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VOŠ INFORMAČNÍCH STUDIÍ
A SŠ ELEKTROTECHNIKY, MULTIMÉDIÍ A INFORMATIKY

NABÍZÍME BUDOUCNOST A PRESTIŽ
INTERAKTIVNÍ GRAFIKA A VIZUALIZACE
Klasická propagační média od firemního
vizuálního stylu po reklamní kampaně, užitou
grafiku, multimédia, scénáristiku, dramaturgii
a postprodukci, práce ve specializovaných
profesionálních programech.
PŘENOSOVÉ A SÍŤOVÉ TECHNOLOGIE
Tvorba a testování počítačových aplikací
v souladu s pravidly kybernetické bezpečnosti,
nastavení parametrů OS počítačů
a počítačových sítí, údržba atypických zařízení,
práce s HW firmy CISCO a s virtualizačním
SW firmy ORACLE Corporation.
ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA A BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE
Projektování a monitoring parametrů bezpečnostních systémů,
údržba a správa banky dat, nastavení perimetrů a využívání
biometrických dat. Výuka s použitím špičkového know-how.
INFORMAČNÍ MANAGEMENT
Podniková informatika, služby knihoven a služby muzeí a galerií.
Výuka: Praha 9 - Novovysočanská 48/280, Praha 4 - Pacovská 350/4
Přijďte se podívat. Kontakt: tel.: 775151347, www.sssep9.cz

Žaluzie, rolety, garážová vrata,
plisé,
26.6.13 13:19
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
Výuka - doučování německého
jazyka – individuální nebo skupinová
– od 2 do 99 let. Adresa Schoellerova
936/28, Čakovice. Tel.: 739 089 773.
Velkoobchod hutním materiálem
v Praze přijme
ŘIDIČE – SKLADNÍKA
Požadujeme: Profesní ŘP - C,výhodou
VZV, jeř, vazač, palič, průkaz.
příp. SKLADNÍKA
Výhodou VZV, jeř., vazač., palič průkaz
E-mail: knourek@technimat.cz,
tel.: 731 545 839
KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy. Tel.: 775132921.
Přijmeme pracovnice kompletace
papírenského zboží, modelů,
elektroniky.
Provozovna Praha 9 - Čakovice.
Informace po - pá od 8:00 do 16:00 na
emailu: cakovice.eurodelta@volny.cz,
tel.č. 724776102, 724776103.
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

mĚStSkÁ čÁSt 3
Milí sousedé,
s hrdostí můžeme oznámit, že i Čakovice mají svého ministra. Náš soused, profesor Stanislav Štech,
se stal novým ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. Pro naši městskou část je to čest a věřím,
že s touto nelehkou agendou, jakou školství bezesporu je, se důstojně popere. Přejme mu, aby se mu
v jeho úřadě vedlo dobře.

o
v
o
l
S sty
o
star

Dětem začaly letní prázdniny, v jídelně čakovické
základní školy naopak začala probíhat rozsáhlá
rekonstrukce kuchyně. Mění se většina strojů, dispozice, výdejna, vzduchotechnika a skladovací
prostory. Jedná se o rozsáhlou investici, která městskou část vyjde na 20 milionů korun. S rostoucím
počtem žáků ale bude kuchyň připravena na daleko efektivnější výdej jídel. Hlavním cílem je urychlit

odbavení žáků, aby nemuseli čekat tak nepříjemné
fronty, jako doposud. Kuchyň bude ještě více automatizovaná a méně náročná na personál, bude
odpovídat moderním normám vaření. Bohužel takto rozsáhlou investici není možné dokončit během
letních prázdnin, vyžádá si to o jeden měsíc prací
navíc. I tak ale budou dodávky jídla pro všechny
žáky zajištěné.
Určitě jste si všimli, že u našeho zámku je k dispozici nové sezení. Jedná se o židle, které si můžete
podle libosti rozmístit před zámkem a užívat si krásy našeho parku. Stejně tak si užijte vaši dovolenou
a hlavně se v bezpečí a v klidu vracejte domů.

S úctou, váš starosta Alexander Lochman

Spolkový den v Čakovicích

Nové zastávky v Čakovicích

Další ročník oblíbeného čakovického Spolkového dne se
pořadatelům vydařil. Své aktivity představilo 27 spolků
a pobavit se přišla téměř tisícovka návštěvníků. Užívali si
to všichni.

Jistě jste si všimli, že u Globusu a u čakovického koupaliště jsou
zbrusu nové zastávky. Ty se stihly instalovat v rekordně rychlém
čase a budou sloužit všem cestujícím.
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Kultura: Zámecká noc
Letošní Zámeckou noc jsme si užili úplně všemi
smysly, těšilo ředitelku Základní umělecké školy Ivanu
Heřmánkovou. Přečtěte si, co vše si návštěvníci této
tradiční akce vyslechli.

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. 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 2017.
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Spolkový den přilákal téměř tisícovku návštěvníků
»»Jednou z velkých akcí na území
naší městské části je tradiční Spolkový den. Akce, na které se představí spolky z nejrůznějších druhů zájmových činností, aby se představily
veřejnosti a nalákaly tak do svých
řad nové členy.
„Letos se představilo 27 spolků a organizací, které v městské části působí nebo
jsou s ní jinak spojeny,“ říká Jiří Vintiška
z pořádajícího spolku Bílej mlejn.
Po celé odpoledne do čakovického zámeckého parku proudily davy lidí, které
si užívaly zábavu, příjemná hudební vystoupení nebo ochutnali něco dobrého
z voňavého stánku s občerstvením. Děti
se mohly zaregistrovat do soutěže a když
obešly všechna stanoviště, čekala na ně
v cíli sladká odměna. Spolkový den je
u občanů i samotných spolků hodně ob-

Fotogalerii najdete na straně 16

líbený a každým rokem se snaží přinášet
něco nového.
„Každý ročník je trochu jiný. Liší se program na podiu, který z části tvoří i jednotlivé spolky. Každý spolek zároveň
vždy má obměněný program na svém
stánku. Na druhou stranu vlastně stojíme i o to, aby každý ročník byl tak trochu
stejný. Na Spolkovém dni jde totiž hlavně o to, aby se spolky sešly na jednom
místě, zapomnělo se na starosti a veřejnosti jsme činnost spolků představili v té
nejlepší podobě,“ dodává Jiří Vintiška.
Příští ročník tedy bude stejný nebo opět
v něčem jiný? Od každého trochu.
„Vždy je jistě co zlepšovat. Příprava příštího ročníku začne po letních prázdninách
a naplno se rozběhne v lednu příštího
roku. Budeme se určitě snažit připravit vše
co nejlépe,“ těší se na Spolkový den 2018.

Takto veliká akce, která přilákala téměř tisícovku návštěvníků, by se neobešla bez
pomoci a spolupráce všech zúčastněných.
„Nejprve si dovolím poděkovat všem
dobrovolníkům, kteří pomáhali nám
organizátorům, tedy spolku Bílej mlejn
a keramickému ateliéru Střípek. Bez nich
by akce nešla vůbec uspořádat. A dále
samozřejmě všem spolkům, za jejich
přípravu stánků, programu na svých
stáncích, organizaci soutěží, vystoupení
na podiu a podobně. Spolkový den bez
spolků by byl samozřejmě pouze hloupý vtip. No a v neposlední řadě i všem
návštěvníkům, kteří se rozhodli tuto akci
navštívit a strávit svůj volný čas na této
akci,“ nešetří Jiří Vintiška slovy chvály.
Podtrženo a sečteno, opět se ukázalo, že
Spolkový den patří mezi povedené akce,
které se v Čakovicích během roku konají.

Text a foto: Michal Káva
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Zámecká noc 2017
»»Tentokrát s hvězdami současného
Semaforu Olinou Patkovou a Felixem Slováčkem jr.
Jejich vystoupení předcházelo několik
dalších zajímavých koncertů.
Především žáků základní umělecké
školy Marie Podvalové v Schoellerově
sále, kteří předvedli, že i populární žánr
v hudbě jim není cizí a bravurně zahráli sólově, v orchestru, v triu a v souboru
bicích nástrojů, kterým jejich program
vrcholil.
Vystřídal je další účinkující večera, smíšený komorní pěvecký sbor Gaudium Can-

torum, který má své obdivovatele nejen
v naší městské části. Program se nesl
v duchu lidových písní a všichni jsme se
s nadšením zaposlouchali do národního
pokladu. Na pomyslném pódiu se sbor
střídá s cimbálovou muzikou Kyčera.
Nadšení a ovace vrcholí, jediné co chybí
je sklenka vína při cimbálu.

Tradičním vrcholem noci je J.J.Big Band,
lahůdka i chlouba zušky. Zazpívali si
s nimi i Olina Patková a Felix Slováček
jr., současní umělci legendárního divadla Semafor. A byl to skvělý zážitek pro
všechny zúčastněné.

Ze sálu se přesouváme na nádvoří zámku, kde pokračuje program koncertem
kapely Půlkoně. Hraje autorské skladby
rockového charakteru, skladby již zaniklé kapely z Teplic Emise a další převzaté
od slavných autorů i interpretů.

Poděkování všem, kteří podpořili finančně, organizačně i svým vystoupením krásnou Zámeckou noc. Těšíme se
za rok nashledanou.

Zámeckou noc jsme si užili všemi smysly,
díky cateringu Maximum i těmi chuťovými.

Ivana Heřmánková
ředitelka ZUŠ Marie Podvalové

6
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Zprávy z naší městské části
BIVAK na hasičské zbrojnici
Velcí hasiči připravili dne 23. června
pro své malé kolegy hasiče přespání na
zbrojnici. Za celoroční práci v kroužku
Mladých hasičů si mohly děti užít odpoledne plné her, opékání buřtů a večer
plný překvapení. Této akce se účastnili
i kolegové z SDH Satalice a SDH Veleň,
se kterými úzce spolupracujeme na různých akcích.
Aby děti ukázaly, co se za celý rok naučily, byla pro ně připravena štafetová hra
plná hasičských disciplín jako například
hašení, zasypání po dopravní nehodě,
orientace v zakouřeném terénu s nalezením zraněné osoby a transportem na
určené místo. Největší úspěch měla disciplína s názvem Opičí dráha, kde děti
musely spolupracovat pomocí nastavovacího žebříku, zdolat lezení po laně
a sjet lanovkou.
Na vítězné družstvo, které vyhrálo celou
hru, čekala odměna v podobě cvičného
výjezdu na požár malého domečku, kde
ostatní děti fandily. V pozdních večer-

ních hodinách byly všechny děti rozděleny do hlídek a v „opuštěné‘‘ budově (pod
dohledem dospělých), hledaly písmena,
ze kterých musely uhádnout tajenku. Po
skončení celé akce všechny děti plný dojmů uléhaly ke „klidnému spánku‘‘. Ráno
po snídani jsme zdravé malé hasiče s novými zážitky předali rodičům.

pondělí 28. srpna 16:30 – 18:30 h na hasičské zbrojnici v Miškovicích.

Text a foto: Lukáš Horský

Velké poděkování patří vedoucím a kolegům z naší jednotky za pomoc při organizaci akce BIVAK 2017.
Rádi bychom pozvali čtenáře na akci pro
veřejnost, zaměřenou hlavně pro děti
s názvem Den otevřených dveří, který se
bude konat v sobotu 2. září od 13h do
17h v Miškovicích na hasičské zbrojnici
v ulici Ke Zlatému kopci č. 8. K vidění
bude nejen hasičské technika, ale také
bude plno zajímavých ukázek z činnosti
hasičů a plno her pro děti.
Kroužek mladých
hasičů bude po
prázdninách opět
pokračovat
od

Stále probíhá nábor nových členů do Oddílu mladých
hasičů (od 7 do 17 let).
Jednotka požární ochrany městské části Praha Čakovice
pořádá nábor nových členů starších 18 let. Zájemci se
mohou přijít podívat každé pondělí od 16 do 18 hodin do
hasičské zbrojnice v Miškovicích. Případně mohou získat
informace na stránkách www.sdhprahamiskovice.cz
nebo na facebooku Hasiči Praha Miškovice.

Jiní, ale stejní
aneb akce tak veliká, že se musí konat ob rok
Letos v červnu proběhlo největší české setkání skautů s příhodným názvem
Obrok. Zúčastnil se jej i oddíl z Čakovic.
Akce je cílená na starší skauty a začínající
vedoucí, ve věku 15 až 23 let. Sjelo se asi
1500 lidí. Konala se v Trutnově, v obrovském areálu Bojiště, kde se běžně konají
koncerty nebo festivaly.
Letošním mottem bylo "Jiní, ale stejní",
každý si to může vyložit podle sebe.
Připraven byl skvělý program. Příběhy,
inspirace a rozhovory se zajímavými
hosty, koncerty, letní kino, čajovna, větší
i menší hry, netradiční sporty a mnoho
dalšího. Aby se učinilo za dost skautským zákonům a ideálům, na jeden den

bylo s několika místními domluveno, že
jim skauti přijdou pomoci. Někteří uklízeli dětská hřiště nebo parky, jiní pomáhali lesníkům, někdo šel do domova

Ob rok jedem zas!

důchodců zkrátit starším lidem dlouhou
chvíli a povídat si s nimi. Na Obroku byla
taky jedinečná příležitost poznat skauty
ze vzdálenějších koutů republiky.
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Zprávy z naší městské části
Jak využít objekt v Miškovicích?
Obyvatelé Miškovic jistě znají objekt na
adrese Všetatská 169. Městská část zvažuje v části tohoto objektu zřídit nízkoprahové centrum, ale co se zbývající částí? Máte návrhy? Sdělte nám je. Buď na
mailovou adresu unas@cakovice.cz či na
podatelně úřadu.

Nové zastávky v Čakovicích
V červnu došlo v rámci postupné obměny starých zastávkových přístřešků k novým instalacím na zastávce Obchodní
centrum Čakovice ve směru z centra a na
zastávce Ke Stadionu ve směru do centra. U zastávky OC Čakovice to byl běh
na delší trať, musel být totiž získán souhlas soukromého vlastníka. Přístřešky na
tomto místě se totiž nacházejí na soukromém pozemku. Naše městská část
také přistoupila k opravě povrchu chodníku na celé zastávce, a to přesto, že se
nejedná o pozemky ve správě městské
části. Rada MČ rozhodla, že důležitost
této zastávky je pro čakovické, miškovické, třeboradické a ostatně i další cestující
natolik vysoká, že není možné dále tolerovat neutěšený stav povrchu chodníku.
Ti z vás, co měli možnost rekonstrukci
zaregistrovat, byli snad potěšeni rych-

lostí této opravy. Celá oprava byla naplánována na jeden z červnových víkendů
tak, aby co nejméně omezila dopravu na
zastávce. Plán byl cca 48 hodin, stavební
firma nakonec všechny práce provedla

za zhruba 20 hodin, a to především v pátečních večerních hodinách a v sobotu
mezi 6. a 16. hodinou. Kéž by všechny investice hlavního města Prahy a městské
části probíhaly tímto tempem.

občanů byly také instalovány lavičky na
cestu z Miškovic směrem do Ctěnic. Věříme, že poskytnou prostor pro odpočinek

nejen seniorům na procházkách, ale třeba i cyklistům, kteří tudy projíždějí naší
městskou částí.

Miškovice: Nové branky
a lavičky směrem na Ctěnice
Městská část Praha - Čakovice v rámci drobných vylepšování veřejného
prostoru instalovala do lokality hřiště
Machnova x Chmelířova v Miškovicích
k dětskému hřišti dvě branky. Inspirací
byly zkušenosti z podobného prostoru
na sídlišti Čakovice. Cílem je nabídnout
alespoň části dětí a mládeže alternativní
vyžití k potulování se po Miškovicích. Pro
ně v budoucnu v Miškovicích chystáme
také volnočasové nízkoprahové centrum, které by mělo některé patologické
jevy, na které řada Miškováků upozorňuje, alespoň trochu vymýtit. Zde je inspirací podobné centrum, které již delší
dobu funguje ve Kbelích. Na popud

Retro - Výzva občanům
Vážení občané. Podzimní posvícení se ponese v duchu "retro" a rádi bychom vás požádali o spolupráci. Máte doma schované
věci ze 70. až 90. let? Nemyslíme oblečení, ale časopisy, rádia, noviny, spotřebiče, domácí potřeby... Zkrátka vše, co by stálo za to.
Jestli nám je zapůjčíte, zaručíme vám, že výstava bude hlídaná a nic se vám neztratí. Najdete něco? Ozvěte se Ině Sorokové na
telefonní číslo 736 670 675. Předem děkujeme!
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Přehled hlavních uzavírek ulic v
9
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1 - Doba trvání: Červenec/srpen
Důvod: Oprava horkovodu
Dopad: Zůstane zachován jednosměrný provoz, zcela vyloučeno parkování
2 - Doba trvání: Červenec/srpen
Důvod: Oprava horkovodu
Dopad: Omezení průjezdu křižovatkou Cukrovarská-Schoellerova. Týká se i MHD (linky 136 a 351), ve směru z centra nebude možné odbočit do Schoellerovy ulice, náhradní trasa povede po Bělomlýnské, ve směru z centra zůstává provoz ze
Schoellerovy ulice do Cukrovarské zachován v plném rozsahu.
3 - Doba trvání: Červenec/srpen
Důvod: Oprava horkovodu
Dopad: Vyloučeno parkování, zůstane pouze jedno místo určené výhradně pro krátkodobé zastavení na zásobování obchodů
4 - Doba trvání: Již probíhá, dokončení v listopadu
Důvod: Kompletní rekonstrukce povrchu komunikace vč. přeložek inženýrských sítí a opravy horkovodu
Dopad: Úplné vyloučení vstupu pro pěší

mĚStSkÁ čÁSt 9

létě 2017 (opravy horkovodu aj.)
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5-D
 oba trvání: Červenec/srpen
Důvod: Oprava horkovodu
Dopad: Plná uzavírka křižovatky ulic Otavská / Něvská, omezení vjezdu do ulice Něvská v úseku mezi ulicemi Otavská
a Dyjská, regulace průjezdu křižovatky Vážská / Něvská pomocí světelné signalizace
6a7-D
 oba trvání: Září/říjen
Důvod: Rekonstrukce povrchu komunikace
Dopad: Omezení vjezdu do rekonstruovaných úseků. Jednotlivé etapy na sebe budou navazovat, aby byl zachován průjezd do areálu Impera. Linka MHD 140 bude odkloněna do Vážské ulice, zastávka Oderská bude po dobu rekonstrukce
zrušena, linka 140 bude stavět u základní školy.
8-D
 oba trvání: Přesný termín nebyl dosud investorem oznámen
Důvod: Výstavba plynovodu pro soubor VIVA rezidence
Dopad: Viz body 6 a 7
9-D
 oba trvání: Říjen
Důvod: Rekonstrukce povrchu komunikace
Dopad: Omezení vjezdu a omezení parkování u cukrovarského rybníku
Podklady připravil Michal Káva ve
spolupráci s místostarostou Městské
části Praha Čakovice Jiřím Vintiškou
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Kronikářské perličky – rok 1922
Leden

Březen

Prohlášena Velká Praha. Ze zdejšího
okresu přiděleno ku Praze: Karlín, Vysočany, Hloubětín, Prosek, Střížkov, Troja a Kobylisy. Má býti rozdělena na 16
okresů, ale tyto nejsou ještě pevně stanoveny. Kurs naší koruny se zlepšil a je
znamenán v Curychu kolem 8. Rakouská
koruna má kurs 0,17. Následkem zlepšení valuty klesly poněkud ceny potravin.
U nás správa cukrovaru oznamuje souhlas pražské centrály k odprodeji části
zahrady na č.k. 124/6 za cenu 15 Kč za m2
na úpravu budoucího náměstí. 27. ledna
zemřel obecní strážník Karel Janoušek
v nemocnici v Praze. Žil s ovdovělou sestrou, která zemřela téhož dne. Po celý
měsíc nebylo soboty a neděle bez taneční zábavy, ačkoliv účastenství vyžaduje
značného vydání. Tento všeobecný zjev
po celé zemi vysvětlují mnozí nadbytkem peněz, jiní opět dlouhým půstem
po dobu války.

Za 100 Kč placeno v Curychu 9 franků.
Celková délka našich dráh je 13.031
km. Z toho je 86% státních a 14% soukromých. Stanic je 1673. U nás v neděli
odpoledne je vždy fotbalový zápas. Počínají polní práce, na sušších místech se
již seje. 13. začalo stávkovati hospodářské dělnictvo. Ačkoli bylo počasí velmi
příznivé, byla zastavena veškerá práce
ve dvorech. Některé rozdělané polní
práce dodělalo úřednictvo. Hůře bylo
s dojením krav. Ale našly se v obci ženy,
které se k výpomoci odhodlaly, ale byly
nuceny choditi do dvora pod dohledem
četnictva, poněvadž jim stávkující činili
překážky. Správa dvora dala 14ti rodinám výpověď a na jejich místa nastoupili Rusíni, uprchlíci z Ruska. Z místního
nádraží sjelo 6 nezabržděných vagonů
po továrních kolejích a vjely se značnou
rychlostí do továrny. Dva vozy na konci
rozbity a ostatní se poškodily. Štěstím
bylo, že koleje byly volny.

Únor
Zvolen nový papež Pius XI. Propukla
v celé naší republice všeobecná stávka
hornická. Záhy ukončena. Dělnictvo udrželo dosavadní mzdy a slíbilo větší výkonnost. Mnozí obchodníci využili ihned
stávky k lichvě s uhlím. U nás napadalo
mnoho sněhu a udeřily kruté mrazy.
Oživlo zase používání saní i se zvonícími rolničkami. Přišly do obce nové 20ti
a 50ti haléře. Železných 20ti hal. vzato
z oběhu na 15 vagonů.

Duben
Na Madeiře zemřel bývalý císař rakouský a poslední formální český král Karel
Habsburk v 34roce věku, dle udání časopisů na zánět plic. Zanechal vdovu Zitu
a 8 dětí. Naše koruna docílila v Curychu
kurs 10.25. U nás na základě stížnosti majitelů domů proti rychlé jízdě automobilů budou zhotoveny výstražné tabulky
a rychlá jízda bude trestána. Přestavba
silnice v obci kamenem kostkovým je

projektována. O Rusku a tamních poměrech konána přednáška při světelných
obrazech. Přednáší legionář. Zavražděn
byl kamenem zednický přidavač Jíša
z Přezletic, který šel odtud z práce a nesl
asi 170 Kč mzdy. V remízku při silnici
ctěnické přepadl ho řeznický pomocník
Bohumil Bůzek z Čakovic, zabil jej a vzal
mu 148 Kč. Zabitý nalezen byl otcem
až v neděli ráno. B. Bůzek odsouzen byl
v červnu 1922 na 7 roků těžkého žaláře.
Vrah je 19ti letý. Mládež udržuje dosud
starý zvyk pálení čarodějnic. Vyvýšeniny
a stráně v rovině polabské byly posety
večerními ohni.

Květen
4. konáno okresní politickou správou
komisionelní prohlédnutí obce po stránce komunikační, zdravotní, estetické
i obchodní. Zpráva o tom sloužiti má
k prohlášení zdejší obce městem. Nastává stávka v kovoprůmyslu a tím mnoho
místních občanů pracujících ve Vysočanech a Libni zůstává bez práce. Zaměstnavatelé hodlali snížit mzdy o 20-25%
a odůvodňují to tím, že nemohou pro
drahotu svých výrobků s cizinou konkurovati. Všechno stromoví kvete. Zamítá
se žádost občana Kautského, který žádá,
aby jeho matka Kateřina přijata byla do
okresního chorobince s odůvodněním
příznivými rodinnými poměry 3 synů.
Tělovýchovná jednota Sokol má divadelní představení v hostinci. Hraje se
novinka, Temná růže, sepsaná místním
občanem Ant. Malým. Hospodářskou
výstavu v Praze navštívilo 400.000 lidí.
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oslavují tento den přednáškami, divadly
a akademiemi.

Listopad

Bankovní úřad vydává první korunové
mince a bere z oběhu již velmi poškozené papírové koruny. Sem byly přineseny
hned prvního dne úředníkem p. Rybou.
Letošní květen byl nejsušší za 117 let. Ve
stínu bylo 30 st. a vláhy spadlo jen 5%
obyčejné vláhy.

Červen
Nalezena ve Vltavě mrtvola v prosinci
zmizelého p. Moravce, revidenta dráhy
zdejší, který náhodou neb úmyslně utonul. Peníze a skvosty nalezeny u něho
všechny. Místní fotbalový klub slaví své
10ti letí. Celodenní déšť byl slavnosti na
překážku. Pan Lukeš a p. Klejzar stavějí
domy na budoucím náměstí.

Červenec
Po celou dobu 3 roků co nastoupilo
nové obecní zastupitelstvo, nenaskytly
se v tomto sboru spory ani politické ani
věcné, ačkoliv v něm zastoupeny jsou
všechny místní politické strany. Jednání bylo vždy klidné a věcné. Národní
svátek, den Husův, slaví se všeobecným
klidem. Místní odbor volné myšlenky má
tábor lidu na prostranství před školou.
Účastno bylo asi 100 lidí. Naše Kč v Curychu stoupla na 13. Za 8.60 Kč je 100 marek. Mnoho studentů, úředníků a těch,
kteří odjíždějí na letní pobyt, cestuje do
Německa a Rakouska, kde se žije s našimi penězi velmi lacino. Starosta svolal
schůzi zájemců o elektrisaci obce. Ku
konci podepisovány přihlášky těch, kteří
na osvětlení reflektují.

Srpen
Mnozí dojíždějí do Rakouska, Bavorska
a Německa, aby se tam ošatili, anebo aby
tam lacino byli živi. Celní úřady tomu zabraňují vysokými pokutami a soudním
stíháním, ale všemu nezabrání. Mimo

všemožné zboží kupují se i domy a pozemky. Při Baltickém moři v různých lázních je prý slyšeti tolik českého hovoru
jako v Praze. Tlak vlády na zlevňování
působí blahodárně. Potraviny zlevnily
o 5 ½ %, šatstvo o 3 ¾%, ale byty stouply
o 12%. Výrobci a prodavači však nejeví
ke snižování ochoty a vymlouvají se. Ale
vlastní příčina neochoty spočívá v tom,
vydělati pokud možno nejvíce bez ohledu na své bližní. 15. v půl sedmé večer
snesla se nad obcí zdejší hrozná bouřka
s lijákem. Obloha po celé sekundy byla
v plamenech a rachot hromu zněl trvale
téměř do 11 hodin. Obilí je ještě celou polovicí na polích a škoda na něm značná.

Září
Letošní rok je příznivý vzrůstu hub. Zlevňovací akce postupuje pomalu. Namnoze rozprodává se starý brak s křiklavě
uvedenými nižšími cenami. Na pořádných věcech se ceny nezměnily, a když –
tak málo. U nás udělena kominická koncese L. Slepičkovi v čísle 15. Místnímu
strážníkovi zavedeno elektrické osvětlení do obecního domku zdarma. 24. slavilo se posvícení. Je zřejmé, že se opět
vzmáhá blahobyt posvícenský, jmenovitě u dětí. Na ulicích je plno krámků,
dvoje houpačky, střelnice a všude plno
lidí. Taneční zábavy ve dvou hostincích.
Do obce přišly nové pětikoruny – menší
a tmavé s Komenským.

Říjen
Počíná se s vykopáváním jam pro sloupy
k elektrickému vedení. Začal pracovati
místní cukrovar. Na jamách bylo navezeno asi 35.000 q řepy. Lidí do práce hlásil
se veliký nadbytek. Jak cena bramborů,
tak klesla i cena zeleniny. 28. Den osvobození světí se obecně, ani v cukrovaru se nepracuje. Různé politické strany

Naše koruna v Curychu 17.45. Téměř
denně prší. Silnice a cesty jsou velice zabláceny a neupravují se pro nedostatek
a drahotu potahů i lidských sil. Dobývání
řepy je letos velmi, velmi obtížné. Není
pamětníka tak rozblácených cest a rozmočené půdy. Vozy vytahovány jsou
i 4 potahy. Velkostatek vytahuje vozy
z pole na silnici strojem od oraček. Zřízenci natahují po obci dráty k elektrickému osvětlování, a ti kteří mají vedení
v domě připravené, čekají toužebně, až
budou moci svítit bez petroleje. Zlevnilo se téměř všechno, ale málo. Co se
za laciný peníz nabízí, je zpravidla špatné jakosti. Počínají se množiti krádeže,
i v obci zdejší 2 krádeže drůbeže na faře
a u místního obvodního lékaře. Cukrovar
Schoeller a spol. mají 25.000 akcií a náleží k nim Čakovice, Mratín, Vrdy a Mnichovo Hradiště.

Prosinec
Uzavřen mír mezi Iry a Angličany. Irsko
po 700 letech domohlo se samostatnosti
v rámci samosprávných dominií britské
říše. U nás o 4. hod. 20 minut zazářila poprvé nová elektrická světla na naší revoluční třídě. Pohled na ulice jasně osvětlené je příjemný a činí dojem městský. Po
ulicích čekalo na tento okamžik plno lidí.
V domech se ještě nesvítí, poněvadž nedošla počítadla. Hypnotické představení
pořádá Samek u Trykalů a v hostincích 2
představení biografu. Návštěvníků všude plno. Na Vánoce stalo se všeobecným
zvykem, že o Štědrém dnu rozsvěcuje se
téměř všude vánoční stromek.
Připravila Jarka Krákorová
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senioři

Výlet seniorů na Chodsko
»»Senioři z čakovického Klubu seni-

orů se zúčastnili povedeného výletu
na Chodsko.

mohou, byť jen na chvilku, opustit své
příbytky a užít si krásný den,“ těšilo Inu
Sorokovou z Klubu seniorů.

„Výlet byl úžasný, všichni to zvládli i přes
malou nepřízeň počasí. Byli sice unavení, ale jejich úsměv na líci a vyjádření
spokojenosti mluvil za vše. Vždy ráda vidím, že jsou nadšení a plni elánu se výletů s Klubem seniorů zúčastňovat a vím,
že moje práce má smysl. V dnešní uspěchané době, kdy rodina nemá příliš času
na své blízké, jsem ráda, že moji senioři

První den výletu si senioři prohlédli firmu
Bohemia sekt ve Starém Plzenci a také
Kladrubský klášter, regionální muzeum
a pak se jeli ubytovat do Klenčí pod Čerchovem. Následující den si užili výlet do
Horšovského Týna, domažlického Újezdu, Trhanova a Draženova, závěrečný
den patřil cestě do Domažlic, Koloveče
a pak cestě zpátky domů, do Čakovic.

Klub seniorů
Přednášky na měsíc září
13.9. od 14.00 h. Dana Butkovičová
- Krajky našich babiček

Kurzy trénování paměti
Ve spolupráci s neziskovou organizací Právě teď! o.p.s. pod vedením Ivety Piškulové,
budou v našem Klubu seniorů (Cukrovarská ul. 52) probíhat od 27. září letošního
roku „Kurzy trénování paměti pro zlepšení kvality života seniorů“. Délka trvání kurzu
je 10 lekcí, které jsou zcela zdarma. Začátky výuky budou vždy od 14 hodin a zájemci
se mohou hlásit u Iny Sorokové na telefonním čísle 736 670 675.

6.9. Celodenní výlet do Třeboně
20.9. Celodenní výlet do
Jindřichova Hradce
27.9. od 14.00 h. 1. lekce
trénování paměti - Iveta Piškulová

Termíny:
27.9. středa – 5.10. čtvrtek – 12.10. čtvrtek – 18.10. středa – 26.10. čtvrtek
1.11. středa – 9.11. čtvrtek – 16.11. čtvrtek – 23.11. čtvrtek – 30.11. čtvrtek

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

KINOBUS
24.7. – 27.7.2017
. PROGRAM:
Pondělí 24.7.
Úterý 25.7.
Středa 26.7.
Čtvrtek 27.7.

Špunti na vodě
Všechno nebo nic
Rogue One: Star Wars
Masaryk

Začátek promítání po setmění přibližně ve 21.00 hodin.
VSTUP ZDARMA

Odbor SPV TJ AVIA ČAKOVICE
(sokolovna – Jizerská 328/4)

zve všechny děti (od 2 let do 15 let), které baví

Odbor SPV TJcvičit
AVIA ČAKOVICE
(sokolovna
Jizerská 328/4)
Odbor
SPV
TJ –AVIA
ČAKOVICE
ve čtvrtek 14.9.2016 od 17 hod.

(sokolovna – Jizerská 328/4)
zve všechny děti
(od 2 let do 15 let), které baví
Odbor SPV TJ AVIA ČAKOVICE

na veřejně přístupnou cvičební hodinu roku
zve všechny děti (odcvičit
2 let do 15 let), které baví
2017/2018
zve všechny děti (od 2 let do 15 let), které baví
cvičit
ve čtvrtek 14.9.2016 od 17 hod.
(sokolovna – Jizerská 328/4)

cvičit

ve čtvrtek 14.9.2016 od 17 hod.

Přezůvky s sebou

ve čtvrtek 14.9.2016 od 17 hod.
na veřejně přístupnou cvičební hodinu roku
na veřejně přístupnou
cvičební hodinu roku
2017/2018

na veřejně přístupnou cvičební hodinu roku

Odbor SPV TJ
AVIA ČAKOVICE
2017/2018

(sokolovna
– Jizerská 328/4)
JSPV
AVIA
ČAKOVICE
TJ AVIA ČAKOVICE

2017/2018
Přezůvky
s sebou
Přezůvky s sebou

Přezůvky s sebou

na –všechny
Jizerská 328/4)
ve
děti (od 2 let do 15 let), které baví
(sokolovna – Jizerská 328/4)

cvičit

Cvičební rok dle rozpisu začne v pondělí 18.9.2017

d Odbor
2 let do SPV
15 let),
baví
TJkteré
AVIA
ČAKOVICE

y děti (od 2 let do 15 let), které baví

Na všechny se těší cvičitelé a cvičitelky

čtvrtek
14.9.2016
17 hod.
Bližší informace na: http://www.cviceni-cakovice.estranky.cz/
(sokolovna
– Jizerskáod
328/4)
cvičitveOdbor
cvičit SPV TJ AVIA ČAKOVICE
(sokolovna – Jizerská 328/4)

Cvičební rok dle rozpisu začne v pondělí 18.9.2017
zve
všechnypřístupnou
děti (od 2 let
do 15 let),
které
baví
na veřejně
cvičební
hodinu
roku
Cvičební
rok17
dle rozpisu
začne v pondělí 18.9.2017
4.9.2016
od
hod.
Cvičební
rokvšechny
dle rozpisu
18.9.2017
Na
se těší začne
cvičitelév apondělí
cvičitelky
čtvrtekzve
14.9.2016
od 17
všechny děti
(odhod.
2 let do 15 let), které
baví
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Strollering®, tak trochu jiná procházka pro
maminky s dětmi (nejen) v kočárku
»»V

Čakovickém zámeckém parku
máte možnost potkat skupinu maminek, které své procházky s kočárkem proměnily v „tak trochu jiné
procházky“. Dvakrát týdně se ve
svižném tempu procházejí po cestách našeho zámeckého parku.
Svou rychlou chůzi s kočárkem prokládají kardio a posilovacími cviky, které
jsou zaměřené na problematické partie
většiny žen. Tedy zejména jde o cviky na
zpevnění břicha, hýždí, stehen a paží.
Během svého cvičení využívají laviček,
schodů a stromů v parku, cvičí ve dvojicích nebo i na dece, a to vše za přítomnosti svých dětí. Přijďte vyzkoušet Strollering!

Co Strollering vlastně je?
Strollering® je outdoorové cvičení na
čerstvém vzduchu, jehož základem je
sportovní dynamická chůze s kočárkem,
která je odborníky považována za nejpřirozenější a nejefektivnější druh pohybu
a o to více právě pro maminky po porodu. Správně provedená sportovní chůze
dokáže opravdu zázraky.
Strollering® je zkrátka jedinečný druh
cvičení, u kterého maminka může hubnout, zpevňovat své tělo a to vše za přítomnosti svého děťátka v kočárku či na
odrážedle.
A Strollering® má další nesporné výhody - tím, jak maminka s sebou bere miminko na lekce, nejenže nemusí shánět

hlídání, ale již od útlého dětství mu jde
příkladem. Děti tak vnímají, že hýbat se
je normální a že sport patří mezi každodenní běžné činnosti.
Kdy a kde v Čakovicích můžete Strollering vyzkoušet:
Každé ÚTERÝ a ČTVRTEK od 9,30 hod.
do 10,30 hod. v Čakovickém zámeckém
parku, scházíme se u dřevěného mostu
u rybníka.
S sebou: sportovní oblečení a obuv, pití,
vše pro vaše děťátko a kočárek nebo odrážedlo.
Sledovat nás můžete na Facebooku:
StrolleringCakovice
Kontakt: Sandra Jandová 721 865 984

Jak si vedl oddíl národní házené TJ Avia Čakovice v uplynulé sezoně?
»»Černou kaňkou na sezoně je bezesporu opětovný sestup A týmu mužů do druhé ligy. Snad se podaří rychlý
návrat mezi českou elitu a také stabilizování a posílení kádru, aby byl dlouhodobě konkurenceschopný mezi nejlepšími týmy.
Ostatní týmy dosáhly pěkných umístění,
medailové pozice vybojovaly týmy žen
A, dorostenců a mladších koeduků.

Muži A - 11. místo v 1. lize a sestup do 2. ligy / muži B - 5. místo / ženy A - 3. místo
ženy B - 6. místo / dorostenci - 2. místo / dorostenky - 4. místo / starší žáči - 6. místo
starší žákyně - 4. místo / mladší žákyně - 5. místo / mladší koedukovaná - 3. místo

mĚStSkÁ čÁSt
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VOK (na objemný odpad)

VOK na bioodpad

Pro potřeby občanů MČ Praha - Čakovice jsou přistavovány
kontejnery na objemný odpad. Tyto kontejnery zajišťuje a financuje MHMP a tím i stanovuje podmínky výběru odpadu
a druhu odpadu, který do VOK patří.

Pro potřeby občanů jsou přistavovány kontejnery na bioodpad. Tyto kontejnery jsou určeny na zahradní odpad – listí, trávu, větve, neznečištěnou zeminu, případně kuchyňský bioodpad rostlinného původu bez živočišných zbytků.

Do těchto nádob je zakázáno odkládat nebezpečný odpad, (tj.
televize, lednice, pneumatiky, chemikálie, zářivky, autobaterie), dále odpad stavební a živnostenský a také bioodpad.

Připomínáme, že tyto kontejnery jsou určeny pouze pro občany městské části Praha – Čakovice.

Z MHMP máme přiděleno na období 7 – 12/2017 16 ks VOK.
červenec 19.07.
srpen 16.08.
září 06.09., 20.09.
říjen 11.10., 25.10.
listopad 08.11., 22.11.
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
Miškovice - Na Kačence

Datum – den
29. 7. - so
05. 9. - út

1 ks
1 ks

VOK na bioodpad zajišťuje a financuje MHMP.
Z MHMP máme přiděleno na období 7 – 12/2017 16 ks VOK
na bioodpad.
červenec 08.07.
srpen 12.08., 27.08.
září 16.09., 24.09.
říjen 08.10., 22.10.
listopad 05.11.
Kontejnery budou přistavovány v neděli mezi 9.00 – 12.00 hod.
Stanoviště těchto kontejnerů jsou následující:
Třeboradice - parkoviště u hřbitova
Miškovice - Na Kačence

1 ks
1 ks

Mobilní sběr nebezpečného odpadu 2017

Zastávka

Čas od – do
po – pá

so

1. křižovatka ul. Schoellerova - V Pačátkách

15.00 - 15.20

800 - 820

2. křižovatka ul. Schoellerova - U Hřbitovů

1530 - 1550

830 - 850

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

1600 - 1620

900 - 920

4. křižovatka ul. Schoellerova - Cukerní

1630 - 1650

930 - 950

5. křižovatka ul. Ke stadionu - Jizerská

1700 - 1720

1000 - 1020

6. ul. Něvská (MŠ 120 - parkoviště)

1730 - 1750

1030 - 1050

7. křižovatka ul. Cukrovarská - Vyhlídkova

1800 - 1820

1100 - 1120

8. křižovatka ul. Polabská - Krčmářovská

1840 - 1900

1140 - 1200

Mobilní sběr nebezpečného odpadu pro občany zajišťuje a financuje hlavní město Praha.
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 prostředky)
Není možné odložit vyřazená elektrozařízení, např.: lednice, TV a PC monitory, tiskárny, mobily, rádia, videa.
Nejbližší stabilní sběrny nebezpečného odpadu:
- Jilemnická, Praha 19 - Kbely
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

FACILITY MANAGER
Přijmeme pracovníka pro
řízení správy komerčních
areálů v Praze 9.
Požadujeme SŠ (VŠ)
s technickým zaměřením,
praxe min. 5 let,
mzda až do 50 tis. Kč/měs.
životopisy zasílejte na e-mail:
ja.pr@seznam.cz

Spolkový den v zámeckém parku v Čakovicích
Téměř 30 spolků a téměř 1000 návštěvníků, takovými čísly se může chlubit letošní ročník oblíbeného Spolkového

dne, který se konal v zámeckém parku. Více si můžete přečíst uvnitř časopisu, na straně 4.
Foto: Michal Káva

