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Čakovice mají své nízkoprahové 
centrum, strany 4 a 5

U NÁS
V ČAKOVICÍCH

Strana 6 a 7 Strana 8Co
 n

ov
éh

o 
v 

M
iš

ko
vi

cí
ch

?

Ko
lik

 b
y 

st
ál

o 
m

et
ro

 
do

 Č
ak

ov
ic

?

Žá
ci

 č
ak

ov
ic

ké
 S

O
Š 

sb
íra

jí 
ús

pě
ch

y

Strana 10



2 inzerce

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

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

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

Řidič sk. C, C+E.
Přijmeme zaměstnance na chladírenská vozidla. Cesty převážně do zahraničí, 
víkendy volné. Praxe výhodou. Potřebné doklady pro výkon povolání a znalost 
nařízení ES č. 561 podmínkou. Nástupní mzda 27.000,- Kč hrubého + diety. 
Vše na výplatní pásce. Nástup možný ihned.
Kontakt: Jiří Rys – 605296500Kontakt: Jiří Rys – 605296500
www.aryja.cz * aryja@aryja.cz

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

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.

FACILITY MANAGER
Přijmeme pracovníka pro řízení 

správy komerčních areálů v Praze 9
Požadujeme SŠ (VŠ) s techn. 

zaměřením, práce min. 5 let, mzda až 
do 50. tis. Kč/měs. Životopisy zasílejte 

na e-mail: ja.pr@seznam.cz

VO hutním materiálem v Praze 9 
přijme ŘIDIČE-SKLADNÍKA.
Požadujeme profesní ŘP-C, 

karta řidiče, výhodou VZV, jeř., 
palič., vazač. průkaz, mzda 30 - 35 tis. 

Kč/měs. Tel: 731 545 839, 
knourek@technimat.cz

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
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Úspěch Karolíny Prachařové z SOU 
Čakovice
Čakovická gastronomická škola sbírá jeden úspěch za 
druhým. O další se postarala studentka třetího ročníku 
Karolína Prachařová. Ta uspěla na soutěži studentů 
gastronomických škol Gastro Junior v Brně.

Co je nového v Miškovicích?
Uplynulý rok byl v Miškovicích plný projektů. 
Rekonstruovaly se komunikace, chodníky, dětem zlepšilo 
hřiště a mnoho dalšího. Co se vše vybudovalo a co je 
v plánu pro tento rok? Dočtete se uvnitř časopisu.

Prodloužení metra do Čakovic
Z analýzy Metroprojektu je zřejmé, kolik by stálo 
prodloužení linky metra C až do Čakovic a jak dlouho 
by stavba trvala. Stála by 16 miliard korun a trvala by 
12 let. „Je důležité zahájit projektovou přípravu,“ říká radní 
MhmP Dolínek.

Kronikářské perličky - rok 1928
Co se u nás dělo v roce 1928? Kronikářka Jarka Krákorová se 
v tradičním oblíbeném historickém ohlédnutí tentokrát dívá 
o 90 let zpátky. Zajímá vás, co se na území dnešních Čakovic 
v roce 1928 dělo? Nalistujte strany 12 a 13.

Smuteční oznámení házenkářů TJ Avia
S velkou lítostí oznamují házenkáři TJ Avia Čakovice, že jejich 
řady opustily dvě velké osobnosti, které mají veliký vliv na tom, 
že se národní házené v naší městské části daří - Karel Kubíček 
a Roman Skřivánek. Čest jejich památce.

Čakovice mají nízkoprahové centrum
Mládež v naší městské části dostala další možnost k tomu, 
jak příjemně trávit volný čas. Ve vile nazývané Vatikán bylo 
totiž zřízeno nízkoprahové centrum. V něm si děti mohou užít 
zábavu při hraní her nebo si v klidu přečíst knihu.

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 únoru 2018.

Slovo 

starosty

v době, kdy držíte únorové číslo časopisu, už máme 
otevřenou novou služebnu městské policie. Za par-
ticipace radního hlavního města Prahy pro bezpeč-
nost, pana Libora Hadravy a ředitele městské poli-
cie, jsme ji slavnostně otevřeli v pondělí 26. února.

Cílem nové služebny je nabídnout pro strážníky 
adekvátní prostory 21. století. Městská část bude 
i tímto krokem vyžadovat ještě užší spolupráci 
s  městskou policii a řešení nových úkolů. Taktéž 
připravujeme integrovaný kamerový systém, který 
bude na služebnu napojen a bude bezpečnostní 
posilou pro naši městskou část.

V minulých dnech jsem se setkal s radní magistrá-
tu hlavního města Prahy Janou Plamínkovou, kte-
rá má na starost opravu komunikací v Praze a řídí 

Odbor technické vybavenosti magistrátu. Postěžo-
val jsem si, že se stále neposouvají dvě zásadní re-
konstrukce. Jde o „Komunikace Třeboradice“, což je 
soubor oprav komunikační sítě v Třeboradicích, je-
jichž projekt je už čtrnáct let na světě. Ano, četli jste 
správně, čtrnáct let! Jedná se o páteřní komunika-
ce Schoellerová a Bělomlýnská, včetně dotčených 
komunikací v Třeboradicích. Další projekt, který 
zbytečně nabírá časové prodlevy, je rekonstrukce 
komunikací v Miškovicích. Tento projekt je na světě 
třináct let a Praha to pořád ne a ne dokončit.

Přeji vám, abyste si užili šťastné zimní radovánky 
bez jakéhokoliv zranění a ať se ze zimních výletů 
všichni bezpečně vrátíme domů

S úctou, váš starosta Alexander Lochman

Milí sousedé,
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Nově zřízené nízkoprahové centrum aktivit Čakovice
 » Prvního února otevřelo své po-

myslné brány nově zřízené nízko-
prahové centrum aktivit Čakovice. 
Toto centrum, které vzniklo z roz-
počtu městské části, je určeno pře-
devším mladým lidem, kteří nemají 
možnost nebo nechtějí trávit svůj 
čas v různých organizacích, které 
formou kroužků a kurzů poskytu-
jí prostor pro volnočasové aktivity. 
Nízkoprahové centrum nemá za cíl 
děti  a mládež nijak svazovat. Smy-
slem je poskytnout jim volný prostor 
pro vlastní zábavu a tvorbu. Vstup 
do centra je bezplatný.

S trochou nadsázky má tento prostor 
fungovat pro návštěvníka jako jeho dru-
hý „pokoj“ - k tomu domácímu. Proto by-
chom také chtěli, aby návštěvníci sami 
přispěli k dalšímu rozvoji centra. Nyní 
je centrum vybaveno základními pro-
středky, ale naším cílem je dotvořit ho 
na základě požadavků, nápadů a potřeb 
návštěvníků.  V tuto chvíli v centru na-
jdete následující vybavení: stolní fotbá-
lek, deskové společenské hry (Aktivity, 
Monopoly, šachy, Česko, Dostihy a sázky, 
karetní hry, Bang a další), dva počítače 
včetně dalšího příslušenství, které lze vy-

užít nejen na hry, ale i jiné činnosti (např. 
stříhání videí, práce s grafikou apod.), 
Playstation 4, knihy. Samozřejmostí je 
také bezplatné WiFi připojení. 

Centrum se nachází v Cukrovarské ulici 
v domě č.p. 230, č.o. 1 (zadní vchod bu-
dovy nazývané Vatikán) a je otevřeno 
každý den včetně víkendů, vždy od 14 
do 19 hodin.

Po Vatikánu bychom rádi zřídili nízko-
prahové centrum také v Miškovicích, 
říká místostarosta Jiří Vintiška

Zástupce starosty Jiří Vintiška vypráví 
v rozhovoru o prvotních myšlenkách na 
realizaci nízkoprahového centra a jeho 
budoucnost.

Kde vznikl nápad na nízkoprahové cen-
trum?

Nápad vyplynul z diskuze s panem Hrub-
číkem, který je otcem myšlenky vzniku 
takového centra ve Kbelích a zároveň 
člen naší bezpečnostní komise. S ním 
jsem začal komunikovat ve věci vzniku 
podobného projektu i u nás. Protože 
v  rámci prevence bylo vyhodnoceno 
jako prioritní takové místo v Miškovicích, 
setkal jsem se s předsedkyní Komise pro 
Miškovice paní Soňou Černou a byli 

jsme se společně podívat ve Kbelích, co 
tam jejich centrum nabízí, v jakých pro-
storách se nachází a jak je zajištěno fun-
gování zázemí. Následně jsme vytvořili 
plán vzniku zatím dvou center. Jednoho 
v Miškovicích a druhého v Čakovicích. 
Bude-li vhodná místnost, která zatím 
není, pak případně i třetího v Třeboradi-
cích.

Jaké byly náklady na realizaci?

Vybavení vyšlo na 200 tisíc korun a po-
čítá se s jeho průběžným doplňováním 
ve výši cca 50 až 100 tisíc korun v prv-
ním roce a do 50 tisíc Kč v dalších letech. 
Musíme pochopitelně započítat také 
zhruba půl milionu korun ročně na mzdy 
pracovnic, které budou zajišťovat provoz 
centra. Hlavní město poskytuje žádosti 
na provoz takových center, věříme tedy, 
že v budoucnu bychom minimálně část 
provozu mohli získat z příspěvku hlavní-
ho města Prahy.

Jaké další zařízení bude městská část 
pořizovat?

To, co budou návštěvníci chtít (s úsmě-
vem). Pochopitelně existující finanční 
limity, a i když nejvíce požadavků bude 
asi na hry, tak rádi bychom také pořídili 
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vhodný software, pomocí kterého se ná-
vštěvníci naučí i nějakým IT dovednos-
tem. Pořídit by asi bylo dobré třeba ske-
ner a tiskárnu, které v centru zatím ne-
jsou, ale návštěvníci nejprve sami musí 
říct, zda taková zařízení vůbec chtějí.

Jak velký zájem u dětí o návštěvu je?

Takhle na začátku to je těžké odhado-
vat. Zatím zájem předčil naše očeká-
vání a doufáme, že to není jen úvodní 
nadšení. Každopádně celý tým, který se 
o centrum stará, se bude snažit, aby se 
zde návštěvníkům líbilo, a aby potulující 
se mládež měla prostor svůj čas trávit ji-
ným způsobem. Ostatně to bylo hlavním 
cílem tohoto projektu.

Jaké máte s centrem další plány, kromě 
samotných návštěv dětí?

Do budoucna chceme připravovat nej-
různější workshopy na různá témata, 
např. focení. Cílem centra rozhodně není 
substituovat nebo nabízet alternativu 
k  současným kroužkům, které poskytu-
jí jak školské, tak neziskové organizace, 
popřípadě soukromý sektor. Chceme re-
agovat na zájem dětí. Když bude velký, 
je možné centrum ve Vatikánu o další 
místnost rozšířit. V úvahu připadá i rozší-
ření provozní doby o hodinu dříve resp. 
o hodinu později. Nyní je připravováno 
podobné centrum v Miškovicích, které 
bylo tím „čakovickým“ z různých důvo-

dů předběhnuto, stavebně bude projekt 
připraven přibližně na přelomu roku. 
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval 
svým kolegům z Rady za pomoc při vzni-
ku centra, jmenovitě pak dále kolegům 
místostarostovi Kajprovi, paní Soně Čer-
né a paní Kateřině Marhoulové a všem 
dalším, kteří výsledku přispěli.

Text: Michal Káva
Foto: Kateřina Marhoulová
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 » Každý radní v naší městské části 
má svoji oblast působení, o kterou 
se stará a je za ni svým způsobem 
zodpovědný. Ať už je to doprava, 
školství, finance nebo třeba bytová 
politika. Jednou z gescí je i starost 
a péče o Miškovice. Posledních osm 
let se o tuto oblast stará zástupce 
starosty Michal Motyčka. 

"První čtyři roky se spíše jednalo o orien-
taci v komplexní problematice Miškovic, 
ale i o orientaci v komunální politice jako 
takové. Větší změna nastala v druhém 
funkčním období. Bylo to dáno různými 
faktory. Zejména většími zkušenostmi 
z fungování radnice a komunální politi-
ky jako takové, lepší finanční stabilitou 
rozpočtu, většími možnostmi investic 
a  v  neposlední řadě kvalitním fungo-
váním Komise pro Miškovice," říká mís-
tostarosta Michal Motyčka.

Občas si lidé myslí, že komise jsou vše-
mocné orgány, ale opak je pravdou. 

"Jedná se o poradní orgány v různých 
oblastech pro dané radní. Já ovšem ko-
mise nepodceňuji a naopak jsem velmi 
rád za jejich kvalitní a efektivní fungová-
ní. Komise pro Miškovice je jednoduše 

Co přinesl rok 2017 Miškovicím a jaký bude ten letošní?
řečeno rozšířeným okem a uchem na 
celé Miškovice. Poskytuje důležité infor-
mace o tom, co se kde událo, co je špat-
ně, kde nás něco trápí. Je i nepřeberným 
zdrojem informací o tom, co by občané 
chtěli změnit, vylepšit či implemento-
vat. Tyto informace se vyhodnotí, seřadí 
podle možností realizace a podle priorit. 
Pak přichází ten nejtěžší úkol, prosadit 
zájmy Miškovic na radě městské části. 
Někdy to samozřejmě není úplně snad-
né, neboť jsou zde ostatní oblasti, které 
jsou rovněž důležité, a městská kasa není 
rozhodně bezedná. Na druhou stranu 
musím konstatovat, že zpravidla je vět-
šina požadavků vyslyšena. Vedení obce 
vnímá pozici Miškovic pozitivně a  bere 
ji jako nedílnou a důležitou součást naší 
městské části," pochvaluje si.

Velkou chloubou je miškovický sbor 
dobrovolných hasičů a na jeho zákla-
dech vzniklá jednotka naší městské části. 

"Před osmi lety tato jednotka dispono-
vala pouze starou Škodou Forman a Avií 
a sídlila ve staré zbrojnici na točně v Miš-
kovicích. Dnes zatím obývá zrekonstru-
ované prostory v bývalých kasárnách 
a obsluhuje pět vozů, z toho dvě cister-
ny. Díky této technologii a její činnosti se 

výrazně zlepšila bojeschopnost jednot-
ky do té míry, že často zasahuje i mimo 
svoji oblast působení. Třeba ve středních 
Čechách nebo po celé Praze. Posledním 
kamínkem do mozaiky je vybudování 
nové zbrojnice, která by byla chloubou 
Miškovic, respektive celé městské části. 
Umístěna bude v prostoru za fotbalo-
vým hřištěm v Miškovicích. Pro realizaci 
této akce vedení obce a koaliční partneři 
zajistili účelovou dotaci ve výši 25 milio-
nů korun. Stavba by měla započít letos. 
Vázne to již jen na projekčním a  sta-
vebním řízení a v neposlední řadě i na 
ostatních administrativních úkonech," 
přibližuje Michal Motyčka další plánova-
né akce na území Miškovic.

"Rád bych na tomto místě poděkoval 
aktivním občanům Miškovic za konkrét-
ní podněty, díky nimž jsou Miškovice 
čistším a bezpečnějším místem. Mluvím 
například o instalaci zrcadla v ulici Za 
Můstkem či novém odpadkovém koši 
na autobusové zastávce na Všetatské. 
Poděkování i těm, kteří sami od sebe 
přispívají ke zlepšení našeho životního 
prostředí například sběrem odpadků," 
nešetří slovy chvály. 

Text a foto: Michal Káva
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Díky pozitivnímu přístupu vedení obce a efektivní spolupráci radního pro Miškovice a komisi se podařilo 
v minulých letech následující:

 � Rekonstrukce komunikace v Tuháňské ulici směrem k mateřské školce.
 � Rekonstrukce chodníků a navýšení počtu parkovacích stání v dolní části ulice Polabská (akce Magistrátu hlavního města 

Prahy na základě spolupráce s Radou městské části Praha - Čakovice).
 � Vybudování mini fotbalového hřiště a instalace laviček na travnaté ploše mezi Chmelířovou a Machnovou ulicí.
 � Rekonstrukce části ulice Na Kačence směrem od rybníka.
 � Instalace laviček podél cesty mezi Miškovicemi a Třeboradicemi (ulice Svěceného) a v revitalizované hruškové aleji od 

„rakeťárny“ ke Ctěnicím.
 � Instalace značek a retardéru zpomalujících rychlost a také lokálních radarů k měření rychlosti.
 � Instalace několika bezpečnostních zrcadel na místních komunikacích.
 � Vybudování nového dětského hřiště a posezení na fotbalovém hřišti FC Miškovice.
 � Vyčištění černé skládky v proluce od ulice Krčmářovské k Mratínskému potoku.

V roce bychom rádi zrealizovali a v rozpočtu vyčlenili peníze na:

 � Revitalizaci návsi u rybníka (loni byla dokončena studie).
 � Rekonstrukci poslední části ulice Polabská u křižovatky s ulicí Na Kačence. (právě probíhá)
 � Přechody pro chodce u hostince Pod vrbou a u lesoparku.
 � Instalaci retardérů na komunikacích Všetatská a Polabská.
 � Odstranění topolů a vyfrézování zbytků pařezů (právě probíhá).
 � Snížení parkovacích zálivů v obytných zónách v lokalitě Miškovic (právě probíhá).
 � Rekonstrukci objektu Polabská č. o. 45 a 47 na nízkoprahové centrum a centrum ekologické výchovy.
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Zápis do 1. ročníku na ZŠ Dr. E. Beneše
Zápis do 1. ročníků pro školní rok 2018/19 bude probíhat ve dnech 9. a 10. dubna 2018 od 13.00 do 19.00 hodin v hlavní 
budově školy. Objednávat se k zápisu bude možné přes elektronický rezervační systém, který bude spuštěn 1. března 2018 
na webových stránkách školy.

Pokud bude zákonný zástupce žádat pro dítě odklad povinné školní docházky, je nutné podat žádost během zápisu a součas-
ně doložit zákonem určená doporučení. 

Kritérium přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ Dr. Edvarda Beneše je trvalé bydliště v městské části Praha – Čakovice.

Všechny informace k zápisu, informace o tom jak postupovat při odkladu povinné školní docházky a potřebné formuláře 
najdete na webových stránkách školy zscakovice.cz.

Prodloužení metra linky C do Čakovic by přišlo na 16 miliard korun
Stavba zvažovaného nového úseku me-
tra C z Letňan do Čakovic by trvala 12 let 
a stála by 16 miliard korun. Trasa by byla 
o 3,5 kilometru delší, vznikly by na ní tři 
další stanice. Vyplývá to z analýzy firmy 
Metroprojekt pro pražský dopravní pod-
nik (DPP) a  magistrát. Informaci přinesl 
server České noviny.

Vytvoření analýzy zadal DPP v loňském 
roce. „Není to snaha oslabit význam 
stavby trasy D, ta je prioritní, ale zahájit 

projektovou přípravu. Pro rozvoj Letňan 
a Čakovic je to důležité řešení, které od-
lehčí dopravě,“ uvedl náměstek primá-
torky Petr Dolínek.

První na trase by byla hloubená stanice 
Sídliště Letňany vybudovaná podél Tu-
polevovy ulice, a to v hloubce 11,4 met-
ru. Využívat by ji mohli místní obyvatelé 
i zákazníci a zaměstnanci nedalekého 
obchodního centra. Rovněž hloubená by 
byla stanice Nové Letňany u ulice Vesel-

ská, kde by byla 19 metrů pod povrchem. 
Obsloužila by oblast severní části sídliště. 
Konečná v Čakovicích by byla jako jediná 
ražená a v hloubce 28,6 metru.

Analýza zahrnuje celkem pět možných 
variant vedení trasy, z nichž je v doku-
mentu preferována tato. Tři varianty po-
čítají se třemi stanicemi, zbylé dvě pak 
pouze se dvěma. Nejdelší z nich má mít 
trasou dlouhou 4,18 kilometru a nejkrat-
ší by měřila 2,74 kilometru, uvedl server.

více informací a registrace na: www.veldo.cz

V neděli 8. dubna 2018 od13:00 do16:00

pro děti  od 2 let  *   v  cíli  dáreček  *   tr asa 2  km

a agentura 
Velká dobrodružství

Městká část Praha - Čakovice

vás srdečně zvou na

V Zámeckém parku ( ul. Cukrovarnická)
Vstup 70 Kč

Pidi Cirkus: 
Divadlo Lokvar
Mateřské centrum Cirkus zve na divadelní před-
stavení divadla Lokvar s názvem Deset černoušků. 
V  podkrovním sále čakovického zámku se akce 
uskuteční v úterý 6. března od 9.30 hodin. Vstupné 
činí 40 korun na osobu, děti do jednoho roku věku 
mají představení zdarma. Vstupenky se budou pro-
dávat na místě před začátkem divadla. Více infor-
mací na www.mccirkus.cz.
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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 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

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

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍCH MÍST

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)

Kontejnery na bioodpad
Také v roce 2018 budou pro potřeby občanů přistavovány 
kontejnery na bioodpad. Tyto kontejnery jsou určeny na 
zahradní odpad – listí, trávu, větve, neznečištěnou zeminu, 
případně kuchyňský bioodpad rostlinného původu bez ži-
vočišných zbytků. VOK na bioodpad zajišťuje a financuje 
Magistrát hlavního města Prahy. Z MHMP máme přiděleno 
na období od ledna do června roku 2018 čtrnáct kusů VOK 
na bioodpad.

Kdy?
Březen: 24. 3.

Duben: 14. a 28. 4.

Květen: 12. a 26. 5.

Červen: 9. a 23. 6.

Kontejnery budou přistavovány vždy od 9 do 12 hodin 
a to na dvou stanovištích: parkoviště u třeboradického 
hřbitova a v miškovické ulici Na Kačence. Mimo tyto dny 
je možné využít stanoviště VOK v ulici Na Bahnech k od-
ložení velkoobjemového odpadu a sutě do přistavených 
kontejnerů.

Sněženky již v lednu
"V miškovickém lesoparku díky teplému lednu již vykvetly 
sněženky. Těším se na jaro, kdy budou stráně parku pokryty 
fialkami, u potoka opět pokvete křivatec žlutý a mezi stromy 
se objeví bílé ostrůvky sasanky hajní," říká Dana Butkovičová 
z Miškovic, která snímky poslala.
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Nadějná kuchařka z čakovické gastronomické školy 
prošla zkouškou ohněm
 » V lednu se uskutečnil 24. ročník 

prestižní mezinárodní soutěže stu-
dentů odborných gastronomických 
škol v oboru cukrář, kuchař a číšník 
- Gastro Junior Brno – Bidfoot cup 
2018. 

Na tuto jednu z nevětších a nejpres-
tižnějších gastronomických soutěží se 
čakovická gastronomická škola nomi-
novala tím, že její žáci v uplynulém roce 
obsadili řadu předních míst na nominač-
ních soutěžích (např. Český kapr 2017, 
Lázeňský pohárek 2017).

24. ročník Gastro junior Brno byl pro SOŠ 
a SOU Praha – Čakovice výjimečný tím, 
že si na něm prožila svou premiérovou 
účast v takto velké soutěži žákyně 3. roč-
níku oboru středního vzdělávání s matu-
ritní zkouškou „Gastronomie – kuchař“ 
Karolína Prachařová. 

Karolína reprezentovala školu v soutěžní 
kategorii „kuchař/kuchařka“ a její sou-
těžním úkolem bylo během 20 minut 
vymyslet a sestavit pokrm ze surovin 
z  vylosovaného „black boxu“. Následně 
musela tento pokrm ve čtyřech por-
cích v časovém limitu 45 minut uvařit. 
Po konzultaci s trenéry - našimi učiteli 
odborného výcviky panem Robertem 
Barákem a panem Václavem Perglem 
- Karolína sestavila následující pokrm: 
„Pošírovaná treska, květákové pyré, 
grilovaná zelenina s pečenou cuke-
tou, holandská omáčka“.

Vzhledem k tomu, že pro Karolínu byla 
účast v soutěži Gastro Junior Brno – Bidfo-
ot cup 2018 jejím prvním velkým veřejným 
vystoupením, nebyl los, který jí určil jako 
první soutěžící, tím nejlepším. Karolína po-
znala, jak je těžké být v takovéto velké sou-

těži úspěšnou - pod tíhou stresu a blesků 
fotografů přišla nervozita, ale i tu zvládla.

Porotci při svém hodnocení ocenili zruč-
nost naší soutěžící a velice dobře sestavený 
pokrm z povinných surovin. Jen penalizace 
za drobné překročení časového limitu od-
sunula Karolínu do bronzového pásma.

Pro Karolínu byla tato soutěž velmi mo-
tivující k její další přípravě na podobné 
akce a nejen ona, ale i její doprovodný 
tým učitelů a spolužáků věří, že se příš-
tě Karolína ještě zlepší. Při závěrečném 
slavnostním ceremoniálu dokázala Karo-
lína Prachařová okouzlit každého svým 
úsměvem a nadšením, které jí na tvář 
přinesl diplom s oceněním její práce. Její 
rozzářený úsměv hovoří za vše.

Gratulujeme a přejeme hodně dalších 
úspěchů.

Mgr. Věra Nováková 
ředitelka SOŠ a SOU, Praha - Čakovice
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Svaz tělesně postižených 
svolává schůzi
Na pondělí 12. března svolává čako-
vická místní organizace Svazu tělesně 
postižených výroční členskou schůzi. 
Ta se bude konat od 14.30 hodin na 
odborném učilišti. „Rádi bychom při-
vítali nové členy a zájemce o členství 
v naší organizaci,“ říká předsedkyně 
Jaroslava Mášová. 
Podrobnosti zájemci zjistí na telefon-
ním čísle 602 368 010.

Klub seniorů

Přednášky na měsíc březen

7.3. od 14.00 h. Pavla Lešovská – Leopold II.
14.3. od 14.00 h. Ing. Martin Košťál – Západní Afrika očima nezávislého 
cestovatele
21.3. od 14.00 h. Eva Sokolová – Židé v Praze
28.3. od 14.00 h. Dana Butkovičová – Velikonoční ozdoby z filcu

Přednášky na měsíc duben

4.4. od 14.00 h. Dana Butkovičová – Staletími s paní módou
11.4. Vycházka s Evou Sokolovou Karlovem od Faustova domu 
do muzea PČR
18.4. od 14.00 h. Pavla Lešovská – Život a nejdůležitější rozhodnutí Karla IV.
25.4. od 14.00 h. MgA. Darina Ničová, DiS. – Horská Indie a Nepál

Národní týden 
trénování paměti
V rámci celosvětové akce "Týden uvě-
domění si mozku", který od roku 1996 
pořádá organizace Dana Alliance for the 
Brain, bude i u nás v Klubu seniorů dne 
13. března od 14.00 hodin lekce trénová-
ní paměti zdarma. Cílem národního týd-
ne trénování paměti je přesvědčit nejen 
seniorskou populaci, že si ještě docela 
slušně pamatuje, když jí někdo poradí, 
jak na to. Trénování paměti je efektivní 
nástroj proti mentální deterioraci a záro-
veň rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí.

Počet míst je však omezen! Možní zá-
jemci se hlaste paní Jindře Sorokové na 
telefonu 283 061 427 nebo v kanceláři 
úřadu.

Lekce německého ja-
zyka pro začátečníky
Klub seniorů pořádá lekce němčiny pro 
začátečníky. První vyučovací hodina 
proběhne 5. dubna od 10 do 11 hodin 
v klubovně. Následující hodiny budou 
probíhat každý čtvrtek. Případní zájem-
ci se hlaste Jindře Sorokové na telefonu 
283 061 427 nebo v kanceláři č. 104 na 
úřadě. Počet míst je omezen!

Třídenní výlet do 
Uherského Hradiště 
a okolí
S Klubem seniorů se vydáme ve dech 
15. až 17. května na třídenní dobrodruž-
nou cestu do Uherského Hradiště. Čekají 
na vás takové památky jako Velehrad, 
Buchlov, Kyjov, Slavkov nebo Hostýn. 
Podrobnější informace vám ráda podá 
Jindra Soroková na telefonu 283 061 427 
nebo v kanceláři č. 104 na úřadě.

Výlet za nočníky a toaletami
Koncem měsíce ledna jsme se vydali s našimi seniory do Muzea historických toalet 
a nočníků. Všechny nás překvapila zajímavá expozice.
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Kronikářské perličky – rok 1928

hiStorie

Leden
Panuje tuhý mráz. Zuřila vichřice rych-
lostí 100 km za hodinu. Nadělala značné 
škody na střechách a v lesích. U místního 
nádraží poraženy byly dva elektrovod-
né sloupy. Pan Ota Gottfried dává bou-
rati domeček čp. 14, který byl vystavěn 
v roce 1740.  Cukrovary Schoellerovy ak-
ciové společnosti měly valnou hromadu 
v Praze. Stanovena byla 20% dividenda 
z čistého zisku 8.200.119 Kč. Násled-
kem řepní neúrody zpracováno bylo ve 
společných cukrovarech o 38% méně 
cukrovky než v roce předcházejícím. 
Hrubého cukru zpracováno v Čakovicích 
600.500 q.

Únor
Majitel čp. 82 p. Sládek bourá při hostin-
ci se nacházející sál a část domu a hodlá 
na místě vystavěti nový prostorný sál. 
Pokračuje se ve zřizování kanalizace 
k  Miškovicím, k Bílému mlýnku a podél 
obecních domků. Odpoledne o 3. ho-
dině zastřelil se v továrně zámečnický 
učedník Jos. Ječmínek a zničil tak mla-
dý život. 17. odpoledne vznikla větrná 
smršť s deštěm a sněhem. Hnala se smě-
rem od západu více než 110 km. Strhla 
hřeben střechy čp. 177 a odnesla střechu 
dřevníku v ulici Jungmanově.  Majitel 
p. Červinka, který byl právě na dvorku, 
leknutím oněměl a byl odvezen do ne-
mocnice, kde se po 14 dnech uzdravil. 
Rovněž poškozeny byly panské domky. 
Konají se První sokolské šibřinky v nové 
sokolovně. Přilákaly mnoho účastníků. 
Odpoledne pořádán byl v téže místnosti 
dětský den maškarní. Návštěva byla neo-
byčejná a masky dětské nádherné.

Březen
Spisovatel Sobecký přednáší v hostinci 
U  Cmíralů o životě v pravěku. V neděli 
ráno dosud vyjíždějí z Prahy lyžaři do hor 
za účelem lyžaření. Tuhé mrazy potrvaly 
až do 22. S polními pracemi nemohlo se 
dosud začíti. V Letňanech došlo k poku-
su o krádež nového typu letadla. Krádež 
hodlali provést pilot četař Pavelka a vo-
jín Ulrych. Falešné pasy a peníze dostali 
od neznámého vyzvědače. 

Duben
Veliké zemětřesení v Bulharsku, více než 
200 000 lidí je bez přístřeší. České časo-
pisectvo vybízí ke sbírkám peněžním 
i  věcným. Ranní mrazy ničí mladou ze-
leninu a řepu. Na stavbách p. Gottfrieda 
a  Sládka položeny střechy. Konán po-
hřeb Stanislava Šubrta, 23letého rodáka, 
který si vzal sám život podřezáním. Je to 
čtvrtý mladík v obci zdejší, který zahynul 
samovraždou. Smutný doklad sociálních 
poměrů a přílišnou humanitou vypěs-
tované citlivosti a duševní neotužilosti 
mládeže. 

Květen
Svátek práce světí se všeobecně. Poli-
tické strany pořádají schůze, přednáš-
ky, lidové tábory, průvody a zábavy. 
Místní obchodní grémium oznamuje, 
že obchody budou o nedělích otevře-
ny pouze do 9 hodin. 17. zemědělci 
holdují republice v Praze stotisícovým 
průvodem, několika tábory lidu a po-
ložením základního kamene k pomní-
ku Přemysla Oráče na Hradčanech. 

Průvod zahájen selskou jízdou počtem 
2 300 jezdců v  různých malebných 
krojích. Hlavní část průvodu tvořilo 
rolnictvo české, slovenské, moravsko-
slezské, z  Podkarpatské Rusi, hraničáři, 
jednoty, spolky a župy. Celkem šlo 126 
hudeb, jádro průvodu kráčelo ve dva-
náctistupech plné 3 hodiny. Nesena 
hesla jako: „Mír, pořádek, práce, chléb 
a  život“, „Věrni půdě, věrni státu“, „Jed-
noty třeba a  bude více chleba“, „V  řeči 
národ žije“…. Ing. Samohrd dává na 
svůj náklad a ze svých zahrad vysázeti 
v obecním parku velmi pěkné skupiny 
květinové. Obec koupila pár černých 
koní s povozem. Koně umístěni ve dvo-
ře. 24. dr. Běhounek, profesor a účastník 
Nobileho výpravy k severní točně, zasílá 
radiograf. pozdrav své vlasti ze severní-
ho pólu. 25. vzducholoď Italia se zřítila, 
podvaž na obalu a na vrtulích usadil 
se led. Loď pozbyla schopnosti řízení. 
Když se odtrhly gondoly s cestujícími, 
vznesla se loď do výše a hnána větrem 
k jihu po krátké době shořela. Pozem-
kovou reformou bylo dosud převedeno 
700  000 ha velkostatkářské půdy na 
malorolníky.

Červen
Sokol otevírá slavnostně svou novou bu-
dovu u nádraží. Budova je velmi rozsáh-
lá, má dva sály, tělocvičnu a hostinské 
místnosti. Slavnost zahájena v předvečer 
akademií a v neděli průvodem se třemi 
hudbami, prapory a sokolstvem v  kro-
jích i občanských oblecích. Po 11. hodi-
ně starosta Sokola Valdau a přednosta 
stanice Venta v delších řečích vylíčili 
vznik a účel nové sokolovny. V poledne 
se konal koncert na náměstí, pak veřej-
né cvičení a večer taneční veselice. 10. 
pan Sládek pořádá poprvé v novém pro-
storném sále pouťovou zábavu. Bývalá 
slavná pouť opětně vzkříšena. Chodní-
ky a tržiště plny krámků, mezi nimi čilý 
ruch. Den neobyčejně krásný, ve všech 
hostincích i v sokolovně taneční zábavy. 
V místní obci je 8 osobních aut, 4 náklad-
ní a 8 motocyklů. Nejvíce nenáviděným 
vozidlem stává se motocykl pro hluk, 
který působí, a pro nerozumně rychlou 
jízdu, ve které si mladí lidé libují.

Z akce místních sokolů (Kniha ČMT)
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Připravila Jarka Krákorová

Červenec
Konán obvyklý večerní průvod k poctě 
památky Mistra Jana. Trosečníci z Italie 
jsou na ledovci. Severští národové vysí-
lají aeroplány, aby je vyhledaly. Pro špat-
né počasí zprvu se nedařilo, ale pak byli 
nalezeni švédským pilotem a generál 
Nobile byl odvezen aeroplánem. To mu 
dávaly některé časopisy za zlé, že opus-
til posádku, ale jiné Nobileho omlouva-
ly nemocí a zlámanou rukou. I slavný 
Amundsen, který nežil s Nobilem v přá-
telství, vypravil se na hledání posádky. 
Když ani po čtyřech týdnech nebylo po 
něm stopy, nastaly obavy i o něho. U nás 
dala obec do obecního sadu 30 lavic 
železné konstrukce, což bylo obecen-
stvem přijato s velikým uspokojením. 
Lavice bývají k večeru plně obsazeny. 
Řada parných dnů, na slunci 49 stupňů 
Celsia v chládku 30 stupňů Celsia. Vad-
ne řepa, brambory i stromy. Ze všech 
končin jsou hlášena úmrtí úžehem. Lidé 
odtud chodí se koupat do Vinoře, do 
Kostelce a do Neratovic. Největším sví-
zelem je prach, kterého je plný vzduch. 
V nové továrně na elektrická počítadla 
se již částečně pracuje. Zaměstnány 
jsou hlavně ženy, které mají za hodinu 

2,50 Kč mzdy a pracují denně 10 hodin. 
Úřednictvo je německé a mluva němec-
ká na ulicích, která zde úplně vymizela, 
opět tu zaznívá. Konal se trh s hojností 
drůbeže, králíků, zástěr, halenek, košil, 
spodků i nádobí.  30. se do Prahy vrátil 
mladý učenec dr.  Běhounek z polární 
výpravy. Byl mezi těmi šťastnými, které 
se podařilo zachránit ruskému ledobor-
ci Krasinu. Dr.  Běhounek byl nadšeně 
vítán! Je prvním Čechoslovákem, který 
spatřil severní pól. Pěkně píše o celé No-
bilově výpravě. 

Srpen
Počátek srpna vyplněn pracemi žňový-
mi. Úroda je průměrně dobrá. Dosud 
neprší a řepy i brambory hynou. Husté 
jsou požáry obilí a trávy kolem dráhy. Na 
zahradě hostince pana Sládka zřízena 
střelnice. Konáno komisionelní ohledá-
ní továrny na počítadla. Prodává se kg 
jablek a hrušek za 1,80 – 2 Kč. V Třebo-
radicích koná se pouť a obžínky. Velmi 
krásný den sem přilákal mnoho rodin 
a  silnice k Třeboradicím podobala se 
městské promenádě. Cimlerova kočující 
společnost sehrála v hostinci pana Try-
kala oblíbenou divadelní hru Sextánka.

Září
Na Portoriku zuřilo tornádo, při kterém 
zahynulo dle časopisů na 2 500 lidí. U nás 
v obci se sice kropí proti prachu, ale pou-
ze na hlavních třídách.  V neděli je slav-
nost posvícenská, ale téměř celý den prší, 
chvílemi dosti silně. Následkem nepo-
hody bylo málo krámů i málo lidí. Pouze 
elektřinou hnaný kolotoč těšil se veliké 
návštěvě. Ve všech hostincích i v sokolov-
ně byly taneční zábavy s hojnou účastí. 

Říjen
Počíná se s dobýváním bramborů a řepy. 
V Praze Na Poříčí zřítil se téměř již hotový 
šestiposchoďový dům a pochoval v tros-
kách všechny dělníky i vedoucího stavi-
tele – celkem 46 mrtvých a 28 zraněných. 

Listopad
24. mluvilo se poprvé telefonem z Pra-
hy do New Yorku. První mluvil ministr 
Dr. Beneš se sekretářem presidenta USA. 
Jeden rozhovor čítati se bude asi na 
1.700 Kč. Objevilo se několik případů zá-
škrtu mezi dětmi. Vyhořel domek Marie 
Kovaříkové v Třeboradicích. Požár způ-
sobil pětiletý hošík hrající si se sirkami.

Prosinec
2. konají se volby do zemského a okresní-
ho zastupitelstva bez velkého zájmu. Vol-
by konány ve škole ve čtyřech místnostech 
po celý den. Epidemie záškrtu se značně 
rozšířila. Bylo zjištěno 38 případů a 40 pří-
padů angíny. Dvě děti zemřely a vyučová-
ní ve škole bylo přerušeno. Obecní tržiště 
proměněno na smrkový háj. Bylo plné 
vánočních stromků, které byly prodávány 
po 8 až 60 Kč a všechno prodáno v něko-
lika dnech. Na Silvestra začala velká vánice 
a napadlo až 30 cm sněhu.

Z akce místních sokolů (foto archiv ke knize ČMT)

Co o nás řeknou naše kosti - antropologie a čakovické kostry z Schoellerovy ulice

Termín pondělí 26.3. od 18. Hodin v Schoellerově sále.

Přednáška seznámí posluchače s oborem antropologie, 
představí metody a postupy, které se využívají 
při zpracování lidského kosterního materiálu 

z archeologických výzkumů a ukáže konkrétní 
výsledky zkoumání koster tří jedinců, které se našly 

v prosinci roku 2017 při přípravě stavební plochy 
v ulici Schoellerova.
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Smuteční oznámení
Vážení sportovní příznivci,

bohužel nás v poslední době opustili dva významní členové 
národní házené TJ Avia Čakovice. 

Dne 12. prosince 2017 zemřel ve věku téměř 74 let náš dlouholetý hráč, funkci-
onář nejen národní házené, ale také celé TJ Avia (zde zastával několik let funkci 
předsedy) a v neposlední řadě i bývalý radní Čakovic Karel Kubíček.

Karel byl vynikající hráč, přísný, ale poctivý trenér a člověk, který do naší házené 
dával celé srdce. Kdykoliv bylo třeba něco manuálně udělat, nebo opravit na 
hřišti, vždy jsme se na něho mohli s důvěrou obrátit. I v důchodovém věku se 
neustále zajímal o naše družstva a jejich výsledky.

Dne 7. ledna 2018 nás opustil v necelých 55 letech bývalý spoluhráč, kamarád 
a vynikající trenér mládeže Roman Skřivánek.

Roman hrál jako brankář házenou již od žáků a jako hráč A družstva s námi do-
kázal postoupit i do I. ligy mužů.

Po skončení aktivní kariery hráče se věnoval s úspěchem trénování chlapeckých 
složek a několikrát se s nimi zúčastnil mistrovství republiky. Jako trenér vycho-
val řadu kvalitních hráčů, kteří dnes tvoří základ A mužstva mužů a s úspěchem 
reprezentují naši městskou část. Bez Romana by dnes nebylo družstvo mužů na 
takové úrovni, jako je.

Oba dva nám budou moc chybět.

Čest jejich památce

Za národní házenou TJ Avia Čakovice Jiří Rys

Třeboradice jdou do 
jarní části přeboru
 » Fotbalisté SK Třeboradice pře-

zimovali na prvním místě tabulky 
pražského přeboru a na jaře budou 
usilovat o titul pražských šampionů, 
který jim v minulé sezoně těsně ute-
kl mezi prsty.

Tým trenéra Jiřího Tesaře začne sezonu 
v neděli 11. března od 14.30 na umělém 
trávníku B týmu kobyliské Admiry. O tý-
den později jedou na ČAFC a doma si 
zahrají až ve třetím jarním kole - v neděli 
25. března v derby proti Ďáblicím.

Třeboradičtí fotbalisté jsou na čele pře-
borové tabulky se čtyřbodovým od-
stupem před druhou Duklou z Jižního 
Města. O další tři body pozadu jsou hráči 
třetích Horních Měcholup. Další týmy 
už ztrácejí více bodů. Zatím se naplňují 
předsezonní předpoklady, že o titul si to 
rozdá právě vedoucí dvojice. Tedy naše 
Třeboradice a Dukla JM.

V příštím čísle časopisu přineseme po-
drobný rozpis jarních částí všech spor-
tovních klubů z naší městské části.

Text: Michal Káva
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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

ZE
R

C
E

Jídelna cukrovarka
✓  Jídelna pro veřejnost i závodní 

stravování 
✓  Pondělí – pátek od 1100 do 1400

✓  Jídlo s sebou do přinesených nádob

 ✓  Platba stravenkami i v hotovosti
✓  Každé jídlo dodáváme k okamžité 

konzumaci v zatavených krabičkách na 
jedno použití - obaly jsou vhodné do 
mikrovlnné trouby

✓  Všechny námi dodávané pokrmy jsou 
vždy připravovány čerstvé v den rozvozu

✓  V denní nabídce vždy jedno jídlo 
z dietních kuchařek

✓  Možnost objednat obědy do fi rem, 
kanceláří i provozoven rychlého 
občerstvení

✓  Rozvoz jídel zdarma do oblastí 
Čakovice, Letňany a Prosek

Jak se k nám dostanete

Autobusem č. 136, 140, 158, 166, 202, 
351 na zastávku Cukrovar Čakovice 
nebo Nádraží Čakovice

Vlakem zastávka Nádraží Čakovice

Cukrovarská 21b | Čakovice – Praha 9

www.cukrovarka.cz

Objednávky
Telefonicky od 8.00 do 9.30 hodin na tel. 774 276 651 

E-mailem burger-cukrovarka@seznam.cz

Základní umělecká škola Marie Podvalové 

zve na  

 

 

KONCERT 
UČITELŮ 

 

 

21. 3. 2018 
 

 

sál školy v Čakovicích 

18,00 hodin 

Pozvanka_Jarni_koncertA5.indd   1 9.2.2018   10:27:08

ÚDRŽBÁŘ
Pracoviště Praha 9, požadujeme zkušenosti s dr. údržb. 

pracemi, výhodou obsl. VZV a ŘP „B“. Možnost ubytování 
v Praze zdrama. Kontakt: p. Hrbek 736 613 102

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.

zdravá výživa psůpřirozená strava

Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou 
technikou. tel.: 606527091

PEDIKÚRA Miškovice (170,- Kč, s docházkou 220,- Kč),  
tel.: 606 500 867.  Přijímám poukázky seniorů od MČ.

mĚStSkÁ čÁSt



Třeboradický masopust

Spousta barev, vůní, tance a hlavně dobré nálady a zá-
bavy. Tak by se dal stručně shrnout tradiční třeboradický 
masopust, který proběhl na začátku února. Lidé přicházeli 
na zajímavý program od rána po celý den a všichni si ma-
sopust hezky užívali.
„Rádi bychom poděkovali Městské části Praha Čakovice, 
restaurantu Maximum, Středovým pekárnám Čakovice, 

V.  Svítilovi, paní Kadaníkové, všem, kteří připravili ob-
čerstvovací stanice, dobrovolníkům a všem maškarám. 
Už se těšíme na další společnou akci,“ děkuje pořádající 
Klub LíPa.


