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ZPRAVODAJ U NÁS V ČAKOVICÍCH PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC
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{OSOBNOST MĚSÍCE}

Domnívám se, že málokdo z obyvatel Čakovic tuší natož pak ví, že mezi námi žije
osobnost, která je pro svou práci u nás i ve světě vysoce ceněná a uznávaná. Umělec, jehož dílo najdete jak v Národní galerii, tak třeba i na ulici v Bystřici pod
Hostýnem (fotografie na titulní straně, pozn. red.), ale hlavně v katalozích porcelánového a keramického designu z celého světa. Prof. ak. sochař Václav Šerák se
narodil v Čakovicích, prožil tady celý život a přestože měl bezpočet zahraničních
nabídek a se svými expozicemi projel celý svět, vždycky se zase do Čakovic vrátil.
pozn. red.), které otevřelo nejen dveře českým výtvarníkům
na západ, ale i světu k nám. A přestože jsem se poté v průběhu let účastnil dalších zahraničních výstav nejen v Itálii, ale
například i v Buenos Aires, Ženevě, Stuttgartu, Rotterdamu,
Londýně, Sopotech, Amsterdamu, Barceloně, Montrealu,
Budapešti, Sofii, Vídni, Philadelphii a tak dále, na Miláno
nikdy nezapomenu. Byly tam navázány kontakty a vznikly pracovní vztahy, které přežily desítky let a trvají dodnes.
V té době se už také zrodila myšlenka na založení mezinárodní keramické akademie?
Dá se říci, že ano, ale samotná Mezinárodní keramická akademie se sídlem v Ženevě (Académie internationale de la
céramique - AIC, pozn. red.) byla založena kolem roku 1960
a to si pamatuji dobře, byli jsme u toho. (úsměv)
A nejen to, v roce 1998 jste se stal i členem výboru akademie... Jak byly zahraniční kontakty důležité pro umělce vaší generace?

Celý život jste se věnoval porcelánu a keramice, vystavoval jste svá díla po celém světě a nabral
v tomto oboru zkušenosti, jako žádný Čech. Když se
dnes ohlédnete zpět, která událost ve vašem uměleckém životě určila nebo změnila tok dění?
Bylo jich samozřejmě víc, ale určitě významným zlomem
bylo XII. Triennale v Miláně v roce 1960 (stříbrná medaile,

Nesmírně. Bez možnosti srovnání se světovými designéry
bychom se mohli jen těžko sami rozvíjet a posouvat dál. Velikým úspěchem také bylo, že se v roce 1962 podařilo uspořádat
mezinárodní výstavu současné keramiky v Praze, která otevřela cestu nejen pro výtvarníky z Čech a Slovenska, ale doslova z
celé východní Evropy. V té době se odstartovalo také hnutí
mezinárodních sympózií, první sympózium v Bechyni se realizovalo už v roce 1966 a tyto akce fungují dodnes. Za ta léta se
jich zúčastnilo přes 300 výtvarníků z celého světa několika
generací a já jsem možná poslední žijící zakladatel. (úsměv)

Prof. ak. sochař Václav Šerák
Narozen: 9. října 1931 v Čakovicích
1947 - 1948 se vyučil točířem technického porcelánu v Merklíně u Karlových Varů
1948 - 1951 studium na Státní odborné keramické škole v Praze
1951 - 1952 laborant ve Výzkumném ústavu pro jemnou keramiku
1952 - 1958 studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
1958 - 1960 - návrhář v porcelánkách v Lesově a Duchcově
od roku 1961 samostatný výtvarník, od roku 1973 v Ústavu bytové a oděvní kultury Praha
1990 - 2003 docent pro obor keramika a porcelán na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a vedoucí
speciálního ateliéru, v roce 1992 jmenován řádným profesorem
2004 - 2011 vysokoškolský profesor Ústavu umění a designu při Západočeské univerzitě v Plzni
Člen AIC (Académie internationale de la céramique se sídlem v Ženevě) - od roku 1970.
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V posledních letech, přesněji od roku 1990 jste se věnoval i pedagogické činnosti, za což jste také
v roce 2003 obdržel čestnou medaili Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kde jste úspěšně vedl speciální ateliér. Co považujete za hlavní ve výchově nových
generací výtvarníků?
Víte, jsou názory, že nejdůležitější je talent a inspirace
a keramik může tvořit i bez znalosti technologie a výrobních
postupů, kterými se použitý materiál zpracovává. Ale v praxi je
nesmírně důležité pochopit, k jakým chemicko technologickým
procesům dochází, tím se také eliminuje množství neúspěchů,
které se z neznalosti chemie velice často dostaví. Ke keramice
i porcelánu prostě patří kus poctivého řemesla. To by si i začínající umělci měli uvědomit. Řemeslo bez talentu má minimální hodnotu, ale talent sám o sobě také mnoho neznamená.
Vy jste dosáhl největších tvůrčích úspěchů plastikami a
užitým uměním z porcelánu a keramiky, ale je málo
známé, že jste se zúčastnil i mnoha mezinárodních
soutěží a festivalů sněhových a ledových plastik a v roce
2000 jste dokonce s kolegou sochařem Jiřím Laštovičkou získali zlatou medaili na mistrovství světa ve Švédsku?
To byla moc hezká práce. Samozřejmě, že mě i takové úspěchy těší a navíc - když absolvujete několik podobných soutěží, už nikdy nevíte, co je to rýma. (úsměv)
Naposledy jsme vaše realizace mohli obdivovat
na jubilejní výstavě při příležitosti vašich 80. narozenin,
která byla uspořádána na podzim roku 2011 ve výstavní síni designu FUD v Dubí. Bylo to takové malé ohlédnutí za vaší tvorbou. A vy sám se raději ohlížíte nebo se
díváte dopředu?
Podívejte se na ty police (rukou přelétne plný regál v ateliéru)
to všechno ještě musím dodělat, vypálit, atd. Jen co mi to
zdraví dovolí, pustím se znovu do práce, to přece musím
dokončit. Také už mi zase volali z Plzně, kde jsem v posledních letech učil, jestli bych neměl čas...? Copak mám čas se
ohlížet? (široký úsměv)
Velice mě těšilo potkat se s tímto moudrým, zkušeným a přitom skromným umělcem, který říká, že jednoduchost je to
nejtěžší, co může člověk udělat z porcelánu, a jehož porcelán
má opravdovou duši.
SiH
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{TÉMA MĚSÍCE}

1

Už 4. prosince městem chodil Mikuláš.

2

Děti s čertem statečně bojovaly a vysloužily si sladkou odměnu.

3

K atmosféře betléma patří i zvířátka, která Ježíška svým dechem ve chlévě zahřívala.

4

Kouzelný stánek s textilními výrobky, u kterého se zastavil každý.

5

Kostel plný naslouchajících utichl, když zazněly hlasy Štěpánky Heřmánkové a sólisty státní opery Václava Sibery.
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Vážení přátelé,
vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a vstupujeme do velmi diskutovaného
roku 2012. Tento rok s sebou
nese spoustu mýtů a pověr,
podoba světa na počátku letošního roku je výrazně jiná, než
byla na začátku roku 2011.
Veškeré události na mezinárodní scéně, a je to přeměna
arabských zemí, a jsou to diskuze okolo Evropské unie či budoucnosti společné měny,
vedou k tomu, že tento rok bude rokem sebereflexe.
Jasným ukazatelem výše uvedeného je, že v době, kdy píši
tato slova, se dozvídám o úmrtí pana prezidenta Václava
Havla. Ztratili jsme velkého muže, myslitele a statečného
bojovníka proti represivní ideologii. Jsem si však jistý, že
s odchodem Václava Havla neodchází jeho hluboký odkaz.
Na politické půdě hlavního města se též vystřídala velká část
vedení a čas ukáže, jakým směrem se vydá nová špička
magistrátních politiků a jaký to bude mít vliv na naši městskou část Praha - Čakovice. Přestože jsou rozpočty hlavního
města velmi napnuté, bude naším politickým úkolem i nadále připomínat hlavnímu městu, jehož jsme součástí, že naše
městská část, která je jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících městských částí, potřebuje podporu a pozornost.
Vážení čakovičtí, miškovičtí a třeboradičtíi, dovolte mi na
závěr, abych vám popřál úspěšný start do nového roku
2012, abyste nepodlehli defétistickým zprávám, kterými
nás neustále "krmí" media a aby se tento rok stal pro vás
dalším pozitivním a významným rokem.
S úctou
Ing. Alexander Lochman
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{MĚSTSKÁ ČÁST}

Informace o činnosti
Zastupitelstva
a Rady MČ
7. prosince 2012 se konalo 7. zasedání zastupitelstva
městské části Praha - Čakovice s tímto programem:
1. Zpráva o činnosti rady MČ v době mezi 6. a 7. ZMČ
2. Rozpočtová opatření č. 4 roku 2011
3. Návrh zásad hospodaření v období rozpočtového provizoria pro rok 2012
4. Odměny členů a předsedů komisí
5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s. - pozemek parc.č. 1252/33 obec Praha, k.ú. Čakovice
6. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s. pozemky parc.č. 367/6 a 367/16 obec Praha,
k.ú. Miškovice
7. Smlouva o zřízení věcného břemene - PREdistribuce,
a.s. - poz. parc. č. 51/1 a další, obec Praha,
k.ú. Čakovice
8. Uznání vlastnického práva k pozemku parc. č. 53
v obci Praha, k. ú. Čakovice
9. Koupě garáže postavené na pozemku parc.
č. 1348/119 v obci Praha, k. ú. Čakovice
10. Prodej pozemku parc. č. 330/50 v obci Praha, k. ú.
Miškovice
11. Dodatek ke zřizovací listině ZŠ Dr. E. Beneše, Čakovice
12. Upravení zasedacího pořádku zasedání zastupitelstva
13. Zjištění právního stavu ve věci provedení terénních
úprav (skládky) v Miškovicích na parc. č. 303, 304,
243/1 a 364/1, označované jako nedokončená stavba
bikrosového hřiště
14. Vedení silničního okruhu kolem Prahy městskou částí
Praha - Čakovice
15. Nakládání s veřejným majetkem. Zajištění transparentnosti majetkových dispozic
16. Jednací řád
V prosinci 2012 se rada městské části sešla na dvou
jednáních č. 32 a 33 a projednala celkem 49 bodů,
z nichž vybíráme např.:
-

rozpočtová opatření r. 2011
smlouva o provozu a údržbě veřejného osvětlení vnitrobloku Na Kačence se společností Eltodo - Citelum
zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu městské části na rok 2012 pro organizace,
spolky a sdružení působící na území MČ
souhlas s čerpáním rozpočtové rezervy pro stavby ZŠ
- rozšíření učebních prostor a přestavba a nástavba
bytových domů U Párníků 697-698
dodatek ke smlouvě na výkon autorského dozoru
stavby ZŠ - rozšíření učebních prostor
výběrová řízení na opravu tří bytů v Myjavské 626
žádost o dokoupení části pozemků parc. č. 1452/1
a 1272 v k.ú. Čakovice
žádosti o připojení pozemků na komunikace, které
jsou ve správě městské části
žádost o povolení stavby na poz. parc. č. 320/298
v k.ú. Třeboradice
nájemní smlouvy na byty a souhlas s výměnou bytu
smlouvy s dodavateli technické přípravy a tisku časopisu U nás v Čakovicích
nový ceník inzerce časopisu

Zápisy z jednání Rady a Zastupitelstva MČ jsou uloženy
a k dispozici zájemcům na Úřadu MČ a jsou také umístěny
na stránkách www.cakovice.cz
Ing. Milena Pekařová, tajemnice ÚMČ
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Změny zákona o občanských průkazech
od 1.1.2012

1. ledna 2012 vstoupí v platnost novela zákona o občanských průkazech, která úplně změní vydávání a obsah občanských
průkazů. Do nového občanského průkazu nebude možné zapsat některé z údajů, které tam doposud byly. Nový průkaz bude
ve velikosti platební karty.
Vzhledem k tomu, že sdělovací prostředky neinformují vždy úplně přesně, připravili jsme pro vás přehled nejzákladnějších rozdílů mezi novým a starým občanským průkazem. O starý občanský průkaz bude možné v Čakovicích zažádat
pouze do 13.12.2011. O dne později lze zažádat o vydání občanského průkazu na Úřadě městské části Praha 18. Platnost
nebude zákonem nijak omezena. Tzn. průkaz bude platný po dobu v něm uvedenou.
Do nového občanského průkazu již nebude možné napsat nepovinné údaje o manželovi / manželce s rodným číslem
a o dětech do 18 let s jejich rodnými čísly. Od 1.1.2012 budou nepovinnými údaji pro zápis do občanského průkazu pouze
titul a nově i údaj o rodinném stavu. Pokud nebude občan chtít, nemusí v OP údaj o stavu mít.
Největší změnou v zákoně je zavedení občanského průkazu i pro občany mladší 15 let a to s platností na 5 let. O tyto
občanské průkazy bude moci požádat zákonný zástupce a to za správní poplatek 50,- korun. Pro občany mladší 15 let
nebude nadále OP povinný. Tento občanský průkaz lze použít jako cestovní doklad a to do států Schengenského prostoru
a členských států EU.
K podání žádosti o vydání nového občanského průkazu již nebude potřeba předložit fotografii a vyplněnou žádost.
Žádost se vyplní elektronicky a fotografii pořídí úředník, stejně jako tomu je v současnosti při vydávání cestovních pasů.
V Čakovicích již nebude provozováno detašované pracoviště, ale občané naší městské části si budou moci žádost
podat a nový občanský průkaz převzít u kteréhokoliv úřadu příslušného k vydávání občanských průkazů.

Milí spoluobčané,

domnívám se, že je vhodné na počátku nového roku sestavit bilanci, která reflektuje práci vedení radnice za uplynulé období a
přiblíží vám body, které sledujeme a které jsme dopracovali:
1. Získali jsme pozemky z úřadu pro zastupování státu ve věci majetkové. Řízení probíhalo více než 10 let. Na těchto pozemcích je navržená výstavba nové mateřské školky
2. Dokončili jsme rekonstrukci nového prostoru v podkroví zámečku
3. Navýšili jsme počet odpadkových košů v městské části
4. Zefektivnili jsme systém úklidu sněhu a komunikací
5. Zřídili jsme právní poradnu pro seniory
6. Posílili jsme bezpečnost dopravy v okolí základní školy
7. Dokončujeme nástavbu bytových domů "U Parníků" a zároveň probíhá další etapa rekonstrukce bytového fondu
8. Dokončujeme nástavbu základní školy Dr. Edvarda Beneše, kde rozšiřuje učební prostory
9. Dokončili jsme rekonstrukci vnitrobloku "Na Kačence" v Miškovicích
10. Dopracovali jsme projekt pro územní rozhodnutí na chodníky v Třeboradicích
11. Provedli jsme výměnu informačních technologii v úřadu MČ a pracujeme na nové podobě internetových stránek
12. Zadali jsme studii na komplexní sí cyklostezek vycházející z historických stezek a zároveň z nového osídlení naší městské
části.
13. Zadali jsme vypracování komplexní dopravní studie, včetně možnosti vytvoření náměstí v historickém centru Čakovic
14. Vypracovali jsme novou bytovou koncepci
15. Vedeme jednání s českou poštou o umístění nové pošty a zdravotnického zařízení do objektu patřícímu městské části
v ulici "Petříková"
16. Dokončili jsme dokumentaci pro územní řízení na výstavbu nové mateřské školy v Něvské ulici. Stavba bude zahájená
v roce 2012
17. Dokončujeme dokumentaci úpravy prostor pro školku v Cukrovarské ulici. K těmto účelům, jsme vyřídili dotaci od hlavního města
18. Pracujeme společně s MČ Kbely a Letňany na podobě jižního obchvatu Čakovic, který by měl ulevit naší centrální dopravní páteři
19. Posílili jsme aktivitu Městské policie, hlavně v oblasti bezpečnosti
20. Aktivně spolupracujeme se všemi městskými částmi na reformě veřejné správy
21. Přes finanční omezení rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2011 jsme obhájili zachování stávající úrovně dopravní obslužnosti MHD
22. Dokončili jsme projekt pro stavební řízení na křižovatku se světelnou signalizací: Cukrovarská-Kostelecká-Za Tratí
23. Zahájili jsme práce na zadání Relax parku
24. Uspořádali jsme úspěšný jarmark a podzimní posvícení s uzavřením Cukrovarské ulice - což tu nebylo více než 20 let
25. Uspořádali jsme ve spolupráci s místní farností návštěvu arcibiskupa Dominika Duky
26. Připravujeme návštěvu primátora a ministra školství v roce 2012
27. Zahájili jsme jednání s ministerstvem dopravy ve věci rekonstrukce nástupních ploch na nádraží
28. Připravili jsme transparentnější formu přidělování grantů
29. Připravujeme systém protikorupčních opatření a opatření ke zvýšení transparentnosti úřadu
30. Vylepšili jsme podmínky městské části ve smlouvách o spolupráci s developery, které domluvilo předchozí vedení radnice
a to konkrétně:
a) v případě společnosti MK development, s.r.o. jsme získali prostory pro školku o rozloze 500 m2 upravených podle
naších potřeb. Smlouva je před podpisem. Jedná se o hodnotu pro městskou část ve výši cca 14 miliónů
b) v případě společnosti JL Sport, s.r.o. jsme získali pro městskou část dodatečných 4,5 miliónu
c) v případě společnosti Kugel Krkonoše, se jednalo o dodatečný příspěvek ve výši 600 tisíc
31. Zamrazili jsme postavení třech domů nevhodně navržených pro lokalitu před zámečkem, probíhá s investorem jednání o
změně projektu. Investor v prvé řadě nabídl kompenzační částku 4 milióny plus vyšší cenu za prodej pozemků. Trváme
však na změně projektu, která bude vhodnější pro danou oblast u zámečku
32. Získali jsme dotaci od ministerstva kultury ve výši půl miliónu korun pro náš Kostel Sv. Remigia
Vážení přátelé, dovolte mi, abych poděkoval všem radním, zastupitelům, členům jednotlivých komisí, úředníkům a občanům,
kteří se podíleli a dále podílejí na dosažení výše uvedených výsledků.
Ing. Alexander Lochman, starosta
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{AKTIVITY}

Našim krédem
je spokojenost dětí
a rodičů
MČ Praha - Čakovice plánuje začátkem roku 2012 za podpory zástupkyně starosty Blanky Klimešové otevřít nový
klub "KLUBíčko našich dětí".
Klub je určen dětem ve věku 1,5 - 11 let a je zaměřený na
všestranné aktivity, zdravý tělesný i duševní rozvoj spojený
za pěkného počasí s pobytem v přírodě. Bude se jednat
například o aktivity hudební, tělesné, výtvarné atp.
KLUBíčko by mělo sloužit i ke vzájemnému seznámení rodičů dětí stejného věku, je to příležitost potkat se s ostatními maminkami a tatínky, popovídat si, prožít chvíle v příjemném prostředí bez nutnosti být očima neustále připoután ke svému dítěti. Klub rodičů s dětmi se bude scházet
vždy v úterý a ve čtvrtek od 16 - 17 hod.
V dopoledních hodinách bude v případě zájmu v prostoru
klubu probíhat výuka anglického a španělského jazyka pro
děti ve věku 3 - 6 let.
KLUBíčko dále nabídne dětem pravidelná divadelní představení, spolupráci s místním farářem, různé oblastní soutěže na Praze 9 (např. olympiádu), opékání buřtů, dětskou
diskotéku, kouzelníka, atp.
V případě velkého zájmu bude do budoucna provoz klubu
rozšířen i pro děti mladší 1,5 roku v doprovodu rodičů, dále
budeme moci v klubu nabídnout i další aktivity jako je cvičení rodičů s dětmi, zajímavé přednášky, výuku jazyků,
výuku latinskoamerických tanců atd.
Sdělte prosím svůj zájem o členství svých dětí v klubu
na e-mail: klimesova@cakovice.cz nebo telefonicky:
Bc. Blanka Klimešová 777 482 995, příp. Mgr. Jana Hirková
723 028 977.
Formulář přihlášky do klubu "KLUBíčko našich dětí" je ke
stažení na www.cakovice.cz
Bc. Blanka Klimešová, zástupkyně starosty
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{SPORT}

Čakovičtí skončili těsně před
semifinálovými branami
Tradičním závěrem roku je pro nohejbalisty turnaj Poslední
smeč. Tělovýchovná jednota Pankrác jej ve své sportovní
hale pořádala již pošestadvacáté.
Na turnaj se přihlásilo dvacet týmů, které byly rozděleny do pěti základních skupin. Po dvou
nejlepších z každé z nich pak postoupily do čtvrtfinálových skupin a dále se už hrálo o medaile. Na turnaji pochopitelně nemohl chybět ani tradiční účastník tohoto předvánočního nohej-

balového klání, hráči TJ Avia Čakovice. Ti postavili A a B tým.
Čakovické áčko nastoupilo v sestavě Ondřej Pachman, Ondřej Cibulka, Marek Hofman,
Tomáš Macurek. Béčko postavilo do hry Jakuba Mrákavu, Ondřeje Kurku, Martina Strejčka
a Jiřího Suchého.
Hráči z A týmu v základní skupině hráli nerozhodně 1:1 se všemi třemi soupeři, ale i to jim
stačilo k tomu, aby se kvalifikovali do čtvrtfinálové skupiny. V ní nestačili na nejlepší dva
týmy, Karlovy Vary a Košice a skončili tak těsně pod hranou postupu do semifinálových bojů.
Čakovické béčko obsadilo čtvrté místo jedné ze základních skupin, když remizovalo s I.T.D.,
Českým Brodem a podlehlo pozdějším vítězům turnaje.
Těmi se nakonec stali nohejbalisté Karlových Varů, kteří v dramatickém finále porazili elitní
slovenský celek z Košic 2:1. Bronzová příčka patří Benešovu.
Výsledky Čakovic A
Základní skupina: Čakovice A - Čelákovice 1:1, Čakovice A - Karlovy Vary B 1:1, Čakovice
A - Solidarita Praha 1:1, 2. místo ve skupině.
Postupová skupina: Čakovice A - Karlovy Vary A 0:2, Čakovice A - Start Praha 2:0, Čakovice A - Košice A 0:2, Čakovice A - Modřice 1:1, 3. místo ve skupině.
Výsledky Čakovic B
Základní skupina: Čakovice B - Karlovy Vary A 0:2, Čakovice B - Český Brod 1:1, Čakovice B
- I.T.D. 1:1, 4. místo ve skupině.
Čakovické áčko nastoupilo v sestavě Ondřej Pachman, Ondřej Cibulka, Marek Hofman,
Tomáš Macurek. Béčko postavilo do hry Jakuba Mrákavu, Ondřeje Kurku, Martina Strejčka a
Jiřího Suchého.
Michal Káva

Čakovický Ondřej Cibulka (vpravo) bojuje o míč v utkání proti béčku Karlových Varů.

Šipky létají čím dál tím častěji
V Čakovicích a okolí se v poslední době zvyšuje popularita šipek. Hrají se ligové
soutěže různých kategorií a také turnaje pro veřejnost. A právě dva takové během
uplynulého měsíce proběhly v Čakovicích a Miškovicích.

Turnaj Čakovice: (zleva) 2. Štefan Zsiga, 1. David Kočí, 3. Tomáš
Kucarov

Turnaj Miškovice: (zleva) 2. Milan Cajthaml, 1. Roland Balogh,
3. Anna Rubešová

Nejprve se hrálo v čakovické hospůdce Na hřišti. Tam se
mezi sebou potkali registrovaní hráči i ryzí amatéři a
velmi úspěšně o sobě dali vědět domácí veteráni Jiří
Veselý s Antonínem Těšínským, kteří vyřadili několik
favorizovaných hráčů. Do finále turnaje se nakonec
dostala dvojice Štefan Zsiga - David Kočí a z celkového
vítězství se nakonec radoval druhý jmenovaný hráč. Třetí
příčku pak obsadil Tomáš Kucarov.
Další z řady těchto oblíbených a stále se rozšiřujících turnajů poté proběhl v miškovické hospůdce Pod vrbou, kde
se také potkaly na dvě desítky šipkařů.
Na tomto klání se zase velmi dařilo ženské části startovní listiny. Mezi nejlepší čtyřku se totiž probojovaly v
konečném pořadí třetí Anna Rubešová se čtvrtou Alenou
Procházkovou.
Finále se pak stalo záležitostí dvojice Roland Balogh Milan Cajthaml a po napínavém souboji, v němž se předvedli skutečně dva nejlepší šipkaři turnaje, se z turnajového vítězství mohl radovat Roland Balogh.
mk

Úplně spokojení nejsme,
říká trenér Třeboradic
Momentálně nejúspěšnějším fotbalovým týmem v regionu je
klub SK Třeboradice, který nastupuje v Pražském přeboru.
Ten po sedmnácti podzimních kolech obsadil sedmnáctou příčku s bilancí 29 bodů za devět
vítězství, dvě remízy a šest porážek při brankovém poměru 35:29.
Pouze pět týmů (Libuš, Motorlet, střížkovští Bohemians B, Aritma a Královice) je tak v průběhu letošní sezony lepší než právě Třeboradice.
"Jsme rádi, že jsme šestí, ale... Já jsem maximalista, takže kdybych byl spokojený, tak je to
špatně. Za šesté místo jsme rádi, ale mluvit o spokojenosti nemůžeme," říká třeboradický
trenér Václav Drobný.
"Umístění odpovídá našim výkonům a také tomu, jaké týmy jsou v tabulce před námi, protože ty tam jsou oprávněně," dodává.
Do jarních bojů tak Třeboradice půjdou odhodlaně.
"Půjdeme do jara s tím, s čím jsme šli do podzimu, tedy chtít vyhrát každý zápas," burcuje
Drobný. "Budeme do toho chtít dát maximum, což se nám během podzimní části několikrát
nepovedlo. Našim úkolem tedy bude nechat v zápase všechno a když nás soupeř porazí, tak
a se kvůli tomu pořádně nadře!" jasně naznačuje jarní plány.
mk

Snímek je z utkání Uhříněves - SK Třeboradice.
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{BIOPOTRAVINY PRO ZDRAVÍ}
V listopadu 2011 byl v Čakovicích nově otevřen Farmářský
obchůdek. V prodejně najdete veškeré základní biopotraviny a mléčné výrobky, biomaso, biozeleninu a bio-ovoce,
denně čerstvé biopečivo. Majitelka odebírá i produkty českých farmářů - vejce, rakytníkové produkty, škvarkové
pomazánky, medy a jiné. Mimo potravin je možné zakoupit
i drobné dárečky - dřevěné hračky, medové svíčky, dárečky
pro domácí tvoření - filc, ovčí rouno, včelí vosk barevný pro
modelování, panenky a skřítky, vonné pytlíčky, slaměné
výrobky, drahé kameny a minerály. Majitelka má mnohaleté zkušenosti v oblasti zdravé výživy a ráda vám poradí.
Zároveň je velmi flexibilní a ráda splní i vaše přání a obohatí sortiment o nové produkty.
Biopotraviny jsou jakékoli potraviny, které vznikly co nejpřirozenějším a zároveň kontrolovaným způsobem. V ekologickém zemědělství se na rozdíl od běžného zemědělství
nesmí používat umělá hnojiva, škodlivé chemické postřiky
jako pesticidy, herbicidy, fungicidy a geneticky modifikované organismy (GMO). Zvířata musí být chována v souladu
se svými přirozenými potřebami. To znamená, že neznají
velkochovy, pasou se na pastvinách, kde mají přirozenou
potravu, nesmějí se jim dodávat růstové hormony ani preventivní antibiotika.
Při zpracování biopotravin je zakázáno používat určitá aditiva,
tzv. "éčka" - umělé konzervační látky, plnidla, chemická barviva a ochucovadla, umělé aromatické látky, umělá sladidla a
vitaminy syntetického původu, stabilizátory, látky proti hrudkování mouky v chlebu, chemické sloučeniny usnadňující loupání brambor či způsobující zlatavé zabarvení chipsů. Pro
výrobu je povoleno 50 druhů aditiv, která jsou většinou přírodního původu. Nesmí se používat ani ozařování, bělení nebo
mikrovlnný ohřev. Mezi "éčky" najdete látky přirozené, ale i
takové, které pocházejí z dehtu a ropných produktů a zůstávají dlouho v našem těle. Tím pak přispívají k běžným zdravotním problémům jako je špatné trávení, bolesti hlavy, vyrážky, alergie, astma, hyperaktivita a nesoustředěnost a mnohá
jiná závažnější onemocnění. Skutečné přírodní potraviny nám
pak připadají málo slané, sladké, nebo málo barevné.
Všechny biopotraviny jsou vyrobeny podle Zákona o ekologickém zemědělství č.242/2000Sb. a Nařízení rady EHS
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č.2092/91. Dozor nad dodržováním požadavků legislativy
vykonává Ministerstvo zemědělství ČR prostřednictvím
nezávislých kontrolních organizací - například ABCERT,
BIOKONT, KEZ. Pokud ekologický zemědělec splní všechny
podmínky, obdrží certifikát a možnost používat značku bio
na 1 rok. Pravidelně i namátkově jsou ekozemědělci i zpracovatelé kontrolováni. V případě podezření kontaminace se
odebírají vzorky na laboratorní analýzu. Pokud se prokáže
výskyt nějaké nežádoucí látky, která je v ekologickém zemědělství zakázána, nemůže být produkt označen bio. Veškeré produkty bio podléhají mimo jiné i kontrole SZP, která
kontroluje i konvenční potraviny.
Kvalitní výrobky odráží vždy svou reálnou cenu. Každý tuší
o kolik je dražší pravý vanilkový lusk než jeho chemická
imitace etylvanilin. Produkce biopotravin vyžaduje více
ruční práce, bez použití konzervačních látek hrozí větší
ztráty, s výrobou jsou spojeny i vyšší náklady na certifikaci.
Podle lékařů je v ČR základním problémem přejídání. Kdybychom nakupovali menší množství jídla, mohli bychom jíst

téměř všechno v biokvalitě. Navíc je velký rozdíl, když sníte
krajíc biochleba a krajíc konvenčního chleba. Biochleba vás
zasytí mnohem více, protože obsahuje mnohem více kvalitních obilovin. Navíc jíte-li plnohodnotné potraviny a žijete
přirozeně zdravým způsobem, ušetříte peníze za potravinové doplňky, jako jsou multivitaminy, preparáty na hubnutí,
apod.
Biopotraviny jsou nutričně hodnotnější. Například biomléko obsahuje o 60% více zdravých mastných kyselin jako je
Omega 3 a o 20% více antioxidantů a větší množství vitamínu E. Bioovoce a biozelenina obsahuje o 10-50% více
vitamínů a antioxidantů. Biopotraviny obsahují méně škodlivých látek. Obsah dusičnanů je v biozelenině o 10-50%
nižší, než u běžně konvenčního ovoce a zeleniny. Zatížení
zbytkovými pesticidy je u bioovoce 550x nižší a u biozeleniny až 700x nižší. Biozelenina a bioovoce obsahuje méně
vody a až o 20% více sušiny. Prokázalo se, že biomaso a
biomléko pozitivně ovlivňuje kvalitu mateřského mléka,
které pak obsahuje více mastných kyselin.

Proč BIO dětem?
Rozvíjející se dětský organismus je mnohem citlivější na vystavení toxickým chemikáliím, jež se vyskytují v životním prostředí, než organismus dospělého člověka. Stále více rodičů, kteří chtějí svého potomka uchránit od rizik, jež s sebou nese
vystavení pesticidům, antibiotikům a geneticky modifikovaným složkám, proto dnes volí stravu v bio kvalitě.
BIO je:
■ výživnější - více Omega 3-mastných kyselin, více flavonoidů, vlákniny, vitamínů a minerálů
■ bezpečnější - méně dusičnanů,10x méně "éček" (aditiv), 50x-70x méně reziduí pesticidů, žádné nedovolené pomocné látky, žádné syntetické prostředky (herbicidy), žádné regulátory růstu, urychlovače zrání, žádná syntetická dusíkatá hnojiva a lehce rozpustná fosforečná hnojiva, žádná umělá arómata a barviva ani geneticky modifikované rostliny, zvířata a pomocné látky.
■ přátelské ke zvířatům - krávy se pasou a konzumují seno a trávu, každá kráva přivádí vlastní tele na svět, telata pijí
mateřské mléko, prasatům se neodstraňují ocásky, výběh pro slepice je stále zelený, kuřata dokážou unést svoji váhu,
je zakázáno používat elektrické imobilizéry za účelem omezení pohybu zvířat, zvířata nejsou dopována, nemocná zvířata jsou léčena přírodními prostředky a spotřeba antibiotik je nízká až nulová.
Ekologické zemědělství chrání přírodu - podporuje druhovou pestrost rostlin, orná půda lépe odolává erozi, neznečišuje
podzemní vody, snižuje emise amoniaku, snižuje uvolňování kysličníku uhličitého.
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{INFORMUJEME}

Mobilní obchodní kancelář
Pražské plynárenské
Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu označeném logem Pražské plynárenské, a. s. zaparkovaném na náměstí Jiřího Berana.
Termíny přistavení:
17. 1. - 12,00 - 14,30
21. 2. - 8,00 - 11,00
26. 3. - 14,30 - 17,00
2. 5. - 10,30 - 13,30
7. 6. - 12,00 - 14,30

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Pražská plynárenská, a. s. ve spolupráci s dceřinou společností Měření dodávek
plynu, a. s. a ÚMČ Praha - Čakovice nabízí odběratelům zemního plynu novou službu
- tzv. "mobilní obchodní kancelář", jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální
zákazníci Pražské plynárenské, a. s. mohou vyřídit záležitosti související s odběrem
zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.
Mobilní kancelář poskytuje zejména tyto služby:
●
●
●
●
●
●

zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména, atd.)
převzetí reklamace
výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
informace k otázkám souvisejícím s dodávkami zemního plynu
tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
Bližší informace na tel. číslech 267 175 174 a 267 175 202

Podvodník

Informace o kriminalitě

Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom vás varovali před
protiprávním jednáním jednatele firmy Lukrstav, který v roce
2011 již v několika případech pod příslibem vykonání stavebních a jiných prací i proti podpisu smlouvy a dalších dokumentů převzal zálohy na stavební materiál, zálohy na dílo aj., avšak
tento nedodal, nedokonal práce, nevrátil "neprostavěné" peníze
apod., pročež je v současnosti prověřován pro pokračující trestnou činnost podvodu odborem hospodářské kriminality Obvodního ředitelství policie Praha III.
Vzhledem k tomu, že svou podnikatelskou činnost cíleně avizuje mimo jiné i letákovými kampaněmi (viz leták v příloze)
i v našich obcích, upozorňujeme vás, abyste na takovou nabídku nereagovali a zejména neposkytovali žádné zálohy.
MP Čakovice

Na území Čakovic bylo v období od 1. 7. do 31. 10. 2011
evidováno:
■ 15 odcizených motorových vozidel (značek Škoda,
VW, Renault)
■ 3 případy vloupání do bytů
■ 19 kapesních krádeží a to hlavně v OC Globus
a v MHD
■ žádná loupež
■ žádná trestná činnost páchaná na seniorech
Velitel Policie ČR oddělení Praha II
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{DĚTEM}

Střední škola Čakovice - škola pro život
né soutěže, odborné kurzy a mnoho dalších. A tak hned na
začátku školního roku v rámci programu Leonardo da Vinci
absolvovalo na Kypru v hotelových komplexech 5-týdenní
zahraniční odbornou praxi 15 žáků, další žáci byli vysláni
do německých a rakouských hotelů. Nyní probíhá intenzivní
jazyková příprava žáků oboru Chovatel cizokrajných zvířat,
kteří na jaře příštího roku s tímto programem vycestují na stáž
do lisabonské ZOO.
Účast na gastronomických soutěžích u nás i v zahraničí
v průběhu celého školního roku je pro školu samozřejmostí
a téměř vždy je korunována úspěchem. Posledním medailovým oceněním je 3. místo v kategorii "slavnostní tabule"
na mezinárodní soutěži v Bratislavě "Európa 2011" získané
v říjnu roku 2011.
O kvalitách školy a vysoké odbornosti svědčí i fakt, že letos
byla již pošesté oceněna Hospodářskou komorou a získala
čestné uznání za vysokou úroveň praktické přípravy. Opětovně jsme byli osloveni prezidentem Asociace kuchařů a cukrářů ČR Bc. Miroslavem Kubecem, který je zároveň WACS Continental director Central Europe, abychom byli i v tomto roce
organizátorem českého regionálního kola nejvyšší odborné
soutěže Gastro Junior - Nowaco Cup 2012. Soutěž pro žáky
gastronomických oborů kuchař, cukrář a číšník byla vyhlášena již poosmnácté a proběhla ve dnech 24. a 25. 11. 2011
v pražském Kongresovém centru ve spolupráci s Magistrátem
hlavního města Prahy a byla doprovodným programem výstavy Schola Pragensis. Talentované naděje české gastronomie,

které se nebojí ukázat své dovednosti před širokým publikem,
představilo celkem 31 škol. Žáci při zpracování soutěžních
surovin, které mimochodem v tomto ročníku patřily zatím
k nejobtížnějším v rámci všech kol soutěže, byli hodnoceni
vysoce odbornými komisemi - zástupci Asociace kuchařů
a cukrářů ČR a Asociace číšníků ČR. Soutěžící kuchař čakovické školy Jakub Lejčko se umístil ve stříbrném pásmu a spolu
s nejlepšími kuchaři, cukráři a číšníky postupuje do finálového
kola této soutěže pro Čechy a Moravu, které se bude konat na
konci února 2012 v Brně jako doprovodný program mezinárodních veletrhů Salima, MBK, Inteco, Vinex a Embax.
Škola se také současně prezentovala na 16. ročníku přehlídky pražských středních škol Schola Pragensis. V konkurenčním prostředí přibližně 150 škol nebylo snadné zaujmout
návštěvníky a co nejlépe se představit. V tomto ohledu se
výrazně prosadili žáci chovatelé se svými chovanci - zvířátky.
Gastronomické obory vsadily na "živou" prezentaci svých již
získaných dovedností a tak žáci míchali nápoje, flambovali
palačinky, nabízeli občerstvení připravené přímo před zraky
diváků, kteří se mohli potěšit výhledem na Pražský hrad
a Vyšehrad.
Možnost širokého odborného rozvoje při zachování individuálního přístupu k žákům, profesionalita, odbornost - to jsou atributy, které škola svým žákům nabízí. S dalšími informacemi o
čakovické škole se můžete seznámit na www.sou-cakovice.cz.
Ing. Daniela Šmídová,
vedoucí sekretariátu SOŠ a SOU, Praha - Čakovice

V základní škole Dr. Edvarda Beneše budeme po úspěšné premiéře otevírat ve školním roce 2011/2012 opět přípravnou třídu.
Tato třída je vhodnou alternativou pro děti s odkladem povinné školní docházky nebo pro děti, které budou v příštím školním roce
plnit poslední rok předškolního vzdělávání. Navštěvování přípravné třídy je velmi přínosné pro usnadnění přestupu dětí z mateřské školky do první třídy ZŠ. Vzdělávací aktivity se řídí kurikulem předškolního vzdělávání, nejedná se tedy o klasickou školní
výuku. Při maximálním počtu 15 dětí se přirozenou formou snažíme o rovnoměrné naplňování všech dětských potřeb a o vytváření vhodných a podnětných podmínek k učení dítěte. Režim dětí je velmi podobný režimu školáků v první třídě. Během dopoledne se seznamují se základními návyky potřebnými pro úspěšné zahájení školní docházky a tyto činnosti pak střídají s aktivním odpočinkem v tělocvičně nebo na hřišti. Třída funguje v časovém rozsahu dle rozvrhu prvního ročníku (tj. 8:00 - 11:40). Po
obědě ve školní jídelně pak děti využívají služeb školní družiny, kde se jim věnují školní vychovatelky. V družině se seznamují se
stávajícími prvňáčky, se kterými navštěvují různé exkurze, jezdí na výlety a vyměňují si tak své zkušenosti se školou. Provoz
školní družiny je každý den od 6:00 do 17:00. Základní myšlenkou přípravné třídy je pomoci rodině a dítěti k optimálnímu startu do dalšího stupně vzdělávání. Pro ty z vás, kteří budete mít zájem o podrobnější informace, bude paní učitelka naší přípravky k dispozici přímo u zápisu do 1 ročníku. Zápis se na naší škole koná 1. a 2. února 2012 a všichni rodiče budoucích prvňáků
a žáků přípravky jsou srdečně zváni.
Mgr. Martin Střelec, ředitel ZŠ Dr. E. Beneše

Malí muzikanti na vánoční besídce v Centru pro předškolní
děti v Čakovicích 19. prosince 2011 poprvé "koncertovali".

Soutěžící studenti, kteří byli vyhodnoceni ve stříbrném pásmu.
Zleva Jakub Lejčko (Čakovice), Tien Nguyen Quang, Petr Čanecký a Marek Pel.

Škola, která své žáky vyučuje nejen v lavicích, ale především
se zaměřuje na získávání neocenitelných zkušeností v praxi,
tak to je Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Praha - Čakovice, jejímž zřizovatelem je hlavní město Praha.
Všichni úspěšní absolventi této školy zakončují studium bu
maturitní zkouškou, anebo u tříletých a dvouletého oboru získávají výuční list. Hlavní zaměření školy je na gastronomii, ale
lze zde nalézt i výjimečný a velmi žádaný obor s maturitní
zkouškou - Chovatel cizokrajných zvířat. Aby škola dostála
plnění svého cíle vysoké odbornosti žáků, tak v rámci odborné praxe vzdělávání žáků v průběhu školního roku realizuje
mnoho aktivit - gastronomické akce, zahraniční stáže, odbor-

Přípravná třída v ZŠ
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{SENIORŮM}

Advent v klubu seniorů
1

1
2

3

2

Paní Maříková a Pěknicová se soustředily na malování
skleněných svícnů.
Vlastnoručně vyrobeným svícnem si slavnostní tabuli
ozdobily i paní Krausová a Marhoulová.
Všechny přítomné dámy se dobře pobavily při výrobě
svíček z voskových plátů.

Žaluzie, rolety, sítě, markýzy, garnýže, shrnovací
dveře, čalounění dveří, silikon.těsnění, stropní sušáky
prádla, malování Petříček 606350270, 286884339
Pedikúra Miškovice. 145Kč s docházkou 195Kč.
Přijímám poukázky seniorů od MČ Čakovice,
tel.: 606 500 867, 283 932 971

3

Přednášková a tématická odpoledne v klubu
seniorů
LEDEN:
11. 1. 14.00 HOD.
12. 1. 14.00 HOD.
18. 1. 14.00 HOD.
25. 1. 14.00 HOD.
26. 1. 14.00 HOD.

Monika Haasová "Sny"
Martina Červenková "Cvičení pro seniory"
Eva Sokolová "Vltava v Praze - její mosty, ostrovy a nábřeží"
Cvičení pro seniory s Martinou
Ing. Alena Čupová "Celostní alternativní medicína - úvod" (Pětidílný seminář)

ÚNOR:
1. 2. 14.00 HOD.
8. 2. 14.00 HOD.
15. 2. 14.00 HOD.
23. 2. 14.00 HOD.

Eva Sokolová "Pražské sochy a pomníky"
Věra Dolečková "Beseda o Číně"
Monika Haasová "Bu šastná"
Ing. Alena Čupová "Celostní alternativní medicína - fyzická složka člověka"

29. 2. 14.00 HOD.

Miriam Kupková "Odpoledne s keramikou"

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 zajišuje
Úřad MČ - toto číslo vyšlo v lednu 2012.

11

CA_1_2012_tisk2.qxd

2.1.2012

10:56

StrÆnka 12

Advent začal na zámku

Mikulášský koncert
v Třeboradicích

Zpívalo se i na Adventních
trzích

