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Kdy a jak do vašeho života vstoupil Jan
Ámos Komenský?
Když jsem v roce 1950 nastoupil do
semináře pro učitele, musel jsem si
vybrat téma závěrečné práce a právě
tehdy jsem se začal do hloubky zabý-
vat odkazem tohoto vpravdě a v hlu-
bokém slova smyslu "Učitele národů".

Zpracoval jsem téma "Komenského
didaktické zásady v aplikaci na sou-
časné odborné školství v ČSR" a na
základě toho mi bylo umožněno vyce-
stovat do polského Lešna, kam
Komenský odešel do exilu. Byl to
nezapomenutelný zážitek a tam jsem
si také uvědomil tu velikost Komen-
ského odkazu. Když Jan Ámos 
v Lešně pobýval, měl již rozpracova-
nou Velkou didaktiku, která mu
ovšem při požáru v roce 1656 celá
shořela. Musel tedy začít se svou
prací znovu, tak, jako musel začínat i
nový život v jiných podmínkách, v jiné
části Evropy. Muselo to být neskuteč-
ně těžké, ale on to nikdy nevzdal. 
I proto je nejen pro Čechy, ale pro
všechny Evropany příkladem, vzorem
a velikou osobností historie.

Většinou vnímáme tyto "klasiky" české
literatury jako historické postavy, jejichž
názory a postoje byly dávno přežity.
Domníváte se, že se ještě dnes můžeme
z teoretických názorů vzniklých v 17.
století poučit?
To je na něm a jeho tvorbě právě to
geniální - že všech sedmi didaktických
zásad, které zpracoval, dodneška platí
a budou platit vždycky. On přesně
pochopil, co je ve výuce žáků a studen-
tů důležité, a my všechno dodnes
můžeme používat. A každý dobrý učitel
to ví. Komenského odkaz je bezedná
studna, ve které lze najít poučení, rady,

inspiraci a moudro. Já z ní čerpám
stále a nikdy mě nezklamala.

Které z jeho myšlenek považujete za nej-
důležitější?
Všechny jsou shrnuty do sedmi didak-
tických zásad, z nichž bych vyzdvihl
například myšlenku individuálního pří-
stupu ke studentům. Jako ředitel školy
(v letech 1960 - 75, pozn. red.) jsem
se zabýval metodikou individuální
péče o žáky a ministerstvo tento pro-
jekt přijalo. Tato vnější a vnitřní dife-
renciace vyučování, tedy rozdělení
učiva na základní a rozšiřující, se 
v praxi velice osvědčila, což minister-
stvo ocenilo udělením vyznamenání
Vzorný učitel. To ale není podstatné,
důležité je, že takto rozpracované
Komenského myšlenky v praxi fungo-
valy a fungují.

To ale nebyl váš jediný přínos v oblasti
teorie výuky?
Další z didaktických zásad, kterou pova-
žuji za velice důležitou je ta, že praxe
musí předcházet teorii. Tento projekt se
týkal práce mistrů odborného výcviku se
studenty a samozřejmě vzdělávání těchto
mistrů. Šlo o to, aby se učitelé v praxi
věnovali žákům individuálně podle jejich
schopností a potřeb a aby se praktická
stránka výuky promítla i do teoretické.
Ministerstvo školství tento projekt uvítalo
a mistři odborného výcviku museli absol-
vovat čtyřleté pedagogické vzdělání, tzv.

2

{OSOBNOST MĚSÍCE}

Ing. Miroslav Konečný
Narodil se 28. 10. 1926 v Konici u Prostějova

Studium a praxe:
1941 - 1947 - Gymnázium v Olomouci (přerušeno totálním nasazením v r. 1943)
1947 - 1948 - Učitel v Rolnické škole v Ruzyni
1948 - 1950 - Základní vojenská služba
1950 - 1951 - Seminář pro učitele
1952 - 1956 - Vysoká škola zemědělská Praha, Agronomická fakulta
1956 - 1960 - Ministerstvo zemědělství
1960 - 1975 - Ředitel školy v Přelouči, studium na PF UP v Olomouci
1975 - 1992 - Ústřední inspektor a metodik Ministerstva školství ČR (odchod do důchodu)
1992 - 2002 - Metodik Institutu vzdělávání a výchovy, studium na PF JU v Českých
Budějovicích
2002 - 2012 - SOŠ a SOU Praha - Čakovice

Proslavil se tím, že při každé slav-
nostní příležitosti rád používá 
a rozebírá citáty z díla Jana Ámose
Komenského. Všichni to berou jako
milé zpestření a poučné historické
moudro, ale málokdo tuší, že se za
tím skrývá celoživotní naplněná
láska. Ing. Miroslav Konečný má
totiž s Komenským společného víc,
než by se na první pohled zdálo.
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pedagogické minimum. Projekt byl
úspěšně aplikován do všech resortů a fun-
guje dodnes. (Na základě tohoto projek-
tu byl Ing. Konečný vyznamenán titulem
Zasloužilý školský pracovník, pozn. red.)

Jakým řízením osudu se pedagog 
a významný teoretik, jako jste vy, ocitl 
v Čakovicích?
Už jako inspektor a metodik minister-
stva školství (1975 - 92, pozn. red.)
jsem se v praxi seznámil s Mgr. Věrou
Novákovou a sledoval jsem její pro-
fesní kariéru celá léta. Byl jsem
vpravdě nadšený jejím přístupem ke
vzdělávání a způsobem, jak to v praxi
realizuje a vede zdejší střední odbor-
nou školu. Když jsem v roce 2002
odcházel z Institutu vzdělávání 
a výchovy, oslovila mě a nabídla mi
místo výchovného poradce s částeč-
ným úvazkem pedagoga v SOŠ a SOU
Praha - Čakovice. V té době jsem byl
už deset let v důchodu, ale profesní
spolupráce s Věrou byla tak lákavá,
že jsem neodmítnul a učil jsem zde
dalších deset let. 

V letošním roce jste se tedy rozhodl svoji
pedagogickou činnost ukončit, nebude

se vám po škole a studentech a pedago-
zích stýskat?
A víte, že ne? (usmívá se) Já sem totiž
budu chodit dál na obědy. (směje se)
Ve zdejší školní kuchyni se tak dobře
vaří, že si sem vždycky rád zajedu 
a navíc potkám známé a milé tváře. 
A kdyby kolegové potřebovali s něčím
poradit nebo pomoci, budu stále na
blízku.

Text: SiH
Foto: Jindra Soroková

{OSOBNOST MĚSÍCE}

Ing. Miroslav Konečný 
se starostou MČ Praha – Čakovice 

Ing. Alexanderem Lochmanem (vlevo) 
a se svým synem Miroslavem
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V červnu uspořádala ředitelka Mgr. Věra Nováková slavnostní rozloučení s Ing. Konečným, při kterém mu za jeho celoživotní dílo 
poděkoval i starosta MČ Praha - Čakovice Ing. Alexander Lochman. Hlavně pevné zdraví, pane učiteli!
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{MĚSTSKÁ ČÁST}

Pozvánka
Městská část Praha - Čakovice
pod záštitou místostarosty pro
dopravu Ing. Jiřího Vintišky

zve všechny spoluobčany na diskusi

"BEZBARIÉROVÉ ČAKOVICE"

18. 9. 2012 od 18.00
v sále čakovického zámku (přízemí)

Hlavním tématem bude diskuse 
o problémech osob se sníženými

možnostmi pohybu 
(vozíčkáři, maminky s kočárky, atd.)

v naší městské části.

Mobilní sběrný dvůr
Magistrát hlavního města zavádí novou
službu pro občany Prahy. Kromě již fungu-
jících velkoobjemových kontejnerů je
možno na území městské části zřídit
mobilní sběrný dvůr s četností přibližně 1x
za 2 měsíce. Naše městská část zkušebně
určila stanoviště Na Bahnech (viz mapka). 
Zkušebně zde bude MSD otevřen 
ve středu 5. září 2012 od 13,00 do
19,00 hodin.
Další předpokládaný termín v letošním
roce bude 7. listopadu 2012.
Odpad se na těchto stanovištích bude
třídit. Je zde možno bezplatně ukládat
stejný odpad jako do VOK.

Štefan Pecník,
vedoucí Technické správy ÚMČ

Informace o činnosti Rady MČ 
Na svém 51. až 53. jednání rada městské části projednala celkem 59 bodů, 
z nichž vybíráme např.:

■ Souhlas s čerpáním rozpočtové rezervy - stavba: Mateřská škola pro 4x28
dětí - MŠ Čakovice I - detašované pracoviště Něvská 

■ Komise pro otevírání obálek na akci vybavení interiéru MŠ Čakovice, 
ul. Něvská, k. ú. Čakovice, obec Praha 

■ Umístění služebního motocyklu městské policie - Cukrovarská 38, Praha 9,
Čakovice 

■ Pravidla pro vydávání zpravodaje "U nás v Čakovicích"

■ Rekonstrukce prostor zastupitelského sálu v čakovickém zámku

■ Žádost o souhlas se stavbou: Obytný soubor Čakovický park - rekonstrukce
přípojky ÚT 

■ Oprava stávající kanalizační přípojky Cukrovarská 115, Praha 9 - Čakovice 

■ Přehled dlužného nájemného v bytových a nebytových prostorách za obdo-
bí do 31. 3. 2012

■ Komise pro otevírání obálek výběrového řízení na pronájem nebytového pro-
storu v objektu Bělomlýnská 520, na pozemku parc. č. 608, k.ú.Čakovice,
obec Praha 

■ Výzva k předložení cenové nabídky na zakázku malého rozsahu "Obnova
dětského hřiště v Něvské ulici"

■ Zadání zpracování projektové dokumentace na cyklotrasy a pěší cesty v MČ 

■ Vybavení interiéru MŠ Čakovice, ul. Něvská, k. ú. Čakovice, obec Praha -
vyhodnocení cenových nabídek 

■ Vybavení interiéru MŠ Čakovice I, ul. Něvská, k. ú. Čakovice - odstoupení
ze soutěže 

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

Ing. Milena Pekařová, tajemnice ÚMČ
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{MĚSTSKÁ ČÁST}

Nové přechody v naší MČ
Radnice reagovala na požadavky občanů městské části a zřídila tři nové pře-
chody. Dva byly doplněny na křižovatce Cukrovarská x Oderská u nově otev-
řené lékárny. Přes Oderskou byla napravena chyba v projektu při rekonstruk-
ci komunikace Cukrovarské, kde se na přechod přes Oderskou nějak zapo-
mnělo. Navíc byl doplněn druhý přechod přes Cukrovarskou ve směru od
Kbel, aby bylo usnadněno přecházení návštěvníkům lékárny i z této strany.
Nový přechod byl zřízen na komunikaci Schoellerova v místech vstupu do
Zámeckého parku u jezírka a na parkoviště. Důvodem bylo zvýšení bezpeč-
nosti návštěvníků parku a parkoviště. Tento přechod bude následně upraven
na bezbariérový.

Štefan Pecník,
vedoucí Technické správy ÚMČ

5

1 2 

Kontejnery zajiš	uje MHMP a tím i
stanovuje podmínky výběru odpadu a
druh odpad, který do VOK nepatří.
Upozorňujeme, že do těchto nádob je
zakázáno odkládat nebezpečný
odpad (tj. televize, lednice, pneuma-
tiky, chemikálie, zářivky, autobate-
rie), dále odpad stavební a živno-
stenský a také bioodpad (na ten jsou

přistavovány speciální VOK na biood-
pad, tj. na větve, trávu, ovoce, atd.).
září 5. 9., 19. 9.
říjen 3. 10., 17. 10.
listopad 7. 11., 28. 11.

Stanoviště kontejnerů:
Třeboradice - parkoviště u hřbitova
Miškovice - Na Kačence

Nový přechod na ulici Schoellerova Křižovatka ulic Cukrovarská a Oderská

Velkoobjemový odpad

Bioodpad - velkoobjemové kontejnery
Kontejnery budou přistavovány mezi 9.00 - 12.00 hod.:  

září neděle 16. 09.
říjen neděle 14. 10.
listopad neděle 11. 11.

Stanoviště kontejnerů:
Třeboradice - parkoviště u hřbitova
Miškovice - Na Kačence

P O Z O R  Z M Ě N A !
Kontejnery budou přistavovány ve středu ve 14.00 hod. a odvoz bude ve stej-
ný den v 18.00 hod.

Mimo tyto dny je možné využít za dohledu pracovníků TS ÚMČ Čakovice 
k odložení velkoobjemového odpadu a sutě do kontejneru v ul. Na Bahnech
v měsících: 
DUBEN - ŘÍJEN 13.00 - 17.00 HOD
LISTOPAD - BŘEZEN 12.00 - 16.00 HOD

Otevřeno je každý den kromě úterý a středy. Také tato služba je určena pouze
občanům Čakovic, Miškovic a Třeboradic, za poplatek schválený radou MČ
Praha - Čakovice a to dle množství odpadu. Další informace TS úřadu MČ
Praha - Čakovice - tel. 283 061 431
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Doprava
Na jednání zastupitelstva dne 8. 6. 2011
byla předložena petice za zlepšení občan-
ské vybavenosti v naší městské části.
Téma dopravy jsme již komentovali v čer-
vencovém čísle v souvislosti s otevřením
mimoúrovňového křížení ulic Veselská 
a Kbelská a úzce souvisí s požadavkem
petice na "- okamžité zahájení řešení
dopravní situace v ulici Cukrovarská 
a Kostelecká, nejlépe stavbou jižního
obchvatu Čakovic. Zásadně odmítáme
zprůjezdnění a propojení ulic Schoellerova
a Za Tratí obytnou zónou sídliště 
"U Zámeckého parku" a první etapou síd-
liště "Čakovický park".
Záměry rekonstrukce ulic Kostelecká 
a Cukrovarská a související záměry na
zkapacitnění dotčených křižovatek jsou 
v různé fázi rozpracovanosti. Nejblíže 
k realizaci je nyní projekt na rekonstrukci
Cukrovarské ulice v úseku od železničního
přejezdu k náměstí Jiřího Berana, který
byl městskou částí iniciován v roce 2005
a získal stavební povolení v roce 2008.
Projekt by měl v porovnání se stávající
situací zejména přinést zvýšení bezpeč-
nosti pro chodce. Realizaci investor (hl. m.
Praha) zamýšlí zahájit v letošním roce.
Paralelně s tímto projektem byla v téže
době na popud MČ zahájena příprava pro-
jektu na rekonstrukci křižovatky Cukrovar-
ská-Kostelecká-Za Tratí. Cílem projektu je
zejména zvýšit kapacitu této křižovatky,
zlepšit bezpečnost chodců na přechodech
a umožnit plynulejší napojení vozidel pro
dopravní směr z ulice Za Tratí. Pro tento
projekt je dokončena dokumentace pro
stavební povolení avšak závazné rozhod-
nutí o uvolnění finančních prostředků
investor (hl. m. Praha) zatím neučinil.
Předpokládá se však, že k částečné reali-
zaci projektu dojde v roce 2013. Ve fázi
studie je připraven záměr na rekonstrukci
komunikace Kostelecká v úseku od hrani-
ce s městskou částí Ďáblice až po okružní
křižovatku u OC Globus. Přínosem je
zejména zvýšení bezpečnosti chodců díky
vzniku nových chodníků. Tento projekt byl

zahájen před cca 4 roky. Existují také stu-
die na zkapacitnění okružní křižovatky 
u OC Globus, která má nyní nižší kapacit-
ní propustnost než je zatížení souvisejících
komunikací. Zástupci městské části něko-
lik let upozorňují vlastníka (hl. m. Praha) 
i správce (TSK hl. m. Prahy) těchto nadřa-
zených komunikací v Čakovicích na nedo-
statečnou kapacitu uzlových bodů (křižo-
vatky a železniční přejezd). Je třeba si však
uvědomit, že vlastník (hl. m. Praha) roz-
hoduje o investicích do dopravní infra-
struktury podle aktuálních priorit v rámci
celého města a investičních prostředků. 
V rámci projektu tzv. Technické vybave-
nosti Čakovice, kam tyto záměry spadají,
zbývá proinvestovat i s některými nově
vzniklými projekty zhruba ještě 1 miliardu
korun. Dosud do souboru těchto akcí bylo
investováno mezi lety 2000 - 2012 zhru-
ba 750 milionů korun. Stavba tzv. Jižního
obchvatu Čakovic je zásadní investiční
akce. Záměr prošel posuzováním vlivů na
životní prostředí. Podle informací, které
mají zástupci MČ k dispozici, dosud inves-
tor, kterým je opět s ohledem na rozsah
stavby hl. m. Praha, nezahájil přípravu
projektové dokumentace. Tato stavba pře-

sahuje význam městské části a čakovická
radnice je tak pouze jedním z orgánů
města, který má právo k záměru vyjádřit
své stanovisko. Městská část kontinuálně
vyjadřuje tomuto záměru již více než 10
let plnou podporu. Termín realizace pro-
jektu je však bohužel prozatím neodhad-
nutelný.
Odmítnutí propojení a zprůjezdnění celého
obytného komplexu nepovažuje rada za
koncepční řešení dopravní situace v této
části i s ohledem na budoucí výstavbu.
Tento požadavek je vůči novým obyvate-
lům sídliště "Čakovický park" velmi ome-
zující, při cestě do centra Čakovic, do škol-
ky, do školy, na poštu, by museli přejet
železniční přejezd u provozovny Baumit,
problematickou křižovatku Kostelecká 
a Za Tratí (u sídla Policie ČR) a dále přes
železniční přejezd na Cukrovarské. Zatíže-
ní těchto komunikací je již tak neúnosné 
a znemožnit obyvatelům užití Schoellerovy
ulice pro cestu do Čakovic průjezdem síd-
liště považujeme za diskriminační. V této
věci probíhá více než rok jednání se
zástupci výborů SVJ z dotčené lokality.
Během této doby byla diskutována a deve-
loperem souboru "Čakovický park" připra-
vena řada variant řešení budoucí situace.
Na základě posledního jednání mezi
zástupcem MČ a zástupci souboru 
U zámeckého parku byla developerem
vyhotovena varianta, která předpokládá
jednosměrné propojení souboru "Čakovic-
ký park" do Hakenovy ulice, její rekon-
strukci, doplnění o chodníky a dále zjed-
nosměrnění ulice M. Podvalové v úseku
od Blachutovy ulice po vjezd do garáží 
u domu Kopretina v uvedeném směru.

Ing. Jiří Vintiška, místostarosta

Vážení spoluobčané,
rádi bychom nyní i do budoucna oce-
ňovali významné činy a skutky osob-
ností z našeho okolí prestižním oceně-
ním "Čestné občanství MČ Praha -
Čakovice" spojeným s osobním poděko-
váním za vykonanou práci nebo násle-
dováníhodný čin. Proto se na vás, milí
spoluobčané, obracím s prosbou 

a žádostí o spolupráci při vyhledávání
osobností, které se zasloužily jak 
v minulosti, tak i v současnosti o naši
městskou část a její rozkvět.
Své návrhy a tipy prosím zasílejte na e-
mailovou adresu: mestska.cast@cako-
vice.cz, nebo telefonicky sdělte na
sekretariátu ÚMČ, tel.: 283 061 410.
Předem vám děkuji za spolupráci!

Ing. Alexander Lochman, starosta

{AKTUÁLNÍ TÉMA}
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Vážení občané,
rádi bychom se s vámi podělili o novinky a aktuality v rámci charitativně-ekologic-
kého projektu Potex. Proto jsme pro vás připravili nové webové stránky
www.potex.cz. 
Pro ty, co nás teprve poznávají, je tu seznam sběr-
ných míst rozdělen podle jednotlivých částí Prahy
(u vás konkrétně najdete kontejnery v ulici Koste-
lecká u prodejny Globus), návod jak a co všechno
je možné odevzdat, vysvětlení jak a komu tím spo-
lečně pomáháme i názory některých známých
osobností.
Veškeré informace, fotky i aktuální dění můžete
také sledovat na našem Facebooku zadáním
potex.cz do svého vyhledávače. Přivítáme vaše
komentáře, nápady i připomínky.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!
Team POTEX
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Jako každým rokem, i letos uspořádalo
středisko Athabaska tábor pro skauty 
a skautky. Netábořili jsme ale v Krušných
horách jako minulé roky, ale vyzkoušeli
jsme nové místo u Zlatého potoka na
Tachovsku. 
Na novém tábořišti se nám moc líbilo,
postavili jsme si pěkný tábor a celé dva
týdny jsme měli nabitý program. Chodili
jsme na výlety, hráli jsme různé hry a uží-
vali si přírody. Letošní celotáborová hra
holek souvisela se skautskou karetní hrou
Sacculus, kterou jsme celý tábor hrály. 
Za různé úkoly jsme získávaly karty do
hry a za vítězství v kartách zase body pro
tým. Mohly jsme si také vyzkoušet plnění
bobříka hladu nebo mlčení a starší holky
měly možnost si vydělat kůži. Nejstarší
družina holek - Vlaštovky - se také vyda-
la na dvoudenní pu	ák do Německa, kde
jsme se seznámily s dětmi z indiánského
tábora. Dovolili nám utábořit si v blízkos-
ti jejich stanů tee-pee a večer nás pozva-
li na společnou meditaci s otevřenou dis-
kusí. To byl moc hezký zážitek.
Kluci, rozdělení na tři týmy, v jednotlivých
etapách celotáborové hry získávali práva

ke stavbě různých budov a vedle tábora si
budovali miniaturní středověké "vesnice".
Také absolvovali přespání na vrchu Hav-
ran v blízkosti bývalé pozorovací věže 
z dob, kdy tudy vedla železná opona.
Moc se mi líbila orientační hra podle
mapy, ve které jsme objevovali pozůstat-
ky zaniklých vesnic a například jsme hle-
dali sklo na místech bývalé sklárny. Moc
jsme toho sice nenašli, ale byla to zába-
va a to je hlavní. Velkou výzvou byl pro
nás den, kdy skoro všichni vedoucí odešli
pryč z tábora a celý den jsme si vedli
sami. Museli jsme si uvařit jídlo podle
jídelního lístku, museli jsme sami zorga-
nizovat nástup a naplánovat program na
celý den. Tenhle den se nám docela vyda-

řil, příště jen vynecháme hromadné vyře-
závání nožem… 
Letošní tábor se nám tedy moc vyvedl 
a určitě na něj jen tak nezapomeneme.
Zažili jsme hodně dobrodružství při noč-
ních hlídkách, spoustu zábavy při hrách 
a hlavně jsme na chvíli utekli před civili-
zací a splynuli s přírodou. Už se moc
těším na příští rok, abych si to všechno
mohla zopakovat. Velké poděkování patří
vstřícné majitelce louky, kde jsme táboři-
li, a též městské části Čakovice za poskyt-
nutí finančního příspěvku na tábor.
Fotogalerii z tábora a další aktuality si
můžete prohlédnout na www.athabas-
ka.org. Najdete tam i informace o náboru
dětí pro další skautský rok.

Zuzana Houšková,
středisko ATHABASKA Čakovice

8

{ZAJÍMAVOSTI}

Na Zlatém potoce

Adrenalinová jízda na kladce

Nástup v chlapeckém táboře
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Od září tohoto roku otevře své brány nové
dětské centrum Letadýlko v areálu Impe-
ra v Čakovicích. Rodičům nabídne pří-
jemný prostor, kde mohou rozmanitým
způsobem trávit volný čas se svými
dětmi. V nabídce bude hlídání dětí - Baby
klub pro děti od 2,5 do 5 let, dovednosti
dětí budou rozvíjeny díky pestré paletě
zájmových kroužků či v kurzech pro před-
školáky plánovaných od ledna. Zábavu
zajistí herna s možností občerstvení či
řada jednorázových, tematicky zaměře-
ných akcí. K dispozici bude i přilehlá
zahrada areálu, kde mohou děti bezpeč-
ně trávit čas za hezkého počasí. Pro rodi-
če budou připraveny i zajímavé přednáš-
ky o vzdělávání a výchově dětí, v případě
potřeby mohou využít psychologickou 
a právní poradnu, seznámit se s novinka-
mi na trhu hraček a zábavy. V našem
centru plánujeme i nabídku volnočaso-
vých aktivit pro dospělé. Pro bližší infor-
mace o dění v centru se můžete již nyní
obrátit na náš tým prostřednictvím níže
uvedených kontaktů. Zároveň si vás dovo-
lujeme srdečně pozvat na Slavnostní otev-
ření centra, které se uskuteční 8. září
2012 od 15.00 do 18.00 hodin. Budete
si moci nejen prohlédnout prostory Leta-
dýlka, ale čeká na vás i zajímavý program
plný kouzel, hudby, soutěží a zábavy. Již
te� se na vás těšíme a věříme, že se nám
společně podaří úspěšně vzlétnout!  

Kontakty:
Mgr. Žaneta Blažková 
(info o kurzech) - tel.: 608 518 787
PhDr. Renáta Faltýnová 
(info o Baby klubu) 
- tel.: 604 356 832 
Olga Stojanoska 
(info o aktuálně probíhajících akcích) 
- tel.: 775 607 985 www.letadylko.com

9

{ZAJÍMAVOSTI}

Výuka cizích jazyků
Anglický jazyk Termín Vyučuje

dospělí - velmi mírně pokročilí úterý v 17:00 Mgr. Petra Eflerová

dospělí - mírně pokročilí úterý v 18:00

dospělí - středně pokročil úterý v 19:00

děti - předškolní středa v 14:00

děti - 1. a 2. třída středa v 15:00

děti - 3. a 4. třída středa v 16:00

Španělský jazyk Termín Vyučuje

mírně pokročilí středa v 19:15 Mgr. Gabriela Šroubková

Francouzský jazyk Termín Vyučuje

začátečníci čtvrtek 18:30 Mgr. Martina Černá

mírně pokročilí čtvrtek 19:30

Jednotlivé lekce trvají 60 minut (pro děti 50 minut), ve skupině bude maximál-
ně šest osob. Cena 2.000,- Kč za pololetí (15 lekcí včetně výukového materiálu)
a začíná se v posledním týdnu v září. Výuka probíhá ve společenské místnosti fary
- nám. 25. března 17, Praha - Čakovice.

Informace a přihlašování pro angličtinu: e-mail: eflerova.el-riahi@volny.cz nebo
tel. 728 386 081; pro španělštinu: sroubkova@tiscali.cz; pro francouzštinu:
martina.cer@seznam.cz.

Letadýlko přistálo 
v Čakovicích
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Olympijský rok zasáhl i obec Třeboradi-
ce. Jednu červnovou sobotu se nad
bránou restaurace Maximum objevily
olympijské kruhy a to byl pokyn k tomu
zahájit dopolední cestu olympijského
ohně.
Klub LíPa připravil pro malé i velké
závodníky startovní karty, s kterými
vyrazili na okruh po Třeboradicích.
Čekalo je pět zastávek, pět kontinentů 
s úkoly, obyvateli a pochutinami typický-
mi pro danou krajinu. Například v Ame-
rice si samostatně vyrobili hamburger, 
v Asii ochutnali ovocné ,,suši". V Austrá-
lii pak museli ulovit rybu, či překonat
pouš	 jako klokan. V Evropě účastníky
vítala krojovaná děvčata, preclíky 
a kvizy pro tříleté i pubescenty. Afrika
zase připravila výrobu korálkových
náramků, banánovou svačinu, opičí
dráhu a další. Po získání pěti razítek ze
všech stanoviš	 se vraceli sportovci do
centra dění, kde na ně čekal nejen
diplom, medaile, příjemná odměna, ale
i nafukovací atrakce, hasiči, výtvarné
dílny a různé další zábavičky a dobrůtky.
V odpoledních hodinách zavítalo do
Třeboradic řecké božstvo, které olympi-
ádu oficiálně zahájilo. Dia, Poseidona,
Héru, Amora a další obyvatele Olympu
přivezly kočáry tažené koňmi. Nástupu
božstva předcházelo taneční vystoupe-
ní skupiny  Free Dance Studio, které

ceremoniál nastartovalo. Po té už slič-
ná konferenciérka za zvuku příjemných
tónů písně "Barcelona" přivítala na
podiu celý olympijský průvod se spor-
tovci nesoucími vlajky a oheň. Slibem
sportovců a rozhodčích byl dán pokyn
k zapálení věčného ohně a vyvěšení
vlajek. To se úplně nezdařilo z důvodu
technické závady na tažném zařízení.
Situaci zachránila  již zmíněná konfe-
renciérka Ivanka svou nepřehlédnutel-
nou výškou a vlajkový stožár nahradila
vlastním tělem.
Olympijský den pokračoval pohádkou
divadélka Z Paravanu, tanečními
vystoupeními               
TS GLORY a skupiny Sandry Jungové,
hudební rockovou skupinou Vojty
Kuřátka a dalšími sportovními disciplí-
nami, kde děti získávaly dětské peníz-
ky. Za ty si v olympijském obchůdku
mohly nakoupit spoustu "potřebných"
drobnůstek.  
Každoroční "TŘEBOHRÁTKY" by se neo-
bešly bez podpory sponzorů a dobrovol-
níků. Všem srdečně děkujeme a těšíme
se na další spolupráci například na nej-
bližší LiPové akci – Posvícení – 15. září
(další informace na připravovaných
stránkách www.lipa-treboradice.cz).
Děkujeme sponzorům: Restaurace
Maximum, Karel Vysoudil – fotoateliér
KAVYS, MČ Čakovice, Chemeko – Vlas-
timil Šimek, Ampra, Megapex – auto-
doplňky, Martin Hampl, Pavel Vlach -
vestavěné skříně, LM Princ – servis,
Predvo - Prebslovi, Vildovi, Čermákovi,
M. Kottová restaurace U Čébi, M. Pos-
píšilová, M. Skučková, V. Váňová, 
V. Robová, V. Svítil, L. Žofák – autodo-
prava a mnoho dalších dobrovolníků.

Libuše Uríková

11

{ZE ŽIVOTA OBCE}

Jeden dárek navíc - AFTERPARTY
Před loňskými Vánocemi měli účastníci Adventních trhů možnost podpořit chudé
děti v ekvádorském městečku Ventanas zakoupením papírových andělíčků 
na stromeček.
V září bude ředitel tamní Nadace,
misionář P. Jan Koczy, na krátké
návštěvě v České republice. Ve svém
nabitém programu si ale našel čas na
uspořádání besedy s promítáním foto-
grafií v Čakovicích. Ta se uskuteční 
v úterý 11. září od 18.18 h. na faře
(nám. 25. března 17).

Všichni jsou srdečně zváni!
P. Pavel Budský

Olympijské Třeboradice
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Nová sezona fotbalového pražského
přeboru odstartovala a tým SK Třebo-
radice jde s přáním pohybovat se opět
nahoře, jako v minulé sezoně, po které
skončil na šestém místě.
"Letní příprava byla normální, klasická.
Nic neobvyklého," popisuje třeboradic-
ký trenér Václav Drobný. "Kvůli tomu,
že jarní sezona byla hodně dlouhá, tak
jsme přípravu schválně udělali kratší,"
dodává.
Během letní přestávky se kabinou pro-
hnal uragán. Pět hráčů odešlo, čtyři přišli.

"Dva hráči skončili, Nekolný se Sklená-
řem, dále pak odešli jinam tři naši
hlavní útočníci Poláček, Rodr a Stupka.
Když nepočítám brankáře Nekolného,
tak čtyři hráči ze základního kádru, což
je dost velký zásah," přibližuje trenér
Drobný letní změny v kabině týmu.
Naopak směrem do Třeboradic se
vydala čtveřice hráčů Viktorín, Gondek,
Farkaš a Jehlička.
Velkou oporou týmu byl zkušený býva-
lý reprezentant a evropskými poháry
ostřílený spar	an Miroslav Baranek.
Ten ale nemohl odehrát všechny zápa-
sy, protože na Spartě působí v roli
vedoucího mužstva. A stejně tomu
bude i v příští sezoně.
"Jeho budeme moct využívat v malém
rozsahu, více mu to jeho práce časově
nedovoluje. Počítáme s ním tak na tře-
tinu zápasů," říká Drobný.
A s jakými plány Třeboradičtí vyrukují
do nové sezony, kterou odstartují domá-
cím zápasem s pražským Tempem?
"Chceme hrát dobrý fotbal a dávat góly.
Nehrát někde dole. Byli bychom rádi,

kdybychom se pohybovali na příčkách,
na jakých jsme byli v minulé sezoně. Na
této úrovni moc nemám rád takovéto
plánování. Je to výkonnostní fotbal 
a těžko jde předvídat, co se stane. Je to
jako noc a den, záleží na spoustě věcí.
Soupeři jsou na tom stejně," uzavírá své
povídání.

Michal Káva

Podzimní los SK Třeboradice
1. kolo, 19. srpna: Třeboradice - Tempo
2. kolo, 26. srpna: Uhříněves - Třeboradice
3. kolo, 2. září: Třeboradice - ČAFC
4. kolo, 8. září: Háje - Třeboradice
5. kolo, 16. září: Třeboradice - Libuš
6. kolo, 23. září: Zbraslav - Třeboradice
7. kolo, 30. září: Třeboradice - Královice
8. kolo, 6. října: Vršovice - Třeboradice
9. kolo, 14. října: Třeboradice - Zličín
10. kolo, 21. října: Zličín - Třeboradice
11. kolo, 28. října: Třeboradice - Motorlet B
12. kolo, 3. listopadu: Meteor B - Třeboradice
13. kolo, 17. listopadu: Uhelné sklady 
- Třeboradice
14. kolo, 25. listopadu: Žižkov B - Třeboradice

{SPORT}

Třeboradice jdou do sezony obměněné

12

Z utkání Třeboradice - Uhříněves
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Absolventi z roku 1954
V sobotu 2. června 2012 se sešli
absolventi zdejší ZŠ z roku 1954, tak
jako každé dva roky, v hojném počtu
45 osob. Tentokrát se spolužáci z celé-
ho Česka setkali v příjemném prostředí
klubovny u házenkářského hřiště. 

K velice pěknému průběhu schůzky při-
spěla příprava občerstvení manželů
Sorokových a Pavel Dvořák, který nás
obětavě opečovával. Po příjemně proži-
tém odpoledni a večeru jsme se loučili
a těšíme se za dva roky, tentokrát na
jubilejní setkání po 60 letech.

Zajímavost pro mladší spoluobčany:
Setkání se zúčastňují i naši spolužáci 
z Letňan, kteří s námi chodili až do
sedmé třídy a osmou třídu absolvovali
už v první nově postavené škole v Let-
ňanech.

Za všechny spolužáky L. Brož, 
J. Hetzerová, J. Jiroutová, V. Mencl

14

Kinobus v Čakovicích
Pojízdné kino DPP hl. m. Prahy letos
poprvé navštívilo i Čakovice. Každý den
byl na programu jeden celovečerní film
z tuzemské produkce. I přes počáteční
nepřízeň počasí při promítání úvodního
filmu Musíme si pomáhat, se druhý
večer, kdy se promítal film Perfect
Days, sešlo na 260 diváků. Doufáme,
že se akce setkala s úspěchem, a že
příští rok jednou ze zastávek Kinobusu,
budou opět Čakovice.

Jindra Soroková,
ÚMČ Praha - Čakovice

Pozvání
Přij	te 13. září 2012 od 10.00 hodin

podpořit své přátele a známé – reprezentační tým MČ Čakovice – 
na SENIORSKÉ HRY 2012. 

Akce se koná na hřišti SK Prosek, Lovosická 559, Praha 9. 

Když do 28. srpna 2012 potvrdíte svoji účast na tel. č. 283 061 419
nebo e-mailem na adresu: sorokova@cakovice.cz, budete mít vstup 
do areálu, účast na doprovodném programu a občerstvení zdarma.

Těšíme se na vás!

Diváků se v přírodním hledišti sešlo
i 260 za večer

Popcorn a limonáda 
a promítání může začít

I v promítací kabině všechno 
klapalo, jak má
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{SENIORŮM}

Přednášková a tématická odpoledne v klubu
seniorů

ZÁŘÍ:

12. 9. 14.00 hod.  Senior Help - "Mentální hygiena seniorů"

19. 5. 14.00 hod. Anna Kordič zpívá Písně modrého Jadranu 

26. 9. 14.00 hod. PhDr. Jiří Sommer, CSc.  - "Byl Říp opravdu vyvolenou
horou praotce Čech?"

ŘÍJEN:

17. 10. 14.00 hod. PhDr. Jiří Sommer, CSc. - 
"Mexiko a Guatemala - země mayských chrámů" 

24. 10. 14.00 hod. IC Creative - "Výroba kytiček z barevného lýka"

U nás v Čakovicích - zdarma - pro své občany vydává měsíčně MČ Praha -
Čakovice, náměstí 25. března 121, 196 00 Praha - Čakovice, IČ:
00231291 - tel.: 283 061 419, fax: 283 933 497, email: unas@cakovi-
ce.cz, mestska.cast@cakovice.cz, www.cakovice.cz - za obsahovou a gra-
matickou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři - redakce si vyhra-
zuje právo příspěvky krátit, redakčně upravovat, případně nepřijmout k otiš-
tění - nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí - za obsah inzerátu
odpovídá výhradně inzerent - redakční rada: Rada MČ - příjem inzerce:
inzerce@cakovice.cz, tel.: 283 061 410 - evidenční číslo MK ČR E 14335
- sazba: Trivia Group, spol. s r. o., tisk: Vydavatelství MAC, spol. s r. o. -
distribuci do všech poštovních schránek v MČ Praha - Čakovice zajiš	uje
Úřad MČ - toto číslo vyšlo v září 2012.

Vycházky: 
6. 9. Vycházka s Evou Sokolovou 

na Vyšehradský hřbitov
Procházka národním pohřebištěm 
s výkladem o významu a životních osu-
dech osobností,  které tu sní svůj věčný
sen. Sraz účastníků vycházky na stanici
Čakovice (konečná Tesco Expres) 
ve 12.00 hod. Odjezd autobusem č. 140
směr Letňany. 

3. 10. Vycházka s Evou Sokolovou -
Příběh Pražského hradu

Procházka areálem naší nejvýznamněj-
ší národní kulturní památky, s náhle-
dem do chrámu sv. Víta a zastavením
na obnovené Svatováclavské vinci.
Sraz účastníků vycházky na stanici
Čakovice (konečná Tesco Expres) ve
12.00 hod. Odjezd autobusem č. 140
směr Letňany. 

10.10. Vycházka s NW holemi 
přes Prosecké skály a vinice
Máchalka do Podviní

Sraz ve 12.15 u Tesco Expres v Čako-
vicích.

Hledáme paní na úklid prostorů jazy-
kové školy v Čakovicích - úklid každý
den od pondělí do pátku v délce cca
2 - 3 hodiny. Důvěra a spolehlivost.
Volejte na tel.: 777 151 324 .

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

HODINOVÝ MANŽEL, tel. 608 799 939.
Provedu veškeré menší opravy na
vašem bytě, domku i zahradě. Kdy-
koliv zavoláte, přijedu PO - NE.

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

Pronajmu skladové prostory 200 m2 v
Líbeznicích. Cena dohodou. Ihned 
k pronájmu. Nejlépe dlouhodobě.
Volejte prosím na tel.: 606 021 985

Žaluzie, rolety, sítě, markýzy, garnýže, shr-
novací dveře, čalounění dveří, silikon.těs-
nění, stropní sušáky prádla, malování 
Petříček 606350270, 286884339

KURZY POSILOVÁNÍ PAMĚTI PRO POKROČILÉ
Klub seniorů ve spolupráci se Senior Helpem pořádají pěti dílný "Kurz posilování
paměti pro začátečníky". Každé úterý 16., 23., a 30. 10. a 6. a 13. 11. 2012 vždy
od 15.00 hod. v klubovně, Cukrovarská 52.  Počet účastníku je však omezen. Své
dotazy a přihlášky prosím směrujte na paní J. Sorokovou na tel. 777 492 981 nebo
283 061 427. 

CÍLE TRÉNINKU PAMĚTI:

■ Podpořit seniory k soběstačnosti
■ Pomoci seniorům zlepšit kvalitu života
■ Posílit kognitivní funkce účastníků
■ Naučit účastníky používat mnemotechniky v praxi
■ Posílit sebevědomí účastníků
■ Podpořit zdravý životní styl během stárnutí a osobní zodpovědnost
■ Seznámit seniory s možnostmi domácího trénování paměti a vytváření 

rezervní mozkové kapacity.

ZAČÍNÁME!!!
Pětidílný kurz posilování paměti pro začátečníky vždy každé úterý 

4., 11., 18., 25. 9. a 2. 10. 2012 od 15.00 h. v klubovně.
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