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Nohejbalisté vstoupili do
bojů o medaile
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V Čakovicích bylo
otevřeno nové pekařství
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Na jeden den se o dni
mobility vrátily vlaky
na vlečku

Do Čakovic zavítal Otec vlasti
Karel IV., str. 10 a 11
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kvalitní nepřetržité připojení bez výpadků
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AKČNÍ NABÍDKA
NOTEBOOK ZDARMA

Objednejte si týden rychlého internetu
na zkoušku zdarma!
FUNNY FIT ALL 26.6.13 13:19
zdravý pohyb kondice protažení
zpevnění. 20 – 21 h tělocvična
ZŠ Čakovice, pondělí overball power,
čtvrtek deepWork. 1 lekce 80 Kč,
10 lekcí 700 Kč, zahájení 12. 9. 2016
Soňa Křížová 608 981 791

428001-ADC_inzerat[185x90] 06/2013.indd 1

Koupím garáž v Čakovicích a okolí,
může být i v horším stavu. Platba
hotově či převodem. Tel: 739637882
email: volekjiri@seznam.cz.
KADEŘNICTVÍ MEGGII v Letňanech
(Pavla Beneše 750/12). Pro seniory
sleva 20%. Tel.: 775 473 782.
Masáž v pohodlí Vašeho domova
- relaxační, sportovní. Cena 250,Kč/40 min. Při objednání dárkového
poukazu 5ti masáží, 5. masáž zdarma
(doprava v Praze 9 a okolí v ceně, dále
po dohodě). M. Krahulec, DiS,
Tel.: 604 52 95 85.

www.tanecniskola-hit.cz
info@tanecniskola-hit.cz

KD Letňanka, P- 9,Rýmařovská 651
začínáme 31.10.2016

Pondělí

zač. 19:30 / pokr. 20:30

tanečky pro nejmenší od 3 let , ZŠ KBELY PO 15:45 minitan. od 2,5 let
latin dance , modern dance - ZŠ Kbely, Ďáblice, Vinoř…
latin dance pro ženy – Kbely St - 20:00 OD Ďáblice Čt - 18:30

602 194 636 – Hana Jozová Dl.

SVATEBNÍ TANCE, soukromé lekce

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

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
KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy. Tel.: 775132921.

!!!ŠKOLIČKA U SPARŤÁNKA!!!
Naše školička je vhodná pro děti
již od 1 roku do 5 let, zápis možný
celoročně. Více informací najdete na
www.uspartanka.cz.
Nebo nás neváhejte kontaktovat na
tel: 777256198, 737040647
email: ms.uspartanka@seznam.cz.
Těšíme se na Vás
ŽELEZÁŘSTVÍ – ELEKTRO
Miroslav Páv / Prodej – Služby – Opravy
Výdejní místo: Vyhlídkova 463, Praha
9, 602385432. Prodejní doba: po
telefonické dohodě, volat: Po – Pá 9 – 15
hodin. Prodej: Železářské zboží, zámky,
nářadí, kování, spojovací materiál,
zednické nářadí, instalatérské potřeby,
elektro-materiál, baterie, žárovky, cyklo
příslušenství, barvy – laky.
Výprodej zboží – sleva 50%
Služby: Výroba klíčů, prodej plynu PB
– po dohodě možný rozvoz.

mĚStSkÁ čÁSt 3
Milí sousedé,
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dočkali jsme se, máme pekárnu! Vždy jsem
tvrdil, že suverenitu obce podtrhují některé
zásadní symboly. Hasiči, strážníci, kněz, lékař
a samozřejmě i pekař. A dnes máme v prostorách v ulici Cukrovarská, naproti zámku,
novou pekárnu, která patří do rodinného
podniku Středovy pekárny. Jsem rád, že tuto
pekárnu provozuje zrovna čakovický usedlík.
Měl jsem to štěstí se zúčastnit slavnostního
otevření a poslechnout si další plány Zdeňka
Kroupy a jeho rodiny. Mám z toho velmi dobrý
pocit a držím palce jemu i celé jeho rodinné
firmě. Stejně jako všem ostatním podnikatelům, kteří na území naší městské části působí.

A dobrých zpráv je více. Dokázali jsme do našeho rozpočtu získat další finance od Hlavního města Prahy a to ve výši 22 milionů korun.
Ty budou rozdělené na dvě investice. Z této
částky bude 6 milionů použito na realizaci
nové služebny městské policie a 16 milionů
na opravu ulic K Sedlišti, Krystalová, Ostravická a Oderská.
Přeji vám spokojený a co nejméně melancholický vstup do podzimu. Těším se na setkání
s vámi.
úctou Váš starosta
Alexander Lochman

Mění se řada autobusových linek
Od 15. října si budou muset občané naší městské části zvyknout
na nový jízdní řád. Některé linky zůstanou stejné, ale některé
se výrazně změní. Snad ku prospěchu nás všech. Podrobný
přehled změn najdete uvnitř časopisu.

V Čakovicích se otevřelo pekařství
Strana 13
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V Čakovicích se konala konference u příležitosti Evropského
týdne mobility. Experti i odborná veřejnost zde diskutovali na
téma rozvoje železniční trati 070 Praha - Turnov. Příjemný byl
také povedený doprovodný program pro širokou veřejnost.

Co se dělo před 50 lety?

Užili jsme si krásné Posvícení
Čakovicemi se opět rozléhala hudba, vzduchem voněly nejrůznější
dobroty a všude panovala dobrá nálada. Opět se totiž konalo
tradiční Čakovické posvícení, které se letos konalo v duchu oslav
700. výročí Karla IV.

V naší tradiční historické rubrice se tentokrát nepodíváme
o 100 let zpátky, ale "jen" o 50. Před sto lety totiž chyběl císaři
Josefovi měsíc života a tak si tuto významnou událost necháme
speciálně pro příští číslo.

Nohejbalisté bojují o medaile
Strana 18
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Den mobility se povedl

V seriálu, v němž představujeme podnikatele z naší městské
části, dnes představíme pana Zdeňka Kroupu, díky kterému tu
opět máme pekařství. Naproti čakovickému zámku byly totiž
otevřeny Středovy pekárny.

Sportu se v Čakovicích daří a jedním z nejúspěšnějších
oddílů je nohejbalový klub TJ Avia Čakovice, který
obhajuje loňské stříbrné medaile. Povede se mu to nebo
dokáže sáhnout dokonce ještě o stupínek výš?

U nás v Čakovicích – zdarma pro své občany vydává měsíčně MČ Praha – Čakovice, Periodický tisk úzmeního samosprávného
celku, Náměstí 25. března 121, 196 00 Praha – Čakovice, IČ: 00231291 – tel.: 283 061 419, fax: 283 933 497, email:
unas@cakovice.cz, mestska.cast@cakovice.cz, www.cakovice.cz. Za obsahovou a gramatickou správnost příspěvků nesou
odpovědnost autoři. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, redakčně upravovat, případně nepřijmout k otištění.
Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Redakce: Michal Káva.
Jazyková korektura: Michal Káva. Redakční rada: Miroslava Spoustová, Dagmar Nová. Příjem inzerce: inzerce@cakovice.cz,
tel.: 283 061 426. Evidenční číslo MK ČR E 14335. Sazba: MS-Design, tisk: Vydavatelství MAC, spol. s r. o. Distribuci do všech
poštovních schránek v MČ Praha – Čakovice zajišťuje Úřad MČ – toto číslo vyšlo v říjnu 2016.
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Linka 159 bude po 15.10. nahrazena linkou 202.

Pozor! V sobotu 15. října se spustí nový jízdní řád
»»Využíváte často autobusovou dopravu? Pokud ano, tak se připravte
na razantní změny na východním
břehu Vltavy, které vstoupí v platnost v sobotu 15. října. Řada linek
se změní, některé zruší úplně, přibude několik nových.
"Změny plánované na 15. října 2016 vyřeší nejdůležitější kapacitní problémy,
které Ropid dlouhodobě eviduje a také
splní hlavní požadavky jednotlivých
městských částí. Jsem rád, že s naprostou většinou změn vyslovily jednotlivé
pražské radnice souhlas a že se podařilo
tyto úpravy připravit ve shodě s cestující
veřejností. Celá změna je navíc rozpočtově neutrální, takže provoz autobusových
linek bude stát Prahu stejně jako nyní,“
uvádí náměstek primátorky Hlavního

města Prahy a radní pro oblast dopravy
Petr Dolínek.
„Hlavním motivem pro přípravu změn
bylo především splnění požadavků
městských částí, zejména vyřešení kapacitních problémů v místech nové obytné
zástavby a vyslyšení dlouhodobých přání na obnovení některých přímých spojení. Podobně jako u tramvají jsme i autobusové návrhy důkladně projednávali
s místními radnicemi,“ doplňuje ředitel
Ropidu Petr Tomčík.
Jaké jsou tedy nejvýraznější změny
v naší oblasti?
Staré Letňany budou posíleny nově vedenou linkou 195 v kloubových vozech, která
bude ve směru do Čakovic nahrazena odkloněnou linkou 136. Místo zkrácené linky
158 pojede do Miškovic linka 140. Linka
201 bude posílena a prodloužena místo

linky 202 přes Satalice na Černý Most a původní linka 202 nahradí v úseku Čakovice –
Nádraží Kbely zrušenou linku 159. Posílená
linka 201 převezme ze Satalic k metru B zátěž linky 186, která bude alespoň částečně
nahrazena prodlouženou linkou 386, nově
očíslovanou jako 396.
Nejvýraznější změny tedy čekají obyvatele Miškovic a Třeboradic. Rodiče školáků se ale nemusí bát, že by přišli o školní
spoje či se nějak zkomplikovaly. Ze všech
koutů naší městské části totiž budou jezdit linky přes Náměstí Jiřího Berana k čakovické základní škole.
Na následujících stranách najdete podrobný přehled veškerých změn a také rozhovor s místostarostou Jiřím Vintiškou, který
má dopravu v Čakovicích na starosti.

Text: Michal Káva
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Změny přinesou v naší MČ větší kapacitu
a více spojů, říká místostarosta Jiří Vintiška
Pane místostarosto, na co se musí občané od 15. října připravit?

u nás na sídlišti. U linky 136 je i protilehlá
konečná dostatečně kapacitní.

Největší změny se týkají Miškovic a Třeboradic, kde dochází ke změně hlavního
linkového vedení. V Miškovicích linku
158 nahrazuje linka 140, která je kapacitnější a zároveň bude i nadále jezdit
k metru B. Rovněž se mění linka 159 za
202, která bude mít trasu Nádraží Kbely Miškovice - Obchodní centrum Čakovice
a pak dále po své trase do Bohnic.

Občané se rovněž zmiňovali o tom, že
linka 136 bude více zpožďována, než
byla 195.

Linka 158 byla pro děti z Miškovic klíčová jako školní spoj. Jak bude teď zajištěna doprava pro školáky?
Tohle byla jedna z podmínek, kterou
jsme kladli jako první při změně linky
158. Požadovali jsme, aby linka 202 jela
okolo školy a spojení tak pro miškovické
děti zůstalo zachováno.
Jaké změny čekají Třeboradice?
Zde je změn více. Tou hlavní je ta, že linka 110 bude jezdit do Třeboradic pouze
v rozsahu spojů, které nyní jezdí k teplárně. Nebude jezdit přes starou část
Čakovic, ale pojede směrem na Hovorčovice a do Třeboradic k rybníku přijede od Hovorčovic. Při cestě zpět objede
hřbitov a do centra pojede okolo teplárny. Celkovou nabídku linek doplní 158,
ta nahradí kapacitu 110 lépe. Linka 295
se přečísluje na 166, se zachováním trasy. Do Třeboradic tak budou jezdit linky
351, 166, 110 a 158. Linka 158 už nebude
končit na Českomoravské, ale na metru
Letňany.
A s čím musí po změnách počítat obyvatelé čakovického sídliště?
Ruší se linka 195 a na sídliště bude jezdit
136.
Konkrétně na tuto změnu se několik
obyvatel dotazovalo. Proč se tak stalo?
Těch důvodů je více. Mimo špičky jezdí
linka častěji, po 12 minutách. Díky tomu
se posiluje dopoledne i linka 140. To je
pro nás výhoda, získáváme totiž dva
kloubové vozy za hodinu navíc a souhrnný interval 6 minut. Další dobrou věcí
je to, že 136ka má menší požadavky na
odstavná místa. Linka 195 nemá na Zahradním městě k dispozici dostatek odstavných míst a tak se odstavy realizují

Také nás tento argument napadl. Požádali jsme Ropid o analýzu zpoždění
obou linek, ze které vyplynulo, že linka 195 jezdí v průměru paradoxně více
zpožděná, než linka 136.
Jaká je vůbec komunikace vedení městské části s Ropidem? Má městská část
možnost do změn nějak promlouvat?
Návrhy připomínkujeme a jsme rádi, že
nás Ropid k jednání bere. Řada věcí, které jsou rozumné, je možné domluvit. Vše
je dané financemi, které jsou omezené
a například přidávání spojů je velice obtížné. Spolupráce mezi Ropidem a městskou částí je na velmi vysoké úrovni.
A jak vy osobně vnímáte tyto změny?
Pro nás je to spíše pozitivní změna. Přidávají se spoje, do Miškovic bude jezdit
kapacitnější vozidlo. Ze sídliště se nabízí
lepší trasová varianta na Žižkov a Vinohrady. Nikdy ale není možné se zavděčit
úplně všem. Pro někoho bude ta změna
komplikovanější, někdo ji naopak uvítá.
Doprava v Čakovicích je ožehavým tématem, narůstající počet kolon v ranních hodinách není pro řidiče ani cestující v autobusech příjemný.

Na základě této neúnosné dopravní situace v naší městské části, která se ještě
více zhoršila díky zvýšenému výskytu
dopravních kolon na Cínovecké a Kbelské a sjíždění z dálnice již na čakovickém
exitu, jsem požádal o jednání s náměstkem primátorky pro dopravu panem Dolínkem, kterého jsem se účastnil s p. starostou a zastupitelkou p. Bendovou.
Co bylo cílem tohoto jednání?
Ze strany Čakovic jím bylo nastavení
jasného rámce přípravy jednotlivých
dopravních staveb, které jsou nezbytné
pro zlepšení plynulosti dopravy. Na jednání bylo domluveno, že Technická správa komunikací hlavního města Prahy se
pokusí převzít investiční přípravu všech
staveb do své správy. Aktuálně totiž bohužel není koordinována příprava jednotlivých úseků staveb. Některé úseky
připravuje TSK a některé Odbor technické vybavenosti magistrátu.
O jakých konkrétních stavbách jste
jednali?
O rekonstrukci křižovatky Kostelecká /
Cukrovarská a Za Tratí / Za Avií, včetně dobudování řadících pruhů na Kostelecké
a Cukrovarské a zabezpečení světelnou
signalizací. Dále byla probírána rekonstrukce křižovatky Tupolevova / Kostelecká, také včetně zabezpeční světelnou
signalizací a navíc o doplnění bypassů
a řadících pruhů. Také šlo o rekonstrukci
úseku Tupolevova / Kostelecká a most
přes Cínoveckou a rovněž zkapacitnění
Kostelecké v úseku mezi křižovatkami
s Tupolevovou a Za Tratí / Za Avií.

Text: Michal Káva
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Nové autobusové linky
117

Poliklinika Budějovická – Rosečská – Nádraží Krč – Nemocnice Krč – Čechtická – Nové dvory – Sídliště Lhotka –
Tyršova čtvrť – Obchodní náměstí – Poliklinika Modřany – Čechova čtvrť

134

Podolská vodárna – Pražského povstání – Kavčí hory – Pankrác – Budějovická – Zelený pruh

145

Kobylisy – Vozovna Kobylisy – Sídliště Čimice

154

Strašnická – Jesenická – Nádraží Hostivař – Janovská – Newtonova – Háje – Brechtova – Brodského – Chodov – Koleje
Jižní Město

182

Poliklinika Prosek – Prosek – Vysočanská – Spojovací – Nádraží Hostivař – Nad Košíkem – Opatov(v provozu pouze ve
špičkách pracovních dnů)

203

Poliklinika Budějovická – Rosečská – Nádraží Krč – Nad Havlem – Nemocnice Krč – IKEM – Kunratice – Volha – Roztyly
– Chodovská tvrz – Brechtova – Poliklinika Háje – Milíčov – Háje

222

Černý Most – Svépravice – Xaverov – Výzkumné ústavy Běchovice (v provozu pouze ve špičkách pracovních dnů)

396

Hloubětínská – Nádraží Satalice – Přezletice, Kocanda (přečíslovaná a prodloužená linka 386)

Linky s významnou změnou trasy
101

Ze zastávky Záběhlická škola je odkloněna přes Centrum Zahradní Město a Skalku a část spojů dále vedena do
zastávky Sídliště Skalka (v úseku Záběhlická škola – Nádraží Hostivař nahrazena linkou 154).

102

Ze zastávky Kobylisy jsou vybrané spoje prodlouženy přes zastávku Poliklinika Čumpelíkova do zastávky Šimůnkova.

121

Zkrácena do trasy Poliklinika Budějovická – Nádraží Braník (v úseku Podolská vodárna – Poliklinika Budějovická
nahrazena linkou 134).

136

Ze zastávky Prosek je vedena nově přes Letňany a Tupolevovu do Sídliště Čakovice (v úseku Prosek – Vozovna
Kobylisy nahrazena linkou 183).

138

Ze zastávky Sídliště Spořilov prodloužena přes Starý Spořilov a Kačerov do zastávky Nemocnice Krč a ve špičkách
pracovních dnů vedena ze Skalky k Zentivě.

140

Vybrané spoje prodlouženy do Miškovic.

152

Prodloužena do trasy Českomoravská – Prosek – Kobylisy – Sídliště Čimice a nově v provozu i večer a o víkendech.

157

Ze zastávky Poliklinika Modřany odkloněna na Násirovo náměstí.

158

Zkrácena do trasy Letňany – Čakovice (nahrazena linkami 140 a 195) a část spojů je prodloužena do Třeboradic.

173

Zkrácena do trasy Obchodní náměstí – Točná (nahrazena linkami 117 a 157).

183

Ze zastávky Třebenická je vedena nově přes Sídliště Ďáblice k Vozovně Kobylisy (v úseku Třebenická – Sídliště Čimice
nahrazena linkami 145 a 152).

193

Zkrácena o úsek Šeberák – Chodov (nahrazena linkami 177 a 203).

195

Ze zastávky Letňany je odkloněna přes Staré Letňany do zastávky Avia Letňany / Krausova (v úseku Letňany – Sídliště
Čakovice nahrazeno linkou 136).

196

Zkrácena do trasy Smíchovské nádraží – Kačerov – Kloboučnická (v úseku Michelská – Strašnická nahrazena linkami
154 a 188; v úseku Kačerov – Kloboučnická v provozu jen v pracovní dny cca od 6 do 20 hod.).

201

Prodloužena do trasy Nádraží Holešovice – Bulovka – Letňany – Bakovská – Satalická obora – Černý Most.

202

Ze zastávky OC Čakovice je odkloněna přes Čakovice a Miškovice k Nádraží Kbely (v úseku OC Čakovice – Černý Most
nahrazena linkami 158 a 201).

386

Přečíslována na 396 a prodloužena do trasy Hloubětínská – Nádraží Satalice – Přezletice, Kocanda.

Zrušené linky
159

Nádraží Kbely – Náměstí Jiřího Berana (nahrazeno linkou 202).

186

Hloubětínská – Satalická obora (nahrazeno linkou 396).

205

Poliklinika Budějovická – Zelený pruh (nahrazeno linkou 134).

293

Poliklinika Budějovická – Milíčov (nahrazeno linkami 138, 203).

Přečíslované linky (z důvodu nutnosti uvolnění číselné řady pro další rozvoj PID)
273

Nově linka 141 (Hloubětínská – Ve Žlíbku).

291

Nově linka 148 (I.P. Pavlova – Karlovo náměstí – I.P.Pavlova).

295

Nově linka 166 (Třeboradice – Domov seniorů Ďáblice).

296

Nově linka 224 (Nádraží Horní Počernice – Sídliště Petrovice).

297

Nově linka 155 (Nemocnice Vinohrady – Poliklinika Malešice).

386

Nově linka 396 (Hloubětínská – Přezletice, Kocanda).
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Den mobility se setkal s úspěchem u odborné veřejnosti i občanů
»»Čakovice hostily v úterý 20. září

akci regionálního významu - Den
mobility. Akce, která se konala
v rámci Evropského týdne mobility,
se skládala ze dvou částí.
První částí byla odborná konference,
která se konala v Čakovickém zámku
a byla určena zástupcům samospráv
obcí a městských částí, které se nacházejí na železniční trati v úseku Praha-Všetaty-Byšice/Mělník, a také železničním odborníkům a odborné veřejnosti. Na akci
vystoupili zástupci objednatelů dopravy
za hl.m. Prahu (ROPID) a Středočeský kraj
(IDSK), zástupci MČ Praha Čakovice a MČ
Praha 19 (Kbely), zástupce Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a zástupce
Správy železniční dopravní cesty.
Druhá, odpolední, část dne mobility byla
věnována široké veřejnosti. Největším lákadlem byly jízdy motoráčkem řady 810
po vlečce od nádraží k autobusové zastávce Cukrovar Čakovice a dále jízdy historickým autobusem, který celé odpoledne objížděl Čakovicemi po trase Nádraží
Čakovice - Cukrovar Čakovice - Ke Stadionu - Náměstí Jiřího Berana - Čakovický
zámek - Cukrovar Čakovice - Nádraží Čakovice. Na zastávkách autobusu byl dále
připraven doprovodný program. Na zastávce Cukrovar Čakovice tak bylo možné
shlédnout výstavku prací dětí čakovické
ZŠ na téma doprava připravenou ateliérem Střípek, menší děti si mohly s člen-

kami ochotnického divadla Bílej mlejn
Čakovice zahrát na živý vláček nebo si
mohly například prohlédnout u Sousedského třeboradického spolku některý
z vystavených dopravních modelů. Na zastávce Ke Stadionu spolek Načos připravil
možnost zasadit cibuloviny a zkrášlit tak
nové záhonky, které připravila a osázela
městská část Praha-Čakovice. Na téže zastávce si také do konce září cestující mohli ze 4 navržených variant vybírat nový
zastávkový přístřešek, kterým bude stávající nahrazen. Na zastávce Náměstí Jiří
Berana byla část věnovaná bezpečnosti
dopravy. Byl zde autobus plný simulátorů (motocykl, auto, kolo), dopravních PC
her na téma bezpečnosti provozu a také
videa o bezpečnosti provozu. Bylo možné shlédnout instruktáž k první pomoci a
následně si záchranu i vyzkoušet nebo si
bylo možné vyzkoušet jízdu zručnosti. Na

zastávce Čakovický zámek připravila ZUŠ
Marie Podvalové den otevřených dveří,
prohlédnout si také bylo možné reprezentační prostory městské části v zámku,
Lovecký salonek a Schoellerův sál. V tom
se konal od 17 hodin koncert flétnového
souboru Tikari.
"Dovolte mi, abych tímto poděkoval
všem, kteří pomohli připravit Čakovický
den mobility. Měl jsem možnost hovořit s mnoha kolegy a přáteli z ROPIDu,
SŽDC, KŽC doprava a dalšími odborníky
a všichni byli příjemně překvapeni, jak
byla akce uspořádána a především tím,
jakou měla návštěvnost. Děkuji tedy tímto také hlavně všem obyvatelům, kteří
tuto akci navštívili a přišli tím podpořit
veřejnou dopravu v naší městské části,"
uvedl k akci místostarosta Jiří Vintiška,
který akci spolupořádal.
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Zprávy z naší městské části
Mladým hasičům začala
závodní sezona
Dětem z Oddílu mladých hasičů při SDH
Miškovice začala po prázdninách závodní sezona. A to jubilejním čtyřicátým ročníkem Memoriálu Josefa Holečka ve štafetách 4x60 metrů s požárním útokem.
Tuto akci pořádal pražský sbor "dobráků" v Třebonicích.
"V kategorii mladších dětí se náš tým
ve složení Janča, Karan, Slavíková, Smíšek, Šedivý a Zálabský umístil na šestém
místě, což bylo v tak velké konkurenci
krásné umístění. V kategorii starších dětí
jsme skončili na sedmém místě z celé
Prahy s týmem Buryška, Krnáč, Lišková,
Nekvasil, Pončíková a Šturc," říká vedoucí
oddílu Lukáš Horský.
Na programu měli mladí hasiči rovněž
Memoriál Josefa Bednáře v požárním
útoku, který se měl konat v Lipencích, ale
kvůli velmi špatnému počasí byl zrušen.
V den, kdy se měla tato akce konat, ale
nezůstali bez zábavy.
"Odpoledne jsme se s dětmi aktivně
účastnili velké celopražské akce s názvem Den s IZS Praha 2016, který se
konal na pražském výstavišti v Holešovicích a to tím, že jsme předvedli dva
požární útoky před diváky a vedením
magistrátu. Program byl velmi bohatý,
k vidění byly ukázky činnosti Policie ČR,
Záchranné služby, policejních psovodů,

Hasičského záchranného sboru a jednotek SDH v podobě vyproštění z havarovaného vozu či záchrana osob pomocí
výškové a lezecké techniky. Dále byla
k vidění nejen hasičská, ale i vojenská
a policejní technika, od nejstarší po nejmodernější," vypráví Lukáš Horský.
V říjnu čeká na mladé hasiče Závod požární všestrannosti, který pořádá Městské sdružení hasičů Hlavního města Prahy ve spolupráci s miškovickým sborem.
Závod se bude v Miškovicích konat 8. a 9.
října. Zúčastní se týmy mladší i starší věkové kategorie z celé Prahy.

Krimi: Hlídky městské policie měly na začátku září napilno
V dopoledních hodinách 3. září byla vyslána hlídka do ulice Bělomlýnská, že
se za zavřenými dveřmi jednoho z bytů
ozývá volání o pomoc. A skutečně tomu
bylo tak, oznámení se zakládalo na pravdě. Hlídce se podařilo vyrozumět syna
majitelky bytu, který se dostavil na místo. Dveře od bytu ovšem nešlo odemknout, jelikož z druhé strany zámku byl
zasunutý klíč a protože hrozilo nebezpečí, otevřela hlídka dveře násilím. Na místo byla přivolána Rychlá záchranná služba a žena byla převezena do nemocnice
k dalšímu ošetření.
Hned následující den odpoledne si hlídka městské police všimla před kruhovým
objezdem u Obchodního centra Globus
podezřelého motorového vozidla, které

kličkovalo ve svém jízdním pruhu. Hlídka vozidlo zastavila a řidičku vyzvala
k prokázání totožnosti. Na dotaz, zda
před jízdou požila alkohol uvedla, že
předcházející den požila malé množství vína. Následná orientační dechová
zkouška prokázala téměř 0,5 promile. Na
místo byla přivolána hlídka Policie České
republiky, která ženě zakázala další jízdu
a celou věc si převzala k dořešení.
"Ráda bych poděkovala Policii České
republiky, Mětské policii i Rychlé záchranné službě za skvělou práci, kterou
na území Městské části Praha Čakovice
odvádějí," nešetří slovy chvály místostarostka Blanka Klimešová, která má bezpečnost v gesci.

Stále probíhá nábor nových členů
do Oddílu mladých hasičů
(od 7 do 17 let).
Jednotka požární ochrany městské
části Praha Čakovice pořádá nábor
nových členů starších 18 let.
Zájemci se mohou přijít podívat každé
pondělí od 16 do 18 hodin do hasičské
zbrojnice v Miškovicích.“ Případně
mohou získat informace na webových
stránkách www.sdhprahamiskovice.cz
nebo na facebooku Hasiči Praha
Miškovice.

Možnost si za výrazně sníženou
cenu pořídit kompostér
Městská část Praha Čakovice uvažuje
o podání žádosti o dotaci na kompostéry.
Jde o kompostéry různé velikosti od 450
do 1100 litrů (tedy jako velký kontejner
na odpad). Kompostéry stojí mezi 1.500
a 3.000 Kč, při uplatnění dotace je cena
snížena na 15 procent, tedy vyjdou na
200 až 450 Kč. Oproti klasickému kompostu má výhodu lepší skladovatelnosti
odpadu, tolik není cítit, odspoda se snadno odebírá vyzrálá kompostovaná hmota. Kompostéry je možné využít i jako
komunitní, tedy k bytovým domům. Zájemci si mohou pořídit i více kompostérů
podle počtu členů domácnosti nebo počtu nájemníků v domě. Pokud by zájem
veřejnosti byl dostatečný, MČ by o kompostéry zažádala. Máte-li zájem, napište
na infolinku MČ, děkujeme.

Daniel Kajpr, místostarosta
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Čakovické posvícení na počest Otce vlasti Karla IV.

»»O první říjnový den opět patřilo
centrum Čakovic zábavě a dobré náladě, konal se tam totiž sedmý ročník
tradičního Čakovického posvícení.
A podle ohlasů účastníků, pořadatelů
i návštěvníků šlo o jedno z nejnavštívenějších i nejpovedenějších.

Celé bylo zasvěceno výročí 700 let od
narození Krále národů a Otce vlasti Karla
IV., který také na Náměstí Jiřího Berana
se svou družinou zavítal.
Od dopoledních hodin bylo na náměstí
živo, veselo, vzduchem voněly nejrůznější dobroty a děti řádily na všech možných atrakcích.
Návštěvníci měli možnost sledovat několik zajímavých kulturních i hudebních

vystoupení, se zatajeným dechem sledovali rytířské souboje a mohli si koupit řadu replik předmětů a dobrot z dob
vlády Karla IV.
„Letošní Posvícení bylo velice povedené.
Viděl jsem na vašich tvářích i tvářích dětí,
že se líbilo a přineslo nám všem radost.
Všem děkuji, že se přišli podívat a všem
vystupujícím děkuji za krásné představení,“ těšilo čakovického starostu Alexandra Lochmana. Oželet jsme museli
pouze připravený ohňostroj. „Bohužel
vyhláška, kterou vydal Krizový štáb pro
nadměrné sucho, nám znemožnila spustit připravený ohňostroj. Paradoxem je,

že asi po půl hodině po plánovaném
spuštění začalo pršet,“ vysvětluje.
„Byla to opravdu vydařená akce, lidi neodradil ani večerní déšť. Všichni si to moc pochvalovali a už se těší na další ročník. Ten letošní byl snad nejvíce navštívený ze všech,
které v novodobodé historii pořádáme,“
těší Inu Sorokovou, pořadatelku akce.
Akci pořádala ze svého rozpočtu Městská část Praha Čakovice a to za podpory několika sponzorů, kterými byli
společnosti Pilsner Urquell, Pražská teplárenská, Dozna, Formkov, Bobcat, ADC
a FestTech.

Text a foto: Michal Káva
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Dobrá zpráva pro maminky, v Čakovicích vznikají nové jesle

»»Máte doma malé dítě a je pro vás
neřešitelným problémem spojit to
s návratem do zaměstnání? Rýsuje
se tu řešení. V prostorách Rodinného
klubu Trojlístek totiž vznikla Školička
Sovička - alternace jeslí. Majitelkou
a ředitelkou v jedné osobě je Jana
Domincová, která má za sebou dvacetiletou praxi v oboru.

Paní ředitelko, jaké důvody vás vedly
k otevření jesliček?
V této lokalitě takové zařízení chybělo.
Takové, které by bylo schopné vyhovět
maminkám, které potřebují mít celý
nebo částečný pracovní poměr a potřebují umístit děti od jednoho roku do tří
let. Takové dítě potřebuje speciální péči,
teprve se učí sociálním návykům, samoobsluhování, stravování a adaptabilita.
Zvykání je u malých dětí složitější, než
u starších. Potřebuje více pedagogického personálu, který se o něj stará a to
u nás maminky najdou. Individuální přístup je velice důležitý.
Kolik dětí momentálně v jeslích máte?
Máme pět dětí kolem roku, několik starších, teď k nám nastoupí další dvě a celkem jich tedy máme deset.
Mohou se k vám zájemci přijít podívat?
Ano, máme dny otevřených dveří, které
jsou po dohodě v podstatě každý den.

Ideálně dopoledne, od rána do deseti
hodin, protože pak chodíme na vycházky nebo poté v odpoledních hodinách.
Provoz máme do půl páté, ideální je
tedy přijít třeba kolem třetí hodiny po
spinkání. Kontakt a vše potřebné najdou
zájemci na našich internetových stránkách www.trojlistek.unas.cz, na mailové
adrese trojlistek@centrum.cz nebo na
telefonním čísle 606 367 876.
Jak velkou maximální kapacitu chcete
mít?
Jde o menší kolektiv s větším počtem
pedagogického dozoru. Není možné mít
kolektiv dvaceti a více dětí, maximálně
chceme mít patnáct. Což máme. Teď
deset, na jaře pak více. Ranní službu začnou dva pedagogové, další se přidávají
během obědů.

Spolupracujete také s rodiči?
Ano, spolupráce s nimi je strašně důležitá.
Každé dítě má jiné návyky, některé už něco
umí a je důležité, aby nám maminka řekla,
jaký systém mají doma, na což my navážeme. Musíme dětem dělat rodinné prostředí.
Jakou máte provozní dobu a jaká je
cena?
Kompletní ceník najdete na našem
webu. Všechno je o domluvě. Je možné
chodit sem pravidelně nebo jen párkrát
v týdnu, na celý den či jen na dopoledne.
Nabízíme permanentky na deset vstupů,
které se postupně vybírají a když třeba
dítě onemocní, není problém to přerušit
a poté na to navázat.

Text: Michal Káva
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Na Bahnech

V dubnu získal oprávnění první kolektiv- Síť Eltma plní požadavky na zpětný od- Pro občany Čakovic, Miškovic a Třeboraní systém zpětného odběru pneumatik. běr, které stanovuje zákon o odpadech dic slouží stanoviště velkoobjemových
Kolektivní systém provozuje nezisková v § 38. Na místech zpětného odběru kontejnerů k odložení velkoobjemovéVspolečnost
dubnu získal
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Čakovičtí občané se mohou těšit z nové pekárny
»»Po dlouhé době se můžou Čakovi-

ce opět pochlubit tím, že mají vlastní pekařství. Za vše může náš soused a spoluobčan Zdeněk Kroupa,
který na ulici Cukrovarská, naproti
zámku, otevřel pobočku společnosti
Středovy pekárny.

Rekonstrukce objektu probíhala už od
května a slavnostě byla otevřena 7. září.
Od té doby mohou návštěvníci zavítat
pro výtečné pečivo, které si nakoupí
v příjemné atmosféře. Ale nejen pečivo.
„Náš sortiment pečiva je doplněný o další potraviny od malých, námi ověřených
výrobců, říká jednatel společnosti Zdeněk Kroupa.
„Počínaje farmáři, po sýraře či uzenáře,
lidé u nás najdou řadu věcí od malých
výrobců, které si sami zkontrolujeme, jak
to dělají a jestli nám to bude vyhovovat.
Vyjíždíme do okolí Kutnohorska, na Vysočinu, na Mělnicko. Výrobce objíždíme
a vždy nějakého představíme. Teď například pana Šandu z Golčova Jeníkova,
který nabízí skvělé uzenářské věci. Spolupráci rozšiřujeme také s Vinnými sklepy Kutná Hora, které pěstují vinnou révu
v místech, kde je naši předkové pěstovali již před devíti sty lety. Reagujeme
prostě na to, že takzvané domácí, tedy
farmářské výrobky, se v poslední době
těší většímu zájmu veřejnosti a proto

náš sortiment prostě doplňujeme o řadu
potravin od výrobců, o kterých se moc
neví, ale přitom jsou vynikající,“ pochvaluje si pan Kroupa. “Pro tyto produkty
jsme si zaregistrovali vlastní značku Potraviny ze srdce Čech,” dodává.
“Dole v přízemí máme prodejnu s bistrem, kde mohou lidé posedět, posnídat,
posvačit a časem budeme nabídku jídel
rozšiřovat. Až se provozovna zaběhne,
tak bychom rádi připravovali snídaňové
a svačinové menu. Nahoře, v prvním patře otevřeme menší restauraci - kavárnu,

která by měla otevřeno do večerních
hodin a s příjemným posezením u kávy
či vína od malých výrobců, nebo by nabízela různá lehká jídla inspirovaná italskou, řeckou či francouzskou kuchyni. To
ale až v druhé etapě, která by měla být
v prosinci,“ přibližuje další plány jednatel
společnosti Středovy pekárny.
Dostali jste po přečtení článku chuť na
křupavý rohlíček a k němu něco dobrého z farmy? Tak neváhejte a vydejte se
do Středových pekáren ještě dnes!

Text: Michal Káva
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Sbírka ošacení pro Diakonii Broumov

Klub seniorů
Přednášky na měsíc říjen
5.10. Vycházka s Evou Sokolovou z Karlova nám. na
Karlov. Cestou zpět navštívíme Vilu Amerika. Sraz v 11.30
na konečné bus v Čakovicích u Tesca.
12.10. 14.00 D. Butkovičová - „Historické válečné lodě
v Portsmouthu“
19.10. 14.00 P. Lešovská - „Kroměříž“
24. - 26.10. Sbírka pro Diakonii Broumov
Přednášky na měsíc listopad
2.11. 14.00 E. Sokolová - „Slavné pražské hospody, kavárny
a bary“
9.11. 14.00 P. Lešovská - „ Jak a co jedli naši předci“
16.11. 14.00 I. Soroková - „Thajsko - Ko Chang a Bangkok“
23.11. 14.00 E. Sokolová - „ Od staročeských vánoc
k dnešnímu vánočnímu šílenství“
30.11. 14.00 D. Butkovičová - „Šité ozdoby z filcu
s korálky“

Kdy? d
 ne 24. října 2016 (pondělí) od 13,00 – 18,00 hod.
dne 25.října 2016 (úterý) od 8,00 – 16,00 hod.
Kde? Klub seniorů, Cukrovarská 52/24, Praha 9 – Čakovice
Naším prostřednictvím můžete darovat: letní i zimní
oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla,
ručníky, utěrky, záclony, závěsy, Látky (minimálně 1m2),
prosíme, nedávejte odřezky a zbytky látek, péřové přikrývky
(i samotné peří), polštáře, deky a spací pytle, školní a sportovní
potřeby, hračky – nezničené, rozbité Vám budou vráceny,
obuv – veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené
gumičkou, kabelky, batohy a školní tašky, domácí potřebynádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené, kožené
i koženkové oblečení, bundy, pravé i umělé kožichy, prací
a čistící prostředky, hygienické a toaletní potřeby
Upozornění: Oděvy nenoste volně, jinak nebudou přijaty.
Vhodné je dát je do krabic nebo pytlů.
Vámi darované věci jsou určeny nejen dětem, ale i dospělým
osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Poničené
hračky a potrhané ošacení již nikomu neposlouží a vzniknou
tím pouze vyšší náklady na jejich likvidaci. Proto vás žádáme,
abyste takové věci nenosili!
Děkujeme za Vaši pomoc

Čakovice jsou ještě více zelenější

»»Během září proběhly dvě větší
akce, kterých se zúčastnila řada našich občanů. Sázeli jsme během Dne
mobility, u pošty a do nových květináčů. Přišlo nám na pomoc kolem
pětadvaceti lidí, malých i velkých,“
říká Míša Kubernatová z Načos.

Kdo má o podobné akce zájem a rád přidá ruku k dílu, bude mít brzy další příležitost.
„Čeká nás druhý ročník akce Cibule. Se
školáky budeme opět sázet jarní cibuloviny na různých místech. Tulipány a nar-

cisy rozkvetou i v Třeboradicích a Miškovicích kolem rybníků.
Cibulky také rozdáváme lidem, aby si
je vysázeli i kolem svých domů. Vždy
to ale musí být na veřejně přístupných
místech, není smyslem, aby si to vysázeli na své soukromé zahrádce,“ dodává
s úsměvem.
Až půjdete na procházku po Čakovicích
a narazíte na čerstvě vysázené rostlinky,
určitě to bude zásluhou těchto pracovitých lidí.
Více informací na www.nacos.cz

Na vytipovaná a vhodná místa
sázíme nové květiny individuálně
po celý rok.
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Perličky – tentokrát 50-ti leté
»»Pravidelně v této rubrice vybíráme
perličky ze sto let starých záznamů
kronikáře Jana Urbana. Zatímco starému mocnáři Franci Josefovi zbývá
poslední měsíc života, na válečných
frontách vyhasínají stovky životů
mladých mužů a v zázemí roste drahota, bída a nedostatek. Obraťme
nyní proto v „říjnových perličkách“
pár listů kronik dopředu, přeskočme
půl století a podívejme se, co píše
kronikář František Mlejnek před lety
padesáti – tedy v roce 1966 (záznamy jsou z průběhu celého roku).
Sloučená obec Čakovice čítá v roce 1966
přibližně 7 500 obyvatel a 1 023 domů.
V tomto roce se narodilo 65 občánků
a zemřelo 57 občanů. Na MNV (Místní
národní výbor) bylo uzavřeno 64 sňatků.
Žije zde 1 160 důchodců. V obci je přihlášeno 1 985 rozhlasových přijímačů,
což znamená na každou rodinu jeden
i více. Televizí je 1 357, takže v každé
druhé rodině. Dále je v obci 302 majitelů
osobních automobilů a několik set motocyklů. Garážové prostory u koupaliště
a u stadionu jsou již zastavěny a začala
výstavba garážového města u Bílého
Mlýnku.
Rada MNV se na svém zasedání usnesla
požádat o změnu statutu „místní obec
Čakovice“ na „město Čakovice“.
V sobotu 26. února v ranních hodinách
byla čakovická veřejnost rozrušena zprávou o loupeži, která nemá u nás obdoby.
V pátek 25. února v době mezi 19.30 až
19.40 hod. byl před poštovním úřadem
v Čakovicích odcizen velký poštovní
automobil. Neznámí pachatelé využili
krátké nepozornosti osádky auta, vnikli
do kabiny řidiče a odjeli ihned s celým
nákladem směrem do Měšic. Asi 200 m
před Měšicemi násilím vnikli do ložného
prostoru, kde byly balíkované listovní
a peněžní zásilky. Z auta mimo jiné odcizili třináct peněžních pytlů s 735.000,Kčs a dalšími ceninami. (pozn. loupež
nebyla nikdy objasněna).
V březnu zemřel nejstarší občan Čakovic,
Kristián Pokora narozený 29. ledna 1864,
ve stáří 102 let. Od svého nejútlejšího
mládí do pozdního věku pracoval v čakovickém cukrovaru.

Proběhlo jednání s družstevním obchodem Jednotou za účelem výstavby distribuční jednotky proti bytovým jednotkám Avie. V prodejně má být koloniál,
maso, zelenina a další zboží. Je počítáno
s nákladem 1.800.000,-Kčs.
Oslavy 1. máje konaly se opět v Čakovicích na stadionu.
Sbírky na bojující Vietnam provedly občanské výbory v měsíci listopadu. Bylo
vybráno 2.025,-Kčs vesměs od důchodců a žen v domácnosti. Pro pracující byly
pořádány sbírky v závodech.
V rámci plánované výstavby Severní
město (pozn. Prosek) a pro potřeby průmyslových závodů je uvažováno v severní části katastru obce s výstavbou centrální teplárny.

Základní devítiletou školu navštěvuje
986 žáků, v Třeboradicích je ve škole 37
žáků, v Miškovicích 15 a ve zvláštní škole 17 žáků. Učitelský sbor čítá celkem 50
osob. Od března zavedla ZDŠ zkušebně,
jako jedna ze tří škol na okrese, volné soboty.
Kulturní život obce je chudý. Jediným
vyhovujícím zařízením je širokoúhlé
kino a dalším klubovna z bývalé restaurace U Sládků. Dobře si vedou jedině
organizace zájmové, hlavně zahrádkáři.
Jejich odborné přednášky jsou hojně
navštěvovány.
Bylo podáno 429 žádostí o byty. Bytová
situace v Čakovicích je nanejvýš kritická.
V současné době probíhá družstevní svépomocná výstavba zaměstnanců ZPA.

V cukrovaru došlo ku změně ve výrobě
kostek. Typickým výrobkem čakovického cukrovaru zůstává výroba homoliček
á 2 kg, které jsou převážně určeny pro
vývoz do kapitalistických států, hlavně
do Alžíru. Zpracováno bylo při letošní
kampani 64 972 tun řepy.
V obvodu MUDr. Housky bylo v roce
1966 ošetřeno 11 461 pacientů, v obvodu MUDr. Kremly 13 355 pacientů.
Dětská lékařka provedla během roku
celkem 8 866 vyšetření dětí školního
a předškolního věku.

Třetí třída Základní devítileté školy Čakovice v roce 1966 s učitelkou
Štěpanovskou (typický je účes paní učitelky v této době).
Pomožte, společně se mnou, skládat střípky do mozaiky naší společné místní
historie. Kontaktujete mě, prosím, přes email unas@cakovice.cz.
Vaše kronikářka Jarka Krákorová
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Projekt Čakovice v pohybu pomohl Nadaci Terezy Maxové
»»Běhat se dá pro radost, kvůli na-

výšení kondice i jen tak. Nebo také
pro dobrou věc. A to je právě případ,
kdy se projekt Čakovice v pohybu
zapojil do charitativní akce Nadace
Terezy Maxové s názvem Teribear
hýbe Prahou. Zapojit se mohl naprosto každý a od 8. do 17. září se
běhalo v Letenských sadech.

počtu městské části. Každý, kdo by měl
zájem se zúčastnit, může navštívit internetové stránky www.cakovicevpohybu.cz
nebo se podívat na stejně pojmenovaný
facebookový profil.
A při společném běhání nejde jen o samotný pohyb, ale také o zábavu a setkání s dalšími lidmi, naladěnými na stejnou
vlnu.

„Zapojili jsme se také. Šlo o akci, při které
sponzoři dali této nadaci za každý uběhnutý kilometr padesát korun. Mohly se
zapojit i týmy a tak jsme jeden vytvořili.
Bylo nás jedenáct, uběhli jsme celkem
230 kilometrů a nadaci tedy přinesli
11 500 korun,“ říká trenérka projektu Čakovice v pohybu Kristýna Hlaváčková.
Pomoct během se jí hodně líbilo.
„Běhala jsem takhle už minulý rok a říkala si, že když do toho dostanu více lidí,
tak naběháme víc a více pomůžeme.
Zburcovala jsem naší běžeckou partu
a následně jsme vyrazili v pondělí a ve
středu do Letenských sadů. Všichni byli
nadšení, že mohou běhat a pomáhat zároveň,“ pochvaluje si svoji partu.
Projekt Čakovice v pohybu funguje již
delší dobu a jeho provoz je hrazen z roz-

Rybářské závody v Miškovicích

»»Z podnětu Komise pro Miškovice
se v Miškovicích po více než desetileté odmlce konaly rybářské závody.

Závody proběhly 18. září a i přes počáteční nepřízeň počasí byl o závody
u místních rybářů veliký zájem. Někteří
účastníci si u rybníka nacházeli svá místečka již před šestou hodinou ranní. Závod startoval v 7 hodin a trval do 11 hodin. Lovili se kapři i bílé ryby a na konci
byli vyhlášeni vítězové. Trofeje si odnesli
Jiří Janda st. (1.místo), Denny Blažků
(2.místo) a Luboš Enc ml. (3.místo).
„Dobrá nálada provázela celou akci a my
se již těšíme na další ročník. Děkujeme
vám všem, kteří jste přišli závodit či se
jen tak podívat, dále rozhodčím Václavu
Kolářovi, Miloši Peškovi a Jiřímu Hroňkovi a paní provozní Vlaďce s rodinou
z hostince Pod vrbou za občerstvení „až
pod nos“ a výbornou gulášovku,“ děkují spolupořadatelé Soňa Černá a Martin
Slavík.

„Někteří si s námi nejdou jen zacvičit,
ale třeba i poznat nové lidi. Do Čakovic
se v poslední době přistěhovala řada
nových lidí, kteří tu zatím nikoho neznají
a právě při našich trénincích mají možnost seznámení. Mám řadu lidí, kteří právě díky tréninku potkali nové přátele,“
láká Kristýna Hlaváčková nové zájemce.
Přidáte se také?
Text: Michal Káva
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Letní fotbalový kemp pro malé fotbalisty se
v Třeboradicích povedl
»»Fotbalový

klub SK Třeboradice
si připravil na konci letních prázdnin pro malé fotbalisty pravidelný
kemp. Trval poslední srpnový týden
a účastnilo se ho celkem 43 kluků
ve věku od šesti do dvanácti let.
Svým přístupem a chováním velice
pomohli jejich trenérům k tomu, že
vše proběhlo v klidu a s úspěchem.
Trenéři třeboradické mládeže si pro malé
fotbalisty připravili spousty zajímavých
cvičení, které rozvíjí všestrannost. Mohli
například zhlédnout cvičení na čím dál
více populárnějším balančním míči, tzv.
bossu. Opakovaly se základy zpracování
a prvního doteku s míčem, pohyb s míčem a přihrávky. Zkrátka činnosti, které
malé fotbalisty rozvíjí nejvíce. Nechyběla samozřejmě ani populární střelba

na bránu, nebo cvičení na výbušnost
a rychlost fotbalisty.
Obohacením letošního třeboradického
kempu byli určitě i externí trenéři. Atletickou průpravu a strečinkové sestavy
připravila trenérka Míša Jahodová. Pro
malé brankáře byly připraveny tréninky
s mladým Jakubem Horejšem, aktuálně
brankářem dospělého A týmu, hrající
pražský přebor. Kemp navštívil i další
gólman třeboradického „áčka“ Peter Bartalský, gólman se zkušenostmi z prvoligových klubů v Česku nebo na Slovensku (Inter a Slovan Bratislava, Viktorie
Žižkov nebo Trenčín).
„Mladým fotbalovým nadějím ukazoval,
co se na takových prvoligových trávnících trénuje. Pro naše kluky byl trénink
s oběma brankáři velkým přínosem
a jsme rádi, že nás přišli podpořit,“ děkoval šéftrenér třeboradické mládeže Jaromír Kurka.
Po celý týden malí fotbalisté využívali
všechny tréninkové plochy a pomůcky.
Celému třeboradickému týmu trenérů,
jmenovitě Jaromír Kurka, Petr Lukavský,
Martin Plicka, Martin Šádek, Petr Vetešník a Martin Prček, se sluší minimálně
poděkovat a jistě tito trenéři přispěli
k dalšímu fotbalovému obohacení hráčů, kteří se kempu zúčastnili.

Při čtení tohoto článku, v měsíci říjnu, již
plně běží další fotbalový ročník. Protože se týmy různě doplňují, tak jak kluci
rostou, budete možná překvapeni který
tým se jak obměnil. V každém případě
na výkonech a herním projevu třeboradických kluků se letní kemp projevil
pozitivně a o čemž se můžete přijít přesvědčit na jejich zápasy.

Jakub Čáp / SK Třeboradice mládež
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Kam v říjnu za sportem?
Národní házená, oblastní přebor
5. kolo, 8. října
Čakovice - Podlázky
9.00 starší žáci, 10.10 muži
6. kolo, 15. října
Čakovice - Březno
9.00 ženy, 10.20 koeduci, 11.30
dorostenky, 12.40 starší žačky
7. kolo, 22. října
Čakovice - Řevnice
9.00 koeduci, 10.10 muži, 11.30 starší
žáci
Fotbal, Přebor Prahy
16. října, 16.00 Třeboradice - Zličín
30. října, 14.30 Třeboradice - Horní
Měcholupy
Fotbal, 1. B třída
8. října, 10.30 Čakovice - Ďáblice B
9. října, 16.00 Třeboradice B - Kačerov
15. října, 10.45 Miškovice - Řepy
22. října, 10.30 Čakovice - Benice
a Třeboradice B - Háje B
29. října, 10.30 Čakovice - Třeboradice B
Nohejbal
dle vývoje vyřazovacích bojů

Nohejbalisté začali boje o medaile úspěšně
»»Základní část nohejbalové extraligy

je za námi a nohejbalisté TJ Avia Čakovice ji odehráli se stejným výsledkem, jako v minulé sezoně - na druhé
příčce za suverénními Modřicemi.

Během čtrnácti zápasů základní části
si naši nohejbalisté připsali 20 bodů za
deset vítězství, čtyřikrát odešli ze zápasů
poraženi. Na svého semifinálového soupeře si museli počkat, protože od letošní sezony platí nový systém, při kterém
první dva celky tabulky jsou automaticky v semifinále a týmy od třetího do šestého místa se mezi sebou utkají o zbylá
dvě volná místa. A po tuhých bojích se to
vyvinulo tak, že na Modřice vyšly Karlo-

vy Vary a na Čakovice soupeři ze Vsetína.
To je spravedlivé, protože na sebe narazí
čtyři nejlepší celky sezony.
Čakovičtí hráči obhajují z loňského ročníku stříbrné medaile a cestu za obhajobou začali úspěšně. Na domácím hřišti
porazili Vsetín 5:3. Zápas to byl velmi
dramatický. Naši nohejbalisté vedli po
prvních čtyřech soubojích 4:0 a vypadalo to, že kráčí k snadnému vítězství.
Vše ale bylo jinak a po dalších třech
hrách platil stav 4:3! Vítězný pátý bod ale
v osmé hře dokázala vybojovat dvojice
Jiří Kalous / Milan Kučera a první vítězství tak zůstalo v Čakovicích. Odveta je
na programu v sobotu 8. října.
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Tělocvičná jednota SOKOL Čakovice
Be

srdečně zve na

Městská část Praha 18
Úřad městské části
Odbor sociální péče a zdravotnictví
Bechyňská 639
199 00 Praha 9 - Letňany

POTŘEBUJETE POMOC
V SOCIÁLNÍ OBLASTI ?

Odbor sociální péče a zdravotnictví sídlí na adrese ÚMČ
Praha 18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 – Letňany,
1. patro

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JAK SE K NÁM DOSTANETE

•

Ocitli jste se v nepříznivé životní situaci z důvodu věku,
zdravotního stavu, ztráty či oslabení schopností, sociálně
znevýhodněného prostředí apod. a potřebujete poradit?
Hledáte informace o domovech pro seniory, asistenčních
službách, příspěvcích, sociálních dávkách nebo
poskytovatelích sociálních služeb?
Odbor sociální péče a zdravotnictví Vám nabízí pomoc při
řešení Vaší situace.

26. října 2016 od 18,00 hod.
sraz v 17,45 hod. na náměstí Jiřího Berana

KDE NÁS NAJDETE

Autobusem č. 158, 201, 202 do zastávky Staré Letňany

KONTAKTY
kurátor pro dospělé
sociální pracovnice
terénní sociální pracovník
veřejná opatrovnice

Přijďte si s námi připomenout
vznik samostatného Československého státu

OBLASTI, VE
KTERÝCH VÁM
MŮŽEME POMOCI:

284 028 252
284 028 153
284 028 166
284 028 144

Další informace naleznete na webových stránkách
ÚMČ Praha 18: www.letnany.cz, Odbor sociální péče
a zdravotnictví

•

BYDLENÍ
FINANCE
ZTRÁTA ZAMĚSTNÁNÍ
DOMÁCÍ NÁSILÍ
ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ
ÚMRTÍ
CHOD DOMÁCNOSTI
PÉČE O BLÍZKÉ
PÉČE O DĚTI
OSAMĚLOST
PSYCHICKÁ PODPORA
NÁVRAT Z VĚZENÍ
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
OSOBY OHROŽENÉ
TRESTNOU ČINNOSTÍ JINÉ
OSOBY
PROBLEMATIKA OSOB
OMEZENÝCH VE
SVÉPRÁVNOSTI
A JINÉ POTŘEBY

Letošní Třeboradické posvícení
se pořádajícímu sdružení LíPa se povedlo na výbornou
„Posvícení bylo o sblížení. S přírodou, sousedy, lidmi
z místa i z dáli a v mých očích se záměr zdařil. Na tvářích
návštěvníků bylo vidět příjemné naladění. Možná z vystoupení vynikajícího herolda na koni s ukázkou sokolnického umění, lidových krojů v podání souborů Valášek či
Osminka nebo dětských vystoupení obou třeboradických
školek. Dobré pocity však mohlo také vyvolat zdolání žhavých uhlíků bosou nohou v dílně Igora Slouky na zahrádce
mateřské školky nebo čerstvé koláčky a koblížky od Maxima. To vše a mnohé další proměněné atrakce v zážitky návštěvníky přivedly do místa nabitého láskyplnou energií,
která jak věřím, zůstane v každém podobu mnoha dalších
dnů,“ říká Libuše Kurková z pořádající LíPy.

A na místě je také poděkování všem, kteří se na zdárném
a příjemném průběhu Třeboradického posvícení podíleli.
„Za organizátory děkuji všem účinkujícím, pomocníčkům, návštěvníkům, vílám a skřítkům, kteří se do Třeboradic o posvícení nastěhovali. Zvláštní poděkování patří
sponzorům této akce, kterými byli Restaurace Maximum,
MČ Čakovice, Ampra, LM Princ, Martin Hampl, L. a T. Černí,
M. a H. Laušovi, pěveckému sboru Camerata, paní Kadaníková, V. Svítil a další,“ nešetří Libuše Kurková slovy chvály.

