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MČ Praha-Čakovice

Den otevřených dveří 
u příležitosti otevření nové budovy ZŠ Dr. E. Beneše

Úterý 24. 9. 2019 od 14.00

14.00 Symbolické přestřižení pásky

15.00  Vystoupení Tom Sean – muser/youtuber 

14.00–17.00 Maskoti šmoulů

 Tvořivé dílny a soutěže pro děti (výroba populárního slizu)

 Balonková show – balonková Evička, bublinová show  

V rámci DOD budou otevřeny školní budovy: 
ZŠ Dr. E. Beneše – nám. J. Berana, Dyjská vč. atletického areálu  

a Jizerská, gymnázium a ZŠ Livingston
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Slovo starosty Obsah

Vážení sousedé, milí přátelé,

nevím, zda to máte podobně, ale já si každý rok na konci srpna, ať 
chci, či nechci, připomenu školní léta. Tedy přesněji ten pocit, že 
ty prvního července „nekonečné“ prázdniny přeci jen končí. Na-
štěstí je to jen chvilkový vjem, protože vždy je se na co těšit.

Během letošního babího léta můžeme vybírat z několika akcí, 
které pořádá městská část i jiné organizace. Jejich přehled na-
leznete v nové rubrice v tomto čísle. Zmíním ty nejvýznamněj-
ší. Předně miškovičtí hasiči oslaví 90. let od svého založení. Tato 
významná událost, která připomene generace obětavých dobro-

volníků, se uskuteční v miškovické zbrojnici v sobotu 7. září. Zváni jsou všichni, kdo se chtějí 
seznámit s činností sboru a podívat se, v jakých podmínkách hasiči pracují.

V následujícím týdnu se uskuteční čakovická senioráda, která je každoročním soutěžním 
kláním. Koná se většinou v Letňanech, jejího pořádání se ale ujímají i jiné městské části. V Ča-
kovicích budeme hostit hry již podruhé, naposledy se konaly v roce 2013 na koupališti, letos 
se akce uskuteční 11. září na náměstí Jiřího Berana.

V pondělí 16. září se slavnostně otevře nová třeboradická knihovna, která se přestěhovala 
z restaurace Maximum do opraveného objektu č. p. 11 v Schoellerově ulici. Dovolte mi, abych 
na tomto místě za obětavou práci nejen se zatříděním knih do nového systému veřejně podě-
koval paní knihovnici Haně Antošíkové. V rámci Evropského týdne mobility se o tři dny poz-
ději, tedy 19. září, uskuteční již potřetí Snídaně na peroně na čakovickém nádraží a následu-
jící sobotu také cyklojízda Pražské cyklozvonění, v rámci které se z Čakovic pojede společně 
na kole do pražské zoologické zahrady.

Poslední akci, na kterou vás chci pozvat, jsem již zmiňoval v minulém sloupku. Je to den 
otevřených dveří u příležitosti dokončení nové budovy ZŠ v Jizerské ulici. Součástí akce bude 
možnost prohlídky nové budovy, ale i dalších budov základní školy v Jizerské ulici, v Dyjské 
ulici a na nám. J. Berana. Svou budovu otevřou veřejnosti k prohlídce také čakovické gymná-
zium a ZŠ Livingston. Připraven bude bohatý program, například skákací hrady pro děti, hu-
dební vystoupení, workshopy a prezentace. Tato akce se uskuteční 24. září od 14 do 18 hodin.

Přeji všem školákům, zejména prvňáčkům, šťastný vstup do nového školního roku a nám 
všem klidné září.

S úctou váš starosta Jiří Vintiška

 AkTuálně Z RADnice

03 �Do zámeckého 
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Vybavení pro ZŠ Dr. E. Beneše – USN 
RM 372/2019 z 15. 7. 2019
Jistě jste si všimli několikaměsíční práce 
na stavbě nové budovy základní školy. 
Všem vám děkujeme za trpělivost a s ra-
dostí již můžeme oznámit, že se podařilo 
získat další finanční prostředky na vyba-
vení celé budovy, a to 6 500 000 korun. 
Žáci se tak mohou těšit mimo jiné na nové 
počítače a moderní interaktivní tabule.

Dotace z Prahy – USN RM 372/2019, 
420/2019 z 15. 7. a 29. 7. 2019
Vedení městské části se podařilo získat 
další finanční prostředky nejen na vyba-
vení ZŠ, ale i pro naše hasiče, a to jak na 
výstavbu nové hasičárny, tak na běžný 
provoz. Jedná se o finanční prostředky 
v celkové výši 1 400 000 korun. Pozadu 
nezůstává ani zkrášlování zeleně. Vedle 
zeleného pásu podél Schoellerovy ulice 
dotovaného 6 550 000 korunami brzy 
zkrásní také Husův park (celková inves-
tice téměř 23. mil. korun) a dočkáte se 
i výsadby nové aleje mezi Miškovicemi 

a Přezleticemi. Na příští rok jsme požá-
dali hlavní město o další dotace na akce 
Výstavba ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Zdra-
votnický a sociální dům Petříkova, Areál 
technických služeb ÚMČ Praha-Čakovice 
a Komunitní centrum Sýpka.

Herní prvky na stezce z Třeboradic 
do Miškovic – USN RM 412/2019 
z 29. 7. 2019
Na cestě z Miškovic do Třeboradic vždy 
někoho potkáte. Někdo je na cestě z prá-
ce, jiný jen tak na procházce, děti, ma-
minky s kočárky, sportovci, pejskaři... 
Abyste si svůj pobyt na čerstvém vzdu-
chu ještě více užili, odsouhlasilo vede-
ní městské části do těchto míst montáž 
osmi herních a posilovacích prvků.

Opravy v městské části – USN RM 
397/2019, 406/2019, 408/2019, 
426/2019, 429/2019 z 15. 7., 29. 7. 
a 2. 8. 2019
Radní se snaží zajistit našim občanům 
co největší komfort, a tak dali zelenou 

Aktuálně�z radnice�///

Zprávy�z Rady�MČ�Praha-Čakovice

opravám střechy gymnázia a výměně po-
vrchu víceúčelového hřiště v Jizerské uli-
ci. Zároveň zajistili firmu pro nátěr fasád 
budov ZŠ navazujících na novostavbu 
a opravu chodníku v Jizerské ulici. 

Úspory energií – USN RM 425/2019 
z 2. 8. 2019
Rada městské části vybrala zhotovitele 
bezdrátového systému zónové regulace 
ústředního topení v objektu MŠ Čakovi-
ce I. Za více než 600 000 korun bude na-
šim předškolákům v objektu nainstalo-
ván moderní systém, který nejen zlepší 
teplotní podmínky a komfort ve třídách, 
ale zároveň uspoří finanční prostředky 
městské kasy.

Kompletní zápisy z rady naleznete  
na internetových stránkách  
http://cakovice.cz/VOLENE-ORGANY/
Rada-MC/Zapisy-z-jednani-Rady-MC 
nebo v listinné podobě na podatelně 
úřadu. 
///

Rada se sešla v červenci a počátkem srpna na svých pravidelných zasedáních, 
aby projednala více než padesát jednotlivých bodů jednání. Vybíráme pro vás 
ty nejzajímavější.
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i okolí popelnic  
může být hezké

Jak pěkně může vypadat stání kontejne-
rů na odpad, dokazuje jedna z obyvatelek 
domu v Bendlově ulici č. 161 v Miškovi-
cích. Z vlastní iniciativy uklízí a zkrášluje 
prostor kolem kontejnerů a vchodu do 
domu. Na hezkých místech se lidé více 
ostýchají dělat nepořádek. Děkujeme za 
inspiraci! ///

Zloděj kol dopaden  
pár hodin po krádeži

Že se krást nevyplácí, se přesvědčil ne-
známý nenechavec. Jeden z obyvatelů 
Čakovic oznámil městské policii, že mu 
byla v nočních hodinách z nosiče na autě 
odcizena dvě kola. Hlídka vyjela do ulic 
a již po dvou hodinách zastavila pode-
zřelého, který odpovídal popisu. Stejně 
tak kolo, na němž jel. Po několika výmlu-
vách se ukázalo, že se jedná o zloděje. Byl 
zadržen a předán Policii ČR. Čakovičtí 
strážníci David Bednář s Miroslavem Ja-
nečkem tak potěšili majitele jízdních kol 
jen chvíli poté, co oznámil jeho odcizení.
///

nové nástěnky  
na zastávkách autobusu

Na autobusové zastávky Čakovický  zá-
mek  (směr jízdy do Prahy), Miškovice 
a Třeboradice jsme pro vás umístili 
no vé nástěnky, na které je možné od 
1. srpna vyvěsit pozvánky na kulturní, 
spo lečenské a sportovní akce pořádané 
v naší městské části. 

Pokud jste organizátory takových akcí 
a chcete je zveřejnit, můžete přinést vy-
tištěné pozvánky na podatelnu v době 
úředních hodin nebo je poslat v dobré 
tiskové kvalitě na e-mailové adresy kos-
teckova@cakovice.cz a zezulkova@cako-
vice.cz (prosíme o zadání obou e-mai-
lových adres). Zajistíme jejich vytištění 
a vyvěšení.

Úřední hodiny podatelny
Pondělí 8.00–18.00
Úterý 8.00–16.00
Středa 8.00–17.00
Čtvrtek 8.00–16.00
Pátek 8.00–12.00

Kontakt
Jitka Kostečková, 283 061 433
kosteckova@cakovice.cz
Zita Žežulková, 283 061 419 
zezulkova@cakovice.cz  
///

Aktuálně�z radnice�///Zveme�vás�///

nová knihovna 
v Třeboradicích

V pondělí 16. září vás zveme na 
slavnostní otevření knihovny 
v Třeboradicích, která se nachází 
v nových prostorách v Schoellerově 
ulici č. 11. Slavnostní otevření začne 
v 17.30 autorským čtením Arnošta 
Goldflama, od 18.00 bude pro děti 
číst spolek Bílej mlejn. Knihovna 
bude otevřena v úterý 3. a 10. září 
od 18 do 20 hodin pro vracení knih 
vypůjčených před prázdninami.  
Od 17. září bude již v běžném 
provozu. ///
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Čakovice mají svoji 
knihoBudku

Od úterý 6. 8. 2019 si můžete 
z nové KnihoBudky, která stojí 
před budovou železniční stanice, 
vypůjčit knihu nejen na cestu 
vlakem. 
KnihoBudky slouží k bezplatnému 
půj čování a výměně knih. Knihu 
si můžete půjčit, vrátit, a pokud vás 
zaujme, klidně si ji nechat. Nebo 
snad máte doma knihu, kterou 
už nepotřebujete? Přineste ji do 
KnihoBudky a rozšiřte naši sbírku. 
Věříme, že vás naše nová „budka“ 
potěší, a přejeme příjemné počtení!
Provozovatelem je MČ  
Praha-Čakovice. V případě 
zjištěného poškození volejte 
prosím na tel: 277 003 442. ///
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Aktuálně�z�radnice�///

vizualizace nového vstupu 
do parku. Zobrazená studie 
nezahrnuje vzrostlé stromy 
(třešeň, vrba, kaštan), které 
jsou v projektu zachované. 
lávka přes potok nebude kvůli 
komplikovanému vlastnictví 
pozemků realizována.

„Zámecký park je chloubou Čakovic a na-
ším úkolem je starat se o jeho neustálé 
vylepšování. Myslím si, že vstup pro ve-
řejnost do tohoto krásného parku by měl 
být důstojný, a to ten dosavadní příliš 
nebyl. A měl by být hlavně bezpečný. Stá-
vající vstup byl nepřehledný a úzký, moh-
lo docházet k drobnějším kolizím. Nový 
vstup bude daleko bezpečnější a pře-
hlednější pro všechny,“ vysvětluje důvod 
výstavby místostarosta Čakovic Ale xan-
der Lochman.  

Autorem návrhu na nový vstup, jehož 
realizace bude stát 5 milionů korun, je 
místní architekt Petr Vávra. Po několika 
letech plánů a příprav se městské části 
podařilo získat na realizaci projektu pení-
ze z rozpočtu Magistrátu hlavního města 
Prahy, a to v plné výši. Od ulice Schoelle-

rova povede do parku přes vstupní brá-
nu široká, pěti až sedmimetrová pěší ko-
munikace s několika lavičkami, a to až na 
břeh rybníka, kde bude pokračovat jako 
molo nad vodou. To bude ideálním mís-
tem k relaxaci a odpočinku. „Hlavními 
požadavky bylo, aby se jednalo o důstoj-
ný vstup a aby zůstaly zachovány vzrost-
lé stromy. Právě z tohoto důvodu zůsta-
ne uprostřed komunikace vzrostlá třešeň, 
v tomto místě se cesta rozšiřuje o dva me-
try. Myslím, že architektonicky se projekt 
skvěle povedl, považuji ho za velmi kre-
ativní,“ popisuje detaily projektu čako-
vický místostarosta Alexander Lochman.

Nový vstup do zámeckého parku bude 
hotov koncem října letošního roku. V dal-
ší etapě projektu se počítá s vybudová-
ním nové autobusové zastávky, kterou 

Do�zámeckého�parku�vejdete�
novým vstupem�již�koncem�října

Do severní části čakovického zámeckého parku brzy vejdete novým 
vstupem. Jak bude vypadat výsledek stavebních prací, které na 
celou dobu letních prázdnin tento „zadní vstup“ uzavřely? Jak bude 
nový vstup vypadat a proč se přistoupilo k jeho realizaci?

dnes tvoří jen plechový signalizační pa-
nel. Součástí nové zastávky bude také 
přístřešek a lavička. Zastávka tak bude 
celkově korespondovat s celým projek-
tem nového, důstojnějšího vstupu do 
parku. Plánované dokončení druhé eta-
py je začátkem příštího roku.

Do budoucna plánuje městská část 
také úpravu Schoellerovy ulice napro-
ti novému vstupu. „Sběrný dvůr bychom 
rádi přemístili do jiné části Čakovic. Na 
jeho místě navrhujeme parkovací stání. 
Chtěl bych, aby například maminky s ko-
čárky měly možnost na tomto místě za-
parkovat a po bezpečném přechodu pro 
chodce přejít ke vstupu do zámeckého 
parku,“ popisuje další možné změny Ale-
xander Lochman. ///

Tereza Píchová



Ro �hovor�///

Sběratelka�historie
Jarka�Krákorová

Text: Tereza Píchová
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Ro �hovor�///

Čtete a píšete především historické 
příběhy. Bavily vás od dětství?

Odmalička jsem doslova milovala pří-
běhy, pohádky, pověsti, historické ro-
mány. Historie je vlastně milion příbě-
hů, ale jen některé přežijí.

Takže o oboru studia jste měla brzy 
rozhodnuto….

Vlastně ne, historii jsem studovat ne-
šla. Stala se ze mě učitelka v mateřské 
škole. Pak jsem vystřídala asi 12 růz-
ných zaměstnání!

Čtenáři vás znají jako autorku 
Historických perliček v našem 
zpravodaji. Jak jste se k jejich psaní 
dostala?

Od roku 2011 píšu pro Čakovice kroni-
ku. Když si v ní pročítám období první 
poloviny minulého století, které úžas-
ně květnatým stylem popsal tehdejší 
řídící učitel Jan Urban, tak mě to ne-
smírně baví. Je to tak poučné a čas-
to úsměvné počtení, že jsem se o něj 
chtěla podělit i s dalšími lidmi.

Jak dlouho už Historické perličky 
vycházejí?

Asi tři roky. Tehdy jsem do redakce na-
bídla krátký článek o tom, co se v Ča-
kovicích ten daný měsíc událo přesně 
před sto lety, a ujalo se to. Ze začátku 
jsem v každém vydání popisovala je-
den měsíc, později jeden rok. Snažím 
se události daného roku nejdřív zasa-
dit do historického rámce v celosvěto-
vém měřítku a pak popisuji konkrétní 
události v Čakovicích včetně různých 
zajímavostí a „perliček“. Mám na to 
pozitivní ohlasy, lidé si chválí zajíma-
vé počtení.

Jak stará je kronika, ze které při 
psaní vycházíte?

Kronika začíná rokem 1905. Pan kro-
nikář Urban byl tehdy velmi sdílný. 
Představuji si ho, jak každý večer za-
sedl ke kronice, pečlivě si přečetl no-
viny, nejdříve zaznamenal události ve 
světě a pak napsal, že paní Novákové 
ukradli pět králíků a dvě slepice.

To musí být hodně obsáhlá kronika.
Má celkem osm dílů. V roce 1993 při-
šlo nařízení, že se kroniky musely ode-
vzdat do Archivu hl. m. Prahy. Kroni-
kář Jan Musil předal jak čakovickou, 

tak třeboradickou kroniku a díky 
tomu zůstaly zachované. Tam, kde 
kroniky neodevzdali, například v Miš-
kovicích, se většinou poztrácely. Kaž-
doročně jezdím na setkání kronikářů 
z různých obcí a naše čakovická kroni-
ka patří mezi unikátní. Měli jsme štěs-
tí, že nám v archivu na požádání kro-
niky naskenovali. Máme je uchované 
nejen elektronicky, ale nechali jsme je 
i vytisknout a svázat a jsou k dispozici 
na radnici.

Jak se v dnešní digitální době píše 
kronika?

Na počítači. Má to samozřejmě spous-
tu výhod, mohu text různě upravovat 
a doplňovat, ale nevypadá tak hezky 
jako kronika psaná ručně. Text tisknu 
a každý čtvrt rok odnesu na čakovický 
úřad. Po pěti letech jsem nechala kro-
niku svázat do knihy, která je uložená 
také na radnici.

Jak často píšete a kde získáváte 
informace?

Nepíšu denně, jako pan Urban, ani 
ročně, jako kronikáři v době socialis-
mu, kteří psali spíše statistická fakta. 

O životě v Čakovicích 
v dobách dávno 

minulých, o současnosti 
a o psaní kroniky 
a knihy mapující 

čakovickou historii  
mi vyprávěla  

místní rodačka  
Jarka Krákorová. Fo
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Ro �hovor�///

Já se snažím dokumentovat období po 
jednotlivých měsících. Informace zís-
kávám sama, zajímám se o dění kolem 
sebe, chodím na akce, ptám se, čtu zá-
pisy rady městské části, někdy dohle-
dávám na internetu. Při psaní je mým 
vzorem kronikář Urban. Nesnažím se 
jen suše informovat, ale celkově po-
pisovat život v Čakovicích a sem tam 
napsat i nějaký ten drb. Až to bude 
někdo za sto let číst, tak ať se dobře 
baví! Před nedávnem jsem odešla do 
důchodu, takže bude na kroniku více 
času. Čakovická historie mě nesmírně 
zajímá, ráda poslouchám pamětníky, 
sbírám dokumenty a fotografie týka-
jící se naší minulosti. I na Facebooku 
mám svou stránku věnující se čakovic-
ké historii.

Nepíšete jen kroniku, o Čakovicích 
jste napsala dokonce celou knihu.

To byla jedna velká náhoda. Ačkoliv 
jsem neměla žádné zkušenosti, do-
mluvila jsem se dost spontánně s naší 
bývalou starostkou Alenou Samkovou, 
že knihu napíšu. Ostatní městské čás-
ti své knihy měly, nám chyběla. Na-
stal kolotoč ježdění do archivu, čtení 
novin, kronik, slovníků a poslouchání 
místních pamětníků. Pomáhala mi ko-
legyně z práce a podařilo se nám celou 
knihu napsat za jeden rok. Vyšla v roce 
2005, mapuje celou místní historii a je 

plná zajímavých fotek. Kniha se zalíbi-
la paní starostce v Dolních Chabrech 
a požádala mě o napsání knihy i pro 
ně. To bylo mnohem těžší, protože nej-
sem místní, ale podařilo se a za další 
rok byla kniha na světě.

Do jaké doby z minulosti byste se 
ráda podívala, kdyby to bylo možné?

Asi do žádné, protože nyní se lidé ne-
jen v Čakovicích mají nejlépe, jak se 
kdy měli. To je z kronikových zápisů 
zcela jasné. Z historického hlediska je 
zajímavé období válek a osvobození, 
ale to bych zažít nechtěla. A do slavné 
první republiky bych eventuálně za-
vítala, ale musela bych mít záruku, že 
nebudu nezaměstnaný dělník v době 
krize, což by se mi při mém štěstí ur-
čitě stalo! Snad by mě lákalo nahléd-
nout do šera dávných věků, zkrátka 
do té ztracené historie, o které víme 
jen z několika vykopávek. Například 
by mě zajímalo, jestli v Čakovicích ve 
13. století existovala komenda tem-
plářů a žil tu komtur Ekko, jak uvá-
děl kněz Josef Charvát, nebo je to ne-
smysl, jak tvrdí současní archeologové 
z Muzea hlavního města Prahy (prý jde 
o záměnu Čakovice/Čejkovice). Ale jak 
to bylo doopravdy?

Jak se žije v Čakovicích 
jednadvacátého století?

Jako malí jsme přišli ze školy a vyběhli 
mezi pole nebo jsme na prašných uli-
cích hráli vybíjenou. Většina těch polí 
už je dnes zastavěna, ale to je asi při-
rozený vývoj rostoucího města. Na můj 
vkus se rozrůstá až příliš rychle a sou-
visí s tím i zhoršující se doprava. Jinak 
se tu žije, řekla bych, velmi pohodlně. 
Jsou tu dostupné služby, zajímavé oko-
lí, kam vyrazit na kolo nebo na pro-
cházku se psem. Je tu velmi živá spol-
ková činnost. Lidé se chtějí scházet 
a dělat věci pro druhé a naše radnice 
to aktivně podporuje. Děti mají nepře-
berné množství volnočasových akti-
vit. Co mi chybí, je zdravotní středisko 
a nová pošta. Z dětství ráda vzpomí-
nám na čakovický stadion.

Zmínila jste čakovické spolky. Vy 
v jednom dokonce působíte.

Byla jsem před nedávnem u obnove-
ní Obce baráčníků Jana Koziny v Ča-
kovicích. Na čakovickém zámku jsme 
za velké slávy zvolili nové „konšel-
stvo“ a přijali nové členy, mezi který-
mi je k naší radosti hodně mladých 
lidí. Tímto bych chtěla moc poděkovat 
za (nejen) finanční podporu čakovic-
ké radnici. Já budu zastávat funkci ja-
kési jednatelky, po baráčnicku „syndi-
ka“ naší obce, a samozřejmě budu psát 
i baráčnickou kroniku, protože jedné 
kroniky je málo (smích). ///

Jaroslava�Krákorová

v Čakovicích žije od narození, kde navštěvovala základní školu, poté 
vystudovala Střední pedagogickou školu v Dejvicích. kromě učitelství 
v mateřské škole vyzkoušela řadu různých zaměstnání. pracovala v ZpA 
Čakovice, u soukromníka v oboru dopravního značení, v letňanské Avii, 
ve Státní technické knihovně, v knihovně lf uk a nakonec v divadelním 
oddělení národního muzea.

v roce 2005 vydala knihu o historii Čakovic, Miškovic a Třeboradic. 
Od roku 2011 je čakovickou kronikářkou. Má dvě krásné dcery, vnučku 
a vnuka a řadu dobrých přátel. Ráda má přírodu, hodné lidi, svého 
psa nikitu, cyklistiku, cestování …  a belgické pralinky. i přes osudové 
kotrmelce se snaží žít optimisticky podle hesla „v den, kdy jsem se 
nezasmála, jsem nežila“.
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Bylo�///�U nás

29. a 30. června  
se v Schoellerově sále 

čakovického zámku 
uskutečnil dvanáctý ročník 

výstavy lilií. Výstavu 
pořádala Specializovaná 

základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu 

pěstitelů lilií MARTAGON 
za podpory městské části 

Praha – Čakovice. 

„Letošní ročník nás moc potěšil vysokou 
návštěvností. Pro nás je vždy největší od-
měnou spokojenost návštěvníků a spo-
lečná radost z předvedených exponátů. 
Pomohla nám dobrá propagace výstavy, 
ale i to, jak se sama stává známou v blíz-
kém i dalekém okolí. Návštěvníci při-
jíždějí z různých koutů celé republiky. 
Jeden z členů naší organizace, pan Jiri 
Ko lar, dorazil na výstavu se svou rodinou 
až z dalekého Švédska,“ říká předse da 
Mar ta go nu, pan Vratislav Novák. Lilie 
letos přilákaly také hodně rodin s malý-
mi dětmi. Nejstarším návštěvníkem byla 
pravidelná účastnice paní Lidmila Holá, 
které je 94 let.

Během výstavy radili a odpovídali na 
dotazy účastníků zkušení pěstitelé. Cel-
kem devět vystavovatelů představilo na 
124 exponátů. V celkovém hodnocení ex-
ponátů se neztratili ani „domácí“ liliá-
ři E. Bie der manová, Z. Malá a V. Novák. 
Královnou letošní výstavy se stala Lilium 
tsingtauense, a to nejen v anketě návštěv-
níků, ale i podle přítomných odborníků. 
Výstava byla doplněna také o ukázky 
množení, aranžmá a doprovodné rostli-

ny. „Rádi bychom v tradici výstavy pokra-
čovali a doufáme, že i příští ročník bude 
takto úspěšný. Všem děkujeme za návště-
vu! Velice si také vážíme podpory, které 
se nám dostává od obecního zastupitel-
stva,“ říká Novák.

Desatero pěstování lilií
1.  Stanoviště – Lilie vydrží na jednom 
místě řadu let a můžeme je sázet ve sku-
pinách, kdy lépe vyniknou, nebo jednot-
livě. Lilie žádají slunné stanoviště, nej-
méně půldenní.
2.  Půdní  nároky – Většina hybrid-

ních lilií, ale i botanické druhy, se spoko-
jí s dobrou zahradní zemí, obohacenou 
kompostem nebo rašelinou.
3. Jaké cibule sázet – Nakoupené ci-

bule mají být zdravé, nepřeschlé a mají 
mít své vytrvalé kořeny.
4. Kdy sázet – Optimální doba sáze-

ní je podzim, nejlépe září až říjen. Dob-
ře přezimované cibule je možné sázet 
i v březnu nebo dubnu.
5. Jak sázet – Liliím se dobře daří na 

svažitém pozemku nebo na vyvýšeném 
záhonu s přirozeným odtokem vody. Vy-
hloubíme jamku na šířku i výšku rýče. 

Na dno dáme drenáž ze štěrku či kačír-
ku, vrstvu kompostní zeminy, trošku pís-
ku a na něj položíme cibuli, kterou lehce 
obsypeme pískem. Přidáme zbytek zemi-
ny tak, aby špička cibule byla asi 10 cm 
pod úrovní terénu. Vše lehce zamáčkne-
me a dobře zalijeme.
6. Zimní kryty – Většina lilií je mrazu-

vzdorná. Osvědčí se však čerstvou výsad-
bu na zimu zakrýt suchým krytem.
7. Zálivka – V době růstu a kvetení po-

třebují lilie dost vláhy, nikdy ne však pře-
mokření. Zásadně nestříkáme vodu na 
list a do květů.
8.  Hnojení  – Lilie potřebují dobrou 

výživu. Hnojíme běžnými dávkami více-
složkových plných hnojiv.
9.  Ochrana  proti  škůdcům – Pro-

ti mšicím používáme stejné insekticidy 
jako pro jiné zahradní rostliny.
10.  Co  lilie  nesnášejí  – Nevyhovu-

je jim přemokřené stanoviště a přílišné 
vlhko, jednostranné přehnojování dusí-
katými hnojivy nebo alkalická půda s vy-
sokým obsahem vápníku. Nevhodný je 
i letní úpal a přehřátí půdy. ///

Vratislav Novák, Tereza Píchová

Na�čakovickém�zámku�zavoněly�lilie
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U nás�///�na�YouTube

letní  
kinobus 
po dvanácté 
v Čakovicích

Zámecká noc 
roztančila publikum

Reportáž z jedenáctého ročníku  
zámec ké noci, kterou tradičně pořádá 
ZUŠ Marie Pod valové v prostorách 
čakovického zámku. 

Čakovické spolky se 
představily veřejnosti

Reportáž z šestého ročníku 
spolkového dne, který v zámec-
kém parku představil veřejnosti 
na pětadvacet čakovických 
spolků a zájmových organizací.

Setkání učitelů

Reportáž z tradičního setkání 
uči telů. Na hřišti základní školy 
Dr. Edvarda Beneše se spolu 
na kon ci školního roku setkali 
nejen učitelé této základní školy, 
ale i učitelé mateřské, střední 
a zá klad ní umělecké školy naší 
městské části.

Absolventský ples deváťáků

Reportáž z tradičního absolventského plesu devátých 
ročníků Základní školy Dr. Edvarda Beneše, který se 
letos poprvé přesunul do Kulturního domu Ládví. 

nová budova 
základní školy

Reportáž o dokončová-
ní zcela nové budovy 
Základní školy Dr. Ed - 
varda Beneše v Jizer-
ské ulici. Na zhruba 
200 školáků tu v září 
čeká sedm moderně 
vybavených učeben, 
prostorná tělocvična.

Tikari flutes v Číně

Reportáž o předodjezdových přípra- 
vách čakovického flétnového souboru, 
který se v červenci vydal do daleké 
Číny. Jak se jim na cestu podařilo získat 
peníze a kde všude vystoupí?

Reportáž z letního večerního promítání Kinobusu, který 
dorazil na náměstí Jiřího Berana 22. července a odjel o čtyři 
dny později. Vydařené počasí a skvělé filmy přilákaly letos 
rekordní počet návštěvníků.

u nás /// je teď na youTube!

Sledujte na telefonu, co se děje ve vaší 
městské části – kdykoliv, kdekoliv, i z pohodlí 
vašeho domova. 
Jednoduše načtěte QR kód a užijte si to.

U NÁS
v ČAkOvicích

→ ←
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První zmínka o učiteli v Čakovicích po-
chází z r. 1781, kdy obec vlastnila hraběn-
ka z Klebelsberku. Ve svém domku č. p. 5 
učil děti základům psaní, čtení a počítání 
zednický mistr Jan Sadil. V r. 1784 bylo 
ze zádušního jmění zakoupeno 12 knih 
ke čtení a jedna metodika pro učitele.

Od roku 1786 začaly děti navštěvo-
vat školu v Třeboradicích. Zpočátku to 
byla škola triviální, později farní. Patro-
nem jí byl rod hrabat Černínů z Chude-
nic. Prvním známým učitelem této ško-
ly byl Jan Kvílický. Původní jednotřídka 
byla v r. 1856 rozšířena o druhou třídu, 
v r. 1881 o třetí a v r. 1895 o čtvrtou. Do 
r. 1882 sem docházely děti z Mírovic, Ve-
leně, Miškovic, Čakovic a Letňan. Učite-
lem zde byl po dobu 52 let Václav Pelíšek 
a po něm převzal nelehký úkol Emanu-
el Václav Čapek. Ten nastoupil v roce 
1876 do funkce řídícího učitele a půso-
bil zde 9 let do své smrti. Práci učitel-
ské i jiné se oddával s velkou náruživos-
tí. Zemřel ve 41 letech a kronika o něm 
uvádí: „Klesl v časný hrob, strom pod tíží 
vlastního ovoce schvácený.“ Ve svém či-
norodém životě založil Rolnickou bese-
du, pěvecký spolek Slavibor a byl spolu-
zakladatelem Budče Podládevské. Školní 
docházka byla zpočátku téměř libovolná, 

později se postupně zlepšovala. Překáž-
kou byly především chudoba a polní prá-
ce. V r. 1830 přerušila školní docházku 
epidemie cholery. Ve škole se vyučovalo 
kromě základních znalostí též nábožen-
ství a ženské ruční práce. Třeboradic-
ká škola měla žákovskou a učitelskou 
knihovnu a řadu pomůcek k vyučování, 
např. obrazy k výuce náboženství, české-
ho jazyka, dějepisu, přírodopisu, mapy, 
modely, ba dokonce 50 přístrojů pro pří-
rodozpyt a 37 vycpaných ptáků.

Jelikož v Čakovicích stále přibývalo 
obyvatelstva a škola v Třeboradicích byla 
přeplněna (zatímco v r. 1875 docházelo 
do školy 311 žáků, v r. 1880 se jejich po-
čet zvýšil na 508), přičinili se radní Čako-
vic a Letňan, aby byla v Čakovicích zříze-
na vlastní škola. 12. 3. 1877 byla podána 
první žádost c. k. okresní školní radě 
v Karlíně a za vlády císaře Františka Jo-
sefa I. byla na základě povolení zemské 
školní rady v Praze otevřena r. 1878 ško-
la trojtřídní a v r. 1881 čtyřtřídní. Škol-
ní budova (č. p. 100 – dnes gymnázium) 
byla vystavěna v letech 1881–1882 stavi-
telem z Českého Brodu A. Richterem, a to 
celkovým nákladem 15 835 zl. Po čty-
řech letech byla rozšířena o třídu pátou 
a v r. 1902 se vyučovalo již v sedmi tří-

dách. Řídícím učitelem školy byl jmeno-
ván Jan Urban. Kromě povinností spoje-
ných s výkonem jeho funkce byl i členem 
obecního zastupitelstva a také prvním 
a dlouholetým kronikářem obce. Zemřel 
v požehnaném věku 91 let.  Na svůj pří-
jezd a působení v Čakovicích vzpomínal: 
„Bylo 8. září r. 1882. Čakovice světily prv-
ní školu. Před školou, která stála osaměle 
za kostelem, bylo živo. Celé prostranství 
vyplněno bylo místními spolky a korpo-
racemi. Byli tu hasiči ve svých lesklých 
uniformách, byli tu veteráni se svým ve-
litelem, bylo zde úřednictvo cukrovaru 
a očekávali pana vikáře Feuersteina. Do 
tohoto množství vjel jsem se svou rodi-
nou v panském kočáře z Vinoře. V duši 
mou vstoupila otázka – jak zde bude? 
Škola byla nová, na tehdejší dobu pěkná, 
kolegové milí, byt ve škole pěkný, mlád 
jsem byl, tak s chutí do práce. Škola stála 
jako sirotek v poli, bez ohrady, bez dvor-
ku. V noci nám často někdo zaklepal na 
okno, ale strachu jsme neměli. Koneč-
ně jsem se osmělil žádati, aby škola byla 
ohrazena. Pan starosta mi řekl: Odměřte 
si to a my tam pošleme zedníka. Tehdy 
byl obecní úřad v továrně. Nikdo neřekl, 
mnoho-li mám měřit a kterým směrem 
mohu zahradu rozšířit. Všude bylo vol-

Perličky�ze�školních�archivů

Máme-li historii školství u nás 
začít doslova od písmene A, 

musíme zmínit, že bývaly doby, 
kdy vzdělanost byla pouze 

výsadou privilegovaných. 
Zásadní zlom nastal až 

v roce 1774, kdy se osvícené 
panovnici Marii Terezii znelíbila 

negramotnost lidu v monarchii 
a zavedla školní docházku.
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no. A tu jsem ve své skromnosti provedl 
hloupost, která mne dodnes mrzí. Namě-
řil jsem málo. Kdybych byl odměřil jed-
nou tolik, bylo by bývalo dobře. Přišel 
pan Šrám a stavěli jsme zeď, ovšem dů-
kladnou, která stojí téměř bez oprav ješ-
tě dnes. Školu jsme měli hned od počátku 
přeplněnou, nikde ve třídě nebylo méně 
než 60 dětí. Nábytek byl podle starých 
pravidel staromódní, ale děti byly dobré 
a mírné a také staromódní.“

Rovněž v čakovické škole stejně jako 
v Třeboradicích překážela pravidelné 
školní docházce chudoba rodičů či pří-
ležitosti výdělku pro děti. Výuka byla 
několikrát přerušena z důvodu šíře-
ní nakažlivých nemocí (obrna a chřip-
ka). Kromě jiného zde bylo zavedeno 
vyučování německého jazyka (počínaje 
r. 1895). K osvěžení mysli i poučení byly 
podnikány výlety s mládeží i menší vy-
cházky po okolí. V r. 1909 byla provedena 
nástavba druhého patra školy, kterou re-
alizoval libeňský stavitel Máša. V r. 1910 
bylo vybudováno letní cvičiště, zim-
ní tělocvična byla přistavěna v r. 1913. 
V r. 1919 byla v budově zřízena měšťan-
ská škola chlapecká i dívčí. A již v násle-
dujícím roce měla čtyři třídy se 178 dět-
mi. Obecná škola měla v té době 395 dětí.

Jelikož se počet žáků neustále zvy-
šoval, bylo rozhodnuto o výstavbě dru-
hé čakovické školy. Dle projektu archi-
tekta Lišky z Hradce Králové ji vystavěl 
čakovický stavitel Lukeš v neuvěřitel-
ně krátkém termínu – od 10. 12. 1935, 
kdy byla podepsána zadávací smlouva, 
do 25. 9. 1936, kdy byla provedena ko-
laudace. Celá stavba moderní a účelové 
budovy trvala pouhých 178 pracovních 
dnů a dle vyjádření kolaudační komise se 
stala skutečnou ozdobou obce. A skuteč-
ně ve své době splňovala všechna krité-
ria přepychové stavby: ústřední vytápění 
na nízkotlakou páru, tělocvična s jevi-
štěm, koupelna s 9 sprchami, bazénem 
a zařízením na umývání nohou, sociální 
zařízení s dlaždicovými obklady, umy-
vadla v každé třídě, regulovatelná teplá 
voda, moderní šatny, elektrické osvětle-
ní, dveře i zárubně z modřínového dře-
va, schodiště z modrobílé žuly, podlahy 
z dubových vlýsků. Dne 28. 10. 1936, se 
při příležitosti otevření nové školy kona-
la slavnost, které byl přítomen i senátor 
Národního shromáždění ČSR Vojta Beneš 
(bratr prezidenta Edvarda Beneše). Ten-
to významný politik si zde zavzpomínal 
na počátky své kariéry, kdy přišel právě 
do Čakovic jako 19letý učitelský pomoc-

ník s platem 26 zl. měsíčně: „Pan učitel 
patříval sice tak trochu mezi pány, ale 
já jsem se tomu brzy zpronevěřil. Když 
jsem poznal povahu cukrovarského pan-
stva, cizotu jeho majitelů, vzepřel jsem se 
celou duší a hledal jsem český svět. Našel 
jsem jej u cukrovarských dělníků a jejich 
dětí. To mi daly Čakovice: lásku k dítěti, 
lásku ke skutečnému národu, k českému 
odstrčenému člověku. Zůstal jsem jí vě-
ren po celý život…“

Žáci v té době měli z oken školy vý-
hled na Kindlovo pole, jelikož náměstí 
v té době ještě neexistovalo. Od r. 1982 
do r. 1984 proběhla přístavba školy, stá-
vající budova prošla rekonstrukcí a byla 
propojena se školou č. p. 100.

Při základní škole funguje již dlouhou 
řadu let školní družina pro děti z niž-
ších ročníků. Dříve byla ve školní budo-
vě v Dyjské ulici, v tzv. polytechnických 
dílnách vystavěných v socialistické éře. 
Zde se původně učilo pracovním doved-
nostem (předmět dílny ve vyšších roč-
nících) a později zde byla též zvláštní 
škola pro mentálně handicapované děti 
a 1. a 2. třída základní školy. O stravování 
žáků se stará školní jídelna. I ta má dlou-
hou tradici, již v r. 1957 se zde vařilo pro 
450 dětí.

Čakovická škola nese jméno preziden-
ta Dr. E. Beneše, i když v době její stav-
by se uvažovalo o jménu T. G. Masaryka 
a v éře socialismu se zaštítila jménem 
mi ni stra Zd. Nejedlého.

V Miškovicích v minulosti škola ne-
bývala, a tak miškovické děti navštěvo-
valy obecnou školu v Třeboradicích, do 
měšťanské školy pak docházely do Čako-
vic. V rámci poválečného budování byla 
v 50. letech na přechodnou dobu zřízena 
dvoutřídní škola ve znárodněném Rez-
kově statku, v letech sedmdesátých však 
byla opět zrušena.

Máme-li uzavřít historické perličky 
s tématem školství, musíme konstatovat, 
že naše děti již dávno nejsou staromódní, 
jak se kdysi jevily řídícímu učiteli Urba-
novi, a čakovická škola se po řadě dalších 
rekonstrukcí a přístaveb stává jednou 
z největších v celé Praze. ///

Zde: škola v Třeboradicích 
vlevo: Obecná škola v Čakovicích

Text: Jarka Krákorová
Foto: archiv
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TJ Avia Čakovice

fotbalový oddíl
Věková kategorie: od 4 let  
(ročník 2014)
Termín náboru: průběžný nábor no-
vých hráčů do mládežnických mužstev 
(ročníky 2002–2013). Stačí přijít na tré-
nink dané věkové kategorie. Přes zimu 
trénujeme v tělocvičně. 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,  
babka.michal@email.cz,  
www.aviacakovice.cz

Škola�začíná,�zábava�nekončí
Sportovní oddíly a kroužky nabírají nové členy

Oddíl národní házené
Věková kategorie: 6–11 let  
(mladší žactvo)
Termín náboru: během září a října 
každou středu od 17.15  
(trénink 17.30–19.00)
Místo: hřiště v ulici K Sedlišti
Cena: 2500 Kč/rok
Kontakt: Helena Špatková,  
helena.spatkova@gmail.com,  
www.nhcakovice.cz

Gymnastický oddíl
Program PLAY: základní gymnastika, 
parkour
Věková kategorie: od 4 let
Termín náboru: registrace do kurzů 
probíhá vyplněním on-line přihlášky na 
webových stránkách

Místo: sokolovna, Jizerská 328/4
Cena: kurzovné je stanoveno podle po-
čtu plánovaných lekcí a typu kurzu
Kontakt: Renáta Řehořová, 607 746 
092, gygym1rena@gmail.com,  
www.gymgym1.cz

nohejbalový oddíl
Věková kategorie: od 6 let
Termín náboru: po předchozí telefo-
nické domluvě kdykoliv v průběhu roku, 
tréninky úterý a čtvrtky od 15.30
Místo: sportovní areál za koupalištěm, 
vedle areálu národní házené
Cena: 3000 Kč/rok
Kontakt: 604 535 460  
(správce areálu),  
nohejbalcako@gmail.com,  
www.cakosport.eu
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Oddíl stolního tenisu
Věková kategorie: 7–12 let
Termín náboru: bude stanoven po 
dokončení rekonstrukce sokolovny, 
aktuální informace naleznete na 
webových stránkách
Místo: sokolovna, Jizerská 328/4
Cena: bude stanovena po zahájení 
tréninků
Kontakt: Miloš Vojáček,  
603 111 669, mivoj@cakosport.eu, 
www.cakosport.eu

TJ AviA Čakovice Spv 

Sport pro všechny
Věková kategorie: pro děti již od 2 let, 
mládež, i dospělé
Termín náboru: bude stanoven po 
dokončení rekonstrukce sokolovny, 
aktuální informace naleznete na 
webových stránkách 
Cena: 500–1000 Kč za cvičební rok  
(dle věkových kategorií)
Místo: sokolovna, Jizerská 328/4
Kontakt: Marie Trčková,  
cviceni.cakovice@seznam.cz,  
www.cviceni-cakovice.estranky.cz

Sk Třeboradice

fotbalový oddíl
Věková kategorie: od 4 let (roč. 2014)
Termín náboru: po telefonické dohodě 
s šéftrenérem mládeže kdykoliv během 
roku
Místo: třeboradické fotbalové hřiště, 
Schoellerova 728/9
Cena: 2100 Kč/pololetí
Kontakt: Jaromír Kurka  
(šéftrenér mládeže), 776 271 504, 
mladez@sktreboradice.cz,  
www.sktreboradice.cz

Sbor dobrovolných hasičů 
praha-Miškovice

Oddíl mladých hasičů
Věková kategorie: 7–18 let
Termín náboru: každé pondělí  
od 16.30 do 18.30. Den otevřených  

dveří se uskuteční 7. 9. 2019.
Místo: miškovická hasičská zbrojnice,
Cena: 1000 Kč/rok (vč. pojištění členů)
Kontakt: Lukáš Horský, 605 779 273, 
mh.miskovice@seznam.cz,  
www.sdhprahamiskovice.cz

Česká akademie tradičního 
karate fudokan

Oddíl karate
Věková kategorie: od 5 let
Termín náboru: 18. 9. 2019 od 13.30 
do 16.00, nutno se předem přihlásit na 
e-mail: rskarate@volny.cz
Místo: tělocvična ZŠ Dr. E. Beneše, 
Dyjská 715
Cena: s dotazy ohledně ceny kurzovné-
ho se obracejte na níže uvedený kontakt.
Kontakt: Hana Soebajová , 774 349 762, 
608 703 235, rskarate@volny.cz, 
 www.rsakti.com

Adámek fighting Academy

Sebeobrana pro děti 
a dětské pohybové hry
Věková kategorie: od 5 let
Termín náboru: kdykoliv během roku, 
sebeobrana pro děti každé pondělí od 
16.00 a dětské pohybové hry každou 
středu od 16.00
Místo: Cukrovarská 987
Cena: 150 Kč/lekce, permanentka na 
10 vstupů 1200 korun
Kontakt: Tomáš Adámek, 776 360 222, 
tdsportgroup@email.cz

Black Angels

florbalový oddíl 
Věková kategorie: od 6 let
Termín náboru: 6. 9. 2019 14–18 h.
Místo: hlavní náborový den bude 
v OC Letňany poblíž jídelního koutu, 
tréninky probíhají v tělocvičně ZŠ 
Dr. E. Beneše, Dyjská 715, nebo ve 
sportovní hale Čakovice
Cena: 9000 Kč/rok
Kontakt: Svatoslav Baťa, 739 531 783,  

svatoslav@blackangels.cz,  
www.blackangels.cz

Taekwon-do Da-Gun

Oddíl Taekwon-do
Věková kategorie: od 6–12 let
Termín náboru: ve středu 11. 9. 2019 
od 16.00 do 17.00
Místo: tělocvična ZŠ Dr. E. Beneše, 
Dyjská 715
Cena: 500 Kč/měsíc
Kontakt: Petr Poklop, 603 246 433, 
dan-gun@volny.cz, 
www.dangun.taekwondo.cz 

hDc Taneční centrum

Moderní taneční styly
Věková kategorie: od 6–12 let
Termín náboru: kdykoliv během roku 
prostřednictvím on-line přihlášky na 
webových stránkách
Místo: nám. Jiřího Berana 1/500
Cena: 2200 Kč/pololetí  
(kurzy 1 x týdně), 4000 Kč/pololetí 
(kurzy 2 x týdně)
Kontakt: 774 733 640 (po–pá 10–11 h), 
info@hdc.cz, www.hdc.cz

Dům dětí a mládeže praha 9

kroužky: anglická 
konverzace, hravá věda,  
fotografie, kytara, malý 
badatel, pohybovky, 
sportovní hry, taneční 
pohybovky a zumba
Věková kategorie: od 3 let
Termín náboru: od 10. 6. 2019 
prostřednictvím on-line přihlášky na 
webových stránkách
Místo: Cukrovarská 230/1 (sídlo DDM) 
nebo tělocvična ZŠ Dr. E. Beneše, 
Dyjská 715
Cena: dle zvoleného kurzu
Kontakt: 734 134 020,  
info-ca@ddmpraha9.cz,  
www.ddmpraha9.cz
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Junák – český skaut, středisko 
Athabaska praha, z. s.

Skautský oddíl
Věková kategorie: od 6 let
Termín náboru: V současné době 
jsou čakovické oddíly plné a bohužel 
nepřijímají další nováčky. Na webových 
stránkách naleznete informace o oddílu 
v Letňanech a Kbelích.
Kontakt: athabaska-nabor@skaut.cz, 
www.athabaska.skauting.cz

cirkus – centrum pro rodinu

kurzy cvičení pro děti 
různého věku, výtvarné 
kurzy, školička Robinsoni 
a kurz orientačního běhu
Věková kategorie: od 3 měsíců
Termín náboru: prostřednictvím  
on-line přihlášky na webových 
stránkách
Místo: Danielova 14
Cena: dle zvoleného kurzu
Kontakt: Šárka Slavíková, 737 444 367, 
www.centrumcirkus.cz

Bílej mlejn, o. s. 

Dramatický kroužek
Věková kategorie: od 6 let
Termín náboru: úterky od 16.30 do 
17.30, předem se prosím hlaste na 
info@bilejmlejn.cz
Místo: Cukrovarská 36/33
Cena: 500 Kč/rok
Kontakt: 777 289 912,  
info@bilejmlejn.cz, www.bilejmlejn.cz

Ateliér Střípek

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

Remi language School

kurzy anglického 
a německého jazyka
Věková kategorie: angličtina pro děti 
od 8 let (3. třída ZŠ), němčina od 15 let
Termín náboru: Zápis na školní rok 
2019/2020 se bude konat  
16. a 17. září 2019 od 17.00 do 19.00.  
Pro nové studenty bude součástí zápisu 
rozřazovací test.
Místo: Zápis v budově gymnázia, nám. 
25. března 100
Cena: angličtina pro děti: 2500 Kč/
pololetí (1 x 55 minut týdně), němčina: 
3500 Kč/pololetí (1 x 90 minut týdně),
Kontakt: Dana Buzková, 737 633 206, 
info@remils.cz, www.remils.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
Místo: Výukové centrum Helen Doron 
English, Danielova 331/13
Cena: 14 160 Kč/školní rok (možno 
rozdělit až do 5 splátek během roku)
Kontakt: Markéta Vaníčková, 
777 151 324,  
vanickovamarketa@seznam.cz,  
www.anglictinapraha9.cz

camerata praha

pěvecký sbor  
camerata praha
Věková kategorie: od 3 let
Termín náboru:  
Mladší Broučci (3–4 roky): 26. 9. v 15.30, 
Starší Broučci (5–6 let): 26. 9. v 16.00, 
Kamarádi (7–11 let): 5. 9. v 16.45, 
Shamwari (12–16 let): 5. 9. v 17.15, 
Camerata (od 17 let): 5. 9. v 18.30

Místo: Čakovický zámek v Schoellerově 
sále, Kamarádi a Camerata mají nábor 
v půdním ateliéru. Zápisy jsou také 
možné ve Vinoři, více informací na 
webových 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

MČ praha-Čakovice

nízkoprahové centrum 
Čakovice
Nízkoprahové centrum aktivit bylo 
v loňském roce zřízeno 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 hodin 
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 připo-
jení zdarma, 2 počítače včetně dalšího 
příslušenství, které lze využít na hry 
nebo jiné činnosti (stříhání videí, práce 
s grafikou), playstation, knihy.
Mládež má v centru volné pole působ-
nosti, pokud se mezi sebou dokáže 
vzájemně respektovat a neporušuje 
základní pravidla centra, mezi která 
patří zákaz kouření, alkoholu, jakékoliv 
agrese a užívání drog. ///

pořádáte kroužky pro děti 
v naší městské části? 

nenašli jste se v seznamu 
a máte ještě volná místa?

v tom případě nám napište: 
redakce@cakovice.cz
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9. července jsme přistáli na letišti v Pe-
kingu. Očekávala nás průvodkyně, mla-
dá, vysokoškolsky vzdělaná a krásná 
Yija. Hovořila velmi dobře anglicky a rus-
ky, takže problém s dorozuměním ne-
byl. V Pekingu jsme se zdrželi šest dní, 
každý den byl nabitý programem. Zú-
častnili jsme se zahajovacího ceremoni-
álu festivalu a přivítali se s přáteli z Ra-
kouska, konkrétně z Johannes Brahms 
Musicschool, které známe z Vídně. Ne-
očekávaně jsme absolvovali workshop 
s malými čínskými flétnisty. Ten neza-
skočil naši uměleckou vedoucí Andreu 
Rosíkovou, kdyžbravurně předvedla, jak 

se u nás učí hra na flétnu. Ti koukali! 
A pak už jsme spatřili jeden z divů svě-
ta, slavnou Velkou čínskou zeď. Velkým 
zážitkem pro nás byla návštěva olympij-
ského areálu a vyhlídka na noční Peking 
z televizní věže. Návštěva Zakázaného 
města a náměstí Nebeského klidu byly 
pro nás dechberoucími okamžiky.

Další naší zastávkou bylo hlavní měs-
to nejsevernější a zároveň nejchladnější 
čínské provincie Chej-lung-ťiang, Char-
bin. Tam jsme se přesunuli rychlovlakem 
po šesti hodinách jízdy. Koncert se konal 
v synagoze. Charbin je nádherné moder-
ní město s výškovými budovami, mno-

ha parky a zelení. Zdejší pohostinnost je 
v Číně pověstná a i my jsme se s ní setka-
li. Obyvatelé se s námi zastavovali a poví-
dali si, společná fotografie byla nezbytná.

Po dvou dnech jsme se přesunuli, ten-
tokrát letecky, do provincie Sečuán, ve 
které má svůj domov většina volně žijí-
cích pand velkých. Čekal nás festival Pen-
gzhou a město Chengdu. Festival se konal 
v horském městečku Bailu. Nechyběl dal-
ší skvělý workshop, tentokrát pro učitele 
hudby. A  ty otázky, jak to  u nás funguje, 
opět nebraly konce.

Téměř všichni členové našeho soubo-
ru měli velké přání vidět na vlastní oči 

Čakovický�soubor�Tikari�Flutes��
zahrál�až�v�daleké�Číně

Flétnový soubor Základní umělecké školy Marie Podvalové, 
Tikari Flutes, se vrátil z účasti na třech hudebních festivalech 
v Číně. Několik málo postřehů z této daleké cesty pro vás sepsala 
Ivana Heřmánková, ředitelka ZUŠ Marie Podvalové.



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

Školství�///�U nás Hasiči�///�U nás

pandu velkou. I to se nám splnilo, když 
jsme navštívili rezervaci ležící v horách 
na západě Sečuánu.

Všechny tři koncerty našeho souboru 
měly úspěch a byly pro nás velkým zážit-
kem. Příčná flétna je pro Číňany hudební 
nástroj velmi blízký, ale soubor s počtem 
jednadvaceti flétnistek a jednoho flétnis-
ty byl pro ně raritou. Po každém koncer-
tě jsme se loučili se slovy, že se určitě ne-
vidíme naposledy!

Přiblížil se závěr našeho pobytu a po 
osmnácti dnech jsme se těšili domů. Bo-
hužel naše letadlo z Chengdu mělo tři 
hodiny zpoždění, a tak jsme nestihli spoj 
Peking–Praha. Na další letadlo do Pra-
hy jsme čekali dva dny. Samozřejmě na 
náklady letecké společnosti Hainan Ai-
rlines, ačkoliv s hotelem a stravováním 
jsme nebyli nijak spokojení. Ale i to je 
zkušenost z Číny. Někteří ještě využi-
li volného času a navštívili Letní palác 
s překrásně upravenými parky a zahra-
dami.

A jaké poznatky si odvážíme?
Zažili jsme jen samé příjemné okamži-

ky. Program byl  bohatý a pestrý. Čína se 
závratným tempem vyvíjí. Je tu obrovský 
stavební boom, převažují výškové budo-
vy. Rychlovlaky na letiště jsou samozřej-
mostí, letadla a služby v nich na vysoké 
úrovni, krásné klimatizované metro v ka-
ždém navštíveném městě, mnoho parků, 
zeleně, květinových záhonů, stále čiště-
né hlavní ulice, příjemní lidé. Zažili jsme 
čínskou gastronomii, mnohdy doslova 
kulinářské hody, hůlky pro nás byly jako 
příbor.

O našem cestování, koncertování, pro-
pagaci české hudby i našeho hlavního 
města a městské části bude k dispozici 
film. Budeme rádi, když se při něm spo-
lečně s vámi setkáme.

Závěrem chci poděkovat všem, kteří 
nás podpořili a umožnili nám tuto cestu 
uskutečnit.
///

Ivana Heřmánková

Den dětí s hasiči

První červnová sobota patřila 
dětem. Na fotbalovém hřišti 
FC Miškovice pro ně byly 
připraveny hry o sladkosti i věcné 
ceny. Děti si mohly vyzkoušet 
mnoho zajímavých disciplín jako 
oblíbené tzv. bungee přetahování 
s gumovým lanem a házení míčků 
na terče v podobě hasičského šaška, 
závody hasičských aut. Letošní 
zajímavostí a zpestřením celého 
dne byla atrakce rodeo býk pro 
děti i dospělé, malování na obličej, 
skákací hrady a velká skluzavka. 
Počasí přálo, takže na všech 
soutěžních stanovištích bylo plno. 
Na hřišti bylo zajištěno občerstvení 
a zábavy si užívaly nejen děti, ale 
také členové SDH Miškovice, kteří 
se ujali disciplín a her a doprovázeli 
tak příjemnou atmosféru celého 
dětského dne.

Na dětském dni se spolupodílely 
Magistrát hl. m. Prahy, městská 
část Praha-Čakovice, firma Aligator 
a členové SDH Miškovice ve 
spolupráci s FC Miškovice. 

Jim všem patří upřímné 
poděkování.  ///

Lukáš Horský
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celodenní výlet na Zahradu 
Čech do litoměřic
Dne 18. 9. 2019 podnikneme s Klubem 
seniorů poslední  letošní  výlet  na  Za-
hradu Čech do Litoměřic.

Podzimní zahradní veletrh Zahrada 
Čech patří mezi největší výstavy svého 
druhu nejen na severu Čech. Je zaměřená 
na všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily, 
zahradníky a milovníky přírody. Po obě-
dě budeme mít rozchod a ve tři hodiny 
odpoledne máme domluvenou komento-
vanou prohlídku v klášteře a zámku Dok-
sany. Jedná se o ženský premonstrátský 
klášter, nejstarší této řehole v zemích 
Koruny české. Odjezd  je v 7.30 hodin  
z  náměstí  Jiřího  Berana.  Kompletní 
cena zájezdu je 220 Kč.

Tematická a přednášková 
odpoledne na měsíc září a říjen
10. 9. ve 14 hod.: Tvoření se S. Hejlovou
25. 9. ve 14 hod.: J. Mikulecká – Zelené 
potraviny (Stárneme ve zdraví)

2. 10. ve 14 hod.: Eva Sokolová – Česko-
slovenské a české první dámy
9. 10. ve 14 hod.: P. Lešovská – J. V. My-
slbek – Život a dílo našeho předního so-
chaře
16. 10. ve 14 hod.: Tvoření se S. Hejlovou
23. 10. ve 14 hod.: D. Butkovičová – vý-
tvarné odpoledne
30. 10. ve 14 hod.: J. Mikulecká – Zdravý 
pohyb ve stáří

kurzy posilování paměti pro 
začátečníky a pokročilé
Klub seniorů ve spolupráci s organizací 
Pravě teď! pořádá kurzy posilování pa-
měti Trénuj hlavu, trénuj tělo, aby zdraví 
vydrželo pro začátečníky a pokročilé.

První setkání se uskuteční 5.  9.  ve 
13 hod. (začátečníci) a ve 14.30 hod. 
(pokročilí) v Klubu seniorů, Cukrovar-
ská 52. Počet účastníku je omezen. 

Další termíny kurzů: 5. 9., 12. 9., 17. 9., 
26. 9., 3. 10., 10. 10., 17. 10., 24. 10., 
31. 10., 7. 11.

Základy práce na počítači  
pro seniory
Kurz práce na počítači začíná 3.  října 
2019 a bude pokračovat každý čtvrtek 
v budově čakovického gymnázia v těchto 
hodinách:
Začátečníci: 16–17 hod.
Mírně pokročilí: 17–18 hod. 
Kurz je určen i pro naprosté začátečníky, 
nepředpokládají se žádné znalosti! V kur-
zu vás naučí základní ovládání počítače, 
práci s e-mailem, vyhledávání informací 
na internetu, psaní základních textových 
dokumentů a základní zpracování foto-
grafií. V případě vašeho zájmu se naučí-
te i základům komunikace na sociálních 
sítích.

Máte-li  zájem  účastnit  se  výletu, 
kurzu  nebo  přednášky,  nebo  potře-
bujete bližší  informace, prosím kon-
taktujte  paní  Inu  Málkovou  na  tel. 
736 670 675, 283 061 427 nebo v bu-
dově úřadu (kancelář č. 104). ///

Pojeďte�s námi�na�Zahradu�Čech,�
naučte�se�zacházet�s počítačem�nebo�
potrénujte�paměť

Jak�funguje�Klub�seniorů?

Scházíme se většinou každou 
středu od 14 do 16 hodin 
v čakovické klubovně 
(cukrovarská 52).

Členství je bezplatné pro 
všechny občany městské 
části Čakovice, Třeboradice 
a Miškovice, kteří dovršili 60 let.

Výhody�Klubu�seniorů:
výlety, vycházky po praze, 
zvýhodněné lístky do divadel 
a na koncerty, přednášky 
zdarma, kurzy jógy...
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Myšlenka pořádat cyklistické zájezdy 
vznikla počátkem 90. let. Protože v Če-
chách zatím žádné cyklostezky nebyly, 
vyrazili v roce 1994 do Rakouska na 
Podunajskou cyklostezku. „Zájezd tehdy 
vymyslel můj kolega Miloslav Simandl, 
se kterým výlety pořádáme dodnes. Do-
mluvím se německy, a tak mne přizval, 
abych s organizací pomohl,“ vypráví Jiří 
Rieger. Z Prahy vyjel plný autobus účast-
níků a výprava se podařila na jedničku. 
V příštích letech následovaly další. Za-

Cykloturisté�bývalých�ZPA�Čakovice�
zvou�na�projížďky�už�26�let

Zaměstnanci bývalého čakovického podniku ZPA vyrazili letos v červnu na svůj další několikadenní 
cyklozájezd. Tuto tradici drží již šestadvacátým rokem, a přestože podniky skupiny Veltech už 
téměř dvacet let neexistují, bývalí pracovníci a jejich rodinní příslušníci tvoří dodnes jádro těchto 
výletů. Po českých i zahraničních cyklostezkách najeli už 7380 kilometrů. Zájezdy pro své bývalé 
kolegy organizují pánové Jiří Rieger a Miloslav Simandl.

tímco podniky bývalého ZPA postupně 
skončily v konkurzu, parta kolem cyk-
lovýletů vydržela. „Už je to šestadvacet 
let a pořád dokážeme naplnit autobus. 
Skladba účastníků se postupem času 
mění, ale jádro zůstává stejné. Jsou jím 
bývalí pracovníci ZPA. Alespoň čtvrtina 
z nich jezdí od prvního ročníku,“ směje 
se Rieger, pro kterého je plánování cykli-
stických zájezdů velkým koníčkem.

Mají zásadu, že se nikdy nevrací na 
stejné místo. Vyrážejí vždy předposled-

ní víkend v červnu, od čtvrtka do nedě-
le. „Za ty čtyři dny ujedeme kolem 250 
kilometrů, jsou to často cyklostezky po-
dél řeky, nebo různé okruhy. Autobus nás 
doprovází a vždy čeká zhruba v polovině 
trati, na občerstvení nebo kdyby někdo 
cokoliv potřeboval,“ popisuje průběh vý-
letů Rieger. Necestují nikam daleko, pod-
mínkou je stihnout se přepravit na start 
trasy během středeční noci. Kromě sou-
sedních států byli ve Švýcarsku, Itálii 
a Maďarsku. „Důležité je najít souvislou, 
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kud už je někdo opravdu unavený, může 
v půlce denní etapy nasednout do auto-
busu,“ vysvětluje organizátor. „Nejhorší, 
co se nám za těch šestadvacet let stalo, 
bylo utržené kolo u vleku s koly, který za 
sebou autobus táhl asi 2 kilometry. Na-
štěstí se nepřevrátil a brzy přijela odta-
hovka,“ dodává. 

A který ze zájezdů patřil podle orga-
nizátora k těm nejvydařenějším? „Když 
končíme každou cyklostezku, tak máme 
dojem, že patřila k těm nejlepším. Ale 
nejvíc se mi asi líbilo podél řeky Mosely 
a Rýna, fascinující je celá Podunajská stez-
ka a u nás bylo zážitkem jet podél Horní 
a Dolní Bečvy,“ vyjmenovává Rieger. České 
cyklostezky v porovnání s těmi západními 
stále zaostávají. „Chybí mi především ná-
vaznost. Přijde mi, že každá obec či okres 
má svoje cyklostezky, ty ale nejsou propo-
jeny. Bylo to znát třeba právě podél řeky 
Jihlavy, tam jsme museli projet asi po pat-
nácti cyklostezkách místo jedné souvislé,“ 
říká Rieger. „Druhá věc, která mi u nás vel-
mi chybí, je absence místní kuchyně. Za-
tímco v Rakousku nebo Německu narazí-
te na lokální speciality doslova na každém 
kroku, u nás tomu tak není. Věřím, že se 
to časem zlepší,“ zakončuje naše povídání 
Jiří Rieger. ///

Tereza Píchová

asi 250 kilometrů dlouhou trasu s mini-
málními přejezdy po silnici, ideálně cyk-
lostezku, ne příliš kopcovitý terén. A také 
vhodné ubytování dle jednotlivých etap 
pro více než čtyřicet lidí,“ vyjmenovává 
podmínky cesty organizátor. Během prv-
ních pár let spali ve stanech, později pře-
sídlili do chatek v kempu či jiných ubyto-
vacích zařízení.

Průměrný věk účastníků letošní, fyzic-
ky náročné cyklotrasy podél řeky Jihlavy 
byl 67 let. Nejmladším je kolem třicítky. 
Nejstarší účastník absolvoval loňskou cy-
klostezku podél Labe ve věku 85 let. Ne-
jezdí kvůli výkonnosti, jezdí pro radost. 
Chtějí poznat přírodní krásy, kulturní 
památky i kulinářské speciality navští-
veného kraje. Jezdí rozdělení do men-
ších skupinek, každá svým tempem a se 
zastávkami podle individuálních zájmů. 
„Všechny ročníky jsme absolvovali i na-
vzdory počasí, jsme zkušení cyklisté, kte-
ří jsou zvyklí jezdit ve větru i dešti. Po-

pokud máte zájem o bližší 
informace k cyklistickým 
zájezdům, kontaktujte prosím 
redakci časopisu na e-mail: 
redakce@cakovice.cz

kam v září 
za sportem?

Národní�házená,�muži –�1.�liga
1. září 11.00 Čakovice–Tymákov
7. září 16.00 krčín–Čakovice
8. září 10.30 Opatovice–Čakovice
14. září 14.00 nýřany–Čakovice
15. září 11.00 Čakovice–přeštice
22. září 11.00 Čakovice–nezvěstice
28. září 16.00 podlázky–Čakovice
29. září 10.30 Rokytnice–Čakovice

Volejbal,�muži –�pražský�přebor�3B
(hřiště�za�nafukovací�halou�
u sokolovny)
3. září 17.30 Čakovice – Meteor e
10. září 17.30 Čakovice – řepy B
17. září 17.30 Čakovice – Žižka B
19. září Čakovice – počernice B

Fotbal,�muži –�přebor�Prahy
7. září 10.30 královice–Třeboradice
14. září 10.30 Třeboradice–hostivař
21. září 16.30 Radotín–Třeboradice
28. září 10.30 Třeboradice – Dukla JM

Fotbal,�muži –�1.�B�třída
1. září 17.00 Zbraslav–Čakovice
7. září 10.30 Čakovice–řepy
8. září 17.00 Zličín–Miškovice,  
17.00 Třeboradice B–Dubeč
14. září 11.00 Miškovice–Braník, 
16.30 Újezd n. lesy B – Třeboradice B
15. září 16.30 Tempo–Čakovice
21. září 10.30 Čakovice–cholupice
22. září 16.30 podolí B – Miškovice, 
16.30 Třeboradice B – kbely
28. září 15.00 partisan – Třeboradice B,  
17.30 MS mládeže – Miškovice
29. září 16.00 lipence–Čakovice
 ///
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„Náš klub je taková jedna velká rodina, 
děkuju za to i svým trenérům Jiřímu Be-
ranovi a Jiřímu Vincencovi. Šerm mám 
rád, protože jde o netradiční sport, kte-
rý nedělá každý. Je dynamický, svižný 
a rychlý,“ říká Kryštof.

Kryštofe, jak jste se dostal 
k šermířskému sportu?

Úplně náhodně, ale od mala jsem měl 
zájem o meče, kordy, šavle. Když mi 
bylo osm devět let, tak nás nejprve ne-
chtěli do šermířského klubu SC Pra-
ha v Letňanech přijmout, protože se 
většinou začíná až v pozdějším věku 
a mladší kategorie teprve vznikaly, ale 
nakonec mě s dalšími vzali.

Jak vůbec vypadají první tréninky 
v nejmladších kategoriích?

Šermíř�Kryštof�Pohnan�má��
před�sebou�nové�výzvy

Seznámili nás s pohybem nohou, po-
sun, odsun, výpad, jak se hýbat a krýt, 
šermovali jsme až ve druhém pololetí.

Co vás na šermu nejvíce zaujalo?
Ohromně mě to bavilo. Jde o individu-
ální sport, každý bojuje sám za sebe, 
záleží na tom, co a jak umíte vy sám. 
Taky jde o hodně dynamický sport. 
Dřív jsem hrál florbal a golf, ale to mě 
tolik nechytlo.

V kolika letech jste pak začal 
s prvními zápasy či turnaji?

Přípravka trvá jeden rok a v tom ná-
sledujícím už se jezdí šermovat. Říká 
se, že se s tím má začít co nejdřív, aby 
se co nejdřív začaly nabírat zkušenos-
ti. Nastupovat na turnaji je něco úplně 
jiného než jen trénovat.

A jaké byly vaše první turnaje?
První byly obtížné. Měl jsem ale štěstí, 
že na svém prvním mistrovství repub-
liky jsem prošel přes horší šermíře, ti 
lepší se vyřadili mezi sebou a ve finále 
se mi pak povedlo uspět. Celkově chvíli 
trvá, než se člověk na turnajích chytne.

Přiblížíte nám dosažené úspěchy za 
těch pár let, co se šermu věnujete?

Vybojoval jsem první místo na babylon 
cupu, což je turnaj, který je vypsán pro 
nejmladší tři věkové kategorie, a vy-
hrál jsem také mistrovství republiky 
v minižácích a žácích.

Z jakého klubu jsou vaši nejsilnější 
soupeři?

Tak to bude určitě 1. FC Bělá.

U šermířů je důležité soustředění 
a umění být v klidu a nebláznit. Učí 
vás to už od mala?

Důraz na hlavu se dává, ale je to vždy 
o tom daném člověku. Od kadetů, do 
kterých teď přestupuji, se to začíná ře-
šit více.

Co se podle vás změní mezi kadety?
Šerm je víc dospělý. Rychlejší, nároč-
nější i silnější, ne jako ten v mladších 
kategoriích.

Jaké jsou vaše nejbližší cíle?
Rád bych se v kadetech nominoval na 
mistrovství Evropy a mistrovství svě-
ta. Na svět jedou první tři z národního 
žebříčku, na Evropu pak čtyři.  ///

Michal Káva

Fo
to
: a
rc
hi
v 
Kr
yš
to
fa
 P
oh
na
na

Šerm je sportem džentlmenů a jeden takový patnáctiletý sbírá samé úspěchy.  
Jmenuje se Kryštof Pohnan, je z Třeboradic, nastupuje za klub SC Praha a také  
je čerstvým mistrem republiky v žákovské kategorii.
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každou středu
Oddíl národní házené pořádá nábor nových členů 
od 6 let každou středu od 17.15 hodin na hřišti v ulici 
K Sedlišti. Oblečení a obuv na trénink s sebou!

každé pondělí
Přijď se podívat na trénink mladých hasičů do 
miškovické hasičské zbrojnice jakékoliv pondělí mezi 
16.30 a 18.30 a staň se jedním z nich! 

5. ČT
Nábor�do�pěveckého�
sboru�Camerata�Praha
Sbor Kamarádi (7–11 let) 
v 16.45 v půdním ateliéru 
čakovického zámku, 
Shamwari (12–16 let) 
v 17.15 v Schoellerově 
sále a Camerata (od 17 let) 
v 18.30 v půdním ateliéru 
čakovického zámku.

Kurz�posilování�paměti�
pro�seniory
Trénuj hlavu, trénuj tělo,  
aby zdraví vydrželo
Od 13.00 začátečníci a od 
14.30 pokročilí, klub seniorů, 
Cukrovarská 52.

7. S0
90.�let�výročí�
SDH Miškovice
Den otevřených dveří 
dobrovolných hasičů 
k příležitosti 90. let založení 
sboru. Začátek ve 13.00 
v miškovické hasičské 
zbrojnici, Ke Zlatému kopci 8.
Ukázka práce mladých 
hasičů, soutěže a hry pro 
děti.

10. ÚT
Tematické�odpoledne�
pro seniory
Od 14.00 tvoření se Sandrou 
Hejlovou. Pořádá klub seniorů.

11. ST
Čakovická�senioráda
Sportovní klání seniorů
Registrace účastníků od 8.30 
do 9.30, zahájení programu 
v 9.45 na nám. Jiřího Berana.
Moderuje Šimon Pečenka, 
dorazí řada zajímavých hostů!

19. ČT.
Snídaně�na�peroně
Od 6.00 do 8.30 na železniční 
zastávce Praha-Čakovice.
Akce se koná v rámci 
Evropského týdne mobility.

21. SO
Třeboradické�posvícení
Tradiční třeboradické 
posvícení pořádá klub 
LíPa od 11.00 v restauraci 
Maximum. Hudební 
vystoupení, pouťové atrakce, 
kouzelník, dílny, posvícenský 
kvíz a mnoho dalšího!
 
13.�Pražské�cyklozvonění�
aneb�Na�kole�do�ZOO
Start v 9.00 od budovy 
radnice v Čakovicích. 
Plánovaný dojezd cyklistů 
v 11.00 před hlavní bránu 
ZOO. Vstupenka za 50 korun 
pro ty, kteří přijedou na kole.

24. ÚT
Den�otevřených�dveří�
u příležitosti�otevření�nové�
budovy�základní�školy
14–18 hod., před novou 
budovou ZŠ Dr. Edvarda 
Beneše. Symbolické přestři-
žení pásky, prohlídka budov 
ZŠ Dr. Edvarda Beneše, 

Nábor�do�oddílu��
Taekwon-do�Dan-Gun
Od 16.00 do 17.00 nábor 
nových členů v tělocvičně 
ZŠ Dr. Edvarda Beneše.
Pro děti od 6 do 12 let.

12. ČT
Den�zdraví
Od 9.00 do 16.00 před 
Poliklinikou Prosek.
Tradiční Den zdraví s lékaři 
a dalšími odborníky, kteří 
vám poradí, co můžete 
udělat pro zlepšení vašeho 
zdraví. Zájemcům změří 
tlak, hladinu cukru v krvi 
a cholesterol.

16. pO
Otevření�nové�knihovny
Slavnostní otevření nových 
prostor třeboradické 
knihovny v Schoellerově 
ulici č. 11. Od 17.30 autorské 
čtení Arnošta Goldflama, od 
18.00 čtení pro děti v podání 
spolku Bílej mlejn.

18. ST
Celodenní�výlet�
pro seniory
Výlet na Zahradu Čech do 
Litoměřic. Odjezd v 7.30 
z nám. Jiřího Berana. Cena 
zájezdu 220 korun. Pořádá 
klub seniorů.

Nábor�do�oddílu�karate
Česká akademie tradičního 
karate Fudokan pořádá 
nábor nových členů od 5 let.
Od 13.30 do 16.00 hod. 
v tělocvičně ZŠ. Dr. E. Beneše.
Přihlaste se předem na  
e-mail rskarate@volny.cz.

ZŠ Livingston a budovy 
gymnázia. Doprovodný 
program pro děti, hudební 
vystoupení a skákací hrad.

25. ST
Přednáška�pro�seniory
Od 14 hod. přednáška 
s J. Mikuleckou s názvem 
Stárneme ve zdraví – zelené 
potraviny. V klubu seniorů.

26. ČT
Slavnostní�pěvecký�
koncert�u příležitosti��
110.�výročí�narození��
Marie�Podvalové
Začátek v 18.00 v ZUŠ Marie 
Podvalové, sál v 1. p. Vstupné 
zdarma. Účinkují sólisté ND.

Koncert�pěveckého�sboru�
Kalokaghatia
Začátek v 17.45 v kostele 
sv. Remigia. Vstup volný.
Repertoár sboru je zaměřen 
na duchovní tvorbu 
v moderním pojetí.
 
Nábor�do�pěveckého�
sboru�Camerata�Praha
Sbor Mladší broučci  
(3–4 roky) v 15.30, Starší 
broučci (5–6 let) v 16.00 
v Schoellerově sále. ///
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U nás�///�InformujeKontakty�///

výzva 
čakovického 
gymnázia

Hledáme pamětníky 17. listo-
padu 1989 a dalších revoluč-
ních dní z Čakovic, Miškovic 
a Třeboradic, kteří se aktivně 
zapojili do sametové revolu-
ce nebo se účastnili změn na 
naší radnici. 

Hledáme také vás, naroze-
né v listopadu roku 1989. 

Hle dá me dobové fotogra-
fie k ofocení. Budou sloužit 
k osla vám 30. výročí sameto-
vé re vo luce. 

Podělte se s námi o vaše 
vzpomínky, těšíme se na vaší 
odezvu. 
K rukám paní Markové, Gym-
názium Čakovice, e-mail: 
Stepanka.Markova@seznam.
cz, tel: 723 552 721.
///

Změny  
v očkování psů 
proti vzteklině

Další ustanovení no ve li zo va-
né ho zákona, které dává nová 
pravidla pro vak ci na ci proti 
vzteklině, vstoupí  v plat nost 
1. ledna 2020. 

Po čínaje novým rokem bu-
de chovatel povinen:
•  zajistit, aby byli psi platně 

očkováni proti vzteklině 
(očkování bude platné 
pouze v případě, že pes 
bude nezaměnitelně iden-
tifikován čipováním, dříve 
tetováním),

•  zajistit, aby identifikační 
číslo psa bylo zaznamená-
no v dokladu o očkování 
psa. ///

Sídlo�a adresa�UMČ:
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.: 27–2000922389/08

Podatelna:
cukrovarská 52/24
pondělí 8–18
úterý 8–16
středa 8–17
čtvrtek 8–16
pátek 8–12
Telefon: 283 109 341

Kancelář�vedení�úřadu,��
odbor�finanční,�
občanskoprávní,�školství,�
kultury�a sportu
pondělí 8–12  13–18
úterý 8–12  13–16
středa 8–12  13–17
čtvrtek 8–12  13–16
pátek 8–12

Odb.�bytového��
hospodářství�a správy�
budov,�odb.�životního�
prostředí�a majetkoprávní,��
odb.�rozvoje�a údržby�obce
pondělí 8–12  13–18
úterý  8–12  13–16 (pouze 

po předchozí 
domluvě)

středa 8–12  13–17
čtvrtek  8–12  13–16  

(pouze po předch. 
domluvě)

pátek 8–12

MČ Praha-Čakovice  
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení pracovního místa

Referent odboru bytového  
hospodářství a správy budov
přihlášku s požadovanými doklady doručte  
do 16. 9. 2019 do podatelny úřadu.
Obálku označte slovy: neOTvíRAT – vř referent OBhSB

Děník/řidič odboru rozvoje a údržby obce
přihlášku s požadovanými doklady doručte do 
podatelny úřadu.
Obálku označte slovy: neOTvíRAT – vř ORuO dělník/řidič

Úřad městské části praha-Čakovice
ing. Jiří Janků, tajemník
nám. 25. března 121
196 00  praha 9 – Čakovice

více na: cakovice.cz/uReDni-DeSkA/volna-mista

MŠ Čakovice III hledá kvalifikovanou 
učitelku pro školní rok 2019/2020
V�případě�zájmu�volejte�na�733182770�nebo�pište�na�
e-mailovou�adresu�ms.cakovice3@seznam.cz

MČ Praha-Čakovice ve spolu-
práci s Magistrátem hl. m. Pra-
hy by vás ráda podpořila v tří-
dění odpadu. Proto jsme pro 
vás získali 2000 kusů čtyřdíl-
ných sad tašek pro domác-
nost, které vám poskytneme 
zdarma. Tašky se navzájem 
dají spojit suchým zipem, jsou 
vyrobeny z odolného materi-
álu a lze je používat i několik 
let. Doma si tak můžete třídit 
odpad rovnou do těchto tašek 

Designové tašky na váš tříděný odpad

a poté jejich obsah odnést do 
příslušného kontejneru.
Jak můžete tašky získat?
Tašky pro vás vydáváme od 
pondělí do čtvrtka 8–12 hod. 
a 13–16 hod., v pátek 8–12 
hod. na podatelně čakovic ké - 
ho úřadu, Cukrovarská 52/24. 

Na jednu domácnost při-
padá 1 sada tašek. Obdržíte ji 
proti podpisu na základě před-
loženého občanského průka-
zu. Jen do vyčerpání zásob!  ///
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Inzerce

Zveme vás na podzimní burzu 
oblečení pro děti i dospělé, která 
se koná v sobotu 12. října 2019 od 
8h do 18h v Galerii na půdě (půdní 
ateliér) čakovického zámku –  
Cukrovarská 1, Praha – Čakovice.

Kapatex s. r. o. hledá paní 
na obsluhu vyšívacího stroje. 
Zaučíme. Požadujeme spoleh-
livost a pracovitost. Kontakt: 
Lokvencová 734 673 182

Koupím řadovou garáž v lokali tě 
Na Bahnech (mezi Bělomlýnskou 
a Schoellerovou ulicí) 
tel. 724 542 731

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

Pedikúra Miškovice
Docházím i do bytu. Přijímám pou-
kázky seniorů od MČ Čakovice. 
Levné ceny. Tel. 606 500 867

Sklad hutního materiálu 
v Praze 9 přijme SKLADNÍKA.  
Výho dou VZV, jeř., vazač., palič. 
prů  kaz. Mzda 28–32 tis. Kč/měs.,  
Tel: 731545839, e-mail:  
knourek@technimat.cz.

Odvoz starého nábytku na 
skládku. Stěhování všeho 
druhu. Vyklízení sklepů, bytů, 
pozůstalostí atd. Naložíme 
a odvezeme cokoliv. Vše za 
rozumnou cenu.  
Volejte: 773 484 056

FIT se Soňou zdravý pohyb, kon-
dice, protažení, zpevnění; 20–21 h 
tělocvična ZŠ Čakovice; úterý 
OverballPower, čtvrtek BodyWork; 
lekce 90 Kč, 10 lekcí 800 Kč; od 
10. 9. 2019; kontakt 608 981 791

Přijmeme pracovnice kompleta-
ce papírenského zboží. Jedno-
směnný provoz. Provozovna Pra-
ha 9 – Čakovice. Informace po–pá 
od 8:00 do 16:00 tel. č. 724776102, 
724776103 nebo na e-mail:  
cakovice.eurodelta@volny.cz

Den zdraví, 12. září 2019
Poliklinika Prosek a.s. pořádá s finanční podporou Městské části 
Prahy 9, pod záštitou starosty ing. Jana Jarolíma a ve spolupráci 
s oblastním spolkem ČČK Praha 9 tradiční Den zdraví, který se koná 
od 9,00 do 16,00 hodin na prostranství před poliklinikou.

Lékaři a odborní pracovníci jsou připraveni Vám poradit, co pro 
udržení či zlepšení svého zdraví můžete sami udělat. V rámci preven-
ce zdraví můžete podstoupit i interní vyšetření – měření krevního 
tlaku, měření hladiny cukru v krvi, měření cholesterolu a orientační 
vyšetření zraku.

V jakých oblastech Vám odborníci při Dnu zdraví poradí?
• Vnitřní lékařství – měření krevního tlaku a cholesterolu
• Diabetologie – i cukrovce lze předejít, když víte jak
• OKOBUS – orientační měření zraku
•  Poradenství: zaměřené na kožní problematiku/v čem vám může 

pomoci lékárník/poradenství v péči o chrup/poradenství v oblasti 
dětské výživy

•  První pomoc – co by měl každý vědět připomenou 
pracovníci ČČK a ZZS HMP

• Liga proti rakovině – poradenství v oblasti nádorové prevence
• Rehabilitace – pomoc při bolestech pohybového ústrojí

Upozornění:
Z akce Den zdraví 2019 budou pořizovány fotografie a video 
sekvence z důvodu interní dokumentace pro Polikliniku Prosek a. s. 
Některé fotografie mohou být použity pro prezentaci akce na webu 
Polikliniky Prosek.

PROGRAM

08.30  -  09.30 Registrace účastníků
09.45  -  10.00 Zahájení
10.30  -  13.00 Sportovní klání
13.00  -  14.00 Vyhlášení vítězů

Celým dnem provází známý moderátor Šimon Pečenka. 
Hosté seniorády budou Uršula Kluková, Jan Rosák, Jiří Krampol, 
Kamil Emanuel Gott. 

Náměstí J. Berana
11.9.2019 od 10.00

Městská část Praha - Čakovice 
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Kal
oka
gha

tia
26. 9. 2019
Koncert pěveckého sboru Kalokaghatia pod vedením 
Bc. Radima Šlince. Repertoár sboru je zaměřen na 
duchovní tvorbu v moderním pojetí. Sbor zazpívá také 
v závěru mše sloužené čakovickým farářem Stanisła- 
wem Górou, jejíž začátek je od 17:00. 

vstup volný

Kalokaghatia pochází z řečtiny a značí 
harmonii mezi duševní a fyzickou krásou. 

od
17:45

Kostel sv. Remigia
Praha-Čakovice
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Kostel sv. Remigia
Praha-Čakovice

Městská část
Praha-Čakovice

Koncert pěveckého sboru Kalokaghatia pod vedením 
Bc. Radima Šlince. Repertoár sboru je zaměřen na 
duchovní tvorbu v moderním pojetí. Sbor zazpívá 
také v závěru mše sloužené čakovickým farářem 
Stanisławem Górou, jejíž začátek je od 17:00.

vstup volný

17:45 h

Koncert pořádá 
Městská část

Praha - Čakovice

Šanson
zije V.ˇ

Snad každý, kdo jednou slyšel písničky, 
které zpívala Edith Piaf, zůstal jejím 
hlasem zasažen. Když po stručné 
rozhlasové zprávě o její smrti následo-
vala nahrávka její nejslavnější písně, 
zůstala jsem sedět u rádia jako přiko-
vaná, ačkoli jsem tehdy nerozuměla 
jedinému francouzskému slovu. Ten 
zpěv mi pronikal až pod kůži...
Uplynulo více než čtyřicet let a písně, 
které u nás tak vznešeně a po francouz-
sku nazývané šansony, jako by zmizely 
ze světa. Ať se naše doba zdá být jakkoli 
uspěchaná, každý v sobě nosíme tajem-
ství, radosti či smutky. A právě o tom 
Edith Piaf zpívala tak opravdově 
a nezapomenutelně.
Pokouším se převést její repertoár do 
češtiny a připomenout, že i dnes jsou 
tyto příběhy pro svou lyriku a citovost 
stále aktuální. Velmi mne potěší, 
najde-li si mé současné ztvárnění 
šansonů Edith Piaf přímou cestu 
k vašemu srdci.

~ Marta Balejová

Pocta
Edith 
Piaf
16. 10. 2019

19:00 - Schoellerův sál Čakovického zámečku
zpěv: známá česká šansoniérka Marta Balejová
umělecký přednes: herečka Libuše Švormová, členka Divadla na Vinohradech
piano: Radim Linhart, klavírista a skladatel

Cena: 200 Kč / 150 Kč senioři, studenti

Lístky je možné zakoupit: v podatelně úřadu Městské části Praha - Čakovice, 
ve Farmářském obchůdku (Dr. Marodyho 2), v prodejně MALINA 
(Cukrovarská 15/20) a v prodejně DUHA (Cukrovarská 22/18). 
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k vašemu srdci.

~ Marta Balejová

Pocta
Edith 
Piaf
16. 10. 2019

19:00 - Schoellerův sál Čakovického zámečku
zpěv: známá česká šansoniérka Marta Balejová
umělecký přednes: herečka Libuše Švormová, členka Divadla na Vinohradech
piano: Radim Linhart, klavírista a skladatel

Cena: 200 Kč / 150 Kč senioři, studenti

Lístky je možné zakoupit: v podatelně úřadu Městské části Praha - Čakovice, 
ve Farmářském obchůdku (Dr. Marodyho 2), v prodejně MALINA 
(Cukrovarská 15/20) a v prodejně DUHA (Cukrovarská 22/18). 
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Výtvarná soutěž pro děti 
 

Čakovického posvícení

 Nakreslete obrázek ze života svatého Remigia a vhoďte ho do 30. 9. 2019 do
farní schránky,  pošlete poštou, přineste po mši dozadu do kostela do

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

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

 

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

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

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

u příležitosti

více info na www.farnostcakovice.cz
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Nakreslete obrázek ze života svatého Remigia a vhoďte ho do 30. 9. 2019 
do farní schránky, pošlete poštou, přineste po mši dozadu do kostela do 
připravené krabice nebo přineste po domluvě osobně. (Nezapomeňte 
uvést jméno dítěte, jeho věk a kontakt na rodiče.)
V den posvícení bude výstava všech obrázků v kapli kostela sv. Remigia 
a autoři těch nejkrásnějších budou odměněni!

Milé děti, víte, co je to posvícení?
Je to oslava výročí posvěcení kostela.
My v Čakovicích máme kostel sv. Remigia.
Víte, kdo to byl?
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Vás zvou na 

 

 

 



SDH MIŠKOVICE
Vás Srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
SLAVÍME VÝROČÍ 90 LET
Konaného dne: 7. 9. 2019 od 13 hodin 
na Zbrojnici v Miškovicích, Ke Zlatému kopci 8

VSTUP VOLNÝ
HZS a PČR, Záchranná služba, BESIP, Městské policie
PROGRAM: 
Ukázka práce našich mladých hasičů
Cca okolo 15.00 slavnostní předání nového praporu pro SDH
Ukázky lezecké skupiny, požární útok – ženy
Pouťové atrakce, hry a soutěže – za příznivého počasí pěna pro děti
Součástí dne bude i občerstvení – Změna programu vyhrazena





Zájemci�o�inzerci�ve�
zpravodaji��

„U nás�v Čakovicích“��
mohou�dle�ceníku�inzerce�

vyplnit�formulář��
„Objednávka�inzerce“�

(ke�stažení�na��
www.cakovice.cz)��

a�zaslat�ho na�adresu:��
inzerce@cakovice.cz

INZERCE

INZERCE



již od 299 Kč za měsíc

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

NOTEBOOK ZDARMA
Objednejte si týden rychlého internetu

na zkoušku  zdarma!

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

 

 

Nabízíme výuku na všech 
úrovních. 

Zápis 16. a 17. září 2019 
od 17 do 19 hodin v budově 

 Gymnázia Čakovice. 
www.remils.cz 

737 633 206 
 

Remi  
Language School 

JAZYKOVÉ KURZY 
zkušení lektoři 
příznivá cena 

 

ANGLIČTINA 
pro děti a dospělé 

NĚMČINA 
pro dospělé 

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ 2019

www.latecoere.aero

Letňany / Areál Letov
7. 9. 2019 11:00–16:00

+  VYSTOUPENÍ HVĚZD 

HUDEBNÍHO NEBE

+  DĚTSKÝ PROGRAM

+  PROHLÍDKA 
VÝROBNÍCH PROSTOR

+  OBČERSTVENÍ
VSTUP 

ZDARMA

FRANCOUZSKÁ LETECKÁ VÝROBNÍ SPOLEČNOST

Inzerat122x136_2019.indd   1 10.07.19   9:32



Amelie, z.s. se zapojila do programu 
Globus Lepší svět 2019 s projektem 
Amelie v Praze pomáhá.

Hledáte nové zkušenosti? Chcete smysluplně trávit volný čas?

Staňte se dobrovolníkem 
pro onkologicky nemocné
Dobrovolníci Amelie docházejí do nemocnic na onkologická oddělení, 
aby podpořili dospělé pacienty a pomáhají v Centrech Amelie.

Nabízíme:
•  úvodní školení v oblasti onkopsychologie,
•  pravidelnou supervizi a metodické vedení.
•  vzdělávání a neformální akce pro tým dobrovolníků.

Školení dobrovolníků: 12.–13. září 2019
Centrum Amelie Praha, Šaldova 15, Praha 8

E-mail: dobrovolnici@amelie-zs.cz 
Tel: 733 640 872

 

Amelie, z.s. Šaldova 15, Praha 8 - Karlín
Více na: www.facebook.com/amelie.zs | www.amelie-zs.cz

od 4. září 2019
   v AUTO ELSO
Přijďte na testovací jízdu

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTO ELSO s.r.o.
Cukrovarská 900/10, Praha 9 - Čakovice
Tel.: 283 932 222, autosalon@auto-elso.cz
www.auto-elso.cz

   NOVÁ 
ŠKODA KAMIQ

již od Kč379 900 Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA KAMIQ: 4,2–5,1 l/100 km, 112–116 g/km

AE_Kamiq_prodej_185x136.indd   1 09.08.19   10:32



v rámci akce budou pořizovány fotografie a datové záznamy, které mohou být uveřejněny ve zpravodaji u nás v Čakovicích, 
na webových stránkách a na facebooku. Svou účastí na akci dáváte souhlas s jejich případným uveřejněním.


