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Předškoláčci z Miškovic a Třeboradic 
se loučili na zámku se školkou, str. 7
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PRODEJ TŘEBORADICKÉHO MEDU 

z vlastní včelnice 1. Na Zlaté – 

Třeboradice /poslední zahrada vlevo 

směr Mirovice/ 2. Na Barikádách 

885/4, Čakovice. Ing. Martin Devera 

603 418 618, 739 65 88 29. 

Med květový smíšený, cena 

145Kč/1kg, při odběru nad 5 kg sleva.

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

                                               

Lezecká stěna – Boulder – bar 
Boulder MyWay je první čakovická stěna, která nabízí bouldering, lezení na 13m vysoké 
stěně a příjemné posezení v našem baru. 

-  dětský MINI Boulder
-  klasický boulder, kde je 40 značených cest o obtížnosti 3  6C+
-  13 metrů vysoká stěna, která má 11 linií a 23 cest
- Příjemné posezení pro 20 lidí s možností pořádat zde team buildingové aktivity 

nebo narozeninové oslavy pro vaše děti 
- možnost objednat instruktora lezení  

 
Stačí si zabalit sportovní oblečení, vše ostatní si u nás můžete zapůjčit. 
 
    ul. Za cukrovarem 1002 v Praze 9 Čakovicích, přímo pod komínem 
bývalého cukrovaru, za modrou ubytovnou, vedle Fitness Relax La Fabrique. 
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realitní kancelář se sídlem v Čakovicích 

KP reality  
tel. : 608958635, 224012838 

Email : kprk@seznam.cz, www.kpreality.cz 
pro svou stávající klientelu či zařazení do nabídky 

hledáme zejména domy, byty a pozemky  
v Praze a okolí na prodej i pronájem 

prodáváme lesní a zemědělské 
pozemky, chaty a chalupy po celé ČR 

řešíme i právní vady, exekuce, věcná břemena či 
jiné narovnání vlastnických vztahů 
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Z Čakovic na kole až k moři
Velký cyklistický nadšenec Rudolf Vecka se na kole vydal od 
svého domu v Čakovicích nejpřímější cestou k otevřenému 
moři. Trasa na polské pobřeží měřila 660 kilometrů.

Co se u nás dělo před sto lety?
Velmi oblíbenou rubrikou jsou "stoleté perličky" Jarmily 
Krákorové. Nalistujte stranu 14 a přečtěte si, co se na území 
Čakovic dělo v letních měsících roku 1916.

TJ Avia Čakovice uspořádala skvělý turnaj
Náš házenkářský oddíl uspořádal v posledním 
červnovém víkendu republikové mistrovství dorostenců 
a hráči, trenéři, rozhodčí i návštěvníci si turnaj opravdu 
pochvalovali.

Školní rok byl hektický, ale i úspěšný 
Ředitel Základní školy Dr. Edvarda Beneše se ohlíží za 
uplynulým školním rokem, bilancuje jej a také se dívá směrem 
do toho dalšího. Na řadu povedených projektů je právem pyšný.

Stovky návštěvníků si užívaly Spolkový den
Potřetí se konal Spolkový den, akce, na které svoji činnost 
představila téměř všechna sdružení z naší městské části. Radost 
z toho měli rodiče, i jejich děti.

Víte, co musíte udělat při prodeji garáže?
Řada lidí dnes chce prodat či koupit garáž. Víte o tom, že městská 
část má předkupní právo a tedy musíte nejprve úřadu nabídnout 
vaši garáž k odkupu? Čtěte stranu 10!

Z obsahu

Slovo 

starosty

náš dotační program pokračuje, podali jsme totiž 
další nové žádosti na dotace.

Jedna se týká rekonstrukce zpustošeného objektu 
v Třeboradicích, na adrese Schoellerova 11/99. Ně-
kteří z občanů se dotazovali, zda není možné ob-
jekt použít na jiné účely, než je bydlení pro seniory. 
Jelikož se jedná o operační fond Evropské unie Pól 
růstu, jsou jeho kapitoly jsou jasně orientované na 
sociální bydlení. Tento záměr budeme muset udr-
žet minimálně pět let po rekonstrukci.

Primární zájem radnice je tento objekt opravit 
a zvelebit, aby Třeboradicím nedělal ostudu. Mož-
ná bychom si sami představovali jiné využití, ale 
jednotlivé dotační programy jsou jasně definovány 
a nenechává nám to prostor na přílišnou kreativitu. 
Pokud se za pár let po rekonstrukci rozhodneme, 
že ho chceme využít, tak to již bude možné. Nicmé-
ně potřeba bytů pro seniory je značná.

Další dotaci, kterou jsme získali, je na náš projekt 
Pestré stravování. Ten si klade za úkol nasměrovat 
školáky ke zdravé výživě tak, abychom u dětí škol-

ního věku zamezili výskytu obezity a civilizačních 
nemocí. Tento projekt by se měl realizovat ve dru-
hé polovině tohoto roku na Základní škole Dr. Ed-
varda Beneše.

Rád bych využil této příležitosti a poděkoval všem 
pracovníkům ve školství za veškeré úsilí, snahu 
a odhodlání ve školním roce 2015/2016.

V minulých dnech proběhlo v Schoellerově sále 
čakovického zámečku rozloučení s předškoláčky, 
velice milé setkání rodičů dětí z mateřských škol. 
Bylo opravdu příjemné pozorovat, jak ředitelka 
a  učitelky pečlivě znají každého žáka a dokázaly 
o nich velmi pěkně hovořit, pečovat a výborně je 
připravily na vstup do další životní etapy.

Chtěl bych vám, milí sousedé, popřát krásné léto 
a jako vždy, abyste si ho užili jak nejlépe bude mož-
né a vaše cestování a letní radovánky jsou bezpeč-
né a bez úrazů.

S úctou Váš starosta
Alexander Lochman

Milí sousedé,

U nás v Čakovicích – zdarma pro své občany vydává měsíčně MČ Praha – Čakovice, Periodický tisk úzmeního samosprávného 
celku, Náměstí 25. března 121, 196 00 Praha – Čakovice, IČ: 00231291 – tel.: 283  061  419, fax: 283  933  497, email:  
unas@cakovice.cz, mestska.cast@cakovice.cz, www.cakovice.cz. Za obsahovou a gramatickou správnost příspěvků nesou 
odpovědnost autoři. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, redakčně upravovat, případně nepřijmout k  otištění. 
Nevyžádané rukopisy a  fotografie se nevracejí. Za  obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Redakce: Michal Káva. 
Jazyková korektura: Michal Káva a Ing. Eva Bajaníková. Redakční rada: Miroslava Spoustová, Dagmar Nová. Příjem inzerce: 
inzerce@cakovice.cz, tel.: 283 061 426. Evidenční číslo MK ČR E 14335. Sazba: MS-Design, tisk: Vydavatelství MAC, spol. s r. o. 
Distribuci do všech poštovních schránek v MČ Praha – Čakovice zajišťuje Úřad MČ – toto číslo vyšlo v červenci 2016.



4 školStví

 » Prázdniny jsou tu a na dva mě-
síce chodby škol osiří. V naší měst-
ské části je školství na špičkové 
úrovni a důkazem toho je i Základní 
škola Dr. Edvarda Beneše. Popoví-
dali jsme si s ředitelem Martinem 
Střelcem o uplynulém školním roce 
i o vyhlídkách do toho dalšího.

Pane řediteli, když se ohlédnete za 
uplynulým školním rokem, jaký z vaše-
ho pohledu byl?

Byl hektický, stejně jako bude každý další 
rok, který nás čeká pár příštích let. Ať už 
kvůli nové školní budově, nebo v oblasti 
personální, protože každým novým ro-
kem zapojujeme poměrně dost nových 
kolegů. Zároveň musím říci, že co se 
týče výchovných problémů a „průšvihů“ 
žáků, tak v tomto směru to byl rok velmi 
klidný. Z velké části to přikládám kvalitní 
činnosti nově zřízeného Školního pora-
denského pracoviště. Povedlo se nám 
rozpohybovat některé aktivity, se který-
mi se nám v minulosti dlouho nedařilo, 
jako například školní parlament. Z  pro-
jektů, od kterých jsem třeba tolik ne-
čekal, se vyklubaly do budoucna velmi 
přínosné aktivity, jako třeba Future class 
room. V tomto školním roce jsem se také 
rozhodl, že po 7 letech mého působení, 
přistoupíme k dlouhodobě plánované-

Uplynulý školní rok byl hektický, ale v mnoha ohledech i velmi 
úspěšný, těší ředitele základní školy Martina Střelce

mu zásadnímu rozšíření managementu 
školy. Od září máme zřízené také již zmí-
něné Školní poradenské pracoviště. Tady 
jsem čekal spíše postupné etablování to-
hoto týmu s vizí dlouhodobějšího příno-
su, ale pozitivní přínos tohoto pracoviště 
předčil všechna má očekávání. Když to 
takto s Vámi rekapituluji,  tak se nakonec 
dá říct, že v mnoha ohledech to byl rok 
velmi úspěšný. Standardně hodnotím 
uplynulá období až v době prázdnin, 
takže jsem se evaluací uplynulého škol-
ního roku ještě nezabýval. Na hodnoce-
ní výsledků vzdělávání teprve dojde, ale 
jako jeden ze tří vedoucích hodnotících 
komisí absolventských prací vnímám rok 
od roku posun k lepšímu. Mám radost, 
když vidím při obhajobách, jak se rok od 
roku zlepšuje úroveň klíčových kompe-
tencí absolventů. 

Zmiňoval jste několik projektů. Je něja-
ký, na který jste obzvlášť pyšný?

Zřejmě právě na Future classroom a Škol-
ní poradenské pracoviště. Zřídit vlastní 
FC bylo víceméně momentální intuitivní 
rozhodnutí, které nakonec bude mít na 
budoucnost naší školy dlouhodobý po-
zitivní dopad.  Návrh na zřízení ŠPP vze-
šel od nové speciální pedagožky Jany 
Češkové, na základě jejího reflektování 
námi vyjádřených potřeb školy. To jsou 

dva zásadní projekty, které na dlouhou 
dobu ovlivní chod školy. Oba jsme na-
startovali na začátku právě uplynulého 
školního roku. Jinak jsme samozřejmě 
spustili, nebo pokračovali v celé řadě ak-
tivit, které jsou pro chod školy neméně 
významné a považuji je rovněž za velmi 
důležité a pozitivní.

Na čakovickou školu, na její styl výuky 
i výsledky lze slyšet hodně chvály. Je to 
pro vás spíše potěšující nebo spíše za-
vazující?

Hlavně to nepřeceňuji. Když se mluví 
o pověsti školy, tak to je věc velmi vrtka-
vá a není bohužel plně úměrná tomu, jak 
dobře škola funguje. Jsem v tomto hod-
ně opatrný. Na různých školeních, konfe-
rencích, nebo setkáních manažerů škol 
začínám vnímat, že je naše škola brána 
jako úspěšná. Máme řadu dobře nasta-
vených trendů a i z pohovorů s novými 
zaměstnanci je znát, že začínáme být 
součástí jistého odborného povědomí, 
což mě těší. U klientů je to složité, proto-
že každý má jiné představy o vzdělává-
ní, nemůže naplňovat představy všech. 
Šedesát učitelů má různé kvality. Pověst 
školy není o managementu, nebo o pro-
jektech, o kterých se mluví, či píše. První, 
co rodič vnímá a hodnotí, je práce učite-
lů. Právě ti jsou nositeli kvality školy.

Myslíte, že i samotným žákům se u vás 
líbí?

Pracujeme na tom. V pubertě je obtížně 
žáky motivovat, přirozeně negují všech-
no a škola není výjimkou. Snažíme se 
prosazovat partnerský přístup a  kdyko-
liv se řeší problémy starších žáků, kte-
ří jsou v rizikovém věku pro vztah žák 
- škola, řešíme je s respektujícím part-
nerským přístupem. Zaujmout je, aby je 
vzdělávání bavilo, je nesmírně obtížné 
a je to taková věčná výzva. Sledování 
absolventských prací a jejich obhajob 
mě ale uklidňuje, že to není tak špat-
né. Berou  to velmi vážně, odvádí veliký 
kus práce a hodně toho umí. Rozhodně 
mnohokrát více, než já v jejich věku. Ne-
chceme, aby žáci brali školu jako nějaký 
pravěk odtržený od současnosti. Je úžas-
né vidět, jak žák vyroste od prvňáčka do 
člověka v obleku, který dokáže dvacet 
minut prezentovat absolventskou práci, 
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kterou připravoval téměř rok. Mnohdy 
ty práce snesou měřítka středních škol 
a četl jsem i horší obhájené bakalářské 
práce. Skeptický tedy rozhodně nejsem.

Jaká je momentální kapacita školy?

Je to 1110 žáků, 900 v hlavní budově 
a 210 v Dyjské. V současné době máme 
celkem 910 žáků.

Je vybudování nové školní budovy do 
září roku 2017 nezbytné?

Tato současná kapacita je dostačující na 
příští školní rok, od dalšího už nová bu-
dova musí být. Vedení městské části si je 
toho vědomo a začne se stavět. Navýše-
ná kapacita bude stačit na další dva roky 
a mezitím bude zahájeno projektování 
a stavba kampusu. 

Kam až tohle může růst? Do Čakovic se 
stěhuje spousta mladých rodin s dětmi, 
máte představu o tom, jak to může vy-
padat třeba za pět sedm let?

Vycházím zatím z demografické studie, 
která se v současné době aktualizuje. 
Úplně nejhorší je varianta 1790 žáků, 
střed je 1650. V tuto chvíli celý projekt 
kampusu se stávajícími budovami smě-
řuje k takovému cíli, aby kapacita byla 
kampus 600, nová budova 210 plus 
stávajících 1110 a to nám dává kapaci-
tu 1920. To by mělo stačit i v té nejhorší 
variantě. Tím to ale skončí. Další růst se 
nepředpokládá, podle demografické 
křivky pak půjdeme opět dolů.

Co v nové budově bude, kromě samot-
ných učeben?

Tělocvična, standardně kabinety a men-
ší učebny. A také by ve stávající budově 
v Jizerské měla být společná jídelna pro 
žáky z obou budov.

I stávající jídelnu čeká rekonstrukce, 
že?

Čeká ji zásadní rekonstrukce a moder-
nizace vybavení kuchyně, aby vše smě-
řovalo ke kapacitnímu cíli kuchyně a  jí-
delny 2000 porcí denně. Dojde k tomu 
přes léto. Problém začíná být zejména ve 
výdeji jídel, výdejní prostor se celý pře-
dělá, aby se vydávání zrychlilo. Nikdy se 
doposud nestalo, aby si strávník neměl 
kam sednout. Pokud se občas vytvoří 
nějaké fronty, je to o rychlosti výdeje 
jídel. V rámci kampusu se pak  jídelna 
dvojnásobně rozšíří.

Jaké budou další změny pro příští škol-
ní rok?

Celá škola dospěla do stádia, kdy se le-
adership a management ve dvou lidech 
vyčerpal. Máme již přes 100 zaměstnan-
ců působících ve třech budovách. Nasta-
vili jsme  tedy novou organizační struk-
turu firmy a část agendy jednotlivých 
oblastí rozvoje a řízení bude delegována 
mezi další dvě zástupkyně, kterými bu-
dou Jana Češková s Petrou Boháčkovou. 
Společně s Kateřinou Švajdovou budou 
tedy od září tři. To je docela zásadní změ-
na, od září se lidé a hlavně zaměstnanci 
mohou v rámci vedení školy spolehnout 
na větší tým.

Dětem začaly prázdniny. Co po škol-

ním roce cítíte vy? Úlevu nebo už máte 
v hlavě myšlenky na další rok?

Až začnu pociťovat úlevu, tak to bude 
zřejmě začátek konce mého vedení ško-
ly. Koncepčně přemýšlím a plánuji roz-
voj školy neustále, ale je pravda, že v let-
ních měsících na to mám větší klid a vy-
užívám jistého odstupu. Prvních dvanáct 
třináct let kariéry ve školství jsem prázd-
niny psychicky ani fyzicky v podstatě 
nepotřeboval. Poslední dva roky už ale 
cítím, že mi přijdou k duhu, což je stan-
dardní vývoj vzhledem k době, kterou 
se škole intenzivně věnuji. Protože mám 
malé děti, tak se chci v létě věnovat ze-
jména rodině a snažím se běžnou pro-
vozní agendu alespoň na měsíc vypustit. 
Oficiálně čerpám dovolenou. Nicméně 
samozřejmě jsem v dosahu, a když se 
musí něco operativně řešit, tak jsem 
i v létě flexibilní a připravený kdykoliv se 
vzniklými problémy zabývat a ve škole 
jsem tedy dle potřeby. Teď je to navíc na 
dlouhou dobu poslední rok, kdy se v létě 
nebude nic zásadního mimo rekonstruk-
ci kuchyně stavět. Ve škole jsem rovněž 
koordinátorem školního vzdělávacího 
programu, to je tisícistránkový doku-
ment, který každé léto prochází revizí, 
v létě zpracovávám rovněž evaluaci ško-
ly a snažím využít čas k četbě odborných 
publikací, na které mi ve školním roce 
nezbývá tolik času, jak bych si předsta-
voval. Úplně vypustit školu z hlavy tedy 
nejde. 

Text a foto: Michal Káva
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VÝZVA
Podílejte se s námi na speciálním letním čísle!

Na začátku srpna dostanete do schránek speciální letní číslo časopisu U nás v Čakovicích, ve kterém naleznete přehled spolků 
a jejich činnosti, aby vám to usnadnilo rozhodování, kam byste mohli například umístit své děti.

VYZÝVÁME PROTO SPOLKY, aby se ohlásily na emailové adrese unas@cakovice.cz a obratem jim bude zaslán dotazník, 
který bude po vyplnění zařazen do tohoto letního čísla. Uzávěrka je v neděli 10. července!

Vykonáváte-li činnost pro naše děti, přihlaste se!

Spolkový den se opět vydařil na jedničku
 » „Potřetí za sebou měli občané 

naší městské části i širokého okolí 
možnost prohlédnout si na jednom 
místě činnost téměř všech spolků, 
které v Čakovicích působí. V zámec-
kém parku se totiž konal třetí ročník 
oblíbeného Spolkového dne.“

Akci pořádal spolek Bílej mlejn s kera-
mickým ateliérem Střípek a zúčastnilo se 
jej 23 spolků. Každý z nich ve svém stán-
ku představil svoji činnost i historii. Pro 
nejmenší návštěvníky to mělo i soutěži-
vý nádech, protože na řadě stanovišť se 

mohly děti zúčastnit nejrůznějších sou-
těží, za které dostaly razítko a když do 
stánku Bílýho mlejna odevzdali soutěžní 
kartičku se všemi razítky, dostali sladkou 
odměnu. Toho využilo 220 dětí.

Ti větší si užili několik milých a povede-
ných kulturních vystoupení, která pro-
bíhala na podiu uprostřed louky pod 
zámečkem. Velkou pozornost lákaly také 
vystavené vozy našich hasičů, které se 
také několikrát rozhoukaly. Ovšem ne 
kvůli pobavení dětí, ale přímo z parkovi-
ště u zámku dvakrát vyjížděli k zásahu!

Foto a text: Michal Káva
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Děti se na zámečku loučily s mateřskou školkou

 » Už tradiční je akce Louče-
ní s předškoláčky, která se koná 
v Schoellerově sále čakovického 
zámečku. A nejinak tomu bylo i le-
tos. Sál zaplavil dětský smích kluků 
a holek z mateřských školek z Miš-
kovic a Třeboradic.

K dětem promluvila ředitelka obou těch-
to předškolních zařízení Iveta Kudrnová 
a poté také starosta městské části Praha 
Čakovice Alexander Lochman.

Jako první do sálu vstoupily děti z Miš-
kovic a po slavnostním ceremoniálu jej 
vystřídaly ty Třeboradické. Obě skupin-
ky předvedly přítomným rodičům pěk-
né písničky a pak byly děti ošerpovány 
panem starostou a z rukou ředitelky 
a  svých milých učitelek dostaly drobné 
dárečky, aby měly roky v mateřské škol-
ce navždy ve svých srdcích.

A teď, kluci a holky, hurá na prázdniny 
a poté do školních lavic prvních tříd!

Do školy už se hodně těším, 
říká Davídek Dvořák
Z desítek účastníků Loučení s předško-
láčky jsme si krátce popovídali s Davíd-
kem Dvořákem z Miškovic.

Jak se ti na školce líbilo?

Bylo to dobrý a moc hezký. (směje se) 
Měli jsme moc hodné paní učitelky 
a hodně kamarádů.

Rodičům jste s kamarády zazpívali 
pěknou a dlouhou písničku. Jak dlouho 
jste se jí učili?

Od začátku roku jsme se jí učili a postup-
ně jsme přidávali sloky.

mĚStSkÁ čÁSt

A jak se těšíš do školy?

Těším se hodně. Hlavně na počítání, už 
umím do 59. Taky se těším na cvičení, 
malování a zpívání.

Text a foto: Michal Káva
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Zprávy z naší městské části
Podali jsme tři žádosti o dotace
V minulých dnech jsme finišovali s dopra-
cováním dvou žádostí o dotační tituly. 

Jeden z operačního fondu OPŽP na stu-
dii revitalizace Třeboradického potoka. 
Týká se zádržnosti vody, revitalizace 
a přírodních úprav toku. Pokud se nám 
podaří uspět, na potoku by mohla vznik-
nout rekreační zóna tak, jako se chystá 
na Mratínském potoku.

Druhou žádostí o dotaci je ta z operační-
ho fondu Evropské unie Praha - Pól růs-
tu, z kapitoly sociální bydlení. Chceme 
totiž zrekonstruovat objekt v Třeboradi-
cích Schoellerova 11/99 na čtyři sociální 
byty pro seniory a malou klubovnu pro 
obyvatele domu, přilehlé DPS a třebora-
dické spolky.

Jak jistě víte, dům je několik let neobý-
vaný a je ve špatném technickém stavu. 
Z dotace, jejíž výše je 80 procent nákladů, 
dům opravíme a ještě nabídneme níz-
kopříjmovým starším občanům levnější 
bydlení, než jaké nabízíme v  obecních 
bytech. Malá klubovna bude sloužit jako 
detašovaný Klub seniorů, bude sloužit ke 
schůzkám třeboradických spolků a měst-
ské části například na volby.

Třetí žádost, rovněž z operačního fondu 
Praha - Pól růstu s výší dotace 95 pro-
cent, je na vybudování, provoz a zaříze-
ní nízkoprahového centra pro mládež. 
Primárně bude sloužit jako zájmový 
kroužek pro děti a mládež zhruba od 
jedenácti do devatenácti let. Předpoklá-
dáme, že v něm bude výtvarný kroužek, 
foto kroužek, kroužek sebeobrany a se-
beovládání a kroužek moderní techniky. 
Možnosti dalšího rozšíření zahrneme do 
projektu.

Nízkoprahové centrum bude zatím síd-
lit v pronajatých prostorech Livingstone 
vedle školy. V budoucnu bychom jej rádi 
přesunuli do vlastních prostor, nejlépe 
do budovy bývalé sýpky, kde se poku-
síme v příštím roce sehnat dotaci na její 
rekonstrukci na multikulturní prostor.

Věříme, že centrum budou v hojné míře 
využívat všechny děti daného věku, kte-
ré se bez cíle toulají po ulicích a jejich 
odpovědí na to, proč se nějak nezabaví, 
je obligátní "A kam máme jít?".

Daniel Kajpr, místostarosta

Poslali jste nám do redakce
Dobrý den, po přečtení časopisu, kde 
mimo jiné žádáte o fotky našich ba-
revných truhlíků s kytičkami, jsem se 
rozhodla také poslat foto jako inspira-
ci. Bohužel nemáme okno do ulice, tak 
jsme si vyzdobili vjezd do domu krásně 
barevnými růžemi. Také jsem minulý rok 
vyzkoušela pěstovat v truhlíku Pepíno 
Gold, jsou to takové malé moc dobré 
melounky. Ty ale doporučuji pěstovat na 
místech kam nedosáhnou nenechavci.

Magdalena Tůmová

zprÁvy z obce

V budově bývalého pekařství na Cukro-
varské, naproti zámečku, snad už během 
prázdnin opět zavoní čerstvé housky 
a chléb. Objekt totiž získala do užívání 
společnost Středovy pekárny.

Původně bylo v plánu otevřít na konci 
června. "Než jsme byli připojeni k elektři-
ně uběhly asi čtyři týdny a spolu s dalším 
zpožděním, způsobeným nutností ekolo-
gické likvidace starých zapečených pecí 
původních provozovatelů pekárny a nut-
ností sanovat některé vlhké zdi, jsme na-
brali zhruba měsíční zpoždění. Toto zpož-
dění je nepříjmené i tím, že se dostáváme 
termínově do prázdninových měsíců a 
tedy do prodloužených dodacích lhůt 
dodavatelů hlavně interiéru," říká jedna-
tel společnosti Zdeněk Kroupa.

"Jsme tradiční řemeslnou pekárnou 
a  cukrárnou, vyrábějící jak čerstvé, tak 
trvanlivé pečivo a včetně cereálních 
a regionálních specialit, z velké části ob-
vyklou ruční výrobou. Výroba je založe-
na na tradičních českých recepturách, 
suroviny používané k výrobě jsou pečli-
vě vybírány s maximálním požadavkem 
na jakost a konečné chuťové vlastnosti 
výrobku. Vyrábíme nejen z pšeničné 

a  žitné mouky, ale i z mouky špaldové 
a kukuřičné, cizrnové atd. 

Připravujeme si vlastní cerálie pro výro-
bu celozrných a vícezrných výrobků. Pro 
výrobu chlebových výrobků připravuje-
me vlastní kvas. Při výrobě jsme zrušili 
nebo alespoň minimalizovali používání 
dodavatelských výrobních směsí a zlep-
šujících přípravků tak i náhražek tradič-
ních surovin," přibližuje firmu Středovy 
pekárny.

Tak snad se už během prázdnin dočká-
me obnovení provozu čakovického pe-
kařství. 

Text a foto: Michal Káva

Chystá se otevření čakovické pekárny
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Poděkování rodičů dětí z třeboradické školky
Spokojení rodiče nadšených malých 
princezen a rytířů z celého srdce děkuji 
tímto vznešené královně Ivetce a jejím 
skvělým dvorním dámám a chrabrým 
rytířkám Janičce, malé Libušce, Marušce, 
Moničce, Míše, velké Libušce a Magdič-
ce za úžasný školní rok, který pro naše 
ratolesti opět připravily! Děkujeme ne-
jen za parádní program, dobrodružné 
výlety, zábavná divadýlka, zajímavé hry, 
spousty nových písniček a legrace, ale 
především za lásku a porozumění, kte-
rou našim dětem dáváte, a též trpělivost, 
kterou máte i s námi jejich rodiči! 

Přejeme vám báječné prázdniny a těšíme 
se v září na shledanou! Mámy a tátové 

dětí MŠ Třeboradice

zprÁvy z obce

Nadační fond Pes v nouzi vyrazil na výlet
Nadační fond Pes v nouzi si s pejskaři 
užil svůj první výlet mimo naší městskou 
část. Cílem výletu byla Řevnice, kam kro-
mě čakovické výpravy dorazily i ty z větší 
dálky - ze severu Čech, ze Šumavy i ze 
Středních Čech.

"Mezitím, co jsme si spokojeni jeli vla-
kem, tak holky Eva a Petra už připravova-
ly prodejní stánek, kde byla možnost si 
koupit nějaký z předmětů s logem fon-
du, zde se také platilo startovné 50 ko-
run na osobu. Našeho výletu se zúčast-
nila také Vršovická kavárna, která měla 
pro všechny připraveno něco dobrého – 
od slaného po sladké, zmrzlinu, nápoje, 
kávu. Vybral si každý, včetně těch čtyřno-
hých. Součástí setkání bylo také losová-

ní o dva vouchery na masáž pro psa od 
firmy Lazy Dog – masáže psů. Kdo měl o 
slosování zájem, tak jsme na lísteček na-
psali jeho jméno a jméno pejska a těsně 
před procházkou proběhlo losování za 
dohledu všech zúčastněných. A pak už 
nic nebránilo tomu se vydat a procház-
ku," vypráví Tereza Machová, dobrovol-
nice Nadačního fondu Pes v nouzi.

Desetikilometrová trasa vedla z Řevnice 
přes vrch Hvížděnec až do Dobřichovic.

"Každý si šel svým tempem nebo spíš 
tempem svého psa. Z Dobřichovic pak 
už každý odjížděl sám, někdo vlakem, 
někdo autem, někdo si výlet ještě pro-
dloužil. Smyslem výletu bylo setkání 

s  vámi všemi, kdo nás sledujete a pod-
porujete a také společně vybrat nějakou 
tu částku, která pomůže těm chlupáčům, 
kteří nemají takové štěstí, jako ti všichni 
šťastní hafani, kteří s námi byli na výle-
tě. A také díky vám se vybralo krásných 
8.500 korun, které budou přidány do 
sbírky, která právě probíhá u fondu Pes 
v nouzi, pro azyl Srdeční záležitosti na 
výstavbu nových vnitřních kotců. Všem 
patří velký dík, že jste přišli, přispěli, pro-
šli se. Věřím, že se všem výlet líbil a že 
se spolu zase brzy uvidíme na naší další 
akci. Díky vám víme, že naše práce má 
smysl," děkuje a posílá milá slova účast-
níkům i příznivcům nadačního fondu Te-
reza Machová.
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Prodáváte nebo kupujete garáž? Pozor na řadu povinností

V poslední době se množí inzeráty na 
prodej či koupi garáží v čakovické ulici 
Ke Stadionu. Řada z vás možná neví, jaká 
existují pravidla a povinnosti pro takové 
případy. Obzvlášť, chcete-li garáž prodat.

„Garáže jsou soukromých vlastníků, ale 
na obecních pozemcích, proto na ně 
máme předkupní právo,“ vysvětluje Lu-
cie Zemanová, vedoucí Odboru životní-
ho prostředí a majetkoprávního.

Co to znamená? Zkrátka to, že pokud 
chcete garáž prodat, musíte ji nejprve 
nabídnout městské části k odkoupení.

„Když přijde žádost o odkoupení, tak ji 
předáme Radě. Důležité je dodat všech-
ny podklady a fotodokumentaci. Pokud 
nebude zájem o odkoupení, tak odpoví-
me, že ji může majitel prodat. Pokud má 
městská část zájem, ještě to schvaluje 

prodat, ale rád by se tohoto břemene 
co nejrychleji zbavil. Poté je tu možnost 
darování.

„Pár lidí tuto nabídku využilo s tím, že 
nemá pro garáž využití a nechce dále 
mít tuto zátěž. V tom případě zařídíme 
smlouvu i všechny náležitosti pro to ne-
zbytné. Pokud je vlastníků více, musí být 
smlouva podepsána všemi účastníky,“ 
doplňuje vedoucí odboru.

Text a foto: Michal Káva

zastupitelstvo a my pak majitele infor-
muje,“ dodává paní Zemanová.

Ovšem pozor, odpoví-li vám z úřadu, že 
o odkoupení garáže není zájem, musíte ji 
nabídnout za cenu, za kterou jste ji úřa-
du nabízel. Ve zkratce to znamená to, že 
ji poté nemůžete prodat za nižší cenu. 
Jakmile to změníte, opět musíte odeslat 
nabídku na městskou část s novou cenou.

Může nastat situace, že z nejrůznějších 
důvodů nechce majitel garáž přímo 

Ulice Schoellerova je uzavřena
Z důvodu opravy horkovodu je od pon-
dělí 27. června uzavřena ulice Schoelle-
rova. Uzavírka bude trvat zhruba jeden 
měsíc a kvůli tomu si cestující veřejnou 
dopravou musí na toto časové obdodí 
zvyknout na změnu jízdního řádu.

Linka 195
- ruší se zastávka Krystalová směr Sídliště 
Čakovice
- zřizuje se zastávka Čakovice - směr Síd-
liště Čakovice v ul. Polabské v zastávce 
linky 158 směr Miškovice, směr Jesenic-
ká v ul. Vojáčkově v nástupní zastávce 
linky 140
- zřizuje se zastávka U Bílého mlýnku 
směr Sídliště Čakovice v ul. Bělomlýnské 
v pravidelné zastávce linky 110 směr Tře-
boradice
Linka 305
- ruší se zastávka Krystalová směr Hovor-
čovice
- zřizuje se zastávka Čakovice směr Ho-

vorčovice v ul. Polabské v zastávce linky 
158 směr Miškovice
- zřizuje se zastávka U Bílého mlýnku 
směr Hovorčovice v ul. Bělomlýnské 
v pravidelné zastávce linky 110 směr Tře-
boradice
Linka 351
- ruší se obousměrně zastávka Krystalová
- zřizuje se zastávka Čakovice - směr Ne-
ratovice, žel.st. v ul. Polabské v zastávce 
linky 158 směr Miškovice, směr Letňany 
v ul. Vojáčkově v nástupní zastávce linky 
140
- zřizuje se obousměrně zastávka U Bílé-

ho mlýnku v ul. Bělomlýnské v pravidel-
ných zastávkách linky 110
Linka 575
- ruší se zastávka Krystalová směr Sídliště 
Čakovice
- ruší se zastávka Čakovický zámek směr 
Náměstí Jiřího Berana
- zřizuje se zastávka Čakovice směr Síd-
liště Čakovice v ul. Polabské v zastávce 
linky 158 směr Miškovice
- zřizuje se zastávka U Bílého mlýnku 
směr Sídliště Čakovice v ul. Bělomlýnské 
v pravidelné zastávce linky 110 směr Tře-
boradice

Noc kostelů opět zavítala i do Čakovic
Tradiční a velmi oblíbená akce je celore-
publikově rozšířená Noc kostelů. Kostely 
po celém území naší země se otevřou 
široké veřejnosti a kromě bohoslužeb 
nabídnou i pohled do „zákulisí“. V čako-
vickém kostele Sv. Remigia zazněla Mše 
svatá - rytmická, besedovalo se na téma 
Poslední český král a večer návštěvníkům 
zpestřilo pásmo písní a modliteb z Taizé. 
Na své si přišly také děti, pro které byl 
připraven pěkný zábavný program.
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Na Kypru jsme přistáli lehce po půlno-
ci. Po krátké cestě do hotelu pro za-
městnance, kde jsme byli ubytováni, 
jsme usnuli s netrpělivým očekáváním 
nových prožitků dalšího dne. Ten začal 
setkáním s manažerem hotelového ře-
tězce Tsokkos. Pan Yiannos Michaelidies 
nás přivítal na Kypru a popřál hezký pra-
covní pobyt. Poté nás seznámil s pro-
středím hotelu Anastasia, kde budeme 
pracovat po dobu stáže. Součástí uvítání 
byl i osobní pohovor, kdy se nás postup-
ně dotazoval, zda chceme být v kuchyni 
nebo dělat číšníka. Poté nám představil 
vedoucí jednotlivých úseků, kteří nám 
vysvětlili, co bude náplní naší práce. 
Prvním den v práci jsme hlavně jen po-
zorovali, jak a co se dělá. Další dny jsme 
se již postupně začali plně zapojovat do 
práce. 

Její hlavní náplní bylo doplňování ši-
roké nabídky pokrmů teplé a studené 
kuchyně při stravování hostů v průběhu 
celého dne, kdy jsme poznávali pro naši 
kuchyni nejen nové suroviny, ale i míst-
ně tradiční jídla z mořských plodů, míst-
ních druhů sýrů a podobně. Samozřejmě 
součástí naší práce bylo i prostírání stolů 
a příprava inventáře na další den. 

Nejnáročnější částí dne, podle našeho 
názoru, byly práce při přípravě obědů 
pro hosty. Velmi široká nabídka menu 
od různých druhů mas, přes širokou na-
bídku různých druhů salátů, příloh až po 

dezerty a dorty byla pro nás příležitostí 
„vyzkoušet“ různé kuchařské práce.

Večeře v hotelu měly formální ráz a vše 
muselo být velmi upravené a čisté. V pra-
videlných týdenních intervalech se stří-
daly tematicky zaměřené večery, napří-
klad italská, řecká či kyperská kuchyně.

Nově jsme se naučili připravovat zele-
ninu v různých netradičních úpravách 
a  kyperskou specialitu musaku. Skládá 
se z lilku, cukety a brambor nakrájených 
na plátky, vše skládané do kříže. Poté je 
přelita boloňskou omáčkou a bešame-
lem (jíškou s mlékem) a posypaná muš-
kátovým oříškem. 

I přes pracovní povinnosti jsme našli 
volný čas, kdy jsme mohli pobýt na pláži 
Středozemního moře, které bylo jen pár 
kroků od hotelu. 

Jsme velmi rádi, že jsme se odborné pra-
covní stáže mohli zúčastnit a děkujeme 
vedení školy za zajištění a zorganizování 
této skvělé aktivity.

Za skupinu zúčastněných stážistů 
Daniel Krofta 

Žáci čakovické gastronomické školy opět vyjeli v rámci projektu 
Erasmus+ na Kypr
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datum - den zastávka čas od - do:

30. 7. – so křižovatka ul. Schoellerova - V Pačátkách 8.00 - 8.20

křižovatka ul. Schoellerova - Mezi hřbitovy 8.30 - 8.50

křižovatka ul. Bělomlýnská - U Bílého Mlýnku (u garáží) 9.00 - 9.20

křižovatka ul. Schoellerova - Cukerní 9.30 - 9.50

křižovatka ul. Ke stadionu - Jizerská 10.00 - 10.20

ul. Něvská (MŠ 120 - parkoviště) 10.30 - 10.50

křižovatka ul. Cukrovarská - Vyhlídkova 11.00 - 11.20

křižovatka ul. Polabská - Krčmářovská 11.40 - 12.00

Při mobilním (zastávkovém) sběru lze bezplatně odložit následující druhy nebezpečného odpadu: rozpouštědla, kyseliny, 
zásady, fotochemikálie, pesticidy, olej a tuk (kromě jedlého), baterie a akumulátory, nepoužitelná léčiva a cytostatika, zářivky 
a  jiný odpad s obsahem rtuti, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čistící pro-
středky)

Není možné odložit vyřazená elektrozařízení, např.: lednice, TV a PC monitory, tiskárny, mobily, rádia, videa. 

Nejbližší stabilní sběrny nebezpečného odpadu:
- Jilemnická, Praha 19 (poblíž křižovatky ulic Jilemnická a Bohdanečská), tel.: 731 626 416
- Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany, tel.: 284 098 581
- Voctářova 622/1, Praha 8 - Libeň, tel.: 266 007 299

MOBILNÍ  SBĚR  NEBEZPEČNÉHO  ODPADU  2016

Upozorňujeme, že do těchto nádob je zakázáno odkládat ne-
bezpečný odpad, (tj. televize, lednice, pneumatiky, chemiká-
lie, 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.).

Z MHMP máme přiděleno na období 1 – 6/2016  15 ks VOK. 
červenec 20.07.
srpen 17.08.

Kontejnery budou přistavovány ve středu ve 14.00 hod. a od-
voz bude ten samý den v 18.00 hod.

VOK (na objemný odpad) VOK na bioodpad
Tyto kontejnery jsou určeny na zahradní odpad – listí, trávu, 
větve, neznečištěnou zeminu, případně kuchyňský bioodpad 
rostlinného původu bez živočišných zbytků.
Připomínáme, že tyto kontejnery jsou určeny pouze pro obča-
ny městské části Praha – Čakovice.

Z MHMP máme přiděleno na rok 2016  26 ks VOK na bio-
odpad.
srpen 13.08., 27.08.

Kontejnery budou přistavovány v neděli mezi  9.00 – 12.00 hod.

Prosíme občany, aby respektovali dopravní značení a svá vozidla na uvedený termín přeparkovali.

ČERVENEC Čakovice 07.07.2016 Svitavská v úseku Ke Stadionu - Něvská, Kysucká, Svratecká, Niská, Lužnická, 
Doubravská

Třeboradice 13.07.2016 Šircova, Jirsákova v úseku Schoellerova - Bělomlýnská, Koubova, Hamplo-
va, Froňkova, Čápova, Svěceného

Čakovice 20.07.2016 Litavská, Radbuzská, Úslavská
Miškovice 27.07.2016 Na Kačence, Ke Zlatému kopci, Pod Fořtem, Před Skálou, K Hárunce

SRPEN Čakovice 03.08.2016 Dr. Marodyho, Otavská, Ke Stadionu - parkoviště Cukrovarské bytovky
Čakovice 10.08.2016 Něvská v  úseku Ke Stadionu - Vážská, Jizerská v  úseku Ke Stadionu - 

parkoviště školní jídelna, Ke Stadionu - parkoviště Cukrovarské bytovky
Třeboradice 17.08.2016 K Teplárně, V Pačátkách, Navarova, Barešova, Englerova, Kotršálova, 

Špeciánova, Tryskovická, Pšovanská, Kašeho, U Staré tvrze
Čakovice 24.08.2016 Cukerní, Třtinová, Krystalová, Homolová
Čakovice 31.08.2016 Na Bahnech, Řepová, Kostková, Bělomlýnská (slepá) v úseku nám. J. Berana 

– Ouhrabkova, Kymrova, Jindřichova, Petříkova

Termíny - blokové čištění komunikací  2016

Stanoviště těchto kontejnerů: Třeboradice - parkoviště u hřbitova / 1 ks, Miškovice - Na Kačence / 1 ks
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Cesta Rudolfa Vecky: Od domu 
v Čakovicích k otevřenému moři na kole
 » Jezdíte na dovolenou k moři? 

Pokud ano, tak nejspíše autem či 
autobusem. V Čakovicích ale žije 
cyklistický nadšenec Rudolf Vecka, 
který když čas od času dostane chuť 
na koupání v moři, tak nasedne na 
kolo a jede nejkratší přímou cestou 
k otevřenému moři, do Polska. Ten 
se takto od svého domu v Plajnero-
vě ulici vydal na cyklistický výlet ve 
dnech 9. až 18. června. Během této 
doby se dva dny nemohl posadit na 
kolo kvůli dešti a jeden den zabrala 
zpáteční cesta domů vlakem.

"Nakreslil jsem si na mapě čáru a držel se 
podle ní. Ovšem přímá cesta není vždy 
ta nejbližší. I kdybych jel totiž jinudy, tak 
bych kličkoval stejně. Nejbližší cesta od 
baráku k otevřenému moři v polském 
Miedzyzdroje měří 660 kilometrů. Jel 
jsem to s kolegou Kamilem z Unhoště, se 
kterým jsem se na kole potkal v Mimoni," 
vypráví pan Vecka.

Ten vyjel od branky svého domova smě-
rem na Kostelec a poslední pohled na 
Čakovice se mu naskytl z kopce Hostýn. 
Dále jel přes Kokořínské údolí, Doksy 
a  Mimoň do Jablonného v Podještědí, 
kam je to z Čakovic přesně 100 kilometrů.

"Z labského povodí se musíte dostat 
do oderského a na německém území 
jsme se dostali na nejvyšší bod cesty, 
493 metrů nad mořem. Dále jsme jeli 
překrásnou Žitavou, Zhořelec, Kostřín 
a  pak jsme se dostali na cyklisticky ne-
probádanou oblast, kde je silnice z tak-
zvaných kočičích hlav, po kterých nejde 
ani jít pořádně pěšky. Šlo o nesjízdný 
úsek dvaceti kilometrů, kterému se říká 
´Po Němcích´, přesto, že je po Vilémovi 
III. Nejhorší úsek cesty pak je u Štětínské-
ho zálivu, kde se musíme protáhnout na 
jeho východní část po silnicích, na které 
se sjíždějí všechny kamiony ze západní 
části. To musíte vydržet a pak vás čeká 
nádherná část národním parkem k ote-
vřenému moři," vypráví Rudolf Vecka 
o  radostech i strastech cesty.

"Nevím, jestli jsem úplně prvním, ale po-
kud vím, tak přímo od baráku k otevře-
nému moři nikdo z Čakovic ještě nejel. 
Moře v Polsku je překrásné, s jemným 
pískem a plnými plážemi. Polsko je vůči 
Čechům úplně jiné, než my vůči nim. Oni 
nás mají moc rádi," usmívá se.

A sám říká, že cestu by zvládl každý prů-
měrný cyklista, který je schopen ujet sto 
kilometrů denně. "Nejpřímější cesta ale 
není vždy nejkratší a nejlepší. Trasu mohu 

vřele doporučit, nikdo se toho nemusí 
bát," upozorňuje a vyzývá další cyklisty: 
"Jestli někdo vymyslí z Čakovic kratší ces-
tu, ať to určitě vyzkouší. Já ujel od branky 
domu k moři přesně 660 kilometrů, což 
mi ukázal měřák Sigma Rox 10.0."

Nevýhodou prý je boční severozápadní 
vítr, se kterým se musíte potýkat většinu 
cesty. "Není silný, ale je nepříjemný. Zají-
mavé to bylo i v Polsku, kde jsou od sebe 
vesnice třeba deset kilometrů vzdálené 
a  když začalo pršet, tak se nebylo kde 
schovat," usmívá se při vzpomínkách cyk-
lista, který tuto a i jiné cesty absolvoval na 
svém po domácku sestaveném silničním 
kole. "Sestavil jsem si to z různých kom-
ponentů tak, aby mi to vyhovovalo," říká 
a dále dodává: "Když jedete k moři, tak si 
můžete myslet, že jedete teoreticky po-
řád z kopce. Po cestě jsme ale nastoupali 
celkem 2700 výškových metrů," doplňuje.

Jste rovněž velkými fanoušky cyklistiky? 
Přijměte výzvu pana Vecky a zkuste si to 
také!

Text: Michal Káva
Foto: archiv Rudolfa Vecky

Torzo mostu přes Nisu , těch zbořených 
mostů je velmi mnoho, ponechány pro 
výstrahu dalším generacím. 

Dál už to nejde. Čakovice přímou cestou k 
nejbližšímu otevřenému moři do polských 

Miedzyzdrojů 660 km.

Kolo na mořském balkoně v cíli cesty, jelo 
jak hodinky.
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Stoleté perličky

Červenec – srpen 1916
Velký anglo francouzský útok u Sommy 
začíná. V Bukovině značné boje. Bojují tam 
japonští dělostřelci. Ohlašována je všeo-
becná ofenziva čtyřdohody. Hrací karty 
zdraženy o 70%. Stanoveny nejvyšší ceny 
živých vepřů. Vepři do váhy 60 kg se nesmí 
bez povolení porážet vůbec. Na západním 
bojišti bojuje proti Německu 140 000 An-
gličanů. V Berlíně zahajují práce pro V. vá-
lečnou půjčku. Nové ruské útoky u Rigy. 
V pátek a ve středu nesmí se prodávati a 
požívati maso. Prudké boje v  Haliči. Ně-
mecké ponorky potopily 18 anglických 
rybářských parníků. Další úspěšný náš po-
stup v Karpatech. Zakázána výroba někte-
rých méně potřebných druhů papíru. Ná-
sledník trůnu pan arcikníže Karel František 
Josef generálem jízdy a admirálem. Anglie 
přišla již ve válce o  7% loďstva. Maršálek 
Hindenburg jmenován náčelníkem ně-
mecké vojenské moci. Boje u Lázní Herku-
lových, na západě u Sommy a na východě 
na ruské frontě. Rusové přešli Dunaj, por-
tugalské pluky jdou do Soluně. 

U nás
4. července

V noci neobvykle prudká bouře s ne-
přetržitým hřměním a blýskáním. Blesk 
udeřil do topolu u Bílého Mlýnka. Pobý-
vají a pracují v obci zajatci. Deset zajatců, 
kteří byli v továrně, převzalo hospodářství 
k polním pracím. Dozorci tovární je chválí. 
Nejsou tak obratní jako naši lidé, ale dělají 

bez odporu a odmluvy každou práci i bez 
dozoru. Naši lidé dovedou využívati chví-
le, když jsou bez dozoru k odpočívání. 
15. 7. jeden ze zajatců ruských, pracující 
ve dvoře, zachycen řemenem u  řezačky 
a šrotovníku, vržen na stěnu a dopadl 
s přeraženou nohou k zemi. Odvezen do 
nemocnice do Prahy a tam zemřel. 
21. července

Začínají zde teprve žně. V polích se dává 
žito do panáků. 30. 7. začíná se mlátit 
strojem na poli. Vymlácené žito odváží 
se ihned na dráhu. Při mlácení a sklizni 
upotřebena je hlavně dospělejší mládež. 
Při potazích jsou většinou vojíni propůj-
čeni za tím účelem c.k. voj. velitelstvím.

1. srpna

Nastupuje ročník 1897. Za zpěvu a má-
vání šátků loučí se se svými, kteří je do-
provázejí. 

3. srpna

Přišly do obce první železné 20ti haléře 
a nové desítikoruny s bílým jednostranným 
okrajem. Komise vyslaná c.k. okresním hejt-
manstvím koná domovní prohlídky a sbírá 
kovové předměty z mědi, cínu a aluminia. 
Věci ty odevzdány na obecním úřadu, kde 
se sešlo 16 měděných kotlů, 23 moždíře 
a drobnějších věcí značné množství. 

9. srpna

Žně jsou v plném proudu za počasí přízni-
vého. V poli mnoho sběraček jmenovitě žen 

a dětí až z Libně a z Prahy. Nasbírané obilí na 
ulici se mlátí a proti větru čistí. Pak ho pra-
ží a připravují z něj praženou kávu. Kuřivo 
není vůbec, pivo se prodává za 56 hal litr, 
v mnohých hostincích nemají piva vůbec.

18. srpna

Po mši 6 skupin žactva sbíralo pro sirotčí 
fond. Správou školy odevzdáno 130.40 
K. Po službách božích sešel se obecní vý-
bor, v němž starosta Mally po vzletném 
loyálním proslovu navrhl text telegramu, 
jenž má býti zaslán úřední cestou k stup-
ňům trůnu u příležitosti Nejvyšších jme-
nin. Navržená stylizace jednomyslně 
schválena, provoláním slávy Jeho Veli-
čenstvu schůze ukončena. K oslavě vy-
věšeny prapory. Ačkoliv není pracovních 
sil nadbytek, odjíždí odsud více než 30 
děvčat a dětí na česání chmele do Lito-
měřic a k Rakovníku v domnění, že do-
stanou stravu. 

25. srpna

Sadaři kolem Čakovic začínají prodávat 
švestky, kg za 80 hal. Nařízeno sbírání 
kopřiv téhož dne. 28.8. Nastupují další 
ročníky – celkem 28 lidí odsud. Ve dvoře 
rekvírováno 5 krav pro vojsko.

29. srpna

Nedostatek jídla trvá dosud. Pro půl kg 
loje nebo sádla docházejí lidé z Prahy již 
od 2 hodin v noci.

Mládež místo bot začíná nosit opánky 
s dřevěnými podešvemi. Při chůzi to kla-
pe a dětem to působí radost. 

Připravila: Jarmila Krákorová

Snímek vojáků, pravděpodobně z ruské fronty. V první řadě je třetí zleva čakovcký 
občan Oldřich Vojáček.



15kultura

Relax v příjemném prostředí s milou hudbou? Zámecká noc!
 » Opět po roce se konala oblíbená 

kulturní akce Zámecká noc, která se 
konala před čakovickým zámečkem 
a ve spolupráci s kulturní komisí 
úřadu Městské části Praha Čakovice 
ji pořádala Základní umělecká škola 
Marie Podvalové.

Začínalo se úderem osmnácté hodiny 
a přítomné milovníky hudby potěšil kon-
cert žáků ZUŠky, pěvecký sbor Gaudium 
Cantorum, flétnový soubor Tikari, skupi-

na Four Horses s pásmem filmových me-
lodií a také čakovický J. J. Big Band.

Pro tento soubor je to vlastně jediná 
akce na území naší městské části, para-
doxně, protože jeho členové zkouší na 
Základní umělecké škole.

"Zkoušíme tu pravidelně každé úterý, 
ale Zámecká noc je v podstatě jediná 
akce, na které u nás vystoupíme. Ještě 
jsme pořádali akci s názvem U jazzírka, 
ale kvůli květnovému počasí a díky tomu 

slabé účasti v minulém roce jsme ji letos 
už nedělali," vysvětluje šéf Big Bandu Jan 
Soukup.

Tomu se Zámecká noc pochopitelně 
moc líbí.

"Je speciální také v tom, že nemusíme 
nikam nic tahat," usmívá se. A na vážnou 
notu dále pokračuje: "Jsme rádi, že se 
v Čakovicích představíme, když tu celou 
dobu jsme. Zámecká noc je výborná akce, 
skvělá jako vždy," dodává spokojeně.

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

KINOBUS 2016
4.7. – 7.7.2016

.

Začátek promítání po setmění přibližně ve 21.30 hodin.
VSTUP ZDARMA

PROGRAM:
Pondělí 4.7. Nickyho rodina
Úterý 5.7. Wilsonov
Středa 6.7. Muž na laně
Čtvrtek 7.7. Pomáhat a chránit

Text a foto: Michal Káva
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Členové Klubu seniorů si vyšlápli na Petřín

Čakovický Klub seniorů pořádá

  

Během června se členové čakovického Klubu seniorů vydali na další z řady zajímavých výletů. Tentokrát necestovali nikam da-
leko mimo Prahu, ale vydali se do jejího centra, konkrétně na Petřín. Řada z nich se na toto zajímavé místo vrátila po dlouhých 
letech a úplně všichni si povedený den pochvalovali.

Foto: Ina Soroková
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Čakovičtí dorostenci medaili nevybojovali, 
ale šampionát si všichni pochvalovali

Pořadí
1. TJ Plzeň - Újezd 10 bodů

2. SK Studénka 8 bodů

3. TJ Sokol Krčín 6 bodů

4. Draken Brno 4 body

5. TJ Avia Čakovice 2 body

6. TJ Šroubárna Žatec

Nejlepší brankář: Filip Rýdl (Krčín)

Nejlepší obránce: Rudolf Sláma (Brno)

Nejlepší útočník: Michal Fišer (Krčín)

Nejlepší střelec: Michal Fišer (Krčín)

Výsledky
Brno - Újezd 16:28, Krčín - 30:21, Studénka - Čakovice 21:13, Újezd - Žatec 20:17, 
Studénka - Brno 25:22, Čakovice - Krčín 20:23, Újezd - Studénka 18:11, Žatec - 
Čakovice 15:21, Brno - Krčín 18:30, Čakovice - Újezd 17:18, Studénka - Krčín 29:23, 
Žatec - Brno 20:21, Krčín - Újezd 28:31, Brno - Čakovice 26:25, Žatec - Studénka.

 » Veliká událost se v čakovickém 
sportovním areálu odehrála posled-
ní červnový víkend. Oddíl TJ Avia 
Čakovice totiž pořádal dorostenecké 
mistrovství České republiky. Toho se 
kromě domácích mladíků zúčastnili 
další vítězové jednotlivých oblastí - 
Plzeň Újezd, Krčín, Brno, Studénka 
a Žatec.

Hrálo se od pátku do neděle a první dva 
dny byly hodně poznamenané úmor-
ným horkem. I v téměř čtyřicetistupňo-
vých teplotách ale mladí házenkáři bo-
jovali srdnatě a ze všech sil.

V pátek a v sobotu odehrál každý tým po 
dvou zápasech, v neděli pak po jednom 
a už od začátku bylo jasné, že na zlaté 
medaile a titul republikových přeborní-
ků mají našlápnuto házenkáři z plzeň-
ského Újezdu. A ti nakonec na turnaji 
neztratili ani bod. Nejblíže ke ztrátě byli 

Dorostenečtí mistři republiky, 
házenkáři TJ Plzeň Újezd.

Z utkání Čakovice - Brno

v bitvě s Čakovicemi, kterou vyhráli o je-
dinou branku.

Stříbrné medaile nakonec putovaly do 
Studénky a bronzové do Krčína. Házen-
káři Avie obsadili v konečném zúčtování 
pátou příčku. Ocenění pro nejlepšího 
hráče týmu si odnesl Jaroslav Šimáček.

"Z mé pozice nemám vůbec žádné při-
pomínky. Byl to perfektně připravený 
turnaj, domácí všechno zajistili, všichni 
byli spokojení s ubytováním. Mile mě 
překvapilo to, že když panovala ta veli-
ká horka, tak byl nejen dostatek pití, ale 
nad rámec toho také ovoce a zelenina 
pro všechny týmy. Pochvalovali jsme si 
také stravování v kuchyni základní školy, 
paní kuchařky byly naprosto perfektní, 
nemělo to chybu. Po sportovní stránce 
se to také povedlo. Projevila se věková 
hranice hráčů, někteří to hráli se staršími 
žáky a to je pak znát. Kvalita nebyla vů-
bec špatná, byly to skvělé zápasy. Jsem 
spokojen, pořadatelství bylo na vynika-
jící úrovni," pochvaloval si ředitel turnaje 
Jiří Bláha.

 Cenu pro nejlepšího hráče čakovického 
týmu převzal z rukou ředitele turnaje 
Jiřího Bláhy a místostarosty Čakovic 
Jiřího Vintišky útočník Jaroslav Šimáček.
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Během dne obdržela ocenění řada osob, které se podílejí na chodu klubu.

Kapitán Milan Čáp přebírá z rukou šéfa PFD Dušana Svobody pohár za druhé místo 
v pražském poháru.

Fotbalový oddíl SK Třeboradice slavil 80. výročí od založení

Ani na třetí pokus to ve finále nevyšlo

Text a foto: Michal Káva

 » Potřetí za pět let se fotbalisté Tře-
boradic probjovali do finále Poháru 
Pražského fotbalového svazu, ale 
ani na třetí pokus nedokázali uspět. 
Ve velkém finále, které se hrálo na 
legendárním stadionu Ďolíček ve 
Vršovicích uhráli s Uhelnými skla-
dy bezbrankovou remízu a v penal-
tovém rozstřelu pak měli více štěstí 
fotbalisté z Prahy 5.
„Největší tutovku v zápase jsme měli 
my, ale bohužel jsme jí nedali a pak na 
penalty prohráli. Škoda, v tak hezkém 
prostředí,“ neskrýval zklamání třebora-

dický lodivod Jiří Tesař. „Byl to vyrovnaný 
zápas, chvílemi nekoukatelný. Obdivuji 
hráče, že to po nedělním zápase, po prá-
ci, v takovém horku a na takovém sta-
dionu zvládli,“ naopak se usmíval trenér 
vítězného celku Robert Hlavica.

No, nezbývá nic jiného, než se v příští 
sezoně pokusit probojovat se do finále 
znovu. V příští sezoně bude třeboradický 
tým možná posílen o hráče ze střížkov-
ské Bohemky. Její majitel Karel Kapr totiž 
činnost týmu dospělých ukončil a  kdo 
bude mít z hráčů zájem, může přejít prá-
vě do Třeboradic.

Velká sláva se udála v červnu ve sportov-
ním areálu v Třeboradicích. Místní fotba-
lový oddíl totiž slavil 80. výročí založení 
klubu. Lidé z oddílu připravili bohatý 
program oslav od samého rána až do 
pozdních nočních hodin. Děti řádily na 
nafukovacích atrakcích, kopaly na bran-
ku nebo si zahrály stolní fotbálek. Kromě 
dvou zápasů fotbalových benjamínků se 
konaly také dva fotbalové zápasy dospě-
lých. Nejprve třeboradické béčko v der-

Z historie klubu perem 
kronikáře
Psal se rok 1935. Pár nadšenců se roz-
hodlo založit v Třeboradicích sportovní 
klub. Od myšlenky nebylo daleko k  či-
nům a tak se stal prvním předsedou 
nově vzniklého sportovního klubu 
Jaroslav Procházka. Pokladníkem pak 
Jaroslav Hulínský. A protože zde neby-
ly žádné prostory pro hru, místní farář 
Vendelín Englér uvolnil místo na zahra-
dě fary. Jako tréninkový plácek to bylo 
dostačující. Na přátelská utkání jezdili 
na kolech do okolních vesnic. Nejčas-
těji do Hovorčovic, měšic a Březiněvsi. 
O pět let později přidělil sportovcům 
obecní úřad pozemek, kde si mohli 
vybudovat vlastní hřiště. Sekretářem 
klubu byl Jaroslav Frengl, kterému se 
podařilo vyjednat přátelská utkání i  se 
vzdálenějšími mužstvy. A tak se začalo 
jezdit vlakem do Ondřejova nebo do 
Kralup nad Vltavou. V tomto roce, v roce 
1940, se podařilo zakoupit v  podniku 
Avia dřevěnou boudu, kterou si spor-
tovci upravili na kabinu. Válečné ob-
dobí bylo těžké, a proto si hráči velice 
vážili pohoštění, kterého se jim dostá-
valo prostřednictvím pana Kotršála, 
místního hostinského. Byl to velký pří-
znivec a  mecenáš klubu. Po konci vál-
ky se fotbal hrál velmi zřídka. Příčinou 
byl odchod mládenců na vojnu. Část 
jich odešla i do pohraničí. Po návratu 
mužů z vojny se začal fotbal opět hrát. 
Přibylo i několik mladších hráčů. Na po-
kračování fotbalu měli největší zásluhu 
tito jmenovaní: L. Friš, K. Müller, Steký 
a další. V této době si zvolili do čela klu-
bu Josefa krpejše, o pokladnu se staral 
velmi obětyvý a pečlivý člověk Jan Širc. 
Po rekonstrukci sálu místního hostince 
získal oddíl tělocvičné nářadí a mohlo 
se začít trénovat i zde. Největší zásluhu 
na pravidelných trénincích měli V. Beč-
vář, Zd. Tyrner a M. Polanecká. Padesátá 
léta minulého století fotbalu příliš ne-
přála. Opravdové vzkříšení přinesl pak 
Zdeněk Tyrner ve spolupráci s předse-
dou klubu L. Frišem a předsedou MNV 
J. Dvořákem. Těmto třem se podařilo 
obnovit činnost klubu a přihlásit muž-
stvo na sekci v Karlíne. V tomto období 
mužstvo hrálo přátelská utkání za starší 
dresy, kopačky nebo štulpny. Pohled na 
začátky sportovní činnosti v Třebora-
dicích jasně ukázal, jak nebylo snadné 
prosazovat i ty nejlepší úmysly.

by rozstřílelo tým Čakovic 7:1 a odpoled-
ne A tým Třeboradic v rámci přeborové-
ho zápasu přehrál Motorlet 1:0.

Během tohoto utkání převzala z rukou 
starosty Alexandra Lochmana ocenění 
za přínos klubu řada osob, s SK Třebora-
dice dlouhodobě spjatých.

Po fotbalových zápasech pak následova-
la bujará zábava, opravdu povedený den 
si tak užili naprosto všichni.
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!! Odvoz starého nábytku na skládku !!
Stěhování všeho druhu. Vyklízení 

sklepů, bytů, pozůstalostí atd. 
Naložíme a odvezeme cokoliv. 

Vše za rozumnou cenu. 
Volejte: 773 484 056

To-Be-Fit
Bodystyling - aerobně posilovací 

cvičení - každý čtvrtek v 18.30. Funkč-
ní kruhový trénink – každou neděli 
v 18.00. V nově zrekonstruované bu-

dově ZŠ ul. Dyjská. Cena 85 Kč. 
Poskytuji i výživové poradenství, jídel-

níček na míru! 739 619 241,  
bulankova.monika@gmail.com,  

www.to-be-fit.cz,  
FB Bodystyling s ToBeFit

Přijmeme pracovnice kompletace 
papírenského zboží, modelů, elektro-
niky. Provozovna Praha 9-Čakovice . 

Informace po-pá od 8:00 do 16:00 na 
emailu : cakovice.eurodelta@volny.cz, 

tel.č. 724776102, 724776103.

HODINOVÝ MANŽEL - odborné 
řemeslné práce. 

Telefon: 774 908 240.

NOVĚ OTEVŘENO!  
ŠKOLIČKA U SPARŤÁNKA, zápis 

možný po celý rok. Nástup v červnu 
za Akční cenu. Neváhejte nás kontak-
tovat na tel: 777256198, 737040647 

nebo na email.  
ms.uspartanka@seznam.cz .  
Bližší informace najdete na 

www.uspartanka.cz

Masáž v pohodlí Vašeho domova 
- relaxační, sportovní. Cena 250,- 

Kč/40 min. Při objednání dárkového 
poukazu 5ti masáží, 5. masáž zdarma 
(doprava v Praze 9 a okolí v ceně, dále 

po dohodě). M. Krahulec, DiS,  
Tel.: 604 52 95 85.

Sportovně relaxační centrum 
v Praze 9 - Čakovicích hledá  

na HPP: recepční
Požadujeme: profesionalitu, flexibilitu. 

Nabízíme: práci v příjemném 
prostředí.

CV+foto zasílejte na: info@rlf.cz
Kontakt: 251010222, 602220101

Výuka nebo doučování německého 
jazyka – individuální nebo skupinová 

– od 2 do 99 let. Adresa Marty 
Krásové, Čakovice. Tel.: 739 089 773

PEDIKÚRA Miškovice (145,- Kč, s do-
cházkou 195,- Kč), tel.: 606 500 867. 
Přijímám poukázky seniorů od MČ.

Žaluzie, rolety, garážová vrata, plisé, 
sítě proti hmyzu, markýzy, garnýže, 

šití záclon, shrnovací dveře, čalounění 
dveří, silikonová těsnění - úspora 30% 

tepla. Petříček,  
tel: 606 350 270, 286 884 339, 
www.zaluzie-rolety-praha8.cz

Čakovičtí házenkáři se vrací do nejvyšší soutěže
Po několika letech ve druhé lize se házenkáři TJ Avia Čakovice opět vrací mezi elitu. 
Při pohledu na tabulku po závěrečném 22. kole patřilo čakovickému týmu až třetí 
místo, ale i to nakonec k postupu stačilo. První Nýřany B totiž nemohly postoupit, 
jelikož v první lize nastupuje jejich áčko a Příchovice, které měly o bod více, než naši 
házenkáři, přišly o dva body díky bodovému odečtu za chybějící družstva mládeže. 
Nemá-li někdo mládežnické oddíly, může si vybrat, zda zaplatí poplatek nebo mu 
budou odečteny body ze závěrečné tabulky. Příchovičtí si vybrali odečet dvou bodů 
a díky tomu se otevřela cesta do první ligy Čakovicím!

Pořadí 2. ligy  
po odečtu bodů

1. Nýřany B  32 bodů

2. Čakovice  31 bodů

3. Příchovice  30 bodů

4. Záluží  27 bodů

5. Ejpovice  25 bodů

6. Všenice  23 bodů

7. Kyšice  21 bodů

8. Litohlavy  20 bodů

9. Řevnice  14 bodů

10. Raspenava  13 bodů

11. Vřeskovice  11 bodů

12. Most  9 bodů



Děti z Čakovic si užily krásnou oslavu

V areálu zahrady čakovické SOŠ a SOU pořádá městská 
část pro děti z mateřských i základních škol tradiční osla-
vu Dne dětí. Té letošní se zúčastnilo přes šest stovek dětí, 
které dováděly při nejrůznějších soutěžích a atrakcích. Or-
ganizaci i program, ke spokojenosti všech účastníků, při-

pravily ředitelka SOŠ a SOU Věra Nováková a ředitelka ZUŠ 
Ivana Heřmánková. Poděkování patří také miškovickým 
hasičům za prezentaci nového hasičského vozu, který se 
dětem moc líbil.


