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Vážení čakovičtí, miškovičtí a třeboradičtí přátelé,

o
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o
star

v úterý 30. 9. 2013 jsme zahajovali se starosty okolních městských částí a s radním hlavního města
Prahy Jiřím Pařízkem oficiální provoz nové železniční linky S34, propojující naši městskou část s Masarykovým nádražím. Cesta trvá 21 minut a jízdenka,
kterou si koupíte, je součástí pražské integrované
dopravy. Jsem rád, že se podařilo tuto linku prosadit, a to za podpory starostů městských částí Kbely,
Vinoře a Satalic. Tato meziregionální spolupráce
přinesla své ovoce a Rada hlavního města Prahy po
zkušebním provozu linky během povodní odsouhlasila její pravidelný provoz.
Tato třešnička na dortu mi dovolí pozvolna navázat
na měsíční téma dopravy, k čemuž se vyjadřoval redaktor našeho radničního měsíčníku Jaroslav Svoboda pomocí otázky: „Doprava je v naší městské
části stále větším problémem. Jaký je váš názor na
současnou situaci a jaké bude řešení?“
Je pravdou, že doprava je pravděpodobně jedna
z největších starostí, kterou naše městská část řeší.
Jedná se o celopražský problém a vůbec problém
většiny velkých metropolí.
Co je z pohledu naší městské části na této problematice tak složité?
Zaprvé, vlastník páteřních komunikací je hlavní
město Praha a nikoliv městská část, což nám zásadně omezuje působnost. Další omezení spočívá
v investicích. Naše městská část nemůže v žádném
případě řešit komplexní dopravní investice, neboť
náš rozpočet na to zdaleka nestačí, jsme tedy odkázáni na rozpočet a na odbor městského investora
(OMI).Třetí omezení jsou vlastnická práva pozemků
okolo páteřních komunikací a urbanistické limity,
které omezují rozšíření, a tím i zkapacitnění těch-

to komunikací. Růst dopravy pochází ze změny
životního stylu (domácnosti mají více automobilů)
a z rozvoje bytové zástavby, a to jak zástavby v naší
městské části, tak i zástavby okolních městských
částí i okolních obcí ležících ve Středočeském kraji.
Jaká jsou řešení a co pro to děláme?
Pracujeme s dopravními modely, pomocí kterých
jsme identifikovali problematiku hlavních dopravních uzlů a vytvořili jsme návrh jejich řešení. Podporujeme a prosazujeme intenzifikaci a rekonstrukci
hlavních dopravních tepen, což občané často cítí při
objížďkách. Modelujeme alternativní dopravní cesty.
Bráníme MHD na našem území v době, kdy ROPID
škrtá linky, a zavádíme nové (jak jsem psal, podařila se zaktivovat železniční linka S34). Dokončili jsme
nový generel cyklodopravy mapující cyklotrasy a zadali jsme projektovou dokumentaci pro první etapu.
Vidíme i řešení v tzv. inteligentních dopravních systémech, které hlavní město Praha uvažuje zavést.
Obecně se pojem „Inteligentní dopravní systémy“
(ITS) používá pro globální program zahrnující řadu
technologií, jejichž cílem je učinit dopravu efektivnější, s menšími kongescemi na silnicích a s nižším
ekologickým zatížením prostředí. Jedná se o řešení
pomocí aktivních světelných signalizací, při kterých dochází k růstu plynulosti na komunikacích.
Zlepšení se odhaduje až o 20 %. Současná síť semaforů přechod na nový systém umožňuje a celá
investice by se měla pohybovat okolo 160 mil. CZK.
Jedná se o běh na dlouhou trať, ale vidíme světlo
na konci tunelu.
Přeji vám poklidný počátek podzimu
Váš starosta
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.

Tradice se v Třeboradicích dodržují
Tradice se v Třeboradicích dodržují. Opět po roce klub LíPa
zorganizoval tradiční staročeské posvícení. Stejně jako každý
rok se zde setkalo mnoho místních i přespolních, aby prožili
kouzelnou posvícenskou neděli.

Trolejbusy: stále živá vzpomínka
Trolejbusy: stále živá vzpomínka. Historické okénko tentokrát
vyplníme čakovickou dopravou. Trolejbusy patřily k čakovicům
a je dost možné, že se sem opět vrátí. Jaká byla jejich historie?
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1. října vyjela nová vlaková linka S34, která spojuje oblast
severovýchodní Prahy a centrem města. Na Masarykovo
nádraží se cestující z Čakovic dostanou za pouhých 21 minut,
což je absolutně bezkonkurenční čas.
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Z Čakovic vyjela nová vlaková linka
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Z obsahu
Čakovice mají v patách novou talk show
Čakovice mají v patách novou talk show. Nová talk show
Zdeňka Podhůrského Mám ji v patách, přivedla do sálu zámku
Jana Saudka nebo Jana Cimického. Návštěvníci měli kromě
vystoupení možnost shlédnout obrazy Jana Saudka nebo si
koupit knihy Jana Cimického.

Seniorádu ovládl domácí tým
Seniorádu ovládl domácí tým. Čakovice hostily v září
olympiádu seniorů. Toto sportovní klání naši senioři vyhráli
a do příštího ročníku nasadili sobě i soupeřům vysokou laťku.
Zajímá vás více? Čtěte reportáž Nikoly Staňkové.

Před závodem jsem ve stresu
Srpnové mistrovství světa v plavání handicapovaných
v kanadském Montrealu mělo také české zastoupení. Jednou
z plavkyň, která hájila národní barvy, byla i osmnáctiletá
miškovická rodačka Kateřina Komárková.

U nás v Čakovicích – zdarma pro své občany vydává měsíčně MČ Praha – Čakovice, náměstí 25. března 121, 196 00
Praha – Čakovice, IČ: 00231291 – tel.: 283 061 419, fax: 283 933 497, email: unas@cakovice.cz, mestska.cast@cakovice.cz,
www.cakovice.cz. Za obsahovou a gramatickou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Redakce si vyhrazuje právo
příspěvky krátit, redakčně upravovat, případně nepřijmout k otištění. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za
obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Redakce: Jaroslav Svoboda. Redakční rada: Jiří Horáček, Ing. Jaroslav Jelínek,
JUDr. Eva Pokorná, Josef Záluský, Jaroslav Svoboda. 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 2013.
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téma
1. října byl slavnostně zahájen provoz na
nové vlakové lince S34 z Čakovic na Masarykovo nádraží
Nástup do vlaku je pak kvůli usnadnění přepravní kontroly umožněn pouze
předními dveřmi, jak uvádí ROPID ve své
tiskové zprávě. Na klasickou jízdenku
nebo Opencard můžete ale jezdit i jinými vlaky v rámci pražské integrované
dopravy, a to vždy dle platných tarifů.

Vlakem až do Sídliště
Čakovice
Nová linka do Čakovic výrazh po
letec
5
ž
ně pomůže místní dopravě.
e
a
více n stská link a.
o
p
e
ě
Místostarosta Jiří Vintiška
k
rád, ž
Vintiš
y se m
„Jsem myšlenk arosta Jiří
má ale ještě smělejší plán
u
t
vznik ká místos
–
využít
cukrovarskou vlečku, po
la,“ ří
rozje
které by vlaky mohly jezdit až do čakovického sídliště. Tento záměr byl již
na jaře tohoto roku představen vedení
organizace ROPID, která záměr také vyhodnotila jako velmi vhodný s ohledem
na lince si hlavní město vyzkoušelo už na bezprostřední blízkost vlečky a domů
při červnových povodních a nyní ji zpro- v přilehlých bytových domech. Tamní
voznilo kvůli velké poptávce z okrajo- obyvatelé by jistě záměr také ocenili,
vých městských částí.
protože by měli cestu do centra velmi
usnadněnou. Jaké jsou ale podrobnosti
Vlakem na klasickou jízdenku
plánovaného projektu?„Již v roce 2008
Ve vlacích linky S34 platí tarif pražské začala první jednání o metropolitní linintegrované dopravy, takže je možné ce, která by spojila po železnici oblast
využít klasické jízdenky na MHD, a to jak Čakovic a Letňan s centrem Prahy. Do
jednorázové, tak třeba Opencard. Ty jed- projektu byly následně zapojeny také
norázové je ale potřeba označit na ná- Kbely, které linku po železnici také podstupišti, pokud nejsou označeny z před- porují. Záměrem bylo vytvořit pražskou
chozího dopravního prostředku.
linku, která by fungovala na principech

Ve špičce v centru za dvacet minut?
Jedině po železnici
Nová linka S34 z Čakovic na
Masarykovo nádraží usnadní
cestu do centra
Obyvatelům naší městské části, a ne jen
jim, slouží od 1. října nová vlaková linka
S34. Díky ní se výrazně usnadnila doprava z Čakovic do centra Prahy. Dnes už
se opravdu časově vyplatí nechat auta
doma a rozhodnout se pro cestu vlakem.
Nová linka jezdí na trase Čakovice – Kbely – Satalice – Vysočany – Masarykovo
nádraží. Z Čakovic na „Masaryčku“ se
cestující dostanou za 21 minut, což jistě ocení zejména v období ranní špičky.
Vlaky nové linky jsou v provozu v pracovní dny ve směru do centra od 5:20do
19:20, ve směru z centra od 6:20 do20:20
a odjíždí z Čakovic i z Masarykova nádraží vždy každou 20. minutu. Interval vlaků
je 60 minut a spoje se vzájemně doplňují s vlaky linky S3 tak, aby bylo zajištěno
spojení do centra každých 30minut.
Zkušební provoz nové linky zajišťuje
společnost KŽC Doprava starším typem
motoráků, a tak kromě rychlé dopravy
do centra cestující zažije i určitou dávku
nostalgie. V rámci zkušebního provozu
bude vyhodnocováno využití nové linky
ekonomika provozu, což se stane podkladem pro výběr dopravce pro případný dlouhodobý provoz této linky. Provoz

Vlaky se doplňují se stávající linkou S3
a intervaly jsou 30 minut

téma 5
berlínského systému S-BAHN,“ prozradil
nám k projektu Jiří Vintiška. Zprovoznění
vlečky podporuje mimo jiné také zastu-

pitelka MČ Ivana Heřmánková a další.
Jak moc reálné jsou tyto úvahy, ukážou
následující měsíce. V každém případě by

prodloužení linky dále ulevilo dopravě
v naší městské části.

Text a foto: Jaroslav Svoboda

Schéma městské železnice S3/
S34, podklad www.mapy.cz

Jak se v Praze plánuje rozvoj komunikací
Kompetence v oblasti plánování hlavních dopravních komunikací jsou plně
v rukou hlavního města Prahy a nespadají tedy do působnosti městských částí.
Důvodů pro to je několik. Praha má např.
na rozdíl od městských částí zřízeny speciální odborné útvary a organizace, které
zaměstnávají dopravní projektanty a inženýry, kteří za území celé Prahy zpracovávají potřebné analýzy a dopravní
studie. Tyto instituce jsou často větší než
úřady jednotlivých radnic v městských
částech. Dalším důvodem je finanční
náročnost dopravních staveb. Ani ty největší (nejbohatší) městské části nejsou
schopny z vlastních rozpočtů financovat
rozsáhlé dopravní stavby (např. mimoúrovňové křižovatky nebo zkapacitnění
hlavních tahů). Dopravní plánování probíhá v úzké vazbě na územní plánování
rozvoje a výstavby. Územní plán jako
podklad obsahuje prognózy rozvoje
intenzit dopravy v návaznosti na to, jak
hl. m. Praha s přihlédnutím ke stanoviskům MČ rozhodla o zastavitelnosti města. Zde ovšem nastává i jedno zásadní
úskalí. Jak ukazuje skutečnost třeba na
příkladu čakovické Kostelecké ulice, poměrně přesně byla koncem 90. let před-

povídána budoucí intenzita dopravy pro
rok 2010, kdy bylo rozhodnuto o novém
územním plánu. Avšak v modelu dopravy řešeno nedostatečně posuzování
plynulosti dopravy, resp. kapacita křižovatek. I proto mezi dvě nejkritičtější místa vně městského okruhu patří okružní
křižovatka v Uhříněvsi a okružní křižovatka v Čakovicích u OC Čakovice. Naše
městská část si je dlouhodobě vědoma
této skutečnosti. Pro lepší argumentační podporu při jednání s městem např.

v roce 2012 dojednala v rámci spolupráce s fakultou dopravní ČVUT vyhotovení
makroskopické analýzy dopravy, která
řeší i matici dopravních toků (model intenzity dopravy v rámci 17 míst navzájem). Bohužel závěry jsou již léta stále
stejné: „Nutnost investice v řádu mnoha
mil. Kč na zásadní přestavbu křižovatky
Kostelecká-Tupolevova.“ Tato stavba se
musí dostat mezi priority města.

Jiří Vintiška, místostarosta

Denní zatížení komunikací
v MČ v roce 2012
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Co na to zastupitelé?
Doprava je v naší městské části stále větším problémem. Jaký je váš názor na současnou situaci a jak navrhujete její zlepšení?
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. (starosta)

Ing. Jiří Vintiška (ODS)

Praha má koncentraci 588 aut na 1 000 obyvatel. Nejedná se o žádné závratné číslo, avšak horší je to s dynamikou růstu počtu aut. Urbanistické limity omezují rozšíření páteřních komunikací. Naše MČ tento
rozvoj kopíruje. Pracujeme na budování dopravní
infrastruktury (zkapacitnění křižovatek v úseku Za
tratí/Tupolevova/Kostelecká, otevření komunikace
Za Avií/Beranových). Dále pracujeme na identifikaci
nové možné osy - objezdu centra a o možnosti zavedení inteligentních dopravních systémů, přičemž
semafory se přizpůsobují dopravní zátěži. Tyto významné investice v žádném případě nemůže MČ financovat, potřebuje investice z hl. města, jelikož tyto
stavby zajišťuje odbor městského investora

Pravidelné kolony na Kostelecké způsobila v roce 2000
nevhodná přestavba tehdejší „téčkové“ křižovatky s Tupolevovou ulicí. Tehdy nový kruhový objezd byl projektován na nižší kapacitu, než byla skutečně potřeba již
v tehdejší době. Problém je s postupně rostoucí dopravou větší. Přestože se lokalita od té doby vyskytuje v seznamu míst s trvalým výskytem kolon, nevěnuje správce komunikace místu dostatečnou pozornost. Městská
část má připraveny návrhy na zkapacitnění křižovatky,
město však musí potřebné finance uvolnit. Investice je
nad možnosti našeho rozpočtu.

Ivana Heřmánková
(SNK „Rozum a slušnost“)

Ing. Jaroslav Jelínek (ČSSD)
Doprava je velkým problémem a nestačí odpovědět
pouze pár vět. V době, kdy byla ČSSD v opozici, došlo
v naší MČ k masivní výstavbě „sídlišť“. Chybou bylo, že
s touto výstavbou nebyla také řešena doprava. Současným řešením je rozšíření Kostelecká/Cukrovarská
včetně železničního nadjezdu, v odvedení tranzitní
dopravy na plánovaný silniční okruh kolem Prahy
a prosazení silnice od „kbelské stodoly“ k metru Letňany. Nesouhlasili jsme a nesouhlasíme s jakoukoli
rozsáhlejší výstavbou v naší MČ do vyřešení dopravní
situace.

Dopravní kolony jsou problémem velkých měst. Domnívám se, že pokud by Čakovicemi neprojížděli obyvatelé satelitních městeček, nebylo by to tak tragické.
Je třeba usilovat i o omezení tranzitní nákladní dopravy. Tedy obchvat nebo zpoplatnění průjezdu. Městská
část by byla bohatá a za vybrané finanční prostředky
by mohla řešit problémy v dopravě, např. komunikace.
Zlepšení by přineslo i rozvoj kolejové dopravy, zprovoznění regionálních vlaků, využití „cukrovarské“ vlečky. Osobně k životu auto nepotřebuji a ani ho nemám.
Žiju tak s dobrým pocitem, že nepřispívám k chaosu
v dopravě v naší MČ.

Ing. Bc. Michal Motyčka, DiS. (TOP09)
Samozřejmě vnímám stále narůstající dopravu v naší
MČ a s ní související komplikace. Bohužel stále narůstající doprava je způsobena především dopravou
tranzitní s přilehlých obcí. Řešením této problematiky je dokončení schváleného severního obchvatu.
Jeho výstavba by měla být řešena s minimálně možným dopadem na okolí a život v naší rezidenční MČ.

Mgr. Kateřina Arnotová (SNK-ČMT)
Dopravní situace v naší městské části je problém, který
dlouhodobě není komplexně řešen. Jednotlivá opatření
– zpomalovací pruhy, přechody s ostrůvky – těžko
nahradí absenci dopravní studie, která by mapovala
dopravní toky a jejich příčiny. Nejdříve je nutné vyřešit
zahlcení stávající dopravní infrastruktury a až poté
povolovat novou výstavbu, která způsobuje zhoršení již
tak kritického stavu dopravní zátěže.

Nabízíme: Příjemné posezení v cukrárně i na terase.
Každý den vlastní výroba dortů, zákusků, mini dezertů a
ozdob dle vašeho přání
Z kvalitních surovin - pravá šlehačka, máslo, čokoláda,
marcipán, mléčná hmota, zmrzlina, točená Kofola,káva a čaj.
Parkování možné pro zákazníky autem i na kole.

U Červeného mlýnku 2, Praha 9, Čakovice

www.buchalovi.cz
www
w.b
buch

Otevřeno:

Po – Ne 10,00 - 18,00 hod.

tel.: 602 260 313,

606 349 735
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Informace o činnosti Rady MČ a Zastupitelstva MČ
»»Na svém 86. – 87. jednání Rada MČ mimo jiné projednala:
 Vyhlášení výběrového řízení na opravu pravého břehu Zámeckého rybníka
parc.č. 1266/1 obec Praha, k.ú. Čakovice,
který je v havarijním stavu a z důvodu
bezpečnosti je nezbytná jeho oprava.
 Program Čakovického posvícení
2013, které proběhne 5.10.2013 na
nám. J. Berana a v Cukrovarské ulici
a každoročně je jednou z nejvýznamnějších akcí, pořádaných MČ.
 Program Čakovické seniorády, konané dne 13.09.2013 na koupališti v Čakovicích. Akce probíhá již 3. rokem
v rámci spolupráce městských částí
na Praze 9 (více informací se dočtete
v podrobném článku na str. 16)

 Stavební úpravy venkovních prostor
u základní školy v ul. Vážská a Jizerská, které provede firma Pragis, a. s.,
která podala nejvýhodnější nabídku.
V prostorách před školou budou
umístěny retardéry a sloupky, které
mají zabránit vjezdu vozidel na nově
vybudovaný chodník a dopomoci
tak zároveň k bezpečnosti dětí.
 Rekonstrukce parkoviště u mateřské
školy při Slaviborském náměstí v Třeboradicích, které je ve velmi špatném
stavu a úprava vjezdu do zahrady
školky. Z podaných nabídek byla
vybrána firma Pragis, a. s., která podala cenově nejvýhodnější nabídku.

Úpravy navazují na rekonstruovaný
chodník, vedoucí podél restaurace
a školky.
 Pořízení ukazatelů okamžité rychlosti, které budou umístěny na komunikacích MČ; výběrové řízení na jejich
dodávku vyhrála firma Gemos CZ,
spol. s r.o.
 Záměr pronájmu objektu Slaviborské
náměstí 181, Třeboradice pro účely
občanské vybavenosti.
 Různé žádosti o stanoviska a povolení.
 Různé nájemní smlouvy na bytové
a nebytové prostory.

»»Na 19. zasedání Zastupitelstva MČ, které se konalo 25. 09. 2013
v Schoellerově sále čakovického zámku, bylo projednáno:

 Závěrečný účet a účetní závěrka Městské části Praha - Čakovice za rok 2012
 Rozpočtové opatření pro rok 2013
 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se spol. N&T tenis s. r.o.
 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 1507, obec Praha k.ú.
Čakovice s pražskou plynárenskou Distribuce, a.s.

Zápisy z jednání Rady
a Zastupitelstva MČ jsou uloženy
na Úřadě MČ, kde jsou zájemcům
přístupné k nahlédnutí a jsou rovněž
umístěny na stránkách
www.cakovice.cz

 Interpelace zastupitelů a vystoupení občanů

Rada MČ zve na:
– veřejné představení výsledků
Studie proveditelnosti na revitalizaci Mratínského potoka, které se uskuteční dne 16.10.2013 v 18 hodin v sále zámku.

– veřejnou prezentaci
návrhu cyklostezek a rekreačních stezek a návrhu Relaxparku Třeboradické korzo, která se uskuteční dne 11.11.2013 v 18 hodin
v sále zámku.

DDM v Čakovicích v novém
»»V

naší městské částí působí již
od roku 2009 Dům dětí a mládeže
Praha 9. Jedná se o neziskovou příspěvkovou organizaci zřízenou hlavním městem Prahou. Ve školních
letech 2009/2010 - 2012/2013
zajišťovala tato organizace v naší
městské části výhradně centra pro
předškolní děti, nejprve s kapacitou
15 dětí, postupně navyšovanou až
na 45 dětí.

Poté co Rada hl.m. Prahy zamítla záměr
čakovické radnice na zřízení vlastního
Domu dětí a mládeže, rozhodla radnice
o změně spektra činnosti DDM Praha 9
na našem území. Činnost se soustřeďuje
především na kroužky, kurzy (zejména
jazykové) a zájmovou činnost pro předškolní děti (Krystálek).
V pondělí 30. září navíc proběhla kolaudace budovy čp. 230 v Cukrovarské
ulici, čímž byla završena více než dvouměsíční úprava přízemí objektu Vatikán

pro potřeby čakovické pobočky Domu
dětí a mládeže Praha 9. Již v úterý uvítal
objekt ve svých kroužkách děti různých
věkových kategorií. K pracovišti Jizerská
816 tak přibyl i "hlavní stánek" DDM.
(red)
Ve školním roce 2013/2014 zajišťuje
DDM Praha 9 za podpory čakovické
radnice na území Čakovic tyto aktivity: cvičení, jóga, tělocvik, estetika,
hudba, cizí jazyky, modeláři, předškoláci, příroda, sport, tanec.
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naši podnikatelé
Jen zlomek sortimentu, který „U Páva“
najdete
jednat, a to je přístup, který je „k nezaplacení“ a jinde než u takzvaně malých
živnostníků se s ním v dnešní době těžko
setkáte.

„U Páva“ najdete snad úplně vše
»»V tomto vydání našeho časopisu
si blíže představíme jednoho z podnikatelů, který na území Čakovic
provozuje svou živnost už celých 23
let a jeho služby využil snad každý
z nás.
Miroslav Páv začínal jako opravář praček a pro tento účel původně vybudoval i prostor v Cukrovarské ulici, který
sloužil jako sklad náhradních dílů. V tuto
chvíli po něm ale toto řemeslo převzal
jeho syn, kterému už pouze příležitostně
s opravou praček, myček nebo sušiček
pomáhá.
Před 22 lety se firma „PÁV MIROSLAV
(f. o.)“ začala zabývat jednak prodejem
a montáží domácích spotřebičů, kterým
je vyhrazena prodejna v Cukrovarské
ulici, a najdeme tu také drogerii a kuchyňské náčiní. My se ale blíže zaměříme na železářství, které se nachází hned
vedle, v „zadní části“. Na první pohled
by se mohlo zdát, že „železářství“ nebude až tak rozsáhlý sortiment, „u Páva“ je
tomu ale trošku jinak. Najdete tu totiž
snad úplně vše, co například při rekonstrukcích bytů nebo při zahradničení
potřebujete a vlastně ještě mnohem víc.
Na vyjmenování veškerého sortimentu
by nám nestačila ani celá stránka, takže
jen v kostce vyjmenuji alespoň základní
druhy. Železářské potřeby, pod kterými se skrývá nejen nepřeberné množství šroubků, matiček a dalšího zboží,
ale také zámky, kování a výroba klíčů
za nesrovnatelně nižší ceny, než jsme
zvyklí z velkých řetězců. Co už bychom
pod pojmem „železářství“ asi jen těžko
hledali, jsou například zahrádkářské po-

třeby; barvy, laky a všemožné malířské
potřeby; široká paleta lepidel; zednické
a zámečnické nářadí; elektroinstalační
materiál, jako jsou zásuvky, kabely a podobně; instalatérské potřeby; elektrické
ruční nářadí; stavební chemie; trubky ke
kamnům nebo okapové svody; instalatérství; cyklopříslušenství; propanbutanové láhve, no a takto by se dalo dlouze
pokračovat.
Je až neuvěřitelné, kolik zboží dokáže
pan Páv na 100metrovém prostoru zákazníkům nabídnout. Pokud byste ale
přece jen nenašli přesně to, co hledáte,
není problém požadované zboží ob-

Hlavních výhod tohoto krámku je hned
několik a já sama se o nich nejednou
přesvědčila na vlastní kůži. Kdykoliv potřebujete jakoukoliv drobnost, nemusíte
vyrážet do velkých řetězců a dlouze hledat v nepřehledných regálech. Tady se
stačí jen zeptat a pan Páv nebo jeho kolega, který je součástí týmu už sedmým
rokem, vás ochotně zavede na to správné místo a navíc ještě poradí například
s montáží nebo vlastnostmi a výhodami
každého výrobku. V případě rozměrnějšího zboží si navíc můžete domluvit
odvoz až domů, za který si zde v okruhu 10 kilometrů neúčtují vůbec nic, a to
není žádný jednorázový marketingový
tah, nýbrž zavedená praxe, která je zde
samozřejmostí. Velmi příjemná je také
možnost využít poptávku po konkrétním zboží prostřednictvím mailu (zelezar-cako@seznam.cz), nebo telefonicky,
která váš čas ušetří ještě více. To vše jsou
pro nás pádné argumenty, proč právě
tyto takzvaně „drobné“ podnikatele co
nejvíce podporovat!

Text a foto: Kateřina Marszálková

Majitel firmy Miroslav Páv
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Přijďte si zacvičit i s dětmi…
»»S různými cvičeními pro mamin-

ky jako by se dnes roztrhl pytel.
Je to určitě dobře, ale ne všechny
jsou kvalitní a ne všechny jsou tak
snadno přístupné. Jaké mají dnes
možnosti maminky v naší městské
části? Popovídali jsme si s paní Terezou Opoleckou, autorkou nového
programu pro maminky i s dětmi.
Paní Opolecká, popište čtenářům princip vašeho cvičení.
FITMAMI® je ucelený cvičební program
pro maminky s kočárky a jejich miminka. Cvičební lekce probíhající venku na
čerstvém vzduchu s kočárky a jsou koncipované jako intervalový trénink, který
střídá aerobní a silovou složku – běh
s kočárky, posilování ženských problematických partií a strečink.
Při cvičení dbám především na pohodu
miminek a dětí. Celé cvičení proto zpestřuji neustálou změnou místa cvičení,
různými říkankami nebo zpíváním. Děti
tyto chvilky milují a maminky si při zpívání mohou kontrolovat, zda se stále
pohybují v aerobním pásmu. Při cvičení
není problém kdykoliv miminko nakojit,
přebalit apod. a poté pokračovat.
Pro koho je především určeno?
Lekce jsou určené především pro maminky, které se chtějí po těhotenství
a porodu dostat znovu do kondice, zacvičit si ve skupině dalších maminek,
navázat nové kontakty a navíc získat
vytrénovanou a štíhlou postavu. Jako
maminka sedmiměsíční holčičky vím, že
je velmi těžké najít volnou chvilku pro
sebe, natož zajít si pravidelně zacvičit do

„klasického“ fitness centra, tak jak jsem
byla zvyklá. FITMAMI® program umožňuje maminkám cvičit ve společnosti
jejich dětí, které občas„využijí“ i pro zintenzivnění cvičení jako zátěž.
Maminky mají občas obavy, zda cvičení
zvládnou. Mohu je ubezpečit, že určitě.
Lekce je uzpůsobená kondici maminek,
takže se rozhodně nemusí bát, že by ji
nezvládly. Cvičit může přijít jak maminka, která nikdy nesportovala, tak i zkušená sportovkyně.
Stále mluvím o maminkách, ale cvičení se
samozřejmě mohou zúčastnit i tatínkové.
V čem je jiné než ostatní druhy cvičení?
Cvičení je jiné v tom, že maminky mohou cvičit ihned po šestinedělí nebo
velmi brzy po porodu. Ke každé mamince přistupuji individuálně, doporučím jí
takové cviky, které již může vzhledem ke
zdravotnímu stavu cvičit. Tělo maminek
po náročných 9ti měsících potřebuje
čas, aby se vrátilo do stavu před těhotenstvím, proto některé cviky je potřeba
zapojit postupně.
K dalším obrovským výhodám patří přítomnost dětí při cvičení. Maminky nemusí řešit hlídání dětí a vydávat peníze
za chůvu, ale naučí se cvičit i s dítětem.
Při lekcích pochopitelně dbám na správnou manipulaci a rozvoj psychomotorického vývoje dětí.
V neposlední řadě je obrovskou výhodou sociální kontakt s dalšími maminkami, které mají podobně staré děti.
Za zmínku stojí i doporučení dětských
lékařů, kteří venkovní lekce považují za

Zdroj: FITMAMI
skvělou alternativu indoor aktivit z hlediska menší pravděpodobnosti přenosu
bacilů mezi dětmi navzájem např. v období chřipkové epidemie.
Jsou nějaké překážky pro maminky,
které by měly zájem s vámi cvičit?
Strach, obavy, lenost? Ne, teď vážně,
o žádných překážkách nevím.
Co všechno je potřeba?
Maminky potřebují především kočárek,
miminko a podložku nebo deku na cvičení. Ostatní záleží spíše na nich. Doporučuji nezapomenout na vodu, dobré
běžecké boty, vhodné oblečení na ven.
Cvičení probíhá i na podzim a v zimě.
Omezením je pouze nepřízeň počasí –
mráz, déšť.
Kde a kdy se cvičí?
Pro maminky z Čakovic, Třeboradic, Miškovic a blízkého okolí cvičím každé pondělí a čtvrtek od 10 do 11 hod nejčastěji
v zámeckém parku. Sraz je v 10 hod, lépe
o trošku dříve, na zastávce Králova mezi
třeboradickým a čakovickým hřbitovem.
Zde mohou maminky zaparkovat, přijet MHD a nejlépe přijít pěšky. Na místo
cvičení, tedy do parku, se dostáváme již
poklusem.
Kde se o vás mohou dozvědět více?
Veškeré informace o cvičení najdou zájemkyně na stránkách www.FITMAMI®.cz.
Informace o mně a mých hodinách včetně kontaktů jsou rovněž na těchto webových stránkách v rubrice „Kde cvičíme“, lokalita Praha Čakovice nebo na Facebooku
na stránce FITMAMI Čakovice.
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Tradiční posvícení v Třeboradicích organizovalo sdružení LíPa. Přidali se ale i další
dobrovolníci
Foto: Kateřina Bečvářová
a tanečníci - svou profesi zde představil
i umělecký kovář. O zábavu těch nejmenších se postaralo občanské sdružení Bílej
mlejn, které kromě čtení pro děti „uspořádalo“ i soutěž v pojídání posvícenského
koláče. Kromě toho mohlo dětské osazenstvo po celý den plnit spolu s různými
pohádkovými bytostmi zábavné úkoly.
Organizátoři, kterými bylo tradičně klib
LíPa, mysleli na všechno a kromě klasických stánků s občerstvením si každý si
mohl zakoupit syrový špekáček a opéct si
jej na ohni dle vlastní chuti.

Tradice se v Třeboradicích dodržují
Posvícení přilákalo návštěvníky
z širého okolí
Slunné počasí doprovázelo již tradiční
Třeboradické posvícení, které se konalo
v neděli 29. září. Pestrý program nalákal
do areálu místní restaurace Maximum
velké množství návštěvníků. Na své si
zde však přišly hlavně děti.
Doprovodný program posvícení probíhal nejen v přilehlém okolí třeboradického rybníka, ale také ve zvonici, kam
pořadatelé umístili výstavu fotografií. Na
návsi pak byl připraven tradiční staročeský jarmark. Zde mohli návštěvníci ve
stáncích zakoupit ručně vyráběné šperky, pestrobarevné šátky nebo nějakou
tu laskominu. A kdo se chtěl vrátit do
minulého století, mohl se svézt koňským
povozem. Dětské osazenstvo však dozajista nejvíce zaujaly Staročeské pouťové

atrakce Artura Vocáska, jejichž tradice
sahá až do roku 1920.

Nakonec je potřeba poděkovat zejména
sponzorům, ale i všem ostatním, kteří se
posvícení účastnili. Za rok zase na shledanou.

Nikola Staňková, Jaroslav Svoboda

Zvonice opět ožila výstavou
Otevřena pro veřejnost byla také zvonice kostela. Již druhým rokem si zde návštěvníci mohli prohlédnout historické
fotografie Třeboradic, ale tentokrát nejen
to. Své fotografie zde vystavovala místní
nadějná fotografka Kateřina Bečvářová.
Představila především aktuální pohledy
do ulic současných Třeboradic.

Zábava ve dvoře
Hlavní část posvícení se odehrávala ve dvoře
restaurace Maximum.
Zhruba od deseti hodin se
na pódiu střídali nejen hudebníci

Nové stromy také v zámeckém parku
Kromě nových stromků v miškovickém
parku má naše městská část další nové
v parku čakovickém. Od 2. května „krášlí“
zámecký park nový jilm a ginkgo biloba.
Výsadby se ujala radní pro životní prostředí Ilona Bervicová. „Výsadbě stromů
přecházela výzva předsedy komise pro
životní prostředí MUDr. Karla Černého,
který mě oslovil 23. 4., zda-li umím zajistit výsadbu stromů. Komise se mezi
sebou elektronicky domluvila, že se její
členové vzdají svých odměn. Paní Kopičková rozeslala všem předsedům, aby
předložili návrh odměn, který je max.

8000,-. Tyto odměny jsou předloženy
radě a následně schvaluje ZMČ. Proto
stromy byly zasazeny do konce vegetačního období v Čakovickém parku,
byla tak doplněna náhradní výsadba za
stromy stejného označení, které musely
být odstraněny. Komise se vzdala svých
odměn tj. 8000,- Kč. Výsadbu zajistila firma p. Kajpra a faktura byla uhrazena MČ
5. 6. ve výši 10000,- Kč,“ popsala nám celou situaci Ilona Bervicová. Nezbývá než
novým stromkům popřát dlouhý život
a aby brzy přibyly další.
(red)

Jilm a ginkgo biloba jsou také novými
„občany“ naší městské části
Foto: Ilona Bervicová
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Stromem k míru a lepšímu životnímu
prostředí

»»Základní škola Dr. Edvarda Beneše se letos připojila k mnoha dalším
školám po celém světě a u příležitosti Mezinárodního dne míru (21. 9.)
zasadila strom – a ne jeden. Symbolické sázení stromů „Plant a Tree for
Peace“ (Zasaď strom pro mír) je součástí kampaně na podporu životního
prostředí a míru na celém světě.
Páteční ráno a dopoledne 20. září počasí „venkovním“ radovánkám příliš nepřálo,
ale to nezabránilo dětem z naší městské části podílet se na výsadbě nových stromků v lesoparku v Miškovicích v rámci Mezinárodního dne míru. Ptáte se proč právě
strom je symbolem celé akce? Symboliku života, čistého ovzduší a dlouhověkosti
vystihují stromy více než cokoliv jiné. Své žáky přišel podpořit ale i ředitel základní
školy a zástupci radnice, kteří zde také vysázeli „své“ stromky. Zvláštní poděkování
pak patří paní učitelce Petře Boháčkové za organizační stránku.
Některé děti se do práce pustily skutečně s nadšením a sázení stromků je bavilo.
Jejich nadšení ale nesdílelo některé nářadí. „Už jsem zlomil jeden krumpáč,“ přiznal
se nám silák ze sedmé třídy.
Sázelo se několik druhů stromů. „Celkem bylo vysázeno 25 kusů, zastoupeny byly
dub, jilm, modřín, borovice, jedle, javor nebo jeřáb,“ prozradila nám majitelka parku
Mgr. Soňa Černá. Stromy dodal pan Ing. František Černý.
(red)
KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy. Tel.: 775 132 921.
SPOLEHLIVÁ A LEVNÁ DOPRAVA,
STĚHOVÁNÍ + VYKLÍZENÍ
TEL:604 947 799

Žaluzie, rolety, plisé, sítě proti hmyzu, markýzy, garnýže, šití záclon, shrnovací dveře, čalounění dveří, silikon.
těsnění - úspora 30 % tepla. Petříček,
tel.: 606 350 270, 286 884 339.

Děti ze základní školy byly opravdu
nadšené do sázení
Foto: Jaroslav Svoboda
PEDIKÚRA Miškovice. 145,- Kč, s docházkou 195,- Kč. Tel. 606 500 867,
283 932 971. Přijímám poukázky seniorů MČ Praha – Čakovice.
Pronajmu podkrovní byt 85m2 3+1
v rodinném domku se zahradou v Praze 9, Třeboradicích. Nájem 10 000,+ poplatky. Tel. 739 544 694.
!! VYKLÍZENÍ !! Vyklidíme váš byt, pozůstalosti, sklep. Odvoz starého nábytku
aj., odpad k likvidaci. Tel.:777 227 840

Najdete u nás vše,
jen oblíbený hrneček
si přineste svůj

Zveme Vás k návštěvě nového
co-workingového centra
v CVČ v Měšicích
Rozjíždíte vlastní podnikání a jste na mateřské
dovolené? Jak to ale bude s hlídáním? Konečně jste
se po letech zaměstnaneckého poměru rozhodli
postavit na vlastní nohy? Studujete a zkoušíte
si přivydělat vlastním podnikáním? Pronajmout si
kancelář je nad Vaše finanční možnosti a doma
to také nejde? Potřebujete si naplánovat obchodní
schůzku a nevíte kde?

Pro Vás a mnoho dalších máme řešení –
využijte možnost sdílené kanceláře
v Centru volného času v Měšicích!

CVIČENÍ ČAKOVICE – pondělí, čtvrtek
– PLOCHÉ BŘICHO, PEVNÝ ZADEK,
KONDICE – 20 až 21 hod. tělocvična ZŠ
1 lekce 70 Kč, 10 lekcí 600 Kč,
od 9. 9. 2013
Soňa Křížová, tel. 608 981 791
!!! STĚHOVÁNÍ !!!
Stěhování všeho druhu, odvoz nepotřebných věcí k likvidaci. Doprava po
Praze zdarma. Tel.: 777 227 840.
Služba pro váš byt či dům. Drobné
i větší opravy a řemeslné práce v domácnosti. tel: 737272779 – Precizně
www.hodinovymanzeljano.cz

Sbírka ošacení
pro Diakonii Broumov
Sbírka ošacení pro Diakonii Broumov

Kdy?

Kdy?
dne 11. listopadu 2013 (pondělí)
od 13,00 – 18,00 hod.
dne 12. listopadu 2013 (úterý)
od 13,00 – 16,00 hod.

Kde?

více na

www.cvcmesice.cz

cowork
ing
VAŠE
KANCELÁŘ
V MĚŠICÍCH

dne 11. listopadu 2013 (pondělí) od 13,00 – 18,00 hod.
dne 12. listopadu 2013 (úterý) od 13,00 – 16,00 hod.

Klub seniorů, Cukrovarská 52, 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, aby se boty neztratily
• kabelky, batohy a školní tašky
• domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
• kožené i koženkové oblečení, bundy, pravé i umělé kožichy
• prací a čistící prostředky, hygienické a toaletní potřeby
•
•
•
•
•
•
•

Kde?
Klub seniorů, Cukrovarská 52,
Praha 9 – Čakovice

Věci, které vzít nemůžeme:

centrum
volného
času
MĚŠICE

•
•
•

ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil - musíme jej nechat na vlastní náklady
zlikvidovat

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!!!!
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historie
Smyčka trolejbusu č. 58 U Kříže
Zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy

Místo tramvaje trolejbus

Trolejbusy: stále živá vzpomínka
»»Před více jak čtyřiceti lety zmizely z pražských ulic. Charakteristický
zvuk projíždějícího trolejbusu byl
známý i obyvatelům našich obcí.
Jaká je historie trolejbusové dopravy v Čakovicích? Dočkáme se návratu tohoto dopravního prostředku do
ulic naší městské části?
Na počátku 19. století byla vystavěna
státní silnice č. 33 do Mělníka a Staré Boleslavi a cesta tzv. Kostelecká. Tyto silnice byly hlavními spojnicemi našich obcí
s Prahou a dalšími městy. Po roce 1864
se začaly stavět silnice; zemské a okresní.
Lidé chodili převážně pěšky nebo používali koně a povozy. Technický pokrok
přinesl i nové dopravní prostředky.

První autobusy
První pravidelný silniční spoj se objevil
v roce 1912. Jednalo se o poštovní autobus na lince Praha, Letňany, Čakovice
a Kostelec nad Labem. Hlavním dopravTrolejbusy se do Čakovic měly vrátit
v roce 1993. Linka byla plánována
z Palmovky a garáže měly stát vedle
autobusových na Klíčově
cem ve zdejším kraji se stává Autodopravní společnost a. s., která zahájila
provoz v roce 1926 na lince z Vysočan
přes Čakovice a Miškovice do Kostelce
nad Labem.

Slavnostní zahájení trolejbusové dopravy na lince 58 do Čakovic 24. 8. 1952. Jedná se
o konečnou stanici linky, v pozadí je cukrovar. Foceno na blokové smyčce na Cukrovarské ulici mezi železničním přejezdem a vyústěním severního konce ulice Beranových
Zdroj: Arazim, Dyk, Šour - Trolejbusy v pražských ulicích, 2002

V roce 1951 se dokonce uvažovalo
o nové tramvajové trati od Vychovatelny do Čakovic, avšak zůstalo jen u úvah
a 24. srpna 1952 byla zavedena trolejbusová linka č. 58, která nahradila autobusovou linku 120 s prodloužením
do Čakovic. Byla vedena od Kříže přes
Krocínku, Letov až do Čakovic na smyčku u Avie. Trať vedla ulicemi Prosecká,
Rudé armády, Hejtmánkova, Nad Krocínkou, Letňanská, Pražská, Gottwaldova
a Čakovická. Její délka byla 6,132 km. Na
trati se nalézaly tři smyčky – jedna v Čakovicích, druhá v Letňanech a třetí vedla
ulicemi Čtyřdomí, Srbova, Hejtmánkova
a Prosecká.
9. července 1965 se ale propadla ulice
Nad Krocínkou a trolejbus musel být nahrazen autobusem X 58, který jezdil tzv.
„klíčovskými serpentinami“. 29. listopadu 1965 byla linka X 58 zrušena a doprava byla zajišťována trvale autobusovými
linkami č. 141, 151 a 152.

Dočkáme se znovuzavedení
trolejbusů?
Trolejbusová doprava v Praze skončila
16. října 1972. Jen o sedm let později
se však objevily první úvahy o jejím obnovení. Další studie byly vypracovány
v letech 1981 a 1982. Trolejbusy měly
sloužit jako napáječe linek metra A a C.
Největšího rozpracování se dočkaly projekty z přelomu 80. a 90. let. Nejstarším
projektem z tohoto období se stala studie Metroprojektu z května 1989, která
počítala se zavedením trolejbusů do
pražského severního města. V první etapě měly být zprovozněny tratě v úsecích
Českomoravská – Lovosická a Palmovka
– Letňany – Čakovice. Stavba těchto tratí byla plánována na roky 1993 – 1995.
Na tratích mělo být v provozu pět, resp.
šest linek, na kterých mělo jezdit 16 sólo
a 38 článkových trolejbusů. Vozovna
pak měla stát severně od autobusových
garáží na Klíčově. O povolení ke stavbě
bylo žádáno 1. října 1991. Náklady na
Trolejbusová linka do Čakovic byla
jedna ze dvou, která tehdy jezdila
mimo Prahu
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Smyčka trolejbusů v Čakovicích.
Uprostřed smyčky je dnes areál
firmy DOKA a vlevo cesta tehdy ještě
průjezdným areálem Avie
Zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy

stavbu tratí byly vyčísleny na 793 milionů Kčs. Během roku 1992 však byly veškeré
přípravy na stavbu zastaveny.

Metro do Kbel či Čakovic?

Trolejbusy byly součástí pražské dopravy
do roku 1972
Zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy

Od 9. května 2008 je v provozu stanice metra Letňany, ale již před jejím otevřením se
vedly debaty o případném dalším směru metra C. V kuloárech se hovořilo o prodloužení metra buď do Kbel, nebo Čakovic. Samozřejmě, že v současné době se jedná
pouze o úvahy, uvidíme, čeho se v budoucnu nakonec dočkáme.

Jaroslav Svoboda

Fotohádanka
»»V minulém čísle jste správně hádali, že se jednalo o bývalou Koubkovu hospodu v Miškovicích, v Polabské ulici. Dnes na jejím místě
stojí panelové domy, jejichž atrium
bylo loni z rozpočtu MČ revitalizováno a vzniklo nové dětské hřiště.

Šťastným nejrychleji odpovídajícím
z minulého čísla byl pan Jaroslav Tůma
z Čakovic, který kromě upomínkových
předmětů získal i dvě vstupenky na hrad
Valečov nedaleko Mnichova Hradiště
v Českém ráji.

Pan Jaroslav Tůma byl dalším šťastným
výhercem naší soutěže
Foto: Kateřina Bečvářová

Poznáváte stavení na obrázku? Neváhejte a pište na mail: unas@cakovice.cz
Na nejrychlejšího opět čekají zajímavé
odměny.
Chcete se také podělit o své fotografie? Máte doma fotografie míst,
o kterých si myslíte, že je nikdo nezná
nebo nepozná? Neváhejte a posílejte
nám je do redakce na e-mail:
jaroslav.svoboda@cakovice.cz
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Kultura
Jan Saudek se ochotně vyfotil
s přítomnými

Čakovice mají v patách novou talk show
»»V prostředí podkrovního sálu Čakovického zámečku se první zářijovou středu uskutečnila talk show
Zdeňka Podhůrského Mám ji v patách. Známý moderátor v ní přivítal fotografa a malíře Jana Saudka
a také psychiatra a spisovatele Jana
Cimického. Cyklus talk show Mám
ji v patách se bude konat v pravidelných měsíčních intervalech a záštitu nad ním převzala místostarostka
Blanka Klimešová.
Protože byla talk show spojena s vernisáží výstavy Saudkových obrazů, začali se
návštěvníci scházet s dostatečným předstihem. Zdeněk Podhůrský je pak v půl
šesté přivítal welcome drinkem z Vinařství Mádl. Vernisáž výstavy, která nese

název Obrazy a fotografie, pak začala
krátce před šestou. Autor Jan Saudek
s humorem sobě vlastním poděkoval
návštěvníkům výstavy za hojnou účast
a dodal několik veselých příhod.
Samotnou talk show odstartovala mladá
zpěvačka a finalistka soutěže Česko Slovensko má talent Eva Burešová za klavírního doprovodu svého přítele. Poté už
Zdeněk Podhůrský přivítal i svého druhého hosta, psychiatra Jana Cimického.

»»„Příběhy svých pacientů

do knih nikterak nepromítám. Ono je naopak daleko
zábavnější si ten příběh vymyslet,“ říká Jan Cimický

O ženách a o pacientech
Spojení dvojice Saudek – Cimický se
ukázalo správným hned na začátku.
Pánové se předbíhali ve vtipných historkách. Jan Saudek mluvil především
o svých ženách a dětech, Jan Cimický ho
doplňoval příběhy z psychiatrické ordinace. Zdeněk Podhůrský si dokonce jednou „postěžoval“, že si jeho hosté vystačí
sami. Mnohé diváky pak jistě překvapil
Saudkův vztah k Čakovicím. Prozradil totiž, že zde na začátku své kariéry několik
let pracoval.
Talk show se nesla ve velmi milé a přátelské atmosféře. Tu dokresloval i hudební
doprovod. Postarala se o něj již zmíněná
Eva Burešová, ale také sám Zdeněk Podhůrský. Se svou kapelou Underhill zahrál
v akustické verzi i píseň Mám ji v patách,
která dala název právě této talk show.

O přestávce pak měli diváci možnost zakoupit si Saudkův kalendář fotek, pohledy, nebo některé z knih Jana Cimického.
Většina návštěvníků však využila spíše
možnosti osobního setkání s některým
z pánů. I u stolku s knihami Jana Cimického se však tvořila fronta. Návštěvníky
zajímaly především Cimického detektivky. „Příběhy svých pacientů do knih
nikterak nepromítám. Ono je naopak daleko zábavnější si ten příběh vymyslet,“
říká autor, který má opravdu všestranné
zájmy. Kromě detektivek píše i odborné
knihy, básně, překládá z francouzštiny
a samozřejmě se také věnuje své psychiatrické praxi. Jaký z jeho zájmů ho tedy
nejvíce naplňuje? „To je těžké říct. Někdy je to jen obecný zážitek, jindy něco
konkrétního. Když vyjde knížka a čtenáři
z ní mají radost, mám radost i já. A když
dokážu pomoci nějakému nemocnému
člověku, tak samozřejmě také. Mám celkem šťastný život, což ovšem neznamená, že se mi pokaždé všechno daří.“

»»„Maluju víceméně proto,

abych obrazy prodal,“ říká
Jan Saudek

Saudkova výstava obsahovala 21 obrazů
malovaných olejem. „Bez výjimky jsou to
přemalované fotografie, jediná věc není
vymyšlená. Já totiž neumím malovat bez
předlohy, to umí jen můj bratr,“ objasňuje Jan Saudek. K žádnému z obrazů však
hlubší vztah nemá. „Já se tím živím. Čas
od času někdo přijde a ten obraz si za
60 nebo 70 tisíc
koupí. A z toho
živím několik dospělých
dětí, několik
malých
dětí
a několik chův.
Čili je maluju
víceméně
proto,
že
očekávám,
že by se
mohly
prodat.“

Nikola
Staňková
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senioři
Poděkování paní Ině Sorokové za
vzornou přípravu seniorády, která
se konala 13. 9. 2013 na koupališti
v Čakovicích.
Vítězné družstvo Čakovice.
hrozná škoda. Mladí už pak na seniory
nemají tolik času. Takže to chce někoho,
kdo ty lidi umí nastartovat, kdo tomu
dá ducha, aby staří lidé jen tak neseděli
doma a nevzpomínali na dobu, která už
se holt nevrátí.“

Letňanští titul neobhájili
Vítězné čakovické družstvo získalo celkem 197 bodů
Foto: Kateřina Marszálková

Seniorádu ovládl domácí tým
»»Druhý ročník Seniorády, která se
tentokrát konala 13. září na čakovickém koupališti, se po týdnu dešťů
dočkal pěkného počasí. To však nebyl jediný důvod k radosti. Čakovičtí
senioři totiž s náskokem osmadvaceti bodů zvítězili a mohli se tak radovat na domácí půdě.
Organizace Seniorády se v letošním
roce ujala městská část Praha – Čakovice. Hlavní organizátorkou a ředitelkou
turnaje se stala Jindra Soroková z Klubu
seniorů. „Na přípravách seniorských her
jsem začala pracovat již koncem měsíce
dubna sháněním sponzorů a dárků pro
seniory,“ říká paní Soroková. „Nejtěžší
bylo určit disciplíny tak, aby je senioři
zvládali a zároveň neměli pocit, že jsou
příliš jednoduché.“ Disciplín bylo letos
hned sedm: Nordic Walking slalom, petanque, ruské kuželky, šipky, střelba ze
vzduchovky, hod kroužků na cíl a vědomostní soutěž. V každé z disciplín museli soutěžit vždy tři sportovci z daného

Klub seniorů
Výroba mozaiky - 16. 10. od 14.00 hod.
v Klubu seniorů I- C Praha Creative –
téma: „Výroba mozaiky“
Přednáška – Německé Porýní - Dataprojekce 23. 10. od 14.00 hod. v Klubu
seniorů - PhDr. J. Sommer CsC. - téma
„Německé Porýní“
Vycházka přes Prosecké skály - Procházka 30. 10. od vyhlídky Emmy Destinové přes Prosecké skály, kolem bobové
dráhy a vinice Máchalka do Podviní, až
k usedlosti Kolčavka. Možnost vzít s se-

týmu. Družstev se sešlo pět. Soutěžily
městské části Čakovice, Kbely, Vinoř, Letňany a Vysočany.

Podpora od slavných osobností
Organizace letošního ročníku se lišila především ve využití volného času,
který měli sportovci mezi jednotlivými
disciplínami. V hlavním stanu se totiž
konala zábavná část programu. Seniory
sem přišli podpořit slavní herci Ladislav
Županič, Uršula Kluková, Miriam Kantorková a Pavel Trávníček, kteří si povídali
s bavičem Šimonem Pečenkou. Návštěvníci se také mohli zúčastnit doplňkového programu sponzorů Seniorády.
Celým sportovním odpolednem provázel zkušený moderátor Alexander Hemala, sám velký fanoušek sportu. „Na sport
se velmi rád dívám v televizi. Ale i já sám
se snažím pohybovat. Když mám volno,
jdu si zahrát tenis nebo chodím plavat,“
říká s úsměvem moderátor a dodává:
„Myšlenka Seniorády je úžasná. Staří lidé
už nemají tolik příležitostí se sejít a to je
bou NW hole. Sraz v 11.45 hod. na konečné bus v Čakovicích u Tesco expres.
Odjezd bus č. 295 směr Madlina.
Přednáška – Ten dělá to a ten zas tohle
- Přednáška 20.11. od 14.00 hod. s Evou
Sokolovou na téma: Ten dělá to a ten zas
tohle, aneb řemeslo má zlaté dno (Přednáška o rozmanité historii pražských
cechů s připomenutím řemesel dnes už
zapomenutých)
Výlet do Lázní Mšené - Jednodenní program nejen pro seniory, ale pro všechny,
kteří chtějí ochutnat lázeňskou atmosféru,

Sportovci z Čakovic už od začátku Seniorády dychtili po vítězství. Vždyť kdo
by nechtěl vyhrát v domácím prostředí?
Zdůrazňovali však, že se na seniorské hry
nijak zvlášť nepřipravovali. „Například
ruské kuželky tady v Čakovicích nejsou
dostupné, takže na některé z disciplín se
ani trénovat nedá. Ale v létě jsem chodila s hůlkami na Nordic Walking,“ prozradila soutěžící paní Helena Vitouchová.
Čakovickému týmu se i přes drobné
nezdary v petanque nakonec podařilo
turnaj s přehledem vyhrát. Na „bednu“
se pak postavily ještě druhé Kbely a třetí Vinoř. Naopak favorizované Letňany,
které v loňském roce zvítězily, skončily
až na čtvrtém místě. Páté místo obsadily
Vysočany.
O místě konání příštího ročníku v nejbližších měsících rozhodnou starostové
zúčastněných městských částí.

Nikola Staňková
Výsledky:
1. Čakovice - 197 bodů
2. Kbely - 169 bodů
3. Vinoř - 131 bodů
4. Letňany - 127 bodů
5. Vysočany - 117 bodů
pohodu a klid nedaleko Prahy a vyzkoušet
si lázeňské procedury. Zahrnuje dopravu
tam i zpět, přednášku, lázeňskou bylinnou
koupel, oběd v restauraci, dárek! Výlet se
uskuteční dne 25. 11., odjezd v 8.00 hod.
z náměstí Jiřího Berana v Čakovicích, odjezd zpět z Lázní Mšené v 16.00 hod. Akční
cena služeb pobytu 390,- Kč/osoba. Případní zájemci se hlaste na tel. 283 061 427
nebo 777 482 981, p. Sorokové.
Přednáška – Sedm kulí v Sarajevu Přednáška 27.11. od 14.00 hod. PhDr. J.
Sommer, Cs.C. na téma: Sedm kulí v Sarajevu
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Bioodpad – velkoobjemové kontejnery

VOK (objemný odpad)

Vážení spoluobčané, i v roce 2013 budou pro potřeby občanů přistavovány kontejnery na bioodpad. Připomínáme, že tyto kontejnery jsou určeny pouze pro občany městské části Praha –
Čakovice. Dále prosíme občany, aby odpad ukládali do kontejnerů a ne vedle něj!

Vážení spoluobčané, také v roce 2013 budou pro potřeby občanů MČ Praha - Čakovice
přistavovány kontejnery na objemný odpad.
Tyto kontejnery zajišťuje MHMP a tím i stanovuje podmínky výběru odpadu a druhu odpadu, který do VOK nepatří. Upozorňujeme, že
do těchto nádob je zakázáno odkládat nebezpečný odpad (tj. televize, lednice, pneumatiky,
chemikálie, zářivky, autobaterie), dále odpad
stavební a živnostenský a také bioodpad (na
ten jsou přistavovány speciální VOK jen na
bioodpad, tj. na větve, trávu, ovoce atd.).

Z MHMP přiděleno celkem 12 ks VOK na
bioodpad – na rok 2013
27. říjen (neděle)
Stanoviště kontejnerů:
Třeboradice - parkoviště u hřbitova (1 ks),
Miškovice - Na Kačence (1 ks)
Kontejnery budou přistavovány mezi
9.00 – 12.00 hod.

Mimo tyto dny je možné využít za dohledu
prac. TS ÚMČ Čakovice k ukládání bioodpadu
do kontejneru v ul. Na Bahnech, otevřeno
každý den kromě úterý a středy:
Duben – říjen mezi 13.00 – 17.00 hod.,
listopad – březen mezi 12.00 – 16.00 hod.
Také tato služba je určena pouze občanům
Čakovic, Miškovic a Třeboradic za poplatek
schválený radou MČ Praha – Čakovice a to dle
velikosti odpadu. (platí pro bioodpad i objemný odpad).

Další informace TS úřadu MČ Praha – Čakovice: tel. 283 061 431

Stanoviště velkoobjemových kontejnerů bude v pondělí
28.10.2013 (ve státní svátek) ZAVŘENO
Blokové čištění komunikací
Čakovice – 16.10.2013 – ul. Beckovská,
ul. Danielova, ul. Plajnerova od ul. U Bílého
mlýnku po ul. Polabská, ul. Na Barikádách
od ul. U Bílého mlýnku po ul. Polabská –
23.10.2013 – ul. Na Barikádách od ul. Polabská po ul. Cukrovarská, ul. Plajnerova od
ul. Polabská po ul. Církova, ul. Vyhlídkova od
ul. Polabská po ul. Cukrovarská, ul. Zámišo-

va, ul. Církova – 06.11.2013 – ul. U Párníků,
ul. Ostravická, ul. Jizerská od ul. Oderská po
ul. Vážská, ul. Svitavská od ul. Ostravická po
ul. Něvská, ul. Dyjská od ul. Ostravická po ul.
Něvská – 13.11.2013 – ul. Kysucká, ul. Svitavská od ul. Ke Stadionu po ul. Něvská, ul. Svratecká, ul. Niská, ul. Lužnická, ul. Doubravská,
parkoviště Cukrovarské bytovky

Kontejnery budou přistavovány ve
středu ve 14.00 hod. a odvoz bude ten
samý den v 18.00 hod.
Z MHMP přiděleno na období
10 – 12/2013 18 VOK
říjen – 16. 10., 30. 10., listopad – 20. 11.
Stanoviště kontejnerů:
Třeboradice - parkoviště u hřbitova (1 ks),
Miškovice - Na Kačence (1 ks)
Miškovice – 20.11.2013 – ul. U Strouhy, ul.
Koláře Kaliny, ul. Chmelířova, ul. Rychtáře Šimona, ul. U Fořta, ul. Machnova, ul. U Vrbiček,
ul. Krčmářovská
Třeboradice – 30.10.2013 – ul. Šircova, ul.
Jirsákova, ul. Babiččina, ul. Viktorčina, ul. Adélčina, ul. Králova, ul. Koubova, ul. Hamplova,
ul. Froňkova, ul. Čápova, ul. Svěceného

Prosíme občany, aby respektovali dopravní značení a svá vozidla na uvedený termín přeparkovali.

Cukrovarská konečně v novém kabátě
Oprava hlavní čakovické ulice skončila, po
novém se projedete i ve Vážské
S novým školním rokem se v čakovických ulicích projíždíme
také po novém asfaltu. Po několika dlouhých měsících skončila rekonstrukce ulic Cukrovarské a Vážské. Rozdíly jsou znát
na první pohled.

(vodovod je již hotov, ale bude se pokládat ještě kanalizace)
a ulice K Sedlišti. Ve Vážské došlo k celkové rekonstrukci povrchu vozovky a opraveny byly i poškozené chodníky.

(red)
Před rekonstrukcí

V srpnu loňského roku uvolnil Magistrát hl. m. Prahy finance na
projekt rekonstrukce Cukrovarské. Tento projekt má stavební
povolení od roku 2008. Takřka přesně před rokem začala celková rekonstrukce ulice, jejíž výsledkem je jak zrekonstruovaná
vozovka, tak i chodníky.
Poslední etapa rekonstrukce Cukrovarské ulice byla ukončena
ještě před termínem 27. srpna 2013. Při této etapě byla provedena rekonstrukce povrchů na křižovatce ulic Ke stadionu
a Cukrovarská.

Po novém i ve Vážské
V části Čakovic probíhala výstavba letňanského kanalizačního
sběrače a zokruhování vodovodu. Vodovodní řad byl propojen
ulicí K sedlišti přes přejezd a napojen na letňanský okruh tak,
aby v případě poruchy stávajícího hlavního přivaděče vody
do Čakovic nedocházelo k uzavírkám vody. Opravou povrchů
v této souvislosti byla zasažena ulice Vážská, ulice Ke Stadionu

Po rekonstrukci
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sport
Kateřina Komárková skončila na MS
v plavání v Montrealu desátá. Zlato brala
její největší soupeřka Olesya Vladykina
z Ruska
Zdroj: Kateřina Komárková
Katku má veliký vliv, jak nám sama závodnice přiznala. „Jsem s ní celé léto
a na ni nejvíc dám. Mám ji hodně ráda,
je to člověk, ke kterému mám ohromný
respekt,“ říká Katka a hned popisuje, co
jí trenérka radí především: „Rady mohou být cokoliv. Začíná to už rychlým
odrazem, splýváním ve vodě, správnou
obrátkou, silným kopem nohama. Dana
ale vždycky dodá: nestresuj se a hlavně
si závod užij!“
Samotný závod v Montrealu a umístění popisuje Katka racionálně: „Kdybych
nebyla desátá já, musel by to být někdo
jiný. Vždycky to může být lepší a já budu
trénovat, aby to jednou bylo nejlepší.“

Zrod reprezentantky

Před závodem jsem ve stresu, pomáhá mi
ale hudba
říká handicapovaná plavkyně
Kateřina Komárková
Srpnové mistrovství světa v plavání handicapovaných v kanadském Montrealu
mělo také české zastoupení. Jednou
z plavkyň, která hájila národní barvy,
byla i osmnáctiletá miškovická rodačka
Kateřina Komárková.
„Kdybych nebyla desátá já,
musel by to být někdo jiný,“
Kateřina Komárková
Katka 8. srpna odletěla s českou reprezentací handicapovaných plavců z ruzyňského letiště přes Paříž do Montrealu. Po náročné cestě zaplavala 15. srpna svůj klasický závod 100 metrů prsa
a skončila v něm na desátém místě.
Umístění ale mohlo být ještě lepší. Jak
sama říká, závod těžký nebyl, ale opět
zklamala psychika. „Celé léto jsem trénovala a připravovala se na svůj závod.
Ten mi těžký nepřišel, ale jsem na tom
špatně s psychickou stránkou. Vždycky

se zbytečně stresuju a jsem hrozně nervózní. Kdyby se mi podařilo nervozitu
nějakým způsobem odbourat, věřím, že
výsledek by mohl být ještě kvalitnější,“
přiznává reprezentantka.
Dobrá psychika je u všech sportovců základ
a každý se s ní musí naučit pracovat. Jak se
do pohody dostat? „Hodně před závodem
poslouchám hudbu a snažím se ten závod
v duchu představit se vším, co musím udělat. Často mi v hlavě těsně před startem zní
rady od trenérky,“ popisuje Katka.

Pomáhají rady od trenérky
Katčinou pražskou trenérkou ze Slavie,
kde závodí, je paní Dana Kočovská. Na

Katka plave už od svých šesti let, kdy začala plavat v Letňanech a od osmi let pak závodně za USK Praha. Dále plavala v Neratovicích či na Strahově. Plave jak se zdravými
sportovci, tak i za handicapované sportovce v asociaci ČATHS. Toto byly plavecké
začátky, co ale Katku k plavání přivedlo?
„Kvůli scházejícímu předloktí mám menší
lopatku i zádový sval a plavání bylo způsobem rehabilitace, jak zabránit neustálému
křivení zad. Ale nezůstala jsem jen u plavání. Zkoušela jsem také krasobruslení,“ líčí
Katka své sportovní začátky.
Katka má určitě našlápnuto ke slušné
kariéře, podpořit ji na dalších závodech
můžete například 20. 10. v Plzni nebo
2. 11. v Kladně. „Na Kladno se těším nejvíc, tam je dobrý bazén,“ říká Katka a její
zhodnocení můžeme brát také jako pozvánku na všechny její závody.

Jaroslav Svoboda
Kateřina Komárková, 18 let
Úspěchy:
2011 Berlín, ME : 4. místo

MS v plavání Montreal - 100 m prsa

2009 Brazílie, MS: 4. místo

1.

Olesya Vladykina (RUS)

2006-2007 Strakonice cup: 1. místo

2.

Claire Cashmore (GBR)

Největší vzor: Michael Phelps

3.

Ellen Keane (IRL)

10. Kateřina Komárková (CZE)

a Vladimir Kličko
Největší soupeř: Olesya Vladykina
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Šipkaři vyměnili své náčiní za míč a kopačky
»»Šipkařský

sport je v Čakovicích
v posledních letech na velkém vzestupu a v herně u čakovického sportovního areálu to létá "ostošest".
A protože si skupinka nadšenců
usmyslela, že šipkař je člověk sportovně talentovaný, uspořádali v Čakovicích turnaj v malé kopané šipkařů.

Paluba Stars. Stříbrnou příčku obsadili
hráči družstva Honzinky a bronzovou
pak tým Hardcore Kozlíků.

Text a foto: Michal Káva

Konečné pořadí turnaje: 1. DC Paluba Stars, 2. Honzinky, 3. Hardcore
Kozlíci, 4. Chlumdíra, 5. Rodina Praha,
6. Bullers, 7. Andílci, 8. Radim, 9. Magic.

Do příjemného prostředí oblíbeného
sportovního areálu se na házenkářské
hřiště TJ Avia sjela stovka hráčů, která
si s sebou přivezla spoustu fanoušků.
Šipkaři ukazovali, že někteří si s míčem
rozumí více, někteří méně a někteří vůbec. Nikomu se ale nedala upřít snaha
ani bojovnost. A také výdrž, protože pořadatelé měli přesnou mušku - vybrali
nejteplejší den v roce.
To ale nikomu na dobré zábavě neubralo
a po celodenním zápolení nakonec pohár pro vítěze turnaje zvedli nad hlavu
hráči domácího šipkařského týmu DC

Nejlépe novou sezonu odstartovaly Miškovice

»»V naší městské části v současnosti

hrají tři fotbalové celky. Třeboradice
nastupují v přeboru, a ve 2. třídě pak
Miškovice s Čakovicemi. Jaký za sebou mají tato mužstva vstup do nové
sezony? Kromě Miškovic hodně rozpačitý...
Fotbalisté Třeboradic nastupovali do
nové sezony pražského přeboru jako
jedni z jeho největších favoritů a aspirantů na vítězství. Od prvního zápasu je
ale trápila marodka či jiné absence hráčů a když se do toho přimíchaly i karetní
tresty, protože z prvních čtyř zápasů dohrávaly Třeboradice jen třikrát o deseti,
tak začaly starosti.
Po úvodních sedmi odehraných přeborových kolech jsou Třeboradičtí jediným
týmem, který se v sezoně ještě ani jednou neradoval z vítězství! Prohráli sice
jen dvakrát, ale pět remíz je v tříbodovém systému zkrátka málo.
"Jsme pod tlakem a víme, že už musíme.
Potom se nám hraje hůř. S tím se ale musíme vypořádat sami," komentuje situaci
v týmu trenér A mužstva Třeboradic Stanislav Nekolný.
Ten v minulých dnech ve svém týmu
přivítal útočnou posilu zvučného jmé-

na, zkušeného Zdeňka Šenkeříka. A na
spadnutí je příchod dalších posil, čeká
se rovněž na uzdravení a návrat dalších
hráčů základního kádru.
Jako den a noc vypadá vstup do nové
sezony 2. třídy u Miškovic a Čakovic. Zatímco miškovický klub má po čtyřech
duelech skupiny B stoprocentní bodový
zisk a je v tabulce na prvním místě, tak

Čakovičtí tabulku skupiny D bez jediného bodu uzavírají. Třikrát hráli na hřištích
soupeřů a všechny tyto duely prohráli
výsledkem 2:4. Sezona je ale teprve na
svém začátku a tabulky se tak mění po
každém kole.
Text a foto: Michal Káva
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Kulturní rubrika
20. 10. – 16:00
Divadelní představení. MC Cirkus zve představení Jak se peče
pohádka v podání divadla Cirus Žebřík v sále restaurace Maximum Club v Třeboradicích.

cyklus neformálních setkání herce a moderátora

ZDEŇKA PODHŮRSKÉHO

povídání s hosty, písničky, ... a dobrá káva
21. 10. – 18:00

Schoellerův sál - Čakovický zámeček, Cukrovarská 1, P9-Čakovice

Lampiónový průvod s hudbou. Přijďte si připomenout vznik
samostatného československého státu. Sraz v 17:45 na nám.
Jiřího Berana. Pořádá Tělocvičná jednota Sokol Čakovice.

přijďte i Vy na kávu

V ÚTERÝ 22.10.2013 od 1700 do 1830 hod.
hostem bude herec,
moderátor, showman
a nezaměnitelný dabér
Jean Paul Belmonda

JIŘÍ KRAMPOL

24. 10. – 17:00
Káva o páté. Cyklus neformálních setkání Zdeňka Podhůrského. Salónek čakovického zámečku, hostem bude zpěvačka Jitka Zelenková.
5. 11. – 9:30
Pohádka O nezbedném čertovi. Divadlo Jednoho Edy, zahraje
v podkrovním sále čakovického zámku pohádku O nezbedném čertovi. Začátek v 9:30.

• Omezená kapacita
70 diváků
• Rezervace
na tel: 773 550 888
• CENA VSTUPENEK:
200,- v předprodeji
či na rezervaci;
rezervaci,
250,- na místě
prodej vstupenek od 1.9.2013 podatelna MČ Praha - Čakovice (Cukrovarská 52/24, tel: 283061419)
cyklus 5 setkání při kávě o páté se koná

POD ZÁŠTITOU MÍSTOSTAROSTKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ČAKOVICE BLANKY KLIMEŠOVÉ

Kulturní rubrika

MČ Čakovice

Produkce a copyright RURagency 2013

CVIČENÍ V SOKOLOVNĚ

Tělocvičná jednota SOKOL Čakovice

TJ AVIA ČAKOVICE

srdečně zve na

21. října 2013 od 18,00 hod.
sraz v 17,45 hod. na náměstí Jiřího Berana

Od září 2013 je pozměněn rozpis cvičeních hodin pro ŽENY:
DEN
Pondělí

Středa

OD - DO

HODINA

POZNÁMKA

19:00 – 20:00

Body & mind

Hanka

20:00 – 21:00

Body-aerobic

Mirka

19:00 – 20:00

P-class

Jana K.

Step aerobic

Renata

20:00 – 21:00

Míče/kondiční cvičení
Čtvrtek

19:00 – 20:00

míče – sudý týden; kondiční cvičení

Jana M.

- lichý týden

PŘIJĎTE SI S NÁMI PŘIPOMENOUT
VZNIK SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

Na všechny cvičence a cvičenky se těší celý cvičitelský sbor.
http://www.cviceni-cakovice.estranky.cz/

