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Vážení sousedé,
bylo zvykem, že uprostřed prázdnin časopis U nás v Čakovicích nevycházel a po červencovém čísle vyšlo až zářijové.
To jsme v letošním roce změnili a v ruce právě držíte speciální letní číslo. Chtěli bychom, aby pro vás bylo takovým
„volnočasovým manuálem“.
Najdete v něm totiž přehled spolků a organizací, které působí na území naší městské části a nabízejí aktivní vyžití
volného času zejména pro naše nejmenší. Ale samozřejmě
nejen pro ně.
Dále v časopise najdete mapu městské části s vyznačenými
místy, na kterých jsou instalována dětská hřiště s nejrůznějšími hracími prvky. A protože je v Čakovicích na vysoké
úrovni sport, připojili jsme rovněž podzimní rozlosování
soutěží házenkářů, fotbalistů a nohejbalistů.
Rádi bychom vám také přiblížili, na koho se můžete obracet s nejrůznějšími dotazy na časopis a jeho vznik.
Redaktor Michal Káva je člověk, který je zodpovědný za
tvorbu časopisu a přípravu jednotlivých textových i obrazových podkladů a komunikuje s vedením městské části,

která časopis U nás v Čakovicích vydává. Řada z vás se často
dotazuje, zda by mohli v časopise uveřejnit své příspěvky.
Možné to je, ale pouze po vzájemné dohodě, jelikož radniční časopis funguje hlavně jako informační servis o tom, co
se na území naší městské části dělo, děje a bude dít. Mailová adresa pro komunikaci s redaktorem je unas@cakovice.
cz, vaše náměty a připomínky můžete zanechat rovněž na
podatelně úřadu.
Poradním orgánem redaktora je Redakční rada, v momentálním složení Miroslava Spoustová a Dagmar Nová. Na
jednotlivých setkáních Redakční rady s redaktorem jsou
probírány záležitosti do aktuálního čísla časopisu a Redakční rada navrhuje redaktorovi nejrůznější témata.
Byli bychom rádi, aby vám toto speciální číslo bylo
užitečným pomocníkem a rádcem,
Krásný zbytek léta přejí
Michal Káva, redaktor
Miroslava Spoustová, předsedkyně Redakční rady
Dagmar Nová, členka Redakční rady
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Angličtina Praha 9
Činnost: Výuka jazyků pro děti i dospělé
Charakteristika, specifikace: Převážně angličtina, dále pak němčina, španělština
a francouzština. Výuka angličtiny metodou Helen Doron English. Dopolední miniškolka pro děti
od 2 a půl roku s angličtinou. Výuka dospělých angličtina, němčina, francouzština, španělština
Věková kategorie: Od 6 měsíců až do dospělosti
Termíny a místo náborů, dnů otevřených dveří: Dny otevřených dveří probíhají na konci srpna a v září - vždy
v pátek a sobotu dopoledne v prostorách naší školy na adrese Danielova 331/13, Praha 9 Čakovice. Je třeba se předem
objednat. Zveme všechny na ukázkovou hodinu a nezávaznou návštěvu zdarma.
Cena: Výuka v malých skupinách, cena jedné lekce se pohybuje od 185 do 265 Kč
Doplňující informace: Naše škola se nachází na klidném místě ve
velkém domě se zahradou a bazénem. Dobré možnosti parkování,
k dispozici volné wifi připojení, dvě herny, občerstvení.

Kontakt:
Tel. +420 777 151 324
www.anglictinapraha9.cz

Dům dětí a mládeže Praha 9
Činnost: Dopolední Centrum pro předškolní děti Krystálek, zájmové kroužky v odpoledních
hodinách, táborová činnost.
Charakteristika, specifikace: Dům dětí a mládeže Praha 9 působí v Čakovicích čtvrtým
rokem a zaměřuje se na provoz dopoledních Center pro předškolní děti „Krystálek“, odpolední
zájmovou činnost pro děti předškolního věku, školního věku i dospělé, organizuje příležitostné
akce jako například oslavy začátku či konce školního roku, halloweenské akce, velikonoční dílny
a podobně. Také každoročně pořádá příměstské tábory pro děti předškolního i školního věku.
Věková kategorie: 3 - 99 let
Termíny a místo náborů, dnů otevřených dveří: Online během letních měsíců, zápisy
v kanceláři během měsíce září
Cena: 700 - 1800 Kč na pololetí

Kontakt:
Tel. +420 734 134 013
jarmila.stastna@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz
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Camerata Praha, z.s.
Činnost: Sborový zpěv
Charakteristika, specifikace: Smíšený pěvecký sbor Camerata Praha (od 14 let), jeho přípravná
oddělení Kamarádi (7-14 let) a Broučci (4-6 let).
Věková kategorie: Od 4 let
Termíny a místo náborů, dnů otevřených dveří: Zápis do pěveckého sboru Kamarádi se
koná v pondělí 5. září od 17 do 18 hodin a ve čtvrtek 8. září od 15.30 do 16.30. Zápis a ukázková
hodina Broučků se koná v pondělí 19. září od 16.00 do 16.45 (mladší Broučci 4-5 let) a od 16.45
do 17.30 (starší Broučci, předškoláci a 1. třídy), ve čtvrtek 22. září od
15.45 do 16.30 (mladší) a od 16.30 do 17.15 (starší). Všechny pondělní
Kontakt:
zkoušky probíhají na faře na Vinořském náměstí ve Vinoři, všechny
Ing. Hana Kadlecová 723 637 299
čtvrteční zkoušky pak v Schoellerově sále v Čakovickém zámku
Mgr. Veronika Dvořáčková Žofáková
Cena: 800 Kč na pololetí
773 158 773
info@cameratapraha.cz
www.cameratapraha.cz

Klub LíPa
Činnost: Klub LíPa se cca 20 let zabývá jednorázovými akcemi, kterými se snaží naplnit část
kulturního, společenského, či sportovního života dětí a dospěláků nejen v Třeboradicích.
Hlavním mottem je navázat na tradice našich předků, využívat bohatou historii naší obce
a přibližovat ji dětem a ostatním obyvatelům. A to nejen formou pasivní, ale hlavně aktivní
účastí na mnoha celoročních akcích. Společný ples s MC Cirkus, Třeboradický masopust,
Vynášení mořeny společně s MŠ Třeboradice, Pálení čarodějnic, Oslava dne maminek, Oslava MDD, Rockový festival
s patronem Luďou Žofákem, Třeboradické posvícení společně se Sousedským Třeboradickým spolkem, Stezka duchů
za podpory Bílýho Mlejna, Mikulášská nadílka, vše občas proložené orientačním během či jinou lipovou libůstkou.
Charakteristika, specifikace: V současné době nám velmi záleží na vytvoření příjemného, inspiračního a hlavně
klidného prostředí, které se vrací k české venkovské krajině a to přesto, že jsme součástí naší matičky Prahy.
Věková kategorie: všechny věkové kategorie
Termíny a místo náborů, dnů otevřených dveří: Nejbližší dvě lipové
akce nás čekají 20. srpna Rockový festival u Maxima a Třeboradické
posvícení 24. září. Setkání nových členů bude 17.8. od 19.00 u Maxima.
Cena: Členství se neplatí. Uvítáme nové nadšené členy s novými nápady.

Kontakt:
Libuše Kurková, Pavlína Labíková
608 328 686
www.lipatreboradice.cz
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Mateřské a dětské centrum MYŠKA Miškovice
Činnost: MYŠkolka, hlídání dětí, kroužky
Charakteristika, specifikace: MYŠKA je centrum rodinného typu o maximální kapacitě 15 dětí
Věková kategorie: 0-5 let
Termíny a místo náborů, dnů otevřených dveří: Otevřeno celoročně, prohlídku MYŠKY je
možné dohodnout individuálně
Cena: cena MYŠkolky od 1600,-Kč
Doplňující informace: Výchovně vzdělávací program upravujeme dle
skladby dětí tak, aby se každé, přiměřeně svému věku, naučilo něco
nového. Obvykle je vzdělávání zakomponováno v hudebním a výtvarném
bloku. Děti vedeme zejména k základním zásadám komunikace a chování
nejen mezi sebou a dospělými, ale také k přírodě.

Kontakt:
myskamiskovice@seznam.cz
www.myskamiskovice.webmium.com

NAČOS - Náš Čakovický Okrašlovací Spolek
Činnost: Zvelebování naší městské části
Charakteristika, specifikace: Máme rádi květiny a aktivně se zajímáme o okolí svého
bydliště. Ve svém volném čase osazujeme, okrašlujeme a také uklízíme Čakovice, Miškovice
a Třeboradice. Jsme parta starousedlíků i novousedlíků a jde nám o stejnou krásnou věc. Spolupracujeme také s místní
základní školou a ostatními spolky.
Věková kategorie: Úplně všichni 0-99
Termíny a místo náborů, dnů otevřených dveří: Hledáme stále nové nadšence do našeho týmu, kteří se k nám chtějí
připojit. Tipovat lokality, vysazovat rostliny a především pomoct při zalévání. Pošlete mail nebo sledujte náš facebook
a budeme vás informovat o dalších akcích.
Cena: Zdarma nebo dobrovolný příspěvek
Doplňující informace: Letošní jaro jsme věnovali především bylinkám.
Na našem webu nacos.cz si o nich můžete přečíst a na záhoncích u sídliště
prohlédnout. Na podzim plánujeme další akce s dětmi ze základní školy
Dr. Edvarda Beneše, vzniknou nové záhony a budou také nové truhlíky. Na jaře
2017 budeme opět uklízet v rámci celorepublikové akce UKLIĎME ČESKO.

Kontakt:
info@nacos.cz
www.nacos.cz
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Sousedský Třeboradický Spolek
Činnost: Kultura, společenské akce a sousedská setkání. V oblasti kultury spolupracujeme
i s dalšími spolky, které působí v MČ Praha Čakovice
Charakteristika, specifikace: Pořádáme dvě akce u třeboradického kostela - Sousedské
Velikonoce a Sousedský Advent, tradičně čtvrtou adventní neděli.
Věková kategorie: Neomezeně
Termíny a místo náborů, dnů otevřených dveří: Kdykoliv srdečně vítáme každého
dobrovolníka, ochotného pomoci nebo dobrý nápad, který by naše akce vylepšil
Cena: Neplatí se
Doplňující informace: Nedílnou součástí našich akcí jsou výstavy
výtvarných prací ZUŠ M. Podvalové, MŠ Třeboradice, Čtyřlístek, Čakovice 1,
výstava zvířátek Farmy Miškovice, divadelní představení spolku Bílej mlejn
a Skupiny historického a scénického šermu Rebel, pěvecké vystoupení
MŠ Třeboradice, Čtyřlístek a Novostředověké hudební skupiny Ergo. Akce
jsou tématicky zaměřené, doplněné ochutnávkou pokrmů našich předků.

Akce jsou pořádány pod záštitou
MČ Čakovice.

Kontakt:
m.simunkova@volny.cz, 602 225 950
najdete nás na facebooku

Zájmové centrum Livingston
Činnost: Volnočasové aktivity pro děti i dospělé, sportovní i umělecké lekce,
anglické programy. Montessori pracovny, jesličky i školka.
Charakteristika, specifikace: Zájmové centrum Livingston v Čakovicích je zaměřeno na všechny věkové kategorie
od nejmenších miminek až po dospělé. Nabízíme cvičení pro maminky s dětmi, pro děti sportovní i umělecké kroužky.
Jógu, společenský tanec i kravmagu máme v rozvrhu pro děti i dospělé. Najdete u nás zajímavé anglické a Montessori
programy. Pořádáme narozeninové oslavy i příměstské tábory. Od září nově otevíráme lesní družinu.
Věková kategorie: Od 4 měsíců do 99 let
Termíny a místo náborů, dnů otevřených dveří: Budeme se na vás v září těšit na dni otevřených dveří i na
ukázkových lekcích zdarma, sledujte nás na Facebooku
Cena: Kroužek od 90 Kč
Doplňující informace: Zájmové centrum Livingston v Čakovicích je zaměřeno
na všechny věkové kategorie od nejmenších miminek až po dospělé. Máme cvičení
jak pro mini děti, tak pro maminky s dětmi, sportovní kroužky, umělecké kroužky,
pohybové kroužky, anglické kroužky, narozeninové oslavy. Od září budeme mít nově
lesní družinu. Přijďte se podívat na dny otevřených dveří, které budou probíhat v září.

Kontakt:
info@zclivingston.cz
lenka@zclivingston.cz
http://zclivingston.cz

7

Junák - český skaut, středisko Athabaska Praha, z.s.
Činnost: Skauting - kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty. Vyrůstat
ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve
světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí
Charakteristika, specifikace: Každý týden se scházíme na schůzkách, kde se učíme vztahu
k přírodě, zodpovědnosti k sobě a okolí, zálesáckým dovednostem, vyrábíme z papíru a jiných
materiálů a to vše zábavnou formou. Jednou až dvakrát za měsíc pořádáme jedno i vícedenní
výpravy do přírody i za kulturou. Vyvrcholením roku je letní tábor.
Věková kategorie: Od 5 do 120 let
Termíny a místo náborů, dnů otevřených dveří: Informace o náborech jsou vždy aktuálně na
webových stránkách
Cena: 850 Kč na rok
Doplňující informace: Letos naše středisko slaví výročí 80 let od
založení. Na září a říjen plánujeme oslavy.

Kontakt:
http://athabaska.org/kontakt
http://athabaska.org

Bílej mlejn, z.s.
Činnost: Kultura, pořádání volnočasových akcí, dobrovolnictví v MČ Praha - Čakovice
Charakteristika, specifikace: Činnost ochotnického divadla (několik kousků v repertoáru),
čtení dětem ve školkách v rámci iniciativy Celé Česko čte dětem, pořádání Spolkového dne,
spolupořádání dalších společenských akcí v městské části, zaštiťujeme dobrovolnickou obnovu
historického bunkru v Čakovicích.
Věková kategorie: Bez omezení
Termíny a místo náborů, dnů otevřených dveří: Uvítáme další dobrovolníky pro některou
z našich činností – pravidelné schůzky po celý školní rok každé úterý od 18 do 20 hodin na
zámku
Cena: Naše činnosti poskytujeme bezplatně nebo za dobrovolné vstupné
Doplňující informace: Novinka – připravujeme dramatický kroužek pro
děti při ochotnickém divadle, zájemci se mohou hlásit na emailu. Kurz
bude otevřen při dostatečném počtu dětí.

Kontakt:
info@bilejmlejn.cz
www.facebook.com/BilejMlejn
www.bilejmlejn.cz
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Mateřské centrum Cirkus, z.s.
Činnost: Organizování pravidelných zájmových a vzdělávacích aktivit pro děti a rodiče, pořádání
jednorázových a komunitních akcí pro celé rodiny
Charakteristika, specifikace: MC Cirkus je již 12 let zázemím pro děti, rodiče i prarodiče, kteří
v Čakovicích a nejbližším okolí žijí a kteří v Cirkuse mohou najít nové přátele a také nabídku nejrůznějších pravidelných
aktivit pro děti od narození až po školní věk, programy pro rodiče, velké společné akce a hlavně vzájemnou pomoc
a sdílení. Nabízíme: pravidelnou kvalifikovanou péči o předškolní děti (Robinsoni), cvičení pro děti (od 3 měsíců - 5 let),
kreativní výtvarné kurzy (2 - 7 let), tréninky orientačního běhu (6 - 12 let), otevřenou hernu, odborné přednášky,
kreativní večery, programy ekologické výchovy a organizujeme plesy, bazary, pohádková představení pro děti,
příměstské tábory pro děti a mnoho dalšího.
Věková kategorie: Děti 0 až 12 let, celé rodiny a dospělí
Termíny a místo náborů, dnů otevřených dveří: Srpen a září,
info@mccirkus.cz, facebook, nové prostory Cirkusu
Cena: Dle typu aktivity, stanovena na základě neziskového charakteru
organizace

Kontakt:
Kateřina Arnotová, Šárka Slavíková,
737 444 367, info@mccirkus.cz
www.mccirkus.cz

Centrum ekologické výchovy Farma Miškovice
Činnost: Provoz malé kontaktní farmy, ekologická výchova, chovatelství, v budoucnu klubovna,
mateřský koutek
Charakteristika, specifikace: Dokážeme na naší zahradě přivítat dětské skupiny do 25 dětí
a ukázat jim zvířata žijící na českých dvorcích, předvést jim způsob chovu a umožnit jim přímý
kontakt s našimi domácími zvířaty. Pořádáme též malé dětské oslavy, soutěže a s vybranými
klidnými zvířaty se zúčastňujeme některých akcí na území MČ Čakovice. Do roka bychom měli
v zapůjčených obecních pozemcích a nemovitosti vybudovat klubovnu, hygienické zázemí,
mateřský klub a v přilehlé zahradě pestrou kontaktní zoo plnou českých domácích zvířat.
Věková kategorie: 1 - 99 let
Termíny a místo náborů, dnů otevřených dveří: Možnost návštěvy nyní kdykoli, vhodné ale
předem zavolat
Cena: Dětské skupiny – výklad, soutěže, pohoštění – 20 až 40 Kč za osobu
(podle dohodnuté doby a obsahu návštěvy). Soukromé, rodinné návštěvy
– vstupné dobrovolné

Kontakt:

Helena Kočová 603 981 180
Václav Koča 731 086 749
www.farmamiskovice.cz
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Občanské sdružení Gaudium Cantorum
Činnost: Odborná pěvecká příprava členů sdružení, smíšený komorní pěvecký sbor
Charakteristika, specifikace: Vystoupení na různých kulturních akcích, pořádání koncertů
sborového zpěvu a jeho propagace, vydávání letáčků a publikací týkajících se činnosti sdružení.
Věková kategorie: Od 18 let
Termíny a místo náborů, dnů otevřených dveří: Zkouška je každý čtvrtek od 19 do 20.30 hodin
v sále ZUŠ Čakovice

Kontakt:
Štěpánka Heřmánková
603 162 498
info@gaudiumcantorum.cz
www.gaudiumcantorum.cz

Hladík Dance Center
Činnost: Taneční kurzy pro děti a mládež
Charakteristika, specifikace: Výuka moderních tanečních stylů a trendů jako jsou: Street
Dance, Hip Hop a také muzikálové tance, Jazz Dance, Modern Dance a Show Dance.
Věková kategorie: děti, junioři, mládež
Termíny a místo náborů, dnů otevřených dveří: Úvodní hodiny v týdnu od 12. září
v tělocvičně ZŠ Dr. E. Beneše na Náměstí Jiřího Berana v Čakovicích. Zápis je online na hdc.cz
již nyní
Cena: Dle intenzity tréninků od 2000 Kč na pololetí
Doplňující informace: Žáci se během školního roku naučí několik tanečních stylů. Připraví taneční choreografii kterou tančí na vystoupeních pro
rodiče, příbuzné a kamarády.

Kontakt:
Šárka Hladíková 774 733 640
774 733 647, info@hdc.cz
www.hdc.cz
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Livingmami
Činnost: Cvičení pro ženy
Charakteristika, specifikace: Cvičení a formování postavy zaměřené na problematické ženské partie.
Cviky jsou voleny s ohledem na fyziologické změny, které na ženské tělo působily během těhotenství
a porodu. Část lekce je zaměřená na protažení přetěžovaných svalových partií. Cvičení probíhá za
přítomnosti dětí.
Věková kategorie: Pro dospělé, maminky s dětmi po ukončení šestinedělí
Termíny a místo náborů, dnů otevřených dveří: Září, případně po vzájemné dohodě
Cena: 150 Kč na hodinu
Doplňující informace: V případě příznivého počasí probíhá cvičení venku.

Kontakt:
Tereza Opolecká 723 184 273,
tereza.opolecka@centrum.cz
http://zclivingston.cz/kurzy/livingmami-cviceni

Specializovaná základní organizace Českého
zahrádkářského svazu pěstitelů lilií Martagon
Činnost: Pěstování a šlechtění lilií, pořádání výstav
Charakteristika, specifikace: Třikrát do roka členská schůze spojená s promítáním
a odbornými přednáškami - bohatý program. Každoročně výlet a exkurze, např. arboreta
a botanické zahrady. Činnost srovnatelná s jinými velkými liliářskými organizacemi ve světě.
Věková kategorie: Bez omezení
Cena: Neplatí se

Kontakt:
Vratislav Novák
605 291 261
www.martagon.cz
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Remi Language School
Činnost: Kurzy anglického a německého jazyka
Charakteristika, specifikace: Jazyková škola Remi Language School působí v Čakovicích již
devátým rokem. V budově místního gymnázia pořádá kurzy anglického a německého jazyka pro
děti i dospělé.
Věková kategorie: Pro děti od 8 let a pro dospělé od 15 let
Termíny a místo náborů, dnů otevřených dveří: Zápis do kurzů 19. a 20. září od 17 do 19 hodin
Cena: Kurzy pro děti (55 minut týdně) 2300 Kč za pololetí, kurzy pro dospělé (2 vyučující hodiny
týdně) 2900 Kč za pololetí
Doplňující informace: Každoročně se v září přihlašují noví studenti a kromě nich do kurzů docházejí klienti, kteří zůstávají škole věrni po řadu let.
Výuku vedou zkušení a kvalifikovaní lektoři, kteří kladou důraz na osobní
přístup, komunikační dovednosti a schopnost uplatnit cizí jazyk ve všech
životních situacích.

Kontakt:
737 633 206, info@remils.cz
www.remils.cz

Keramický atelier Střípek
Činnost: Zájmová činnost v oblasti jednotlivých řemesel
Věková kategorie: Pro všechny věkové kategorie
Termíny a místo náborů, dnů otevřených dveří: Výuka probíhá v atelieru Střípek (v suterénu
Čakovického zámku - Cukrovarská 1), i v předškolních a školních zařízeních v Čakovicích. Všechny
potřebné informace podá přímo Jana Kosová
Cena:
Doplňující informace: Řemesla - Atelier Střípek (keramika), Sklářská huť
Marek (vitráže, fusing), ostatní (batika, smalt, pedig). Zájmová činnost
- lyžování a výcvik v termínech jarních prázdnin, letní výtvarná škola
s předem stanovenou tématikou, celodenní práce s dětmi předškolního
věku v zařízení Krystálek (Vodníčci, Sluníčka).

Kontakt:
Jana Kosová 721 320 490
atelierstripek@centrum.cz
www.atelierstripek.cz
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Kroužek mladých hasičů SDH Praha Miškovice
Činnost: Zabýváme se prevencí a požárním sportem. Děti sportují, ale
zároveň se naučí zacházet s hasičským vybavením, první pomoc a řadu dalších
důležitých věcí.
Věková kategorie: Od 7 do 17 let
Termíny a místo náborů, dnů otevřených dveří: Každé pondělí od 16 do 18
hodin na hasičárně Ke Zlatému kopci 8 v Miškovicích, nábor probíhá po celý
školní rok.
Cena: 500 Kč na rok

Kontakt:
Lukáš Horský, vedoucí kroužku,
605 779 273

Sportovní klub Třeboradice
Činnost: Fotbalový klub
Charakteristika, specifikace: Sportovní klub s různorodou sportovní
průpravou se zaměřením na fotbal
Věková kategorie: Všechny věkové kategorie se zaměřením na kategorie
ročníků 2004-2012
Termíny a místo náborů, dnů otevřených dveří: Od 1. září každé úterý
a čtvrtek od 16 do 17.30 hodin (ročníky 2004-2012) na hřišti SK Třeboradice
(Schoellerova 231)
Cena: 2000 Kč na pololetí
Doplňující informace: Věkové kategorie 2004 - 2012 se zúčastňují nejen
pravidelných zápasů ve školním roce, ale taktéž hrají pravidelné turnaje
v zimním i letním období. Vždy pod patronací nebo účasti známé fotbalové
osobnosti - například Luďka Zelenky, vícemistra Evropy do 21 let

Kontakt:
mladez@sktreboradice.cz
www.sktreboradice.cz
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BLACK ANGELS
Činnost: Florbalový klub
Charakteristika, specifikace: Úspěšný mládežnický oddíl, který působí na celém severním
okraji Prahy
Věková kategorie: 5 - 13 let
Termíny a místo náborů, dnů otevřených dveří: Kontinuálně během celého roku po
telefonické domluvě, 14 dnů tréninku je na zkoušku zdarma
Cena: Dle intenzity tréninkových jednotek (jeden trénink týdně cca
2800 Kč ročně, sezona probíhá září - květen)
Doplňující informace: Tréninky vedou zkušení a certifikovaní trenéři
v koncepčním prostředí etablovaného a úspěšného florbalového klubu.
Hrajeme nejvyšší výkonnostní soutěže a máme vysoké cíle, včetně
nároků na hráče i rodiče.

Kontakt:
sekretář klubu Vlaďka Netrefová
776 221 588
www.blackangels.cz

TJ Sokol Čakovice
Činnost: Jednota je zaměřena na všestranný rozvoj dospělých a seniorů, žen i mužů.
Posilování, rehabilitační cvičení, rekreačně-sportovní činnost a pobyt v přírodě. Tělocvičná
jednota pořádá pravidelně oblíbený lampiónový průvod a společné výlety po České republice.
Charakteristika, specifikace: Všechna cvičení probíhají v Sokolovně na adrese Jizerská 328/4,
Praha Čakovice
Věková kategorie: Bez omezení
Termíny a místo náborů, dnů otevřených dveří: Kondiční cvičení pro dospělé (vhodné i pro
seniory) úterý 16.30 - 17.30, stolní tenis čtvrtek 14.00 - 15.00, cvičení pro dospělé pátek 17.00 19.00
Cena: Členský příspěvek 100 Kč na rok senioři, 500 Kč na rok dospělí.
Cvičení 150 Kč I. pololetí, 100 Kč II. pololetí

Kontakt:
starosta Ing. Petr Pilz
sokol.cak@email.cz
jednatelka 283 933 071 a 604 675 225
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TJ AVIA Čakovice, z.s.
TJ AVIA Čakovice, z.s. je největším spolkem naší městské části se svými téměř
sedmi sty členy. Má osm sportovních
oddílů a odbor sportu pro všechny. Práci s mládeží, která tvoří 45,5 % členské
základny, se soustavně věnují trenéři
v oddílech fotbalu, gymnastice, národní házené, nohejbalu a stolním tenise.
Nejpočetnější složku mládeže má odbor
sportu pro všechny ( přes tři sta členů),
který pravidelně cvičí v čakovické sokolovně. Statutárním orgánem TJ AVIA

Čakovice, z.s. je správní rada, jejímiž členy jsou předseda TJ Jan Kantner a místopředsedové Jan Pollák a Zdeněk Štěpánek. Předsedkyní kontrolní komise je
Miroslava Spoustová a funkci tajemnice
tělovýchovné jednoty vykonává od roku
1985 Ljuba Straková.

mail: cako-praha@volny.cz
webová adresa: www.cakosport.eu
telefon na sekretariát: 776 108 130

TJ Avia Čakovice - fotbal
Činnost: Fotbalový oddíl
Charakteristika, specifikace: Oddíl zaměřený na všestrannou sportovní průpravu se
zaměřením na fotbal
Věková kategorie: Od předpřípravky (ročník 2011), přes starší žáky (2002) až po A tým
dospělých
Termíny a místo náborů, dnů otevřených dveří: Celé září úterky a čtvrtky od 16.30 na
fotbalovém hřišti v Čakovicích
Cena: 2000 Kč na pololetí
Doplňující informace: Děti jezdí na pravidelná letní soustředění,
účastní se turnajů v České republice i v zahraničí. Pro nové hráče je
možnost nezávazeného zkušebního období.

Kontakt:
šéftrenére mládeže Michal Babka
732 563 791, babka.michal@email.cz
www.aviacakovice.cz
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TJ AVIA Čakovice - nohejbalový oddíl
Činnost: Nohejbal
Charakteristika, specifikace: Sportovní příprava zaměřená na nohejbal a všeobecný sportovní
základ
Věková kategorie: Všechny kategorie - mladší žáci, starší žáci, dorost, muži, ženy (muži a ženy
se rozdělují až v kategoriích dospělých)
Termíny a místo náborů, dnů otevřených dveří: Po předchozí telefonické domluvě kdykoliv
v průběhu roku. V sezoně (duben až červen a září až říjen) úterky a čtvrtky od 16.30 na kurtech
Cena: 2500 Kč na rok
Doplňující informace: Patříme k největším a nejúspěšnějším oddílům
v rámci ČR, naše příprava je zaměřená na účast ve vrcholných republikových
soutěžích ve všech kategoriích, součástí jsou letní soustředění, zimní příprava, účast na mistrovstvích, turnajích i v dlouhodobých soutěžích. Hrajeme
extraligu mužů i žen, jsme úřadujícími mistry ČR v jednorázových soutěžích
dorostu, naši hráči jsou členy reprezentačních týmů ČR.

Nohejbal je vhodný i pro dívky.

Kontakt:
Jan Kantner 734 752 507
nohejbalcako@gmail.com
www.cakosport.eu

TJ AVIA Čakovice - oddíl stolního tenisu
Činnost: Stolní tenis
Charakteristika, specifikace: Sportovní oddíl zabývající se stolním tenisem a výchovou mládeže
již od roku 1950. Oddíl má 11 mužstev dospělých v soutěžích od 2.ligy mužů a 1.ligy žen až po
nižší soutěže v Praze. Mládežnické týmy máme skoro ve všech kategoriích žáků i žákyň. V roce
2015 jsme získali několik medailí z přeborů Prahy a naši hráči nás reprezentovali na Mistrovství ČR.
Věková kategorie: 6 až 12 let (omezená kapacita)
Termíny a místo náborů, dnů otevřených dveří: Září až květen (úterky a čtvrtky 15.30 - 17.30)
sokolovna TJ AVIA Čakovice (zadní vchod ve dvoře)
Cena: Roční příspěvěek 1500 Kč dospělí, 1300 Kč dorost, 1100 žactvo
Doplňující informace: Pravidelná letní soustředění, účasti na
turnajích v ČR i v zahraničí, pro nové hráče možnost nezávazného
zkušebního období.

Kontakt:
Miloš Vojáček 603 111 669
mivoj@cakosport.eu
www.cakosport.eu
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TJ AVIA Čakovice - oddíl národní házené
Činnost: Národní házená
Charakteristika, specifikace: Oddíl zaměřený na všeobecnou sportovní průpravu, hlavně na
míčovou techniku a pohyb s míčem se zaměřením na národní házenou
Věková kategorie: Všechny kategorie - mladší koedukovaná (mix), mladší žáci, mladší žákyně,
starší žáci, starší žákyně, dorostenci, dorostenky, muži a ženy
Termíny a místo náborů, dnů otevřených dveří: Od září každou středu od 17.15 hodin pro děti
od 6 do 12 let
Cena: 2100 Kč na rok
Doplňující informace: Pro nové hráče možnost nezávazného
zkušebního tréninku, pravidelná letní soustředění,účast na turnajích,
pravidelná mistrovská utkání v dané kategorii, zimní příprava
v sokolovně.

Kontakt:
miroslavaspoustova@seznam.cz, helena.spatkova@gmail.com
www.nhcakovice.cz

TJ Avia Čakovice - gymnastický oddíl GOTJAČ
G

Činnost: Gymnastika

OT

J AČ

Charakteristika, specifikace: Základy sportovní gymnastiky, teamgym.
G

YM

Termíny a místo náborů, dnů otevřených dveří: Žákovská družstva - Nábor do závodního
družstva dětí probíhat nebude, obě skupiny jsou již naplněny. SPORT 1 - skupina 20 dětí 7-11
let: pondělí a čtvrtek 14.00 - 16.00 v sokolovně, SPORT 2 - skupina 8 dětí ve věku 6 let: pondělí
a čtvrtek 16.00 - 18.00 na ZŠ

VI
KO
ČA

C

E

Věková kategorie: Od 6 let

NA
ST I
CKÝ

ODDÍL TJ AVIA

Gymnastika pro dospělé - Zahájení kurzů je plánováno v týdnu od 5. září, zkušební hodina je
možná po předchozí dohodě. Čtvrtek 19.30 - 21.00 v sokolovně
Cena: Podle věku cvičenců a zařazení od 2000 Kč na pololetí

Kontakt:

Doplňující informace: U dospělých je cvičení zaměřeno na
akrobatické disciplíny.

Tel. +420 607 746 092
gymgym1rena@gmail.com
www.gymgym1.cz
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TJ AVIA Čakovice odbor ČASPV - Česká asociace
Sport pro všechny
Činnost: Cvičení pro všechny
Charakteristika, specifikace: Sport pro všechny - tak se jmenuje naše cvičení a snažíme se plnit
naši tělocvičnu sportuchtivými občany všeho věku v sokolovně u nádraží, ulice Jizerská 328/4.
Věková kategorie: Děti od 2 do 4 let (rodiče a děti, cvičí se středy 15.30 - 16.30 a 16.30 - 17.30),
děti od 4 do 6 let (předškolní děti, pondělí a čtvrtek 16.00 - 17.00), děti 6 až 15 let (žáci a žákyně,
pondělí a čtvrtek 17.00 - 18.00), muži (úterý 17.30 - 19.30, pátek 19.00 - 21.00), ženy (pondělí
19.00 - 20.00 body mind, pondělí 20.00 - 21.00 body aerobic, úterý 19.30 - 20.30 míče/kondiční
cvičení, středa 19.00 - 20.00 kruhový trénink, středa 20.00 - 21.00 step aerobic)
Cena: 500 až 1000 Kč na cvičební rok (podle věkové kategorie)

Kontakt:
Viz webové stránky
www.cviceni-cakovice.estranky.cz
cakosport.eu
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Přehled dětských hřišť v Městské části Praha Čakovice
1

1 Dětské hřiště u Vatikánu – U budovy Domova dětí
a mládeže Praha 9 a služebny Police ČR.

2

2 Třeboradické korzo - Relaxpark – Vznikající sportovní
areál. Na dětské hřiště navazuje hřiště na malou kopanou
a připravuje se volejbalový kurt.

3

3 Třeboradické korzo - Finská stezka – Oblíbená stezka
pro odrostlejší děti a dospělé, plná nejrůznějších prvků na
cvičení.

4

4 Dětské hřiště U Zámeckého parku I – Vnitroblok na
novém čakovickém sídlišti, mezi ulicemi Blachutova a
Hakenova.

5

5 Dětské hřiště U Zámeckého parku II – Vnitroblok na
novém čakovickém sídlišti, mezi ulicemi Hakenova a Marty Krásové.

6

6 Dětské hřiště Bermanova – Těsně za zadním vchodem
do čakovického Zámeckého parku (u rybníka).

7

7 Zámecký park - hrací prvek Lochnes – Velké pískoviště
v Zámeckém parku.

8

8 Dětské hřiště U Cukrovaru – Hřiště u tří bloků panelových domů, kousek od vlakového nádraží Čakovice.
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Přehled dětských hřišť v Městské části Praha Čakovice
9

9 Dětské hřiště Jizerská – U Základní školy Dr. Edvarda
Beneše.

10

10 Dětské hřiště Něvská – Hřiště mezi ulicemi Něvská
a Úslavská.

11

11 Dětské hřiště U Párníků – Hřiště ve vnitrobloku ulice
U Párníků.

12

12 Dětské hřiště Machnova – Hřiště v Miškovicích na louce mezi ulicemi Machnova a Chmelířská

13

13 Dětské hřiště Na Kačence – Hřiště v miškovickém vnitrobloku domů ulic Na Kačence, Bendlova a Polabská.

14

14 Odpočinková zóna v Miškovickém háji – Odpočinková
zóna se sezením a dřevěnými prvky pro děti, přímo uprostřed lesa.

15

15 Hřiště v areálu SK Třeboradice – Soukromé hřiště v areálu fotbalového klubu SK Třeboradice, otevřené nonstop
pro širokou veřejnost.

16

16 Dětské hřiště V Pačátkách - Ve vnitrobloku domů v Třeboradicích v ulici V Pačátkách, vchod z ulice Kotršálová.
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Kam na podzim za sportem?
Vyražte na podzim za fotbalem
Pražský přebor - SK Třeboradice
14. srpna, 15.00: Admira B Třeboradice
21. srpna, 17.00: Třeboradice - ČAFC
27. srpna, 17.00: Ďáblice - Třeboradice
4. září, 17.00: Třeboradice - Háje
10. září, 14.30: Královice - Třeboradice
18. září, 17.00: Třeboradice Cholupice
24. září, 10.30: Vršovice - Třeboradice
2. října, 16.30: Třeboradice - Dukla
Jižní Město
8. října, 16.00: Braník - Třeboradice
16. října, 16.00: Třeboradice - Zličín
23. října, 15.30: Újezd nad Lesy Třeboradice
30. října, 14.30: Třeboradice - Horní
Měcholupy
5. listopadu, 10.30: Uhelné sklady Třeboradice
13. listopadu, 14.00: Motorlet B Třeboradice
17. listopadu, 13.30: Třeboradice Zbraslav

1. B třída, skupina A FC Miškovice
27. srpna, 17.00: Řeporyje - Miškovice
3. září, 10.45: Miškovice - Střešovice B
11. září, 17.00: Stodůlky - Miškovice
17. září, 10.45: Miškovice - Vltavín B
25. září, 16.30: Malešice - Miškovice
1. října, 10.45: Miškovice - Zbraslav B
8. října, 13.30: Zličín B - Miškovice
15. října, 10.45: Miškovice - Řepy
23. října, 15.30: Podolí B - Miškovice
30. října, 15.00: Satalice - Miškovice
5. listopadu, 10.45: Miškovice Aritma B
12. listopadu, 14.00: Přední Kopanina
B - Miškovice
19. listopadu, 10.45: Miškovice Nebušice

1. B třída, skupina B
- TJ Avia Čakovice,
SK Třeboradice B
27. srpna, 10.30: Čakovice - ČZU
28. srpna, 17.00: Třeboradice B - Kbely
3. září, 17.00: Chodov - Čakovice
4. září, 17.00: ČZU - Třeboradice B
10. září, 10.30: Čakovice - Horní
Počernice
11. září, 17.00: Třeboradice B Chodov
17. září, 11.00: Horní Počernice Třeboradice B
18. září, 17.00: Braník - Čakovice
24. září, 10.30: Čakovice - Tempo B
25. září, 16.30: Třeboradice B Braník B
1. října, 17.00: Tempo B Třeboradice B
2. října, 16.30: Kačerov - Čakovice
8. října, 10.30: Čakovice - Ďáblice B
9. října, 16.00: Třeboradice B - Kačerov
15. října, 16.00: Ďáblice B Třeboradice B
16. října, 16.00: Háje B - Čakovice
22. října, 10.30: Čakovice - Benice
a Třeboradice B - Háje B
29. října, 10.30: Čakovice Třeboradice B
6. listopadu, 14.00: Třeboradice B Benice a Vršovice B - Čakovice
12. listopadu, 10.30: Čakovice Kolovraty
13. listopadu, 11.45: Třeboradice B Vršovice B
19. listopadu, 13.30: Kbely - Čakovice
a Kolovraty - Třeboradice B
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Nohejbal TJ Avia Čakovice
Extraliga mužů - A tým

1. liga mužů - B tým

1. liga žen

27. srpna, 10.00: Čakovice
- Karlovy Vary
3. září, 14.30: Vsetín - Čakovice
10. září, 14.00: Modřice - Čakovice

28. srpna, 13.00: Start Praha - Čakovice B
3. září, 14.00: Čakovice B - Žďár nad
Sázavou

4. září, 15.00: Čakovice - Břve
10. září, 10.00: Litohlavy - Čakovice
2. října, 13.00: Čelákovice - Čakovice
8. října, 10.00: Nymburk - Čakovice

Pořadí po 11. kole
1. Modřice 20 bodů
2. Čakovice 18 bodů
3. Vsetín 14 bodů
4. Karlovy Vary 12 bodů
5. Čelákovice 10 bodů
6. Benešov 7 bodů
7. České Budějovice 6 bodů
8. Žatec 1 bod
Po základní části následují boje play
off a play out, nejlepší 4 celky budou
hrát semifinále o účast ve velkém
finále.

Pořadí po 12. kole
1. Český Brod 21 bodů
2. Horažďovice 18 bodů
3. Zruč - Senec 14 bodů
4. Prostějov 12 bodů
5. Start Praha 11 bodů
6. Žďár nad Sázavou 9 bodů
7. Čakovice B 8 bodů
8. Přerov 5 bodů
Po základní části následují boje play
off a play out

Pořadí po 11. kole
1. Český Brod 24 bodů
2. Praha Vršovice 24 bodů
3. Břve 14 bodů
4. Čelákovice 12 bodů
5. Brno Útěchov 9 bodů
6. Čakovice 7 bodů
7. Nymburk 3 body
8. Litohlavy 1 bod

Národní házená TJ Avia Čakovice
1. liga mužů
28. srpna, 11.00: Čakovice - Přeštice
4. září, 11.00: Čakovice - Nezvěstice
10. září, 16.00: Podlázky - Čakovice
11. září, 10.30: Opatovice - Čakovice
18. září, 11.00: Čakovice - Tymákov
25. září, 10.30: Nýřany - Čakovice
1. října, 16.00: Čakovice - Vítkovice
2. října, 11.00: Čakovice - Rokytnice
9. října, 11.00: Plzeň Újezd - Čakovice
15. října, 16.00: Brno - Čakovice
16. října, 11.00: Krčín - Čakovice
23. října, 11.00: Přeštice - Čakovice

