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Na zahradě školky v
Třeboradicích se pilně
pracuje

Foto: Jakub Šurovský

inzerce

již od 299 Kč za měsíc

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

AKČNÍ NABÍDKA
NOTEBOOK ZDARMA

Objednejte si týden rychlého internetu
na zkoušku zdarma!
Společnost zabývající se povrchovou
26.6.13 13:19
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: 777 608 088,
mail: gf.praha@gmail.com.
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Sportovně relaxační centrum
v Praze 9 - Čakovicích
hledá na HPP: recepční, na
VPP: uklízečku. Požadujeme:
profesionalitu, flexibilitu. Nabízíme:
práci v příjemném prostředí.
CV+foto zasílejte na: info@rlf.cz
Kontakt: 602375476

INZERCE
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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

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

KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy. Tel.: 775132921.
MANIKÚRA - PEDIKÚRA - ČAKOVICE
HROŇKOVÁ LENKA –Tel. 605 217 055
www.manikura-pedikura-lenka.cz
Manikúra, pedikúra-mokrá, suchá
Shellac CND, modeláž nehtu
Parafínový zábal k pedikúře zdarma
Vchod společný s krejčovstvím
Ul. Dr. Marodyho 177 Čakovice

přirozená strava zdravá výživa psů

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
Školička U Sparťánka
Pod Návsí 11/2, Praha 9 – Čakovice
Soukromá školička – jesličky
Přijímá dětičky od 1 roku
Volná místa
Těšíme se na Vás a Vaše dětičky
Prohlídku můžete sjednat na
tel. 722 700 268, www.uspartanka.cz,
www.facebook.com/skolickauspartanka
e-mail: sp.ms@seznam.cz

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.

mĚStSkÁ čÁSt 3
Milí sousedé,
zima nám do městské části přišla o něco rychleji,
než jsme čekali a v poslední době nám společnost
často dělá i déšť. To vždy komplikuje průběh jakékoliv stavby.
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Jak jste si jistě všimli, už se pomalu blížíme k dokončení rekonstrukce náměstí 25. března, kde se
kromě výměny sítí kompletně rekonstruoval také
povrch, který bude tvořit zámková dlažba, což přidá na charakteru příjemného náměstí. Do konce
listopadu by mělo být vše hotovo a tak doufáme,
že již brzy se vám bude chodit do kostela, do gymnázia nebo k nám na úřad mnohem pohodlněji
a z náměstí se stane exkluzivní pěší zóna.
Poté nás bude čekat nejpříjemnější část rekonstrukce, a tou bude doplnění okrasné zeleně. Nechali jsme si zpracovat projekt, aby byl celý prostor
bohatě osazen květinami a výsledky bychom měli
spatřit počátkem roku 2018. To už budeme moct
plně zhodnotit novou tvář náměstí 25. března.

Jak víte, tak aktuálně se hodně hovoří o pesticidech a jejich škodlivosti vůči životnímu prostředí.
Evropská unie buď již zakázala nebo se chystá zakázat či výrazně omezit užívání látek založených
na glyfosátech. My jsme se rozhodli již v první polovině tohoto roku, tedy ještě v době, kdy kauza
s glyfosáty nebyla aktuální, že nechceme naši půdu
zanášet pesticidy a chceme postupovat co nejvíce
ekologicky. Z tohoto důvodu jsme na odstraňování
plevele pořídíli zařízení, které nežádoucí rostliny
například na chodnících, likviduje pomocí horké
páry. Jde o zcela ekologické likvidování plevele.
Sice je to o trochu více pracnější, ale jde o dobrý
krok směrem k naší přírodě. A takových bychom
všichni mohli dělat co nejvíce.

S úctou, váš starosta Alexander Lochman

Z obsahu

Zahrada MŠ Třeboradice se mění
Zahrada mateřské školky v Třeboradicích se mění
k nepoznání a do konce listopadu by měla být hotová
hrubá stavba. Plánovaná proměna by měla být kompletně
hotová do začátku příštího školního roku.

František Buchal o sobě dal opět vědět
Strana 12

Dopravní podnik v těchto dnech provádí testovací provoz
parciálních elektrobusů. Do ulic metropole by se tak mohla
vrátit trolejbusová doprava. To by se týkalo i linky 140, která
jezdí z Palmovky do Miškovic.
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Vrátí se do Čakovic trolejbusy?

Čakovický cukrář František Buchal sbíral další ocenění. Na
prestižní cukrářské mezinárodní soutěži skončil v konkurenci
cukrářů ze všech koutů Evropy na druhé příčce a jen o kousek
mu unikl postup na světové klání.

Nohejbalisté opět brali stříbro
Potřetí v řadě se nohejbalisté TJ Avia Čakovice probojovali do
velkého extraligového Superfinále, ale ani tentokrát na zlatý
pohár nedosáhli. Po prohrách s Modřicemi a Karlovými Vary
letos padli se Vsetínem.

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 listopadu 2017.
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Jak by mohl v budoucnu vypadat lékařský dům v Čakovicích?
V minulém čísle čakovického časopisu jsme vás informovali o tom, že Rada
městské části rozhodla o tom, že nemotivost v ulici Petříkova se časem promění v "lékařský dům". Řada občanů

naší městské části volá po kapacitnější
zdravotní péči kousek od svého bydliště
a právě tento projekt by to mohl vyřešit. Dům, který dříve sloužil veteránům
a nyní je opuštěn projde rozsáhlou re-

konstrukcí, ale několik historických prvků zůstane zachováno.
Na této straně se můžete podívat na to,
jak budoucí podobu lékařského domu
vidí architekti.

VARIANTA 3 - REZAVÁ

Lékařský dům Čakovice

koncept 09.2017

2T engineering s.r.o.
V.P.Čkalova 502/14, Praha 6, WWW.2Te.cz, Torkoniakova@2Te.cz, tel. 235 311 378
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing.arch. Iveta TORKONIAKOVÁ
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Lékařský dům Čakovice

koncept 09.2017

2T engineering s.r.o.
V.P.Čkalova 502/14, Praha 6, WWW.2Te.cz, Torkoniakova@2Te.cz, tel. 235 311 378
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing.arch. Iveta TORKONIAKOVÁ
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Dočkají se Čakovice nových trolejbusů?
»»V minulých dnech spustil Dopravní podnik testovací provoz trolejbusů, které by se tak mohly po dlouhé
odmlce opět vrátit na silnice metropole. Dobrou zprávou pro občany
naší městské části je to, že se testuje část úseku linky 140, která vede
z Palmovky až do Miškovic. Zkušební úsek vede zatím pouze do Letňan,
ovšem zdá se, že vše je na dobré
cestě a projekt bude v budoucnosti
spuštěn na plný provoz. Na podrobnosti jsme se zeptali místostarosty
Jiřího Vintišky, který má dopravu
v gesci.
Pane Vintiško, v jaké fázi je testování
nových vozů?
Nyní probíhá testovací provoz, který má
ověřit provozní spolehlivost a ekonomické podmínky provozu. Je potřeba říci, že
nejde o návrat trolejbusů v pravém slova
smyslu, protože se nepředpokládá, že by
bylo vybudováno souvislé trolejbusové
vedení v celém úseku Palmovka - Miškovice. Předpokládá se, že parciální elektrobus by se napojoval na trolej v úseku,

kde je odběr elektrické energie nejvyšší
a tím pádem i největší zátěž na baterie.
To má smysl především v prudkých kopcích. Nemusí se tedy budovat nové trolejové vedení všude. Odpadne tak nutnost
budovat výhybky na křižovatkách trolejbusových linek a jiná složitá řešení.
Zmínil jste se o parciálním elektrobusu.
Mohl byste, prosím, tento termín přiblížit?
Klasické trolejbusy, které mohou jezdit
i mimo troleje, jsou většinou vybavené doplňujícím dieselovým motorem.
Parciální elektrobus je zcela bez emisí,
jelikož jde opravdu čistě o elektromotor
poháněný z baterií nebo napájený z trolejového vedení, ze kterého se při té příležitosti současně nabíjí i baterie. Trolejbusy také jezdí většinu času pod trolejí,
parciální elektrobus naopak jede většinu
času mimo trolej a na ní se napojí pouze tam, kde je to nutné. Výhodou je také
to, že je výrazně tišší oproti autobusům.
Kdo má možnost svézt se při předváděcí
jízdě, může se sám přesvědčit. Testovací
provoz bude probíhat několik měsíců,
Dopravní podnik bude zveřejňovat jízdní řády vložených spojů, které jsou určeny i pro zájemce z řad veřejnosti.

Současná trasa testovacího provozu
vede z Palmovky do Letňan. Kdy se protáhne do Čakovic a Miškovic?
Teď jde o testovací provoz. Když dopadne úspěšně, navazovala by poté další
etapa, která by už zřejmě byla na celý
úsek linky 140. To znamená Palmovka Čakovice - Miškovice. V první etapě se
testují pouze krátké autobusy, ale připravuje se vozidlo, které bude kloubové
a mělo by potřebnou kapacitu na linku
140. Pokud by obě tyto etapy dopadly
dobře, lze předpokládat, že pokud by
Praha a Dopravní podnik uvolnily finance a zakoupily potřebný počet parciálních elektrobusů, udělala by se z linky
140 první pražská trasa. Linka by pak
pravděpodobně jezdila pod číslem 58,
což z části kopíruje historickou trasu
trolejbusu 58, na kterou po zrušení trolejbusového provozu navázalo linkové
vedení 158.
V případě, že by se parciální elektrobusy opravdu uvedly do provozu pro
celou linku 140, na jakém území naší
městské části by bylo nainstalováno
trolejové vedení?
Zatím se předpokládá, že trolejové vedení by zůstalo tam, kde je nyní udělané a případně se ještě doplnilo např.
mezi metrem Letňany, kde je silové vedení elektrické energie, a obchodním
centrem Čakovice. Tyto úseky trolejového vedení by pro plný provoz parciálních elektrobusů zřejmě plně postačovaly.

Text: Michal Káva
Foto: Jan Šurovský
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Rekonstrukce zahrádky třeboradické školky jede na plné obrátky
»»Třeboradická mateřská škola rozjela svůj projekt Naše krajina a děti
si budou od příštího roku hrát v novém a nádherném prostředí. V jakém stavu je zahrádka v těchto
dnech? Vládnou na ní stroje, které
dokončují hrubou stavbu.

Kromě zmiňovaných činností se také
předláždila podlaha v zahradním domečku a kolem budovy se začalo pracovat na nových chodnících. A to i kvůli
tomu, že v budoucnu se nebude chodit
do školky tradičně dveřmi od silnice, ale
právě přes zahrádku.

„V září proběhlo výběrové řízení a 4. října
jsme se s rodiči a dětmi rozloučili s původním stavem zahrádky,“ říká ředitelka
mateřské školy Iveta Kudrnová.

„Chodilo by se vraty, kde by byl přístřešek, aby maminky mohly zaparkovat své
kočárky a děti kola. Bude to pro všechny
schůdnější a bude to náš hlavní vchod,“
usmívá se Iveta Kudrnová.

„Na zahrádku nám poprvé najel bagr
a v rámci zahradní slavnosti se poprvé
zaryl do země. Od té doby se provádí
zemní práce, zahrádka se vyčistila od
starých betonových staveb, od zídek
a odinstalovaly se herní prvky. Některé
úplně dosloužily, ty ještě funkční převezeme do školky v Miškovicích, protože
nová podoba zahrádky bude tématicky zaměřena na něco úplně jiného, než
jsme měli doposud. Do dnešního dne
se udělal také základ cestičky pro kola
a koloběžky, která bude procházet skrz
celým areálem okolo všech krajinných
prvků,“ přibližuje paní ředitelka dosavadní průběh prací.

Ve výrobě je momentálně řada speciálních herních prvků. Například ochoz,
který poté bude instalován v zadní části
zahrádky, mlžící strom či pítko.
„Je to technicky náročné. Nebude to
hotové do konce listopadu, jako hrubá
stavba, ale mělo by to být v prosinci či
lednu. Na jaře se budou prvky instalovat
a zároveň zahájíme zahradnické práce,
sázení rostlinek či zakládání trávníku,“
vypráví o dalším průběhu prací.
V době, kdy dostáváte časopis do vašich
schránek, proběhla na zahrádce první
společná akce rodičů a dětí, což je jed-

nou z podmínek projektu, že musí být co
nejvíce zapojena i široká veřejnost.
„Upravíme terénní nerovnosti, dohrabeme zeminu a upravíme věci, které nemůže dělat těžký bagr. Tahle brigáda bude
spíše pro tatínky, kteří vezmou do ruky
hrábě a lopaty, na jaře budeme potřebovat jemnější ruce maminek na záhonky.
Základ udělá firma, my budeme dotvářet
drobnější věci,“ pokračuje paní ředitelka.
V areálu třeboradické školky se pracuje
za každého počasí, během pracovního
týdne i o víkendech. „Termín dokončení
hrubé stavby je na konci listopadu, takže
nás trochu tlačí čas,“ říká.
Děti tak během aktuálního školního roku
prostory zahrádky využívat nemohou
a tak vyrážejí do všech koutů Třeboradic
a okolí. „Využíváme každý koutek, chodíme na blízké hřiště nebo na třeboradické fotbalové, také hodně na polničku
směrem do Miškovic pozorovat přírodu,“
uzavírá své povídání Iveta Kudrnová.
Děti, ale i celý personál školky, se tak má
na co těšit.

Foto a text: Michal Káva
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04b_POHLEDY A PERSPEKTIVY
Proměna zahrady MŠ Čakovice II – Naše krajina

Jak bude vypadat hotový projekt proměny zahrady?

04b_POHLEDY A PERSPEKTIVY
Proměna zahrady MŠ Čakovice II – Naše krajina
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Proměna zahrady MŠ Čakovice II – Naše krajina

školství 7

8

školství

Rekordních pět medailí míří do čakovické gastronomické školy
»»Jednou

z hlavních podzimních
gastronomických akcí se pro žáky
čakovické gastronomické školy stala již tradiční účast na mezinárodní
soutěži mladých kuchařů, číšníků
a barmanů Europa 2017, kterou
pořádá Stredná odborná škola hotelových služeb a obchodu v Bratislavě.
Letošní, již 13. ročník, probíhal ve dne ch
16. 10. – 20. 10. 2017 a stal se nejenom
platformou pro výměnu odborných
znalostí a dovedností mezi žáky a učiteli
gastronomických škol z celé Evropy, ale

i místem pro poznávání odlišných kultur
a navazování nových přátelství.
Naši žáci v Bratislavě prokázali, že patří
mezi nejlepší světovou špičku v gastronomických oborech. V silné konkurenci
týmů Gruzie, Polska, Chorvatska, Slovenska a dalších, dokázal náš tým vybojovat
pět medailí v disciplínách kuchař - vaření
slavnostního menu, číšník - servírka - obsluha, číšník servírka - slavnostní tabule,
barman - příprava koktejlu a flambování.
Získání dvou zlatých, dvou stříbrných
a jedné bronzové medaile jasně rozhodlo o tom, že náš tým, složený z žáků
Vojty Hlavatého, Lukáše Kuřila, Nikoly

Bálkové, Davida Notka a Kristýny Barešové byl nejlepší v této soutěži. Tento
„hvězdný“ úspěch čakovického týmu by
nebyl možný, bez náročné přípravy, kterou žáci prošli pod vedením svých učitelů teoretického vyučování a odborného
výcviku Romana Pecha, Václava Pergla,
Bc. Marcely Volfíkové, Ing. Viktora Valenty a Mgr. Antonína Anderse.
Ředitelka SOŠ a SOU, Praha – Čakovice
předala po příjezdu žáků a učitelů všem
čestná uznání za vzornou reprezentaci
školy v zahraničí a za propagaci české
gastronomie na mezinárodní úrovni.

Text a foto: Jakub Částka
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Čakovickou školu navštívila čínská delegace
»»Na začátku školního roku se čakovická Základní škola Dr. Edvarda
Beneše dočkala vzácné návštěvy.
Přišli se totiž podívat zástupci čínské experimentální základní školy
s pro našince krkolomným jménem
Yinmajingxiang Expe.
"Česko-čínská kulturní asociace nás
konktaktovala poprvé již v lednu, že by
právě tato škola chtěla navázat užší spolupráci, při níž by šlo o výměnu učitelů,
žáků i zkušeností. V průběhu jednání
s námi se asociace nakonec rozhodla ji-

nak a navázala spolupráci s britskou školou. Nicméně nám bylo sděleno, že zůstaneme v databázi zájemců a v případě
další nabídky spolupráce se nám ozvou,"
vysvětluje zástupkyně ředitele Petra Boháčková.
A asociace se opravdu ozvala, právě na
začátku nového školního roku.
"Do Prahy se vypravila delegace 33 čínských pedagogů z nejrůznějších základních i středních škol ze všech koutů Číny
a na dvě hodiny navštívili naši základní
školu. Vyměnili jsme si zkušenosti, setkání se zúčastnil i pan starosta a náš pan

ředitel ukazoval čínské delegaci vše, co
je zajímalo," dodává Petra Boháčková.
Pedagogové z nejlidnatější země na
světě si pochvalovali vybavení čakovické školy, ale také na jejich poměry malý
počet dětí v jednotlivých třídách. Prošli
si celou školu, tělocvičnu, velice se jim líbila future class room a interaktivní stoly.
"Zvali nás, ať určitě přijedeme i k nim do
Číny. Uvidíme, jak se bude spolupráce
vyvíjet dál," říká zástupkyně ředitele.

Text: Michal Káva
Foto: Petra Boháčková
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Úřad městské části Praha – Čakovice
zastoupený tajemnicí Úřadu městské části Praha – Čakovice vyhlašuje
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍCH MÍST
DĚLNÍK A ŘIDIČ

SPRÁVCE SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ

Odbor: Odbor rozvoje a údržby obce, oddělení údržby

Odbor: Odbor bytového hospodářství a správy budov

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

Sjednaný druh práce: správce sportovní haly a veřejného
hřiště s provozním objektem

V platové třídě: 6. – 7. plat. třída podle Nařízení vlády
č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a zák. č. 262/2006 Sb., v platném
znění, stupeň dle délky praxe
Pracovněprávní vztah: plný pracovní úvazek 40 hod. týdně,
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), pracovní
pohotovost především v zimním období, ostatní činnosti dle
pokynů vedení ÚMČ

V platové třídě: 3. - podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění
Pracovněprávní vztah: 40 hod. týdně, na dobu neurčitou,
zkušební doba 3 měsíce; nerovnoměrné rozložení pracovní
doby (směny, konto pracovní doby)
Nástup do zaměstnání: možný ihned, popř. dohodou
Náplň práce: Zajištění provozu sportovních zařízení podle
provozních řádů a pokynů vedení odboru a ÚMČ
Více informací k jednotlivým pozicím na webových stránkách www.cakovice.cz.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit do podatelny úřadu na adresu:
Úřad městské části Praha – Čakovice, Ing. Milena Pekařová – tajemnice, nám. 25. března 121, 196 00 Praha 9 – Čakovice
Obálku označte slovy – NEOTVÍRAT
Kontaktní osoba: Ing. Milena Pekařová (283 061 415)
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František Buchal o sobě dal opět vědět,
na domácí i mezinárodní scéně
»»Čakovický

cukrář František Buchal se může pyšnit dalším úspěchem do své již tak bohaté sbírky.
Zúčastnil se totiž mezinárodní soutěže nejlepších cukrářů a kuchařů
Evropy, do které se kvalifikoval díky
vítězství na tuzemském klání Cukrář
roku.
„Soutěž probíhala v Letňanech, Česká
republika měla možnost pořádat tuto
akci již podruhé. Probíhalo to na začátku října od čtvrtka do neděle. Soutěže
o nejlepšího cukráře se zúčastnili zástupci osmi zemí. Kromě nás také ještě
Norsko, Švédsko, Itálie, Maďarsko, Chorvatsko, Rumunsko a Španělsko,“ vypráví
pan Buchal.
Z této akce se postupovalo na celosvětovou soutěž, která bude mít veliké finále
v Kuala Lumpur. Do hlavního města Malajsie se kvalifikoval pouze vítěz. A bohužel, Františku Buchalovi to uteklo o pověstný vous, jelikož skončil druhý.
„Bohužel, nepostoupili jsme. Trochu
jsme si ale spravili následující den, kdy
sice nebyla mezinárodní soutěž, ale šlo
o oblíbený Memoriál Miroslava Sadílka
v taženém závinu. Toho jsme se zúčastnili již počtvrté, pokaždé se z naší cukrárny účastníme dva. Vyhráli jsme vždy
jednu z kategorií, buď diváckou, nebo
odborné poroty. Letos jsme vyhráli porotu. V divácké nevíme, jelikož i kdyby

vyhrál vítěz poroty u diváků, tak skončí
automaticky na druhém místě a vyhraje
druhý v pořadí. Vyhráli jsme u poroty,
ale ne přímo já, i když jsem měl k tomu
nakročeno. Večer před soutěží jsem řekl
slečně Katce Švestkové, která mi pomáhala při evropské soutěži, jestli se nechce také zúčastnit. Tak šla a vyhrála to,
já skončil druhý,“ usmívá se.
Druhé místo na prestižní mezinárodní
soutěži. Někdo to může brát jako úspěch,
někdo naopak jako zklamání. „Prostě do
Kuala Lumpur letí jenom první,“ směje se
František Buchal. „Když někam jdu soutěžit, tak proto, abych vyhrál.“
Soutěžící v mezinárodním klání měli jasně daný úkol - během třech a půl hodiny
udělat čokoládový dort za použití určených ingrediencí a v rozmezí váhy 1 až
1,2 kilogramu. Druhým úkolem pak bylo
udělat jednoporcový moučník pro šest
osob.
„Co se týkalo čokoládového dortu, tak
jsme používali čokoládu z Madagaskaru,
dále jsme použili maliny, pistácie a čokoládové růže. V dezertu jsme šli do našich surovin, kromě portského vína. Tam
jsme udělali dortík s vínem, kde jsme použili bezlepkové suroviny, byl tedy vhodný i pro celiatiky. Korpus byl z mandlového bezé, náplň byla tvaroh, šlehačka
a ztužené želatinou, do toho jsme vložili
vypeckované a odslupkované hroznové

víno a potáhli jsme to glazé s vínem a bílou čokoládou. Do tvarohu i polevy jsme
ještě přidali ledové víno a dozdobili to
karamelovou spirálou a kvítky levandule. K tomu byla čokoládová hlína, citronový sorbet s použitím sektu, jahodová
pěna z čerstvých jahod, sušených bílků
a portského vína a navrch jahoda. Měli
jsme vybavené studio, které jsme si ještě dovybavili, což bylo trochu náročné,“
zahrává si s chuťovými buňky čtenářů
vyhlášený cukrář.
Jak bylo řečeno, pan Buchal skončil druhý, z vítězství se radovala dvojice z Maďarska.
„Jejich výtvor byl takový všelijaký na pohled, ale důležitá je samozřejmě chuť,“
říká.
Cukrářské výtvory hodnotila porota složená z lidí z celé Evropy.
I druhé místo je skvělým úspěchem.
Skvělé dobroty Františka Buchala můžete ochutnat i vy, stačí zajít do Cukrárny
Buchalovi, kterou najdete v ulici U Červeného mlýnku. Kdo zavítá do cukrárny
v pátek 17. listopadu, může ochutnat
tažený závin, který vyhrál zmiňovanou
soutěž Memoriál Miroslava Sadílka a zároveň si můžete rovnou objednat vánočky či cukroví. Neváhejte, opravdu to stojí
za to!

Text: Michal Káva
Foto: archiv Františka Buchala

Kultura
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Holokrci opět vzpomínali na Mirka Kociána
Již podruhé se vzpomínalo na zesnulého
muzikanta Mirka Kociána. Za podpory Městské části Praha Čakovice se do
sálu třeboradické restaurace Maximum
vměstnalo na dvě stovky návštěvníků,
kteří si užili vystoupení oblíbených Holokrků a jejich hostů.

Světlany. Všichni si v příjemné atmosféře
užívali skvělou hudební show. Přítomné bavil Milan Pitkin , přišel i frontman
Divokýho Billa Jan Bárta, zahrála kapela
Nigdy Nevíš, zkrátka celý večer se povedl
na jedničku a v myslích všech zúčastněných ještě dlouho zůstane.

Mezi přítomnými nechyběla ani rodině
Mirka Kociána, včetně jeho manželky

Text: Michal Káva, foto: Ina Soroková

Základní umělecká škola Marie Podvalové
ve spolupráci s kulturní komisí MČ Praha – Čakovice
uvádí

Klub seniorů
Přednášky na měsíc listopad
15.11. od 14.00 hod. E. Sokolová – Vyprávění o
Pražské Loretě
16.11. od 14.00 8. lekce trénování paměti
22.11. od 14.00 hod. P. Lešovská – Magdalena
Dobromila Rettigová
23.11. od 14.00 9. lekce trénování paměti
29.11. od 14.00 h. D. Butkovičová – Ozdobné svícny
na zahrady
30.11. od 14.00 h. 10. lekce trénování paměti závěrečná

Přednášky na měsíc prosinec
6.12.od 14.00 h. E. Sokolová - Od staročeských vánoc
k dnešnímu vánočnímu šílenství

Bohatý kulturní program, občerstvení
nádvoří zámku, 18.00 hodin
vstup zdarma

13.12. 14.00 h. D. Butkovičová - Vánoční závěsné ozdoby

VOK (na objemný odpad)
Pro potřeby občanů MČ Praha - Čakovice jsou přistavovány kontejnery na objemný odpad. Tyto kontejnery zajišťuje a financuje
MHMP a tím i stanovuje podmínky výběru odpadu a druhu odpadu, který do VOK patří.
Do těchto nádob je zakázáno odkládat nebezpečný odpad, (tj. televize, lednice, pneumatiky, chemikálie, zářivky, autobaterie),
dále odpad stavební a živnostenský a také bioodpad.
Z MHMP máme přiděleno na období 7 – 12/2017 16 ks VOK.
září 20.09.
říjen 11.10., 25.10.
listopad 08.11., 22.11.
Kontejnery budou přistavovány ve středu ve 14.00 hod. a odvoz bude ten samý den v 18.00 hod.
Stanoviště těchto kontejnerů:
Třeboradice - parkoviště u hřbitova
Miškovice - Na Kačence

1 ks
1 ks
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Kronikářské perličky – rok 1925
Leden
Legionáři mají maškarní zábavu. Sokolové mají šibřinky u Cmíralů s velkou návštěvou a slušným finančním výsledkem.
V polích se pohodlně oře a dodělávají se
polní práce. Valná hromada Schoellerových závodů v Praze. Čistý zisk obnáší
10.380.000 Kč a platí se 24% dividendy. Čakovice zpracovaly 376.180q řepy,
459.098q surového cukru a 408.404q
rafinády. Daní zaplaceno 9.380.000 Kč.
Společnosti náležejí továrny v Čakovicích, Mratíně, Kralupech, Orošce, Petöhaze, částečně Chropíň a Hodonín.
Ples zřízenců cukrovarnických s hojnou
návštěvou. Okrašlovací spolek dává
odvážeti ze silnice hromádky naškrabaného bláta na bývalý rybník. V lednu
převládá teplé a suché počasí za velmi
vysokého tlaku vzduchu.

Únor
Zdraženo jízdné na drahách. Platíme
jednu cestu do Prahy 3.60 Kč. Lístky žákovské a dělnické nezdraženy. Zvýšení
přijímá se klidně. Čakovice nabývají autobusového spojení s Vysočany. Autobus vyjíždí odtud přes Letňany o 8mé
a 13té hodině. Cena do Vysočan je jako
dráhou do Prahy 3.60 Kč. Pan Fořt referuje na schůzi rady o záležitostech elektrisačních. Pro budoucí účtování navrženo počítati KW-hodinu za 3.80 Kč. Místo
archu pro konsumenty budou zavedeny
knížky. Cukrovar oznamuje, že hodlá
na svém pozemku páliti cihly pro svou
potřebu. Zástupci obce namítali, že je
to v blízkosti obce, a že by kouř stal se

obtížným. Cukrovar uvádí, že pec bude
zatápěna uhlím, a ne mourem a že roztápění se bude díti v době, kdy vítr netáhne na obec. V továrně se přikročuje
k velkým rekonstrukcím stavitelským –
bourá se část staré továrny s komínem
a bude se stavěti nový. Začne se stavěti
úřednický dům při ďáblické silnici. Každý
den z rána i v poledne čekává množství
lidí na stavitele se žádostí o práci.

Březen
V předvečer narozenin našeho pana
presidenta uspořádala místní osvětová
komise přednášku na téma „Tatíček Masaryk“ v sále u Trykalů. Starosta vřelými
slovy vylíčil chudé a trpící dětství pana
presidenta, jeho píli, jeho práce vědecké,
jeho zásluhy o naši samostatnost. Usneseno provésti kanalisaci v ulici Palackého, Jungmanově, Družstevní a Riegrové.
Obec přihlásila se k vyhláškovému jednání, které se týče vyvlastnění pozemků
velkostatku. Obec žádati bude o pozemky za veteránským domem čp. 112 a za
domem továrním. Obec chce pozemky
užíti pro občanstvo, které hodlá stavěti. Soukromých žadatelů je již 28. Touha
po pozemku a stavbě je všeobecná. Na
všech stranách jeví se stavební ruch. Kopají se základy, sváží se stavební materiál a počíná se se stavbou domů p. Pásky,
Mandy, Serčla, Ouhrabky, Nevíma, …..

Duben
Propagační přednáška profesora Kropáčka o turistice a působení klubu českých turistů. Velmi poutavým způsobem

doprovázeným světelnými obrazy krajin
budil lásku k vlasti a láskou k přírodě
chtěl by vyléčiti chorobné city politických stran. Následkem přednášky bylo
ustavení místního odboru čes. turistů
a přihlásilo se ihned 100 členů. Předsedou zvolen p. Noel. Při rozsáhlé stavbě
cukrovaru zaměstnáno je mnoho řemeslníků, kteří se sjíždějí dráhou. Vlaky,
ačkoli jsou rozhojněny, jsou všechny
přeplněny. O svátcích jezdí také množství výletníků do Krkonoš, Šumavy i na
Slovensko. Velikonoční pondělní svátek
byl sice zrušen zákonem, ale zachován
byl téměř všeobecně v úřadech, obchodech i továrnách. V cukrovaru bourá se
50 m vysoký komín. V Německu zvolen
presidentem generál Hindenburg jako
představitel pravé německosti. Při pádu
vojenského aeroplánu v Olomouci poraněn byl těžce letecký četař Karel Dupal,
rodák čakovický. Následkům poranění
podlehl a je pohřben na čakovickém
hřbitově. Zakvétají hrušně a jabloně.
30. ráno na Staré návsi konán odvod
koní. Celá silnice i postranní ulice plny
koňstva a povozů z celého okolí. To vše
působilo neobyčejný ruch v obci.

Květen
První květen jako národní a dělnický svátek slaven byl po celé republice. Odpoledne bouře s vichrem a lijákem. Blesk zasáhl několikráte elektrické vedení, takže
se lampy pouliční rozsvěcovaly. Zedníci
prohlásili 3 hod. stávku na stavbách továrních a domáhali se pražských mezd.
Vypáleny byly první cihly v tovární cihelně. Turistický spolek má vycházku na
Křivoklát. Stížnosti na obtěžování prachem při silnici, kde je značná frekvence nákladních automobilů, vynasnaží se
obec odpomoci kropením ulic, k čemuž
je nutno opatřiti hadice.

Červen
Veliké vedro. Přednáška cestovatele J. Boudy o hrobce Tutanchamonově, návštěva
byla pouze prostřední, ačkoliv se neplatilo
vstupné. Kropení ulic působí obtíže. Hospodářská správa pražská odpověděla, že
nemá hadic ani navijáků zbytečných. Kropící vůz je za 30 tisíc a nutno koupit 50 m
hadic. Usneseno podati žádost, aby Čakovice byly městýsem. Na všech místech jeví
se horečná stavební činnost.
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Červenec
V předvečer svátku Jana Husa konán byl
zde po 8mé hodině za veliké účasti průvod obcí od počátku Miškovické silnice,
kolem školy, ulicí ku dráze, revoluční
třídou na tržiště, kde před poštou postavena tribuna pro řečníka. Průvod zahájilo žactvo, potom zastupitelstvo obce
a množství občanstva. Mnoho domů ozdobeno bylo prapory státními, v oknech
umístěny byly osvětlené obrazy kostnického mučedníka. Svátek státní svěcen
po celých Čechách. Prší denně, cesty
jsou rozbláceny. Počínají žně. 26. oslava na tržišti s průvodem do hostince
p. Sládka, kde byla přednesena vzletná
báseň místního básníka pana Malého
a pořádány různé zábavy obvyklé v letních hostincích. Přišly do oběhu první
kovové pětikoruny místo dosavadních
papírových.

Srpen
Na dráze trvá velký nával. Meškání na
plošinách a schůdkách jest již zjev obvyklý. Dostavěn byl úřednický dům při
ďáblické silnici. Dokončena byla stavba
80 m vysokého komínu továrního. Neobyčejné vedro 44 st. Poprvé kropeny
ulice obecními hadicemi. Roste mnoho
hub, houbařů jsou plné lesy, ale překupníci s nimi lichvaří, jako téměř se všemi
potravinami. V Praze se prodává kg hub
za 4 až 14 Kč. Žně ztěžují deště. Rudolf
Hlavsa otevřel zde I. lékárnu. V místě jsou
nyní tři lékaři. V Praze je 17 divadelních
představení denně a 64 biografy předvádí hlavně dráždivé filmy téměř dvakrát

denně. Zábava stala se v mnohých rodinách denním chlebem.

Září
Provedení kanalizace a vyústění její do
strouhy tovární bylo schváleno. Jan Lier
žádá povolení, aby mohl vésti dráty pro
rádio nad elektrovodnými dráty pro
světlo. Při kopání kanálu proti čp. 189
v hloubce 1 m přišlo se na kosti lidské,
které jsou v zemi déle než 100 roků. Velkostatek počíná dobývati řepu. 27. slaví
se posvícení. Vzdor nevlídnému počasí
bylo po ulicích mnoho lidí. V hostincích
taneční zábavy s obvyklými menšími
pranicemi. Dohotoveny byly v cukrovaru
práce zednické a strojnické.

Říjen
Na silnici plno vozů a plno prachu. Válcování nových silnic a kanalizační práce se
ukončují. Mnoho žádostí o parcely bylo
zamítnuto. Zájemci podávali protest, a to
Vysušil, Karlík, Koudelka, Baloun, Kašpar,
Řezníčková, Krulich, Fryš, Provazník,.. (celá
řada dalších). Celodenní přepršky, silnice
podobají se říčkám, v nichž teče bláto. 28.
V celé republice se slaví. I zde jsou domy
na hlavní třídě zdobeny prapory. Večer
sehrána hra Otec božího lidu.

Listopad
Den dušiček slaví se letos velikou účastí.
Hřbitovy, zdejší i třeboradický proměněny jsou v kvetoucí sady. Zvláště večer
byl pohled na osvětlený hřbitov pohádkový. Obci přiděleny zatím z parcelace velkostatku 2 ha. Konají se volby do

sněmovny a senátu. Kandiduje 31 politických stran. Naši občané volí ve školní
budově, ve 4 třídách při 4 komisích. Již
o půl osmé ráno byly chodby plny voličů
čekajících na začátek. Volby jeví se takto:
Čeští agrárníci (45 mandátů), Komunisti
(42), Strana lidová (31), Sociální demokraté (29), Čeští socialisté (28), Bund der
Landwirte (24), Slovenská lid. strana (23),
Němečtí social. demokraté (18), Národní
demokraté (13), Čeští živnostníci (13),
Němečtí křesť. demokraté (12), Nationalpartei (10),.. Koaliční strany mají 159
mandátů, v opozici 141.

Prosinec
Značné obtíže při sestavování vlády. Po
několika týdnech, když hrozil vznik úřednického kabinetu, nakonec ustaveno:
předsedou je pan poslanec Švehla, zahraničí Dr. Ed. Beneš, vnitro Dr. Nosek, spravedlnost Dr. Víškovský, … V Praze pořádány protestní tábory proti provokativnímu
chování Němců a opozice v parlamentě.
U nás na sokolském kluzišti je značně
živo. V cukrovaru dělá obtíže zpracování
v kanálech zamrzlé řepy. Letos nedostatek vánočních stromků a v poslední chvíli
placeny v Praze vysoké ceny – až 100 Kč
za stromek 1 ½ m vysoký. 24. se v cukrovaru odpoledne již nepracuje. V noci
začal padat sníh a půlnoční mši navštívilo značné množství věřících. Koncem
roku se oteplilo, cesty hrozně rozblácené,
zvláště silnice k Třeboradicům je téměř
neschůdná. Slavení Silvestra bylo letos
mírné a bez výtržností.

Připravila Jarka Krákorová
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Superfinále extraligy
TJ Avia Čakovice - NK Climax Vsetín 1:5
29. října, Arena Sparta

I porážka má svůj význam, říká Fritz
»»46. ročníku extraligy mužů odzvonilo. Potřetí v řadě si finále zahrál
pražský celek z Čakovic a potřetí
mu výhra nebyla souzena. Po dvou
pokusech od Vladimíra Simona převzal pro ten třetí trenérské žezlo MIROSLAV FRITZ. Během roku vtiskl
týmu svůj aktivní rukopis, změnil
styl hry, nabudil hráče. Ale ani on se
nakonec neradoval a musel přihlížet
vsetínské korunovaci.
Miroslave, prohrát ve finále bolí. Jako
hráč jste tuze nerad prohrával.
Samozřejmě, že porážka bolí. Strašně
nerad prohrávám, ať jde o kuličky nebo
nohejbal. Komu nevadí porážky, nemá
na hřišti co dělat. Každá porážka musí
mrzet, to má výchovný efekt. Nejvíce
mě to mrzí kvůli hráčům, jejich zklamání
bylo až moc velké. Mají ještě před sebou
10 nebo 15 let kariéry a určitě i nějaká
velká vítězství.
Může porážka bolet více o to, že jde už
o třetí prohrané čakovické finále v řadě
a to nemluvím o dřívějších porážkách?

To si myslím, že ne. Byl to zase jiný soupeř, jiný náš tým.
Nemohou se tři finálové porážky projevit na motivaci hráčů? Nezačnou někteří o sobě pochybovat, jiní nezhorší
přístup k přípravě? Vylučujete to?

čas i soupeři. Některé zápasy, zejména ty
první tři, byly hodně špatné z obou stran.
Až čtvrtý zápas snesl přísnější měřítko.
Byla absence zkušeného hráče typu
Mrákavy znát?

Nedovedu to říci. Člověk nevidí dalším
do hlavy. Ale vzhledem k věku hráčů si
myslím, že za tři dny už to řešit nebudou.

V zápasech typu finále je zkušenost potřeba. Bez toho to nejde. To by mladý
dvacetiletý hráč musel být o dvě třídy
lepší, aby porážel zkušené třicátníky.

V minulém rozhovoru jste zmínil, že letos byste před začátkem soutěže bral
jakékoli umístění v play-off. Z tohoto
pohledu stříbro zase nevypadá tak zle?

Mnoho odborníků se mohlo podivit
nad angažováním veterána Šimáčka.
Dlouho nehrál ligové soutěže a nyní se
pral o extraligový titul.

Před sezónou bychom stříbro brali, tedy
alespoň já určitě. Jenže když už ve finále
jste, kdo by chtěl prohrát?

Je to přesně, jak jsem řekl. Je to o zkušenostech. Pavel vnesl do hry klid, každou
situaci řeší tak, jak se správně má. A nejde jen o herní situace. Ale i o správný
pohyb na hřišti, jaký prostor hráč vyplňuje, jak plní taktické pokyny a podobné
záležitosti.

Co tedy podle vás bylo hlavní příčinou
finálové porážky?
Play-off je o zkušenostech. Z našich
hráčů lze za zkušené považovat Ondru
Cibulku, Ondru Pachmana a pochopitelně Pavla Šimáčka. Hráčům chyběla
chytrost a do té spadá i hlava. A nám ta
hlava hrozně chyběla. Ale stejně tak ob-

A plnili hráči během utkání vaše taktické pokyny?
Až na pár věcí se je snažili realizovat. To,
že se občas stane něco špatně, se stane.
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Ani já nejsem neomylný. Občas se prostě kopne balon jinam, než má. To určitě
patří k té hlavě.
Po svém příchodu k týmu jste vsadil na
rychlý kombinační styl. Byla to správná
cesta?
Tím, že jsme se dostali do finále, tak asi
ano. A to ještě náš styl nemáme tak vypilovaný. Zatím to není tam, kde by to mělo
být. Ale časem se to snad povede. Nemáme lidi na to, abychom mohli hrát takový
ten chatařský styl, jak tomu říkám.
Ve finálovém utkání se ovšem zdálo, že
té kombinace tam bylo někdy až moc
a hlavní smečaři se nemohli dostat do
svého tempa.
Podle toho jak ve kterém zápase. Dvojky
byly špatné z obou stran, Vsetín je nehrál
dobře, my jsme si je prohráli sami. Dvojky jsou odlišnou disciplínou než trojky,
ale co jsem letos viděl, řada týmů je hraje stejně jako trojky. Když si vezmu, jak
je dříve hráli třeba Novotný s Včalou, Dolejš s Vocelem, Perutka s Nadymáčkem,
dnes třeba bratři Vítové nebo čelákovické dvojky, tak většina dnešních dvojek je
strašně tupých. To je můj názor.
Mohla velkou roli sehrát nervozita
u mladých hráčů?
Tím jsme utkání prohráli. Kluci to nedali
hlavou. Ale zrovna tak na druhé straně
třeba Chalupa nebo Plachý. Dostat se do

finále zkušená mužstva jako Modřice či
Čelákovice, oba naše týmy by porazila.

Kdo z hráčů vás svým výkonem uspokojil a kdo naopak zaostal?

Stav 0:2 po dvojkách byl pro vás asi velkým námětem na přemýšlení?

I kdyby někdo hrál opravdu špatně, nebo
mě něčím naštval, nebudu to veřejně propírat. Mužstvo beru jako tým, jako partu.

Tam nebylo o čem přemýšlet. Bylo nutné
co nejrychleji se dostat zpět do utkání.
A to se zpočátku povedlo. Naše druhá
trojka pak těsně prohrála. Na Brutovském bylo vidět, že se těžkých zápasů
nebojí.
Neuvažoval jste po Kalousově porážce
od Stupáka v minulém týdnu, že do singlu nasadíte jiného hráče?
Neuvažoval. Spíše jsme řešili, co s tím
provedeme. Já se ani do singlu moc
nemotal, nechal jsem to na Jirkovi a na
Milanovi Kučerovi. Mají o této disciplíně
větší přehled. Doufal jsem, že Jirka Stupáka zlomí. Jenže on hrál výborně a nedal Jirkovi šanci.
Z nepříznivého vývoje byli někteří vaši
hráči evidentně zdrceni. Snažil jste se
nabudit pasivní lavičku k větší aktivitě?
Už před utkáním jsem hráčům říkal, že
mohou nastat různé situace. I ta, která
nastala. Je to ale celé o hlavě. Když se zasekne u jednoho hráče, dá se s tím něco
dělat. Když se zasekne u půlky mančaftu,
je to neřešitelný problém. Pořád jsme věřili, že se s tím ale dá něco dělat. Ani stav
1:4 nebyl neřešitelný. Dokud není konec,
musí se bojovat.

Jaký závěr jste z porážky vyvodil vy
osobně?
Měl jsem celý večer o čem přemýšlet. Po
utkání každý musí analyzovat, co mohl
udělat jinak a lépe. Mohl jsem nasadit jinak sestavy, nebo jinak stanovit taktiku.
Během hry už toho moc dělat nešlo, protože v hale byl hrozný rámus a hráčům
nešlo žádné pokyny předávat.
Vše špatné pro něco dobrého, říká se.
Co pozitivního si vaši svěřenci z finále
odnesli?
Nevím co hráči. Ale já jsem jim říkal, že
kdo se nenaučí prohrávat a porážku přijmout, nenaučí se ani vyhrávat. Nemohou vyhrávat, když si nevyčistí hlavu.
I porážka má svůj význam, zesiluje myšlení hráče.
Budete ve své práci u týmu pokračovat
i nadále?
Určitě bych ještě alespoň rok přidat
chtěl. Něco jsme udělali a vyvíjí se to. Ale
pochopitelně to záleží na vedení klubu.
Nechám tomu volný průběh.

Text: Martin Maršálek
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Kulturní komise MČ Praha – Čakovice
ve spolupráci s SOŠ a SOU Čakovice
pořádají

PŘEDVÁNOČNÍ
SETKÁNÍ
SENIORŮ
na adrese:
SOŠ a SOU,
Ke Stadionu 623
Praha – Čakovice

4. 12. 2017
od 16,00 hodin

Program:

Hašlerky a jiné hudební bonbónky
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BIBLIOBUS OSKAR
U nás si můžete půjčit i vrátit knihy, pořídit si čtenářský průkaz
nebo si prostě chvíli číst.

ZŠ Livingston
sudá středa 10:00 - 12:00
20. září
4. října
18. října
1. listopadu

15. listopadu
29. listopadu
13. prosince

Telefon: 734 763 277
E-mail: knihovna@mlp.cz
Web:
www.mlp.cz

Lampionový průvod v Miškovicích
První listopadovou neděli prošel Miškovicemi lampionový
průvod, jehož se zúčastnily stovky lidí, od nejmenších až
po ty nejstarší. Průvod pořádalo Centrum ekologické výchovy Farma Miškovice a Mateřské a dětské centrum Myška Miškovice. Po čtvrté hodině odpolední se všichni začali
scházet v prostorách farmy a poté se všichni za doprovodu městské policie vydali na průvod Miškovicemi. Okolo

hasičárny, „Kačenky“ a fotbalového hřiště se došlo až do
Myšky, kde na děti i jejich rodiče čekala zvířátka a chutné
občerstvení. Děti si pochutnaly na špekáčcích, dospělí na
voňavém svařáku a všichni si i přes chladné počasí užívali
příjemnou atmosféru mezi svými přáteli.

Foto: Michal Káva a Jana Klimplová

