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Věhlasná ČVUT bude 
spolupracovat s čakovickou 
ZŠ Dr. Edvarda Beneše, str. 4

U NÁS
V ČAKOVICÍCH

Kam vyrazit na otočku na lyže
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❻ SKI AREÁL KVASEJOVICE
(poblíž města Sedlec-Prčice na Příbramsku)
lyžování: 9.00–20.00
v provozu: jedna sjezdovka, jeden vlek, 
od soboty tři sjezdovky, dva vleky
sníh: 50–70 cm
v areálu: lyžařská škola, půjčovna lyží, mož-
nost parkování zdarma

❷ SKIAREÁL JEŠTĚD
(Liberec)
lyžování:  8.00–15.00 

17.00–20.00
v provozu: tři sjezdovky, lanovka, vlek 
a dětský areál (pásy)
sníh: 25 cm
v areálu: lyžařská škola, půjčovna vybave-
ní, možnost parkování zdarma
skibus: odjíždí ve vypsaných termínech 
z Palmovky v 7.00, příjezd na Ještěd 8.20, 
odjezd v 15.30, příjezd do Prahy 16.50

 

❹ SKI AREÁL
 CHOTOUŇ

(poblíž Jílového u Prahy)
lyžování: v týdnu 
9.00–21.00, o víkendu 
8.00–21.00, dětský vlek 
9.00–19.00
v provozu: sjezdovka, dva 
vleky a dětský areál (vlek + 
pás)
sníh: 55–75 cm
v areálu: půjčovna lyží, lyžařská 
škola, možnost parkování zdarma

❶ TELNICE
(obec Telnice, okres Ústí nad Labem)
lyžování: 9.00–16.00
v provozu: jedna sjezdovka, dva vleky, kids 
park (vlek), od soboty i sedačková lanovka 
a cvičná louka s vlekem
sníh: 15–25 cm
v areálu: lyžařská škola, půjčovna vybave-
ní, možnost parkování zdarma

❽ ŠIBENIČNÍ VRCH
(u Mnichovic,  
okres Praha–východ)
lyžování:  
pá 13.00–17.00, 18.00–21.00
so 10.00–17.00, 18.00–21.00
ne 10.00–17.00
v areálu: lyžařská škola, půj-
čovna lyží

❸ OBŘÍ SUD – JAVORNÍK
(poblíž Jeřmanic na Liberecku)
lyžování:  9.00–16.00 

18.00–21.00
v provozu: lanovka, jedna sjez-
dovka, snowpark a dětský park
v areálu: půjčovna lyží, lyžařská 
škola, bobová dráha
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❺ HERLÍKOVICE
(u Vrchlabí, okres Trutnov)
lyžování:  8.30–16.00 

18.00–21.00
v provozu: osm sjezdovek, tři 
lanovky, tři vleky, dva dětské 
parky + čtyři běžecké tratě
sníh: 90 cm
v areálu: lyžařská škola, 
půjčovna vybavení, možnost 
parkování zdarma
skibus: odjíždí denně z Čer-
ného Mostu v 6.35, příjezd 
do Herlíkovic 8.25, odjezd 
z Herlíkovic 16.15, příjezd 
do Prahy 18.15

❼ MONÍNEC
(poblíž města Sedlec-Prčice na Příbramsku)
lyžování: 9.00–16.00, 
v sobotu také 18.00–21.00, 
v provozu: lanovka, dva vleky, dvě sjezdovky 
a školní skipark (vlek + pás)
sníh: 45–65 cm
v areálu: půjčovna vybavení, lyžařská škola
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2 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!

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

v Čakovicích
po-pá 8:00 - 16:30, Na Barikádách 755/28

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

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

nyní akce: 

na rámování  - sleva 10% 

Přijmeme pracovnice kompletace 
papírenského zboží.  

Jednosměnný provoz. Provozovna 
Praha 9 - Čakovice. Informace po - pá 
od 8:00 do 16:00, tel. č. 724776102, 

724776103 nebo na email:  
cakovice.eurodelta@volny.cz

Hledám dlouhodobý pronájem 
garáže v Čakovicích, tel. 603 892 432.

Zájemci o inzerci ve zpravodaji „U nás v Čakovicích“  
mohou dle ceníku inzerce vyplnit formulář 

„Objednávka inzerce“ 
(ke stažení na www.cakovice.cz)  

a zaslat ho na adresu: inzerce@cakovice.czIN
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Rozdělování dotazí z rozpočtu MČ
V pravidlech pro přidělování dotací veřejně prospěšným 
právnickým a fyzickým osobám došlo k několika menším 
změnám, které vyžadovalo uvedení pravidel do souladu 
s platnými právními předpisy.

Martin Slavík končí u hasičů
Po dlouhých dvanácti letech se rozhodl skončit u hasičů 
Martin Slavík, zástupce velitele Jednotky požární ochrany 
a hospodář Sboru dobrovolných hasičů. Společně s Michalem 
Linhartem a dalšími kolegy udělal ohromný kus práce.

Jak se slavil advent v Třeboradicích?
Jednou z nejoblíbenějších předvánočních akcí na území 
naší městské části je tradiční Třeboradický advent, který 
pravidelně pořádá Sousedský třeboradický spolek. Na 
zahradě kostela Nanebevzetí Panny Marie tak bylo opět živo.

Kam vyrazit na lyže v okolí Prahy?
Máte rádi lyžování? Metropole příliš možností k provozování 
tohoto krásného hobby nenabízí a tak musí nadšenci 
zimního sportování jezdit do sousedních regionů. Nabízíme 
vám přehled několika zajímavých tipů na lyžařský výlet.

Čakovická škola spolupracuje s ČVUT
Ohromného uznání se dostalo čakovické Základní škole 
Dr. Edvarda Beneše. Stala se totiž Univerzitní partnerskou 
školou u nás i za hraniceni uznávaného Českého vysokého 
učení technického.

Videa z Čakovic na kanále YouTube
Reportér Jan Spilka obchází s kamerou všechny důležité akce, 
které se v Čakovicích konají a zpracované reportáže umisťuje 
na YouTube, internetový server pro sdílení videosouborů. 
Co natočil za poslední měsíc?

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. 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 lednu 2019.

 návštěva pražského primátora v naší městské části 
patří vždy k významným událostem. Hned na po-
čátku nového roku, v pátek 11. ledna, jsme měli 
tuto příležitost a společně s kolegy z Rady městské 
části jsme na zámku v Čakovicích přivítali pana pri-
mátora Zdeňka Hřiba, kterého doprovodil pražský 
radní pro oblast školství pan Vít Šimral. Návštěva 
pana primátora se konala při výjimečné události - 
podpisu smlouvy mezi Českým vysokým učením 
technickým a naší čakovickou Základní školou 
Dr.  Edvarda Beneše. Účastníkem a zároveň milým 
hostem po celou dobu návštěvy pana primátora 
byl, z  podstaty věci samé, také neméně význam-
ný host pan docent Vojtěch Petráček, rektor ČVUT. 
Naše škola díky tomu může nyní používat titul „Uni-
verzitní partnerská škola“ a je první školou nesoucí 
tento titul. Ten by měl přinést další prohloubení 
spolupráce s ČVUT a našim žákům a pedagogům 
umožnit přístup k novým znalostem zejména v ob-
lasti techniky, robotiky a informatiky.

V lednu se také konal první tzv. „výrobní výbor“ na 
důležité dopravní stavby, které u nás má v úmyslu re-
alizovat pražský magistrát. Jedná se o stavby, jejichž 
zadání proběhlo před více než 15 lety. Jde například 
o komunikaci Na Kačence a Tuháňská v Miškovicích, 

o komunikace v Třeboradicích nebo o projekty, kte-
ré mají zajistit lepší průjezdnost na Kostelecké ulici. 
Tyto projekty se dlouhodobě neposouvají kupředu 
buď vůbec nebo jen velmi pomalu. Proto jsem se 
po konzultaci s kolegy rozhodl, že budu svolávat 
po dobu, po kterou to bude potřeba, výrobní vý-
bory s přibližně měsíční frekvencí. Půjde o společné 
schůzky naší samosprávy se zástupci všech relevant-
ních organizací, především tedy hlavního města Pra-
hy, Technické správy komunikací hlavního města 
Prahy, organizace ROPID, silničně správního úřadu. 
Účelem těchto setkávání je nastavit smysluplné pro-
jektové řízení všech těchto kritických projektů s jas-
nými směrnými termíny.

V lednu také začíná i v naší městské části plesová 
sezóna, která zahrnuje několik pěkných plesů. Ně-
které se konají přímo v naší městské části v  sále 
v Třeboradicích, jiné se konají z prostorových dů-
vodů jinde, jako je například ples čakovického 
gymnázia, který se koná v Národním domě na Vi-
nohradech. Věřme, že jednou bude u nás tak velký 
sál, aby i velké plesy bylo možné uspořádat v místě 
našeho bydliště.

Přeji vám klidný zimní čas 
S úctou, váš starosta Jiří Vintiška

Vážení přátelé, obyvatelé Čakovic, Miškovic a Třeboradic,
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Základní škola Dr. Edvarda Beneše bude spolupracovat s ČVUT
 » O tom, že čakovická základní ško-

la je věhlasná i daleko za hranicemi 
naší městské části, není sebemen-
ších pochyb. Její věhlas ale nabyl 
ještě větších rozměrů. Škola vedená 
ředitelem Martinem Střelcem se to-
tiž stala historicky první, která ob-
držela od celosvětově vyhlášeného 
Českého vysokého učení technic-
kého (dále ČVUT) titul Univerzitní 
partnerská škola a zároveň bylo se-
psáno memorandum o spolupráci. 

To bylo podepsáno v Schoellerově sále 
čakovického zámku, kde se sešla oprav-
du skvělá společnost - primátor hlavního 
města Prahy Zdeněk Hřib, rektor ČVUT 
Vojtěch Petráček, radní hlavního měs-
ta Prahy pro školství Vít Šimral, starosta 
městské části Praha - Čakovice Jiří Vintiš-
ka, 1. místostarosta Alexander Lochman, 
2. místostarostka Kateřina Arnotová, zá-
stupci starosty Soňa Černá a Michal Mo-
tyčka, radní Kateřina Rosická a školu re-
prezentoval ředitel Martin Střelec a jeho 
zástupkyně Petra Boháčková.

"Uvítali jsme možnost této vyšší formy 
spolupráce. Jde o náš pilotní projekt, 

ale klademe na něj důraz, jelikož zájem 
o vědu se musí v žácích budovat již od 
základní školy," řekl rektor ČVUT Voj-
těch Petráček. A zároveň přiblížil, čeho 
konkrétně se bude spolupráce týkat. 
"Naši studenti se budou účastnit vedení 
kroužků, pro studenty i pedagogy při-
chystáme exkurze na pracovišti ČVUT 
a  pedagogy bychom chtěli podporovat 
také tím, že se dostanou k nejpokroči-
lejším technologiím a stavu vědy, který 
rozvíjíme. Budou informovat studenty 
a zapalovat jejich zájem," dodal.

Ředitel ZŠ Dr. Edvarda Beneše Martin 
Střelec si této pocty hodně váží.

"Jsem hrdý na to, že si ČVUT vybralo zrov-
na naší školu. Nabízí nám to obrovský po-
tenciál v celé řadě aspektů. V současnosti 
máme 1200 žáků a 120 zaměstnanců/90 
pedagogů, fungujeme jako středně velká 
firma a  několik našich budov se tak po-
dobá spíše fakultnímu kampusu. Slibuji si 

intenzivní spolupráci v rozvoji edukačních 
technologií a jejich využívání, rád bych po-
sunul některé projekty. Věřím, že spoluprá-
ce bude pro obě instituce velice přínosná 
a těším se na ni," neskrýval slova nadšení.

Jak bylo zmíněno, čakovická škola má 
zvuk i mimo městskou část. "Často ji dá-
váme za příklad ostatním," přiznal radní 
magistrátu pro školství Vít Šimral.

"Vzdělávání je pro budoucnost ohromně 
důležité," přiznal nový pražský primátor 
Zdeněk Hřib. "Musíme vychovávat chyt-
ré lidi, ať společně uděláme zemi bohat-
ší. ČVUT má ve světě skvělý zvuk a jsem 
rád, že se vysoké školy chtějí podělit 
o své zkušenosti s úrovněmi základních 
škol," pokračoval.

ZŠ Dr. Edvarda Beneše se tak může těšit 
na skvělou příležitost, nové poznatky 
a další rozvoj.

Text: Michal Káva, foto: MHMP

Před podpisem smlouvy o spolupráci 
v Schoellerově sále čakovického zámku. 
Zleva: 1. místostarosta Čakovic Alexander 
Lochman, starosta Čakovic Jiří Vintiška, 
zástupkyně ředitele ZŠ Petra Boháčková, 
ředitel ZŠ Martin Střelec, rektor ČVUT 
Vojtěch Petráček, primátor Prahy Zdeněk 
Hřib a radní magistrátu pro školství Vít 
Šimral.  Foto: MHMP

Vedení Prahy na návštěvě Čakovic. Zleva: Radní magistrátu pro školství Vít Šimral, 
primátor Zdeněk Hřib, starosta MČ Praha - Čakovice Jiří Vintiška. Foto: MHMP
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Úprava pravidel pro přidělování dotací z rozpočtu městské části

Mezinárodní den průvodců

V pravidlech pro přidělování dotací ve-
řejně prospěšným právnickým a fyzic-
kým osobám došlo k několika menším 
změnám, které vyžadovalo uvedení 
pravidel do souladu s platnými práv-
ními předpisy. Upravili jsme vymezení 
činností, které budou podporovány, 
aby byly pokryty všechny oblasti vol-
nočasových aktivit. Dále jsme zrušili 
požadavek na uvádění počtu členů žá-
dajících subjektů, neboť žadatelé mají 
různou právní formu a členství nemusí 
být podmínkou jejich existence. Záro-

Asociace průvodců České republiky zve 
širokou veřejnost na tradiční bezplat-
né prohlídky Prahy, a to u příležitosti 
Mezinárodního dne průvodců v sobo-
tu 23.  února 2019 od 14.00 hodin. Sraz 
účastníků je na náměstí Václava Havla 
u Nové scény na Praze 1. Na prohlídky se 
není třeba předem hlásit. Letošní trasy 
povedou z Národní na Újezd a po nábře-
ží k Mánesu. Je jich několik včetně jedné 
prohlídky pro rodiny s dětmi.

veň se nejedná o vypovídající údaj, dů-
ležité je, kolik osob z městské části bývá 
pořádanými akcemi a dalšími aktivitami 
žadatelů osloveno a kolik se zmíněných 
aktivit účastní. Nově, v souladu s práv-
ními předpisy, byly stanoveny lhůty pro 
podávání žádostí a pro vyúčtování dota-
cí na konci roku.

Provedené drobné změny však nejsou 
konečné, pro žádosti na rok 2020 připra-
vujeme větší úpravu pravidel pro udělo-
vání dotací, která si vyžádá více času na 

přípravu a projednání. Chceme, aby pra-
vidla byla nastavena férově, aby z nich 
bylo zřejmé, jaké aktivity chce městská 
část podporovat a jaké považuje za pří-
nosné pro své občany. Zároveň chceme, 
aby bylo jasné, jak probíhá hodnocení 
podaných žádostí a určování výše po-
skytnutých příspěvků. Během prvního 
pololetí oslovíme zástupce jednotlivých 
žádajících subjektů, abychom je sezná-
mili s návrhem nových pravidel.

Text: Kateřina Arnotová

DĚLNÍK A ŘIDIČ

Odbor: Odbor rozvoje a údržby obce, oddělení údržby

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

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

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

Nástup do zaměstnání: možný ihned, popř. dohodou

Náplň práce: práce při údržbě zeleně, úklidu a údržbě 
městské části podle pokynů vedoucího (manuelní práce, 
obsluha zahradní a jiné techniky, řízení motor. vozidel) 
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 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE

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)

Více informací u tajemnice ÚMČ, Ing. Mileny Pekařové (283061415), případně  na Odboru rozvoje a údržby obce.
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Ohlédnutí za Sousedským třeboradickým adventem
 » Sousedský třeboradický advent se 

konal již tradičně třetí adventní so-
botu. Naším velkým snem je koná-
ní akce na sněhu... Sice dopoledne 
sníh polétával, ale náš sen se nám 
nesplnil. Ale splnilo se nám jedno 
velké několikaleté přání - ozdobení 
smrku vedle věže, a to díky novému 
panu starostovi Ing. Jiřímu Vintiško-
vi a MČ Praha - Čakovice. 

Ozdobený smrk je nádherný a dokona-
le vykreslil adventní čas a přicházející 
čas vánoční. Již tradičně se akce konala 
v prostoru zahrady kostela Nanebevzetí 
Panny Marie a s vděčností chceme po-
děkovat Arcibiskupství pražskému, které 
nám zahradu na naše akce propůjčuje.

I přes velice chladné počasí přišlo hod-
ně návštěvníků, ale my je nikdy nepo-
čítáme, protože máme plné ruce práce. 
Děkujeme, že s námi strávili odpoledne, 
doufáme, že se příjemně bavili , i přes-
to, že měli od mrazu červené tváře, nosy 
a  ruce. Ale to k adventu patří. Snažili 
jsme se je zahřát plápolajícími ohništi, 
teplým čajem a svařákem. K teplému čaji 
měli možnost ochutnat vánočky a další 
dobroty dle receptur našich babiček.

Co se týká programu, tak ten se pečlivě 
připravuje již několik měsíců dopředu. 
Příprava tohoto započala již v červenci. 
Snažíme se programem oslovit všechny 
věkové kategorie, ale hlavně se zaměřu-
jeme na děti. 

Program zahájil náš laskavý nový pan 
farář P. Stanislaw Góra, který sloužil Ad-
ventní bohoslužbu slova se svatým při-
jímáním za doprovodu Scholy Římsko-
katolické farnosti Čakovice. Pro velký 
úspěch u diváků z minulých akcí a na 
jejich vyžádání jsme opět do programu 
zařadili vystoupení divadla scénického 
a historického šermu Rebel, ochotnické-
ho divadla Bílej Mlejn, které představilo 
nové představení s názvem „O perníkové 
chýši“, vánoční tanec se psy Terky Hoření 
a jejích dvou psí svěřenců Daisy a Beau-
ty plemene Coton de Tuléar. Nově jsme 
zařadili hudební vystoupení s názvem 
„ Známé i méně známé vánoční písně“ 
v podání Šimona Pečenky. To mělo ob-
rovský úspěch a ohlas. Program uzavřelo 
krásné vystoupení dětí z našich mateř-
ských školek Třeboradice a Čtyřlístek. Na 
konci jsme si všichni s nimi zazpívali ko-
ledu „Půjdem spolu do Betléma“.

Vánoční atmosféru vykouzlila výstava 
na téma Vánoce dětí z MŠ Třeboradice 

a  Čtyřlístek, žáků ZUŠ Marie Podvalo-
vé Čakovice. Děkujeme všem učitelům, 
ředitelkám a kantorům, pod jejichž ve-
dením vznikají tak krásné práce, samo-
zřejmě děkujeme i dětem a žákům. Dě-
kujeme také Farmě ekologické výchovy 
Miškovice, která doplnila náš betlém 
ovečkami a svezla děti na ponících.

Příprava této akce byla velice náročná 
a byla to týmová práce nejen naše, ale 
i vystupujících, partnerů, našich rodin 
a přátel. Děkujeme: MČ Praha Čakovice 
za nejen finanční podporu, P. Stanisla-
wu Górovi, čakovické Schole, SHŠ Rebel, 
ochotnickému divadlu Bílej Mlejn Čako-
vice, Terce Hoření, Šimonovi Pečenkovi, 
Josefu Hejcmanovi, Jiřímu Vintiškovi, 
Janu Kloudovi, Michaele Vintiškové, Ru-
dolfě Šafusové, Ludmile Vargové, MŠ 
Třeboradice, Čtyřlístek, ZUŠ Marie Pod-
valové Čakovice, Michalovi Motyčkovi, 
Vlastě Sveřepové, Danušce Bossanyiové, 
sponzorce Simoně Mrkvičkové a dalším 
našim přátelům.

Přejeme všem v roce 2019 hodně zdraví, 
štěstí a splněných přání a těšíme se na 
vás všechny na dalších akcích. Děkujeme 
vám všem za podporu.

Michaela Šimůnková 
Sousedský třeboradický spolek
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Fotoohlédnutí: V Čakovicích proběhla řada vánočních akcí

Adventní koncert sborů Shamwari a Camerata a Vánoční mše
Foto: Camerata Praha, Farnost Čakovice, Michaela ŠimůnkováŠtědrovečerní setkání
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Dění v městské části na youtube kanále

Sousedský 
třeboradický 
advent 2018

Předvánoční setkání 
seniorů

Zpěvačka Magda 
Malá v Čakovicích

Vánoční besídka 
MŠ Čakovice I.

Archeologický 
průzkum odhalil 
zajímavé nálezy

Vánoční jarmark 
základní školy

Rozsvícení vánočního 
stromu

Reportáž z tradiční 
akce, kterou pořádá 
Sousedký třeboradický 
spolek a která patří k těm 
nejočekávanějším před 
Vánoci.

Reportáž z předvánočního 
setkání se seniory 
s kulturním programem, 
které se uskutečnilo 
v budově SOŠ a SOU 
Čakovice.

Reportáž z vánočního 
koncertu muzikálové 
zpěvačky Magdy Malé, která 
vystoupila v Schoellerově 
sále Čakovického zámku.

Reportáž z vánoční besídky 
třídy Veverek a Slůňátek 
v Mateřské škole Čakovice I.

Reportáž o archeologických 
nálezech, které byly 
objeveny na místě budoucí 
stavby nové hasičské 
zbrojnice v Miškovicích.

Reportáž  z vánočního 
jarmarku, který připravili 
žáci a učitelé Základní školy 
Dr. Edvarda Beneše.

Reportáž ze slavnostního 
rozsvícení vánočního 
stromu před Čakovickým 
zámkem.

Hledáte rádi novinky na internetu a máte v oblibě videozpravodajství. Potom se zkuste podívat na stránky youtube, kde najdete kanál 
MČ Praha Čakovice. Do něj kameraman a reportér Jan Spilka pravidelně přispívá reportážemi z naší městské části. Za poslední týdny 
přibyla videa z následujících akcí:
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Kronikářské perličky – rok 1937
Leden
Svátek Tří králů světí se jen v kostele. V to-
várně, při hospodářství a v obchodech se 
pracuje. Z výtěžku vánočního stromku 
4.173 Kč poděleno bylo 75 rodin neza-
městnaných se 152 dětmi šatstvem, prá-
dlem a potravinami. 64 žen obdrželo 60 
q uhlí a přestárlí bez podpory obdrželi po 
50 Kč. Při cvičné střelbě havaroval za Se-
veročeskou továrnou pozorovací letoun. 
Piloti Bureš a Písařík špatně odhadli výšku 
za mlhy a sněžení a narazili na zem. Oba 
zahynuli.  Španělské boje občanské vy-
volávají stále nebezpečí nové evropské 
války. 

Únor
V Německu časopisy líčí náš stát jako síd-
lo bolševismu. Hitler dožaduje se vrácení 
všech kolonií. V Americe při řece Ohio 
a Mississipi jsou hrozné povodně.  Na mi-
lion lidí je bez přístřeší. U nás jsou cesty 
a silnice na všechny strany pro bláto té-
měř neschůdné. Auta jsou postrachem 
chodců, kde není možné vyhnutí, je šat 
téměř zničen. Zapálen byl stoh slámy 
náležející rolníku Klikovi. Žhář byl lapen, 
škoda 2.000 Kč.

Březen
Na schůzi rady rozhodnuto, že se bude 
hledati vhodné místo pro koupaliště. 
Zřizuje se Dobrovolný sbor hasičů. Padá 
sníh, park má vzhled stříbra, ale cesty 
jsou plny rozmočeného bláta. Osvětová 
komise pořádá akademii U Sládků a dět-
ské představení U Trykalů.  Večer na Bílou 

sobotu konána slavnost vzkříšení a prů-
vod obcí z chrámu. Pro citelnou zimu ale 
nebylo tolik účastníků. 

Duben
První jarní bouřka a déšť. Okresní úřad 
sděluje, že zamýšlí upraviti silnice z Čako-
vic do Ctěnic, Miškovic, Třeboradic a Ďáb-
lic, ale žádá značnější příspěvek od obcí. 
Usneseno přispěti 15%. Všechny silnice 
jsou v bídném stavu. Okrašlovací spolek 
předložil návrh na úpravu sadu a Staré ná-
vsi, ale schválen nebyl. Povolena úhrada 
za vodu na kluziště DTJ. Pro obecní dvůr 
zakoupí se dva chomouty a nové opratě. 
Schválena byla výplata za školní víceprá-
ce, které byly na staviteli vyžádány a jsou 
odhadnuty okrouhle na 40.000 Kč, ale sta-
vitel Lukeš předkládá účet na 350.000 Kč, 
který komise neuznává. V obci jsou již dva 
hasičské sbory a v cukrovaru osvědčený 
starý sbor, potřebami náležitě vybavený 
a v Avii také četný novější sbor. Sokolští 
ochotníci sehráli hru Kikiriki při velmi 
dobré návštěvě. U Sládků konají se před-
nášky. Do kostela v Třeboradicích vnikli 
zloději. Dostali se tam kůrem, ale nemoh-
li dolů, vrátili se, vypáčili okno sakristie 
a ukradli kalich a malou monstranci. Dva 
lékaři v místě těžce zmáhají množství ne-
mocných. 25. Místní spolky pořádají aka-
demii: Mobilisace ducha a  srdce národa 
na obranu státu.

Květen
Největší německá vzducholoď Hinden-
burg shořela. Mohla pojmout 150 cestu-

jících, 45 mužů posádky a 20 tun pošty 
a nákladu. V Londýně velkolepá koruno-
vace krále Jiřího VI. se všemi starodávný-
mi kroji a obyčeji. U nás na Masarykově 
třídě bourá se dům čp. 39, zvaný „židov-
na“. Ceny potravin: maso hovězí 16 Kč, 
vepřové 18, srnčí kýta 20, husí játra 5, kuře 
30, vajíčka 1, rajčata 16 Kč za kg, bulharské 
jahody 20, italské třešně 24 Kč. 26. zemřel 
ve své vile v Praze Dr. Karel Kramář, vůdce 
národa, státník a politik. 27. Konal se lam-
pionový průvod k oslavě 53 narozenin 
presidenta Dr. Ed. Beneše. Vyšel od cuk-
rovaru, v parku se zastavil u sochy Jana 
Husa a odtud se šlo ke škole, kde před oz-
dobeným vchodem planuly ohně, řečnil 
učitel Mezera a příhodné básně a zpěvy 
předneslo žactvo obou škol. 

Červen
V nově zřízené stoce podél silnice třebo-
radické kladou se již roury. Z místního 
chrámu vede farář procesí na Sv. Horu. 
Jedna družička onemocněla slunečním 
úpalem, ale brzy se zotavila. Na trhu 
prodávají se už zdejší třešně. Koupaliště 
v  Kostelci a  Vinoři jsou plně obsazena. 
20. Konal se sjezd sokolské župy Baráko-
vy. Již záhy z  rána ožily ulice příchodem 
Sokolů a Sokolek, domy ozdobeny pra-
pory, na ulicích zřízeny slavobrány. Na 
sportovním hřišti u továrních jam vysta-
věny tribuny. Dopoledne cvičilo žactvo, 
odpoledne bylo župní cvičení. Všechna 
místa plně obsazena. U opatrovny se vy-
vařovalo pro žactvo, v továrně pro dospě-
lé. Večer konala se sokolská veselice. Celý 
sjezd se velice zdařil. 

Červenec
Výstava květin a ovoce v opatrovně měla 
hojnou návštěvu, rovněž tak výstava 
včelařská. 5. Večer pochodňový průvod 

Miškovický zámeček zakoupený 
Ant. Tillem, ředitelem Živnobanky.
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Připravila Jarka Krákorová

k  soše Husově, školní mládež měla hoj-
nost lampionů, hudba vedla na prostran-
ství před školou, kde plála hranice dříví. 
Účast korporací i občanstva byla veliká. 
Práce vodovodní svěřeny p. Mandovi. 
Plot kolem školy zřídí se z drátěného ple-
tiva na podezdívce. Advokát Mendl jmé-
nem stavitele Lukeše žádá doplatek za 
stavbu školy 644.058 Kč. Usneseno účty 
neuhraditi, poněvadž jsou neoprávně-
ny. Sousedé školy pp. Zamazal, Bradna 
a Kaše si stěžují, že následkem navezené-
ho terénu uhnívá jim jejich plot při dřevě-
ných sloupcích. Žně jsou v plném proudu. 
Obec dává válcovati silnice. 

Srpen
Počíná válka mezi Japonskem a Čínou. 
Bojuje se hlavně letadly a zabíjeno je ci-
vilní obyvatelstvo jako divoká zvěř.

Září
Šíří se poplašné zprávy o nemoci T. G. Ma-
saryka, 14. náš první president Osvoboditel 
vydechl naposledy a všechna srdce národa 
zachvěla se bolem nad ztrátou génia, který 
byl ozdobou tohoto století.  Praha a všech-
na města i vísky jsou ve smutku. Obě místní 
školy konají smuteční slavnost. Před ško-
lou Dr. E. Beneše smuteční brána, poprsí 
pana presidenta zakryté černým rouchem, 
vavřínové věnce a plápolající řecké ohně. 
Všechny korporace byly zde zastoupeny 
v tisícihlavém shromáždění. V den slavné-
ho pohřbu 21.  září svítila v  obci všechna 
světla a ustala veškerá práce. 

Říjen
Čeněk Lukeš podal žalobu na doplatek 
za stavbu školy. Začíná se dobývati řepa. 

Války ve Španělsku a Číně jsou stálým 
zdrojem zpráv v časopisech i rádiu. Boje 
jsou jen ničením majetku a vražděním 
nebojujících lidí. Pod ranní vlak u Třebo-
radic vrhla se 18ti letá Marie Krupičková 
z  Čakovic. Měla známost, kterou rodiče 
neschvalovali, byla večer na taneční zába-
vě a ráno pro nešťastnou lásku obětovala 
život. V sokolovně ochotníci hrají hru Bílá 
nemoc, při vyprodaném domě. Konaly se 
oslavy 19ti letého trvání naší republiky.

Listopad
42 účastníků odtud odjíždí autobusem 
do Lán k hrobu zemřelého pana presi-
denta. Řepa se pilně sváží do cukrovaru. 
Letošní podmínky jsou příznivé. 

Prosinec
Itálie vystoupila ze Společnosti národů. 
U nás na náměstí před kostelem a na trži-
šti vystavují prodavači desítky vánočních 
stromků. Schoellerovy spojené cukrova-
ry vykazují zisk 5.077.268 Kč a dividenda 
stanovena na 8,5%. Řepy zpracováno 
1.363.662 q. Vánoční stromek republi-
ky září každý večer podél silnice před 
poštou. O svátcích na půlnoční byl plný 
chrám. Dobročinné korporace podělují 
děti svých členů, neb staré a zchudlé růz-
nými dárky. Tak učinila sdružení Rovnost, 
Baráčníci a republikáni. Padá sníh.

Dívčí třída Měšťanské školy, školní rok 1937/38  1937h - Slet Sokolské župy Barákovy (před sokolovnou) 



12

TÉMATICKÁ A PŘEDNÁŠKOVÁ ODPOLEDNE
Přednášky na měsíc únor 2019
6.2. 14.00 hod., Eva Sokolová – Hvězdy českého stříbrného 
plátna 2
13.2. 14.00 hod., Darina Ničová – Severoperuánská 
Amazonie

20.2. 14.00 hod.,  Pavla Lešovská – Ema Destinnová
27.2. 14.00 hod. Ing. Alena Enderlová – Aurorehabilitace 
páteře

Senioři

Celodenní výlet za krásami jižní Moravy

Rok 2018 měli senioři plný zážitků. Ten nový bude ještě zábavnější

"Dne 17. dubna 2019 se vydáme z ná-
městí Jiřího Berana v 5.30 hodin na jižní 
Moravu, kde se natáčela čtvrtá epizoda 
seriálu Četnické humoresky.  Uhádli jste? 
Navštívíme Zámek Lysice (prohlídka 
v 10.00),  který vyniká bohatě zařízenými 
interiéry a ojedinělou zámeckou zahra-
dou s promenádní kolonádou s  krytou 
pergolou. Po obědě v Hotelu Lidový 

 » Vedoucí Klubu seniorů Ina Málko-
vá povídá o tom, co všechno čako-
vičtí senioři zažii v uplynulém roce 
a co je čeká v tom příštím.

Jaký byl rok 2018 pro čakovické seniory? 

Velice náročný. (usmívá se) Začala jóga, 
výuka německého jazyka, kurzy na tré-
nování paměti a spousty jiných aktivit. 
Byl také plný výletů a vycházek.

Je nějaká akce, která se jim líbila nejvíce? 

Nemohu soudit, ale myslím, že trénování 
paměti je velice baví. Proto i nadále bude 
spolupráce s Právě teď! pokračovat.

Jak veliký zájem je o nejrůznější výlety?

Veliký, jde o nejoblíbenější aktivity. Vždy 
se těším, jak splním přání někoho, kdo 
mi dá tip na výlet.

Říkají si senioři sami, o jaký druh čin-
nosti nebo turistické cíle mají zájem? 

Ano, spolupracují se mnou a dávají ná-
pady na zajímavá místa.

Jaké jsou v plánu akce pro rok 2019?

Už teď je jich mnoho, ale ke všem již zave-
deným, jako je jóga, angličtina a němčina, 
se připojí kurzy na počítači a mohou se 
těšit na pokračování kurzů „Trénuj hlavu, 
trénuj tělo, aby zdraví vydrželo.“ Již teď už 
mám nachystané jednodenní výlety, pro-
zradím, že pojedeme daleko do Velkých 
Losin, na zámek Lysaje, Na Zahradu Čech 

dům (cca 12.30, menu: polévka dle den-
ní nabídky, bramborová kaše a kuře-
cí řízek a alko či nealko nápoj za cenu 
140,-  Kč). Odjíždíme cca ve 14.00 do 
Želivu, kde máme sjednanou prohlídku 
Kláštera Premonstrátů s přilehlým koste-
lem Narození Panny Marie. Odjezd bude 
cca v 18.00 do Prahy. Počítejte s  návra-
tem domů kolem 20.00 hodin," zve Ina 

v Litoměřicích a na zámek Hrádek u Ne-
chanic. Těšit se mohou i na třídenní pobyt 
ve vinařské oblasti Znojma. Nesmím opo-
menout klasické přednášky a vycházky 
po Praze. Dále jsem obnovila spolupráci 
s divadly v Praze na levnější vstupenky na 
představení a koncerty.

Jak vlastně funguje Klub seniorů? Může 
do něj kdokoliv přijít? Případně kdy?  

Klubovna funguje většinou každou stře-
du od 14 hodin, je však nutné hlídat in-
formace v našich novinách, na nástěn-
ce v klubovně nebo na webu Čakovic, 
ohledně přesných datumů konání akce. 
Přijít může kdokoliv, kdo dovrší 60 let. 
Senioři se nemusí nikde registrovat.

Co všechno dělá městská část pro naše 
seniory? 

Málková seniory na další z řady oblíbe-

ných výletů.

Celková cena za kompletní výlet s do-

pravou, obědem a vstupy činí díky velké 

vzdálenosti 780,- Kč. Případní zájem-

ci se prosím hlaste u paní Málkové na 

tel. 777 482 981 nebo v kanceláři úřadu.

Kromě provozu a akcí v klubovně dostá-
vají senioři ke svému životnímu jubileu 
poukázku do Globusu v hodnotě 300 
Kč. Dále se v letošním roce opět obnoví 
tradice Olympiády pro seniory a v nepo-
slední řadě jim kulturní komise zajišťuje 
vánoční posezení v učilišti.

Na koho se může senior obrátit, má-li 
nějakou starost? 

Záleží na tom o jaký problém se jedná. 
Naše nová místostarostka Soňa Černá 
má pod patronátem právě seniory a po-
kud si nebudou vědět s něčím rady, mo-
hou se klidně obrátit i přímo na mne. Vě-
řím, že najdeme nějaké řešení a problém 
vyřešíme.

Text: Michal Káva
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 » Dvanáct let byl Martin Slavík 
členem Sboru dobrovolných hasičů 
i Jednotky požární ochrany městské 
části Praha - Čakovice. I na první 
pohled nerozlučné spojení ale jed-
nou může skončit. A to se právě sta-
lo. Martin Slavík už není aktivním 
členem SDH a zástupcem velitele 
JPO.

Na úvod se nemůže žádná jiná otázka 
nabízet více... Proč?

Po dvanácti letech aktivní služby ve sbo-
ru i jednotce jsem pochopil, že už hasi-
čům nemohu dát víc.  Po této době už je 
potřeba začít se věnovat rodině, kterou 
jsem dvanáct let zanedbával. Ve svém 
civilním zaměstnání jsem byl povýšen 
a už se nemohu naplno věnovat jednot-
ce i sboru. Sbor je dobrovolná činnost, 
ale do práce se musí. Dalším důvodem je 
to, že jsem byl zvolen zastupitelem a pro 
městskou část už nebudu pracovat jako 
hasič, ale jako civilista.

Aby se hasičská činnost vykonávala 
svědomitě a naplno, rodina na tom asi 
musí být bita...

Je to tak. Ve sboru i jednotce jsou lidé 
aktivní více i méně. Já jsem ale takový, 
že pokud nemohu něco dělat naplno, 
nedělám to vůbec. 

Jak na vaše rozhodnutí zareagovali ko-
legové?

Už během roku 2018 jsem  avizoval, že 
svou činnost ukončím.  Rozešli jsme se 
v dobrém.  Sbor i jednotka jede na maxi-
mum. Na post hospodáře sboru i zástup-
ce velitele jednotky, který jsem doposud 
zastával,  máme schopné nástupce. Můj 
odchod v žádném případě neohrozí 
chod SDH ani JPO.

Bylo to dlouhodobější rozhodnutí nebo 
přišel nějaký zlom, kdy jste si řekl „Kon-
čím“?

Přemýšlel jsem o tom celý rok 2018 a jak 
jsem říkal, cítil jsem, že víc už dát nemů-
žu.  Díky posunu v zaměstnání jsem za-
čal mít čím dál tím méně času. Když jsem 
byl v předchozí funkci, mohl jsem z prá-
ce kdykoliv zmizet (myšleno na výjezdy). 
Teď už to nejde. Vše je tak časově nároč-
né, že nelze skloubit rodinu, hasiče, za-
městnání a  práci pro městskou část.

Jakých bylo uplynulých dvanáct let 
u hasičů?

Perných, hodně perných dvanáct let 
to bylo. Dobrých i špatných. Dobrých 
v tom, že jsem si našel spoustu známých, 
pár opravdu dobrých kamarádů, o kte-
rých vím, že i teď, kdy už nejsem aktivní 
hasič, tak se na ně vždy mohu obrátit. Na 
druhou stranu dvanáct let dohadování 
doma i v práci. (usmívá se) Dvanáct let 
akce na výjezdech i kulturních akcích, 
jako jsou třeba čarodějnice, dětské dny, 
různá výročí, preventivně požární akce, 
pořádání plesů... Bylo to určitě plodných 
dvanáct let.

V jakém stavu byli miškovičtí hasiči před 
těmi dvanácti lety, kdy jste začínal?

Když jsem začal koketovat s hasiči v roce 
2006, tak v naší městské části nebyla 
Jednotka požární ochrany, byl zde pou-
ze Sbor dobrovolných hasičů. Jeho teh-
dejší velitel Ludvík Hrdina mě tak dlouho 
přemlouval, až jsem 1. 1. 2007 vstoupil 
do sboru. Jelikož u nás nebyla jednot-
ka, tak jsme jezdili jako třetí a pak druhé 
družstvo pro jednotku požární ochrany 
v Letňanech. Samozřejmě jsme ale zasa-
hovali i na území městské části Praha - 
Čakovice. S kolegy Michalem Linhartem 
a Michalem Motyčkou a s velkou pod-
porou radnice jsme v roce 2012 založili 
Jednotku požární ochrany MČ Praha 
- Čakovice . Přišla první cisterna, Liazka 
CAS K 25 převodem z jednotky Chodov. 
Dva roky před tím jsem si dělal velitelské 
zkoušky, v roce 2008 strojníka, mezitím 
jsem přebral funkci hospodáře sboru.  
Za pomoci rady MČ se nám podařilo zís-
kat objekt bývalých kasáren. Podařilo se 
nám bezplatným převodem sehnat do-
pravní automobil Volkswagen Transpor-
ter a pak už to šlo rychle. Zažádali jsme 
si a dostali další dopravní automobil 
Iveco na technické zásahy, který jsme si 
s Michalem Linhartem a dalšími kolegy 
stvořili sami podle sebe, jak jsme potře-
bovali. Poté přišlo to nejlepší, Tatra, kte-
rou nám zakoupila městská část. Když 
jsem začínal ve sboru, měli jsme jednu 
pětatřicetiletou Avii. Teď když končím, 
máme dvě cisterny, přislíbenou další 
zánovní, dva dopravní automobily, veli-
telský automobil. S velitelem Michalem 
Linhartem jsme obětovali tisíce hodin, 

aby jednotka takto vypadala a byla takto 
vyzbrojená a vystrojená. Velké díky pa-
tří Michalu Motyčkovi, místostarostovi 
sboru, také vedení radnice, ať minulému 
nebo nynějšímu.

Vybavíte si za dobu strávenou u hasičů 
jeden výjezd, který vám utkvěl v pamě-
ti jako nejnáročnější?

Určitě. Byl to požár tržnice Sapa. Šlo 
o  velice namáhavý zásah, na kterém 
jsme byli přes dvacet hodin. A za činnos-
ti místní jednotky stoprocentně povod-
ně. Zásah začal prvním čerpáním v ulici 
Za Tratí a od té doby jsme se nezastavili. 
Vyjeli jsme v neděli ráno a domů se vráti-
li za týden v neděli. To byl jeden z nejná-
ročnějších zásahů, při kterém jsme každý 
nechali pět až deset kilo živé váhy.

Jak jste zmiňoval, jste zastupitelem 
a také předsedou Komise pro Miškovice...

Jako pro “Miškováka” jsou pro mě Miš-
kovice prioritou. Již v minulosti se nám 
podařilo udělat několik změn k lepšímu 
a v tomto duchu chceme dále pokračovat 
a to i ve spolupráci s vedením radnice. 

Až půjdete v noci spát, nebudete poku-
kovat po telefonu, jestli vás nezavolají 
na pohotovost na zásah?

Ne ne, určitě ne. Po tolika letech se rád 
naučím ztlumit si vyzvánění v telefonu.

A až uvidíte kluky jet autem k zásahu, 
jak se budete cítit?

V každém případě na ně budu myslet 
a držet jim palce, aby se vždy z každého 
výjezdu vrátili všichni živí a zdraví.

Text: Michal Káva

Pokud nemohu něco dělat naplno, nedělám 
to vůbec, říká Martin Slavík
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Lyžařské vleky jedou už i ve středních Čechách
 » Již do půl hodiny mohou být 

Pražané na svahu. Lyžovat se dá 
například na sjezdovkách u Jílové-
ho u Prahy a v Mnichovicích. Na 
rozlehlém prostoru u obory Hvězda 
se také i letos připravuje dráha pro 
běžkaře.

Díky příznivému počasí se mohly pustit 
do umělého zasněžování i níže položené 
areály a většina z nich už má okolo půl 
metru sněhu. Na lyže tak lze zajet z Prahy 
na otočku bez brzkého vstávání a dlou-
hých hodin strávených na cestě.

Na dvě nejbližší sjezdovky se lyžaři do-
stanou i příměstskou dopravou, autem 
je to zhruba půlhodinka. Nacházejí se 

v Mnichovicích a nedaleko Jílového 
u  Prahy. Druhé ze jmenovaných středi-
sek, Skiareál Chotouň, se chlubí 55 až 75 
centimetry sněhu, převažuje technický, 
ale napadl i přírodní. „V provozu je škola, 
půjčovna plus servis i občerstvení. Jez-
díme denně do 21 hodin,“ pozvali lyžaře 
provozovatelé.

Zhruba hodinku od hlavního města, 
u Sedlce-Prčice se nacházejí hned dva are-
ály. Známější Monínec, a Kvasejovice. Oba 
jsou od sebe vzdálené asi sedm kilometrů.

„Lyžujeme bez přestávky od 9 do 20 hodin, 
vrcholky jsou na přírodním sněhu. O víken-
du se na přírodním sněhu rozjedou i sjez-
dovky při vleku B,“ oznámili provozovatelé.

Do Kvasejovic se také z Monínce přestě-
hovala lyžařská škola s půjčovnou Jirsa-
sport.

Novinky připravili i na zmíněném Mo-
nínci. Skipark pro výuku lyžování získal 
větší prostor a je vybaven jezdícím pá-
sem a navazujícím vlekem. Na hlavní 
sjezdovku byla osazena tři nová zasně-
žovací děla.

„Pro tuto sezonu jsme do rozvoje areálu 
investovali 69 milionů korun,“ uvedl Ja-
roslav Krejčí mladší, ředitel Areálu Mo-
nínec. Doplnil, že do ceny skipasů se to 
nepromítne. „Většinu cen jsme ponecha-
li stejných jako loni,“ informoval Krejčí.

mĚStSkÁ čÁSt

Kam vyrazit na otočku na lyže
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❻ SKI AREÁL KVASEJOVICE
(poblíž města Sedlec-Prčice na Příbramsku)
lyžování: 9.00–20.00
v provozu: jedna sjezdovka, jeden vlek, 
od soboty tři sjezdovky, dva vleky
sníh: 50–70 cm
v areálu: lyžařská škola, půjčovna lyží, mož-
nost parkování zdarma

❷ SKIAREÁL JEŠTĚD
(Liberec)
lyžování:  8.00–15.00 

17.00–20.00
v provozu: tři sjezdovky, lanovka, vlek 
a dětský areál (pásy)
sníh: 25 cm
v areálu: lyžařská škola, půjčovna vybave-
ní, možnost parkování zdarma
skibus: odjíždí ve vypsaných termínech 
z Palmovky v 7.00, příjezd na Ještěd 8.20, 
odjezd v 15.30, příjezd do Prahy 16.50

 

❹ SKI AREÁL
 CHOTOUŇ

(poblíž Jílového u Prahy)
lyžování: v týdnu 
9.00–21.00, o víkendu 
8.00–21.00, dětský vlek 
9.00–19.00
v provozu: sjezdovka, dva 
vleky a dětský areál (vlek + 
pás)
sníh: 55–75 cm
v areálu: půjčovna lyží, lyžařská 
škola, možnost parkování zdarma

❶ TELNICE
(obec Telnice, okres Ústí nad Labem)
lyžování: 9.00–16.00
v provozu: jedna sjezdovka, dva vleky, kids 
park (vlek), od soboty i sedačková lanovka 
a cvičná louka s vlekem
sníh: 15–25 cm
v areálu: lyžařská škola, půjčovna vybave-
ní, možnost parkování zdarma

❽ ŠIBENIČNÍ VRCH
(u Mnichovic,  
okres Praha–východ)
lyžování:  
pá 13.00–17.00, 18.00–21.00
so 10.00–17.00, 18.00–21.00
ne 10.00–17.00
v areálu: lyžařská škola, půj-
čovna lyží

❸ OBŘÍ SUD – JAVORNÍK
(poblíž Jeřmanic na Liberecku)
lyžování:  9.00–16.00 

18.00–21.00
v provozu: lanovka, jedna sjez-
dovka, snowpark a dětský park
v areálu: půjčovna lyží, lyžařská 
škola, bobová dráha
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PRAHA

PŘÍBRAM

LIBEREC

KOLÍN

MLADÁ BOLESLAV

ÚSTÍ n. L.

❺ HERLÍKOVICE
(u Vrchlabí, okres Trutnov)
lyžování:  8.30–16.00 

18.00–21.00
v provozu: osm sjezdovek, tři 
lanovky, tři vleky, dva dětské 
parky + čtyři běžecké tratě
sníh: 90 cm
v areálu: lyžařská škola, 
půjčovna vybavení, možnost 
parkování zdarma
skibus: odjíždí denně z Čer-
ného Mostu v 6.35, příjezd 
do Herlíkovic 8.25, odjezd 
z Herlíkovic 16.15, příjezd 
do Prahy 18.15

❼ MONÍNEC
(poblíž města Sedlec-Prčice na Příbramsku)
lyžování: 9.00–16.00, 
v sobotu také 18.00–21.00, 
v provozu: lanovka, dva vleky, dvě sjezdovky 
a školní skipark (vlek + pás)
sníh: 45–65 cm
v areálu: půjčovna vybavení, lyžařská škola
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 POZVÁNKA 
 

TANEČNÍ ZÁBAVA 
 

 

 Rybáři Čakovice srdečně zvou  
všechny přátele tance a dobré zábavy 

 na večírek, který se koná dne 2. 2. 2019 
   od 20 hod. v Restauraci Maximum, 

Slaviborské Náměstí 20/1, 
Praha 9 - Třeboradice.  

 
Hudba - Bohatá tombola  

 

 

 

 

  

 

                                                  

 

POZVÁNKA 
VÝROČNÍ  ČLENSKÁ  SCHŮZE  2019 

 

ČRS MO Čakovice zve všechny členy 

na výroční schůzi 

 dne 2. února 2019 od 9.00 hodin 

do Restaurace Maximum,  

Slaviborské Náměstí 20/1,Třeboradice.  

 

Pohoštění a nealko nápoje zdarma 

 

Bohatá tombola 
 

 

 

 

 

 

 

 

www.BYDLENIsPRIRODOU.cz

Park Milovice  
Nový projekt družstevního bydlení pro vás

Vlastní byt
od 300 tisíc

korun

Nabízíme 34 družstevních bytů o velikosti 3+kk s balkónem, sklepem 
a parkováním na venkovních stáních v okolí domu.

• Plocha bytů více než 70 m2

• Zahájení stavby – červen 2018

• Předání bytů – začátek 
roku 2020

• Stačí 25 % vlastních zdrojů 
z pořizovací ceny

• nebo 10 % s podporou 
stavební spořitelny

• Bez hypotéky

• Vyšší ochrana před 
dlužníky v domě

• Vhodné pro investice

• Bez věkového omezení

• Byt si budete moci převést 
do osobního vlastnictví

HIIT 321 – hubnutí v Čakovicích
Unikátní aerobně posilovací skupinová lekce na super 

hudbu, lekce bez sestav, hlavní část uspořádaná do 
kruhového intervalového tréninku, závěrečné protažení 

v duchu jógy. V nově zrekonstruované budově ZŠ, 
ul. Dyjská. Cena 85 Kč. 

Každé úterý 18.30 h., 739 619 241,  
bulankova.monika@gmail.com, FB Bodystyling s ToBeFit

MALOVÁNÍ ČAKOVICE - rychlé, kvalitní a čisté vymalování 
bytu či domu dle vašich představ. Profesionální služby. 

Tel.: 736 734 947

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.

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

Zájemci o inzerci ve zpravodaji 
„U nás v Čakovicích“  

mohou dle ceníku inzerce vyplnit formulář 
„Objednávka inzerce“ 

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

Praha - Čakovice

Zora Jandová
Esther  Mertová

ZPĚV

VIOLONCELLO

Petra Malíšková
KLAVÍR

Zdenek Merta
KYTARA

Josef Štěpánek

Lístky je možné zakoupit: v podatelně úřadu Městské části Praha-Čakovice,  
ve Farmářském obchůdku, Cukrovarská 89, v prodejně DUHA, Cukrovarská 22/18

Cena: 250 Kč / 200 Kč senioři, studenti 

23. 1. 2019od 19 hod. d 19 hod. 
v Schoellerově sále 

Čakovického zámečku

Š A N S O N Ž I J E

B L Í Z K Á S E T K Á NÍ

IV.


