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Vyhrajte lístky na utkání
Slavia - Plzeň
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inzerce
Najmu garáž nebo sklep či jiný po-

dobný prostor pro uskladnění
věcí a odměním zprostředkování spojení na některého majitele z následujících garáží při
ul. Bělomlýnské č. 376, 379. Tel.
604 693 855

Účetnictví - nabízím zpracování kompletního účetnictví včetně ročního
vyúčtování, přiznání k DPH, silniční
dani, dani z příjmů atp., dále zpracování mzdové agendy pro vás i vaše zaměstnance, výkazy pro ČSSZ, ZP, ČSÚ.
Tel. 773 640 405.

Hledám v Čakovicích a v okolí pronájem garáže u RD nebo v objektu.
Pouze solidní jednání. Realitní kanceláře nevolat. Tel. 731 564 871
KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy, Tel. 775 132 921.

Vytváříme pro vás zákusky a dorty, které nadchnou zrakovým vjemem a samozřejmě i svou chutí odrážející pečlivost
přípravy a kvalitu surovin. Přijímáme objednávky na zakázkové dorty (narozeninové, svatební), bábovky, koláčky,
záviny a podobně. Každý všední den se na vás těšíme s nabídkou pro děti i dospělé, s výtečnou kávou a výběrem čajů.
La Diosa s.r.o.
Něvská 834/9
196 00 Praha 9 – Čakovice
tel. 724 302 111
info@cukrarstvi-ladiosa.cz
www.cukrarstvi-ladiosa.cz
VISKA s.r.o., Areál Cukrovaru
Čakovice
Facebook/La
Diosa cukrářství
Cukrovarská 33/21, 196 00 Praha 9 – Čakovice
tel.: +420 724 362 827, +420 605 254 733
Provozní doba:
Po-Pá 8:00 – 17:00 hod.

VISKA s.r.o., Areál Cukrovaru Čakovice
Cukrovarská 33/21, 196 00 Praha 9 – Čakovice
tel.: +420 724 362 827, +420 605 254 733

CO VŠE MŮŽEME UDĚLAT PRO VÁS A VÁŠ VŮZ?
OPRAVY & ÚDRŽBA VOZIDEL
LAKOVÁNÍ & OPRAVY LAKU
ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉ KONTROLY
ZAJIŠTĚNÍ ZÁRUČNÍCH OPRAV
OPRAVY KAROSÉRIÍ
SPRÁVA VOZOVÝCH PARKŮ
PNEUSERVIS
RUČNÍ MYTÍ VOZU

COPŘIHLÁŠENÍ
VŠE
MŮŽEME
UDĚLAT PRO VÁS A VÁŠ VŮZ?
& PŘEVODY VOZIDEL

DIAGNOSTIKA
& ÚDRŽBAZÁVAD
VOZIDEL
OPRAVY
ČIŠTĚNÍ& INTERIÉRU

LAKOVÁNÍ
OPRAVY
LAKU
Nadstandardní služby

LIKVIDACE
POJISTNÝCHKONTROLY
UDÁLOSTÍ

ZAJIŠTĚNÍ
TECHNICKÉ
NÁHRADNÍ VŮZ PŘI OPRAVĚ VAŠEHO VOZU
MONTÁŽ AUTORÁDIÍ & DOPLŇKŮ
ZAJIŠTĚNÍ ZÁRUČNÍCH OPRAV
DĚTSKÝ KOUTEK A OBČERSTVENÍ
PŮJČOVNA
VOZIDEL

OPRAVY KAROSÉRIÍ
ODVOZ DO VAŠEHO BYDLIŠTĚ ČI PRACOVIŠTĚ

POVINNÉHOPARKŮ
RUČENÍ
SJEDNÁNÍ
SPRÁVA VOZOVÝCH
PRODEJ
AUTODÍLŮ

PNEUSERVIS
A ODTAHOVÁ
ASISTENČNÍ
MYTÍ VOZU SLUŽBA
RUČNÍ
SJEDNÁNÍ
HAVARIJNÍHO
POJIŠTĚNÍ

PŘIHLÁŠENÍ
&
PŘEVODY
VOZIDEL
 VÝMĚNA AUTOSKLA

DIAGNOSTIKA
ZÁVAD
 & VÝKUP OJETÝCH VOZŮ
PRODEJ
ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU
Nadstandardní služby
LIKVIDACE
POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

NÁHRADNÍ VŮZ PŘI OPRAVĚ VAŠEHO VOZU
www.viska.cz
MONTÁŽ AUTORÁDIÍ & DOPLŇKŮ
DĚTSKÝ KOUTEK A OBČERSTVENÍ
PŮJČOVNA
VOZIDEL

ODVOZ DO VAŠEHO BYDLIŠTĚ ČI PRACOVIŠTĚ
SJEDNÁNÍ POVINNÉHO RUČENÍ

centrum
volného
času
MĚŠICE

Průběžně otevíráme
NOVÉ kurzy PlaVáNí!
kurzy plavání pro děti
od 6 měsíců do 4 let
s rodiči  kurzy pro
www.cvcmesice.cz skupinky samostatně
V ZÁLoŽce PLaVÁní
plavajících dětí od 4 do
6 let  nerezový bazén
pouze pro organizované činnosti  nadstandardní
vybavení plaveckými pomůckami  prostorné šatny
se vším komfortem  útulné zázemí  možnost
nahrazování všech omluvených lekcí v rámci kurzu 
dohled na sourozence v herně s dozorem
MíSTa V kUrZecH Si MŮŽeTe
reZerVoVaT on-Line na

Další zajímavý program
pro všechny věkové kategorie
cvičení  tancování  jóga  pilates  kung fu a tai
ji  aquaerobic  hudebka  keramika  jazyky 
předporodní příprava a mnoho dalšího
naVíc co-working – možnost hodinového
pronájmu kancelářského místa  přednášky a
semináře  jednorázové akce  víkendový pronájem
bazénu i dalších prostor  kavárna s výbornou
kávou a dalším občerstvením  výstavy
Více na

www.cvcmesice.cz
cowork
ing
VAŠE
KANCELÁŘ
V MĚŠICÍCH

mĚStSkÁ čÁSt 3
Milí přátelé,
jaro nám klepe na dveře a po neuvěřitelně teplé
zimě, která nám umožnila ušetřit nějakou korunu
za posypový materiál, se vydávám sdělit Vám novinky v naší městské části.
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Na území naší městské části se otevřela nová výrobna na safírové monokrystaly. Prvotní investice
do mezinárodního projektu přesáhla 75 milionů
korun, v počátku tu vznikne 25 pracovních míst.
Produkce bude využívána především k výrobě
umělých safírů, ty nalézají své uplatnění například
v hodinářství a u mobilních telefonů. Je výborné,
že naše městská část dokáže být atraktivní pro investory, a doufám, že nově vzniklá pracovní místa
využijí naši lidé.
Jak si přečtete na dalších stránkách časopisu, vedení radnice se rozhodlo poskytnout občanům v tíživé životní situaci terapeutickou poradnu. V dnešní
uspěchané době, kterou doprovází ekonomická
recese a vůbec celkový společenský marasmus, je
každá podpora potřebná a věřím, že ti z Vás, kteří
uvízli v obtížné životní situaci, tuto pomoc uvítáte.

V nejbližší době bychom měli montovat radary
určené k indikaci rychlosti na hlavních komunikačních tazích naší městské části. Jsem přesvědčen,
že tento krok v mnoha ohledech uklidní spěchající
řidiče a ještě posílí bezpečnost a pořádek v našich
ulicích.
Rád bych vás informoval i o tom, že připravujeme
projekt - nástavbu družiny v Dyjské ulici, včetně její
kompletní rekonstrukce. Po dokončení těchto prací
by tato budova měla sloužit k dalšímu rozšíření kapacit základní školy Dr. Eduarda Beneše. O dalších
krocích Vás budu v brzké době informovat.
Vážení přátelé, přeji Vám, abyste se nenechali příliš
ovlivňovat negativními zprávami, které nás v poslední době neustále obklopují, ať je to rusko-ukrajinský konflikt, nebo zmizelé letadlo či další neřesti.
Užijte si slunce, pohodu a dobré nálady
Váš starosta
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
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Canisterapie aneb terapie za pomoci psů
Metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního
působení na potřební osoby, prostřednictvím speciálně
vedeného a cvičeného psa představila psycholožka Mgr. Lenka
Procházková.
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Nová služba pro občany
Cítíte psychické napětí? Trpíte úzkostmi? Máte problém, který
potřebujete sdílet? Petra Svítilová vám s ním určitě pomůže.
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Po několikaletých peripetiích se pomalu na čakovický stadion
vrací sportovní a kulturní život. Budoucnost celého areálu
je ale spíše nejasná. O možnostech využití nám více řekl
místostarosta Jiří Vintiška.
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Vrátí se na stadion plochá dráha?
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Z obsahu
Už jsem tu zakořenil, říká Vilém Čok
Kdo by neznal rockera a showmana Viléma Čoka. Ten už
dvanáct let bydlí v Čakovicích a na okolí ani své sousedy
nedá dopustit. Se svými přáními i plány se svěřil v rozhovoru
Michala Kávy.

Vzpomínka na pilota Josefa Bendla
Právě v těchto dnech vzpomínáme sté výročí narození
miškovického občana a pilota z 2. světové války. V současné
době se jeho životem zabývá i základní škola ve francouzském
Moliens. Osud našeho občana přiblížil Jan Sládeček.

Třeboradice zahájily jaro výhrou
Nepovedený podzim byl napraven v prvním jarním kole proti
Uhříněvsi. Ovšem v tom druhém Třeboradice opět prohrály,
tentokrát s ČAFC vysoko 1:5.

U nás v Čakovicích – zdarma pro své občany vydává měsíčně MČ Praha – Čakovice, 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: Marcela Berounská. 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 březnu 2014.
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téma
Plán nového atletického sportoviště
v rámci základní školy

Sokolovna v novém kabátě
Multifunkční hřiště u ZŠ v Jizerské ulici
dále není v právě nejlepší kondici. V jednom místě se stále drží voda a jak přiznává
J. Vintiška, je to problém, který bude potřeba řešit. Při rekonstrukci by mohla proto
nad hřištěm vyrůst i nafukovací hala.

V plánu jsou nová sportoviště
i rekonstrukce těch stávajících
»»Sportovní a tělovýchovná činnost
je v naší městské části na vysoké
úrovni, což dokládá účast našich
klubů v nejvyšších soutěžích. Bohužel nohejbalisté a házenkáři ty nejvyšší opustili, ale i přesto se nepřestává do sportu investovat, a to nejen z finančního hlediska. Důležité
ale je umět se o sportoviště starat,
aby nedocházelo k jejich poškozování a následným dalším zbytečným
investicím.
Atletické sportoviště základní
školy?
S nápadem nového atletického sportoviště přišel ředitel ZŠ Dr. Edvarda Beneše
Mgr. Martin Střelec. Škola má několik let
staré a pramálo využívané volejbalové
kurty, jejichž stav chce ředitel ZŠ zlepšit.
Vymyslel tedy projekt, který se zaměřuje
na atletiku, ne snad, že by se škola chtěla
specializovat na tento druh sportu, ale
spíše proto, že v Čakovicích, Miškovicích
ani Třeboradicích nejsou podmínky pro
provozování atletiky, jak nám tlumočil
místostarosta Jiří Vintiška.
Na bývalých volejbalových kurtech by
měl vyrůst menší ovál o délce 130 metrů, šedesátimetrová dráha na sprint, prostor pro hod koulí nebo také amfiteátr.

Sokolovna už rekonstrukci potřebovala.
Nové zateplení, nová okna a další součásti úprav byly financovány z dotací EU
a Ministerstva životního prostředí

Radnice ústy Jiřího Vintišky tento nápad
podporuje, ale zároveň se bojí o financování celého podniku: „Bez dotací není
reálné udělat projekt rychle. Mohl by se
ale realizovat postupně. Na celý plán ještě není zpracován projekt, tudíž neznáme přesné náklady, máme jen odhady.
Bavíme se o čtyřech až pěti milionech
korun.“
Nabízí se otázka, jestli je potřeba v současnosti investovat do nového hřiště,
když máme hned u základní školy novou
sportovní halu a vedle ní multifunkční
hřiště s umělým povrchem. „Kapacity
pro tělesnou výchovu všech čakovických škol bohužel nejsou nejlepší. Školy potřebují v ideálním případě další
krytou halu, aby byla pokryta potřeba
pro výuku tělesné výchovy. Uvažujeme
o tom, že právě toto multifunkční hřiště
by se upravilo a nechalo zastřešit,“ vysvětluje místostarosta Vintiška.

„Přibudou-li však v naší městské části
nová sportoviště, bude zapotřebí i jejich přísnější dohled. A to zejména z důvodu znečišťování a ničení sportovišť
samotných a jejich okolí (lavičky atd.).
Ve spolupráci s městskou policií bude
zapotřebí problémové chování nezletilých eliminovat a řešit přímo na místě.
Protože plánujeme vynaložit v tomto
roce nemalé finanční prostředky na jejich vybudování, bude tak nutné vynaložené investice na sportoviště chránit
proti vandalům,“ Upozornila v souvislosti s bezpečností v naší městské části zástupkyně starosty Bc. Blanka Klimešová.
Po mnoha letech bez úprav se nového
kabátu konečně dočkala také čakovická
sokolovna. V současné době probíhá rekonstrukce zevního pláště a podle slov
předsedy TJ AVIA Jana Kantnera nebylo
ani třeba odstavovat provoz sportoviště:
„Právě rekonstruujeme zevní plášť, ale
vše probíhá za provozu, nemuseli jsme
kvůli rekonstrukci přestat cvičit atd. Jediným omezujícím faktorem jsou okna,
která se vyměnila, ale veškeré omezující
práce probíhají o víkendech nebo o jarních prázdninách.“
Projekt rekonstrukce Sokolovny je financován z dotací EU a Ministerstva životního prostředí a jeho dokončení je plánováno v polovině roku 2014.
Jaroslav Svoboda
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Vrátí se na stadion plochá dráha?
»»Po

několikaletých peripetiích se
pomalu na čakovický stadion vrací
sportovní a kulturní život. Opět zde
hrají fotbalisté, ale konají se zde například akce typu tradičního pálení
čarodějnic, karnevalů pro děti apod.
Jaký ale čeká celý areál osud? Dočkáme se návratu tradičního „čakovického“ sportu nebo nám přibude
nové víceúčelové sportoviště?

Dlouholeté komplikace
s pozemky
Porevoluční restituční vlna se nevyhnula
ani Městské části Praha – Čakovice, resp.
přímo pozemkům pod stadionem. Po
roce 1990 nepatřila podstatná část pozemků městské části, ani hlavnímu městu Praze. Zcela zásadní fakt je, že v rámci
restitučních nároků byly dva největší pozemky pod hřištěm a oválem vráceny do
rukou soukromých majitelů. Po několika
intervencích bývalé starostky Samkové
tyto pozemky posléze vykoupil Magistrát hl. m. Prahy. Dnes zde má také určité
vlastnictví městská část a část pozemků
u vstupu do stadionu patří soukromému
vlastníku, který je již magistrátu nabídl
k prodeji.
Další problematické místo je škvárové
hřiště za stadionem, které je, co se týká
pozemkového vlastnictví rozděleno
zhruba na čtvrtiny, a vlastnictví zde je
různorodé. Není nutné dále vysvětlovat,
že za těchto podmínek nebude jedno-

duché s touto částí areálu cokoliv udělat, natož pak nesměle hovořit o velkých
plánech na revitalizaci.

Jaká je současná situace?
Dnes je většina pozemků ve vlastnictví
hlavního města, popř. městské části, což
usnadňuje celou situaci. Aktuálně se řeší
pouze pozemek u vstupu, jehož majitel
jej nabídl k prodeji. Vlastníkem je „čakovák“ a rozhodně se nejedná o nějakého
spekulanta s pozemky, což ovšem neznamená, že by jej majitel městské části
daroval, jak upozorňuje místostarosta
Vintiška.

Od vizí k činům
„Vize je taková, aby se sportoviště na
stadionu obnovilo. Už dříve jsme s magistrátním odborem správy majetku
spolupracovali na studii, která by odpověděla na otázku, jaké může být nové
využití areálu. Jednalo se o velmi komplexní projekt, což byl možná právě jeho
problém. Mělo zde být sportoviště širšího významu, které by mělo spádovost
nad rámec Čakovic. Hlavní problém byl
v ceně celého projektu, která se pohybovala dle různých variant od 300 do 500
milionů korun,“ komentuje bývalý projekt revitalizace stadionu místostarosta
Vintiška.
V projektu se počítalo s fotbalovým hřištěm, basketbalovými kurty nebo dokonce s dráhou pro parkur či sportovní nebo
ledovou halou. Z uvedených nákladů

však vyplývá, že v současnosti je celý
projekt nerealizovatelný a jak sám pan
místostarosta přiznává, momentálně je
„u ledu“: „Investici takových rozměrů by
musel udělat buď soukromý investor,
nebo město, obdobně jako u bazénu
na Šutce, což se ale nedá nyní očekávat. Uvidí se v příštím volebním období,
kdy končí velké stavby jako tunel Blanka
nebo Metro A. Teoreticky by v rozpočtu
města mohly být peníze i pro takové investice.“

Vrátí se plochá dráha?
Čakovičtí rodáci mají jistě v živé paměti
závody plochodrážních motorek a aut.
Stavbu stadionu zahájil v roce 1954
Spartak AVIA, kde se konaly oblastní
spartakiády nebo lehkoatletické závody.
Poté také zmíněné závody plochodrážních motocyklů a po roce 1990 dokonce aut. Dnes je však myšlenka na návrat
této místní tradice asi nereálná. „Závody
ploché dráhy s sebou nesly i výraznou
hlukovou zátěž a to si myslím, že by se
asi příliš nelíbilo obyvatelům obytného souboru sousedícího se stadionem,“
obává se místostarosta Vintiška. Co naplat, že takřka 40 let tyto závody místním obyvatelům nevadily, ba dokonce
se na ně těšili jako na významnou sportovní událost daleko přesahující hranice
naší městské části. Snad se ale najde pro
stadion, který by mohl být zase chloubou Čakovic vhodné využití.

Jaroslav Svoboda

Dvě vize sportovního areálu
»»Podle projektu, který místostarosta Jiří Vintiška nastínil, mělo na
stadionu vyrůst velké víceúčelové
sportoviště, které by bylo komplexní
a významně by přesahovalo hranice
naší MČ. S podobným plánem však
přichází i pan Jaroslav Pokorný, který již v minulých číslech časopisu
představil svou vizi sportu v Čakovicích.
Proti sobě tak teoreticky stojí dvě vize.
Jedna, z dílny architektů pracujících pro
hl. m. Prahu, která je ovšem velmi nákladná a musel by ji realizovat soukromý
investor nebo hl. m. Praha a druhá z dílny

zastupitele a místního podnikatele Jaroslava Pokorného. Ten plánuje výstavbu
sportovního areálu včetně ledové haly
a dalších sportovišť na pozemcích směrem z Čakovic na Kbely. O tomto jsme
vás informovali v minulých číslech časopisu U nás.
Na revitalizovaném stadionu mělo být
například fotbalové hřiště, víceúčelové
kurty apod. dokonce ledová hala, restaurace a možnost parkování ve velkokapacitním parkovacím domě. Ovšem vize
pana Pokorného je velmi podobná. Oba
projekty jsou jistě zajímavé, ale případná
současná realizace obou je jistě trochu
zbytečná.

„Otázka je, jak jsou projekty reálné. Projekt pana Pokorného zatím neumožňuje
současný územní plán, což ale neubírá
nic na faktu, že je jeho projekt velice zajímavý,“ říká Jiří Vintiška a dodává: „pokud
by takový areál pan Pokorný skutečně
postavil, pak se určitě musí přehodnotit
velkoryse pojatý projekt revitalizace stadionu a spíše uvažovat o jiném dalším
jeho využití. V minulosti jsme již jednali s druholigovým fotbalovým klubem,
který by si tu mohl zřídit tréninkové
centrum, a pochopitelně by se zde díky
tomu investovaly potřebné finance, za
které by se mohlo dotvářet i okolí, např.
atletický ovál apod.“
(red)
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Canisterapie aneb „terapie za pomoci psů“
»»Dne 4. 3. 2014 proběhla v Scho-

ellerově sále čakovického zámku
další beseda, organizovaná místostarostkou Janou Kosovou, tentokrát
na téma canisterapie. Jde o metodu
pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby prostřednictvím speciálně
vedeného a cvičeného psa.
Během besedy nás klinická psycholožka
Mgr. Lenka Procházková seznámila s canisterapeutickou fenkou Fanynkou, která
spolu s ní pomáhá pacientům v nemocnici Na Bulovce už od štěňátka. Fanynka
patří obecně prospěšné společnosti Pomocné tlapky, která se již od svého založení v únoru 2001 zabývá chovem, předvýchovou a výcvikem asistenčních psů.
Dalším hostem byla Pavla Klučková, která
od mala Fanynku učila základní poslušnosti a velmi krásně nám své dovednosti
předvedla na své border kolii s krásným

Mgr. Lenka Procházková s obrázky, které
děti nakreslily během besedy

jménem Panthera Rubínové srdce. Pavla
založila psí školu Vychovaný pes, ve které
se snaží pracovat se psy především metodou shapingu a formou pozitivního
upevňování, při které je základem nepoužívat žádné fyzické tresty ani žádné fyzické nebo slovní korekce. Její zajímavé
vyprávění stejně jako Pantherčiny dovednosti nikoho z přítomných nenechalo na
pochybách, že její metody skvěle fungují
a svou práci nejen velmi dobře ovládá, ale
také miluje.
Během besedy si přítomní pejsky pomazlili a děti ze ZUŠ krásně nakreslily jejich obrázky, které jsme si v závěru měli
možnost ukázat.
V budoucnu se můžeme těšit na další
setkání, které je na toto téma plánováno
a o kterém vás budeme včas informovat.
Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek.
A o tom, že úsměv léčí, není pochyb.

Panthera Rubínové srdce je veselá a velmi
šikovná border kolie
Ale už dávno to není jen o radosti,
kterou psi lidem přináší. Canisterapie
může mít formu individuální nebo
kolektivní. Využívá se různých druhů
plemen s průkazem původu, ale i bez
něj. (Zdroj: Pomocné tlapky o.p.s.)

Kateřina Marszálková

„Psí doktorka“ Fanynka a děti, které se zůčastnily besedy

Návštěva masopustních maškar na radnici

Tradiční masopustní veselí se
nevyhnulo ani naší městské
části, lépe řečeno přímo radnici. První březnové pondělí
totiž uspořádali učitelé a děti
z prvního stupně Základní
školy J. Berana masopustní
průvod Čakovicemi a jednou
ze zastávek byl právě i úřad
městské části.

(red)
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Nová služba pro občany MČ - kontaktní, terapeutická poradna,
pomoc lidem, kteří se nacházejí v tíživé psychické situaci
Cítíte psychické napětí? Trpíte
úzkostmi? Máte problém, který
potřebujete sdílet?

»»Od března tohoto roku nabízí MČ

Praha – Čakovice svým spoluobčanům novou bezplatnou službu v oblasti psychické kontaktní a emoční
poradenské služby.

Jsme si vědomi, že v období posledních
několika let dramaticky narůstá počet
obyvatel, kteří potřebují pomoc v osobní
tíživé situaci, neboť psychická nadstavba našich spoluobčanů je ve výrazné
progresi. MČ se proto rozhodla nabídnout tuto terapeutickou podporu s psychoterapeutickými metodami a prvky,
zaměřenou na 3 skupiny lidí:

kem). Též maminky s dětmi do 12 měsíců věku dítěte, které mají jakékoli tíživé
podmínky spojené s mateřstvím a nevědí, proč je jejich dítě neklidné, často pláče, potřebují sdílet, poradit se, mají různá očekávání, otázky, co se přirozených
potřeb novorozence a kojence týká.
Tato psychosociální pomoc v nové kontaktní poradně u nás v Čakovicích, kterou Petra Svítilová nabízí, je pro občany
hrazena plně MČ a vedení radnice nepochybuje o tom, že je velmi prospěšná. Naprostou samozřejmostí je anonymita stejně jako v případě lékařského tajemství,
takže nemusíte mít sebemenší pochybnosti o tom, že by vaše soukromé problémy byly konzultovány s kýmkoli třetím.

Tyto služby můžete využít vždy v úterý
od 15.00 do 17.00 hodin v prostorách
čakovického zámku (malý salónek), po
předchozím nutném objednání na telefonním čísle 777 856 015 (pokud vám
tento termín nebude vyhovovat, je možné domluvit se individuálně na jiném
termínu). Věříme, že vás tato nabídka
osloví, bude prospěšná a projeví se nejen na kvalitě vašeho života, ale také na
kvalitě mezilidských vztahů.
Službu je možno doplňkově rozšířit u stálých klientů o terapeutickou práci s dotykem a autogenní trénink nebo harmonizující masáže.

Kateřina Marszálková

1. Lidé, kteří se nacházejí v tíživé psychické životní situaci a potřebují ji řešit či
sdílet.
2. Těhotné, kojící maminky a maminky
s dětmi do 12 měsíců, které mají psychické těžkosti se sebou či s miminkem a své potíže v mateřství potřebují konzultovat.
3. Senioři, kteří jsou např. osamoceni
nebo cítí psychické nepohodlí.
Petra Svítilová se věnuje terapeutické
činnosti, péči o duševní zdraví a prevenci raných psychických vývojových
poruch. Díky svému bohatému a stále si doplňujícímu vzdělání a praxi je
kompetentní k řešení problémů a starostí jiných. Ve svém životě i práci se
řídí mottem „Starost o druhé je starostí
o sebe i o svět“. Jak sama uvádí, možnost
pravidelně konzultovat svůj problém
způsobuje jeho zmenšování, uvolnění
a nasměrování k pozitivnímu a novému,
zdravějšímu způsobu myšlení a chování
člověka. Je reálné si představit, že roste
i psychická odolnost a chuť do kvalitnějšího a klidnějšího společenského, rodinného a profesního života. Dalším odvětvím, kterým se Petra Svítilová zabývá, je
Alpha Nursing, což je citlivá poporodní
péče o novorozence a kojence se zaměřením na podporu přirozených psychických potřeb miminka. Z toho vyplývá, že
pomoc je vhodná také pro těhotné ženy
(už v těhotenství jsou důležité konzultace, kdy informace maminka vstřebává
klidněji a s rozvahou nežli pak s mimin-

„Starost o druhé je starostí o sebe i o svět,“
to je motto Petry Svítilové
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Co na to zastupitelé?
"Sportovní aktivity byly v naší městské části vždy na dobré úrovni. Plochá dráha, nohejbalisté, národní házenkáři... jaký je váš
názor na současnou situaci a jak navrhujete podpořit sport a tělovýchovu v Čakovicích, Miškovicích a Třeboradicích?"
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. (starosta)

Ing. Richard Švarc (ODS)

Plochá dráha už není, nohejbalisté a házenkáři
naštěstí ano. Máme i velmi kvalitní fotbalové
oddíly, např. v Třeboradicích. K rozvoji sportu
jsou nutná moderní sportoviště, která nabídnou sportovcům i trenérům dobré zázemí,
komfort a motivační prostředí k podávání těch
nejlepších výkonů. Pokud se poohlédneme do
zahraničí, tak najdeme mnoho sportovních
kempusů a nemusíme jít do extrémů, jako jsou
kempusy Realu Madrid. Sport je dnes daleko
metodičtější než dříve a k úspěchu je nutné
vychovat a motivovat nové generace a přilákat je ke kráse, kterou sport nabízí. Mám-li
odpovědět na otázku, jak podpořit sport, tak
se domnívám, že úloha městské části v tomto ohledu má několik rovin, zaprvé podpora
revitalizace stávajících sportovišť, podpora
tvorby nových sportovišť, zvyšování atraktivity MČ pro sportovní investice, např. kontakty
s věhlasnými kluby, aby v naší MČ otevřely svá
tréninková centra, nebo např. organizace turnajů. Rozvoj sportu vyžaduje kapitál, půdu,
nadšené sportovce, odhodlanou městskou
část a odvážné investory. Doufám, že se nám
to vše podaří spojit.

Sport je neodmyslitelnou součástí života v naší
městské části. Místním sportovním organizacím vděčíme za vytvoření možností aktivního
využití volného času pro naše děti dobrou reprezentaci naší městské části - kromě nohejbalistů a národních házenkářů z TJ Avia Čakovice
bychom neměli zapomenout na oddíl volejbalu a stolního tenisu, fotbalisty z SK Třeboradice, FC Miškovice a v poslední době velmi
dynamicky se rozvíjející floorbalová mužstva.
Každoročně jde na podporu místních sportovních organizací sportu z rozpočtu městské
části nemalé množství finančních prostředků.
Máme tu dostatek sportovišť pro rekreační
vyžití, nicméně stále více pociťujeme absenci
dostatečného prostoru pro mládež, a proto je
řešení této situace nyní prioritou.

Ing. et Bc. Michal Motyčka, DiS. (TOP09)
Čakovice byly a jsou vždy plné sportovních
aktivit a klubů s dlouhou historií. Například
plochá dráha, nohejbal, házená či fotbal hrály vždy na vysoké úrovni. Bohužel se jim však
v poslední době již tolik nedaří. Není jisté, zdali
je to způsobené nedostatkem financí, nedostatkem sportovišť či nízkou členskou základnou. Jako radní pro rozpočet mohu bohužel
jen konstatovat, že co se týká financí, je situace v současné době obtížná. Poplatky z VHP,
které se následně rozdělovaly rovným dílem
na sport a kulturu, již do rozpočtu "netečou".
MČ je proto nucena nalézt finance, i v tak napjatém rozpočtu, jinde. Bez těchto peněz je
fungování většiny spolků nemyslitelné. Proto
by se i sportovní kluby měly aktivním vyhledáváním a spolupráci s partnery či sponzory
snažit "vylepšit" financování své činnosti.

Mgr. Kateřina Arnotová (SNK-ČMT)
Zástupce SNK-ČMT se omluvil a nevyužil
svůj prostor.

Ivana Heřmánková
(SNK „Rozum a slušnost“)
Sportovní činnosti byly a jsou v naší městské
části podporovány. Stačí se podívat na udržovaná sportovní zařízení a jejich nabídku ke
sportovním aktivitám: hřiště v Miškovicích, Třeboradicích, sokolovnu a sportovní halu v Čakovicích. Samozřejmě bez obětavé práce sportovních nadšenců by to tak nebylo. Městská
část to však aktivně a ráda podporuje. Odpovídají tomu i sportovní úspěchy a s tím spojená
propagace naší městské části.

Bc. Blanka Klimešová (ČSSD)
Ano sportovní aktivity byly v naší městské části vždy na výborné úrovni. V současné době
je nabídka sportu velmi pestrá, nejen pro děti,
mládež, ale i pro dospělé a seniory. V průběhu
posledních 3 let jsme nejen finančně podpořili TJ Avii, SK Třeboradice, podpořili jsme osoby
zdravotně postižené, občanská sdružení atd.
Podporu radnice mají sdružení i jednotlivci,
kteří se sportem zabývají jako volnočasovými
aktivitami, ale i profesionálové. Naši sportovci
by si ale jistě zasloužili modernizaci areálů, vybudování šaten či technického zázemí (jak pro
ně, tak pro jejich návštěvníky).
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Informace o činnosti Rady MČ a Zastupitelstva MČ
»»Na svém 97. – 99. jednání Rada MČ mimo jiné projednala:
 Zakoupení florbalových mantinelů
do sportovní haly na nám. J. Berana
94, Praha 9 – Čakovice. Rada MČ se
seznámila s předloženými nabídkami
a jako nejvýhodnější z nich vyhodnotila pana Davida Uhra, od kterého
bude zakoupena sada plastových
florbalových mantinelů s přepravními vozíky.
 Cyklus vzdělávacích programů prevence kriminality „Senior Akademie“,
která proběhne v Schoellerově sále
v termínu od 11.3.2014 do 25.6.2014.
Cyklus vzdělávacích programů je zaměřen na vzdělávání občanů náležejícím zejména k seniorské generaci,
prostřednictvím přednášek na konkrétní témata vztahující se k ochraně
života, zdraví a majetku před krimi-

nalitou a to moderní alternativní metodou na principu univerzity třetího
věku.
 Veřejná zakázka na stavbu „MČ
Praha-Čakovice - severní chodník-Slaviborské náměstí“. Rada MČ se
seznámila s podanými nabídkami
a z uchazečů vybrala firmu Pražské
vodohospodářské stavby, s.r.o., která
podala nejvýhodnější nabídku.
 Bezplatné kurzy anglického jazyka
pro seniory MČ Praha - Čakovice pro
rok 2014, které probíhají již třetím rokem. Z důvodu velkého zájmu seniorů je kurz rozdělen již do dvou skupin
- začátečníci a pokročilí.
 Na základě žádosti ředitele základní
školy bylo odsouhlaseno navýšení
počtu žáků ZŠ Dr. Edvarda Beneše

v Praze - Čakovicích z původních 775
na 900 a současně navýšení maximální kapacity strávníků ve školní
jídelně z 1000 na 1300.
 RMČ schválila svolání a program 21.
zasedání Zastupitelstva MČ, které
proběhne 19.3.2014.
 Různé žádosti o stanoviska a povolení.
 Různé nájemní smlouvy na bytové
a nebytové prostory.

Blokové čištění
komunikací

Úklid místních komunikací zajišťuje OTS
MČ. Je prováděn vozidlem Bucher, a to
každý den.

rozmístěny DZ "Zákaz zastavení" s informační tabulkou.

Čištění páteřních komunikací provádí
v naší MČ TSK (např. Cukrovarská, Polabská, Bělomlýnská, Schoellerova....).

Kromě toho 1x týdně (zpravidla ve
středu) probíhá blokové čištění. 7 dní
předem jsou na čištěné komunikace

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

Žádáme řidiče o respektování DZ a aby
v daný termín přeparkovali svá vozidla a tím
umožnili kompletní úklid komunikace.

OTS všem děkuje.

Miškovice

02.04.2014 – ul. Košátecká, ul. Bendlova, ul. Radonická, ul. Na Mýtě, ul. Zápská, ul. U Zbrojnice,
ul. Na Kačence, ul. Ke Zlatému kopci, ul. Pod Fořtem, ul. Před Skálou, ul. K Hárunce

Čakovice

09.04.2014 – ul. Beckovská, ul. Danielova, ul. Plajnerova od ul. U Bílého Mlýnku po ul. Polabská,
ul. Na Barikádách od ul. U Bílého Mlýnku po ul. Polabská
16.04.2014 – ul. Na Barikádách od ul. Polabská po ul. Cukrovarská, ul. Plajnerova od ul. Polabská
po ul. Církova, ul. Vyhlídkova od ul. Polabská po ul. Cukrovarská, ul. Zámišova, ul. Církova

DUBEN

KVĚTEN

Zápisy z jednání Rady

Třeboradice

23.04.2014 – ul. Šircova, ul. Jirsákova, ul. Babiččina, ul. Viktorčina, ul. Adélčina, ul. Králova,
ul. Koubova, ul. Hamplova, ul. Froňkova, ul. Čápova, ul. Svěceného

Čakovice

30.04.2014 – ul. U Párníků, ul. Ostravická, ul. Jizerská od ul. Oderská po ul. Vážská, ul. Svitavská
od ul. Ostravická po ul. Něvská, ul. Dyjská od ul. Ostravická po ul. Něvská

Čakovice

07.05.2014 – ul. Kysucká, ul. Svitavská od ul. Ke Stadionu po ul. Něvská, ul. Svratecká, ul. Niská,
ul. Lužnická, ul. Doubravská, parkoviště Cukrovarské bytovky

Miškovice

14.05.2014 – ul. U Strouhy, ul. Koláře Kaliny, ul. Chmelířova, ul. Rychtáře Šimona, ul. U Fořta,
ul. Machnova, ul. U Vrbiček, ul. Krčmářovská

Čakovice

21.05.2014 – ul. Něvská od ul. Oderská po ul. Vážská, ul. Myjavská, ul. Dyjská od ul. Ke Stadionu
po ul. Něvská, ul. Litavská, ul. Radbuzská, ul. Úslavská
28.05.2014 – ul. Otavská, ul. Dr. Marodyho, ul. Něvská od ul. Ke Stadionu po ul. Vážská, ul.
Jizerská od ul. Ke Stadionu po parkoviště školní jídelna
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Kultura
Rozhovor
Vilém Čok bude celý letošní rok
koncertovat se svou kapelou Bypass na
podporu Best Rock Čok. Chystá dokonce
speciální rekvizitu, kterou ještě nikdo
nikdy na pódiu nepoužil
Zdroj: Vilém Čok

bídka. Už jsem hrál několikrát v Letňanech, Kbelích a podobně.
Zmiňoval jsi nové album Best Rock
Čok. Prodávají se v dnešní době ještě
alba alespoň trochu dobře?

Už jsem tu zakořenil, říká Vilém Čok
»»Jen málokdo nezná rockera a show-

mana Viléma Čoka. Ten už dvanáct let
bydlí v Čakovicích a na okolí ani své
sousedy nedá dopustit. "Kdybych byl
kouzelný dědeček a mohl plnit přání,
tak bych spravil silnice, postavil velkou poštu a udělal podjezd pod vlakovou tratí," směje se v rozhovoru pro
časopis U nás v Čakovicích.
Jak se ti v Čakovicích bydlí?
Jako člověk, který tráví půl života v rockovém šapitó, jsem nadšený z klidu,
který mě oblažuje. Mám to kousek do
přírody, tak chodím běhat, venčím psa,
u toho se učím texty, zpívám si. Paráda.
Jakou cestou ses do Čakovic vůbec dostal?
Byla to náhoda. Bydlel jsem dlouhé roky
na sídlišti a už jsem toho měl plný brejle.
Potřeboval jsem nutně utéci z těch panelů. Jejich tíha mě drtila, soukromí se
mi zúžilo na velmi malý prostor. Tak jsem
to musel risknout, vzít si hypotéku na
dům. Hledal jsem vhodný pozemek a na
několika obhlídkách jsem kápnul na ten
svůj. Je to obrovský rozdíl v bydlení a vůbec k přístupu k prostoru.
Nechybí ti ruch centra?
Naopak, vůbec ho nevyhledávám. Stejně v něm pracovně strávím spousty
času. Co budu chtít vidět, tak na to si přibližovadlem zajedu.
Dovedeš si představit, že na "vesnici"
už zůstaneš na pořád?

Dvanáct let tu bydlím, tak si myslím, že
jsem už zakořenil.
Je něco, co ti v okolí bydliště chybí?
Kdybych byl kouzelný dědeček a mohl
plnit přání, tak bych spravil silnice, postavil velkou poštu a udělal podjezd pod
vlakovou tratí.
Je něco, co tě v okolí (na úřadech, poštách) štve?
Zbytečná byrokracie.
Poznávají tě sousedé, nebo jsi v příjemné anonymitě?
Téměř se všemi sousedy se dobře znám.
S některými jsme přátelé, zajdem spolu na
pivko nebo si děláme vínové dýchánky…
Co momentálně pracovně děláš?
Celý leden jsem odpočíval. Měl jsem loni
nelidskej záhul, koncertoval jsem s Pražským výběrem, do toho se „svou“ kapelou, zkoušel muzikál Klíč králů a do toho
všeho připravil a také vydal takové větší
ohlédnutí za jednou z etap mé rockové kariéry. Jmenuje se to Best Rock Čok
a je to dvounosič cd + dvd. Věřte mi, že
to byla při jednom člověku neskutečná
makačka. Vydal jsem to jako speciální
sběratelskou edici v počtu 500 kusů. Vše
ostatní najdete na mém webu www.vilemcok.com
Můžou tě fanoušci vidět v nějaké blízké
době i na koncertě v okolí Čakovic?
Ano. Celkem pravidelně koncertuji v okolí. Tedy tam, kde je vhodný prostor a na-

Bohužel trh s cédama se rozpadá. Už
nikdo nemůže počítat, že se prodejem
bude dlouhodobě živit. Ale muzikanti
potřebují ukázat svou prezentaci promotérům i fanouškům. Aby dali na vědomí, že na sobě pracují a jdou dopředu.
Koneckonců i oni sami z toho musí mít
profit. Tedy ne finanční, ale umělecký.
Proto se budou cd a dvd ještě nějaký čas
vydávat. Ještě stále existují pravověrní
fans, kteří kupují nosiče, a tím podporují
své interprety.
Dříve rockeři žili z prodeje alb a koncert
byl brán jako reklama na nová alba.
Dnes je to naopak a koncertování je
hlavní pracovní činností, že?
Jak se to vezme. V komunistické době
vám podle tabulek dali paušál za počet
prodaných nosičů a jen interpretům
a skladatelům především laciné socialistické pop muic se vedlo dobře. Málokdo ví, že se tady kradly světové hity ve
velkém, zahraničním autorům hudby se
většinou nic nezaplatilo, píseň se okopírovala, napsal se český text a bylo. To se
ta sláva dělala mnohem snadněji. Rocková hudba to měla tenkrát mnohem, ale
mnohem těžší. Ale byl po ní takový hlad,
že když si známá kapela prosadila LP
desku, stály se na ni fronty. To se teď už
nevidí. Můžete si ale desku vydat sami,
zaplatit všechno sami a výdělek jde do
vás. To je velká výhoda, ale taky velkej
risk. Teď je tu obrovská konkurence v podobě světových velikánů nejen rockové, ale už i vážné hudby, kteří v dobrém
slova smyslu, zaplavují náš trh. To samozřejmě oslabuje českou hudbu, protože
fanoušek má jen jedny peníze. Čili každá doba má svý pro a proti. Obrovská
výhoda této doby je naprostá svoboda
v umění. S minulostí bych neměnil…

Kultura 11
ká dobr
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MARIE PODVALOVÉ
Vás srdečně zve na akci pro děti

SRDEČNĚ ZVE NA

ˇ
ˇ
Vecerníckovský
pohádkový
les

V neděli 18.května 2014 od 13:00 do 17:00
V Zámeckém parku (ulice Cukrovarská)
Vstup 50 Kč

VE STŘEDU 9. DUBNA 2014
OD 18,00 HODIN
SÁL ŠKOLY

Herci v krásných kostýmech
Originální hry na trase dlouhé 2 km
na všechny děti čekají v cíli dárky

více informací a možnost registrace (5 dní před akcí) na

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

www.

.cz

INZERCE

INZERCE

www.veldo.cz
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Kultura

senioři

Večerníčkovský pohádkový les pobaví děti v zámeckém parku
v Čakovicích

»»Máte rádi večerníčkovské pohádky? Chcete si hrát
a dobře se pobavit? Vstupte alespoň na jeden den do
pohádky za televizní obrazovku.

Společnost Velká dobrodružství a Městká část Praha-Čakovice připravily v zámeckém parku u ulice Cukrovarská v neděli
18.5. od 13-17 hodin speciální večerníčkovský pohádkový les.
V parku na vás i vaše děti budou čekat pohádkové postavy
z Krkonoš, panenka v sukýnce z máků, známí bratři nešikové
v roláku, skřítkové z pařezové chaloupky, spolužáci z 3.B. a další známé postavičky. Děti budou u každého z nich muset plnit
úkoly. Dokáží vylovit larvy z mraveniště a donést zrnka máku
ke staré makovici? Pomůžou zatlouct popletům hřebík a najdou uplakané zlatovlasé víle penízky, které ztratila na louce?
Po splnění všech úkolů dostanou všichni malí poutníci dárek
z truhly u Stromu splněných přání.
Více informací a možnost registrace najdete na stránkách pořádající společnosti Velká dobrodružství - www.veldo.cz. Akce se bude
konat za každého počasí tak určitě doražte. Budeme se těšit!

ProJesle
Soukromé jesle a školky

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

Praha 4 – Krč „Točitá“ | Praha 8 - Dolní Chabry „V Budyšínské“
Praha 8 – Ďáblice „Kokořínská“ | Měšice – „Nad Babím dolem“







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

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

Kulturní rubrika
9. 4. – 18:00
Velikonoční koncert žáků. ZUŠ Marie Podvalové, sál
školy.
15. 4. – 10:00
Čaroděj a pyšná princezna. Téměř divadelní společnost, podkrovní sál čakovického zámku. Pořádá Mateřské centrum Cirkus.
Komorní filmový klub Bílej mlejn - Čakovický zámek
16. 4. – 19.00
Projekce záznamu koncertu Filharmonie Hradec Králové „Křížová cesta“. Pašijová hra pro sólisty, smíšený
sbor, dětský sbor, recitátory a orchestr. Jako exkluzivní
čestný host spolku Bílej mlejn doprovodí projekci svou
přednáškou autor díla, skladatel a šéfredaktor stanice
Českého rozhlasu Vltava p. Lukáš Hurník. Vstupenky
na projekce Filmového klubu Bílej mlejn k zakoupení
ve Farmářském obchůdku na Cukrovarské nebo dále
uvedeném telefonu. Další program a informace o filmové klubu naleznete na www.facebook.com/bilejmlejn a www.bilejmlejn.cz nebo na tel.: 777 289 912.

Klub seniorů
Přednášky duben 2014

2.4. Eva Sokolová – Vycházka do Rudolfina – S Evou Sokolovou
se vydáme na nám. J. Palacha, kde se při pravém břehu Vltavy
nachází novorenesanční budova Rudolfinum. V její Dvořákově
síni se pořádají významné koncerty, např. v rámci Pražského
jara. Budova Rudolfina patří České filharmonii, jež zde i sídlí.
Sraz účastníků vycházky je ve 12.30 na konečné autobusů
u Tesco expres. Odjezd busem č. 140 směr Palmovka.
16. 4. Z. Zelenková - IC Creative Praha od 14.00 hod. –
Téma: „Pletení z pedigu – košíček s pevným dnem“
23. 4. PhDr. Jiří Sommer, CsC od 14.00 hod. – Téma:“Maroko“
30. 4. Jindra Soroková od 14.00 hod. – Téma: „Barcelona“

Výlet na Zlatou korunu a stezku korunami stromů
Klub seniorů pořádá dne 27.5. 2014 výlet do jižních Čech na
zajímavou stavbu nedaleko Lipenské přehrady. Odjezd bude
v 5.45 z nám. J. Berana.
Stezka korunami stromů je vyhledávaným cílem a zárukou
nezapomenutelného zážitku.Užijete si zde nejen výhled na
lipenské jezero a daleké okolí, ale během výstupu až na samý
vrchol 40 m vysoké vyhlídkové věže potkáte různé zajímavosti
na trase dlouhé 675 m. Cesta je pozvolná, nenáročná. Cestou
si prohlédneme i Zlatou korunu a Opatskou kapli. MČ Praha
– Čakovice hradí cestovné, vstupy si hradí každý návštěvník
sám. Bližší informace u pí. Sorokové na tel. 777 482 981, 283
061 427 nebo v Klubu seniorů.

inzerce 13
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historie
Také další miškovický občan Václav Nikl létal ve Francii jako bojový pilot. Na dobové
fotografii je první zprava v prostřední řadě
Zdroj: Tom Dolezel

Vzpomínka na pilota Josefa Bendla
»»Právě

v těchto dnech vzpomínáme sté výročí narození (27. 3.
1914) miškovického občana a pilota z druhé světové války Josefa Bendla. Soustřeďme se nyní na popis
posledních hodin jeho života.
Vesnický kluk se zájmem o letectví, zaměstnanec závodu Avie, sportovec,
který vojenskou službu prodělal ve Kbelích, kde získal průkaz polního pilota, se
rozhodl bojovat proti fašismu. Společně
s miškovickými kamarády odešel ilegálně z protektorátu do Polska. Svízelnou
cestou se nakonec dostal až do Francie.
Francie vstoupila do války s Německem
4. 9. 1939. Peruť 6/1, kam byl později pilot Bendl přidělen, byla nejdříve umístěna v Marignane a po několika přesunech
je převelena na letiště Lognes-Emerainnville u Paříže. Je vyzbrojena letouny
typu Morane MS-406. Je to na tehdejší
dobu moderní stroj s motorem o výkonu 850 HP, ale je pomalý, dosahuje maximální rychlosti sotva 400 km/h.
10. 5. 1940 zahajují Němci ofenzivu. Počátkem června měla skupina 13 letců,
zničila 17 nepřátelských letounů a měla
již 4 padlé. Tento letecký útvar byl posílen 6. 6. 1940 dalšími piloty. S nimi přišel
pravděpodobně i pilot Bendl, který v dřívějších dokumentech není jmenován.
7. 6. byla u perutě zřízena 1. čsl. letka, do
které byl již zařazen pilot Bendl v hodnosti desátníka. Před bojovým letem
nebo těsně po něm musel být povýšen
na četaře. Byl povýšen posmrtně?
Do povědomí obyvatel našich obcí se
dostala nespravedlivě informace, kterou

o posledních minutách pilota Bendla
rozšířil bývalý kronikář Jaroslav Musil.
Byla uveřejněna v kronice obce, v knize,
kde je zdůvodněno pojmenování ulice
Bendla v Miškovicích a nakonec i převzata do knihy „Čakovice“ vydané v roce
2005. Následně uvádím jen část textu:
„Při operačním letu v prostoru Amiens,
severně od Paříže, dne 7. června 1940
byla jeho letka curtissů napadena přesilou německých messerschmittů a četař
Bendl končí svůj život v troskách zastaralé francouzské stíhačky, která nedávala v souboji s Me-109 mnoho naděje na
vítězství.“
Zde je špatně uveden
bojový prostor, let byl
proveden na jiném typu
letounu, k leteckému
souboji s Me-109 vůbec
nedošlo. Památka tohoto mladého pilota zasluhuje, abych zde zaznamenal pravdivě průběh
jeho prvního, ale také
posledního operačního
letu: „7. června, v podvečer, vzlétl roj poručíka
Janoucha proti postupujícím německým tankovým jednotkám, obrněných a doprovodných
vozidel a zaútočil na
ně v prostoru u Forges-Eaux. Roj provedl útok
prudkým střemhlavým

Hrob Josefa Bendla
v La Targette
Zdroj: Tom Dolezel

letem. Německá kolona se pohybovala
v oblacích prachu. Rojem byla ostřelována z palubních zbraní. Po přeletu
několika pahorků spatřili piloti novou
kolonu. Velitel vystoupil s rojem výše a
zahájil útok na konec asi 400 m dlouhé
kolony. Po ostřelování celý roj svůj ničivý
útok znovu opakoval. Byl však přivítán
silnou protiletadlovou palbou. Po průletu roje následoval velitele jen značně
prostřílený letoun četaře Bendla. Letoun
Morane pilota S./Lt. Paturle byl sestřelen
a v plamenech se zřítil k zemi. Přesto
však velitel roje a pilot Bendl pokračovali za silné protiletadlové palby v boji.
Velitel zaslechl zřetelný zvuk rozprasků. Sehnul se instinktivně kupředu, ale
v zápětí vyhlédl z kabiny. Spatřil strašný obraz, který trval jen několik zlomků
vteřiny. Letoun Morane pilota Bendla explodoval ve vzduchu po přímém zásahu,
vznítil se a dopadl na zem a tam se ještě
několikrát převalil v plamenech, obalen
hustým, černým kouřem.“
Tak zaznamenal později průběh operačního letu velitel roje, který jediný přežil.
Je uveden v knize Z. Šmoldase „Českoslovenští letci v boji proti fašismu“.

historie
Tak probíhal boj, tak byl zakončen život
mladého pilota. Jeho ostatky byly převezeny na čs. vojenský hřbitov La Targette
(Francie) a jsou uloženy v hrobu č. 144.
Ob jeden hrob, v č. 142, je pochován
František Novák, náš nejslavnější předválečný letec-akrobat.
Poručík Janouch přistál nouzově na louce poblíž Paříže s prostříleným letounem
a zraněn. Než byl převezen do nemocnice, napsal strohé vojenské hlášení: „Emeraiville 7. 6. 1940. Start 17 hod. 40 min.

Posádky, velitel roje poručík Janouch,
č. 2 S/Lt Paturle, č. 3 četař Bendl. V nařízeném prostoru provedeno 8 útoků na
kolony. Dvě téměř zničeny. Osm vozů
(z toho jeden velitelský) zapáleno, mnoho jiných poškozeno. Silná protiletadlová obrana. Dva vlastní letouny č. 2 a č. 3
roje sestřeleny v plamenech. Posádky se
nezachránily padáky.“
Pro ověření průběhu posledního bojového letu pilota Bendla jsem požádal
francouzské velvyslanectví v Praze. Vo-
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jenský ataché mi zaslal v r. 2006 výňatek
z deníku operací příslušné jednotky, který v podstatě potvrdil popsanou verzi
boje. Upozornil mě též na francouzskou
vojenskou literaturu a přiložil i dvě mapy
letiště, odkud provedl pilot Bendl svůj
poslední start.
Věnujme tichou vzpomínku mladému
pilotu, našemu bývalému spoluobyvateli, který ve svých 26 letech položil život
za vítězství ve druhé světové válce.

Jan Sládeček

Fotohádanka
V minulém čísle nám do redakce přišly desítky odpovědí,
ale bohužel jen jedna správná. Minulá fotohádanka byla
nejspíše tak těžká, že ani někteří „mazáci“, kteří odpovídají pravidelně a pravidelně správně, si s ní tentokrát nevěděli rady. Pouze Jaroslav Tůma z Čakovic správě poznal
budovu místní pošty na fotce staré více jak sto deset let.
Pan Tůma mimo jiné získává cenu v naší fotohádance již
podruhé. I tentokrát mu velmi gratulujeme.
Poznáte i tentokrát naši fotohádanku? Poznáte, která křižovatka ze čtyřicátých let je na obrázku? *

Pan Jaroslav Tůma jako
jediný správně poznal
čakovickou poštu.
Gratulujeme!
Foto: Jaroslav Svoboda
* 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.
Na nejrychlejšího opět čekají zajímavé odměny.

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.

Stanoviště těchto kontejnerů:
Třeboradice
- parkoviště u hřbitova / 1 ks
Miškovice
- Na Kačence / 1 ks
Mimo tyto dny je možné využít stanoviště VOK Na Bahnech k odložení velkoobjemového odpadu a sutě do přistavených kontejneru.

Z MHMP máme přiděleno
na období 1 – 6/2014
15 VOK.
duben – 02. 04., 23. 04.
květen – 14. 05., 28. 05
červen – 11. 06., 25. 06.

Harmonogram mobilního sběru
„Nebezpečného odpadu 2014“
– Praha - Čakovice
10. 06. – út
2. křižovatka ul. Schoellerova - Mezi hřbitovy
15.30 – 15.50
Mobilní sběr nebezpečného odpadu pro občany zajišťuje hlavní město Praha.
Při mobilním (zastávkovém) sběru lze bezplatně odložit následující druhy nebezpečného odpadu: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný
odpad s obsahem rtuti, olej a tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky
(čistící prostředky), nepoužitelná léčiva a cytostatika, baterie a akumulátory
Není možné odložit vyřazená elektrozařízení, např.: lednice, TV a PC monitory, tiskárny,
mobily, rádia, videa.
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inzerce
Sbírka ošacení
pro Diakonii Broumov

Městská část Praha – Čakovice, Úřad městské části

Sbírka ošacení pro Diakonii Broumov

přijme do pracovního poměru

PRACOVNÍKA DO ODBORU
TECHNICKÉ SPRÁVY ÚMČ
Náplň práce:
 práce při údržbě zeleně, úklidu
a údržbě městské části podle
pokynů vedoucího TS (manuelní
práce, obsluha zahradní a jiné
techniky, řízení motor. vozidel)
 pracovní pohotovost především
v zimním období
 ostatní činnosti dle Organizačního
řádu a pokynů vedení ÚMČ
Požadavky:
 řidičský průkaz (skup. C a profesní
průkaz výhodou)
 spolehlivost

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

Kde?

Klub seniorů, Cukrovarská 52, Praha 9 – Čakovice

Nabídky podávejte do podatelny ÚMČ osobně nebo poštou na adresu:
Úřad MČ Praha – Čakovice, Nám. 25. března 121, 196 00 Praha - Čakovice
Nástup je možný dohodou, předpoklad 1. dubna 2014
Podrobnější informace na ÚMČ:
tajemnice ÚMČ ing. Milena Pekařová tel. 283 061 415
nebo vedoucí OTS Štefan Pecník, tel. 283 061 431

Kdy?
dne 7. dubna 2014 (pondělí)
od 13,00 – 18,00 hod.

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

 občanská bezúhonnost
 fyzická zdatnost, dobrý zdravotní
stav
 pracovitost
 zkušenosti se zahradní technikou
výhodou
Platové zařazení:
 6. plat. třída podle Nařízení vlády
č. 564/2006 Sb. o platových
poměrech
zaměstnanců
ve
veřejných službách a správě a zák.
č. 262/2006 Sb., v platném znění,
stupeň dle délky praxe

dne 8. dubna 2014 (úterý)
od 13,00 – 16,00 hod.

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

Věci, které vzít nemůžeme:
•
•
•

ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil - musíme jej nechat na vlastní náklady
zlikvidovat

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!!!!

Naším prostřednictvím můžete darovat:
letní i zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony, závěsy • látky (minimálně 1m2),
prosíme, nedávejte odřezky a zbytky látek •
péřové přikrývky (i samotné peří), polštáře,
deky a spací pytle • školní a sportovní potřeby
• hračky – nezničené, rozbité Vám budou
vráceny • obuv – veškerou nepoškozenou, páry
svázané nebo spojené gumičkou, aby se boty
neztratily • 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
Děkujeme za Vaši pomoc

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

Kuchyně, nábytek na míru, dětské pokoje
dveře,okna, schodiště ,pergoly a jiné
Přijedeme, zaměříme
zdarma a nezávazně

Kdy?

Psí salon Charlie
Bendlova 86/9, Praha 9 - Miškovice

Objednávky a zaměření

stříhání, trimování, koupání
depilace ušních chloupků, úprava drápků
všechna psí plemena

Konzultace a výroba

Nově otevřeno!

+420 602 591 652

+420 777 504 260
www.kbv-truhlarstvi.cz

www.saloncharlie.cz, tel. 603 961 143

již od 299 Kč za měsíc

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

AKČNÍ NABÍDKA
NOTEBOOK ZDARMA

Objednejte si týden rychlého internetu
na zkoušku zdarma!
428001-ADC_inzerat[185x90] 06/2013.indd 1

26.6.13 13:19
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„V proměnách času“ – beseda, během níž jsme
zavzpomínali na občany Čakovic, Miškovic a Třeboradic
»»Byla středa, 5. února 2014, 16

hodin. V Schoellerově sále Čakovického zámku začínalo zvláštní
a výjimečné setkání. Čestnými vzácnými hosty byly 3 výjimečné ženy:
paní Eva Vaňousová, která jako
velmi mladá dívka prošla několika
koncentračními tábory, paní Eva
Hýblová, dcera pana Jiřího Berana
umučeného nacisty, a paní Jarmila
Strašáková, členka výboru CIM – zástupkyně za ČR.

Sváteční atmosféru setkání navodilo
vystoupení žáků ZUŠ Marie Podvalové. Mezi účastníky jsme viděli studenty a pedagogy čakovického gymnázia
a občany Čakovic, Miškovic a Třeboradic.
Milé setkání zahájily organizátorky akce
– Jana Kosová a Štěpánka Marková, která na čakovickém gymnáziu již dvakrát
zorganizovala exkurzi do Osvětimi a Březinky.
Na začátku nám paní Jarmila Strašáková
povídala o Mauthausenu a promítaly se
připravené fotografie.
Paní Hýblová vzpomínala na svého tatínka
pana Jiřího Berana, kterého nacisté umučili v koncentračním táboře v Osvětimi.
Paní Eva Vaňousová vzpomínala na svou
rodinu a na pobyty v táborech.
Všem nám dokázala, že díky obrovské
vitalitě a pozitivnímu přístupu k životu
šlo přežít i tyto hrůzy a po návratu prožít
i plnohodnotný, zajímavý a šťastný život.

Vzpomínky byly někdy bolestivé, ale na osudy čakovických rodáků, kteří byli umučeni
německými SS v koncentračních táborech, se nesmí zapomenout
Paní Vaňousová nepřipomínala jen tragické události,
vzpomínala i na ty zvláštní,
co jí pobyt v táborech dal: na
sílu přátelství, na povědomí
vzájemné pomoci, na věrné
kamarádství. Několikrát se jí
podařilo návštěvníky pobavit, např. když prohlásila: ,,Já
jsem tam taky hrozně zhřešila!“ Všem se v tu chvíli zatajil
dech v očekávání nějakého
strašlivého skutku, ke kterému se nám
paní Vaňousová za chvíli přizná.

,,Já jsem jednou sežrala kamarádce lžíci
marmelády! Ona byla na marodce a já
měla strašný hlad. Ale hned při dalším
přísunu jsem jí tu marmeládu vrátila!!!“
Bylo to zvláštní setkání. Setkání k nezapomínání na hrůzy, které přinesl fašismus. Setkání v příjemné atmosféře,
s lidmi, kteří mají srdce na dlani. Setkání
s lidmi, kteří dokázali i přes zlé zážitky
projít životem s láskou a pokorou.
Nezapomněli. Vzpomínají. A všichni přítomní, hlavně mladí lidé, pochopili, že
zapomenout nemůžeme, ale žít musíme.
S láskou a pokorou.

(red)
Organizátorky akce Jana Kosová
a Štěpánka Marková s paní profesorkou
Annou Fidlerovou

18

školství

sport

Maturanti tančí na výbornou
»»Prostory

pražského klubu SaSaZu, kde se jindy na náročných večírcích střídají české celebrity, patřily
na jeden večer maturantům z čakovického gymnázia. Rodiče, přátelé,
učitelé i bývalí studenti školy sem
přišli podpořit letošní maturanty.
Chvilku slávy si ale užili i nováčci na
gymnáziu, studenti 1.S. Ti na plese
byli slavnostně imatrikulováni.

Maturanti v hlavní roli
Celým večerem provázel zkušený moderátor rádia Evropa 2 Ondra Vodný. A pro
potlesk si hned zkraje plesu přišli studenti prvního ročníku, kteří z rukou své
třídní profesorky Miroslavy Šilhavé převzali imatrikulační listiny a stužky. Ná-

sledné šerpování maturitních tříd 6.SA
a 6.SB bylo hlavním hřebem večera. Maturanty za doprovodu oblíbených písní
„ošerpovaly“ jejich třídní profesorky Štěpánka Marková a Olga Švábová. Štěstí
pak svým studentům popřála i ředitelka
školy Daniela Hochmanová.

Taneční i jiná překvapení
K tanci a poslechu po celý večer hrála kapela Horváth Band. Ale i ti, kteří aktivnímu tanci příliš neholdují, si přišli na své.
Inspirovat se mohli například vystoupením taneční skupiny Out of Bounds
nebo překvapením šestých ročníků. 6.SA
pobavila netradičním nápadem a skvělými rekvizitami, 6.SB zase zajímavou choreografií. A co víc, do půlnočních překvapení se zapojily i obě třídní profesorky.

JARNÍ FOTBALOVÁ SOUTĚŽ

Zábavě předcházelo náročné
zařizování
Jak je na gymnáziu zvykem, organizace plesu i veškeré finanční náklady jsou
zcela v režii maturantů. „Se zařizováním
jsme začali už během 5. ročníku, kdy
jsme si zvolili plesový výbor. Koncem
loňského školního roku jsme vybrali prostory a přípravy naplno začaly až v říjnu,“
říká jedna z organizátorů, studentka
6.SA Lucie Kroupová, která také za svou
třídu podepsala smlouvu s pražským
klubem. Celkový rozpočet plesu se pak
vyšplhal až ke 280 000 Kč. Škola samotná maturantům nepřispěla. Podpořilo je
pouze SRPŠ, které ze svého fondu uvolnilo 25 000 Kč.

Nikola Staňková
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S příchodem jara jsme pro všechny
fotbalové fandy připravili zbrusu
novou soutěž o lístky na fotbalové
utkání. Zajímavý zápas nabídne
25. kolo nejvyšší fotbalové soutěže.
Na hřiště pražské Slavie, přijede
mistrovská Plzeň a vy můžete být
díky nám u toho. Stačí se zúčastnit
naší soutěže, správně odpovědět na
otázku a mít trochu štěstí.

Soutěžní otázka:
Jaký stadion je domovem klubu SK Slavia Praha?
a) Eden

b) Juliska

c) Ďolíček

Správné odpovědi posílejte pomocí SMS na číslo
724 48 28 68 ve tvaru SOUTEZ(mezera)A nebo B
nebo C(mezera)vaše příjmení
Cena jedné SMS je standardní dle vašeho tarifu.
Na dvě vstupenky na utkání Slavia - Plzeň se může
těšit každá pátá správná odpověď.

sport 19
Třeboradičtí po domácí výhře s Uhříněvsí 3:0 smolně prohráli
na ČAFC 1:5
Třeboradičtí už za sebou mají první dvě jarní utkání. Nejprve si ve střížkovském azylu poradili s poslední Uhříněvsí 3:0,
ale v dalším kole prohráli na hřišti ČAFC 1:5. Výsledek vypadá
na první pohled krutě, ale domácím padlo do sítě téměř vše
a Třeboradice naopak provázela veliká smůla - neuznaný gól,
sporná penalta proti týmu, vlastní neproměněná penalta, dvakrát obránci "Čafky" vykopávali míč z brankové čáry... „Domácí
nás vyučili v produktivitě, dali ze sedmi střel pět gólů, my těch
střel měli snad patnáct. Je lepší si tu smůlu ale vybrat teď na
začátku, než později,“ komentoval průběh nešťastného střetnutí trenér, který má nyní k dispozici asistenta Ivana Petrboka.
„Dlouhá léta pracoval u mládeže Sparty, byl i v Meteoru, jsem
rád, že tu je,“ pochvaluje si novou spolupráci.
Text a foto: Michal Káva

Třeboradice zahájily jaro výhrou.
A chtějí v tabulce výš
»»Fotbalisté Třeboradic za sebou mají nepovedený pod-

zim a na jaře by chtěli svoji reputaci napravit. V tabulce pražského přeboru totiž přezimovali až na třinácté
příčce.

Během zimní přestávky došlo k několika změnám a do jara
vstoupili třeboradičtí hráči úspěšně, domácí výhrou 3:0 nad
poslední Uhříněvsí. Největší posilou je zkušený Pavel Macháček, který přišel z druholigového kádru střížkovské Bohemky.
„To je výrazná posila. Je to univerzál, co hrál nedávno i ligu. Přišel k nám na půl roku,“ říká trenér týmu Stanislav Nekolný. Který doufá, že se ještě do kádru zapojí útočník Šenkeřík, který už
za Třeboradice nastupoval v podzimní části. „On chtěl jít ven,
ale nejde to. Je hráčem Baníku, byl na hostování v Bohemce
a teď hrál u nás. Uvidíme, jak to s ním dopadne. Chodí s námi
trénovat a kdyby zůstal, tak v téhle naší situaci by to byla velká
posila. Je otázka, jak se ke všemu postaví v Ostravě,“ vysvětluje
trenér Nekolný.

Jarní los Třeboradic:
16. kolo: Třeboradice - Uhříněves 3:0
17. kolo: ČAFC - Třeboradice 5:1
18. kolo, 22.-23. března: Třeboradice - Háje
19. kolo, 29.-30. března: Libuš - Třeboradice
20. kolo, 5.-6. dubna: Třeboradice - Zbraslav
21. kolo, 12.-13. dubna: Královice - Třeboradice
22. kolo, 19.-20. dubna: Třeboradice - Vršovice
23. kolo, 26.-27. dubna: Přední Kopanina - Třeboradice
24. kolo, 3.-4. května: Třeboradice - Radotín
25. kolo, 10.-11. května: Motorlet B - Třeboradice
26. kolo, 17.-18. května: Třeboradice - Meteor B
27. kolo, 24.-25. května: Bohemians Praha B - Třeboradice
28. kolo, 31. května - 1. června: Třeboradice - Uhelné sklady
29. kolo, 7.-8. června: Třeboradice - Žižkov B
30. kolo, 14.-15. června: Admira B - Třeboradice

Hledám pronájem bytu v Čakovicích a okolí (minimálně 2+KK), cena do
12.000,- Kč včetně poplatků. Tel.: 603 892 432
HODINOVÝ MANŽEL - stavební inženýr. Práce v domácnostech - spolehlivě,
pečlivě, kvalitně (www.manzelhodinovy.cz), tel. 774 908 240
PEDIKÚRA Miškovice (145,- Kč, s docházkou 195,- Kč), tel. 606 500 867.
MASÁŽE za příznivé ceny, tel. 606 106 366.
Nabízíme montážní a truhlářské práce, pergoly, dřevostavby, vestavěné skříně, hodinový manžel, výškové práce, rizikové kácení. Tel. 777 588 119
!!! Vyklízení - Stěhování !!! Vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí. Odvoz starého nábytku k likvidaci. Stěhování všeho druhu. Odvoz nepotřebných věcí
k likvidaci. Tel. 773 484 056
Žaluzie, rolety, plisé, sítě proti hmyzu,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

Zveme Vás k nákupu
do nového

Kuřecího ráje
„u kostela“

Cukrovarská
Cukrovarská 34, Praha 9 – Čakovice
Oteví
Otevírací
rací doba

Po - Pá: 09.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hod
Sobota: 08.00 – 12.00 hod

Těšíme
šíme se na Vaš
Vaši ná
návštěvu!

(12.30hVynesení Morany)
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