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Odvoz starého nábytku na skládku
Stěhování všeho druhu.
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí
atd. Naložíme a odvezeme cokoliv.
Vše za rozumnou cenu.
Volejte: 773 484 056
Žaluzie, rolety, garážová vrata, plisé,
sítě proti hmyzu, markýzy, garnýže,
šití záclon, shrnovací dveře, čalounění
dveří, silikonová těsnění - úspora 30%
tepla. Petříček,
tel: 606 350 270, 286 884 339,
www.zaluzie-rolety-praha8.cz

již od 299 Kč za měsíc

vysoká přenosová rychlost 10 - 100 Mbps
kvalitní nepřetržité připojení bez výpadků
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Milí sousedé,

o
v
o
l
S sty
o
star

jak víte, tak od roku 1999 máme v Třeboradicích neblahé dědictví v podobě pozemku na jihu od teplárny, který je v územním plánu označen jako recyklace odpadu. Bohužel, dohoda mezi městskou
částí a vlastníkem pozemku ztroskotala na tom, že
státní správa označila kompromisní záměr tak, že
není v souladu s územně plánovací dokumentací.
Tím magistrát jasně řekl, že nesouhlasí s dohodou, která byla mezi městskou částí a vlastníkem
pozemku uzavřena. Tato dohoda byla nejmenším
zlem a spočívala ve vytvoření kopce z inertního
materiálu, který by byl posléze zatravněn, zalesněn
a nakonec předán městské části. Pochopitelně nikdo z nás nechtěl v Třeboradicích uměle vytvořený kopec, ale rozhodně by byl lepší, než desetiletý
provoz drtičky stavebního odpadu.

Jelikož byla tato dohoda úřednickým aparátem
smetená ze stolu, dnes bojujeme proti záměru
recyklace stavebního odpadu a uděláme vše, co
je v naších silách, aby zde nevznikl tento nešťatný provoz. Chtěl bych na tomto místě poděkovat
všem občanům i občanským sdružením, kteří se
o tuto kauzu zajímají a nabídli svou pomoc. Poděkování směřuje rovněž petičním výborům. Informace o tom, jak se připojit k petici proti plánované
výstavbě recyklace stavebního odpadu, najdete
uvnitř časopisu na následujících stranách.
I ve světle těchto skutečností, které jsme nuceni
akutně řešit, se na území naší městské části s nástupem teplých dnů koná řada pěkných akcí. Doufám,
že se na nich společně potkáme.

S úctou, váš starosta Alexander Lochman

Budeme mít „za humny“ drtičku odpadu?
Jako blesk z čistého nebe přišla zpráva, že magistrát chce
prosadit na území naší městské části recyklaci stavebního
odpadu, která by měla být na pozemku, na kterém se plánovalo
s jeho novým vlastníkem vytvořit za několik let biokopec. Jak to
dopadne?

Sousedské třeboradické velikonoce
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Velmi příjemnou návštěvu si užili členové vedení městské části,
žáci a učitelský sbor čakovické základní školy. Přijela se k nám
totiž podívat tehdy ještě aktuální ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy, Kateřina Valachová.

Výstava Statečná srdce Václava Junka

Zahrádku školky v Třeboradicích čeká Proměna
Mateřská škola v Třeboradicích připravila projekt Naše krajina,
který by měl proměnit zahradu v krásný prostor pro zábavu
i výuku dětí. V sobotu 20. května proběhne benefiční akce
Zahrádkov, kde se dozvíte všechny zajímavosti o plánovaném
projektu.

Městská část na konci dubna slavnostní vernisáží zahájila
výstavu Statečná srdce Václava Junka, kterou městské části
zapůjčila a v podkrovním sále čakovického zámku instalovala
vnučka malíře Jitka Čvančarová.

Naši podnikatelé: Restaurace U Parku
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Čakovice navštívila ministryně Valachová

Jak jste si v dubnu užili velikonoční svátky? V Třeboradicích
je Sousedský spolek tradičně oslavil na zahradě kostela
Nanebevzetí Panny Marie. A příchod jara tam v přátelském
duchu všichni oslavili pohádkově, na počest Boženy Němcové.

Do seriálu Naši podnikatelé jsme tentokrát vybrali
čakovickou restauraci U Parku, kterou najdete v Theinově
ulici. Dbá na to, že vše je vyráběno „podomácku“
a pochutnat si můžete na nejrůznějších delikatesách,
navíc v příjemném prostředí.

U nás v Čakovicích – zdarma pro své občany vydává měsíčně MČ Praha – Čakovice, Periodický tisk úzmeního samosprávného
celku, Náměstí 25. března 121, 196 00 Praha – Čakovice, IČ: 00231291 – tel.: 283 061 419, fax: 283 933 497, email:
unas@cakovice.cz, mestska.cast@cakovice.cz, www.cakovice.cz. Za obsahovou a gramatickou správnost příspěvků nesou
odpovědnost autoři. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, redakčně upravovat, případně nepřijmout k otištění.
Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Redakce: Michal Káva.
Jazyková korektura: Michal Káva. Redakční rada: Miroslava Spoustová, Dagmar Nová. Příjem inzerce: inzerce@cakovice.cz,
tel.: 283 061 426. Evidenční číslo MK ČR E 14335. Sazba: MS-Design, tisk: Vydavatelství MAC, spol. s r. o. Distribuci do všech
poštovních schránek v MČ Praha – Čakovice zajišťuje Úřad MČ – toto číslo vyšlo v květnu 2017.
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Občany straší vidina drtičky stavebního odpadu
»»Celou

čakovickou veřejností probleskly informace, že místo plánovaného kopce, který by vznikl navezením inertního materiálu a jeho
následným zalesněním, se v Třeboradicích spustí drtička stavebního
odpadu. Bohužel je tomu tak. Vedení městské části proti tomu bojuje všemi dostupnými prostředky,
občané spustili petici proti tomuto
záměru.
„Zájemců o provozování recyklace a drcení stavebního materiálu bylo od té
doby, co jsem nastoupil do úřadu, několik. Bohužel tento pozemek to umožňuje a co nám nehraje do karet je to,
že je v územním plánu označen jako
veřejně prospěšná stavba. Dva zájemce
o recyklaci se nám podařilo od tohoto
záměru odradit, ale minulý rok se přihlásil nový vlastník těchto pozemků, který
přišel, jako ti předchozí, s návrhem na
provozování drtičky odpadu. Zahráli
jsme stejnou písničku, avšak on byl aktivnější, chtěl se dohodnout a souhlasil
s opuštěním záměru na drtičku odpadu.
Naším hlavním cílem bylo, aby zde žádný podobný provoz nevznikl a naopak
byl znemožněn. Po několika jednáních
byla Radou městské části uzavřena dohoda s vlastníkem, který souhlasil, že za
tři roky vznikne na pozemku biokopec,
který se zalesní, zatravní a předá měst-

ské části. Což je velmi důležité, protože
bychom se stali vlastníky tohoto povahou nebezpečného pozemku my. To by
bylo to nejlepší, co bychom z toho mohli
získat,“ vrací se starosta Alexander Lochman o pár měsíců zpět, kdy byla tato
dohoda uzavřena.
Investor souhlasil, dohodu s naší městskou částí uzavřel a šel získávat povolení
k vytvoření biokopce na magistrát. Tam
ovšem narazil.
„Hlavním kamenem úrazu bylo to, že
záměr biokopce neodpovídá územnímu
plánu a veřejně prospěšné stavbě, která
tam umožňuje recyklaci odpadu. Tím
jsme se ocitli v nepříliš lichotivé situaci.
Městská část chce chránit své obyvatele,
domluví si s investorem určitý postup,
s nímž oba souhlasí, ale poté ho ze stolu
smete úřednická technokracie a nevůle.
Paradoxem toho všeho je, že úředníci
vlastníkovi oznámili, že tam nemůže mít
kopec, ale musí recyklovat. Investor pozemek pochopitelně koupil za účelem
zisku a tak i z bohužel trochu pochopitelných důvodů, navíc motivován úřednickým aparátem, zahájil kroky k naplnění
svého původního záměru, kterým je recyklace odpadu,“ přibližuje starosta, jak
se tato kauza vyvíjela.
Pokud by se drtička stavebního materiálu opravdu rozjela, nemělo by to dopad
pouze na nejbližší okolí tohoto prokleté-

ho pozemku, ale na celou městskou část,
i přilehlé části a obce. Již nyní jsme vystaveni narůstající hustotě provozu, která je
na hranici míry únosnosti. A kdyby se
k tomu přidalo několik těžkých nákladních vozů plných stavebního odpadu
každý den, onu míru by to samozřejmě
zhoršilo.
Ale nemusíme mluvit pouze o dopravě. Dopad na životní prostředí a čistotu
ovzduší by to mělo rovněž veliký. Recyklační zařízení má být v provozu 10 hodin denně s tím, že každý den se může
zrecyklovat až 600 tun odpadu.
„Využijeme všechny dostupné možnosti,
aby tam rušivá recyklace stavebního materiálu nikdy nebyla,“ vzkazuje občanům
starosta Alexander Lochman.
Jaké jsou možnosti? Jak z toho ven?
„Zásadní východisko vidíme v tom, aby
Praha tento pozemek koupila a začala
jednat s městskou částí a jejími obyvateli o tom, co přesně na něm bude. Proč
Praha? Protože si stále myslím, že nad
pražskou samosprávou existuje veřejná
kontrola, byť není tak jednoznačná jako
u městských částí. Nicméně, když bude
hodně občanů hlasitě protestovat, nemyslím si, že zvolení pražští politici půjdou
tak jednoduše proti jejich vůli, jako soukromý vlastník pozemku,“ dodal starosta.

Text: Michal Káva
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Připojte svůj podpis pod petici proti plánované drtičce v Třeboradicích!
s plánovanou výstavbou drtičky stavebního odpadu v
Třeboradicích a rádi byste to dali zodpovědným úřadům najevo? Nejjednodušším způsobem je podepsat petici,
jejíž „první vlna“ byla předána Magistrátu hl. m. Prahy s 1.121 podpisy.
„V tuto chvíli je důležité, aby si všichni
spoluobčané uvědomili, že schválení či
neschválení záměru není na naší Radnici, ale na Magistrátu hl. m. Prahy. Jsme
tedy teprve na začátku, sběr podpisů pokračuje a každý další podpis nám může
pomoci dosáhnout nerealizace záměru,
protože čím více nás vyjádří nesouhlas,
tím větší argument to pro Magistrát
bude“, říkají na začátku společného rozhovoru členové petičního výboru Jan
Kočí, Katka Rosická a Lucie Slavíková.
Kdy a jak jste se o tomto plánovaném
projektu poprvé dozvěděli?
Lucie: Ve středu 19. dubna, ale každý
jinak. Já zřejmě jako první z e-mailu od
sousedů, kteří již měli informace z Veleně, že se něco takového chystá a že tam
již mají vlastní petici. E-mail jsem hned
přeposlala Honzovi. Katka pak odpoledne z telefonátu s panem místostarostou
Vintiškou při řešení jiné záležitosti.
Jak jste na tuhle informaci zareagovali?
Katka: Okamžitě jsme začali řešit, zatím
každý zvlášť, jak bychom mohli zareagovat a jako občané vyjádřit nesouhlas
s tímto záměrem. Pro Lucku a Honzu
to bylo víc emocionální, zažili už jedno
odmítnutí z roku 2006 a oživení záměru
proto cítili jako zradu. Všichni jsme navíc
žili v domnění, že realizovat se bude tzv.
„biokopec“, který nám byl prezentován
v jednom z minulých čísel zpravodaje.
A hned jste se rozhodli, že petici spustíte i u nás?
Lucie: Petice je zřejmě nejrychlejší a nejjednodušší forma občanského protestu.
Původně jsme mysleli, že se přidáme
k veleňské petici, ale ta řeší pouze dopravu přes jejich obec v souvislosti s drtičkou, což pro nás nebylo dostačující.
Řešením tedy bylo vytvořit vlastní petici.
Co jste všechno museli na začátku udělat?
Katka: V první řadě jsme se k sobě museli
navzájem dostat, což se přes mnoho telefonátů na všechny strany podařilo. Lucka s
Honzou měli informace o něco dříve než
já, takže na tom pracovali už od středečního rána. Já se přidala v průběhu odpoledne, hned, jak jsem se o záměru dozvěděla.

Lucie: Nikdo z nás petici nikdy dříve nepřipravoval, takže jsme nejprve studovali zákon o petičním právu, abychom věděli, co všechno musí petice obsahovat.
Naštěstí máme internet, takže vyhledat
si informace nebylo až tak složité. Našli
jsme také starší petici, která se tvořila
proti energetickému zdroji v Třeboradicích, abychom měli vzor. Honza vytvořil základní text, společně jsme ho pak
„učesali“ a doladili do formy, v jaké je
nyní k dispozici.
Katka: Ve čtvrtek jsme připravovali podklady, tiskli text petice, podpisové archy,
informace o záměru a informační cedule
s kontakty na nás a seznamem míst, kde
je možné petici podepsat. Odpoledne
po práci jsme pak zahájili distribuci – začali jsme na místech, která pro nás díky
soukromým kontaktům bylo nejsnazší
domluvit, Lucka ve školkách, já na čakovickém sídlišti, Honza dal k dispozici
vlastní zahradu pro obyvatele Třeboradic. Zároveň se ozývali další spoluobčané s nabídkou pomoci se zajišťováním
podpisů, vytvořením e-petice, byla to
docela smršť. Tímto bychom proto chtěli všem, kdo nám pomáhali a pomáhají,
ještě jednou moc poděkovat.
Honza: Také jsme využili naši komunitní facebookovou stránku „Máme rádi
Třeboradice“, umístili na ni veškeré informace včetně textu petice a dále zde
zveřejňujeme veškeré novinky a události
spojené s peticí, nyní např. aktualizovaný seznam podpisových míst, ale třeba
i fotky z činnosti petičního výboru nebo
reportáž ČT1. Najdete tam také vyjádření zástupců místní Radnice, která se k záměru drtičky též vyjádřila negativně.
Kolik podpisů jste na začátku dali dohromady?
Honza: Na „začátek“ jsme měli k dispozici v podstatě jen 3 dny na sbírání podpisů. Chtěli jsme petici předat na Magistrát
v pondělí 24. dubna, protože do tohoto
dne bylo možné podávat připomínky
k řízení EIA. Do té doby se nám podařilo sesbírat 1.121 podpisů a zároveň nás
vyjádřením negativního stanoviska a zasláním námitek podpořilo osm místních
spolků: Korzo Čakovice, NAČOS, Rybáři
Čakovice, Klub LíPa, Sousedský třeboradický spolek, TJ Avia Čakovice, Přátelé
třeboradického rybníka a SK Třeboradice. A také Dalibor Janda s rodinou.
A kolik jich je k dispozici nyní?
Katka: Nárůst počtu podpisů se bohužel
výrazně zpomalil, lidé mají zřejmě pocit,

že neschválením záměru naší radnicí je
vše za námi. To je ale velký omyl – stále
bojujeme a každý další podpis nás může
posunout blíž k cíli, tedy k tomu, že drtička nebude v naší městské části stát.
Jaká je vaše představa a přání výsledného počtu podpisů?
Lucie: Bylo by fajn, kdybychom počet
podpisů zněkolikanásobili, potenciál je
tu veliký. Máme zde přes 7 tisíc volících
obyvatel. Záměr se navíc dotýká všech,
ne jen obyvatel z nejbližšího okolí pozemku, kde by se měla drtička nacházet,
ať už kvůli znečištění ovzduší nebo dalšímu zintenzivnění dopravy v naší městské části.
Co bude probíhat s peticí dál?
Katka: První část jsme předali Magistrátu a zároveň ji zaslali na mnoho zástupců pražské státní správy, od primátorky,
přes radní až po předsedy výborů. Magistrát nyní bude vyhodnocovat připomínky a námitky, na základě kterých rozhodne, zda je třeba záměr dále prověřovat a spustit tzv. velkou EIA, což je náš
krátkodobý cíl, či nikoli. Naším hlavním
cílem ale je, aby Magistrát dotčené pozemky vykoupil a o jejich využití s námi,
obyvateli MČ Čakovice, diskutoval.

Text: Michal Káva

Zde je možné podepsat petici
Čakovice
- Podatelna MČ Praha-Čakovice,
Cukrovarská 24
- Ordinace praktického lékaře v ulici
Dr. Marodyho
- Trafika, Cukrovarská 1
- Farmářský obchůdek, Galanterie
Duha, Cukrovarská 18
- Místní knihovna Praha-Čakovice,
Cukrovarská 1/23 (ZUŠ)
- Akvaristika, Cukrovarská 32
- Kreativní ochůdek IC Creative,
Dr. Marodyho 25/3
- Café & Restaurant U Parku, Theinova
996/2 (sídliště Čakovice)
Miškovice
- Potraviny – Smíšené zboží,
Polabská 39
- Hostinec pod Vrbou, Polabská 34/59
- MŠ Miškovice, Tuháňská 8
Třeboradice
- MŠ Třeboradice,
Slaviborské náměstí 2
- Ordinace praktické lékařky,
Tryskovická
- Maximum Restaurant, Slaviborské
náměstí 20/1
- Hospoda U Čébi, Šircova 241/18

Sledujte petici a její průběh na facebooku: Máme rádi Třeboradice

»»Nesouhlasíte
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Čakovice navštívila ministryně školství Kateřina Valachová
»»Vzácnou návštěvu ve čtvrtek 20.

dubna hostila Městská část Praha Čakovice. Právě tuto část si za jeden
z cílů svých inspekčních cest po prstenci kolem Prahy vybrala ministryně Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.
kvůli seznámení se s projekty, na
které uvolnilo Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy finance.

"Chtěla jsem na vlastní oči vidět, jak pokračují přípravy před stavbou nových
objektů. A ráda bych Čakovice pochválila, protože jsou nejrychlejší, mají vše
perfektně připravené a se samotnou
výstavbou začnou ze všech nejdříve, již
tento podzim. Od 1. září příštího roku
tu pak bude krásných 210 nových míst.
Jsem ráda, že to funguje," nešetřila ministryně slovy chvály.

Jeho slova potvrzuje i ředitel Základní
školy Dr. Edvarda Beneše Mgr. Martin
Střelec.
"Nová školní budova nám poskytne 210
nových míst pro školáky, což nám podle
demografické studie vystačí na nejbližší
tři roky. Poté budeme muset školu opět
rozšiřovat," říká.
"Nová škola kromě nových tříd přinese i vylepšení podmínek například pro
dělenou výuku jazyků, protože její součástí jsou i tři odborné učebny. Také
zde vznikne nová tělocvična, čímž se
nabídne školákům již pátý prostor, kde
je možné v naší základní škole provádět
tělesnou výchovu "pod střechou", uvedl
k záměru výstavby nové školy Ing. Jiří

Vintiška, místostarosta, který má školství
v městské části na starosti.
Kateřina Valachová si prohlédla prostor, kde
bude stavba od druhé poloviny letošního
roku probíhat a pak se vydala prohlédnout
si také čakovickou základní školu, která má
po celé Praze velice dobré jméno.
Prohlédla si učebnu, seznámila se s vedením školy a na příjemném setkání
ocenila čestným uznáním několik vybraných pedagogických i nepedagogických
pracovníků a také několik žáků školy.
"Ráda jsem se seznámila s lidmi, kteří se
denně zasluhují o dobrého ducha školy
a já jim všem přeji, aby ten duch nikdy
nezmizel," usmívala se ministryně.

Text a foto: Michal Káva

Z fondu Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy dostanou Čakovice na
realizaci nových školních budov dotaci
ve výši 100 milionů korun. Celková výše
dotací na projekty škol ve Středních
Čechách a okrajových pražských městských částí činí 1,6 miliardy korun.
"Je to pro nás naprosto klíčové. Sedm
nových tříd velmi potřebujeme, protože
již dnes víme, že požadavky začínají převyšovat kapacity školy," potvrdil starosta
Městské části Praha - Čakovice Ing. Alexander Lochman, Ph.D.

V úterý 9. května podala Kateřina Valachová rezignaci na funkci ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. V příštím čísle se k tomuto tématu, ve spojitosti se
školstvím v Čakovicích, ještě vrátíme.
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Čakovičtí skauti v kuchyni aneb nechte se překvapit svými dětmi
»»,,Kombajne,

mám nápad." přišel
takhle ke mě asi před měsícem kamarád. ,,Naučíme děti vařit."
Ze začátku nikdo pořádně nevěděl, jak na
to, protože něco takového tu ještě nebylo. Ale všem se nápad líbil, a tak každý přidal ruku k dílu a přípravy běžely na plné
obrátky. Dohodlo se místo a čas a děti se
začaly přihlašovat. Nakonec jich bylo daleko víc, než kdo čekal, ale to nikoho nevyděsilo. Vše proběhlo v pátek 8. dubna.
Vedoucí měli sraz brzy odpoledne před
obchodem, kde nakoupili suroviny. Potom
se přesunuli do prostor čakovické soukromé školy Livingston (které bychom chtěli
tímto poděkovat), kde měli domluvené
zapůjčení kuchyňe. Kolem čtvrté začaly
přicházet děti. Rozdělili se do skupinek
a každá, vedena jedním dospělým, připravovala vlastní chod. Od ovocného salátu
a koláče z piškotů, přes pizzu a cibulový
koláč až po specialitu šéfkuchaře Vodníka pečené kuře s řapíkatým celerem. Po celou
dobu se nikdo nenudil, vše šlo podle plánu
a obecně vládla dobrá nálada. Bylo znát,
jak jsou děti rády, že si můžou vyzkoušet
něco, co běžně jen vidí u dospělých.

V sedm hodin začali přicházet hosté,
totiž rodiče kuchařů. Něčí výtvor přišla
ochutnat maminka, jinde se sešla celá
rodina. Hostina byla velkolepá. Rodiče
byli často překvapení, co jejich děti jen
s malou pomocí dokázaly. K mání byl
opravdu velký výběr. Dva druhy těstovinových salátů, pečivo s rybí pomazánkou, již zmíněné pizzy (každá byla úplně
jiná, protože si na ni dal kdo co chtěl),
koláč a Vodníkovo kuře. Jako dezert byl
pak přichystán ovocný salát, nepečené
piškotové koláče a sladké velikonoční
pečivo jidáše. Nikdo nelitoval že přišel,

vždyť vidět své dítě šťastné, že vám chutná jeho výtvor, je zážitek k nezaplacení.
Všichni odcházeli plni nejen dobrého
jídla, ale i silných zážitků.
Byla to jedna z nejlepších akcí, které skauti v poslední době uskutečnili a určitě se
bude v budoucnu opakovat, a se zkušenostmi z minula bude určitě ještě lepší.
Co třeba v létě uspořádat grilovačku?
Nebo před Vánoci péct cukroví?
Další výzvy nás už čekají!

Za skautské středisko Athabaska
Vojtěch Zeller (Kombajn)
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Zahrádku školky v Třeboradicích čeká Proměna. S velkým P
»»Mateřská škola v Třeboradicích
připravila projekt Naše krajina, který by měl proměnit zahradu v krásný prostor pro zábavu i výuku dětí.
Herní prvky na zahradě dožívají a jejich
obměna je určitě na programu dne. „Už
předloni jsme přemýšlely, jak na to. Zúčastnili jsme se konference Nadace Proměny Karla Komárka a viděli, co vše je
možné a jak získat na rekonstrukci peníze,“ říká ředitelka školky Iveta Kudrnová.
„Zahrada má řadu pozitiv, kterými jsou
její pozice ve středu návsi, její prostor,
historie, atmosféra, vzrostlé stromy, keře
a především skvělý tým nejen pedagogů, dětí, rodičů a celé místní komunity.
Má však i negativa. Nereflektuje například potřeby školy, našeho ekologického zaměření, výuky a hry dětí. Zahrada
je jednotvárná, chybí jí spojující myšlenka, téma, terénní členitost a chybí
druhově a stanovištně rozmanitá místa
přírodních zahrad. Jsou to vlastně herní
prvky rozhozené v prostoru. Cítíme obrovský potenciál této zahrady a přejeme
si proměnu, která nabídne možnosti, jež
přesahují hranice běžné zahrady,“ říkají
členky pedagogického sboru třeboradické školky o tom, co je vedlo k tomu,
se do tohoto projektu s odborníky, dětmi i jejich rodiči pustit.
„Záměrem projektu je rekonstrukce
historické zahrady, která vždy sloužila
dětem a setkávání místních obyvatel.
Hlavní myšlenkou je vytvoření zahrady
s pestrou skladbou biotopů typických
PTAČÍ PERSPEKTIVA

pro českou krajinu. Poskytnout na zahradě dětem více podnětů pro tvořivou hru,
objevování a experimentování. Chtěli
bychom, aby více odpovídala filozofii
přírodních zahrad. Cílem projektu je vytvořit v městské zástavbě zahradu, malý
ostrov české přírody-krajiny, vytvořit
řadu mikrostanovišť, zvýšit její biodiverzitu. Proměna zahrady nám umožní pomáhat dětem zažívat krásu a tajemství
přírody, učit je přírodu milovat, rozumět
jí a mít k ní úctu,“ pokračují.
Jednou z podmínek k získání dotace
bylo také to, že se zřídí realizační tým složený z řad rodičů a odborníků. „Nejprve
jsme ve spolupráci s rodiči sehnali paní
architektku, která nám byla myšlením
i celkovým pojetím blízká a i díky ní jsme
získali grant z již zmiňované Nadace Proměny s názvem Zahrada hrou,“ dodává.
Ano, peníze. Nápad je to krásný, ale finančně náročný. „Máme to momentálně
spočítané na dva miliony. V rámci školky
chystáme v květnu benefiční akci Zahrádkov ((viz leták na straně 9 - pozn.
autora), snažíme se získat prostředky
také z jiných zdrojů a finanční účast
slíbil rovněž náš zřizovatel, kterým je
Městská část Praha Čakovice,“ vysvětluje ředitelka financování projektu. „Podali
jsme rovněž žádost o grant na magistrát v oblasti životního prostředí Veřejná
zeleň a právě v těchto dnech nám bylo
potvrzeno jeho úspěšné získání i když
jsme nedostali částku v plné výši. Dále
jsme se pustili do rozmanitých podpůrných akcí. Vánoční trh, Orientační běh

pro proměnu, Tvoření pro proměnu
a také chystáme zmiňovanou benefiční
akci Zahrádkov, aneb ententýky zahrada, proměna je před náma. Srdečně Vás
proto zveme v sobotu dne 20. května
na zahrádku naší MŠ. Bude to přehlídka
absolventů a kamarádů mateřské školky, kteří to dotáhli o dost dál než my.
Zpěváci, herci a jinak úspěšní přátelé.
Akce bude doprovázena mnoha dalšími,
hudebními, výtvarnými a sportovními
libůstkami. Více informací najdete na
stránkách MŠ Třeboradice. Při plánované proměně hledáme všechny možnosti
pomoci a spolupráce, proto neváhejte,
přijďte a proměňujte s námi,“ zvou dámy
z třeboradické školky veřejnost.
Na projektu se podílela celá řada osob.
„ Velký dík paří celému kolektivu a zejména Janě Křemenové a Libuši Kurkové, z řad rodičů a přátel Lence Kubcové,
Lence Čiperové, Petru Novákovi, Tomáši
Riesovi, Lukáši Řehákovi a spoustě dalších, v rámci právní pomoci nám velmi
pomohl pan Jiří Slavík, za úřad pánové
Jiří Vintiška s Danielem Kajprem. A hlavně architekti Veronika Hořáková s Martinem Černým. První myšlenka na obnovu
školy vyšla od nás, poté jsme se spojili
s Lenkou Kubcovou, která nás zaštítila
odbornou vizí a obrovským nadšením
pro přírodní problematiku,“ nešetří ředitelka školky slovy chvály.
Vypracovaná studie vypadá krásně, momentálně se pracuje na projektové dokumentaci a hotovo by mohlo být na
podzim příštího roku. „Podle pravidel
Nadance Proměny bychom měli skončit
v tomto termínu, kdy musíme vyčerpat
slíbené peníze. Jelikož je projekt dražší
než získané dotace, snažíme se sehnat
zbývající finance v co nejbližší době, aby
se práce na zahradě nemusely etapizovat, i když i na tuto variantu jsme připraveni,“ shrnuje paní Kudrnová.
Nová zahrada bude rozčleněna na deset
stanovišť v podobě různých biotopů.
1. Venkovská zahrádka – zahradničení,
vytvoření užitkových vyvýšených záhonů, pěstování bylinek a zeleniny, následné zpracování, kompostování, rekonstrukce pumpy pro zalévání, ale i pozorování živočichů v půdě a na rostlinách
2. Les – dobrodružství, skrývání, divočina, doplnění padlých kmenů a klád,
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krmítka ve vydlabaných kmenech pro
pozorování ptactva, houpačky

5. Voda – osvěžení, hry s vodou, blátoviště, mlžící strom, pítko pro děti

3. Pískovna / vykopávky - objevování,
vhodná modelace terénu pískoviště do
organického tvaru s archeologickým nalezištěm zaniklého statku Slavibor, pevně instalované vykopávky

6. Centrální trávník – cestování, setkávací prostor, rekonstrukce trávníku i hlavního propojovacího prvku chodníku, za
použití různých materiálů (mlat, dřevo,
kámen)

4. Hory – skotačení, pohyb, modelace
terénu a vytvoření terénní nerovnosti
v podobě svahu pro sáňkování, klouzání,
tunel, rozhledna- pozorovatelna

7. Pole – hospodaření, obilné políčko doplněné tematickými prvky: balíky slámy,
mlýnský kámen, strašák

Ententýky zahrada
- proměna je před náma
i

Zahradkov
Benefiční akce
na podporu
proměny zahrádky MŠ Třeboradice

20. 5. 2017

10 -19 hod.

Vstupné: 150,Rodinné vstupné: 300,děti do 2 let zdarma
Proměnu Zahrady podporuje
Nadace Proměny Karla Komárka

MŠ Třeboradice, Slaviborské náměstí 21
www.hezkydiplom.cz

Program

8. Ohniště – setkávání, vzájemná komunikace, oslavování, doplnění o výstavbu
venkovní pece na chleba
9. Sad / alej – pěstování, výsadba řady ovocných stromků (menší i sloupovité formy)
10. Louka – pozorování, vysoké druhy
trav a kvetoucích lučních rostlin, pozorování tvaru barev květin a hmyzu, dalších
bezobratlých na rostlinách

Text: Michal Káva a MŠ Třeboradice

Více informací na www.mstreboradice.cz

10:00 Slavnostní zahájení
10:15 Vystoupení dětí a flétniček z MŠ Třeboradice
11:00 Fanynka a Anička Dvořáčkovy - housle a flétna
Sarah Kulíková- klavír a zpěv (Hallelujah, Phantom of Opera)
11:30 Hip-hop, Aerobic
Hudebně taneční skupina Sueneé - africké bubny
Vystoupení dětí - kroužek gymnastiky z MŠ Třeboradice
12:00 Dan Kadlec - herecký talent
Lucinka Mírovská s fenkou Aidou - agility
MasterChef Třeboradice - odborný dohled Miroslav Kalina
Dopolední blok moderuje a uvádí paní Milena Steinmasslová
13:00 Hudební okénko
Hudebně taneční skupina Sueneé
- interaktivní koncert, spontánní bubnování
13:30 Divadelní představení pro děti - Zahrada Nudy a Fantazie
14:15 Valášek- taneční vystoupení dětí
Soňa Kubcová - taneční workshop pro děti
15:00 Míša Voců - Brazilský zouk, Kizomba
15:15 Sestry Tompichovy - klavír, cheerleading
16:00 Jiřina Anna Jandová - zpěvačka
17:00 A While - hudební skupina
18:00 Generační problém - hudební skupina
V areálu zahrádky najdete: tržiště výrobků dětí a přátel,
občerstvení - zdravé svačiny i obědy pro celou rodinu, pivo-limo,
výtvarné dílny, čajovnu a relaxační stan pro rodiče, dětský koutek,
malování na obličej, skákací hrad, mini ZOO, jízdu na poníkovi
Po celý den děti čeká hravá jízda plná kvízů,
her a dovedností za odměny
Změna programu vyhrazena

Regina Husová
realitní makléřka
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Soukromé školky a dětské kluby
Obec

Název

Prov. doba

Věk

Adresa

Webové stránky

Čakovice

Krystálek „Vatikán“

1

8.00 - 13.00

3 - 6 let

Cukrovarská 230

http://ddmpraha9.cz/predskolaci/

Krystálek

2

7.30 - 16.30

3 - 6 let

Cukrovarská 115

více info www.cakovice.cz

Krystálek

3

7.30 - 16 30

3 - 6 let

nám. J. Berana 500 (škola) více info www.cakovice.cz

Rodinný klub Trojlístek 4
Sovička

7.30 - 16.30

od 2 let

Řepová 437/27

http://trojlistek.unas.cz/

RC Cirkus (Robinsoni)

5

8.00 - 12.30

od 3 let

Danielova 14

www.mccirkus.cz

U Sparťánka

6

7.30 - 17.30

3 - 5 let

Pod návsí 11/2

http://uspartanka.cz/

Miškovice

Myška

7

7.00 - 18.00

2 - 4 roky

Polabská 34

myskamiskovice.webmium.com

Letňany

Domeček

8

7.30 - 17.30

Tvrdého 47

www.skolkaletnany.cz

Poupata

9

7.00 - 17.00

18 měs. - 4,5 r.

Tvrdého 89

www.poupata.cz

Klub Slunečnice
Schůdek do školy

10

7.30 - 17.00

2,5 - 4 roky

Rýmařovská 561
KD Letňanka

www.klubslunecnice.cz

Klub Montessori

11

7.30 - 17.00

3 - 6 let

Místecká 454

www.klubmontessori.cz

RC Honzík

12

7.00 - 18.00

6 měs. - 5 let

Beranových 65

www.centrumhonzik.cz

Činelky

13

Po - ČT
7.15 - 17.00
Pá 7.15 - 16

od 15 měs.

Mladějovská 358/33

www.cinelky.cz

Sluníčkov

14

7.30 - 17.30

od 20 měs.
až 5 let

Toužimská 948/24B

www.slunickov.eu

Vinoř

Lesní klub Cestička

15

8.30 - 12.30
3 - 6 let
Čt 8.30 - 15.30

Pod Nouzovem 974/21

www.spolekcesticka.cz

Prosek

Montessori
školka Prosek

16

7.30 - 17.30

od 2,5 roku

Lovosická 610/21

www.montessoriskolkaprosek.cz

Profamily

17

7.00 - 19.00

od 3 let

Lovosická 10

www.profamily.cz

Profamily

18

7.00 - 19.00

od 3 let

Novoborská 371

www.profamily.cz

Kinder Garten

19

8.30 - 18.00

od 2 let

Habartická 576/1b

www.kindergarten.cz

Smile studio

20

od 2 let

Českolipská 621

www.smilestudio.cz

Školička

21

7.30 - 18.00

od 18 měs.

Na vyhlídce 68

www.skolka-jesle.cz

RC Honzík

22

7.00 - 18.00

od 6 měs. - 5 let Měšická 149/88

www.centrumhonzik.cz

Kouzelný ostrov

23

7.00 - 17.00

od 1 roku

Teplická 494/17

www.kouzelnyostrov.cz

Mraveneček

24

8.00 - 16.00

2,5 - 6 let

Pod poštou 90/3

www.skolka-mravenecek.cz

Little me

25

7.00 - 18.30

od 18 měs.

Hálova 55/3

www.littleme.cz

Maxíkova školka
a jesle

26

7.30 - 17.00

od 12 měs. 7 let

Měšická 805

www.jazykova-skolka.cz

MŠ mama

27

7.00 - 18.00

jesle 1 - 3 r.
školka 3 - 6 let

Měšická 822

www.kindergarten.cz

Studio Smile

28

7.15 - 17.30

od 2 let

Okružní 671

www.smilestudio.cz

Hovorčovice Beruška-ladybird

29

7.00 - 17.00

Revoluční 14

hlidacicentrum-beruska.webnode.cz

Měšice

Profamily

30

7.00 - 19.00

V Lánech 388

www.profamily.cz

Pro Jesle

31

7.00 - 19.00

Na rejdišti 521

www.projesle.cz

Lesní klub Stromeček 32

8.00 - 16.00

Na Výsluní 364

www.klubstromecek.cz

Kbely

Satalice

Bašť

12 měs. - 3 let
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- s hlídáním v MČ Praha – Čakovice a okolí
27

28

32

26

30
31

29
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8
23
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21
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9

3

5

15
12
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24

16

20

17
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22

Zdroj: www.mapy.cz

Dodatek:
• 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, www.lesnims.cz.

Klub seniorů
Přednášky na měsíc květen
24.5. Vycházka s Evou Sokolovou od Mariánské vyhlídky Strahovskou zahradou za Jánský vršek". Sraz v 10.15 hod. na konečné bus u malého Tesca v Čakovicích. Odjezd 140 směr Palmovka
31.5. od 14.00 h. PaedDr. Mgr. Hana Čechová - "Vhodné a nevhodné nápoje" spojené s ukázkou výroby a ochutnávkou domácích limonád. Pokud máte přineste
i svůj vlastní recept.

Přednášky na měsíc červen
13.6. Vycházka s Evou Sokolovou po Královských Vinohradech. Sraz v 10.15 konečné bus u malého Tesca v Čakovicích.
14.6. od 14.00 hod. P. Lešovská – „Oděv, oblékání a móda 19. Století

Senioři navštíví
MŠ Něvská
Po velkolepém zážitku v loňském roce,
kdy jsme s našimi seniory navštívily mateřskou školku se bude naše společná
akce opakovat. Dne 30.5.2017 opět navštívíme děti v jejich celodenním působišti, děti s paní učitelkou Magdou Svobodovou si pro naše seniory připravily
krátké pásmo písní a básní. A na okamžik
se stanou našimi průvodci po zákoutí
školky. Pokud chcete prožít nevšední zážitek přijďte v 9.30 hod. před MŠ Něvská
a překvapíme naše malé kamarády. Těším se na Vaši účast, Ina Soroková.
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Jak se uklízel Mratínský potok
»»Rok se s rokem sešel a do Čakovic se opět vrátila celorepubliková
akce Ukliďme Česko.
"Po loňském velkém uklízení Havraňáku jsme se rozhodli letos pokračovat
na dalších místech. Zaregistrovali jsme
náš úklid na stránkách Ukliďme Česko
a od ochránců přírody dostali pracovní
rukavice, pytle a podobné věci nezbytné k úklidu," vypráví Míša Kubernatová,
předsedkyně pořádajícího spolku Načos.
"V sobotu ráno jsme se sešli u sídliště u zámeckého parku v Schoellerově
ulici, kde jsme postavili velitelský stan,
připravili rukavice, pytle a občerstvení.
Zanedlouho přijeli z Miškovic dobrovolní hasiči, kteří přivezli i přenosné ohniště a dřevo, ale především nářadí a další
techniku. Krátce po deváté hodině ranní
už bylo k úklidu připraveno asi dvacet
dobrovolníků, dospělých i dětí. Hasiči
a další odvážní dospěláci šli uklízet okolo sběrného dvora a zlikvidovali i bezdomovecká doupátka. Rodiče s dětmi
uklízeli na sídlišti a okolo Mratínského
potoka. Další dobrovolníci pod vedením
statečné Elen Šimáčkové se vrhli na obrovskou skládku odpadu u trati za Baumitem," přibližuje průběh akce.
Během ní dobrovolníci odklidili nejrůznější druhy odpadu. Našli pneumatiky,

televizi, zrcadlo, barovou židli, sekačku,
židli z tramvaje, dopravní značku, boty,
míče, zkrátka kvanta odpadu.
V minulém roce byla účast na této akci
větší, ale letos se zabral větší prostor
a lidé byli rozprostřeni po větší části.
"Do úklidu se letos zapojili i školáci ze
Základní školy Dr. Edvarda Beneše, konkrétně třídy 1.A, 1.F, 2.D, 3.A, 3.B, 3.D.
a 3.E, které nasbíraly zhruba 100 kilogramů odpadu. Uklízelo se kolem hlavně

kolem školy, na náměstí, v zámeckém
parku a na dalších místech. Za pomoc
dostali školáci sladkou odměnu. A i letos
se pokračovalo v úklidu Havraňáku, kam
se statečně vrhl Daniel Kajpr, který odvezl z lesoparku plné dvě dodávky odpadu.
Obrovské díky patří členům Načos, kteří
pomáhali a všem, kteří se zúčastnili. První den jich bylo 180, druhý pak 26," děkuje Míša Kubernatová účastníkem této
oblíbené úklidové akce.

Text: Michal Káva, foto: Načos
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Sousedské třeboradické Velikonoce
»»Prostory zahrady kostela Nanebevzetí Panny Marie v Třeboradicích
opět hostily příjemnou společnost,
konala se tam totiž po roce opět
další povedená akce Sousedské Velikonoce, které má pochopitelně „na
svědomí“ Sousedský třeboradický
spolek.
„Oslavili jsme příchod jara tak trochu
pohádkově, jelikož v letošním roce je to
155 let, kdy nás opustila jedna z největších vypravěček pohádek spisovatelka
Božena Němcová. Samozřejmě byl přítomen i třeboradický oblíbenec beran
Boban, ovečka a jehňátko. Počasí nám
bylo nakloněno a tak jsme si akci všichni
náramně užili,“ usmívá se při vzpomínkách na přátelskou akci Míša Šimůnková
ze Sousedského třeboradického spolku.
Ta se snažila se svými kolegy připravit
bohatý program. A nutno říci, že se jí to
podařilo na jedničku. Divadlo scénického a historického šermu Rebel připravilo napínavou pohádku „O Černé paní
a třech zlatých růžích“ na motivy pohádky Boženy Němcové, Tereza Zůnová
předvedla pohádkový tanec se psy Daisy
a Beauty plemene Coton de Tuléar, Divadlo Šimona a Pepy pod vedením Šimona
Pečenky svým představením rozesmálo
nejen děti, ale i dospělé.
„Letošní velikonoční program jsme obohatili tombolou pro děti, kterou jsme
museli přizpůsobit i těm nejmenším,
kteří ještě neumí číst. Jako ceny v tombole byly připraveny pro děti i mimo jiné
ceny DVD s pohádkami pana režiséra
a scénaristy Zdeňka Trošky, který byl tak
laskavý a DVD nám pro děti podepsal

a věnoval dětem svým typickým srdíčkovým věnováním. Děti byly nadšené
a prostřednictvím tohoto časopisu děkují. Na závěr nám zazpívaly děti z MŠ
Třeboradice, svými písničkami vyhnaly
zimu a přivítaly jaro,“ usmívá se Míša Šimůnková.
Svůj vzpomínkový koutek zde měla věnovaný Božena Němcová, ve kterém
byly vystaveny dobové šaty, knihy s jejími pohádkami a další materiály, které
vyprávěly o jejím životě. Pro návštěvníky
byla připravena ochutnávka občerstvení
jak velikonočního, tak i z dob Magdaleny Dobromily Rettigové. Teplé nápoje
na zahřátí také nechyběly. Součástí akce
byly i výstavy výtvarných prací na téma
Velikonoce dětí z MŠ Čakovice I, Čtyřlístek a Třeboradice. Na téma „Pohádky
Boženy Němcové“ zde vystavovali své
výtvarné práce i žáci ZUŠ Marie Podvalo-

vé pod vedením paní J. Anděličové. Velikonoční akce by se nemohla konat bez
pomoci přátel a sousedů a samozřejmě
také bez laskavé přízně sponzorů.
„Chtěli bychom poděkovat MČ Praha
Čakovice za podporu nejen finanční,
dále pak sponzorům, firmě Hellma Čakovice, Martině a Barboře Husové, kteří
věnovali věcné ceny dětem do tomboly. Za pomoc děkujeme muzeu Kouzlo
starých časů, Jiřímu Vintiškovi a jeho
rodině, Janu Kloudovi, autoservisu Horyna, Ludmile Vargové, Ivaně Heřmánkové, Jindře Sorokové, panu režisérovi
Zdeňku Troškovi, mateřským školkám
Třeboradice, Čtyřlístek a Čakovice I, ZUŠ
Marie Podvalové, Terce Zůnové, Arcibiskupství pražskému, Římskokatolické
farnosti Čakovice, Divadlu scénického
a historického šermu Rebel film service
Johanka, panu Šimonu Pečenkovi, dětským pomocníkům Zuzce a Danielovi
a všem dalším kamarádům a sousedům.
Děkujeme, že s námi přišli přivítat jaro
i někteří členové zastupitelstva MČ Praha Čakovice, a to pan starosta Alexander
Lochman s rodinou, 1. místostarosta
pan Jiří Vintiška, paní Ivana Heřmánkova a Ludmila Vargová. Děkujeme všem
návštěvníkům, kteří s námi přišli přivítat
jaro a děkujeme všem, kteří se účastnili
sbírky pečiva pro naše zvířátka. Srdečně
se těšíme na shledání s Vámi na dalších
akcích,“ nešetří slovy chvály a už se těší
na další společnou akci.

Text: Michal Káva a Míša Šimůnková,
foto: Veronika Šimůnková
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Zprávy z naší městské části
Další úspěch v čerpání dotace,
tentokrát na kompostéry
Naše MČ uspěla v dotaci na pořízení
kompostérů z OPŽP. V průběhu měsíce
bude dořešeno její čerpání a způsob dodání kompostérů. Jejich výdej se předpokládá asi za dva až tři měsíce, tedy
v průběhu prázdnin. O jejich vydávání
a způsobu distribuce vás budeme informovat v časopise a na webových stránkách úřadu.

Nové propojení cest na
Havraňáku
V letošní zimě byly naší TS rozšířeny cesty
pro pěší a cyklisty na Havraňáku. Mimo
již existující malý okruh od železničního
přejezdu do půlky lesíka a zpět, je nyní
možné pokračovat podél pole východně
směrem na Kbely a na konci Havraňáku
se vrátit zpátky podél železniční trati na
křížení. Odtud je možné využít novou
cestu k lesoparku v Letňanech nebo se
vrátit k Čakovicím. Také je možné využít nové území vedle vysazené školky
stromků, kde je průsek jako cesta i odpočinkové místo v zeleni. Vše vzájemně
propojené a podle možností je cesta
vysypaná dřevní štěpkou pro pohodlný
pohyb i po deštích.

Úprava „Břízek“ je u konce
Dalším rekreačním územím, které je
možné využít jsou tzv. „Břízky“, tedy remízek mezi koupalištěm, nádražními
budovami a tratí. Celá oblast je vyčištěná, má dvě nástupní místa a je možné
mezi tratí a areály koupaliště a tenisu
dojít k pěšímu železničnímu přejezdu
u Havraňáku. V zadní části remízku bude
ještě vybudován plácek na hry, fotbálek
apod., který bude osazen trávníkem.

INZERCE
Zájemci o inzerci ve zpravodaji
„U nás v Čakovicích“ mohou
dle ceníku inzerce vyplnit
formulář
„Objednávka inzerce“ (ke
stažení na www.cakovice.cz)
a zaslat ho na adresu:
inzerce@cakovice.cz

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a.s.
Termíny přistavení :
- dne 25.07.17 od 12,00 do 14,30 hod.
- dne 6.09.17 od 14,30 do 17,00 hod.
- dne 17.10.17 od 8,00 do 11,00 hod.
- dne 20.11.17 od 10,30 do 13,30 hod.
- dne 27.12.17 od 14,30 do 17,00 hod.
Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném na náměstí Jiřího Berana.
Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou společností Pražská plynárenská
Servis distribuce, a.s. a ÚMČ Praha – Čakovice nabízí odběratelům zemního plynu
novou službu - tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající
i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a.s. mohou vyřídit záležitosti související
s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby :
- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
- změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)
- převzetí reklamace
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
Bližší informace na tel. 267175174 a 267175202, www.ppas.cz

U Sokolovny najdete novou autobusovou zastávku
Novinkou, která zpříjemní cestování občanům, jenž využívají železniční dopravu, je
nová autobusová stanice u čakovické Sokolovny. Jmenuje se Nádraží Čakovice.
“Cílem bylo zlepšit přestupovou vazbu na železnici, z autobusu na vlak a naopak. Ve
směru z centra je zatím umístěna provizorně, připravuje se nová, která bude v blízkosti Sokolovny,” vysvětluje místostarosta Jiří Vintiška.
Na zastávce staví autobusové linky 140, 158, 166 a 202.
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Otevření výstavy Statečná srdce Václava Junka
»»Městská

část Praha Čakovice
26. dubna vernisáží zahájila výstavu
Statečná srdce Václava Junka, kterou městské části zapůjčila a v podkrovním sále čakovického zámku
instalovala vnučka malíře Petra
Čvančarová s manželem Janem
Čvančarou. Vernisáž uvedl starosta
Čakovic Ing. Alexander Lochman,
místostarosta Ing. Jiří Vintiška, malířův syn spisovatel Václav Junek
ml. a Petra Čvančarová. Slavnostní
náladu hudebním vystoupením doprovodili žáci ZUŠ Marie Podvalové
a dobrým jídlem catering z gastronomického učiliště v Čakovicích.
Václav Junek (1913 – 1976) byl český malíř, grafik a ilustrátor řady dobrodružných
knih nejen pro děti a mládež. Mnozí z Vás
se učili číst z „jeho“ červeného Slabikáře,
mnoho z Vás četlo Hochy od bobří řeky,
Běhounkovo Trosečníky polárního moře,
Sienkiewiczovo Pouští a pralesem, Flosovo Lovce orchidejí a také jistě každý
zná Rychlé šípy! Václav Junek patřil mezi
několik jejich kreslířů, byl vlastně u zrodu českého komiksu! Dával podobu tolika statečným srdcím!
Miloval přírodu a všechna zvířata, která
se svým něžným, ale pravdivým stylem
snažil přiblížit dětem. Mistrně ovládal
barvy palety, kresbu čímkoli, nebo grafické techniky, které už nejspíš u sou-

Autorův syn, Václav Junek mladší o svém
otci velmi mile promluvil.

časných grafiků neuvidíte. To vše a ještě jeho největší lásku, kterou byly lodě
a moře, můžete ve výstavě vidět do
31. května 2017 vždy v pondělí – středu
a pátek od 14 do 18 hodin, v neděli od
15 do 18 hodin. Možná Václava Junka

znáte i jako postavu malíře z Hrabalovo
Slavností sněženek! Přijďte poznat blíže
střípky z jeho života poskládané z ilustrací, knih, obrazů, nebo se dotknout
jeho palety a malířských štaflí.

Děkujeme a těšíme se na Vás!

Za výstavu vděčíme umělcově vnučce Petře Čvančarové
a jejímu manželovi Janu Čvančarovi.
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naši podnikatelé
se provozovatelka a dodává, že nabídka
je vždy koncipována tak, aby uspokojila
nejrůznější typy strávníků. Od těch, kteří preferují rychlá a jednoduchá jídla, až
po náročné gurmány. Snaží se vyjít vstříc
i vegetariánům či lidem s potravinovými
alergiemi.

Restaurace U Parku: Schovaná, ale vyplatí
se najít si cestu!

»»Jestli na území naší městské části
je něčeho málo, tak jsou to kvalitní
restaurace, kam byste se mohli jít
dobře najíst, ať už sám nebo s rodinou. Příjemné prostředí a milá
obsluha je vítaným bonusem. V seriálu Naši podnikatelé vám tentokrát
představujeme rodinnou restauraci
U Parku v ulici Theinova na čakovickém sídlišti, která vše výše jmenované do puntíku splňuje.

„V únoru to byl rok, co jsme otevřeli. Za
ten čas již máme své stálé hosty. Nemalá
část našich návštěvníků nás však objeví
spíše náhodou při svých procházkách
Čakovicemi. Kdo k nám ale jednou zavítá, rád se vrací a obvykle ne sám. To je
naše nejúčinnější reklama,“ říká usměvavá provozovatelka Ivana Vorobcová
Restaurace se hrdě hlásí k tomu, že jejím
základem je poctivá domácí kuchyně.
„Nepoužíváme žádné náhražky. Každý
den připravujeme silný hovězí vývar
a několik klasických hotovek. Naší filozofií je skutečně kvalitní gastronomie

postavená na sezónních regionálních
produktech,“ říká o svém podniku.
„Dětem hodně chutnají naše polévky, tradiční omáčky a také výborná bramborová kaše z opravdových brambor. Dospělí
chodí rádi na hovězí hamburger, vepřovou panenku s omáčkou ze sušených
švestek a jablek, na lososa s citronovou
omáčkou nebo špecle se smetanovou
pesto omáčkou. A zapomenout nelze ani
na náš vyhlášený tatarák s topinkami na
sucho, na oleji nebo sádle. A věřte tomu,
že ty na sádle jsou nejzdravější a samozřejmě nejchutnější. Máme tu výborné
kuchaře. Kuchaři Péťovi děti říkají „strejdo - kamaráde“ a kamarád je to doslova
opravdový. Víc ale o něm psát nesmíme,
jinak nám odejde. A to bychom nechtěli,“
směje se paní Vorobcová.
Restauraci najdete na čakovickém sídlišti
v těsné blízkosti zámeckého parku. Sídliště se čím dál více rozrůstá a mění, a tak
restaurace ještě není v povědomí všech.
„Nespornou výhodou je to, že k nám
jeho obyvatelé mohou přijít klidně jen
tak v bačkorách nebo pyžamu,“ usmívá

„V nabídce restaurace jsou také dezerty
vlastní výroby, z nichž některé se staly
již čakovickými legendami, například
nepřekonatelný čokoládový dort nebo
geniální tvarohový cheesecake. Vychutnat si můžete lahodné čaje a vynikající
kávu značky Filicori Zecchini, která má
certifikát nejvyšší kvality L´ESPRESSO
ITALIANO. Nechybí ani pečlivě vybraná
vína nejen z Čech a Moravy, ale i z Itálie
či Argentiny, a čepované pivo z rodinného pivovaru Bernard. Ve stálé nabídce je Bernard světlý ležák 11° a pak tu
máme takzvanou rotující pípu, na které
několik piv prostřídáváme. S největším
úspěchem se setkala nefiltrovaná 12°.
Kdo má chuť na něco malého k pivu či
vínu, pochutná si na domácích chipsech
nebo domácí škvarkové pomazánce. Ta
je hned pryč,“ vypráví Ivana Vorobcová.
Restaurace je nekuřácká, lze platit hotově, kartou i stravenkami, samozřejmostí
je wi-fi připojení, večer je možné sledovat
u jídla sportovní přenosy. Od jara do podzimu je připravené i venkovní posezení.
A půjdete-li kolem, upoutá vás příjemná
vůně bylinek. Restaurace má totiž svou
vlastní zahrádku s bylinkami, kterými dochucují pokrmy a ze kterých připravují
domácí limonády. V této malé rodinné restauraci se s úspěchem dají pořádat nejrůznější menší oslavy. Často využívanou
službou je jídlo či nápoje s sebou.
Zní to všechno hezky, že? Hlavní je osobní zkušenost. Tak neváhejte a běžte si ji
užít.

Text a foto: Michal Káva

Restaurace U Parku, Theinova 994/2, otevírací doba: 11.00 - 22.00 od úterý do neděle, v pondělí je zavřeno
www.uparku.com, telefon: 234 221 232, e-mail: parkinn7@seznam.cz
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Čakovická gastronomická škola opět v „akci“
»»SOŠ

a SOU, Praha – Čakovice
získala v letošním školním roce opět
(již po třetí) pověření k pořádání dovednostní soutěže SOLLERTIA pro
obor kuchař. Soutěž SOLLERTIA
má mezi pražskými školami několikaletou tradici a oblibu, zejména
díky jejím pravidlům, které umožňují konfrontaci dovedností žáků, kteří
se teprve na své povolání připravují, s odborníky, jež jsou uznávanými
„fachmany“ z oboru.
Vyzývatelem letošního finálového kola,
které proběhlo dne 5. 4. 2017 v KULINÁŘSKÉ AKADEMII GROSSETO v Průhonicích, byl známý šéfkuchař a průvodce
televizního pořadu „Kluci v akci“ pan Ondřej Slanina. Do poroty – odborné akademie – pod vedením předsedy Jiřího
Roitha zasedli: Ing. Filip Sajler, mistr kuchař Pavel Sapík a šéfkuchař restaurace
O2 arény pan Tomáš Kněž.
Své odborné dovednosti si s vyzývatelem
Ondřejem Slaninou poměřili žáci tří pražských gastronomických škol: Lukáš Kuřil –
SOŠ A SOU, PRAHA – ČAKOVICE, Veronika
Myronová – SOU GASTRONOMIE – PRAHA 10, Štěpán Kovář – SOU GASTRONOMIE A PODNIKÁNÍ – PRAHA 9.
Úkolem finálového kola byla příprava 12
porcí hlavního teplého pokrmu za využití základních povinných suroviny – králík
(hřbet + zadní stehna), batáty a slanina.
Soutěžící měli na přípravu pokrmu 120

minut a po té své výrobky předložili
odborné akademii, které rozhodovala
o udělení hlavní ceny a déle přítomným
hostům z řad odborné veřejnosti, kteří
následně hlasovali v soutěži o cenu odborné veřejnosti.
100% - ní výkon vyzývatele pana Ondřeje Slaniny žádný ze soutěžících nepřekonal, ale žák čakovické gastronomické
školy Lukáš Kuřil se mu se svým pokrmem - králičí hřbet zapečený v listovém
těstě s pancettou, králičí ragú s liškami,
smažená masová kulička s parmezánem,
omáčka ze švestkových povidel, batátové lasagne s mozarellou, batátové pyré
s lanýžovým olejem, grilovaná zelenina
– těsně přiblížil a to podle hodnocení
akademiků na 93 %.
Druhé místo se svou variací povinných
surovin – králičí roláda plněná fáší se
švestkami, anglickou slaninou a špenátem, batátovo – mandlovými nočky se

salátkem – obsadila žákyně Veronika
Myronová ze SOU gastronomie (75 %
výkonu vyzývatele) a na třetím místě se
umístil žák Štěpán Kovář ze SOU Gastronomie a podnikání – rolovaný králičí
hřbet s bylinkami a batátovým pyré –
(70 % výkonu vyzývatele).
Své vítězství v soutěži si Lukáš Kuřil z Čakovic ještě okořenil získáním speciální
ceny odborné veřejnosti.
Po celou dobu konání soutěže v pěkném
prostředí Kulinářské akademie Grosseto
zachycoval veškeré dění štáb televizního
pořadu ČT „Kluci v akci“, který také s každým ze soutěžících natáčel ve svém studiu přípravu jejich soutěžního pokrmu
za přítomnosti a odborné pomoci „kluků
v akci“ pana Ondřeje Slaniny a Filipa Sajlera. Tento speciální díl pořadu můžete
vidět na ČT 1 dne 6. 5. 2017 od 18:25
hodin.

Text a foto: SOŠ

CO JE ZUŠ OPEN?
1. ročník celostátního happeningu základních uměleckých škol v jeden den.
Den oslav, sdílené radosti a respektu k unikátnímu systému základního uměleckého vzdělávání.

CÍLE ZUŠ OPEN

ZUŠ Marie Podvalové
Praha 9 - Čakovice
Zve na slavnostní koncert

Zámecké melodie
30.5.2017
18:00 hod.
za podpory

regionální podpora:

ve spolupráci

hlavní mediální partneři

Prezentovat celou šíři umění a života uměleckých škol, posílit respekt základních
uměleckých škol.

ZUŠ OPEN
Je projektem Nadačního fondu Magdaleny Kožené.
"Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Možná je bereme jako samozřejmost, ale jsou ve světovém měřítku zcela unikátním
vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat."

Magdalena Kožená
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Kronikářské perličky – rok 1920
Leden
Otevřena úředně první třída měšťanských škol chlapeckých i dívčích. 8. na
škole přerušeno vyučování pro nedostatek topiva, ale 15. vyučování opět
zahájeno, poněvadž došlo uhlí. Všude
bezedné bláto. Na všech řekách hlášeny
povodně, za Neratovicemi voda porušila
trať. Rolníci i velkostatek počínají dobývati řepu, která na podzim zamrzla na
polích.

Únor
Národní shromáždění schvaluje naši
ústavu.
U nás tělovýchovná jednota Sokol zřídila v továrním hostinci biograf a pořádá
první představení. Po celou dobu od
ledna nebylo soboty a neděle, aby v některém hostinci nebylo taneční zábavy.
Úřady ztěžují tyto zábavy vysokým poplatkem za povolení, časopisy píší proti
množství těchto zábav, ale vše marno.
Touha po zábavě a po tak zvaném užití
u mládeže utlumiti se nedá. Fond 3000K
určený ku postavení pomníku padlým
vojínům na bývalém rybníku má býti
věnován na zřízení knihovny. Ale nakonec dán místnímu okrašlovacímu spolku. V obecním rozpočtu jeví se celkový
příjem obnosem 87.624K a celkové vydání 199.970K. V chudinském rozpočtu
je schodek 2.973K, ve školním 5.448K.
K úhradě navržena 30% přirážka obecní
a 10% školní. Činěny návrhy na opravu špatných cest. Ceny všeho stoupají. Mužský oblek za 1500-2000K, botky
340-400K, klobouk 100 i více K, čepice
40K, pero ku psaní 40 hal. Starý šat dává

se obraceti. Skříň, která byla za 40 zl., je
nyní za 1000K.

Březen
Celý národ československý, všechny
jeho vrstvy a korporace oslavují upřímně 70tileté narozeniny našeho prezidenta T. G. Masaryka. V obci večer není viděti
osvětlených oken. Není petroleje a jedna svíčka parafínová je za 2K. Následkem
vzniklé kulhavky a slintavky v místním
dvoře, přestal dvůr dávati obci mléko.
Nemoc zavlečena přívozem dobytka
z jihu. Kráva má cenu 10 tisíc, vůl 15 tisíc
a kůň 25 až 30 tisíc K. Mzda dělníka činí
2,50K za hodinu, zedníka 4,80K za hodinu. Ing. Samohrd vysazuje na svém poli
před svým domem k jihozápadu sad, zřizuje velikou zelinářskou zahradu a ohražuje vše drátěným plotem.

Duben
Místní firma Schoeller a spol. koupila
cukrovar v Mratíně od majitele panství
měšického E. Nostyce. Konán tábor lidu
strany sociálně demokratické na tržišti. Účast značná. Při stavbě dělnického
domu přestalo se pracovati. Zedníci žádají pražské mzdy. Stavitel Herynk začíná se stavbou stoky a mostu ku dráze.
20. konány první volby do sněmovny
poslanecké v místní škole. Oprávněných
voličů od 21 let bylo 534 muži a 676 žen.
Nejvíce hlasů obdržela Českosl. strana
sociálně demokratická. 25. začaly volby
do senátu. Oprávněných voličů od 26
roků bylo 475 mužů a 578 žen. Odevzdány celkem 1003 hlasy, z nichž 5 neplatných. Z toho obdržela listina sociálních

demokratů 504 hlasy, českov. socialistů
300 hlasů, národní demokracie 153 hlasy, lidovců 19 hlasů, malorolníků 6 hl.,
živnostensko-obchodní 5 hl., sdruž.
židovská 3 hl., republik. venkova 2 hl.,
Deutsche nationalpart 5 hl.

Květen
1. května po celé oblasti naší republiky
slaven národní svátek. Ve všech městech
a větších obcích konány průvody a tábory lidu, divadla a zábavy. Zde konány dva
tábory politických stran a večer ve dvou
hostincích taneční zábavy. Hospodářské
dělnictvo uzavírá smlouvy s hospodáři,
v nichž se mu přiznává 100% zvýšení
mzdy z 5,60K na 11,20K . Dávky poskytované v naturáliích zůstávají nezměněny.
Dáno povolení k použití parcely 124/I
pro stavbu dělnického domu a parcely
47/2 ku stavbě tělocvičny jednoty sokolské.
Pan president jmenuje nové ministerstvo. Ministerským předsedou jmenován opětně Vl. Tusar, ministr zahraničí
Dr. Ed. Beneš, vnitra Švehla, osvěty Habrman, financí Engliš, …. 27. slavnostní
schůze obou sněmoven společně. Presidentem naší republiky zvolen opětně
Dr. T. G. Masaryk. Ten uděluje všeobecnou amnestii pro politické činy.

Červen
V den Božího Těla nebylo ani oltářů ani
průvodu po vsi. Majitel usedlosti č.p. 29
Ing. Samohrd dal vystěhovati dlouhodobou nájemnici z bytu. Tvrdil, že potřebuje bytu pro kočího. Vystěhovaná neměla kam se stěhovati. Lidé jdoucí večer
z dráhy se jí ujali a vestěhovali ji opětně
do bytu. Děj provázen velikým zástupem
lidí a dětí, kteří pronášeli různé hrozby,
a Ing. Samohrd byl při tom též tělesně
trestán. Místní pouť vrací se opět do
starých kolejí. Na tržišti mnoho krámků
s hračkami, cukrovím a různými tretami.
Na hřišti dvoje koníčky a houpačky, ve
dvou hostincích taneční zábavy. Mezi
krámky plno dětí i dospělých. Dětským
dnem začínají přípravy k sokolskému
sletu. Žactvo z Prahy a okolí zahájilo
předsletové slavnosti hrami a prostocviky na Letné. Cvičení přítomen byl president a ohromné množství diváků. 27.
vrchol sokolského sletu v Praze. Účastny
byly deputace všech spřízněných náro-
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nictví. Jest posvícení. Koláče se pekly
všeobecně a také husa scházela málokde. Účastenství při tanečních zábavách
bylo veliké.

Říjen

dů. Praha nádherně vyzdobená, a pražské ulice plny lidstva ze všech končin
světa. Cvičení sama svou dokonalostí
překvapila i vyškolené cizince z Francie,
Anglie a Ameriky. Ing. Samohrd rezignuje na veškeré obecní funkce.

20K místnímu sdružení „Volné myšlenky“. Obec koupí 35 m3 dlažebního kamene od okresu a použije ho k vydláždění chodníku po levé straně silnice do
Ctěnic.

Červenec

Do devíti tříd obecné školy zapsáno bylo
hochů 186 a dívek 209. Do čtyř tříd občanské školy zapsáno 83 hoši a 95 dívek.
Z cizích obcí je 27 chlapců a 29 dívek.
Sokol zahajuje pořádání představení
v biografu. Hraje se vždy ve středu, ve
čtvrtek, v sobotu a v neděli při vstupném 2 – 6K. Obec dává vykáceti asi 50
starých kaštanů mezi dvorem a bývalým
rybníkem, nyní sadem. Konal se první
pohřeb v obci zdejší bez církevních obřadů. Zemřel občan Lípa, 30letý truhlář.
Bezvěrci z místa i okolí v hojném počtu
doprovodili ho na hřbitov. Odměna za
práci a cesty p. starostovi se zvyšuje na
4.800K. Rovněž strážníkovi Janouškovi a
ponocným Petržílkovi a Slavíkovi zvyšuje se služné. Jednáno s firnou Schoeller
a spol. o zřízení 8mi elektrických lamp
na ulicích. Uzavřena kolektivní smlouva mezi dělnictvem a správou místního cukrovaru. Nejnižší mzda nádeníků
bude 38K, dělníků týdenních kolem
300K týdně. Mimo to na oblek 800K a 10
kg cukru. Všichni mají lacinější mouku,
chléb, brambory a uhlí. Konán první
sjezd komunistů, kteří se odtrhli od strany soc. demokratické. Vyzývají k utvoření proletářské internacionály a oznamují,
že proletariátu nebude dříve pomoženo,
dokud nebude zrušeno soukromé vlast-

Místní osvětová komise koná první schůzi v hostinci u Cmíralů. Přítomno 60 lidí,
přednáší Jan Urban „O charakteru“. Začínají žitné žně. Žito se dává do panáků.
Jsou velmi teplé dny. 17. bylo největší
teplo za 20 roků – odpoledne v chládku
bylo 32 st.C. Sdružení hudebníků z Čakovic a okolí koncertuje na tržišti. Nalezli
hojnost posluchačů. Ministerstvo pro
zásobování lidu uveřejňuje maximální
ceny potravin.

Srpen
Žně v plném proudu, ale téměř denně
přicházejí prudké lijáky. Soudy stíhají
velmi přísně lichvu a rozsudky na půl
roku vězení a k tomu 2 až 10 tisíc pokuty jsou na denním pořádku. Místní tělocvičná jednota Sokol slavil 25tileté výročí svého trvání. Konal slavnostní valnou
hromadu a odpoledne veřejné cvičení,
k němuž dostavily se okolní sokolské
jednoty ze Satalic, Vysočan, Hloubětína,
Libně, Ďáblic, Měšic a Kbel. Na cvičišti
bylo kolem 2000 lidí. V předvečer hrána
byla ochotníky hra Maryša a v den slavnosti byla akademie s programem uměleckým. Počasí, účast, i výsledek hmotný
5000K byly příznivy. Povolen příspěvek

Září

Řepa se pilně dobývá a vozí. Cesty jsou
velmi dobré a počasí neobyčejně příznivé. Řepa je čistá, veliká a jakosti dobré.
Řepové jámy jsou téměř plny. 6. ráno začíná kampaň v cukrovaru. Večer poprvé
osvětlena elektrickými lampami (8mi)
hlavní silnice až k číslu 120, Stará náves
a ulice k nádraží. Nové lampy, které budou zřízeny dány na dům pí. Kindlové,
p. Trykala, Vysloužilců, Holuba a Skalického. Jednání s občany letňanskými
o přístavbě školy nevede k cíli. Letňanští hodlají stavěti školu sami a žádají na
čakovických příspěvek k této stavbě.
Národní svátek světí se všeobecným klidem a různými slavnostmi.

Listopad
Presidentem Spojených států amerických zvolen kandidát strany republikánské Warren Harding velikou většinou
hlasů, zvláště ženských. Místní osvětová komise oslavuje zpěvem Slavibora
250leté výročí úmrtí J. A. Komenského.
V hostinci u Trykalů pořádá Sokol přednášku „O Komenského lásce k vlasti“.
Přednáší universitní profesor Dr. Hrejsa.
Kampaň v surovárně ukončena. Zpracováno bylo více než 300.000 centů. V Chebu nepokoje mezi Němci a Čechy. Legionáři v odvetu zabrali v Praze Stavovské
divadlo a dům německého kasina. V divadle hrána ještě večer za veliké účasti
Prodaná nevěsta a v kasinu ubytovalo se
studentstvo Bohemie.

Prosinec
Komunistická demonstrace ve dvoře
a cukrovaru. Téhož dne přijelo 10 četníků. Pro pokus zabírání velkostatku zatčeni 3 předáci, a sice dělník Frunc z Čakovic, Klapka z Miškovic a Plaček ze Ctěnic.
Dělnictvo ze statku prohlásilo stávku, čeledínové nekrmili, ženy odepřely dojení,
ale večer stávka zažehnána. Tak se dělo
i v mnohých jiných místech - ve Ctěnicích, na Kladensku a Slánsku. O svátcích
nastala obleva a sníh roztál. Ryb nebyl
dostatek a byly prodávány kg po 12,75K.
Firmě Schoeller a spol. schválen projekt
stavby úřednických domů.
Připravila Jarka Krákorová
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Memoriál J. Straky v teamgymu
V neděli 26. března 2017 se 3 naše družstva zúčastnila závodu
v malém teamgym v pražských Vršovicích. Pro ty nejmenší to
byl vůbec první teamgymový závod. Až na malé drobnosti, které do příště doladíme, se vše povedlo. V kategorii I, kde jsme
měli dívčí družstvo, nás zradila trampolína. Ta se nepovedla. Ale
to nevadí. Děvčata si v závodní atmosféře vyzkoušela těžší prvky a příště to už určitě bude lepší. Na akrobacii nám k lepšímu
umístění chyběla vyšší obtížnost.

maximálně povolenou obtížnost salto skrčmo a na akrobacii
zacvičili všichni moc pěkně.
To, že letos poprvé startovala 3 družstva, je ukázkou toho, že
se gymnastice v Čakovicích daří a medaile je odměnou za práci nejen dětí, ale i jejich trenérů.

Bez medaile ale náš oddíl ze závodu neodešel. Zasloužilo se
o ni mixové družstvo v kategorii II, které se umístilo na krásném 2. místě. Na trampolíně pět ze šesti závodníků předvedlo

Družstvo děvčat – zleva Heda, Jáša, Iva, Adélka, Anetka a Anička

Trenérky a medailisté – zleva dole děvčata Nikča, Adéla, Juli, Niki
a nahoře Domča, kluci Kryštof, Šimon, Leoš a Naty s Aťou

Naši nejmladší – zleva Danielka, Reginka, Sofinka, Klárka, Štěpa,
Rozárka, Elenka, Týnka a Olík

LILIÁŘSKÁ ORGANIZACE ČSZ MARTAGON
VE SPOLUPRÁCI S MČ PRAHA – ČAKOVICE
POŘÁDAJÍ

31.

května 2017

SLAVÍME DEN DĚTÍ
od 9,00 do 13,00 hod.
v areálu SOŠ a SOU Ke Stadionu 623 v Praze - Čakovicích

Nafukovací atrakce
Malá ZOO
Výtvarná dílna
Slané i sladké dobroty
Nápoje
Dárky
a to vše zdarma.

K oslavě zve starosta MČ
Praha – Čakovice
Ing.Alexander Lochman Ph.D.
ředitelka SOŠ a SOU
Mgr.Věra Nováková
ředitelka ZUŠ Marie
Podvalové Ivana Heřmánková
a kulturní komise MČ Praha Čakovice

VÝSTAVU VELKOKVĚTÝCH
KOSATCŮ
KDY:

29.5. – 30.5.2017
9.00 – 18.00 hodin

KDE: Klub seniorů, Cukrovarská 52, Čakovice
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Gymnastický závod Praha open
- kategorie nejmladší žactvo
V sobotu 1. dubna 2017 proběhl v pražských Vršovicích gymnastický závod v kategorii nejmladšího žactva.
Naši tělovýchovnou jednotu reprezentovalo 10 děvčat (Terezka B., Rozárka K., Sofinka, K., Danielka N., Reginka S., Klárka
Sch., Vaneska Š., Elenka T., Pája V., Kristýnka V.).
A nevedly si vůbec špatně. V konkurenci téměř 60 závodnic se
jich do první desítky vešlo hned 6!!! Nejlepší z nich – Sofinka K.
vystoupila dokonce na bronzový stupínek.
V soutěži družstev závod dopadl ještě lépe. Jedno družstvo
pod hlavičkou GymGym1 skončilo těsně pod stupni vítězů a to
druhé pod hlavičkou TJ Avia zvítězilo.

Závodnice s trenérkou Renátou

Gymnastický závod Praha Open
– kategorie mladšího žactvo
V neděli 9. dubna 2017 se vydalo 17 našich gymnastek a gymnastů do tělocvičny Na Balkáně na pražskou soutěž ČASPV
v gymnastice a šplhu.
Zastoupení jsme měli ve 4 kategoriích a ani jednou jsme nechyběli na stupních vítězů.
V kategorii mladších žáků I. a II. to neměli chlapci (K. Vyskočáni,
Š. Zrostlík, L. Horák, M. Herčík, Š. Bulvas, O. Pavliš) příliš obtížné.
Startovali vždy jen 3, a všichni si tak odnesli domů medaile jak
z gymnastiky, tak ze šplhu. Byly ale plně zasloužené, všichni
moc hezky zacvičili.

Trenérky Domča a Natálka

Všichni se také kvalifikovali na republikovou soutěž v půlce
května.
V kategorii mladší žákyně II. naše jediná zástupkyně N. Hinnerová v konkurenci 30 závodnic obsadila krásné 6.místo a ze
šplhu si odnesla dokonce stříbrnou medaili.
Nejpočetněji jsme obsadily kategorii mladší žákyně I., kde
startovalo 10 našich závodnic. Družstvo ve složení J. Pavlišová,
A. Kolitschová, H. Barcalová a I. Nedomlelová zvítězilo a druhé
družstvo ve složení A. Procházková, N. Nedorostová, L. Vítámvásová a A. Schwarzová obsadilo 3. místo.
Mezi 37 jednotlivkyněmi zvítězila J. Pavlišová, na bronzový stupínek vystoupala A. Kolitschová a obě budou reprezentovat
Prahu na republikové soutěži v květnu v Doubí u Třeboně. Do
první desítky se vešla ještě A. Procházková a I. Nedomlelová.
Julinka zvítězila i ve šplhu.

Družstva kategorie mladší žákyně I. – první a třetí místo pro
TJ Avia Čakovice
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Koeduci ovládli turnaj Spoje Open a Modřanský Méďa
»»Skvělý úspěch koeduků na víkendovém turnaji v Praze! Na prestižním turnaji jsme dokázali porazit
týmy jako Krčín či Řevnice a přivezli
jsme 1. místo!
Družstvo koeduků se letos opět zúčastnilo dvoudenního turnaje Spoje Open
a Modřanský méďa. Letos jsme měli sestavený tým spíše z chlapců. Dívky, které
hrají za koeduky, byly vybrány na turnaj
starších žákyň v Žatci. Na pražský turnaj
tedy jeli převážně nováčci a pár zkušených hráčů, hlavně v útoku a bráně.
První den se hrálo o postup ze skupiny.
Naše skupina se skládala z týmů Řevnic,

Modřan, Svinova. K velkému překvapení
jsme dokázali postoupit ze skupiny, díky
výhrám proti Řevnicím a Modřanům. Sobotní část turnaje pro nás byla spíše na rozehrání, ujasnění si pravidel. Prostě jsme si
zopakovali vše, co jsme během zimní přestávky pozapomněli. Také bylo třeba nově
hrajícím hráčům vysvětlovat, jak se vůbec
házená hraje a co je jejich úkolem. V sobotu jsme si svými výsledky zajistili hru o 1.4. místo, což jsme opravdu nečekali.
V neděli jsme hráli první zápas proti Krčínu. Předpokládali jsme jasnou výhru Krčína, a proto jsme si dali za úkol odehrát
tento zápas důstojně a co nejvíce potrápit soupeře. Zápas dopadl naší překvapivou výhrou nad Krčínem 9:8. Dále násle-

doval Svinov, který jsme už dobře znali
ze sobotní části a Bakov, který zase známe z oblasti. Oba zápasy jsme dokázali
vyhrát. Stali jsme se tak celkovými vítězi
turnaje! Děkujeme za podporu rodičů
a fanoušků, vytvářeli jste nám nádhernou
atmosféru a hnali jste nás za vítězstvím!
Třešničkou na dortu byla individuální
ocenění pro Michala Štočka za nejlepší
brankaře turnaje a Vojty Marady, za nejlepšího záložníka turnaje.
Trenéři hodnotí výkony hráčů velmi pozitivně, ale to neznamená, že můžeme
polevit. Právě naopak! Chodit na tréninky
– pracovat na sobě, to je cesta k úspěchu.

Za trenéry, Šárka Klímová

Měníme způsob, jakým se nemovitosti prodávají.

KOMPLETNÍ SERVIS A OSOBNÍ PŘÍSTUP

Good Luck

 odborné realitní poradenství

 prodej nebo pronájem za co nejvyšší možnou cenu
 kompletní realitní servis včetně právních služeb,

zajištění financování a dalších služeb

 příprava nemovitosti na prodej a poprodejní servis

Regina Husová, certifikovaná realitní makléřka
+ 420 734 372 496
regina.husova@re-max.cz
Remax_1_9.indd 1

2/21/2017 8:25:06 AM

realitní kancelář se sídlem v Čakovicích

KP reality

tel. : 608958635, 224012838

Email : kprk@seznam.cz, www.kpreality.cz

pro svou stávající klientelu či zařazení do nabídky
hledáme zejména domy, byty a pozemky
v Praze a okolí na prodej i pronájem
prodáváme lesní a zemědělské
pozemky, chaty a chalupy po celé ČR
řešíme i právní vady, exekuce, věcná břemena či
jiné narovnání vlastnických vztahů

Velkoobchod hutním materiálem v Ústí nad Labem přijme
ŘIDIČE – SKLADNÍKA
Požadujeme: Profesní ŘP - C,výhodou VZV, jeř, vazač, palič, průkaz.
příp. SKLADNÍKA
Výhodou VZV, jeř., vazač., palič průkaz
E-mail: knourek@technimat.cz, tel.: 731 545 839

Přijmeme pracovnice kompletace
papírenského zboží, modelů,
elektroniky. Provozovna Praha
9 - Čakovice. Informace po - pá od
8:00 do 16:00 na emailu: cakovice.
eurodelta@volny.cz,
tel.č. 724776102, 724776103.

PEDIKÚRA Miškovice (160,- Kč, s docházkou 210,- Kč), tel.: 606 500 867.
Přijímám poukázky seniorů od MČ.

KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy. Tel.: 775132921.
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Pálení čarodějnic v Miškovicích
Stejně jako po celé republice, tak i na několika místech
naší městské části, si obyvatelé zpestřili poslední dubnový den tradičním pálením čarodějnic. S fotoaparátem jsme
navštívili hřiště FC Miškovice, kde pořádal povedenou akci
pro děti i rodiče Sbor dobrovolných hasičů Miškovice
s místním fotbalovým klubem. Na děti čekaly nejrůznější
soutěže, malování na obličej od dvou usměvavých strašidel, voňavé buřty na ohni a hlavně spousta zábavy. „Velice
rádi bychom poděkovali za podporu Městské části Praha
Čakovice, firmě Made group, firmě ADC systems, restauraci Pod Vrbou a Míše Kubernatové se Soňou Černou,“ děkují
miškovičtí hasiči.
Foto: Michal Káva

