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U NÁS
V ČAKOVICÍCH



2 INZERCE

Agentura Andělky/Taneční škola An-

gels  hledá lektory tanečních a pohy-
bových kurzů pro děti i dospělé pro 
Prahu 9 a Prahu Východ. Auto výho-
dou. Kontaktní osoba MgA. S. Řepová: 
775 101 465, sona.repova.kupcova@
andelky.cz

Péče o duševní zdraví – psychotera-
peutická bezplatná poradna
Pomoc v náročných životních situa-
cích, první pomoc v krizi, zkvalitňo-
vání mezilidských vztahů, individu-
ální a  párové poradenství, interne-
tové poradenství. Tel.: 777 856 015,  
petra.svitilova@centrum.cz.

Žaluzie, rolety, plisé, sítě proti hmy-
zu,markýzy, garnýže, šití záclon, shr-
novací dveře, čalounění dveří, silikon. 
těsnění - úspora 30 % tepla. 
Petříček, tel: 606 350 270, 286 884 339, 
www.zaluzie-rolety-praha8.cz

!!!  Vyklízení - Stěhování  !!! Vyklíze-
ní bytů, sklepů, pozůstalostí. Odvoz 
starého nábytku k likvidaci. Stěhová-
ní všeho druhu. Odvoz nepotřebných 
věcí k likvidaci. Tel. 773 484 056

PPPLLLAAASSSTTTOOOVVVÁÁÁ   
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tel.: 776tel.: 776 563563 585585

www.gardenglobal.czwww.gardenglobal.cz

tel.: 777 111 247, info@sun-way.cz, www.sun-way.cz 
 

konzultace a zaměření ZDARMA
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Čakovická optika Stingo Optical Fashion je sice mezi našimi 
podnikateli nováčkem, ale přináší konečně snazší přístup nejen 
k brýlím a kontaktním čočkám, ale i k dalším pomůckám pro 
lidi s vadami zraku. Získejte slevový kupon na nákup.

I přesto, že obě světové války nezanechaly v Čakovicích 
vážnější materiální škody, zasáhly drasticky do života mnoha 
občanů a někdy celých rodin. Osud jedné z nich vám přinášíme 
v historické rubrice. 

Mládežnický fotbal v oddíle TJ Avia je na vzestupu. Klubu 
pomohl i grant od Fotbalové asociace České republiky, která 
se spoluúčastí jednoty TJ Avia poskytla obnos ve výši 139 tisíc 
korun na rozvoj trenérsko-metodického a materiálního zázemí 
u mládeže.

Městská část Praha-Čakovice se maximálně snaží vyhovět 
potřebám dětí v oblasti předškolního vzdělávání. A proto vám 
i letos přinášíme přehled soukromých školek a dětských klubů 
s hlídáním v Čakovicích, ale i v blízkém okolí.

Fotoreportáž z proběhlých jarních trhů. Nálada byla 
dobrá a všichni zúčastnění se velmi dobře bavili.

Problémy s miškovickou skládkou se táhnou už řadu let. Podaří 
se konečně rozplést všechny nitky a přijít na to, co se vlastně 
v Miškovicích před více jak deseti lety odehrálo?

U nás v Čakovicích – zdarma pro své občany vydává měsíčně MČ Praha – Čakovice, Periodický tisk úzmeního samosprávného 
celku, náměstí 25. března 121, 196 00 Praha – Čakovice, IČ: 00231291 – tel.: 283  061  419, fax: 283  933  497, email:  
unas@cakovice.cz, mestska.cast@cakovice.cz, www.cakovice.cz. Za obsahovou a gramatickou správnost příspěvků nesou 
odpovědnost autoři. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, redakčně upravovat, případně nepřijmout k  otištění. 
Nevyžádané rukopisy a  fotografie se nevracejí. Za  obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Redakce: Mgr. Jaroslav 
Svoboda. Redakční rada: Ing. Jaroslav Jelínek, JUDr. Eva Pokorná, Josef Záluský, Mgr. Jaroslav Svoboda. Jazyková korektura: 
Marcela Berounská. Příjem inzerce: inzerce@cakovice.cz, tel.: 283 061 426. Evidenční číslo MK ČR E 14335. Sazba: MS-Design, 
tisk: Vydavatelství MAC, spol. s r. o. Distribuci do všech poštovních schránek v MČ Praha – Čakovice zajišťuje Úřad MČ – toto 
číslo vyšlo v květnu 2014.

dobrých zpráv je vždy málo a je pro mě po-
těšení podělit se s Vámi o to, že se nám po-
dařilo získat dotaci ve výši 7 miliónů korun na 
rekonstrukci družiny a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda 
Beneše. To znamená, že bychom během další-
ho školního roku mohli navýšit kapacitu naší 
základní školy. Vedení radnice již pracuje s ře-
ditelem Martinem Střelcem na tvorbě plánů 
nových prostor pro naše žáky. Rádi bychom 
započali rekonstrukci vnitřních prostor již po-
čátkem července tohoto roku. Doufejme, že 
vše půjde podle plánu.
 
Dále pracujeme na tvorbě chodníku v ulici 
Bělomlýnské, který by měl propojit Čakovice a 
Třeboradice a zajistit tím bezpečnou trasu ke 
hřbitovu. Jak dobře víte, tato komunikace je 
pro chodce nedostatečně bezpečná a chod-
ník se jeví jako klíčová investice. Doufáme, že 

se nám podaří nemalou finanční částku na 
vybudování chodníku přesunout na Odbor 
městského investora magistrátu hlavního 
města Prahy.
 
Prázdniny jsou před námi, Vám všem přeji 
bezpečnou cestu na dovolenou a doufám, že 
každým dnem bude i naše městská část bez-
pečnější. Jak jste si určitě všimli, nainstalovali 
jsme nové měřiče rychlosti v ulicích Kostelec-
ká, Bělomlýnská, Polabská a Schoellerova.

Přeji Vám, abyste si odpočinuli, užili si krásné-
ho slunce a osvobodili mysl od denních sta-
rostí.

Váš starosta

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
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městská část Praha-Čakovice se ma-
ximálně snaží vyhovět potřebám dětí 
v oblasti 

Obec Název Prov. doba Věk Adresa Webové stránky

Čakovice Krystálek (CPD) 7.45-12.45
7.30 -16.00
7.30 -16.30

3 - 6 let Cukrovarská 230
J. Berana (škola)
Cukrovarská 115

www.cakovice.cz
(záložky MČ, školství)

Rodinný klub Trojlístek 7.30-16.30 od 3 let Cukrovarská 115 http://trojlistek.unas.cz

Letadýlko
(areál Impery)

7.00-17.00 3 - 5 let Oderská 333/5 www.letadylko.com

MC Cirkus
(Robinsoni)

8.00 - 12.00
8.00 - 15.00

Jizerská 18 www.mccirkus.cz

Miškovice Myška 2 - 4 let Polabská 34 myskamiskovice.webmium.com

Letňany Domeček 7.30-17.00 Tvrdého 47 www.skolkaletnany.cz

Poupata 7.30-17.00 18 měs. - 4,5 let Tvrdého 89 www.poupata.cz

Klub Slunečnice 8.00-12.00 2,5 - 4 let Rýmařovská 561 
(KD Letňanka)

www.klubslunecnice.cz

Schůdek do školy 8.00-15.00

Klub Montessori 7.30-17.00 3 - 6 let Malkovského 587 www.klubmontessori.cz

Studio Motýlek 8.30-15.00
Čt 8.30-12.30

od 2,5 let Třinecká 650 www.studio-motylek.cz

Kbely Sluníčko 7.30-17.00 2 - … Vrchlabská (v areálu kostela) www.filabel.cz/slunicko

Vinoř Lesní klub 
Cestička

8.30-12.30
Čt 8.30-15.30

3 - 7 let Pod Nouzovem 974/21 www.spolekcesticka.cz

Ďáblice Projesle 7.00-18.00 12 měs. - 4 roky Legionářů 205/26 www.projesle.cz

Prosek Montessori školka  
Prosek

od 2,5 roku Lovosická 610/21 www.montessoriskolkapro-
sek.cz

Profamily 7.00-18.00 od 3 let Lovosická www.profamily.cz

Profamily 7.00-18.00 od 3 let Novoborská 371 www.profamily.cz

Kinder Garten od 18 m - 6 let Habartická 576/1b www.kindergarten.cz

Školka Kašpárek 3 - 6 let Českolipská 621 www.skolkakasparek.cz

Bášť Maxíkova školka a jesle 12měs. - … Měšická 805 www.jazykova-skolka.cz

Family centrum Bášť
Školka a jesle

7.00-18.00 jesle 1 - 3 roky
školka 3-6 let

Měšická 822 www.kindergarten.cz

Měšice Rodinná školka  
Domeček

7.00-17.30 od 3 let V Lukách 272/6 www.skolkadomecek.cz

Profamily 7.00-19.00 V Lánech 388 www.profamily.cz

Pro Jesle 7.00-19.00 12 měs.-3 r. Na rejdišti 521 www.projesle.cz

Studio Smile 7.15-17.30 2-… Okružní 671 www.smilestudio.cz

Lesní klub Stromeček 8.30-16.00 Na Výsluní 364 www.klubstromecek.cz

Mratín MŠ Beruška 7.00-17.00 2,5 - 6 let Kostelecká 20 hlidacicentrum-beruska. 
webnode.cz

Domeček pro děti 7.30-17.00 Slunečná 380 www.domecekprodeti.com

předškolního vzdělávání. A proto vám 
i letos přinášíme přehled soukromých 
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 Ve většině školek a dětských center si mohou rodiče navolit, kolikrát v týdnu a jestli dopol./odpol. program a podle toho se 
odvíjí výše platby – podrobnosti na jednotlivých stránkách.

 Další inspirace pro rodiče: www.soukrome-skolky-praha.cz, www.peknyden.cz. 

Zdroj: www.mapy.cz
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Rádi bychom poděkovali celému spolku Bílých paní z  MŠ 
Třeboradic za úžasný strašidelný rok plný skřítků, víl, čaro-
dějů a bubáků. Našim dětem přinesl nejen spoustu neza-
pomenutelných zážitků a dosud nepoznaných tajemství, 
ale i nová poznání o přírodě, lidových zvycích a tradicích. 
Velice si Vaší práce vážíme a tímto Vám za ni z celého srdce 
děkujeme! Kolektiv rodičů 2013/2014
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 »

S těmito slovy vyšel průvod dětí a rodičů 
do čakovického parku vyhnat zimu for-

mou vyhození Morany do rybníka. Ces-
tou do parku pod taktovkou Lenky Hla-
díkové a učitelů ZŠ E. Beneše děti zpívaly 
jarní písničky a recitovaly říkadla o jaru 
a zimě. Za zvuku řehtaček místostarosta 
Jiří Vintiška odhodil s žáky symbolickou 
Moranu do zdejšího rybníka a tím se 

nám s Lítečkem vrátilo jaro do naší obce. 
Trhy na náměstí J. Berana spolu s pou-
ťovými atrakcemi přilákaly nejednoho 
malého návštěvníka. Na své si ale přišli 
i příznivci dobrých pochutin a laskomin. 
Počasí se opravdu vydařilo a přálo nám.
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 »

 Výsadba lilií v zámeckém parku 
a  prostorách u fontány před zám-
kem, kterou zajistí spolu s následnou 
péčí spolek Martagon.

 Schválení záměru pronájmu prostor 
v objektu č. p. 230 (tzv. Vatikán) a ob-
jektu č. 115 v obci Praha, k. ú. Čako-
vice na dobu 5 let pro potřeby před-
školního vzdělávání (Krystálek).

 Zřízení nového dětského hřiště u Va-
tikánu (Cukrovarská 230) a doplnění 
herních prvků na hřišti v Třeboradi-
cích na parc. č. 479/75. 

 Pořádání 5. ročníku dobrovolné hu-
manitární akce „Běh naděje“, která 
proběhne 07.06.2014 a jejíž výtěžek 
bude věnován spoluorganizátorovi 
-organizaci Skutky naděje, o. s.

 Navýšení kapacity o 5 dětí z důvodu 
vysoké poptávky po volných místech 
v Mateřské škole Čakovice III, Scho-

ellerova 936/28, 196 00 Praha 9-Ča-
kovice. 

 Zahájení zadávacího řízení na veřej-
nou zakázku malého rozsahu - opra-
va oplocení zámeckého parku při uli-
ci Cukrovarská, k. ú. Čakovice

 Výběrové řízení na opravu chodníků 
v Třeboradicích a Miškovicích (3 loka-
lity, v Třeboradicích v ul. Bělomlýnské 
u hřbitova, v Miškovicích v ul. Tuháň-
ské k mateřské školce a v ul. Tuháňské 
nad rybníkem), kdy nejvýhodnější 
nabídku podala Stavební společnost 
Šlehofer s.r.o., Prvomájová 2111/33, 
153 00 Praha 5 – Radotín

 VZ - Výzva k podání nabídky na sta-
vební práce malého rozsahu „Výmě-
na a zateplení střešního pláště gym-
názia, k.ú. Čakovice

 Schválení účetních závěrek příspěv-
kových organizací zřízených MČ

 Závěrečný účet Městské části Praha 
- Čakovice za rok 2013 a účetní zá-
věrka Městské části Praha - Čakovice 
k 31.12.2013

 Prodloužení platnosti smlouvy mezi 
MČ Praha - Čakovice a 4FITNESS 
CONSULTING, s. r. o., jejímž předmě-
tem je cvičení pro seniory a mamin-
ky na mateřské dovolené na území 
MČ. Smlouva byla prodloužena do 
31.10.2014.

 Různé žádosti o stanoviska a povolení.
 Různé nájemní smlouvy na bytové 

a nebytové prostory.

Zápisy z jednání Rady 

a Zastupitelstva MČ jsou uloženy 
na Úřadě MČ, kde jsou zájemcům 

přístupné k nahlédnutí a jsou rovněž 
umístěny na stránkách  

www.cakovice.cz

Vážení spoluobčané,

v roce 2014 budou pro potřeby občanů 
MČ Praha - Čakovice přistavovány kon-
tejnery na objemný odpad. Tyto kontej-
nery zajišťuje MHMP a tím i  stanovuje  
podmínky výběru odpadu a druhu od-
padu, který do VOK nepatří.

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 biood-

pad (na ten jsou přistavovány speciální 
VOK jen na bioodpad, tj. na větve, trávu, 
ovoce atd.).

Kontejnery budou přistavovány ve stře-
du ve 14.00 hod. a odvoz bude ten samý 
den v 18.00 hod.

Mimo tyto dny je možné využít  stano-
viště VOK Na Bahnech k odložení velko-
objemového odpadu a sutě do přistave-
ných kontejneru.

Z MHMP máme přiděleno 
na období  1 – 6/2014   

15 VOK.
červen – 11. 06., 25. 06.

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

Mobilní sběr nebezpečného odpadu pro občany zajišťuje 
hlavní město Praha.

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

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

Úterý
10.  06.

Úterý
09.  09.

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

2.  křižovatka ul. Schoellerova - 
Mezi  hřbitovy

15.30 – 15.50

3.  křižovatka ul. Bělomlýnská - U Bílého 
Mlýnku (u garáží)

16.00 – 16.20

4. křižovatka ul. Schoellerova - Cukerní 16.30 – 16.50

5. křižovatka ul. Ke stadionu - Jizerská 17.00 – 17.20

6. ul. Něvská (MŠ 120 - parkoviště) 17.30 – 17.50

7. křižovatka ul. Cukrovarská - Vyhlídkova 18.00 – 18.20

8. křižovatka ul. Polabská - U zbrojnice 18.40 – 19.00
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Ivana Heřmánková  

(SNK „Rozum a slušnost“)

Myslím si, že sportovišť a ploch pro vol-
ný čas není nikdy dost. Zvlášť když počet 
obyvatel narůstá. Máme hodně dětí a je 
třeba je smysluplně zaměstnat. Uvítala 
bych venkovní sportoviště pro starší děti, 
cyklostezky a tratě pro in-line bruslení 
a  třeba i horolezeckou stěnu. Nabízí se 
zatím stále nedořešený stadión a lokalita 
u cukrovarských rybníků.

Otázkou je, zda dostatečně podporujeme 
projekty podnikatelů, kteří nabízejí plochy 
pro volný čas.

Ing. Jiří Vintiška (ODS)

Myslím, že u nás máme mnoho sportovišť, 
ale problém je, že často nejsou veřejně 
dostupná a slouží jednotlivým klubům. 
Z toho důvodu byla v minulosti zahájena 
příprava několika projektů, které by tuto 
situaci měly zlepšit. Jedná se např. o pro-
jekt „Relaxpark Třeboradické korzo“, kde 
by v blízké budoucnosti mělo vyrůst mj. 
multifunkční hřiště (malá kopaná, herní 
prvky pro děti 6-15 let atd.). Podobný pro-
stor vznikne i v souboru Čakovický park. 
Záměr na park a plochy pro „fotbálek“ byl 
připraven i v tzv. „břízkách“ u koupaliště. 
Je připraven i plán cyklostezek, záměr 
revitalizace „Havraňáku“ a  další projekty. 
Plánů je tedy mnoho a bude záležet na 
dostupnosti financí pro tyto projekty.

„Myslíte si, že je v naší městské části dostatek sportovišť a ploch pro volný čas? Navrhl(a) byste nějaké zlepšení?“

Mgr. Kateřina Arnotová (SNK-ČMT)

Prostor a prostranství ke sportovním akti-
vitám je v městské části Čakovice relativně 
velké množství. Tenisové kurty, fotbalová 
hřiště, plochy pro hraní volejbalu, nohej-
balu či národní házené, Sokolovna, dvě tě-
locvičny při základní škole, sportovní hala, 
veřejné hřiště. Vezmeme-li ovšem v úvahu 
stále se zvyšujících počet obyvatel a sou-
visející nárůst počtu dětí v základní škole, 
není se co divit, že při shánění vhodného 
sportoviště pro provozování rekreační-
ho sportu či pro organizaci sportovního 
kroužku zjistíte, že je všude beznadějně 
obsazeno.

Ing. et Bc. Michal Motyčka, DiS. (TOP09)

Nedostatek sportovišť a ploch pro vol-
ný čas je v naší městské části skutečným 
problémem. Neustále se zaměřujeme na 
zabezpečení výstavby mateřských škol 
a  školek a samozřejmě i s ním je spojená 
výstavba dětských hřišť. Tím pádem ne-
zbývají v městské „kase“ finance na realiza-
ci požadovaných sportovišť. Řešením je ur-
čitě „donutit“ investory a developery, aby 
sportoviště a hřiště byly součástí jejich pro-
jektů. V současné době se také připravuje 
výstavba volnočasového parku u Miškovic, 
který by alespoň z části poskytl možnost 
vyžití místním dětem a mládeži.

Ing. Alexander Lochman, Ph.D. (starosta)

Plochy pro sport a pro volný čas je nutné 
zabezpečit a stabilizovat v rámci budoucí-
ho rozvoje naší městské části. Sportovišť 
je v městské části dnes dostatek, s rozvo-
jem našeho regionu bude však nutné tyto 
plochy rozšířit a stávající modernizovat. 
Chybí místo pro volné chvíle teenagerů, 
rád bych u nás taktéž viděl i sportovní 
a  volnočasové zařízení, jako je například 
Hamr nebo Gutovka. 

MĚSTSKÁ ČÁST

Bc. Blanka Klimešová (ČSSD)

V naší městské části je dle mého názoru 
dostatek sportovišť. Ve všech katastrál-
ních územích městské části jsou venkovní 
sportoviště. Čakovice však nabízí sportov-
ní plochy i v rámci sportovní haly celoroč-
ně. A právě takovou další halu by u  nás 
bylo potřeba vybudovat. Ovšem i tak 
se sport u nás drží stále na velmi vysoké 
úrovni. Co zde však chybí, jsou volnočaso-
vá hřiště pro majitele pejsků. Jsou vytipo-
vaná vhodná místa a v současné době se 
připravuje k dané problematice i potřeb-
ná dokumentace. Dále je třeba vybudovat 
cyklostezky, na které je již dokumentace 
dokončena. Od vlastníků pozemků je zde 
návrh k rozšíření zeleně v rámci stabilizace 
daného území s následným vybudováním 
hřišť a  sportovišť nejen venkovních, ale 
i  celoročně využívaných.
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Uvedený pozemek byl převeden do 
správy finančního odboru ONV Praha 
9 Hospodářskou smlouvou č.135/71 ze 
dne 30. 6. 1971 Č.j. P/2/71 od státního 
statku – řed. Klíčany n. p. Vodochody. 

Předmětný pozemek se převádí za úče-
lem rozšíření sportoviště a stavby šaten. 

Účel převodu majetku do trvalého bez-
platného užívání. Způsob užívání, pod-
mínky zániku trvalého užívání:

Uživatel TJ Miškovice je povinen před-
mětný majetek udržovat a užívati ho jen 
k účelu, ke kterému byl odevzdán §70 
odst. 2 Hospodářského zákoníku. Trvalé 
užívání zanikne, nesplní-li se podmínky 
ust. §70 odst. 3 HZ 109/1964 Sb. Národní 
majetek specifikovaný ve čl. I. této sml. 
O předání majetku se sepíše zápis §10 
odst. 9 Vyhl. Min. fin. Č.104/66 Sb..

Pozemek v 80. letech sloužil k nezákon-
nému uložišti odpadů z domácností 
a pravděpodobně i místních firem.

Dokládá to studie, která byla provedena 
17. 10. 2002, kdy odběry vzorků proved-
la Česká inspekce životního prostředí. 
Z  protokolů o rozborech z navážky vý-
kopku (Vysočanská radnice, obchodní 
dům) vyplývá, že výsledky vyhovují ve 
všech ukazatelích limitním hodnotám 
pro tř. vyluhovatelnosti I. přílohy č. 6 
vyhl. MŽP č.383/2001 Sb., o podrobnos-
tech nakládání s odpady. 

Na základě požadavku MUDr. Černého, 
schválilo ZMČ další rozbor v r.2012, když 
prohlásil, že skládka obsahuje nebez-
pečné látky, zároveň byl požádán nový 
vlastník k možnosti vstupu na pozemek. 
Možnost zjišťování k nahlédnutí do ma-

teriálu o rozborech z roku 2002. Materiál 
byl u dotčených orgánu po 10 letech vy-
skartován viz dokl. Stavební úřad v  Ča-
kovicích povolil nahlédnout do spisu 
p. A. Trenčevovi a I. Bervicové, kdy byly 
vypsány veškeré údaje o rozborech vzor-
ků z předložené dokumentace z r. 2002, 
aby bylo možno srovnání vzorků po 10 
letech. Z laboratorních analýz zpracova-
ných 21. 9. 2012 vyplynulo i přes nálezy 
v textu deponie: nikoho bezprostředně 
neohrožují na zdraví a vykazují stej-
né vzorky (podobné jako při odběrech 
v r. 2002). 

1) Fa Salay kupuje pozemek č. 303 
v roce 22. 4. 2008 za 6.796.046 Kč.

2) MČ P/19 Kbely vydává rozhodnutí. 
17. 3. 2005, nařizuje společnosti Pro-
fa odstranění výkopku navezeného 
v době od 7. 4. 2001 do 3. 9. 2001.

3) V roce 2000 byla uzavřená sml. mezi 
TJ FC Miškovice a společností Profa 
o pronájmu pozemku.

4) Informace o dovozu materiálu (ze-
miny z Vysočan) – podařilo se získat 
výpověď řidiče, který v roce 2001 
navážel zeminu (fa Bardon), a to ne-

nasvědčuje od samého počátku, že 
nebylo v plánu budovat bikrosové 
hřiště, které dle informace odborníka 
musí splňovat parametry.

5) Pro rozklíčování celého problému je 
zapotřebí předat veškeré materiály 
OČTŘ, aby tyto provedly úkony s teh-
dejším vedením TJ FC Miškovice, kte-
ré je podepsáno pod kupní smlou-
vou s firmou Salaj.

6) Usnesení SÚ Praha 19 Kbely je plat-
né a pro nového majitele pozemku 
závazné. Pokud nový majitel bude 
cokoliv na pozemku provádět je po-
vinen zeminu odvézt.  

Touto smlouvou TJ FC Miškovice prodala 
pozemek č. 303 v k.ú. Miškovice, původní 
výměra 9 970 m2 a prodej byl 11 123 m2. 
V tomto případě by tehdejší vedení TJ 
FC Miškovice, jmenovitě p. Cholawski 
a p. Kolář, kteří zastupovali TJ FC Miškovi-
ce, mělo podat vysvětlení, jak je možné, 
že prodaný pozemek je o 1 153 m2 větší, 
než TJ Miškovice obdržela v roce 1971.

Na závěr zajímavost: nejen veřejnost by 
zajímalo, jak TJ FC Miškovice naložila se 
získanými finančními prostředky ve výši 
6 796 046,- Kč. 

Ilona Bervicová

Ani toto místo nepřipomíná ani 
náznakem bikrosové hřiště

Foto: Nikola Staňková

V těchto místech „mělo být“ bikrosové 
hřiště. Dnes je zde opravdová skládka

Foto: Nikola Staňková
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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!

 »
-

-

-

-

Jaký si myslíte, že je současný stav pod-
nikání v naší městské části? 

Jsem přesvědčen, že stav podnikání 
je v naší městské části uspokojivý. To 
však neznamená, že není co vylepšovat. 
Máme zde celé spektrum firem. Najdete 
zde jak velké firmy, jako je například Glo-
bus, tak i drobné živnostníky, které každý 
den potkáváme. Po letech mírné stagna-
ce došlo v minulém roce opět k oživení, 
zejména drobného podnikání. Vidíme 
chuť místních podnikatelských subjektů 
do dalšího rozvoje. Vyhlídky jsou tedy 
dobré a plné naděje. Místní podnikání 
však potřebuje pořádnou podporu a my 
se ji ještě v letošním roce pokusíme na-
šim podnikatelům poskytnout.

Zaměřme se nyní i na drobné živnost-
níky, je připravena nějaká koncepce na 
jejich podporu? 

Zaměřujeme se na všechny podnikatele, 
na ty, kteří pracují s milionovými zakáz-

kami, a právě i na ty, které fungují v tzv. 
retailu. 

Investorům, kteří investují do naší městské 
části, aktivně nabízíme služby místních 
podnikatelů, protože vycházíme z před-
pokladu, že pokud investor jde “využívat” 
určité území, tak je vhodné, aby na této 
investici participovali místní podnikatelé 
a získali část zisku plynující z dané investi-
ce... V rámci drobného podnikání, zejmé-
na retailu, je úloha MČ podpořit kvalitu 
prostředí pro podnikání a právě pomoct 
drobným podnikatelům se zorientovat ve 
velmi konkurenčním prostředí...

V jaké rovině si dovedete představit 
spolupráci s projektem Akcelerace?

Projekt Akcelerace nabízí několik velmi 
kvalitních školení a tato školení bychom 
rádi nabídli našim podnikatelům. Pro tyto 
semináře a workshopy jsme připraveni ve 
spolupráci s Úřadem městské části poskyt-
nout odpovídající zázemí. Představovali 
bychom si na jedné straně cyklus pravidel-
ných seminářů na aktuální témata v pod-
nikání. Jedná se například o workshop pro 
začínající podnikatele na téma jak začít 
podnikat, jak komunikovat s úřady státní 
správy atd. Pro stávající  podnikatele by-
chom rádi nabídli semináře například na 
téma podnikání a Nový občanský zákoník, 
Základy podvojného účetnictví a další ak-
tuální témata. Na druhé straně nabízí pro-
jekt Akcelerace možnost bezplatných kon-
zultací pro místní podnikatele s právníkem 
nebo daňovým poradcem.

Ve spolupráci s projektem Akcelerace 
bychom rádi naši podnikatelům zároveň 
chtěli pravidelně poskytovat informace 
o aktuálních možnostech financování 
podnikání díky dotačním titulům.

Jaké jsou další plány pro rozvoj pod-
nikání v naší městské části? Jsou spíše 
v krátkodobém nebo v dlouhodobém 
horizontu?

Naše plány jsou rozhodně dlouhodobé, 
protože se jedná např. o  nové podobě 
náměstí, které by mělo být zklidněno, 
a v dlouhodobém horizontu i s pěší částí.

Rozvoj malého a středního podniká-
ní v místě podporuje rozvoj celkového 
blahobytu daného místa, vytváří nová 
pracovní místa, navyšuje počet a kvalitu 
služeb obyvatelstvu. Proto radnice i s in-
vestorem chystá území, ve kterých by se 
mohlo  úspěšně rozvíjet další podnikání.

(red)

Akcelerace v číslech
– shrnutí ročního fungování projektu podpory 
podnikání v hlavním městě Praze:

poradenství, služby 

účastníků 
-

le, 20 již vydáno a zdarma ke stažení na www.
akcelerace-praha.cz 

projektu
-

vační voucher

do projektu Inovační vouchery v Praze

projektů v rámci projektu Inovační vouchery 
v Praze
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Mezi současné trendy oční optiky samo-
zřejmě patří ochrana zraku před různými 
typy záření. Za prvé se jedná o ochranu 
zraku proti UV záření, proti němuž se 
používají různé druhy nejen slunečních 
obrub, ale také dioptrických brýlových 
skel. Dalším trendem je ochrana zraku 
před tzv. modrým zářením. Největším 
zdrojem modrého záření je samozřejmě 
slunce, avšak v posledních letech se nám 
dalších dávek dostává od digitálních za-
řízení, jako je počítač, televize či mobilní 
telefony. V dnešní době se jako ochrana 
používají brýlové čočky se speciální po-
vrchovou úpravou, jež dokáže škodlivé 
množství tohoto záření neutralizovat. 
V  kombinaci se správnou korekcí ome-
zují tyto brýlové čočky při práci s digitál-
ními zařízeními únavu očí a pocit napětí 
v nich.

www.stingooptik.cz, tel.: +420 774 848 333, e-mail: vicizek@seznam.cz

Poukaz platí na zhotovení kompletních dioptrických brýlí,

DÁRKOVÁ POUKÁZKADÁRKOVÁ POUKÁZKADÁRKOVÁ POUKÁZKA

Platnost do:

Ochrana zraku před UV zářením je důle-
žitá nejen v létě, ale i po celý rok. Pokud 
klient nepotřebuje korekci na dálku, lze 
doporučit jako ochranu sluneční brýle 
s kvalitním UV filtrem. V případě potřeby 
dioptrické korekce na dálku můžeme na-
bídnout trvale zabarvené sluneční diopt-
rické brýlové čočky, popřípadě samoza-
barvovací brýlové čočky. Výhodou samo-
zabarvovacích brýlových čoček je jejich 
multifunkční použití v místnosti i venku, 
kde se zabarvují dle intenzity světla. Na 
druhou stranu výhodou trvale zabarve-
ných slunečních brýlových čoček je mož-
nost použití i například v automobilu (zde 
se standardní brýlové čočky nezabarvují). 

V dnešní době se upřednostňuje korekce 
za pomoci progresivních (dříve multifo-
kálních) brýlových čoček. Tato korekce 
umožňuje celodenní nošení brýlí bez 
nutnosti jejich výměny při pohledu do 
blízka či do dálky. Zároveň jsou estetič-
tější než dříve často používané bifokál-

ní brýlové čočky. Pro každého nositele 
je třeba individuálně zvolit správný typ 
progresivní čočky. Při výběru záleží ne-
jen na dioptrické korekci, výběru brýlové 
obruby, ale také na preferenci činností, ji-
miž se daný nositel zabývá a k nimž chce 
tyto brýle používat. S tímto výběrem vám 
u nás samozřejmě rádi pomůžeme.

Měkké kontaktní čočky zažily od roku 
1961, kdy český vědec Otto Wichterle 
vymyslel a vyrobil první hydrogelovou 
kontaktní čočku, velkou proměnu. Nejen 
z hlediska pohodlí při nošení, ale i snad-
nosti údržby. V dnešní době jsou na trhu 
kontaktní čočky pro každodenní nošení, 
tak pro občasné jednorázové nošení. Vý-
hodou jednodenních čoček je snadnost 
údržby, která v podstatě neexistuje. Ka-
ždý den si berete novou sterilizovanou 
kontaktní čočku. Naopak pro každoden-
ní nošení se používají tzv. vícedenní kon-
taktní čočky, jež se večer ukládají do čis-
ticího roztoku. Většina těchto víceden-
ních kontaktních čoček se používá buď 
čtrnáct dní, nebo měsíc. Po uplynutí této 
doby si klient bere nové kontaktní čočky.

-red-

Stingo Optical Fashion přináší nové 
možnosti pro lidi s brýlemi nebo 
kontaktními čočkami
Zdroj: Stingo Optik

V dnešní době se upřednostňuje korekce 
za pomoci progresivních brýlových 

čoček. Tato korekce umožňuje celodenní 
nošení brýlí bez nutnosti jejich výměny při 

pohledu do blízka či do dálky
Zdroj: Stingo Optik
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V sále SOŠ a SOU se v 15.00 hodin sešlo 
více než 200 diváků z řad vzácných hos-
tů, studentů, kamarádů, rodičů, učitelů. 
Celou soutěží bravurně provázel mode-
rátor Dalibor Gondík.  

Mezi diváky zasedlo mnoho čestných 
hostů a do poroty zasedlo dvanáct 
osobností společenského a kulturního 
života jako např. herečka Lucie Benešo-
vá, zpěvačka Hanka Křížková, zpěvák To-
máš Savka, místostarostka MČ Čakovice 
Bc. Blanka Klimešová a další.

Diváci ve zcela zaplněném sále měli mož-
nost zhlédnout pestrý, téměř tříhodinový 
program jak v podání samotných soutě-
žících, tak i hudebních vystoupení hostů.

Přípravy soutěže probíhaly již několik týd-
nů předem, a to zejména z aktivity hlav-
ního organizátora pana učitele Mgr. An-

tonína Anderse a samotných soutěžících.

Celá soutěž byla zahájena vzpomínkou 
na předchozí ročníky, kde se poprvé 
soutěžící předvedli v rolích hudebních 
hvězd, manekýnů, vypravěčů, filmových 
rolí atd. Přítomní poté sledovali další tři 
disciplíny, kterými byly: volná disciplína, 
předvedení originálního plážového mo-
delu a módní přehlídka společenských 
šatů a obleků.

V letošním ročníku získala „Miss sympa-
tie“ po internetovém hlasování diváků 
Anna Dufková a titul „Muž sympatie“ vy-
bojoval Radek Závěta.

Titul „2. Vicemiss“ SOŠ a SOU Praha – Čako-
vice získala žákyně prvního ročníku Gast-
ronomie Daniela Sochrová, druhé místo 
a titul „1. Vicemiss“ získala žákyně 1. roční-
ku Gastronomie Anna Přecechtělová.

Vítězkou a zároveň držitelkou titulu 
„MISS 2014“ se stala žákyně prvního 
ročníku Podnikání Anna Dufková, která  
převzala z rukou ředitelky naší školy Mgr. 
Věry Novákové šerpu, korunku, věcné 
dary a první gratulace.

Titul „3. Ideální mladý muž“ získal Sand-
ro Riedmann z 1. ročníku oboru Chovatel 
cizokrajných zvířat a v závěsu na druhém 
místě skončil Adam Semerád ze 3. roč. 
oboru Kuchař – číšník. Oběma se vedlo 
v soutěži velmi dobře a sklízeli od publi-
ka bouřlivé ovace.

„Ideálním mladým mužem“ roku 2014 
se stal právem David Procházka z 1. roč. 
oboru Kuchař. I jemu patří od nás velká 
gratulace. Všechny ostatní soutěžící paní 
ředitelka odměnila pochvalou a pamět-
ním listem.

Soutěžící si zaslouží náš velký obdiv 
a  poděkování, protože pro nás připra-
vili svými vystoupeními mnoho zážitků 
a mohli jsme společně prožít pěkné od-
poledne. Velké poděkování patří paní ře-
ditelce Mgr. Věře Novákové za umožnění 
pořádání 11. ročníku této soutěže a také 
všem sponzorům, bez kterých by určitě 
soutěžící neobdrželi tak hodnotné dary.

Zdroj: SOŠ a SOU Čakovice

12

Miss 2014 Anna Dufková a Ideální muž 
David Procházka
Foto: Valtr Kominik

Celou akcí provázel zkušený moderátor 
Dalibor Gondík
Foto: Valtr Kominik

Celým průběhem soutěže jsem se 

bavila a dlouho jsem se tak od srdce 

nezasmála, říká Blanka Klimešová

 »

-

Paní místostarostko, byla jste jednou 
z porotkyň soutěže, co říkáte na celou 
akci?

Akce Miss a Ideální mladý muž 2014 byla 
dle mého názoru na velmi vysoké úrov-
ni. Všem účinkujícím studentům, vedení 
učiliště a celému přípravnému týmu pa-
tří můj obrovský obdiv. Zejména pak po-
děkování za příjemně strávený podvečer 
a odvedenou precizní práci. 

K samotné Miss, bylo těžké o vítězích 
rozhodnout? Prozradíte čtenářům, kdo 
se vám líbil nejvíce?

Moji pozornost si zasloužila hned v úvo-
du cesta kolem světa za 15minut. Poté 

se nám, porotě, představili všichni sou-
těžící volnou disciplinou, která se všem 
povedla na výbornou. Osobně jsem 
měla své želízko v ohni jak u slečen, tak 
i u mladých mužů. Nicméně v průběhu 
celé soutěže a zejména při disciplině 
předvedení společenských šatů se mi 
hodnocení soutěžících zásadně promí-
chalo a bylo pak velice těžké rozhodnout 
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Zveme Vás  
do naší školní jídelny

blízko Vašeho bydlišt

domácí kuchyn  od pond lí do pátku  
• polévka + hlavní jídlo 
• denn
• ve tvrtek mou ník 
• akovicích p ísp vek  

 4,- K /ob d od Ú adu M

ob erstvení na objednávku

St ední odborná škola a  
St ední odborné u ilišt , Praha – akovice

Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 – akovice 
www.sou-cakovice.cz 

Jídelní lístek na www.sou-cakovice.cz
Objednávky a platby ob d  p ímo na pokladn  školy 

 nejpozd ji do 11.00 hodin den p edem. 
Kontaktní telefon: 283 932 237 linka 112 Bc. Hrn í ová  

o vítězi. To mi jistě dají za pravdu i ostat-
ní členové poroty. 

Ale nakonec jste vybrali…

Měli jsme opravdu nelehký úkol vybrat 
tu nejlepší, toho nejlepšího. O pořadí 
nakonec rozhodl celkový dojem, doved-
nosti, chování, vystupování i úprava sou-
těžících... popravdě řečeno... u mě jsou 
na prvním místě všichni soutěžící, kteří 
se právě této soutěže zúčastnili (smích).

Jak vnímáte podobné akce, jako jsou 
Miss apod.?

Podobné akce vnímám jako velice důle-
žité volnočasové aktivity mládeže, které 
jsou jednou z forem prevence sociálně 
patologických jevů. Jedná se především 
o výchovu k volnému času a jeho cílem 
by mělo být upevňování postoje a cho-
vání mládeže tak, aby nedocházelo k ná-
sledným nežádoucím rizikovým proje-
vům s tím spojených. 

Můžete být trochu konkrétnější?

Pro vaši představu např. vandalismus, 
kriminalita, užívání návykových látek, 
záškoláctví či dokonce poruchy příjmu 
potravy (anorexie, bulimie) atd. Efektivi-
tu prevence podporuji zejména v dlou-
hodobém působení volnočasové akti-

vity i s jeho přesně definovaným cílem. 
Jednorázová aktivita má obvykle nižší 
účinnost oproti dlouhodobému půso-
bení. Práce s mládeží je jako „bruslení 
na tenkém ledě“. Zejména jde o to, aby 
se především vystihlo vývojové stadium 
každého jedince. V případě špatného 
vyhodnocení (povětšinou pedagogem) 
a zvolení nesprávné aktivity k přihlédnu-
tí k věku jedince hrozí reálné nebezpečí, 
že se dobře myšlená prevence raketo-
vou rychlostí změní na podporu stimulu 
k právě již výše zmíněným nežádoucím 
jevům. Negativním faktorem je hlavně 
nechuť a neodbornost pedagogů v dané 
oblasti. Tento negativní faktor jistě nepa-

tří na půdu SOŠ a SOU Praha Čakovice, 
protože v průběhu celé soutěže bylo 
vidět u všech soutěžících pochopení pe-
dagoga a studenta.

Co byste popřála do budoucna škole 
a vůbec podobným akcím?

Do budoucna přeji vedení SOŠ a SOU 
mnoho dalších preventivních aktivit, 
chápající pedagogy, kteří budou spolu-
vytvářet kladné a aktivní postoje jedinců 
k žádoucímu zaměření trávení volného 
času. A v neposlední řadě přeji školskému 
zařízení pozitivně motivované studenty. 

Jaroslav Svoboda

Š Č
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V minulém čísle bohužel nikdo nepo-
znal dům č. p.  30 v Třeboradicích na 
Slaviborském náměstí, kde se nachá-
zela prodejna smíšeným zbožím pana 
Procházky. Foto pocházelo z období 
konce 19. století.

Poznáte tentokrát naši fotohádanku? 
Poznáte, která čakovická ulice je na ob-
rázku z počátku 20. století?*

*  Výherce fotohádanky se může soutěžně zúčastnit 
zase nejdříve za 3 měsíce

Poznáváte místo na historické pohlednici?  Neváhejte a pište na mail:  
jaroslav.svoboda@cakovice.cz nebo unas@cakovice.cz
Na nejrychlejšího opět čekají zajímavé odměny.

 » -
-
-

Popisovaný skutečný příběh začal před 
I. sv. válkou. Zahradník Kefurt se svým 
synem Josefem se staral o zeleninu a ky-
tičky, když vypukla světová válka. Josef 
Kefurt narukoval společně se svými ka-
marády hájit zájmy mocnářství. Rozlou-
čil se se svou láskou, slečnou Čvančaro-
vou. Zatím, co budoval zákopy, porodila 
syna Josefa, který převzal jméno matky. 
Ta měla potíže se zrakem, později oslep-
la úplně a byla v ústavním léčení. Její 
syn zůstal u dědečka v Čakovicích. Pro 
něj to byla platná pomoc a náhrada za 

jeho vlastního syna, Josefa Kefurta, kte-
rý se z války nevrátil. Osud však zařídil 
vše obráceně. Josef Kefurt žil. Po útěku z 
rakouské armády přeběhl k Rusům. Do-
stal se do vesnice, kde mu bylo řečeno, 
že všichni zběhové budou po návratu 
zastřeleni. Seznámil se tam s vdovou po 
ruském vojínu, která byla již matkou tří 
dětí. Začal zahradničit, dělat otce dětem 
a manžela nešťastné vdově. 

Až po II. sv. válce napsal rusky čakovic-
ké učitelce Vlastníkové. Ta mu odepsala 
a vylíčila i tragédii rodiny Čvančarovy z 
roku 1945. Po smrti starého pana Kefur-
ta převzal zahradnictví v Čakovicích Jo-
sef Čvančara. V době II. sv. války měl již 
dvě malé děti. Dne 25. 3. 1945 se všichni 
schovali před bombami do prázdného 

bazénu. Pan Čvančara si však vzpomněl, 
že v kuchyni nechal protektorátní osob-
ní průkazy. Vylezl z bazénu a odběhl do 
nedalekého baráčku. Zapomnětlivost 
mu zachránila život. Ve vteřině se stal 
vdovcem. Manželku i obě děti roztrhala 
exploze bomby, která zasáhla přímo je-
jich úkryt. 

Snad pod vlivem této zprávy se rozhodl 
J. Kefurt požádat sovětské úřady o povo-
lení cesty do naší republiky. Po 42 letech 
v roce 1956 uviděl opět svou vlast i Ča-
kovice, kde prožil dětství. Přijel z Prahy 
trolejbusem až k železničnímu přejez-
du. Směr další cesty určil podle věže 
čakovického kostela. Než k němu došel, 
prohlédl si v městském parku i sochu 
Jana Husa. A tam pod reliéfem ruského 
legionáře objevil i své jméno. Po šťast-
ném shledání se synem, kterého viděl 
poprvé, se rozhodl k návratu do vlasti. 
Odjel zpět do SSSR, po projednání všech 
formalit se těžce rozloučil s dospělými 
dětmi, které vychoval, se ženou, s kterou 
prožil největší část života, a vrátil se zpět 
do Čakovic.

Jeho „stará matka“, již slepá, žila v té 
době se svou ošetřovatelkou v Holešovi-
cích. Celý život se živila hrou na harmo-
niku. Hrávala s houslistou, také slepým. 
Angažoval ji i režisér pro výstup ve filmu. 
Po smrti partnera žila své stáří v Hole-
šovicích. Tam ji také našel Josef Kefurt. 
Nastěhoval se k ní a žili společně až do 
její smrti. 

Jan Sládeček

Pomník Jana Husa v parku, kde se 
J. Kefurt po návratu do vlasti dozvěděl, 
že ho již pohřbili
Zdroj: archív
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Jan Sládeček se narodil v roce 1932 v Ča-
kovicích, tehdy Hálkova ulice č. p. 260. 
Obecnou i měšťanskou školu navštěvo-
val taktéž ve své rodné obci, ale po jejich 
dokončení nastoupil na obchodní školu 
v Praze na Vinohradech. Svůj život ale 
nesmazatelně spjal s Čakovicemi.

Mezi velké záliby v životě Jana Sládečka 
patřil už od chlapeckých let Sokol. Zde 
s kamarády cvičil a dokonce hrál diva-
dlo. Sám rád vzpomíná na své taneční 
vystoupení v Polské krvi. Ovšem Sokol 
nebyl jedinou zálibou. Později se přidala 
láska ke zvěři a lovu a z nadějného ta-
nečníka se stal ještě nadějnější nimrod. 
Každý, kdo vstoupí k Janovi do bytu, to 
hned pozná – krásné paroží, vyřezávaný 
lustr a sbírka starých flint. Dnes se „bo-
hužel“ koníčky trochu změnily. Bohužel 
jsme dali do uvozovek úmyslně, protože 
pro naši městskou část bychom měli říci 
spíše bohudík. Velikou zálibu má nyní 
v  odkrývání čakovické historie a přibli-

žování jí i nově příchozím obyvatelům 
naší městské části.

V současnosti přichází na pulty knihku-
pectví také další kniha Jana Sládečka, 
Marie Podvalová a Čakovice, druhé pře-
pracované vydání. „Knihu vydává nakla-
datelství Nová Forma, s. r. o. a  upravili 
jsme v ní některé chyby, které se vyskyt-
ly v prvním vydání, a navíc je rozšířena 
o kapitolu týkající se smrti Marie Podva-
lové,“ popisuje sám autor novou knihu 
a dodává: „zaměřil jsem se především 
na její hrob, na vyzvednutí její mrtvoly, 
ještě než byla zetlelá – zákon o pohřeb-
nictví říká, že tělo musí být minimálně 
10 let pohřbeno a pak může být teprve 
vyzvednuto. Její exhumace však byla 
provedena asi za 7 let, takže byl tento 
zákon porušen. Samozřejmě je kolem 
tohoto bodu více sporných věcí, ale 
o  těch si mohou čtenáři přečíst v  nové 
knize sami.“

V knize se čtenáři hlavně dovědí, kdy 
sama Podvalová za svého života koupi-
la hrob, ve kterém později skončilo její 
tělo. Kdy ho upravovala, jak zemřel její 
manžel apod. Kniha bude v nejbližších 
dnech k zakoupení na knižním e-shopu 
www.kniznieshop.cz.

Tak tuto otázku dostává Jan velmi často. 
„Je to pro mě koníček, ale i velká řehole. 
S touto prací souvisí mnoho problémů, 
zejména pak čas a nutnost většího pro-
storu. Bydlím v garsonce a to je pak dost 
obtížné.“

Ovšem právě v těchto dnech se Janova 
pozornost ubírá trochu dále od naší měst-

ské části. Věnuje se popisu pobytu Jana 
Žižky v nedalekém Kostelci nad Labem. 
„Předpokládám, že tuto knihu do konce 
roku dodělám.  Našel jsem některé ne-
srovnalosti, které se vyskytují i v odborné 
literatuře, např. u J. V. Práška apod. Kniha 
sice není o naší městské části, ale myslím, 
že si ji nadšenci do lokálních historických 
témat z Čakovic, Miškovic i Třeboradic mo-
hou určitě přečíst,“ líčí Jan Sládeček.

Největším přáním Jana Sládečka je, aby 
i naše městská části oficiálně podporovala 
činnosti spjaté s odkrýváním tajů své his-
torie: „Přál bych si, aby se obec věnovala 
historii, aby bylo možné všechny historic-
ké sbírky někde soustředit. Nějaký prostor 
nebo místní muzeum. Máme vykopávky 
od pana Poborského, mnoho originálních 
historických pohlednic a fotografií, origi-
nální velociped z třicátých let a mnoho 
dalších artefaktů a až zemřu, tak by byla 
určitě škoda, aby se vše někde ztratilo.“

Jaroslav Svoboda

Druhé vydání knihy Marie Podvalová a Ča-
kovice vyjde v nejbližších dnech a k dostání 
bude v e-shopu www.kniznieshop.cz

* 7. 5. 1932 v Čakovicích

- obecnou i měšťanskou školu 
navštěvoval taktéž v Čakovicích

- obchodní školu navštěvoval 
v Praze na Vinohradech

- od roku 1949 až do důchodu 
pracoval v Avii

- na svém kontě má deset 
historických knih a celou řadu 
článků a studií

- mezi nejzásadnější počiny patří 
kniha Čakovice, historie obce 
a okolí a spoluautorství na knize 
Čakovice, historie ve fotografiích

Jan Sládeček při křtu knihy Čakovice, historie ve fotografiích v roce 2012
Zdroj: ÚMČ Praha – Čakovice
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Nejnáročnější trasa letos byla ta cyklis-
tická, která měřila přes šedesát kilome-
trů. Účastníky dovedla až k nádhernému 
hradu Kokořín. Sportovci se ale mohli 
pozastavit i u skalních hradů a útvarů 
v Nedamově a Pokličkách. Zkrácená 
osmačtyřiceti kilometrová cyklotrať ved-
la přes Mělník a Neratovice. Pěší účast-
níci se prošli trasou přes Hovorčovice, 
bořanovický háj a Bášť.

Při registraci dostali účastníci nejen tri-
kot s logem akce, ale i malé posilnění 
na cestu od sponzorů. První sportovci 

MČ Praha – Čakovice pořádá v sobotu 7. června již 

5. ročník „Běhu naděje“, který se inspiroval úspěšnou 
akcí „Běh Terryho Foxe“, pořádanou na podporu výzku-
mu rakoviny. Tato akce probíhala v letech 1993 – 2007.  
Pravidelný pohyb, stejně jako solidarita s nemocnými 
a podpora výzkumu rakoviny, představují novou šanci 
pro život, novou NADĚJI.

Naše trasa měří cca 6 km a absolvovat ji můžete jakým-
koliv způsobem – během, chůzí, na kole, na bruslích 
nebo třeba s kočárkem. Může se zúčastnit každý bez 
omezení - občané všech věkových kategorií, od novo-
rozenců po seniory.

Přihlášení proběhne od 13:00 hodin v malém parku 
před Čakovickým zámkem a start bude ve 14:00 hodin. 
Trasa povede přes zámecký park, podle potoka až do 
Miškovic na spojku s ulicí Svěceného, po které se vrátí-
me do Třeboradic a dále ulicí Tryskovickou, přes Cukro-
var, uličkou k nádraží a kousek ulicí Ke Stadionu do cíle, 
který letos bude na hřišti házené TJ Avia. Pro účastníky 
akce je připraveno malé občerstvení a můžete se těšit 
i na doprovodný program v cíli.

Jedná se o dobrovolnou humanitární akci spojenou 
s veřejnou sbírkou, kdy vybraná částka bude předána 
organizaci Skutky naděje o. s. na podporu výzkumu ra-
koviny.

Těšíme se na všechny účastníky této akce, kteří chtějí 
udělat něco pro své zdraví a podpořit správnou věc.

(red)

M  Praha – akovice

srde n  zve na

B H NAD JE
Dobrovolná humanitární akce

5. ro ník

v sobotu 7. ervna 2014

Start: 14:00  malý park p ed akovickým zámkem
(registrace 13:00)

Cíl: Házenká ské h išt  TJ AVIA akovice

Zú astnit se m ku. Trasu
- ch zí,

árkem
i psem.

V cíli p ipraven doprovodný program pro d ti i
dosp lé.

vyrazili na trať krátce po deváté hodině. 
Počasí Vejšlapu skutečně přálo. A možná 
i to byl jeden z důvodů, proč se počet 
účastníků opět vyšplhal tak vysoko. „Cel-
kem jsme registrovali 125 sportovců. 
Pěšky se jich vydalo 63, na kole pak 62,“ 
říká spoluorganizátorka akce, knihov-
nice třeboradické knihovny paní Ilona 
Bervicová. „Vítanými účastníky byli i čtyři 
pejsci,“ dodává s úsměvem.

Pěší trasa i cylotrať byly značeny různo-
barevnými fáborky. Vedly převážně po 
polních a lesních cestách, a tak sportov-
ce neohrožoval hustý silniční provoz. 
Největší stoupání čekalo cyklisty krátce 
za Mělníkem, kde museli vyšplhat až 
k samotnému hradu Kokořín. O to snad-
něji se ale pak šlapalo zpět do Líbeznic. 

V cíli byli všichni účastníci odměněni 
diplomem. Největším oceněním však 
sportovcům dozajista bylo pokoření ob-
tížné trati a hlavně sebe sama.

Další fotografie z akce najdete na face-
bookových stránkách www.m-region.cz. 
Informace o nastávajícím Vejšlapu pak 
hledejte na webových stránkách www.
pochod.unas.cz. 

Nikola Staňková

Tentokrát se museli cyklisté dobře 
připravit, čekala je dlouhá cesta až 

k hradu Kokořín
Foto: Kateřina Bečvářová
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ČAKOVICKÝ SPOLKOVÝ DEN

21. června 2014 od 10 do 18 hodin

• prezentace spolků z Čakovic, Miškovic a Třeboradic

• přivítání léta (Letní slunovrat)
• nástup spolků za zvuků slavnostních fanfár (10:15)
• občerstvení a dětský koutek

• velké dětské klání v několika disciplínách
• doprovodný program (vystoupení dětí, kapely ad.)

Vstup zdarma.

POŘÁDAJÍ:

Bílej mlejn

Spolek Praha - Čakovice,
ve spolupráci se sdružením
a keramickým Čakovice

Bílej mlejn
Lípa Třeboradice

ateliérem Střípek

Vás srdečně zvou na

1. ročník dne dobrovolnictví v městské části

ČAKOVICKÝ2014 SPOLKOVÝ DEN

před zámkem v Čakovicích

Jedná se o placenou inzerci

 »
-
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Vernisáž výstavy zahájila místostarost-
ka Blanka Klimešová spolu s šéfredakto-
rem U nás v Čakovicích Jaroslavem Svo-
bodou. Poté už slovo patřilo autorovi 
fotografií Jiřímu Havlovi. „Podkarpatská 
Rus mne uchvátila ještě za minulého 
režimu, kdy nebylo možné cestovat za 
hranice,“ vzpomíná fotograf. „Líbily se 
mi fotografie, které tam pořídil jeden z 
mých přátel. Když se pak otevřely hra-

Podkarpatská Rus je termín označující historické území, 
na němž se nyní rozkládá dnešní ukrajinská Zakarpatská 
oblast, z přísně historického hlediska je to označení jed-
né ze čtyř samosprávných zemí Československa v letech 
1919 – 1939, jejíž území mělo nepatrně odlišné hranice 
(zahrnovala například i dnes slovenskou obec Lekárovce, 
naopak nezahrnovala úzký pruh území na jihozápadě 
s  městem Čop, který byl v té době součástí Slovenska). 
Jejím hlavním městem byl Užhorod; v listopadu 1938 se 
jejím správním střediskem stalo po První vídeňské arbit-
ráži, která přičlenila jižní oblasti, včetně Užhorodu a Mu-
kačeva, k Maďarskému království, město Chust. 
(Zdroj: wikipedia.cz)

Mapa Podkarpatské Rusi, zdroj: wikipedia

Nevidomý umělec Roberto Lambino zazpíval za doprovodu 
svého akordeonu několik rusínských písní

Foto: Michal Spišák

nice, začal jsem západní část Ukrajiny 
dokumentovat i já.“

Jiří Havel také řekl několik slov k situaci, 
která na Ukrajině v současné době pa-
nuje. Krátce pohovořil i o životě tamních 
obyvatel.

Mluvené slovo prokládala zajímavá 
hudební vložka. Nevidomý umělec Ro-
berto Lambino zazpíval za doprovodu 
svého akordeonu několik rusínských 
písní. Kvůli svému handicapu se všechny 
skladby musel naučit z odposlechu na 
internetu a texty k nim pak luštil z azbu-
ky. Publikum jej za to odměnilo náležitě 
dlouhým potleskem. Celý podvečer se 
nesl v příjemné atmosféře a návštěvníci 
v sálku zůstávali ještě dlouho po skonče-
ní vernisáže.

Pokud i vás zajímá, jak zajímavý život 
vedli (a vedou) obyvatelé Podkarpatské 
Rusi, navštivte některou z plánovaných 
akcí, např. 4. června promítání již zmíně-
ného filmu Osadné.  

Nikola Staňková
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Zajímavý program 

pro Vás i Vaše děti!
Prázdninové kurzy plavání pro děti od 6 měsíců 
do 6 let – kurzy různé intenzity, standardní 
i individuální. Nabízíme také jednotlivé zkušební 
lekce a pronájem bazénu pro rodiny s dětmi.

Příměstské tábory pro školáky – na výběr 4 
termíny. Nabízíme dva tábory dobrodružně-kreativní 
s každodenním dováděním v bazénu, k tomu 
tábor s hudební školou Yamaha a tábor s výukou 
angličtiny. Zajištěno stravování a pitný režim. Spousta 
dobrodružství, zábavy a tvoření. Omezený počet míst. 

Terapeutický ambulantní pobyt pro děti s postižením 
i pohybovými problémy a jejich rodiče na začátku léta.

Kavárna s terasou, trampolínou a venkovními hrami 
otevřená i po dobu prázdnin!

A nezapomeňte - už teď se můžete přihlásit také 
na podzimní kurzy plavání.

centrum
volného
času
MĚŠICE

PODROBNÉ INFORMACE, ROZPISY TERMÍNŮ A PŘIHLÁŠKY  NA 

www.cvcmesice.cz

Přijďte k nám 

O PRÁZDNINÁCH!

VAŠE
KANCELÁŘ
V MĚŠICÍCHing

cowork

Přednášky červen 2014
25. 6. PhDr. Jiří Sommer, CSc., 

od 14.00 hod. - Téma: “Lanzarote 
– ostrov měsíční krajiny“

Vycházky a výlety
10. 6. Celodenní výlet na zámek 
Žinkovy a Nebílovy a do mini-
pivovaru Radouš, Petrská čtvrť 
a Štvanice

Vycházka dne 4. 6. s Evou So-

kolovou na Rohanský ostrov. 

Nahlédneme do jedné z nejsta-
robylejších částí Prahy s  pro-
cházkou po ostrově, která na-
bídne vyhlídku na množství zají-
mavých památek a novodobých 
objektů. Sraz v 11.50 u Tesca na 
konečné bus. Odjezd směr met-
ro C Letňany.

V úterý 22. dubna zorganizoval zá-
stupce starosty Ing. Jiří Vintiška ve 
spolupráci se ZŠ Dr. E. Beneše sázení 
75 mladých stromků do čakovického 
lesoparku na "Havraňáku". Celé akce se 
zúčastnilo 15 tříd dětí všech věkových 
skupin, z nichž každá třída vysázela 5 
stromků, které byly nakoupeny z roz-
počtu MČ. Nově tedy bude čakovický 
lesopark zdobit 30 mladých javorů, 30 
líp a 15 jilmů.

„Ten píše to a ten zas tohle.“ Literárně-hudební beseda Alexandra Stainfortha 
a Josefa Pepsona Snětivého. Autoři představí své knižní novinky Karolínina volba 
a Exupérymenty, stejně jako další tituly ze své prozaické tvorby i poetické tvorby. 
Malý salonek čakovického zámku

Rusíni v české kultuře. Promítání filmu Osadné z cyklu výstavy O Podkarpatské 
Rusi a Rusínech. Zámek Čakovice

Zámecká noc 2014. Účinkují Dasha & j. j. bigband. Dále uvidíte výstavu panenek, 
knihu Dáši Nové „Corwallský deník“ pokřtí Jaroslava Panýrková, zazpívají sbory 
Gaudium Cantorum a Doodles, k tanci vám zahraje Dum doobie doobie band.

Plánovací workshop na téma Dobré soužití v Čakovicích. V posledních letech pro-
šla naše městská část díky výstavbě nových bytů a domů značnou proměnou. 
Vedení městské části Praha-Čakovice se proto ve spolupráci s organizací MKC Pra-
ha rozhodlo uspořádat plánovací workshop, jehož cílem bude zhodnotit stávající 
kapacitu služeb a sociální infrastruktury v obci. Zámek, Schoellerův sál

SENIOŘI
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"S fotbalem v Čakovicích jsme sice na za-
čátku, ale daří se nám doplňovat každým 
rokem hráče v nejmladších kategoriích 
a pomáhat jim k rozvoji. Jelikož jsou to 
naše začátky a mládež funguje čtvrtým 
rokem, tak si postupně klademe vyšší 
cíle a zároveň rozvíjíme realizační týmy. 
Například při první sezoně, která pro nás 
byla nejvíce složitá, kdy jsme měli jen 
kolem patnácti až dvaceti dětí v rozmezí 
od pěti do osmi let, jsme kluky zhruba od 
května začali připravovat na fotbal. Ně-
kteří z nich měli prvně míč u nohy a u lep-
ších hráčů jsme museli trénink dělit tak, 
aby nestrádali. V tu chvíli to bylo období 
chaosu," vzpomíná David Vojtěchovský, 
koordinátor mládeže TJ Avia Čakovice.

Po prvních fotbalových krůčcích se ča-
kovičtí benjamínci postupně začali za-
pojovat do oficiálních soutěží.

"Museli jsme si pohrávat s myšlenkou, jak 
klub vylepšovat, jak přilákat k fotbalu dal-
ší děti a zároveň trenéry. Ve dvou lidech 
vše zvládat bylo nad naše síly," pokračuje 
Vojtěchovský, který zároveň děkuje těm, 
kdo v začátcích pomohli nejvíce - rodiče.

"Přispěli nám výpomocí a díky nim jsou 
Čakovice tam, kde jsou. Pro soupeře, kte-
ří přijedou k nám na hřiště, to musí půso-
bit, že se u nás zastavil čas. Nicméně stále 
sháníme sponzory a i díky naší finanční 
výpomoci dáváme dohromady klubové 
zázemí. Největší problém, který máme, 
je hledat nové hráče. Jsme v problema-
tické lokalitě, kde je v sousedství několik 
fotbalových klubů. Naším zájmem je, že 
se vše snažíme dělat pro děti a snažíme 
se v klubu pěstovat přátelskou atmosfé-
ru a zároveň zvedat rok od roku klade-
né cíle na hráče a udržovat i fotbalovou 
kvalitu. Cíle, které máme, jsou i kolikrát 
na nás dosti vysoké, ale výhodou je, že 
si před sezonou dáváme větší a větší cíle 
a nyní to přináší své ovoce," těší Davida 
Vojtěchovského, který tvoří dvojici s šéf-
trenérem mládeže Michalem Babkou.

Hned ve své první sezoně se čakovičtí 
mladíci utkali s kvalitními soupeři, jako 
například Bohemians 1905, Dukla nebo 
Mladá Boleslav. 

"Kluky se na tyto soupeře snažíme na-
motivovat a podle nás jim to fotbalově 
zvedlo a zvedá oči. Každý rok také pořá-
dáme fotbalové soustředění, letní i zim-
ní," pokračuje koordinátor mládeže ve 
svém vyprávění.

Podle něj je nejpozitivnější sezonou prá-
vě ta letošní.

"Naši mládež jsme stabilizovali za pomo-
ci Tělovýchovné jednoty Avia Čakovice, 
největší poděkování patří Fotbalové aso-
ciaci České republiky. Díky grantu jsme 
obdrželi tučnou finanční sumu, kterou 
jsme investovali do vybavení hráčů 
a tréninkových pomůcek, ale také na tre-
nérské vzdělání všech osob, které u nás 
pracují s dětmi. Poděkovat musíme také 
celému mládežnickému týmu, v  němž 
jsou trenéři profesionálně vyškoleni, 
a  sekretářům mládeže, kteří pomáhají 
v administrativní oblasti," nešetří Vojtě-
chovský slovy chvály a díků.

Text a foto: Michal Káva

Děti, které před pár lety s nejmenším fotbalem začínaly, už v čakovickém dresu úspěšně hrají v mládežnických soutěžích

Máte zájem podpořit mládežnický 

fotbal v Čakovicích nebo na něj 

zapsat své dítko? Podívejte se na 

stránky www.aviacakovice.cz.



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

KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize, opravy,  
Tel. 775 132 921.

Sportovně relaxační centrum v Praze 9 - Čakovicích hledá 

na HPP: uklízečky. Požadujeme: profesionalitu, flexibilitu.
Nabízíme: práci v příjemném prostředí. Kontakt: 

251 010 222, 602 220 101

Pravidelné cvičení pro maminky s kočárky probíhá dopo-
ledne v čakovickém parku. Přijďte vyzkoušet. Více informací 
na www.fitmami.cz nebo 723 184 273.

HODINOVÝ MANŽEL - stavební inženýr. Práce v domácnos-
tech - spolehlivě, pečlivě, kvalitně (www.manzelhodinovy.
cz), tel. 774 908 240

 

Těšit se můžete na čerstvou zeleninu, sazenice, květiny, uze-
niny, pečivo nebo třeba med, vajíčka a víno. 

Trhy probíhají každou středu od 8 – 12.00 hod.


