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Koupaliště v Čakovicích
opět vítá nekonečné
zástupy návštěvníků,
kteří se chtějí osvěžit.
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Čakovický spolek
Bílej mlejn připravil
představení hry bratří
Čapků Ze života hmyzu.
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Fotbalisté Čakovic se
připravují na sezonu
v 1. B třídě.

ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC
červenec, srpen 2015

U NÁS
V ČAKOVICÍCH
Elektrárna v Třeboradicích:
Ano či ne?, str. 4-6

2

inzerce
Společnost MADE GROUP,
a.s. hledá pro obchodní odd.
ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICI.
Požadujeme: VŠ, SŠ vzdělání,
schopnost zvládat zátěžové situace,
max. flexibilitu, spolehlivost, znalost
anglického jazyka. Náplň práce:
komunikace se zákazníky, příjem
a zpracování objednávek, práce
s interním systémem, zadávání
a aktualizace dat. Možnost i na
poloviční úvazek. V případě zájmu
zašlete strukturovaný životopis
s fotografií na e-mail:
personal@madegroup.cz

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

KADEŘNICTVÍ MEGGII v Letňanech
(Pavla Beneše 750/12), sleva pro nové
zákazníky v salónu 10%. Možnost
zajištění kompletního kadeřnického
servisu V POHODLÍ VAŠEHO
DOMOVA. Tel.: 775 473 782.

Pronájem garáží v ulici Žamberská.
Cena dohodou. Tel. 739 246 004.

KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy. Tel. 775 132 921.

Společnost MADE GROUP, a.s. hledá
SKLADNÍKA. Požadujeme: praxe
alespoň 1 rok na obdobné pozici,
velmi dobré organizační schopnosti,
základní znalost práce na PC, čistý
trestní rejstřík, dobrý zdravotní stav,
spolehlivost, zodpovědnost, smysl pro
pořádek. Náplň práce: příjem a výdej
zboží, vlastní manipulace se zbožím
ve skladu a v regálovém systému
(nakládky, vykládky, skladování,
apod.), skladová evidence zboží na
PC, další skladové operace, práce
ve třísměnném provozu (R/O/N).
V případě zájmu zašlete strukturovaný
životopis na e-mail:
personal@madegroup.cz
!! Odvoz starého nábytku na skládku !!
Stěhování všeho druhu. Vyklízení
sklepů, bytů, pozůstalostí atd.
Naložíme a odvezeme cokoliv. Vše za
rozumnou cenu. Volejte: 773 484 056

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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mĚStSkÁ čÁSt 3
Milí sousedé,
léto se pomalu přehouplo do své druhé poloviny,
někdo z nás už má dovolenou za sebou a někdo se
na ni teprve těší.
V minulých dnech a týdnech jsem zaregistroval,
že se mezi vámi množí dotazy ohledně toho, že se
mluví o realizaci energetického zdroje v areálu třeboradické teplárny a také na nedávno zahájenou
stavbu velkého objektu v těsné blízkosti hypermarketu Globus.
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Co se týče elektrárny v Třeboradicích, tak v současné době není žádná hlubší projektová dokumentace pro územní řízení, ani žádné stavební povolení.
Mohu vás tedy uklidnit, že rozhodně nejde o žádnou aktuální záležitost a hlavně - městská část se
o ochranu svých obyvatel bude starat. Podrobné
informace o této záležitosti si můžete přečíst na
následujících stranách.
Stavba vedle Globusu se předpokládala již od vzniku samotného hypermarketu, Globus ji ale začal realizovat až nyní. Dnes se tam staví nový obchodní
dům s nábytkem, který, jak věřím, rozšíří nabídku
tohoto druhu zboží v naší městské části.

Téměř každý z nás se někdy potýkal s kolonami
na Kostelecké ulici. A právě pro řidiče, ale i cestující městskou hromadnou dopravou, mám dobrou
zprávu. S Globusem jsme otevřeli další jednání
o rozšíření kruhového objezdu. Globus by přenechal pozemky, které se budou tohoto rozšíření
týkat. Vše je ve fázi studie a důvodem tohoto plánování je to, aby křižovatka s kruhovým objezdem
na Kostelecké byla lépe propustná, snížil se počet
kolon a kruhový objezd se transformoval, protože
dnes kapacitně dopravním potřebám občanů již
neodpovídá.
Přeji vám, ať už své volné dny trávíte u vody nebo
ve stínu chaloupky, abyste si užívali letního klidu
a nabíjeli se dobrou náladou. Rád bych vás také pozval na slavnostní otevřené nové školy, které proběhne 1. září od 8 hodin. Půjde o otevření nového
detašovaného pracoviště Základní školy Dr. E. Beneše a zúčastní se jej také primátorka Prahy Adriana Krnáčová.
S úctou Váš starosta
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.

Mezi občany začaly kolovat zprávy o možnosti vybudování
elektrárny v Třeboradicích, která by měla Praze sloužit v případě
blackoutu. Co to ten blackout je? V jaké je to vše fázi? Co na to
starosta Alexander Lochman?

Čakovické koupaliště pojme až 3 tisíce
návštěvníků
Kde jinde se v horkých letních dnech, které teď panují, zchladit,
než na čakovickém koupališti TJ Avia. Na něj tradičně míří
stovky a stovky návštěvníků, ať už z naší městské části nebo
i z blízkého či vzdálenějšího okolí.

Mateřské centrum Cirkus vítalo návštěvníky
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Vyroste v Třeboradicích energetický zdroj?
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Z obsahu

Pětadvacet spolků z nejrůznějších odvětví se sešlo v čakovickém
zámeckém parku na druhém ročníku Spolkového dne.
Návštěvníci tak na jednom místě viděli vše, čím se mohou jejich
děti zabavit.

Čapkovo Ze života hmyzu v Čakovicích
Známá divadelní hra Ze života hmyzu vyšla z pera bratří Čapků
již před 93 lety a zásluhou čakovických ochotníků, kteří ji dlouhé
dva roky nacvičovali, jsme mohli návštívit slavnostní premiéru.

Fotbalisté se chystají na novou soutěž
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Spolkový den se vydařil na jedničku

Mateřské centrum Cirkus slaví v letošním roce 21. narozeniny
a při té příležitosti uspořádalo Den otevřených dveří. Děti
si užívaly ve výtvarných hernách nebo při divadelním či
hudebním vystoupení.

Čakovičtí fotbalisté s přehledem vyhráli minulou sezonu
2. třídy a zajistili si tak postup o patro výš. O tom, jak na
tom tým je a s jakými plány nastoupí, jsme si povídali
s trenérem Petrem Rosenhoferem.

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,
Kateřina Marszálková. Jazyková korektura: Michal Káva. Příjem inzerce: inzerce@cakovice.cz, tel.: 283 061 426. Evidenční číslo
MK ČR E 14335. Sazba: MS-Design, tisk: Vydavatelství MAC, spol. s r. o. Distribuci do všech poštovních schránek v MČ Praha
– Čakovice zajišťuje Úřad MČ – toto číslo vyšlo v srpnu 2015.
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Elektrárna v Třeboradicích? Městská část bude všemi prostředky
zajišťovat ochranu svých obyvatel, říká starosta Alexander Lochman
»»Mezi obyvateli naší městské části se začaly objevovat informace
o plánovaném postavení elektrárny
v Třeboradicích. Ta by měla pokrýt
energetickou potřebu metropole při
blackoutu - masivním velkoplošném
výpadku elektrické energie. Nic ale
není na programu dne, vše je teprve v začátcích. O tom, že takových
elektráren, jaká byla měla stát v Třeboradicích, potřebuje Praha hned
patnáct, o aktuálním stavu investice
i o petici obyvatel proti tomuto projektu jsme si popovídali se starostou
Alexandrem Lochmanem.
Pane starosto, kdy se začalo jednat
o tomto projektu?
V roce 2012 proběhlo takzvané první
zjišťovací řízení EIA, které zjišťuje vliv investice na životní prostředí. A tehdy se
počítalo s tím, že by tento energetický

zdroj běžel 3600 hodin, což znamená
252 pracovních dnů. Městská část Praha
Čakovice se tehdy odvolala a zjišťovací
řízení bylo zastaveno. V létě roku 2014 se
toto řízení konalo znovu a tentokrát byl
počet hodin využití snížen na 400 ročně,
tedy devětkrát méně.
A tento plán platí i aktuálně?

na počátku možné investice. Investorem
by měla být společnost PRE Distribuce.
Takže to není tak, že už jsou nastartované stavební stroje? Není to aktuálně
na programu dne?
Přesně tak, teď hned to vůbec není aktuální.

Ano. Počet 400 hodin ročně je současný
předpokládaný provoz a přesto, že městská část opět podala velice fundované
odvolání, které si nechala zpracovat odborníky, tak odbor životního prostředí
na magistrátu usoudil, že nebude potřeba tzv. velká EIA, zkrátka, že nebude
potřeba rozsáhlá analýza dopadu na životní prostředí.

Má městská část možnost do plánování
této investice nějakým způsobem zasahovat?

V jakém stavu plánování je to nyní?

V jakém časovém horizontu se, podle
vás, začne s realizací projektu?

V současné době není žádná hlubší projektová dokumentace pro územní řízení,
ani žádné stavební povolení. Jsme tudíž

Pokud se investor rozhodne tuto investici realizovat a využije všech správních
i politických nástrojů, tak je naším úkolem zajistit ochranu obyvatel naší městské části.

Jde o investici, která by trvala několik let.
Musí proběhnout správní řízení, územní
řízení, investor musí počítat s odvoláními, v rámci stavebního řízení třeba i s několika soudními jednáními.
Navíc bylo řečeno, že Praha by na pokrytí blackoutu nepotřebala jen jednu
takovou elektrárnu, ale o hodně více...
Ano, přesně tak. Pokud vím, tak současné projekty řeší 300 megawattů
z celkových 700, které by Praha v rámci
celkového blackoutu potřebovala. Podle všeho by muselo být 15 podobných
elektráren po celé Praze, aby se celkové
spotřeba energie při blackoutu pokryla.
Cena jedné elektrárny je přes jednu miliardu korun, takže bych rád viděl i celkovou energetickou koncepci Prahy pro
blackout. A nikoliv jen jednu ojedinělou
elektrárnu v Třeboradicích.
Víte o petici obyvatel proti této elektrárně?
Ano, samozřejmě. Hovořil jsem vícekrát
s občany Hovorčovic na počátku vzniku
petice. A považuji za správné, aby lidé
vyjadřovali svůj názor tímto nástrojem.
Dnes tato petice přesáhla i do naší městské části.

Ilustrační foto

Text: Michal Káva
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Blackout. Co by pro Prahu znamenal?
»»Náhlý a totální výpadek elektric-

kého proudu, takzvaný blackout, by
v Praze způsobil obrovské problémy. Asi nejhorší by bylo přerušení
dodávek pitné vody do domácností, či nemocnic. I proto má hlavní
město v plánu postavit záložní zdroj
elektřiny. Vedení Prahy jednalo o výstavbě náhradního zdroje se státem
a výsledkem jednání bylo, že jeden
z těchto zdrojů by mohl stát právě
v Třeboradicích, na místě teplárny.
Ovšem vše je hodně složité a není
to tak, že je o všem již dávno rozhodnuto. Aby byla pokryta potřeba Prahy při blackoutu, muselo by
takových zdrojů být po Praze přes
deset. A to představuje obrovskou
investici.

Co by tzv. blackout znamenal?
V minulém roce proběhlo nenápadně,
bez omezování obyvatel, cvičení, které
mělo ukázat, jak by na tom metropole při
totálním výpadku energie byla. Tehdejší
primátor Tomáš Hudeček konstatoval,
že dosud neexistuje závazný požadavek,
který by stanovil, aby organizace nutné k zachování základních funkcí Prahy,
disponovaly dostatečnými náhradními
zdroji elektrické energie. „Jako optimální
se jeví záloha na dobu 72 hodin, tak jak
je tomu například v Rakousku. Proto navrhujeme státu stanovit závazné normy
pro vybavení určených subjektů náhradními zdroji výdrže 72 hodin bez nutnosti
doplňování pohonnými hmotami," dodal.
Cvičení ukázalo také na nedostatky při
zásobování občanů pitnou vodou. Podle
magistrátu prý bude nutné vypracovat
studii zásobování Prahy pitnou vodou
ze všech možných zdrojů, včetně potravinových řetězců a připravit organizační
podmínky jejího výdeje, včetně ochrany
výdejních míst.
„Při cvičení bylo rovněž zjištěno, že neexistuje seznam pacientů, kteří jsou
doma na přístrojích. Na Bezpečnostní
radě bylo rozhodnuto, že tito lidé budou
vyzváni, aby se dobrovolně nahlásili na
náš odbor zdravotnictví, sociální péče

a prevence, kde bude k dispozici seznam
těchto pacientů. Jiné řešení, než založené na dobrovolnosti, prakticky neexistuje, protože problém souvisí se zákonem
o ochraně osobních údajů," zmínil dále
primátor.
Dostatečné zásoby pitné i užitkové vody,
trvanlivých potravin, teplé oblečení, nebo
třeba záložní rádio s nabitými bateriemi.
Tak by mělo vypadat nouzové vybavení
každé pražské domácnosti pro případ, že
metropoli postihne totální výpadek elektrického proudu takzvaný blackout. Situace, která může podle krizového štábu
hlavního města nastat zcela výjimečně,
přesto ji mohou zapříčinit poměrně obvyklé jevy, jako třeba silná bouře, sněhová kalamita, či technická havárie.
Takový případný masivní výpadek energie by zasáhl skutečně celý život města.
Lidé uvíznou v metru, problémy mohou
nastat v nemocnicích, v zimním období
začnou stovky tisíc domácností mrznout, uzavřeny zůstanou školy a školky.
I proto Praha takové cvičení v minulém
roce udělala.
A z něho prý vyplynulo, že „bude nutné
zorganizovat další cvičení výpadku elektrické energie v součinnosti s dopravním
podnikem a také samostatné cvičení
s Pražskými vodárnami a kanalizacemi
k zajištění dodávek pitné vody. Je nutné připravit cvičení Blackout s tím, že
k výpadku elektrické energie by došlo
v ranních hodinách a byly by vzaty v potaz všechny organizace a činnosti, jež by

výpadkem byly ovlivněny," informoval
magistrát.
Právě přerušení dodávek pitné vody prý
v Praze může znamenat jeden z největších problémů. Už krátce po prvním cvičení Blackout se totiž ukázalo, že zhruba
350 tisíc Pražanů by se takřka okamžitě
po výpadku proudu ocitlo „na suchu."
Asi 600 tisíc lidí by ztratilo běžný přístup
k tekoucí vodě během sedmi až třiceti hodin po vyčerpání samospádových
vodojemů a byli by tak odkázáni na
nouzové dodávky z cisteren. Potvrdil to
účastník cvičení, šéf Pražských vodovodů a kanalizací Petr Mrkos.
„Kdyby se blackout udál, tak by se udál
na větší části Prahy, než bylo cvičení.
V Praze by vodu neměl vůbec nikdo,“
sdělil na nedávné Pražské bezpečnostní
konferenci generál a bezpečnostní odborník Andor Šándor.
Největší blackout v historii se udál v roce
2012 v Indii, kde postihl téměř 700 milionů obyvatel. V letošním roce se s tímto
problémem potýkali v Nizozemí a v Turecku.
Toto vše je ovšem pouze v rovině „co by,
kdyby…“ Praha by záložní energetický
zdroj využila opravdu pouze v případě
totálního výpadku energie. O nutnosti
jeho výstavby tak panují napříč politickým spektrem i napříč občany Prahy různorodé názory.

Text: Michal Káva, Jakub Krupka

V minulém roce proběhlo v Praze rozsáhlé cvičení na blackout, na kterém se podílel
i krizový štáb. Foto: Dimír Šťastný

6

téma

mĚStSkÁ čÁSt

Občané Hovorčovic připravili petici proti výstavbě elektrárny
»»Možnost

vybudování energetického zdroje v areálu třeboradické
teplárny je věc, která by se dotýkala
snad každého občana naší městské části, ale i jejího blízkého okolí.
S tímto plánem nespokojení obyvatelé Hovorčovic připravili petici
a jestli se vám tento stavební záměr
nelíbí, můžete připojit svůj podpis,
kterým dáte najevo svůj nesouhlas.
Důvodem nesouhlasu s výstavbou energetického zdroje je několik aspektů.
Hlavní tři jsou tyto – hluková zátěž, spaliny z bioetanolu a navýšení původně
plánovaného provozu elektrárny ze 400
hodin ročně na nepřetržitý provoz.
„Elektrárna by navýšila hlukovou zátěž
a svým hlukem by obtěžovala okolí. A to

po dobu až 400 hodin ročně. Při kumulaci s dalšími plánovanými záměry,
jakým je například letecký koridor pro
letiště Vodochody, plánovaný pražský
okruh R1, či železniční koridor severní
větve vysokorychlostní tratě Praha – Děčín – Německo a společně s kombinací
dalších, již stávajících zátěží, může dojít
k překročení imisních limitů,“ říkají zástupci petičního výboru z Hovorčovic
jednu z možných trampot.
„Nejbližší zástavba se nachází pouze 600
metrů od elektrárny a spaliny budou odváděny do komínového tělesa vysokého
pouhých 30 metrů. Emise tedy budou
mít velký vliv na okolí,“ pokračují.
Chcete-li i vy připojit svůj podpis proti
výstavbě tohoto energetického zdroje

a máte trvalé bydliště na území Městské
části Praha Čakovice, tak veškeré informace se dozvíte na internetových stránkách ez-treboradice.webnode.cz.
„Naše obce doposud patřily mezi ty klidnější lokality. Přijďte proto i vy podpořit tuto petici a svým podpisem přispět
k tomu, aby elektrárna vyrostla v méně
problematické lokalitě. Udělejte si v nejbližších dnech příjemnou letní vycházku
do některého z podpisových míst v místních restauracích či prodejně, dejte si
něco dobrého či zchlaďte žízeň, a při té
příležitosti se seznamte s celým textem
petice a připojte se k ní svým podpisem
i vy! Nemáme co ztratit,“ zvou členové
petičního výboru občany Čakovic.

Text: Michal Káva

Rada Městské části Praha – Čakovice
Vás srdečně zve na

Slavnostní otevření
nové budovy
ZŠ Dyjská 715
které se uskuteční 1. září 2015
od 9:00 hodin před novou ZŠ

Vchod a parkování je
na přilehlé ulici Dyjská

Starosta
Alexander Lochman

Týden pro nové čtenáře – 9. - 13. 8. 2015





Přijďte se podívat do čakovické knihovny
Přijďte si prohlédnout náš knižní fond
Přijďte se zeptat na všechno, co by vás o knihovně zajímalo
Přijďte se seznámit s našimi službami

Prodloužená otevírací doba platí
i pro stávající čtenáře.

Máme pro vás otevřeno v tyto dny:
Neděle
Pondělí
Středa
Čtvrtek

9. 8. 2015
10. 8. 2015
12. 8. 2015
13. 8. 2015

17.00 – 20.00
8.00 – 19.00
13.00 – 20.00
8.00 – 19.00

Teší se na vás knihovnice
Lucie Límová
Drahomíra Jirmanová

hasiči 7

Mladí hasiči si užili spoustu zábavy
»»Kroužek mladých hasičů SDH
Miškovice připravuje pro své členy
hodně pestrý program a děti si tak
užívají hodně zábavy i dobrodružství. S nástupem prázdninových dnů
se bavily při dvou akcích. Nejprve
malí „soptíci“ bivakovali přímo v objektu miškovických kasáren, kde je
nyní zbrojnice Sboru dobrovolných
hasičů a také si zasoutěžili při povedeném Dětském dnu, jenž proběhl
na fotbalovém hřišti FC Miškovice.
Bivak na zbrojnici
„Tuto akci připravili velcí hasiči pro své
malé kolegy jako poděkování za celoroční práci v kroužku Mladých hasičů. Děti
přespaly na zbrojnici, večer si opékaly
buřty a užily si plno her a překvapení,“
říká vedoucí kroužku Lukáš Horský. „Pozváni byli rovněž kolegové z SDH Březiněves, se kterými úzce spolupracujeme
a doplňujeme družstvo starších žáků,“
dodává.
A večer dokonce hořelo! Ale nebojte se,
nešlo o žádný poplach, ale o součást
dětského programu.
„Aby naše děti ukázaly, co se naučily, tak
jsme pro ně připravily výjezd na uhašení hořícího domečku, během kterého se
doplňovalo miškovické družstvo s březiněveským. Obecenstvo tvořili mladší
Mladí hasiči a v pozdních večerních hodinách pak byli všichni rozděleni do čtyřčlenných hlídek a dle pravidel bojového
řádu hledali pohřešované osoby v opuštěné budově. Samozřejmě pod dohledem statných dospělých hasičů. Vše nakonec dopadlo dobře a všechna plyšová
zvířátka byla zachráněna,“ usmívá se Lukáš Horský při vzpomínce na povedenou
akci plnou dětských úsměvů a nadšení.
„Po skončení záchranné akce všechny děti ulehly plné dojmů ke klidnému
spánku a po snídani jsme je v pořádku
a s novými zážitky předali rodičům,“ říká.

Den plný her na hřišti
Na prahu prázdnin pořádal SDH Miškovice společně s JPO Čakovice a kroužkem
Mladých hasičů na fotbalovém hřišti

FC Miškovice Dětský den plný her a zábavy.
„Pro děti jsme připravili různé soutěže
o sladkosti i věcné ceny, které věnovali
sponzoři hasičů. Děti si mohly vyzkoušet svoji přesnost a trpělivost při lovení
umělých rybiček, střelbě s frisbee na terč
nebo si mohly zkusit projít překážkovou
dráhu bez chybičky. Novou soutěží bylo
přetahování s gumovým lanem, nejvíce
zábavy si však děti užily při stříkání vody
na kuželku. Ačkoliv nám počasí příliš
nepřálo, tak na všech stanovištích bylo
plno a zábavy si užívaly nejen děti, ale
také rodiče a obsluha her,“ vzpomíná vedoucí kroužku Lukáš Horský.
Miškovičtí mladí hasiči se na zdárném
průběhu celého dne aktivně podíleli
a svojí pomocí na stanovištích byli příkladem pro své kamarády z celých Miškovic.
„Aby se kroužek prezentoval tím, co se
za první rok činnosti mladí hasiči naučili, připravili jejich velcí kolegové hasiči ukázku hašení požárů dřevěných
domečků. Naši nejmenší hasiči přijeli

k zásahu vozidlem DA 8 VW Transporter
a každý měl předem připravený úkol –
připojit se na vodu, natáhnout dopravní
vedení k rozdělovači, připojit dva útočné
proudy, dojít k hořícímu domečku a uhasit oheň,“ přibližuje Lukáš Horský nejnapínavější část dne.
Děti ve věku od čtyř do devíti let vše
zvládly na jedničku a přítomní diváci je
ocenili potleskem.
„Na druhé mužstvo ve věku od devíti
do dvanácti let pak čekal mnohem těžší úkol. Ti přijeli velikým vozem CAS K24
LIAZ, měli dospělé hadice a mnohem
větší oheň. Ničeho se ovšem nezalekli a svůj úkol splnili bravurně, za což si
vysloužili potlesk i uznání,“ vypráví pan
Horský.
„Za pomoc při přípravě obou akcí bych
na tomto místě rád poděkoval kolegům
z naší jednotky, rodičům mladých hasičů a za podporu pak také Městské části
Praha Čakovice,“ chválí na závěr vedoucí
kroužku.

Text: Michal Káva
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Čakovické koupaliště pojme až 3 tisíce návštěvníků
Kde jinde se v horkých letních dnech,
které teď panují, zchladit, než na čakovickém koupališti TJ Avia. Na něj tradičně míří stovky a stovky návštěvníků, ať
už z naší městské části nebo i z blízkého
či vzdálenějšího okolí.
"Jezdíme až z Kobylis, protože tam je
vstup na koupaliště téměř dvojnásobný
a většinou tam není k hnutí," říká čtyřčlenná rodinka, která se sluní na dece
u bazénu.

Vstupné je drženo dlouho pod hranicí
sto korun, což na podobných koupalištích nebývá zvykem. Činí 80 korun pro
dospělého na celý den a otevřeno je od
9 ráno do 19 hodin večer.
"Na čakovické koupaliště chodím rád,
jen je tam někdy na můj vkus až příliš
plno. V těch největších tropických parnech je ale stejně lepší si zalézt někam
do chládku," říká Pavel Pasev z Čakovic.

Na koupališti můžete strávit celý příjemný den. Maminky s nejmenšími dětmi
se ochladí v brouzdalištích, odrostlejší
děti se vyřádí na tobogánu, dospělí zase
určitě ocení širokou nabídku občerstvení. Koupaliště má vlastní úpravnu vody
a její kvalita je pravidelně sledována jak
vlastními pracovníky, tak i městskou hygienickou stanicí.

Zeptali jsme se
Co se vám na čakovickém koupališti
líbí a co byste rádi vylepšili?
Petr N., Čakovice: „Já jsem tu spokojený.
Chodím sem už roky a na nic si nemohu
stěžovat. Voda je příjemná, pivo vychlazené.“
Lenka D., Miškovice: „Vadí mi jediná věc.
A to je ta, že není otevřeno i při horším
počasí. Vždyť i když je pod mrakem, tak
se dá koupaliště navštívit.“
Karel H., Letňany: „Vstupné i ceny občerstvení jsou nízké, takže pro dospělého je
to v pořádku. Možná nějaká další atrakce
pro děti by se hodila.“
Pavel Z., Čakovice: „Někdy je to horší
s parkováním, ale to přímo nesouvisí
s koupalištěm. Na něj chodím rád, člověk
si alespoň odpočine od starostí a pročistí
hlavu i tělo.“

Udržujeme si svou úroveň, říká Jan Kantner
Předsedou TJ Avia Čakovice, která koupaliště spravuje, je Jan Kantner. Ten si
pochvaluje, že koupaliště si drží svou
úroveň i ceny a tradičně vítá spoustu návštěvníků. „Velice si vážíme přízně všech
našich návštěvníků. Uděláme maximum,
abychom i v dalších obdobích zachovali
minimálně stejnou kvalitu služeb, kterou
poskytujeme,“ říká.
Poznají návštěvníci oproti minulým rokům na koupališti nějaké změny?
Vše je v podstatě stejné. Udržujeme ceny
na stejné úrovni a tím i nabízené služby.
Jak velkou kapacitu vůbec čakovické
koupaliště má?

Tři tisíce návštěvníků.
Bývá návštěva blízko maximální hranici?
V tomto roce jsme se přiblížili jednou,
zatím ještě maximální kapacita nebyla
naplněna tak, abychom museli návštěvníky odmítat. Za příznivého počasí se
návštěvy pohybují nejčastěji kolem počtu 1200.
Jaká je otevírací doba a cena vstupeného?
Otevírací doba je od 9 do 19 hodin.
Ohledně otevření se rozhodujeme aktuálně ráno dle stávající situace a případného výhledu. Cena vstupného je 80 ko-

run pro dospělého na den. Dále poskytujeme množství zvýhodněných vstupů,
vše návštěvníci najdou v našem ceníku.
Jakým způsobem mohou návštěvníci
trávit čas, kromě samotného koupání?
Součástí bazénu je tobogán. Poskytujeme také nabídku kompletního občerstvení. Dětské hřiště je momentálně bohužel uzavřeno. Zvažujeme jeho rekonstrukci, ale vše bude záležet na aktuální
finanční situaci.

Text: Michal Káva
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Spolkový den se opět vydařil na jedničku
»»S

velikým úspěchem se po roce
opět konal Spolkový den. V čakovickém zámeckém parku se představilo
25 spolků z naší městské části a návštěvníci tak mohli na jednom místě spatřit kroužky a zájmové spolky
z nejrůznějších odvětví. Přemýšleli-li o tom, na jaký kroužek přihlásit
své dítě, tak nebylo ideálnější příležitosti, než návštěva Spolkového
dne, který pořádal Bílej mlejn a keramický ateliér střípek.

Na akci se přišlo podívat několik stovek
návštěvníků a do her a soutěží se zapojilo 140 dětí, které obcházely jednotlivá
stanoviště a sbíraly body.
"Rád bych všem, kteří se Spolkového
dne zúčastnili, moc poděkoval a že se
akce podařila. Předpověď počasí byla
poměrně nepříznivá, protože se očekávalo chladné počasí s deštěm, ale nakonec vše dopadlo dobře a i přes drobnou
přeháňku, která nikomu nevadila, bylo

teplo a nikdo neodešel," pochvaloval si
Jiří Vintiška, předseda spolku Bílej mlejn.
"Rád bych poděkoval rovněž moderátorce Spolkového dne Ladě Jelínkové,
herečce činoherního klubu a občance
Čakovic," dodává Jiří Vintiška.

Text: Michal Káva

Spolkového dne se zúčastnilo 25 organizací
Bílej mlejn, Remischool, FC Miškovice, hasiči Miškovice, ZC Livingston, The Live Centre, Korzo Čakovice, Městská policie, Sokol
Čakovice, Načos, Myška Miškovice, Míšina M Výtvarka, Pilné včelky, Skauti Čakovice, sochař, Jana Piarová šperky, keramický ateliér Střípek, Sousedský třeboradický spolek, DDM Praha 9 Čakovice, TJ Avia Čakovice, Gym Gym 1, Farma Miškovice, Martagon,
Camerata, Lípa Třeboradice
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Mateřské centrum CIRKUS vítalo návštěvníky
»»Jako každý rok, tak i letos přiví-

talo Mateřské centrum Cirkus při
příležitosti svých již jedenáctých narozenin desítky návštěvníků na Dnu
otevřených dveří.

„V Domečku, na zahradě i na parcele zapůjčené k této příležitosti Městskou částí
Čakovice čekaly na všechny návštěvníky
po celý den výtvarné herny, malování na
obličej, odpoledne pak vystoupení dětí
z dramatického kroužku a také divadelní
představení. Celou povedenou akci zakončilo v podvečer grilování a koncert
hudební skupiny Porg Jazz Band, který
si užili děti i jejich rodiče,“ přibližuje pro-

gram povedeného Dne Martina Černá
z MC Cirkus.

jeho příjemnou atmosféru,“ nešetří Martina Černá slov chvály.

O vydařenosti celé akce svědčily spokojené tváře všech návštěvníků, kteří dorazili v opravdu hojném počtu.

Všichni si teď užívají prázdniny a po nich
se zase činnost všech spolků rozjede na
plné obrátky.

„Celá akce opět potvrdila, že Mateřské
centrum Cirkus je nedílnou součástí života Čakovic a blízkého okolí a že má
mnoha lidem, a to nejen těm nejmenším, co nabídnout. Velký dík proto patří
všem, kteří mateřské centrum jakkoli
podporují, všem dobrovolnicím, a hlavně vám, kteří do našeho mateřského
centra přicházíte a spoluvytváříte tak

„Těšíme se na všechny staré i nové tváře, nejen v nových kurzech a přejeme všem krásné a pohodové léto. A pokud by vám byla
bez Cirkusu dlouhá chvíle, nezapomeňte,
že otevřené herny v Domečku fungují
i o prázdninách každou středu odpoledne!
Bližší informace najdete na našem webu
www.mccirkus.cz nebo na našem facebooku,“ vzkazuje Martina Černá na závěr.
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Čakovická tlapka: Setkání pejsků, pochod a charita

»»Na psí louce v čakovické ulici
K Sedlišti bylo pořádně živo a všude kolem se rozléhalo psí štěkání.
Nadační fond Pes v nouzi totiž pořádal charitativní setkání a pochod
psích příznivců s názvem Čakovická
tlapka.
Při setkání se všichni přítomní seznámili
s činností fondu.
"Na místě konání byo možné zakoupit
předměty s logem nadačního fondu,

největší zájem byl o trička, obojky, samolepky, tužky a hrníčky. Pro pejsky
připravila chutné pamlsky psí pekárna
Dogtown, která dokonce přichystala
i psí nanuky, Doganuky, které v horkém
počasí pejsci ocenili," usmívá se Tereza
Machová z Nadačního fondu Pes v nouzi.
Psí pekárna ocenila také tři milovníky
těchto čtyřnohých mazlíčků, kteří přijeli z největší dálky. "Výherci přijeli až ze
Strakonic a za svou dlouhou cestu dostali psí dort. Na druhém místě byla paní
z Berouna a na třetím pak paní z Neratovic, obě dostaly balíčky s dárečky," dodává Tereza.

finanční výpomoc útulku Dogpoint.
"Všem účastníkům moc děkujeme. Díky
jim víme, že naše práce má čas a smysl.
Děkujeme za finanční pomoc i za barevné mašličky, které dostali všichni pejsci.
Na příští akci navrhujeme tuto tradici
zachovat," zve Pes v nouzi na další akci,
která se tentokrát bude konat ve Vinoři
a to 19. září.

Text: Michal Káva

Poté se všichni vydali na pochod. "Od psí
louky jsme se vydali přes železniční přejezd k lesoparku a šli po trase Letňany
- Kbely - Čakovice. Procházka to byla příjemná a všichni statečně šlapali, i když
bylo opravdu velké teplo," vzpomíná Tereza Machová.
Při Čakovické tlapce se vybralo téměř
7 tisíc korun, které budou použity jako

Rozloučení s předškoláky z MŠ Čakovice II
Předškoláčci z Mateřské školy Čakovice II se rozloučili se školním rokem slavnostně,
byli totiž dekorováni zástupci vedení naší městské části v Schoellerově sále čakovického zámku.

Foto: Kateřina Marszálková
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senioři

Kinobus opět zavítal do Čakovic
Je už příjemnou tradičí, že v létě do Čakovic přijede kinobus. Tedy autobus, který vytáhne plachtu, připraví sedačky a obyvatelé
mohou strávit příjemný večer sledováním hezkých českých filmů. A že byl o kinobus zájem, na představení nového filmu Hodinový manžel se přišlo podívat na pět stovek lidí!
Foto: Ina Soroková

Klub seniorů
Přednášky na září
9. 9. 2015 od 14,00 hod. L. Orságová - Jak se ubránit finančním institucím (práce s penězi - běžné a spořící účty....)
16. 9. 2015 Celodenní výlet na hrad Kost a okolí
23. 9. 2015 od 14.00 hod. IC Praha - Náhrdelníky ve vintage stylu
30. 9. 2015 od 14.00 hod. PhDr. J. Sommer - Irsko - země keltských křížů (dataprojekce)
Přednášky na říjen
7. 10. 2015 od 14.00 hod. Renata Havlová - Obecná pravidla stravování (jak ozdravit jídelníček v seniorském věku)
14. 10. 2015 od 14.00 hod. PhDr. J. Sommer - Valdštejnova smrt
21. 10. 2015od 14.00 hod. Štěpánka Duchková - Jak to chodí před televizní kamerou

Kultura 13

Nadšené ovace publika pro nás byly zadostiučiněním i potěšením,
pochvaluje si Karel Mrázek
»»Čakovický spolek Bílej mlejn připravoval dlouhé dva roky představení známé divadelní hry Ze života
hmyzu, z pera bratří Čapků. Od doby,
kdy ji Karel a Josef Čapkovi napsali,
uplynulo již téměř sto let, konkrétně
93, ale její dialogy a téma jsou stále aktuální i v dnešní době. O vzniku i přípravách jsme si popovídali
s Karlem Mrázkem, který ztvárnil roli
tuláka. Tedy postavu, která se jako
jediná táhne celou hrou.
Kdy vznikla myšlenka pustit se do příprav této náročné divadelní hry?
Je to asi dva roky zpátky. Navrhla to paní
Hanka Skřivánková, která to v té době
režírovala. Bylo to po úspěchu našeho
vystoupení, kdy jsme měli takovou sérii
čtyř krátkých pohádkových epizod. Jmenovaly se Příběhy ze života a na základě
toho nám doporučila pustit se do něčeho náročnějšího. To ona přišla s touto
myšlenkou. Pustili jsme se tedy do toho
a začali studovat Ze života hmyzu bratří
Čapků. Trvalo nám to o něco déle, než
jsme předpokládali, protože došlo ke
ztrátě režisérky, která se s námi později
nemohla ze zdravotních důvodů připravovat. Trochu nás to poznamenalo, ale
dostudovali jsme si to a nazkoušeli tedy
sami. Hanka se zúčastnila premiéry alespoň v roli diváka, takže to viděla z té druhé strany a byla velice spokojena.

Chtěli jste přesně tuto hru? Je dost náročná…
To je. Hledali jsme nějaký nápad, co bychom mohli dále hrát. Byli jsme začínající divadlo, nadšené a Hanka Skřivánková
pak přišla s tímto nápadem. Prostudovali
jsme si to, pár textů zkorekturovali a vyšlo z toho toto. (usmívá se) Je to dlouhá
hra, která nakonec i s přestávkou zabrala
necelé dvě hodiny. A mělo to úspěch.

a i slzička kápla do oka. Bylo to pro nás
zadostiučinění i potěšení zároveň.
Právě početná návštěva i její nadšení je
tou správnou motivací, že?

S opakováním počítáme. A nejenom
v Čakovicích, ale také ve Kbelích, Letňanech, Satalicích. Jen se musíme domluvit s místními radnicemi a při dobré příležitosti bychom se tam rádi předvedli.

Návštěva byla úžasná a já doufám, že
se to bude opakovat. Jen příště už nezvolíme princip dobrovolného vstupného, ale budeme muset zvolit i jinou
variantu. Kostýmy, kulisy a jejich doprava a přemisťování je finančně náročná a člověk to nemůže táhnout jen
ze svého rozpočtu. Fungujeme také za
přispění Městské části Čakovice, to je
náš hlavní zdroj. A děkujeme, protože
bez podpory MČ bychom nemohli existovat.

Jak často jste zkoušeli?

A kdy vás diváci mohou zase vidět?

Intenzita byla tak jednou týdně po dvou
hodinách. Scházeli jsme se vždy v úterý.
Všichni máme rodiny a zaměstnání a nakonec nám to trvalo dva roky. Je to dlouhá a náročná hra, ztráta režisérky nám
znemožnila její dřívější uvedení. Ten vedoucí člen nám chyběl.

Když se nebudeme soustředit jen na
tuto Čapkovo hru, tak pravidelně děláme mikulášská představení, kdy hrajeme pro děti strašidelnou pohádku
o pekle a pak také vánoční vystoupení.
Účastníme se rovněž Spolkových dnů,
akce Česko čte dětem. Teď náš spolek
připravil pro děti z Čakovic i okolí týdenní tábor na Šumavě, kde jsme jim
vytvářeli celotýdenní program. Spousta
ochotníků jsou učitelé, kteří teď mají
prázdniny, takže je máme i my. Nechci
předjímat, ale v říjnu bychom zase naše
vystoupení dali dohromady. Je to tedy
otázka spíše na září.

Takže ideální je si to brzy zopakovat.

Byli jste před premiérou nervózní?
Byli, jako vždy. (smích) Čekali jsme na
reakci diváků a ta byla úžasná. Až nás
to překvapilo. Bylo absolutně plno, lidé
stáli i kolem zdí a na konci určitě nikdo
z nás nečekal ovace publika ve stoje. To
nás překvapilo opravdu mile. Nejen mě,
ale všechny ostatní to zahřálo na duši
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Ve hře účinkovali
Předehra
Tulák - Karel Mrázek, pedant - Jan Pikhart

První dějství – Motýlové
Tulák - Karel Mrázek, Felix – Jiří Vintiška, Iris – Lenka Hladíková, Clythie – Eliška Kosová, Otakar – Michaela Kubernatová,
Viktor – Jan Pikhart

Druhé dějství – Kořistníci
Tulák – Karel Mrázek, chrobák – Michaela Vintišková, chrobačka – Tereza Mrázková, cizí chrobák – Jiří Vintiška, lumek – Taťána
Švarcová, larvička – Eliška Kosová, cvrček – Michaela Kubernatová, cvrčková – Martina Pavlíková, parazit – Jan Pikhart

Třetí dějství – mravenci
Tulák – Karel Mrázek, první inženýr – Taťána Švarcová, druhý inženýr – Martina Pavlíková, slepec/žlutý vůdce – Michaela
Vintišková, vynálezce – Jiří Vintiška, první posel/dobroděj – Michaela Kubernatová, dobroděj – Klára Kubernatová, druhý
posel – Lenka Hladíková, mravenci – Jan Pikhart, Eliška Kosová, Lenka Hladíková, Alžběta Pikhartová
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Nohejbalisty Čakovic čeká boj o medaile
»»Po návratu z druhé nejvyšší soutěže do extraligy o sobě dali čakovičtí nohejbalisté rázně vědět. Po čtrnácti kolech základní části jim patří
druhé místo tabulky a tím si zajistili
postup do bojů o medaile!
Jasnými lídry sezony jsou hráči Modřic,
kteří ztratili za celou základní část pouze dva body za dvě remízy. Dvanáctkrát
vyhráli a ani jednou nepoznali hořkost
porážky.

jistil druhou příčku a v semifinále se tak
vyhne favorizovaným Modřicím.
Na čakovický tým se v boji o finále těší
soupeři z Karlových Varů. A letošní bilance hovoří ve prospěch TJ Avia. Čakovičtí
nohejbalisté totiž ve Varech dokázali vyhrát 6:4 a doma s nimi remizovat 5:5.
Protože skončili borci TJ Avia druzí a jejich západočeský soupeř až třetí, tak
semifinálová série začíná na čakovickém hřišti. První utkání je na programu

v sobotu 5. září a odveta pak o týden
později v Karlových Varech. Nerozhodne-li se o postupujícím (hraje se na dvě
vítězství), odehraje se klíčový zápas opět
v Čakovicích v sobotu 19. září.
Druhou semifinálovou dvojicí tvoří Modřice a Vsetín, dvojice v prvním kole bojů
o záchranu jsou Benešov - Český Brod
a České Budějovice - Čelákovice.

Text a foto: Michal Káva

Za nimi ale byla situace hodně vyrovnaná. Druhé Čakovice a pátý Benešov, který
už patří do skupiny o záchranu, je pouhý
dvoubodový rozdíl. Stačilo tak prohrát
jediné utkání v sezoně navíc a vše mohlo
být jinak!
A právě Čakovice s Benešovem svedly
v závěrečném čtrnáctém kole klíčovou
bitvu. Hrálo se na hřišti Středočechů
a náš tým zvítězil hladce 6:2, čímž si zaFotbal SK Třeboradice
15.8. Třeboradice - Zbraslav (3:2)
23.8. Admira B - Třeboradice (3:4)
30.8. Třeboradice - ČAFC
5.9. Třeboradice - Háje
13.9. Třeboradice - Bohemians Pr.
20.9. Třeboradice - Královice
28.9. Třeboradice - Cholupice
3.10. Vršovice - Třeboradice
11.10. Třeboradice - Přední Kopanina
17.10. Braník - Třeboradice
25.10. Třeboradice - Zličín
1.11. Stodůlky - Třeboradice
8.11. Třeboradice - Střešovice
14.11. Uhelné sklady - Třeboradice
22.11. Motorlet B - Třeboradice
Fotbal FC Miškovice
22.8. Řeporyje - Miškovice (1:3)
29.8. Miškovice - Chuchle
6.9. Bohnice - Miškovice
12.9. Miškovice - Vltavín B
19.9. Malešice - Miškovice
26.9. Miškovice - Zbraslav B
4.10. Zličín B - Miškovice
10.10. Miškovice - Kačerov
18.10. Podolí B - Miškovice
25.10. Dolní Počernice B - Miškovice
31.10. Miškovice - Aritma B
7.11. Troja - Miškovice
14.11. Miškovice - Nebušice

Fotbal TJ Avia Čakovice
22.8. Čakovice - ČZU (2:1)
30.8. Cholupice B - Čakovice
5.9. Čakovice - D. Chabry B
13.9. Braník B - Čakovice
19.9. Čakovice - Klánovice
26.9. Řepy - Čakovice
3.10. Čakovice - Ďáblice B
11.10. Háje B - Čakovice
17.10. Čakovice - Benice
24.10. Čakovice - PSK Union
31.10. Újezd nad Lesy B - Čakovice
7.11. Čakovice - Třeboradice B
14.11. Kbely - Čakovice

Národní házená TJ Avia Čakovice
30.8. 11.00 Čakovice - Raspenava
6.9. Řevnice - Čakovice
12.9. Ejpovice - Čakovice
13.9. Kyšice - Čakovice
20.9. 11.00 Čakovice - Litohlavy
27.9. Nýřany B - Čakovice
3.10. Všenice - Čakovice
4.10. Záluží - Čakovice
11.10. 11.00 Čakovice - Most
17.10. 12.15 Čakovice - Příchovice
18.10. 11.00 Čakovice - Vřeskovice
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Fotbal nás baví, zní z Třeboradic
»»Třeboradická mládež má za sebou další úspěšnou sezónu. Velkým
pozitivem, které mírně vyčnívá nad
ostatními mužstvy mládeže, je určitě udržení přeborové příslušnosti
mladších žáků. I přes porážky v počátcích minulé sezóny si tým našel
svůj styl a dokázal na jaře hrát hezký
fotbal, jenž přinesl i pozitivní výsledky a záchranu příslušnosti Třeboradic v tak prestižní pražské soutěži.
Tým mladší přípravky – ročník 2006 - si
pod vedením trenéra Nováka zahrál
v podobném složení již druhý rok v řadě
a mladí třeboradičtí fotbalisté se tak spolu více sehráli. Začínají se u nich projevovat základy fotbalu a to je bráno jako
velké pozitivum. A co u tohoto týmu vyzdvihuje sám trenér a jak hodnotí uplynulou sezónu? „Musím ji hodnotit jen
kladně. Kluci hráli poslední ročník mladší přípravky a hráli tedy se stejně starými
kluky. Sezonu jsme začali druhým místem na turnaji v Březiněvsi a kluci si uvědomili, že fotbal hrát umí. Podzimní část
pak byla výsledkově nadprůměrná, ale
to jsem zmiňoval už v jarním rozhovoru.
Během jara jsme se snažili zapojit co nejvíce dětí do zápasu a občas to, i proto,
zaskřípalo. I tak kluci odehráli spousty
kvalitních zápasů a i občas prohráli tak si
za svoji obětavost a dravost zaslouží jistě
pochvalu“.
A jaké jsou výhledy tohoto mužstva do
nové sezóny 2015/2016?

„Nyní kluci přecházejí do starší přípravky
s již novým trenérem a já věřím, že jsem
jim něco předal a něco je naučil. Protože
většina kluků zůstává vlastně už několik
roků spolu, věřím, že budou silným týmem a prokopou se novým ročníkem
opět úspěšně. Budu jim držet palce
a podporovat je. I když už jen jako divák,“
doplnil končící trenér Honza Novák.
Jaromír Kurka, trenér týmu mladší přípravky – ročník 2007 – zhodnotil průběh
uplynulého ročníku takto: „ Celou sezónu
kluci přistupovali jak k zápasům, tak i k tréninku poctivě. Výsledkem jsou pohledné
vystoupení v mistrovských zápasech, snaha o fotbalové řešení, kolektivní hru a disciplína. Není to jen nakopávání a sólování,
ale postupně si oni sami uvědomují, že bez
druhého by to asi nešlo. Tento rok ještě nastupovali v naší soutěži hráči ročníku 2006,
ale od září se ukáže, jak jsme pokročili
a kde máme ještě rezervy.“
Tým nyní aktuálně polyká tréninkové
dávky v přípravném kempu, kdy sehraje i přátelské zápasy. Do soutěže by tedy
mladší přípravka ročníku 2007 měla být
plně připravena.
Komplexní zhodnocení třeboradické
mládeže opět provedl Jaromír Kurka, který působí dlouhodobě v klubu jako šéf
koordinátor, těmito slovy: „ Hodnocení
sezóny mládeže v SK Třeboradicích jako
celku vyznívá pozitivně, nicméně je stále
co měnit, zlepšovat, vyvíjet. I v tomto roce

se nám podařilo udržet nastavený trend
v počtu mládežnických mužstev a hráčského stavu. Proběhla fúze starších žáků
s mužstvem střížkovského klubu FA Praha, kterým se podařilo udržet přeborovou
soutěž. Taktéž musím vyzdvihnout projev
mladších žáků, kteří měli stejný cíl. Klíčová
utkání zvládli a udrželi nevyšší pražskou
soutěž. Kdybychom udrželi mužstvo pohromadě, určitě by patřilo k lepšímu průměru v soutěži. Dalším kladem jsou trenéři, kterých je stále nedostatek. Podařilo
se nám přivést nové tváře pro ty nejmenší
a doplnit realizační týmy u některých dalších mužstev. Pozitivem je, že mají zájem
i o zvyšování licence. Není to jen řvaní,
kolečka, kliky… Když dokáže trenér zaujmout, je tréninková jednotka nebo zápas
zcela pozitivní. Baví hráče, pochopitelně
i trenéra a také rodič je spokojený. A to je
další důležitý článek ve fotbale. Všem hráčům, rodičům a prarodičům bych chtěl poděkovat za podporu hráčů a klubu, a přeji
jim hezký zbytek prázdniny a dovolenou.
V září nás čekají další slasti a uvidíme, jestli
už budeme mít co sklízet,“ uzavřel Jaromír
Kurka své hodnocení.
A protože sport obecně je pro mladé
kluky a holky nejlepší recept jak se zabavit, Třeboradičtí opět pořádají od 1. září
nábor nových fotbalových nadějí. Přijď
se tedy se svými ratolestmi podívat,
v jakém příjemné prostředí klub pracuje
a že fotbal je zajímavý sport.

Text: Jakub Čáp

Foto: www3.sktreboradice.cz
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Chtěli bychom stabilizovat kádr a pak se uvidí, říká trenér
čakovických fotbalistů Petr Rosenhofer
»»Na jedničku s hvězdičkou se po-

vedla minulá sezona fotbalistům
TJ Avia Čakovice. Ti neměli ve skupině D 2. třídy konkurenci a zaslouženě postoupili do 1. B třídy. O tom,
jak to je se změnami v kádru, ale
i o čakovické mládeži, jsme si popovídali s hrajícím trenérem A týmu
a trenérem přípravky Petrem Rosenhoferem.
Bylo už před minulou sezonou jasným
cílem postoupit nebo to vyplynulo
z průběhu sezony?
Už před sezonou bylo jasně dané, že
chceme postoupit do vyšší soutěže. Od
začátku jsme k tomu tak přistoupili a nakonec se to povedlo.
Kdo byl vaším největším soupeřem
v boji o postup?

Ani ne tak soupeři, jako spíše to, že na začátku jsme tvořili úplně nový tým a chvíli
trvalo, než si to všechno sedlo. Ve druhé
polovině sezony už jsme dávali soupeřům velký příděly a bylo jasné, že jsme
v soutěži nejlepší.
Svítí tam hlavně exhibiční výsledek
22:1 na hřišti Kotvy Vršovice.
Byl to sice soupeř, který byl poslední
v tabulce a my dali ze začátku rychle pět
gólů, ale kluci si řekli, že v tom zápase
vstřelí stý gól v sezoně. Ten jsem nakonec vstřelil já. (smích) Ve druhé půli jsme
přidali další góly a nakonec jich bylo 22.
Dobré bylo, že soupeř nerezignoval a až
do konce hrál otevřeně.
Jaké byly vítězné postupové oslavy?
Náročné a důstojné. Všichni jsme se sešli,
hráči i vedení a všechno to zapili.

Zůstane váš kádr pohromadě nebo se
bude výrazněji měnit?
Teď tvoříme kádr a nevíme, jestli budou
někteří hráči pokračovat, jako třeba Pavel Mráz. Uvidíme, byli bychom rádi,
kdyby zůstali. Když se to vhodně doplní,
tak bychom neměli hrát o záchranu.
Cíle v 1. B třídě tedy budou smělejší než
se zachránit?
Hlavně bychom chtěli stabilizovat kádr
tuto sezonu. A pak uvidíme, co bude
v zimě, jak na tom budeme. Nevím, jestli není až moc veliké sousto prát se zase
o postup, ale jak jsem říkal, chtěli bychom
to stabilizovat a v zimě se pak uvidí.
Vy sám budete pořád hrát i trénovat
zároveň?
Podle situace. Chtěl bych jen trénovat.
Když nás je málo, tak jsem připraven
hrát, ale určitě se nikam necpu. Nedělá to ani dobrotu, když trenér zároveň
hraje.
V klubu trénujete také mládež. Té se
v Čakovicích poslední roky zase daří,
že?
Čakovická fotbalová mládež je na vzestupu a máme v soutěžích přihlášených
pět kategorií. Máme ale generační propad, protože nám chybí dorost a nemáme tedy jak doplňovat A tým. Já trénuji
přípravku.
Co je pro nejmenší fotbalisty nejdůležitější? O taktice se asi ještě nedá mluvit...
Vše je formou hry, aby je to zaujalo. Důležitý je všeobecný pohybový rozvoj,
zapojování míče a radost ze hry. Taktiku
tyto děti ještě nechápou, v šesti letech
ani nemohou.
Noví zájemci se mohou stále hlásit?
Ano, nábor pořád běží. Začíná se trénovat 18. srpna a kdokoliv bude mít chuť,
může přijít nebo nás kontaktovat. Vše
důležité najdete na našich internetových stránkách www.aviacakovice.cz.

Text a foto: Michal Káva
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Třeboradice chtějí dávat hodně gólů, koupily střelce Junka
»»Naposledy plán skončit do třetího místa Třeboradicím o tři místa
nevyšel. Teď by to chtěl tým trenéra Jiřího Tesaře napravit, i když
podle výsledků v přípravě nehodlá
kouč usuzovat, jak na tom mužstvo
zrovna je. „Určitě chceme zase hrát
o co nejvyšší příčky,“ plánuje Tesař.
Jako bonus by chtěl, aby byl jeho
tým hodně produktivní v koncovce.
„Doufám, že to tak bude,“ přeje si
trenér pátého nejlépe střílejícího
celku minulé sezony.
Třeboradice půjdou do sezony v nové
roli. Už nebudou farmou Bohemians
Praha. Jak moc to zamíchalo kádrem?
Je to jiné v tom, že odešli oba Pechačové a brankář. Jinak si ale myslím, že i když
jsme jako farma Bohemky skončili, tak
vztahy mezi kluby budou i dál velmi dobré. Musíme si s tou novou situací poradit.

Tak to je další dobrá zpráva…
Víme, že Grznár i Viktorin mají kvalitu
a dobře to vědí i soupeři, že na nich naše
hra stojí. Soupeři pak většinou jenom
brání.
Oni se ale přesto dokážou prosadit.

Čekal jsem, že výčet hráčů, kteří se vrátili do střížkovského klubu, bude obsáhlejší. Co třeba Pavel Grznár?
Ten u nás dál pokračuje, stejně jako Červenka a Horejš.
To jste si asi pořádně oddechl. Přijít
o takového hráče, to by asi bylo hodně
nepříjemné, že?
Pochopitelně víme o tom, jakou má Pavel
kvalitu. Ale kdyby k tomu došlo, tak bychom se s tím nějak museli vyrovnat. Nic
jiného by nám nezbývalo. Museli bychom
tomu samozřejmě přizpůsobit herní styl.
Ale teď nic takového řešit nemusíme.
Zeptat se musím i na další známé jméno: co Petr Viktorin, o kterého byl zájem?
Petr také zůstává. Víme, že o něj byl zájem. On je hodně pracovně vytížený,
myslím, že nebýt toho, tak může okamžitě hrát i vyšší soutěž. Myslím, že nebyl
důvod, aby odcházel někam jinam.

Co vám ukázala herní příprava?

Na tom jsme zapracovali. Z Meteoru
jsme získali do útoku Junka, tak věříme,
že budou mít kluci při střílení gólů konkurenci a my budeme celkově ještě produktivnější.

Měli jsme během léta odehrát pět utkání, ale nakonec jedno z nich Aritma odřekla, tak budou jen čtyři. Zatím máme
bilanci jedné výhry, remízy a porážky. Za
týden nás pak čeká generálka proti Bohemians Praha. Když vezmu jednotlivé
zápasy, tak s divizní Libiší jsme prohráli,
ale výkon nebyl určitě špatný. Pak jsme
vyhráli nad Újezdem a teď naposledy
skončilo nerozhodně utkání s dorostem
Viktorky Žižkov.

Ambice máte vysoké. Jak to vypadá během léta s dalšími posilami?

Nebylo v plánu zahrát si s prvním týmem Žižkova?

To je pravda, ze zálohy dávali hodně
gólů, byli to naši nejlepší střelci.
Nechtělo by to sehnat také gólového
útočníka?

ZÁJMOVÉ KROUŽKY A KURZY

Bude pokračovat alespoň spolupráce
klubů na úrovni mládeže?
Mládež v Třeboradicích sice nějaká je,
ale určitě na tom nejsme tak dobře, jako
třeba Admira nebo Meteor. Samozřejmě,
když u nás bude někdo chtít hrát, budeme jen rádi.

Na všem se pracuje. V klubu zkoušíme
šest nových hráčů, ale víc bych říkat nechtěl, jednání nejsou u konce. Mělo by jít
o posily do každé řady.

2015/16
ČAKOVICE
Název
Svět zvířat
Malý dino
Malý jogínek
Pohybové hry pro nejmenší
Zpívánky s pohybem
Sportovní hry pro předškoláky
Angličtina pro nejmenší
Hrátky s barvičkami
Flétnička
Aerobic - mladší
Mladý chovatel
Angličtina - začátečníci
Míčové hry
Florbal
Standardní a latinsko-americké tance
Kreativní ateliér
Mladý modelář
Pletení košíků
Výtvarný ateliér
Aerobic - starší
Tvůrčí psaní
Dramatický kroužek
Angličtina - pokročilí
Pilates pro dospělé
Jóga pro dospělé

Věk

Den

3–6
3–6
3–6
3–6
3–6
4–6
4–6
4–6
4–6
7–10
7–12
8–12
8–12
8–12
8–12
8–15
8–15
8–15
8–15
10–15
10–15
10–15
12–15
18–60
18–60

út
út
st
st
st
st
út
po
st
čt
út
po
st
st
út
po
po
st
po
čt
út
st
po
po
st

BOJÍTE SE PLATIT
DOPŘEDU?
S námi nemusíte!
Jestliže kroužek
zaplatíte do 20. 8., tak
vám do 10. 9.
garantujeme možnost
vrácení peněz.
A to bez udání důvodu.

Začátek
schůzky
15:30
15:00
18:00
15:00
16:00
17:00
16:00
16:00
15:00
16:00
14:00
16:00
15:00
16:00
16:00
15:00
16:30
15:00
15:00
15:00
15:00
16:00
17:00
17:30
18:00

Konec
schůzky
17:00
16:00
19:00
16:00
17:00
18:00
17:00
17:30
16:00
17:00
15:30
17:00
16:00
17:00
17:00
16:30
18:30
16:30
16:00
16:00
16:00
17:30
18:00
18:30
19:00

Cena
pololetí
1300 Kč
900 Kč
1100 Kč
1000 Kč
1000 Kč
800 Kč
1000 Kč
1400 Kč
1200 Kč
700 Kč
1100 Kč
900 Kč
700 Kč
700 Kč
800 Kč
1200 Kč
1400 Kč
1200 Kč
1000 Kč
700 Kč
800 Kč
900 Kč
900 Kč
1100 Kč
900 Kč

Cena
rok
2200 Kč
1600 Kč
2200 Kč
1800 Kč
1500 Kč
1400 Kč
1700 Kč
2400 Kč
2000 Kč
1200 Kč
1900 Kč
1400 Kč
1200 Kč
1200 Kč
1300 Kč
2000 Kč
2 200 Kč
2000 Kč
1700 Kč
1200 Kč
1200 Kč
1600 Kč
1400 Kč
1900 Kč
1600 Kč
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Dům dětí a mládeže Praha 9
Pracoviště Čakovice
Cukrovarská 230/1
Tel.: 273 132 557, 734 134 013
info@ddmpraha9.cz, www.ddmpraha9.cz

sport
Ne, ne. Tohle bylo domluvené už nějaký
čas. Tady v naší sestavě chybělo asi pět
hráčů.

balonu, je snad už definitivně pryč. Jsme
fotbalisti a ne atleti. Sice taky běháme,
ale co nejvíce věcí děláme s míčem.

Někteří trenéři si stěžují, že během léta
nemají k dispozici kvůli dovoleným
v přípravě řadu hráčů. Jak jsou na tom
v tomhle směru Třeboradice? Vypadá
to, že také řešíte absence.

Takže budete pořádně nabušení a budete střílet hodně gólů?

V tomhle problém nebyl, docházka na
tréninky byla slušná. Jasně, že je to období dovolených a navíc čeká kluky
dřina. Ale doba, kdy se jen běhalo bez

Doufám, že to tak bude.
Přebor se každopádně hodně promění,
říká se, že se i zkvalitní a vyrovná. Co
čekáte od nové sezony?
Je otázkou, jak se povede Bohemce postavit mužstvo. Je to pro mě velká ne-

inzerce 19

známá, kteří hráči tam budou nastupovat. A to samé platí o Zličínu. S ním jsme
hráli v zimě, ale dá se čekat, že se ten tým
taky promění.
Soutěž oživí i nováčkové. Vy už máte
zkušenost s Braníkem, který porazil
Třeboradice ve finále poháru…
Je pravda, že Braník bude asi hodně nabuzený. My jsme s nimi v tom utkání nešťastně prohráli. Je to pryč. Teď tu bude nová
sezona a my budeme chtít zase vyhrávat.

Text: PFS

ŽALUZIE - ROLETY - MARKÝZY
SÍTĚ PROTI HMYZU

15% SLEVA
tel.: 777 111 247, info@sun-way.cz, www.sun-way.cz
konzultace a zaměření ZDARMA

Společnost MADE GROUP, a.s. hledá na pozici: ŘIDIČE sk. B, C. Požadujeme: SŠ vzdělání, dobrý zdravotní stav doložen
lékařským potvrzením, řidičský průkaz sk. B, C, platné Osvědčení profesní způsobilosti řidiče, průkaz VZV, výpis bodů z
evidenční karty řidiče, praxe profesionálního řidiče nejméně 3 roky, výpis z rejstříku trestů, fyzickou zdatnost, schopnost
vysokého pracovního nasazení. V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis na e-mail: personal@madegroup.cz

Akce se koná na nám. J. Berana
a v přilehlých ulicích
Praha 9 - Čakovice
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AKČNÍ NABÍDKA
NOTEBOOK ZDARMA

Objednejte si týden rychlého internetu
na zkoušku zdarma!
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Bohatý program: Dáda Patrasová dětem, duhové bubliny Václava Štrassera, soutěže pro děti, Doktorská pohádka,
Pohádka O Červené Karkulce, Prima Den, Zdeněk Kub, Berenika Kohoutová, Štěpánka Duchková,
Vilém Čok a Bypass, Holokrci a Milan Pitkin, pouťové atrakce.

