kovice završili během posledního 
květnového víkendu prvoligovou 
sezonu, ale v házenkářském areálu 
ještě bude pořádně živo. O víken-
du 14.–16. června totiž čakovický 
oddíl pořádá pohár České republiky 
v kategorii starších žáků.

„Každý rok bojují jednotlivé oddíly mlá-
deže o co nejlepší umístění ve své ob-
lasti. Vrcholem sezóny je pak mistrovství 
České republiky a pohár České repub-
liky. Jedná se o třídenní turnaje, kde se 
utkají ti nejlepší z nejlepších. Mistrovství 
ČR se účastní vítězové jednotlivých ob-
lastí. V rámci poháru ČR se utkají druhá 
nejlepší družstva jednotlivých oblastí,“ 
pochvalují si členové TJ Avia Čakovice.

„Pro pražský oddíl TJ Avia Čakovice je 
v  tomto roce důležitější akcí pohár ČR, 
protože v rámci oslav 95 let založení 
oddílu tuto akci pořádá. Do pražských 
Čakovic se sjedou družstva z celé repub-
liky, aby předvedla svůj házenkářský um. 
V  areálu národní házené budou po tři 
dny k vidění jednotlivá utkání mezi vše-
mi družstvy. Hraje se systémem každý 

Pohár ČR, vrchol sezony mládeže v národní 
házené v kategorii starších žáků
s každým a vítěz získá titul vítěz poháru 
České republiky v národní házené,“ do-
dávají.

V pátek 14. června bude pohárové klání 
zahájeno slavnostním nástupem v 8 ho-
din a poté odstartuje celodenní zápolení. 
To samé platí i v sobotu 15. června. O den 
později, v neděli, se budou hrát poslední 

zápasy do 11 hodin a krátce poté vypuk-
ne slavnostní vyhlášení výsledků.

Veškeré podrobnosti o turnaji a týden 
před akcí i los jednotlivých zápasů si 
můžete prohlédnout na internetových 
stránkách www.nhcakovice.cz.

Text: Helena Špatková, Michal Káva
Foto: Antonín Fikejz

Společnost Bobcat CZ, a.s. výhradní dovozce 
stavebních strojů Bobcat hledá 

SERVISNÍ MECHANIKY 
pro opravy stavebních strojů

Požadujeme:
• SOU, SOŠ vzdělání technického směru
• řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme:
• práci v místě bydliště na HPP
• dobré platové podmínky
• 5. týdnů dovolené, stravenky
• práci ve stabilní a úspěšné společnosti

V případě zájmu volejte tel. číslo 283933951, paní Věra Morávková

Inzerce_Bobcat_05-2019.indd   1 24.5.2019   16:28:31

inzerce

Pozvánka
TJ AVIA Čakovice oddíl národní 

házené, pořádá ve dnech
14.–16. 6. 2019 na házenkářském 

hřišti v ulici K Sedllišti  
(u Havraňáku za garážemi)

Pohár ČR mládeže 
v národní házené 

v kategorii starších žáků
Program akce:

Pátek 14. 6. 2019  
- zahájení turnaje – nástup družstev 

- zápasy jednotlivých oblastí  
8.00–18.00 podle rozpisu turnaje

Sobota 15. 6. 2019  
- zápasy jednotlivých oblastí  

8.00–18.00 podle rozpisu turnaje

Neděle 16. 6. 2019  
- zápasy jednotlivých oblastí  

8.00–11.00 podle rozpisu turnaje 

- 11:25 Slavnostní nástup a vyhlášení 
výsledků 

Rozpis zápasů a konkrétní názvy 
účastníků najdete na našich 

stránkách týden před turnajem  
www.nhcakovice.cz

Srdečně zvou házenkáři!!!
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VÝSTAVA ABSOLVENTŮ
výtvarného oboru

VERNISÁŽ 13.5.2019 V 17,00 HOD.
GALERIE NA PŮDĚ ČAKOVICKÉHO ZÁMKU

Otevírací doba výstavy po dohodě v kanceláři školy, tel. 283 933 071.

13.5. - 12.6.2019

  

21.června 2019 

18.00 – 22.30 Čakovický zámek 
 
 
 
 
Na programu: 
Neřež 
J.J.Big Band se sólisty 
Tikari flutes 
Smíšený pěvecký sbor Gaudium Cantorum 
Pěvecký soubor Kris Kros 
Koncert žáků ZUŠ Marie Podvalové 

Občerstvení zajištěno po celou dobu akce 

Výtvarná soutěž pro děti 
 

Čakovického posvícení

Ve staré legendě se píše, že se narodil se v Galii v roce 436. Starý poustevník jeho rodičům předpověděl, že se jim narodí
dítě, které přivede celý národ ke světlu. Už jako kluk se rozhodl, že bude knězem, a když vyrostl, šel se na toto povolání
připravit do pouště. Ve 22 letech byl zvolen biskupem v Remeši, protože lidé viděli, že je moc hodným člověkem.
V Galii tenkrát vládl francký král Chlodvík s královnou Klotildou, která byla křesťanka, král ale v Boha nevěřil. Jednou,
když král prohrával v bitvě s germánským vojskem, poprosil Boha o pomoc v boji a učinil slib, že pokud zvítězí, stane se
křesťanem. A zvítězil. O Vánocích ho pokřtil právě biskup Remigius. Když měl krále pomazat posvátným olejem, zjistil,
že mu nádobka s ním chybí. Svěřil tuto starost Bohu, v tom přilétla holubice, která mu ho přinesla v zobáčku, a všechno
dobře dopadlo. S králem bylo pokřtěno ještě 3000 vojáků, kteří s ním ve vítězné bitvě bojovali a v Boha také uvěřili. 
Král se s Remigiem spřátelil, a ten ho stále usměrňoval k dobrému. I v celé zemi se lidé učili křesťanství, totiž aby lidé
měli rádi Pána Boha a druhé jako sami sebe, nebo ještě více. Z Galie se stala Francká říše, ze které se církev šířila do
celé Evropy.
Remigius byl velice dobrotivý, štědrý k potřebným, uměl vidět ve všech věcech dobro a měl smysl pro humor. Třeba
jednou, když mu nepřátelé zapálili stodolu se zásobami jídla pro chudé, řekl: "O mouku sice přijdeme, ale Bohu díky, že
se alespoň ohřejeme, protože dneska je veliká zima." Také se o něm vypráví, že na jeho stůl přilétali ptáčci a jedli s ním
a dokonce mu zobali z ruky. Remigius krátce před smrtí na čas oslepl a zemřel v 97 letech. 

 Nakreslete obrázek ze života svatého Remigia a vhoďte ho do 15. 9. 2019 do
farní schránky,  pošlete poštou, přineste po mši dozadu do kostela do

připravené krabice nebo přineste po domluvě osobně. 
(Nezapomeňte uvést jméno dítěte, jeho věk a kontakt na rodiče.)  

V den posvícení bude výstava všech obrázků v kapli kostela sv. Remigia 
a autoři těch nejkrásnějších budou odměněni!

 Ceny pro každou kategorii:
1. místo: Umělecký kufřík plný výtvarných potřeb CRELANDO
2. místo: Stolní malířský stojan v kufříku s barvami CRELANDO
3. místo: Velká sada uměleckých pastelek KOH-I-NOOR
4. - 6. místo: Ikonka sv. Remigia

Milé děti, víte, co je to posvícení? 
Je to oslava výročí posvěcení kostela. 

My v Čakovicích máme kostel sv. Remigia.
Víte, kdo to byl?

u příležitosti

více info na www.farnostcakovice.cz
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Zájemci o inzerci ve zpravodaji „U nás v Čakovicích“  
mohou dle ceníku inzerce vyplnit formulář  

„Objednávka inzerce“ 
(ke stažení na www.cakovice.cz)  

a zaslat ho na adresu: inzerce@cakovice.czIN
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již od 299 Kč za měsíc

 vysoká přenosová rychlost 10 - 100 Mbps
 kvalitní nepřetržité připojení bez výpadků
 instalace zdarma a smlouva bez závazků AKČNÍ NABÍDKA

NOTEBOOK ZDARMA
Objednejte si týden rychlého internetu

na zkoušku  zdarma!

428001-ADC_inzerat[185x90] 06/2013.indd   1 26.6.13   13:19Pedikúra Miškovice
Docházím i do bytu. Přijímám 

poukázky seniorů od MČ Čakovice. 
Levné ceny. Tel. 606 500 867

MALOVÁNÍ ČAKOVICE - rychlé, 
kvalitní a čisté vymalování bytu 

či domu dle vašich představ. 
Profesionální služby. Tel.: 736 734 947

Summer pilates „Letní cvičení ve 
stínu borovic“, hřiště NH TJ Avia 

Čakovice 2x týdně 17.6.-28.8.2019, více 
info: www.hama-studio.cz,  

tel. 606 320 100

Hledám samostatný pokoj nejlépe 
v Čakovicích a okolí. Je mi 21 let a 

pracuji jako učitel odborného výcviku, 
Michal Honěk, tel.č. 704  251 221

Koupím řadovou garáž v lokalitě 
Na Bahnech (mezi Bělomlýnskou 

a Schoellerovou ulicí) tel. 724 542 731

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

Přijmeme pracovnice kompletace 
papírenského zboží.  

Jednosměnný provoz. Provozovna 
Praha 9 - Čakovice. Informace po - pá 
od 8:00 do 16:00, tel. č. 724776102, 
724776103 nebo na email: cakovice.

eurodelta@volny.cz

Jazyková škola Angličtina Praha 9 
se sídlem v Čakovicích hledá nové 

lektory. Nabízíme práci v příjemném 
prostředí a kolektivu, profesionální 

zaškolení a kvalitní metodiku, 
možnost flexibilní pracovní doby, 

dobrý plat. Hledáme nejen lektory 
angličtiny, ale také dalších jazyků 

jako je němčina, španělština, italština 
a francouzština. Váš životopis zašlete 
na info@anglictinapraha9.cz nebo na  

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

Koupaliště Čakovice hledá 
brigádníky na pozice: ÚDRŽBÁŘ 

(manuální zručnost), ÚKLID 
(3-4 hod dle počasí), OBSLUHA 

DO OBČERSTVENÍ, PLAVČÍK (nutný 
kurz 1. pomoci), VÝPOMOC DO 

AREÁLU. Nástup: květen, červen. 
Výhoda: časová flexibilita, vstup 

zdarma pro dalšího člena.  Tel. info: 
774 644 977



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – ČAKOVICE POŘÁDÁ:

Magisterium Karlštejna
RNDr. et Mgr. Hana Blochová

přednáška 10. 6. 2019 v 19:00 hodin
v Schoellerově sále (Čakovický zámek, Cukrovarská 1)

VSTUPNÉ ZDARMA

www.sar-blochova.cz


