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MČ Praha - Čakovice Vás srdečně zve na

Čakovickou seniorádu
2022

6. září 2022
nám. Jiřího Berana
Program
8.30 – 9.30 Registrace účastníků
9.45 – 10.00 Zahájení
10.30 – 13.00 Sportovní klání
13.00 – 14.00 Vyhlášení vítězů

Celým dnem provede moderátor Jan Čenský.
Hosté seniorády budou Josef Zíma a Miroslav Šatopleta.

V případě zájmu o účast je možné se přihlásit 
u Jany Jiruškové, tel. 283061427.

JANA PIAROVÁ
ČESKÉ ŠPERKY

AUTORSKÝ DESIGN

TJ Avia Čakovice, volejbal
Rozpis zápasů – muži
1. 9. 2022, 17.30 VSK MFF B – Čakovice A
6. 9. 2022,17.30 Čakovice A – Petřiny B
8. 9. 2022, 17.30 H. Počernice B – Čakovice A
13. 9. 2022, 17.30 Čakovice A – Jinonice A
15. 9. 2022, 17.30 Košíře A – Čakovice A
20. 9. 2022, 17.30 Řepy D – Čakovice A
22. 9. 2022, 17.30 Čakovice A – Meteor E

Domácí zápasy se hrají v Čakovicích na 
antukovém hřišti za sokolovnou.

3. SO
Juniorské závody ve skateboardingu
3. ročník amatérských juniorských závo‑
dů ve skateboardingu startuje od 10 ho‑
din v čakovickém skateparku. Registraci 
závodníků můžete najít na: www.face‑
book.com/cakosk8cupjr

6. ÚT
Čakovická senioráda 2022
Městská část Praha‑Čakovice srdečně 
zve všechny seniory na den plný sportu 
a zábavy. Registrace účastníků začíná od 
8.30 na nám. Jiřího Berana.

8. ČT
Vycházka pro seniory z Čakovic 
k rakeťákům i k farmářům
Sraz účastníků je ve 13 hodin u čakovic‑
ké lékárny. Délka trasy je 4,5 km. Infor‑
mace: Jana Jirušková, tel.č. 283061427

10. SO
12. ročník rybářských závodů 
v Miškovicích
Soutěžící rybáři nahodí své pruty do 
miškovického rybníka v 7.30 hod. Infor‑
mace a registrace na tel. č. 774 517 232, 
604 967 993

11. NE
Sousedské třeboradické babí léto
Na tradiční akci se můžete těšit od 13 ho‑

din v prostorách kostelní zahrady v Tře‑
boradicích.

13. ÚT
Letní slavnost
Rodiče s dětmi jsou srdečně zváni od 
15.00 k píškovišti v čakovickém parku.

17. SO
Čakovické posvícení
Bohatý posvícenský program je pro vás 
připraven od 11 hodin na náměstí J. Be‑
rana, doplňkový program bude probíhat 
od 15 hodin v kostele sv. Remigia.

21. ST
Shadow Quartet
Jedinečná a vynalézavá formace hudeb‑
níků se vám představí v Schoellerově sále 
čakovického zámku od 19 hodin. 

24. SO
Třeboradické posvícení
Posvícení se koná od 11 hodin v objektu 
restaurace Maximum v Třeboradicích.

29. ČT
Vycházka pro seniory do kostela 
sv. Václava a na Prosecké skály
Sraz účastníků je ve 12.45 hodin na za‑
stávce autobusu č. 140 Čakovice. Infor‑
mace: Jana Jirušková, tel.č. 283061427

Bližší informace o akcích najdete na 
www.cakovice.cz nebo na webových či 
facebookových stránkách organizáto‑
rů akcí
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Proto i zde si můžete udělat přehled 
o možnostech vhodných aktivit pro své 
dítě a získat potřebné informace. Děti 
si zároveň mohou vyzkoušet některé 
sportovní disciplíny a hry, které pro ně 
jednotlivé organizace připravují. Mají 
tak příležitost zjistit, které činnosti by se 
chtěly do budoucna věnovat a jaká by je 
nejvíce bavila.

Ateliér Střípek

Výuka keramiky
Místo: čakovický zámek
Pro bližší informace ohledně termínu 
a ceny za výuku nás prosím kontaktujte.
Kontakt: Jana Kosová, 721 320 490, 
atelierstripek@centrum.cz, www.ate‑
lierstripek.cz

Bílej mlejn, z. s.

Herecké studio 15+ 
(2letý herecký kurz)
Věková kategorie: od 15 let
Termín přihlášek: září 2022, na email 
info@bilejmlejn.cz
Místo: zámek, Cukrovarská 1/23
Cena: 1 900 Kč / pololetí

Volnočasové aktivity pro děti a mládež
Tak jako každý rok i letos jsme pro vás připravili seznam kroužků, 
které jsou organizovány na území městské části Praha‑Čakovice. 
Nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež jsou různého 
zaměření od sportovního, uměleckého až po jazykové. Každoročně 
se koná v parku čakovického zámku Spolkový den. Součástí 
programu je také prezentace spolků a sportovních oddílů, které 
kroužky u nás organizují.

Kontakt: 777 482 998, info@bilejmlejn.
cz, www.facebook.com/bilejmlejn

Adámek Fighting Academy

Dětské pohybové hry 
s prvky sebeobrany
Věková kategorie: od 5 let
Termín náboru: kdykoliv během roku, 
dětské pohybové hry s prvky sebeobra‑
ny každé pondělí a středu od 17.00 hod.
Místo: Cukrovarská 987
Cena: 160 Kč / 1 lekce, permanentka na 
10 vstupů 1 300 Kč
Kontakt: Tomáš Adámek, 776 360 222, 
tdsportgroup@email.com

Cirkus – centrum pro rodinu, z. ú.

Aktivity pro děti a rodiny
Věková kategorie: od 3 měsíců do 
12 let a dospělí
Termín náboru: kurzy začínají 
5. 9. 2022, školička Robinsoni v Čakovi‑
cích a ve Veleni od 1. 9. 2022
Místo konání: 
Danielova 14, Praha‑Čakovice
Charakteristika: aktivity pro děti 
a rodiny – pravidelné kurzy cvičení pro 

miminka a větší děti, výtvarné kurzy, 
celodenní školička Robinsoni (od 2,5 
roku dítěte) i v nové pobočce ve Veleni, 
zdravé cvičení pro dospělé, přednášky, 
semináře, dílny a další aktivity
Cena: od 160 Kč za lekci
Kontakt: www.centrumcirkus.cz, Šárka 
Slavíková, slavikova@centrumcirkus.cz

Creative IC Praha

Tvořivé kurzíky pro děti
Věková kategorie: Kurzíky jsou vhodné 
pro děti od 8 let, které rády něco vlast‑
noručně tvoří a zajímají se o ruční práce. 
Máme připraveny zajímavé rukodělné 
techniky. Hotové výrobky mohou děti 
použít jako dekoraci do pokojíku nebo 
jako dárek pro své blízké.
Místo konání: kamenný obchod 
Creative IC Praha, s. r. o., Dr. Marodyho 
912/16 (Stará náves), Praha 9‑Čakovice

Přehled kurzů:
21. 9. 2022, 16–17.30 h
Lampa ze sklenice s letní nebo podzimní 
tématikou
Technika: Decoupage (ubrousková 
technika)
Cena: 150 Kč
12. 10. 2022, 16 – 18 h
Herbář rostlin
Technika: scrapbooking (tvorba her‑
báře pomocí kroužkové vazby, lepení 
fotografií rostlin, popisky a dekorace)
Cena: 250 Kč
9. 11. 2022, 16–18 h
Háčkovaný košík z bavlněné šňůry
Technika: háčkování (háčkování košíku 
s pevným dnem pomocí velkého háčku)

Cena: 250 Kč
23. 11. 2022, 16–18 h
Drátované korálkové srdce
Technika: drátkování, korálkování
Cena: 200 Kč
7. 12. 2022, 16–17.30 h
Vánoční Anděl
Technika: tvorba figurky (polystyre‑
nový základ, práce s texturou, reliéfem, 
zdobení)
Cena: 150 Kč
Na všechny akce – vhodné pracovní 
oblečení!
Kontakt: Na kurzy je třeba objed‑
nat se předem (omezený počet míst) 
osobně v obchodě nebo telefonicky 
(tel. 266 310 617, 
e‑mail: creative@icpraha.cz)

MO ČRS Praha-Čakovice

Rybáři Čakovice
Zahájení kroužku: 1. 9. , první čtvrtek 
v září
Věková kategorie: děti 8–15 let
Počet dětí v kroužku: konání krouž‑
ku a nábor dětí (omezeno na 15 dětí 
v kroužku) – důvod je bezpečnost při 
chytání ryb a zvládnutí většího počtu 
dětí

Cena: zdarma, rodiče nakoupí dětem 
rybářské vybavení po konzultaci s ve‑
doucím kroužku
Kontakt: vedoucí kroužku, Jan‑Dorian 
Kratochvíl, tel.: 725 065 272

Dům dětí a mládeže 
Praha 9
Věková kategorie: od 3 let
Termín náboru: od 10. 6. 2022 pro‑
střednictvím online přihlášky na webo‑
vých stránkách
Aktuálně jsou volná místa do těchto 
zájmových kroužků: zobcová flétna – 
pokročilí, dramatický kroužek, malý 
zahrádkář, anglická konverzace – pokro‑
čilí, španělština, FIMO, linoryt, gastro 
hrátky – studená kuchyně, tvoření pro 
radost, umělecká kresba, umělecká 
malba, výtvarka – starší, modelování, 
vyšívání hrou
Místo: Cukrovarská 230/1 (sídlo DDM) 
nebo ZŠ Dr. E. Beneše
Cena: dle zvoleného kurzu
Kontakt: 734 134 013, info‑ca@ddm‑
praha9.cz, www.ddmpraha9.cz

Camerata Praha

Pěvecký sbor
Věková kategorie: od 3 do 18 let a více
Termín náboru:
Mladší Broučci (3–5 let): čt 8. 9. v 15.30
Starší Broučci (předškoláci a 1. třída): 
čt 8. 9. v 16.15
Kamarádi (7–12 let): čt 1. 9. v 16.45
Shamwari (12–17 let): čt 1. 9. v 17.15
Camerata Praha (od 18 let): 1. 9. v 18.30
Místo náboru: Broučci a Shamwari mají 
zápis v čakovickém zámku v Schoellero‑
vě sále. Kamarádi a Camerata v čakovic‑
kém zámku v půdním ateliéru.
Zápisy jsou také možné ve Vinoři (po 

5. 9. a ve čt 8. 9.). Více informací na 
webových stránkách.
Cena: 1 200 Kč / pololetí
Kontakt: Veronika Dvořáčková Žofáko‑
vá, tel.: 773 158 773, 
info@cameratapraha.cz, 
www.cameratapraha.cz

Florbalová akademie Čakovice

Florbal pro žáky základní 
školy
Věková kategorie: pro žáky 1. a 2. stup‑
ně základní školy
Informace: Florbalová akademie 
Čakovice pořádá florbalové tréninky 
při ZŠ Dr. Edvarda Beneše. Tréninky 
probíhají v tělocvičnách školy. Je možné 
trénovat buď 1x, nebo 2x týdně. Při‑
hlašování je možné od 1. září na e‑mail 
trenéra a následném vyplnění online 
přihlášky. Tréninky se konají od října do 
konce školního roku. Vytvořené týmy 
nastupují v průběhu školního roku na 
turnaji KFL v Letňanech, kde hrají zápa‑
sy proti ostatním školám.
Cena: 2000 Kč za pololetí za 2 tréninky 
týdně, 1200 Kč za 1x týdně, v ceně je 
účastnické tričko nebo trenky
Kontakt: Jakub Zalubil, tel. 737 651 008, 
e‑mail: j.zalubil.44@gmail.com
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mocí základního gymnastického cvičení 
k fyzickému i psychickému zdraví, k se‑
bedůvěře a radosti ze zdravého pohybu 
i získaných dovedností.
Věková kategorie: od 4 let
Místo: nová školní tělocvična Jizerská, 
Čakovice
Možnost přihlášení: prostřednictvím 
webových stránek

Program SPORT
Činnost: sportovní gymnastika, 
teamgym
Charakteristika, specifikace: závodní 
program zaměřený především na tea‑
mgym, okrajově na základní sportovní 
gymnastiku.
Nábor probíhat nebude, družstva 
jsou již naplněna.
Kontakt: gymgym1rena@gmail.com, 
tel. 607 746 092, www.gymgym1.cz

Nově– skoky na 
trampolíně
Činnost: skoky na trampolíně
Charakteristika, specifikace: Skoky na 
trampolíně jsou olympijskou disciplínou 
rozvíjející koordinaci, obratnost a ori‑
entaci ve vzduchu. Kromě závodních 
družstev je také možné se trampolíně 
se věnovat pro zábavu se zaměřením na 
rozvoj základních dovedností, radost 
z pohybu a učení se nových věcí.
Věková kategorie: od 7 let
Místo: sokolovna Čakovice
Možnost přihlášení: trampolinycakovi‑
ce@gmail.com, tel. 776 166 077

Volejbal Čakovice
Věková kategorie: 3‑5 let (nutná samo‑
statnost); 5‑7 let

Termín náboru: na dotaz, viz kontakt
Termíny tréninků:
Prďousové (3‑5): od října čt 16‑17
Přípravka (5‑7): od října st 17‑18.30
Místo: malá tělocvična ZŠ Dr. E. Beneše, 
Čakovice
Cena: bude upřesněno
Kontakt: Jakub Sláma, slamaxxj@gmail.
com, 777 585 449

Odbor sportu pro všechny, 
TJ AVIA Čakovice, z. s.

Rodiče a děti, žákyně 
a žáci
Cvičení začíná od pondělí 12. 9.
Pondělí 16.00–17.00 předškolní děti 
od 4 do 6/7 let
Pondělí 17.00–18.00 žákyně a žáci 
od 6/7 do 14 let
Středa 15.30–16.30 rodiče a děti od 2 let 
věku s doprovodem
Středa 16.30–17.30 rodiče a děti od 2 let 
věku s doprovodem
Čtvrtek 16.00–17.00 předškolní děti od 
4 do 6/7 let
Čtvrtek 17.00–18.00 žákyně a žáci 
od 7 do 14 let
Všechny informace naleznete na: 
cviceni‑cakovice.estranky.cz nebo na 
www.facebook.com/cviceni.cakovice

SK Třeboradice

Fotbalový oddíl
Věková kategorie: od 5 let (ročník 2017)
Termín náboru: po telefonické dohodě 
s šéftrenérem mládeže, kdykoliv během 
roku
Místo: třeboradické fotbalové hřiště, 
Schoellerova 231
Cena: 2500 Kč / pololetí
Kontakt: Jaromír Kurka (šéftrenér mlá‑
deže), 776 271 504, mladez@sktrebora‑
dice.cz, www.sktreboradice.cz

Hladík Dance Center, z. s.

Tanec pro děti a mládež
Charakteristika, specifikace: Taneční 
lekce jsou zaměřeny na výuku moder‑
ních tanečních stylů street dance, show 
dance. Výuka jepřizpůsobena taneční 
pokročilosti žáků, vedena odborně 
a profesionálně našimi lektory tance. 
Pořádáme také letní taneční tábory 
a soustředění, příměstské tábory, 
vystoupení, soutěže. Důraz je kladen na 
zábavnou formu výuky.
Věkové kategorie:
předškoláci 4–6 let, děti od 7 let,
junioři od 12 let, mládež od 15 let
Zápisy online již dnes na www.hdc.cz.
Výuka v ZŠ Čakovice – tělocvična, nám. 
Jiřího Berana 1/500 Praha 9
PONDĚLÍ
15.30–16.30 začátečníci 1x týdně
16.30–18.00 mírně pokročilí 2x týdně 
(soutěžní skupina)
ČTVRTEK
15.30–16.30 začátečníci 1x týdně
16.30–18.00 mírně pokročilí 2x týdně 
(soutěžní skupina)
Výuka v ZŠ Kbely – tělocvična, Albrech‑
tická 732/1 Praha 9

SKI RUN Čakovice

CZECH OCR TEAM
Charakteristika: Věnujeme se OCR, 
tedy překážkovým běhům typu predá‑
tor race, gladiátor race, spartan race 
včetně mistrovství republiky, a dokonce 
mistrovství Evropy. V týmu máme nejen 
medailisty z MČR, ale i Evropy, nicmé‑
ně máme mezi sebou závodníky všech 
výkonnostních úrovních. S námi může 
trénovat každý, kdo chce. Pokud máte 
zájem, můžete trénink vyzkoušet. Vyu‑
žíváme jak zázemí školních tělocvičen, 
tak workoutových hřišť v okolí, aktivně 
jsme se podíleli na zřízení ručkovací 
konstrukce od Gladiátor race na školním 
hřišti.
Věková kategorie: od 4 let děti, junioři, 
dospělí
Termín náboru: kdykoliv během škol‑
ního roku, na kterémkoliv tréninku
Místo: Trénujeme ve školní tělocvičně, 
případně v čakovickém parku.
Cena: od 2000 Kč / pololetí
Kontakt: Michal, michal@ski‑team.
cz, Lucie Hořejší, luca@pilnevcelky.cz, 
tel. 608 978 503, www.ocrcakovice.cz

TJ AVIA Čakovice, z. s.

Nohejbalový oddíl
Věková kategorie: od 8 let (chlapci 
i dívky, u technicky nadaných jedinců 
i nižší věková hranice)
Termín náboru: po předchozí telefo‑
nické domluvě kdykoliv v průběhu roku, 
tréninky pondělí a středa od 15.30
Místo: sportovní areál za koupalištěm, 
společný s tenisovými kurty, vedle areá‑
lu národní házené
Cena: 3000 Kč / rok + zimní příprava 
cca 1200 Kč / rok

Kontakt: 734 752 507 (Jan Kantner), 
kantner.jan@gmail.com, www.cako‑
sport.eu

Fotbalový oddíl
Věková kategorie: od 4 let (ročník 
2018)
Termín náboru: Průběžný nábor no‑
vých hráčů do mládežnických mužstev 
(ročníky 2006–2018). Stačí přijít na 
trénink dané věkové kategorie. Přes 
zimu trénujeme v tělocvičně. V létě po‑
řádáme příměstské kempy i soustředě‑
ní. S sebou si stačí vzít pouze sportovní 
oblečení a obuv, nejlépe kopačky.
Místo: čakovické fotbalové hřiště, Ke 
Stadionu 705
Cena: 3000 Kč / 6 měsíců
Kontakt: Michal Babka (šéftrenér mlá‑
deže), 732 563 791, aviacakovice@post.
cz, www.aviacakovice.cz

Oddíl stolního tenisu
Věková kategorie: pro ročníky 2010 až 
2015
Termín náboru: od září 2022 (pondělí, 
úterý, středa, čtvrtek 15.30–17.00)

Místo: sokolovna TJ AVIA Čakovice, 
Jizerská 328/4 zadní vchod z levé strany 
budovy
Cena: bude stanovena po zahájení 
tréninků
Kontakt: Miloš Vojáček, 603 111 669, 
mivoj@cakosport.eu, www.cakosport.eu

Oddíl národní házené
Činnost: národní házená – kolektivní 
míčová hra
Charakteristika, specifikace: oddíl 
zaměřený na všeobecnou sportovní 
průpravu, hlavně na míčovou techni‑
ku 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: září, říjen
pondělí, středa: 16.45 kluci, holky od 
6 do 10 let (zkušební trénink 17.00–
18.30)
Adresa hřiště: hřiště národní házené – 
vchod z ulice K Sedlišti, směr Havraňák
Cena: dle kategorie cca 3000 Kč / rok
Doplňující informace: pro nové hráče 
možnost nezávazného zkušebního 
tréninku, pravidelná letní soustředění, 
účast na turnajích, pravidelná mistrov‑
ská utkání v dané kategorii, zimní pří‑
prava v sokolovně nebo tělocvičně školy
Kontakt: helena.spatkova@gmail.com; 
hazena@nhcakovice.cz, 
www.nhcakovice.cz

Gymnastika Čakovice

Program PLAY
Činnost: základní gymnastika
Charakteristika, specifikace: Cílem 
cvičení jsou usměvavé děti, vedené po‑
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Panther Gym Čakovice

Sportovní kroužek 
zaměřený na přípravu na 
OCR závody
Věkové kategorie: mladší děti 6–9 let, 
starší děti 10–14 let
Místo konání: fitness centrum Panther 
Gym, Oderská 943/9, Praha‑Čakovice
Termín náboru: Přihlášku je nutné 
zaslat do 10. 9. 2022.
Cena: 1x týdně 2 200 Kč / pololetí, 2x 
týdně 3 900 Kč / pololetí
Kontakt: mirek@panthergym.cz, více 
informací na www.panthergym.cz

Sbor dobrovolných hasičů 
Praha-Miškovice

Oddíl mladých hasičů
Věková kategorie: 7–18 let
Termíny náboru a tréninků: každé pon‑
dělí od 16.30 do 18 hod.
Místo: hasičárna v Miškovicích, Na 
Kačence 401/6a
Charakteristika: Tréninky jsou zamě‑
řeny na: práci s hasičskou technikou 
a vybavením, základy první pomoci, 
prevenci požárního dohledu, závody 
v nejrůznějších hasičských disciplínách 
dle věku jednotlivých závodníků. Jedná 
se zejména o: požární útok, závody 
v uzlování, požární útok CTIF, štafetu 4 
x 60 m, štafetu požárních dvojic, závod 
požárnické všestrannosti, běh na 60 m 
s překážkami. Techniku jednotlivých 

disciplín trénujeme nejen během pon‑
dělních schůzek, ale i během jarního 
a podzimního soustředění. Organizu‑
jeme výlety. V létě působíme venku, 
v zimě v naší klubovně.
Cena: 1000 Kč / rok

Římskokatolická farnost 
Čakovice

Náboženství
Věkové kategorie:
Náboženství bude probíhat v těchto 
skupinách:
Předškolní děti, 1. až 2. třída v pondělí 
od 15.30 hod., od 19. září 2022
Příprava k 1. sv. přijímání ve čtvrtek od 
15.30 hod., první schůzka 22. září 2022
Děti 10+ v pondělí 1x za 14 dní (2. a 4. 
pondělí v měsíci) od 17 hod., první 
schůzka 12. září 2022
Mladí 12+ v pondělí 1x za 14 dní 
(1. a 3. pondělí v měsíci) od 17 hod., 
první schůzka 5. září 2022
Kontakt: www.farnostcakovice.cz
Své dítě můžete přihlásit zapsáním do 
příslušného seznamu s názvem sku‑
piny na webových stránkách farnosti 
Čakovice.
Cena: příspěvek na pomůcky  
je 200 Kč/pololetí.

Nízkoprahové centrum 
Čakovice
Nízkoprahové centrum aktivit (NCA) 
bylo otevřeno roku 2018 naší městskou 
částí pro mladé lidi, kteří „nevědí, co 
s volným časem“.
Brány centra jsou pro mládež otevře-
ny každý den včetně víkendů, vždy 
od 14.00 do 19.00 hodin v Cukrovar‑
ské ulici 230/1 (zadní vchod budovy 
Vatikánu).
Nízkoprahové centrum plně ctí tyto 
zásady: Anonymita * Dostupnost * Bez‑
platnost * Dobrovolnost * Respekt
Současné vybavení centra: fotbálek, 
deskové společenské hry, wi‑fi připojení 
zdarma, 2 počítače včetně dalšího pří‑
slušenství, které lze využít na hry nebo 
jiné činnosti, playstation, knihy a nově 
chystáme další pravidelné aktivity.
Mládež má v centru volné pole působ‑
nosti, pokud se mezi sebou dokáže 
vzájemně respektovat a neporušuje 
základní pravidla, mezi která patří zá-
kaz kouření, jakékoliv agrese, užívání 
alkoholu či drog.

ÚTERÝ
14.30–15.30 začátečníci 1x týdně
15.30–17.00 mírně pokročilí 2x týdně 
(soutěžní skupina)
STŘEDA
14.00–15:30 mírně pokročilí 2x týdně 
(soutěžní skupina)
Taneční sál HDC Lovosická 21, Pra‑
ha 9 – Prosek, celý rozvrh na www.hdc.cz
Kontakt: www.hdc.cz/kontakt/
Centrální kontakt: 774 733 640
Kontakt na lektorku tance HDC v Ča-
kovicích: Hladíková Šárka, 774 733 647
Webové stránky: www.hdc.cz

Black Angels

Florbalový oddíl
Věková kategorie: od 5 let (florbal), 
pohybovky pro nejmenší (3–6 let)
Termín náboru: začátek září, možnost 
připojit se do klubu je ale po celý rok

O klubu: Jsme florbalový superligový 
oddíl působící na severu Prahy. Působí‑
me jako oddíl pro výchovu mládeže jak 
v klučičích, tak v holčičích kategorií. Pro 
děti v předškolním věku pořádáme 1x 
týdně sportovní pohybové tréninky na 
rozvoj všesportovního růstu v BB Areně 
v Letňanech.
Místo: Náborové akce se konají na 
začátku září a v průběhu celého školní 

roku. Vidět se můžeme například v OC 
Letňany, v prostorech u jídelního koutu 
dole u kina. Dále je možné najít klub na 
Sportovním dni v Letňanech a dalších 
akcích v Čakovicích, Kbelích a Letňa‑
nech. Tréninky mládeže v sezóně probí‑
hají primárně v tréninkovém centru BB 
Areně v Letňanech. Některé vybrané ka‑
tegorie trénují v tělocvičnách školy a ve 
sportovní hale v Čakovicích anebo ve 
sportovní hale při škole. Elitní kategorie 
hrají v nové multifunkční sportovní hale 
ve Kbelích.
Cena: 12 000 Kč / rok (3x týdně trénin‑
ky a jednou za 14 dní soutěžní zápasy 
po Praze a Středočeském kraji), pohy‑
bovky pro nejmenší 3000 Kč / rok
Kontakt: Irena Růžičková, irena@blac‑
kangels.cz, 773 567 977, Jakub Zalubil, 
jakub@blackangels.cz, 737 651 008, více 
informací na webových stránkách www.
blackangels.cz

Škola Taekwon-do Dan-Gun

Oddíl Taekwon-do
Věková kategorie: od 6–12 let
Termín náboru: každou středu od 
16.00 do 17.00 hod.
Místo: tělocvična ZŠ Dr. E. Beneše, 
Dyjská 715
Cena: 500 Kč / měsíc
Kontakt: Petr Poklop, 603 246 433, 
dan‑gun@volny.cz

Angličtina Praha 9

Výuka angličtiny pro 
děti – Helen Doron 
English
Věková kategorie: výuková metoda 
vhodná pro děti od 1 roku a pro mládež 
do 17 let

Termín náboru: po předchozí domluvě 
kdykoliv během roku, největší nábor ale 
probíhá v září 2022
Místo: Výukové centrum Helen Doron 
English angličtina Praha 9, Danielova 
331/13 – velký dům s krásnou zahra‑
dou a bazénem, vybavenou hernou pro 
děti a zázemím pro rodiče. PŘÍJEMNÁ 
RODINNÁ ATMOSFÉRA.
Cena: 16 476 Kč / školní rok (včetně 
výukových materiálů, možno rozdělit až 
do 5 splátek během roku)
Kontakt: Ing. Markéta Vaníčková, 
777 151 324, info@anglictinapraha9.cz, 
www.anglictinapraha9.cz

Česká akademie tradičního 
karate Fudokan

Oddíl karate
Věková kategorie: od 6 let
Termín náboru: září/říjen 2022, nutno 
se předem přihlásit na email rskarate@
volny.cz, doprovod přihlášených dětí 
z družiny zajišťujeme od října
Místo: tělocvična ZŠ Dr. E. Beneše, 
Čakovice
Cena: s dotazy ohledně ceny kurzovné‑
ho se obracejte na níže uvedený kontakt
Kontakt: Hana Soebajová, 774 349 762, 
rskarate@volny.cz, www.karate‑fudo‑
kan.cz

Zpracovala: Michaela Šimůnková
Zdroj fotografií: jednotlivé sportovní 

oddíly, organizace a spolky
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Volby 2022 /// Volby 2022 ///

Byly stanoveny na tyto dny:
• pátek 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin
• sobota 24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hodin
 

Voličský průkaz
Při těchto volbách nelze volit na voličský průkaz! Volit lze pou‑
ze ve volebním okrsku určeném podle místa trvalého pobytu 
voliče.

Stálý seznam voličů
Stálý seznam voličů vede Odbor občanskosprávní Úřadu měst‑
ské části Praha‑Čakovice. 

Voličem je státní občan ČR, který má trvalý pobyt na území 
městské části Praha‑Čakovice, je veden ve stálém seznamu vo‑
ličů, alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a ne‑
nastala u něj překážka výkonu volebního práva.
 

stálého seznamů voličů: Úřad městské 
části Praha‑Čakovice, Odbor občansko‑
správní, Cukrovarská 52/24, Praha 9 – 
Čakovice, 1. patro, č. dveří 203/204.

Podrobnější informace k volbám najdete 
na úřední desce MČ Praha‑Čakovice, na 
stránkách Ministerstva vnitra a na strán‑
kách Magistrátu hlavního města Prahy.

Volby do Zastupitelstva městské části 
Praha-Čakovice a do Zastupitelstva 
hlavního města Prahy

Informace o počtu okrsků a umístění volebních místností

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 5. dubna 2022, zveřejněným 13. dubna 2022 ve Sbírce 
zákonů č. 81/2022, částka 44, byly vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu ČR, do zastupitelstev obcí 
a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva 
hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí 

Dodatek stálého 
seznamu voličů
Dodatek ke stálému seznamu voličů je 
veden pro voliče, státní občany člen‑
ských států Evropské unie, kteří jsou 
přihlášení k trvalému pobytu či mají pře‑
chodný pobyt v MČ Praha‑Čakovice. Do 
dodatku stálého seznamu voličů bude 

Městská část Praha‑Čakovice tvoří pro volby do Zastupitelstva MČ Praha‑Čakovice 
1 volební obvod. V současné době je rozdělena na 8 volebních okrsků – 6 volebních 
okrsků je v Čakovicích, 1 volební okrsek v Miškovicích a 1 volební okrsek v Třebo‑
radicích. Pro volební období 2022–2026 byl schválen počet 21 členů Zastupitelstva.

Volební 
okrsek č.

26001 ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Jizerská 816, Čakovice

26002 ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Jizerská 816, Čakovice

26003 ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Jizerská 816, Čakovice

26004 Restaurace Maximum, Slaviborské nám. 20, Třeboradice

26005 Hasičská zbrojnice, Na Kačence 401/6a, Miškovice

26006 ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Jizerská 816, Čakovice

26007 ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Jizerská 816, Čakovice

26008 ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Jizerská 816, Čakovice

zapsán volič pouze na základě vlastní 
žádosti. Lhůta pro podání této žádosti 
končí 21. září 2022 v 16.00 hod.
Pokud občan členského státu EU tuto 
žádost nepodá, ve volbách hlasovat ne‑
může.

Kontaktní místo pro kontrolu stálého 
seznamu voličů a  zápisu do Dodatku 
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Vernisáž 3. 10. v 17 hod.

3. 10. - 23. 10. 2022
Galerie Na půdě Čakovického zámku

Výstava grafik a kreseb

pořádá MČ Praha - Čakovice

Panacek_ctvrtka.indd   1 06.08.2022   10:42:54

Poslední možnost hlasovat
pro navržené projekty!

Jsme otevřená radnice,  
jsme tu pro vás.  
Počítáme s vámi!
MČ Praha-Čakovice

Měníme spolu městskou  
část, ve které žijete.

na   www.pocitamesvami.czKde?

Kdy?
Hlasování končí v pondělí  
5. září 2022. Nejúspěšnější projekty, 
které společně zrealizujeme, slavnostně 
vyhlásíme o týden později.

Letos rozhodujete také 
o 4 projektech  
navržených žáky ZŠ.

Vstupné: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě.
Prodej vstupenek: MČ Čakovice - podatelna, tel. 283 061 419

Jedinečná formace hudebníků interpretující
klasickou hudbu v netradičním úpravách

Štěpán Švestka
– violoncello
Jaromír Žižka
- akordeon
Ondřej Plhal – housle
Marek Švestka – kontrabas

21. 9. 2022 v 19 hod.
v Schoellerově sále Čakovického zámku

Shadow
Quartet

pořádá MČ Praha - Čakovice

Shadow_Quartet_ctvrtka.indd   1 24.04.2022   11:46:31

Sportovně relaxační cent-
rum v P- 9 Čakovicích hledá 
na HPP: recepční
Požadujeme: profesionalitu, 
flexibilitu. Nabízíme: práci 
v příjemném prostředí.
CV+foto zasílejte na: 
info@relaxlafabrique.cz, 
info@rlf.cz, Tel.: 602375476

MALOVÁNÍ  ČAKOVICE  – 
rychlé, kvalitní a čisté vyma‑
lování bytu či domu dle vašich 
představ. Profesionální služ‑
by. Tel.: 736 734 947.

Na pravidelnou údržbu 
naší zahrady v Třeboradi‑
cích hledáme někoho, kdo má 
rád květiny a přírodu.  
Tel. 604 474 435

JAZYKOVÁ ŠKOLA ANGLIČ-
TINA PRAHA 9 se sídlem 
v Čakovicích hledá nové 
lektory. Nabízíme práci v pří‑
jemném prostředí a kolekti‑
vu, profesionální zaškolení 
a kvalitní metodiku, možnost 
flexibilní pracovní doby, dob‑
rý plat, vhodné i pro studenty 
VŠ A AKTIVNÍ MAMINKY.  

Váš životopis zašlete na  
info@anglictinapraha9.cz 
nebo na vanickovamarketa@
seznam.cz, případně volejte 
na tel. 777 151 324 

ŽALUZIE, ROLETY, plisé, 
sítě proti hmyzu, markýzy, 
garážová vrata, garnýže, 
šití záclon, shrnovací dveře, 
silikonová těsnění.  
Petříček, tel: 606 350 270, 
286 884 339,  
www.zaluzie‑rolety‑praha8.cz. 

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

JAZYKOVÁ  ŠKOLA  ANGLIČ-
TINA  PRAHA  9 se sídlem 
v Čakovicích, Danielova ulice 
hledá  paní  na  úklid  v  pra-
covních  dnech  ve  večer-
ních  hodinách.  Nabízíme 
práci v příjemném prostředí, 
dobrý plat, práci v režimu tý‑
den práce a pak týden volna.  
Vhodné i pro důchodce nebo 
aktivní maminky. 
Finanční ohodnocení cca 
5.000/ měsíc. Váš životopis 
zašlete na info@anglictina‑
praha9.cz nebo na vanickova‑
marketa@sez nam.cz, případ‑
ně volejte na tel. 777 151 324
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Zájemci o inzerci ve zpravodaji „U nás v Čakovicích“ 
mohou dle ceníku inzerce vyplnit formulář „Objednávka inzerce“

(ke stažení na www.cakovice.cz) a zaslat ho na adresu: 
inzerce@cakovice.czIN
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internetové připojení  
již od 299 Kč

Vyzkoušejte nezávazně na týden zdarma!

KOMPLEXNÍ
SLUŽBY

internet | telefon | tv
individuální instalace

servis a správa IT

RYCHLOST, KVALITA
A BEZPEČNOST
konektivita 10 Gbps

silná páteřní síť
ochrana proti útokům

SMLOUVA BEZ
ZÁVAZKŮ

instalace zdarma
týden na vyzkoušení
smlouva bez závazků

VÝHODY LOKÁLNÍHO 
POSKYTOVATELE
v případě jakýchkoliv 
problémů jsme vám  

nablízku

internetové připojení  
již od 299 Kč
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smlouva bez závazků

VÝHODY LOKÁLNÍHO 
POSKYTOVATELE
v případě jakýchkoliv 
problémů jsme vám  

nablízku

internetové připojení  
již od 299 Kč

Vyzkoušejte nezávazně na týden zdarma!
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smlouva bez závazků

VÝHODY LOKÁLNÍHO 
POSKYTOVATELE
v případě jakýchkoliv 
problémů jsme vám  

nablízku

Informace po - pá od 8:00 do 15:00 hod.

Jednosměnný provoz. Provozovna Praha 9 - Čakovice.

Jsme výrobci produktů pro kreativní tvorbu

Haló, haló Creative IC Praha : 
rozšiřujeme sortiment o školní a kancelářské potřeby.

KDYŽ DO ŠKOLY, TAK PŘIPRAVENI – 
ZAPOMĚLI JSTE NA NĚCO, NEVADÍ, JSME TU PRO VÁS –

Náš tradiční sortiment zůstává :
-KORÁLKUJTE – PLEŤTE – MALUJTE – MODELUJTE – 
PIŠTE – KRESLETE – VYBARVUJTE -DĚLEJTE CO VÁS BAVÍ – 
TVOŘENÍ JE RADOST A RELAX – MYSLÍME NA DĚTI I TY NEJMENŠÍ -

Kontakty: Dr. Marodyho 912, Praha 9 - Čakovice
www.creative.icpraha.cz / e-mail: creative@icpraha.cz
Tel. 266 310 617
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Fine studio Čakovice - 
jsme tu stále s vámi :

Kosmetika - úprava a barvení obočí a řas
Hydratace - Antiaging - Peeling

Masáže
Celková - Zádá,+šíje - Lávové kameny
Lymfodrenáž ruční
Lipomasáže s přístrojem Lipo M6
Infrasauna

Kontakt:
Dr. Marodyho 912/10 
Praha 9 - Čakovice 196 00

Zdenka Zelenková
+420 607 937 934
z.zelenkova66@gmail.com www.finestudio-cakovice.com

Slaviborský dvůr

Prodej bytů 
a pozemků  
pro rodinné 
domy

w w w. b y d l e n i t r e b o . c z

Praha 9 – Třeboradice 
Tel.: 728 488 901
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Chcete inzerovat 
v říjnovém čísle 
U nás v Čakovicích?

Poznamenejte si jeden 
důležitý termín. 

Odevzdání vašich podkladů 
do říjnového čísla 
(tj. 10/2022) pro publikování 
pozvánek, prezentování akce 
v kalendáři akcí a inzerce je 
nejpozději do 8. září. 

Toto číslo vyjde 24. září.



V rámci akce budou pořizovány fotografie a datové záznamy, které mohou být uvěřejněny ve zpravodaji U náš v Čakovicích,  
na webových stránkách a na Facebooku. Svou účastí na akci dáváte souhlas s jejich případným uveřejněním.

17. září 2022 • náměstí J. Berana

„Doplňkový program u kostela sv. Remigia“
15.00 MŠE SVATÁ - ZA OBEC

16.00 KONCERT SBORU DIPHTHERIA  l  17.00 DIVADLO PRO DĚTI
18.00 KONCERT KAPELY JAZZTERDAYS

Během posvícení bude otevřený kostel. 

11:00 ZAHÁJENÍ AKCE  l  11:15 PEPE A PIPI (KLAUNI)
12:15 BALONKOVÁ EVIČKA (soutěže pro děti)

13:30 MARTIN A JIRKA - NEJ HITY MODERN TALKING

14:30 LEONA ŠENKOVÁ  l  15:30 PETR KOTVALD
17:00 PAVLÍNA FILIPOVSKÁ  l  18:00 ADÉLA ELBEL (STAND UP COMEDY)

19:00 VESPER  l  20:30 OZZY OSBOURNE REVIVAL PRAHA
22:00 OHNIVÁ SHOW                 POUŤOVÉ ATRAKCE

Lékárna
Cukrovarská
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