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Slovo starosty Obsah

Vážení sousedé, milí přátelé,
věřím, že jste měli možnost si o prázdninách alespoň tro-
chu odpočinout a načerpat novou energii. Pravda, bylo to 
léto bez dlouhých „tropů“, ale možná právě proto o to hezčí. 
Ostatně takové letní měsíce, které nebyly prosty deště, si 
pamatuji ze svého dětství.

I letos v září nás v rámci nového školního roku čeká ně-
kolik zajímavých akcí, a to jak kulturních, tak společen-
ských. Těšit se můžete na události tradiční i nové nebo pře-
sunuté z jarních měsíců z důvodu koronavirových omezení. 

Přehled naleznete v tomto čísle časopisu a těším se, že se při některé z těchto akcí po-
tkáme.

V říjnu nás čekají volby do Poslanecké sněmovny. Chtěl bych vás v této souvislos-
ti upozornit na jednu změnu. Letošní rok jsme se rozhodli čakovické okrsky umístit 
do jedné budovy, aby pro voliče nebylo matoucí, kde mají hledat svou volební míst-
nost. Na tuto změnu totiž bude navazovat v budoucnu přidání dalších okrsků z důvo-
du nárůstu počtu voličů a s tím související přerozdělení jednotlivých okrsků na počet-
ně podobně velké. Podmínkou při výběru budovy bylo to, aby byla plně bezbariérová, 
a umožnila tak přístup i osobám s pohybovým omezením. Volby v čakovických okrs-
cích se tak uskuteční v nové budově základní školy v Jizerské ulici, kde je umístěn 
výtah. V Třeboradicích ke změně volební místnosti nedochází, ale i v Miškovicích ke 
změně letos dojde. Zde volby proběhnou poprvé v nové hasičské zbrojnici. Přesné in-
formace obdržíte samozřejmě i do svých domovních schránek.

Přeji vám krásné září a mnoho optimismu do nastávajících podzimních dnů. Snad 
nás čeká, pokud možno, normální školní rok s dětmi ve škole.

S úctou váš starosta
Jiří Vintiška
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„Kouzelné posvícení“  2. října 2021 • náměstí J. Berana
„Doplňkový program u kostela sv. Remigia“

29. 9. 2021 v 19 hod.
v galerii “Na Půdě” čakovického zámku

pořádá
MČ Praha - Čakovice

Vstupné: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě
Prodejní místa vstupenek: ZUŠ Marie Podvalové - Cukrovarská 1/23

tel.: 283 933 071, MČ Čakovice - podatelna, rezervace vstupenek: tel.: 606 220 420

KRÁSNÁ ŘEČ
scénické čtení, poezie, tanec

Nela Boudová, Robert Neubert,
Otmar Brancuzský, Sofie Filippi, Andrej Lekeš
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Aktuálně z radnice /// Aktuálně z radnice ///

Zprávy z Rady MČ Praha-Čakovice

Nové hřiště s umělou trávou 
v Miškovicích
Na základě požadavku občanů z Miško-
vic bylo provedeno poptávkové řízení na 
zhotovení hřiště s umělou trávou o roz-
měru 25 x 15 metrů. V ulici Machnova 
tak zanedlouho vznikne zbrusu nové ví-
ceúčelové hřiště, které za cenu necelých 
700 tisíc zhotoví včetně oplocení společ-
nost Sibera Systems, s. r. o.

Projekt stavby „Schoellerova x Za 
Tratí, Praha 9, č. akce 2970381“
Rada vydala souhlasné stanovisko se 
záměrem realizace stavby, která spočí-
vá zejména v rekonstrukci křižovatky 
ulic Schoellerova a Za Tratí. Předmětem 
dokumentace je návrh stavebních úprav, 
které mají zvýšit přehlednost, ale zejmé-
na bezpečnost uvedené křižovatky, která 
je příčinou častých dopravních nehod. 
Navrhované řešení spočívá v úpravách 
tvaru a velikosti ostrůvku, úpravě smě-
rových vedení větví křižovatky nebo roz-

šíření vozovky pro možnost objetí odbo-
čujících vozidel. Celá křižovatka má být 
odsunuta dále od trati a zároveň bude 
zohledněn pohyb cyklistů. V ulici Za 
Tratí dojde k realizaci nového chodníku, 
který bude plynule napojen na chodníky 
stávající. Díky těmto stavebním úpravám 
dojde zároveň ke zlepšení pohybu chod-
ců, a tím i bezpečnosti celé křižovatky. 
Investorem akce, která by měla být zahá-
jena do konce letošního roku, je Technic-
ká správa komunikací hl. m. Prahy.

Nové fotbalové branky na hřišti 
v Čakovicích
Fotbalový oddíl TJ AVIA Čakovice, z. s., 
podal na úřad městské části žádost o po-
skytnutí mimořádného příspěvku na 
zemní práce a odbornou instalaci fotba-
lových branek. Rada MČ žádosti vyhově-
la, a tak se i díky tomuto příspěvku ve 
výši 40 000 Kč těší místní fotbalisté z no-
vých branek s oficiální certifikací FIFA.

Volnočasový prostor s pivoňkovištěm 
a výstavními panely
Rada MČ schválila cenovou nabídku spo-
lečnosti Astra zahrady, s. r. o., na realizaci 
volnočasového prostoru mezi Husovým 
parkem a Starou návsí, kde budou vysá-
zeny záhony s dřevitými pivoňkami. Tyto 
okrasné rostliny budou doplňovat pro-
stor s lavičkou Václava Havla, která má 
stát právě na tomto místě. Další investicí 
k doplnění tohoto prostoru je pořízení 
deseti kusů výstavních panelů, které za 
cenu 161 tisíc vyrobí společnost S. O. S. – 
Dekorace, s. r. o.

Výměna PVC v učebně místního 
gymnázia
Během letošních prázdnin došlo k výmě-
ně PVC, včetně podkladní vrstvy z OSB 
desek, v učebně dějepisu místního gym-
názia Čakovice. O práce se postarala fir-
ma Tomáš Tvrdek za cenu necelých 88 
tisíc Kč.
///

Na svých pravidelných zasedáních Rada městské části Praha‑Čakovice 
projednala 71 bodů jednání. Vybíráme pro vás některé z nich.
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Městská část Praha‑Čakovice má ve své 
správě téměř čtyři stovky bytů, přičemž 
většina z nich se nyní dočká velkých oprav. 
„Kvalitní bydlení je jednou ze základních 
potřeb každého z nás, proto musíme in-
vestovat do našich nájemných domů, aby 
se staly dobrým místem pro život, jelikož 
je prokázáno, že to, v jakém prostředí ži-
jeme, má velký vliv na nás i na celé naše 
okolí,“ říká první místostarosta Alexander 
Lochman a dodává: „Máme dluh směrem 
k našim nájemníkům, dlouho jsme neměli 
možnost investovat do větších oprav by-
tových domů, bohužel rozpočet nám to 
nedovoloval, jelikož jsme ho většinově 
vyčerpali na stavbu škol a školek. Proto 
jsme před pěti lety s kolegou Michalem 
Motyčkou zahájili audit a posléze projekt 
na opravy většiny bytových domů v na-
šem majetku.“

Rekonstrukce se týká domů v uli-
ci Doubravská 689–690, Kysucká 655–
656, Kysucká 657–658, Lužnická 627–
629, Niská 630–632, Svratecká 652–654 
a Otavská 621. Projekt byl vypracován 
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firmou DPU Revit. „Potřebujeme navázat 
projektovou dokumentací na posouzení 
energetické náročnosti budov, financová-
ním i žádostí o dotaci a vytvořit tak kom-
paktní a na sebe navazující proces. Pro-
jektant nám taky pomáhá při vytváření 
harmonogramu rekonstrukcí bytů, jeli-
kož to bude skutečný oříšek. Musíme ho 
organizovat tak, aby rekonstrukce domů 
co nejméně zasahovala do klidného živo-
ta našich nájemníků,“ pokračuje Alexan-
der Lochman.

„Už od začátku roku jednáme s hlav-
ním městem o různých možnostech fi-
nancování. Vzhledem k tomu, že celko-
vá částka na rekonstrukci je odhadována 
na 90 miliónů, usilujeme o získání půjč-
ky z Fondu rozvoje dostupného bydlení 
hlavního města Prahy,“ představuje plány 
místostarostka Kateřina Arnotová, která 
v tomto volebním období převzala do své 
gesce bytovou politiku. Na zateplení ob-
jektů radnice žádá o dotaci v rámci pro-
gramu Nová zelená úsporám 2021. „Sice 
ještě nejsou zveřejněny všechny podrob-

nosti, ale podle dostupných informací by 
byla tato nová dotace pro nás výhodnější 
o cca 100–150 tisíc korun na jeden ob-
jekt, tedy celkem o cca 0,7–1 milion ko-
run v součtu za všechny objekty,“ říká 
Alexander Lochman.

Realizace bude rozdělena na dvě čás-
ti. První se týká venkovní plochy, tedy 
opláštění budov, hydroizolace, okapů 
či střešní krytiny. Díky tomu nájemníci 
uspoří poměrně velké peníze na energe-
tických nákladech. Rekonstrukce vnitř-
ních prostor si pak vyžádá novou elek-
troinstalaci nebo odpadové stoupačky. 
„Lidé musejí na čas počítat i s menším 
nepohodlím, ale jistě se to vyplatí. Mo-
mentálně vytváříme harmonogram prací 
a také přemýšlíme nad tím, jakým způso-
bem a kdy se budou muset někteří lidé 
na pár dnů či týdnů přestěhovat,“ podo-
týká místostarosta Michal Motyčka.

Trocha toho nepohodlí se jistě vypla-
tí. Nejenže domy budou po rekonstruk-
ci vypadat pěkně i na pohled, hlavně se 
prodlouží životnost domů o třicet let. Od-
straněním hygienických nedostatků, jako 
jsou například plísně, získají obyvate-
lé zdravější a bezpečnější bydlení. A ne-
jen to. „Hlavně výrazně snížíme nákla-
dy na zajištění provozu bytového domu, 
např. dosáhneme úspory na vytápění 
bytů až do výše 60 % současných nákla-
dů,“ dodává první místostarosta. K téma-
tu revitalizace bytových domů se vrátíme 
v některém z následujících vydání časo-
pisu. ///

Michala Jedruchová

Bytovky v novém hávu
Čakovická radnice chystá revitalizaci obecních bytů. Po mnoha 
letech příprav tak projekt získal reálné obrysy. Pokud vše půjde 
podle plánů, mohlo by být hotovo v roce 2024.
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Obyvatelé obecních bytů si 
připlatí za nájem. Radnice tento 
krok učinila po dlouhých deseti 
letech.

Čakovická radnice přistoupila ke zvýšení 
nájemného. Rozhodla se tak z několika 
důvodů. „Bytový fond stárne a vyžaduje 
náročnější údržbu, aby byla zachována 
kvalita bydlení. Velké náklady si vyžádá 
plánovaná revitalizace obecních bytů, 
jejíž financování je nutné zajistit. K tomu 
přispěje zvýšení nájemného, které záro-
veň napomůže ke zvýšení úrovně bydle-
ní. Během deseti let, kdy nájemné nerost-
lo, došlo i ke zvyšování cen stavebních 
prací, rostla inflace, proto je nutné tyto 
okolnosti zohlednit. Musíme se chovat 
jako řádní hospodáři a nakládat s majet-
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kem, který nám je svěřený, zodpovědně. 
Dosud se peníze vybrané z nájemného 
přesouvaly z velké části do hlavního roz-
počtu na investice a nevracely se zpátky 
do údržby bytového fondu. Postupná 
degradace bytových domů způsobila na-
konec vysoké náklady na jejich opravy,“ 
vysvětluje místostarostka Kateřina Ar-
notová, která v tomto volebním období 
převzala bytovou politiku do své gesce.

Podle místostarostky ke stejnému kro-
ku zvýšení nájemného přistoupilo i hlav-
ní město, které zvýšilo nájemné na 132 Kč 
za metr v okrajových městských částech 
a na 164 Kč v centru města. V Čakovicích 
se nájemné, které dosud činilo 89 Kč za 
metr čtvereční a měsíc, zvyšuje na 130 Kč. 
Jak říká Kateřina Arnotová, stále se pohy-
bujeme ve výši, která zdaleka nedosahu-
je tržního nájemného obvyklého pro naši 

městskou část. Pořád se tedy jedná o do-
stupné bydlení pro občany, kteří na tržní 
nájemné nedosáhnou.

Přesto to pro některé může být velký 
zásah do rozpočtu. Radnice hodlá kon-
krétní případy řešit individuálně. „V pří-
padech, kdy by se z různých důvodů (se-
nioři, dopad covidové situace, ztráta 
zaměstnání apod.) ocitli nájemníci v těž-
ké životní situaci a měli problém s place-
ním nájemného, se s nájemníky spojíme 
a domluvíme konkrétní řešení jejich situ-
ace,“ uklidňuje místostarostka.

Zvýšení nájemného se týká všech obec-
ních bytů kromě čtyř sociálních bytů 
v Schoellerově ulici a 19 bytů v bývalém 
domě s pečovatelskou službou v Třebora-
dicích, které spadají do zvláštního režimu. 
Rozlišovat se bude mezi byty, u kterých je 
s nájemníky uzavřena smlouva na dobu 
určitou, a byty, kde je uzavřená smlou-
va na dobu neurčitou. Co to znamená? 
U smluv na dobu určitou se bude zvyšovat 
nájemné od 1. ledna 2022 postupně tak, 
jak se bude prodlužovat jejich platnost.

„U smluv na dobu neurčitou se řídíme 
podle občanského zákoníku, který nám 
určuje, jak můžeme v případě zvyšování 
nájemného postupovat. Jeho § 2249 sta-
noví možnost zvyšovat nájemné o 20 % 
jednou za tři roky. To se týká smluv uza-
vřených od ledna 2002. U smluv uzavíra-
ných do konce roku 2001 občanský záko-
ník umožňuje provést navýšení rovnou 
na konečnou částku 130 Kč. Městská část 
musí postupovat jako řádný hospodář 
a tuto možnost využít, abychom nepřichá-
zeli o finanční prostředky. Všichni nájem-
níci již dostali informaci o plánovaném 
navyšování nájemného s vysvětlením, jak 
mají postupovat. Samozřejmě každý, kdo 
by si nevěděl rady a potřeboval poradit, se 
na nás může obrátit,“ dodává Kateřina Ar-
notová. ///

Michala Jedruchová

Zodpovědná bytová politika si vyžádá 
zdražení nájmů

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR

Informace o změně 
volebních místností

Městská část Praha‑Čakovice je v součas-
né době rozdělena na 6 volebních okrs-
ků. 4 volební okrsky jsou v Čakovicích, 1 
volební okrsek v Miškovicích a 1 volební 
okrsek v Třeboradicích. Stálé byly také 
volební místnosti.

Upozorňujeme  voliče,  že  některé 
volební  místnosti  budou  na  jiném 
místě než dosud!!!

Volební okrsek č.

26001
ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Jizerská 816, Čakovice
(dříve v ZŠ Dr. E. Beneše, nám. Jiřího Berana 500)

26002
ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Jizerská 816, Čakovice
(dříve v čakovickém zámku – sál, Cukrovarská 1)

26003
ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Jizerská 816, Čakovice
(dříve v Klubu seniorů, Cukrovarská 52/24)

26004
Restaurace Maximum, Slaviborské nám. 20, Třeboradice 
(zůstává stejné)

26005
Hasičská zbrojnice, Na Kačence 401/6a, Miškovice
(dříve v restauraci Pod vrbou, Polabská 34/59)

26006
ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Jizerská 816, Čakovice
(dříve v čakovickém zámku – salonek, Cukrovarská 1)

Rozhodnutím prezidenta republiky z 28. prosince 2020 zveřejněným 31. prosince 2020 ve Sbírce 
zákonů č. 611/2020, částka 248, byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky a byly stanoveny na tyto dny: pátek 8. října 2021 od 14.00 do 22.00 hodin a sobota 
9. října 2021 od 8.00 do 14.00 hodin.

Aktuálně z radnice ///
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Voličský průkaz
Volič, který se nebude zdržovat v době 
voleb do Poslanecké sněmovny ve voleb-
ním okrsku v místě svého trvalého po-
bytu, může hlasovat na voličský průkaz 
v jakémkoliv stálém volebním okrsku na 
území České republiky nebo v jakémko-
liv zvláštním volebním okrsku v zahra-
ničí (viz zákon 247/1995 Sb., o volbách 
do Parlamentu ČR, ve znění pozdějších 
předpisů).

Stálý seznam voličů
Stálý seznam voličů vede odbor občan-
skosprávní Úřadu městské části Pra-
ha‑Čakovice. Voličem je ve volbách do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
státní občan ČR, který má trvalý pobyt 
na území městské části Praha‑Čakovice, 
je veden ve stálém seznamu voličů, ale-
spoň druhý den voleb dosáhl věku nej-
méně 18 let a nenastala u něj překážka 
výkonu volebního práva.

Vydání voličského 
průkazu
Žádost o vydání voličského průkazu lze 
podávat od 31. 12. 2020.

Žádost v listinné podobě
• musí být opatřena úředně ověře-

ným podpisem voliče (dle § 8, odst. 2, 
písm. f) zák. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších před-
pisů, je toto ověření u správních úřadů 
osvobozeno od správních poplatků.

Žádost v elektronické podobě
• musí být zaslaná prostřednictvím da-

tové schránky ID: 3pybpw9,
• žádost musí být doručena Úřadu MČ 

Praha‑Čakovice nejpozději 7 dnů pře-
de dnem voleb (tj. 1. října 2021).

Žádost podaná osobně
• na odboru občanskosprávním Úřa-

du MČ Praha‑Čakovice, po prokázání 

tožnosti voliče, bude učiněn úřední 
záznam, kde budou veškeré potřebné 
údaje uvedeny. 

• O vydání voličského průkazu lze osobně 
požádat do uzavření stálého seznamu 
voličů, tj. do 6. října 2021 do 16.00 hod.

Voličský  průkaz  může  být  vydán 
nejdříve  15  dnů  přede  dnem  voleb, 
tj. 23. září 2021.

Žádosti podané od 23. září 2021 do 
6. října 2021 do 16.00 hod. budou 
zpracovány a průkazy vydány takto:
• převezme volič osobně,
• převezme osoba, která se prokáže pl-

nou mocí s ověřeným podpisem voliče 
žádajícího o vydání průkazu,

• úřad zašle voliči na jím uvedenou 
adresu.

Kontaktní místo pro 
vydávání voličských 
průkazů
Adresa pro podání písemné žádosti:
Úřad městské části Praha‑Čakovice, od-
bor občanskosprávní, nám. 25. března 
121/1, 196 00 Praha 9 – Čakovice
 
Adresa  pro  podání  žádosti  osobně 
a k vyzvedávání voličských průkazů:
Úřad městské části Praha‑Čakovice, od-
bor občanskosprávní, Cukrovarská 52/24, 
Praha 9 – Čakovice

V úředních hodinách:
PO 8.00–12.00 13.00–17.00
ST 8.00–12.00 13.00–16.00
V ostatních dnech po předchozí domluvě.
///
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Foto: Michaela Šimůnková

Pochod za výzo
Před závěrem školního roku dostaly děti 
dárek. Sousedský třeboradický spolek ve 
spolupráci s Klubem přátel a milovníků 
výletů Praha pro ně připravil Pochod 
za výzo. Druhý ročník úspěšné akce se 
uskutečnil v sobotu 19. června. Odstarto-
val ve Starých Letňanech, kde si účastníci 
zakoupili popis trasy a vydali se na cestu 
letňanským lesoparkem.

„Smyslem akce bylo projít se okolím 
Čakovic, ocenit děti za jejich celoroční 
práci ve škole a také je zabavit. Při cestě 
na ně čekali pořadatelé v klubových trič-
kách a pohádkových kostýmech. Zadáva-
li dětem různé úkoly a děti je se zápalem 
plnily. Využili jsme herní prvky lesopar-
ku, kde děti sportovaly, malovaly obrázky 
u berušky, pozdravily se s čarodějnicí či 
zatloukaly hřebíky u Ferdy Mravence. Za 
splnění dostávaly sladkou odměnu,“ říká 
spoluorganizátorka Marta Votavová.

Cílem byla stejně jako loni farma 
v Miškovicích, kde bylo účastníkům po-
skytnuto zázemí a občerstvení. Děti si 
zde prohlédly zvířátka, projely se na po-
nících, případně si opekly buřty nebo za-
koupily výrobky onkologické organiza-
ce Klub ŽAP a tím podpořily dobrou věc. 
„Miškovické farmě patří velký dík, bez ní 
bychom to nezrealizovali,“ říká Marta Vo-
tavová.

Tropické letní počasí sice odlákalo 
spoustu dětí s rodiči na koupaliště, ale 
i tak byla účast hojná. „V příštím roce bu-
deme akci opakovat, opět vymyslíme jiné 
zábavné úkoly a trasu,“ dodává Marta Vo-
tavová. ///

Michala Jedruchová

Slavnostní odhalení 
laviček
Od začátku prázdnin se může naše měst-
ská část pyšnit dvěma lavičkami od-
kazujícími na místní slavné osobnosti, 
zpěvačku Marii Podvalovou a výtvarníka 
Jaromíra Skřivánka. Slavnostní akt v par-
ku čakovického zámku zahájila fanfára. 
Návrhy i samotnou realizaci vytvořili 
studenti střední umělecko‑průmyslové 
školy. Lavičky jsou z dubového dřeva, 
jedna nese symbol výtvarný – štětec, 
druhá symbol hudební – notu.

„Lavičky jsme instalovali ve spoluprá-
ci s městskou částí Praha‑Čakovice. Byly 
tak splněny návrhy historicky prvního 
participativního rozpočtu, kterým dali 
občané šanci. Rádi bychom tímto způso-
bem hlavně novým obyvatelům přiblížili 
tyto známé osobnosti,“ říká organizátor-
ka akce, ředitelka ZUŠ Marie Podvalové 
Ivana Heřmánková. ///

Michala Jedruchová

První ročník soutěže 
hry na klavír 
a stand-up comedy 
v Čakovicích
V sobotu 10. července se Tompich’s ba-
rem nesl smích a klavírní melodie. Konal 
se zde první ročník stand‑up comedy 
a klavírní soutěže. „Protože zde máme 
klavír, na který si lidé chodí zahrát, na-
padlo nás využít ho v soutěžním klání. 
Zároveň jsme pozvali komika a mode-
rátora Daniela Ference s jeho vystoupe-
ním,“ říká zakladatelka Tompich’s baru 
Andrea Tompichová, která se objevila 
také v cheerleadingovém vystoupení. ///

Michala Jedruchová
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Čarodějnické 
odpoledne 
a kouzelný večer
Když to kvůli vládním opatřením ne-
klaplo v dubnu, vyšlo to na konci června. 
V areálu občerstvení házené se to hemži-
lo nadšenou drobotinou s pusami umaš-
těnými od opečených buřtů, děti si mí-
chaly elixíry a soutěžily o nejlepší masku. 
„Děkujeme sponzorovi, Globusu Čakovi-
ce, který se postaral o občerstvení i hod-
notné ceny,“ říká rychtářka baráčníků 
B. Klimešová. Odměny za nejlepší masky 
přijel předat zpěvák Dalibor Janda s dce-
rou Jiřinou. Akci završil čarodějnický bál 
s hudbou Zdeňka Hodra, a tak se všichni 
bavili v záři ohně i ohňové show dlouho 
do večera. ///

Michala Jedruchová

Lilie provoněly 
čakovický zámek

Dvě stě padesát exponátů, sto osmdesát 
odrůd a neskutečná vůně ovládly z kraje 
prázdnin zámek v Čakovicích. Uskutečnil 
se zde již 13. ročník výstavy lilií. „Říká se, 
že královnou květin je růže. Pak lilie je 
bezesporu královnou cibulovin. A když 
je růže královna, tak lilie je princezna,“ 
říká organizátor akce Vratislav Novák, 
předseda SZO ČZS Martagon.

Prezentace členů organizace Martagon 
má za cíl ukázat návštěvníkům krásu, 
rozmanitost, variabilitu i vůni jejich vý-
pěstků. A to se bezesporu podařilo. Lidé 
neskrývali nadšení. „Rád bych poděkoval 
městské části za podporu a už nyní se tě-
ším na další ročník,“ pochvaluje si orga-
nizátor. ///

Michala Jedruchová

Bylo /// U nás
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Senioři /// U nás

Přednášky, workshopy 
v Klubu seniorů
Od října plánujeme pokračovat v pravi-
delných přednáškách v Klubu seniorů. 
Konkrétní témata zveřejníme v říjnovém 
vydání časopisu. ///

Vzpomínky na váš život 
v Čakovicích, Miškovicích 
nebo Třeboradicích
Loutkové divadlo
Dnes už si málokdo pamatuje, že se 
v Miškovicích hrálo pod vedením p. Pav-
la Gruszky loutkové divadlo. Poprvé to 
bylo v roce 1958. Hrálo se s maňásky.
Byla to hra pro nejmenší děti; o holčič-
ce, která stále něco zapomínala – Zapo-
mněnka.

Začátkem šedesátých let se vybudoval 
v miškovickém zámečku malý sál (jizba) 
pro loutkové divadlo. Přešlo se tak na 
vyšší úroveň – začalo se hrát s javajkami. 
Byly to loutky vysoké 50–60 cm. Uvnitř 
tělíčka měly otáčivé kolečko, jímž se 
ovládal plynulý pohyb hlavy loutky. Dru-
hou rukou jsme ovládali vodicími dráty 
ruce loutek. Loutky se vodily zespodu. 
Toto složité ovládání loutek jsme se pod 
vedením p. Gruszky naučili. Ten byl duší 
divadélka; od výroby loutek, kulis až po 
výběr her, které se měli hrát.

V divadélku se vystřídalo mnoho her-
ců, jak těch, kteří vodili loutky, tak těch, 
kteří je mluvili. Hráli jsme v Miškovicích 
i na loutkové soutěži, kde jsme dokonce 
získali ocenění.

Scházeli jsme se dvakrát týdně a pilně 
nacvičovali. Velkou radost jsme potom 
měli, když se hra líbila dětem i rodičům. 
V roce1963/64 soubor vlivem různých 
událostí ukončil svoji činnost.

Na divadélko mi zbyla jen hezká vzpo-
mínka a pár fotek. ///

Anna Raková

Senioři /// U nás

Poukázky pro seniory

Upozorňujeme, že poukázky do lékárny, 
na které má nárok každý senior s trva-
lým pobytem na území MČ Praha‑Čako-
vice, který dovršil 65 let, budou vydává-
ny do 30. listopadu 2021. ///

Babí léto a nadcházející podzim zvou 
k vycházkám přírodou a za poznáním. 
Dovolujeme si vás pozvat na barevné, ta-
jemné toulky historií v našem okolí.

8. 9.  Záhada  románského  kostelíka 
a podmanivá krása Drahaňské rokle
Sraz účastníků ve 13.00 na zastávce au-
tobusu č. 202 na nám. J. Berana, odtud 
odjezd do Dolních Chaber (cca 20 min.). 
Navštívíme románský kostelík Stětí 
sv. Jana Křtitele z 12. století, který skrývá 
dosud nerozluštěná tajemství (vstupné 
30 Kč), a dále dle počasí projdeme Dra-
haňskou roklí k malebnému mlýnu, Pr-
dlavé studánce a možná ještě dál…

22. 9.  Cukrovarnictví  a  Schoellerové 
v Čakovicích
Sraz účastníků ve 13.00 u fontány před 
čakovickým zámkem. Povídání o promě-
ně Čakovic z vesnice na průmyslový měs-
tys, kdo byli Schoellerové, kde všude se 
sladilo čakovickým cukrem, sláva a ko-
nec cukrovaru. Projdeme cukrovarem 
a budeme pokračovat dříve řepnými lány 
(kde všude bylo Schoellerovo) do Třebo-
radic, novou cyklostezkou do Miškovic 
a zpět do Čakovic. 
///

Na setkání s vámi se těší 
Jarka Krákorová

Vážení senioři městské 
části Praha-Čakovice,

hledáme mezi vámi osobnosti pro rozho-
vory do našeho zpravodaje U nás v Čako-
vicích.

Budeme rádi, když se s námi podělíte 
o svůj život, práci či zájmovou činnost, 
které by tak byly zajímavým tématem 
pro naše čtenáře.

Za veškeré náměty budeme moc vděč-
ni. Kontakt: jana.jiruskova@cakovice.cz, 
tel.: 283 061 427 ///

Začátek kurzů pro seniory
Němčina
Od září kurz obnoven v běžném režimu, 
tj. každý čtvrtek od 10.00 do 11. 00. Prv-
ní kurz začíná 2. 9. 2021.

Angličtina
Od září kurz obnoven v běžném režimu, 
tj. každé úterý od 9.00 do 10.00 začáteč-
níci, od 10.15 do 11.15 pokročilí. První 
kurz začíná 14. 9. 2021.

Trénování paměti
Od září kurz obnoven, každé úterý od 
13.30 do 14.30 začátečníci, od 14.30 
do 15.30 pokročilí. První kurz začíná 
7. 9. 2021. Stále možno se hlásit u Jany 
Jiruškové, 283 061 427.

Jóga
Od 5. října kurz obnoven v běžném reži-
mu, tj. každé pondělí od 17.00 v tělocvičně 
ZŠ (Dyjská). 

Počítačové kurzy
Kurz bude obnoven od října, čas bude 
upřesněn. ///

Dne 15. 9. se bude konat výlet pro senio-
ry na zámek Sychrov. Zájemci se mohou 
přihlásit a informovat u Jany Jiruškové, 
283 061 427. ///

Vycházky s kronikářkou

Zářijový výlet na zámek Sychrov
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V této pravidelné rubrice jsou 
uvedeny názory zástupců po-
litických stran, hnutí a klubů 
zvolených do Zastupitelstva 
městské části Praha‑Čakovice. 
Každý měsíc postupně jeden 
zástupce politické strany, 
hnutí nebo klubu zvolený 
do Zastupitelstva městské 
části Praha‑Čakovice vznese 
otázku, na kterou odpovídají 
i ostatní.

Tento měsíc pokládá otázku 
Pro Prahu-Čakovice.

Co máte rádi na životě 
v naší městské části?

Blízkost přírody. Stačí si obout běžec-
ké boty, vyrazit za město na procházku 
nebo na kolo s rodinou, a to bez překo-
návání překážek v podobě rušných sil-
nic, skladovacích hal nebo nekonečných 
betonových ploch. Okolní typická středo-
česká rovinatá krajina s poli, částečně za-
chovanými remízky, alejemi a propojují-
cími polními cestami poskytuje spoustu 
možností k trávení volného času. Město 
necháme za zády a před námi se otevírá 
příroda. Uvnitř městské části zase ráda 
unikám shonu města do Husova nebo zá-
meckého parku a také se těším na opra-
vený Zámecký rybník a jeho proměnu. 
Na svých cestách po širším okolí Čakovic 
(Veleň, Ctěnice, Radonice nebo Jenštejn) 
potkávám stále víc místních, kteří tahle 
místa objevují a těší se z nich stejně jako 
já. A z toho mám radost.

Mám ráda klidný až venkovský cha-
rakter naší městské části, který umožňu-
je navazování sousedských vztahů a brá-
ní anonymitě velkého města. Mám ráda 
sousedská setkávání třeba na třebora-
dickém masopustu nebo posvícení a dal-
ší spolkové aktivity. Mám ráda kulturní 
akce v čakovickém zámku nebo v kostele 
sv. Remigia.

V Čakovicích jsem se narodila, až na 
krátké přestávky tu bydlím celý život 
a ráda bych, aby si zachovaly svůj cha-
rakter městské části s přírodou na dosah 
a s blízkými lidskými vztahy.
///

Život v Čakovicích mám rád, je to poci-
tové – narodil jsem se tady, vychoval 
jsem tady svoje děti a bydlím tady. Ale 
jsou věci, které tady fakt „mám rád“ – že 
cyklostezky tvoří ti, kteří na kole nejez-
dí, možná ho ani nemají; že o tom, jaká 
bude v obci výstavba, rozhoduje komise, 
ve které sedí hlavní držitelé okolních po-
zemků; že základní školství je poníženo 
na pásovou výrobu, myšleno velikostí 
školy; že prostředky se neinvestují, ný-
brž utrácejí; že hlas lidu je můj hlas, ov-
šem jen do doby, kdy se mi to hodí. Ne-
vím přesně proč, ale žiju tady rád.
///

Kateřina Arnotová,
zástupkyně starosty 
MČ Praha -Čakovice
ČMT

Daniel Kajpr,
zastupitel 
MČ Praha -Čakovice
KDU-ČSL

Na tuto otázku není lehká odpověď. Je 
mnoho věcí, které se mi líbí, ale je i dost 
věcí, které by bylo dobré vylepšit. Žiji zde 
celý život, a tak mám možnost porovnání, 
co se změnilo k lepšímu. Určitě se v po-
sledních letech výrazně zlepšila doprav-
ní obslužnost. Autobusem se dostaneme 
ke stanicím metra linky B, C. U většiny 
autobusových zastávek byly vybudová-
ny přístřešky pro cestující. (Škoda jen, 
že se najdou lidé, kteří zde „pracují“ na 
jejich výzdobě.) Je tu vlakové spojení, se 
kterým se nám otevřela možnost rychlé 
přepravy do centra Prahy. Máme mož-
nost sledovat, kolik chodníků již bylo 
opraveno, i když ještě další na opravu če-
kají. Při prohlížení leteckých snímků zjis-
tíme, že zde máme mnoho zeleně, i když 
někteří tvrdí opak. Revitalizace se dočkal 
i Husův park. Velká pozornost se věnuje 
zámeckému parku, jeho okolí a propojce 
se sídlištěm. K výrazné proměně došlo 
i u základní školy, která byla rozšířena 
o nové budovy, a tím se stala uceleným 
komplexem školního zařízení. Změny 
lze pozorovat v celé městské části, a tak 
bych mohla pokračovat v jejich výčtu. 
Pravdou ale je, že je stále co opravovat 
a vylepšovat. Jedná se především o by-
tový fond ve správě MČ, chybí občanská 
vybavenost včetně obchodní sítě. Plánů 
a nápadů na zlepšení je jistě dost, chybí 
jen taková maličkost – finance. Zbývá jen 
doufat, že i tento problém bude vyřešen.
///

Iveta Zeithamlová,
zastupitelka 
MČ Praha -Čakovice
Pro Prahu-Čakovice

Na naší městské části mám ráda zejmé-
na propojení a kontakt s přírodou. Je to 
úžasné místo pro děti. Právě z tohoto 
důvodu jsme si vybrali Čakovice za náš 
domov. Děti tady mohou v bezpečí spor-
tovat a hrát si na celé řadě hřišť a ze-
lených ploch. Zábavu a kulturu máme 
k dispozici jak v naší městské části, tak 
není problém si zajet do centra Prahy. To 
mi vyhovuje. Rádi také jezdíme s dětmi 
po okolí na kolech. Oceňuji, že se měst-
ská část zvelebuje s respektem k přírodě. 
Lidé v naší městské části se mohou ak-
tivně zapojovat do místního dění a podí-
let se svými názory i aktivitami na jejím 
rozvoji. Máme to tady velmi rádi. Další 
velká výhoda naší městské části jsou milí 
a sympatičtí lidé v okolí. Navázali jsme 
zde spoustu krásných přátelství a velmi 
si jich ceníme.
///

V Čakovicích bydlím již více než 45 let, 
a tak můžu zhodnotit, že prostor pro ži-
vot se u nás stále zlepšuje.Je tu dobrá do-
stupnost do centra vlakem i autobusem, 
když jedete za kulturou nebo na večeři.
Čakovice jsou klidná část Prahy s velkým 
procentem zeleně a žijeme tu skoro jako 
na vesnici.Není tu daleko do přírody, tře-
ba na kolo výlet s rodinou.V místě jsou 
také kvalitní restaurace, obchody i služ-
by.Pro moje děti tu je kvalitní základní 
škola a velký výběr sportovních aktivit. 
Mám to tu rád a neměnil bych.
///

Tomáš Dubský,
zastupitel 
MČ Praha -Čakovice
ANO

Danuška Bossanyiová,
zastupitelka 
MČ Praha -Čakovice
ODS + TOP 09
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Florbalová akademie Čakovice

Florbalový oddíl

Věková kategorie: pro žáky 1. a 2. 
stupně základní školy
Informace: Florbalová akademie 
Čakovice pořádá florbalové tréninky 
při škole ZŠ Edvarda Beneše. Tréninky 
probíhají v tělocvičnách školy 2x týdně. 
Přihlašování od 1. září na e‑mail trenéra 
a následné vyplnění přihlášky. Tréninky 
se konají od října do konce školního
roku. Vytvořené týmy nastupují 
v průběhu školního roku na turnaji 
KFL v Letňanech, kde hrají zápasy proti 
ostatním školám.

Cena: 1 500 Kč za pololetí za 2 tréninky 
týdně, v ceně je účastnické tričko
Kontakt: Jakub Zalubil, 737 651 008, 
j.zalubil.44@gmail.com

TJ AVIA Čakovice, z. s.

Nohejbalový oddíl

Věková kategorie: od 8 let (chlapci 
i dívky, u technicky nadaných jedinců 
i nižší věková hranice)
Termín náboru: po předchozí 
telefonické domluvě kdykoliv v průběhu 
roku, tréninky úterý a čtvrtek od 15.30
Místo: sportovní areál za koupalištěm, 
společný s tenisovými kurty, vedle 
areálu národní házené

Cena: 2500 Kč / rok + zimní příprava 
cca 1000 Kč / rok
Kontakt: 734 752 507 (Jan Kantner), 
kantner.jan@gmail.com,  
www.cakosport.eu

Fotbalový oddíl

Věková kategorie: od 4 let 
(ročník 2017)
Termín náboru: Průběžný nábor 
nových hráčů do mládežnických 
mužstev (ročníky 2006–2017). Stačí 
přijít na trénink dané věkové kategorie. 
Přes zimu trénujeme v tělocvičně. 
V létě pořádáme příměstské kempy 
i soustředění. S sebou si stačí vzít pouze 
sportovní oblečení a obuv, nejlépe 
kopačky.
Místo: čakovické fotbalové hřiště, 
Ke Stadionu 705
Cena: 2500 Kč / 6 měsíců
Kontakt: Michal Babka (šéftrenér 
mládeže), 732 563 791,  
aviacakovice@post.cz,  
www.aviacakovice.cz

Oddíl stolního tenisu

Věková kategorie: pro ročníky 2010 
až 2014
Termín náboru: od září 2021 
(úterý a čtvrtek 15:30–17:00)
Místo: sokolovna TJ AVIA Čakovice, 
Jizerská 328/4, zadní vchod z levé 
strany budovy

Cena: od 150 Kč za lekci
Kontakt: www.centrumcirkus.cz,  
Šárka Slavíková,  
slavikova@centrumcirkus.cz

Adámek Fighting Academy

Dětské pohybové hry 
s prvky sebeobrany

Věková kategorie: od 5 let
Termín náboru: kdykoliv během 
roku, dětské pohybové hry s prvky 
sebeobrany každé pondělí a středu od 
17 hodin.
Místo: Cukrovarská 987
Cena: 150 Kč / 1 lekce, permanentka na 
10 vstupů 1 200 Kč
Kontakt: Tomáš Adámek, 776 360 222, 
tdsportgroup@email.com

MO ČRS Praha-Čakovice

Rybáři Čakovice
Zahájení kroužku: první čtvrtek v září
Věková hranice: děti 8–15let
Počet dětí v kroužku: konání kroužku 
a nábor dětí (omezeno na 15 dětí 
v kroužku) – důvod je bezpečnost při 
chytání ryb a zvládnutí většího počtu 
dětí.
Cena: zdarma, rodiče nakoupí dětem 
rybářské vybavení
Kontakt: vedoucí kroužku, Pavlík Karel, 
603 206 885

Nabídka je bohatá a různého zaměře-
ní od sportovního, uměleckého až po 
jazykové. V seznamu kroužků najdete 
i nabídku aktivit pro maminky s těmi 
nejmenšími dětmi. S některými organi-
zátory kroužků se můžete setkat osobně 
na akci Spolkový den, která se bude ko-
nat v sobotu 4. září v areálu zámeckého 
parku v Čakovicích od 14 hodin.

Ateliér Střípek – výuka keramiky

Výuka keramiky
Místo: čakovický zámek
Pro bližší informace ohledně termínu 
a ceny za výuku nás prosím kontaktujte.
Kontakt: Jana Kosová, 721 320 490, 
atelierstripek@centrum.cz,  
www.atelierstripek.cz

Cirkus – centrum pro rodinu, z. ú.

Aktivity pro děti a rodiny

Věková kategorie: od 3 měsíců 
do 12 let
Termín náboru: kurzy začínají 
6. 9. 2021, školička Robinsoni, 1. 9. 2021
Místo konání: Danielova 14,  
Praha‑Čakovice
Charakteristika: aktivity pro děti 
a rodiny – pravidelné kurzy cvičení pro 
miminka a větší děti, výtvarné kurzy, 
NOVĚ celodenní školička Robinsoni (od 
2,5 roku dítěte) a další aktivity

Dům dětí a mládeže Praha 9

Aktivity pro děti 
a mládež
Věková kategorie: od 3 let
Termín náboru: od 10. 6. 2021 
prostřednictvím online přihlášky na 
webových stránkách.
Aktuálně jsou volná místa do těchto 
zájmových kroužků: gastro hrátky – 
studená kuchyně, pohybovky, hravá 
jóga pro děti, kreslení světlem, tvoření 
pro radost, výtvarka, zábavná Partička!, 
akvaristika – začátečníci, španělština – 
začátečníci, figurální kresba – děti, 
figurální kresba – dospělí, modelování 
z FIMO, základy kresby – děti, základy 
kresby – dospělí
Místo: Cukrovarská 230/1 (sídlo DDM) 
nebo Relax la Fabrique
Cena: dle zvoleného kurzu
Kontakt: 734 134 013,  
info‑ca@ddmpraha9.cz,  
www.ddmpraha9.cz

Camerata Praha

Pěvecký sbor
Věková kategorie: od 3 do 18 let a více
Termín náboru:
Mladší Broučci (3–5 let): 2. 9. v 15.30
Starší Broučci (předškoláci a 1. třída): 
2. 9. v 16.15
Kamarádi (7–12 let): 9. 9. v 16.45
Shamwari (12–17 let): 2. 9. v 17.15
Camerata Praha (od 18 let): 2. 9. v 18.30
Místo náboru:
Brouččci a Shamwari mají zápis 
v čakovickém zámku v Schoellerově 
sále. Kamarádi a Camerata v čakovickém 
zámku v půdním ateliéru.
Zápisy jsou také možné ve Vinoři (po 
6. 9.). Více informací na www stránkách.
Cena: 900 Kč / pololetí (Kamarádi, 
Broučci, Camerata),
950 Kč / pololetí (Shamwari)
Kontakt: Veronika Dvořáčková 
Žofáková, 773 158 773,  
info@cameratapraha.cz,  
www.cameratapraha.cz

Kroužky pro děti a mládež
Současně se zahájením nového školního roku startuje i zápis do 
kroužků pro děti a mládež organizovaných na území městské části 
Praha‑Čakovice. 

Cena: bude stanovena po zahájení 
tréninků
Kontakt: Miloš Vojáček, 603 111 669, 
mivoj@cakosport.eu, www.cakosport.eu

Oddíl národní házené

Činnost: národní házená – kolektivní 
míčová hra
Charakteristika: oddíl zaměřený na 
všeobecnou sportovní průpravu, hlavně 
na míčovou techniku a pohyb s míčem 
se zaměřením na národní házenou
Věková kategorie: všechny kategorie – 
mladší koedukovaná (mix), mladší žáci, 
mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně, 
dorostenci, dorostenky, muži a ženy
Termíny a místo náborů: září, říjen
pondělí, středa: 16.45, kluci od 6 do 
10 let (zkušební trénink 17.00–18.30)
úterý: holky od 12 do 14 let (zkušební 
trénink 16.30–18.00)
Místo: hřiště národní házené – vchod 
z ulice K Sedlišti, Praha 9 – směr 
Havraňák
Cena: dle kategorie cca 3000 Kč/ rok
Doplňující informace: pro nové hráče 
možnost nezávazného zkušebního 
tréninku, pravidelná letní soustředění, 
účast na turnajích, pravidelná 
mistrovská utkání v dané kategorii, 
zimní příprava v sokolovně nebo 
tělocvičně školy
Kontakt: helena.spatkova@gmail.com, 
hazena@nhcakovice.cz,  
www.nhcakovice.cz

Gymnastika Čakovice
Program PLAY
Činnost: základní gymnastika
Charakteristika: Cílem cvičení 
jsou usměvavé děti, vedené pomocí 
základního gymnastického cvičení 

Školství /// U násŠkolství /// U nás
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Kontakt: Irena Růžičková,  
irena@blackangels.cz, 773 567 977, 
Jakub Zalubil, jakub@blackangels.cz, 
737 651 008 více informací na  
www.blackangels.cz

Škola Taekwon-do Dan-Gun

Oddíl Taekwon-do

Věková kategorie: od 6 do 12 let
Termín náboru: každou středu od 
16.00 do 17.00 hod.
Místo: tělocvična ZŠ Dr. E. Beneše, 
Dyjská 715
Cena: 500 Kč / měsíc
Kontakt: Petr Poklop, 603 246 433, 
dan‑gun@volny.cz

Angličtina Praha 9

Výuka angličtiny pro 
děti – Helen Doron 
English

Věková kategorie: výuková metoda 
vhodná pro děti od 3 měsíců
Termín náboru: po předchozí domluvě 
kdykoliv během roku, největší nábor ale 
probíhá v září
Místo: výukové centrum Helen Doron 
English Angličtina Praha 9, Danielova 

k fyzickému i psychickému zdraví, 
k sebedůvěře a radosti ze zdravého 
pohybu i získaných dovedností.
Věková kategorie: od 4 let
Místo: nová školní tělocvična Jizerská, 
Čakovice
Možnost přihlášení: prostřednictvím 
webových stránek
Program SPORT
Činnost: sportovní gymnastika, 
teamgym
Charakteristika: závodní program 
zaměřený především na teamgym, 
okrajově na základní sportovní 
gymnastiku
Nábor probíhat nebude, družstva 
jsou již naplněna.
Kontakt: gymgym1rena@gmail.com, 
420 607 746 092, www.gymgym1.cz

Odbor sportu pro 
všechny

Cvičební rok 2021/2022 se zahajuje 
v pondělí 6. 9. 2021 dle rozpisu 
cvičebních hodin (za předpokladu 
příznivého vývoje pandemie covidu‑19).

RODIČE A DĚTI, ŽÁKYNĚ A ŽÁCI
Pondělí 16.00–17.00 předškolní děti 
od 4 do 6 let
Pondělí 17.00–18.00 žákyně a žáci od 
6 do 14 let
Středa 15.30–16.30 rodiče a děti od 
2 let věku s doprovodem

Středa 16.30–17.30 rodiče a děti od 
2 let věku s doprovodem
Čtvrtek 16.00–17.00 předškolní děti 
od 4 do 6 let
Čtvrtek 17.00–18.00 žákyně a žáci od 
7 do 14 let
Všechny informace naleznete na:  
cviceni‑cakovice.estranky.cz.

SK Třeboradice

Fotbalový oddíl

Věková kategorie: od 5 let 
(ročník 2016)
Termín náboru: po telefonické dohodě 
s šéftrenérem mládeže kdykoliv během 
roku
Místo: třeboradické fotbalové hřiště, 
Schoellerova 231
Cena: 2500 Kč / pololetí
Kontakt: Jaromír Kurka (šéftrenér 
mládeže), 776 271 504,  
mladez@sktreboradice.cz,  
www.sktreboradice.cz

Hladík Dance Center, z.s.

Tanec pro děti a mládež

Charakteristika: Taneční lekce 
jsou zaměřeny na výuku moderních 
tanečních stylů street dance, show 
dance. Výuka je přizpůsobena taneční 
pokročilosti žáků, vedena odborně 

a profesionálně našimi lektory tance. 
Důraz je kladen na zábavnou formu 
výuky.
Věkové kategorie: děti od 7 let, junioři 
od 12 let, mládež od 15 let
Zápisy: online již dnes
Místo: výuka v tělocvičně ZŠ Čakovice 
v pondělí a čtvrtek
od 15.00 hodin začátečníci
od 16.00 hodin pokročilí (soutěžní 
skupina)
Cena: od 2400 Kč / pololetí
Kontakt: www.hdc.cz
Centrální kontakt: 774 733 640
Kontakt na lektorku tance HDC 
v Čakovicích: Hladíková Šárka: 
774 733 647

Black Angels

Florbalový oddíl

Věková kategorie: od 6 let
Termín náboru: začátek září, možnost
připojit se do klubu je ale po celý rok
Místo: Náborové akce se konají
na začátku září v OC Letňany, 
v prostorech u jídelního koutu dole 
u kina. Dále je možné najít klub 
na sportovním dni v Letňanech 
a dalších akcích v Čakovicích, Kbelích 
a Letňanech. Tréninky v sezóně 
probíhají primárně v tréninkovém 
centru BB Arena v Letňanech. Některé 
vybrané kategorie trénují v tělocvičně 
školy v Čakovicích, a to jak v ZŠ Dr. E. 
Beneše, tak v Dyjské 715 anebo ve 
sportovní hale při škole. Elitní kategorie 
hrají nově v nové hale ve Kbelích.
Cena: 11 000 Kč / rok (3x týdně
tréninky a jednou za 14 dní soutěžní 
zápasy po Praze a Středočeském kraji)

331/13 – velký dům s krásnou zahradou 
a bazénem, vybavenou hernou pro 
děti a zázemím pro rodiče. PŘÍJEMNÁ 
RODINNÁ ATMOSFÉRA.
Cena: 14 560 Kč / školní rok (možno 
rozdělit až do 5 splátek během roku)
Kontakt: Ing. Markéta Vaníčková, 
777 151 324, info@anglictinapraha9.cz, 
www.anglictinapraha9.cz

Česká akademie tradičního 
karate Fudokan

Oddíl karate

Věková kategorie: od 6 let
Termín náboru: září/říjen 2021, nutno 
se předem přihlásit na e‑mail  
rskarate@volny.cz, doprovod 
přihlášených dětí z družiny zajišťujeme 
od října
Místo: tělocvična ZŠ Dr. E. Beneše, 
Čakovice
Cena: s dotazy ohledně ceny 
kurzovného se obracejte na níže 
uvedený kontakt
Kontakt: Hana Soebajová, 774 349 762, 
rskarate@volny.cz,  
www.karate‑fudokan.cz

Sbor dobrovolných hasičů 
Praha-Miškovice

Oddíl mladých hasičů
Věková kategorie: 7–18 let

Termín náboru: každé pondělí 
od 16.30 do 18.30

Cena: 1000 Kč / rok (vč. pojištění členů)

Místo: Na Kačence 401/6a

MČ Praha-Čakovice

Nízkoprahové centrum 
Čakovice

Nízkoprahové centrum aktivit (NCA) 
bylo roku 2018 otevřeno naší městskou 
částí pro mladé lidi, kteří „nevědí, co 
s volným časem“.
Brány centra jsou pro mládež otevřeny 
každý den včetně víkendů, vždy od 
14.00 do 19.00 v Cukrovarské ulici 
230/1 (zadní vchod budovy Vatikánu).
Nízkoprahové centrum plně ctí tyto 
zásady: Anonymita * Dostupnost * 
Bezplatnost * Dobrovolnost * Respekt
Současné vybavení centra: Fotbálek, 
deskové společenské hry, wi‑fi připojení 
zdarma, 2 počítače včetně dalšího 
příslušenství, které lze využít na hry 
nebo jiné činnosti, playstation, knihy 
a nově připravujeme pravidelný kroužek 
skateboardingu, pro který jsme centrum 
vybavili potřebným vybavením.
Mládež má v centru volné pole 
působnosti, pokud se mezi sebou 
dokáže vzájemně respektovat 
a neporušuje základní pravidla, mezi 
která patří zákaz kouření, alkoholu, 
jakékoliv agrese a užívání drog. ///
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Proč? Ještě než se poprvé mohli proběh-
nout po olympijském písku, prakticky 
hned po příletu do olympijské vesnice, 
museli překousnout nepříjemnou zprá-
vu: Perušič má covid, musí do karantény.

Místo přípravy na boj o medaile musel 
Perušič na deset dnů do karantény a hro-
zilo, že česká elitní dvojice, která těsně 
před olympijskými hrami vyhrála turnaj 
Světového okruhu, přijde o sportovní sen 
úplně. Nakonec z toho byla „pouze“ kon-
tumace úvodního zápasu. Ta se ale nako-
nec ukázala jako klíčová.

Po návratu česká dvojka dokázala po-
razit mexický pár a naděje na postup žila. 
„Začátek byl hodně nervózní, tréninkové 
manko úplně nepomáhalo našemu sebe-
vědomí, i když jsme věděli, že na Mexiča-
ny máme a že i když to bude těžké, ten zá-

pas jde vyhrát,“ říkal David Schweiner po 
vítězném opožděném vstupu do olympij-
ských her. Pak ale česká dvojka nestači-
la na ruskou dvojici a kvůli horší bilanci 
míčů, zapříčiněnou zmiňovanou kontu-
mací, postoupit nedokázala.

„Je to obrovské zklamání. Když vaše pě-
tiletá práce takhle vezme za své během 
dvou týdnů, tak to samozřejmě hodně bolí,“ 
smutnili oba čeští plážoví volejbalisté.

Komplikace je provázely i v době mezi 
jejich vyřazením a odletem domů. „Pořád 
jsme museli být oddělení, hrozné,“ postě-
žoval si David.

Život profesionálního sportovce jede 
na plné obrátky a duo Schweiner/Peru-
šič krátce po konci olympijského snu od-
cestovalo do Vídně na mistrovství Evropy, 
kde vypadli s nizozemskými soupeři ve 

čtvrtfinále, těsně před branami medailo-
vých bojů.

„Před turnajem jsme chtěli minimálně 
páté místo, ale jak se turnaj vyvíjel, chtě-
li jsme víc. Věděli jsme, že je medaile po-
měrně blízko. Nizozemci jsou ale dobrý 
tým, nepodařilo se nám předvést takový 
výkon. Je to pro nás další motivace, tu me-
daili bychom jednou vyhrát chtěli,“ řekl 
David Schweiner.

Do Tokia odletěl z Čakovic další Da-
vid. Drahonínský. Elitní paralympijský 
lukostřelec, který je ve svém sportovním 
odvětví jedním z největších favoritů.

„Chci ukázat světu, že nejlíp střílí kluk 
z Čakovic,“ řekl před létem pro náš časo-
pis. Držme mu palce, ať se ho drží štěstí 
a medaili přiveze. ///

Michal Káva,

Je to zklamání, smutní 
Schweiner s Perušičem

Každoroční podzimní 
rozpis soutěží

Náš čakovický soused David Schweiner společně se svým parťákem Ondřejem Perušičem 
byli medailovými želízky pro nedávno skončené olympijské hry v Tokiu. Jejich dlouholeté 
směřování k vrcholu kariéry se ovšem proměnilo ve velikou hořkost.

Sport /// U nás

Fotbal SK Třeboradice
Pražský přebor
28. srpna 10.15 Královice – Třeboradice
5. září 17.00 Třeboradice – Hostivař
11. září 17.00 Radotín – Třeboradice
19. září 16.30 Třeboradice – Dukla JM
25. září 10.30 Zličín – Třeboradice
3. října 16.00 Třeboradice – Uhelné sklady
9. října 10.15 Újezd P4 – Třeboradice
17. října 10.30 Třeboradice – Žižkov B
23. října 13.00 Motorlet B – Třeboradice
30. října 14.30 Vyšehrad B – Třeboradice
7. listopadu 13.00 Třeboradice – Admira B

Fotbal TJ Avia Čakovice
1. B třída
28. srpna 10.30 Čakovice – Řepy
5. září 17.30 Tempo B – Čakovice
11. září 10.30 Čakovice ‑Smíchov
19. září 16.30 Lipence – Čakovice
25. září 10.30 Čakovice – Střešovice B
2. října 11.00 Bohnice – Čakovice
9. října 10.30 Čakovice – MSM
16. října 10.30 Čakovice – Meteor B
24. října 15.30 Radotín B – Čakovice
30. října 10.30 Čakovice – Zličín B
7. listopadu 14.00 Podolí B – Čakovice

Fotbal SK Třeboradice B
1. B třída
29. srpna 17.00 Třeboradice B – Dubeč
4. září 17.00 Újezd nad Lesy B – Třeboradice B
12. září 17.00 Třeboradice B – Kbely
18. září 13.00 Kolovraty B – Třeboradice B
26. září 16.30 Třeboradice B – Háje B
3. října 16.00 Hostivař B – Třeboradice B
10. října 16.00 Třeboradice B – Partisan
17. října 15.30 Třeboradice B – Strašnice
23. října 15.30 Klánovice – Třeboradice B
31. října 14.00 Třeboradice B – ČAFC B
7. listopadu 18.00 Junior – Třeboradice B

Národní házená TJ Avia 
Čakovice
1. liga mužů
5. září 11.00 Čakovice – Tymákov
11. září 14.00 Rokytnice – Čakovice
12. září 10.30 Podlázky – Čakovice
3. října 14.00 Čakovice – Nýřany
9. října 16.00 Svinov – Čakovice
10. října 10.30 Studénka – Čakovice
17. října 11.00 Čakovice – Přeštice
23. října 11.00 Čakovice – Krčín
24. října 11.00 Čakovice – Opatovice
28. října 11.00 Čakovice – Nezvěstice

Volejbal TJ Avia 
Čakovice
Pražský přebor
2. září 17.30 Čakovice – Meteor E
9. září 17.30 Čakovice – Horní Počernice B
16. září 17.30 Čakovice – Žižka B
21. září 17.30 Čakovice – Řepy B

Nohejbal TJ Avia 
Čakovice
Extraliga mužů
4. září 14.00 Benešov – Čakovice
11. září 14.00 Čakovice – Modřice ///
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Kontakty ///

Sídlo a adresa ÚMČ:
Úřad městské části 
Praha -Čakovice
nám. 25. března 121/1
196 00, Praha -Čakovice
Telefon: 283 061 419
info@cakovice.cz
mestska.cast@cakovice.cz
www.cakovice.cz

Datová schránka:
ID: 3pybpw9

Bankovní spojení: 
Česká spořitelna, a. s., 
č. ú.: 27–2000922389/0800

Otevírací doba 
Úřadu MČ Praha-Čakovice:
pondělí 8–12, 13–17
úterý –
středa 8–12, 13–16
čtvrtek –
pátek –

Mimo úřední hodiny 
pro veřejnost je možné 
kontaktovat pracovníky 
příslušných odborů 
telefonicky nebo e-mailem.

Podatelna, pokladna:
Cukrovarská 52/24
pondělí 8–12, 13–17
úterý –
středa 8–12, 13–16
čtvrtek –
pátek –

Telefon: 283 061 419

Mimo úřední hodiny 
pro veřejnost je možné 
kontaktovat pracovníky 
příslušných odborů 
telefonicky nebo e-mailem.

18  U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz

U nás /// Informuje

Kalendář září 2021

12. NE
Třeboradické babí léto
Léto ještě nekončí! O tom 
se přesvědčíte na akci 
Sousedského třeboradic-
kého spolku, která se bude 
konat v prostorách kostelní 
zahrady v Třeboradicích. 
Odpoledne plné zábavy 
odstartuje úderem 14. ho-
diny představením divadla 
scénického a historického 
šermu Rebel. Co se naučily, 
ukážou děti z MŠ Třebora-
dice a Čtyřlístek, můžete 
se těšit na divadlo Šimona 
a Pepy a vrcholem budou 
šansony Jessicy May. Buřtíky 
na opékání zajištěny.
 

15. ST
Poitín
O rok odložený koncert ode-
hraje tato originální kapela 
v Schoellerově sále čakovic-
kého zámku. Od 19 hodin se 
můžete těšit na irskou hudbu 
i vlastní tvorbu a hlavně na 
unikátní zážitky. Na koncert 
vás zve Kulturní komise MČ 
Praha‑Čakovice.

24. PÁ
Zámecká noc
Zažijte neopakovatelnou 
atmosféru v areálu čakovic-
kého zámku. Čeká vás bohatý 
program. V 18 hodin se na 
koncertě v Schoellerově sále 
představí žáci ZUŠ, v 19.15 

4. SO
Čakovický spolkový den 
2021
Tradiční akci pořádají spolek 
Bílej mlejn a ateliér Střípek 
v zámeckém parku na louce 
pod zámkem. Začíná se ve 
14 hodin a můžete se těšit na 
stánky spolků a organizací, 
soutěže pro děti o ceny, bo-
hatý program, živá zvířátka. 
Občerstvení zajištěno.

11. SO
Rybářské závody 
v Miškovicích
V sobotu 11. září se k miš-
kovickému rybníku sjedou 
fanoušci rybaření. Uskuteční 
se zde již jedenáctý ročník 
rybářských závodů. Od 7 ho-
din ráno probíhá losování 
a samotný začátek je v 7. 30. 
Závazné přihlášky na závody 
– kontakt: Martin Slavík, 
774 517 232.

11. SO
Juniorské závody ve 
skateboardingu
Druhá zářijová sobota 
potěší všechny fanoušky 
skateboardingu. V areálu 
čakovického skateparku se 
bude rozhodně na co koukat. 
Od 10 do 20 hodin ukážou 
naše ratolesti, co dovedou. 
Juniorský skateboardingový 
pohár 2021 nabídne tři věko-
vé kategorie.

Kalendář /// U nás

vystoupí v galerii Na Půdě 
pěvecké sbory Gaudium 
Cantorum a Kalamajka. Od 
20 hodin se na nádvoří mů-
žete těšit na koncert J. J. Big-
bandu a sólistů. Akci pořádá 
ZUŠ Marie Podvalové za 
podpory MČ Praha‑Čakovice.
 

25. SO
Třeboradické posvícení
Už od 11 hodin čeká v re-
stauraci Maximum a jejím 
okolí na děti i dospělé bohatý 
program. Nebudou chybět 
pouťové atrakce, jarmark či 
zvířátka z miškovické farmy. 
Děti jistě zaujme divadélko, 
dospělé pak vystoupení 
kapel Generační problém 
a Třehusk. Jako součást pro-
gramu bude sloužena mše 
svatá. Organizátorem akce je 
Klub LíPa.

29. ST
Krásná řeč
V galerii Na Půdě čakovic-
kého zámku můžete zažít 
netradiční divadelní projekt. 
Krásná řeč v sobě snoubí 
scénické čtení, poezii i balet. 
Představí se Nela Boudová, 
Robert Neubert, Otmar Bran-
cuzský, Sofie Filippi či Andrej 
Lekeš. Začátek je v 19 hodin. 
Na představení vás srdečně 
zve Kulturní komise MČ 
Praha‑Čakovice.
///

22. 9.  Čakovice: Danielova, Hrdinova, 
U Bílého Mlýnku
29. 9.  čakovické  sídliště: Marie Pod-
valové v úseku od autobusové smyčky, 
Blachutova, Hakenova, Marty Krásové, 
Tryskovická v úseku Bermanova – Marie 
Podvalové
Prosíme občany, aby respektovali 
dopravní značení a svá vozidla na 
uvedený termín blokového čištění 
komunikací přeparkovali. ///

V naší městské části nastartoval nový 
projekt. Jedná se o společný projekt MČ 
Praha‑Čakovice a Kryštofa Conka s Lu-
kášem Vojtěchem z uskupení Navždy 
plechovkou. V rámci projektu můžete již 
nyní používat tři popelnice určené pro 
nápojové plechovky, které jsou umístěny 
na stanovištích v ulicích Marty Krásové, 
Bermanova v Čakovicích a v ulici Polab-
ská v Miškovicích u rybníka. Připravuje 
se umístění nové nádoby také do Třebo-
radic, a to na nové stanoviště tříděného 
odpadu v ulici Panklových. Pokud bude 
projekt úspěšný, bude počet stanovišť 
rozšířen. Děkujeme, že odpad třídíte. ///

Vážení spoluobčané,
i ve druhém pololetí roku 2021 budou 
pro potřeby občanů MČ Praha‑Čakovi-
ce přistavovány kontejnery na objemný 
odpad. Tyto kontejnery zajišťuje a finan-
cuje MHMP a tím i stanovuje podmínky 
výběru odpadu a druhu odpadu, který do 
VOK patří.

Upozorňujeme, že do těchto nádob je 
zakázáno odkládat nebezpečný odpad, 
tj. televize, lednice, pneumatiky, chemi-
kálie, zářivky, autobaterie, dále odpad 
stavební a živnostenský a také bioodpad 
(na ten jsou přistavovány speciální VOK 
jen na bioodpad, tj. na větve, trávu, ovo-
ce atd.).

Tyto kontejnery jsou určeny na zahradní 
odpad – listí, trávu, větve, neznečištěnou 
zeminu, případně kuchyňský bioodpad 
rostlinného původu bez živočišných 
zbytků. Kontejnery VOK na bioodpad za-
jišťuje a financuje MHMP.

Stanoviště kontejnerů
Třeboradice – parkoviště u hřbitova 1 ks
Miškovice – Na Kačence 1 ks

Nový projekt 
v oblasti třídění 
odpadu – nápojové 
plechovky

A4_kontejner na plechovky_v1.indd   1 28.06.2021   18:28:57
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1. 9. Miškovice: U Strouhy, Koláře Kali-
ny, Chmelířova, Rychtáře Šimona, U Foř-
ta, Koláře Janovského, Machnova, U Vrbi-
ček, Krčmářovská
8. 9.  Čakovice: Na Bahnech, Řepová, 
Kostková, Bělomlýnská (slepá) v úseku 
nám. J. Berana – Ouhrabkova, Kymrova, 
Jindřichova, Petříkova
15. 9. Třeboradice: Babiččina, Viktorči-
na, Adélčina, Jirsákova v úseku Schoelle-
rova–Tryskovická, Králova

Zářijové blokové čištění komunikací

Z MHMP máme přiděleno na 
období 08 – 12/2021 
(8 ks VOK na objemný odpad)

září  15. 09.
říjen  6. 10. , 20. 10.
listopad  3. 11.

Kontejnery budou přistavovány ve stře-
du mezi 14. a 18. hodinou.

Stanoviště kontejnerů:
Třeboradice – parkoviště u hřbitova 1 ks
Miškovice – Na Kačence 1 ks
///

Z MHMP máme přiděleno na období 
7 – 12/2021 (8 ks VOK na bioodpad):

září  25. 09.
říjen  9. 10. , 23. 10.
listopad  6. 11.

Kontejnery budou přistavovány v sobotu 
mezi 9. a 12. hodinou.  
///

VOK na objemný odpad

VOK na bioodpad
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Inzerce Inzerce /// Bezplatná

Koupím řadovou garáž v Čakovi-
cích. Tel: 724 542 731.

Přijmeme pracovníka 
na práci s paletama.  
Možnost ubytování.  
Kontakt: 734490261,  
info@paletgroup.cz

Instalatérské, topenářské a svá-
řečské práce. Volejte 604 644 988,  
spoustamichal@seznam.cz

Koupaliště Čakovice 
hledá pan/í na úklid do nově 
zrekonstruované budovy. 
Nástup ihned. Info na tel. 
774 644 977

KOSMETIKA – MANIKÚRA – 
PEDIKÚRA – ČAKOVICE 

Pedikúra, Manikúra, Shellac, P‑shi-
ne, Depilace, Kosmetika – ošetření 
pro všechny typy pleti, kolageno-
vé a botoxové ošetření, Brow bar 
‑ Brow Henna, Lash lifting a Lash 
botox. 

VYUŽIJTE 20 % AKČNÍ NABÍDKU 
NA KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ. 

Lenka Hroňková tel. 605 217 055,  
ul. Dr. Marodyho 177, více info. na:
www.manikura‑pedikura‑lenka.cz.

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

Odvoz starého nábytku 
na skládku. Stěhování vše-
ho druhu. Vyklízení sklepů, 
bytů, pozůstalostí atd. 
Naložíme a odvezeme cokoliv. 
Vše za rozumnou cenu. Volej-
te: 773 484 056 ///

Jazyková škola Angličtina Praha 
9  se  sídlem  v  Čakovicích  hle-
dá  nové  lektory.  Nabízíme práci 
v příjemném prostředí a kolektivu, 
profesionální zaškolení a kvalitní 
metodiku, možnost flexibilní pra-
covní doby, dobrý plat, vhodné i pro 
studenty VŠ. Váš životopis zašlete 
na info@anglictinapraha9.cz nebo 
na vanickovamarketa@seznam.cz, 
případně na tel.: 777 151 324

Odborný  prodej  a  servis 
jízdních  kol  v  Čakovicích. 
Možnost  vyzkoušení  kol. 
Parkování ve dvoře. Komplet-
ní sortiment cyklistické vý-
bavy. Kvalitní záruční a pozá-
ruční servis kol zakoupených 
na naší prodejně i jinde. Pra-
ha–Čakovice, Kostelecká 578, 
tel. 725 712 500
www.Bikeranch.cz ///

Poznamenejte si jeden 
důležitý termín.
Odevzdání vašich 
podkladů do říjnového 
čísla (tj. 10/2021) 
pro publikování pozvá‑
nek, prezentování 
akce v ka len dáři akcí 
a inzerce je nejpozději 
do 10. září. 
Toto číslo vyjde 24. září.

Chcete inzerovat 
v říjnovém čísle 

U nás v Čakovicích?

U nás /// Informuje

BEZPLATNÁ
INZERCE

BEZPLATNÁ INZERCE
Nabídka bezplatné 
inzerce pro čakovické 
podnikatele a živnostníky

MČ Praha‑Čakovice nabízí čakovickým 
podnikatelům a živnostníkům možnost 
bezplatně inzerovat v časopise U nás 
v Čakovicích, a to ve vydání 10/2021. 
Cílem je podpora živnostníků za účelem 
zmírnění dopadů covidu‑19.

Bližší  informace a podmínky  inzerce 
můžete najít zde: 
www.cakovice.cz/Nabidka‑bezplatne 
‑inzerce‑pro‑mistni‑zivnostniky‑a‑pod-
nikatele.html. ///

Očkování 
v Schoellerově 
sále čakovického 
zámku
Z důvodu lepší dostupnosti očko-
vání proti covid‑19 je od  1. září 
připravena možnost nechat se na-
očkovat v Schoellerově sále čako-
vického zámku. 

Každou středu od 8 do 13 ho-
din bude ve spolupráci s Fakultní 
nemocnicí Bulovka připraven mo-
bilní očkovací tým, který zájemce 
naočkuje i bez nutnosti předchozí 
registrace. Přítomen bude i pediatr, 
takže za přítomnosti zákonného 
zástupce je možné i očkování dětí. 
S sebou je nutné mít pouze osobní 
doklady a kartičku pojišťovny. 

Očkovací látky jsou buď dvou-
dávkové (děti) nebo jednorázová 
vakcína Janssen.
Bližší informace poskytne: 
Kateřina Marszálková, 283061426. Maso Veleň s.r.o. 

 

Jsme firma zabývající se rozvozem 

chlazeného masa ve Veleni a blízkém okolí… 

 

V nedávné době jsme taktéž přidali do nabídky 

krmivo pro Vaše čtyřnohé mazlíčky B.A.R.F. 

tzv. krmení syrovou stravou 

 

Dále vám můžeme nabídnout : 

SUŠENÉ PAMLSKY 

MASO V KONZERVÁCH 

Touto cestou by jsme vám , našim spoluobčanům, rádi 
nabídli naše produkty a služby. 

Více info na tel:  

Miloslav ENC: 734 780 625 

Tomáš ČERNÝ: 607 243 605 

masovelen@seznam.cz 

WWW.CHLAZENEMASO.CZ 

      
www. .cz 

               Každý den vlastní výroba dortů, zákusků,  mini dezertů a ozdob dle vašeho přání z kvalitních surovin.  
Páteční pečení: tažený závin, vánočky, koláče 

      na vánoce vám upečeme vánoční cukroví a vánočky 
             Příjemné posezení.  Zmrzlina, Kofola, káva a čaj 
               Parkování možné pro zákazníky autem i na kole 
                    U Červeného mlýnku 2, Praha 9, Čakovice 
                       tel.: 606 349 735 
                  Otevřeno:    Po – Ne   10,00 -  18,00 hod. 

Základní umělecká škola 

Marie Podvalové 

přijme od září 2021 

ŠKOLNÍKA

Požadujeme otevírání 
a zavírání objektu 

a schopnost drobných 
řemeslných prací.

Kontakt:
 zus.cukrovarska@

seznam.cz

Výběrové řízení /// U nás

Bezpečné přechody, MČ Praha-Čakovice

Hledáme
KOORDINÁTORY DOPRAVY
kteří nám pomohou zajistit projektový záměr 
s cílem bezpečného přechodu předškolní 
a školní mládeže přes frekventované 

pozemní komunikace.

Odměna 150,- Kč/hod.
Více informací: 
Kateřina Marszálková, tel. 739 449 735
MČ PRAHA-ČAKOVICE,  
Nám. 25 března 121, 196 00 Praha 9

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ 
PRACOVNÍHO MÍSTA

PRÁCE PŘI ÚDRŽBĚ ZELENĚ

Vyhlášeno dne 4. 8. 2021

Odbor: Odbor životního prostředí 
a majetkoprávní Oddělení péče o ze-
leň a údržbu MČ
Sjednaný druh práce: Dělník a řidič
Nabízíme: Zaměstnanecké benefity, 
zajímavé platové ohodnocení, práce 
v dobrém kolektivu, plný pracovní 
úvazek, nástup možný ihned nebo 
dohodou
Výhodou je:
• Řidičský průkaz (skup. C a profesní 

průkaz)
• Zkušenosti se zahradní technikou 

výhodou

V případě dalších dotazů se obraťte 
na Lenku Maříkovou, tel. 777 482 990

Přihlášku s požadovanými doklady 
doručte do podatelny na adresu:
Úřad městské části Praha – Čakovice
nám. 25. března 121
196 00 Praha 9 – Čakovice
Obálku označte: 
Výběrové řízení – Oddělení péče o zeleň
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PEDIKÚRA Miškovice

Možné i u vás doma
Příznivé ceny 
Tel.: 606 500 867
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PEDIKÚRA 
Miškovice

Možné i u vás doma
Příznivé ceny

Tel.: 606 500 867
PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ

DOMA I V KANCELÁŘI

dlažba | plovoucí a dřevěné podlahy

sedací soupravy | gauče | křesla
okna | koupelny | kuchyně

Simona Apeltauerová
 +420 777 321 335
 apeltauerova.sa@gmail.com
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BEZPLATNÁ
INZERCE

Městská část Praha-Čakovice podala 
podnikatelským subjektům pomocnou 

ruku ve formě bezplatné inzerce v časopise  
U nás v Čakovicích

Již brzy pro Vás otevřeme novou prodejnu oční optiky  
s odborným měření zraku a aplikací kontaktních čoček. 

Potřebujete brýle multifokální, do práce, do auta nebo na sport? 
Rádi Vám poradíme jaké jsou pro Vás ty pravé.

Těšíme se na Vás v přijemném prostředí naší optiky  
v obchodním centru Impera u Lidlu v Čakovicích.

Optika Optometrie Čakovice

Optika_inzerat_casopis_90x60.indd   1 10.06.2021   13:39:11

UDRŽUJ SVÉ 
POJIŠTĚNÍ MAJETKU

AKTUÁLNÍ
Víte, že Vaše nemovitost v průběhu času roste na 
hodnotě? Zvyšují se postupně ceny bytů, domů či chat, ale  
i stavebního materiálu. Stejně tak se může zvýšit hodnota 
Vaší domácnosti, pokud si pořídíte třeba novou televizi.

Ujistěte se, že Vaše pojištění odpovídá skutečné hodnotě 
Vašeho majetku. V případě podpojištění, tj. pojistná 
částka je nižší, než je hodnota pojištěného majetku, totiž 
pojišťovna může ze zákona poměrně snížit částku, kterou 
vyplatí.

Ráda Vám udělám audit Vaší smlouvy a zodpovím 
všechny Vaše dotazy.

Pro více informací mne kontaktujte:
Martina Veselá
martina.vesela2@allianz.cz
728 960 934



nové osvěžující nápoje, které vám
udělají dobře

sleva 20% na všechny
nápoje do 30. září

objednejte na shakedeck.cz

použijte kód:  jsemzcakovic

 

MAMINKY
POZOR!

KAŽDOU STŘEDU OD
9:30 DO 10:30 

Rády byste byly po porodu fit, ale
nemáte hlídání? Přidejte se k nám

na cvičení s kočárky!

Sraz u nového mola v zámeckém

parku Praha - Čakovice v 9 :25

Registrace na FB Strollering Čakovice ,

Letňany

+420 733 373 073h�ps://objednat.online

FÉROVÝ
REZERVAČNÍ
SYSTÉM

Nepla�te,když nepracujete!

+420 733 373 073h�ps://objednat.online

FÉROVÝ
REZERVAČNÍ
SYSTÉM

Nepla�te,když nepracujete!

Grafické 
služby 

ideasfirst, s. r. o.
Oderská 333/5
196 03 Praha – Čakovice

Kompletní grafická identita nebo jen vybrané 
marketingové podklady – dopřejte své firmě jen  
ty nejlepší suroviny a profesionální zpracování. 
Společně tvoříme vyvážená řešení, která  
Vám přijdou k chuti.

www.ideasfirst.eu

JAN VORRETH
+420 736 757 567
jan. vorreth@4fin.cz
www.4fin.cz

„V mysli začátečníka je mnoho možností, 
  ale v mysli odborníka je jich jen pár.“   

Shunryu Suzuki

POZNEJTE VÝHODY 

A PŘEDNOSTI PROFESIONÁLNÍHO 

MAJETKOVÉ PORADENSTVÍ

JAN VORRETH
+420 736 757 567
jan. vorreth@4fin.cz
www.4fin.cz

„V mysli začátečníka je mnoho možností, 
  ale v mysli odborníka je jich jen pár.“   

Shunryu Suzuki

POZNEJTE VÝHODY 

A PŘEDNOSTI PROFESIONÁLNÍHO 

MAJETKOVÉ PORADENSTVÍ

+420 733 373 073h�ps://objednat.online

FÉROVÝ
REZERVAČNÍ
SYSTÉM

Nepla�te,když nepracujete!

PŘEDSTAVUJEME VÁM

 Předmatematickou gramotnost

Matematiku 

Český jazyk

Anglický jazyk

Jemnou motoriku

Logické myšlení

Kreativitu

ZAMĚŘENO NA :

 

 

WWW.SKOLNIVLAK.INFO

WWW.SKOLNIVLAK.INFO

pestrá škála pracovních listů

do školy i na doma

sestavení pracovních sešitů 

angličtina s animací a se zvukem

 

     na míru dle zájmů Vašeho dítěte 

 

 

nový portál pro děti

www.livefeet.cz
PROBUĎTE SVÉ NOHY K 

ŽIVOTU

INTERNETOVÝ OBCHOD S 
BAREFOOT OBUVÍ 

INFO@LIVEFEET.CZ, OSOBNÍ ODBĚR THEINOVA 
1001/3, PRAHA 9 - ČAKOVICE 196 00

www.livefeet.cz
PROBUĎTE SVÉ NOHY K 

ŽIVOTU

INTERNETOVÝ OBCHOD S 
BAREFOOT OBUVÍ 

INFO@LIVEFEET.CZ, OSOBNÍ ODBĚR THEINOVA 
1001/3, PRAHA 9 - ČAKOVICE 196 00

Tento BIO olivový olej je opravdu jedinečný, pokud jde 
o jeho kvalitu. Rovnováha mezi hořkostí a kořeněností, 
mírnou ovocností a nízkou úrovní kyselosti z něj činí 
jeden z nejcennějších extra panenských olivových olejů. 
Má plnou a podmanivou vůni nezralých rajčat a bylin. 
V nabídce od této značky naleznete i omáčky a pesta.

Kyselost: 0,28%.

Tento BIO olivový olej je opravdu jedinečný, pokud jde 



 
ZATNI SVALY,

SPALUJ TUKY,
DEJ SI DO TĚLA

PANTHER GYM
ODERSKÁ 9, PRAHA - ČAKOVICE

WWW.PANTHERGYM.CZ
TEL.: 725 518 688

+420 725 778 154 www.dcrosmarin.cz

Bezbolestné 
ošetření zubů

Nejmodernější
vybavení

Kvalitně
 a se zárukou

Specializované
zákroky

MDDr.
Jakub Váša

MDDr.
 Jan Kubeček

Nová zubní klinika 
v blízkosti Vašeho domova

PRAHA 7, DĚLNICKÁ 8
C

M
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CM
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• Výroba duplikátů klíčů k trezorům 
• Oprava trezorů, můžeme Vám poskytnout servisní prohlídku 
• Otevření trezoru v případě ztráty klíče nebo zapomenutí hesla 
•  Stěhování trezorů - přestěhujeme jakýkoliv trezor včetně stěhování po schodech 
• Prodej trezorů a sejfů do firem a domácností všech typů 
• Renovace trezorů včetně historických trezorů /dle požadavků zákazníka/ 
• Prodej a instalace – pokladních přepážek a misek vhodné pro bezkontaktní prodej i 

noční provoz 
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• Výroba duplikátů klíčů k trezorům 
• Oprava trezorů, můžeme Vám poskytnout servisní prohlídku 
• Otevření trezoru v případě ztráty klíče nebo zapomenutí hesla 
•  Stěhování trezorů - přestěhujeme jakýkoliv trezor včetně 

stěhování po schodech 
• Prodej trezorů a sejfů do firem a domácností všech typů 
•  Renovace trezorů včetně historických trezorů (dle požadavků 

zákazníka)
•  Prodej a instalace – pokladních přepážek a misek vhodné pro 

bezkontaktní prodej i noční provoz

· kontejnery – rozměry 6 x 2,20 x 2,20 m jako skladové prostory
Cena: 2.500 Kč/měsíc - ke kontejnerům je možné zajet automobilem

· venkovní parkoviště o rozloze 6000 m2 – vhodné pro parkování 
osobních automobilů, kamionů nebo těžké techniky.
Cena: 70.000 Kč/měsíc

· Je možné také si pronajmout pouze pás parkoviště o rozloze 2000 m2

Cena: 23.500 Kč/měsíc

Uvedené ceny jsou bez DPH. Areál se nachází 10 km od severní části 
Prahy. Objekt je monitorován, noční hlídač se psem, Wifi.
Upřednostňujeme dlouhodobé pronájmy.

telefon: 602 225 950, e-mail: g3plast@centrum.cz

G3 plast, s.r.o. nabízí k pronájmu 
v areálu Kojetice-Pod Borovskou:

G3_ctvrtka.indd   1 09.08.2021   20:44:15

Samoobslužná NONSTOP
mycí linka Ehrle

Mycí programy
• mytí disků kol
• předmytí aktivní pěnou
•  hlavní mytí technologií 

mikroprášku
• oplach změkčenou vodou
•  horký vosk Ultra Protection
•  vysoký lesk 

s demineralizovanou vodou

•  8 samoobslužných 
mycích boxů

•  10 výkonných 
vysavačů

•  měnička bankovek
•  věrnostní program
•  originální ekologická 

chemie Ehrle

VĚRNOSTNÍ SLEVA
Při dobití za 1000 Kč získáte 
10 % kreditu zdarma.

10 Kč/50 s

Mycka_Ehrle_103x138.indd   1 12.08.21   15:33
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VYŘEŠ VŠE 
SE MNOU
Poskytnu Vám kvalitní a odbornou péči a zajistím 
Vám výhodnou nabídku pojištění a finančních 
produktů na míru. Nabízím také zdarma revizi 
Vašich stávajících pojistných či finančních smluv.

Pro více informací mne kontaktujte: 
Ing. Jaroslav Malý
jaroslav.maly@iallianz.cz
602 306 645

POJIŠTĚNÍ
Auto
Majetek
Odpovědnost
Život
Podnikání
Cesta

FINANCE
Penze
Stavebko
Úvěry
Investice
Hypotéky
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SPOLKOVÉ 
POZVÁNKY 
A PLACENÁ 
INZERCE

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

Základní umělecká škola  
Marie Podvalové 

   za podpory MČ Praha – Čakovice pořádá: 

Zámecká noc 2021 

24. září 2021 18,00 - 22,00 hod. 
Čakovický zámek a nádvoří, Cukrovarská 1 

                     
  18,00 - koncert žáků ZUŠ V Schoellerově sále 
         19,15 - koncert pěveckých sborů Gaudium Cantorum a      
                     Kalamajka v Galerii Na Půdě 
       20,00 - koncert J. J. Big Bandu se sólisty a hosty na nádvoří      
                                                  zámku 

 
 

Vstup zdarma 

ODDÍL NÁRODNÍ HÁZENÉ TJ AVIA ČAKOVICE
pořádá do oddíluNÁBOR

mladšího žactva - kluci ve věku 6 - 10 let

• hledáte pro svoje dítě kolektivní sport?

• má Vaše dítě rádo hry s míčem?

• chcete pracovat na jeho fyzické přípravě?

květen, červen a září, říjen
každou středu od 16:45 hodin

začátek tréninku 17:00, konec 18:30

Nabízíme:
• tři tréninky na vyzkoušení zdarma

• podle šikovnosti do půl roku zapojení do aktivní hry (zápasů a turnajů

o víkendech)

• týdenní letní soustředění mládeže

• tréninky 1x až 2x týdně podle zařazení do jednotlivých oddílů

• osvojení si sportovních dovedností, odpovědnosti, disciplíny a soužití v kolektivu

• zimní příprava: 1x týdně v tělocvičnách v Čakovicích

• příprava v sezóně: hřiště národní házené

Věnovat se Ti budou trenéři a aktivní hráči.
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Další informace: Helena Špatková
Email: helena.spatkova@gmail.com

Hřiště v ulici K Sedlišti
GPS: 50.1457792N, 14.5275792E

Web: www.nhcakovice.cz

Pokud ANO, tak se přijďte podívat

k nám na trénink oddílu národní házené

a zapojte se s námi do hry!!!

15. 9. 2021 v 19 hod.
v Schoellerově sále Čakovického zámku

pořádá
MČ Praha - Čakovice

www.poitin.cz
www.poitinmusic.bandcamp.com

www.facebook.com/poitín

Vstupné: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě
Prodejní místa vstupenek: ZUŠ Marie Podvalové - Cukrovarská 1/23

tel.: 283 933 071, MČ Čakovice - podatelna, rezervace vstupenek: tel.: 606 220 420

 

pořádá tradiční 

. 
 

sraz v 17,45 na nádvoří  

před zámkem. 
 

Přijďte si s námi připomenout vznik 
samostatného Československého státu 

VLANAD Interiéry
Englerova 323/1 

Praha 9 -Třeboradice

+420 731 458 221
+420 602 648 122

vlanad@vlanad-interiery.cz

S námi od návrhu po realizaci
Nabízíme a šijeme okenní textil, 

rolety a další stínící techniku.
Nábytek, matrace, tapety, čalounění.



TŘEBORADICKÉ BABÍ LÉTO
14.00 hod. Představení divadla scénického a historického šermu Rebel

14.30 hod. Vystoupení dětí MŠ Třeboradice a Čtyřlístek
15.00 hod. Představení pro děti divadla Šimona a Pepy

15.45 hod. Šansony – Jessica May, heligonka – Jessica May, doprovod Petr Novák

Sousedský Třeboradický Spolek vás srdečně zve na odpoledne plné zábavy a dobré nálady pro děti a dospělé

Neděle 12. září 2021 ve 14 hod. u kostela v Třeboradicích-Slaviborské nám.

Vstup a občerstvení zdarma • Koláče dle receptur našich babiček • Buřtíky na opékání zajištěny
Akce se koná za spolupráce spolků: Bílej Mlejn, Okrašlovacího spolku Načos 

a za podpory MČ Praha-Čakovice. Změna programu vyhrazena.

BABI_LETO_2021_pozvanka.indd   1 11.08.2021   22:10:17

ODDÍL NÁRODNÍ HÁZENÉ TJ AVIA ČAKOVICE
pořádá do oddíluNÁBOR

starších žaček - holky ve věku 12 - 14 let

• hledáte pro svoje dítě kolektivní sport?

• má Vaše dítě rádo hry s míčem?

• chcete pracovat na jeho fyzické přípravě?

květen, červen a září, říjen
každé úterý od 16:15 hodin

začátek tréninku 16:30, konec 18:00

Nabízíme:
• tři tréninky na vyzkoušení zdarma

• podle šikovnosti do půl roku zapojení do aktivní hry (zápasů a turnajů

o víkendech)

• týdenní letní soustředění mládeže

• tréninky 1x až 2x týdně podle zařazení do jednotlivých oddílů

• osvojení si sportovních dovedností, odpovědnosti, disciplíny a soužití v kolektivu

• zimní příprava: 1x týdně v tělocvičnách v Čakovicích

• příprava v sezóně: hřiště národní házené

Věnovat se Ti budou trenéři a aktivní hráči.
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Další informace: Helena Špatková
Email: helena.spatkova@gmail.com

Hřiště v ulici K Sedlišti
GPS: 50.1457792N, 14.5275792E

Web: www.nhcakovice.cz

Pokud ANO, tak se přijďte podívat

k nám na trénink oddílu národní házené

a zapojte se s námi do hry!!!

ČAKOVICKÝ SPOLKOVÝ DEN 2021
V ZÁMECKÉM PARKU NA LOUCE POD ZÁMKEM

V SOBOTU 4. ZÁŘÍ 2021 8.

VSTUP ZDARMA

pořádají

stánky spolků a organizací • soutěže pro děti o ceny
na podiu •�živá zvířátka • občerstveníbohatý program

ZAČÍNÁME VE 14 HODIN
ročník
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PO LOŇSKÉ PAUZE ZASE SPOLU



již od 299 Kč za měsíc

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

NOTEBOOK ZDARMA
Objednejte si týden rychlého internetu

na zkoušku  zdarma!
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Informace po - pá od 8:00 do 15:00 hod.

Jednosměnný provoz. Provozovna Praha 9 - Čakovice.

Jsme výrobci produktů pro kreativní tvorbu

V Jídelně ZŠ Dr. E. Beneše
Praha - Čakovice 
vstup z ulice Jizerská

Vstup zdarma pro každého!
Dodržujeme aktuální 
protiepidemická opatření.

• oblečení pro děti od 3 měsíců do 15 let
• dětská obuv
• sportovní potřeby pro děti
• kojenecké potřeby
• hračky, knížky, hry

Bazar
9–14 hodin

sobota 
9. 10. 2021




