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Starosta Alexander
Lochman hodnotí
uplynulý rok
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Třeboradický sousedský
Advent přilákal desítky
lidí
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Nejlepší podzimní střelec
přeboru je z Třeboradic

ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC
leden 2016

U NÁS
V ČAKOVICÍCH

Vánoční čas je za námi,
vzhůru do roku 2016!
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inzerce

Kurzy na Jarní Trimestr
Angličtina pro děti (3-15 let)
Španělština pro dospělé
Kurz kreslení a malování (starší děti, dospělí)
Více informací:
www.thelifecenter.cz  info@thelifecenter.cz  Tel. 608 369 631

Od února bude NOVĚ OTEVŘENA
Školička U Sparťánka, Praha
Čakovice. www.uspartanka.cz, email:
ms.uspartanka@seznam.cz,
tel: 737040647, 777256198.

Chovatelské potřeby - Nabízíme
pro Vaše mazlíčky krmiva, pamlsky,
hračky, oblečky, kosmetiku a další
potřeby. Navštivte nás na adrese:
Bělomlýnská 614/35 Čakovice.

MATEMATIKA - doučování; příprava
na maturitu a přijímací zkoušky.
Tel.: 607716423.

Sháním ke koupi řadovou garáž
v Čakovicích. Tel.: 724 542 731.

Nabízím k pronájmu nebytové
prostory - 300 m2 v Praze 9 Miškovicích . Více info na emailu:
eurodelta@volny.cz.

Daňová přiznání, vedení účetnictví,
jednání s institucemi, od r.2016
kontrolní hlášení, elektronická
evidence tržeb. Tel. 739040608,
www.ucetni-praha9.cz.

Miroslav Páv
ŽELEZÁŘSTVÍ – ELEKTRO
Prodej – Služby – Opravy
VÝDEJNÍ MÍSTO
Vyhlídkova 463, Praha 9, 602385432
Prodejní doba: po telefonické
dohodě,
Volat: Po – Pá 9 – 15 hodin
Prodej: železářské zboží, zámky,
nářadí, kování, dílna, nástroje,
spojovací materiál, stavba, zednické
nářadí, instalatérské potřeby, elektromateriál, baterie, žárovky, cyklo
příslušenství, barvy – laky.
Služby: Výroba klíčů, prodej plynu PB.

HODINOVÝ MANŽEL - odborné
řemeslné práce.
Telefon: 774 908 240.
KADEŘNICTVÍ MEGGII v Letňanech
(Pavla Beneše 750/12) hledá
MANIKÉRKU do svého salónu.
Tel.: 775 473 782.
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

Přijmeme pracovnice kompletace
papírenského zboží, modelů, elektroniky.
Provozovna Praha 9-Čakovice.
Informace po-pá od 8:00 do 16:00 na
emailu: cakovice.eurodelta@volny.cz
Tel. č. 724776102, 724776103.
!! 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
Kácení a řez rizikových stromů
stromolezeckou technikou.
tel.: 606527091.
Masáž v pohodlí Vašeho domova
- relaxační, sportovní. Cena 250,- Kč
/40 min (doprava v Praze 9 a okolí
v ceně, dále po dohodě).
Tel.: 604 52 95 85.

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
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Milí sousedé,
rád bych Vám, spoluobčanům městské části
Praha Čakovice, popřál klidný a úspěšný nový
rok 2016. Ať je tento rok ve všech směrech
úspěšnější, než byl ten uplynulý a daří se Vám
na poli osobním i pracovním.
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Zároveň bych na tomto místě rád popřál i Praze, aby se ve své bouřlivé politické situaci stabilizovala, protože i díky tomu by se nám pak
pracovalo lépe. Minulý rok byl pro naši městskou část úspěšný a já pevně doufám, že i tento na něj bude navazovat.

Co se týče nejaktuálnějších novinek, tak jsme
rádi, že se nám již dlouhodobě daří obměňovat zastaralý vozový park. A nejkrásnější na
tom je to, že za pomoci dotací z evropských
fondů, které se nám daří dlouhodobě čerpat.

S úctou Váš starosta
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.

V obsáhlém rozhovoru se starostou městské části Praha
Čakovice Alexandrem Lochmanem jsme se ohlédli za
uplynulým rokem a nakoukli také do toho nového.

Na území Miškovic a Třeboradic přibylo několik nových zón,
v nichž si musí řidiči dát pozor na omezení rychlosti na třicet
kilometrů v hodině. A ještě přibydou i další.

Máte doma nebezpečný odpad? Nebo nevíte kam s objemným
odpadem? Tak nalistujte stranu 10 a na ní se dozvíte, v jakých
termínech budou přistaveny kontejnery.

Sousedský třeboradický Advent
Jak je již dobrou tradicí, tak na zahradě třeboradického kostela
Nanebevzetí Panny Marie pořádal Sousedský spolek oblíbené
adventní setkání. A to se opět podařilo na jedničku.

Házenkáři v poháru postupují
Strana 13

Nové zóny s omezením 30km/h

Svoz objemného a nebezpečného odpadu
Strana 10
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Uplynulý rok byl úspěšný, těší starostu
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Z obsahu

Házenkáři TJ Avia Čakovice hostili osmifinálovou skupinu
Českého poháru v národní házené mužů a výhody domácího
prostředí stoprocentně využili. Porazili totiž všechny čtyři
soupeře a postoupili z prvního místa.

Třeboradickému Junkovi to střílí
V dalším díle hodnocení první poloviny fotbalové sezony
jsme zavítali do klubu SK Třeboradice. V jeho dresu se totiž
prohání nejlepší podzimní přeborový střelec Petr Junek.

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, Kristýna Petrboková, 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 lednu 2016.
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Máme za sebou úspěšný rok, těší starostu
Alexandra Lochmana
»»Uplynulý

rok byl pro naši městskou část plný zajímavých projektů.
Ať už je řeč o nové škole, rozšiřování vlakové či autobusové dopravy
nebo o řadě dalších věcí. A letos je
na programu řada neméně zajímavých projektů. O tom všem, o roce
2015 i 2016, jsme si popovídali se
starostou městské části Praha Čakovice, Alexandrem Lochmanem.
Pane starosto, jaký byl z Vašeho pohledu uplynulý rok?
Byl to dobrý rok. Pro městskou část rozhodně, protože naše Rada si velmi dobře
sedla a naučila se v novém složení efektivně spolupracovat.
Dá se vybrat jeden projekt, jedna akce,
na kterou jste obzvlášť hrdý?
V tom případě bych vybral, již několikrát
zmiňovanou, základní školu. Tento projekt se prostě povedl ze všech stran. Ať
už bychom mluvili o ceně stavby, vybavení školy, o penězích, které jsme na ni
sehnali, i si je vypracovali. Z těchto všech
důvodů bych to nazval ideálním projektem. Ušetřili jsme pro městskou část
hodně peněz.

A co mohou občané očekávat v letošním roce?
Začal bych tím, že již v minulém roce
jsme rozjeli mnoho projektů, abychom
byli skvěle připraveni při žádání peněz
a při dalším čerpání dotací. Mohli bychom to rozdělit do několika kategorií.
V rámci technické vybavenosti bychom
rádi započali práce na křižovatce ulic Za
Tratí a Cukrovarská. A to celou křižovatku, včetně úseku, který vede k závorám.
Zároveň vnímáme velmi naléhavou potřebu opravit ulici K Sedlišti, i když je
tato investice komplikovaná kvůli své
minulosti. Plánujeme rovněž dokončit
i projektování ulic Ke Zlatému kopci a Na
Kačence v Miškovicích. Co se týče kapitálových investic, tak nosné téma bude
nová budova základní školy, kterou odhadujeme na 70 milionů korun. V současné době již pracujeme na projektové
dokumentaci a rádi bychom započali
stavbu v letošním roce. Další investicí,
kterou v roce 2016 můžeme očekávat, je
realizace nové služebny městské policie.
Za sebou máte pět let ve funkci starosty. Jakých pět let to bylo?

Když se ohlédnu na počátek tohoto období, tak to, co jsem řešil den, dnes vyřeším kratší dobu. Je to profese, kterou se
člověk musí naučit. Stejně jako každou jinou. Tato práce se dá rozdělit do tří částí.
Vnitřní správa, prosazování zájmů městské části navenek a projednávání témat.
Mám hlavně veliké štěstí, že mám dobrý
tým a pracuji tak s kvalitními lidmi.
Zlepšil se za tu dobu vztah magistrátu
hlavního města Prahy směrem k městským částem?
Určitě. V roce 2015 se nám se starosty
městských částí povedl neuvěřitelný
kus práce a to je dlouhodobě potřebné
navýšení peněžní částky, kterou městské
části dostávají na jednoho obyvatele.
Z částky 2600 korun to bylo navýšeno na
2900. Tomu předcházelo mnoho setkání
starostů městských částí, pracovní výbory a politický lobbing. Závěrem toho je,
že naše městská část dostane do svého
rozpočtu přidáno o devět milionů korun
více. Je to také výsledkem dlouhodobé
diskuse s vedením magistrátu hlavního
města Prahy, včetně podzimní návštěvy
primátorky Krnáčové u nás.
Pojďme se za několika stěžejními projekty loňského roku podrobněji ohlédnout. Jak již bylo zmíněno, tím nejzásadnějším bylo otevření nové budovy
základní školy v ulici Dyjská.

Nejvýznamnější akcí loňského roku bylo otevření nové budovy ZŠ v ulici Dyjská.

Jak všichni víme, naše městská část musí
neustále otevírat nové třídy pro žáky
základních škol. A otevřením budovy
v Dyjské to rozhodně nekončí. Připravujeme celý rozsáhlý projekt na soubor
několika školních budov, které by nám
měly potřebnou kapacitu naplnit.
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Vedle toho od nového školního roku
rovněž funguje soukromá škola Livingston…
Jsme velice rádi, že se v naší městské
části rozšířila nabídka školního vzdělání,
které nabízí moderní a avantgardní přístup k žákům. A to ve skutečně krásném
prostředí.
Během roku došlo rovněž k obnově vozového parku technické správy, že?
Ano. Tato nutná obnova započala již
v roce 2014 a kvůli ní jsme se rozhodli
čerpat co nejvíce dotací z operačních
fondů Evropské unie, což se nám dlouhodobě daří čerpat. Pořídili jsme tak vůz
typu „Zebra“ a od prosince zde máme
k dispozici nový nákladní vůz MAN, který
je určen ke svozu odpadu a k zajišťování
dalších potřeb městské části. Má náhon
na všechna čtyři kola a tak se dostane
i do hůře přístupných míst. V současné
době máme také výběrové řízení na další čistící vůz.
Občané, kteří cestují do centra vlakem,
jistě uvítali novinky na trase Čakovice –
Masarykovo nádraží.
Od roku 2013 spojuje naší městskou část
a Masarykovo nádraží linka S31, která
byla výsledkem dlouhodobých požadavků kladených na ROPID, tedy Regionální organizátor Pražské integrované
dopravy. Mnoho let jsme na otevření
této linky čekali. V současné době ROPID
jedná o výměně několika vlakových souprav, aby do Čakovic jezdily nové a moderní soupravy, které jsou adaptované
na dnešní potřeby cestujících.
A ruku v ruce s tím se občané dočkali
i obnovení autobusové linky, která spojuje Čakovice a Kbely…

Náměstí Jiřího Berana se dočká revitalizace
Ohledně rozšíření autobusové dopravy
kolega místostarosta Jiří Vintiška pracoval na tom, aby se alespoň jedna linka
Čakovice – Kbely opět uvedla do provozu. A její zahájení se konalo teď v prosinci.
Jak to vypadá s plánovanou revitalizací Mratínského potoka?
Shodou okolností zrovna minulý týden
proběhl pracovní výbor ohledně projektové dokumentace na úsek mezi ulicemi
Bělomlýnská až k čakovickému rybníku.
To je první část, která je v rámci plánované revitalizace Mratínského potoka
projektována do správního řízení. Projektová dokumentace by měla být dokončena kolem 15. února tohoto roku
a měla by pak nastat další fáze řízení.
Další části revitalizace pak budou projektované v návaznosti a cílem je, aby
byla zrekonstruovaná celá část potoka
na území naší městské části. Důležité je,
aby byla jeho realizace hrazena z čerpání
dotací Evropské unie.

Velmi nutná je oprava ulice K Sedlišti, která je v plánu.

A co se týče projektů, o kterých se mluví
s výhledem do budoucna, jaká je situace ohledně nové budovy určené městské policii?
Projekt nové budovy městské policie
prochází správním řízením. Očekáváme,
že toto řízení by mohlo být ukončeno
koncem března a poté bychom mohli přistoupit k výběru zhotovitele. Domluva s městskou částí již existuje delší
dobu, s panem ředitelem Šustrem jsme
ji dopilovali a stavba by mohla začít již
v první polovině tohoto roku. Radní
hlavního města Prahy pro bezpečnost Libor Hadrava přijel do naší městské části
projednávat bezpečnostní infrastrukturu a součástí jeho návštěvy bylo i řešení
nové budovy pro městskou policii.
Bude zahájena rovněž revitalizace Náměstí Jiřího Berana?
Začneme revitalizací Husova parku. Očekáváme studii, která by nám znázornila
lepší využití tohoto prostoru a přinesla
jeho oživení. Stejně tak pracujeme na
projektu revitalizace Náměstí Jiřího Berana.
Na adresu redakce časopisu přišlo několik dotazů na konkrétní projekty.
Oprava ulice K Sedlišti, zda se něco
bude dít s kruhovým objezdem a silnicí ke Globusu a také jak to vypadá
s novou poštou. Začněme ulicí K Sedlišti, která je v těchto dnech těžko
průjezdná auty, natož průchozí pro
občany jdoucí do letňanského lesoparku nebo do čakovického sportovního areálu.
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pololetí roku 2015 proběhlo několik
schůzek k podobě nové křižovatky, která
by měla ohled na skutečnou i budoucí
kapacitu dopravy v naší městské části.
My nejsme investorem tohoto projektu, jsme pouze iniciátorem a podobu
křižovatky připomínkujeme. Až tato křižovatka projde řízením a stavebním povolením, tak bude na nás, abychom přesvědčili Technickou správu komunikací
o nutnosti této realizace.

Občané se dočkali obnovení autobusové
linky Čakovice - Kbely.

A na závěr nejčastější dotaz, jak to vypadá s nápadem na novou budovu pošty v Čakovicích?

Situace v ulici K Sedlišti je naprosto nedůstojná. Tento stav nastal poté, co magistrát hlavního města Prahy dokončil investici zvanou Letňanský sběrač, při které do
této ulice vkládalo sítě. Po ukončení projektu byl zhotovitel povinen uvést komunikaci do původního stavu. A jelikož se
naše představy o původním stavu hodně lišily od představ zhotovitele, pozvali
jsme si ředitele odboru technické vybave-

nosti magistrátu, aby v tomto ohledu zakročil. Bylo nám slíbeno, že se bude celá
věc řešit, ale zatím se tak nestalo. Proto
za ředitelem tohoto odboru přijdeme s
vlastním řešením.
Je v plánu i úprava kruhového objezdu
u Globusu a silnice od kolejí k němu?
Tuto křižovatku projektuje Technická
správa komunikací. Během druhého

Všichni o potřebě nové pošty v naší
městské části víme. Dnes jednáme s již
třetím krajským ředitelem pošty pro Prahu a pokaždé znovu vysvětlujeme stejné
věci a stejné potřeby, znova a znova. Je
to strašně cyklické. Jednáme, ředitele
vyhodí, přijde místo něj nový a znovu
se dostáváme na začátek. Nicméně rozhodně nepovolíme. Dnes si ale netroufám dávat žádné termíny vzniku nové
budovy pošty.

Text a foto: Michal Káva

Mratínský potok by na celém území naší městské části měl projít revitalizací.
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Štědrovečerní setkání
Čakovický spolek Bílej Mlejn pořádal 24. prosince Štědrovečerní setkání, na kterém se potkali občané naší městské části. "Oproti
očekávání byla účast o hodně větší. Sešlo se nás kolem padesáti a každému, kdo přišel, se to velmi líbilo. Se svíčkami v ruce jsme
si popovídali, zazpívali koledy a už teď víme, že na konci tohoto roku připravíme tuto akci znovu. Všichni byli spokojení," usmíval
se při vzpomínce na povedené setkání předseda spolku Bílej Mlejn Ing. Jiří Vintiška.
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Na řadě míst naší městské části už zóny 30km/h jsou. Řidiči si teď musí dát
v nejobydlenějších částech pozor na nové. Foto: Michal Káva

Nové zóny s rychlostním limitem 30 km/h
»»V

Miškovicích a Třeboradicích
byly v polovině prosince 2015 instalovány zóny s omezenou rychlostí 30 km/h.
Jde o pilotní část projektu na zvýšení
bezpečnosti chodců v městské části.
Při návrhu zón bylo vycházeno zejména z Technických podmínek č. 218 pro
navrhování zón 30 vydaných Ministerstvem dopravy ČR. Tento materiál MD
ČR vychází z moderních aplikací pro zvýšení bezpečnosti dopravy a zkušeností
z jiných městských částí (Karlín) a jiných
měst a zemí (Švédsko, Německo, Nizozemí). V podmínkách Miškovic a Třeboradic bylo ve spolupráci s místní komisí (tj.
komisí pro Miškovice a komisí pro Třeboradice) vytipováno území, kde je vhodné
snížit rychlost, z důvodu nepřehledné
komunikace či zvýšeného výskytu chodců (a pohybu dětí).

navazují na obytné zóny a většinou jde
o takové komunikace, kde se chodci pohybují po vozovce. Jde především o ulice kde se již několik let čeká na realizaci
magistrátního projektu rekonstrukce komunikací a zavedení obytných zón.
Na průjezdní Polabské ulici dochází ke
zklidnění historického centra Miškovic,
kdy zóna z části nahrazuje bývalé dopravní značení snižující rychlost na 30 km/h
v úseku kolem miškovického lesoparku
a dále rozšiřuje toto snížení rychlosti na
oblast kolem rybníku až přibližně ke školce, kde je žádoucí s ohledem na chodce
snížit rychlost (místo u školky a zastávky
Tuháňská, přecházení u restaurace „Pod
Vrbou“, přecházení u cesty od Třeboradic).
V Miškovicích tak platí omezená rychlost
téměř ve všech rezidenčních oblastech
(buď obytná zóna 20 km/h nebo 30 km/h
v nové zóně 30).

Zóna 30 v Miškovicích

Zóna 30 v Třeboradicích

V Miškovicích zahrnuje zóna rezidenční
oblast v ulicích Na Kačence, Tuháňská
a Ke Zlatému kopci a dále došlo ke zklidnění centra Miškovic na Polabské ulici
přibližně od zastávky MHD „Tuháňská“
až po lokalitu „Za Můstkem“. V rezidenční
zóně se jedná o úseky, kde komunikace

V Třeboradicích došlo k omezení rychlosti v rezidenčních zónách a také ke zklidnění centra Třeboradic v okolí Slaviborského náměstí. V rezidenčních zónách
jde o snížení rychlosti v ulicích Králova,
Jirsákova, Babiččina, Viktorčina, Adélčina, Tryskovická, Koubova, Hamplova,

Svěceného, Froňkova a Čápova. V Třeboradicích tak platí omezení v rezidenčních
zónách na všech komunikacích s výjimkou slepých komunikací K Teplárně a Šircova, kde k tomuto opatření může být
přistoupeno v další etapě po vyhodnocení zkušeností z pilotního projektu.
V centru Třeboradic nahrazuje zóna 30
bývalé omezení rychlosti na 30 km/h
na Bělomlýnské ulici a nově je omezení
rozšířeno na „hlavních“ třeboradických
komunikacích také na oblast u školky
a kostela, před restaurací Maximum
Club, zahrnuje všechny 4 hlavní třeboradické přechody pro chodce, a zahrnuje
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tedy také část Schoellerovy ulice přibližně od křižovatky s Koubovou ulicí až po
autobusovou zastávku Třeboradice směr
Hovorčovice. Snížená rychlost tak platí
i na místě s výskytem častých dopravních nehod u rybníka a v méně přehledné oblasti u sochy sv. Václava.

Další plánovaná zklidňující
opatření
Na omezení rychlosti budou navazovat
další opatření. Například půjde o instalaci zpomalovacích polštářů na křižovatkách s předností zprava nebo o vytvoření zpomalovacích zúžených průjezdných
profilů, které jsou aplikovány zejména
v Nizozemí či Švédsku na místech se zvýšeným výskytem chodců nebo cyklistů.
Dojde také k rozšíření zón 30 do Čakovic.
Již v 1. polovině roku je plánováno zavedení zón 30 s doplněným zákazem vjezdu nákladních vozidel v ulicích Ostravická, Jizerská (mezi Vážskou a Oderskou),
Něvská (mezi Vážskou a Oderskou), Myjavská a dále v ulicích Svitavská, Kysucká,
Lužnická, Niská, Doubravská a Svratecká,
kde zároveň bude připraven projekt na
rozšíření parkovacích míst, aby zdejším
obyvatelům byl nabídnut standardní
komfort parkování. S tím také dojde
k posílení veřejného osvětlení v této lokalitě, které neodpovídá moderním po-

třebám. Podobné opatření bude v témže
období realizováno také v ulicích Něvská
mezi Vážskou a ulicí Ke Stadionu, v Otavské, Jizerské, Dr. Marodyho a budou zavedeny obytné zóny v Litavské, Radbúzské a Úslavské.
V 2. polovině roku 2016 resp. v roce 2017
budou poté zóny rozšířeny i na další lokality Čakovic tak, aby ve všech zónách
určených k bydlení platily nižší rychlostní limity s cílem zvýšit bezpečnost chodců a snížit riziko zranění osob, zejména
dětí. Ve spolupráci s bezpečnostní komi-

POZVÁNKA

sí Rady MČ je nyní připravována osvětová akce, kde by strážníci městské policie
informovali řidiče o vzniku nových zón.
Děkujeme všem řidičům, kteří přijmou
podobná omezení s pochopením a porozumí, že cílem je zvýšit bezpečnost
chodců (zejména dětí) a snížit rychlost
v místech s nedostatečnými rozhledovými poměry, a že snížení rychlosti není
činěno proto, abychom zbytečně omezovali slušné řidiče.

Ing. Jiří Vintiška, místostarosta

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 2016

POZVÁNKA

ČRS MO Čakovice zve všechny členy

TANEČNÍ ZÁBAVA

na výroční členskou schůzi, která se bude
konat dne 6. února 2016 od 9.00 hodin
v restauraci U MAXIMA
na adrese Slaviborské náměstí 20/1,
Praha 9 - Třeboradice.
Pohoštění a nealko nápoje zdarma
Bohatá tombola

Rybáři Čakovice srdečně zvou
všechny přátele tance a dobré zábavy
na večírek, který se koná dne 6. 2. 2016
od 20 hod. v restauraci U MAXIMA,
Slaviborské náměstí 20/1,
Praha 9 - Třeboradice.
Hudba - Bohatá tombola
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VOK (na objemný odpad)
Vážení spoluobčané,
v roce 2016 budou pro potřeby občanů MČ Praha - Čakovice
přistavovány kontejnery na objemný odpad. Tyto kontejnery
zajišťuje a financuje MHMP a tím i stanovuje podmínky výběru odpadu a druhu odpadu, který do VOK patří.
Upozorňujeme, že do těchto nádob je zakázáno odkládat nebezpečný odpad, (tj. televize, lednice, pneumatiky, chemikálie, 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 – 6/2016 15 ks VOK.
leden 0
únor
0
březen 16.03., 30.03.
duben 13.04., 27.04.
květen 11.05., 25.05.
červen 08.06., 22.06.
Kontejnery budou přistavovány ve středu ve 14.00 hod. a odvoz bude ten samý den v 18.00 hod.
Stanoviště těchto kontejnerů:
Třeboradice - parkoviště u hřbitova
Miškovice - Na Kačence

1 ks
1 ks

Mimo tyto dny je možné využít stanoviště VOK Na Bahnech k odložení velkoobjemového odpadu
a sutě do přistavených kontejneru.

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU 2016
Praha - Čakovice
datum - den

zastávka

čas od - do:

8. 3. – út
6. 9. – út

křižovatka ul. Schoellerova - V Pačátkách

15.00 - 15.20

křižovatka ul. Schoellerova - Mezi hřbitovy

15.30 - 15.50

křižovatka ul. Bělomlýnská - U Bílého Mlýnku (u garáží)

16.00 - 16.20

křižovatka ul. Schoellerova - Cukerní

16.30 - 16.50

křižovatka ul. Ke stadionu - Jizerská

17.00 - 17.20

ul. Něvská (MŠ 120 - parkoviště)

17.30 - 17.50

křižovatka ul. Cukrovarská - Vyhlídkova

18.00 - 18.20

křižovatka ul. Polabská - Krčmářovská

18.40 - 19.00

11. 6. – so
30. 7. – so

křižovatka ul. Schoellerova - V Pačátkách

8.00 - 8.20

křižovatka ul. Schoellerova - Mezi hřbitovy

8.30 - 8.50

křižovatka ul. Bělomlýnská - U Bílého Mlýnku (u garáží)

9.00 - 9.20

křižovatka ul. Schoellerova - Cukerní

9.30 - 9.50

křižovatka ul. Ke stadionu - Jizerská

10.00 - 10.20

ul. Něvská (MŠ 120 - parkoviště)

10.30 - 10.50

křižovatka ul. Cukrovarská - Vyhlídkova

11.00 - 11.20

křižovatka ul. Polabská - Krčmářovská

11.40 - 12.00

Mobilní sběr nebezpečného odpadu pro občany zajišťuje hlavní město Praha.
Při mobilním (zastávkovém) sběru lze bezplatně odložit následující druhy nebezpečného odpadu: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, olej a tuk (kromě jedlého), baterie a akumulátory, nepoužitelná léčiva a cytostatika, zářivky a jiný
odpad s obsahem rtuti, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, 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			
tel.: 731 626 416
(poblíž křižovatky ulic Jilemnická a Bohdanečská)

- Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany
- Voctářova 622/1, Praha 8 - Libeň		

tel.: 284 098 581
tel.: 266 007 299
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Klub seniorů
Přednášky na leden 2016
13. 1. 2016 14.00 hod. – Pavla Lešovská – „Kutná Hora“
dataprojekce
20. 1. 2016 14.00 hod. – Eva Sokolová – „České korunovační klenoty“
27. 1. 2016 14.00 hod. – Renata Havlová – „Překyselení
organismu“

Přednášky na únor 2016
3. 2. 2016 14.00 hod. – PaedDr. M. Štilec, Ph.D. – Výživa
jako prevence zdraví
10. 2. 2016 14.00 hod. – Pavla Lešovská – Zajímavosti severních Čech – hrad Grabštejn, Kryštofovo údolí a Chrastava
17. 2. 2016 14.00 hod. – Zlatuše Knollová – Za čajem na Srí
Lanku“ - přednáška s s ochutnávkou cejlonského čaje
24. 2. 2016 14.00 hod. – Eva Sokolová – Slavní cizinci
v Praze

V čakovickém parku bude čarovat Sněhová královna!
»»Chcete, aby se vaše děti skvěle
bavily? Aby pomohly statečné Gerdě
vysvobodit kamaráda Káje ze spárů
Sněhové královny? Vezměte je s sebou v sobotu 23. ledna do parku
zámku v Čakovicích.
Od 13 do 16 hodin zde pro vás společnost Velká dobrodružství připravila odpolední program - Pohádkový les – Po
stopách Sněhové královny na motivy

známé pohádky H. Ch. Andersena. Na
kilometrové trase parkem budou na děti
čekat herci v překrásných kostýmech
a u nich budou děti na jednotlivých stanovištích plnit zapeklité úkoly. Pomohou děti zasytit hrachem starou vránu
a princi pochytat splašené koně? Dokáží čarodějnici nasbírat dost pavouků na
polévku a hodné babičce rozpustit zakleté rampouchy? Na startu u vstupu do

zámeckého parku vyfasují děti průvodní
dopis, do kterého budou sbírat razítka.
V cíli pak od kouzelné Sněhové vločky
dostanou všichni malí poutníci krásný
dárek. Doražte v jakémkoliv počasí. Budete se dobře bavit! Pokud nechcete
stát fronty, můžete se zaregistrovat na
www.veldo.cz. Více informací denně na
facebooku Velká dobrodružství.
Vstupné je 50 Kč.
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Třeboradický sousedský advent přilákal desítky nadšených lidí
fáme, že se mu v Třeboradicích líbilo,"
doplňuje.

»»Chcete-li

si v předvánočním období užít pohody mezi přáteli a dalšími příjemnými lidmi, tak se můžete spolehnout, že přesně takovou
společnost najdete na již tradičním
Sousedském třeboradickém adventu. Ten se konal v prostorách Kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Třeboradicích poslední adventní sobotu.
"Snažili jsme se dětem i dospělým nadělit hezký předvánoční dárek a protože
vánoce jsou sice především o souznění,
rodině a lásce, tak se ale také zároveň
těšíme o vánoční čas na pohádky. Chtěli
jsme jej tedy pojmout také trochu pohádkově. Proto jsme pozvali divadlo
scénického a historického šermu Rebel
film servis Johanka production, které
pro všechny sehrálo úžasné představení o zakleté černé princezně. Snažili
jsme se, aby byl celý program zajímavý
a atraktivní," usmívá se při vzpomínkách
na příjemný předvánoční čas Michaela
Šimůnková z Třeboradického sousedského spolku.
Na návštěvníky, kterých se sešlo opravdu hodně, čekal živý betlém, v němž
nechyběla tradiční zvířata jako jsou osel,
ovce a zvířecí obyvatel Třeboradic, beran
Boban. "Ten nás doprovází na všech akcích. Miluje děti a ti milují jeho, takže se
stal takovým jejich maskotem," vypráví
paní Šimůnková.
V programu nemohla pochopitelně chybět Adventní mše svatá, kterou sloužil
P. Jan Maria Vianney Dohnal. "Byli jsme
moc rádi, že naše pozvání přijal a dou-

Program byl opravdu nabitý samými
zajímavostmi. "Naši akci nezapomenutelně zpestřilo divadelní představení pro
děti Adventní čas v podání spolku Bílej
mlejn Čakovice. Úžasné bylo pro děti
i to, že nehráli pouze herci, ale také děti,
které tak byly vtaženy do děje. A co by
to bylo za adventní akci, kdyby chyběly
koledy. Ty byly zazpívány v podání Mateřské školy Třeboradice, Mateřské školy
Čtyřlístek, Luďkem Žofákem a jeho přáteli. Jako doprovodnou akci jsme měli
připravenou výstavu betlémů a také
program Vánoce očima našich dětí.
Práce dětí vystavovaly MŠ Třeboradice,
Čtyřlístek, Něvská a žáci ZUŠ Marie Podvalové v Čakovicích. Výtvarné práce byly
opravdu úžasné. Mimo jiné byly vystaveny také práce žáků čakovické Zušky na
zadané téma, kterým bylo to, jak si děti
představují Ježíška. Některé byly opravdu dojemné a dokonce některým i vykouzlily úsměv na tváří," přibližuje Míša
Šimůnková průběh povedené akce.
Nechybělo pochopitelně občerstvení formou vánoček, cukroví a teplých
nápojů. "Pro děti byla připravena také
dílnička Jiřím a Michaelou Vintiškovými
a Ludmilou Vargovou v prostorách sálu
přilehlé restaurace Maxim. Tam si děti
mohly vyrobit řetěz na stromeček, vánoční přáníčka a podobné věci," pokračuje paní Šimůnková.

Na závěr si všichni přítomní zazpívali
koledu Půjdem spolu do Betléma. "Sousedů z naší městské části, přilehlých
městských částí a jejich přátel a dětí
přišlo strávit příjemné adventní odpoledne opravdu hodně, až jsme se chvílemi báli, že je rozlehlá zahrada kostela
Nanebevzetí Panny Marie nedostačující.
Dle ohlasů se akce líbila a to nás velice
těší. Bez úžasných lidí a dětí, kteří přišli
a pomohli nám celou akci zorganizoavat
nebo nám pomohli svými nápady, by to
uskutečnit nešlo. Srdečný dík patří spolku Bílej mlejn Čakovice, Jiří a Michaela
Vintiškovi, Ivana Heřmánková, Ludmila
Vargová, Jan Klouda, ZUŠ Marie Podvalové Čakovice, Luděk Žofák a jeho přátelé, P. Jan Maria Vianney Dohnal, Věra
Skořepová z Pečovatelského domu Třeboradice, P. Dr. Vojtěch Eliáš, Arcibiskupství pražské, Římsko-katolická farnost
Čakovice, MŠ Čakovice, MŠ Třeboradice,
Čtyřlístek, Něvská Čakovice 1, Rebel film
service Johanka production a další naši
sousedé a přátelé," nešetří slovy chvály
Michaela Šimůnková.
Všichni už se nyní těší na další akci Sousedského třeboradického spolku, kterým
budou Sousedké Velikonoce 19. března. "Rádi bychom, aby oslava Velikonoc
byla v duchu doby císaře Karla IV., našeho nejvýznamnějšího krále, diplomata
a politika, jehož 700. výročí narození budeme letos slavit," zve závěrem.

Text: Michal Káva
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Házenkáři využili výhody domácího prostředí a postupují
»»Ve

sportovní hale čakovické základní školy Dr. Edvarda Beneše
hostil náš klub národní házené osmifinálovou skupinu Českého poháru mužů. A platilo pořekadlo "můj
dům, můj hrad". Čakovičtí házenkáři totiž na cestě turnajem porazili
všechny čtyři soupeře a z prvního
místa tak postoupili do čtvrtfinálové
skupiny poháru.

ci změřili síly s Řevnicemi a po nervózním
průběhu zvítězili čtyřbrankovým rozdílem 14:10. V dalším utkání nastoupili
proti papírově nejslabšímu soupeři, Raspenavě a vyhráli stejným poměrem, tentokrát 16:12. O pět gólů pak tým TJ Avia
porazil Příchovice (12:7) a díky tomu si už
zápas před koncem osmifinálové skupiny zajistil postup. V posledním vystoupení si pak poradil s Ejpovicemi 9:7.

vě celek Ejpovic, který mě stejně bodů

Důležitý na klid v rukou házenkářů Čakovic byl hned první zápas. V něm naši bor-

Do pohárového čtvrtfinále doprovodí
čakovické mužstvo z druhého místa prá-

Text: Michal Káva a Miroslava Spoustová,
foto: Michal Káva

jako třetí Příchovice. Postup si Ejpovičtí
zajistili díky jednomu jedinému gólu,
o nějž měli lepší skóre!
Čtvrtfinálovou skupinu Českého poháru
v národní házené mužů se bude hrát na
plzeňských Borech a kromě Ejpovic na
naše hráče čekají soupeři z Plzně Újezdu,
Nýřan a Žatce.

Trenér Jiří Rys udílí pokyny svým svěřencům

Výsledky TJ Avia Čakovice
Čakovice - Řevnice 14:10 (7:3),
Čakovice - Raspenava 16:12 (7:6),
Čakovice - Příchovice 12:7 (6:2),
Čakovice - Ejpovice 9:7 (3:3)

Další výsledky
Raspenava - Ejpovice 12:15 (8:5),
Příchovice - Řevnice 15:14 (7:9),
Ejpovice - Příchovice 11:11 (7:6),
Raspenava - Řevnice 15:18 (7:9),
Řevnice - Ejpovice 12:14 (7:4),
Příchovice - Raspenava 17:11 (9:6)
Pořadí turnaje

Z utkání Čakovice - Řevnice, které naši házenkáři vyhráli 14-10

1. Čakovice skóre 51:36 - 8 bodů
2. Ejpovice skóre 47:44 - 5 bodů
3. Příchovice skóre 50:48 - 5 bodů
4. Řevnice skóre 54:58 - 2 body
5. Raspenava skóre 50:66 - 0 bodů
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Nejlepší střelec první části přeboru? Petr Junek z Třeboradic
»»Osmnáct

gólů. Touhle vizitkou
se pyšní ve fotbalovém přeboru po
podzimu Petr Junek, bombarďák
Třeboradic. Jen dvakrát se v první
polovině sezony netrefil, jinak se na
něj trenér Jiří Tesař mohl spolehnout. Přitom během přípravy nedal
ani gól. „Ale věděl jsem, že když
budu zdravý, tak to tam bude padat.
Přišel první mistrák a s ním i góly,“
usmívá se 26letý útočník, který dříve hrával v Meteoru.
Vedete tabulku střelců přeboru. Co na
těch osmnáct podzimních gólů říkáte?
Že to není špatný. (směje se) Mám hodně dobré spoluhráče, daří se nám jako
týmu. Když to tam nepadalo v přípravě, bylo to tím, že jsem dlouho nehrál,

potřeboval jsem se srovnat s novým týmem. A povedlo se to.
To je pravda, po letech jste opustil Meteor a získal novou motivaci. Proč jste
udělal změnu?
Poslední půlrok byl v Meteoru taky docela dobrý, dával jsem hodně gólů. Určitě mám na to působení tam hodně
dobrých vzpomínek, ale řekl jsem si,
že chci změnu. Trenér Tesař mě lákal už
dřív a teď jsem souhlasil. On mě trénoval v Meteoru v dorostu, věděl, jaký jsem
hráč. Rozhodl jsem se, že za ním odejdu
a snad jsou se mnou v Třeboradicích
spokojení.
Vypadá to, že vám nové angažmá hodně sedlo, v čem je to pro vás jiné?

Když máte na hřišti kluky, jako jsou
Grznár, Viktorin nebo Janda, je to super.
Soupeři se na ně hodně soustředí, je
to pro soupeře složitější, musejí hlídat
víc hráčů. Člověk pak má víc prostoru
k tomu, aby se prosadil. Nebo vám ti kluci dají parádní přihrávku. Třeba o Jandysovi se vůbec nemluví, s tím byste měli
udělat rozhovor, vždyť on přihrál snad
na patnáct gólů. Je to hrozně platný
hráč, udělá na hřišti spoustu černé práce,
hodně maká pro tým.
Přihrál vám na patnáct gólů?
Ne, ne. Celkově. Ale i to je přece skvělá
vizitka.
To určitě ano, ale vidět jsou střelci.
Takže ten rozhovor, který jste dlouho
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odmítal, musíte podstoupit vy. Proč se
vám do povídání vlastně nechtělo?
Vždycky, když jsem rozhovor udělal, tak
jsem přestal dávat góly. Takže jsem rád,
že jsme to nechali až na konec podzimu.
Teď už si můžeme popovídat. (směje se)
A jsme zase u těch vašich osmnácti
gólů. Ulevilo se vám, když jste se trefil
hned v prvním mistráku?
No… Kluci v týmu si ze mě dělali legraci,
smáli se, že prvních sedm gólů jsem dal
kolenem, stehnem, že se to ode mě odráželo všelijak. Dá se říct, že to byla moje
typická branka. Míč letěl do vápna, pak
se ode mě odrazil a byl z toho gól.
Takže máte výborný výběr místa v pokutovém území. Stalo se to osmnáctkrát, to nemůže být náhoda…
Není to špatný výsledek. Když to tam začalo padat, tak jsem si říkal, že by z toho
na konci sezony mohlo třeba třicet gólů
být.
Když se podíváte na svoji bilanci, mohlo to být gólově úrodnější?
Na podzim jsem nedal gól jen v zápasech proti Vršovicím a proti Motorletu
B. S Vršovicemi jsem ale v poslední minutě trefil tyč a byl z toho jejich vlastní
gól, takže ten jsem si z poloviny připsal.
(směje se) Rozhodčí ho ale zapsal jako
vlastní. No a proti Motorletu B taky šance byly, ale tam nám to nevyšlo. Mrzí mě,
že jsem těch gólů nedal víc. Právě třeba
v zápasech, které jsme bodově nezvládli.
Je hezké, když dáte gól třeba na 4:1, i ten
se počítá, ale když dáte branku, která
znamená tři body, tak je to pochopitelně lepší. A já jsem měl šance v utkáních,
která jsme nevyhráli. Mohlo to být z mé
strany určitě ještě lepší.
Pokud vám to střelecky půjde takhle
dál, bude ve hře mimo jiné třeba titul
krále střelců v přeboru. Láká vás to?
No. Bylo by to super, takhle na to ale nekoukám.

rodinná atmosféra, takže budu rád, když
to bude padat do branky i dál. Ale kolik
těch gólů bude, to nechávám být. Uvidíme, hlavně, aby se dařilo týmu.

Vede Přední Kopanina, kterou jsme

Taky bude záležet na tom, zda budete
zdravotně v pořádku. Je v tomhle směru vše v pohodě?

to o čtyři body, což není tak velká ztráta

Kolena po operaci asi už nebudou úplně
v pohodě nikdy. Měl jsem i trombózu,
kdy si člověk píchá injekce do břicha, to
jsou velké „lahůdky“. V tu chvíli nemyslíte
na góly, ale na zdraví. V tomhle směru je
to dobré.

A vy jste i před jejich exligovými střelci
– Pešírem, Poláčkem…

Takže vypadá, že to klape nejen na
hřišti ale i mimo něj. Jak jste povedený
podzim oslavil?

výborné spoluhráče.

Co se týče rozlučky, tak ta je veselá všude, ne? I když je pravda, že v týmech,
co jsou na špičce, je to asi o něco lepší.
A jestli myslíte po soutěži, tak do Vánoc
budu pracovat. Když jste poprvé volal,
byl jsem na štaflích. Takže si fotbalové
volno užívám pracovně. Třeba se něco
povede v lednu a někam pojedu na dovolenou.
Zmínil jste, že rozlučka bývá veselejší
u týmů ze špičky tabulky. Třeboradice
přezimují druhé, co na to říkáte?

porazili. Kopanina si vybudovala od začátku náskok v čele, vůbec nedostávala
góly, ale my jsme nad ní vyhráli. Teď je
a jsme teprve v polovině soutěže. Uvidíme.

Je to příjemné, když vidíte, že máte víc
gólů než kluci, co hráli v lize. Ale znovu
říkám, že já jsem těžil z práce týmu, mám
A taky výborného trenéra. Jeho nervy
jste ale během podzimu několikrát hodně zkoušeli, když jste prohrávali a nakonec ve druhé půli otáčeli zápas. Zrovna
ho v tomhle směru nešetříte, že?
To je pravda, my to děláme proto, aby se
při zápasech na lavičce nenudil. (směje
se) Je pravda, že když je třeba, udělá trenér v kabině bouřku. Pomáhá to, většinou jsme pak utkání zvládli. A teď jsme
druzí, tak věřím, že je i on s tím podzimem spokojený.

Text: René Machálek, Michal Káva

Podzimní tabulka přeboru

Podzimní výsledky Třeboradic

1. Přední Kopanina 38 bodů

Třeboradice - Zbraslav 3:2

2. Třeboradice 34 bodů

Admira B - Třeboradice 3:4

3. Zbraslav 31 bodů

Třeboradice - ČAFC 2:3

4. Královice 28 bodů
5. ČAFC 26 bodů
6. Bohemians Pr. 25 bodů
7. Zličín 20 bodů
8. Admira B 19 bodů
9. Cholupice 19 bodů
10. Braník 19 bodů
11. Uhelné sklady 17 bodů

Třeboradice - Háje 3:0
Třeboradice - Bohemians Pr. 4:1
Třeboradice - Královice 3:5
Třeboradice - Cholupice 5:3
Vršovice - Třeboradice 0:2
Třeboradice - Přední Kopanina 3:2
Braník - Třeboradice 2:2
Třeboradice - Zličín 5:1

Naposledy dal vítěz střelecké soutěže
Zmeškal 41 branek. Je to dosažitelná
meta?

12. Vršovice 17 bodů
13. Motorlet B 17 bodů

Stodůlky - Třeboradice 1:2

To bych na jaře musel dát třiadvacet
gólů, to je pořádná porce, to by muselo
být hodně povedené jaro. Jak jsem říkal,
v Třeboradicích je to fajn. Je tam taková

14. Háje 13 bodů

Třeboradice - Střešovice 3:2

15. Střešovice 9 bodů

Uhelné sklady - Třeboradice 1:3

16. Stodůlky 6 bodů

Motorlet B - Třeboradice 1:0

Sousedský třeboradický advent je už příjemnou tradicí
Sousedský spolek z Třeboradic přivítal vánoční čas tradičním
adventním setkáním na zahradě Kostela Nanebevzetí Panny
Marie. Desítky sousedů, přátel i obyvatel okolních městských
částí si přišli popovídat, vyslechnout mši a také se všichni

mohli pokochat výstavou dětských prací. Více zajímavostí si
můžete přečít na straně 13.
Foto: Veronika Šimůnková, text: Michal Káva

