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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 AKČNÍ NABÍDKA

NOTEBOOK ZDARMA
Objednejte si týden rychlého internetu

na zkoušku  zdarma!

428001-ADC_inzerat[185x90] 06/2013.indd   1 26.6.13   13:19

v Čakovicích
po-pá 8:00 - 16:30, Na Barikádách 755/28

- rámování a paspartování na míru
- široká nabídka rámů a paspart
- rámování a výroba zrcadel 
- prodej kliprámů a fotorámečků
- prodej obrazových reprodukcí

www.ramovani-cvancara.cz
tel. 283 931 351, 602 235 081

nyní akce: 

na rámování  - sleva 10% 

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

Přijmeme pracovnice kompletace 
papírenského zboží.  

Jednosměnný provoz. Provozovna 

Praha 9 - Čakovice. Informace po - pá 

od 8:00 do 16:00, tel. č. 724776102, 
724776103 nebo na email:  

cakovice.eurodelta@volny.cz
Hledám dlouhodobý pronájem 

garáže v Čakovicích, tel. 603 892 432.

www.zivaanglictina.cz
pavla.zarembova@gmail.com
Tel.: 724 755 149

HLEDÁME LEKTORY
ANGLIČTINY A NĚMČINY 

- Líbeznice a okolí

Vhodné i pro studenty
a maminky na mateřské 

dovolené.

Vynikající znalost 
jazyka podmínkou, 

ostatní Vás naučíme.
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Vzpomínka na slavnou rodačku
Ředitelka Základní umělecké školy Marie Podvalové Ivana 
Heřmánková vzpomíná na slavnou čakovickou rodačku, 
po které nese škola své jméno.

Perličky Jarky Krákorové
V oblíbeném seriálu historičky Jarky Krákorové se opět 
ohlédneme o několik desítek let zpátky. Tentokrát se dozvíte, 
co se u nás dělo v roce 1938.

Livingston: Tak trochu jiná škola
Základní škola Livingston funguje čtvrtým rokem 
a momentálně má přes sto žáků. Přečtěte si, v čem se 
toto zařízení liší od běžné základní školy.

1. republika očima studentů
V galerii na čakovickém zámku vystavili studenti 
ZUŠ Marie Podvalové své výtvory, které byly tématicky 
zaměřené na výročí 100 let vzniku republiky.

Půdní ateliér se dočkal rekonstrukce
Znáte půdní ateliér pod střechou čakovického zámku? 
Až do něj opět zavítáte, ani jej nepoznáte. Byla totiž 
dokončena rekonstrukce za více než 3 miliony korun.

Svoz odpadu
Zajímá vás, kdy budete mít příležitost zbavit se objemného 
či nebezpečného odpadu? Kdy budete moct do kontejnerů 
vyhodit bioodpad?

Z obsahu

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. 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 únoru 2019.

zima se již přehoupla do své druhé poloviny 
a  mnoho z nás se už nemůže dočkat jarních mě-
síců. Přesto se vrátím k bohaté zimní nadílce, která 
nás čekala v neděli ráno 3. února. Zima nám ukáza-
la, že i u nás na okraji Prahy může velmi rychle na-
padnout relativně velké množství sněhu. Naši pra-
covníci od ranních hodin pracovali na úklidu sněhu 
a já bych jim tímto chtěl veřejně poděkovat. I přes 
jejich nasazení se úklidu ulic většina lokalit dočkala 
až po několika hodinách. Chtěli bychom v této sou-
vislosti poděkovat těm z vás, kteří nečekali na to, až 
přijede stroj místní technické správy a sami jste po-
mohli okolí vaší nemovitosti od sněhu uklidit. Moc 
nám to pomohlo.

Zároveň bych se chtěl omluvit těm z vás, kterým 
vadilo, že náš stroj sníh před vaše uklizené vcho-
dy a vjezdy opět nahrnul. Při tomto množství 
sněhu se nasazují pluhy a bohužel není v našich 
silách individuálně řešit úklid jednotlivých vjezdů 
a vchodů. Pluh prohrnuje sníh tak, aby jej odhodil 
na jednu či obě strany a ruční následný „doúklid“ 
každého vlastníka je tak bohužel nezbytný. To, na 

co jsou zvyklí lidé na horách, se muselo stát i u nás. 
Děkuji tedy ještě jednou všem, co toto vzali jako 
fakt a sami pomohli udržet naši městskou část ve 
schůdném a sjízdném stavu.

Začátkem února jsme neřešili jen sníh, ale společně 
s okolními městskými částmi jsme zahájili jednání 
s vedením hlavního města ve věci návrhu pana 
premiéra umístit vedle metra Letňany prostory 
pro vládní úředníky. Přestože jednání jsou teprve 
na začátku, shodli jsme se s okolními samospráva-
mi, že v našich lokalitách máme zásadní problémy 
s dopravou. A tedy na tom, že bez zlepšení v oblasti 
zejména plynulosti dopravy nelze odpovědně při-
pravit tak rozsáhlou novou lokalitu pro výstavbu. 
Nyní budou jednání pokračovat a mohu vás ujistit, 
že s kolegy děláme vše pro to, abychom co nejlépe 
obhájili zájmy čakovických, miškovických a třebo-
radických obyvatel.

Přeji vám příjemný zbytek února 
S úctou, váš starosta Jiří Vintiška

Milí přátelé, vážení obyvatelé Čakovic, Miškovic a Třeboradic,
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Půdní ateliér na zámku září novotou
 » Rekonstrukce je hotová, půdní 

ateliér v čakovickém zámku dostal 
nový nádech a stal se jedním z nej-
příjemnějších a nejhezčích míst 
v naší městské části.

"Rekonstrukce začala v červnu 2018 
a  byla ukončena kolaudačním souhla-
sem v prosinci 2018. Prostory jsou do-
stupné pro veřejnost v rámci zpřístupně-
ní při různých akcích pořádaných měst-
skou částí, jinými subjekty nebo jsou 
využívány nasmlouvanými kroužky či 
spolky k pravidelným aktivitám," vysvět-
luje Markéta Baťková, vedoucí Odboru 
bytového hospodářství a správy budov.

Cena byla smluvně uzavřena na 3,3 mili-
onu korun bez DPH, celkové náklady ov-
šem nepatrně narostly díky doplňkovým 
pracem.

A co všechno dostalo nový kabát?

"V rámci realizace rozšíření zázemí půd-
ního ateliéru - společenského sálu, byly 
upraveny šatny, příruční sklady a sociální 
zařízení pro veřejnost i případné účinku-
jící, kdy nové prostory vznikly z původní 
půdy, která navazovala na již rekonstru-
ovaný prostor půdního ateliéru. Vzhle-

dem k rozvržení celkové rekonstrukce 
budovy zámku na několik etap, které 
probíhaly od roku 2004, byla půda po 
celkové sanaci krovů a střešního pláště, 
takže se jednalo o „pouze“ půdní vestav-
bu sociálního zázemí se šatnami, zácho-
dy a dvěma sklady. Samotná realizace 
probíhala s ohledem na umístění takzva-
nou suchou výstavbou. Kromě dispozice 

jednotlivých místností bylo nutné vyře-
šit také rozvod vody a odpadů a vytápění 
prostoru, které nakonec bylo provedeno 
rozšířením stávajícího topného systému 
ústředního vytápění samostatnou větví 
z výměníkové stanice umístěné v budo-
vě," dodává Markéta Baťková.

Text a foto: Michal Káva
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 » V květnu minulého roku mě na-
vštívila, při příležitosti srazu absol-
ventů gymnázia na zámku, paní 
Marie Morávková, rozená Hrdinová 
z Čakovic, (nyní žije na Proseči pod 
Ještědem) a předala mi zajímavé 
dokumenty: fotografie, novinové vý-
střižky a dobové pohlednice, týkající 
se naší slavné rodačky Marie Pod-
valové. 

Vyprávěla mi o svojí rodině, babičce, 
paní Zamazalové, která se přátelila s ro-
dinou Podvalových, rodiči slavné pěvky-
ně. V Čakovicích byli sousedé a i po pře-
stěhování Podvalových se navštěvovali. 
Karel Podval, tatínek Marie, vrchní ofi-
ciál drah, býval dlouholetým starostou 
v Chrástu u Všetat a zasloužil se o kul-
turní rozkvět celého kraje. Na Mělnicku 
je dodnes populární osobností. Se svou 
manželkou vychovali 6 dětí, z nichž jeho 
největší radostí byla dcera Marie, přední 
členka a sólistka opery Národního diva-
dla. Nejen umělecky, ale i sportovně byla 
založená. Věnovala se plavání, jízdě na 
kole, cvičení v Sokole, ba i fotbal hrála, 
většinou jako brankářka. Fotbal jí však 
lékař, vzhledem k plicnímu onemocnění, 
zakázal a doporučil zpěv. Paní Morávko-
vá vzpomíná: „Moje babička Marie Za-
mazalová se přátelila s maminkou oper-
ní pěvkyně Marie Podvalové. Jako dítě 
jsme s babičkou jeli vlakem do Chrástu 
(nyní část Tišic) navštívit maminku pěv-
kyně Podvalové. Bydlela tam v malém 
domku se zahradou. Strávili jsme tam 
odpoledne. Na zahradě byla velká hou-
pačka, na které se houpala mladá Marie 
a přitom zpívala árie a písně.

Vzpomínka na slavnou rodačku
Pamatuji si, že my děti jsme si hrály 
u studny a poslouchaly se zaujetím, jak 
krásně zpívala. Když dozpívala, dostala 
jsem svolení a mohla jsem se také po-
houpat.“

Marie Podvalová zemřela 16. května 
1992 v Praze. Přála si být pohřbena v kos-
týmu Libuše na Vyšehradě. Vdova po 
jejím synovci Jiřina, ale nechala ostatky 
vyzvednout a zpopelnit. Hrobku prodala 
a ostatky nechala i přes medializaci pří-
padu a výzvu ředitele Národního divadla 
převézt do rodinného hrobu v  Kozlech 
u Neratovic. K jejímu současnému hrobu 
se dostanete z Neratovic po modré turi-
stické značce.

V uměleckých kruzích panuje názor, že 
ztvárnění role Libuše, hlavní postavy 
opery Bedřicha Smetany, v podání paní 
Podvalové, ještě nikdo nepřekonal. Krá-
lovský zjev, nadprůměrně nádherný 
hlas, to byla dokonalá národní česká 
zpěvačka.

V září 2019 uplyne 110 let od jejího na-
rození. Základní umělecká škola Marie 
Podvalové se již nyní připravuje na kul-
turní akce k tomuto výročí.

Milá paní Morávková,
děkuji Vám za vaše vyprávění a vzpo-
mínky. Na setkání s Vámi často vzpomí-
nám, zvlášť když už vím, že Vaše fyzická 
kondice není úplně standardní.

O to silnější zážitek si v srdci uchovávám.

Ivana Heřmánková 
ředitelka ZUŠ Marie Podvalové
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 » Pokud žijete v naší městské čás-
ti, jistě jste zaregistrovali přítomnost 
Základní školy Livingston, která stojí 
hned vedle budovy ZŠ Edvarda Be-
neše. Dnes jsme se rozhodli napsat 
něco o této škole a spolu s jejími 
majiteli a vedením se zamyslet nad 
způsoby a průběhem základního 
vzdělávání.

Livingston je soukromá základní škola, 
která v současné době funguje čtvrtým 
rokem a má o něco málo více než 100 
žáků. Škola byla založena jako alterna-
tiva ke klasickému vzdělávání na státní 
škole. 

Zajímalo nás, v čem se Livingston liší od 
běžné základní školy.

Už při pohledu zvenku je zřejmé, že Li-
vingston je opravdu jiná škola.se liší, 
Vvelké prosklené stěny dávají nahléd-
nout do družiny, lobby, žákovské kuchy-
ně a hnízda - tak se zde říká sborovně. 
Když vejdeme dovnitř, vidíme, že celý 
prostor je pojat jako bezpečné “hnízdo” 
pro děti, které nejsou  ani v průběhu dne 
vázány na svou třídu, ale mohou se při 
respektování školních pravidel pohybo-
vat po celé škole. 

V průběhu dopoledne, které je členěno 
do 90minutových vyučovacích bloků, 
jsou po škole k vidění skupinky dětí či 
jednotlivci, kteří si samostatně pracují na 
papířev sešitě nebo, na tabletu. Někteří 
si u, čtou si, počítají či diskutují o téma-
tu, které jim zadal učitel. Děti všem do-
spělákům tykají a zcela přirozeně s nimi 
debatují o tom, co právě dělají nebo co 
je zajímá. . 

školStví

LIVINGSTON – tak trochu jiná škola
Livingston je založen na principu re-
spektující komunikace a partnerského 
přístupu. Z toho vyplývá fakt, že děti 
jsou zde brány jako rovnocenní partneři. 
Děti se podílejí na tvorbě školních pravi-
del a jejich slovo má stejnou váhu jako 
slovo dospělého. 

Přátelské prostředí je zde založeno na 
pocitu bezpečí a absenci stresu, děti ne-
prožívají frustrace ze známek a nebojí 
se udělat chybu. VDospělí v Livingstonu 
považují chybu za přirozenou součást 
učení, nikoli důvod k penalizaci. Děti 
se především hodnotí samy. S, samy 
také reflektují stupeň svého pokroku ve 
vztahu k cíli, který si ony samy stanovily. 
Prostřednictvím individuálních plánů je 
jim umožněno dělat své vlastní pokroky 

nezávisle na ostatních a nezávisle na za-
řazení do konkrétního ročníku. Filosofie 
nesoutěžení a nesrovnávání se s ostat-
ními umožňuje vytvoření pohodového 
týmového prostředí. Pro zdejší děti (a je-
jich rodiče) není prioritou výkon a jeho 
měření, ale učení se s radostí, z vlastní 
vůle a motivace. Stejnou důležitost jako 
klasické “tvrdé” znalosti zde mají sociál-
ní dovednosti a jejich rozvoj - zaměřují 
se zde především na umění samostatně 
pracovat a rozhodovat se, kriticky mys-
let, pracovat v týmuschopnost spoluprá-
ce a plánovat. Děti jsou dospělými ve-
deny k tomu, aby se nebály mluvit před 
větším počtem lidí, naučily se řešit kon-
flikty a byly ohleduplné vůči ostatním.
plánování, umění řešit konflikty, empatii 
a solidaritu. 

Všude ve škole jsou přítomné technolo-
gie, které jsou dobrým sluhou, nikoli pá-
nem. Jedná se o propracovaný ekosys-
tém, který dětem i dospělým dopomáhá 
k efektivnějšímu učení založeném na po-
třebách dětí.  Technologie je v Livingsto-
nu chápána jako přirozený ekosystém. 
Děti pracují s iPadyIpady, interaktivními 
tabulemi a , výukovými aplikacemi. Je 
kladen důraz nejen na rozvoj tzv. digitál-
ních kompetencí, ale také na kreativitu 
a práci s multimédii.i…

Na Livingstonu to prvním stupněm ne-
končí. V loňském roce škola otevřela 
první ročníky druhého stupně, který na-
vazuje plně na filosofii a pilíře prvního 
stupně a zároveň reflektuje rozvojové 
potřeby teenagerů. Na druhém stupni 
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se učí v předmětových blocích, aby děti 
vnímaly informace v kontextu. Své pev-
né místo má projektová výuka - každé 
dítě si v rámci individuálního plánu volí 
vlastní projekt vedený jedním z  dospě-
lých. Děti se tak mohou zabývat tím, co 
je baví a v čem se chtějí rozvíjet, a záro-
veň se učí plánovat, sledovat svůj pokrok 
a převzít zodpovědnost za svoje učební 
výsledky. Samostatnou kapitolou je dru-
hý stupeň. 

Na druhém stupni všechny děti mají tab-
let a učitelé naplno využívají možností, 
které jim technologie nabízí. Děti mají 
virtuální třídy, kde se shromažďují učeb-
ní materiály a úkoly. Děti i jejich rodiče 
mohou snadno sledovat, co se děje a co 
je případně třeba odevzdat, a to doslova 
24 hodin denně 7 dní v týdnu. Učitelé 
i  děti používají výukové aplikace využí-
vající tzv. rozšířenou realitu, které umož-
ňují nejen natočit film, ale třeba i virtuál-
ně pitvat žábu.

A druhým stupněm to nekončí. Livings-
ton plánuje pokračovat v započaté cestě 
a do čtyř let otevřít vlastní střední školu, 
která naváže na základní vzdělání v  Li-

vingstonu. Střední škola bude ctít a  za-
chovávat základní principy Livingstonu 
a nad rámec toho si klade za cíl vypustit 
ze svého hnízda studenty, kteří budou 
vědět, do čeho se chtějí v životě pustit 
- ať už to bude univerzita či jejich vysně-
né povolání. Jako pilotní škola by měla 
provádět speciální psychologické testy, 
které pomohou dětem s jejich nasmě-
rováním, odhalením jejich nejsilnějších 

stránek a kompetencí, aby se mohly 
správně rozhodnout o svém dalším pro-
fesním osudu. 

Velkým cílem Livingstonu je propoje-
ní střední školy s praxí, tedy zejména 
s  firmami. Škola by měla vychovat děti 
připravené na budoucí svět a pracovní 
prostředí, ne z nich vytvořit nabiflované  
encyklopedie. 
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Významnou novinkou v mobilním svozu nebezpečných odpa-
dů je rozšíření služby o sběr potravinářských olejů z domácnos-
ti (z fritování, smažení apod.) Tento olej bude obsluhou mobil-
ního svozu přebírán v uzavřených PET lahvích.

Dále pak občané mohou odevzdávat potravinářský olej a tuk 
v jakémkoliv sběrném dvoře, ale musí být v uzavřených PET lah-
vích, kbelících, kanystrech, vžádném případě NE skleněných.

Vážení spoluobčané,
v roce 2019 budou pro potřeby občanů MČ Praha - Čakovice 
přistavovány kontejnery na objemný odpad. Tyto kontejnery 
zajišťuje a financuje MHMP a tím i  stanovuje  podmínky výbě-
ru odpadu a druhu odpadu, který do VOK patří.
Upozorňujeme, že do těchto nádob je zakázáno odkládat ne-
bezpečný odpad, (tj. televize, lednice, pneumatiky, chemiká-
lie, zářivky, autobaterie), dále odpad stavební a živnostenský 
a také bioodpad (na ten jsou přistavovány speciální VOK jen na 
bioodpad, tj. na větve, trávu, ovoce atd.).

Z MHMP máme přiděleno na období 1 – 6/2019 (14 ks VOK)
březen – 27.03., duben – 10.04., 24.04., květen – 15.05., 22.05., 
červen – 05.06., 19.06., 

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

VOK (na objemný odpad)

Mobilní sběr nebezpečného odpadu a potravinářských olejů2019

VOK na bioodpad 2018
Vážení spoluobčané,
i v roce 2019 budou pro potřeby občanů přistavovány kontej-
nery na bioodpad. Tyto kontejnery jsou určeny na zahradní 
odpad – listí, trávu, větve, neznečištěnou zeminu, případně 
kuchyňský bioodpad rostlinného původu bez živočišných 
zbytků.

VOK na bioodpad zajišťuje a financuje MHMP.

Z MHMP máme přiděleno na období 1 – 6/2019 (14 ks VOK) 
na bioodpad.
březen – 30.03., duben – 20.04., 27.04., květen – 11.05., 25.05., 
červen – 08.06., 22.06.

Kontejnery budou přistavovány v sobotu mezi  
9.00 – 12.00 hod.

Stanoviště těchto kontejnerů jsou následující: Třeboradice - parkoviště u hřbitova, 1 ks, Miškovice - Na Kačence, 1 ks. 
Mimo tyto dny je možné využít stanoviště VOK Na Bahnech k odložení velkoobjemového odpadu a sutě do přistavených kontejnerů.

Praha - Čakovice
datum – den zastávka čas od – do

po – pá so
05. 03. - út
08. 06. - so
27. 07. - so
03. 09. - út

1. křižovatka ul. Schoellerova - V Pačátkách 15.00 - 1520 8.00 - 8.20
2. křižovatka ul. Schoellerova - U Hřbitovů 15.30 - 15.50 8.30 - 8.50
3. křižovatka ul. Bělomlýnská - U Bílého Mlýnku (u garáží) 16.00 - 16.20 9.00 - 9.20
4. křižovatka ul. Schoellerova - Cukerní 16.30 - 16.50 9.30 - 9.50
5. křižovatka ul. Ke stadionu - Jizerská 17.00 - 17.20 10.00 - 10.20
6. ul. Něvská (MŠ 120 - parkoviště) 17.30 - 17.50 10.30 - 10.50
7. křižovatka ul. Cukrovarská - Vyhlídkova 18.00 - 18.20 11.00 - 11.20
8. křižovatka ul. Polabská - Krčmářovská 18.40 - 19.00 11.40 - 12.00

Mobilní sběr nebezpečného odpadu pro občany zajišťuje a financuje hlavní město Praha.

Při mobilním (zastávkovém) sběru lze bezplatně odložit následující druhy nebezpečného odpadu:
kyseliny, rozpouštědla, zásady, pesticidy, fotochemikálie, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, baterie a akumulátory, barvy, 
tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, motorový olej, nepoužitelná léčiva a cytostatika, potravinářský olej a tuk (uzavřený v PET 
lahvích), 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

Ďáblická 791/89, Praha 8 – Ďáblice   
tel.: 283 911 111

Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany  
tel.: 284 098 581

Voctářova 622/1, Praha 8 - Libeň   
tel.: 266 007 299
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Dění v městské části na youtube kanále

Třeboradický 
masopust

Výstava: 1. republika 
očima studentů

Hrubá stavba nové 
školy je hotova

11. ples  
Cirkusu a Lípy

Návštěva primátora 
Zdeňka Hřiba

40 let v třeboradické 
školce

Šanson žije IV: Zora 
Jandová a Zdeněk 
Merta

Reportáž z třeboradického 
masopustu, který pořádá 
spolek Lípa a který patří 
k nejpovedenějším akcím 
na území naší městské části.

Reportáž z výstavy 
1. republika očima 
studentů, která se 
uskutečnila v půdním 
ateliéru Čakovického zámku 
od 28. ledna do 14. února.

Reportáž o postupu 
výstavby nové budovy 
Základní školy Dr. Edvarda 
Beneše, která vyrůstá v ulici 
Jizerská.

Reportáž z 11. společného 
plesu Cirkusu - Centra pro 
rodinu a spolku Lípa.

Reportáž o návštěvě 
primátora hlavního 
města Prahy Zdeňka 
Hřiba v Čakovicích a jeho 
návštěvě naší základní 
školy.

Reportáž o kuchařce 
Magdě, která pracuje 
v třeboradické mateřské 
škole už 40 let!

Reportáž z koncertu 
v Schoellerově sále 
Čakovického zámku se 
Zorou Jandovou, Zdeňkem 
Mertou a jejich dcerou 
Esther.

Hledáte rádi novinky na internetu a máte v oblibě videozpravodajství. Potom se zkuste podívat na stránky youtube, kde najdete kanál 
MČ Praha Čakovice. Do něj kameraman a reportér Jan Spilka pravidelně přispívá reportážemi z naší městské části. Za poslední týdny 
přibyla videa z následujících akcí:
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Kronikářské perličky – rok 1938

Leden
Krutá zima všude, chumelenice, cesty 
zaváty. Omnibus ráno jedoucí z Prahy 
uvázl v závěji mezi Letňany a Čakovice-
mi a vedle něho auto populár. Dělnictvu 
při parním válci přidáno bude ku mzdě 
50 Kč. 25. večer objevila se na severu po 
obou stranách Velkého vozu rudě zabar-
vená, třemi sloupy prostoupená polární 
záře. Mnozí spěchali na miškovickou 
skálu hledajíce místo ohromného požá-
ru. Polární záře velkolepého přírodního 
zjevu pozorována byla v celé Evropě.

Únor
Naši obec poprvé přeletělo novinář-
ské letadlo a rozhazovalo letáky zvoucí 
k  odebírání časopisu Národní politika. 
Velká návštěva v divadle u Trykalů, Ba-
ráčníci mají u Sládků maškarní zábavu. 
Březen
Počaly odvody vojenské obcí okresu Kar-
línského. Mladíci doprovázení hudbou, 
příbuznými a svými dívkami vstupují 
vesele před odvodní komisi v sokolov-
ně. Německé vojsko vniklo na rakous-
kou půdu a je nadšeně vítáno, utvořeno 
ministerstvo z přátel vůdce Hitlera. Nad 
Vídní krouží německé letectvo. Finis Aus-
triae. Rakousko proměněno v část říše 
německé. Odporu nebylo nikde. Tanky 
a veliké německé vozy jezdí po ulicích 
a hrají německou hymnu. V Solnohradě 
za veliké slávy spálili hraniční sloupy. 
Židé a mnozí soukromníci se stěhují do 

ciziny. U nás ochotníci v sokolovně hrají 
Polskou krev. Kvetou meruňky.

Duben
Chumelenice, vše skryto pod sněhem. 
Park skví se jako v lednu, květy jsou zni-
čeny. V dubnu tento pohled ani básníci 
nemohou opěvovati. Není pamětníka 
tak nepříznivého dubna. 
Květen
Oslavy 1.máje nebyly povoleny, tábory 
a průvody zakázány. V Římě Hitler vítán 
s takovou slávou, jako v staré době César. 
U nás slaví se svátek matek, v  obecné 
škole hrají děti hru Dvě Martičky. Ča-
sopisy povzbuzují mysl národa. Jsme 
vojensky připraveni a budeme-li svorni, 
tak se s pomocí přátel ubráníme. Všichni 
radí k povolnosti. Anglie a Francie za nás 
vyjednává. Jiní tvrdí: Němce přátelstvím 
nezískáš, splň jedno přání a podá ti hned 
dvě jiná. Na různých místech v republice 
vznikají třenice mezi Čechy a Němci, aby 
mohli v říšských listech psáti o utisková-
ní. Němci úmyslně provokují. U Křížku při 
cestě k Mírovicům jsou postavena proti-
letadlová děla. Živnostenská obč. zálož-
na koupila domek paní Hrdinové čp. 38 
na Masarykově třídě (dnes Cukrovarská) 
za 85.000 Kč.

Červen
Německé časopisy stupňují útoky proti 
nám, uveřejňují lživé zprávy z pohraničí.  
U nás různé politické strany rozhazují, 

hlavně v noci, letáky k obecním volbám. 
Manda, Hofman a Šerák podali oferty 
na komunikační práce v ulici k Bílému 
Mlýnku a Wilsonově. Provedení zadá 
se Mandovi jako nejlacinějšímu. Měly 
se konati volby obecní, ale pro dobytčí 
nákazu byly odloženy. Ve škole se proto 
ukončuje předčasně školní rok. Soud se 
stavitelem Lukešem je stanoven na 20.9. 
Na stadionu byl pořádán den brannosti. 

Červenec
Všechny státy zbrojí o překot, a to pro-
to, že se chce zachovati mír. Vy budoucí, 
až tuto knihu čísti budete, nedivte se, že 
špatně spíme. Anglie a Francie jsou na 
rozcestí, buď obětovati nás Německu, 
nebo rozpoutati novou světovou válku. 
Naše vláda svoluje, aby při vyjednává-
ní se stranou sudetoněmeckou příto-
men byl zprostředkovatel, anglický lord 
Runciman. V Praze koná se X. Sokolský 
slet. Triumfálního pochodu účastnilo se 
37.500 mužů ve slavnostních úborech, 
25.075 žen, 2953 hudebníků, 784 jezdců 
a mnoho zahraničních hostů. Přihlíželo 
půl milionu diváků.

Srpen
Mnoho obilí je dosud na polích, sklízení 
je nemožné, prší a všechny řeky se roz-
vodňují. Hrozící nebezpečí války vypl-
ňuje každý rozhovor a ruší náladu všech. 
Počasí plní biograf.

Září
V Čechách i na Moravě jsou povodně. 
Paládium země České bylo převezeno ze 
St. Boleslavi do Prahy a v Týnském chrá-
mu na Vyšehradě konaly se pobožnosti 
za ochranu naší vlasti. Cesta Paládia le-
mována tisíci věřícími. Hitler řeční v No-
rimberku a následkem jsou incidenty 
v pohraničí, při nichž tekla krev. Vyhláše-
no zde stanné právo. Ranění a mrtví jsou 
většinou státní zřízenci, do Prahy prchlo 
asi 50 žen a 80 dětí.  Henlein vydal provo-
lání, v němž praví, že byla odhalena bru-
tální touha Čechů zničit sudetoněmecký 
lid. Němci chtějí jen mír a domů do ně-
mecké říše. Časopisy uveřejňují návrh 
úmluvy Francie a Anglie s Hitlerem, v níž 
se jedná o odstoupení sudetoněmecké-
ho území Německu a odstoupení od ali-
ance Československa s Francií a Ruskem. 
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Připravila Jarka Krákorová

Rádio u nás hlásí, že vláda přistoupí na 
požadavky Hitlerovy, poněvadž Francie 
i Anglie nás opustily a vymlouvá se i Rus-
ko. Obyčejní lidé takové jednání jmenují 
zradou. Na ulicích bylo živo, jedni spílají, 
druzí hrozí, jiní plakali, jiní jen hlavy klo-
nili. Nikdo nespal, čekalo se všeobecně, 
že nás přepadne německé letectvo. Ne-
pracuje se. Konají se průvody protestní, 
všeobecně se říká: „to jsme to dopraco-
vali!“. Z Čakovic bylo již povoláno více 
než 100 lidí k vojenským cvičením. 23. ve 
22.15 vyhlášena všeobecná mobilisace 
mužů do 40 let. Na dráze nával, mnoho 
Pražáků prchá na venek. V zahradách se 
kopou zákryty, skauti konají hlídky. Žert 
a smích vymizel a viděti jen ustarané 
obličeje. Obec plna koňstva a povozů, 
které odjíždí k východu. I sem již přichá-
zejí uprchlíci z pohraničí.  Na podnět Ro-
seveltův, aby mír byl zachován, svolává 
Hitler Chamberlaina, Daladiera a Musso-
liniho na konferenci do Mnichova. Jed-
ná se o nás bez nás. Naše obec je tichá 
a prázdná, večer všude tma, jen hlídky 
přecházejí obcí. Strach před pumami je 
všeobecný, okna se přelepují páskami. 
Masky jsou připraveny, jámy v zahra-
dách straší. 
30. píši – ale pro pláč nevidím. Večer 
oznámeno bylo generálem Syrovým, že 
velmoci nemohou hájiti Československo 
a že svolují a přijímají návrh Hitlerův na 
rozdělení Československa mezi Němce 
a  Čechy. Kraje, kde je více Němců, při-
pojeny budou k německé říši v etapách, 
nejdéle do 9. října. Přátelé, kterým jsme 

věřili, za které jsme bojovali, nás zrádně 
opustili. Ty ideální Francie, Ty gentle-
manská Anglie, poskvrnily jste své dějiny 
pro všechny budoucí časy opustivše ty, 
kteří vás milovali. Kde jste nechali čest, 
cit a spravedlnost? Srdce Evropy bylo 
zraněno a Evropa bude churavěti.

Říjen
Miliony očí zaplakalo, miliony duší one-
mocnělo zármutkem. I Polsko, bratrský 
národ, obsazuje hned Tešínsko a ani Ma-
ďarsko nemůže zůstati pozadu a žádá 
část pohraničí. U nás je posvícení, ale 
tentokráte ještě tišší než ve válce. Ang-
lie a Francie jásá, že bylo dosaženo míru 
s Německem. Tam všude jásot – zde pláč. 
Dne 1. a 2. vyklizena hned část Šumavy, 
z pásma rozhraničovací komisí vyznače-
ného odchází naše správní orgány a na-
stupuje ihned vojsko a správa německá. 
Anglická oposice zle vytýká vládě ztrátu 
její prestiže a ránu, kterou utrpěla de-
mokracie. Rovněž děje se takto ve Fran-
cii. Z  pohraničí prchají ožebračení Češi 
s uplakanými dětmi, nevědouce, kam se 
vrhnouti. Nastupuje nová vláda gene-
rála Syrového, president Beneš vzdal se 
svého úřadu a loučí se s národem. Kněz 
Dr.  Tiso jmenován ministrem s plnou 
mocí pro Slovensko. Češi a Slováci budou 
dva různé národy. Vojáci demobilisováni 
a  vracejí se domů. Hitler řeční v  Karlo-
vých Varech a vítězoslavně projíždí kraje 
okupované. Ubohá vlasti! Jsi nejen ožeb-
račena, ale i roztrhána. Část urvali Něm-
ci, část Slováci, Poláci a  Karpatorusové. 

V pásmu sta ryze českých obcí odříznuto 
od vlasti. Obcím se nařizuje přijmouti 
pro obecní úřady výpomocné síly ze za-
braných území. Pane Bože, jak můžeš na 
tyto útrapy lidu českého hledět, vždyť se 
ani bránit nemůžeme a nesmíme. Z cel-
kové plochy státu 140.500 km2 ztrácíme 
37.800. Naše vláda zabývá se změnou 
ústavy. Komunistická strana zrušena. 
28. říjen jako den sváteční zrušen. U nás 
dobývá se řepa. Vojíni i auta a koně vra-
cejí se z mobilisace do práce. Oběsil se 
Damián Šnajdr, sklepník u Hrdinů. Vrátil 
se z mobilisace a měl obavy, že nena-
jde zaměstnání. Život jde zase starým 
způsobem, biograf je prostředně plný, 
cukráři mají vyprodáno a v hostincích je 
rovněž obyčejná návštěva. V cukrovaru 
začíná kampaň. 28. šedý den, pracuje se 
na polích, ve školách, v továrnách i úřa-
dech, ale zmoklé prapory hlásají nevese-
lé zrození naší druhé republiky. Modlíme 
se: sv. Václave, nedej zahynouti nám ni 
budoucím.

Listopad
Neobyčejná frekvence pěších i povozů 
na silnici ku třeboradickému hřbitovu. 
Dovoz řepy z polí je téměř ukončen. 
Presidentem republiky se stal Dr. Emil 
Hácha. Ukončena křížová cesta našeho 
národa. Byly stanoveny definitivně naše 
nové hranice.

Prosinec
Máme okrouhle 170.000 uprchlíků 
z  pohraničí. Stát věnuje na uprchlíky 
150 mil. Kč. Ti všichni žijí v bídě a žádají 
o práci. Obrazy presidentů byly ve ško-
lách sňaty za nepřítomnosti dětí. Před 
poštou byl vztyčen vánoční stromek re-
publiky. Na slavnosti hovořil skaut k srd-
cím přítomných a líčil útrapy ubožáků 
trpících hladem a zimou. Jednání se sta-
vitelem Lukešem vedlo zatím k dohodě 
na 159.908  Kč. P. Kindl žádá za role na 
náměstí za 1000m2 100.000 Kč. Koupí se 
pro obec malý lis a 60 židlí do školky, pro 
obecní zasedání a pro knihovnu. V bio-
grafu pohádka O Sněhurce vysílána 3x 
a bylo vždy plno. Rovnost koná vánoční 
nadílku vdovám a sirotkům. Je nedosta-
tek uhlí a  dříví. V obchodech prodávají 
se ryby, zajíci a drůbež v hojném počtu. 
Obchody jdou dobře. Na rybnících vyse-
kává se led do hostince. Zemřel spisova-
tel Karel Čapek. O Silvestru loučení s ne-
šťastným rokem, horším než 1620.
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TÉMATICKÁ A PŘEDNÁŠKOVÁ ODPOLEDNE
Přednášky na měsíc březen 2019
6.3. od 14.00 hod. Eva Sokolová – hvězdy českého 
operního nebe
13.3. od 14.00 hod. Darina Ničová – Jižní amerikou od 
Limy až na karneval v Riu

14.3. od 14.00 hod. Ukázková hodina trénování paměti 
s pohybovou aktivitou
20.3. od 14.00 hod. Alexandra Hejlová – velikonoční tvoření
27.3. od 14.00 hod. Pavla Lešovská – slavné pohřby

Senioři

Celodenní výlet za krásami jižní 
Moravy
"Dne 17. dubna 2019 se vydáme z náměstí 
Jiřího Berana v 5.30 hodin na jižní Moravu, 
kde se natáčela čtvrtá epizoda seriálu Čet-
nické humoresky.  Uhádli jste? Navštívíme 
Zámek Lysice (prohlídka v 10.00),  který vyni-
ká bohatě zařízenými interiéry a ojedinělou 
zámeckou zahradou s promenádní koloná-
dou s  krytou pergolou. Po obědě v Hotelu 
Lidový dům (cca 12.30, menu: polévka dle 
denní nabídky, bramborová kaše a kuřecí ří-
zek a alko či nealko nápoj za cenu 140,- Kč). 
Odjíždíme cca ve 14.00 do Želivu, kde máme 
sjednanou prohlídku Kláštera Premonstrátů 
s přilehlým kostelem Narození Panny Marie. 
Odjezd bude cca v 18.00 do Prahy. Počítejte 
s  návratem domů kolem 20.00 hodin," zve 
Ina Málková seniory na další z řady oblíbe-
ných výletů. Celková cena za kompletní výlet 
s dopravou, obědem a vstupy činí díky velké 
vzdálenosti 780,- Kč. Případní zájemci se pro-

Pečovatelská služba oblastního 
spolku Českého červeného kříže 
Praha 9
Oblastní spolek Českého červeného kří-
že Praha 9 patří mezi organizace, s  je-
jichž službami jsou občané spokojeni. Ne ka-
ždý ale ví, co všechno poskytuje. A není toho 
málo, třeba si z nabídky vyberete i vy.

ČČK Praha 9 poskytuje podporu osobám, 
které jsou z důvodu vysokého věku či zdra-
votního postižení omezeni na soběstačnosti. 
Pečovatelská služba zajišťuje péči, na kterou 
již nestačí sám uživatel ani jeho rodina. Oso-
ba, o kterou je pečováno přitom zůstává ve 
svém domácím prostředí, na které je zvyklá.

Český červený kříž mimo jiné provozuje dva 
domovy seniorů (Slunné stáří na Střížkově 
a DDS Bojčenkova na Černém mostě) a jeden 

sím hlaste u paní Málkové na tel. 777 482 981 
nebo v kanceláři úřadu.

domov se zvláštním režimem pro seniory tr-
pící poruchami paměti (Domov se zvláštním 
režimem na Střížkově).

V rámci pečovatelské služby ČČK Praha 9 za-
jišťuje řadu činností, mezi něž patří například 
pomoc při zajištění chodu domácnosti, při 
osobní hygieně, donáška nákupu či oběda. 
Oběd s  donáškou stojí 87 Kč, za většinu po-
mocných prací si ČČK účtuje 130 Kč. Komplet-
ní ceník je k dispozici na webových stránkách  
www.cckp9.cz, nástěnce Domu s pečovatel-
skou službou v  Třeboradicích (Tryskovická 9) 
nebo ho najdete na naší radnici v nové budově 
u vchodu mezi dalšími informačními letáky).

Pokud byste chtěli získat více informací, 
kontaktujte prosím vedoucí služby, paní 
Bc. Lenku Rosenthalovou - tel.: 281 911 719, 
777 680 977, sociální pracovnici paní Mgr. Sil-
vii Kočárkovou 775  704 263 nebo e-mail:  
pecovatelskasluzba@ccko9.cz.

Ve spolupráci s Červeným křížem Praha 9  
připravila Soňa Černá, místostarostka a radní
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 » V Galerii ,, Na Půdě „ jste měli 
možnost navštívit výstavu uspořáda-
nou k výročí 100 let vzniku repub-
liky. Bylo to pokračování projektu 
do něhož se spojilo 5 pražských zá-
kladních uměleckých škol: ZUŠ Ma-
rie Podvalové – Čakovice, ZUŠ Nad 
Popelkou – Košíře, ZUŠ Ilji Hurníka 
– Vinohrady, ZUŠ Lounských – Nus-
le a ZUŠ Křtinská – Jižní Město. 
Ředitelé těchto ZUŠ uspořádali na 
podzim společný koncert v Českém 
Muzeu Hudby,na který měla nava-
zovat výstava výtvarných oborů. 
Z důvodu opoždění kolaudace na-
šeho půdního prostoru přišel čas na 
výstavu až nyní.

Vernisáž byla zahájena dne 28.1.2019 
v 17.00 v Galerii ,, Na Půdě “ čakovické-
ho zámku). Zahájila ji paní ředitelka ZUŠ 
Marie Podvalové Ivana Heřmánková 
a přivítala zde hosty ,ředitele a učitele vý-
tvarných oborů základních uměleckých 
škol v Praze, pana starostu Jiřího Vintišku 
a paní radní Kateřinu Rosickou. Kurátor-
kou výstavy byla předsedkyně výtvarné 
sekce krajské umělecké rady základních 
uměleckých škol Praha a  v  současné 
době v naší městské části i  předsedky-
ně kulturní komise Mgr. akad. mal. a rest 
Jana Anděličová.

 Na akci se podílelo 15 učitelů se svými 
žáky a dle ohlasů …úspěšně. K vidění 
zde byly různé symboly naší republiky 

1.republika očima studentů ZUŠ Praha

kultura

počínaje od státních – portéty J.G.Ma-
saryka, státního znaku – lva, vlajky, přes 
dobovou architekturu, módu, automo-
bilový průmysl.Byly zde i cvičenci So-
kola, portéty známých herců, smetán-
ka z  prvorepublikových kaváren, tedy 
ukázka sportovního a kulturního života. 
Zajímavé bylo ztvárnění lidových rčení 
jako např. ,,zlaté české ručičky, největší 
Čech“. Mnozí z nás, co jsme zažili ještě 
ČSSR, si vzpomeneme na hit hračkářské-
ho průmyslu…nafukovací zvířátka a na-
šli by jste zde i českou korunu ve formě 
mincí a ve velkoformátovém provedení. 
U financí není formát podstatný, hlav-

ně když jsou.. Vzpomenuta byla i věda 
a  úspěchy na poli lékařském a farma-
ceutickém výzkumu. Je to prostě taková 
malá Česká republika vcelku. I s českým 
bacilem….

Výstava skončila 14.2. 2019. Bude pu-
tovat do dalších městských částí,sídel 
jednotlivých zúčastněných základních 
uměleckých škol.Pokud jste ji neviděli,-
podívejte se na spot natočený panem 
Spilkou na stránky MČ Čakovice a na 
facebook stránky ,,KULTURA“– Čakovice.

Sepsala J.Anděličová
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DĚLNÍK A ŘIDIČ

Odbor: Odbor rozvoje a údržby obce, oddělení údržby

Místo výkonu práce: výchozí místo pro práci na území 
městské části Praha - Čakovice je Úřad městské části Praha – 
Čakovice se sídlem Nám. 25. března 121, Čakovice

V platové třídě: 6. – 7. plat. třída podle Nařízení vlády č. 
564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve ve-
řejných službách a správě a zák. č. 262/2006 Sb., v platném 
znění, stupeň dle délky praxe

Pracovněprávní vztah: plný pracovní úvazek 40 hod. týd-
ně, na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce

Nástup do zaměstnání: možný ihned, popř. dohodou

Náplň práce: práce při údržbě zeleně, úklidu a údržbě 
městské části podle pokynů vedoucího (manuelní práce, 
obsluha zahradní a jiné techniky, řízení motor. vozidel) 
pracovní pohotovost především v zimním období, ostatní 
činnosti dle pokynů vedení ÚMČ

Úřad městské části Praha – Čakovice
zastoupený tajemnicí Úřadu městské části Praha – Čakovice vyhlašuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit do podatelny úřadu na adresu:
Úřad městské části Praha – Čakovice, Ing. Milena Pekařová – tajemnice

nám. 25. března 121, 196 00 Praha 9 – Čakovice

Obálku označte slovy – NEOTVÍRAT 
Kontaktní osoba: Ing. Milena Pekařová (283 061 415)

Více informací u tajemnice ÚMČ, Ing. Mileny Pekařové (283061415), případně  na Odboru rozvoje a údržby obce.

MČ vypsala výběrové řízení na obsazení funkčního místa tajemník / tajemnice ÚMČ.
Podrobnosti na úřední desce a na webových stránkách - úřední deska.

http://www.cakovice.cz/UREDNI-DESKA/Volna-mista

 » 25. ročník mistrovství ČR gastro-
nomických oborů (kuchař, cukrář, 
číšník, servírka, barista, teatender) 
Gastro junior Brno - Bidfood Cup 
2019 se konal od 17. 1. 2019 do 
20. 1. 2019 v Brně a zúčastnilo se 
jej rekordních 125 soutěžících. 

Naše žákyně Nikola Bálková, ve vel-
ké konkurenci soutěžících v kategorii 
„kuchař“, dokázala vybojovat stříbrné 
pásmo a celkově se umístit na 6. místě 

Žákyně čakovické gastronomické školy navázala na velké úspěchy 
svých předchůdců

- navázala tak na úspěchy svých starších 
spolužáků, kteří na této soutěži již dříve 
obsadili přední místa.

Hodnotitelskou komisi, které předsedal 
pan Marek Svoboda, Executive Chef Gas-
tro týmu Bidfood a komisař WACS a  ve 
které dále rozhodovali i přední odborníci 
v gastronomii, členové asociace kuchařů 
a cukrářů, dokázala Nikola svým pokr-
mem přesvědčit, že patří na přední příčky 
i v tak vyrovnané a kvalitní soutěži. 

Soutěžní pokrm: Glazírovaná kachna 
s  bylinkami, kachní ragů s portským 
a  ostružinami, smetanové brambory, 
pošírovaná zelenina.

Nikole a jejímu trenérovi panu šéfkucha-
ři Václavu Perglovi gratulujeme a přeje-
me hodně dalších úspěchů.

Mgr. Jakub Částka 
zástupce ředitele

školStví
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www.parkmilovice.cz

Park Milovice  
Nový projekt družstevního bydlení pro vás

Vlastní byt
od 300 tisíc

korun

Nabízíme 34 družstevních bytů o velikosti 3+kk s balkónem, sklepem 
a parkováním na venkovních stáních v okolí domu.

• Plocha bytů více než 70 m2

• Zahájení stavby – červen 2018

• Předání bytů – začátek 
roku 2020

• Stačí 25 % vlastních zdrojů 
z pořizovací ceny

• nebo 10 % s podporou 
stavební spořitelny

• Bez hypotéky

• Vyšší ochrana před 
dlužníky v domě

• Vhodné pro investice

• Bez věkového omezení

• Byt si budete moci převést 
do osobního vlastnictví

PŘIJMEME
PRACOVNICI / PRACOVNÍKA 
do obchodního oddělení

komunikace se zákazníky, příjemné 
vystupování, zpracování poptávek, 
cenových nabídek

Kontakt: 
Životopis pošlete na e-mail: avismarketing@oikos.cz
Více info na: +420 777 810 365
AVIS COLOR, Toužimská ul., Praha 18 Letňany

ZAJÍMAVÁ PRÁCE BLÍZKO 
VÁS,  VELMI DOBŘE 
OHODNOCENÁ

Nabízíme možnost dlouhodobého 
parkování, nákladních, 
dodávkových, obytných i osobních 
vozidel, v soukromém areálu v 

Čakovickém cukrovaru. 
Areál je oplocený a osvětlený s
nepřetržitým provozem. 

kontakt:
602 602 300 

P
hlídané 24hod.

HIIT 321 – hubnutí v Čakovicích
Unikátní aerobně posilovací skupinová lekce na super hudbu, lekce bez sestav, 

hlavní část uspořádaná do kruhového intervalového tréninku, závěrečné 
protažení v duchu jógy. V nově zrekonstruované budově ZŠ, ul. Dyjská.  

Cena 85 Kč. 
Každé úterý 18.30 h., 739 619 241,  

bulankova.monika@gmail.com, FB Bodystyling s ToBeFit

MALOVÁNÍ ČAKOVICE - rychlé, kvalitní a čisté vymalování bytu či domu dle 
vašich představ. Profesionální služby. Tel.: 736 734 947

Kácení a řez rizikových stromů 
stromolezeckou technikou 

tel.: 606527091

Workshop - celostní medicína
16. 3.  Čakovický zámek  10.00 - 16.30 

info: www.uzdravimese.cz

alena.enderlova




