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Na své si zde přijdou
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Prvním zazvoněním odstartoval
další školní rok, str. 10
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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, plisé, sítě proti hmyzu,
428001-ADC_inzerat[185x90] 06/2013.indd 1
markýzy, garnýže, šití záclon, shrnovací dveře, čalounění dveří, silikon. těsnění - úspora 30 % tepla.
Petříček, tel: 606 350 270, 286 884 339,
www.zaluzie-rolety-praha8.cz
Prodám garáž č. 158 v Čakovicích,
ul. K sedlišti. Cena cca 75.000,-.
Dohoda možná. Tel: 602 233 179

Společnost MADE GROUP, a.s. hledá
pro ekonomické odd. účetní-fakturantku. Požadujeme: VŠ, SŠ vzdělání,
schopnost zvládat zátěžové situace,
max. flexibilitu, spolehlivost, 2 roky
praxe na podobné pozici. Náplň práce:
fakturace-práce v účetním programu,
práce s interním systémem. V případě
zájmu zašlete strukturovaný životopis
s fotografií na e-mail: vankova@madegroup.cz

!!! Vyklízení - Stěhování !!! 26.6.13
Vyklízíme
13:19
byty, domy, sklepy, pozůstalosti atd. Odvoz starého nábytku a jiných nepotřebných věcí z z domácnosti i zahrady na
skládku. Stěhování. Telefon: 773 484 056
HODINOVÝ MANŽEL - stavební inženýr. Práce v domácnostech - spolehlivě, pečlivě, kvalitně (www.manzelhodinovy.cz), tel. 774 908 240

OČNÍ OPTIKA
ČAKOVICE

VYŠETŘENÍ ZRAKU PO-ST
-

-50% NA BRÝLOVÉ ČOČKY

Při nákupu brýlových obrub, dostanete
50% slevu na brýlové čočky
- Platí na všechny typy brýlových čoček,
včetně multifokálních
Akce platí do 31.10.2014
Otevírací doba Po-Čt 9:00-18:00 tel. 773 677 946 www.stingooptik.cz
Dr. Marodyho 14/2, 196 00 Praha 9 Čakovice stingo.cakovice@seznam.cz
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Milí přátele z Čakovic, Miškovic a Třeboradic,

o
v
o
l
S sty
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star

Začnu ihned dobrou zprávou. Máme odsouhlasené čtyři nové dotace, které jsme žádali
po Ministerstvu životního prostředí a to konkrétně na: snížení energetické náročnosti objektu školní družiny v Čakovicích, dále na zateplení budovy školní jídelny a budovy pekárny na Cukrovarské ulici a konečně i dotaci na
nové svozové vozidlo, který posílí vozový park
Odboru rozvoje a údržby obce. Zní to trochu
složitě, ale znamená to ušetření několika miliónů korun pro naší městskou část.
Dokončili jsme rekonstrukci další místnosti
v našem čakovickém zámečku, místnost jsme
nazvali „Lovecký salónek“, a to kvůli krásným
kachlíkovým kamnům, které mají lovecké
motivy. Celý salónek tak nabral na myslivecké
atmosféře a bude sloužit veřejnosti i městské
části na různá jednání, výstav či schůzí spolků.
Ti, kteří volí v okrscích 26006, ho budou moci
navštívit při volbách a doufám, že se vám
bude líbit.

Jelikož nám končí volební období, myslím,
že je mou povinností, abych na následujících
stránkách napsal resumé, rekapitulaci působení vedení radnice za toto volební období.
Chtěl bych poděkovat všem kolegům z úřadu,
hlavně paní tajemnici Ing. Mileně Pekařové,
za její skvělou práci pro úřad. Dále bych chtěl
poděkovat kolegům místostarostům, radním
a zastupitelům za výměnu názorů, za podporu a za reflexi. Děkování patří hlavně vám,
vážení spoluobčané, za to, že jste se často
účastnili našeho úsilí vylepšit naše okolí a naší
městskou část.
Přejme Čakovicím, Miškovicím a Třeboradicím
osvícené vedení na léta 2014 až 2018.

Loučí se s vámi váš starosta
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.

Na své si zde přijdou malí i velcí
Na Praze 9 působí již deset let, poskytuje volnočasové aktivity
pro děti snad každého věku a od října loňského roku čítá již
tři pracoviště. Řeč je o Domě dětí a mládeže Praha 9, jehož
nejnovější pobočka byla otevřena právě v naší městské části.
Činností „dédéemka“ se mimo jiné navýšila kapacita zařízení
pro předškolní děti o 24 míst.

Francouzský velvyslanec ocenil
čakovické žáky
V rámci Francouzského týdne pořádaného Francouzským
institutem v Praze byla vypsána soutěž s příznačným názvem
Jak chutná Francie. V souvislosti s tímto projektem obdrželi
ocenění i žáci čakovické SOŠ a SOU.
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Žáci ze ZŠ Dr. Edvarda Beneše budou moci i letos poznávat cizí
země. Škola se totiž již potřetí zapojí do projektu EDISON, který
pořádá mezinárodní organizace AISEC. Děti tak poznají kulturu
cizích zemí a zdokonalí se v angličtině.
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Do nového školního roku opět s Edisonem

Strana 26

Strana 12

Strana 11

Strana 10

Z obsahu
Tryskovice. Dnes již tuto obec na mapách
městské části nenajdeme
Tryskovice byly jedinou sousední obcí Čakovic, která zanikla.
Jak to ale bylo doopravdy se smutným osudem obce, jež by
dnes patrně byla také součástí naší městské části?

Dnem i nocí v bezpečí trezoru
Nedobytná pokladna plná peněz, sejf odpálený pomocí trhavé
nálože, banda lapků chystajících se udělat „káču“. Tyto situace
známe jistě všichni z klasických filmů i novějších bondovek.
Jaká je ale realita a nejnovější trendy v oblasti trezorů?

Miškovičtí šipkaři: výsledky i změny
Minulou sezónu tým Hell´s Darters Praha vedený Štefanem
Zsigou postoupil suverénně z prvního místa tabulky do vyšší
soutěže – B ligy. Bohužel, nedařilo se a družstvo skončilo na
jedenáctém místě ze čtrnácti týmů a sestoupilo do C ligy.

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: Mgr. Jaroslav
Svoboda. Redakční rada: Ing. Jaroslav Jelínek, JUDr. Eva Pokorná, Josef Záluský, Mgr. Jaroslav Svoboda. Jazyková korektura:
Nikola Staňková. 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 září 2014.
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Skládáme účty především vám, milí spoluobčané, ale i sami sobě
chtěli či chtějí umístit své děti do mateřských a základních škol. Naše
radnice v době našeho nástupu neměla demografickou studii a tak
jsme museli nejprve nastavit základní koncepce a předpoklady, abychom věděli, jak v krátkodobém i dlouhodobém horizontu čelit všem
akutním požadavkům.
Dovolte mi, abych se ohlédl za tím, co vnímám jako největší a nejpodstatnější pozitivum tohoto období. V době, kdy se všichni hádají
a bojují o moc, naše vedení radnice v podobě duhové koalice dokázalo táhnout za jeden provaz, což je z manažerského pohledu to
nejdůležitější pozitivum, které může jakoukoliv instituci potkat. Ať už
hovoříme o firmě či o samosprávě.
Vážení přátelé,
na našem volebním kalendáři zbývá již jen pár listů k utržení a nastalo období, kdy skládáme účty především vám, milí spoluobčané, ale
i sami sobě.
Pro vedení radnice to byly sice náročné čtyři roky, a to převážně z toho
důvodu, že se naše ekonomika ocitla v největší ekonomické recesi od
dob vzniku České republiky, ale na druhou stranu pro naší městskou
část také relativně úspěšné. Podařilo se nám získat hodně peněz na
investice do takzvané "technické vybavenosti", tedy do oprav silnic,
chodníků a vodovodních řádů. Částku, kterou jsme zhodnotili majetek, je kolem čtvrt miliardy korun, což je v porovnání s podobnými
městskými částmi štědrá částka.
Při našem nástupu jsme také pocítili veškeré dopady demografické
křivky, a jak se říká lidově, takzvaných Husákových dětí, kteří právě

ROZVOJ

Tato skutečnost vyústila v to, že rada městské části fungovala rychle
a efektivně a mohli jsme i přes nepříznivou konjunkturu rychle vyřešit
palčivé problémy naší městské části. Tímto bych chtěl všem členům
rady poděkovat za dobře odvedenou práci.
Chtěl bych také poděkovat i opozičním zastupitelům, kteří věnovali
své úsilí na to, aby nás pevně hlídali a tím nedovolili, abychom si oddychli a případně procesně chybovali.
Největší poděkování pak patří hlavně vám, občanům Čakovic, Miškovic a Třeboradic, kteří jste prostřednictvím vašich četných podnětů,
nápadů a dotazů posunuli naši práci směrem k přání veřejnosti. Děkuji také za to, že jste nám také odpustili naše začátečnické chyby.
Dovolte mi, abych na následujících stránkách shrnul nejdůležitější výsledky našeho společného úsilí.

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
Podkroví zámečku, tzv. Atelier

 N
 epovolili jsme žádnou novou změnu územního plánu
pro developerské projekty a tím i zabránili dalšímu masivnímu rozvoji.
 Vylepšili jsme podmínky v již uzavřených smlouvách o spolupráci městské části s developery nebo již odsouhlasené
změny územního plánu minulým vedením radnice. To znamená, že jsme donutili investory plnit svoji společenskou
odpovědnost vůči naší městské části. A to konkrétně:
a)	V případě společnosti MK development jsme získali
prostory pro školku 500 m2, upravených podle našich
potřeb. Smlouva je před podpisem. Jedná se o částku
pro městskou část ve výši 14 milionů korun.
b)	V případě společnosti JL Sport jsme pro městskou část
získali dodatečných 4,5 milionu.
c)	Se společností Lamar Invest jsme pro městskou část
získali 5,3 milionu korun.
d)	Se společností Exafin, Třeboradice Development, jsme
pro městskou část získali částku 7 milionů korun.
e)	V případě společnosti Kugel Krkonoše se jednalo o dodatečný příspěvek ve výši 600 tisíc.
 Dokončili jsme rekonstrukci vnitrobloku „Na Kačence“
v Miškovicích a to včetně hracích prvků.
 Získali jsme pozemky z úřadu pro zastupování státu ve
věci majetkové. Toto řízení se táhlo deset let.
 Dokončili jsme rekonstrukci nového prostoru v podkroví
zámečku, tzv. Atelier, ve kterém se pořádají výstavy a společenská setkání.

 Provedli jsme rozsáhlou rekonstrukci zastupitelského sálu
v čakovickém zámku, který jsme rozšířili na elegantní svatební sál a pojmenovali ho podle významného šlechtického rodu, v minulosti působícího v Čakovicích, Schoellerů.
Dále jsme rekonstruovali i lovecký salonek, který dnes poskytne přímo zámecké prostory pro veřejnost.

Schoellerův svatební sál
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Lovecký salonek před rekonstrukcí

 Zabraňujeme vzniku překladiště výkalů u čakovic. nádraží.
 Zastavili jsme projekt ubytovny ve Vážské ulici, vedle mateřské a základní školy.
 Zabraňujeme vzniku Energetického zdroje v Třeboradicích.
 Zřídili jsme zcela nové dětské hřiště v ulici Něvská.
 Připravili jsme studii relaxparku „Třeboradické korzo“
z Třeboradic do Sídliště Čakovice.
 Navrhli jsme masivní změnu průmyslového funkčního využití územního plánu na zeleň. Tento návrh jsme odeslali
na Magistrát hlavního města Prahy.

Lovecký salonek po rekonstrukci

 Rozpracovali jsme urbanistické studie pro nový Metropolitní plán.
 Připravili jsme studii rekreační zóny u Bělomlýnské ulice.
 Připravili jsme studii nového vstupu do zámeckého parku,
ze strany ulice Schoellerové.

VNITŘNÍ SPRÁVA
 V rámci politiky transparentního úřadu jsme zavedli přímé přenosy zastupitelstev městské části Praha Čakovice.
 Zefektivnili jsme systém úklidu sněhu a komunikací.
 Provedli jsme výměnu informačních technologií v úřadu
MČ a nastavili novou podobu internetových stránek.
 Vypracovali jsme studii na komplexní síť cyklostezek
v naší městské části, vycházející z historických stezek a zároveň z nového osídlení.

 Integrovali jsme nový systém správy budov (IDES), který
umožňuje občanům – nájemníkům – přes internet spravovat své nájemnické účty.

 Zadali jsme vypracování komplexní dopravní studie, včetně
možnosti vytvoření náměstí v historickém centru Čakovic.

 Zorganizovali a zúčastnili se mnoha setkání s veřejností
a veřejných projednání na různá témata, například Bezbariérové Čakovice.

 V rámci filozofie „Čistá městská část“ jsme navýšili počet
odpadkových košů v městské části.

 Vytvořili jsme serverovou platformu pro úřad, radní i zastupitele.

 Vedeme jednání s Českou poštou pro umístění nové pošty.

 Rozšířili jsme informační technologie a připravili zavedení nového programu na správu bytů, který umožní občanům dálkovou správu a kontrolu svých bytů.

 Zamrazili jsme výstavbu třech domů s velmi nízkou architektonickou hodnotou na pozemku vedle čakovického
zámku, nevhodně navržených pro lokalitu před zámečkem.
S investorem probíhá jednání o změně projektu. Trváme na
změně projektu, která bude vhodnější pro danou oblast.
 Soustavně zabraňujeme vzniku betonárky v Třeboradicích. Na základě našich požadavků byla požádána plná
EIA a posléze zastavena.
 Zabraňujeme expanzi autobazarů na ulici Kostelecká.
 Bojujeme proti Betonárce Letňany.

Dětské hřiště v ulici Něvská

 Zvolili jsme novou redakční radu, která je nezávislá na
radě městské části a má za úkol nezávislou a dobrou kvalitu našeho periodika U nás v Čakovicích.
 Vytvořili jsme nová pravidla pro komunikaci úřadu s veřejností.
 Přijali jsme nový, demokratičtější, jednací řád zastupitelstva městské části.
 Rada městské části připomínkovala čtyřicet tisíc stránek
dokumentů, týkající se všech aspektů veřejné působnosti.
 Objednali jsme analýzu o možnosti vytvoření samostatného správního obvodu, který by posílil nezávislost naší
městské části.
 Připomínkovali jsme mnoho investičních záměrů a staveb.
 Připravili jsme transparentnější formu přidělování grantů.
 Posílili jsme protikorupční opatření a opatření ke zvýšení
transparentnosti úřadu.
 Zavedli jsme přehled hlasování na radě a zastupitelstvu
a také zavedli externí přísedící vybrané kontrolním výborem při veřejných zakázkách.
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 Vytvořili jsme nové přechody pro chodce u lékárny na
křižovatce ulic Cukrovarská a Oderská, další na ulici Schoellerova.
 Provedli jsme opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců
na Náměstí Jiřího Berana.
 Koordinovali jsme rekonstrukci a prosadili rozšíření mostku na Schoellerově ulici.

 Získali jsme dotace na zateplení budov, projektovou dokumentaci a nákup vozidel.
 Zavedli jsme revoluční internetový systém pro komunikaci s občany Lepší místo (www.lepsimisto.cz).

DOPRAVA A BEZPEČNOST
 Zřídili jsme jednotku požární ochrany městské části Praha
Čakovice.
 I přes finanční omezení rozpočtu hlavního města Prahy
jsme obhájili vysokou úroveň dopravní obslužnosti MHD
v naší městské části.
 Ve spolupráci s OMI jsme prosadili a koordinovali komplexní rekonstrukci Cukrovarské ulice (vozovka, voda,
chodníky).

Rekonstrukce Cukrovarské ulice

 Prosadili jsme a úspěšně dokončili dlouhodobě očekávanou rekonstrukci povrchů komunikací Jindřichova, Kymrova a Petříkova v celé šíři.
 Projednali jsme a následně zrealizovali nástupiště na nádraží ČD.
 Prosadili jsme společně ve spolupráci s dalšími MČ železniční linky Čakovice – Masarykovo nádraží S31.
 Obnovili jsme vodorovné značení na parkovišti v ulici
Ke Stadionu u č.p. 800 až 805
 Zahájili jsme přípravu celkové koncepce cyklostezek, které byly dokončeny v lednu 2013.
 Instalovali jsme stojany na jízdní kola na Nádraží Čakovice.
 Prosadili jsme vybudování kanalizace a rekonstrukce komunikace podél bývalé cukrovarské školky.
 Zadali jsme dopravní studii, která komplexně řeší problematiku dopravy v naší městské části.
 Vybudovali jsme nové chodníky na Slaviborském náměstí, v ulici Dyjská a také dlouhodobě očekávaný chodník
v ulici Bělomlýnská.

Nový chodník v ulici Dyjská

 Rekonstruovali jsme příjezdové komunikace u čakovického zámku při Schoellerově ulici.
 Dokončili jsme projekt pro stavební řízení na křižovatku se
světelnou signalizací Cukrovarská – Kostelecká – Za Tratí.
 Dopracovali jsme projekt pro územní rozhodnutí na
chodníky v Třeboradicích.

Rekonstrukce povrchů komunikací

 Posílili jsme bezpečnost dopravy v okolí základní školy.
 Nainstalovali jsme nové měřiče rychlosti na ulicích Kostelecká, Polabská, Schoellerova a Bělomlýnská.
 Pracujeme společně s MČ Kbely a Letňany na podobě
jízdního obchvatu Čakovic, který by měl ulevit naší centrální dopravní páteři.
 Posílili jsme aktivitu městské policie, hlavně v oblasti bezpečnosti.
 Vyjádřili jsme se k plánovanému okruhu okolo Prahy
SOKP tak, že nedoporučujeme jeho stabilizaci do územní
dokumentace, jelikož nemáme žádné záruky od Magistrátu hlavního města, že okruh nebude mít negativní dopady na naše obyvatele.
 Připravili jsme parkovací kapacity v ulici Ostravické, převážně pro uklidnění dopravní kalamity u základní školy.
 Postavili jsme nové přístřešky a zastávky autobusu.
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Nové zastávky autobusů

 V roce 2012 jsme postavili nejlevnější mateřskou školu
v Praze – pro 112 dětí za rekordních 93 dnů a s nebývale
nízkými náklady. Interiér školky jsme vybavili moderním
způsobem, korespondujícím s nejpřísnějšími parametry
pro zdárný vývoj dětí.

Interiér nové mateřské školky – Kvarteto 2012

KULTURNÍ AKCE POŘÁDANÉ MČ NEBO
VE SPOLUPRÁCI S MČ
 Vybudovali jsme novou cestu v Miškovicích ke školce.
 Venkovské trhy, které otevřely jarní prodejní sezonu na
Náměstí Jiřího Berana.
 Velikonoční jarmark, uspořádaný u příležitosti svátků jara.
 Čakovické slavnosti, uspořádané u příležitosti Dne dětí.
 Zorganizovali jsme jeden z ročníků Seniorských her –
Čakovická senioráda 2013.

 Otevřeli jsme nové detašované pracoviště Základní školy
Dr. Eduarda Beneše pro 128 dětí. Celkové náklady se nevyšplhaly výše než na pět milionů korun a to díky tomu, že
jsme si budovu školy z magistrátu vynutili.
 Zabránili jsme
gymnázia.

ukončení

působnosti

čakovického

 Dokončili jsme komplexní rekonstrukci a zvýšení kapacity kuchyně v MŠ Čakovice I, která zahrnuje kapacitu nově
postavené mateřské školky.

Nové detašované pracoviště Základní školy 2013

 Rozsáhlé slavnosti Čakovického posvícení, jehož součástí
bylo i slavnostní pasování vzácného stromu „Remigius“.
 Vánoční setkání seniorů, včetně koncertu v učilišti.
 Adventní trhy – prodejní trhy s vánoční tématikou, dárky
a programem.
 Investovali jsme do nových cedulí pro naučnou přírodovědnou stezku v zámeckém parku v Čakovicích.
 Ukázka činnosti techniky na správu obce a prohlídka radnice pro děti z MŠ Čakovice I v rámci vlastivědných vycházek po městské části.

VZDĚLÁVÁNÍ
 Naprojektovali jsme další rozšíření ZŠ Dr. Eduarda Beneše
a získali dotaci na její rekonstrukci. Vznikne tím velký počet dalších míst.

Vizualizace připravované základní školy 2014

 Opravili jsme římsy budovy školní družiny, zabezpečili
schodiště ZŠ Dr. Eduarda Beneše a financovali úpravu WC,
aby mohlo sloužit i pro pohybově postižené.
 Dokončili jsme nástavbu základní školy v podkrovních
prostorách stávající budovy ZŠ.

Nástavba základní školy z roku 2011

8

mĚStSkÁ čÁSt
 Provedli jsme sanační práce a měření azbestu v MŠ Čakovice I Něvská.

 Oprava římsy budovy v ul. ŠD Dyjská 715.

 Provedli jsme rozsáhlou úpravu zeleně v mateřské školce
v Miškovicích.

 Malování spol.prostorů v ul. Cukrovarská 52 + domeček.

 Provedli jsme částečnou rekonstrukci budovy v Miškovicích, zbavili se vlhkosti a opravili fasádu.

 Oprava parket v ul. Cukrovarská 1.

 Oprava podlahy-učebna fyziky čakovického gymnázia.

SPORT
 Poskytli jsme granty sportovním klubům.
 Pořídili jsme nové mantinely pro florbal.
 Podporovali jsme většinu sportovních klubů působících
na území naší městské části.
 Zahájili jsme práce na zadání Relax parku.
 Zorganizovali jsme cvičení pro seniory pod dohledem
týmu Davida Hufa, mistra světa v aerobicu.
 Žádáme svěření celého čakovického stadionu od Magistrátu hlavního města, abychom jej mohli zkultivovat.

Bytové a nebytové hospodářství
 Dokončili jsme nástavbu bytových domů v ulici U Párníků,
včetně rekonstrukce bytových jednotek a sklepů.

Nástavbu bytových domů v ulici U Párníků

 Montáž ochranných sítí na sportovním hřišti Jizerská 932.
 Oprava stávající kanalizační přípojky v ul. Cukrovarská 115.
 Oprava CPD po zatečení ŠD Dyjská 715.
 Zrušení kanalizačních šachet v ul. Cukrovarská 115.
 Výměna plynového kotle v ul. Cukrovarská 115.
 Úprava WC na invalidy v základní škole Dr. Eduarda Beneše ZŠ, Nám. J. Berana 500.
 Instalace indikátorů tepla u obyt. domů patřící městské části.
 Rekonstrukce elektroinstalace v domech Niská 630, 631
a Kysucká 655, 656.
 Oprava kanalizační přípojky pro bytové domy Kysucká
655, 656, 657, 658.
 Oprava zvonkového tabla v ul. Otavská 621.
 Oprava bytu č.7 - U Nádraží 683.
 Zastínění střešních oken v prostorách ateliéru - Cukrovarská 1 - půda.
 Oprava říms na zámečku a oprava střechy gymnázia.
 Oprava omítek v suterénu - Kysucká 655.
 Výměna bojleru v ul. Tryskovická 9.
 Oprava elektroinstalace v ul. U Nádraží 682, byt č.13
 Oprava připojení kanalizace obytné domy městské části.
 Oprava elektroinstalace v ul. Kysucká 657,658
 Oprava elektroinstatalace v ul Niská 632
 Oprava schodů v čakovickém zámečku: Cukrovarská 1-půda.

OSTATNÍ SLUŽBY
 Změnili jsme tvář posvícení a zachovali tradiční slavnosti
v naší městské části.
 Přidělili jsme 91 bytů a opravili jsme 6 bytů
 Opravili jsme elektroinstalace v budovách v ulici Niská,
Kysucká a Doubravská.
 Opravili jsme tři byty v ulici Myjavská.
 Vyměnili jsme střešní pláště v bytovém domě v ulici Homolová a na Náměstí Jiřího Berana.
 Zařídili jsme montáž ochranných sítí pro hřiště Jizerská.
 Opravili jsme fasádu domečku „Junák“ u MŠ Čakovice
i v ulici Něvská, který užívají skauti.
 Výměna střešního pláště v ul Homolová 525.
 Výměna střešního pláště v ul Nám. J. Berana 500 (tělocvična).
 Oprava bytů č.17 a 36 v ul. Otavská 621.
 Oprava elektroinstalace v ul. Doubravská 689, byt č. 6.
 Stavební úpravy kancelářských prostor radnice.
 Oprava ohradní zdi v ul. Cukrovarská 52.
 Vyvložkování komínů v ul. U Nádraží 683, byt č.17.
 Zabezpečení schodiště Základní školy, Nám. J. Berana 500.
 Odborný posudek vlhkosti v ul. U Nádraží 682, 683.
 Oprava omítek v suterénu v ul. Kysucká 657, 658.

 Uspořádali jsme úspěšný jarmark a podzimní posvícení
s uzavřením Cukrovarské ulice.
 Uspořádali jsme s místní farností návštěvu arcibiskupa
Dominika Duky. Přijímali jsme rovněž ministry, místopředsedy vlády a další významné osobnosti.
 Podpořili jsme dotace pro čakovický Kostel Svatého
Remigia.
 Zřídili jsme terapeutickou poradnu pro občany, kteří se
dostali do tíživé životní situace.
 Zřídili jsme právní poradnu pro seniory.

Čakovický Kostel Svatého Remigia

senioři

Čakovičtí senioři na seniorádě
Zdroj: Jindra Soroková

Seniorská olympiáda
»»Další ročník seniorské olympiády

se konal 19. září na půdě obce Vinoř. Celá akce proběhla za krásného
počasí v areálu Ctěnického zámku.
Letošních her se účastnily týmy Čakovic, Letňan, Kbel, Vinoře, Prahy
9, Přezletic. Host akce byl jako obvykle i tým zdravotně postižených
klientů zařízení Laguna Psáry.

ale skončili jsme na krásném druhém
místě a přidali si tak do své sbírky další
pohár.

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci
městské části. Skvělé počasí, bezva atmosféra prostě nádherný den.

Disciplíny zažily menší inovaci v podobě
střelby z malorážky a odpalu míčků golfovou holí. Hlavně vědomostní kvíz dal
všem přítomným pěkně zabrat. Čakovice obsadily v hodu kroužků na cíl celý
stupínek vítězů. V počtu individuálních
medailí neměl náš tým konkurenci: 3 zlaté, 2. stříbrné a 1 bronzová. Sice jsme neobhájili prvenství v celkovém vítězství,

Klub seniorů
Přednášky na říjen 2014
1.10. 14.00 Odpoledne s místostarostou J. Vintiškou
Otázky a odpovědi kolem dopravy
a místního rozvoje v Čakovicích
8.10. 14.00 PhDr. J. Sommer, CsC. –
„Synové a dcery Marie Terezie“ – Dataprojekce
15.10. 14.00 hod. Petra Svítilová –
„Terapeutická poradna“ (MČ zřídila
novou poradnu pro lidi v tíživé životní

situaci. Přijďte se dozvědět o čem je, pro
koho a k čemu slouží)

29.10. 14.00 Jindra Soroková
„Londýn a Madame Tussauds“

22.10. Vycházka s Evou Sokolovou –
„Klášter benediktinů U Sv. Markéty
v Břevnově“
Klášter je nejstarším mužským zařízením
v naší zemi – založen r. 993. Kostel je dílem Kryštofa Dientzenhofera a nachází
se v něm soubor obrazů Petra Brandla.
Spojeno s procházkou po okolí. Sraz
v 9.30 hodin na konečné autobusu u Tesca v Čakovicích .

Přednášky na listopad 2014
5.11. 14.00 IC Cerativ – „Fimo šperk
s pudry Pearl-ex“
12.11. 14.00 PhDr. Jiří Sommer –
„Spojené arabské emiráty“
26.11. 14.00 hod. Eva Sokolová –
„Martinicové“
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téma
Z našich školáčků se 1. září stali školáci
Zdroj: Jindra Soroková
kurzů pro první ročníky) chystá exkurzi
do Bavorska a zájezd do Španělska. Okolo 20. dubna proběhne v zámeckém parku oblíbený Běh pro Afriku, kterého se
může účastnit i širší veřejnost. Studenti
rovněž budou navštěvovat akce v rámci
Klubu mladého diváka, nebo třeba koncerty České filharmonie.

Prvním zazvoněním odstartoval další školní rok
»»Každoročně ve stejný den - 1. září
definitivně odzvonilo prázdninám.
Do školy se po dvouměsíčním odpočinku vrací nejen žáci čakovické
Základní školy Dr. Edvarda Beneše,
ale také studenti gymnázia a střední
odborné školy a učiliště. Jaké novinky si do nového školního roku pro
své žáky připravili učitelé?
ZŠ: jedna z největších
Základní škola v září přivítá hned 850
žáků, což ji zařadí mezi dvacet největších v České republice. „Díky prudkému nárůstu počtu žáků prochází naše
škola neustále změnami,“ říká ředitel
Mgr. Martin Střelec. „Pro nadcházející
školní rok jsme přestěhovali dílny, cvičnou kuchyni i celou družinu do hlavní
budovy. V prostorech školy v Dyjské ulici
totiž bude probíhat kompletní rekonstrukce.“ Změní se i systém vyzvedávání dětí z družiny - základní škola najíždí
na systém čipových karet, který by měl
žákům zajistit větší bezpečnost. Děti se
také od nového školního roku nebudou
muset přezouvat. „Úpravou opět prošel
náš školní vzdělávací program. Na druhém stupni jsme navýšili počet hodiny matematiky,“ vysvětluje pan ředitel.

„Rovněž jsme zrušili papírové žákovské
knížky a místo nich jsme zavedli knížky
elektronické.“

Gymnázium rozšíří výuku
jazyků
I na 223 studentů čakovického gymnázia čekají v novém školním roce změny.
„Plánujeme rozšíření a modernizaci výuky pomocí tabletů,“ upřesňuje ředitelka
školy PhDr. Daniela Hochmanová. „Vycházíme z projektu Evropské unie, který
naše škola započala již v září 2013. Jeho
metodika se nám osvědčila.“ Škola po
několika letech také opět otevře čtyřleté
studium, tentokrát s rozšířenou výukou
cizích jazyků. „Kromě dvou povinných
jazyků budou mít studenti od 3. ročníku
možnost naučit se základy latiny, čínštiny, japonštiny, nebo třeba novořečiny či
arabštiny. Bude záležet na jejich volbě,“
uvádí ředitelka Hochmanová s tím, že při
výuce těchto zajímavých jazyků bude
škola spolupracovat s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.

Základní škola zase otevře počítačový
kurz pro seniory. „Rádi bychom také zapojili do výuky rodiče jakožto odborníky
z různých profesí,“ říká Martin Střelec.
„Plánujeme i semináře zaměřené na oblast vzdělávání a výchovy dětí, a to pro
rodiče a veřejnost.“
Na zahájení nového školního roku se připravují i na SOŠ a SOU. Dle slov ředitelky
Mgr. Věry Novákové budou letos otevřeny stejné obory, jako loni. Očekává
se nástup 145 nových studentů a škola
bude zároveň pokračovat v organizaci zahraničních stáží. „Nyní se už rýsuje
spolupráce se školami v Itálii,“ prozradila
paní ředitelka.

Nikola Staňková

Výuku oživí zábava
Ani v letošním roce nebudou žáci ochuzeni o zajímavé akce. Gymnázium například (kromě již tradičních adaptačních

Do nového školního roku opět s Edisonem
»»Žáci

ze ZŠ Dr. Edvarda Beneše
budou moci i letos poznávat cizí
země. Škola se totiž již potřetí zapojí do projektu EDISON, který pořádá mezinárodní organizace AISEC.
Děti tak poznají kulturu cizích zemí
a zdokonalí se v angličtině.

Zeměpis i angličtina v jednom
EDISON probíhá na škole vždy jeden týden. Během pěti dnů školu navštíví několik zahraničních vysokoškolských studentů, kteří žákům hravou formou přiblíží stát, ze kterého pocházejí. „Výuka“
probíhá v angličtině. Děti tak kromě

svých zeměpisných znalostí trénují i cizí
jazyk. Studenti mají většinou připravené
prezentace, které doplňují hrami, diskuzemi, nebo třeba ukázkami tradičních
tanců a písní.
Projektu EDISON se před třemi lety
účastnilo také čakovické gymnázium. To
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na své půdě přivítalo studenty z Ekvádoru, Ruska, Brazílie, Ázerbajdžánu, Arménie a Mexika. Kvůli nízké úrovni angličtiny se však škola po roce 2011 do projektu již nezapojila.

Modernizace výuky pokračuje
EDISONem však projekty na základní
škole nekončí. Pro letošní rok se totiž ZŠ
stala vedoucí školou projektu Creative
Classroom Lab, který organizuje spo-

lečnost European Schoolnet. „Během
projektu budeme testovat vybavení IRIS
Connect, jež má sloužit k natáčení, komentování a sdílení výukových hodin,“
objasňuje cíl projektu ředitel Martin
Střelec. Děti také budou spolupracovat
s dalšími evropskými školami na takzvaných eTwinningových projektech.

Nikola Staňková

Společnost AISEC
 působí u nás od roku 1966
 v současnosti provozuje celkem
5 projektů
 organizuje projekty pro mateřské,
základní i střední školy, ale také
univerzity
 cílem je především naplnění
potenciálu mladých
 od roku 2013 působí pod zášitou
MŠMT ČR

Na své si zde přijdou malí i velcí
»»Na

Praze 9 působí již deset let,
poskytuje volnočasové aktivity pro
děti snad každého věku a od října
loňského roku čítá již tři pracoviště.
Řeč je o Domě dětí a mládeže Praha 9, jehož nejnovější pobočka byla
otevřena právě v naší městské části.
Činností „dédéemka“ se mimo jiné
navýšila kapacita zařízení pro předškolní děti o 24 míst.

Pro předškoláčky...
DDM získal vlastní prostory po tříletém
fungování v ZŠ Dr. Edvarda Beneše a ve
školní družině, kde provozoval především Centra pro předškolní děti. Právě
kvůli nedostatečné kapacitě státních
mateřských školek v městské části nakonec zastupitelé v čele s Jiřím Vintiškou
pro Dům dětí a mládeže zvedli ruku.
V současné době „dédéemko“ provozuje
v Čakovicích dvě zařízení pro předškolní
děti, takzvané Krystálky, která zajišťují
předškolákům bohatý program v době
od osmi do třinácti hodin.

… ale i děti a dospělé
U těch nejmenších však aktivity DDM
nekončí. Volnočasové zařízení, které sídlí

v Cukrovarské ulici v budově zvané Vatikán, nabízí také pestrou škálu kroužků
pro školáky i dospělé. „V letošním školním
roce otevřeme 28 zájmových kroužků
a kurzů,“ říká vedoucí pedagožka Bc. Jarmila Šťastná. „Kroužky vedou zkušení lektoři, kteří musí absolvovat alespoň kurz
pedagogiky pro vedoucí kroužků a mít
i určitou předchozí praxi.“ Děti i dospělí
zde mohou navštěvovat kurzy z několika
různých odvětví – v nabídce převládají kroužky sportovní, nechybí ale ani ty
výtvarné, hudební, či jazykové. „V předešlém školním roce se těšil velké oblibě aerobic, který jsme oproti původním
plánům otevřeli hned třikrát,“ upřesňuje
Jarmila. „Zajímavý je ale také třeba kroužek Svět zvířat, kde s dětmi navštěvujeme
Stanici přírodovědců, zoologickou zahradu nebo chovatelský ateliér v naší pobočce na Proseku. Několikrát za rok také do
kroužku nosíme živá zvířata, takže děti
měly možnost na vlastní oči vidět například želvu, korálovku nebo malá kuřátka.“
Kromě zájmových útvarů organizuje DDM
ještě příměstské i pobytové tábory a jednorázové akce. Tou nejbližší bude akce
s názvem Startujeme, která se uskuteční
v prostorech Vatikánu druhou zářijovou

sobotu a děti zde na několika stanovištích
budou muset plnit zapeklité úkoly.

Nový školní rok může začít
Ačkoli zájmové útvary mohou děti navštěvovat i na jiných místech v Čakovicích,
„dédéemko“ má jednu nespornou výhodu. „Účastníci kroužků si s lektory tykají,
takže na kurzech vládne opravdu příjemná, uvolněná atmosféra. A i když se jedná
třeba o kroužek angličtiny, děti se nemusí
bát, že by se zde jen učily. Na kroužcích
se prostřídá mnoho metod výuky, učení
hrou je však nejběžnější,“ upřesňuje Jarmila Šťastná. „Děti si z kroužků často také
něco odnesou. Například v Kreativním
ateliéru jsme loni vyráběli ketlováním
sadu šperků, malovali jsme na květináče
nebo na textil. Účastníci kroužku Mladý
modelář se zase vypracovali tak, že se je
lektor chystá přihlásit do soutěže. A když
už si děti neodnesou nějakou hmotnou
věc, poznají tu nové kamarády, získají
zkušenosti a znalosti a po náročném dni
ve škole se odreagují v příjemném přátelském prostředí.“
V uplynulém školním roce čakovický Dům dětí a mládeže navštěvovala
asi stovka dětí a dospělých. Zápisy do
kroužků tehdy probíhaly ještě na proseckém pracovišti. V roce letošním se
však již definitivně přesunou do Čakovic.
A co by si do nového roku přála Jarmila?
„Moc bych tu chtěla zažít proudy lidí na
chodbě,“ říká s úsměvem. „A kdyby zájem převyšoval naše kapacitní možnosti,
určitě bych se také nezlobila. Bylo by to
znamení, že jsme loni vykročili správnou nohou a děti i dospělí byli s našimi
kroužky, tábory a akcemi spokojeni.“
Nikola Staňková
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školství
Francouzský velvyslanec ocenil práci žáků
čakovické SOŠ a SOU, kterou prokázali při
zajišťování občerstvení v rezidenci primátora a na francouzské ambasádě
Zdroj: SOŠ a SOU Čakovice

rota 15 výherců na základě odpovědí na
doplňující otázky,“ uvedli zástupci Francouzského institutu v Praze na svých
webových stránkách.

Francouzský velvyslanec ocenil žáky SOŠ
a SOU Čakovice
»»V

rámci Francouzského týdne
pořádaného Francouzským institutem v Praze byla vypsána soutěž
s příznačným názvem Jak chutná
Francie. Soutěže o 40-ti otázkách
z francouzské gastronomie se účastnilo 204 soutěžících z celé České
republiky.

Soutěže se zúčastnilo celkem 204 soutěžících, kteří objevovali krásy Francie
prostřednictvím místní kuchyně. Jak
se rozhodovalo o výsledcích? „Nejprve
porota, jejímiž členy byli Češi i Francouzi, vybrala soutěžící, kteří měli všechny
odpovědi v kvízu správně (40 otázek ze
40). Následně z této skupiny vybrala po-

Studenty okouzlila rezidence primátora
i francouzské velvyslanectví
»»Součástí úspěšného „týmu“ z čakovické SOŠ a SOU, který zajišťoval
občerstvení v rezidenci primátora a
na francouzském velvyslanectví, byla
i studentka druhého ročníku Daniela
Měchurová. Jak vnímala ona sama
celou akci? A jaké další zkušenosti
nasbírala na zahraničních stážích?
Danielo, na francouzském velvyslanectví jste sice neobsluhovala anglického
krále, ale francouzského velvyslance.
Bylo to pro vás ale i tak hodně náročně? Náročnější než jindy?
To si nemyslím. Byla to velká změna prostředí, to určitě. Úžasné prostory magistrátu, ale
i lidé byli velice příjemní. Navíc bylo hrozně
hezké, že i francouzská půlka účastníků se
snažila hovořit česky, což je u Francouzů,
kteří s vámi neradi mluví i anglicky, spíše výjimečné a o to více sympatické.
Byla jste nervózní?
Ano, byla jsem hodně nervózní, zvlášť
při předávání těch darů.

Takže se dá říct, že jste byla i svým způsobem dojatá?
V podstatě ano. Když pan velvyslanec
přednesl projev v češtině, tak to bylo
opravdu moc krásné.
Ovšem vaše zkušenosti nezačaly s francouzským velvyslanectvím, ale už stáží
na Kypru.
Ano. Musím říct, že stáž na Kypru mi dala
opravdu hodně. Výborné zkušenosti, naučili mě tam spoustu nových věcí, i ten
přístup k práci je tam trošku jiný než
obecně tady v Čechách.
V čem jiný? Ve vztahu ke studentům
nebo k práci jako takové?
Oni si strašně moc váží práce. Berou to
trochu jako: čím víc děláte, tím víc po
vás budeme chtít. To může být výhoda,
ale i nevýhoda. Jde o to, že si vyberou ty
nejlepší studenty, se kterými pak pracují.

Kritéria pro první doplňující otázku byla
následující: kreativita sloganu a gramatická bezchybnost, správný pravopis
a slovosled. Kritériem pro druhou doplňující otázku byla správná odpověď.
Velvyslanec Jean Pierre Asvazadourian
předal ocenění nejlepším účastníkům
soutěže 13. června na francouzském velvyslanectví. Velmi také ocenil práci žáků
čakovické SOŠ a SOU a kvalitu jejích
služeb, kterou prokázala při zajišťování
občerstvení v rezidenci primátora a na
francouzské ambasádě.

(red)
Stalo se za těch pět týdnů něco konkrétního, co uplatníte i tady při studiu?
Mě si tam mistři kuchaři docela oblíbili,
což jsem ráda, a brali mě na různé večeře. Tam jsem se naučila například překládat (kdy překládáte hostovi z tácu rovnou na talíř), rozlévat vína a další praktické dovednosti.
Dovednosti, se kterými se tady asi příliš nesetkáte.
Ona ta praxe tady v podstatě je, ale tam
mě to naučilo asi nejvíc.
Nemluvě o jazykových dovednostech.
Samozřejmě také zdokonalení se v cizím jazyce, to
mi také dalo hodně.
Měli jste během vašeho
pobytu na Kypru také
čas na to poznávat
místní kutluru a zábavu? Takový vír
velkoměsta?

Vy jste tam byla jak dlouho?

V podstatě ano,
ale míň než by se
čekalo.

5 týdnů.

Jaroslav Svoboda

osobnost 13
Rektorát Bělehradské univerzity, na které
studovala češtinu Jasmina Falge, učitelka
z čakovické ZŠ. Univerzita byla založena
v roce 1808 a je tvořena 31 fakultami a 8
výzkumnými ústavy
Zdroj: wikipedia

»»Informací o školství z jiných zemí,
než je Česká republika, nemáme mnoho. Otázku školství a života v Srbsku
nám objasnila Jasmina Falge, učitelka
angličtiny z čakovické základní školy,
která se v Srbsku narodila a tamní život zná tedy dokonale.
Na země Balkánského poloostrova a východní Evropy většinou pohlížíme skrz
prsty, aniž bychom o nich znali nebo
chtěli znát více podrobností. Víme jaký
je život a školství v současném Srbsku?
Rodilá Srbka Jasmina Falge nám prozradila mnoho zajímavých informací.

Škola v Srbsku: týden dopoledne, týden
odpoledne
S manželem jsme se sem přistěhovali po
koupi bytu. Předtím jsme bydleli na několika různých místech v Praze.

V Čechách jsem teď už víc doma než
v Srbsku. Mám tady svoji rodinu. Prahu
miluji a v Čakovicích už znám spoustu
lidí. Také je moc příjemné, když mě moji
žáci na ulici pozdraví.

Jasmino, jak ses dostala do České republiky? Ze Srbska je to relativně daleká cesta.

Takže jestli tomu rozumím dobře, život
v cizí zemi pro tebe nebyl asi takovým
problémem.

Do Čech jsem se přicestovala za doktorandským studiem českého jazyka poté,
co jsem vystudovala univerzitu v Bělehradě.

S ohledem na to, že jsem česky už mluvila po příjezdu, nebylo těžké si zvyknout
na život tady. Jídlo a počasí je něco, na
co jsem si musela zvykat asi nejvíc.

Takže už v Srbsku jsi studovala češtinu?

Jídlo a počasí?

Ano. V Bělehradě jsem vystudovala obor
český jazyk a literatura na katedře bohemistiky.

V Srbsku je víc teplého počasí. Co se jídla
týče, je tady víc tučné a je tu méně zeleniny.

Aha, takže kladný vztah k ČR už od počátku. Byly ale začátky tady pro tebe
obtížné? Jazykově, ale i třeba změnou
prostředí?

Na naší základní škole učíš angličtinu. Je
to tvá první pedagogická „štace“ v ČR?

Vraťme se ale zpět do Čakovic, resp.
Miškovic, kde bydlíš.

Ne. Pracovala jsem nejdřív v jazykové
škole, kde to nebyla klasická učitelská
pozice. Zkušeností jsem ale získala dost.
Teď, když učím na základní škole, je to
o něčem jiném, ale baví mě to taky.

Miškovice mám ráda, je tady spousta
bezpečného prostoru pro děti na hraní.
Proto se mi tady líbí.

Jak sis zvykla na život v naší městské
části a rovnou tedy jako učitelka?

Plány do budoucna zatím nemám žádné.
Jaroslav Svoboda

Začátek byl náročný, ale běžnou komunikaci v češtině jsem zvládala bez problémů. Navíc pobyt tady je nejlepší způsob zdokonalování jazyka.
A jaká byla tvá cesta do Čakovic?

v

parek
Skolka Kas
l

l

v

v

l
l

l

l

l
l
l

Cakovic
autem z
- 9 min.
o
v

l

l

v

v

l

l
l

l

s

v
v

o
l

l

vl
l
vl

l

l
l
l
v

l

:
Cena od v s.
me
1.650,- /

Tel: 776 527 727

A z pohledu učitelky - je veliký rozdíl mezi
základním školstvím v ČR a v Srbsku?
Rozdíl není až tak veliký. První stupeň je
od první do čtvrté třídy, druhý pak od páté
do osmé. Docházka je tedy o rok kratší než
v ČR. Větší rozdíl je ale v systému vyučování, děti chodí do školy týden dopoledne a
pak týden odpoledne. Ve všem ostatním je
to hodně podobné jako tady.

A máš teď nějaké další plány do budoucna?

Společnost MADE GROUP,
a.s. hledá pro obchodní odd.
administrativní pracovnici.
Požadujeme: VŠ, SŠ vzdělání,
schopnost zvládat zátěžové situace, max. flexibilitu, spolehlivost, znalost anglického jazyka.
Náplň práce: komunikace se
zákazníky, příjem a zpracování
objednávek, práce s interním
systémem, zadávání a aktualizace dat. V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis s fotografií na e-mail: pokorna@
madegroup.cz
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Zájmové centrum Livingston: přijďte zažít volný čas jinak
»»Již letos v září otevíráme v Dyjské

ulici Zájmové centrum Livingston,
ve kterém rádi přivítáme děti od batolat až po dospělé. Cílem Zájmového centra Livingston je poskytnout
přátelské místo pro setkávání dětí
i dospělých a zajistit jim pestrou nabídku vzdělávacích a volnočasových
aktivit. Nabídka kroužků pro děti
čerpá mj. ze zkušeností montessori
pedagogiky a respektující výchovy.
Aktivity určené dospělým mají za cíl
nabídnout zájemcům pestrou paletu
možností trávení volného času a zároveň nabídnout prostor pro setkávání, navazování kontaktů, sdílení
zkušeností a trávení volného času
s dětmi i ve skupince podobně zaměřených lidí.

V rámci kroužků pro děti nabídne ZC Livingston rozličné formy výuky anglického jazyka (EnglishDay, Play Group), kurzy češtiny pro cizince pro děti i dospělé,
montessori pracovny, kreativní kroužky
zaměřené na výtvarnou i hudební výchovu. Navíc si všechny věkové skupiny vyberou z pestré nabídky aktivit ve
skupině kurzů LivingGym (taneční kurzy
pro děti i dospělé, jóga pro děti i dospělé, kurzy zaměřené na všeobecný pohybový rozvoj dětí vedený vyškolenou
fyzioterapeutkou, cvičení pro maminky
s dětmi a další). Během vybraných kurzů
pro dospělé bude zajištěno hlídání dětí
za odborného dozoru vyškolených pedagogických pracovníků v naší dětské
herně vybavené montessori pomůckami. Snahou našeho týmu je přátelskou
formou respektovat individualitu každého dítěte a rozvíjet jeho schopnosti,
podporovat samostatnost a zvyšovat
jeho zkušenosti důležité pro běžný život.
Centrum rovněž nabídne každé všední
dopoledne pravidelnou docházku do
miniškolky.
Na tyto aktivity od školního roku
2015/2016 naváže svou činností Základ-

ní škola Livingston. A právě pro předškoláky bude v ZC Livingston vyhrazen
prostor, kde se budou moci setkat s budoucími spolužáky, učiteli i s přístupem
k výuce, který bude na ZŠ Livingston
praktikován.
Zájmové centrum Livingston srdečně
zve všechny zájemce na den otevřených dveří, který se uskuteční v pondělí
22.9.2014 od 15 hodin v prostorách centra v Dyjské ulici 845/4. Během odpoledne na zájemce čekají ukázky kurzů. Již
dnes máte možnost zaregistrovat svou
účast na slavnostním otevření do 14.9.
na email info@zclivinston.cz a získat jako
bonus slevu ze zápisného.
Více informací o Zájmovém centru Livingston se dozvíte na našich webových stránkách www.zclivingston.cz,
facebooku www.facebook.com/zajmovecentrumlivingston nebo na emailu
info@zclivingston.cz

Montessori pracovna
Kdy? úterý a čtvrtek dopoledne
Pro koho? děti 1,5 - 3 roky, 3 - 6 let
Montessori pracovna umožňuje prohloubení spolupráce mezi rodičem a dítětem. V připraveném prostředí se dítěti
otevírá možnost samostatnosti při péči
o sebe sama, čímž jeho motivace k činnosti dále roste. Přirozeně se učí práci
s pomůckami, které jsou navrženy tak,
aby rozvíjely jeho schopnosti v daném
období. S pravidelnými navštěvami
u něj roste smysl pro pořádek a dokončení činnosti, respekt k ostatním, schopnost koncentrace a mnoho dalšího. Návštěvy pracovny mohou být pro rodiče
inspirací, jak s dítětem pracovat doma.

EnglishDay aneb naučme se
anglicky bez učení...
Kdy? Pondělí 8 - 17, Pátek 8 - 17
Pro koho? děti 3 - 6 let
V rámci tohoto unikátního projektu děti
malují, zpívají, tvoří, chodí ven, obědvají,
oblékají se, a to vše za přítomnosti anglické rodilé mluvčí. Den má danou struk-

turu: začíná aktivitou v kroužku (CircleTime), kde je dětem hravě, pomocí gest,
obrázků, pohybových aktivit a zpívánek
představena slovní zásoba pro téma dne.
Navazuje „rukodělná“ aktivita, kde přijdou na přetřes už povědomá slovíčka.
Když počasí dovolí, jdeme ven, pak obědváme, čteme pohádku, odpočíváme,
hrajeme si a u všeho nám pomáhá rodilý
mluvčí. Den zakončíme opět v kroužku,
kde si zopakujeme používaná slovíčka.
EnglishDay díky provozní době od 8 do
17 hodin plně nahrazuje pobyt ve školce. A hlavně - nabízí 7 hodin výuky anglického jazyka během jednoho dne!

LivingGym
Cvičení jsou zaměřena na pohybové
schopnosti a dovednosti dětí s akceptací
jejich psychomotorického vývoje a psychické zralosti. Našim hlavním cílem je
vést děti ke kladnému postoji k pohybu,
k péči o své tělo a zdraví. Naučit děti spolupráci, důvěře ve skupině, samostatnosti a také umět si pohyb užít.
Od nejzákladnějších pohybů s nízkou
potřebou koordinace, síly a orientace
v prostoru po začátky sportovní motoriky, rozvoj koordinačních schopností,
flexibility, síly a rychlosti.

Jeden z kurzů LivingGym Cvičení pro předškoláky 5 - 7 let
Jsem pětileté dítě. S čím přicházím?
Umím kotoul i svíčku. Chytám míč obouruč bez zavírání očí. Přejdu vpřed i vzad
po čáře. Přeskočím překážku až 20 cm
vysokou. Vyskakuji do výšky. Co získám
po roce cvičení v LivingGym? Dokážu
běžet vzad. Dokážu projít po kladině.
Umím přeskočit tlustší překážku. Skáču
přes švihadlo. Plazím se pod překážkou
úsek delší než 5 metrů. Udělám sklapovačku/shyb, klik i visy. Umím driblovat.
Dokážu hodit míč s rozběhem, umím
skočit s rozběhem. A všechno dělám rád,
protože je to zábava!
(red)

Společnost MADE GROUP, a.s. hledá na pozici: Obchodník - projektový manažer. Požadujeme: VŠ vzdělání-obor management, ekonomie, bankovnictví, technické myšlení, schopnost zvládat zátěžové situace, max. flexibilitu, organizační a komunikační dovednosti, ŘP sk. B aktivní řidič. Náplň práce: komunikace se zákazníky, analýza efektivity vývoje, sestavování plánu vývoje
či výroby, obchodní cesty po ČR. V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis s fotografií na e-mail: jurena@madegroup.cz
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Informace o činnosti  Rady MČ a Zastupitelstva MČ
»»Na svém 113. – 114. jednání Rada MČ mimo jiné projednala:
 Realizace stavby „Ochranný dělící ostrůvek pro chodce v ul. Schoellerova
v křižovatce s komunikací ul. Marie
Podvalové“ a zároveň doporučení umístění zpomalovacího prahu
v rámci stavby tohoto ochranného
dělícího ostrůvku.
 Operativní leasing uživatelského
vozidla Volkswagen Caddy Maxi TL
2,0 l CNG na 36 měsíců, které nahradí
stávající vůz, který je již v havarijním
stavu.
 Předání požadavků na finanční zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy pro rok









2015 odboru rozpočtu MHMP na zajištění investičních akcí.
Schválení žádosti ředitele ZŠ o použití investičního fondu na instalaci
a nákup nových kotlů.
Oprava oplocení “Husova parku”
parc. č. 1551, k.ú. Čakovice, kterou
provede společnost Camondo, s. r. o.
Schválení termínu a programu čakovického posvícení s názvem „Cesta
kolem světa za jeden den“, které proběhne 4.10.2014 na nám. J. Berana
a v Cukrovarské ulici.
Vydání mimořádného volebního

čísla, které bude věnováno placené
inzerci volebních stran, kandidujících do Parlamentu Senátu ČR a Zastupitelstev obcí 2014 ve volbách
10. a 11. října 2014.
 Svolání a program 23. jednání Zastupitelstva MČ, které proběhne
17.09.2014 v Schoellerově sále čakovického zámku
 Různé žádosti o stanoviska a povolení.
 Různé nájemní smlouvy na bytové
a nebytové prostory.

Zápisy z jednání Rady a Zastupitelstva MČ jsou uloženy na Úřadě MČ,
kde jsou zájemcům přístupné k nahlédnutí a jsou rovněž umístěny na stránkách
www.cakovice.cz

VOK na bioodpad 2014
Vážení spoluobčané,
i v roce 2014 budou pro potřeby občanů
přistavovány kontejnery na bioodpad.
Připomínáme, že tyto kontejnery jsou
určeny pouze pro občany městské části
Praha – Čakovice.
Dále prosíme občany, aby odpad ukládali do kontejnerů a NE VEDLE NĚJ!
Z MHMP přiděleno celkem 10 ks VOK
na bioodpad – na rok 2014
říjen
listopad

neděle
neděle

12. 10.
09. 11.

V červenci a srpnu MHMP přistavování
VOK na bio pozastavil! Kontejnery budou přistavovány mezi 9.00 – 12.00 hod.
Stanoviště těchto kontejnerů jsou následující:
Třeboradice – parkoviště u hřbitova / 1 ks
Miškovice – Na Kačence / 1 ks
Mimo tyto dny je možné využít za dohledu prac. TS ÚMČ Čakovice k ukládání
bioodpadu do kontejneru v ul. Na Bahnech ve dnech:
Duben – říjen: 13.00 – 17.00 hod
Listopad – březen: 12.00 – 16.00 hod

OTEVŘENO JE KAŽDÝ DEN KROMĚ
ÚTERÝ A STŘEDY
Také tato služba je určena pouze občanům Čakovic, Miškovic a Třeboradic za
poplatek schválený radou MČ Praha –
Čakovice a to dle velikosti odpadu.
DALŠÍ INFORMACE OTS ÚŘADU
MČ PRAHA – ČAKOVICE –
TEL. 283 061 431

VOK (na objemný odpad)
Vážení spoluobčané,
v roce 2014 budou pro potřeby občanů
MČ Praha - Čakovice přistavovány kontejnery na objemný odpad. Tyto kontejnery zajišťuje MHMP a tím i stanovuje
podmínky výběru odpadu a druhu odpadu, který do VOK nepatří.
Upozorňujeme, že do těchto nádob je
zakázáno odkládat nebezpečný odpad,
(tj. televize, lednice, pneumatiky, chemikálie, zářivky, autobaterie), dále odpad
stavební a živnostenský a také bioodpad
(na ten jsou přistavovány speciální VOK

jen na bioodpad, tj. na větve, trávu, ovoce atd.).
Kontejnery budou přistavovány ve středu ve 14.00 hod. a odvoz bude ten samý
den v 18.00 hod.
Mimo tyto dny je možné využít stanoviště VOK Na Bahnech k odložení velkoobjemového odpadu a sutě do přistavených kontejneru.

Stanoviště těchto kontejnerů:
Třeboradice - parkoviště u hřbitova / 1 ks
Miškovice - Na Kačence / 1 ks

Z MHMP máme přiděleno
na období 7 – 12/2014
15x VOK
říjen – 01.10., 22.10.
listopad – 12.11.
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mĚStSkÁ čÁSt

Odbor rozvoje a údržby obce se nyní může těšit z dvou nových vozů – Škoda Rapid Ambition a Volkswagen Caddy, které byly
pořízeny na operativní leasing. K obměně vozového parku došlo z důvodu špatného, až havarijního stavu starých vozů. Jeden
z nich (Škoda Fabia) bude věnován Jednotce sboru dobrovolných hasičů, zřízené městskou částí, Renault Cango se pokusíme
prodat.

red

Sbírka ošacení pro Diakonii Broumov
Sbírka ošacení pro Diakonii Broumov

Kdy?

Kdy?

dne 11. listopadu 2013 (pondělí) od 13,00 – 18,00 hod.
dne 12. listopadu 2013 (úterý) od 13,00 – 16,00 hod.

dne 18.listopadu
2014
(úterý)
19. listopadu 2014 (středa)
Kde?
Klub
seniorů,
Cukrovarská 52, Praha dne
9 – Čakovice
od 13,00 – 16,00
hod.
od
13,00
– 17,00 hod.
Naším prostřednictvím můžete darovat:

Kde?
Klub seniorů, Cukrovarská 52,
Praha 9 – Čakovice

• letní i zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, závěsy

Naším prostřednictvím
darovat:
• Látky (minimálněmůžete
1m2 ), prosíme,
nedávejte odřezky a zbytky látek
•
péřové
přikrývky
(i
samotné
peří),
deky•alůžkoviny,
spací pytle prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, závěsy • látky (minimálně 1m2),
letní i zimní oblečení (dámské, pánské,polštáře,
dětské)
• školní a sportovní potřeby
prosíme, nedávejte
a zbytky
• péřové přikrývky (i samotné peří), polštáře, deky a spací pytle • školní a sportovní
• hračky – odřezky
nezničené, rozbité
Vám látek
budou vráceny
• obuv––nezničené,
veškerou nepoškozenou,
nebo
spojené • obuv – veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené gumičpotřeby • hračky
rozbité páry
Vámsvázané
budou
vráceny
gumičkou, aby se boty neztratily
kou, aby se•boty
neztratily
•
kabelky,
batohy
a
školní
tašky • domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené •
kabelky, batohy a školní tašky
•
domácí
potřeby-nádobí
bílé
i
černé,
skleničkyvše
nepoškozené
kožené i koženkové oblečení, bundy, pravé i umělé kožichy • prací a čistící prostředky, hygienické a toaletní potřeby
• kožené i koženkové oblečení, bundy, pravé i umělé kožichy
• prací a čistící prostředky, hygienické a toaletní potřeby

Věci, které vzít nemůžeme:
Věci, které
vzít nemůžeme:
ledničky, televize,
počítače
a jinou elektroniku, matrace, koberce • nábytek, jízdní kola a dětské kočárky • znečištěný a vlhký textil
•

ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –

z ekologických důvodů
Upozornění:
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
• znečištěný
a vlhký
textilnebudou
- musíme jej nechat
na vlastní
nákladyje dát je do krabic nebo pytlů. Vámi darované věci jsou určeny nejen
Oděvy nenoste
volně,
jinak
přijaty.
Vhodné
zlikvidovat
dětem, ale i dospělým osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Poničené hračky a potrhané ošacení již nikomu
neposlouží
a vzniknou tím pouze vyšší náklady na jejich likvidaci. Proto vás žádáme, abyste takové věci nenosili!
Upozornění:
Oděvy nenoste volně, jinak nebudou přijaty. Vhodné je dát je do krabic
nebo pytlů.
Vámi darované věci jsou určeny nejen dětem, ale i dospělým osobám, které
se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Poničené hračky a potrhané ošacení
již nikomu neposlouží a vzniknou tím pouze vyšší náklady na jejich
likvidaci. Proto vás žádáme, abyste takové věci nenosili!!!!

Děkujeme za Vaši pomoc
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ProJesle
Soukromé jesle a školky






soukromé jesličky pro děti
od 12 měsíců do 4 let
zdravotní sestřičky a speciální pedagogové
vývojový program, keramika,
angličtina, dětská jóga
otevřeno od 7 do 18 hodin

výhodné progresivní školné

Kde nás najdete:
Praha 8 - Dolní Chabry „V Budyšínské“
Měšice – „Nad Babím dolem“
Praha 8 – Ďáblice „Kokořínská“
Praha 10 - Dubeč
Praha 4 – Krč „Točitá“

MY SE POSTARÁME O VÁŠ KOMÍN
A VY PAK BUDETE MOCI KLIDNĚ SPÁT
Proč? Protože:

• Váš komín odborně zkontrolujeme a vyčistíme.
• Zjištěné nedostatky odstraníme. • Povinnou
kontrolu či revizi vám zajistíme.
A jako bonus za vás zdarma pohlídáme
všechny termíny povinných kontrol.
My na sebe přebereme všechny starosti
s komínem spojené, ve správný čas
se vám sami připomeneme a veškeré práce
i povinnou administrativu za vás vyřídíme.
www.radoinvest.cz
RADO INVEST - Středisko kominíků
e-mail: kominici@radoinvest.cz
Tel: 606718233, 220563394-5

Cvičení pondělí BODY BALANCE, čtvrtek PLOCHÉ BŘICHO
+ PEVNÝ ZADEK, 20 – 21 hodin tělocvična ZŠ Čakovice,
1 lekce 70 Kč, 10 lekcí 600 Kč, od 15. 9. 2014, Soňa Křížová,
tel. 608 981 791
KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize, opravy, Tel.
775 132 921.
Prodám garáž v dobrem stavu cislo 10 ul. Ke Stadionu.
Cena dle dohody. Kontaktujte: vsochor@aol.com
Najmu prostor pro uskladnění věcí (sklep, garáž
a podobně). Tel.: 702 581 507

Web: www.projesle.cz
E-mail: info@projesle.cz

INZERCE

Rodiče nám svěřují to nejcennější, co mají,
a my jim ručíme našimi zkušenostmi.

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

SOUKROMÁ
SOUKROMÁMATEŘSKÁ
MATEŘSKÁŠKOLA
ŠKOLA
BERUŠKA
BERUŠKA

TEŘSKÁ ŠKOLA
• OTEVŘELA NOVÉ PROSTORY
UŠKA
• OTEVŘELA
NOVÉ PROSTORY
SOUKROMÁ
MATEŘSKÁ
ŠKOLA
V HOVORČOVICÍCH
V HOVORČOVICÍCH

BERUŠKA

• ZÁPISY DO ŠKOLKY PO CELÝ ROK
• ZÁPISY DO ŠKOLKY PO CELÝ ROK

• Tel: 723 765 518
A NOVÉ
PROSTORY
• Tel:
723 765
518
• OTEVŘELA
NOVÉ
PROSTORY
msberuska@email.cz
V HOVORČOVICÍCH
msberuska@email.cz
VORČOVICÍCH

Remi
Language School
JAZYKOVÉ KURZY
zkušení lektoři
příznivá cena

ANGLIČTINA
pro děti a dospělé

NĚMČINA
pro dospělé

• ZÁPISY DO ŠKOLKY PO CELÝ ROK

Možnost přípravy na
mezinárodní zkoušky

• Tel: 723 765 518

budova Gymnázia Čakovice
www.remils.cz
737 633 206

KOLKY PO CELÝ ROK

msberuska@email.cz

723 765 518
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Pohádkový les v Čakovicích
Začátkem školního roku se opět konala akce společnosti Velká dobrodružství pod záštitou MČ Praha – Čakovice s názvem „Princové a princezny“. I když počasí
bylo opravdu deštivé, tak na akci přišlo odhadem 260
dětí a asi 550 dospělých. Většina návštěvníků byla opět
z Čakovic a pohádkový les znali už z května. Doufám, že
VELDO nám zachová svou přízeň a že nás navštíví třeba
o vánocích.

BOBO FEST – nultý ročník čakovického rocku
»»Minulý měsíc (konkrétně 2. 8.) byl

v Čakovicích tak trochu náhodou odstartován „nultý“ ročník čakovického
rockového festivalu, který má prozatím neoficiální název Bobo fest. Celá
akce začínala původně jako oslava
narozenin Borise Zindulky, který je
zvukařem nově vzniklé čakovické kapely Generační problém a navíc velkým hudebním nadšencem.

Jeho i kapelu zajímalo, s jakou odezvou
by se taková akce setkala, a aby v tom
nezůstali sami, sešli se na pódiu rovnou
kapely tři. Kromě Generačního problému, který se v naší městské části představil už například na Rock festu v Třeboradicích, účinkovala kapela Apnoe s výbornou zpěvačkou s hlubokým hlasem.
Třešničkou na dortu, kterou si dal Boris
jako narozeninový dárek, byl ale rozhodně Ozzy Osbourne Revival - Praha. Hrálo
se od odpoledne až do pozdních večerních hodin a úspěch byl tak velký, že se
kluci rozhodli v organizaci každoročně
pokračovat a udělat z Bobo festu tradi-

ci. Nezbývá než doufat, že za podpory
sponzorů se to skutečně podaří a Čakovice ožijí rockem.

Ozzy Osbourne Revival

je do konce roku naplánovaná už celá
řada. Pokud by vás zajímalo více podrobností, určitě navštivte internetové stránky www.ozzyosbournerevival.cz, nebo
jejich facebookový profil.

V tomto čísle si trochu blíže představíme
zmiňovanou kapelu Ozzy Osbourne Revival - Praha, a to nejen proto, že jeden
z jejích členů – kytarista Pepa Havrda strávil v Čakovicích velkou část svého
života. Skutečného Ozzyho asi není nutné představovat, a zásluhou věrohodné
image a hlasu frontmana kapely Ozzy
Osbourne Revival – Praha i hudebních
výkonů ostatních členů máte opravdu
pocit, jako byste měli originál přímo
před sebou. Kapela vznikla na podzim
roku 2003 a za více než deset let svého
působení odehrála řadu koncertů nejen v České republice, ale i v zahraničí.
Repertoár tvoří nejen skladby ze sólové
dráhy Ozzyho, ale i písně ze slavného
období Black Sabbath. V tuto chvíli můžeme jen doufat, že nás kapela navštíví
v Čakovicích i příští rok, případně lze navštívit některý z jejích koncertů, kterých

Pepa Havrda – kytarista kapely

Kultura 19
Pár otázek pro „čakovického“
Pepu Havrdu – kytaristu kapely
Podle mých informací jsi začínal v Čakovicích, je to tak?
Co se týče mě a Čakovic, tak to byly hudební začátky s kluky z Čakovic a Letňan.
Luboš Zdeněk, Mejla Hušták, Martin
Roubínek (taky z Čakovic) a Venca Vacek,
kteří v roce 1986 založili kapelu Roxor. Já
hrál tenkrát ve Veleni v kapele Aves, ale
protože jsme se nakonec nějak rozpadli
a Luboš se vrátil k taxikaření, dostal jsem
od Roxoru „lano“ a začal s nimi hrát. Hráli
jsme takový ten heavy metal a objížděli
různé oblastní štace – Sluhy, Veleň, Přívory atd. Tenkrát na nás chodila spousta
nadšenců, jak to za „bolševiků“ chodilo.
Když uhodila revoluce, zkoušeli jsme
naproti družině a později na zámečku.
Tou dobou už lidé začali být zmlsanější
a na nás padla nějaká ponorka a Roxor
se v roce 1992 rozpadl. Já mezitím dostal na chvíli „lano“ od Dalibora Jandy,
s kterým jsem hrál asi půl roku. Mezitím
se rozpadlo moje manželství s Danou
a zanedlouho jsme s mojí druhou ženou
Lucií čekali dalšího potomka - tak jsem
asi 2 roky nikde nehrál.
Prý sis vyzkoušel taky život v Třeboradicích?
Má druhá žena Lucie byla z Třeboradic
a zpívala ve skupině Conglomerate, kde

Ozzy Osbourne Revival - Praha v akci
hrál na bicí Pavel Havlina. Tenkrát jsem
začal plánovat další kapelu, chtěl jsem
prostě někde hrát. S bubeníkem z kapely Pumpa jsem si založil kapelu Crazy
Train. Zkoušeli jsme asi 2 roky, ale nijak
zvlášť to nefungovalo, a protože jsem
vždy obdivoval Ozzyho Osbournea
a jeho skvělé kytaristy, založil jsem si
v roce 2003 Ozzy Osbourne Revival Praha, kde hraju dodnes.
Takže už skoro 11 let jen Ozzy?
Mezitím jsem natáčel kytaru třeba k seriálu „Proč bychom se netopili“. Tam jsem

dělal s bratrem a s Richardem Krajčem
veškerou muziku a nahrál všechny kytary. Pak hudbu k nějakým pohádkám atd.
Vypadá to, že jste muzikální rodina. Co
tvoje děti? Jdou také ve tvých šlépějích?
Starší syn Pepík nikoli, ale mladší Vojta
studuje pátým rokem konzervatoř, obor
rocková kytara, a je fakt skvělý!
Zpátky k Ozzy Osbourne revival. Už
víme, že vás znají v zahraničí. Prozradíš
nám, kde všude jste už hráli?
Tak Čechy, Morava, Slovensko, několikrát
v Německu, Rakousku... Dneska už to ale
není tak výhodné, jako dřív. Někde to berou tak, že jsme hoši z bývalého východního bloku, takže budeme hrát zadarmo.
Omyl!!! (smích)
V této sestavě hrajete celých 10 let?
Za celou dobu se vystřídal pouze post
baskytary a před třemi lety jsme konečně vyměnili bubeníka a přišel božšský
Richard Mastej.
Váš OZZY vypadá hodně podobně jako
skutečný Ozzy Osbourne, snaží se mu
podobat i v soukromém životě?
Snaží se, ale náš Ozzy (Venca Bayer) pořád zjišťuje, že je stále o hodně peněz
chudší, než skutečný Ozzy Osbourne.

Text a foto: Kateřina Marszálková
Organizátor akce, zvukař a oslavenec
Boris Zindulka

20

Kultura

inzerce

S „Vejšlapem“ tentokrát až za Antonínem Dvořákem
»»Knihovna v Třeboradicích je již tradičně spoluorgani-

zátorem kulturně-sportovní akce Vejšlap povodím Mratínského potoka. Ten s pořadovým číslem 26 tentokrát
zamíří až do Nelahozevsi – rodiště hudebního skladatele Antonína Dvořáka.

vý předmět a objev neznámých míst. Bližší informace vám
poskytne knihovna v Líbeznicích (283 981 834) a knihovna
v Třeboradicích (723 375 186). Sledujte také webové stránky
pochodu na www.pochod.unas.cz.

(red)

Prezence účastníků šestadvacátého „Vejšlapu“ proběhne od
9:00 do 9:30 v sobotu 27. září na fotbalovém hřišti v Líbeznicích, kde bude také v odpoledních hodinách cíl. Kratší – šestnáctikilometrová – trasa pro pěší povede do Bořanovic, Březiněvsi, Zdiby, Veltěž, Přemyšlení, Zdibsko a zpět do Líbeznice.
Náročnější však bude cyklotrasa, která tentokrát povede až do
rodiště hudebního skladatele Antonína Dvořáka do Nelahozevsi. Na kolech navštívíte Panenské Břežany, Odolena Vodu,
Úžice, Veltrusy, Nelahozeves, Kralupy, Vodochody a další zajímavá místa. Zajímavostí na trase kromě zámku a Dvořákova
rodného domu v Nelahozevsi jsou oba zámky v Panenských
Břežanech, zámek s oborou ve Veltrusech nebo přírodní park
Dolní Povltaví ve Chvatěrubech.
Organizátory a partnery akce jsou kromě třeboradické
knihovny i ta líbeznická, ZO ČZS Líbeznice, TJ Sokol Líbeznice a Oblastní muzeum Brandýs n. L. – St. Boleslav s hypermarketem Globus. Finančně „Vejšlap“ podpořil také
Obecní úřad Líbeznice. Startovné je 20,- pro dospělé a 5,pro děti. Odměnou všem účastníkům pak bude upomínko-

KOMISE PRO ŠKOLSTVÍ
pořádá v sobotu 4. 10. 2014 od 10 do 16 hod.
v Základní škole Dr. Edvarda Beneše

DOBROČINNÝ BAZAR
-

do prodeje přijímáme oblečení, elektroniku, knihy, sportovní
vybavení, vybavení domácnosti, hračky a další ….

-

pokud máte doma věci, se kterými se rádi rozloučíte, a které by udělaly
radost dalším, přineste je v pátek 3. 10. od 16 do 19 hod. do recepce
školy (prosíme věci čisté a nepoškozené).

-

neprodané věci budou k vyzvednutí v sobotu od 17 do 19 hod.

Pětadvacátý Vejšlap proběhl před půl rokem a jeho účastníci se
podívali až na překrásný hrad Kokořín
Zdroj: web
NABÍZÍME NOVÉ BENEFITY
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK
PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU
PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU
DÁLE NABÍZÍME:
- stravenky v hodnotě 100 Kč
- právní a sociální jistoty
- zajímavé profesní uplatnění
- kvalitní pracovně-lékařskou péči
- dovolenou v délce pěti týdnů
- příspěvek na penzijní a životní pojištění

WWW.MPPRAHA.CZ/NABOR
Jste srdečně zváni jako dárci i jako zákazníci.
Výtěžek bude věnován na nákup
herního prvku na školní dětské hřiště.
V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte
na emailu cernasona@centrum.cz.

PRO
METROPOLI
BEZPEČNĚJŠÍ

PRACUJ
PRO METROPOLI
BEZPEČNĚJŠÍ

MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY

PŘIJME NOVÉ STRÁŽNÍKY
POŽADUJEME:
věk od 21 let / státní občanství ČR / zdravotní způsobilost /
ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou / bezúhonnost a spolehlivost
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ŽALUZIE - ROLETY - MARKÝZY
SÍTĚ PROTI HMYZU
tel.: 777 111 247, info@sun-way.cz, www.sun-way.cz
konzultace a zaměření ZDARMA

INZERCE
BAZÁREK S DĚTSKOU ZNAČKOVOU MÓDOU
NÁŠ BAZÁREK VÁM NABÍZÍ ZNAČKOVÉ OBLEČENÍ, OBUV, TĚHOTENSKOU MÓDU A DALŠÍ POTŘEBY PRO

NÁŠ BAZÁREK VÁM NABÍZÍ ZNAČKOVÉDĚTI.
OBLEČENÍ, OBUV, TĚHOTENSKOU MÓDU
A DALŠÍ POTŘEBY PRO DĚTI.
AKCE DĚTSKÉ PONOŽKY 4 +1 ZDARMA

AKCE DĚTSKÉ PONOŽKY 4 +1 ZDARMA
NAJDETE NÁS NA FB STRÁNKÁCH „ SECOND AVENUE – ČAKOVICKÝ BAZÁREK“
NAJDETE NÁS
NA FB STRÁNKÁCH „SECOND AVENUE – ČAKOVICKÝ BAZÁREK“
NEBO
WWW. SECONDAVENUE.CZ
NEBO

WWW.
ADRESA : Dr. MARODYHO
14,SECONDAVENUE.CZ
PRAHA – ČAKOVICE ( V BLOKU U CREATIVU )
ADRESA: Dr. MARODYHO
14, PRAHA – ČAKOVICE (V BLOKU U CREATIVU)
OTVÍRACÍ DOBA : PO - ČT 10 - 16 , PÁ 10 – 14
EMAIL
: SECONDAVENUE912@GMAIL.COM
OTVÍRACÍ
DOBA
: PO - ČT 10 - 16 , PÁ 10 – 14

EMAIL : SECONDAVENUE912@GMAIL.COM

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
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Pohled do ulice Schoellerovy. Na pravé straně „kasárna“, za kterými ještě nestojí sídliště Čakovice.
Za tímto sídlištěm vedla cesta od Avie, přes cukrovar směrem na zaniklé Tryskovice
Foto: archív

Tryskovice. Dnes již tuto obec na mapách
městské části nenajdeme
»»Tryskovice byly jedinou sousední

obcí Čakovic, která zanikla. Dnes
nám ji připomíná už jen ulice Tryskovická, která se nachází v Třeboradicích a vede právě směrem k místu
možné existence zaniklé obce. Jak
to ale bylo doopravdy se smutným
osudem obce, jež by dnes patrně
byla také součástí naší městské
části?

Tryskovice jsou doloženy od roku 1167,
kdy patřily klášteru litomyšlskému. Je to
jeden z dokladů potvrzující vlastnictví
roztroušeného církevního majetku, který byl někdy i značně vzdálen od klášterního sídla.
Název obce vznikl od osobního jména
„Trysk“ nebo ze slova „trysk“. Byla to ves
lidí Tryskových nebo ves lidí, kteří jezdí
tryskem.
Písemnosti zaznamenaly tvar názvu
obce v roce 1167 jako Trizcouici, roku
1273 Srriskowicz, roku 1410 Tryskowicz,
roku 1512 pustá ves Tryskovice a roku
1558 Třiškovice. Počátkem 16. století,

kdy byly Tryskovice v držení pražského konšela Strnada, změnily název na
Struskovice. Je to obdobný případ jako
Čakovice, které změnily název na Čachovice za vlády Čachovských z Jinočan.

Zpráv o vsi se mnoho
nedochovalo
Zachovaly se převážně písemnosti potvrzující změnu majitelů. Nejstarším
vlastníkem byl klášter v Litomyšli. Dále
se majitelé usedlosti střídali. Za zmínku stojí jistě Kašpar Strnad z Tryskovic,
který byl v roce 1547 vyslán jako posel
k moravským stavům se žádostí o pomoc proti císařskému vojsku. Králem
Zikmundem byl uvězněn, ale ještě téhož
roku propuštěn pod podmínkou vystěhování se z královských zemí.
Od roku 1512 vlastnil Tryskovice rod
Čachovských z Jinočan, kteří je v tomto
roce získali již jako neobydlené. Dle historika Sedláčka byla ves pustá možná již
od válek husitských. Dalšími významnými majiteli vsi byli například Valdštejnové, kteří Tryskovice získali v roce 1558.
V roce 1576 je zdědil Adam z Valdštejna,

který k nim v roce 1619 přikoupil i Vinoř.
Pravděpodobně za jeho vlastnictví obec
zanikla.

Důvodů zániku je hned několik
Zánik obce není nikde v análech objasněn, a tak si můžeme jeho důvod jen
domýšlet. Muselo jít ale o závažnou událost, která donutila lidi opustit obec poskytující jim obživu. Mohly zde hrát roli
války husitské a násilné zabrání církevního majetku začátkem 15. století. Tryskovice získávají pražští občané a rychtáři,
kteří zde nebydleli a svůj majetek spravovali jistě jen přes své správce.
Druhou alternativou zániku obce mohou být morové epidemie, při kterých
vymíraly celé rodiny i vesnice. Obdobný
osud postihl například Kbely, které úplně vymřely a znovu „oživeny“ byly díky
německým přistěhovalcům.
Také nedostatek vody mohl sehrát svou
roli při zkáze obce. Ta měla jeden, později dva rybníky, které sloužily jako zásobárna vody, jež hospodářství nezbytně
potřebovalo.
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Kde se vůbec Tryskovice
nacházely?
To je složitá otázka, protože lokalizace
prostoru existence obce je dnes velmi
obtížná. Koncem 19. století však byla
ještě určitelná. Třeboradický řídící učitel
Svěcený píše, že „Tryskovice stávaly na
místě, kde nyní říká se Struskovice“. Čakovický kronikář Urban zaznamenal již
jako stařec v roce 1944, že při výstavbě
závodu Avia II se opravuje i stará cesta

prosecká od Tryskovic. Tato cesta vedla
od Avie k železničnímu přejezdu, odkud
pokračovala přímo přes Cukrovar a kolem dnešního sídliště Čakovice na západní okraj Třeboradic. Tam asi v místě
železničního mostu stávaly Tryskovice.
Toto místo potvrdila i dnes již zesnulá
obyvatelka Třeboradic paní Pokorná, rozená Čechová, která se narodila již před
více než sto lety. Maminka ji prý posílala
na trávu k Struskovicím. Určila směr na
Průhon a k železničnímu mostu.

V knize F. Roubhíka z roku 1959 s názvem „Soupis a mapa zaniklých osad
v Čechách“ jsou Tryskovice zakresleny
jižně od Hovorčovic, to znamená, že musely ležet na třeboradickém potoce.
V 17. století Tryskovice zanikly. Na zemřelé se časem zapomíná. Snad tento
osud nepostihne i obec, která byla součástí našeho kraje a Čakovicím byla po
několik staletí sousedem.

Jan Sládeček, Jaroslav Svoboda

Fotohádanka
V minulém čísle jste správně hádali, že se jednalo o část areálu dnešní SOŠ a SOU, který svou podobu „nepatrně“ změnil.
Ulice Ke stadionu a křižovatka s ulicí Vážskou jsou však k rozpoznání i po padesáti letech. První správnou odpověď nám
tentokrát zaslala slečna Šárka Brychtová, které gratulujeme.

Slečna Šárka Brychtová jako první uhádla místo na
historické pohlednici
Foto: Jaroslav Svoboda
Uhodnete i tentokrát naši fotohádanku? Poznáte,
o které místo jde? Fotografie z minulého století
jistě napoví. *
* Výherce fotohádanky se může soutěžně zúčastnit zase
nejdříve za 3 měsíce

Poznáváte místo na historické pohlednici?
Neváhejte a pište na mail:
jaroslav.svoboda@cakovice.cz nebo unas@cakovice.cz
Na nejrychlejšího opět čekají zajímavé odměny.

Zářivá školka
Obyvatelé Třeboradic mají po letošních letních prázdninách krásný výhled z celého prostoru Slaviborského náměstí na
mateřskou školu, která září do dáli novou zlatožlutou fasádou.
Školka dostala nový kabát díky rekonstrukci a sanačním pracem, které probíhaly od počátku července do konce srpna.
V budově došlo zároveň k rekonstrukci koupelny a umývárny. Za tuto rekonstrukci děkujeme místnímu úřadu Čakovice.
Práce by se neobešly ani bez trpělivého přispění paní Přibylové a Baťkové z bytového odboru a bez mnohých dalších
zaměstnanců úřadu. Další poděkování patří rodičům našich dětí, kteří s vervou pomáhali při stěhování a vyklízení budovy
a díky jejichž přispění jsme mohli dětem jako překvapení do nového školního roku pořídit herní prvky na zahradu v podobě
vláčku a autíček z kvalitního dubového dřeva. Díky ochotě p. Kočího se nám podařilo zapůjčit si na školní zahradu velké
týpí, a tak mají naši letošní „malí indiáni“ tu nejlepší školku, jakou si mohli přát.
		

Díky všem!

Za kolektiv MŠ Čakovice II
ředitelka I. Kudrnová
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naši podnikatelé
Ředitel společnosti Ing. Radek Zykmund
Zdroj: FestTech

Dnem i nocí v bezpečí trezoru
»»Nedobytná pokladna plná peněz,

sejf odpálený pomocí trhavé nálože,
banda lapků chystajících se udělat
„káču“. Tyto situace známe jistě
všichni z klasických filmů i novějších bondovek. Jaká je ale realita
a nejnovější trendy v oblasti trezorů?
Můžete mít své věci opravdu dnem
i nocí v bezpečí?
Na tyto otázky jsme se ptali paní Martiny
Zykmundové z čakovické firmy FestTech
zabývající se trezory a zabezpečovací
technikou vůbec.

Paní Zykmundová, popište nám nejdříve vaši firmu. Jak jste se dostali k této
možná trochu sci-fi branži?
Jsme firma s poměrně bohatou historií.
V místě sídla naší firmy si můžete trezory zakoupit již přes 14 let. Jednatel firmy
Ing. Radek Zykmund však v oboru začínal již těsně po revoluci a vytvořil síť obchodních partnerů fungující dodnes.

používat velmi odolné a odlehčené výplně trezorů, ale to vše za podstatně vyšší
cenu. A tak jediným prvkem ovlivňujícím
trendy v trezorové technice je zavádění
elektronických zámků. Avšak zde současně důrazně varujeme před lacinými, většinou čínskými, produkty (navíc zakoupenými v hobby marketech). Tyto zámky
mají prakticky nulovou odolnost.
Takže volit spíše elektroniku…
V poslední době pomalu přibývají trezorové elektronické zámky s otiskem prstu.
Mezi další častěji využívané vlastnosti el.
zámků patří možnost napojení na elektronický zabezpečovací systém s odesláním
tichého poplachu nebo ukládáním dat
s informacemi o otevírání/zavírání trezoru.
Co všechno jste schopni nabídnout
běžným uživatelům do domácnosti?

Jaké jsou nejmodernější trendy v trezorech na trhu?

Návštěvníkům naší prodejny rádi poradíme a vysvětlíme jim rozdíly v konstrukcích
trezorů s ohledem na různé bezpečnostní
třídy (0 – VI. třída dle české normy ČSN EN
1143-1). Nabídku trezorů máme rozsáhlou, a tak jsme přesvědčeni, že každému
zákazníkovi „ušijeme“ trezor na míru. Prodáváme trezory českých i zahraničních
výrobců, trezory bez certifikace nebo trezory repasované, které jsme odkoupili od
zákazníků. Kromě velikosti a typu trezoru
nabízíme také jeho vnitřní vybavení nebo
speciální výbavy ze dřeva apod.

Od doby vynalezení betonu s nízkou pořizovací cenou nezaznamenáváme rychlý
vývoj v trezorové technice. Začaly se sice

Lze tyto trezory snadno překonat? Jak
se chovat, abychom své "poklady" co
nejlépe uchránili?

Takže nejen domácnosti, ale i větší odběratelé?
Spolupracujeme s řadou českých bank
nebo maloobchodních sítí, kde kromě
dodávek trezorové a bankovní techniky
provádíme pravidelné servisní prohlídky. Naši technici tak denně vyjíždí k zákazníkům po celé České republice.

Na začátku je třeba zdůraznit, že není
trezor, který by odborně vyškolený technik dříve či později neotevřel. Děje se
tomu tak vždy až na popud zákazníka
(například ztratí-li klíče k trezorovému
zámku). Na druhou stranu právě normy
a z nich vyplývající bezpečnostní třídy
trezorů zaručují, že je k jejich překonání zapotřebí vyvinout daleko větší sílu,
než jen „praštit bramborou“ do správného místa, aby se necertifikovaný sejf
otevřel, jak předváděl pomocník pana
Tuny ve známém internetovém pořadu
A dost!. Pokud by tomu tak bylo i u trezorů certifikovaných, postrádala by pak
jejich koupě smysl. Můžeme zákazníky
tedy ubezpečit, že námi nabízené trezory se touto cestou otevřít nedají.
Takže v trezoru mám cennosti v bezpečí?
Co se týče ochrany vašich cenností uschovaných v trezoru - doporučujeme ukládat
klíče od trezoru vždy na bezpečné místo
a co nejdál od jeho umístění. V případě
elektronických a mechanických kombinačních zámků není dobré nechávat na
papírku či přímo na trezoru napsaný kód
potřebný pro otevření trezoru. Rovněž
není dobré používat pro otevření kód od
výrobce, jako např. 1-2-3-4-5-6, 10-20-30
nebo rok svého narození.
Větší hotovosti by měly být uloženy v bance. Stejně tak je to i s cennostmi vyšší hodnoty, které lze bezpečně uložit v bance do
klientských nájemních schránek.
Dá se odhadnout, na kolik vyjde takový vestavěný trezor? Popř. nějaký menší mobilní trezor?
Nejlevnější vestavěný trezor se dá pořídit od necelých 4 000 Kč. Menší mobilní
trezor se pak pohybuje v cenové hladině
okolo 6 000 Kč. Protože spolupracujeme
s více výrobci, a to nejen s českými, ale
i s těmi zahraničními, není problém navrhnout zákazníkovi trezor přesně dle
jeho požadavků. V naší prodejně máme
základní nabídku trezorů, po kterých se
zákazníci nejčastěji poptávají. Rádi vyhledáme a nabídneme trezor na základě
očekávání každého ze zákazníků.

(red)
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Přeborové Třeboradice farmou střížkovských Bohemians
»»V předešlé sezóně se dospělé tře-

boradické áčko umístilo na čtvrtém
místě v rámci závěrečné tabulky
přeboru Pražská teplárenská. Třeboradický fotbal tak ukázal, že má na
to, aby hrál o přední umístění.

Vstup do nové sezony 2014/15 byl ve
znamení významné změny. SK Třeboradice se stal farmou FK Bohemians Praha ze Střížkova, hrajícího aktuálně třetí
nejvyšší soutěž - Českou fotbalovou ligu
(ČFL). Došlo ke sloučení „B“ mužstva střížkovských Bohemians a třeboradického „A“ týmu. Tyto dva týmy se ještě v minulé sezóně střetávaly jako soupeři právě v pražském přeboru. Třeboradičtí se
tak vydali na cestu stabilizace hráčského
kádru. Zdravý základ týmu byl zachován
a doplněn o mladé hráče, kteří přišli převážně právě z mužstva ze Střížkova. Tým
posílila dvojice brankářů Dufek a Horejš.
Do obrany přišel Lukáš Pechač s bratrem
Tomášem. Z Baníku Ostrava se podařilo
přivést (již na přestup) exligistu Zdeňka
Šenkeříka. Po zdravotních problémech
se vrací Jehlička a z Meteoru Praha se
vrátil do mateřského týmu David Hruška. Velké posílení pro třeboradické znamená také příchod velmi zkušeného
Grznára. Z týmu ale naopak ze zdravotních důvodů odešel exligista Miroslav
Baranek.
V letošní, již započaté, sezóně je pro třeboradické cílem umístit se také na předních místech tabulky přeboru Pražská
teplárenská. Kvalita týmu by měla být
vysoká a zárukou jsou právě zmínění
zkušení hráči, jako je například Zdeněk
Šenkeřík, Pavel Grznár, Pavel Macháček,
Milan Čáp, Pavel Červenka nebo Petr
Viktorín. V letošním novém ročníku by se
nemělo stát, že by na určitý post nebyla
adekvátní hráčská náhrada. Jelikož třeboradičtí jsou farmou „A“ týmu FK Bohemians Praha, mohou využít i případných
posil z tohoto mužstva. Naopak hráči,
kteří se budou v třeboradickém přeboru
kvalitně prosazovat, mohou případně
nastoupit i v ČFL.
Dvojice trenérů zůstala nezměněna, tzn.
Stanislav Nekolný s Ivanem Petrbokem,
a na post vedoucího týmu nastoupil Radek Pechač, který v minulé sezóně dělal
vedoucího týmu v „B“ kádru střížkovských Bohemians. Právě toto vedení má

do nadcházející sezóny jasný cíl – snažit se hrát pohledný fotbal, na který se
bude radost dívat. Tým se spolu sehrával
v letní přípravě a trenéři věří, že výsledky
v podzimní části budou kvalitní.
I v druhém dospělém třeboradickém
týmu, hrající 1.B třídu, se podařilo získat více hráčů a zkvalitnit tak i „B“ tým.
Letní přípravu začala třeboradická rezerva s více než 20 hráči. Proti předešlým
jarním zápasům, kdy mužstvo bojovalo
s nedostatkem hráčů, to byla do nové
sezóny pozitivní změna. Trenérovi Měřičkovi se líbí mix dravého mládí a zkušenosti starších, který se tak dobře a vhodně promíchal. Na začátku sezóny se
vytvořila dobrá parta, která je pro chod
mužstva důležitá.
Mužstvo absolvovalo herní přípravu například na turnaji ve středočeských Tišicích, nebo také na zápasech s dorosty

mužstev Admiry nebo střížkovských Bohemians. Výsledky nebyly až tak důležité, protože šlo hlavně o zapojení nových
tváří mužstva do herního stylu třeboradických, který „ordinuje“ trenér Měřička
již druhou sezónu. Do sezóny 2014/2015
se navíc třeboradickým změnila skoro
polovina soupeřů z důvodu přelosování
skupiny. I z tohoto pohledu bude zajímavé sledovat, jak si poradí s týmy, s kterými se zatím v mistrovských zápasech
ještě nesetkala.
Věřme tedy, že obě třeboradická mužstva budou reprezentovat naši městkou
část s dobrými výsledky a hrou, která se
bude nejen líbit fanouškům, ale přiměje
i ty nejmenší, aby začali s fotbalem právě
v Třeboradicích.

Jakub Čáp, SK Třeboradice/red

V letošní, již započaté, sezóně je pro třeboradické cílem umístit se také na předních místech
tabulky přeboru Pražská teplárenská.
Zdroj: SK Třeboradice
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Miškovičtí šipkaři: výsledky i změny
»»Minulou sezónu tým Hell´s Darters Praha vedený Štefanem Zsigou postoupil suverénně z prvního
místa tabulky do vyšší soutěže – B
ligy. Bohužel, nedařilo se a družstvo
skončilo na jedenáctém místě ze
čtrnácti týmů, kdy odehrálo 26 zápasů (8 výher, 4 remízy, 14 proher)
a sestoupilo do C ligy.
Divoké kachny Miškovice vedené Luďkem Starostou obsadily 4. místo, též s 26

odehranými zápasy (13 výher, 3 remízy,
10 proher). Tým po patnácti letech mění
herní místo a částečně i název. Nyní jako
Divoké kachny Čakovice budou hrát
v hostinci U Herčíků.
Oba týmy jsou v letošní sezóně 2014/2015
nalosovány do stejné skupiny C liga L. Budou hrát nejen proti sobě, ale i proti dalšímu týmu z Čakovic - Letce 313 Praha.
Hracím dnem jsou neděle – přijďte šipkaře podpořit.

Hell´s Darters – Hostinec Pod Vrbou, Polabská 34, Miškovice – hrací den neděle:
28.9. od 18:00 s Los Číčos Praha, 5.10.
od 18:00 s Inter Gast Stará promiň Praha, 26.10. od 18:00 s Bažina 4077 Praha,
9.11. od 18:00 s Beer Sharks Praha, 14.12.
od 18:00 s Letka 313 Praha
Divoké kachny Čakovice – Hostinec
U Herčíků, Vyhlídkova 313, Čakovice –
hrací den neděle:
7.9. od 18:00 s Stouni Letná, 28.9. od
18:00 s Fantomas Praha, 12.10. od 18:00
s Hell´s Darters Praha, 2.11. od 18:00
s Los Číčos Praha, 9.11. od 18:00 s Bažina
4077 Praha, 30.11. od 18:00 s Beer Sharks
Praha.
Info a výsledky: http://dcdivokekachny.
blog.cz, www.sipky.org/cs/uso/s/liga/

Text a foto: Miroslava Spoustová
Divoké kachny Miškovice po patnácti
letech mění herní místo a částečně i název

Národní házenkáři v nové sezóně

»»V minulé sezóně jsme se jako oddíl účastnili mistrovských soutěží s šesti týmy (z toho 4 mládežnické) v ob-

lastním přeboru a s jedním týmem v II. lize. Po podzimní části, kdy to vypadalo velmi slibně, se na prvních dvou
pozicích tabulky jednotlivých kategoriích udržely pouze týmy starších žákyň a dorostenců.
Výsledky oblastního přeboru Středočeského kraje:
koedukovaná - 5. místo (5 týmů), odehráno 10 zápasů (1 remíza, 9 proher), skóre 46:123
starší žákyně - 2. místo (6 týmů), odehráno 10 zápasů (7 výher, 3 prohry), skóre 150:107
ženy - 8. místo (8 týmů), odehráno 14 zápasů (1 remíza, 9 proher), skóre 137:294
starší žáci - 3. místo (5 týmů), odehráno 8 zápasů (4 výhry, 4 prohry), skóre 143:116
dorostenci - 2. místo (4 týmy), odehráno 9 zápasů (5 výher, 4 prohry), skóre 173:193
muži B - 5. místo (8 týmů), odehráno 14 zápasů (5 výher, 9 proher), skóre 223:238
Nejlepší střelci OP: ženy - Jermanová Zuzana: 8. místo - 66 branek, starší žákyně - Vanda Spoustová: 3.místo - 66 branek, dorostenci - Jaroslav Šimáček: 3.místo - 93 gólů, starší žáci Jaroslav Hora: 1.místo - 76 branek
Výsledek II.liga skupina A - muži A
muži - 2. místo (12 týmů), odehráno 22 zápasů (16 výher, 1 remíza, 5 proher), skóre 352:302

Miroslava Spoustová/red

Termíny halových akcí:
11.01.2015 NE 8,00 - 15,00 hod - osmifinále ČP, muži
01.02.2015 NE 8,00 - 16,00 hod - turnaj ligových družstev, muži
07.03.2015 SO 8,00 - 15,30 hod - turnaj SG, muži
08.03.2015 NE 8,00 - 15,30 hod - turnaj, ženy
14.03.2015 SO 8,00 - 15,30 hod - turnaj O pohár starosty MČ Praha Čakovice, mládež
Nová sezóna, nová předsevzetí, nové posily - přijďte nás podpořit na naše hřiště!
Domácí zápasy - hřiště národní házené - vchod z ulice K Sedlišti (směr Havraňák)

sport 27
Muži - II.liga skupina A
7.9.2014
13.9.2014
14.9.2014
28.9.2014
18.10.2014
19.10.2014

11,00
16,00
11,00
11,00
16,00
11,00

TJ Avia Čakovice - Baník Most NH
TJ Avia Čakovice - TJ S. Záluží
TJ Avia Čakovice - TJ Všenice
TJ Avia Čakovice - NH Řevnice
TJ Avia Čakovice - TJ S. Ejpovice
TJ Avia Čakovice - TJ S. Kyšice

Oblastní přebor:
27.9.2014
27.9.2014
27.9.2014
27.9.2014
27.9.2014
27.9.2014
27.9.2014
11.10.2014
11.10.2014
11.10.2014
25.10.2014
25.10.2014
25.10.2014
25.10.2014
25.10.2014
25.10.2014
26.10.2014
26.10.2014
26.10.2014

9,00
10,10
11,20
12,40
14,00
15,10
16,20
9,00
10,20
11,30
8,30
9,40
10,50
12,10
13,20
14,30
9,00
10,30
11,50

TJ Avia Čakovice
TJ Avia Čakovice
TJ Avia Čakovice
TJ Avia Čakovice B
TJ Avia Čakovice
TJ Avia Čakovice B
TJ Avia Čakovice
TJ Avia Čakovice
TJ Avia Čakovice
TJ Avia Čakovice
TJ Avia Čakovice
TJ Avia Čakovice
TJ Avia Čakovice
TJ Avia Čakovice
TJ Avia Čakovice
TJ Avia Čakovice
Čakovice
Spoje
Čakovice

-

Spoje
Spoje
Spoje
Spoje A
Spoje
Spoje B
Spoje
Podlázky
Podlázky
Podlázky
Modřany
Modřany
Modřany
Modřany
Modřany
Modřany
Modřany
Modřany
Spoje

koedukovaná
st.žačky
ženy
muži B
st.žáci
muži B
dorostenci
ženy
starší žáci
muži B
koedukovaná
st.žačky
ženy
muži B
starší žáci
dorostenci
dorostenci
dorostenci
dorostenci

Program „ Cesta kolem světa“
Hlavní scéna
11.00 – 11.10 Zahájení
11.10 – 11.40 Pohádková země Jů a Hele
11.40 – 12.15 Písničky ze světa
12.15 – 12.35 Tradiční irské tance ve veselých barvách
12.35 – 13.00 Kintari – tradiční indonéský tanec
13.00 – 13.20 Bharatanatyam Bollywood fusion
13.20 – 13.50 Pohádková země Jů a Hele
13.50 – 14.10 Klasický irský step
14.10 – 14.35 Batocu – africká hudba a tanec
14.35 – 14.50 Čínský tanec draka
14.50 – 15.15 Kintari – tradiční indonéský tanec
15.15 – 15.40 Batocu – africká hudba a tanec
15.40 – 16.00 Bollywoodské filmové hity
16.00 – 16.30	King of pop Michael Jackson & King of Rock
Freddie Mercury
16.30 – 16.40 Čínský lví tanec
16.40 – 17.10 Entomofágie – hmyzí šéfkuchař Pavel Hanák

17.10 – 17.30 Písničky ze světa
17.30 – 18.00	King of pop Michael Jackson & King of Rock
Freddie Mercury
18.00 – 21.00 Kapela Klasickej postup
21.00 – 21.15 Ohňostroj
21.15 – 24.00 DJ Serfar
Vedlejší scéna
11.00 – 12.00 Australské mýty – hudební nástroje a zvyky
12.00 – 13.00 Cesta kolem světa – soutěže
13.00 – 13.15 Vystoupení žáčků z MŠ Miškovice
14.15 – 15.15 Africké bajky pohádka
15.15 – 15.35 Vystoupení žáků 3.A. ze ZŠ E. Beneše
15.35 – 16.35 Cesta kolem světa – soutěže
16.35 – 17.35 Čínská hedvábná pohádka
Po dobu konání akce je otevřen kúr a kostel sv. Remigia.

Nám. J. Berana a Cukrovarská ulice
Praha 9 - Čakovice
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Bohatý doprovodný program: molekulární bar, ochutnávka sušenek z hmyzu, paraziti z celého světa,
geocaching, masožravé rostliny, malování glóbů a tvoření map, forenzní disciplíny a výroba parfémů.

