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VISKA s.r.o., Areál Cukrovaru Čakovice
Cukrovarská 33/21, 196 00 Praha 9 – Čakovice
tel.: +420 724 362 827, +420 605 254 733

!! Vyklízení - Stěhování !! Vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí.
Odvoz starého nábytku k likvidaci. Stěhování všeho druhu.
Odvoz nepotřebných věcí k likvidaci. Telefon: 773 484 056

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.

VISKA s.r.o., Areál Cukrovaru Čakovice
Cukrovarská 33/21, 196 00 Praha 9 – Čakovice
tel.: +420 724 362 827, +420 605 254 733

centrum
volného
času
MĚŠICE

CO VŠE MŮŽEME UDĚLAT PRO VÁS A VÁŠ VŮZ?
OPRAVY & ÚDRŽBA VOZIDEL
LAKOVÁNÍ & OPRAVY LAKU
ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉ KONTROLY
ZAJIŠTĚNÍ ZÁRUČNÍCH OPRAV
OPRAVY KAROSÉRIÍ
SPRÁVA VOZOVÝCH PARKŮ
PNEUSERVIS
RUČNÍ MYTÍ VOZU

COPŘIHLÁŠENÍ
VŠE
MŮŽEME
UDĚLAT PRO VÁS A VÁŠ VŮZ?
& PŘEVODY VOZIDEL

DIAGNOSTIKA
& ÚDRŽBAZÁVAD
VOZIDEL
OPRAVY
ČIŠTĚNÍ

LAKOVÁNÍ & INTERIÉRU
OPRAVY LAKU
Nadstandardní služby

POJISTNÝCHKONTROLY
UDÁLOSTÍ

ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉ
NÁHRADNÍ VŮZ PŘI OPRAVĚ VAŠEHO VOZU
LIKVIDACE
AUTORÁDIÍ
& DOPLŇKŮ
MONTÁŽ
ZAJIŠTĚNÍ
ZÁRUČNÍCH
OPRAV
DĚTSKÝ KOUTEK A OBČERSTVENÍ
PŮJČOVNA
VOZIDEL

OPRAVY KAROSÉRIÍ
ODVOZ DO VAŠEHO BYDLIŠTĚ ČI PRACOVIŠTĚ

POVINNÉHOPARKŮ
RUČENÍ
SJEDNÁNÍ
SPRÁVA VOZOVÝCH
PRODEJ
AUTODÍLŮ

PNEUSERVIS
A ODTAHOVÁ
ASISTENČNÍ
RUČNÍ
MYTÍ VOZU SLUŽBA

SJEDNÁNÍ
HAVARIJNÍHO

& PŘEVODYPOJIŠTĚNÍ
VOZIDEL
PŘIHLÁŠENÍ
VÝMĚNA
AUTOSKLA

DIAGNOSTIKA
ZÁVAD

& VÝKUP
OJETÝCH VOZŮ
PRODEJ
INTERIÉRU
ČIŠTĚNÍ
Nadstandardní služby
LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ
NÁHRADNÍ VŮZ PŘI OPRAVĚ VAŠEHO VOZU
www.viska.cz
MONTÁŽ AUTORÁDIÍ & DOPLŇKŮ
DĚTSKÝ KOUTEK A OBČERSTVENÍ
PŮJČOVNA VOZIDEL
ODVOZ DO VAŠEHO BYDLIŠTĚ ČI PRACOVIŠTĚ
SJEDNÁNÍ POVINNÉHO RUČENÍ

Děkujeme Vám
za přízeň
a těšíme se na všechny stávající i nové
klienty v kurzech plavání i při dalších
aktivitách v roce 2014.

www.cvcmesice.cz
cowork
ing
VAŠE
KANCELÁŘ
V MĚŠICÍCH

mĚStSkÁ čÁSt 3
Milí přátelé,
začíná nám rok 2014 a ten přináší mnoho nových
výzev. Budeme slavit 25. výročí sametové revoluce,
což nás nutí zamyslet se nad stavem společnosti,
zda byly naplněny představy občanské společnosti, zda jsme zvládli složitý přechod z totalitní doby
do dnešního tržního hospodářství a jaké hlavní výzvy jsou před námi.

o
v
o
l
S sty
o
star

Uplynulý rok 2013 byl naplněný mnoha úkoly,
reagujeme stále na potřeby naší městské části,
a tak se tento rok podařilo postavit nové detašované pracoviště základní školy Dr. Edvarda Beneše
a rozšířit tak kapacitu pro umístění žáků o 128 míst.
Dokončili jsme opravy a revitalizaci naší páteřní
Cukrovarské ulice včetně nových sadových úprav,
nových chodníků a vodovodních řadů. Dovršila se
taktéž rekonstrukce Vážské ulice včetně nových
povrchů. Rekonstruovali jsme jedno patro objektu
v Cukrovarské ulici č 230/1 (lidově známý jako Vatikán) a umístili sem detašované pracoviště Domu
dětí a mládeže, se kterým je spojena široká nabídka kurzů a hlídání dětí. S pomocí starostů okolních
MČ jsme vymohli zavedení nové vlakové linky S34

spojující naši městskou část s Masarykovým nádražím za 21 minut. Zrekonstruovali jsme několik
chodníků, např. v ul. Dyjské před družinou, chodník v Třeboradicích před restaurací Maximum nebo
chodník podél sportovní haly, pro větší bezpečnost
žáků ZŠ. Dokončili jsme několik projektů – Generel (propojení MČ systémem cyklistických a pěších
tras), Relaxpark (Třeboradické korzo), revitalizaci
Mratínského potoka, nové zastávky v ulici Ke Stadionu, demografickou prognózu anebo urbanistickou studii naší městské části. Zafinancovali jsme
naučnou stezku v zámeckém parku, provedli jsme
optimalizaci internetových stránek, spoluorganizovali sázení stromů v Miškovickém háji, zřídili jsme
novou jednotku dobrovolných hasičů a zajistili jim
nové prostory, které budou brzy zrekonstruovány.
Vážení přátelé, do nového roku vstupuje radnice
s odhodláním a přáním, aby mohla i nadále dobře
sloužit svým občanům a aby byl výčet úspěchů za
rok 2014 minimálně podobně rozsáhlý.
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.

Jaké byly adventní trhy?
Čas Vánoc je sice už minulostí, ale připomeňme si, jak celý
tento čas probíhal. Kdo všechno přišel na prostranství před
gymnázium?

„Tuňáková“ svačina roku 2013
Dva studenti ze Střední odborné školy a Středního odborného
učiliště v Čakovicích se zapojili do celostátní gastronomické
soutěže Svačina roku. David Procházka obsadil páté místo.
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Městská policie již v listopadu posílila své řady o jednoho
strážníka. Posílit by se tak měla i bezpečnost v naší městské
části. Která jsou nejrizikovější místa, která je potřeba hlídat?
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Do nového roku s více strážníky
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Z obsahu
Čakovická věznice vzbuzovala respekt
Práce četníků a policistů byla ale dříve o mnoho náročnější než
dnes. Jaká byla jejich minulost v našich obcích?

Fotbalová kariéra je krátká a rychle uteče
Jeho kličky byly pověstné. Na svém kontě má také desítky gólů,
z nichž ten nej je určitě ten, který vstřelil Steauě Bukurešť a který byl historicky první trefou Slavie v Lize mistrů. Jak nyní žije
fotbalista Zdeněk Šenkeřík?

Miškovičtí šipkaři hrají i v novém roce
Miškovice mají dva šipkařské týmy, které je zastupují v soutěži
UŠO unie šipkových organizací. Jejich základnou je po celou
dobu hostinec „Pod Vrbou“.

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 lednu 2014.

4

téma

Všem zločincům musíme naznačit, že jejich
jednání nezůstane bez odezvy
říká starosta Alexander Lochman

»»Tématem

tohoto vydání je bezpečnost v naší městské části. Na
tuto problematiku můžeme nahlížet
z několika hledisek: doprava, páchání trestné činnosti aj. Co si však
o bezpečnosti v Čakovicích, Miškovicích a Třeboradicích myslí starosta Alexander Lochman?
Pane starosto, jaký je vývoj kriminality
v Čakovicích? Je pro vás bezpečnostní
politika městské části důležitá?
Bezpečnost musí být jednou z priorit
naší radnice. V tomto směru pevně sledujeme vývoj trestné činnosti, která je
páchána na našem území. Pokud se podíváme na nápad trestné činnosti v období od roku 1997 do roku 2013,můžeme konstatovat, že nemá z dlouhodobého pohledu vzrůstající tendenci, což je
velice pozitivní zpráva s ohledem na rozrůstání a zalidňování naší městské části.
Co říkají čísla?
V roce 2013 bylo na území naší městské
části spácháno 412 trestných činů s tím,

že nejméně jich bylo evidováno v srpnu
(26) a nejvíce v únoru (48). V rámci všech
těchto trestných činu bylo na místním
oddělení policie ČR (MOP Praha – Čakovice) objasněno 30,49 %, což je 6. nejlepší výsledek v rámci celého Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, které čítá 48
oddělení. Za tento výsledek patří místnímu oddělení Policie ČR velký dík.
Jaká vnímáte nejrizikovější místa? Kde
si mají dát občané pozor?
Ke stanovení ,,nejrizikovějších“ míst
v naší městské části lze říci, že se jedná o
hypermarket Globus, kde dochází k páchání majetkové trestné činnosti (krádeže na osobě), a dále pak o ulici Cukrovarská v centru, ve které vlivem obchodů,
herny a diskotéky převažují kapesní krádeže a vloupání do vozidel.
Jaké máte plány do budoucna stran
bezpečnosti? Dá se neustále posilovat?
Bezpečnost se nevytváří ze dne na den,
je to zdlouhavý a nikdy nekončící proces, ve kterém je nutné předvídat rizika

„Všem potenciálním zločincům musíme
razantně naznačit, že naše městská část
nenechá trestnou činnost bez odpovědi“
Zdroj: MČ Praha - Čakovice
a razantně naznačit všem potenciálním
zločincům, že naše městská část nenechá trestnou činnost bez odpovědi.
Jakožto člen bezpečnostní rady a krizového štábu Prahy 18 se pravidelně setkávám s náčelníky policie ČR, městské
policie a hasičů a probíráme posilování
bezpečnosti, předvídání rizik a jednotlivá opatření vedoucí k pokojnému životu
spoluobčanů.
Jaroslav Svoboda

Do nového roku s více strážníky.
»»Městská

policie v Čakovicích již
v listopadu posílila své řady o jednoho strážníka. Zejména z důvodu,
že místní služebna zajišťuje nepřetržitý výkon služby. Z počtu sedmi
strážníků teď na náš klidný spánek
dbá strážníků osm. Vyřeší se ale
problém některých lokalit?
Jak jsme vás informovali již v listopadovém čísle našeho časopisu, navýšení počtu obyvatel v naší městské části a s tím
související navýšený počet přestupků
donutil vedení radnice k projednání posílení „týmu“ strážníků na místní služebně.
Již v listopadu došlo k navýšení počtu
o jednoho strážníka. Vedoucí okrsku pro
Prahu 18 Bc. Barbora Konvičková to tehdy komentovala: „Strážníci zde slouží ve
směnném provozu. Jedná se o pěší hlídky,
které jsou v případě potřeby posíleny autohlídkou z Letňan nebo Proseka.“
Jak ale řešit problém některých rizikových lokalit? Mezi tyto samozřejmě patří
prostor před základní školou. Zejména

v ranních hodinách, kdy chodí děti do
školy, je třeba, aby řidiči dbali zvýšené
opatrnosti u přechodů a právě před školou. Dalším problémovým místem je diskotéka Pandora. Na bývalou diskotéku
Šugr byly z řad obyvatel časté stížnosti,
především pak na hluk a znečišťování jejího okolí. Bohužel ani „nová“ diskotéka
nevypadá, že by měla situaci změnit. Za
vše stojí hned její otevření, které doprovázel půlnoční ohňostroj.
Děkuji řediteli OŘ MP Prahy 9
Mgr. Vlastimilu Oličovi za
vstřícnost a vyslyšení mé prosby
k tolik potřebnému navýšení
počtu strážníků v našich ulicích,“
chválí spolupráci místostarostka
Bc. Blanka Klimešová
„Nešlo uspořádat ohňostroj na oslavu otevření hudebního klubu dříve než v 0:04?
A opravdu bylo nutné porušit vyhlášku
hl. města Prahy a ohňostroj řádně nenahlásit, jak radnici sdělila městská policie?
Na starou diskotéku Šugr si občané často

stěžovali. Škoda, že ani Pandora nezahájila bez problémů,“ komentoval situaci
ohledně znovuotevřené diskotéky místostarosta Ing. Jiří Vintiška.

Používejte linku 156, nabádá
místostarostka p. Klimešová
V loňském roce došlo celkem k navýšení
strážníků z pěti na osm, přičemž zásadní
změna nastala na podzim. „Do této doby
nebyla možnost zajistit noční službu
strážníků. Dnes jsme schopní v rámci
naší služebny obsadit právě i tuto noční
službu. Usilovným jednáním se podařilo
dosáhnout i zřízení jedné motohlídky,“
popsala nám celou situaci místostarostka Blanka Klimešová, která jedním
dechem dodává, že je také důležité, aby
občané vždy nahlásili trestnou činnost,
pokud se s ní setkají. „Rušení nočního
klidu apod. je potřeba nahlásit na linku
156, aby mohla městská policie takové
jednání skutečně řešit,“ dodává místostarostka Klimešová.

(red)

téma 5

Jako na Divokém západě. Střelba po vozidle i Audi v plamenech
»»Poslední měsíce roku 2013 ukázaly, že i v naší městské části jde
často o život. Zejména pak kvůli silničnímu pirátovi, kterého pronásledovali policisté už od Mělníka, nebo
při požáru sportovního automobilu
v Bermanově ulici.
Po ujíždějícím policisté vystřelili
Téměř pětadvacet kilometrů po cestě
z Mělníka do Prahy pronásledovali policisté ve středu 18. prosince dopoledne
ujíždějící Škodu Octavii. V Kostelecké
ulici pak dokonce dvakrát varovně vystřelili do vzduchu, ovšem řidič Octavie
se nezastavil a dál pokračoval ve vražedné jízdě naší městskou částí směrem na

Starou Boleslav, kde se policistům ztratil.
Podle policejního mluvčího Jakuba Vinčálka souviselo auto s trestnou činností.
„V Praze v Kostelecké ulici policisté použili
dva varovné výstřely, nicméně vozidlo nezastavilo a ujíždělo dál. Během cesty ohrožovalo ostatní účastníky silničního provozu,“ uvedl dále.
Řidič ujížděl Kosteleckou ulicí, poté
Cukrovarskou, kde odbočil na Miškovice, kterými se také prohnal vysokou
rychlostí. „Vůbec jsem nevěděl, co je to
za blázna, právě jsem vytahoval nákup
ze svého auta a najednou se tu prořítilo
vysokou rychlostí auto,“ řekl nám jeden
z očitých svědků zběsilé honičky v Miškovicích.

Audi R8, které shořelo v Bermanově ulici 13. listopadu
Zdroj: web

Audi za miliony shořelo
v Bermanově ulici
Kromě prosincové zběsilé honičky shořelo v listopadu zaparkované Audi R8
před domem v Bermanově ulici. Hasiči
dostali zprávu po půl jedné v noci. Společně s policisty pak prošetřovali příčiny
vzniku požáru a možné je jeho úmyslné
založení či technická závada. Jestli se
jednalo o vyřizování účtů, nám policisté
nepotvrdili. Kriminalisté ale na místě zajistili stopy a dále případ šetří.
Při požáru nebyl nikdo zraněn a nebyla poškozena ani okolní auta. Tento typ
vozu se prodává v ceně od 3 do 4,5 milionu Kč.

(red)

A takto vypadá nové Audi R8
Zdroj: web

již od 299 Kč za měsíc

vysoká přenosová rychlost 10 - 100 Mbps
kvalitní nepřetržité připojení bez výpadků
instalace zdarma a smlouva bez závazků

AKČNÍ NABÍDKA
NOTEBOOK ZDARMA

Objednejte si týden rychlého internetu
na zkoušku zdarma!
428001-ADC_inzerat[185x90] 06/2013.indd 1
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Radnice řekla „NE“ plánovanému obchvatu
»»Otázka dopravy v naší městské
části je stále palčivějším problémem. Každodenní kolony u cukrovaru, u Globusu i na dalších místech,
znepříjemňují život nejen obyvatelům Čakovic, Miškovic a Třeboradic.
Jak se vyjádřili oslovení zastupitelé
v říjnovém čísle našeho časopisu,
možností, jak situaci řešit, je několik. Může pomoci dostavba pražského okruhu?
Dostavba obchvatu
Jednou z variant je plánovaný obchvat
spojující ruzyňské letiště s dálnicí D1.
Takový obchvat by měl podle odborníků
pomoci dopravě v okrajových částech
Prahy. Radní Michal Motyčka na říjnový
dotaz ohledně problematiky dopravy
odpověděl jednoznačně a spoléhá na
dostavbu obchvatu: „Řešením této problematiky (problém dopravy, pozn. red.)
je dokončení schváleného severního
obchvatu. Jeho výstavba by měla být
řešena s minimálně možným dopadem
na okolí a život v naší rezidenční městské
části.“

Současný návrh je nepřijatelný
Radnice MČ Praha – Čakovice je však
ke stávajícímu plánu stavby pražského
okruhu spíše skeptická. Vytýká mu především nedostatečné řešení negativních

externalit z okruhu na území naší městské části, nedostatečnou možnost zapojení MČ Praha – Čakovice do přípravy dostavby okruhu či neexistenci vhodných
kompenzačních opatření (nedostatečná
protihluková ochrana obyvatel apod.).
Problémem je také vedení okruhu prakticky jediným souvislým lesoparkem
v naší městské části, a to miškovickým
hájem. Radnice proto požaduje rozšířit
zelenou plochu „Miškovický háj“ na lesní
plochu, fungující jako izolační zeleň proti hluku. Tento les by pak měl navazovat
na skutečnou a existující lesní zeleň, se
současným potenciálem propojení zeleně do Středočeského kraje.
Otázkou je také spolupráce naší městské části na přípravách okruhu. „Městská část jako nejpřirozenější zástupce
veřejnosti bydlící na katastrálním území
nebyla od roku 2010 žádným reálným
způsobem přizvána do přípravy okruhu,“ praví se v dokumentu námitek a připomínek k dané problematice.
Dalším problémem, na který radnice
upozorňuje, je fakt, že nebyly dostatečně zhodnoceny další alternativy okruhu.

Městská část nebyla
od roku 2010 přizvána
do příprav dostavby
okruhu

Jaké máme tedy alternativy?
Alternativy jsou prakticky dvě. Kromě
plánovaného okruhu se dále diskutuje
o tzv. Regionálním návrhu trasy okruhu.
Ten by byl v úseku, který se týká zejména naší MČ, posunut na území Středočeského kraje. Třetí možnou alternativou
je trasa dle středočeského územního
plánu, kterou upřednostňoval zejména
bývalý hejtman David Rath. Tato varianta okruhu je shodná s Regionální variantou v úseku od nájezdu na dálnici D1 po
Brandýs nad Labem. Odtud by pak měla
pokračovat směrem na Neratovice, Kralupy nad Labem a zpět jižně na trasu Regionální varianty a k ruzyňskému letišti.
Ovšem tato varianta není příliš pravděpodobná.
Bez požadovaných úprav návrhu
řekla naše radnice jasné „NE“
plánovanému okruhu ve stávající
podobě.

Petice proti obchvatu
Proti stávajícímu plánu pražského okruhu vznikla Petice za rozumný okruh Prahy, která požaduje přesun plánovaného
okruhu okolo Prahy a jako příklady uvádí právě Regionální variantu či variantu dle středočeského územního plánu.
Součástí petičního výboru jsou zástupci
z několika městských částí a obcí okolo
Prahy (Černý Most, Ďáblice, Dolní Chabry, Bohnice aj.). Z naší městské části
se účastní zastupitel Ing. David Rezek.
Oficiální připojení se k akci však naše
radnice nezamýšlí. „Empiricky se petiční
akce ukázaly za ne příliš efektivní. Naše
radnice preferuje přímé postupy, které
zaručí městské části a jejím obyvatelům
to nejlepší řešení,“ řekl nám starosta Alexander Lochman.
Kompletní znění písemného vyjádření
radnice MČ Praha – Čakovice k dostavbě
pražského okruhu je ke stažení na stránkách www.cakovice.cz. Tomuto témtu
se budeme více věnovat v následujícím
vydání.

(red)
Zelenou barvou je označena Regionální
varianta a žlutou pak varianta dle středočeského územního plánu
Zdroj: www.rozumnyokruh.cz

naši podnikatelé 7

»»Dvojčata Marcela Nosková
a Blanka Svítilová oblékají ve svém
obchodě všechny věkové skupiny
od kojenců po seniory už od roku
1990. Jejich plány byly původně
úplně jiné. Obě vystudovaly školu
se zcela jiným zaměřením a chtěly
mít v krámku železářství. To vedení tehdejší radnice nepovolilo a byly
nuceny navázat na tradici obchodu
s oděvy, za což jsou nyní rády nejen
ony samy, ale i jejich spokojení zákazníci.
Nejsou to jen oděvy, které jsou každý
týden doplňovány o nové vzory a střihy.
Najdete tu vše od ponožek a spodního
prádla až po zimní bundy pro všechny
věkové kategorie. Duha kromě oblečení
nabízí také sortiment galanterie (jehly, nitě, gumy, vlny, bavlnky na vyšívání
a podobně), dále záclony, ložní prádlo,
utěrky a ručníky. Mezi další služby patří čistírna peří a úprava oděvů, která je
velmi podstatná. Nejde totiž nezmínit,
že Duha preferuje spolupráci zejména
s českými výrobci oděvů, kteří jsou nejen zárukou kvality, ale zároveň nabízejí
možnost ušít oblečení „na míru“, což už
v dnešní době nabídne málokdo. Mezi
hlavní dodavatele patří už 20 let firmy JT
Jiří Tobožík, Foltýn, dodavatel bavlněného oblečení J.A.C.K. nebo asi nejznámější Jitex Písek. O kvalitě jejich práce i používaných materiálech svědčí i fakt, že se
zde prakticky nesetkávají s reklamacemi.
Jak už se asi většina z vás přesvědčila,
zákazníkům se zde snaží vždy vyjít maxi-

Oděvy DUHA – „poctivá česká práce“
málně vstříc. Můžete se vždy spolehnout
na jejich radu, vysvětlení nebo doporučení, a co je důležité – vždy s dobrou
náladou. Jak ale obě potvrzují, občas si
také „lezou na nervy“, což je po 24 letech
společné práce více než logické. Já sama
ale musím zhodnotit, že se báječně doplňují a je vidět, že svou práci mají opravdu rády. A důkazem jsou i jejich slova.
„Od té doby, co zde podnikáme, jsme
oblékaly miminka a dnes se tato miminka vrací, aby zde oblékla svoje děti. Je to
milé, často se u nás dozvídáme osudy

celých generací. Některé mladé maminky učíme i plést a háčkovat.“
Od ledna vám Duha nabízí navíc služby
zlatnice. Pravidelně každý čtvrtek (15.00
– 17.00 hodin) sem totiž dochází paní Vrtalová, která kromě nabídky šperků poskytuje také opravy zlata nebo například
výměnu baterek v hodinkách.
A nám nezbývá než popřát, aby Duha
obstála v dnešní obrovské konkurenci a vycházela občanům městské části
vstříc ještě mnoho dalších let.

Foto a text: Kateřina Marszálková
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Co na to zastupitelé?
„Otázka bezpečnosti naší městské části je velice důležitá. Jaká místa v Čakovicích, Miškovicích či Třeboradicích vnímáte
z hlediska bezpečnosti jako problematická? Jaké navrhujete jejich řešení?“
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. (starosta)

Ing. Jiří Vintiška (ODS)

Bezpečnost je jednou z priorit naší radnice.
Z dlouhodobého hlediska nezažíváme nárůst
trestné činnosti. Ze spáchané trestné činnosti
za rok 2013 bylo místním oddělením Policie ČR
objasněno 30 %, což je šestý nejlepší výsledek
v Praze. Z hlediska rizikovosti jsou problematická místa v ulici Cukrovarské, kde vlivem herny,
diskotéky a obchodů převažují kapesní krádeže
a vloupání do aut a pak také hypermarket Globus, kde dochází k majetkové trestné činnosti.
Ovšem bezpečnost se nedá vytvořit ze dne na
den. Je potřeba předvídat rizika a všem potenciálním zločincům naznačit, že na území MČ
Praha - Čakovice nenecháme trestnou činnost
bez odpovědi.

Bezpečnost lze hodnotit z různých hledisek.
Ta dopravní se v roce 2013 zlepšila hlavně
díky úpravám na Cukrovarské. Rada také na
konci roku schválila nové dopravní prvky i do
dalších míst naší městské části. Jiné hledisko
je prevence kriminality. Ta závisí zejména na
státní a městské policii. Kolegové pravidelně
vyhodnocují riziková místa a reagují na podněty občanů tak, aby kriminalita u nás byla co
nejnižší. Trápí nás především vykrádání aut,
krádeže obecně, vandalismus a jiné jevy, a to
především u starých i nových bytových domů.
Jako prevence kriminality snad trochu pomůže
i čakovickou radou přijaté generální odmítnutí
výherních automatů v celé naší městské části.

Bc. Blanka Klimešová (ČSSD)

Ing. Bc. Michal Motyčka, DiS. (TOP09)

Z hlediska bezpečnosti jsou u nás nebezpečná
místa všude tam, kde nejsou např. chodníky
a přechody pro chodce, kde nelze bezpečně
přejít komunikaci a dojít tak bezpečně domů.
Dále jsou pak vždy méně bezpečná místa
v blízkosti restaurací, ubytoven atd. V Třeboradicích je zpracována projektová dokumentace
na chodníky a přechody pro chodce. V letošním roce by mělo dojít např. k výstavbě chodníku na ulici Schoellerova u sv. Václava. Návrh
řešení je umístění kamerového systému v okolí
zmíněných restaurací, ubytoven, hřišť apod.
a následná výstavba chodníků pro chodce,
umístění zrcadel na méně přehledná místa
jako např. Oderská-Něvská, Cukrovarská atd.

Nejsem expert na bezpečnost, ale jako každý
vnímám své okolí velmi zřetelně. Z hlediska
dopravní bezpečnosti je to určitě zatáčka za
kostelem. Nebezpečí zde číhá pro chodce
kvůli snížené viditelnosti. Sníženou rychlost
zde málokdo dodržuje. Ideálním řešením by
bylo zřízení pěší zóny a výstavby důstojného
náměstí u radnice a kostela jako historického
jádra naší MČ. Za zmínku stojí i ul. Polabská
v Miškovicích a také Bělomlýnská, kde již došlo ke smrtelným nehodám. Na příští rok jsou
zde plánovány výstavby retardéru a instalace
radarů.

Ivana Heřmánková
(SNK „Rozum a slušnost“)
Často vidím v naší městské části následky řádění vandalů: rozbité výplně zastávek hromadné dopravy, pokusy o krádež plechových či
měděných částí (zvláště zámek je "oblíbený"),
počmárané objekty, převrácené kontejnery
s odpadem.
Chce se mi věřit, že to nedělají naši spoluobčané, nýbrž nevítaní návštěvníci bujarých nonstop podniků a diskoték. Pokleslá, nepochopitelná zábava.
Bez většího dozoru a kontroly městských strážníků se situace nezlepší. Navrhuji zvýšit jejich
počet a častější pochůzky v denní i noční dobu.
Trápí mě však otázka, zda to unese rozpočet
městské části? Na to odpověď neznám.

Zároveň by mělo dojít i k zrušení heren, které
mohou být zdrojem nebezpečí. To samé platí
i o sportovním hřišti za halou při ZŠ, které se
v nočních hodinách stává místem shromáždění mládeže. Tuto situaci již řešíme a východiskem by měla být častější kontrola strážníků
a zřízení kamerového systému.
Mgr. Kateřina Arnotová (SNK-ČMT)
Bezpečnostní situaci v MČ Čakovice považuji za
standardní, nevybočující z celopražského průměru. Zajištění bezpečnosti podle mého názoru nevyžaduje žádná zvláštní opatření, postačují stávající běžné postupy. Výhodou je působení
státní i městské policie v místě. Důraz by měl
být kladen převážně na prevenci a na kontrolu
či odstranění problematických míst například
heren, na které se váží bezpečnostní rizika.

mĚStSkÁ čÁSt 9
Některé děti si slavnostní akt
doslova užívaly
Zdroj: MČ Praha – Čakovice
lo krátké hudební vystoupení žáků ZUŠ
Marie Podvalové a gratulace pana starosty rodičům. Málokdo asi ví, že maminka dostává růži a miminko zlatý řetízek
s přívěskem. Během celé akce je zajištěna profesionální fotografka a na konci si
podle přání mohli rodiče fotografie objednat jako památku na onen slavnostní
den. Navíc za CD s fotografiemi nic neplatili, protože se jednalo o další dárek
od městské části.

Přivítali jsme nový rok i nové občánky

Doufejme, že i v příštím roce přibude nových občánků a jejich vítání budou stejně slavnostní jako ta dosavadní.

(red)

»»S novým rokem jsme přivítali také

nové čakovické, miškovické a třeboradické spoluobčany. Tradiční vítání občánků bývá mnohdy zahaleno
zmatkem, nervozitou a očekáváním.
To pro čakovické vítání platilo jen
z části, pověstný chaos se nekonal.

V roce 2013 jsme mezi sebe přivítali celkem 88 nových občánků. 3. května to
bylo 31 dětí, 27. září 31 dětí a 22. listopadu 26 dětí. Průběh akce byl jasný. Po
přivítání maminek, rodičů a všech přítomných pronesl starosta městské části
Alexander Lochman proslov, následova-

Slavnostním aktem doprovázeli žáci ZUŠ Marie Podvalové
Zdroj: MČ Praha – Čakovice

Informace o činnosti Rady MČ a Zastupitelstva MČ
»»Na svém 93. – 94. jednání Rada MČ mimo jiné projednala:
 Přístřešek autobusové zastávky
"Oderská", ul. Ke Stadionu, Praha 9 –
Čakovice. Ze zaslaných nabídek byla
vybrána firma mmcité+ a.s., se kterou bude uzavřena Smlouva o dílo.
 Výměna elektroinstalace bytového
domu - Niská č.p. 632, Praha 9 – Čakovice. Z obdržených cenových nabídek byla vybrána firma ELEKTRO-FA.
PAVELEK, s. r. o., která podala nejvýhodnější nabídku.
 Zadání zpracování projektové dokumentace na vybudování zázemí
k podkrovnímu sálu čakovického
zámku, která bude podkladem pro
rekolaudaci stávajícího atelieru na

společenský sál. Projektovou dokumentaci vypracuje projektová kancelář ARCHCON atelier, s.r.o.
 Různé žádosti o stanoviska a povolení.
 Různé nájemní smlouvy na bytové
a nebytové prostory.

»»Na svém 20. jednání

Zastupitelstvo MČ projednalo:

 Smlouva o zřízení věcného břemene
se spol. Pražská teplárenská, a.s. - pozemek parc.č. 1375/1 obec Praha, k.ú.
Čakovice
 Návrh zásad rozpočtového provizoria pro rok 2014

 Rozpočtové opatření č. 4 pro rok
2013
 Zpráva KV o výsledku kontroly smluv
a procesů vedoucích k jejich uzavření
na pozemky v areálu bývalého cukrovaru, kterou provedli pracovníci
Odboru kontrolních činností MHMP
 Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy
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
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Jaké byly Adventní trhy v Čakovicích
»»Stejně jako v předešlých letech,
i v roce 2013 MČ Praha – Čakovice
zorganizovala pro občany Adventní
trhy, které jako tradičně proběhly
v okolí kostela sv. Remigia dvě po
sobě jdoucí soboty (7. a 14. 12.).
V prvním týdnu se děti dočkaly mikulášské nadílky z rukou moudrého
Mikuláše, krásného anděla i strašidelného čerta. Přesto, že počasí
nám zrovna nepřálo, nechybělo vy-

stoupení žáků ZŠ E. Beneše, ZUŠ
Marie Podvalové nebo pěveckého
sboru Broučci.
V následujícím týdnu byl program
o něco bohatší. Kromě zabijačkových
hodů a velkého množství stánků (většinou s vánoční tématikou) děti potěšila
živá zvířátka a i tentokrát se mohly svézt
na velbloudech nebo ponících. O zábavu
se po celou dobu staral Šimon Pečenka
s Jiřím Fajtem, kteří nás celou dobu pro-

vázeli vánočními písněmi a se starostou
Ing. Alexanderem Lochmanem, Ph.D.,
stihli pokřtít dokonce CD, které vzniklo
na podporu domova pro mentálně postižené „Jeřabina“. Svými historkami přítomné potěšil Vlastimil Harapes, úžasně
zazpívala šansoniérka Markéta Burešová
a nakonec zahrál Jindra Kejak. Atmosféra
i návštěvnost byla tak velká, že se nikomu v 17 hodin, kdy akce oficiálně končila, nechtělo odejít.

Text: Kateřina Marszálková, Foto: Jiří Černý

Kultura 11
30. května 2013 na vystupení
v Schoellerově sale
Zdroj: Camerata

»»Závěr loňského roku patřil tradičně pěveckým vystoupením a adventním, popř. vánočním koncertům.
Jedním ze sborů, působícím v naší
městské části je také sbor Camerata.
O uplynulém roce, ale I o očekávaných událostech roku nového, jsme
si povídali s jeho sbormystryní Mgr.
Veronikou Dvořáčkovou Žofákovou.
Mohla čtenářům popsat vaše dojmy
z vystoupení v prosinci?
Jestli se mám ještě vrátit k adventním
a vánočním koncertům, tak bych ráda
poděkovala členům sboru Camerata
a posluchačům za vytvoření krásné atmosféry a ovzduší plné spolupráce. Pěvecký sbor Camerata a jeho přípravná
oddělení Kamarádi a Broučci měli hodně
koncertů po celé Praze, např. V Čakovicích adventní koncert v kostele sv. Remigia a zpívání Broučků na adventních trzích. Mrzelo mě, že se naše naše pozvánka na tyto koncerty nevešla do časopisu
U nás v Čakovicích.
Podle výčtu koncertů bylo vše asi velice
náročné, jak jste stíhala vánoční přípravy?
Adventní doba je pro mě i mou rodinu
jedním z nejnáročnějších období v roce.
V době, kdy se připravujeme na Vánoce,
je hodně koncertů. Chvíle, kdy se můžeme společně zastavit a uklidnit, jsou
vzácné, už i proto, že máme tři malé děti.
Ale přesto se nám letos podařilo vše
v klidu zvládnout. Dokonce jsme se byli
všichni projít na Štědrý den.

Vystoupení v katedrále sv. Víta byl pro
soubor Camerata velikým zážitkem
Máte nějaký mimořádný zážitek z koncertů?
Mimořádný zážitek jsem měla na Štědrý
den, kdy jsme zpívali Vánoční mši „ Hej
Mistře“ Jana Jakuba Ryby z kůru kostela
sv. Remigia a posluchači stáli v zaplněném kostele až vepředu u oltáře a kostel
tzv. „praskal ve švech“. Druhý zážitek byl
ze Stonožkové mše v katedrále sv. Víta,
která byla přenášena Českou televizí
v přímém přenosu. Nasazení účinkujících i rodičů bylo obrovské.
Jaký máte pocit z předvánočně naladěného publika? Lišil se letošní rok nějak
od těch loňských?
Adventní koncerty jsou pro nás vždy mimořádné, publikum bývá víc naladěné
otevřít své srdce hudbě. Ty chvíle, kdy
souzní posluchači s účinkujícími, jsou
úžasné. A naše pěvecké sbory to tzv. “nabije pro práci v dalším období“. Zda se lišil tento rok? Já osobně jsem byla daleko
klidnější a v pohodě.

Jaký je váš program v novém roce?
Kde vás budou moci diváci zase vidět
a hlavně slyšet?
Pěvecké sbory Camerata Praha a jeho
přípravné oddělení Kamarádi především
připravují na jaře
16.ročník Čakovického festivalu sborového zpěvu. Program se stále ještě tvoří,
ale již teď vás mohu pozvat na koncerty
sboru Bab´s Singers z jižní Francie, sboru
Permoník z Karviné nebo sboru Komáři z Plzně. Uslyšíte zpívat děti i dospělé.
V rámci festivalu bychom také rádi uskutečnili koncertně provedenou reprízu
opery Johanka z Arku od Giovanni Verdiho.
Počítáme s tím, že budeme vystupovat
při akcích, jak v Čakovicích, tak v okolních městských částech, Tradičně budeme mít bohatý adventní program.
Jsme a zůstáváme dobrovolným sdružením lidí, kteří si rádi společně zazpívají
a chtějí ostatním přinášet radost.
Co byste popřála čtenářům do nového
roku?
Protože jsme všichni příliš uspěchaní,
přála bych všem, aby nám zůstalo trochu vnitřního klidu z Vánoc po celý rok.
Samozřejmě přeji také zdraví a hodně sil
do všeho, co každého v tomto roce čeká.
A těším se na setkání při koncertech Cameraty.

(red)
“Broučci” nechyběli ani na adventních
trzích v Čakovicích 7. Prosince
Zdroj: Camerata
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Jsem v Čakovicích jen návštěvníkem
»»Denně

v pracovní dny přijíždím
do Čakovic. Tento okraj Prahy, tak
často opomíjený všemi, co žijí či
pracují v centru naší matičky Prahy,
je zvláštní.
Na náměstí na vás dýchne historie – bělostný kostel svatého Remigia, jediný
svého jména v České republice, svou špičatou věží ční majestátně do výše, proti
němu uprostřed zelených záhonů renovovaná budova městského úřadu, žlutě
svítící budova gymnázia jakoby spolu
tvořily tu pomyslnou trojici – víra, vzdělání, politika.

pozdravím se s rybáři a vracím se pěšinami uprostřed vysokých stromů zase zpět
ke své práci.
Přiznám se, že mi trvalo, než jsem si tu
zvykla. Ale pak mi to došlo, co je na Čakovicích tak zvláštního: je to klid uprostřed ruchu velkoměsta, jsou to čisté ulice, zelené parky a usměvaví lidé kolem.
Pocházím z malé vesnice Semice v Polabí
– i v ní stojí kostel tak trochu nešikovně
v zatáčce, i u něj je škola se svítící žlutou
fasádou a zelený park kolem; mezi ško-

lou, kostelem a parkem taky projíždějí
denně stovky aut.
Máte to taky tak? I vy máte tu svou vesničku v srdci a připomínají vám ji právě
Čakovice?
Pak se tu také cítíte jako doma.
Příjemný rok 2014 nejen v Čakovicích,
ale ve všech koutech naší krásné země
za všechny z Gymnázia Čakovice přeje

PhDr. Daniela Hochmanová,
ředitelka gymnázia

PF 2014

Cestou od nich kolem malých příjemných
obchůdků, především vyhlášené čakovické cukrárny a úžasného obchůdku s dětským oblečením, dojdu k místnímu zámku. Kdo ještě nenavštívil opravený Schoellerův sál, ten jako by v Čakovicích nebyl!
Klid najdu v parku za zámkem. Procházím po cestách, kloužu spadaným listím,

Známe autora „tuňákové“ Svačiny roku 2013
David Procházka z Čakovic skončil v gastronomické soutěži na pátém místě

»»Dva

studenti ze Střední odborné školy a Středního odborného
učiliště v Čakovicích se zapojili do
prvního ročníku celostátní gastronomické soutěže Svačina roku s Rio
Mare. Výsledek Davida Procházky
můžeme beze sporu považovat za
úspěch, i když na pověstné medaile
jen o chloupek nedosáhl.
Do soutěže, která byla určená středním
školám se zaměřením na gastronomii
a stravovací služby se přihlásilo celkem
97 studentů z 24 škol. Alespoň jednoho
zástupce v soutěži mělo 10 krajů ČR.
Odborným garantem soutěže a předsedou poroty byl Mistr kuchař a medailista z Olympiády kuchařů v Berlíně Vladimír Picka, který popisuje téma prvního
ročníku soutěže: „Úkolem je navrhnout
a připravit rychlou, moderní a studenou
svačinu. Soutěžící musí použít tuňáka Rio
Mare nebo krém Rio Mare Paté jako hlavní surovinu. Pokrm musí být kreativní,
chutný a využitelný jako svačina pro děti,
žáky nebo studenty. U pokrmu budeme
hodnotit celkový dojem, složení receptury, ekonomické hledisko, použitelnost
a chuť.“

Do finále postoupil David
Procházka
Finálového kola soutěže, které se konalo v Praze 10. prosince,se účastnilo 12
soutěžících studentů. Student čakovické školy David Procházka se se svým
zeleninovým salátem s kousky tuňáka
a bramborovo-tuňákovými noky umístil
na krásném pátém místě, za které si zaslouží obrovské blahopřání.
Ocenění odborné poroty ve finále se dočkali tři soutěžící, přičemž jeden obdržel
zvláštní cenu dětské poroty. Autor nejlepší svačiny získal poukázku na nákup
v hodnotě 10.000,- Kč, odměna za druhé
místo byla 6.000,- Kč a za třetí 4.000,- Kč.
Hodnota zvláštní ceny dětské poroty
byla 5.000,- Kč. A kdo tedy slavil úspěch?
Vítězkou se stala Lucie Hlaváčková ze
SOŠ a SOU Městec Králové. Na druhém
místě skončila Gabriela Kinkorová ze
Zlína. Třetí místo si odnesl Matěj Kohout
z Poděbrad. Cenu dětské poroty získal
Tomáš Janíček z Olomouce.
Jak ale probíhala celá soutěž? „V prvním
korespondenčním kole všichni soutěžící
připravili a nafotili pokrm. Ten pak zaslali
společně s vyplněným průvodním listem.

Ten obsahoval kalkulační list a technologický postup přípravy. Odborná porota
v čele s Vladimírem Pickou vybrala nakonec 12 receptů, které postoupily do finále,“
prozradil nám za pořadatele Ing. Lukáš
Klapil.

Jaroslav Svoboda
Recept Davida Procházky:
Zeleninový salát s kousky tuňáka
a bramborovo-tuňákovými noky
Suroviny (5 porcí):
120 g tuňáka ve vlastní šťávě Rio Mare,
90 g tuňákového krému Rio Mare Paté,
50 g rukoly, 130 g frieser salátu, 70 g
mozzarelly, 260 g cherry rajčat, 500 g
brambor, 1 vejce, 10 g pažitky, 200 g
hrubé mouky
Postup:
Uvařené brambory jemně nastrouháme,
přidáme vejce, hrubou mouku, tuňákový
krém Rio Mare Paté, jemně nasekanou
pažitku a vypracujeme vzniklou směs.
Z takto vypracované hmoty vytvarujeme
pomocí lžičky noky. Zamícháme opranou a očištěnou zeleninu, přidáme mozzarellu a tuňáka Rio Mare. Takto připravený salát ozdobíme připravenými noky
a podáváme.
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historie

V budově nalevo byl z poloviny obecní úřad a z poloviny četnická stanice.
Ta zde byla ještě po skončení druhé světové války
Zdroj: dobová pohlednice

Čakovická věznice vzbuzovala respekt
»»Bezpečnost v našich obcích byla
vždy velice důležitá. Zejména pak
když se zdejší kraj začal zprůmyslňovat a více „zalidňovat“. Práce
četníků a policistů byla ale dříve
o mnoho náročnější než dnes. O služebních automobilech či vysílačkách
si dlouhá léta mohli místní ochránci
zákona nechat jen zdát. Jaká byla
minulost četníků a policistů v naší
městské části?
První četnická stanice za Rakouska-Uherska byla v cukrovaru. Obec měla jednoho obecního strážníka, který s bubínkem
oznamoval nařízení obecního úřadu na
různých místech tak, jak to známe dnes
již jen z pohádek. Později firma Schoeller
darovala obci dům č. p. 52 (dnešní severní budova úřadu). V období první republiky zde v polovině sídlil obecní úřad a ve
druhé polovině četnická stanice. Stanice
zde pak byla ještě po skončení druhé
světové války. Jak uvádí PhDr. Jaroslava
Krákorová ve své knize, „obec měla v té
době dva obecní policajty, p. Petříka
a p. Maška.“

Z historie četnictva

Později, když byl vrchním strážmistrem
p. Kubička, sloužili zde také četníci Kupka, Staněk, Vodička a Svoboda.

Čakovická věznice vzbuzovala
respekt
V roce 1925 je v Čakovicích doložena dokonce i první věznice. Nepředstavujme
si ale žádné honosné stavení s několika
celami. Jednalo se o malý chlívek, který
byl přistavěn na severní straně tehdy
stojícího domku č. p. 21 na Staré návsi.
Ten byl postaven pro obecní účely v roce
1786 a určen byl jako obydlí pro obecního sluhu a později strážníka.
Jan Sládeček ve své knize uvádí i popis
celého stavení: „věznice měla velikost
chlívku pro prase a stávala se dočasným
obydlím tuláků, pobudů a zlodějů. Největší respekt však měla mezi čakovickou
mládeží. Rodiče strašili děti za přestupky
hrozbou, že je dají do lochu nebo basy.
Tak se věznice nazývala mezi občany.“
Funkci první věznice později převzala
místnost postavená na dvorku již zmiňovaného domu č. p. 52. Byla to taková „zá-

chytka“ zadržených provinilců, kteří byli
převáženi do Prahy. Dnes bychom mohli
říct, taková cela předběžného zadržení.
Jan Sládeček dále ještě vzpomíná, jak
se jednomu provinilci ještě v 60. letech
podařil útěk rozpletením drátěného pletiva, kterým bylo zajištěno jediné okno,
směřující přímo do Cukrovarské ulice.

Od četnických uniforem
k Veřejné bezpečnosti
Jak se měnila doba, měnil se i systém
bezpečnostního aparátu celého státu.
O založení SNB bylo rozhodnuto v roce
1945. Komunisté prosadili budoucí zrušení četnictva a reorganizaci celého bezpečnostního aparátu v rámci jednotné
organizace – Sboru národní bezpečnosti
(SNB). Ten byl rozdělen na dvě složky:
Veřejnou bezpečnost (která vykonávala
„klasické“ policejní činnosti) a Státní bezpečnost (činnosti zpravodajské, zaměřené proti vnitřnímu i vnějšímu nepříteli).
Také v naší městské části byla stanice Veřejné bezpečnosti. Ta nejprve převzala
stávající systém, v letech 1970-1974 byla
v prvém poschodí domu č. p. 313 (dnešní hostinec U Herčíků). V roce 1975 se
příslušníci VB stěhovali do domu v ulici

Napoleon Bonaparte zřídil v roce 1798 zvláštní sbor, nazývaný gens d´ Armes (ozbrojenci), který zabezpečoval veřejnou bezpečnost. Tento sbor byl zřízen také v Lombardii, která po zániku Italského království přešla do rukou Rakouska. To převzalo
i tamní vojenské jednotky, včetně tohoto sboru.
Jednotky byly zařazeny do rakouské armády. Na území monarchie vzniklo četnictvo v lednu 1850. Bylo ustanoveno na základě dokumentu sestaveným Alexandrem Bachem. Četnictvo bylo definováno jako vojensky organizovaný strážní sbor určený
k udržování veřejné bezpečnosti a pořádku.
Po rozpadu rakousko-uherské monarchie se o bezpečnost ve městech ČSR staralo policejní komisařství, obecní policie a četnictvo. U těchto bezpečnostních složek nedošlo k principiálním změnám oproti situaci před rokem 1918.
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Protektorátní četníci
Zdroj: Fakta a svědectví, 5/2013, Michal Dlouhý
ce, Hovorčovice a pokračovali k měřickému přejezdu. Právě
zde auto zastavilo na polní cestě. Zadní dveře byly vypáčeny
a poštovní pytle přemístěny do osobního auta, které zmizelo v Měšicích. Sám pan Kroužil byl vyzván, aby zmizelé auto
pronásledoval. Když dojel na cestu k Měšicím, našel vypáčené
a opuštěné nákladní auto V3S. Z pronásledovatele se stal pronásledovaný a sám pak prošel několika výslechy.
Policie ale nevyšetřila nic a pravděpodobně tomu tak zůstane
už asi navždy. Zajímavostí ale je, že krátce po loupeži zemřeli
dva čakovičtí občané, jeden zaměstnanec pošty a druhý prodavač místního železářství. Po obci se proto šeptalo všelicos,
ale pravdu se už asi doopravdy nikdo nedozví.

Jaroslav Svoboda (v článku využity publikace
Jaroslavy Krákorové, Jana Sládečka a další webové zdroje)

Cukrovarské 120 a o deset let později pak do domu na Cukrovarské 230, kde působí příslušníci Policie ČR dodnes.

ProJesle

Policisté směřovali do Vatikánu

Soukromé jesle a školky

Příslušníci VB při stěhování v roce 1985 využili prostory domu
v ulici Cukrovarské 230, zvaného Vatikán. Původní Vatikán, jak
píše Jan Sládeček, stával uvnitř cukrovaru, na továrním dvoře. Bydleli tam svobodní úředníci. Po jeho demolici a výstavbě
právě domu č. p. 230 (v roce 1925), byli všichni přestěhováni
sem. S nimi sem přišlo i pojmenování podle původního bydliště v cukrovaru. Před nastěhováním příslušníků VB v domě
bydlely rodiny zaměstnanců cukrovaru.

Praha 4 – Krč „Točitá“ | Praha 8 - Dolní Chabry „V Budyšínské“
Praha 8 – Ďáblice „Kokořínská“ | Měšice – „Nad Babím dolem“

Pomník čakovických policistů



25. února 1966 těsně po půl osmé večer došlo na poště k velké loupeži. Byl pátek, sázela se sportka a zestátněné obchody odevzdávaly vysoké tržby z předvíkendových nákupů. Jak
uvádí Jan Sládeček z vyprávění bývalého zaměstnance pošty
Stanislava Kroužila, před poštou bylo zaparkováno vozidlo
Praga V3S. Jeho osádka se po naložení peněz vrátila zpět na
poštu „na kafe“ jako vždy. Vtom přišla chvíle pro lupiče. Jeden
z nich vnikl do kabiny, odbrzdil auto a s vypnutým motorem
sjel na silnici k Třeboradicím. V místě nastartování čekal už
druhý komplic s osobním autem. Oba poté projeli Třeboradi-

Rodiče nám svěřují to nejcennější, co mají,
a my jim ručíme našimi zkušenostmi.






soukromé jesličky pro děti
od 12 měsíců do 4 let
zdravotní sestřičky a speciální pedagogové
vývojový program, keramika,
angličtina, dětská jóga
otevřeno od 7 do 18 hodin

výhodné progresivní školné

Web: www.projesle.cz | E-mail: info@projesle.cz

Fotohádanka
»»V

minulém čísle jste správně hádali, že se jednalo
o bývalý Hotel na Střelnici v Čakovicích. Dnešní ulice
Kymrova a Polabská, starousedlíci si místní restauraci
budou pamatovat pod jménem U Trykalů.
Šťastným nejrychleji odpovídajícím z minulého čísla byla paní
Krista Baštová. Poznáte i tentokrát naši fotohádanku? Poznáte
stavení na fotografii z roku 1914? *

Foto: Jaroslav Svoboda
Paní Krista Baštová byla
nejrychleji správně odpovídající z minulého čísla
* Výherce fotohádanky se může
soutěžně zúčastnit zase nejdříve
za 3 měsíce

Poznáváte místo na historické pohlednici?
Neváhejte a pište na mail: jaroslav.svoboda@cakovice.cz.
Na nejrychlejšího opět čekají zajímavé odměny.
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Rozhovor
Zdeněk Šenkeřík střílel góly v Lize mistrů,
teď hájí barvy Třeboradic
to tak, jak dopadlo. Šel do souboje, kluk
proti němu nešťastně uklouzl a průšvih
byl na světě. Je to škoda.
V Třeboradicích trénujete i malé děti.
Baví vás to?
Baví, jinak bych to nedělal. Je to pro mě
něco nového. Jsou to pětileté děti, ještě
nehrají zápasy. Zjistil jsem, že i když jsou
malí, tak se musí i zvýšit hlas. Za deset
minut jsou kluci schopní rozvrátit trénink, když to neukočírujete. Člověk musí
být trochu trpělivý.

Fotbalová kariéra je krátká a rychle uteče,
ví Zdeněk Šenkeřík

»»Jeho kličky byly pověstné. Na
svém kontě má také desítky gólů,
z nichž ten nej je určitě ten, který
vstřelil Steauě Bukurešť a který byl
historicky první trefou Slavie v Lize
mistrů. Ve stejném utkání se mu
povedlo ošálit soupeře takovou kličkou, že UEFA poté ve svém instruktážním videu ukazovala jeho fígl po
celém světě.

Řeč je o fotbalovém útočníkovi Zdeňku
Šenkeříkovi, který ve své bohaté kariéře
vystřídal několik ligových klubů, zahrál
si například také v Turecku nebo Norsku
a teď je členem účastníka pražského přeboru z Třeboradic, kde má kromě střílení
gólů v popisu práce také trénovaní nejmenších žáčků. A v hlavě pořád nosí plán
ještě si v nejvyšších soutěžích zahrát.
Jakou cestou jste se dostal do
Třeboradic?
Z určitých důvodů jsem chtěl z vlastní
vůle skončit, že to někde dohraju a uvidíme, co bude v zimě. Střížkov je s Třeboradicemi propojený, tak se naskytlo tohle
a já to přijal. Lhal bych, kdybych řekl, že
mi ten větší adrenalin nechybí, a říkám
si, jestli jsem udělal dobře. Ale takhle
jsem se rozhodl. Poslední tři roky už se
mi z toho hraní vytrácela pointa, spousta
atributů mi vadila a dál jsem v tom nechtěl figurovat.
Jaká parta vás v Třeboradicích přivítala?
Kluci jsou fajn, fotbalově jsou na přebor
v pohodě. Je to ovlivněné tím, že teď nevyhráváme a pak se to hledá všude mož-

ně. Soutěž je medializovaná a i když si
to hráči nepřipouští, tak na sebe mají až
zbytečný tlak. Jsou to kluci, kteří chodí
do práce a mají si to jít zahrát pro radost.
Fotbalisté tu jsou dobří, věřím, že se to
nějakým vítězstvím otočí.
Tým je složen dobře a měl patřit k hlavním favoritům této sezony…
Tým je dobrý, ale vždycky to není o jménech. Fotbalovost, která tu je, by se
v této fázi měla změnit na bojovnost.
Že začneme hrát jako soupeři, kopat to,
řezat to. My ale takové soubojové hráče nemáme. Kluci by chtěli hrát fotbal
a když je třikrát někdo nakopne, tak jim
to znepříjemní.
Ve fotbale máte jméno. Cítil jste po příchodu to, že „přišel Šenkeřík a teď to
půjde“?
Takhle to nefunguje. Já nebyl nikdy žádná individualita. Spíš jsem přidal ruku
k dílu, nebyl jsem hráč, který to mužstvo
dokázal strhnout. Když mužstvo šlapalo,
tak jsem v daný moment uměl pomoct.
Když se v týmu sejdou takoví hráči tři
čtyři, tak ta vyzrálost je a máte si to s kým
dát.
V týmu je také Míra Baranek, podobně zkušený hráč jako vy. Je to pro vás
výhoda? Odečteme-li jeho nepříjemné
zranění, které si v posledním zápase
přivodil.
Známe se, hráli jsme spolu už v Jablonci. I povahově jsme podobní, máme oba
rádi srandičky a jsme hraví. Těšil jsem
se, že si spolu zahrajeme, ale dopadlo

Dovedete si představit sebe v roli trenéra dospělých?
Bývalý hráč, který něco odehrál, má proti študovaným trenérům výhodu. Zná
to myšlení hráčů, v šatně se pohyboval
dvacet let a reakce hráčů na určité situace může posoudit. Dnes se stává, že
jsou trenéři vystudovaní, když je posloucháte, má to hlavu a patu, ale někdy se
pak stanou v šatně věci, na které neumí
reagovat.
Pojďme o třicet let zpátky. Vzpomenete
si ještě, jak jste začínal s fotbalem?
Začínal jsem v Nedašově na Valašsku. Na
první žákovský trénink přišla na vesnici
spousta lidí, spousta dětí. Byl to takový ten klasický žákovský trénink s vesnickým trenérem a tam mne to chytlo.
U nás v rodině nikdo nesportoval, vedle fotbalu jsem ještě chodil do hudební
školy, hrál jsem na klarinet.
Jak pokračovala vaše cesta z vesnického fotbalu do toho velkého?
Ve třinácti si mě všimli z Olomouce a tam
jsem šel do sportovní základní školy.
A pak už to pokračovalo. Z Nedašova
jsem šel ještě na hostování do Brumova,
pak do Olomouce na dva roky, pak se
vrátil do divizních mužů v Brumově a po
půl roce jsem odešel do Zlína. Tam po
dalším půlroce do vršovické Bohemky,
na rok na vojnu do Dukly Dejvice, která
hrála pražský přebor, vrátil jsem se zpátky do Bohemky, pak šel do Jablonce, do
Turecka, do Slavie, na hostování do Norska, zpátky do Slavie, do Baníku, na Střížkov a do Třeboradic.
Za sebou máte dvě zahraniční angažmá, která možná nevyšla podle vašich
představ…

Rozhovor 17
No, ono to moc lidí neví… V Turecku
jsme byli čtyři Češi a po třech měsících
jsem tam zůstal sám, když jsme sestoupili z ligy. V klubu jsem dal za rok a půl
v první a druhé lize asi dvacet gólů a ti
lidi si mě tam vážili, s tím jsem neměl
problém. V Turecku je to horší, když ty
výsledky nejsou. Kluby pak hledají, jak
se hráčů zbavovat, ale já měl štěstí, že
prezident měl po sestupu jasno, že chce
hned postoupit a oslovil mne s tím, že by
mne chtěl nechat. Ve druhé lize jsme nakonec vypadli v baráži a za mnou přišel
prezident s letenkou a poděkoval mi.
A pak přišla vaše slávistická anabáze.
Bylo to vaše nejlepší fotbalové období?
Dva tituly, Liga mistrů…
Vzhledem k tomu, že jsem šel z druhé
turecké ligy, tak se to vyvrbilo hezky. Byl
jsem na správném místě ve správný čas.
Ale asi to byla i taková odměna. V Turecku to totiž jednoduché nebylo, hlavně
ten život. Člověk trávil čas buď na bázi
nebo v letadle, takový ruský model.
Co si vybavíte jako první, když se vrátíte ke Slavii a té Lize mistrů?
(smích) Když si vybavím úplně to první,
tak to bylo to, že jsem přišel do Slavie
a asi po týdnu jsem musel jít za trenérem Jarolímem a říct mu, že jdu ségře za
svědka na svatbu. (smích) To je to první, co si pamatuju. Věděl jsem od kluků,
že je nepřístupný. Tyhle věci šly úplně
mimo něho a nestávalo se, že by někoho pouštěl. Bylo to specifické, že jsem za
ním po třech dnech přišel a ptal se ho,
jestli mne pustí na svatbu.

A pustil?
Pustil. (smích) Na Moravě bývají svatby
delší, ale vrátil jsem se včas.
A jak vzpomínáte na samotnou Ligu
mistrů?
To byl úžasný pocit, to dění, to všechno
kolem, když přijedete na nějaký stadion
a zažíváte ten šrumec, ty kolosy, organizaci. Je to opravdu jiný level a každému
bych přál do toho nahlédnout. Když někde přijde plný stadion, padesát tisíc lidí,
tak to prostředí vás semele.
Do Ligy mistrů se tehdy postoupilo přes
památné bitvy přes Ajax…
Naše mužstvo mělo velikou kvalitu a tvář.
Měli jsme herní styl a přes to nejel vlak.
Jelo to, šlapalo. Když se vrátím k zápasu
na Ajaxu, tak tam jsem vlastně v 90. minutě dostal žlutou kartu a protože jsem
ji předtím dostal i v předkole proti Žilině,
tak jsem pak doma proti Ajaxu nemohl
hrát. Na Ajaxu jsme měli obrovské štěstí.
Huntelaar nedal penaltu, Vaniak ji chytil.
Sešlo se hodně atributů, které se stávají
jednou za čas.
První zápas v Lize mistrů odehrála Slavia proti Steauě Bukurešť, první gól
Slavie v této soutěži jste dával vy. Jaké
to pro vás bylo, trefit se hned v prvním
zápase?
Liga mistrů je hrozně sledovaná a měl
jsem z toho velmi dobrý pocit, snažil
jsem se tuhle výjimečnou situaci užívat.
Dát historicky první gól klubu v Champions league ve vás zůstane, ale z toho

se nedá žít. Za rok nebo za dva by mne
čekalo, že třeba skončím, tak si člověk
vybaví slova trenérů, když nám bylo dvacet, že kariéra je hrozně krátká a uteče.
V tomto zápase se vám navíc povedla
klička, kterou pak UEFA ukazovala v instruktážním videu po celém světě…
Když se vám daří, tak se daří všechno.
Když se nevyhrává, tak nemáte štěstí
v koncovce, v ničem, nic se k vám neodrazí. A tohle byl protipól. Měl jsem
výkonnost, dařilo se a tohle bylo něco
navíc. Bylo to o drzosti a já drzý vždycky
byl.
Ze Slavie jste zamířil ke svému druhému zahraničnímu angažmá, do Norska,
do Stabaeku. Jak na tohle vzpomínáte?
Norsko je krásná země. Moc jsem si tam
nezahrál. Trénoval jsem s A mužstvem,
ale odehrál asi jen pět zápasů. Zkušenost
to ale byla dobrá. Jiná mentalita lidí, jiný
přístup. Bylo to takové rodinné prostředí. Největší norské derby je Stabaek – Valerenga, to je jako u nás Sparta – Slavia
a tam všichni přijdou společně s rodinami do restaurace a dají si společnou večeři. Nebrali to tam zase tak vážně, Norsko je známé tím, že je to klidná země.
Po návratu z Norska jste odešel do Ostravy a pak na Střížkov. Jaké to pro vás
bylo, když jste jako bývalý vršovický
Bohemák nastoupil proti klubu z Ďolíčku v dresu Střížkova? Fanoušci vám to
asi museli dát pořádně „sežrat“...
Něco jsem slyšel… Já bych do vršovické
Bohemky šel i zadarmo, protože jsem
tam vyrostl. Na Střížkov jsem šel proto,
že mi tam umožnili trénovat. V létě jsem
byl volným hráčem, potkal jsem majitele vršovické Bohemky pana Valáška, ale
žádné avízo z klubu nepřišlo. Problém
byl v tom, že jsem se soudil s Ostravou
a to byl neřešitelný problém. Tak se to řešilo formou hostování a skončil jsem na
Střížkově.
A na závěr… Jaké nosíte fotbalové plány v hlavě teď? Chtěl byste ještě zkusit
vyšší soutěže?
Každou zimu chodím na dva až tři týdny do přípravy s kondičním trenérem na
Moravě. Kdyby se náhodou něco objevilo, ať jsem připraven. (usmívá se)

Text a foto: Michal Káva
V Třeboradicích se sešel Zdeněk Šenkeřík
i se svým kamarádem Mírou Barankem
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Mladí házenkáři
proti svým rodičům

Družstvo U Kraba nakonec turnaj vyhrálo

Turnaj v malé kopané vyhráli od „Kraba“

»»Již pátým rokem pořádal oddíl
národní házené pod hlavičkou Memoriál Pavla Petříka turnaj v malé
kopané, který má však již více než
13letou tradici.

Loňského ročníku se zúčastnilo 8 družstev, která se utkala ve dvou základních
skupinách na hřišti národní házené.
O postup do finále potom mezi sebou
bojovaly celky z prvního a druhého
místa tabulek. Obhájce trofeje „Dynamo Praha“ porazilo tým „Ti co přišli“ 5:2
a družstvo „U Kraba“ zvítězilo 6:1 nad „
Old Lions“.
Celkové pořadí:
1. U Kraba
2. Dynamo Praha
3. Old Lions
4. Ti co přišli

Třetí místo patřilo „Old Lions“, kteří vyhráli nad celkem „Ti co přišli“ 2:1.
Ve finále se utkaly týmy „Dynamo Praha“
a „U Kraba“. Ti už měli za sebou zápas ze
základní skupiny, který skončil výhrou
3:1 pro družstvo „U Kraba“.
Ve finále pak „Dynamo Praha“ neobhájilo titul a prohrálo 0:5 s týmem „U Kraba“, který se stal vítězem celého turnaje.
Pro první tři byly připraveny věcné dary
a pro vítěze i putovní pohár, který budou
mít po dobu jednoho roku, do příštího
memoriálu, v držení.

Miroslava Spoustová
5. BC Vysočina
6. FC Jesenický Pičus
7. Házená
8. Dragons

Miškovičtí šipkaři hrají i v novém roce
»»Miškovice

mají dva šipkařské
týmy, které je zastupují v soutěži
UŠO (unie šipkových organizací).
Jejich základnou je po celou dobu
hostinec „Pod Vrbou“.
Už od června 1999 existuje v Miškovicích
šipkařský klub Divoké kachny. Za celou
dobu trvání se zde vystřídalo několik
hráčů, ale oporou byl a stále je zakladatel
a kapitán v jedné osobě Luděk Starosta.
V současné době hraje tým v druhé lize
(oficiálně C liga I). Po podzimní části je
na 4. místě ze 16 týmů. Před třemi lety
založil odcházející hráč Štefan Zsiga další šipkařské družstvo „Šipkaři Miškovice“
(Hell´s Darters), kteří jsou v současné
době v I. lize (B liga sever). Pro zajímavost družstvo Šipkaři Miškovice ve své

první sezoně odehrálo 26 zápasů bez
jediné prohry či remízy a ve druhém
roce své existence si ze stejného počtu
zápasů odneslo pouze 2 prohry a dvě
remízy. Momentálně jsou na 13. místě
ze 14 týmů. Hracím dnem obou týmů je
neděle a hraje se od 17,00 či 18,00 hodin
v Miškovicích v hostinci „Pod Vrbou“.
Domácí zápasy: Divoké kachny – neděle 17,00 hodin 9. 2., 30. 3., 13. 4., 11. 5.
a 25. 5.

»»V rámci každoroční výroční schůze oddílu národní házené TJ Avia
Čakovice bylo uspořádáno utkání
rodičů a trenérů proti házenkářské
mládeži. Samotného zápasu, který
skončil remízou, se zúčastnilo skoro padesát hráčů. Celková účast
na této akci byla úctyhodných 103
osob, a to jak z řad hráčů, jejich rodičů a sourozenců, tak i prarodičů.
Po ukončení utkání se do posledního
místečka zaplnila klubovna NH, kde
probíhala druhá část odpoledne, a to
zhodnocení uplynulé sezony 2012/2013
a první část letošní sezony Středočeského oblastního přeboru, kde působí
všechna mládežnická družstva. Ke slovu
se dostaly postupně všechny trenérky,
které ohodnotily jednotlivé týmy.
Největšími úspěchy bylo postoupení
družstva starších žáků a starších žaček,
shodně z druhého místa tabulky Stř.
oblasti, na Pohár ČR. Žáci se umístili na
čtvrtém místě a žákyně na místě šestém.
Dalším úspěchem bylo vyhodnocení
našeho Jaroslava Šimáčka jako nejlepšího dorostence středočeského kraje
2012/2013 a hostování čtyř mladších žákyní do celku TJ Spartak Modřany.
Pochvalu dále zaslouží náš nejnovější
přírůstek, a to družstvo přípravky, kterého se již minulý rok ujala Helena Špatková a kde trénují holky i kluci dohromady.
Ti mají možnost nové zkušenosti ihned
využít naostro v kategorii mladší koedukovaná (mix děvčata a chlapci). Jejich
nadšení bylo poznat v sobotu, kde byla
jejich účast, a hlavně účast jejich rodičů,
nejvyšší.
Po podzimní části jsou starší žákyně na
prvním místě, dorostenci a starší žáci na
místě třetím a mladší koedukovaná na
šestém místě oblastního přeboru.

Více info: http://dcdivokekachny.blog.
cz/0909

Závěrem bych chtěla všem poděkovat
za jejich účast. Hráčům popřát do druhé
poloviny soutěže co nejlepší sportovní
výkony a jejich trenérům stále tolik optimismu a síly v jejich dobrovolné práci
jako doposud.

Miroslava Spoustová

Miroslava Spoustová

Domácí zápasy: Hell´s Darters – neděle
18,00 hodin 12. 1., 19. 1., 26. 1., 23. 2., 6.
4., 27. 4., 18. 5.
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Nábor do přípravky národní házené
Oddíl národní házené TJ Avia Čakovice pořádá nábor do přípravky
pro: holky a kluky 6-10 let
kdy: od 8. 1. 2014 každou středu 17,30-19,00 hod. v rámci tréninku
kde: sokolovna TJ Avia Čakovice, Jizerská 328/4 (do 26. 3.)
čemu se děti naučí: sportovním dovednostem, odpovědnosti a disciplíně, soužití v kolektivu sportovců
co dětem nabízíme: pravidelnou sportovní přípravu v zimě v sokolovně 1x týdně, v sezoně 2x týdně na
venkovním hřišti, start v mistrovských zápasech za ml. koedukovanou, letní soustředění a další akce nejen
pro děti
klady: tři tréninky bez závazků, nízké roční příspěvky, individuální přístup, prima parta
co je národní házená: je to původní česká hra, která se hraje v českých zemích více jak sto let a patří mezi
kombinační, rychlé, kolektivní sportovní hry, hrají ji proti sobě dvě sedmičlenná družstva, rozvíjí obratnost,
postřeh, odolnost, odvahu, akrobacii a rozhodnost, vyžaduje nasazení, soustředění, odpovědnost a smysl
pro kolektiv
trenéři: Helena Špatková, Šárka Klímová, p.t. Jiří Boček – všichni jsou zároveň aktivními hráči
kontakt: Mirka Spoustová 777808342
odkazy: http://nhcakovice.rajce.idnes.cz/, www.nhcakovice.cz

realitní kancelář se sídlem v Čakovicích

INZERCE

KP reality

tel. : 608958635, 224012838

Zájemci o inzerci ve zpravodaji
„U nás v Čakovicích“ mohou dle
ceníku inzerce vyplnit formulář
„Objednávka inzerce“ (ke stažení
na www.cakovice.cz) a zaslat ho na
adresu: inzerce@cakovice.cz.

Email : kprk@seznam.cz, www.kpreality.cz

pro svou stávající klientelu či zařazení do nabídky
hledáme zejména domy, byty a pozemky
v Praze a okolí na prodej i pronájem
prodáváme lesní a zemědělské
pozemky, chaty a chalupy po celé ČR
řešíme i právní vady, exekuce, věcná břemena či
jiné narovnání vlastnických vztahů

Remi
Language School
JAZYKOVÉ KURZY
jarní semestr 2014
od 3. února

ANGLIČTINA
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zkušení lektoři
příznivá cena
budova Gymnázia Čakovice
www.remils.cz
737 633 206

Kulturní rubrika
1. 2. – 14:00

Základní umělecká škola
Marie Podvalové

Dětský karneval. V Hostinci pod vrbou v Miškovicích.
6. 2. – 18:00
Kytara v české hudbě.Koncert v sále Základní umělecké školy Marie Podvalové, který se koná u příležitosti Roku české
hudby.
16. 2. – 16:00
O pračlověkovi. Divadlo Tramtarie, sál restaurace Maximum
Club v Třeboradicích. Pořádá MC Cirkus.

srdečně zve na koncert

„KYTARA V ČESKÉ HUDBĚ“

18. 2. – 9:30
O Smolíčkovi. Sváťovo divadlo, podkrovní sál čakovického
zámku. Pořádá MC Cirkus.

Klub seniorů
Přednášky na leden:
22.1. PhDr. Jiří Sommer, CsC., od 14.00 hod. Téma: Kréta, Rhodos a Santorini
29.1.2014 od 14.00 hod. - Beseda o Mexiku s dataprojekcí
Přednášky na únor:
5.2. Eva Sokolová, od 14 hod. - Téma: „Významné
šlechtické rody – Nostitzové“
12. 2. od 14 hod. Beseda se starostou MČ Praha
– Čakovice, Ing. Alexanderem Lochmanem, Ph.D.
19.2. Ing. Jana Čerepová – Téma: „Krásná i po 60“
26.2. PhDr. Jiří Sommer, CsC. – Téma: „7 kulí
v Sarajevu“

ve čtvrtek 6. února 2014
od 18,00 hodin, v sále ZUŠ, 1. patro
Koncert se koná u příležitosti Roku české hudby
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Vážení cestující,
od pondělí 6. ledna 2014 dochází k následujícím trvalým změnám
pro linky:

305 a 575

Ranní dopravu žáků Základní školy Dr. E. Beneše ze zastávek
"Sídliště Čakovice" a "Krystalová" nově zajistí spoj školní linky 575
v trase: Sídliště Čakovice (odj. 7:35 h) - Krystalová (7:36 h) Čakovický zámek (7:37 h) - Náměstí Jiřího Berana (příj. 7:39 h).
Na tento spoj bude nasazen kloubový autobus.
Současně bude změněna ranní trasa linky 305, která již nebude
zajíždět do zastávek "Sídliště Čakovice" a "Krystalová" a mezi
Třeboradicemi a Čakovicemi pojede přes zastávku "U Bílého
mlýnku" (odj. 7:37 h).
Odpolední provoz linek 305 a 575 se nemění.
TV_2013_342_00_01_Trv_305_575.doc
Hovorčovice (DC), Hovorčovice,u kostela (DC), Třeboradice (DC), Králova (DC), Sídliště Čakovice (nástupní), Krystalová (DC), U Bílého mlýnku, Čakovický zámek (DC)

