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Doprava v Čakovicích
přináší řadu otázek
i odpovědí
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Čakovická ZUŠ otevřela
pobočku v Satalicích

Strany 12

Cukrárna Pierot funguje
již přes dvacet let

ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC
listopad 2016

U NÁS
V ČAKOVICÍCH

Stříbro s leskem smutku,
str. 16 a 17
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inzerce

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!
FUNNY FIT ALL 26.6.13 13:19
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
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Koupím garáž v Čakovicích a okolí,
může být i v horším stavu. Platba
hotově či převodem. Tel: 739637882
email: volekjiri@seznam.cz.
KADEŘNICTVÍ MEGGII v Letňanech
(Pavla Beneše 750/12). Pro seniory
sleva 20%. Tel.: 775 473 782.
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.
POZICE v PRAZE 9
Řidič-skladník - prof. ŘP „C“
Skladník - výhodou VZV, vazač. pr.
SUPER MZDOVÉ PODMÍNKY
knourek@technimat.cz
Tel.: 731 545 839

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

!!!ŠKOLIČKA U SPARŤÁNKA!!!
Naše školička je vhodná pro děti
již od 1 roku do 5 let, zápis možný
celoročně. Více informací najdete na
www.uspartanka.cz.
Nebo nás neváhejte kontaktovat na
tel: 777256198, 737040647
email: ms.uspartanka@seznam.cz.
Těšíme se na Vás
Od ledna 2017 nabízíme možnost
pronájmu kadeřnického křesla
v naší provozovně na adrese Ke
Stadionu 856/20, 196 00. Více
informací Vám poskytneme na tel.
čísle 286 006 810, PO-PÁ: 08:00 17:00 hod, kontaktní osoba: Barbora
Vacková, Dominika Kesnerová.
KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy. Tel.: 775132921.
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v minulých dnech Rada mětské části odsouhlasila nákup 72 kusů iPhonů pro žáky čakovické základní školy na rozšíření vyučování
pomocí nejmodernějších technologií, což
ocenili i odborníci na školství. Chceme objednat také inteligentní jednotky na topicí tělesa,
která by v naší škole šetřila energii až o třicet
procent. A to s tím, že veškerá tato tělesa budou napojena na počítačový program a ten
bude vyhřívání jednotlivých místností řídit.
Postupně připravujeme také zařízení nové
mateřské školky, která by se měla v září otevírat na čakovickém sídlišti. Musíme řešit nejen

vybavení tříd, ale také vybavení jídelny a výdejny jídel. Každopádně se tím ještě více rozšíří a zkvalitní nabídka pro rodiče předškolních
dětí.
Řada z vás se dotazuje na novou služebnu
městské policie. Momentálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele a všichni doufáme,
že se nám stavbu podaří zahájit do konce
roku.
S úctou Váš starosta
Alexander Lochman

Z obsahu
Snad každý z nás se s tím potýká. Ať v automobilu nebo jako
cestující v autobuse - kolony v našich ulicích na výjezdu směrem
Letňany a Ďáblice. Městská část dělá vše, co je v jejích silách,
co na to magistrát?

Stoleté perličky - listopad 1916
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Problémy s hustou dopravou v Čakovicích
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ZUŠ otevřela pobočku v Satalicích
Čakovická Základní umělecká škola Marie Podvalové se dočkala
kýženého rozšíření a na začátku září otevřela novou pobočku
v Satalicích. Tu bude navštěvovat 160 žáků.

Strana 12

V minulých číslech časopisu jsme představili Komisi pro
Miškovice a nyní jsme si popovídali s Michaelou Šimůnkovou,
předsedkyní Komise pro Třeboradice. Co komise probírá?
Jak se na ni obrátit? Čtěte stranu 9.

Čakovický Pierot funguje již 22 let

Strana 16 a 17
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Co nového v Komisi pro Třeboradice?

Před sto lety se stala velice významná událost, která ovlivnila
životy všech občanů brzy se zrodící republiky, zemřel císař
František Josef I. Co se v listopadu roku 1916 dělo? Paní Jarka
Krákorová vám to prozradí.

Každý, kdo má rád sladkosti určitě musí znát čakovickou
Cukrárnu Pierot. Ta na Cukrovarské funguje již více než dvě
desítky let. Blíží se vánoce, máte-li hodně práce a nestíháte
napéct cukroví, vydejte se přímo tam.

Nohejbalisté obhájili stříbro
Čakovičtí nohejbalisté vybojovali v extraligovém
Superfinále proti Karlovým Varům stříbrné medaile. Zlatý
pohár jim bohužel utekl o pověstný chloupek. V zápase
hraném na pět vítězství vedli už 4:1, prohráli ale 4:5...

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 listopadu 2016.
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Problémy s hustou dopravou v Čakovicích
»»Zažili

jsme to každý z nás, kdo
se chce ráno dostat do zaměstnání
nebo do školy nejen svým automobilem, ale také třeba autobusem.
Kolony, které se táhnou až k čakovickému kostelu, způsobují to, že do
Letňan se od nás dá jet i více než
půl hodiny. Co s tím? Vedení městské části se snaží všemi možnými
prostředky, ale naráží na nečinnost
kompetentních orgánů.
„Jednáme s Technickou správou komunikací o nové křižovatce, stejně tak
s ROPIDem, IPR jsme požádali, že naléhavě potřebujeme plánovitě vyřešit
dopravu. Vystříleli jsme veškerou munici
na to, abychom v našich kompetencích
a možností dopravě pomohli. Jak všichni
víme, Praha má několik desetiletí zpoždění v rámci staveb svých strategických

Cukrovarská

Tupolevova směr Letňany

komunikačních tepen a bohužel zázrak
se nestane ze dne na den. Velice rychle
můžeme začít s dílčími opatřeními, které
situaci pomohou, ale i tak to jsou horizonty do pěti let. Zásadní vliv budou mít
ony projekty strategické infrastruktury
Prahy, které ale mají horizont realizace
deseti až dvaceti let,“ vysvětluje starosta
Alexander Lochman.
Problém je v tom, že přes naši městkou
část proudí čím dál tím více aut ze středních Čech.
„Pokud se ráno podíváme na ulici Schoellerovu, tak ta je téměř prázdná. Kolony
přijíždějí v uzlovém bodě křižovatky Za
Tratí / Cukrovarská a na kruhových objezdech u Globusu a v Letňanech. Velká
část automobilů pochází ze Středočeského kraje a v rámci nových opatření
zavedených Prahou 5, 6 a 8 o parkova-

cích zónách, vytváří přetlak na parkovišti
P+R. Dopady tohoto přetlaku můžeme
vidět i na parkovišti u Globusu. Už v ranních hodinách je parkoviště zaplněné,
byť je obchod ještě zavřený. Doprava se
vytěsňuje do městských částí, které parkovací zóny nemají,“ dodává čakovický
starosta.
Kombinace uzavírek silnic, jejich oprav,
růstu bytových zón na okraji Prahy, nových parkovacích zón na velkém území
Prahy, nedostatečné kapacity parkovišť
P+R a podkapacitnění komunikačních
uzlů tak vytváří situace, ze kterých jsme
ráno nešťastní a cesta autem se mění
v hrůzyplný zážitek. Doufejme, že se
brzy ledy pohnou a zainteresované orgány Hlavního města Prahy začnou vyvíjet činnost, která tomu všemu pomůže.

Text: Michal Káva
Cukrovarská-Kostelecká

Kostelecká od Ďáblic ke kruhovému objezdu Globus

mĚStSkÁ čÁSt 5

Připomínky k novému vedení autobusů
»»Před

zavedením změn v autobusové dopravě provedených od
15.10.2016 jsme byli s ROPIDem,
jako organizátorem veřejné dopravy
v Praze, domluveni, že od počátku
zavedení nových změn, budeme
průběžně sledovat jejich dopady. Zejména v týdnu od 17.10. do 21.10.
tak bylo možné potkat jak pracovníky čakovické radnice, tak ROPIDu
zejména v Miškovicích, kde jsme
společně sledovali především funkčnost dopravy pro školní děti, která
se měnila nejvíce.
Přestože před zavedením změn bylo
ROPIDem sledováno využívání linky 158
školáky, docházelo v prvním týdnu po
změnách k přetěžování linky 202 z Miškovic na spoji v 7:37. Ukázalo se také, že
tento spoj jezdí ze Kbel s drobným zpožděním.
Dochází proto k úpravám pro školáky
z čakovické ZŠ jedoucí z Miškovic.
Spoj na lince 202, který jede z Miškovic
v 7:37 pojede o 2 minuty dříve, v 7:35
(změna od 1.11.2016).

Spoj na lince 202, který začíná v Miškovicích a byl ze strany ROPIDu zamýšlen
jako rezerva pro školáky, bude nahrazen
školní linkou 557, která pojede v 7:34
(změna od 7.11.2016).
Proč pojedou linky 202 a 557 obě téměř
ve stejný čas? Je to snaha o tzv. zdvojení kapacity, které má za cíl zajistit rovnoměrné rozložení dětí do obou spojů.
Tento efekt sice díky zpoždění nefunguje zcela dokonale, ale je vyzkoušen jako
vyhovující pro školní dopravu z Třeboradic (na linkách 305 a 557) a ze sídliště
Čakovice (dva spoje na lince 575).

Úpravy pro školáky k čakovické
ZŠ z Třeboradic
Díky zavedení linky 158 se prokázalo, že
není potřeba dalšího vedení posilové
linky 557 z Třeboradic. Spoje ke škole
z Třeboradic jezdily 3 za sebou (v 7:31,
7:35 a 7:35). Z tohoto důvodu dochází
od 1.11.2016 k posunu spoje linky 158
s odjezdem v 7:31, který pojede nově
v 7:34 a bude i nadále doplněn školní
linkou 305 v 7:35.

Nedostatečná kapacita zastávky
Miškovice
Ještě před zavedením změn byly objednány 2 zastávkové přístřešky, které
vytvoří manipulační plochu pro cestující za chodníkem na zastávce Miškovice ve směru do centra. Termín dodání
zastávek je dodavatelem stanoven na
15.11.2016. Toto řešení umožní cestujícím jednak úkryt před nepřízní počasí
a jednak umožní lepší pohyb cestujících
a chodců v prostoru zastávky. Zastávky
jsou navrženy tak, aby v místě nedošlo
ke kácení vzrostlých stromů.

Zpožďování linek v ranní špičce
S organizací ROPID také řešíme opakované zpožďování linek zejména v ranní špičce. Někteří z Vás se dotazují, jak
je možné, že linky odjíždějí zpožděné
u z výchozí zastávky (např. linka 140
z Miškovic nebo Čakovic). Je to proto,
že počet nasazených vozidel umožňuje
obraty na konečných zastávkách pouze
v řádu jednotek minut. Jakékoliv zpoždění na příjezdu do cíle se automaticky
projeví i u spojů na odjezdu opačným
směrem. Katastrofální dopravní situace
v pražské ranní dopravní špičce ROPIDu
ani Dopravnímu podniku hl. m. Prahy
neumožňuje krátkodobě dosáhnout
navýšení počtu nasazených vozidel na
linky, protože takové množství řidičů
a autobusů, které by celopražský problém vyřešilo, není k dispozici. Nasazením více vozů (při stejných intervalech),
by na konečných vznikly např. 10-15
minutové obratové časy, které by mohly část zpoždění eliminovat. Dle sdělení
ROPIDu je obdobná či horší situace jako
v naší oblasti (tedy bývalé obvody Prahy
8 a 9) i v jiných částech Prahy a nejhorší
je situace na Praze 6. V této věci nicméně
dále s ROPIDem komunikujeme a snažíme se jednat o nasazení alespoň jednoho vozu na linku 140, aby vliv kolon na
zpoždění spojů byly co nejmenší (jeden
vůz by mohl zajistit zkrácení zpožďování
z Miškovic a Čakovic o cca 5 minut).

Ing. Jiří Vintiška, místostarosta
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Zprávy z naší městské části
Kalendář akcí v Čakovicích
Sobota 12. listopadu - Čakovický Candrbál
Restaurace Maximum v Třeboradicích, vystoupí hudební skupiny Klasickej postup
a The Rolls. Začátek: 19.00
Středa 16. listopadu - Podzimní koncert
žáků ZUŠ
Sál Základní umělecké školy Marie Podvalové. Začátek: 18.00
Pátek 25. listopadu - Vzpomínka na Mirka
Kociána
Restaurace Maximum v Třeboradicích. Akce
se koná na počest nedožitých 66. narozenin
Mirka Kociána. Vystoupí hudební skupiny
Holokrci, Kam na Band, Nigdy Nevíš, Prosex
Band, Country Mix a Milan Pitkin. Začátek:
19.00
Středa 30. listopadu - Advent na zámku
Pořádá Základní umělecká škola Marie Podvalové v útrobách Čakovického zámku. Vystoupí J. J. Big Band, studenti ZUŠ, připraveno je i vánoční překvapení. Začátek: 18.00
Sobota 3. prosince - Vánoční cvičeníčko
Pořádá TJ Avia Čakovice v Sokolovně na Jizerské. Program: 13.40 - 14.00 prezentace, 14.00
- 15.00 step aerobic s Renatou Dvořákovou,
15.00 - 16.00 kruhový trénink s Alenou Kopeckou, 16.00 - 16.30 strečink a relax. Více
informací na letáčku na straně 15
Pondělí 5. prosince
Půdní ateliér zámku, Premiéra představení
divadla Bílej mlejn adventní pohádky: Půjdem spolu do Betléma. Po skončení představení přijde Mikuláš. Rodiče mají možnost
využít divadelního Mikuláše. Dárky s sebou.
Začátek: 18.00
Sobota 17. prosince - Sousedský třeboradický advent
Tradiční akce Sousedského třeboradického
spolku. Program a podrobnosti v letáčku na
straně 14

Tak si postěžovali pracovníci naší obecní
technické správy, že se jim stává, že jejich práce je z různých důvodů snižována, tu je to proto, že se seká moc často,
jindy, že proč se vyřezávají meze tam
či jinde, potom zase naopak, že někde
se nedělá nic apod. Musím se „našich“
chlapů zastat. Dělají a dělají po většinou
dobře a dělají to, co se jim řekne. Sekáme
častěji, to ano, ale proto, že se od letošní
sezóny posekaná tráva nesbírá a je třeba sekat častěji. Důvodem je úspora za
odvoz posekané trávy – až jeden milion
za rok – a nárůst ploch, které každoročně
sekáme. Různé meze a uliční prostory na
okrajích našich obcí se vyřezávají a sekají zejména proto, aby vypadaly pěkně
a proto, aby se v jejich útrobách nezachytávaly igelitové sáčky a tašky, plastové lahve a také někteří, však víte kdo...
Myslím, že většina z nás je přesvědčena,

že vyřezané plochy vypadají lépe – viz
například ulice Tryskovická a kolem potoka ke trati v Třeboradicích, cesta k bývalé základně v Miškovicích, předpolí zahrádek Na Bahnech a další. Ta místa, kde
se neseká nebo vypadají zpustle, to jsou
místa, která nejsou ve správě MČ Čakovice. Některá z nich jsme si pronajali a dáváme je do pořádku (Havraňák, břízky),
jiná budou následovat podle dohod s jejich majiteli. Při letošním posvícení jsme
některé z projektů úpravy zeleně představovali a mnoho přespolních se mě
ptalo, jestli se tady dají sehnat byty nebo
pozemky na výstavbu – důvodem bylo
pokaždé to, že naše MČ je čistá, upravená a je tady hodně zelených a rekreačních ploch. Toto je vizitka naší technické
správy, tak díky jim.

Daniel Kajpr, místostarosta

Moc děkujeme všem, kteří se přihlásili do akce na kompostéry. Podáváme žádost
o dotaci na celkem 417 ks kompostérů různé velikosti. Díky vašemu zájmu budete
mít nejen kvalitní kompost pro vlastní použití, ale také dojde k úspoře ve vyvážení
„hromádek“, které zatěžují obecní rozpočet. Po instalaci kompostérů bude vyvážení
hromádek zastaveno.

Daniel Kajpr, místostarosta

Nová ulice nese název po bývalém
starostovi

Sobota 24. prosince
Zpívání koled u vánočního stromku před
zámkem s Bílým mlejnem a Sousedským třeboradickým spolkem. Začátek: 23:00

Co se děje u sousedů ve Veleni?
Pátek 11. listopadu - Okna nejen vesmíru
dokořán
Beseda s českým astronomem a astrofyzikem
Jiřím Grygarem. Začátek 19.00, cena vstupenky 140 Kč
Pátek 9. prosince - Adventní koncert
Vystoupí Pražský salonní orchestr, diriguje
a programem provází Václav Vomáčka. Začátek 18.00, cena vstupenky 140 Kč
Pátek 20. ledna - Felix Holzmann se vrací
Ve scénkách slavného komika účinkují David
Šír a Miroslav Reil. Začátek 19.00, cena vstupenky 240 Kč
Pátek 17. února - Kdo židli má, bydlí
Představení Divadla Ungelt s Martou Kubišovou, Petrem Kostkou a dalšími. Začátek
19.00, cena vstupenky 480 Kč
Všechny akce se konají v sále veleňského
obecního úřadu.

Od konce letošního léta máme v naší městské části o novou ulicí navíc. Našli byste
ji naproti třeboradickému fotbalovému hřišti a nese název po bývalém čakovickém
starostovi Jiřím Prebslovi - "Prebslova". Pan Prebsl se narodil v roce 1923 a v čele naší
městské části stál po tři roky v období let 1998 až 2001. Byl také starostou Sokola.
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Co vás zajímá a trápí? Otázky a odpovědi
»»Na internetových stránkách www.cakovice.cz můžete v záložce Občan najít sekci Otázky a odpovědi, ve které

můžete pokládat vedení městské části dotazy z nejrůznějších sfér. Vybíráme ty nejzajímavější příspěvky.
Otázka: Po částečném zušlechtění Havraňáku na jaře tohoto roku jsem jej velice rád využíval. Teď už je ale opět zarostlý
a nedá se jím tak dobře procházet. Na kdy
prosím plánujete další rozšíření směrem do
Kbel a Letňanského lesoparku a plnohodnotné zpevnění cest pro pěší a cyklisty?
Odpověď: „Na Havraňáku probíhala generální údržba lesa, při které na jaře docházelo k větší probírce náletových dřevin. Jde ale stále o les, tedy jeho zarůstání není nežádoucí, právě naopak, les
poskytuje útočiště ptactvu a zvěři. K tomuto prostoru je přistupováno i nadále
jako k lesu a je ponecháván v maximální
možné míře jeho přirozený rozvoj (pro
srovnání viz např. sousední Vinořsko-Satalická bažantnice). Udržovány budou
především cesty, byť i drobné kácení
křovin z důvodu zachování průhledů
bude i nadále prováděno (vždy na jaře a/
nebo na podzim). Při kontrole minulý týden nebyl průchozí profil celého pěšího
okruhu prorostlý vegetací a šel použít
jak chůzi, tak případně k běhu nebo ev.
průjezdu na horském kole. Samozřejmě
budou pokračovat další práce na rozhrnutí štěpky na cesty apod. V biotopu na
východě ještě bude prokácena houštím
jedna cesta směrem na východ ke trati,
ale zde Havraňák zůstane hustě zarostlý, a bude především zachován fungující ekosystém. Pěšina, která bude sloužit
jako propojka podél pole od Havraňáku
směrem k letňanskému lesoparku, bude
realizována nyní na podzim. Plnohodnotné vybudování cest (např. s asfaltem,
který pochopitelně není žádoucí přímo
v lese) je ale projektem, který bude trvat
několik let a bude mít více etap. Nejprve
izolovaně vznikne severní rozšíření Havraňáku. Zejména výhledové propojení
přes trať je projekt dlouhodobý, který
potrvá více let díky složitému projednání a majetkoprávním důvodům. Nyní
stále probíhají administrativní procesy
na majetkových úpravách pozemků pro
severní rozšíření Havraňáku.“ - Jiří Vintiška, místostarosta
Otázka: Je možné omezit rychlost při výjezdu z Čakovic v ulici Cukrovarská u nově
vystavěných bytových domů (2016 - Za

panskou stodolou) v ulici Vrátenská. Díky
tomu by se razantně omezil hluk.
Odpověď: „Požádáme silniční správní
úřad a policii o prověření možnosti zrušení nebo posunutí rychlosti 70 km/h
při výjezdu z Čakovic.“ - Jiří Vintiška, místostarosta
Otázka: Bydlím na sídlišti v Čakovicích
u zámeckého parku. Začali nám tady kopat. Ptala jsem se pánů a ti mi sdělili, že tu
bude nové hřiště pro děti a mělo by to být
otevřeno zhruba za rok. Začalo se kopat
i na druhé straně sídliště. Tak jsem se chtěla zeptat, co je naplánovano? Nikde jsem
nic nenašla.
Odpověď: „Projekt sportovního hřiště
investuje na svém pozemku investor
bytového souboru Čakovický park. Měly
by zde vzniknout plochy pro sportovní využití (nejen pro starší děti). Projekt
severně od ulice Marie Podvalové bude
zahrnovat výstavbu rodinných domů
a realizuje jej společnost Třeboradice
Development. Více informací je možné
nalézt v rubrice Rozvoj zde: http://www.
cakovice.cz/3279_Smlouva-o-spolupraci-mezi-MC-Praha-Cakovice-a-Treboradice-Development-s-r-o-v-pripominkovem-rizeni-a-prezentace-zameru.
Projekt byl představen veřejnosti investorem na veřejném prezentaci v prostorách zámku v roce 2013. Další informace
lze nalézt na obchodních stránkách prodejce pod obchodním názvem „Vyladěné domy“. - Jiří Vintiška, místostarosta
Otázka: Můj dotaz se týká nedávné opravy povrchu ul. Oderská a Ke Stadionu. Taxisův příkop v Oderské byl sice zalit asfaltem, nikoli však až ke krajům a stejně při
přejezdu je nerovnost stále cítit. V ulici Ke
Stadionu (u Oderské) bylo několik drobných děr zalito asfaltem, nicméně největší díra u vjezdu na fotbalový stadion, cca
1 metr dlouhá, stále zůstala. Můžete prosím opravu reklamovat, resp. zajistit, aby
oprava byla provedena kvalitně a alespoň
zality všechny výtluky v této ulici. S tím
souvisí i vymačkaná zastávka u koupaliště, kdy byla opravena ta ve směru z centra,
ta do centra asi čeká, až si někdo protrhne
na autě vanu. Obecně jízda ulicemi Oder-

ská, Ke Stadionu připomíná jízdu předměstím Bombaje, o ulici K Sedlišti raději
ani nemluvit.
Odpověď: „MČ v letošním roce neprováděla žádné opravy na uvedených
komunikacích Oderská a Ke Stadionu.
25.8.2016 prováděla fa Javorník reklamační opravu propadu vozovky před
čp. 935 po rekonstrukci kanalizace prováděné v roce 2013.V rámci této opravy
jsem firmu požádalo opravu 2 propadů
cca 30 m od místa reklamace. Firma Javorník zdarma opravila největší propad,
bohužel ne až ke kraji vozovky. I tak je
místo bezpečně průjezdné odpovídající
rychlostí. Pokud mám informace, vedení MČ v nejbližší době plánuje celkovou
rekonstrukci této části Oderské a to od
ulice Něvská po ulici Cukrovarská což by
mělo horší stav komunikace vyřešit. Na
komunikaci Ke Stadionu proběhne plánovaná vysprávka povrchu před zimou
letos cca.10/2016 a to na části komunikace mezi ulicemi Oderská a Vážská. Jen
tuto část má MČ ve správě. Část komunikace ulice Ke Stadionu před koupalištěm je ve správě TSK a na špatný stav
povrchu u zastávek MHD je MČ neustále
upozorňuje. Bohužel opravy nejsou prováděny pružně, tak jak bychom si představovali.“ - Štefan Pecník, Odbor rozvoje
a údržby obce

Na webu www.cakovice.cz je pro dotazy
občanů zřízena speciální sekce Otázky
a odpovědi
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pneumatik a plní zákonné povinnosti povinných osob, které do s
mĚStSkÁ čÁSt
transparentním a hospodárným
První kolektivní systém zpětného odběru
pneumatik Eltma

V dubnu získal oprávnění první kolektivní systém zpětného odběru pneumatik.
Kolektivní systém provozuje nezisková
společnost ELT Management Company
– Eltma. Eltma sdružuje největší výrobce pneumatik a plní zákonné povinnosti
povinných osob, které do systému přistoupí, a to transparentním a hospodárným způsobem.

Eltma
byla založena společnost
Pro občany Čakovic, Miškovic a Třeboradic slouží stanoviště velkoobjemových
Continental
Barum
s.r.o., Goo
kontejnerů k odložení
velkoobjemového odpadu, sutě či bioodpadu do kons.r.o.,
Michelin
Hungária
Kft., N
tejnerů
v ul. Na Bahnech.
Tato služba je
za poplatek schválený radou MČ Praha –
a to dleS.A.,
velikostikteré
odpadu. Další
TyreČakovice
(Suisse)
tímto k
informace na ORUO úřadu MČ Praha –

Síť Eltma plní požadavky na zpětný odběr, které stanovuje zákon o odpadech
v § 38. Na místech zpětného odběru
zajišťují povinné osoby zpětný odběr
použitých pneumatik od konečných uživatelů:
• Bez podmínky koupě nových výrobků

svou jednoznačnou podporu.
(pneumatik) nebo služeb
Eltma byla založena společnostmi Bridgestone ČR, s.r.o., Continental Barum
s.r.o., Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.,
Michelin Hungária Kft., Nokian Tyres
s.r.o. a Pirelli Tyre (Suisse) S.A., které tímto krokem projevily platformě svou jednoznačnou podporu.

Stálé stanoviště VOK
Na Bahnech

• Zcela zdarma
• Bez ohledu na značku, množství a velikost pneumatik

Čakovice – tel. 283 061 431.

OTEVŘENO JE KAŽDÝ DEN KROMĚ
ÚTERÝ A STŘEDY

zimním období (listopad – březen)
Eltma umožňuje pneuservisům, autoservisům, V12.00
místům
– 16.00 hod.prodeje pneumat
Hlavní město Praha v současné době
tém odběru,
zpětného
ale iodběru
firmám sumožňuje
vlastním
vozovým
parkem,
bezplatný
občanům
na všech sběrných
Kontejnery
na kovové
dvorech odevzdat jakékoliv pneumatiky
obalyna
svoz a likvidaci použitých
pneumatik,
to bez ohledu
v jakémkoliv
množství, ovšem zaaúplatu.
Ceny stanovuje provozovatel sběrného Od srpna 2016 nově přibyly tři stanovišznačku,
či případný
nákup
pneumatik.
Množství
šedé barvy na odkládaní
Eltma umožňujemnožství
pneuservisům, autodvora, v současné
době se pohybují
od tě s nádobami
servisům, místům prodeje pneuma- 25 Kč – 100 Kč/ks. Ročně se takto vysbírá kovových obalů.
kolektivní
systém zpětného
odběru pneumatik.
Kolektivní systém
Umístěné
jsou vedle nádob na tříděný
odevzdaných
pneumatik
odpovídat
množství
obvyklému
tik – tj. místům zpětného
odběru, ale ccamusí
275 tun pneumatik.
odpad a to:
i firmám s vlastním
vozovým
parkem, Eltma sdružuje největší výrobce Čakovice - náměstí J. Berana (při CukroELT Management
Company
– Eltma.
Málokdo odběr
ví, že povinností
povinnýchpro koncové uživatele – sp
užívání
automobilu.
Zpětný
je
určen
bezplatný svoz
a likvidaci použitých
ulici)
osob systému
resp. prodejcůpřistoupí,
pneumatik a pneupovinnosti
povinných osob, které do
a to varské
pneumatik, a to bez ohledu na značku,
Miškovice - roh ulic Krčmářovská x Poservisů je zcela zdarma pneumatiky
najdete
na www.eltma.cz.
labská
množství
či případný
nákup apneumatik.
transparentním
hospodárným
způsobem.
odebírat
a to bez ohledu na nakoupené
Množství odevzdaných pneumatik musí
množství, značku a velikost! Děkujeme
odpovídat množství obvyklému užívání
občanům, Bridgestone
že odevzdánímČR,
použitých
EltmaZpětný
bylaodběr
založena
s.r.o.,
automobilu.
je určenspolečnostmi
pro
pneumatik chrání životní prostředí a čiskoncové
uživatele – spotřebitele.
in- Goodyear Dunlop Tires Czech
Continental
Barum Více
s.r.o.,
totu našeho okolí.
formací najdete na www.eltma.cz.

Třeboradice - parkoviště u hřbitova
(Schoellerova ulice)

Co patří
do kontejneru: zákon o odpa
Síť Eltma plní požadavky na zpětný odběr, které
stanovuje
nápojové plechovky, konzervy od potravin,
zvířecí konzervy,
tuby, kovové
názpětného
odběru
zajišťují
osoby
odběr
použitých
pneumatik
s.r.o., Michelin
Hungária
Kft.,povinné
Nokian Tyres
s.r.o. zpětný
a Pirelli doby
od kosmetiky, uzávěry a víčka od

Tyre (Suisse) S.A., které tímto krokem projevily platformě

ného odběru

nápojů, jogurtů, atd.

Co nepatří do kontejneru:

stlačené
kovové nádoby
(spreje), (pneuma
kovo• Bez podmínky koupě
nových
výrobků
vé obaly od nebezpečných látek (barev,
• Zcela
zdarma
pneumatik
– tj. místům
zpětného benzínu, motorových olejů atd.), kovové
obaly, které nejsou prázdné.
Nádobky
od sprejů (i prázdné)
jsou po- pne
• Bez ohledu na značku,
množství
a velikost
važovány za nebezpečný odpad a stejně

, autoservisům, místům prodeje
m vozovým parkem, bezplatný
eumatik, a to bez ohledu na
jako obaly od nebezpečných látek je lze
ve sběrném dvoře hl. m. Prahy
nákupzpětného
pneumatik. odběru
Množství pneumatik. Kolektivní systémodevzdat
stém
nebo při mobilním sběru nebezpečných
Hlavní město Praha v současné
době umožňuje obč
odpadů.
odpovídat množství obvyklému
ent
Company
–odevzdat
Eltma.uživatele
Eltma
sdružuje
největší
výrobce
jakékoliv
pneumatiky
v jakémkoliv množství, ovšem z
běr je dvorech
určen pro koncové
– spotřebitele.
Více informací

VOK
(nakteré
objemný
odpad)
vinných
osob,
do systému
a tona
provozovatel
sběrného
dvora, vpřistoupí,
současné VOK
době
se bioodpad
pohybují od 25 Kč – 1
Upozorňujeme,
že do
těchtotun
nádobpneumatik.
je zakázáno odkládat ne- Tyto kontejnery jsou určeny na zahradní odpad – listí, trávu,
vysbírá
cca
275
nsparentním
a
hospodárným
způsobem.
bezpečný odpad, (tj. televize, lednice, pneumatiky, chemiká- větve, neznečištěnou zeminu, případně kuchyňský bioodpad

ětný odběr, které stanovuje zákon o odpadech v § 38. Na místech
lie, zářivky, autobaterie), dále odpad stavební a živnostenský rostlinného původu bez živočišných zbytků.
né osoby
zpětný
odběr
pneumatik
odVOK
konečných
uživatelů:
že tyto kontejnery jsou určeny pouze pro občaa také
bioodpad
(na použitých
ten jsou přistavovány
speciální
jen Připomínáme,

Málokdo
ví,větve,
žetrávu,
povinností
povinných
osob
resp.
pneumatik a pn
ma byla
založena
společnostmi
Bridgestone
ČR,části
s.r.o.,
ny městské
Praha – prodejců
Čakovice.
na bioodpad,
tj. na
ovoce atd.).
pneumatiky
odebírat
a to bez
na
nakoupené množství, značku
zntinental
podmínky
koupě
výrobků
(pneumatik)
neboohledu
služeb
Barum
s.r.o.,
Goodyear
Dunlop
Tiresmáme
Czech
Z MHMP
přiděleno na rok 2016 26 ks VOK na bioZ MHMP
mámenových
přiděleno
na období
2016 30 ks VOK.
odpad.
ela zdarma
listopad
09.11.,
občanům,
že23.11.
odevzdáním
použitých
pneumatik chrání životní prostředí a čis
o., Michelin
Hungária
Kft., Nokian
Tyres s.r.o.
listopad a Pirelli
20.11.
z ohledu na značku, množství a velikost pneumatik
Kontejnery budou přistavovány ve středu ve 14.00 hod. a odre (Suisse)
S.A., které tímto krokem projevily
platformě
Kontejnery
budou přistavovány v neděli mezi 9.00 – 12.00 hod.
voz bude ten samý den v 18.00 hod.

Stanoviště
těchtoumožňuje
kontejnerů: Třeboradice
u hřbitova
/ 1 ks, Miškovice - Na Kačence / 1 ks
sto Praha v současné
době
občanům- parkoviště
na všech
sběrných
eumatiky v jakémkoliv množství, ovšem za úplatu. Ceny stanovuje
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Jednáme o problémech a hledáme společná řešení, říká Michaela
Šimůnková z Komise pro Třeboradice
»»V minulých číslech časopisu jsme

představili Komisi pro Miškovice
a nyní si popovídáme s Michaelou
Šimůnkovou, předsedkyní Komise
pro Třeboradice.

"Třeboradice jsou specifickou oblastí
naší městské části, jelikož je zde zachován venkovský ráz se svou malebnou návsí s kostelíkem,rybníkem a vrbou, a proto jsou naší srdcovou záležitostí," usmívá
se paní Šimůnková.
Kolikačlenná komise je a kdo ji tvoří?
Máme šestičlennou Komisi pro Třeboradice. Jsou to, nejdříve začnu dámou,
paní Lucie Slavíková, a dále pánové
Marek Pohnan, Milan Pražák, Miroslav
Zelenka, Martin Hovorka. Práci v komisi vykonáváme dobrovolně. Je výborné,
že členové komise jsou různé věkové
kategorie a tvoří ji lidé, kteří žijí v Třeboradicích od narození a lidé, kteří se do
Třeboradic přistěhovali, takže při řešení
nějakého problému, máme na věc různé
úhly pohledu,což nám při naší práci v komisi velice pomáhá.
Jak často se scházíte?
Pravidelně se scházíme jedenkrát za 2
měsíce, ale pokud nastane problém,
který vyžaduje rychlé řešení, scházíme
se i dvakrát do měsíce. Mezi zasedáními
komise jsme stále v kontaktu telefonicky
a nebo e-maily a řešíme vše operativně.
Jaká je vaše činnost, náplň schůzek?
Je nutno upozornit na fakt, že jsme
pouze hlasem poradním Rady MČ Čakovice, takže pouze podáváme návrhy
a poukazujeme na problémy, které jsou
nutné v Třeboradicích řešit. Buď vzniklý
problém zaregistrujeme sami nebo je to
na podnět našich třeboradických spoluobčanů a nebo nás požádá naše městská část,aby komise zaujala stanovisko
již k řešené problematice právě z titulu
hlasu poradního.
Mohou se na vás přímo obracet i třeboradičtí obyvatelé?
Samozřejmě , že ano, ba naopak to velice
vítáme a také to dělají. Je nejen důležité
vidět vzniklý problém, ale také naslouchat. Například na posledním zasedání
komise jsme řešili nefungující přítok tře-

boradického potoka do rybníka a tento
problém byl zařazen do programu zasedání komise právě na podnět třeboradického obyvatele.
Jste pouze takovým poradním orgánem Městské části nebo jsou vaše podněty pravidelně řešeny?
Máte pravdu v tom, že jsme poradním orgánem městské části a už to bylo řečeno,
ale není to jen o tom , že bychom byli jen
pouze takovým poradním hlasem. V praxi to vypadá tak, že z každého zasedání
komise je vyhotoven zápis a na základě
zápisu oslovujeme jednotlivé členy Rady
MČ Čakovice dle jejich kompetencí, jednáme o vzniklé problematice a snažíme
se společně najít řešení. Pokud se vyskytne problém vážnějšího charakteru,
zveme jednotlivé členy Rady i na naše
zasedání komise. Takže byl přítomen
několikrát pan starosta, 1. místostarosta
Ing. Jiří Vintiška a Radní pro Třeboradice
paní Ivana Heřmánková. Jsme v kontaktu s místostarostou panem Danielem
Kajprem. Musím konstatovat, že i přes
jejich velkou pracovní vytíženost si vždy
na nás najdou čas, naslouchají nám
a snaží se s námi najít to nejlepší řešení. Problémy, které jsou v kompetenci
naší městské části a umožní to rozpočet
městské části, jsou vyřešeny rychle, jedná se například o dílčí opravy komunikací. Pak jsou záležitosti, které jsou pouze
v kompetenci Magistrátu hlavního města Prahy a nebo se jedná o velké projekty s velkými finančními náklady a to je
omezeno rozpočtem naší městské části a je to běh na dlouhou tratˇ. Uvádím
příklad z praxe, který nás dlouhou dobu
trápí a který byl na našich zasedáních
několikrát řešen. Jedná se o komunikaci v ulici Schoellerova, která je opravdu
v hrozném stavu. Projet na této komunikaci jako cestující v autobuse, je opravdu
nepříjemný zážitek. Zmíněnou komunikaci má ve správě TSK Praha – Technická
správa komunikací. Víme, že již dlouho
dobu probíhají opakovaná jednání na
základě podnětu vedení MČ Čakovice
o rekonstrukci této komunikace mezi vedením naší městské části a TSK. Bohužel
zatím bezvýsledně. Snažíme se pomoci
tak, že upozorňujeme na stav komunikace s fotodokumentací na webovém portále TSK – http://www.tsk-praha.cz/wps/

portal/root/hlaseni-poruch-a-zavad. Výsledek je zatím takový, že jednou za čas
je provedena nějaká dílčí oprava, ale to
situaci neřeší a v této souvislosti bych
chtěla požádat třeboradické obyvatele
o pomoc. I oni mohou vyjádřit na webových stránkách TSK svou nespokojenost
se stavem komunikace.
Co se vám povedlo prosadit v poslední
době a co plánujete v té nejbližší?
Ve spolupráci s Radou MČ Čakovice se
nám podařily dílčí opravy některých
komunikací jedná se o komunikace například Babiččina, V Pačátkách , výjezd
z ulice Hamplova,snížení rychlosti v centru Třeboradic a přilehlých ulic, výměna
zábradlí u rybníka, doplnění chybějícího
kanálového víka na komunikaci v ulici
Schoellerova, dílčí úpravy zeleně, odstranění nevzhledných starých stánků
z parkoviště u hřbitova,doplnit chybějící
označení některých slepých ulic značkami, doplnění kontejnerů o kontejner na
textil atd..
Vzhledem k tomu, že jsme zasedali nedávno, mohu jen odhadovat. Pravděpodobně bude opakovaným tématem nefungující přítok třeboradického potoka
do rybníka, po zasedání komise tento
problém okamžitě začali řešit místostarosta pan Daniel Kajpr a Odbor životního prostředí MČ Čakovice, ale jedná se
o složitější technický problém, který se
asi nevyřeší ze dne na den. Tak jak přibývá v naší městské části nových residentů,
tak i přibývá počet majitelů psích miláčků a přibývají nám na komunikacích neuklizené psí exkrementy a tak bychom
chtěli poprosit, aby majitelé psíků po
svých svěřencích uklízeli.

Text: Michal Káva
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Základní umělecká škola otevřela v Satalicích svou pobočku
»»Den 2. září 2016 se stal význam-

ným datem pro Základní uměleckou
školu Marie Podvalové, která sídlí na čakovickém zámku. A vedení
školy se v tento zmiňovaný den dočkalo kýženého rozšíření, bylo totiž otevřeno detašované pracoviště
v Satalicích.

„Vedení městské části Praha Satalice se
povedl v pravdě husarský čin, během tří
měsíců zrekonstruovat a připravit pro
umělecké vzdělávání budovu v bývalém
statku na adrese K Rybníčku 8/2. K dispozici je deset krásných učeben včetně
víceúčelového sálu na koncerty, výstavy,
přednášky a další slavnostní akce. Prostory jsou odhlučněny, máme tedy ideální prostředí pro výuku hry na hudební nástroje. O studium byl velký zájem,

přijímací výběrové řízení se konalo již
v červnu,“ říká ředitelka ZUŠ Marie Podvalové paní Ivana Heřmánková.
Škola tradičně nabízí výuky hry na řadu
hudebních nástrojů. Konkrétně jde
o klavír, keyboard, flétnu, zobcovou
flétnu, klarinet, saxofon, kytaru, housle
a bicí nástroje. Nechybí samozřejmě ani
zpěv a nově také výtvarný obor, kde se
žáci během studia seznámí se všemi výtvarnými technikami.
„V budoucnu bychom rádi otevřeli i taneční obor,“ dodává paní Heřmánková
k dalším plánům.
Satalickou pobočku bude navštěvovat
160 žáků. Vedoucím řídícím pracovníkem je Pravomila Vyklická, zástupkyně
ředitelky, výtvarnice s bohatou uměleckou i pedagogickou praxí, sama vzorem

pro své žáky. Její obrazy jsou součástí výzdoby čakovického zámku a budou jistě
časem vystaveny i v nové budově.
„Je příjemné potkat komunální politiky,
kteří pochopili, že podporou uměleckého vzdělávání se formuje počáteční
vztah k umění jako součásti každodenního života, vztah a úcta ke kulturním
hodnotám a tradicím. Troufám si říci, že
školy našeho typu prohlubují, tak potřebnou, kulturnost celého národa. Přeji
všem žákům a studentům hodně radosti
z hudby, nekončící fantazii při realizaci
výtvarných prací. Budeme se setkávat na
koncertech a výstavách a věřím, že naše
působení obohatí kulturní a společenský život,“ těší Ivanu Heřmánkovou.
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Stoleté perličky z Čakovické kroniky – listopad 1916
2. Zemřel ráno v Děčíně kníže František
Thun, místodržitel a ministerský předseda. Příjmů, spojených s vysokým úřadem
jež zastával, užíval k účelům dobročinným a to zpravidla tajně. Byl kavalírem
v pravém slova smyslu.
Vydáno ministerské nařízení o ražení železných dvouhaléřů. Za den se jich razí
milion. Míra úroková ve spořitelnách se
snižuje ze 4 na 3 ½%.
Zřizuje se samostatný Polský stát dohodnutím Německa a Rakouska. Polská
armáda přičleněna k německé. Wilson
zvolen podruhé prezidentem Un. Stats.
Srbové a Francouzové útočí na Bulhary.
Němečtí letci útočí na Kahyru. Rakouská
armáda v Rumunsku postupuje stále.

23. Vydává císař Karel I. proklamaci Mým
národům, v níž slibuje, že chce učiniti
vše, aby hrůzy války byly zažehnány, že
chce býti knížetem spravedlivým a laskavým.
30. Konán pohřeb Jeho Veličenstva
ve Vídni o 5. hod. Pohřbu zúčastnili se
všichni spřátelení panovníci Evropy.

U nás
1. V den Dušiček mše smuteční za zemřelé vojíny a průvod na hřbitov.
3. Nastupují ročníky 1866-71 a ročníky
80-84, 91,92. Všichni jdou k nádraží až
v poledne. Doprovázejí je příbuzní a rozloučení děje se mlčky.
5. V obecní schůzi dojednáno, aby v základě přípisu c.k. okr. hejtmanství bylo
pojištěno 20 příslušníků vojínů zdejších,
kteří jsou ženati a mají děti. Návrh na zavedení daně ze psů zamítnut.
Přišlo sem 25 nových ruských zajatců
pro továrnu a večer ještě 65, takže je jich
zde plné sto.
15. Obec již ulice neosvětluje a v domácnostech se svícení a topení omezuje. Došly brambory a vagon rozebrán za veliké
tlačenice.

21. Zemřel císař František Josef I. Veliká,
svrchovaně smutná zvěst letí světem,
ohromuje národy Habsburské říše, otřásá jejich nitrem a naplňuje duše jejich
nevyslovitelným žalem. Majestát smrti
dotekl se těžce Rakouska-Uherska. Miliony věrného lidu roní hořké slzy. Vznešený kmet podlehl právě svému úctyhodnému věku v 9 hodin večer v zámku schönbrunském. Dobou panování
předstihl všechny novověké panovníky.
Pokud se týče poměru k národu našemu,
jevil několikráte snahu, aby se nám stalo
po právu. Ale tato snaha panovníkova
zůstala vždy pouze na papíře.
22. Nastoupil na trůn Habsburgů následník arcikníže Karel František Josef
se svou chotí Zitou. Nový panovník strávil několik let mezi českým národem
a je mu znám z pobytu svého v Praze
a v Brandýse.

19. Celý den sněží a sníh na zmrzlé zemi
zůstal ležeti. K večeru přestalo mrznouti
a začalo pršeti. Za podražení botek žádá
obuvník až 20 K. Většina lidí nosí podrážky dřevěné, i ocelové, neb z kusů kůže sešité a řádně okované. Obyčejný zimník je
za 200 K, vajíčko za 42 hal. Všude nářek do
přemrštěných cen. Kupec dnes zákazníka
nevítá, naopak zákazník pěkně prosí.
28. Smuteční služby boží za zemřelého
mocnáře. Účastenství v chrámu bylo
veliké. Obecní výbor místní školní rada,
úřednictvo, učitelstvo a žactvo a plno
občanstva. Chrám byl v plném slova
smyslu přeplněn. Odpoledne p. starosta
Mally, radní p. Frankenberger a Jan Urban chodí po domech sbírajíce úpisy na
V. válečnou půjčku.
Připravila Jarka Krákorová
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Čakovický ráj sladkostí Pierot funguje už přes dvacet let
»»Jestli

máte rádi sladkosti nebo
vás často přepadne chuť na výborný
chlebíček, tak to nepochybně musíte znát čakovickou Cukrárnu Pierot.
A kde jinde najít cukrárnu, než na
ulici Cukrovarská, že? Konkrétně
v těsné blízkosti čakovického Kostela sv. Remigia na čísle popisném
15/20 naproti poště.
"Jako rodinný podnik fungujeme na této
adrese již 22 let," říká usměvavá Jana Klemová, osoba zodpovědná za cukrárenskou výrobu.

dorty na zakázku a také minizákusky na
objednávku. " vysvětluje paní Klemová.
Podle různého ročního období se mění
také nabídka. V létě děti rády mlsají
zmrzlinu a ledovou tříšť. Sezonní cukrovinky pro mikulášskou nadílku, pardubické zdobené perníčky nebo dobroty
na Velikonoce jsou také k dispozici, svátek matek nebo sv. Valentýna zákazníci
oslaví sladkou drobností.
"Máme směs tradičního domácího cukroví s mnoha ručně vyráběnými druhy.
Hodně vyhledávané je také cukroví pro

diabetiky s náhradními sladidly, které rovněž nabízíme. Zájemci si mohou
vánoční cukroví během listopadu objednat nebo pak v prosinci přijít přímo
k nám" láká zájemce o voňavé vánoční
pečivo.
Všechny zákusky a dorty jsou připravovány šikovnými rukami přímo v zákulisí
prodejny. Jestli jste dostali po přečtení
těchto řádek chuť na něco sladkého, tak
neváhejte své kroky směřovat rovnou do
Cukrárny Pierot!

Text a foto: Michal Káva

Sáhnete-li na kliku a vstoupíte dovnitř,
tak vás obklopí úžasná sladká vůně nejrůznějších dobrot, za pokladnou se na
vás smějí milí lidé a vy si budete připadat
jako v cukrářském ráji.
Nakoupit si můžete tradiční zákusky, nechybí ani chutné chlebíčky a další doplňkový prodej nápojů a občerstvení.
"Nabízíme klasické zákusky, jako jsou větrníky, věnečky a mnoho dalších oblíbených druhů cukrářských výrobků. Stěžejní pro nás jsou výrobky s pravou šlehačkou, ale samozřejmě také chlebíčky, celé
Otevírací doba: Denně od pondělí do neděle 9.00 - 18.00
Zavřeno pouze na Vánoční svátky 24. až 27. prosince a Nový rok.
Kontakt: Cukrovarská 15/20, Praha Čakovice 19600
Telefon 283 932 415, www.cukrarna-pierot.cz

S blížícími se vánoci se nabízí také
téma vánočního cukroví. Nemáte-li
čas nebo odvahu na jeho domácí
pečení, zavítejte do Pierotu.
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Vánoční Pasov (Passau) aneb výlet za bavorskou atmosférou
na soutoku tří řek
Starobylé město na soutoku tří řek, kdysi
mocné biskupství, odkud se šířilo křesťanství do našich zemí, středověký kolorit starých zákoutí a úzkých uliček, působivá nábřežní promenáda i vyhlídkové
plavby po Dunaji – to vše je Pasov.
Uprostřed okouzlujícího historického
jádra města, před kulisou chrámu sv.
Štěpána, se koná vánoční trh s báječnou

atmosférou. V 67 svátečně ozdobených
stáncích se prezentují umělecká řemesla
a příprava regionálních specialit přímo
na místě. Městem prochází průvod směřující k jesličkám

koupele a saunový dvůr – 23 euro). Cena
za dopravu je 470,-Kč. Návrat v nočních
hodinách. Případní zájemci se prosím
hlaste do 25.11.2016 paní Sorokové na
tel. 777 482 981 nebo 283 061 427.

Dne 8.12.2016 v 5.00 hod. ráno odjíždíme na vánoční trhy do Pasova. Výlet je
spojený se 4 až 5 hodinovým koupáním
v Bad Füssing v Pasově (5 hodin termální

Klub seniorů
Přednášky na měsíc listopad
9.11. 14.00 P. Lešovská - " Jak a co
jedli naši předci"
16.11. 14.00 I. Soroková - "Thajsko Ko Chang a Bangkok"
30.11. 14.00 D. Butkovičová - "Šité
ozdoby z filcu s korálky"

Přednášky na měsíc prosinec
7.12. 14.00 IC Praha Z. Zelenková "Embosovaná přání"
14.12. od 14.00 M. Mečníková –
„Živá vazba na stůl“
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Zacvičte si a dostaňte se do
příjemné nálady
»»Oddíl TJ Avia Čakovice přichystalo na začátek prosince další cvičení nejen pro maminky.
"Řada maminek nemůže přijít na cvičení, protože nemají čas
nebo hlídání na večer, proto bych je ráda pozvala takto dopředu na sobotu 3. prosince, kdy si společně zacvičíme," láká
zájemce o sportování paní Alena Kopecká.
V čakovické Sokolovně se v tento den bude cvičit od 14 hodin
step aerobic a od 15 hodin kruhový trénink, po kterém bude
následovat regenerace.
"Základem je posílit celé tělo. Potom se totiž uvolní endorfiny
a člověk se dostane do příjemné pozitivní nálady. Lidé, kteří
svou energii vybijí při cvičení jsou o hodně pozitivněji naladěni než ti, kteří zůstanou zavření doma," říká.

TJ Avia Čakovice

Máte-li chuť si zacvičit v příjemném prostředí a mezi příjemnými lidmi, neváhejte se přihlásit podle údajů na přiloženém
letáčku!

VÁNOČNÍ SOBOTNÍ
CVIČENÍČKO CVIČENÍ

Text: Michal Káva

Jizerská 328/4
POZVÁNKA NA:

Dne: 3.12.2016

13:40-14:00 PREZENTACE
14:00-15:00 Step Aerobic (Renata Dvořáková)
15:00 – 16:00 Kruhový Trénink (Alena Kopecká)
16:00-16:30 Strečing , Relax
S sebou: Obuv na cvičení, ručník, vodu a hlavně dobrou náladu :)
Dotazy: Alena Kopecká
E-mail: alena.cako@seznam.cz
Mobil: 737 414 113
www.cvicení-cakovice.estranky.cz

Listopad a náš fotbal
Sobota 5. listopadu
10.30 Uhelné sklady - Třeboradice
10.45 Miškovice - Aritma B
Neděle 6. listopadu
14.00 Třeboradice B - Benice, Vršovice B - Čakovice
Sobota 12. listopadu
10.30 Čakovice - Kolovraty, 14.00 Přední Kopanina B Miškovice
Neděle 13. listopadu
11.45 Třeboradice B - Vršovice B, 14.00 Motorlet B Třeboradice
Čtvrtek 17. listopadu
13.30 Třeboradice - Zbraslav
Sobota 19. listopadu
10.45 Miškovice - Nebušice, 13.30 Kbely - Čakovice,
Kolovraty - Třeboradice B
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Čakovičtí nohejbalisté opět stříbrní. Zlatý titul byl tak blízko…
»»Někdy

saháte tak malý kousíček
po triumfu, že už cítíte, jak se špičkami prstů dotýkáte zlatého poháru.
Dokud ho ale nedržíte pevně ve svých
rukách, tak váš prostě ještě není.
Může se totiž stát, že dotyk špičkou
prstu je jediný, který se vám poštěstí, protože už téměř zdeptaný soupeř
se nadechne k poslednímu zoufalému náporu, dokáže vstát z mrtvých
a pohár vám sebere. Na jeho straně
propukne gejzír radosti a vám zbudou jen oči pro pláč a v hlavě se honí
myšlenky „Jak je to možné? Vždyť
jsme byli tak blízko...“

A právě tuhle odvrácenou stranu sportovního štěstí zažili nohejbalisté Čakovic.
Ti v Superfinále, hraném na pět vítězství,
vedli nad Karlovými Vary už 4:1, ale Západočeši se nadechli k nevídanému obratu
a po nervydrásajícím finiši zvítězili 4:5
a stali se nohejbalovými mistry republiky,
ve které tento oblíbený sport vznikl.
„Obrovské zklamání. Už jsme se všichni
viděli se zlatými medailemi kolem krku,
4:1 vypadalo jako hotovo,“ neskrýval
smutek Ondřej Cibulka, odchovanec čakovického nohejbalu.
Letošní nohejbalové finále bylo specifické v jedné věci. Po patnácti letech se

totiž odehrálo bez účasti brněnských
Modřic. Hegemon posledních let, který
během zmiňovaného období vybojoval
jedenáct mistrovských titulů, totiž v semifinále vypadl právě s Karlovými Vary.
"Šok to byl asi pro všechny, ale Modřicím
se zranil stěžejní hráč Pavel Kop a Karlovy Vary toho dokázaly využít a zaslouženě postoupily," dodává Cibulka.
Naši nohejbalisté odstartovali zápas skvěle.
Po úvodních dvojicích a první trojce jsme
vedli 3:0! Druhou trojku jsme sice prohráli,
ale v singlu pak podle očekávání zabodoval
Mrákava a za stavu 4:1 jsme stáli jediný krůček od titulu. Pak ale přišel zlom...
Následující dvě trojky jsme prohráli poměrně jasně a všichni čakovičtí fanoušci,
kterých se na tribunách sportovní areny
Sparta na Podvinném Mlýnu sešlo několik stovek, upínali své naděje k dvojici
mladých talentů Jiří Kalous / Milan Kučera. Proti nim stáli nejlepší hráči Karlových
Varů Michal Kokštein s Janem Vankem
a oba sety se rozhodovaly jediným míčem za stavu 9:9. Bohužel v obou případech byli v koncovce šťastnější hosté,
kteří tímto srovnali na 4:4 a na vlně euforie už se dovezli do zlatého konce i v rozhodující závěrečné dvojce.
Čakovické hlavy padaly do dlaní a slzy
se objevily v očích hráčů i řady fanouš-
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Čakovice - Karlovy Vary 4:5
Kalous / Kučera - Hron / J. Medek 2:1 (9:10, 10:6, 10:8)
Mrákava / Pachman - Kokštein / Vanke (Bláha) 2:0 (10:8, 10:8)
Kučera / Mrákava / Pachman - Dvořák / Kokštein / Kubín / J. Medek 2:0 (10:7, 10:7)
T. Chadim / Cibulka / Kalous / Putík - Hron / Medek / Vanke 0:2 (6:10, 5:10)
Mrákava - Hron 2:0 (10:6, 10:9)
Kučera / Mrákava / Pachman - Hron / M. Medek / Vanke 0:2 (5:10, 6:10)
Cibulka / Kalous / Putík - Bláha / Dvořák / Kokštein / J. Medek 0:2 (8:10, 7:10)
Kalous / Kučera - Bláha / Kokštein / Vanke 0:2 (9:10, 9:10)
Mrákava / Pachman - Hron / J. Medek 0:2 (8:10, 6:10)

ků. Byli jsme tak blízko, vedli 4:1, ale ani
čtvrtou finálovou účast jsme nedokázali
dovést ke zlaté tečce. Nohejbalisté Karlových Varů vycítili šanci a dirigováni neuvěřitelným Vankem náskok stahovali.
Jejich euforie narůstala, na střídačce se
neustále hecovali a povzbuzovali, naopak na čakovické straně narůstala nervozita. A to nakonec rozhodlo. Bohužel,
budeme muset zkusit zabojovat o třetí
Superfinále v řadě příští sezonu. Už bez
nohejbalové ikony Jakuba Mrákavy, který v Čakovicích končí.
"Náš tým je mladý a plný skvělých nohejbalistů. Myslím, že to nebylo naše poslední finále. Jsem na kluky hrozně moc
pyšný a můžeme být hrdí, že po postupu
z první ligy jsme se dvakrát za sebou dostali do Superfinále. Kdo by před touto
sezonou řekl, že skončíme před Modřicemi? Kubovi Mrákavovi patří veliký dík
za vše, co pro čakovický nohejbal udělal.
Určitě nám bude chybět," nešetří slovy
chvály Ondřej Cibulka.
Naši kluci bojovali srdnatě, jen se to
prostě nepodařilo dotáhnout do konce. Výborným výkonem se prezentoval také Ondřej Pachman. „Vedlo se 4:1
a mělo se to už dotáhnout, byla tam
spousta šancí. Ani ne proti trojce Honzy
Vankeho, ten hrál naprosto fantasticky,
ale proti ostatním se to mělo doklepnout. V poslední dvojce už Vary byly nabuzené a hrály lépe,“ kroutil po zápase
nechápavě hlavou.

„Je to čtvrté finále, čtvrté druhé místo.
Teď asi zklamání, ale zítra už to bude
úspěch. Celkově sezónu hodnotím jako
úspěšnou,“ dodává.

mistry republiky, netřeba věšet hlavu, tým je ambiciózní a můžeme se
od něj v budoucnu dočkat velkých
úspěchů!

A je to pravda. I když chyběl jen malý
krůček k tomu, abychom se pyšnili

Text a foto: Michal Káva
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sport

»»Řada lidí si myslí, že kickbox
(pro laiky - box, ve kterém se kromě
úderů rukou můžou používat rovněž nohy) a vesměs všechny bojové
sporty jsou tvrdé, kruté a krvavé.
Proniknete-li ale hlouběji, tak zjistíte, že jde o naprosto férový sport
s jasně danými pravidly, kterému
se mohou věnovat děti už od útlého
věku.
Důkazem toho jsou dva čakovičtí mladíci, Lukáš a Jakub Lelkovi, kteří jsou členové Kosagym klubu z Horních Počernic.
"Devítiletý Lukáš chodí na kickbox od
svých šesti let, šestiletý Jakub chodí druhým měsícem," říkají pyšní rodiče Tomáš
a Lenka Lelkovi. "Kluky nejvíce baví posilování, trénování obloukových kopů,
spárování a nácviky na boxovacím pytli,"
dodává tatínek k náplni tréninků.
Zatímco Jakub se na svůj první zápas,
který jej v disciplíně Kalaki čeká na turnaji v Kadani, teprve připravuje, tak Lukáš už má za sebou první velmi pěkné
úspěchy. Na vánočním turnaji Kosa cup
na konci minulého roku vyhrál kategorii
mladších žáků do 150 cm a získal tak svůj
první pohár. K jeho dalším cenným úspěchům patří například druhé místo v Jarním turnaji, který se konal v Písku a nyní
se pilně připravuje na své další naplánované turnaje v Kadani a v Praze.
Za oběma brášky jsme se vydali do počernického sportovního centra, kde
jsme sledovali jejich trénink. Po nezbytném rozehřátí a rozcvičení se vytvořily
dvojice kluků i holek a začaly se trénovat
jednotlivé údery, obrany a chvaty. Hodi-

Čakovičtí Lukáš a Jakub Lelkovi válí
v kickboxu
na tréninku uteče jako nic, ale všem dětem hodně dá. Hlavně je to baví, protože
je to pestré a zábavné.
"Náš klub se jmenuje Kickbox klub Kosagym
a tělocvičnu máme v Horních Počernicích
a na Vinohradech. Najdete tu sportovce
od dětí až po dospělé, všechny výkonnostní úrovně, od zábavy až po reprezentační
turnaje. Nejmenší děti učíme styl kickboxu
určený pro ně, od šesti do dvanácti let," říká
šéftrenér a předseda klubu Petr Kotík. "Přihlásit se k nám může kdokoliv, ať jde o vaše
malé dítě nebo se chcete zkrátka odreagovat po práci," pokračuje.
A zvažujete-li, jestli byste vaše dítko na
kickbox přihlásili, tak možná vás popostrčí jeho slova o tom, že jde o naprosto

bezpečný sport. "Ano, jde o kontaktní
sport, ale děti jsou plně chráněny. Mají
přes obličej štít a na sobě kompletní
chrániče. Spíše se můžete zranit při jiných sportech, než při kickboxu," uklidňuje případné zájemce Petr Kotík.
Máte-li doma dítě, které chcete naučit
zábavnou formou úctě a disciplíně?
Nebo sami si chcete protáhnout tělo
a zjistit, čeho všeho můžete dosáhnout?
Tak zkuste kickbox!

Text a foto: Michal Káva
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ZÁJMOVÉ CENTRUM
S BOHATOU NABÍDKOU KURZŮ
PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

Odpolední program v angličtině,
objevování krás přírody v lesní družině,
celodenní anglická školka s rodilou mluvčí…
Zapomněli jsme na něco?
Večerní jóga pro maminky!

Váš kód na ukázkovou

lekci ZDARMA:
ZC_2016

ZC Livingston se postará o rozvoj dětí i dospělých.
Najděte si tu pravou lekci pro děti a pro vás.

Objednejte se na

Přehled lekcí na

zclivingston.cz

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
MARIE PODVALOVÉ
ZVE

16.11.2016

NA

PODZIMNÍ
KONCERT
ŽÁKŮ
OD 18,00 HODIN
V SÁLE ŠKOLY

katka@zclivingston.cz
tel. 797 995 112

Čakovicemi prošel tradiční lampionový průvod
Na konci října se díky Tělocvičné jednotě Sokol Čakovice sešly na Náměstí Jiřího Berana dlouhé zástupy lidí, aby se společně v příjemné náladě prošly v lampionovém průvodu.

Foto: Michal Káva

