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Nedávno jste se zúčastnil mistrovství Evropy. Jak jste si vedl?
Skončili jsme na pátém místě, pouhé dva trestné body od
bronzu, který získala posádka České republiky Kubový
Roček.

Kde se konalo a s jakými ambicemi jste tam jeli?
Na Lago di Bracciano v Itálii, u Říma. Ambice? Bylo tam
přihlášených 110 lodí a z toho sedmnáct českých posádek.
Podmínky byly nejpodobnější těm českým, takže si mys-
lím, že Češi všeobecně mohli být do první desítky, do první
pětky.

Proč zrovna tohle místo Čechům vyhovuje?
Je to jezerní voda, takže tam nebude příliv odliv, nebudou
mořské vlny, slaná voda. Takže to je to, co nám bude
sedět. Každá posádka je ale trochu jiná. Někomu sedí sil-
nější vítr, někomu slabší, někdo umí jezdit ve všem. Uvidí-
me.

V jaké kategorii konkrétně vy závodíte?
Jde o třídu Fireball.

Mohl byste Fireball blíže charakterizovat?
Je to sportovní lo�, dvouposádková, která má tři plachty. Je
poměrně náročná, co na ovládání, tak na udržení stabilní
rychlosti.

Posádka je vždy stejná nebo se složení té dvojice mění?
Snažíme se, aby to bylo stejné. Když někdo z dvojice
něco má, tak se to zkombinuje s někým jiným. Nejlepší
je ale jezdit pořád se stejným par�ákem, abychom byli
sehraní.

Jak mají ti dva rozdělené role?
V zásadě tak, že jeden je kormidelník a jeden plachetník.
Jeden tu lo� řídí a ten druhý ji vyvažuje. Společně se podílí
na taktice a štelování lodi.

Jakým způsobem je možné se na ten evropský šampionát kva-
lifikovat?
Tohle jsou otevřená mistrovství, tam může jet prakticky kdo-
koliv.

Samotný závod Evropy pak probíhá jak?
Funguje to tak, že první den je měření. Lodě se měří a váží,
aby všichni měli stejné rozměry plachet a tak dále. Pak je
tréninková rozjíž�ka, abychom se seznámili s prostředím.
Samotný závod se skládá podle toho, kolik komise vypíše
rozjížděk. Každá se skládá ze tří kol. Odjede se deset dva-
náct rozjížděk, dvě nejhorší se škrtnou a po sečtení trestných
bodů, které dostáváte za umístění, se vyhodnotí vítěz.

Jak probíhá příprava na šampionát? Jedete si dopředu vyzkou-
šet vodu na místo závodu nebo se připravujete v domácích
podmínkách?
Jak jsem říkal, tak tady máme závody každý týden. Při
malých závodech si zkoušíme různé věci, při velkých se jede
naostro. Když máme čas, tak se utrhneme a jdeme si občas
zatrénovat.

Domácí soutěž má jakou formu?
Ta se skládá z šesti velkých závodů, které se započítávají
dohromady. Plus je tam mistrovství republiky a menší závo-
dy. Od jara do podzimu máme každý týden závody.

Jsou v České republice dobré podmínky na trénování? Řada
předních jachtařů se kvůli tomu raději přestěhuje mimo
republiku.
Je to tak, no... Je to problém, že nejsme u moře, ale když
pak je závod na jezerní vodě, tak máme větší šanci na
úspěch, protože ty podmínky jsou podobné. V lodní třídě
Fireball jsme ale daleko, před dvěma lety jsme byli vice-
mistři Evropy z La Rochelle z Francie, kde je na Atlantiku
největší příliv, odliv, velké proudy. V této lodní třídě máme
i ve světovém měřítku svou kvalitu.
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Patří mezi nejlepší české jachta-
ře, je mistrem třídy Fireball, má
za sebou řadu úspěchů a aktuál-
ně společně s par�ákem Filipem
Procházkou účast na evropském
šampionátu – Milan Čáp. Říká, 
že jachting je ideální skloubení
řady schopností, a my jsme si 
s ním popovídali o jeho kariéře 
i o jachtingu v České republice.

CA10_2012_tisk.qxd  1.10.2012  9:23  StrÆnka 2



Jaké je vaše nejoblíbenější místo u nás i v zahraničí...
U nás se mi nejvíce líbí na Lipně nebo na Nových Mlýnech.
Venku se mi líbí na italském Lago di Garda, i Francie je dobrá.
Byli jsme na mistrovství světa v Brestu a tam to bylo moc pěkné.

V zimním období jezdíte na vodu za teplem, nebo trénujete
doma na suchu?
Míváme závody. Letos v lednu bylo třeba mistrovství světa 
v Austrálii. Já prodávám lyže, takže tam jsem zabitej a přes
zimu můžu chodit maximálně do posilovny, abych měl sílu 
a fyzickou zdatnost.

Jezdíte všechny závody na jedné lodi nebo jich musíte mít 
v záloze více?
Když je to v olympijských parametrech, tak ty bohatší týmy
mají zázemí dvou až tří lodí, aby je třeba do Ameriky nebo
Austrálie nemusely posílat kontejnerem. To totiž trvá i tři
měsíce. U nás to tak není. Máme jednu lo�, a když si mys-
líme, že je špatná, tak ji prodáme a koupíme novou.

Co je takovou nejvyšší metou pro jachtaře? Nejprestižnější
závod?
Všichni mají tu olympiádu, ale není to tak. Na olympiádě
jede jeden z každé země, ale když přijedete na mistrovství
světa, tak před vámi může být třeba osm Australanů. Větši-
nou tedy to mistrovství světa.

Jaký je výčet vašich úspěchů?
Jsem několikanásobný mistr republiky, druhý vicemistr Evro-
py ve třídě Fireball, byli jsme devátí na mistrovství světa na
Barbadosu, což je na moři dobrej výsledek. Na Flying Dutch-
man třídě jsme vyhráli celkový pohár v Čechách. Takže asi
tak zhruba.

Umis�ujete se i v anketě Jachtař roku...
Já to moc nesleduju, ale mám pocit, že jednou jsme byli na
druhém místě.

Vzpomenete si ještě na vaše začátky?
Určitě. Moje máma běhala se svojí kamarádkou na běžkách
a v létě dělala kanoistiku, kam nás také s bráchou přivedla.
Nám se pádlování nelíbilo, ale vedle jsme viděli jachtaře na
lodičkách s plachtama a zatoužili jsme po tomhle. Tak nás
tam dala. Brácha u toho nevydržel, já jo a jsem za to rád.

V začátcích vám tedy nejvíce pomáhali rodiče?
Ano. Tady je nejtěžší se o tom sportu dozvědět. Když pak za
mnou kdokoliv přijede a já ho svezu, tak kouká, co je to za
nádhernej sport. Promo ale nemáme moc dobré.

V kolika letech se začíná závodit?
Začíná se od osmi let, my jsme chodili od sedmi na tréninky.

Kdy se z dětského koníčku stane celoživotní vášeň?
Dětská třída Optimit je do patnácti, pak se přechází na kade-
ta, který je do sedmnácti. Obvykle to bylo tak, že děti, co se
mnou jezdily, dojezdily kadeta a pak že si dají třeba rok
pauzu. A už se nikdy nevrátily. Takže si myslím, že mezi pat-
náctým a sedmnáctým rokem se to rozhoduje.

Co musí dobrý jachtař umět a mít za předpoklady?
Musí být fyzicky zdatný, musí mít dobrou psychologii, trpě-

livost, takovou vyváženost. Je to sport, kde používáte hlavu,
sílu, dlouhou výdrž. Kolikrát vyjedeme ráno v deset a vrací-
me se v sedm večer. Je to skloubení všeho.

Jak finančně náročný je to sport?
Hodně! Dříve to bylo tak, že v oddílech byly k dispozici lodě.
Člověk jednu vyfasoval, natíral ji, smirkoval, staral se o ni a měl
ji od klubu zadarmo půjčenou. Dnes to takhle už nefunguje,
protože oddíly nemají peníze na to, aby ty lodě kupovaly. Postu-
pem času si všichni museli lodě nakoupit. Na druhou stranu,
když to člověk nedělá v olympijských ambicích, tak se to dá
dělat a mít slušné vybavení, ale stojí to prostě nějaké peníze.

Sponzoři se do jachtingu asi shánějí hůře...
Jestli někdo sežene sponzora, tak je to na pár korun. Zapla-
tí z toho dopravu, startovné. Jachtaři to chápou trochu
jinak. Například třída, kterou jezdím, je v uvozovkách
hodně levná, protože libra šla dolů a všechno se vyrábí 
v Anglii. Nová lo� stojí 350 tisíc, a když se o to dva podě-
lí, tak to není taková raketa a ta lo� může být pět deset let
konkurenceschopná se zahraničím. Každý týden trávíte na
jiné vodě. Někdo jezdí na chalupu opravovat okapy, my jez-
díme každý víkend na závody, takže si  myslím, že je to
finančně náročné stejně, jako kdybych si koupil chalupu 
a jezdil ji každý týden opravovat.

Pořád nastupujete v základním kádru fotbalových Třeboradic 
v pražském přeboru, takže i ten fotbal vám jde asi dobře…
Trenér mne nechce pustit. Už se mi do toho moc nechce, ale on
o tom nechce ani slyšet. Takže to vypadá, že budu hrát i tuhle
sezonu (smích).

Text: Michal Káva
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Informace o činnosti Rady MČ 
a Zastupitelstva MČ
Na svém 54. - 56. zasedání Rada MČ mimo jiné projednala:
■ Požadavky na finanční zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2013 na zajiš-

tění investičních akcí
■ Návrh aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
■ Sanační práce v prostoru MŠ Čakovice I
■ Návrh na pojmenování nových ulic v souvislosti s výstavbou bytového soubo-

ru "Čakovický park"
■ Program Čakovického posvícení 2012
■ Jmenování redakční rady zpravodaje U nás v Čakovicích
■ Směrnice pro vyřizování petic a stížností a pravidla pro elektronickou komuni-

kaci s občany
■ Různé žádosti o stanoviska a povolení
■ Různé nájemní smlouvy na bytové a nebytové prostory

Na 11. zasedání ZMČ, které se konalo dne 5. září 2012, byly projednány body:
■ Zpráva o činnosti rady MČ v období mezi 10. a 11.  ZMČ
■ Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene se společností Redistribuce, a.s.

- poz. Parcel. Č. 1252/33, obec Praha k.ú. Čakovice
■ Směna pozemků parcel. Č. 1025, 1443 a dalších, obec Praha k.ú. Čakovice
■ Zřízení věcného břemene na pozemcích parcel. Č. 1280/1 v obci Praha k.ú.

Čakovice a dalších - SVJ a ING Zámecký park s.r.o.
■ Parkoviště pro BD Kysucká 1 - smlouva o zřízení věcného břemene
■ Parkoviště Litavská 603, 604 a 605 - smlouva o zřízení věcného břemene
■ Rozpočtová opatření č. 3 a 4 roku 2012
■ Terénní úpravy pozemku parc. Č. 303 v obci Praha k.ú. Miškovice
■ Návrh na svolání ZMČ 3. 10. 2012
■ Zpráva člena kontrolního výboru
■ Diskuse zastupitelů

Zápisy z jednání Rady a Zastupitelstva MČ jsou uloženy na Úřadu MČ, jsou 
k nahlédnutí zájemcům a jsou také umístěny na stránkách www.cakovice.cz

Ing. Milena Pekařová, tajemnice ÚMČ
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Vážení přátelé,

svůj příspěvek zač-
nu bohužel smut-
nější zprávou, naše
kolegyně, místos-
tarostka Jana Koso-
vá, utrpěla relativ-
ně vážnou doprav-
ní nehodu. Držíme
Janě Kosové palce

k brzkému uzdravení a posíláme
myšlenku celé její rodině. Rada měst-
ské části je tedy v současné době
oslabená, ale usilovně pracuje na roz-
dělení jednotlivých agend. Více infor-
mací k tomuto tématu se už v nej-
bližších dnech objeví na našich
webových stránkách.
Milé maminky, určitě neuniklo vaší
pozornosti, že máme novou krásnou
mateřskou školu v Něvské ulici,
dokázali jsme ji postavit za rekord-
ních 93 dnů a je určená pro 112
dětí. Ředitelka školy již nábor nových
školáčků učinila a tak přejeme nastu-
pujícím žáčkům, aby se v nové
mateřské škole, kterou jsme pracov-
ně nazvali Kvarteto, cítili dobře.
Začíná nám rekonstrukce v ulici Cuk-
rovarská. Jedná se o rozsáhlou akci,
která bude trvat přibližně rok a týká
se stavby kanalizace, zokruhování
vodovodních řádů a rekonstrukce
povrchů. Je mi jasné, že tento
razantní zásah do hlavní komunikace
naší městské části s sebou nese urči-
tá omezení a nepříjemnosti. Prosím
vás tedy o trpělivost s perspektivou,
že po této rekonstrukci, budeme pít
kvalitnější vodu, jezdit po rekonstru-
ovaných silnicích a chodit po kvalit-
ních chodnících. Celková hodnota
této investiční akce je sto miliónů
korun, jedná se o významnou kapitá-
lovou investici do naší městské části.
Těším se na vás 6. října při slavnos-
ti "Čakovické posvícení", během které
se můžete opět pobavit programem
na dvou scénách. Nenechte si ujít
ani slavnostní pasování stromu Javo-
ra stříbrného, které se uskuteční 
v 11.30 h. v Husově Parku.
Přejí vám, abyste úspěšně vstoupili
do nového podzimního cyklu.

Ing. Alexander Lochman,
starosta

Výměna parkovacích průkazů
Do 31. 12. 2012 je nutné provést výměnu parkovacího průkazu označujícího
vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. S sebou si vezměte
občanský průkaz, staré označení, průkaz mimořádných výhod ZTP nebo ZTP/T
a fotografii.  Výměnu označení lze provést na adrese MČ Praha 18, Odbor škol-
ství, sociální péče, kultury a tělovýchovy, Bechyňská 639.

ÚMČ Praha - Čakovice
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V poslední době se vyskytlo více
případů ořezu dřevin na obecních
pozemcích, které neobjednala ani
neprovedla technická správa ÚMČ.
Přímo alarmující je případ ořezané
borovice černé při ulici Ke Stadionu
na pozemku parc.č. 1222/9 k.ú.
Čakovice, ke kterému došlo pravdě-
podobně v neděli 9. 9. 2012. 
MČ podala oznámení o škodě na
Policii ČR. Poté, co bude vypátrán
"autor" této úpravy, bude s ním
neprodleně zahájeno správní řízení. 

Pokud máte jakékoliv podněty 
k úpravě dřevin v naší městské části,
obracejte se prosím na odbor tech-
nické správy, který o obecní zeleň
pečuje a vašim podnětem se bude
zabývat.

Ing. Lucie Zemanová,
vedoucí OŽPaM

Ořezaná borovice černá

Poděkování 
Rádi bychom touto cestou poděkovali panu starostovi
Ing. Alexanderu Lochmanovi, paní Martině Řepkové 
a technickému personálu ÚMČ za uskutečnění svatební-
ho obřadu v nové obřadní síni v Čakovickém zámku.
31. srpna, kdy se měl konat náš svatební obřad v čakovic-
kém zámeckém parku, došlo k prudké změně počasí a jen
díky plnému pochopení a nasazení pracovníků Úřadu měst-
ské části Praha - Čakovice, byl náš velký den nakonec
pohádkově prosluněný. Vážíme si té pocty, že jsme byli 
(i když neplánovaně) první manželský pár, který si řekl své
ANO v nádherné nově vybudované obřadní síni, a přejeme
všem následujícím snoubencům, a
 si i oni užijí výjimečné
atmosféry této krásné obřadní síně. Všem zúčastněným moc
děkujeme!

Novomanželé Renáta a Jan Ondráčkovi

Neoprávněné ořezávání dřevin

Novomanželé Renáta a Jan Ondráčkovi s oddávajícím 
Ing. Alexanderem Lochmanem

Společnost Česká Doka, která v Čako-
vicích sídlí už 15 let, v tomto období
rozšiřuje svoji čakovickou pobočku. 
V současné době už nedostačující skla-
dové a výrobní prostory se tak rozšíří 
o 7 500 metrů čtverečních; v areálu
vyroste nová skladová plocha, hala pro
opravy bednění a zbrusu nová hala pro

výrobu speciálního bednění přímo na
míru projektům. Rozšíří se i zaměstna-
necké zázemí a rekonstrukcí projde 
i budova kanceláří. 
Nové budovy přinesou nejen nové mož-
nosti pro společnost, ale i důstojný
vjezd do města. Návštěvníci tak jako
první neuvidí zarostlou louku, ale novo-

tou zářící halu skladů zakázkového
bednění a dřevěných výrobků, vedle
které bude i nadále jako dominanta stát
téměř stoletá lípa. Součástí stavebních
úprav je i započatá rekonstrukce provi-
zorního chodníku u autobusové zastáv-
ky Nádraží Čakovice.

Radek Syka

Rozšíření čakovické pobočky
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Informace o době a místě konání voleb 
v souladu s § 14c písm. a) zákona č. 247/1995 Sb., o vol-
bách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
informuji o době a místě konání voleb 

pátek 12. října 2012 14,00 - 22,00 hod.
sobota 13. října 2012 8,00 - 14,00 hod.

v případě konání 2. kola 
pátek 19. října 2012 14,00 - 22,00 hod.
sobota 20. října 2012 8,00 - 14,00 hod.

Místa konání voleb
OKRSKY:
č. 752 - vestibul Základní školy, náměstí J. Berana 500, 

Čakovice
č. 753 - čakovický zámek - sál, přízemí, Cukrovarská 1, 

Čakovice
č. 754 - školní družina - 1. patro, Dyjská 715, Čakovice
č. 755 - sál restaurace Maximum, Slaviborské nám. 20, 

Třeboradice
č. 756 - Travel Hotel Prague, Bendlova 154, Miškovice
č. 757- čakovický zámek - zkušebna ZUŠ - 1. patro, 

Cukrovarská 1, Čakovice

ULICE DLE OKRSKŮ
č. 752
Beckovská, Církova, Cukrovarská, Danielova, Hrdinova,
Jindřichova, Kymrova, Na Barikádách, nám. Jiřího Berana,
Ostravická, Ouhrabkova, Petříkova, Plajnerova, Polabská, 
U Bílého mlýnku, Vojáčkova, Vyhlídkova, Zámišova

č. 753
Bělomlýnská, Cukerní, Dr. Marodyho, Homolová, K Avii, 
K Návsi, K Přejezdu, Ke Stadionu, Kostelecká, Kostková,
Krystalová, Na Bahnech, Na Staré návsi, Nám. 25. března,
Pod Návsí, Podle Sadů, Řepová, Schoellerova, Třtinová, 
U Červeného mlýnku, U Nádraží

č. 754
Doubravská, Dyjská, Jizerská, Ke Stadionu č.p. 943, 945,
946, 947, 951, Kysucká, Litavská, Lužnická, Myjavská,
Něvská, Niská, Oderská, Otavská, Radbuzská, Rýnská, Svi-
tavská, Svratecká, U Párníků, Úslavská, Vážská

č. 755
Adélčina, Babiččina, Barešova, Bělomlýnská, Čápova, Engle-
rova, Froňkova, Hamplova, Jirsákova, Kašeho, Kotršálova, 
K Teplárně, Koubova, Králova, Navarova, Pšovanská, Schoel-
lerova, Slaviborské náměstí, Svěceného, Šircova, Špeciáno-
va, Tryskovická, Třeboradice 333, U Staré tvrze, V Pačát-
kách, Viktorčina, Za tratí

č. 756
Bendlova, Čečelická, Chmelířova, K Hárunce, Koláře Kaliny,
Košátecká, Kováře Janovského, Ke Zlatému Kopci, Krčmářov-
ská, Machnova, Na Kačence, Na Mýtě, Pod Fořtem, Polabská,
Před Skálou, Radonická, Rychtáře Šimona, Tuháňská, U Fořta, 
U Strouhy, U Vrbiček, U Zbrojnice, Vrátenská, Všetatská, 
Za Můstkem, Zápská

č. 757
Blachutova, Hakenova, Marie Podvalové, Marty Krásové,
Schoellerova 37, 209, 210, 936, 954, 955 a 960

Ing. Alexander Lochman, starosta

6

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 
12. a 13. října 2012
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Vážení čtenáři, 
ráda bych vás informovala o změnách 
a novinkách v MŠ Čakovice I, Něvská
830. Dne 17. června začala ve stávající
mateřské škole celková rekonstrukce
kuchyně z důvodu navýšení počtu strávní-
ků, nebo� v květnu započala výstavba
nového detašovaného pracoviště MŠ
Čakovice I - Kvarteto. Kromě výstavby
nového pavilonu proběhly i další úpravy
ve stávající budově. Všechny třídy a chod-
by byly nově vymalovány, byly nainstalo-
vány nové nástěnky, aby rodiče získali, co
nejvíce informací a mohli si prohlédnout
díla malých umělců. Zakoupeny byly nové

sady "pohádkových" talířů, ze kterých
bude strávníkům lépe chutnat a v koupel-
nách přidělány nové zásobníky na mýdlo,
aby mytí nebylo jen povinností, ale i zába-
vou. V jedné ze tříd proběhl i nátěr dřevě-
ného obložení a z černé se změnilo na
bílou, čímž se třída prosvětlila. 
Celé prázdniny jsme se těšili, jak se bude
dětem a rodičům v upravené školce líbit.
Ovšem dle hesla, co se pokazit může, to
se pokazí i otevření zrekonstruované
jídelny se zhatilo. Důvody zpoždění byly
již několikrát popsány a prodiskutovány.
Přes všechny problémy se dokončení
rekonstrukce MŠ blíží k závěru. Tímto
bych ráda poděkovala starostovi, Radě

MČ a dalším zaměstnancům Úřadu MČ
za podporu a úsilí, které vyvinuli pro
zdárné dokončení všech prací. Obří dík
patří všem zaměstnancům MŠ, kteří 
v krizové situaci vše zvládli připravit pro
příchod žáčků. A v neposlední řadě mu-
sím poděkovat za vstřícnost a pomoc při
řešení naší situace řediteli ZŠ Čakovice
Mgr. Martinu Střelcovi a paní Mileně
Pokorné, vedoucí školní jídelny ZŠ 
a celému jejímu osazenstvu, bez jejichž
pomoci by prozatímní provoz v mateřské
škole nebyl myslitelný.  

Mgr. Martina Buderová, 
ředitelka MŠ Čakovice I

8

{AKTUALITY}

Třetího září jsme opět ve školním sále při-
vítali žáky prvních ročníků oborů středního
vzdělávání. Naši školu si pro svoji profes-
ní přípravu do života v letošním školním
roce vybralo 162 nováčků, kteří budou
studovat v oborech: Gastronomie - kuchař
i číšník (4letý s maturitní zkouškou), veli-
ce atraktivní obor Chovatel cizokrajných
zvířat (4letý s maturitní zkouškou), Kuchař
- číšník nebo Kuchař (3letý s výučním lis-
tem), Provoz společného stravování (2letý
s výučním listem), nástavbové studium
Podnikání (2letý s maturitní zkouškou pro

absolventy středního vzdělání s výučním
listem v různých oborech předcházejícího
středního vzdělání).
Tento počet žáků opět tvoří šest nových
prvních tříd. Další třídou budou žáci čtvr-
tého ročníku oboru Gastronomie -
kuchař, kteří k nám přestoupili ze zani-
kající soukromé střední gastronomické
školy. Celkem má škola opět 19 tříd. 
Brány školy zůstaly však otevřeny po celé
prázdniny. Ve školní jídelně bylo po celé
léto připravováno velké množství obědů 
a cateringových akcí pro různé organiza-
ce, firmy a jednotlivé osoby z blízkého
okolí. Tato naše prázdninová aktivita se
traduje již po dlouhou dobu a je velkým
finančním přínosem pro školu, která z
této činnosti získává další finanční pro-
středky pro svoji činnost a rozvoj.
Mimo tuto činnost školní kuchyně probí-
haly i další stavební úpravy budovy. Dvě
třetiny školy mají nyní vyměněny dveře 
a na střechu byly umístěny solární pane-

ly, čímž jistě velice přispějeme ke zlepše-
ní životního prostředí. 
Hned od zahájení školního roku nabízíme
žákům mnoho aktivit. Druhý den prvé
ročníky odjely na sportovně - turistický
kurz do Starých Splavů u Máchova jeze-
ra. Aktuálně také připravujeme 14 žáků
na odbornou stáž v rámci programu Leo-
nardo da Vinci na Kypr, kde budou získá-
vat po dobu pěti týdnů odborné znalosti 
a dovednosti u profesionálů v místních
hotelových řetězcích umístěných přímo 
u pláží Středozemního moře. Další žáci
odjeli 1. 9. na odbornou stáž do Itálie.
Přejeme všem žákům a především "prvá-
kům" úspěšné zahájení nového školního
roku, studijní úspěchy v teorii i praxi 
a těm, kteří budou v letošním školním
roce vykonávat závěrečnou či maturitní
zkoušku, její úspěšné absolvování.

Mgr. Věra Nováková, ředitelka SOŠ 
a SOU Praha - Čakovice

Zahájení školního roku v SOŠ a SOU
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Letadýlko 
úspěšně 
vzlétlo 
V sobotu 8. září zahájilo svoji
činnost nové Dětské centrum
Letadýlko v Čakovicích. Slav-
nostního otevření se zúčastnily
desítky rodin s dětmi, pro které
byl připraven zábavný program
spojený s představením nových
prostor, jejichž vybavení a pro-
voz jsou doposud financovány
pouze ze soukromých zdrojů
zakladatelů Občanského sdru-
žení Letadýlko. Skákací hrad,
kouzelník, malování na obličej
či masáže, to vše zajistilo
odpoledne plné zábavy. Že se
zahájení vydařilo, můžete
posoudit i podle fotek z akce,
které naleznete již na našem
webu. Všem rodičům děkuje-
me za hojnou účast a zájem o
naše aktivity, které chceme
neustále rozšiřovat. Pokud
vám v nabídce našeho centra
cokoliv chybí, budeme rádi za
vaši zpětnou vazbu prostřed-
nictvím naší webové stránky
www.letadylko.com, abychom
věděli, co dalšího plánovat. Od
října se v našem centru otevírá
řada kurzů pro rodiče s dětmi,
funguje Baby klub zaměřený
na hlídání dětí, rodiče mohou
tvořit se svými dětmi během
řady jednorázových akcí či si
přijít pouze pohrát do naší
herny. V říjnové nabídce
nechybí ani vzdělávací semi-
náře pro rodiče, bližší informa-
ce naleznete na našich strán-
kách pod sekcí aktualit. 
V neposlední řadě se na vás
budeme těšit 13. října na Dra-
kiádě v SK Třeboradice, anebo
27. října na Dětské diskotéce
spojené s tombolou a soutěže-
mi v našem centru.   

PhDr. Renáta Faltýnová

9

{AKTUALITY}
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{POZVÁNKA}

MC Cirkus má novou tělocvičnu
Devátou sezónu zahájilo Mateřské centrum Cirkus otevřením
nové tělocvičny v prostorách střední průmyslové školy v Jizer-
ské ulici. Strohá, opuštěná místnost se přes prázdniny jako
kouzlem proměnila ve veselou tělocvičnu se spoustou cvi-
čebních pomůcek. Probíhají zde kurzy cvičení větších dětí,
nový kurz Tanečků s myškou Eliškou a hudební kroužky
Yamaha. V původním Domečku zůstali oblíbení Robinsoni,
Lali jóga pro děti, výtvarné kroužky a cvičení nejmenších dětí. 

Mateřské centrum Cirkus nezapomíná ani na starší děti.
Velký zájem zaznamenal kurz orientačního běhu pro děti 
do 11 let. Tréninky probíhají v přírodě, v zimních měsících
pak v tělocvičně. Děti si vyzkoušejí i skutečné závody v ori-
entačním běhu. Dlouhodobým cílem Cirkusu je založit v naší
městské části registrovaný dětský oddíl tohoto krásného 
a oblíbeného sportu.

CIRKUS PRO DOSPĚLÉ
V nabídce Mateřského centra Cirkus si však přijdou na své 
i dospělí. Pravidelné Pruhované čajovny přinášejí zábavu,
poučení a jsou vyhledávaným místem pro setkávání rodičů
při dobrém čaji či kávě. Pro příští rok Cirkus připravuje jedi-
nečný cyklus přednášek o výchově a komunikaci Respektovat
a být respektován. I nadále bude Cirkus usilovat o realizaci
svého projektu revitalizace poničeného a nevyužívaného
obecního pozemku v těsném sousedství Domečku MC Cirkus
v Jizerské ulici a jeho využití pro tzv. urban gardening - komu-
nitní pěstování ovoce či zeleniny v městském prostředí, které
pro radost i pro zdraví provozují lidé v Paříži, Berlíně, Helsin-
kách, New Yorku nebo třeba i v pražských Holešovicích…

Jana Čermáková
Více informací najdete na www.mccirkus.cz a na Facebooku.

Za osm let své existence se Mateřské centrum Cirkus stalo neodmyslitelnou součástí kulturního a společenského života
v naší městské části. Pro děti a jejich rodiče z Čakovic, Miškovic, Třeboradic i z okolí připravilo desítky úspěšných diva-
delních představení, tisíce hodin vzdělávacích a sportovních kurzů, mnoho poznávacích výletů a zábavných akcí. Cirku-
sem prošly stovky spokojených dětí a rodičů, kteří se rádi vracejí a často přivádějí své přátele, známé a příbuzné. Mateř-
ské centrum Cirkus jako nezisková organizace funguje na principech lidské soudržnosti, dobrovolnictví a solidarity. Díky
tomu může být přátelské a otevřené. V Cirkusu se každý může cítit jako doma.
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U příležitosti oslav Třeboradického
posvícení byla 15. září ve zvonici uspo-
řádána výstava starých pohlednic Miš-
kovic, Čakovic a Třeboradic. Na výstavě

se podíleli Jan Sládeček a Jaroslav Svo-
boda. Na Čakovickém posvícení dne 
6. října 2012 bude oficiálně pokřtěna
nová  kniha "Čakovice - historie ve foto-

grafii". Křtu se ujme starosta Ing. Ale-
xander Lochman a oba autoři knihy.

Jindra Soroková,
ÚMČ Praha - Čakovice

11

{ZE ŽIVOTA OBCE}

Nová kniha 
o Čakovicích

Autoři Jan Sládeček a Jaroslav Svoboda
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Jak moc náročná byla série o udržení se
Žatcem?
Utkání se Žatcem jsou vždy vyrovnaná a
náročná. Obzvláště v play out jsme muse-
li sáhnout hluboko do svých sil, abychom
přehráli soupeře.

První dva zápasy měly na první pohled
jasný výsledek. V čem to vězelo, že
domácí týmy vyhrály jasně 5:1 a 5:0 
v Žatci?
K prvnímu utkání do Čakovic přijel Žatec
nekompletní, zejména jeho stěžejní hráč
Josef Tirpák mu chyběl citelně. My jsme
podali dobrý výkon a zaslouženě vyhráli.
V Žatci byla situace opačná. Domácí 
v kompletní sestavě, nám chyběl Kurka,
ale především náš výkon byl diametrálně
odlišný a rozhodně nenesl parametry
extraligového utkání. Ani jsme se neroz-
koukali a byl konec. Poslední utkání 
v Čakovicích bylo nejnapínavější. Výsle-
dek 5:2 sice vypadá přesvědčivě, ale do
stavu 3:2 to byl boj o každý míč a při
troše smůly jsme mohli klidně prohrávat
1:4. Koncovku jsme zvládli s přehledem
a uzavřeli těžkou sérii se Žatcem.

Věřili jste si na Žatec?
Věděli jsme, že to nebude jednoduché,
ale určitě věřili. Letošní výsledky s Žat-
cem byly dobré, navíc jsme měli dvakrát
výhodu domácího prostředí, což se uká-
zalo jako stěžejní.

Jak byste zhodnotil celkově sezonu?
Obhájili jsme loňské šesté místo a hlavně
udrželi extraligovou příslušnost. Žádné
trápení, čeká nás klidný podzim, čímž
jsme dosáhli povinného minima. 

S čím jste do sezony vůbec šli, s jakými
plány?
Naše cíle mířily určitě výše, chtěli jsme
bojovat o jedno z postupových míst do
play off. Soupeři však podávali vyrovna-
nější výkony než my, takže jsme své plány
byli nuceni v průběhu sezóny přehodnotit.

Jak je na tom čakovická mládež, ženy 
a B tým?

Mládež je skvělá. To byl také důvod 
k uspořádání Mistrovství ČR starších
žáků dvojic a trojic, ze kterého jsme vytě-
žili dva tituly Mistrů republiky. Dorostenci
tvoří základ lídra extraligy dorostu Strato-
va, který v současné době bojuje o titul.
B tým je asi největší senzací letošní sezó-
ny. Tým tvořený převážně mladými hráči
bojuje nyní o postup do 1. ligy mužů.
Pokud by se to povedlo, to by byla sku-
tečná bomba! Efektivně nám rostou
nadějní hráči pro extraligu. Práce s mlá-
deží je základ, na kterém vše stavíme.
Pouze ženy nám bohužel trošku stagnují.
Ustoupily se svých pozic a umístily se až
na samém chvostu 1. ligy. Zatím se
podařilo zapracovat pouze jednu doro-
stenku, zbylé dívky jsou ještě mladé,

potřebují alespoň dva roky. Holky to mají
trošku náročnější, vzhledem k rodinným
povinnostem je toho času na přípravu
bohužel poněkud méně, ale nejcitelněji
jim chybí trenér. Tady potřebujeme trochu
zapracovat na zlepšení.

Dají se očekávat nějaké změny do příští
sezony
To je ještě brzy, te� se musíme sejít se
všemi ligovými družstvy a říci si předsta-
vy do příští sezóny, plány jednotlivých
hráček a hráčů. Poté začneme případně
jednat o možných posilách či odchodech.
Současné týmy mají velmi slušný poten-
ciál, tak uděláme maximum, abychom je
udrželi pohromadě.

Michal Káva

{SPORT}

Nohejbalisté dosáhli povinného minima
Čakovičtí nohejbalisté úspěšně zvládli třízápasovou sérii s Žatcem a uhájili
si tak extraligovou příslušnost i pro příští sezonu. Jaká uplynulá sezona
vůbec byla? Jak je na tom čakovická mládež? Zeptali jsme se osoby nej-
povolanější, předsedy klubu Jana Kantnera.

12
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{SPORT}

Čakovičtí olympionici druzí!
I letos pobíhaly desítky sportovců a nadšenců  po celý den
na SK Prosek, aby vybojovali medaili pro svůj tým. Druž-
stva přijela z MČ Praha - Čakovice, Letňan, Kbel a Prahy 9.
Hosty seniorských her byli klienti z Domova pod lípou 
z Lipníku a Svazu tělesně postižených z Letňan. Svůj tým
čakovických seniorů přijeli morálně podpořit i starosta
Ing. Alexander Lochman a místostarosta Ing. Jiří Vintiška.
Pro sportovce bylo připraveno bohaté občerstvení, krea-
tivní dílny, živá hudba a malé dárečky od Městské policie.
Vyhlášení vítězů bylo zlatým hřebem dne, nebo� ho uvá-
děl stejně jako v minulém ročníku slavný komentátor
Jaroslav Suchánek. První pozici na stupínku vítězů obsa-
dili opět letňanští senioři (149 bodů), druzí skončili čako-
vičtí (126 bodů) a třetí příčku vybojovali senioři z Prahy 9
(113 bodů). Nevadí, nebo� příští rok se nám už určitě
podaří zvítězit!

Jindra Soroková, 
ÚMČ Praha - Čakovice

VÝSLEDKY:

Ruské kuželky: Marie Janichová - 1. místo
Hod míčkem na cíl: Karel Utratil - 2. místo, 

Dagmar Nováková - 3. místo
Hod kroužků na cíl: Jaromíra Wolfová - 1. místo
Stavba korálků na čas: Helena Konečná - 2. místo
Dáma: Karel Váňa - 2. místo
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{STALO SE}

Vesele a pěkně hlasitě. Kdo šel 3. září kolem zámku,
viděl impozantní pódium, na kterém nás svým uměním
překvapili přátelé z bavorské Musikschule Offingen. 
A rozjeli to opravdu s temperamentem, že i posluchači
neodolali a pohybovali se v jazzových rytmech.
Příjemné setkání jsme završili 5. září v uznávaném jaz-
zovém klubu JAZZDOCK na nábřeží, společným koncer-
tem s naším J. J. BIG BANDEM. Byl to úžasný večer, 
s téměř již profesionálními mladými muzikanty, které
obecenstvo odměnilo potleskem, ovacemi a skandová-
ním. Začaly oslavy 40. výročí vzniku Základní umělecké
školy Marie Podvalové.

Ivana Heřmánková, ředitelka ZUŠ

Jak jsme odstartovali "výroční" školní rok
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{SENIORŮM}

U nás v Čakovicích - zdarma - pro své občany vydává měsíčně MČ Praha - Čakovice, 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 - redakční rada: Rada MČ - příjem inzerce: inzerce@cakovice.cz,
tel.: 283 061 410 - evidenční číslo MK ČR E 14335 - sazba: Trivia Group, spol. s r. o., tisk: Vydavatelství MAC, spol. s r. o.
- distribuci do všech poštovních schránek v MČ Praha - Čakovice zajiš�uje Úřad MČ - toto číslo vyšlo v říjnu 2012.

Žaluzie, rolety, sítě, markýzy, garnýže, shr-
novací dveře, čalounění dveří, silikon. těs-
nění, stropní sušáky prádla, malování.
Petříček 606 350 270, 286 884 339.

HODINOVÝ MANŽEL - stavební inženýr,
práce v domácnostech - spolehlivě, pečli-
vě, kvalitně. www.manzelhodinovy.cz,
tel.: 774 908 240.

Das Deutsch pod vedením p. Vinčkové -
kurz německého jazyka nejen pro studen-
ty. 90% komunikace v NJ. Praxe získaná
v Německu. Cena 1600,- Kč/měs. Po 16
hodinách. Nabídka překladů NJ pro firmy!
Tel.: 739 303 612, Adresa: Kostelecká
820/65, Praha 9.

VÝMĚNA BYTU - Vyměním byt 2+1 v OV,
Praha 6, ulice Terronská, za bydlení 
v Čakovicích - rodina. Tel.: 604 203 181.

!!! Vyklidíme váš byt, pozůstalosti,
sklep. Odvoz starého nábytku aj.,
odpad k likvidaci. Tel.: 777 227 840.

Žena, 46 r., prac. 23 r. v administr.
(např. Dispečerka příj. objednávek,
pohledávky, reklamace, fakturace,
pokladna aj.) hledá uplat. v oboru 
i mimo na plný úvazek v Čakovicích 
a ok. Možný zkr. úvazek ve vzdál. MČ.
Sháním práci v administr., příp. 
i manuál. činnost v jednosměn. pro-
vozu ve dnech PO - PÁ. Pokud může-
te prac. uplat. nabídnout, prosím,
pište na prace.cakovice@centrum.cz

ŘÍJEN:
3. 10. 14.00 h.   Senior Help - "Finanční gramotnost"

10. 10. 14.00 h. PhDr. Jiří Sommer, CSc. - Oldřich 

a Božena - první milostný skandál 

v našich dějinách"

17. 10. 14.00 h. PhDr. Jiří Sommer, CSc. 

- "Mexiko a Guatemala - země mayských 

chrámů" 

24. 10. 14.00 h. IC Creative - "Výroba kytiček 

z barevného lýka"

LISTOPAD:
7. 11. 14.00 h.  Senior Help - "Kolik ve skutečnosti stojí 

zadarmo"

12. 11. 14.00 h. Posezení se starostou Ing. Alexanderem 

Lochmanem

21. 11. 14.00 h.  PhDr. Jiří Sommer, CSc. 

- "New York - vertikální město"

28. 11. 14.00 h. IC Creative - "Výroba dřevěného svícnu"

Přednášková a tématická odpoledne v klubu seniorů

Kurz angličtiny pro seniory začátečníky
Pro velký zájem seniorů o výuku anglického jazyka 

otvíráme další kurz výuky angličtiny od 20. listopadu 2012. 
Kurz se bude konat každé úterý od 14,15 hod. 

v klubu seniorů, Cukrovarská 52, Čakovice. 

MČ Praha Čakovice uhradí lektora anglického jazyka. 
Zájemce o výuku si hradí pouze učebnice: 

AJ pro jazykové školy 1 - nová, autoři Nangonová, Peprník, 
Hopkinson a slovník AJ-ČJ. 

Podrobnější informace Vám poskytne paní Jindra Soroková 
na tel. 777 482 981 nebo 283 061 427.

POZOR bereme jen omezený počet uchazečů!!!!
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