září 2016

U NÁS
V ČAKOVICÍCH
ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC

Strany 12 a 13

Do Čakovic ráda jezdí
Markéta Tallerová
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20. září proběhne
Den mobility
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V Třeboradicích vyroste
nový kopec

Blíží se další Čakovické
posvícení, str. 6
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již od 299 Kč za měsíc

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

Objednejte si týden rychlého internetu
na zkoušku zdarma!
NOVĚ OTEVŘENO!26.6.13 13:19
ŠKOLIČKA U SPARŤÁNKA, zápis
možný po celý rok. Nástup v červnu
za Akční cenu. Neváhejte nás kontaktovat na tel: 777256198, 737040647
nebo na email.
ms.uspartanka@seznam.cz .
Bližší informace najdete na
www.uspartanka.cz

428001-ADC_inzerat[185x90] 06/2013.indd 1

GYMNÁZIUM ČAKOVICE

JAZYKOVÉ KURZY

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.
Koupím garáž v Čakovicích a okolí,
může být i v horším stavu. Platba
hotově či převodem. Tel: 739637882
email: volekjiri@seznam.cz.
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

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.
KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy. Tel.: 775132921.
FUNNY FIT ALL
zdravý pohyb kondice protažení
zpevnění. 20 – 21 h tělocvična
ZŠ Čakovice, pondělí overball power,
čtvrtek deepWork. 1 lekce 80 Kč,
10 lekcí 700 Kč, zahájení 12. 9. 2016
Soňa Křížová 608 981 791

angličtiny; němčiny;španělštiny;
francouzštiny; ruštiny; latiny;
češtiny pro cizince; čínštiny
&

KURZY MATEMATIKY

1. pololetí: 19.9.2016 - 13.1. 2017

Kurzovné: 2500,- Kč
Příjem přihlášek: 1.9. - 14.9. 2016

Přihlášky a více informací o kurzech na
www.gymcak.cz

283 931 391

mĚStSkÁ čÁSt 3
Milí sousedé,
doufám, že jste měli klidné a veselé léto, ať v rodinném kruhu či s přáteli a užili jste si těch pár slunných dnů, které nám Matka Země letos nabídla.
U nás na radnici bylo i přes léto rušno. Projekt nové
základní školy prochází v současné době územním
a stavebním řízením a my mermomocně zajišťujeme financování této rozsáhlé výstavby. Možná největší, kterou kdy naše městská část zajišťovala.

o
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V současné době pracujeme na tom, abychom se
dostali do programu Rozvoj kapacit regionálního
školství Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který by měl zajistit dodatečné finanční
krytí pro tuto výstavbu. Tak, jak je škola plánovaná,
bude, myslím, skutečně hezká a děláme všechny
kroky k tomu, abychom ji pro naše nové žáky otevřeli k 1. září roku 2017. Byť je nám jasné, že tento
termín je v rámci rozsáhlosti investice velmi šibeniční.

Jelikož je s navýšenou kapacitou počtu dětí nutno
navýšit rovněž kapacitu školní jídelny, připravujeme renovaci technického zázemí školní jídelny
a stavbu nového výdejního místa pro žáky, aby
nedocházelo k velkým frontám. To vše prostřednictvím zvýšené automatizace výdeje jídel a příjmu
použitého nádobí.
V hlavní budově základní školy taktéž proběhne
výměna zastaralého osvětlení, které již nesplňovalo současné normy. Výhoda nových LED světel
nebude pouze v kvalitě osvětlení, ale i ve značné
úspoře energie. Očekáváme, že tato investice se
tímto do čtyř let splatí.
Milí přátelé, přeji vám úspěšný návrat do vašich
pracovních povinností a našim nejmladším občánkům šťastný vstup do školního roku.
S úctou Váš starosta
Alexander Lochman

Na území u třeboradické teplárny vyroste do několika let nový
kopec, který se po zazelenění promění v relaxační zónu. Vše
bude, dle územního plánu, díky vzniknuvšímu odpadovému
hospodářství.

Strana 8

Den mobility v Čakovicích
Využíváte rádi vlakovou dopravu? Rádi byste se dozvěděli
něco více o další budoucnosti železničního spojení Čakovice
- centrum Prahy? V rámci Dne mobility proběhne konference
i zajímavý doprovodný program.

Skauti slaví 80. výročí založení
Strana 11

V Třeboradicích vyroste nový kopec

Strana 12 a 13
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Z obsahu

Na straně 9 vám přinášíme aktuální informace o sběru odpadu.
Po městské části bylo rozmístěno několik kontejnerů na kovové
obaly a novinkou je rovněž systém zpětného odběru pneumatik!

Do Čakovic ráda jezdí Markéta Tallerová?
Držitelka nejprestižnějšího divadelního ocenění u nás - Ceny
Thálie - Markéta Tallerová často navštěvuje Čakovice. Jak se jí
u nás líbí? Popovídali jsme si s ní v příjemném rozhovoru.

Krátký život Hanse Paula Schoellera
Strana 13

Strana 9

Kam s odpadem?

Skautský oddíl v Čakovicích byl založen v roce 1936, letos tedy
slaví kulaté 80. výročí své existence. V rámci oslav proběhne
několik akcí a zajímavých výstav, mapující historii současné
Athabasky.

Historik a kronikář Jan Sládeček zpracoval vzpomínku
na Hanse Paula Schoellera, jehož jméno dnes nese jedna
z čakovických ulic. Jaký byl jeho krátký život, který vyhasl
v pouhých 23 letech?

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 září 2016.
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Třeboradický kopec vznikne ze stejného materiálu,
z jakého vznikl kopec "Havraňák" v letňanském lesoparku.

Z odpadového hospodářství vznikne v Třeboradicích nový kopec
»»V Třeboradicích, u areálu teplárny,

bude možná o něco čileji, než tomu
doposud bývalo zvykem. Měl by se
tam realizovat podnikatelský záměr
na uložení zeminy. Ovšem nebojte se, nejde o žádnou katastrofální
zprávu, po které začne růst smradlavý kopec odpadků. Půjde o odpad
typu zeminy, hlušiny či kamení. A po
ukončení této činnosti se nechá kopec osadit vegetační zelení a vznikne
z něj rekreační zóna. Přijde vám to
divné? Tak si vezměte, že i známý
kopec "Havraňák", který dnes slouží jako taková zóna, vznikl naprosto
stejným způsobem, je dokonce i ze
stejného materiálu, ze kterého bude
kopec v Třeboradicích. Po jeho dokončení bude osázen a bude sloužit
jako zeleň. To je pro městskou část
klíčová informace, jelikož jiné alternativy mohou v rámci odpadového
hospodářství fungovat i desítky let,
kdyby šlo například o betonárnu
nebo drtičku odpadu.

"V rámci územního plánu, který Praha vydala v roce 1999, měl v oblasti vedle areálu teplárny vzniknout provoz recyklace
odpadu. V naší městské části se toto téma
hodně diskutovalo. Mluvilo se o betonárně, o drtičce odpadu, ale ani jedno z toho
nechceme. Snažili jsme se i v zastupitelstvu změnit charakter využití těchto pozemků a žádat magistrát o změnu územního plánu z recyklace odpadu na zeleň.

Naše pokusy byly marné, jelikož Praha
na takovém využití trvá a taková zařízení
hodlá na svém území rozmístit. Musíme se
s tímto neblahým dědictvím popasovat,"
vysvětluje starosta Alexander Lochman.
Již minulé vedení radnice se pozemky
snažilo změnit na zeleň nebo na sportovní vyžití, ale neúspěšně, Praha na odpadovém hospodářství trvá. Věc, o které
se roky pouze mluvilo, se tak pravděpodobně v nejbližší době uskuteční.
"Museli jsme se srovnat se skutečností, že
zde nějaké odpadové hospodářství bude
existovat a to, čeho jsme se báli, se letos
na jaře opravdu stalo a na dveře kanceláře
zaklepali investoři, kteří tuto činnost budou
provozovat. Několik měsíců dohadování
a odmítání nakonec vyústilo v kompromisní řešení, že tam nebude probíhat trvalé
podnikání, nebude tam sběrna stavebních
surovin, betonárna nebo něco podobného,
ale vznikne tam kopec, který po ukončení
podnikatelské činnosti bude patřit městské
části. A to, že nám bude patřit, je zásadní, protože definitivně bude moci vedení
městské části zamezit strašáku trvalého
provozu recyklace odpadu," pokračuje.
Zde se dostáváme ke klíčovým bodům jednání. Investor se totiž zavázal k mnoha věcem, které musí dodržovat a podle smlouvy
má městská část právo požadovat kontroly,
či sama je případně vykonávat.
"Investor bude muset uvést kopec do stavu odpovídající vizualizaci a má omezený
počet průjezdů přes trasu Kostelecká - Za
Tratí, nakonec půjde o maximální limit

patnácti kamionů denně. To při zátěži
10 tisíc aut denně představuje navýšení
o 0.15 procenta, což je skutečně zanedbatelné. Navíc je podmínkou, že nákladní vozidla budou moci zeminu navážet
pouze mezi 9. a 18. hodinou," přibližuje
starosta některé klíčové detaily smlouvy.
Z hlediska navážky je povolena pouze
zemina, hlušina, inertní materiál, kamení
a materiály, které budou bez jakýchkoliv
látek, jenž by mohly ohrozit život nebo
zdraví osob či zvířat a nebudou jakýmkoliv způsobem ohrožovat životní prostředí.
K tomu budou sloužit pravidelné kontroly. Navíc investor má za jednu z povinností také vznikající val kropit a tím pádem
se zamezí prašnosti. Nesplní-li jakoukoliv
část dohody, jsou ve hře vysoké pokuty.
Veškeré činnosti na těchto pozemcích
budou ukončeny do tří let od nabytí
právní moci územního rozhodnutí či stavebního povolení.
"Tato dohoda je pro městskou část pojistkou, že nevznikne něco jako betonárna či
drtička odpadů, které jsou konstantním
podnikatelským provozem na mnoho
let. Druhou fází je ale státní správa, která
s námi nesouvisí a není ještě zdaleka jisté, zda potřebná povolení investoři dostanou," říká Alexander Lochman.
Kdy se tedy začne, ještě není jisté, nicméně vedení městské části zajistilo to
nejdůležitější, tedy že nevznikne trvalý
rušící provoz.

Text: Michal Káva

téma 5
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Blíží se další Čakovické posvícení!
»»Již posedmé se v novodobé histo-

rii bude konat Čakovické posvícení.
To letos připadne na první říjnový
den, v sobotu 1. října tedy bude
patřit Náměstí Jiřího Berana zábavě a příjemnému setkávání našich
spoluobčanů.

historky má připravené městský kat. Až
se trochu setmí, přijde na řadu kejklířská ohnivá show a ohňostroj. Podrobný
rozpis programu najdete na následující
straně.

své místo v okolí náměstí i nejrůznější
čakovické spolky, které předvedou svoji
činnost. Nenajde se snad žádný návštěvník, který by si na Čakovickém posvícení
nenašel něco svého.

Kromě stánků s občerstvením a prodejem nejrůznějších předmětů budou mít

Text: Michal Káva

Každý rok je zaměřený na jedno dané
téma a letos to nemůže být žádné jiné,
než výročí 700 let „krále národů“ Karla IV.
„Celý program bude věnován tomuto významnému výročí a doplněn bude o několik zajímavých hudebních vystoupení
spolků a skupin z naší městské části,“ říká
organizátorka akce Jindra Soroková.
Program začne v 11 hodin a potrvá až do
noci. Na své si nejprve přijdou zejména
ti nejmenší, pro které je připravena řada
pohádkových vystoupení. Celým náměstím budou vonět nejrůznější dobroty a ve spojení s příjemnou hudbou tak
půjde o tradičně pohodový zážitek, který vás přenese o 700 let zpátky, do doby
vlády Karla IV. Uslyšíte historickou muziku, své umění vám předvedou kejklíři,
tanečníci, rytíři či sokolníci. Strašidelné

Lekce hudby v Miškovicích!
Známý kytarista kapely Waldagang Mišák a zpěvačka/klavíristka Káča- finalistka Hlasu Československa team Michala
Davida nabírají nové žáky (začátečníky i pokročilé) na rok
2016/2017
Obory: Kytara akustická, elektrická (rock, blues, pop, folk),
klavír, zpěv (klasika, jazz, pop,rock, muzikál)
Jiné: Rychlokurzy: Dokážete se sami a rychle doprovodit
na vámi zvolený nástroj bez etud a stupnic - Příprava na
talentové zkoušky - Nabízíme skvělé možnosti nejen pro
žáky např. nahrát si vlastní demo pro blízké i pro sebe,
nahrajeme vám podklady, souborová hra (najdete lepší
uplatnění v kapelách).
Cena: 400 Kč/60 min
Kontakt: 775 126 668
Email: hudbamiskovice@seznam.cz
Facebook: www.facebook.com/hudbamiskovice/
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Den mobility
v Čakovicích
»»V úterý 20. září proběhne v Čako-

vicích Den mobility. Jde o speciální
akci pro malé i velké, která se koná
v rámci Evropského týdne mobility.
Návštěvníci se mohou těšit na historické vlaky, autobusy, speciální
kyvadlovou dopravu po železniční
vlečce k cukrovaru a v neposlední
řadě také debata na téma rozvoje
železniční dopravy. To je ožehavým
tématem již delší dobu a tato debata je jednou z možností, jak na něj
upozornit.
„Snažíme se ve spolupráci s městskými
částmi Kbely a Satalice podporovat železniční příměstskou i městskou dopravu. V roce 2013 vznikla železniční linka
S34 a naším současným cílem je dostat
tuto linku do parametrů, aby byla pro
cestující ještě více atraktivní a interval
mezi spojem Čakovice - centrum Prahy
byl patnáct minut. To bohužel momentálně železniční infrastruktura nedovoluje. Chtěli bychom docílit toho, aby se stanovila jasná koncepce, jak bude železnice v této lokalitě rozvíjena. To nám ale
dnes nikdo neřekne,“ říká místostarosta
Jiří Vintiška, který je autorem myšlenky
této konference.
Na ní vystoupí zástupci SŽDC, ROPIDu,
IPR, Krajského úřadu Středočeského
kraje i Městské části Praha Čakovice.
Veřejnosti budou představeny záměry
jednotlivých subjektů na železniční trati
Praha - Všetaty a samozřejmě bude také
prostor pro otázky občanů a následnou diskusi. Konference se bude konat
v Schoellerově sálu Čakovického zámku
od 10 hodin.
„Vymysleli jsme tuto konferenci, aby pomohla dát věci do pohybu, ROPID to vzal
za své, zastřeší to a připraven je i zajímavý doprovodný program. Mezi čakovickým nádražím a cukrovarem bude jezdit
železniční vlečka. Železniční doprava
není omezována ucpanou dopravou na
Kostelecké ulici ani jinými kongescemi.
Je to komfortní, rychlé, za necelou půl
hodinu jste z Čakovic na Masarykově nádraží,“ dodává místostarosta Jiří Vintiška.
Půl hodiny po skončení konference na
zámečku ve 13 hodin začne doprovodný program ke Dni mobility. Jednotlivé

autobusové zastávky bude propojovat
speciální historický autobus, který bude
jezdit v patnáctiminutovém intervalu,
na jednotlivých zastávkách budou své
aktivity propagovat nejrůznější spolky.

Z nádraží Praha Čakovice bude na pravidelné lince S34 jezdit souprava historických vlaků na Masarykovo nádraží.

Text: Michal Káva

ROPID
Hlavní město Praha
Městská část Praha-Čakovice
si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci

Budoucnost železniční trati Praha – Všetaty
Konference se koná v rámci Evropského týdne mobility 2016, Dne mobility
v Čakovicích

20. září 2016 v Praze-Čakovicích

Na konferenci vystoupí:
Zástupce SŽDC, odbor strategie
Zástupce ROPID Praha
Zástupce IPR Praha
Zástupce Krajského úřadu Středočeského kraje
Zástupce Městské části Praha-Čakovice
Tématem konference bude představení záměrů jednotlivých subjektů na železniční trati
č. 070 Praha – Všetaty (zkapacitnění a modernizace trati, nové železniční zastávky, využití vleček
pro osobní dopravu, výhledový rozsah dopravy atd.). Jednotlivé přednášky budou doplněny
o prostor pro diskuzi.

Místo konání konference:
Schöllerův sál, Čakovický zámek,
Cukrovarská 1/23,
Praha-Čakovice
Pro dopravu lze využít s výhodou
vlaky železničních linek S3/R3
a S34 do stanice Praha-Čakovice
a dále cca 5 min. pěšky.

Program konference:
9:30 Prezentace účastníků konference
10:00 Zahájení konference, blok
jednotlivých vystoupení, diskuze
12:00 Občerstvení
13:00 Ukončení akce
Vystoupení budou moderovaná. Po skončení
konference můžou účastníci navštívit navazující
Den pražské integrované dopravy v Praze-Čakovicích.

Přihláška na konferenci
Přihlášky prosím zasílejte do 16. září 2016 na adresu ropid@ropid.cz
Těšíme se na Vaši účast

mĚStSkÁ čÁSt 9

První První
kolektivní
zpětného
odběru
kolektivnísystém
systém zpětného
odběru
pneumatik Eltma
pneumatik Eltma

Stálé stanoviště VOK
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Zprávy z obce

Zprávy z naší městské části
Do Čakovic opět zavítal Kinobus
Jak už bývá tradicí, tak na začátku léta
zavítal do Čakovic opět Kinobus. Na
Náměstí Jiřího Berana se pokaždé sešly
desítky občanů, kteří si užili několik pěkných filmů - Nickyho rodina, Wilsonov,
Muž na laně a Pomáhat a chránit.

Psí procházka Divokou Šárkou

»»Nadační fond Pes v nouzi si užil
na začátku léta další příjemné setkání.
„Na procházku údolím Divoké Šárky se
sešlo kolem třiceti dvounožců a asi tak
dvacet čtyřnožců. Všichni pejsci byli výborní, vychovaní a poslušní, jako vždy,“
vypráví Tereza Machová z fondu.
„Na začátku procházky jsme si řekli něco
o péči o pohybový aparát psů, přesně
o masážích pro psy. Pro většinu účastníků to byla novinka. Cílem povídání bylo
podat základní informace o masážích –
proč jsou důležité, pro koho jsou určeny, pro koho nejsou vhodné, jak masáž
probíhá, jak dlouho trvá atd. Objednat
svého na masáž opravdu není zbytečný

luxus, je to prevence, která pro vašeho
psa může znamenat více aktivních let
bez problémů s pohybovým aparátem,“
přibližuje průběh příjemného setkání.
Výprava se vydala na více než pětikilometrovou procházku údolím podél
potoka a v den výletu vládlo pohodové
počasí i pohodová nálada.
„Pozvání přijala Mili Kapounová, průvodce na cestě za poznáním psí osobnosti,
která absolvovala vzdělání International
Dog Trainer Education u Turid Rugaas.
Mili nás blíže seznámila s konejšivými
signály psů, které, když budeme znát,
tak svému psu lépe porozumíme a můžeme tak předejít situacím, které nejsou
žádoucí. Mili nám dále povídala o chování psů mezi sebou a jejich fungování ve

smečce. Na řadu přišly i dotazy od účastníků. Tohle je téma, o kterém by se dalo
povídat hodiny a hodiny,“ vypráví Tereza
Machová.
Na procházce se vybralo 1630 korun,
které budou věnovány pejskovi Ronovi, jenž je po operaci páteře. „Všem moc
děkujeme a už přemýšlíme o tom, jakou
další akci připravíme,“ dodává Tereza
Machová.

Poslali jste nám do redakce
"Koupíte semínka, substrát, hnojivo, postřik, zaléváte, staráte se a když začnou
kytičky dělat radost nejen vám, ale i kolemjdoucím, tak přijde nějaký poberta
a zůstane jen vztek a smutek. Posílám
alespoň snímek, jak to bylo krásné."
Anna Stričková, Čakovice

Aktuality

Oslavy 80 let skautingu v Čakovicích
»»První

skautský oddíl, a to chlapecký, byl v Čakovicích založen bratrem Karlem Haškem v roce 1936.
V průběhu let byly k čakovickému
středisku připojeny také Kbely a Letňany. V letošním roce je to přesně
80 let od založení. Pro naše čakovické středisko Athabaska jde o významné výročí, které si připomeneme v průběhu září a října.
Nejprve bude otevřena výstava v Letňanské knihovně, která zde potrvá od 19.
do 25. září. Druhá a hlavní výstava, bude
otevřena v čakovickém zámku v termínu
1. až 31. října. Výstavy jsou přístupné jak
pro členy a přátele skautingu, tak pro širokou veřejnost. Čakovičtí skauti Vás rádi
uvidí a věří, že tyto výstavy si nechá jen
málokdo ujít.

“V sobotu 1. října budou oslavy pokračovat uctěním památky bratrů, kteří už nejsou mezi námi na čakovickém hřbitově
a to od 9 hodin a následným pochodem
na Náměstí Jiřího Berana. Bývalé členy
našeho střediska, kamarády, příznivce
a všechny kteří se o skauting zajímají,
pak zveme k našemu stánku na čakovickém posvícení. Ten bude umístěn tradičně napravo od vchodu do základní školy. Zde budeme mít připravené hry pro
děti, výstavu fotografií, ale i tradiční polní kuchyň, ve které vaříme na táborech.
Těšíme se na Vaši návštěvu,” zve všechny
Ladislav “Boban” Říha, vedoucí 12. chlapeckého oddílu.
A zároveň přidává jednu zajímavost na
závěr. “Jméno našeho střediska – Athabaska - pochází až z roku 1947. Tento ná-

PROGRAM OSLAV 2016:
19. - 25. 9.
výstava v Letňanské knihovně
1. - 31. 10.
hlavní výstava v čakovickém zámku
1. 10. v 9:00
uctění památky bývalých bratrů
1.10.
stánek na Čakovickém posvícení
zev je památkou na setkání bratra Pošty
se čtyřmi spojeneckými vojáky projíždějícími po válce Čakovicemi v jeepu, kteří
se ho ptali na cestu. Byli to také skauti
a na památku mu dali vlaječku s vyšitým
černým orlem a nápisem Athabasca, což
je město ležící v Kanadě severně od Edmontonu,” vysvětluje.
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Kultura

Na kafe jezdím do Čakovic, říká držitelka Ceny Thálie
Markéta Tallerová
»»Markétu

Tallerovou, přední herečku Divadla F. X. Šaldy v Liberci
a držitelku nejprestižnější divadelní
ceny v Čechách - Thálie, můžete
občas potkat v Čakovicích. Na kafe
a kus řeči sem jezdí ze severu Čech
za svojí kamarádkou. U jednoho
horkého nápoje z plodů kávovníků
jsem ji vyzpovídala.
Být herečkou znamená prožít v divadle
hodiny a hodiny zkoušením, zvyknout
si na případné modřiny, rozloučit se
s malými roztomilými kabelkami, protože do nich se nevejdou scénáře a pak
si párkrát zažít na jevišti ten slastný
pocit, kdy jsou diváci tvoji, zasmějí
se nebo uroní slzu na tom správném
místě a odmění tě potleskem. Když ses
rozhodla studovat herectví, počítala
jsi s tím, že to nebude jen zábava, ale
i pořádná dřina a v mnoha ohledech
odříkání?
Samozřejmě ne. Celé dětství jsem zpívala v Kühnově dětském sboru a měla jsem
možnost hrát dětské role v divadle, kde
jsem trávila spoustu času. Byla to velká
zábava. Měla jsem představu, že je to
veselá a příjemná věc. Celou realitu jsem
poznala až později. Všechno má i svůj
rub.

Myslím si, že k tomu, abys byla úspěšnou herečkou, nestačí jen talent. Bez
štěstí to nejde. Jaké bylo tvoje štěstí?
Štěstí … když jsem poprvé přijela z Prahy do pro mne zapomenutého, malého
a oprýskaného města Liberec a myslela
jsem si, že déle než půl roku tam nemohu vydržet. Pak jsem postupně zjistila, že
být tam, je to moje štěstí. Další velké štěstí
bylo, že jsem se po pár letech dostala do
pražského divadla a ... po čase jsem pochopila, že chci zpátky do Liberce.
Jsou role o kterých herci sní. Tobě se
mnoho takových snů podařilo uskutečnit.
Rozhodně to byla Líza Doolittleová v My
Fair Lady, Elina Makropulos, Blanche
Duboisová z Tramvaje do stanice Touha
nebo Ráchel ve Slaměné židli. Nesmím
zapomenout na Lolu Blau. Komorní dobový muzikál, tak trochu kabaretní one
woman show.
Vím, že jsi byla v nejužší nominaci na
Thálii už za roli Ireny v Ibsenově dramatu Když my mrtví procitneme (2004;
režie I. Rajmont). Trochu paradoxní
ovšem je, že Thálii jsi získala právě za
ztvárnění již zmíněné Loly ve hře Dnes
večer: Lola Blau (režie H. Glancová;
2009) v muzikálové kategorii. Znamená to, že ti režiséři mohou nabídnout
i čistě muzikálovou roli?

ce s Lídou Engelovou nebo Ivanem Rajmontem. To bylo úžasné štěstí. Když pak
někdo takový už mezi námi není, člověku se moc stýská. (Ivan Rajmont zemřel
na konci loňského roku – pozn. autorky)
Kdo si představuje, že ve volném čase
odpočíváš, ten je na velkém omylu. Zdá
se, že ve tvém případě není divadla nikdy dost a tak jsi kromě jiného vedoucí
a režisérkou Kateřinského sousedského divadla. Bylo těžké dát dohromady
divadelní soubor v době, kdy nikdo na
nic nemá čas a volno většina lidí tráví
pohodlně u televizní obrazovky?
Já nikoho nehledala, mě si ten soubor
našel sám. V horách nad Libercem jsou
lidé moc milí a družní. Když jsem se přistěhovala, jedna sousedka mě pozvala na sklenici mojita a přemluvila mě,
abych s místními založila divadlo. Čas
si udělali všichni, i když jsou hodně pracovně vytížení a mají náročné profese.
Už fungujeme pátým rokem. Hrajeme
v přírodě, v Lesním divadle na Martinské
stěně.
Když občas nahlédnu do některých
časopisů, zdá se, že herci tráví hodně
času na různých párty a oslavách. Ty se
tomuto modelu dost vymykáš. Jsi prý
chovatelka drobných i větších zvířat.

Jasně, s chutí takovou výzvu znovu přijmu. Moc ráda zpívám. Jak už jsem řekla,
začínala jsem jako dítě ve sboru. To určilo, kam bude směřovat v budoucnu můj
život a rozhodně mě to ovlivnilo. Miluju
hudbu. Ráda a špatně hraju na hudební
nástroje.

Máme poměrně velký pozemek a manžel jednou po sekání trávy prohlásil, že
je utahaný a bude lepší, když si pořídíme
místo sekačky ovce. Tak jsem ho vzala
za slovo. Teď máme ještě králíky, slepice
i kozu. Chovám taky harcké kanáry. Jsem
ředitelkou 81. Mezinárodní mistrovské
soutěže ve zpěvu harckých kanárů. Jsou
to báječní pěvci.

Nevěřím. Ve hře Maja jsi hrála na violoncello.

Ve chvílích volna občas zajedeš k nám
do Čakovic. Co se ti tady líbí?

Začala jsem se na něj učit hrát právě kvůli roli. Hrála jsem pak pro radost asi deset
nebo dvanáct let. Bohužel pořád na stejné úrovni. Tak jsem přešla na jiné nástroje. Teď se momentálně učím na ukulele.

Uchvátil mě zámek, který žije hudbou
a kulturou. Dvakrát jsem byla na Zámecké noci, na koncertě v podkroví a na vernisáži. Moc se mi líbí stromořadí na polních cestách mezi obcemi. No a musím
zmínit taky báječný čokoládový dort,
který jsem si dala ve vaší cukrárničce.

Podstatnou částí skvělého hereckého
výkonu je i dobrá práce režiséra. Zažila
jsi ovšem někdy i opak, že se ti s někým
nepracovalo pěkně?
Mockrát. Nemohu říct s kým. Co kdyby
mi dali roli?! Opakem však byla spoluprá-

Z Čakovic je to do Liberce okolo hodiny cesty. To po Praze někdy cestujeme
i déle. Můžeš nás tedy pozvat na nějaké
představení do Divadla F. X. Šaldy?

Kultura
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Určitě. Pozvala bych vás na Královu řeč.
To je i velmi slavný film. Kdo se chce zasmát, rozhodně ho pobaví Poprask na
laguně. Jedno z posledních představení
podle režijní koncepce Ivana Rajmonta.
Markéto, děkuji za pozvání a hlavně
za rozhovor a protože letos slavíš kulatiny, přeji ti ještě hodně sil a krásných
rolí pod vedením těch nejlepších režisérů. Šťastnou cestu do Liberce!
Díky! Přijedu zase někdy na čokoládový
dort.

Text: Dáša Nová

Krátký život Hanse Paula Schoellera
»»Před 90 lety, 27. června 1926,
tragicky zemřel Hans Paul Schoeller.
Narodil se v čakovickém zámku
17. června roku 1903. Byl jedním
s pěti sourozenců v poslední rodině Schoellerů, která též spravovala
i modernizovala čakovický cukrovar
a spolupracovala při rozvoji obce.
Svůj krátký život prožil převážně v Čakovicích, on i jeho dva bratři se vyučili
řemeslu. Dojížděl vlakem do vysočanské
továrny Kolben – Daněk, denně si vozil
kastrůlek s jídlem, jak tehdy bylo zvykem i nutností. Stal se zámečníkem, ale
jeho touhy byly ve výšinách, které se mu
staly také osudné. Zúčastnil se i cvičení
na nářadí v tělocvičně, kde cvičil společně s několika místními občany, mezi
kterými byl i můj otec. V zámeckém parku, u bazénu, jsou ve zdi oddělující park
s cukrovarem, zazděné dveře. Za nimi
byla místnost, již na pozemku cukrovaru, kde se dříve cvičilo. Ve zdravém těle
Hanse byla touha neustále něco překonávat. Dokládá to i následující příhoda.
V roce 1925 se boural v cukrovaru starý, 50 metrů vysoký komín a stavěl se
nový a to stávající, který dosahuje výšky
80 metrů. Po dohotovení lákal mladého horolezce k výstupu. A ten opravdu
uskutečnil. Jeho snahu k docílení vrcholu sledovala s obavami jeho matka z prostoru zámecké zahrady. Tehdy vše dobře
dopadlo. Tuto příhodu mi vyprávěl pan

„Švýcarské Alpy - Malý a Velký Mythen.
Místo, kde vyhasl život Hanse Paula
Schoellera“

Josef Hříbal. Jeho děda dělal u Schoellerů zahradníka a byl u tohoto úspěšného
dosažení vrcholu přítomen. Zakládá se
tedy na pravdě.
Hans byl také majitelem motocyklu
Scott, anglické výroby.
Jeho život tragicky ukončil horolezecký
výstup na horu Malý Mythen, která je ve
švýcarských Alpách, východně od města Schwyz, v blízkosti města Lucern. V té
době, roku 1926, byl Hans ji řádným posluchačem Vysoké školy technické v Curychu. Zpráva o jeho smrti se rozšířila
v Čakovicích až koncem června. Tehdejší
písmák zaznamenal, že jeho mrtvola
byla nalezena na úpatí hory Malého My-

thenu, vysokého pouhých 1850 metrů,
má však strmé svahy. Jeho tělo bylo roztříštěné. Je též písemně zaznamenáno,
že Hans byl nadějný muž, odvážný i ve
výkonech „nebezpečných“. Výstup provedl samostatně, bez průvodce. Není
tedy přesně známo jakým způsobem
zahynul ve 23. roku svého věku.
Byl posledním synem Filipa Schoellera.
Jeho pozůstatky nechala rodina převézt
do Čech a pohřbila je do rodinné hrobky v Praze Strašnicích. Je zde pochován
mimo jiných i jeho bratr Alfréd, který
padl u Dubna v první světové válce,
v roce 1915.

Vzpomínku zpracoval Jan Sládeček

Po stopách názvů ulic
Nenapadlo vás někdy při toulkách naší městskou částí proč se ta a ta ulice jmenuje tak a tak? Vydejte se s námi po stopách názvů ulic a odhalte s námi osobnosti,
po „jejichž“ ulicích se dnes procházíme.
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Výstava lilií v čakovickém zámku
»»Během léta se na zámku v Scho-

ellerově sále uskutečnila již devátá
výstava lilií. Krásná podívaná přilákala nemalé množství návštěvníků.
"Je potěšitelné, že si cestu na naší
výstavu najdou milovníci této křehké
krásy i ze vzdálených míst Prahy, ale také
mimo ní. Výstava se zde pomalu a jistě
stává tradicí a tak i někteří návštěvníci
převážně z řad našich seniorů přicházejí
pravidelně. Je hezké jak také chodí
i celé rodiny s dětmi a se zájmem vyplní
anketní lístky o nejkrásnější exponát. Na
závěr výstavy byl velký zájem o květy,
ty vybrané zachovalé a nejlepší však
před sebou měli ještě cestu na výstavu
do Rakovníka," říká Vratislav Novák
z pořádajícího spolku Martagon.
Zúčastnilo se celkem 11 vystavovatelů
z různých koutů naší vlasti, kteří společně
naplnili na 180 váz.

Cenu
organizace
Martagon
za
mimořádný exponát získala paní Zdeňka
Malá za veliké lilie odrůdy Pink Perfection
a Golden Splendour. Sám Vratislav
Novák obsadil 2. místo s lilií Ice Caves Ledová jeskyně v anketě návštěvníků.
První místo získal s velkou převahou
velký odborník a pěstitel pan Josef
Basík z Chýnova u Tábora za krásnou
okatou Dixie Jazz. Vystaveno bylo také
množství našich českých odrůd, cenu za
novošlechtění pak získal pan Jiří Hloušek
z Rakovníka. Jeho účast letošní výstavu
hodně nadzvedla.
"Ti, kdo na výstavu přišli, pak odcházeli
spokojeni s pěknou podívanou, kterou
zde liliáři z organizace pěstitelů lilií
Martagon připravili," dodává Vratislav
Novák.

"Z domácích dodali lilie naši přátelé
Zdeňka Malá, Karel Utratil, Vratislav
Novák. A v celkovém hodnocení jsme
bodovali," pochvaluje si.

Sbírka ošacení pro Diakonii Broumov

Kde?

Klub seniorů
Přednášky na září 2016
7.9. Celodenní výlet na Kuks.
Odjezd v 6.30 z nám. J. Berana.
14.9. 14.00 - Z. Polák - „Srí Lanka
a Maledivy“
21.9. Celodenní výlet na zámek
Žleby. Odjezd v 6.30 z nám.
J. Berana
27.9. 14.00 - D. Butkovičová „Zámek Hardwick Hall a jeho paní
Bess“
Přednášky na říjen 2016
5.10. - Vycházka s Evou Sokolovou
z Karlova nám. na Karlov. Cestou
zpět navštívíme Vilu Amerika. Sraz
v 11.30 na konečné bus v Čakovicích
u Tesca.
12.10. 14.00 - D. Butkovičová
- „Historické válečné lodě
v Portsmouthu“
19.10. 14.00 - P. Lešovská „Kroměříž“

Klub seniorů, Cukrovarská 52/24, Praha 9 – Čakovice

Kdy? d
 ne 24. října 2016 (pondělí) od 13,00 – 18,00 hod.
dne 25.října 2016 (úterý) od 8,00 – 16,00 hod.

Naším prostřednictvím můžete darovat:
• letní i zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, závěsy
• Látky (minimálně 1m2 ), prosíme, nedávejte odřezky a zbytky látek
Kde? Klub seniorů, Cukrovarská 52/24, Praha 9 – Čakovice • péřové přikrývky (i samotné peří), polštáře, deky a spací pytle
• školní a sportovní potřeby
Naším prostřednictvím můžete darovat: letní i zimní oblečení
pánské,
dětské),
lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
• hračky – (dámské,
nezničené, rozbité
Vám budou
vráceny
• obuv – veškerou
nepoškozenou,
svázané
nebo spojené
gumičkou
utěrky, záclony, závěsy, Látky (minimálně 1m2 ), prosíme, nedávejte
odřezky
a zbytkypáry
látek,
péřové
přikrývky
(i samotné peří),
• kabelky, batohy a školní tašky
polštáře, deky a spací pytle, školní a sportovní potřeby, •hračky
nezničené,
Vám budou
vráceny, obuv – veškerou
domácí–potřeby-nádobí
bílérozbité
i černé, skleničkyvše nepoškozené
• kožené batohy
i koženkovéaoblečení,
pravé
i umělé kožichy
nepoškozenou, páry svázané nebo spojené gumičkou, kabelky,
školníbundy,
tašky,
domácí
potřeby-nádobí bílé i černé,
• prací a čistící prostředky, hygienické a toaletní potřeby

skleničky- vše nepoškozené, kožené i koženkové oblečení, bundy, pravé i umělé kožichy, prací a čistící prostředky, hygienické
a toaletní potřeby
Upozornění:
Oděvy nenoste volně, jinak nebudou přijaty. Vhodné je dát je do krabic nebo pytlů.

Upozornění: Oděvy nenoste volně, jinak nebudou přijaty.
Vhodnévěci
je jsou
dát určeny
je do nejen
krabic
nebo
Vámi darované
dětem,
ale ipytlů.
dospělým osobám, které

se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Poničené hračky a potrhané ošacení již nikomu

Vámi darované věci jsou určeny nejen dětem, ale i dospělým
se ocitly
nepříznivé
sociální
neposlouží a osobám,
vzniknou tímkteré
pouze vyšší
nákladyvna
jejich likvidaci.
Proto vássituaci.
žádáme, Poničené
abyste takové věci nenosili!!!!
hračky a potrhané ošacení již nikomu neposlouží a vzniknou
tím pouze vyšší náklady na jejich likvidaci. Proto vás žádáme,
abyste takové věci nenosili!
Děkujeme za Vaši pomoc
Děkujeme za Vaši pomoc

vzducholodi bombardují Londýn. Nad Londýnem sestřeleny 2 Zeppeliny.
historie 15
jmění rumunského král. domu uložené v německé říšské bance.

Stoleté perličky – září 1916
Kanada chystá armádu 500000 na západní fontu. Urputné boje na Sommě.
Boje ve Východní Haliči. Ruské útoky
proti frontě arciknížete Karla ztroskotaly.
Nepokoje proti válce v Rusku. Povstání
na Krétě proti vládě. Socialisté ve Francii
brání odvodům. Německé vzducholodi
bombardují Londýn. Nad Londýnem sestřeleny 2 Zeppeliny. Německo zabavilo
jmění rumunského král. domu uložené
v německé říšské bance.
Hostinským i domácnostem připomenuto, že smí býti na jídelním lístku pouze 2 masa a 1 moučník. Nařízení, že pivo
smí se prodávati pouze v době tří za sebou jdoucích hodin. Veliký nedostatek
drobných vyvolal svolení úřadů k tomu,
aby se mohly 2koruny stříhati na půl a na
čtvrt. Oznámení, že budou vydány nové
1K papírové bankovky.

Do bojů
naDomain
Sommě zasáhly poprvé v historii tanky - Foto: Public Domain
poprvé v historii tanky - Foto:
Public

Do b

24. Bylo posvícení. Po koláčích jimiž děti Ceny: husa nekrmená 20-30K, sele za
krmívaly
kramáře, po hudbě vpřipomenuto,
hostincích 50-80K,
mýdla
2,10K
botky, které
Hostinským
i domácnostem
žekilo
smí
býtiza na
jídelním
lístku po
ani památky. Bylo tu sice 6 kramářů, ale bývaly za 12K jsou nyní za 25.
moučník.
Nařízení, že pivo smí se prodávati pouze v době tří za sebou jdo
obraz bývalé živosti to nebyl. V polích se
Pozn. Ceny jsou podle starého zvyku pro
oře jiždrobných
v posvícenském
pondělí.svolení úřadů k tomu, aby se mohly 2koruny
nedostatek
vyvolal
srovnání převedeny na cenu jedné krá25. Ode dneška
obci pivo na
vy.1K
To i dnešnímu
značně ulehčtvrt. Oznámení,
žezdraženo
budouvvydány
nové
papírovéčlověku
bankovky.
44 hal. půl litru. Směšné chvíle nastaly čí orientaci. V roce 1916 stála kráva cca
v továrním hostinci, kde čepovali ze sta- 1 650 - 1 700 K. Kůň stál 2 000 K. Průměrré zásoby plzeňské za 40 hal., a čerstvé ná denní mzda dělnických profesí, byla
obyčejné za 44 hal. Kdo přišel, dal si ze v době války cca: u mužů 4k-4,4korun,
šetrnosti obyčejné a teprve smíchem žen 3,53-4korun a u válečných zajatců
přítomných byl upozorněn, že někdy je pracujících v úkolové mzdě 3,5korun.
výhodnějším píti plzeňské. Ve všech hos- Zemědělští dělníci pracovali za mzdy
tincích nemají vůbec piva a v trafikách ještě nižší.
19. Prorvána údolní přehrada na kuřiva také ne.
Bankovky jsou vícejazyčné – německá
Dol. Desné. Zničeno mnoho majetku
28. Dobývá se všude řepa a dováží do strana pro předlitavské země Rakouskaa na 50 lidských životů.
jam. Povozy jedou po dlážděné silnici -Uherska a maďarská pro země zalitav30. Nastal konec letního času.
vůz za vozem a působí značný hluk. Pan- ské.
ské potahy řídí zajatci.

U nás

V hostincích, výčepech a jídelnách prodává se pivo jen večer od 6 do19.
9 hod.
Prorvána údolní přehrada na
Jednotlivým osobám má se prodati je ½
litru. Přestupky se trestají pokutou
30.aneb
Nastal konec letního času.
vězením do 6 měsíců.

Dol. Desné. Zničeno mnoho majetku a na

Nejčastější nynější jídlo švestkové knedlíky jí se nemastny.
9. Jediný obchodník z Mělníka, který sem
již dlouhá léta dováží máslo, obléhán je
koupěchtivými již na nádraží. Prodává ¼
másla za 3K a oznámil, že již sotva přijde.

Pomožte, společně se mnou, skládat střípky do mozaiky naší společné místní
historie. Kontaktujete mě, prosím, přes email unas@cakovice.cz.
Vaše kronikářka Jarka Krákorová
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Léto na hasičské zbrojnici
»»Mladí

hasiči si před prázdninami užili svůj povedený den. Ten se
nesl v duchu her, sladkostí a soutěží
o věcné ceny, určené především pro
děti.
„Ty si mohly vyzkoušet mnoho zajímavých disciplín, jako hod frisbee na terč,
bungee - přetahování s gumovým lanem či stříkání vody na hasičský domeček. Líbila se jim také zbrusu nová disciplína, zakouřený stan, kde si děti mohly
vyzkoušet orientaci v zakouřeném prostředí. Zajímavostí bylo i možnost zakoupení „pouťových“ sladkostí, točené
zmrzliny nebo se občerstvit chutnou
klobásou či jinou dobrotou. Teplé počasí
nám přálo, také proto bylo na všech soutěžních stanovištích plno. A zábavy si
užívaly nejen děti, ale také členové SDH
Miškovice, kteří se ujali disciplín a her
a doprovázeli tak příjemnou atmosféru celého Dětského dne,“ vypráví Lukáš
Horský, vedoucí kroužku Mladých hasičů
při SDH Miškovice.
Na pořádání akce se podíleli SDH Miškovice ve spolupráci s FC Miškovice, na
jehož hřišti se akce konala a dále JPO
Čakovice.
„Poděkování si zaslouží naši mladí hasiči,
kteří se aktivně účastnili svojí pomocí na
všech stanovištích a byli příkladem pro
svoje kamarády z Miškovic a blízkého
okolí. Aby se kroužek prezentoval, co se
za celý rok své činnosti naučil, připravi-

li velcí kolegové hasiči překvapení pro
malé odvážné hasiče, kterým bylo hašení požárů domečku a vozidla po nehodě,
kde sami hasili a ukázali techniku provádění zásahu. Naši nejmenší hasiči přijeli
k zásahu vozidlem DA 8 VW Transporter.
Každý měl svůj úkol: připojit se na vodu,
natáhnout dopravní vedení k rozdělovači, připojit dva útočné proudy, dojít
k hořícímu domečku zachránit raněného z domu pomocí nosítek a uhasit
oheň. Děti ve věku 4 až 9 let vše hravě
zvládly na jedničku a diváci vše ocenili
hromovým potleskem. Na druhé družstvo starších ve věku 9 až 12 let čekalo
vše mnohem větší a tím i těžší. Přijeli
velkým autem CAS K 24 Liaz, měli hadice
dlouhé a těžké, které používají i profesionální hasiči, a jejich úkolem bylo uhasit
osobní vozidlo po dopravní nehodě, které začalo hořet. Naši mladí hasiči se nezalekli a svůj úkol splnili bravurně. Za to
to jim zatleskali nejen diváci, ale i dospělí kolegové. A jak zakončit dětský den?
Jak jinak než pěnou, ve které se mohou
doslova vyblbnout děti i dospělí,“ pokračuje Lukáš Horský.
O týden později mladí miškovičtí hasiči společně s SDH Březiněves podnikli
výlet do hasičského muzea ve Zbirohu,
kde byla k vidění hasičská technika od
nejstarší po nejmodernější. Tímto ovšem
neskončilo, po krátkém obědě výprava
pokračovala do Koněpruských jeskyní,
kde pro nás byla připravená zajímavá

prohlídka s výkladem. Výlet prozkoušel
silné i slabé povahy zkouškou opravdové jeskyní tmy.

Bivak na hasičské zbrojnici
„Velcí hasiči připravili pro své malé kolegy hasiče také přespání na zbrojnici.
Za celoroční práci v kroužku Mladých
hasičů si mohly děti užít opékání buřtů,
večer plných her a několika překvapení.
Tohoto večera se účastnili i kolegové
z SDH Satalice a SDH Veleň, se kterými
úzce spolupracujeme. Aby děti ukázaly,
co se za celý rok naučily, byla pro ně připravena štafetová hra plná hasičských
disciplín jako například zdravověda,
hašení, zasypání po dopravní nehodě,
orientace v terénu. Na vítězné družstvo,
které vyhrálo celou hru, čekala odměna
v podobě cvičného výjezdu na požár
malého domečku, kde ostatní děti fandily. V pozdních večerních hodinách,
byly všechny děti rozděleny do hlídek
a v opuštěné budově, pod dohledem
dospělých, hledaly hasičské topografické značky. Po skončení celé akce všechny děti plný dojmů uléhaly ke klidnému
spánku. Ráno po snídani jsme zdravé
malé hasiče s novými zážitky předali rodičům,“ přibližuje vedoucí kroužku náplň další akce.
„Velké poděkování za pomoc při organizaci akce Bivak 2016 patří hlavnímu organizátorovi Hynkovi Horskému, vedoucím, kolegům z naší jednotky,“ uzavírá
své vyprávění.
Stále probíhá nábor nových členů do
Oddílu mladých hasičů
(od 7 do 17 let).

Kroužek mladých opět pokračuje od pondělí 5. září od 16 hodin.

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 webových stránkách
www.sdhprahamiskovice.cz nebo na
facebooku Hasiči Praha Miškovice.
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Kam v září za sportem?
Sobota 3. září:
10.45 fotbal Miškovice - Střešovice B,
14.00 nohejbal Čakovice B - Žďár nad
Sázavou
Neděle 4. září:
11.00 národní házená 1. liga
Čakovice - Nezvěstice, 15.00 nohejbal
žen Čakovice - Břve, 17.00 fotbal
Třeboradice - Háje
Úterý 6. září:
17.30 volejbal mužů Čakovice Přírodní vědy
Sobota 10. září:
10.30 fotbal Čakovice - Horní
Počernice
Neděle 11. září:
17.00 fotbal Třeboradice B - Chodov
Čtvrtek 15. září:
17.30 volejbal mužů Čakovice Meteor

Rozpis domácích zápasů oblastního
přeboru Středočeského kraje podzim 2016
2.kolo 17.9.2016
9:00
koeduci TJ Avia Čakovice : TJ Stará Huť
10:10 starší žačky TJ Avia Čakovice : TJ Stará Huť
11:20 muži TJ Avia Čakovice : TJ Stará Huť
4. kolo 1.10.2016
8:00
starší žačky TJ Avia Čakovice : TJ Sokol Bakov
9:05
ženy TJ Avia Čakovice : TJ Sokol Bakov
10:20 starší žáci TJ Avia Čakovice : TJ Sokol Bakov A
11:25 dorostenky TJ Avia Čakovice : TJ Sokol Bakov
12:40 starší žáci TJ Avia Čakovice : TJ Sokol Bakov B
13:45 muži TJ Avia Čakovice : TJ Sokol Bakov
5. kolo 8.10.2016
9:00
starší žáci TJ Avia Čakovice : TJ Sokol Podlázky
10:10 muži TJ Avia Čakovice : TJ Sokol Podlázky
6. kolo 15.10.2016
9:00
ženy TJ Avia Čakovice : Sokol Březno
10:20
koeduci TJ Avia Čakovice : Sokol Březno
11:30 dorostenky TJ Avia Čakovice : Sokol Březno
12:40 starší žačky TJ Avia Čakovice : Sokol Březno

Sobota 17. září:
10.45 fotbal Miškovice - Vltavín B

7. kolo 22.10.2016
9:00
koeduci TJ Avia Čakovice : NH Řevnice
10:10 muži TJ Avia Čakovice : NH Řevnice
11:30 starší žáci TJ Avia Čakovice : NH Řevnice

Neděle 18. září:
11.00 národní házená 1. liga Čakovice
- Tymákov, 17.00 fotbal Třeboradice Cholupice

Nadstavbový turnaj –25.9.2016
9:00
dorostenci KNH Spoje Praha TJ Avia Čakovice
10:20 dorostenci TJ Spartak Modřany KNH Spoje Praha
11:40 dorostenci TJ Avia Čakovice TJ Spartak Modřany

Čtvrtek 22. září:
17.30 volejbal mužů Čakovice Pharming

Jak se u nás hrají soutěže šipkařů?

Sobota 24. září:
10.30 fotbal Čakovice - Tempo B
Neděle 25. září:
16.30 fotbal Třeboradice B - Braník B
Sobota 1. říjen:
10.45 fotbal Miškovice - Zbraslav B,
16.00 národní házená 1. liga Čakovice
- Vítkovice
Neděle 2. říjen:
11.00 národní házená 1. liga Čakovice
- Rokytnice, 16.30 fotbal Třeboradice
- Dukla Jižní Město

Miškovice
Tým Hell´s Darter´s Praha hraje v hostinci Pod Vrbou ( I.¨liga B - UŠO).
Zápasy vždy v neděli od 18,00 hodin.
25.9. Platanský Nerv Praha , 9.10. Kvakoš Mladá Boleslav 23.10. Beer Sharks Praha,
27.11. Gambáč Mělník, 11.12. Kvakoš Mladá Boleslav B
Čakovice
Všechny zápasy vždy v neděli od 18,00 hodin.
Tým Letka 313 Praha hraje v hostinci U Herčíků ( II. liga C – UŠO )
4.9. Speed Flies DC Kostelec n/L II.,18.10. Vo díru vedle Praha, 2.10. Barbaři Ovčáry, 16.10. FraJa Neratovice, 6.11. XXL MB B Mladá Boleslav, 27.11. Snipers Mělník,
4.12. Cobra Plazy B, 18.12. Kangaroos Velký Borek
Tým Divoké kachny Čakovice hraje v hostinci U Herčíků ( II.liga C - UŠO)
11.9. XXL MB B Mladá Boleslav, 25.9. Letka 313 Praha ( domácí derby ) , 9.10. Semafor
Mladá Boleslav ,23.10. Wild Darts Sluhy, 20.11. Rafani Záryby, 11.12. Barbaři Ovčáry
Týmy DC Paluba Stars 1, DC Paluba Stars 2 ( II. liga – CZDA), ŠK Čakostřelci
- hrají v hospůdce Na Hřišti – rozlosování až po 10.9.2016
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inzerce

Remi
Language School
JAZYKOVÉ KURZY
zkušení lektoři
příznivá cena

ANGLIČTINA
pro děti a dospělé

NĚMČINA
pro dospělé
Možnost přípravy na
mezinárodní zkoušky.
Zápis 19. a 20. září 2016
od 17 do 19 hodin v budově
Gymnázia Čakovice.
www.remils.cz
737 633 206

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

Váš kom ín odborně zkontrol ujeme a vyčistím e.
Zjištěné nedostatky odstraníme.
Povinnou kontrolu č i revizi Vám zajistíme.
A j ako bonus za vás zdarma pohlídáme všechny termíny
pov inných kontrol.

My na seb e přeb ereme všechny starosti s
kom ínem spojené, ve správný čas se vám
sam i připomeneme a vešk eré práce i
povinnou administrativu za vás vyřídíme.
RADO INVEST – Středisko kominíků
Tel: 606718233, 220563394-5

HODINOVÝ MANŽEL - odborné
řemeslné práce.
Telefon: 774 908 240.

www.radoinvest.cz
email: kominici@radoinvest.cz

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

!! 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

Kurzy AJ v Čakovicích. Začátečníci:
úterý od 17h, pokročilí: úterý od
19h. 60min lekce, max. 6 studentů ve
skupině. Info na tel. 728 386 081.

DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR

KAMARÁDI

ZÁPIS DO SBORU
A UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA

Dětský pěvecký sbor Kamarádi
pro děti od 7 do 14 let

čtvrtek 3. září 2016 15:30-16:30 Čakovický zámek, 2. vchod od hlavní ulice
pondělí 7. září 2016 17:00-18:00 Farní sál, Vinořské náměstí, Praha -Vinoř

Dětský pěvecký sbor Starší Broučci pondělí 21. září 2016 16:45-17:30 Farní sál, Vinořské náměstí, Praha -Vinoř
pro předškoláky a prvňáčky čtvrtek 24. září 2016 16:30-17:15 Čakovický zámek, 2. vchod od hlavní ulice

Dětský pěvecký sbor Mladší Broučci
pro děti od 3 let
Kontakty:

pondělí 21. září 2016 16:00-16:45 Farní sál, Vinořské náměstí, Praha -Vinoř
čtvrtek 24. září 2016 16:45-17:30 Čakovický zámek, 2. vchod od hlavní ulice
Mgr. Veronika Dvořáčková Žofáková, sbormistr, tel.: 773 158 773
Ing. Hana Kadlecová, organizační vedoucí, tel.: 723 637 299
info@cameratapraha.cz, www.cameratapraha.cz
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Arcidiecézní charita Praha
Centrum pro tělesně postižené Fatima

Slaviborské náměstl 3/4, 196 00 Praha 9
Tel. 283 932 031
E-mail: fatima@praha.charita.cz, www.praha.charita.cz

Arcidiecézní charita Praha se stala partnerem v projektu FEAD - "Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám" podpořeného finančními prostředky z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a ze státního rozpočtu
v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci. V rámci tohoto projektu bude Charita Praha distribuovat
balíčky potravinové a materiální pomoci určeným osobám.
V Čakovicích každé pondělí vždy od 17:00 do 18:00 v prostorách pro tento účel poskytnutých od MČ Čakovice - Senior
klub v Čakovicích -adresa: Cukrovarská 52,Praha 9- Čakovice.
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