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již od 299 Kč za měsíc

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

NOTEBOOK ZDARMA
Objednejte si týden rychlého internetu

na zkoušku  zdarma!

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

zdravá výživa psůpřirozená strava

KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize, 
opravy. Tel.: 775132921.

MALOVÁNÍ ČAKOVICE - rychlé, 
kvalitní a čisté vymalování bytu 

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

Prodám garáž v ulici Ke Stadionu, 
cena dohodou. Tel.: 721 589 345.

PEDIKÚRA Miškovice  
(170,- Kč, s docházkou 220,- Kč), 

tel.: 606 500 867.  
Přijímám poukázky  seniorů od MČ.

ŠKODA OCTAVIA 1,4 TSI 110 kW 6°Manual  
S výbavou navíc oproti Ambition: Light and Rain Assist, 3-ramenný multifunkční kožený volant s ovládáním rádia a telefonu, rádio Swing s 6,5’’ dotykovým 
displejem s Bluetooth, vyhřívané trysky ostřikovače čelního skla, tempomat, vyhřívání předních sedadel, signalizace vzdálenosti při parkování – vzdadu, 
komfortní telefonování, SmartLink+, rezervní kolo (plnohodnotné),  zvedák vozu a klíč na kola, Mobilita Plus (obsahuje mobilitu a prodlouženou záruku na 5 let 
nebo 100 000 km) a další neodolatelnou výbavou.

Využijte k pořízení vozu financování s nízkým úrokem a ŠKODA pojištěním.

ŠKODA
OCTAVIA

*ilustrační fotoKombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA OCTAVIA: 5,2 l/100 km, 121 g/km

za 439 900 Kč
u nás

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

AE_inz_Trumf_185x136_U_nas_v_Cakovicich.indd   1 30.04.18   13:25
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Historické perličky Jarky Krákorové
V oblíbeném historickém seriálu se tentokrát podíváme na 
to, jak se na území dnešních Čakovic žilo v roce 1931. Co 
zajímavého se stalo před 87 lety? Přečtěte si v zajímavém, 
někdy vtipném a někdy smutném, ohlédnutí historičky 
Jarky Krákorové.

U zámeckého parku roste nový obchoďák
Brzy budeme chodit do nového obchodního domu. "Půjde 
o prodejnu potravin a souvisejícího zboží s prodejní 
plochou 1250 metrů čtverečních," vysvětluje Eva Pokorná, 
členka představenstva společnosti Property Trust, která 
stavbu realizuje.

Lékařský dům v Čakovicích dostal zelenou
Rada Městské části Praha - Čakovice schválila dokumentaci 
pro územní rozhodnutí na výstavbu lékařského domu, který 
byl nazván „U anděla z Lazaretu“. Bude se nacházet na rohu 
ulic Polabská, Ouhrabkova a Petříkova.

Čakovická muže volila svou miss
Na SOŠ a SOU Praha Čakovice se již popatnácté volila Miss 
a Ideální mladý muž. Vítězkou se stala žákyně druhého 
ročníku oboru Kuchař – číšník Tereza Harantová a vítězem 
Miroslav Ploch ze 3. ročníku oboru Kuchař – číšník.

Třeboradice jsou opět ve finále poháru
Popáté v historii, z toho počtvrté v řadě, se fotbalisté 
Třeboradic probojovali do finále Pražského poháru. 
A ani jednou se neradovali z prvenství. Podaří se jim černou 
sérii zlomit tentokrát? Proti budou soupeři z týmu Dukla 
Jižní Město.

Stavba nového školního objektu zahájena
Na začátku května konečně došlo k zahájení nové školní budovy 
v ulici Jizerská. Firma má dle smlouvy ve lhůtě 345 kalendářních 
dnů vybudovat nový pavilon detašovaného pracoviště 
ZŠ Dr. E. Beneše za cenu zhruba 107 milionů korun.

Z obsahu

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. 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 2018.

Slovo 

starosty

do Čakovic přijel další ministr školství a společně 
jsme zahájili dlouho očekávanou stavbu nové bu-
dovy základní školy. My už jsme k tomuto zahájení 
připraveni asi dva roky, ale čekali jsme, až se dovrší 
celý zdlouhavý úřední proces a konečně nyní mů-
žeme práce zahájit.

Dovolte mi i jednu úsměvnou poznámku. Všichni 
ministři školství, kteří kdy přijeli do Čakovic, krát-
ce po návštěvě naší městské části ve své funkci na 
ministerstvu skončili. Je to taková zajímavá kletba 
a jsem moc zvědavý, jak dlouho pan ministr Robert 
Plaga po návštěvě Čakovic ve svém úřadu vydrží. 
Obávám se, že pokud brzy skončí, tak už nikdy žád-
ného ministra školství u nás neuvidíme.

Další zprávou, která by vás mohla zajímat, je ta, 
že lékařský dům má připravenou dokumentaci 
k  územnímu řízení. Věřím a doufám v to, že stav-

bu lékařského domu bychom mohli zahájit ještě 
v  tomto roce. Oproti prvotním náhledům jsme 
udělali pár dílčích úprav k lepšímu a nyní už nám 
nic nebrání v realizaci tohoto projektu. Jedná se 
o náš vlastní projekt, jehož cílem je zlepšení lékař-
ských služeb v naší městské části.

Taktéž jsme začali soutěžit budoucí skatepark. Ten 
se nachází vedle psí loučky a rybníku u Tryskovické 
ulice. Prostor, který si revitalizaci určitě zaslouží, se 
stane centrem pro mládež. Dlouhodobě jsme na 
radnici řešili potřeby žáků základní školy, ale tro-
chu jsme zapomínali na dospívající mládež. Nápra-
vu jsme zahájili otevřením nízkoprahového centra 
a nyní pokračujeme skateparkem.

Přeji vám, ať si najdete při studiu či zaměstnání čas 
užít si také krásné a příjemné květnové dny.

S úctou, váš starosta Alexander Lochman

Milí sousedé,
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 » Ve středu 2. května došlo po všech 
složitostech spojených s projednává-
ním financování výstavby s Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR k předání plochy pro stavbu akcio-
vé společnosti PKS stavby. Tato firma 
by měla podle smluvního závazku ve 
lhůtě 345 kalendářních dní vybudo-
vat nový pavilon (přístavbu) detašo-
vaného pracoviště ZŠ Dr. E. Beneše 
za cenu zhruba 107,5 mil. Kč (bez 
vybavení).

Jak bude nová škola vypadat
Objekt školy bude ve tvaru písmene  L. 
V podzemním suterénu se budou na-
cházet centrální šatny a tělocvična. 
V přízemí bude recepce a dvě kmenové 
třídy. Dalších pět kmenových tříd bude 
umístěno do prvního a druhého patra. 
V prvním patře se budou také nacházet 
tři odborné učebny pro dělenou výuku, 
kabinety pro pedagogy a venkovní tera-
sa, která umožní v teplém počasí zřízení 
venkovní učebny.

Stavba nového objektu čakovické základky 
v Jizerské byla zahájena

Nová budova bude díky výtahu plně 
bezbariérová. Součástí výstavby bude 
také spojovací krček, který nejprve pro-
pojí nově budovanou školu se stávající 
pobočkou v Jizerské, tedy objekt č.p. 816 
a dále v budoucnu také nově připravo-
vaný objekt č.p. 744, který nyní slouží 
jako internát Střední průmyslové školy 
na Proseku. Objekt internátu by měl být 
městské části Praha-Čakovice předán 
přesně prvního července a naše městská 
část zde obratem plánuje zahájit nezbyt-
né opravy pro to, aby objekt mohl slou-
žit letošním prvňáčkům.

Proč probíhá vše tak dlouho
Samotná příprava na zvýšení kapacity 
školy započala již na konci roku 2014. 
V  té době se uvažovalo především 
o  nové škole na pozemku na rohu ulic 
Schoellerova a Marie Podvalové. Zdej-
ší pobočka školy (nebo nová škola) by 
musela být relativně vysoká, aby mohla 
obsahovat všechny potřebné funkce (tří-
dy, výdejna jídla, šatny, malá tělocvična, 
kabinety apod.). Hmotová studie, která 

byla vypracována, se setkala s velkými 
obavami zdejších obyvatel, a nakonec 
po zhodnocení celého objemu budo-
vy bylo od záměru upuštěno. Poté bylo 
v  souvislosti s rekonstrukcí objektu bý-
valé družiny v Dyjské ulici vytvořeno 
další řešení a to forma přístavby školy na 
školním dvoře v Dyjské. I tento záměr, 
který byl zpracován do stupně studie, 
se nesetkal s kladným ohlasem vlastní-
ků okolních nemovitostí a během pod-
zimu roku 2015 byla vypracována třetí 
studie, k jejíž realizaci nakonec dochází. 
V roce 2016 byl v rekordním čase zhruba 
8 měsíců zpracován projekt pro územní 
rozhodnutí a stavební povolení a bylo 
získáno stavební povolení.

Je potřeba si také uvědomit, že rozpočet 
městské části není svým objemem za 
žádných podmínek schopen financovat 
tak obrovské stavby, jako jsou objekty 
nových škol. Příprava novostavby školy 
v Jizerské tedy vyžadovala získání pro-
středků z jiných veřejných rozpočtů. 
V  případě této budovy jde o speciální 
program Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy, ze kterého bude naše ško-
la financována. Bohužel pro naše školství 
byla procedura, kterou bylo nutné projít, 
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velmi dlouhá. Celý proces schválení na 
ministerstvu zabral od schválení progra-
mu vládou na konci roku 2016 do finál-
ního povolení pro naši samosprávu, ke 
které došlo v polovině letošního dubna, 
celkem zhruba rok a půl. Stavební povo-
lení přitom bylo vydáno již od podzimu 
roku 2016, a kdyby tedy naše městská 
část získala finance např. z hlavního měs-
ta Prahy, pak by škola mohla stát zhruba 
o rok a půl dříve. Bohužel i pro hlavní 
město Prahu je více než 70 mil. Kč, které 
bude činit dotace ministerstva, částka 
podstatná, a tedy z pozice řádného hos-
podáře je pochopitelné, proč Praha tr-
vala na tom, abychom toto financování, 
nezatěžující tolik město, využili.

Kam tedy budou chodit letošní 
prvňáčci
Jak bylo uvedeno výše, od prvního čer-
vence převezme do své správy městská 
část Praha-Čakovice budovu internátu 
prosecké průmyslovky. Tomuto předchá-
zela má žádost o pomoc adresovaná paní 
ředitelce magistrátního odboru školství 
na konci července minulého roku, když 
bylo patrné, že projednávání dotace z mi-
nisterstva bude podstatně delší, než jsme 
na počátku všichni předpokládali. Paní 
ředitelka a následně i paní radní Ropko-
vá ochotně vyšly vstříc našim potřebám 
a nabídly nám zmíněnou budovu inter-
nátu. V nejbližším možném termínu jsme 
se pustili do přípravy projekčních prací 
na adaptaci budovy pro první třídy a nyní 

je připraven pěkný projekt odpovídající 
moderním potřebám školy. Pokud vše 
půjde podle plánu bude škola opravena 
do začátku školního roku. Nabízí se otáz-
ka: „A co když se to nestihne?“. Samozřej-
mě, že i s touto alternativou pracuje naše 
řízení rizik tohoto projektu. A je potřeba 
přiznat, že tyto scénáře skutečně mo-
hou nastat. V této souvislosti naše měst-
ská část aktuálně jedná s městskou částí 
Praha 19 (Kbely) a městskou částí Pra-
ha 9 o  výpůjčce školních tříd. Pokud by 
skutečně rekonstrukce objektu interná-
tu probíhala z technologických důvodů 
(např. horší než očekávaný stav budovy, 
dodávka nějakého prefabrikovaného 
dílu, technologické přestávky apod.) i na 
počátku školního roku, pak naše městská 
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část ve spolupráci se základní školou za-
jistí maximálně komfortní režim pro naše 
žáky i jejich rodiče. Bude-li tedy ze zá-
važných technologických důvodů nutné 
případně přistoupit k tomuto krátkodo-
bému dočasnému modelu, bude zajištěn 
tak, aby děti přicházely do budovy naší 
základní školy, kde si je převezme jejich 

třídní učitelka. Následně výuka bude pro-
bíhat v zapůjčených třídách okolních škol 
(Kbely, popř. Prosek), kam bude zajištěna 
doprava školní linkou zřízenou pouze pro 
tento účel. Školní družina i stravování by 
v takovém případě fungovaly v čakovické 
základní škole, kde si rovněž rodiče své 
děti budou opět vyzvedávat. 

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se 

dlouhodobě podílejí na rozšiřování míst 

v naší škole. Našim novým prvňáčkům 

i dalším žákům bych chtěl popřát, aby se 

jim nejen v našich nových školních budo-

vách líbilo.

Jiří Vintiška, místostarosta 

VERNISÁŽ 14. 5. 2018 V 17, 00 HODIN

VÝSTAVA ABSOLVENTŮ 
VÝTVARNÉHO OBORU

... tam musím být!

GALERIE NA PŮDĚ, ČAKOVICKÝ ZÁMEK

VÝSTAVA ABSOLVENTŮ 
VÝTVARNÉHO OBORU

14. 5. - 8. 6. 2018

 

Otevírací doba výstavy po dohodě v kanceláři školy, tel. 283 933 071.
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Rekonstrukce zastávek v Miškovicích
Občané Miškovic měli v minulých dnech 
poněkud komplikovanější provoz na sil-
nicích, jelikož se rekonstruovaly zastávky 
v ulici Polabská.

Nešlo o projekt městské části, ale měla 
ho "na triku" Technická správa komuni-
kací hlavního města Prahy. Mnohé z ob-
čanů překvapilo, že se naproti zastávce 
na Polabské ve směru do Čakovic posta-
vila nová nástupní plocha.

"Tuto novou zastávku požadoval orga-
nizátor dopravy v Praze, společnost RO-
PID. Naše městská část prozatím chce, 
aby zastávka na ulici Polabská ve směru 
z centra byla využívaná pouze pro příle-
žitostné zastavování, například v době 
výluk," vysvětluje místostarosta Jiří Vin-
tiška, který má dopravu ve své gesci.

A jaké že se to prováděly práce? Oprava 
chodníků, zvýšení nástupních hran, aby 
vyhovovaly normám pro bezbariérovost, 
udělal se pevný podklad, jelikož zastavu-
jící autobusy vytlačovaly do silnice díry. 
Doplnily se zároveň prvky pro slepce 
a značky, aby bylo zřejmé, kde zastávka 
začíná a kde končí.

"V návaznosti na to, že došlo k rekon-

strukci zastávek, městská část připravu-

je úpravu prostranství v okolí hasičské 

zbrojnice s cílem zlepšit také vzhled to-
hoto místa," dodává Jiří Vintiška.

Text a foto: Michal Káva
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Nové obchodní centrum rychle roste
 » Málokdo si nevšiml, že se v naší 

městské části, konkrétně v ulici 
Schoellerova na rozhraní Čakovic 
a Třeboradic, staví rozlehlý objekt. 
Jde o Obchodní centrum Impera.

"Půjde o prodejnu potravin a  souvisejí-
cího zboží s prodejní plochou 1250 me-
trů čtverečních," vysvětluje Eva Pokor-
ná, členka představenstva společnosti  
Property Trust, která stavbu realizuje.

Veřejnost debatuje o tom, jaký obchodní 
řetězec najde poblíž zámeckého parku 
své místo, ale momentálně to ještě není 
jisté, jelikož probíhají jednání.

Kdo? Ještě se uvidí
"Prodejnu bude provozovat velký ob-
chodní řetězec, ale konkrétní jméno by-
chom ještě neradi prozrazovali, protože 
jednání ještě nejsou u konce. V nově 
vznikajícím areálu se plánuje i výstavba 

další polyfunkční budovy, ale prodejna 
potravin má v současné době prioritu," 
dodává Eva Pokorná.

Po otázce, jaký konkrétní řetězec to 
bude, je tou druhou nejčastější, kdy 
bude dílo hotovo.

"Nejzazšší termín otevření prodejny pro 
veřejnost je únor - březen příštího roku, 
ale snažíme se o to, aby stavba byla do-
končena tak, aby otevření bylo možné  
již do těchto vánoc. Březen 2019 je pra-
covním termínem," říká manažer rozvoje 
společnosti Property Trust, Pavel Dužík.

Jak bylo již zmíněno, v plánu je i výstav-
ba související polyfunkční budovy.

"Jakmile vyroste prodejna potravin, při-
kročí se k výstavbě druhého objektu. Po-
lyfunkční budova umožňuje využití na 
prostory služeb, maloobchodu, kance-
láří.. Z technologického hlediska se opět 
bude jednat o prefabrikovanou stavbu 

z pohledového betonu s výraznými pro-
sklenými prvky. Její  výstavba je poměr-
ně rychlá," míní Eva Pokorná.

Konečné obsazení prostor službami 
bude pochopitelně záviset na poptávce 
budoucích nájemců. 

"V rámci výstavby jednotlivých projektů 
naše společnost vždy úzce spolupracuje 
s Městskou částí a společně kalibrujeme 
podobu i způsob využití objektů, to vše 
s cílem co nejlépe vyhovět potřebám 
zdejších občanů. Vstřícného přístupu 
Městské části si velice vážíme. Vzhledem 
k tomu, že v Čakovicích navíc všichni 
dlouhodobě žijeme i podnikáme, nejsou 
nám potřeby naší Městské části cizí," do-
dává usměvavá Eva Pokorná.

Archeologický výzkum
V dnešní době není úplně jednoduché 
vybrat si pozemek a začít na něm stavět. 
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Nikdy nevíte, jakou má historii a jestli ne-
skrývá něco historicky cenného. A to byl 
právě případ připravovaného obchodní-
ho centra.

"Archeologové při svém průzkumu našli 
veliké naleziště, celé městečko z doby 
bronzové. Je až neuvěřitelné, co v zemi 
vydrželo. Našly se rovněž tři kosterní 
pozůstatky a byl objeven i keltský hrob. 
Původní potok byl širší o třicet čtyřicet 

metrů a šlo spíše o bažinu," vypráví Pavel 
Dužík.

Archeologický výzkum trval od září do 
ledna a až po jeho konci mohla stavba 
přejít do další fáze.

"Aby to proběhlo takto rychle, tak to stá-
lo hodně úsilí i peněz. Někdy areál zkou-
malo i dvacet třicet lidí najednou a ná-
klady navíc byly veliké," přiznává Dužík.

Zajímavosti, které byly objeveny, jsou 
samozřejmě majetkem státu. Občanům 
naší městské části budou připomenuty 
na informačních tabulích v areálu ob-
chodního centra.

Čile se staví a budova roste doslova před 
očima. Dříve než za rok už budeme cho-
dit do nového "obchoďáku", který bude-
me mít doslova na dosah ruky. 

Text: Michal Káva
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 » Rada Městské části Praha - Ča-
kovice schválila dokumentaci pro 
územní rozhodnutí na výstavbu lé-
kařského domu, který byl nazván 
„U anděla z Lazaretu“.

„Bude se nacházet na rohu ulic Polabská, 
Ouhrabkova a Petříkova, v takzvaném 
domě veteránů,“ vysvětluje místostaros-
ta Daniel Kajpr.

A k zajímavé historii tohoto objektu dále 
dodává: „Dům byl postaven v roce 1884 
jako lazaret pro vojíny rakousko-uher-
ské armády, patronát převzal Filip rytíř 
ze Schoellerů a vysvěcen byl Páterem 
Boháčkem. Budova v empírovém slohu 
byla po několika necitlivých vestavbách 
a přístavbách naposledy využívána jako 

Lékařský dům v Čakovicích dostal zelenou
objekt k bydlení. Posledních několik let 
je objekt prázdný a nevyužívaný.“

Lékařský dům bude moderní, ale bude 
v něm zachována řada původních prvků.

„Architektonicky lékařský dům zacho-
vává celou hlavní stavbu, tedy spodní 
podlaží s atikami a šambránami, stejně 
velká okna a původní vstup. Zachová 
se i původní výmalba vstupní chodby 
s pamětním listem. Nově bude budova 
nastavena o patro a ustupující střešní 
podlaží,“ říká Daniel Kajpr.

Předpokládá se, že se do budovy vejde, 
mimo nutných sociálních zařízení, šaten, 
skladů, kartotéky, a čekáren jedenáct či 
dvanáct ordinací lékařů. 

„Počítáme i s odběrním místem a sál-
kem na ambulantní operační zákroky. Ke 
standardu takových zařízení patří i malé 
bistro, parkovací místa a parková úprava 
ve dvoře. Po vyjádření dotčených orgá-
nů bude pokračovat projektování ke 
stavebnímu povolení a doufejme, že na 
konci roku bude zahájena stavba, která 
spolkne něco mezi 35 a 40 miliony,“ při-
bližuje detaily stavby.

Pro obyvatele naší městské části půjde 
o významný projekt.

„Příští rok nebude nutné dojíždět za lé-
kaři specialisty nebo na odběr krve do 
Letňan, na Prosek nebo do Vysočan, ale 
vše bude u nás doma pod jednou stře-
chou,“ těší místostarostu Kajpra.
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Vážení spoluobčané,
v roce 2018 budou pro potřeby občanů MČ Praha - Čakovice 
přistavovány kontejnery na objemný odpad. Tyto kontejnery 
zajišťuje a financuje MHMP a tím i  stanovuje  podmínky výbě-
ru odpadu a druhu odpadu, který do VOK patří.
Upozorňujeme, že do těchto nádob je zakázáno odkládat ne-
bezpečný odpad, (tj. televize, lednice, pneumatiky, chemiká-
lie, zářivky, autobaterie), dále odpad stavební a živnostenský 
a také bioodpad (na ten jsou přistavovány speciální VOK jen na 
bioodpad, tj. na větve, trávu, ovoce atd.).

Z MHMP máme přiděleno na období 1 – 6/2018 (14 ks VOK)
březen - 28.03., duben - 11.04., 25.04.
květen - 09.05., 23.05., červen - 06.06., 20.06.

Kontejnery budou přistavovány ve středu ve 14.00 hod. a od-
voz bude ten samý den v 18.00 hod.

VOK (na objemný odpad)

Mobilní sběr nebezpečného odpadu 2018

VOK na bioodpad 2018
Vážení spoluobčané,
i v roce 2018 budou pro potřeby občanů přistavovány kontej-
nery na bioodpad. Tyto kontejnery jsou určeny na zahradní 
odpad – listí, trávu, větve, neznečištěnou zeminu, případně 
kuchyňský bioodpad rostlinného původu bez živočišných 
zbytků.

VOK na bioodpad zajišťuje a financuje MHMP.

Z MHMP máme přiděleno na období 1 – 6/2018  14 ks VOK 
na bioodpad.
březen - 24.03., duben - 14.04.,     28.04.
květen - 12.05., 26.05., červen - 09.06., 23.06.

Kontejnery budou přistavovány v sobotu mezi 9.00 – 12.00 
hod.

Stanoviště těchto kontejnerů jsou následující: Třeboradice - parkoviště u hřbitova, 1 ks, Miškovice - Na Kačence, 1 ks. 
Mimo tyto dny je možné využít stanoviště VOK Na Bahnech k odložení velkoobjemového odpadu a sutě do přistavených kontejnerů.

Praha - Čakovice
datum – den zastávka čas od – do

po – pá so
06. 03. - út
09. 06. - so
28. 07. - so
04. 09. - út

1. křižovatka ul. Schoellerova - V Pačátkách 1500 - 1520 800 - 820
2. křižovatka ul. Schoellerova - U Hřbitovů 1530 - 1550 830 - 850
3. křižovatka ul. Bělomlýnská - U Bílého Mlýnku (u garáží) 1600 - 1620 900 - 920
4. křižovatka ul. Schoellerova - Cukerní 1630 - 1650 930 - 950
5. křižovatka ul. Ke stadionu - Jizerská 1700 - 1720 1000 - 1020
6. ul. Něvská (MŠ 120 - parkoviště) 1730 - 1750 1030 - 1050
7. křižovatka ul. Cukrovarská - Vyhlídkova 1800 - 1820 1100 - 1120
8. křižovatka ul. Polabská - Krčmářovská 1840 - 1900 1140 - 1200

Mobilní sběr nebezpečného odpadu pro občany zajišťuje a financuje hlavní město Praha.

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

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

Nejbližší stabilní sběrny 
nebezpečného odpadu:
Jilemnická, Praha 19 - Kbely
tel.: 731 626 416

Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany
tel.: 284 098 581

Voctářova 622/1, Praha 8 - Libeň
tel.: 266 007 299
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Vítání občánků
Dne 18. května budou v naší městské 
části přivítáni noví občánci. Tato milá 
slavnostní chvíle proběhne za účasti 
starosty Alexandera Lochmana v čako-
vickém zámku v odpoledních hodinách. 
Rodiče, kteří odevzdali přihlášku, již ob-
drželi pozvánku s datem a hodinou ko-
nání akce.

Rada Městské části Praha – Čakovice 
schválila tato pravidla pro přijímání žá-
dostí o vítání občánků: „Přihlášku mo-
hou podávat rodiče, jejichž trvalý pobyt 

v MČ Praha – Čakovice byl již před naro-
zením dítěte nebo vznikl nejpozději do 
6 měsíců věku dítěte. Přihlášky k vítání 
občánků se mohou podávat nejpozdě-
ji do 1 roku věku dítěte. Rodiče vyplní 
přihlášku, opatří ji datem a podpisem. 
Cca 3 týdny před plánovanou akcí bude 
na uvedenou adresu zaslána pozvánka 
s datem a hodinou konání akce.“

Rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se se 
svými dětmi tohoto obřadu, musí včas 
odevzdat řádně vyplněnou, vlastnoruč-
ně podepsanou přihlášku včetně kopie 
rodného listu dítěte a následně jim bude 

cca 3 týdny předem zaslána pozvánka 
s přesným datem a hodinou konání akce 
(probíhají 2 kola za sebou, max. 2 x 15 
dětí). Pokud je naplněn počet 30 dětí, 
ostatní přihlášky budou automaticky za-
řazeny do následujících termínů. Vítání 
občánků probíhá několikrát do roka dle 
počtu přihlášených miminek.

Přihlášky jsou ke stažení na webových 
stránkách městské části Praha - Čakovice 
nebo mohou rodiče přinést rodný list dí-
těte a přihlášku vyplnit hned na místě na 
odboru občanskosprávním.

Do Čakovic opět 
zavítá kinobus
Ve dnech 18. až 21. června do naší měst-
ské části opět zavítá oblíbený kinobus. 
Na náměstí Jiřího Berana se budou pro-
mítat filmy již posedmé. Jejich složení 
se momentálně vybírá a v příštím čísle 
časopisu vám již představíme kompletní 
program.

Noc kostelů v Čakovicích
V pátek 25. května se bude opět konat 
celostátní akce Noc kostelů. Připojí se 
i náš kostel sv. Remigia v Čakovicích. Jste 
srdečně zváni k prohlídce kostela v čase 
od 16.30 do 22 hodin. Ještě raději bu-
deme, pokud navštívíte některý z bodů 
programu.

Od 16.30 hodin se těšíme na rodiny 
s  dětmi. Pro ně vždy připravujeme ak-
tivity, které kombinují vzdělávací, zá-
bavnou a výtvarnou složku. Nejinak to 
bude i  letos. Víc neprozradíme, nechte 
se překvapit. V 18 hodin navážeme mší 
svatou, kterou bude sloužit pan farář 
p. Pavel Budský. V 19.15 si můžete přijít 
poslechnout přednášku p. Pavla Bud-
ského o pomoci chudým dětem v Ekvá-
doru prostřednictvím nadace San Jose 
Freinademetz, která působí v městečku 
Ventanas. P. Pavel Budský s nadací již léta 
spolupracuje a také už vícekrát Ventanas 
navštívil, aby kromě finanční pomoci 
na dálku pomohl také přímo. Vyprávění 
může být i povzbuzením, že pomáhat 
má smysl.

Ve 20.30 se už potemnělý kostel rozezní 
meditativními vícehlasými zpěvy z mezi-
národní komunity Taizé ve Francii, prolo-
ženými krátkými čteními a modlitbami. 

Toto večerní pásmo zve k poslechu, pří-
padně také ztišení a rozjímání. Rádi se 
budeme modlit i na vaše úmysly, chce-
te-li, můžete vložit text vaší prosby do 
připravené krabice. Prosby o modlitbu 
lze také zaslat e-mailem na adresu inten-
ce@farnostcakovice.cz, případně zcela 
anonymně prostřednictvím webových 
stránek naší farnosti www.farnostcako-
vice.cz, kde najdete také podrobnější 
informace o programu. V kostele můžete 
setrvat až do 22 hodin.

Během celé akce budete mít možnost 
podívat se na věž kostela i na kůr s var-
hanami, nahlédnout do bočních kaplí, 
prohlédnout si sochy světců, tedy ta mís-
ta, která byste v běžném provozu kostela 
spatřili jen těžko nebo zběžně. Udělejte 
si čas pro sebe a pro druhé a přijďte (zno-

vu) objevit místo v Čakovicích, které, ač 
postaveno v minulosti, žije současným 
životem. Díky lidem, kteří se v něm pra-
videlně scházejí, aby se zde setkali ne-
jen se sebou navzájem, ale především 
s Bohem, k jehož oslavě byly postaveny 
všechny kostely, tedy i ten náš – kostel 
sv. Remigia.

Noc kostelů v Čakovicích, program:
16:30 – 17:45 Program pro děti
18:00 – 18:30 Mše svatá
19:15 – 20:00  O naší pomoci chudým 

dětem v Ekvádoru
20:30 – 21:00  Večerní pásmo modliteb 

a písní z Taizé
16:30 – 22:00 Volná prohlídka kostela

Za organizační tým Farnosti Čakovice 
Jana Kloudová. Foto: Eva Jelínková
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Možná jste si všimli, že se v Miškovicích 
od hřiště, kde vede červená turistická 
značka, začala sázet alej třešní. Po zamě-
ření další části cesty a vyřešení někte-
rých majetkových třenicí budeme v  sá-
zení pokračovat na podzim. V té době 
nás čeká i další velké vysazování. Firma 
Odien, vlastník většiny pozemků bývalé 
Avie, má jako náhradní výsadbu za ká-
cení v areálu Avie povinnost vysadit cel-
kem 96 stromů. Tyto budou na různých 
místech v obci, ponejvíce v sídlišti na ze-
lené ploše k Třeboradicícm a jako dosad-
ba alejí lip v ulici Danielova a Homolová.

Jako perličku bych uvedl postup stát-
ních orgánů k nám, k obcím. Žádali jsme 
po SPU (Státní pozemkový úřad) o vydá-
ní dvou malých pozemků, bývalých cest, 
od ulice Bělomlýnské, přes alej Svěcené-
ho až k Mirovicím. Tyto pozemky nám 
SPU odmítl vydat z toho důvodu, že je 

nutné mít projektovou dokumentaci na 
stavbu. Jinými slovy, pokud bychom tam 
stavěli, nalili asfalt nebo beton, pozemky 
nám vydají, v případě, že chceme cestu 
s trávou a alejí, není výdej možný. Záko-

Další velké sázení stromů nás čeká na podzim
ny jsou zkrátka různé, u některých o je-
jich potřebě nezbývá než pokrčit čelo 
a povzdechnout si.

Daniel Kajpr, místostarosta

Poukázky pro seniory
V rámci schváleného rozpočtu na rok 2018 byla i letos vyčle-
něna částka na příspěvky pro seniory, které jsou každoročně 
poskytované na masérské, kosmetické, kadeřnické služby a pe-
dikúru.

Poukázky lze využít na těchto místech:
•	 Toušová Jana, Danielova 319/21, Čakovice (masáže)
•	 Domínková Eva, Cukrovarská 815, Čakovice (kosmetika)
•	 Vyhlídková Jitka, Cukrovarská 52, Čakovice (pedikúra)
•	 Košumberská Iveta, Cukrovarská 815, Čakovice (kadeřník)
•	 Růžičková Marcela, Machnova 204, Miškovice 

(pedikúra a masáže)
•	 Kudrnová Stanislava,  Radonická 130, Miškovice (kadeřník)
•	 Krejčíříková Romana, Radonická 130, Miškovice, tel. 

283932101, kadeřník
•	 Horáková Jaroslava, Cukrovarská 502, Čakovice (kadeřník)
•	 Jindráčková Eva, Cukerní 243, Čakovice (kadeřník)
•	 Zelenková Zdenka, Fine Studio, Dr. Marodyho 912/10, 

Čakovice (masáže)
•	 Ing. Alena Enderlová, docházka do domu, tel. 605 807 020, 

masáže

Klub seniorů
Přednášky na měsíc květen

23.5. od 14.00 h. Darina Ničová – Neuvěřitelná Severní Indie
30.5. od 14.00 h. Ina Málková – Srí Lanka

Přednášky na měsíc červen

6.6. od 14.00 Pavla Lešovská – Rod Thurn Taxis
13.6. Výlet MHD na zámek Veltrusy s Evou Sokolovou
20.6. od 14.00 h. Vycházka s Evou Sokolovou do 
Stromovky. Sraz 9.00 Tesco Čakovice

•	 Monika Perglová, Cukrovarská 83 (Kadeřnictví Bellis), 
Čakovice

•	 Kadeřnictví  PRAKAD - Staňková, Dr. Marodyho 14, Čakovice, 
tel. 732 107 220, kadeřnické služby

Podmínky vydávání poukázek a jejich využití jsou stejné 
jako v minulém roce (poukázky se vydávají od 9. května 
2018):
•	 roční příspěvek pro seniory je 250,- Kč
•	 příspěvek je poskytován formou vydání  dvou poukázek 

v hodnotách 1 x 100,- Kč a 1 x 150,- Kč
•	 poukázky se použijí jako platidlo
•	 každý senior, který má trvalé bydliště na území městské části 

Praha – Čakovice a v letošním roce dovrší věku 60 let a více, si 
může vyzvednout poukázky u paní Iny Málkové (přízemí bu-
dovy úřadu, č. dveří 104), nebo  na  podatelně (č. dveří 105)

•	 poukázky se vydávají oproti podpisu a po předložení občan-
ského průkazu

•	 poukázky jsou nepřenosné, platí pouze pro oprávněného 
příjemce

•	 platnost poukázek končí 30. listopadu 2018

Senioři
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Dění v městské části na you tube kanále

Zápisy do mateřských 
škol

Gymnázium běží pro 
dobrou věc

Nové výletní vlaky 
z Čakovic

Pohádkový park

Ukliďme Čakovice

Mezinárodní setkání 
učitelů

Antropologická 
přednáška 
Mgr. Horákové

Reportáž o zápisech do 
mateřských škol - obsahuje 
důležité informace 
k zápisům, primárně do 
MŠ Čakovice I.

Reportáž z 8. ročníku 
tradičního charitativního 
běhu Gymnázia Čakovice. 
Konal se v zámeckém 
parku a výtěžek z něj šel na 
Centrum Paraple.

Reportáž o nových výlet-
ních vlacích společnosti 
KŽC Doprava, které staví 
v Čakovicích a míří do zají-
mavých lokalit jako je Koko-
řínsko nebo Český ráj.

Reportáž z akce pro děti 
v čakovickém zámeckém 
parku Pohádkový les.

Reportáž o celostátní akci 
ukliďme Česko, do které 
se pod organizací spolku 
NAČOS zapojily i Čakovice 
včetně základní školy.

Reportáž o mezinárodním 
setkání učitelů, které hostila 
MČ Praha - Čakovice.

Reportáž o tom, co se našlo 
během archeologických 
vykopávek v Čakovicích 
během posledních let.

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

Kronikářské perličky – rok 1931

Leden
Hostinští se zásobují ledem. Finanční 
komise uvažuje o obecních financích, 
které se jeví velmi neutěšeně. Pro vylep-
šení rozpočtu navrhovány různé dávky: 
z lihových nápojů, z chodníků, z činže, 
atd…, ale rozhodnutí nepadlo. Sněží, 
cesty jsou velmi rozbláceny.

Únor
Povoleno sdružení pro postavení Huso-
va pomníku, aby byl umístěn v obecním 
parku místo na projektovaném budou-
cím náměstí Masarykově. Park k tomu 
dle návrhu architekta Kumpána bude 
upraven. Místní obvodní lékař daroval 
500 Kč na mléko dětem. Šíří se hrozivě 
všeobecná nezaměstnanost nejen u nás, 
ale ještě ve větší míře v Německu i Anglii. 

Stát musí povolovati podpory a mnohé 
obce přikročují k nouzovým pracím.

Březen
Cukrovar propouští staré dělníky, kteří 
v  předchozích letech bývali zaměstná-
ni až do léta. Opatření je úsporné. Padá 
sníh a na letňanské silnici uvázla celá 
řada aut a nemohla dále. Obecní úřad 
poslal 74 lístky na potraviny a 19 mléče-
nek. Nezaměstnanost vnáší do mnohých 
rodin značnou bídu. Celý březen byl ne-
obvykle studený. 

Duben
Ve Španělsku prohlášena republika, král 
Alfons XIII. odchází do vyhnanství. U nás 
slavnost vzkříšení konána za značné 
účasti mužů a žen, ale malé účasti mlá-

deže. Pro obec objednány stromky ze 
Šopky u Mělníka po 22 Kč. Objednáno 
60 jasanů, 48 hlohů, 10 jilmů a 60 aká-
tů. Poštovní úřad bude spojen druhou 
telefonní linkou. Obec přijala do práce 
64 nezaměstnaných. Dělníci mají 3-4 Kč 
za hodinu při úpravách kanalisace, silnic, 
cest a chodníků. Vydáno bylo již 4600 Kč. 
Potraviny: mouka 3Kč/kg, rýže 4-9, bram-
bory 3, maso hovězí 16, vepřové 18, kapr 
15, úhoř 36, vajíčko 65 hal. Povolují se 
stavby a přístavby domů občanům Vo-
jáčkovi, Holcové, Haškovi, Trykalovi, Mál-
kovi, Vlkovi, Sedláčkovi, Kolkovi, Noušovi 
a Červinkovi. 

Květen
Na 1. května sehrána tělovýchovnými 
jednotami divadelní představení: v so-
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Starosta František Fořt, foto archiv,
Husův pomník, foto archiv

kolovně Naši furianti a u Trykalů Utrpe-
ním k vítězství. Konány schůze, koncerty 
a průvody všech politických stran v Pra-
ze. V místním obecním parku započato 
s kopáním základů pro pomník. Základ 
nutno chrániti betonem, neboť vespod 
jest voda. Sdružení pro pomník Jana 
Husa a sdružení pro postavení pomníku 
padlým vojínům se spojila a pomník Hu-
sův bude upraven i pro pomník padlých. 
Pan Vojáček dohotovil novou truhlář-
skou dílnu. Kanalisace položeno 288m. 
Zaměstnáno bylo 50 dělníků. Rozkvétají 
sady a poskytují pohled úchvatný. Ob-
líbený básník, neohrožený politik a  se-
nátor, Viktor Dyk, se utopil při koupání 
zachvácen srdečnou mrtvicí. Byl nadše-
ným vlastencem a v politice obávaným 
protivníkem. 

Červen
O Božím Těle konán průvod ku 4 oltá-
řům – v zámku, u p. Rumla, u p. Samohr-
da a u opatrovny. Šest hudebníků hrálo 
v průvodu a veliká řada malých družiček 
a dospělých účastnila se této pobožnos-
ti. Započato s úpravou Staré návsi. K ná-
vrhu p. Fořta usneseno, aby obecní po-
tah jednou v týdnu odvážel odpadky ze 
všech domů. Největší spotřebu vody má 
Ing. Samohrd (zahradnictví) a p. Sládek 
(hostinský). Komunisté se dožadují, aby 
se začalo se stavbou školy kvůli neza-
městnanosti. Obec legionářská v Čakovi-
cích oslavuje desetileté trvání. Konala se 
valná hromada, průvod, zpíval Slavibor, 
udílela se záslužná vyznamenání a večer 

byla veselice v sokolovně a ohňostroj. 
Několik skupin občanů sbírá po obci pří-
spěvky na pomník. 

Červenec
6. Odhalován odpoledne v obecním par-
ku pomník Mistra Jana Husa, zhotovený 
dle návrhu sochaře J. Straky v architekto-
nické úpravě Ing. Jar. Rösslera, který na 
podstavci umístil poprsí legionářů a des-
ky se jmény padlých. Průvod, který se řa-
dil na cvičišti DTJ, byl velmi četný s mno-
ha prapory. Obecenstvo nemohlo se do 
parku vejít a stálo kolem. Řečník vylíčil 
zásluhy Husovy dle pravdy a za všeobec-
né pozornosti. Žně v plném proudu při 
příznivém počasí. 

Srpen
Konán pohřeb hostinského Bohumila 
Hrdiny, člověka pro mírné chování vel-
mi oblíbeného, který zemřel ve věku 48 
roků. Žně jsou téměř ukončeny. V  Ně-
mecku hlasuje se plebiscitem o rozpuš-
tění vlády. Hakenkrajcleři, kteří toto hla-
sování proti vládě vyvolali, obdrželi ale 
jen 37% hlasů a vládní strany zvítězily. 
23. U nás konána schůze nově se tvoří-
cí strany fašistické. Účast značná tak, že 
tovární hostinec sotva stačil. Pouze 1 
příslušník čsl. strany sociální schůzi rušil 
a byl z místnosti vyveden. Žádosti míst-
ních invalidů o biograf nebylo vyhověno 
z důvodu, že v době hospodářské tísně 
zábava k útratě svádí a biograf mravnos-
ti nepřispívá, mimo to už tu biograf je. 
30. Místní domovináři zakládají novou 
jednotu baráčnickou v Čakovicích. Ko-
nal se pestrý průvod v čele s třemi jezdci 
v krojích a za nimi konšelé, mládež a děti 
rovněž v krojích. Jeden jinoch nesl máji 
okrášlenou 20 pentlemi a ty nesly kolem 
družice. 

Září
27. Konají se volby obecní. Některé poli-
tické strany snažily se působiti na voliče 
agitačními články v novinách a různý-
mi plakáty s hesly. Všech voličů v místě 
bylo 2080, 1037 mužů a 1043 žen. Vol-
by se účastnilo 1961 volič, ale platných 
hlasů bylo 1925. Zvítězili Čes. socialisté 
(9 mandátů), za nimi Sociální demokra-
té (8 mandátů), Komunisté (5 mandátů), 
Národní demokraté (3 mandáty),… Po 
dva dny volební nesměly se prodávati li-
hoviny žádného druhu. Letošním rokem, 
následkem světového nadbytku cukru, 
omezeno zpracování řepy na 80%.

Říjen
O posvícení byla mnohem menší účast 
obecenstva kupujícího i diváků. Večer 
byly taneční zábavy u Sládků a Tryka-
lů. Sváží se řepa do kanálů. Pohled na 
park a stromoví je nádherný, zvlášť za 
svitu slunce. 18. V noci na neděli zemřel 
v Americe největší vynálezce své doby 
Tomáš Alva Edison, jemuž se podařilo 
změnit elektrickou energii na světlo, po-
hyb a zvuk. Na oslavu státního svátku 
prohlášení samostatnosti vložena byla 
prsť z bojišť – Zborova, Terronu, Piavy - 
do pomníku padlých vojínů. 

Listopad
V restauraci p. Trykala byl volen staros-
ta. Strany sjednotily se na kandidatu-
ře p.  Františka Fořta, továrního mistra. 
Zvolen byl 16ti hlasy, 6 lístků odevzdáno 
prázdných. 

Prosinec
Koná se schůze nového zastupitelstva 
u Trykalů. Zahajuje starosta Fořt a praví, 
že obec vstupuje do těžkého období. 
Největší obtíž bude řešení nezaměst-
nanosti, které dříve nebývalo. V cukro-
varu ukončena řepná kampaň. Sociální 
komise pořádá sběrací akce pro neza-
městnané. Předsedou komise zvolen 
Jos. Provazník. Podporováno je 55 osob. 
O Vánocích na obecním úřadě rozdává-
no sebrané šatstvo, pořádá se nadílka 
pro děti.

Připravila Jarka Krákorová
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REFERENT - ÚČETNÍ

Odbor: Finanční odbor

Místo výkonu práce:  
Úřad městské části Praha – Čakovice se sídlem 
Nám. 25. března 121, Praha - Čakovice

V platové třídě:  
8 – 9 podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, Nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, vše v platném znění

Pracovněprávní vztah: plný pracovní úvazek 40 hod. týdně, 
na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíců

Nástup do zaměstnání: předpoklad červen 2018, popř. 
dohodou

Požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední 
vzdělání s maturitní zkouškou, obor ekonomický, praxe
min. 2 roky s podvojným účetnictvím

Úřad městské části Praha – Čakovice
zastoupený tajemnicí Úřadu městské části Praha – Čakovice vyhlašuje 

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍCH MÍST

DĚLNÍK A ŘIDIČ

Odbor: Odbor rozvoje a údržby obce, oddělení údržby

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

V platové třídě: 6. – 7. plat. třída podle Nařízení vlády 
č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve ve-
řejných službách a správě a zák. č. 262/2006 Sb., v platném 
znění, stupeň dle délky praxe

Pracovněprávní vztah: plný pracovní úvazek 40 hod. týd-
ně, na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce

Nástup do zaměstnání: možný ihned, popř. dohodou

Náplň práce: práce při údržbě zeleně, úklidu a údržbě 
městské části podle pokynů vedoucího (manuelní práce, 
obsluha zahradní a jiné techniky, řízení motor. vozidel) pra-
covní pohotovost především v zimním období ostatní čin-
nosti dle pokynů vedení ÚMČ

mĚStSkÁ čÁSt

Více informací na www.cakovice.cz, nebo u tajemnice úřadu,  
Ing. Mileny Pekařové (283 061 415, pekarova@cakovice.cz)
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Panther Gym Čakovice
Budova firmy Formkov / Oderská 843/9, Praha - Čakovice
tel.: + 420 725 518 688 / e-mail: info@panthergym.cz
www.panthergym.cz / www.facebook.com/panthergymcakovice

SOLÁRIUM
1 MINUTA ZA 12,- Kč

100 MINUT ZA 1000,- Kč

OTEVÍRACÍ DOBA:
PONDĚLÍ - PÁTEK  7,00 - 22,00 HOD.
SOBOTA - NEDĚLE  9,00 - 21,00 HOD.
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inzercehaSiči

Výzva: 
Prosíme výherce, který získal 

v tombole poukaz na školu 
smyku v Mostě, aby se nám 

ozval na jedno z tel. čísel 
777059667 nebo 605111099, 

pro uplatnění poukazu je 
nutná jeho výměna!!!

Čtěte příště
V příštím čísle čakovického časopisu 

přineseme obsáhlý a zajímavý 
rozhovor s šéfem našich hasičů 

Michalem Linhartem.

 » Březnová sobota, dvacátá hodi-
na večerní, sál třeboradického Ma-
ximum club restaurantu a linoucí 
se příjemná hudba z produkce Pl-
zeňského expresu, to je neklamná 
známka zahájení dalšího ročníku již 
tradičního hasičského plesu Sboru 
dobrovolných hasičů z Miškovic.

„Vyprodaným sálem, nesouce se těla 
v hudbě blažené, kdy bratr Ulrich za po-
moci dalších tombolu prodával a hlásil, 
seč mu lístky a síla ducha stačila“. Tak by 
zřejmě naši hasičští předkové, zaklada-
telé okomentovali průběh konání plesu 
před necelými 90 lety, kdy se sbor zrodil 
a vydal se, mimo jiné, i na cestu místní 
kulturní osvěty. 

Dnes bychom celou, již uskutečněnou 
událost popsali jinými slovy, nýbrž stej-
ného významu. „Vyprodaný sál, spo-
kojení hosté, dobrá nálada, příjemná 
hudba a obsluha provázeli příjemným 
večerem, kdy chybět nemohla ani tom-
bola, kterou „Románek“ prodával jako 
o život“. Ano, vše přesně tak jak má být. 
Jsme totiž moc rádi, když nám lidé dávají 
najevo, svoji spokojenost, a to již nece-
lých 90 let. A protože neutuchající elán 
v pořádání takovýchto akcí neztrácíme, 
musíme srdečně poděkovat i těm, bez 
jejichž přičinění by nebyla tak úspěšná, 
tedy sponzorům.

Srdečné díky MČ Čakovice za záštitu 
celé akce, Ing. Bc. Michalu Motyčkovi 

Hasičské ohlédnutí

Ples SDH Miškovice 2018 - plesáme již bezmála 90 let
a Golden Well Hotelu Praha, Ing. Miro-
slavu Petříkovi, Autodopravě Jančovič, 
Sladké dílně a cukrárně Čakovice, Made 
Group s.r.o., Jaroslavu Pokornému – Im-
pera Park s.r.o., Luboši Encovi, Restauraci 
U Michala, Pneuservisu Ševčík, spol. Ka-
patex s.r.o., Hostinci Pod Vrbou, Magda-
leně Koudelkové, Miroslavě Jančovičo-
vé, Evě Domínkové – kosmetické služby, 

Šárce Lněničkové – trafika, Janě Matra-
sové, Stanislavě Kudrnové, Marcele Pa-
velkové, Jitce Vyhlídkové, Pizzerii Za sto, 
Marcele Růžičkové – pedikúra, Miroslavu 
Jurkovi, Truhlářství Jurek a Ing. Alexan-
deru Lochmanovi, Ph.D. Vaší spolupráce 
si nesmírně vážíme.

Michal Linhart, SDH Praha - Miškovice
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Miss a Ideální mladý muž 2018 SOŠ a SOU Praha – Čakovice

školStví

 » Soutěž ve volbě Miss a Ideálního 
mladého muže patří na naší škole 
neodmyslitelně k měsíci dubnu. Le-
tos připadla na 18. dubna, a to po 
patnácté. Posedmé v ní společně 
soutěžilo 8 žákyň a 6 žáků.

V sále SOŠ a SOU se v 15.00 hodin sešlo 
více než 200 diváků z řad vzácných hos-
tů, studentů, kamarádů, rodičů, učitelů.

Celou soutěž bravurně provázel mode-
rátor a herec pan Jan Čenský.

Mezi diváky zasedlo mnoho čestných 
hostů jako např. prof. Eva Kislingero-
vá, náměstkyně primátorky, Ing. Alice 
Mezková, zástupkyně ředitele MHMP 
pro sekci služeb občanům nebo ředi-
telka odboru školství a mládeže MHMP 
Mgr. Lenka Němcová a další vzácní hos-

té. Do poroty přijalo pozvání 8 osobností 
společenského a kulturního života jako 
např. herečka a malířka Iva Hüttnero-
vá, Lucie Benešová, Dana Morávková, 
zpěvačka Hanka Křížková, předsedkyně 
školské rady Ivanka Heřmánková a mno-
ho dalších.

Diváci ve zcela zaplněném sále měli 
možnost zhlédnout pestrý, téměř třího-
dinový program, jak v podání samot-
ných soutěžících, tak i vystoupení hostů.

Přípravy soutěže probíhaly již několik 
týdnů předem, a to zejména z aktivity 
hlavního organizátora pana učitele Mgr. 
Antonína Anderse a samotných soutěží-
cích. 

Celá soutěž byla zahájena kabaretní hu-
dební revuí „Cestujeme s písničkou“, kde 

se poprvé soutěžící předvedli v úlohách 
zvolených českých i světových hudeb-
ních hvězd a svou osobní prezentací, 
která byla promítána na velkém plátně 
pódia. V této části soutěže se moderová-
ní skvěle ujali Marie Vaníčková a Ordojan 
Armen z prvního ročníku oboru Kuchař 
– číšník.

 Přítomní poté sledovali další tři disciplí-
ny, kterými byly: volná disciplína, před-
vedení originálního plážového modelu 
a módní přehlídka společenských šatů 
a obleků.

V letošním ročníku získala „Miss sym-
patie“ v internetovém hlasování diváků 
Amálie Divišová a titul „Muž sympatie“ 
vybojoval Michal Řimsa.

Titul „2. Vicemiss“ SOŠ a SOU Praha – Ča-
kovice získala žákyně prvního ročníku 
oboru Podnikání Nicola Kučerová, dru-
hé místo a titul „1. Vicemiss“ vybojovala 
žákyně 2. ročníku oboru Kuchař - číšník 
Nikola Marettová.

Vítězkou a zároveň držitelkou titulu 
„MISS 2018“ se stala žákyně druhého 
ročníku oboru Kuchař – číšník Tereza Ha-
rantová. Gratulujeme.

Také chlapci soutěžili o své tituly „3. Ide-
álním mladým mužem“ se stal Jiří Ma-
terna z 1. ročníku oboru Kuchař – číšník, 
v závěsu na druhém místě skončil a titul 
„2. Ideální mladý muž “ získal Volodymyr 
Menshykh z 1. roč. oboru Kuchař- číšník. 
Oběma se vedlo v soutěži velmi dobře 
a sklízeli od publika bouřlivé ovace.

„Ideálním mladým mužem“ pro rok 
2018 se stal Miroslav Ploch ze 3. roč. 
oboru Kuchař – číšník i jemu patří od nás 
velká gratulace.

Ostatní soutěžící paní ředitelka odměni-
la pochvalou a pamětním listem.

Soutěžící si zaslouží náš velký obdiv 
a  poděkování, protože pro nás připra-
vili svými vystoupeními mnoho zážit-
ků a  mohli jsme společně prožít pěkné 
a slunečné odpoledne.

Velké poděkování patří paní ředitelce 
Mgr. Věře Novákové za umožnění uspo-
řádání 15. ročníku této soutěže a také 
všem sponzorům, bez kterých by urči-
tě soutěžící neobdrželi tak hodnotné 
a krásné dary. 

Mgr. Antonín Anders
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Třeboradičtí fotbalisté budou počtvrté 
v řadě bojovat o vytoužené vítězství 
v pražském poháru. Stříbra už mají ve 
sbírce dost, letos by to konečně chtělo 
pozlatit.

Třeboradice jsou popáté ve finále poháru

Výzva všem městským spolkům

 » Podílejte se s námi na dalším 
speciálním "Letním spolkovém 
čísle" časopisu U nás v Čakovi-
cích. 

K němu se díky spoustě vašich žádostí 
opět vracíme po dvou letech. Speci-
ální číslo, ve kterém najdete přehled 
všech spolků a organizací s činností 
pro mládež na území naší městské 

 Lídr fotbalového přeboru Prahy z Tře-
boradic a aktuálně třetí tým tabulky, 
Dukla z Jižního Města. To jsou finalisté 
letošního ročníku Teskahor poháru Pra-
hy. Oba týmy do finále proklouzly po 
stejných výslecích 4:2 (3:0). Dukla vyu-
žila domácího hřiště v duelu s Újezdem 
nad Lesy a Třeboradice vyhrály na hřišti 
Tempa. Poslední vzájemný duel v pře-
boru ovládly Třeboradice, na hřišti Dukly 
vyhrály 5:1.

Pro Třeboradice je to pátá finálová účast 
a čtvrtá v řadě. Získat pohár se jim však 
ještě nepodařilo. Pro Duklu z Jižního 
Města je to premiéra. Symbolicky na sta-
dionu svého partnerského klubu Dukly 
Praha.

Takže si zaškrtněte v kalendáři datum 
30. května a chystejte se do Dejvic na sta-
dion Na Julisce, kde se finále odehraje.

SEMIFINÁLE:

Dukla JM - Újezd nad Lesy 4:2 (3:0)

Branky: 9. a 63. Inneman, 16. Micka, 19. 
Bičaník - 67. Foltman, 87. Veselovský. ŽK. 
48. Brabenec - 64. Jelen. 

Rozhodčí: Chustecki - Hradil, Hlaváček. 

Diváků: 41.

FC Tempo - Třeboradice 2:4 (0:3)

Branky: 73. Trojan, 76. Netušil - 19. a 45. 
Faitl, 24. Janda, 59. Červenka. ŽK: 82. 
Kyncl (Třeboradice). 

Rozhodčí: Fazekaš - Toman, Chrenko. 

Diváků: 90.

Finále Teskahor poháru Prahy

středa 30. května v 17:30 - stadion Na 
Julisce / Dukla Jižní Město - Třeboradice

části, vyjde v polovině letních prázdnin. 
Rodiče (ale nejen oni) tak dostanou do 
rukou jednotný přehled všech zájmo-
vých činností a budou mít lehčí rozho-
dování, co by vybrali pro své děti.
Nezapomeňte připojit fotografii z vaší 
činnosti a máte-li, tak rovněž vaše logo.

Děkuji a těším se na spolupráci
Michal Káva, redaktor

Na adresu unas@cakovice.cz 
napište mail s předmětem 
„Spolky“ a uveďte následující 
údaje:
- Název spolku
- Webové stránky
- Kontakt
- Činnost
- Charakteristika, specifikace
- Věková kategorie
-  Termíny a místo náborů, dnů 

otevřených dveří
- Cena

Pozor! 
Vážené spolky, uzávěrka pro 
zaslání materiálů je do konce 

června 2018! 
Do této doby je zhruba měsíc 
a půl času, tedy dostatek na 

přípravu podkladů, které jsou 
ovšem vesměs jednoduché.
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v Čakovicích
po-pá 8:00 - 16:30, Na Barikádách 755/28

- rámování a paspartování na míru
- široká nabídka rámů a paspart
- rámování a výroba zrcadel 
- prodej kliprámů a fotorámečků
- prodej obrazových reprodukcí

www.ramovani-cvancara.cz
tel. 283 931 351, 602 235 081

nyní akce: 

na rámování  - sleva 10% 

Prodám řadovou garáž 
ul. Na Bahnech u zastávky MHD 

Krystalová. V roce 2007 nová střecha. 
Tel 724 873 900.

HODINOVÝ MANŽEL-montáže 
kuchyní a nábytku, malování, 

tapetování, vrtání, el. a instal. práce, 
pokládky podlah a mnoho dalšího. 

Kvalitně. Tel:723488010.

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

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

Za účelem zdejšího bydlení mé 
rodiny KOUPÍME pozemek nebo 

dům v Čakovicích, či blízkém okolí. 
Cena rychle, dle kvality, možno stav 
k rekonstrukci, demoliční i nový RD.  

Děkuji za nabídky 603801499.

NABÍDKA PRÁCE – ÚDRŽBÁŘ
Práce na plný pracovní úvazek v Praze 

9 – Čakovicích.
Náplň práce: drobné opravy, 

údržba zeleně, údržba nemovitostí, 
provádění oprav dle nutnosti, 

provádět hlavní udržovací práce 
(např. úprava okolí) a jiné úkoly 

dle zadání. Požadujeme čistý TR, 
schopnost pracovat s orientací 

na výsledek a na detail, smysl pro 
pořádek, všeobecnou technickou 

zručnost, komunikativnost, řidičský 
průkaz sk. B – aktivní řidič. Výhodou je 
praxe v instalatérských, topenářských, 
zednických, malířských, natěračských 

pracích. V případě zájmu volejte:  
pan Bína 777 720 522.

Jsme mladá rodina, koupíme 
pozemek v Čakovicích a okolí. 
Klidně i jen 200 m2, na výstavbu 

malého domku. Tel. 775978167.

Panther Gym Čakovice
Budova firmy Formkov / Oderská 843/9, Praha - Čakovice
tel.: + 420 725 518 688 / e-mail: info@panthergym.cz
www.panthergym.cz / www.facebook.com/panthergymcakovice

PŘIJĎTE SI K NÁM

ZACVIČIT
FITNESS - VYBAVENÍ MATRIX / WORKOUT KLEC / TRX
FUNKČNÍ ZÓNA / OSOBNÍ TRENÉŘI / CARDIO ZÓNA
VACU BODY SPACE /  PŘÍPRAVA NA OCR ZÁVODY 
SKUPINOVÉ LEKCE / FITNESS STRAVA A DOPLŇKY

SOLÁRIUM / PARKOVÁNÍ ZDARMA / OTEVŘENO DENNĚ
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Zájemci o inzerci ve zpravodaji „U nás v Čakovicích“  
mohou dle ceníku inzerce vyplnit formulář „Objednávka inzerce“ 

(ke stažení na www.cakovice.cz)  
a zaslat ho na adresu: inzerce@cakovice.czIN
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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

Klientský pracovník 

• Zázemí stabilní společnosti s dlouholetou tradicí.

• Široká škála benefitů (pracovní dobu 37,5 hodin týdně, 5 týdnů dovolené, 
stravenky, příspěvky na sportovní a kulturní akce a další).

• Pracovní smlouvu na dobu neurčitou – po prvním roce. 

• Naučíme Vás vše, co budete k práci u nás potřebovat.

Nabízíme pestrou práci. Budete pomáhat klientům s odesláním pošty, vyplácet 
poukázky a důchody, vydávat zásilky. Usnadníte klientům život nabídkou služeb 
partnerů České pošty nebo můžete potěšit doplňkovým zbožím. 

Kazdová Jana – vedoucí pošty
Pište: kazdova.jana@cpost.cz
Volejte: 954 219 600

Proč si  vybrat právě nás? 

Ver. 01/2016

Chtěli byste pracovat v blízkosti svého bydliště?

Pak pro Vás na pobočce v Praze – lokalita Čakovice máme pozici:

Společnost zabývající se povrchovou úpravou kovů 
přijme na pracoviště v Čakovicích - areál IMPERA 

PARK- pracovníky do výroby (možno i nevyučené nebo 
základní vzdělání), provozního údržbáře, elektrikáře a 
administrativní pracovnici (SŠ). Nástup možný ihned. 

Dobré platové a pracovní podmínky. 
Kontakt: 731461833, mail: gf.praha@gmail.com.



SOŠ a SOU Praha – Čakovice 
a 

Kulturní komise městské části  
Praha – Čakovice 

 

Vás zvou na 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 9,00 do 13, hodin 
v zahradě SOŠ a SOU, Ke stadionu 623 

 

SOUTĚŽE A HRY                VÝTVARNÁ DÍLNA 
ŽIVÁ ZVÍŘATA     CHOVATELSKÁ PORADNA 
NAFUKOVACÍ ATRAKCE               OBČERSTVENÍ 
 

VSTUP ZDARMA 

proběhne klání o 
nejlepší cirkusovou 
buchtu s nějakou 
malůvkou - "upéct, 

Akce v naší obci


