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Fotbalisté Třeboradic ve
finále opět padli
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Popovídali jsme si
s Olinou Patkovou
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Hasiči rozšířili svůj
vozový park

Pozor, uzavírka! Kudy v létě
neprojedeme? str. 10 a 11
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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!
Žaluzie,
rolety, garážová vrata, plisé,
428001-ADC_inzerat[185x90] 06/2013.indd 1
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
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
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.

Velkoobchod hutním materiálem
26.6.13 13:19
v Praze přijme
ŘIDIČE – SKLADNÍKA
Požadujeme: Profesní ŘP - C,výhodou
VZV, jeř, vazač, palič, průkaz.
příp. SKLADNÍKA
Výhodou VZV, jeř., vazač., palič průkaz
E-mail: knourek@technimat.cz,
tel.: 731 545 839
KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy. Tel.: 775132921.

mĚStSkÁ čÁSt 3
Milí sousedé,
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v minulých týdnech jste jistě všichni zaznamenali,
že se intenzivně řeší, zda na území naší městské
části vznikne drtička stavebního odpadu. Jaká je
situace nyní? Odeslali jsme žádost na odkoupení
pozemku, protože se vzniku drtičky snažíme zabránit a z magistrátu nám přišla odpověď z kanceláře pana radního Grabeina Procházky, jenž v má
v kompetenci majetek. Informoval nás, že celou záležitost předal radní Janě Plamínkové, aby s námi
v této věci jednala.
Pozitivní zprávou je to, že Magistrát Hlavního města Prahy nám schválil bezúročnou půjčku ve výši
110 milionů korun, která nám bude sloužit na investiční financování výstavby nové školy, než ministerstvo školství uhradí svůj podíl.

Konečně už se můžeme těšit z nově zrekonstruovaných ulic, konkrétně K Sedlišti, Ostravická a Krystalová. Jak dobře víte, tak v létě nás čekají další
úpravy komunikací a proto bude váš určitý komfort trochu omezen. Uvnitř časopisu najdete kompletní přehled všech plánovaných uzavírek, které
nás v nejbližších měsících čekají, ať se na omezení
můžete s předstihem připravit.
Milí sousedé, přeji vám krásný vstup do zatím stydlivého léta a jak říkám každým rokem, buďte opatrní na cestách a odpočiňte si.

S úctou, váš starosta Alexander Lochman
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Výstava Václava Junka se podařila
Celý květen byla občanům k dispozici výstava Statečná
srdce Václava Junka, kterou připravila jeho vnučka, Petra
Čvančarová. Do podkrovního sálu čakovického zámku si
našla cestu spousta návštěvníků.
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Letní měsíce jsou pro hasiče ty nejnáročnější, jak v rozhovoru
potvrzuje vedoucí čakovické jednotky Michal Linhart. Jeho
oddíl se může také čerstvě pyšnit novým přírůstkem do svého
vozového parku.
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Našim hasičům začíná náročné období

S hvězdou Semaforu na sklence vína
Do Čakovic zavítala herčka populárního divadla Semafor
a skvělá jazzová zpěvačka Olina Patková. Jak se jí u nás líbí?
Co jí k nám přivedlo? Dozvíte se v rozhovoru, který připravila
Dáša Nová.

Jaké nás v létě čekají uzavírky?
Uprostřed časopisu se můžete podívat, jaké uzavírky silnic
nás čekají během prázdninových měsíců a na co si musíme
dát pozor. Řada míst se bude rekonstruovat kvůli opravě
horkovodu.

Stoleté perličky
Jedním z nejoblíbenějších seriálů v našem časopise jsou
„Kronikářské perličky“, které pro vás pravidelně připravuje
Jarka Krákorová. S ní se tentokrát podíváme pod pokličku
roku 1921.

Fotbalisté Třeboradic zase bez poháru
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Z obsahu

Už je to prokletí, fotbalisté SK Třeboradice i potřetí
v řadě prohráli ve finále Poháru Pražského fotbalového
svazu. Na stadionu Sparty na Letné tentokrát padli se
Střešovicemi 0:2.

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 červnu 2017.
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hasiči

Hasičům začíná sezona, čeká je nejvíce práce
»»Naši hasiči mají před sebou nej-

náročnější část roku, období letních
měsíců. "Od června do října máme
činností asi tak nejvíce. Nemusí to
být jen požáry, máme vybavením
předurčenost i pro další technické
zásahy, jako např. likvidaci nebezpečného létajícího bodavého hmyzu, toho je v létě spousta, stejně
jako přívalových dešťů, jsme proto
vybaveni řadou čerpadel," říká v rozhovoru šéf jednotky Michal Linhart.
Pane Linharte, co je u vás nového?

Novinek je spousta, jako vždy. Zásadní
žhavou novinkou je zařazení JPO MČ
Praha Čakovice v plošném pokrytí. Na
našeho zřizovatele, kterým je městská
část, přišla žádost o schválení záměru zařazení naší JPO pro předurčenost
obsluhy kontejneru nouzového přežití v rámci úkolů spojených s ochranou
obyvatelstva. V Evropě i u nás se mění
bezpečnostní situace, a tak se víceméně klade větší důraz na ochranu obyvatelstva. A jak jinak, než že tyto úkoly
převzal Hasičský záchranný sbor České
republiky, který pro konkrétní činnosti
využívá i "dobráky" (dobrovolné hasiče,
pozn. autora).
Co si mám pod takovým kontejnerem
představit?
V rámci určité krizové situace bychom
ho měli technicky zajišťovat. Jedná se
klasický automobilový kontejner, který si
dokážete představit, speciálně upravený
a vybavený pro tyto účely. Má řadu agregátů, a to i na výrobu elektřiny, přikrývky, základní spotřebiče, obsahuje i toaletu se sprchou, kdyby bylo třeba zřizovat
tábor pro nouzové přežití, dále ženijní

techniku a spoustu dalšího užitečného
vybavení. Úkolem tohoto kontejneru je
i prvotně zajišťovat obsluhu zasaženého
obyvatelstva.
Je to pro vaši jednotku čest?
Spíše bych řekl, že další nutnou povinností vyplývající právě z bezpečnostní
situace dneška. Dobrovolné jednotky si
v minulém roce začaly vyškolovat své
techniky ochrany obyvatelstva v nově
otevřeném kurzu u Hasičského záchranného sboru,.A právě na základě těchto
vyškolených členů JPO byly vytipovány
vhodné jednotky pro konkrétní úkoly.
My máme vyškolené čtyři a to je právě
optimální počet k vytvoření družstva
pro ovládání kontejneru, proto byla tato
předurčenost přidělena zřejmě nám.
Další předurčenosti jiných jednotek jsou
například velkokapacitní čerpadla, které
Praha využívá třeba při povodních nebo
zařízení na dekontaminaci osob a techniky. V současné chvíli bylo v Praze takto
vybráno kolem dvaceti jednotek.
Neustále dokola se lidé ptají na rozdíl mezi Sborem dobrovolných hasičů
a Jednotkou požární ochrany. Můžete
to, prosím, občanům ještě jednou vysvětlit?
My to vysvětlujeme pořád dokola, to
je nekonečný příběh. (směje se) Sbor
dobrovolných hasičů a Jednotka požární ochrany jsou dva rozdílné subjekty,
i když úzce spolupracující. SDH je spolek jako jakýkoliv jiný, rybáři, zahrádkáři a podobně. S tím, že působí v protipožární ochraně a z historického rázu
i v kulturní činnosti. De facto ale jen ve
smyslu nerepresivní, preventivní činnosti, nejezdí tedy k zásahům. Zřizovatelem
JPO jsou města, obce nebo městské části

a její prvotní činnost je pochopitelně represe, spolu s prevencí. Jezdí k zásahům,
školí si vlastní lidi a zdokonaluje se pro
konkrétní předurčenou činnost. Dělení
na jednotky vzniklo na přelomu milénia,
vyhláškou vydanou v roce 2001, kdy se
kladlo obcím za povinnost zajistit si požární bezpečnost v určitém měřítku, ale
na druhou stranu obce nemohly nařizovat SDH, aby toto zajišťovaly. Jednotkám
tak bylo přiřazeno zabývat se požární
ochranou jako takovou, sborům se dával za úkol připravovat budoucí adepty.
Dnes to tak úplně nefunguje, někde je
provázanost mezi sborem a jednotkou
větší, někde menší, a protože je v jednotce zřizovatelem jmenován velitel JPO,
ten si zpravidla typuje a vybírá budoucího adepta sám.
Nedávno byl rozšířen váš vozový park,
přibližte nám to, prosím.
Už dva měsíce máme nové vozidlo Iveco,
je to typ větší dodávky "pětitunky". Má
zvýšenou nosnost a je technicky vybaveno a předurčeno na technické zásahy.
Vozidlo bylo pořízeno přímo z účelové
investiční dotace Magistrátu hl. m. Prahy,
a to v plné výši, na dovybavení Jednotek
požární ochrany. Vozidlo je konstruováno i pro přepravu až devíti osob, takže
pro nás bude sloužit i ve sféře ochrany
obyvatelstva v případě nutnosti pro přepravu osob.
Blíží se léto, je to pro vás náročnější období, než jiné?
Určitě, je nejnáročnější. Od června do října máme činností asi tak nejvíce. Nemusí to být jen požáry, máme vybavením
předurčenost i pro další technické zásahy, jako např. likvidaci nebezpečného létajícího bodavého hmyzu, toho je v létě
spousta, stejně jako přívalových dešťů,
jsme proto vybaveni řadou čerpadel.
Když někdo oznámí případ na linku 150
nebo 112, kdo určí, zda vyšle profesionální hasiče nebo "dobráky"?
Když operační středisko HZS přijme
událost, vyšle jednotku nebo jednotky,
dle poplachového plánu v konkrétním
stupni poplachu, samozřejmě s přihlédnutím na typ události, vybavením nejbližších jednotek a nutností nasazení sil
a prostředků na místě události. Pro nás
to znamená, že dokud nedostaneme
pokyn k výjezdu operačním střediskem,
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nemůžeme vyjet, a to ani v případě, že
nám bude hořet za hasičskou zbrojnicí.
Operační technik si pak musí uvědomit
ještě jeden fakt, a to sice, když si takzvaně odkryje určité hasičské stanice či

zbrojnice, musí mít i zálohovou variantu
pro případ další události nebo událostí.
Praha je specifickým místem se specifickými požadavky v případech řešení
mimořádných událostí. Jsme jednotkou

požární ochrany stejně tak jako jakákoliv
jiná dobrovolná či profesionální jednotka, pravidla platí pro všechny stejná.

Text a foto: Michal Káva

Duben a Květen měsíce závodů a akcí
»»Mladí miškovičtí

hasiči za sebou
mají pestrý program a během dubna a května se rozhodně nenudili.
Co zajímavého si užili?
22. dubna Den s hasiči
V sobotu 22. dubna pořádala Městská
část Praha 9 ve spolupráci s Hasičským
záchranným sborem hl. m Prahy stanicemi Holešovice, Petřiny, Modřany a JPO
Čakovice, SDH Miškovice akci s názvem
Den s Hasiči. K vidění byly ukázky vyproštění a hašení vozu po dopravní nehodě, záchrana osob z hořícího domu,
prohlídka muzea České hasičské jednoty. Během celého dne také probíhaly
soutěže s hasičskou tématikou pro děti
o věcné ceny.
24. dubna Čarodějnice na hasičárně
pro MH
Během pondělní schůzky mladých hasičů proběhlo od 16h na naší hasičské
zbrojnici pro naše členy kroužku pálení
čarodějnic. Účast byla hojná, od dětí se
sešli rodiče, příbuzní a kamarádi. Opekli jsme si vynikající buřtíky od našeho
sponzora firmy MADE. Díky Vaškovi Kočovi a jeho rodině měly děti možnost si
zajezdit na poníkovi a oslíkovi z Farmy
Miškovice. Na závěr celého večera se
upálily dětmi vlastnoručně vyrobené
čarodějnice. Děkujeme Všem, kteří pomáhali.
20. května
Memoriál Františka Zvoníčka a Ludvíka
Dlouhého v požárním útoku v Řepích,
který se konal již po pětadvacáté a potřetí se ho zúčastnili i miškovičtí hasiči
se dvěma soutěžními družstvy mladších
dětí, ale také s naším družstvem žen
a družstvem mužů nad 35 let.
Brzká sobota ráno 20. května, mezi tím
co ostatní lidé pospávají, se družstva
v 7 hodin ráno scházejí na hasičárně. Na
závody nám letos počasí moc nepřálo,
jelikož byla opravdu zima a pěkně foukal
vítr. Ale to naše děti ani dospělé nezastavilo. Mladí hasiči se poctivě připravovali

skoro celé dva měsíce a to nejen ve všedních dnech. A jejich píle se jim vyplatila.
Sice prokřehlí zimou a mokří od hadic,
ale s velmi dobrými časem se naše první
soutěžní družstvo mladších dětí umístilo
na skvělém medailovém 3. místě. A druhé družstvo mladších dětí se umístilo
na velmi dobrém 11. místě z celkem 16
družstev z celé Prahy. Naše ženské družstvo se umístilo na svých úplně prvních
závodech na 4. místě. Zadařilo se i v kategorii muži nad 35 let, kde jsme také slavili velký úspěch a umístili se na 3. příčce.
12.-14. května Víkendové soustředění MH
V pátek 12. května od 16h nám začalo víkendové soustředění mladých hasičů na
naší zbrojnici. Celé soustředění bylo zaměřeno na přípravu velkých závodů a to
Hry Plamen, které nás čekaly o víkendu
27. 5. V pátek se děti věnovaly požárním
útokům až do 19h a poté jsme si opekli buřtíky. V sobotu jsme začali opravdu
brzo. V 8h měli sraz vedoucí, kteří připravili disciplíny na daný den a to útok CTIF
a požární dvojice. Počasí nám dopoledne přálo, ale odpoledne se zatáhlo a déšť
nás donutil ukončit sobotní program
dříve. Na neděli jsme dětem připravili na
miškovickém fotbalovém hřišti disciplíny štafetu 4x60m a štafetu CTIF. Bohužel

okolo 14h nás zase dohnalo špatné počasí v podobě silných bouřek a tak jsme
celé soustředění ukončili.
I tak byli vedoucí a děti velice spokojeni
s danými výkony. Chtěli bychom poděkovat Restauraci U Čébi, kde jsme měli
zajištěný po celý víkend oběd pro všechny. Všem vedoucím a lidem z našeho
sboru, kteří se aktivně zapojili do celé
akce, také velké díky.
27. května
V sobotu 27. 5. 2017 jsme se poprvé
s mladšími dětmi zúčastnili velké celodenní soutěže hra Plamen. Děti zde soutěží v 5
disciplínách - štafeta CTIF na 400m, útok
CTIF, štafeta 4x60m, štafeta požárních
dvojic a královská disciplína požární útoky.
SDH Miškovice reprezentovalo družstvo
mladších 9 dětí. Toto družstvo vybojovalo
hned na poprvé krásné 10. místo z celkem
17 družstev z celé Prahy. Dětem gratulujeme a děkujeme rodičům, kteří se přijeli
podívat a podpořit naše družstvo a vedoucím za nasazení a výdrž v dlouhém, slunném a parném namáhavém dni.
Těšíme, že příští sezonu plně využijeme
nasbíraných zkušeností.

Vedoucí kroužku mladých hasičů
Lukáš Horský
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Zprávy z obce
Proč se neopravují nejvíce
používané ulice?
S nástupem teplého počasí je jednou
z nejnavštěvovanějších ulic čerstvě zrekonstruovaná K Sedlišti, která spojuje
naší městskou část s Havraňákem a lesoparkem. Maminky s kočárky, tatínkové
s dětmi na kolech, pejskaři, mladí i staří,
zkrátka desítky občanů se po ulici prochází, aby nabrali trochu energie v zeleni, která je za kolejemi čeká. Přesto ale
zaznělo několik hlasů, proč se opravila
zrovna tato ulice a ne nějaká jiná, konkrétně Schoellerova a Bělomlýnská.
"Odpověď je naprosto jednoduchá," říká
starosta Alexander Lochman. "Zaprvé,
ulici K Sedlišti to potřebovala jako sůl,
vypadala jako po bombardování. Zadruhé, zmiňované ulice totiž spravuje Technická správa komunikací a naše městská
část je nemá v takzvané svěřené správě,
což jinými slovy znamená, že se o ně
nestaráme. Navíc rozsáhlé investice do
těchto ulic by vyčerpala náš rozpočet
a hlavně bychom dělali práci za TSK
a platili za TSK, což se nám skutečně nechce," vysvětluje.

Ulice K Sedlišti se dočkala kýžené rekonstrukce.
pravovaly dokumentaci a zakázky pro
tento odbor. V posledních letech nebyl
vztah mandatářů a ředitele odboru nejlepší a tak se zakázky de facto zastavily.
Je to děsné, navíc strach ze schvalování
zakázek rostl tím, že se objevovala různá
obvinění. Výsledek? Výměna ředitelů odboru každé dva roky, stejně jako výměna
referentů, neideální vztah s mandatáři,
strach ze schvalování zakázek. To vše
je smrtelný koktejl a Praha neopravuje.
Různé zakázky jsou rozhozené po projektantech a vlastně nikdo neví, jak na
tom kdo je a každý má sebemenší důvod
zakázky zastavovat. Není to příjemná situace," neskrývá starosta zklamání.

Situace na některých odborech magistrátu připomíná neproniknutelnou džungli.

Městská část se proto rozhodla rázně zakročit a převzít na sebe úlohu mandatáře, koordinátora a poradce.

"Na magistrátu je jedním z odborů Odbor technické vybavenosti, který má na
starost opravu pražské infrastruktury.
Kdysi ještě za Béma byli vybráni mandatáři, tedy soukromé firmy, které při-

"Začali jsme sami projektovat některé
menší dopravní stavby, koordinujeme
projektanty a vlastně děláme práci za
jiné. Musíme, protože pokud se podíváte na to, od kdy jsou některé stavby

projektově téměř hotové, jako například
komunikace Třeboradice, kde jsou právě ulice Schoellerova s Bělomlýnskou,
tak jde vlastně o hotovou projektovou
dokumentaci z roku 2011. Nikdo na
magistrátu ale nezadal další práce, takže propadly všechny veškére takzvané
vyjadřovačky, které slouží k územnímu
souhlasu a projekt stojí. A jelikož my nejsme objednavatel projektů, nemůžeme
do nich pořádně zasáhnout," pokračuje
Alexander Lochman. "Totéž se týká komunikace OTV Miškovice, kde jde OTV
konečně do územního řízení. Prvotní
projekt je ale snad už více než deset let
na světě. Už před rokem jsem řekl bývalému řediteli OTV, že nehodlám akceptovat pasivitu v opravách komunikací
a po našem nátlaku se nám podařilo delimitovat některé menší investice na nás,
tedy že odbor přesunul peníze a projekty na naši městskou část a my jsme to za
pár týdnů zvládli," vysvětluje.

Text: Michal Káva

Školička u Sparťánka
V květnovém čísle čakovického zpravodaje vyšel podrobný
přehled soukromých školek a dětských klubů v městské části
a jejím okolí. Bohužel u soukromé školičky „U Sparťánka“ byly
otištěny nepřesné informace, týkající se věku dětí i provozní
doby. Tímto bychom se občanům rádi omluvili a uvedli vše na
pravou míru.
Jedná se o soukromou školku – jesle, na adrese Pod návsí
11/2, Praha 9 – Čakovice. Otevřeno je od pondělí do pátku
7.00 – 17.30 hodin a to po celý rok. Prostory jsou nově zrekonstruovány a uzpůsobeny tak, aby vyhovovaly aktivitám dětí.
Školička nabízí pravidelnou i nepravidelnou docházku pro
děti již od 1 roku do 5 let. Kapacita školky je 27 dětí v útulném
domácím prostředí se zahradou, ale samozřejmostí jsou i procházky do příjemného okolí. Školka je rozdělena na dvě třídy.
Kočičky pro nejmenší děti od 1 do 2 let a pejsci pro starší děti
od 3 do 5 let.
U Sparťánka je samozřejmostí velmi vstřícný přístup k dětem
a jejich potřebám, ale také k potřebám rodičů. Každý měsíc
školičku navštěvuje klaun Mireček s Leontýnkou a baví děti.
Zároveň školku navštěvuje loutkové divadélko.

Školička u Sparťánka má otevřeno i v průběhu letních prázdnin a je připravena potěšit a postarat se i o děti ze školiček,
které mají zavřeno.
Ve školičce probíhají pravidelné kurzy angličtiny, výtvarné
a vůrčí činnosti a jóga.
Telefonní číslo do školičky: 722 700 268
E-mail: sp.ms@seznam.cz
facebook.com/skolickauspartanka
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Děti ze ZŠ Edvarda Beneše

Statečná srdce Václava Junka
»»Celý

měsíc květen jsem měla
to štěstí a čest Vás vítat na výstavě mého dědečka Václava Junka
(1913-1976) v podkrovním sále
čakovického zámku.
Chtěla bych velmi poděkovat za podporu projektu Městské části Praha – Čakovice, za přínosné rady a spolupráci Ing.
Jiřímu Vintiškovi a Kateřině Marhoulové,
partnerům výstavy Rámování Čvančara
a Houska a Galerii Kodl, všem přátelům
a kamarádům. Bez nich by to opravdu
nešlo!

nebo lidmi, kteří byli dědečkovi blízko za
jeho života.

S blížícím se koncem výstavy se zájem

Bylo mi ctí ukázat lidem krásu umění
Václava Junka, krásu knih, sdělit jim, kdo
ilustroval ten "červený Slabikář", kdo
uměl, i když neuměl a především tolik
lidí zavést zpět do něžných vzpomínek
na dětství.

nebo prodloužena, ale mohu Vás pozvat

Velké poděkování patří dámám z Klubu
seniorů v Čakovicích. Dámy, byly jste báječné!
A to největší poděkování patří Vám
všem návštěvníkům! Bylo Vás přes osm
set! Velkou radost mi dělaly děti, kterých
přišlo opravdu hodně a zcela náhodou
i díky festivalu sborového zpěvu Camerata, ty ač sál navštívily mimo otevírací
hodiny a používaly ho jako sál přípravný,
tak jich byla spousta zvědavých a plných
dotazů.
Mám radost, že se povedlo přilákat mnoho lidí nejen z Čakovic, ale blízkého i dalekého okolí. Milým zážitkem bylo osobní setkání s Václavem Noskem - Windym
a dalšími, ať už ztracenými příbuznými

Vybrané zápisy z návštěvní knihy.

S Junkem vystavovaly
i děti. Všem, které se
nechaly inspirovat
výstavou, jsme
jejich malá díla také
vystavili.

o ni zvyšoval, bohužel nemohla být delší
dál a to do melancholického, pábitelského Kerska, kam se Václav Junek na letošní prázdniny vrátí!

Statečně děkuji! Petra Čvančarová
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Kultura

S Václavem Koptou v „Já jsem otec Bemle“

S hvězdou divadla Semafor na sklence vína
»»To, že v čakovické vinotéce může-

te koupit lahev dobrého vína, posedět s přáteli u sklenky, nebo potkat
sousedy, je zcela běžné. Já se tam
však překvapivě setkala s herečkou populárního divadla Semafor
a skvělou jazzovou zpěvačkou Olinou Patkovou.
Samozřejmě mi to nedalo a oslovila jsem
ji s žádostí o rozhovor.
Co Vás přivedlo k nám do Čakovic?

Máme kousek od Čakovic kamaráda,
který se před půl rokem přestěhoval
z Prahy na venkov. Občas se za ním jedeme podívat, abychom zkontrolovali, jak
se zabydluje, a při té příležitosti se zastavíme v čakovické vinotéce, abychom
nejeli s prázdnou.
Je něco, co se Vám u nás líbí?
Musím se zahanbeně přiznat, že Čakovice jsem pro sebe objevila právě před
tím půl rokem, nikdy dříve jsme tímto
směrem nejezdili. A co se mně líbí... samozřejmě krásně opravený zámeček
s parkem a cukrovar, to je v Čakovicích
nepřehlédnutelné. No a místní vinotéka
je také moc příjemné místo.
Příznivci slavného divadla Semafor
vědí, že na této scéně účinkujete pěknou řádku let.

Ano, nějak to všechno moc rychle letí.
Příští rok to bude na podzim 30 let, kdy
jsem v roce 1988 udělala konkurz do divadla Semafor. Hra se jmenovala Výhybka, hlavní roli hrál tehdy začínající Tomáš
Trapl (dnes velká muzikálová hvězda).
Ferdinand Havlík hledal pro tuto hru
zpěvačky, které zpívají jazz a swing.
Oslovil proto jazzovou zpěvačku Janu
Koubkovou, zda o někom neví. Jana mě
na konkurz vyslala, prý ať to zkusím. Vyšlo to, byla jsem přijata, ale zjistila jsem,
že nebudu pouze zpívat, ale že se jedná
i o dost podstatnou hereckou roli. Naštěstí jsme zkoušeli pět měsíců, kdy se
mnou měl Jiří Suchý i ostatní kolegové
velkou trpělivost. Hra měla úspěch a já
v divadle zůstala další tři desetiletí.
Jaké to bylo stát na jevišti vedle takových legend jako je Jiří Suchý a Jitka
Molavcová? Měla jste ostych, respekt,
trému?
Ostych a trému jsem měla především
v začátcích a hlavně z Jiřího Suchého.
Jitka Molavcová je nesmírně hodný člověk, který vycítí, kdy je třeba na jevišti
člověka podržet. Respekt mám z Jiřího
Suchého stále, ale na jevišti jsem s ním
i s Jitkou čím dál tím radši.
Za ta léta účinkování v Semaforu máte
za sebou pěknou řádku rolí. Na které
ráda vzpomínáte?

Moc ráda vzpomínám na hry, ve kterých
jsem vystupovala s Václavem Koptou.
Jsme stejný ročník, takže jsme často
tvořili dvojici - třeba ve hře Já jsem otec
Bemle a já matka Žemle, kde jsme hráli
trochu tupější manželskou dvojici a velmi jsme si to užívali. Další manželskou
dvojici jsme vytvořili ve hře Život je náhoda v obnošené vestě. Tam jsme hráli
rodinku z období padesátých let. Bylo to
velmi úspěšné představení, které se hrálo jedenáct let. Myslím, že se stahovalo
hlavně z toho důvodu, že už jsme se po
těch letech nevešli do kostýmů. A nemůžu nevzpomenout Šest žen Jindřicha
VIII. s panem Horníčkem. To byla druhá
hra, ve které jsem účinkovala v divadle
Semafor, a zkoušení a hraní s panem
Horníčkem bylo něco nepopsatelně
krásného.
A co televize a film? Tam jste příležitost
nedostala?
Nějaké malinké roličky jsem si zkusila,
ale jinak mě film a televize dost míjejí.
A asi není divu. Nejsem ani v žádném hereckém rejstříku. Nějak na to zatím nebyl
čas. A také je pravda, že naše divadlo
má pramalou reklamu, takže o souboru
divadla Semafor a jeho hercích téměř
nikdo neví. Ale to neříkám s žádnou trpkostí. Vždycky říkám, že věci se dějí tak,
jak se dít mají.

Kultura 9
nejžádanější texty pana Suchého jsou
Včera neděle byla, Naraž si bouřku, Sluníčko a další. Dopadlo to dobře. Program
se moc líbil.
Jako každý divadelník máte v létě
prázdniny. Budete lenošit nebo naopak
koncertovat?
Dva měsíce divadelních prázdnin jsou
pro mě moc dlouhé. Měsíc by stačil. Většinou se mi stýská po divadle. Letos jsem
si naplánovala odjet na chalupu a vybrat
si nový jazzový repertoár, na což se moc
těším. Chystám na podzim koncert, tak
chci být náležitě připravená.
Stíháte nějaké mimoprofesní koníčky?
Můj koníček se týká mé profese. Před
několika lety jsem začala učit zpívat kamaráda, který si stěžoval, že ho nikdo
nechce učit, neboť zpívá totálně falešně
a navíc trpí velkou trémou. Od té doby
se mi začalo hlásit hodně "nezpěváků"
a já jsem začala objevovat jejich hlas,
dech, odbourávat trému. Moc mě to baví
a stále hledám, jak bych mohla svým žákům nejlépe pomoci. No a kromě toho
s postupujícím věkem v sobě objevuji zahrádkáře, miluju kočky, literaturu
a dobré jídlo.
Na co nás do Semaforu pozvete? V jakých divadelních kusech hrajete?

S Jitkou Molavcovou v „Mamzelle Nitouche“
Vy jste především zpěvačkou a je známé, že Vaší parketou je jazz. Kdo nebo
co Vás k tomuto hudebnímu stylu přivedlo?
Moje maminka jednou přivezla ze služební cesty z Moskvy desku Elly Fitzgerald. Ne, že by zrovna milovala jazz, ale
nebylo za co utratit diety, tak jsem dostala desku. A byla jsem ztracená. Okamžitě
jsem věděla, že to je hudba, kterou chci
dělat. A protože jsem neuměla anglicky,
naučila jsem se scatt, který zpívala Ella.
Deska byla sovětské výroby, takže se na
ní postupem času udělala boule a deska
v tom místě přeskakovala. Naučila jsem
se všechny písně Elly i s tou chybou.
Máte ve své rodině nějaké hudebníky či
divadelníky?
Ano, moje maminka byla loutkářka
a dramaturgyně. Když se v padesátých
letech otevírala na DAMU nově katedra
loutkářství, byla jedním z prvních studentů. Tatínek zpíval v Pražském muž-

ském sboru. Moje sestra je divadelní
kritička a asi nejslavnějším příbuzným je
bratr mojí babičky, skladatel a muzikant
Karel Vacek. V dětství jsem ho vnímala
hlavně jako skladatele dechovky, kterou
zrovna nemusím. Později jsem na něho
začala být velmi pyšná. Zjistila jsem, že
hrál s R. A. Dvorským, mohla jsem ho vidět v některých filmech pro pamětníky
a dokonce se v příbuzenstvu říká, že nebyl lhostejný Adině Mandlové!
Vím, že vystupujete i sólově a např.
také pro naše krajany v Mnichově.
Ano, mám repertoár sestavený z jazzových standardů, které mají české texty.
Velkou část otextoval i Jiří Suchý. Chtěla
bych posluchačům představit Jiřího Suchého jako textaře jazzových skladeb,
protože tyto texty jsou málo známé
a myslím, že je to škoda. Právě s tímto
repertoárem jsem jela i do Mnichova.
Měla jsem trochu obavy, neboť vím, že
samozřejmě nejznámější a publikem

Mám moc ráda představení Mamzelle
Nitouche. Hraji roli sestry Beáty. Velmi
úspěšné představení je znovuobnovená
Kytice, kde hraji matku v baladě Polednice. I když se toto představení v historii
divadla Semafor objevilo už potřetí, je
stále vyprodané a líbí se nejen pamětníkům. Chodí hodně mladá generace
a to nás velmi těší. Roli mám i v inscenaci Skleněné prkno, která měla premiéru
v prosinci 2016. A moc ráda mám představení Co na světě mám rád, kde se Jiří
Suchý vyznává ze své lásky k jazzu. Toto
představení nemá přesná pravidla. Jedná se spíše o takové jam session, kde nikdo netuší, co se přesně bude dít. Každé
představení má neopakovatelnou atmosféru.
Protože jsme se potkaly ve vinotéce,
zakončím náš rozhovor nejen poděkováním za Váš čas, ale i přípitkem. Na
zdraví, zlomte vaz a ať Vám to stále tak
skvěle zpívá!
Čert Vás vem a těším se někdy u nás v Semaforu na shledanou.

Text: Dáša Nová, foto: Dušan Dostál
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Přehled hlavních uzavírek ulic v
9

2

1

3

4

5

1 - Doba trvání: Červenec/srpen
Důvod: Oprava horkovodu
Dopad: Zůstane zachován jednosměrný provoz, zcela vyloučeno parkování
2 - Doba trvání: Červenec/srpen
Důvod: Oprava horkovodu
Dopad: Omezení průjezdu křižovatkou Cukrovarská-Schoellerova. Týká se i MHD (linky 136 a 351), ve směru z centra nebude možné odbočit do Schoellerovy ulice, náhradní trasa povede po Bělomlýnské, ve směru z centra zůstává provoz ze
Schoellerovy ulice do Cukrovarské zachován v plném rozsahu.
3 - Doba trvání: Červenec/srpen
Důvod: Oprava horkovodu
Dopad: Vyloučeno parkování, zůstane pouze jedno místo určené výhradně pro krátkodobé zastavení na zásobování obchodů
4 - Doba trvání: Již probíhá, dokončení v listopadu
Důvod: Kompletní rekonstrukce povrchu komunikace vč. přeložek inženýrských sítí a opravy horkovodu
Dopad: Úplné vyloučení vstupu pro pěší
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létě 2017 (opravy horkovodu aj.)

6

7

8

5-D
 oba trvání: Červenec/srpen
Důvod: Oprava horkovodu
Dopad: Plná uzavírka křižovatky ulic Otavská / Něvská, omezení vjezdu do ulice Něvská v úseku mezi ulicemi Otavská
a Dyjská, regulace průjezdu křižovatky Vážská / Něvská pomocí světelné signalizace
6a7-D
 oba trvání: Září/říjen
Důvod: Rekonstrukce povrchu komunikace
Dopad: Omezení vjezdu do rekonstruovaných úseků. Jednotlivé etapy na sebe budou navazovat, aby byl zachován průjezd do areálu Impera. Linka MHD 140 bude odkloněna do Vážské ulice, zastávka Oderská bude po dobu rekonstrukce
zrušena, linka 140 bude stavět u základní školy.
8-D
 oba trvání: Přesný termín nebyl dosud investorem oznámen
Důvod: Výstavba plynovodu pro soubor VIVA rezidence
Dopad: Viz body 6 a 7
9-D
 oba trvání: Říjen
Důvod: Rekonstrukce povrchu komunikace
Dopad: Omezení vjezdu a omezení parkování u cukrovarského rybníku
Podklady připravil Michal Káva ve
spolupráci s místostarostou Městské
části Praha Čakovice Jiřím Vintiškou
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Milé školkové víly, děkujeme vám za přípravu a realizaci úžasného školního roku pro naše děti. Připravily jste pro ně spoustu poznání
a zajímavých informací, naučily je novým dovednostem, otevřely jim svět křehkých přátelství, což ve spojení s úžasnými výlety, spoustou legrace a smíchu znamená, že si to děti báječně užily! Kéž vám vaše skvělé nápady a síla realizovat je ještě hodně dlouho vydrží!
Rodiče dětí MŠ Třeboradice

ZŠ Edvarda Beneše
3.F 2017

Chtěli bychom touto cestou vyjádřit velký dík paní učitelce Marcele Hádrové za uplynulé 3 roky strávené s našimi dětmi na prvním
stupni ZŠ Dr. Edvarda Beneše. Nedá se ani vyčíslit, kolik času a energie věnovala našim dětem ve škole i mimo ni. Oceňujeme, že
dělá svou práci na 100% a obdivujeme její profesionalitu a zároveň mateřský přístup. Jako člověk a první učitelka našich dětí zůstane hluboko v našich srdcích a můžeme si jen přát, aby se děti i nadále setkávaly s učiteli, pro které je jejich práce opravdu posláním.
S díky a přáním hezkého léta, rodiče žáků 3.F.
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Co nového v Miškovicích? Lesopark je
krásně čistý, rybáři soutěžili na rybníku
»»Teplé počasí, které v těchto dnech

panuje, přímo vybízí k procházce do
příjemně studeného stínu miškovického lesoparku. Během dubna byl
řadou dobrovolníků vyčištěn, aby
v něm každý návštěvník strávil své
chvíle co nejpříjemněji, jak na následujících řádcích popisuje Soňa
Černá.

"Počasí nám přálo. Hlavním cílem bylo
zbavit se nevzhledných hromad větví
v horní části lesoparku. Nevěřila jsem,
že je všechny stihneme snést dolů, na
přístupnější místo. A podařilo se. Výsledkem celodenní práce je nejen vyčištěná
horní část lesoparku, ale i hlavní cesta
vysypaná štěpkou, spousta sesbíraného
odpadu a nové ptačí budky a krmítka.
Děti si zasadily dva stromečky. To vše se
podařilo proto, že se nás sešlo šedesát!
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat vám všem, kteří jste přišli:
Dospělí: Denisa a Jan Aišmanovi, Kamila
Babková, Šárka a Denny Blažků, Čebišovi, Vladislava Hejduková , Hynek Horský,
Lukáš Horský, , Vladislav Hoša, Leona
Houserová ,Ludvík Hrdina, Marie Humpálová, Michaela Karbanová, Jan Klouda,
Václav Koča, p. Křížová, Michaela Kuber-

natová, Martina Langrová,Michal Linhart, Richard Liška, Kamila Schusterová,
Pavlína a Martin Slavíkovi, Martin Slavík,
Taťána Švarcová, Volodomyr Tatyga, Roman Ulrich, Jiří Vintiška, Míla Zálabská.

Děti: Adam, Vojtěch a Jan Aišmanovi,
Terezka Babková, Sára a Nikol Blahovičovi, Jakub a Josef Čebišovi, Miroslav
Ducháček, Terezka Dvořáková, Richard
Fox, Míša a Šárka Holerovi, David Houser,
Pavel Huptych, Gábina Kafková, Lukáš
Karban, Andulka Kočová, Tereza Koubová, Klára a Sebík Kubernatovi, Maxmilián
a Vincenc Schusterovi, Kateřina Staňková, Barbora Šváchová, Vojtěch a ŠtěpánVincencovi, Martin a Patrik Vintiškovi,
Ondra Zálabský.

A vám, kteří se nezapsali do seznamu.
Velké díky patří také naší MČ za technickou podporu a Hostinci Pod Vrbou za
výborné občerstvení."
Na konci května pak v Miškovicích proběhly rybářské závody.
"Počasí po celou dobu přálo, závodilo se
od 7 do 12 hodin, přišli děti, mladí i starší. Soutěžilo se o hodnotné ceny. Letošním vítězem se stal pan David Růžička.

Druhé místo obsadil Milan Šembera
a 3. místo Aleš Navrátil. Velká gratulace
patří všem závodníkům a hlavně dětem,
které vydržely poctivě závodit až do
konce. Dále rozhodčím Václavu Kolářovi,
Miloši Peškovi a Jiřímu Hroňkovi a sponzorům p. Miloši Peškovi, firmám adc net
a Made, Sboru dobrovolných hasičů Miškovice a FC Miškovice. V Hostinci pod
vrbou na hladové zájemce čekalo výborné občerstvení. Už se těšíme na další závody, které pro velký úspěch této místní
akce možná proběhnou ještě letos," říká
Soňa Černá, která spolu s Martinem Slavíkem akci pořádala.
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Kronikářské perličky – rok 1921
Leden
Okresní politická správa oznamuje církev
československou jako státem uznanou.
U nás odpoledne konány 2 přednášky
s hesly: Řím musí býti souzen a odsouzen. Vystupujte z víry římsko-katolické.
Školní děti vystoupily již většinou z vyučování katolického náboženství, ale do
jiné církve nevstoupily. Americká Ymca
koná zdravotní a propagační přednášku
se světelnými obrazy pro školní mládež.
16. o 8mé hodině ranní začalo sčítání
lidu třemi sčítacími komisaři.

Únor
Místní osvětová komise pořádá přednášku o původu světa se světelnými obrazy.
Účast velmi hojná.

Duben
Tabáková režie oznamuje, že po převratu převzala 19 továren v celé republice.
V roce 1920 prodány 4 miliardy cigaret,
480 milionů doutníků a 81 milionů ba-

líčků kuřlavého tabáku. Letos přijde do
obchodů 5 miliard cigaret, 550 milionů
doutníků, 100 milionů balíčků tabáku
a 240q šňup.tabáku. Město Praha má
309 motorových vozů a 263 vlečňáky.
Policejních strážníků je 2300. V Praze byl
velkolepý pohřeb 42 našich legionářů
z bojiště italského, popravených rakouským vojskem.

do 9té hod. večer a mezi krámy plno lidí
domácích i přespolních. Dle sčítání lidu
je v Čakovicích 2202 obyvatel, v Letňanech 718, v Miškovicích 449, v Třeboradicích 330, ve Kbelích 1763, v Líbeznicích
1117, v Satalicích 635…. V celém okresu
72.873 lidí. Stavební družstvo začíná
kopati základy pro 12 projektovaných
domků při silnici třeboradické.

Květen

Červen

Národní svátek slaven všemi vrstvami
národa. Zde byl tábor strany soc. demokrat. levice. Přišli sem průvodem
s hudbou. Účastno bylo hlavně dělnictvo ze dvorů Miškovic, Mírovic, Veleně,
Třeboradic a Letňan vedeni 3 rudými
prapory. Ostatní politické strany účastnily se slavností v Praze, anebo ve svých
místnostech. Svátek Božího Těla jedna
část občanstva světí a druhá pracuje.
29. o pouti plná obec krámků s různými
tretkami. Ani před válkou nebylo tolik
prodavačů jako letos. Americké houpačky a koníčky obsazeny po celý den až

Teploměr ve stínu dostupuje 34st. Místní
Sokol má slet župy Barákovy. V předvečer konána beseda se zpěvy, vojenskou
hudbou a cvičeními prostnými i na nářadí. Neobyčejný výcvik projevili sokolové
na bradlech, ženy s kužely a míči. 12. odpoledne bylo cvičení na hřišti u řepových jam. Cvičilo kolem 1200 mužů a 800
žen. Cvičením, velmi zdařilým, přihlíželo
skoro 3000 lidí. Večer v hostincích taneční zábavy. Cvičenek ubytováno bylo na
900 ve škole a školce, muži byli ve skladišti. Koncem měsíce nastala neobyčejná chladna. V noci klesá teplota na 4stC,
na horách napadl sníh a v Německu pomrzly brambory. Dělnické tělovýchovné
jednoty pořádají Olympiádu na Letné.
Cvičilo asi 5000 cvičenců a 2700 cvičenek. Přítomno mnoho cizích deputací
i z Ameriky. Obecenstva na 90 tisíc, lékařská pomoc poskytnuta v 736 případech.

Červenec
Uděleno povolení občanu Samohrdovi
ku stavbě skleníku. Založeno pěveckého sdružení Lýra a ustanovena politická
strana živnostenská. Je neobyčejné sucho, tráva je téměř uschlá a ze stromů
opadává listí jako na podzim. Žně probíhají bez obtíží a rychle, ale všechno obilí
zralé najednou a mnoho zrní při sklizni
vypadává.

Srpen
Odchází na trvalý odpočinek ředitel
školy Jan Urban, který přišel z Vinoře
dne 1. září 1882 na školu zdejší. 12. Rozpoutala se bouře s lijákem. Blesk udeřil
do domu č.p. 148, omráčil syna občana
Fryše a ve všech okolních budovách poškodil elektrické vedení.

Září
Nastalo zdražení kuřiva. Jeden kus britanika 2K, viržinka 2K, operas 1.50, kuba
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1K, brasilky 70hal., portoriko 60, krátké
50, …. cigarety Legie, Slavie, egyptky,
praga, sportky, zora… tabák Maryland
2.50, jemný dýmkový 1.50, obyčejný
70hal. V Bělehradě podle starých obřadů v přítomnosti patriarchy Dimitrije byl
biskup Pavlík uznán prvním biskupem
nové církve československé a slibuje
pokračovati v duchu Cyrilla, Metoděje
a Husa.
U nás povoleno zakoupení dvou pláštěnek obecním strážníkům. Utvořeno
nové pojmenování ulic a nazvány: Masarykova třída – dosud Schoellerova
(pozn.: nyní Cukrovarská), Revoluční třída, Třebizského, Denisova, Příčná, Jiráskova, Riegrova, Vrchlického, Palackého,
Svatopluka Čecha, Havlíčkova, Husova,
Družstevní, Nerudova. Velkostatku povoleno postaviti rámovou parní pilu. Bývalé posvícenské pondělí se již neslaví.
Všude se pracuje, jenom taneční zábavy
se dosud udržely.

chování, aby byl vysloužilý zdravý vojín,
stáří ne přes 35 roků a slušný rukopis.
Dostane 7.080Kč služného.

Listopad

Obecní knihovna zahajuje svou činnost
vydáváním legitimací po 2Kč a půjčováním knih vždy v pátek o 6. až 7. hodině
večer. Surovárna dopracovala veškerou řepu. Zpracováno bylo ve 40 dnech
Říjen
Na schůzi ujednáno, že kabinetní kan- 312.000q řepy. Kočující divadelní spoceláři pana presidenta republiky bude lečnost pí. Zollnerové zahajuje divadelní
podána žádost za povýšení Čakovic na představení v hostinci u Trykalů. Shořel
město. Stanoveny podmínky pro přijetí stoh slámy u Hovorčovic. Účastni hašení
Inzerat_92,5x136_mm_Sestava
5/24/17 4:12 PMbyli
Page
1 hasiči.
naši
obecního
strážníka. Žádá se:1 Bezúhonné

Prosinec
Ve Vídni propukly veliké bouře, při nichž
se drancovalo. Důvodem bylo stálé zdražování a znehodnocování rakouské koruny. Zničeny byly hlavně kavárny a výklady
oblekové. Rozbito bylo mnoho ohromných tabulí skleněných. Ministerstvo zásobování stanovilo ceny piva obyčejného, stupňového i plzeňského. Oznámeno
úředně poštovní zvýšení sazeb. U nás
obsazeno místo obecního strážníka. Došly pouze 4 žádosti a zvolen byl místní
příslušník Václav Hradecký. Silvestrovské
zábavy byly letos velmi mírné a překáželo
jim i nevlídné větrné počasí.
Připravila Jarka Krákorová

VOŠ INFORMAČNÍCH STUDIÍ
A SŠ ELEKTROTECHNIKY, MULTIMÉDIÍ A INFORMATIKY

NABÍZÍME BUDOUCNOST A PRESTIŽ
INTERAKTIVNÍ GRAFIKA A VIZUALIZACE
Klasická propagační média od firemního
vizuálního stylu po reklamní kampaně, užitou
grafiku, multimédia, scénáristiku, dramaturgii
a postprodukci, práce ve specializovaných
profesionálních programech.
PŘENOSOVÉ A SÍŤOVÉ TECHNOLOGIE
Tvorba a testování počítačových aplikací
v souladu s pravidly kybernetické bezpečnosti,
nastavení parametrů OS počítačů
a počítačových sítí, údržba atypických zařízení,
práce s HW firmy CISCO a s virtualizačním
SW firmy ORACLE Corporation.
ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA A BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE
Projektování a monitoring parametrů bezpečnostních systémů,
údržba a správa banky dat, nastavení perimetrů a využívání
biometrických dat. Výuka s použitím špičkového know-how.
INFORMAČNÍ MANAGEMENT
Podniková informatika, služby knihoven a služby muzeí a galerií.

Předběžné termíny odstávek
tepelné energie v roce 2017
Lokality

Termíny od – do

Čakovice

11. – 17. 7. 2017

Čakovice oblast ulic
Jizerská, Něvská, Svitavská

11. – 31. 7. 2017

Během letních odstávek probíhá řada důležitých revizí a oprav teplárenských
zařízení, které nelze provádět za plného provozu, a které jsou nevyhnutelné
pro celoroční bezproblémové fungování dodávek tepla a teplé vody.
VĚŘÍME, ŽE TATO NEZBYTNÁ OPATŘENÍ PŘIJMETE S POCHOPENÍM
A OMLOUVÁME SE ZA DOČASNÉ SNÍŽENÍ KOMFORTU.
Přesné termíny pro konkrétní odběrná místa jsou rozesílány formou dopisu
na naše smluvní odběratele (SVJ, BD atp.)

Výuka: Praha 9 - Novovysočanská 48/280, Praha 4 - Pacovská 350/4
Př i jď te s e p o d í vat. Kontakt: tel.: 775151347, www.sssep9.cz

více naleznete na www.ptas.cz
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senioři

Ostatní

Návštěva žáčků v MŠ Něvská

Čtvrtý pohádkový les

Dnes 30.5. v 9,30 jsme po roce navštívili žáčky v MŠ Něvská.
Děti ze třídy Sluníček paní učitelky Magdy a třídy Slůňátek
paní učitelky Kristýnky si připravily program pro naše seniory. Shlédli jsme pásmo Perníková chaloupka, Šípková Růženka
a Červená Karkulka. Děti nás pak provedly novou školičkou.
Paní kuchařka upekla našim seniorkám výborný dort, který
všem moc chutnal. Děkujeme školce za pozvání.

Letošního ročníku Pohádkového lesa se zúčastnily téměř dvě
stovky návštěvníků. Počasí čtvrtému ročníku příliš nepřálo, ale
i tak si to všichni užili a od rána do pozdních odpoledních hodin bylo v parku živo a veselo.

Městská část Praha – Čakovice a Dopravní podnik hlavního města Prahy
Vás zvou na Nám. J. Berana

KINOBUS
24.7. – 27.7.2017
. PROGRAM:
Pondělí 24.7.
Úterý 25.7.
Středa 26.7.
Čtvrtek 27.7.

Špunti na vodě
Všechno nebo nic
Rogue One: Star Wars
Masaryk

Začátek promítání po setmění přibližně ve 21.00 hodin.
VSTUP ZDARMA

sport 17

Třeboradické pohárové prokletí trvá
»»Potřetí

v řadě, celkem počtvrté,
se fotbalisté Třeboradic dostali až
do finále Poháru Pražského fotbalového svazu, ale ani jednou si nesáhli
na zlatý pohár, pokaždé museli sledovat, jak se na trávníku radují jejich soupeři. Letošní velké finále se
hrálo na hlavním stadionu Sparty na
Letné, což bylo pro všechny účastníky mimořádným zážitkem. Zejména pak pro třeboradického trenéra
Jiřího Tesaře, pro kterého je Sparta
srdeční záležitostí.
Jeho svěřenci nastoupili proti Střešovicím v roli jasných favoritů. A vše jim nahrávalo do karet. Po úvodním drtivém

tlaku přišel už ve 13. minutě velice důležitý moment. Jedličkovu střelu vyrazil
střešovický obránce Věchtík rukou, následovala červená karta a penalta. K té se
postavil zkušený Grznár, ale míč napálil
pouze do tyče. Na kdyby se nehraje, ale
kdyby proměnil, mohlo vše dopadnout
jinak. Místo toho se dál hrálo za stavu
0:0, ale čekalo se, kdy to do sítě oslabených Střešovic začne padat. Jenže tento
penaltový moment jakoby urazil fotbalového boha a když se krátce po změně
stran prosadil Vokurka, prohrával favorit
0:1. A když se dvacet minut před koncem
nádherně trefil Turek, byl zmar dokonán.
Třeboradičtí fotbalisté se zmohli už jen
na platonický tlak a z něj nedokázali

vytěžit ani snížení. V parádní atmosféře,
o kterou se postarala tisícovka fanoušků,
vyhrály Střešovice 2:0.
"Na začátku jsme měli tlak, šance, ale nevyužili je. Pak penalta... my dali tyč, oni
šli do deseti, ale soupeř se semkl a bojoval. My měli další šance, ale i kdybychom
hráli až do večera, tak bychom asi góla
nedali. Ze tří střel dali dva góly. A vyhráli," nechápal po utkání třeboradický kapitán Milan Čáp.
"Hodnotí se mi to velmi těžko. Celý zápas
jsme měli herní převahu, bohužel nedali
stoprocentní příležitosti, nedali pokutový
kop, trefili dvě tyče. Soupeř nechtěl hrát
fotbal, bylo to o destrukci, o to více mě to
mrzí. Dali ale dvě branky a my tím pádem
prohráli," pokračoval trenér Jiří Tesař.

Střešovice – Třeboradice
2:0 (0:0)
Branky: 49. Vokurka, 70. Turek. ŽK:
65. Červenka, 84. Pechač (oba Třeboradice). ČK: 13. Věchtík (Střešovice). Rozhodčí: Les - Tomšů, Šaróka. Diváků: 1 000.
Střešovice: Mulač - Konejl (65. Löwe),
Vegricht (81. Brantal), Věchtík, Charvát Zvolenský, Kašpar, Vokurka, Kuivalainen
(75. Markvart) - Kouklík (46. Turek), Smejtek (19. Krpata). Trenér: Pavel Gregor.

Veliké zklamání bylo vidět v obličejích
třeboradických fotbalistů při přebírání stříbrných
medailí. V popředí obránce David Hruška.

Třeboradice: Bartalský - Hruška, Červenka, Faitl, Farkaš (70. Kejha) - Jedlička (62.
Pechač), Čáp, Janda I., Janda II. - Junek,
Grznár. Trenér: Robert Tesař.
Text a foto: Michal Káva

inzerce

Remi
Language School
JAZYKOVÉ KURZY
zkušení lektoři
příznivá cena

ANGLIČTINA
pro děti a dospělé

NĚMČINA
pro dospělé

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

Možnost přípravy na
mezinárodní zkoušky.
Zápis 18. a 19. září 2017
od 17 do 19 hodin v budově
Gymnázia Čakovice.
www.remils.cz
737 633 206

INZERCE
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TISKZYKA TISK FOTOGRAFIÍ

Specializujeme se především na velkoformátový tisk, ale není žádný problém
udělat pro Vás i fotografie maloformátové. Cena fotografie 13x18 cm za 12 Kč
Osobní doručení ZDARMA
 Kvalitní materiály
 Individuální přístup
 Zajímavé ceny

 Tisk grafických prací

 Fine Art

 Napínání pláten

www.tiskzyka.cz

E-mail: info@tiskzyka.cz, tel.: 774 204 604

inzerce 19

NOVÁ VINOTÉKA V HM
GLOBUS ČAKOVICE 

naproti pokladnám v blízkosti jídelny.

na celý nákup v prodejně v Čakovicích

Platnost do: 31. 7. 2017

Děti si užily krásný den mezi zvířaty
V areálu čakovické gastronomické školy SOŠ a SOU proběhla v poslední květnový den moc příjemná oslava Dne
dětí. Desítky malých capartů se sjely ze všech koutů městské části se svými učitelkami nebo rodiči a nejvíce pozor-

nosti poutala mini zoo, ve které si mohly děti sáhnout
třeba na hada nebo papouška. Nechyběl ani skákací hrad,
malování, různé soutěže a také něco dobrého na zoubek.
Povedený den si užili všichni, ti malí i ti velcí.
Foto: Michal Káva

