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Starosta Alexander
Lochman hodnotí
uplynulý rok 2016
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Sousedský třeboradický
advent je rok od roku
povedenější
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Flétnový soubor Tikari
reprezentoval až
v Japonsku

ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC
leden 2017

U NÁS
V ČAKOVICÍCH
S Novým rokem přišla do
Čakovic ta pravá zima

2

inzerce

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!
POZICE v PRAZE 9
Řidič-skladník - prof. ŘP „C“
Skladník - výhodou VZV, vazač. pr.
SUPER MZDOVÉ PODMÍNKY
knourek@technimat.cz
Tel.: 731 545 839

!! Odvoz starého nábytku na skládku !!
Stěhování všeho druhu. Vyklízení
sklepů, bytů, pozůstalostí atd.
Naložíme a odvezeme cokoliv.
Vše za rozumnou cenu.
Volejte: 773 484 056

HLEDÁME LEKTORY ANGLIČTINY
26.6.13 13:19
Jazyková škola se sídlem v Praze 9
Čakovicích hledá lektory do svého
týmu. Svůj životopis posílejte na
ingo@anglictinapraha9.cz a nebo
volejte na 777 151 324.

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

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

Vážení zákazníci, zveme Vás do
Jídelny Cukrovarky, která má od
září nového provozovatele. Otevřeno
máme pondělí až pátek od 11.00
do 14.00 hodin. Vaříme převážně
českou kuchyni pro veřejnost, ale
zajišťujeme i firemní stravování
formou rozvozů. Možnost vzít si
jídlo s sebou v zatavené krabičce je
samozřejmostí. Jídelna se nachází
v areálu Cukrovaru Čakovice přímo
u zastávek busů. Bližší informace na
tel.: 776 175 416 nebo na
www.cukrovarka.cz.
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Kácení a řez rizikových stromů
stromolezeckou technikou.
Tel.: 606527091.
Sportovně relaxační centrum v P- 9
Čakovicích hledá na HPP: recepční
Požadujeme: profesionalitu,
flexibilitu. Nabízíme: práci
v příjemném prostředí.
CV+foto zasílejte na : info@rlf.cz
Tel. 602375476

Masáž v pohodlí vašeho domova relaxační, sportovní. Cena 250,- Kč/40
min. Doprava v Praze 9 a okolí v ceně,
dále po dohodě. Tel.: 604 52 95 85.
M. Krahulec, DiS.
Účetnictví, včetně mezd a odvodů.
Podvojné účetnictví, daňová
evidence, mzdy, komunikace s úřady.
Tel:725935293, ucetnilevne@email.cz.

Žaluzie, rolety, garážová vrata, plisé,
sítě proti hmyzu, markýzy, garnýže,
šití záclon, shrnovací dveře, čalounění
dveří, silikonová těsnění - úspora 30%
tepla. Petříček,
tel: 606 350 270, 286 884 339,
www.zaluzie-rolety-praha8.cz
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Popovídali jsme si se starostou Městské části Praha - Čakovice
Alexandrem Lochmanem o tom, jak povedený byl uplynulý rok
a také o tom, jaké jsou vyhlídky a do čeho se bude investovat
v roce 2017.
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Jaký byl uplynulý rok 2016?

Třeboradický advent se líbil všem
Nedílnou součástí předvánočního veselí je Sousedský
třeboradický advent. Ten je místem klidu, pohody a také
setkáváním se lidí, kteří na sebe třeba nemají přes rok tolik času
nebo jsou u nás úplně noví.

Co nového a zajímavého se u nás na konci roku stalo? Na
informační dvojstraně se můžete například podívat, kde všude
se lidé z Čakovic během vánoc scházeli.

Tikari, flétnový soubor čakovické Základní umělecké školy
Marie Podvalové, má za sebou úspěšné vystoupení v Japonsku,
kam byli pozváni za jejich úspěchy v minulém roce.

Stoleté perličky
Strana 13
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Další úspěchy gastronomické školy
Čakoviská SOŠ a SOU má v Praze zvuk. Vlastně nejen v Praze,
ale i za hranicemi České republiky. Na konci loňského roku se
studenti úspěšně zúčastnili soutěže v Bratislavě a zažili stáž ve
francouzském Versailles.

Zprávy z naší městské části

Flétnový soubor Tikari se vrátil z Japonska
Strana 12
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Z obsahu

Co se dělo v naší městské části před desítkami let?
O tom nás každý měsíc pravidelně informuje kronikářka
a historička Jarka Krákorová. Co se u nás dělo v lednu
1917?

U nás v Čakovicích – zdarma pro své občany vydává měsíčně MČ Praha – Čakovice, Periodický tisk úzmeního samosprávného
celku, Náměstí 25. března 121, 196 00 Praha – Čakovice, IČ: 00231291 – tel.: 283 061 419, fax: 283 933 497, email:
unas@cakovice.cz, mestska.cast@cakovice.cz, www.cakovice.cz. Za obsahovou a gramatickou správnost příspěvků nesou
odpovědnost autoři. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, redakčně upravovat, případně nepřijmout k otištění.
Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Redakce: Michal Káva.
Jazyková korektura: Michal Káva. Redakční rada: Miroslava Spoustová, Dagmar Nová. Příjem inzerce: inzerce@cakovice.cz,
tel.: 283 061 426. Evidenční číslo MK ČR E 14335. Sazba: MS-Design, tisk: Vydavatelství MAC, spol. s r. o. Distribuci do všech
poštovních schránek v MČ Praha – Čakovice zajišťuje Úřad MČ – toto číslo vyšlo v lednu 2017.
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Máme za sebou jeden z velice naročných roků, avšak rád přijmám
I se svým týmem výzvy, říká starosta Alexander Lochman
»»Přelom roku je ideální příležitostí
k ohlédnutí se za uplynulým rokem
a také k nahlédnutí pod pokličku
toho nastávajícího. Se starostou
Městské části Praha Čakovice Alexandrem Lochmanem jsme si v jeho
kanceláři popovídali o investicích,
životu v městské části a o plánech
do roku 2017.
Pane starosto, jaký byl rok 2016 z vašeho pohledu?
Pravděpodobně ten nejnáročnější, který
jsme měli. Ale pozitivně náročný. Řešili jsme neuvěřitelné množství projektů
a získali jsme rekordní množství peněz.
Je nějaký projekt, na který jste obzvlášť
pyšný?
Aktuálně řešíme soubor zhruba deseti
důležitých projektů, které jsou v různých
fázích rozpracování realizace. Některé
jsou už notoricky známé, jako například
nová služebna městské policie, dům
v Třeboradicích, hovořil jsem také o Husově parku. Pak tu jsou ty méně známé,
jako například projekt auly a kulturního
centra v centru Čakovic nebo revitalizace Náměstí Jiřího Berana.
Na stále rozvíjející se úrovni je v Čakovicích určitě školství, do kterého se
hodně investuje.

Ano. Co se týče školství, tak jsme postavili nové venkovní atletické a sportovní
hřiště v ulici Dyjská, které nás stálo i s vybavením zhruba 6 milionů korun. V těchto dnech finalizujeme výběrové řízení na
novou kuchyň v základní škole, ta bude
stát okolo 10 milionů. Připravili jsme rovněž celkový projekt i soutěž na novou
budovu školy pro 110 žáků. Výstavba má
začít v prvním pololetí příštího roku a na
to jsme získali předběžně peníze z ministerstva financí. Tato dotace pokryje 70
procent celkové ceny této investice, která činí něco kolem 100 milionů. Zbylých
30 procent doplní magistrát. Pokračovali
jsme také v digitalizaci vybavení školy.
Pro žáky jsme nakoupili řadu pomůcek,
jako jsou například iPady. Věnovali jsme
se taktéž energetickým úsporám, abychom snížili celkové roční náklady školy
a to v rámci výměny všech svítidel na
úsporné ledky. Nainstalovali jsme také
nový systém automatického topení, který je řízen počítačem. Pořídili jsme rovněž nové stojany na kola, aby žáci mohli
jezdit do školy na kole a měli si je kam
uložit. Pro mateřské školství jsme připravili novou školku, na čakovickém sídlišti,
která byla před pár dny kolaudována. Letos nás čeká ta nejdůležitější a nejnáročnější část, nová budova základní školy.

Opravy se na konci roku dočkalo také
několik ulic.
Na konci roku se upravovaly ulice K Sedlišti, Krystalová a Ostravická. Oprava
těchto ulic musela být přerušena kvůli
mrazu a pokračování očekáváme, až tyto
mrazy pominou. Celková částka, kterou
jsme do těchto tří ulic investovali, je 17
milionů.
A co opravy dalších ulic v městské části?
Letos bychom rádi posunuli realizaci rekonstrukce ulic v Miškovicích, konkrétně
Tuháňská a Ke Zlatému kopci. A taktéž
některé komunikace a chodníky v Třeboradicích.
Během roku navštívila Čakovice primátorka Adriana Krnáčová. Jak se jí u nás
líbilo?
S paní primátorkou jsme řešili převážně školství a dopravu. S kolegy jsme jí
vysvětlovali urgence v těchto dvou oblastech, do kterých potřebujeme značně
investovat. Schůzka to byla spíše seznamovací, ale užitečná, protože každou informaci, kterou můžeme z městské části
posunout na magistrát Hlavního města
Prahy, je dobrá.
Návštěvy nejvyšších činitelů Prahy
u nás nejsou příliš zvykem, že?
Naposledy přijel primátor na návštěvu
do Čakovic v roce 2008.
Jaký je vztah Čakovic a magistrátu?
Myslím, že si Čakovice vybudovaly na
magistrátu dobrou pozici. Obecně musím říci, že potřeby Čakovic se nám na
hlavním městě daří relativně komunikovat a to také díky spolupráci s kolegyni
Jarkou Bendovou, která je zastupitelkou
na Magistrátě.
Představte si situaci, že by do Čakovic
zavítal na víkend turista, který u nás nikdy nebyl. Co byste mu doporučil?
Pokud přijede v zimě, má děti a bude
pěkná sněhová nadílka, tak mu doporučuji, aby si vzal sáňky a šel si zasáňkovat
na Havraňák. Pak může navštívit jednu
z našich dobrých hospůdek, kde si dá
dobré točené pivo. Pokud by přijel v létě,
tak bych mu doporučil se projít v zá-
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Nová služebna městské police patří k největším investicím. „Očekávám, že bude hotova v březnu
letošního roku,“ říká starosta Alexander Lochman.
meckém parku, na kole by se mohl projet podél potoka. Jelikož máme mnoho
sportovních zařízení, tak po dobrém tenisu by si mohl jít zaplavat na koupaliště
a kdyby se chtěl zchladit ve stínu, může
si v parku s dětmi projít naučnou stezku
mezi stromy. Záměrně jsem nejmenoval
kostel svatého Remigia, ve kterém už
proběhly tři ze čtyř plánovaných etap
opravy interiéru.
Je něco, co vám v Čakovicích chybí, za
čím musíte jezdit jinam a co byste zde
rád měl?
(usmívá se) Rád bych tu viděl hokejovou
halu, obecně více sportovišť a byl bych
rovněž rád, kdyby zde byla zábava i pro
teenagery, jako třeba skatepark. Určitě
by bylo dobré mít v Čakovicích více lékařských ordinací nebo malou polikliniku, aby naši obyvatelé nemuseli jezdit
příliš daleko. Rád bych tu viděl i další
parky, dobrou francouzskou restauraci a
třeba také malý rodinný pivovar.

Jaký nás letos čeká rok?
Letošní rok bude stejně náročný, jako
byl ten minulý. Mnoho projektů, které
v našich představách vznikly, se neustále
posouvají kupředu a my máme za povinnost je řídit ke zdárnému konci.
Jak to vypadá s novou budovou služebny pro městskou policii?
V současné době se služebna staví. Očekávám, že bude hotova v březnu letošního roku.
Rekonstrukce se má dočkat i hasičská
zbrojnice v Miškovicích, že?
Ano. V plánu je schůzka s miškovickými
občany, kteří budou seznámeni touto
stavbou, abychom je přesvědčili o tom,
že nová hasičská zbrojnice bude seriózním pracovním centrem a také v ní najdou možnost k aktivnímu a zábavnému
odpočinku i děti. Rozhodně se to nestane klubem, kde se budou chlapi scházet
na pivo.

Je reálná výstavba nové pošty? Dlouho
se o této problematice nehovořilo.
S poštou se nám to bohužel trochu zaseklo v rámci dohody mezi investorem
a Českou poštou. A to v rámci rozsahu
investic. Pošta se velmi, ale velmi pomalu rozhoupává. Nicméně neházíme flintu
do žita a pracujeme na tomto projektu
i nadále.
A na závěr, co byste městské části a jejím obyvatelům popřál do roku 2017?
Městské části bych přál, aby všichni lidé,
kteří zde bydlí nebo kteří zde vlastní nemovitost, se přihlásili trvalým pobytem
do naší městské části. Jelikož by to značně posílilo rozpočet. Sousedům, kamarádům a všem občanům Čakovic bych rád
popřál, aby pro ně byl tento rok úspěšný.
Podle čínského horoskopu je to totiž rok
ohnivého kohouta a podle numerologie
má být rok 2017 optimističtější a klidnější.
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Čekání na vánoce zpříjemnil dětem i jejich rodičům krásný
Sousedský třeboradický advent
»»Adventní

čas bez příjemné akce
Sousedského třeboradického spolu
na zahradě kostela Nanebevezetí
Panny Marie už si ani nelze představit. Před vánoci se obyvatelé naší
městské části, ale i přespolní, opět
setkali, užili si příjemný program
a ochutnali řadu dobrot.
"Jsme šťastní, že adventní akce v Třeboradicích se stala tradicí. Již koncem
léta nás zastavovali lidé s dotazem, zda
se letos akce Advent bude konat. My
jsme začali Advent pořádat proto, jelikož v naší městské části přibylo velké
množství nových rezidentů, vlastně se
neznáme a tak se na této akci lidé setkávají a doufáme, že vznikají nová přátelství. A to je, mimo jiné, také poslání naší
akce. Úspěchem je, že Advent navštěvuje více a více návštěvníků a protože zahrada kostela Nanebevzetí Panny Marie
má svoji kapacitu, na pozvánky uvádíme
program s časovým harmonogramem
a tím má každý možnost si vybrat, jaké
představení je pro něj prioritou a chtěl
by ho vidět. Postupně se u nás vystřídaly
stovky návštěvníků," těší Míšu Šimůnkovou, ze Sousedského třeboradického
spolku.
Program byl pestrý a své si tam našli
dospělí i jejich děti. "Pro většinu z nás je

čas adventní a vánoční pohádkový, plný
lásky a souznění a takto pocitově jsme
sestavovali program," dodává.
A jaký ten program byl?
Adventní akci zahájila Mše svatá, která
byla sloužena P. Janem Maria Vianney
Dohnalem. Mše byla doprovázena scholou Římskokatolické farnosti Čakovice.
Následovalo krásné vystoupení Tance
se psem Terky Zůnové, která je rozhodčí
a lektorka v této disciplíně, a jejích dvou
psích svěřenkyň Daisy a Beauty plemene Coton de Tuléar – bavlníkového psíka
z Madagaskaru. A protože děti neznají
toto plemeno, byla jim vyprávěna legenda o těchto psících . "Před tímto vystoupením se mi stala hezká příhoda. Přiběhla za mnou holčička, chytla mě za ruku
a řekla mi Teto, pejsci jsou tady a už budou tančit?," usmívá se Míša Šimůnková.
Do říše pohádek zavedlo všechny divadlo scénického a historického šermu Rebel film servis Johanka production, které
sehrálo strhující představení o princezně
Gudrun. Samozřejmě, že děti hlasitě fandily kladným hrdinům.
A to, že se blíží čas vánoční, nám připomnělo něžné představení ochotnického
divadla Bílej mlejn Čakovice svým představením Cesta do Betléma. Bylo to tak

dojemné, že strhlo všechny diváky ke
zpěvu koled.
Pozadu nezůstaly ani děti z MŠ Čakovice
3 a Třeboradice pod vedením paní učitelek, hned po představení zazpívaly totiž
krásné koledy také. "Byly tam celé mrazivé odpoledne a tak doufáme, že neprochladly a neonemocněly. A na závěr
jsme si všichni zazpívali společně koledu
Půjdem spolu do betléma," vypráví pořadatelka akce.
Ta po skončení Adventu slyšela ze všech
stran spoustu chvály. A ruku na srdce,
naprosto zaslouženě.
"Dle ohlasů návštěvníků, jak v den konání akce, tak i po ní, nás potkávají a sdělují
nám své kladné pocity, se domníváme, že
akce byla velice vydařená. Líbilo se nám
jedno hodnocení z Facebooku - Bylo to
úžasné, veliké díky. Tento ohlas nás velice potěšil a v souvislosti s tímto, bychom
chtěli uvést , že jsme vzájemně asi před
dvěma roky navázali spolupráci se spolkem Bílej mlejn Čakovice a funguje nám
to výborně, což bylo znát i na průběhu
akce. Ovšem naší největší odměnou za
dobře odvedenou práci jsou rozzářené
dětské oči, více jsme si nemohli ani přát.
Na adventní akci panovala úžasná atmosféra, lidé se bavili a po ukončení akce
se loučili podáním ruky nebo objetím
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a přáli si vzájemně krásné Vánoce. Na
naše akce vozíme zvířátka pro děti a ani
na adventní akci to nebylo jinak. Samozřejmě byl přítomen miláček dětí beran
Boban a dále jsme na akci měli ovečky
a milou oslici. Doprovodným programem byly výstavy výtvarných prací dětí
MŠ Čakovice 1, Čakovice 3 a Třeboradice
na téma Vánoce a žáků ZUŠ Marie Podvalové pod vedením paní J. Anděličkové na originální téma Andělské profese
– I v nebi mají svoje instalatéry, zahradníky - a retro ozdobiček z dob našich
babiček. Výtvarné práce byly úžasné.
Byla přítomna MVýtvarka paní Michaely
Kubernátové, která rozvíjí zručnost a nápady našich dětí. Samozřejmě nechybě-

la ani ochutnávka typických vánočních
pokrmů a návštěvníkům byly podávány
teplé nápoje," vypráví s nadšením paní
Šimůnková o programu povedené akce.
Ta by se samozřejmě nemohla konat bez
podpory sponzorů, partnerů a kamarádů. Na místě jsou tedy slova díků všem
zainteresovaným.
"Chtěla bych poděkovat MČ Praha Čakovice za podporu nejen finanční, laskavým sponzorům Autoservis Horyna
a LM servis Princ. Dále naše poděkování
zaslouženě patří spolku Bílej Mlejn Čakovice, divadlu Rebel, MŠ Třeboradice,
Čakovice 1, Čakovice 3, ZUŠ Marie Podvalové Čakovice, Terce Zůnové, Janu
Kloudovi, Jiřímu Vintiškovi, Ludmile Var-

gové, Věře Skořepové z Pečovatelského
domu Třeboradice, Arcibiskupství pražskému, P. Janu Maria Vianney Dohnalovi,
Římskokatolické farnosti Čakovice, dětským pomocníkům a to Zuzce a Danielovi a týmu lidí, kteří nám pomohli a jsou
z řad našich sousedů a přátel. Děkujeme
rovněž všem, kteří s námi strávili adventní odpoledne. Přejeme všem hodně
zdraví a štěstí v roce 2017," děkuje a přeje Míša Šimůnková.
Na konci tohoto roku si Sousedský třeboradický advent rozhodně nenechte ujít.
Kdo ho zná, ví, na co se těšit a kdo ještě
ne, tak ho musí okusit na vlastní kůži.

Text a foto: Michal Káva
a Michaela Šimůnková
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K problémům s hustou dopravou v Čakovicích trochu jinak
V listopadovém čísle se magazín U nás
v Čakovicích zaměřil na skutečně palčivou
otázku. Dopravní zácpy bohužel dlouhodobě tvoří pevný bod našeho denního rytmu.
Ovlivňují možnost sladit pracovní a rodinný
život, dojíždět s dětmi mimo Čakovice, dostat
se v případě potřeby včas k lékaři, vyřídit si
i při zaměstnání své záležitosti na místních
úřadech. Na výhody příměstského bydlení,
které nabízí klid a přitom je stále v dosahu
centra města, můžeme dnes jen vzpomínat.
Pohled, který nám nabídl redaktor Káva a starosta Lochman, má přitom jednu hlavní slabinu: tváří se, jako by na nás dnešní potíže
spadly odněkud shůry. Cudně přitom pomíjí,
že k dopravnímu kolapsu přispělo svým rozhodováním i vedení naší městské části, a to
jak minulé, tak stávající.
Je lákavé tvrdit, že problém vyvolává nová
zástavba v přilehlých obcích Středočeského kraje. Jistě, ulicí Za Tratí přes nás projíždí
hodně přespolních aut. Platí rovněž, že se
na situaci podepisuje nedomyšlená politika
parkovacích zón ve vnitřní Praze, zejména při
nedostatečné kapacitě záchytných parkovišť
na okraji. Ani za tu Čakovice nemohou.
Je ale třeba dodat, že dopravní zácpy zažíváme i na „domácí“ Cukrovarské – jak ostatně
nechtěně dokládá fotografie, která doprovodila článek v listopadovém vydání.
Ukazuje se, že si s vyčerpáním dopravní kapacity
vystačíme dost možná sami. Říkám dost možná,
protože jsme odkázaní na spekulace. Na místě
by bylo, aby si městská část zadala studii dopravních vazeb v obci a jejím širším okolí a na jejím
základě pak prosazovala vhodná řešení.
Ostatně, odpovědná obec by plán, jak vstřebat nárůst v dopravě, měla po ruce už v době,
kdy se rozhodla, že v Čakovicích vznikne bydlení pro tisíce nových obyvatel. Bylo by to
odpovědné jak vůči starousedlíkům, tak vůči
nově příchozím. I laik přitom dokázal odhadnout, jak se v dopravě projeví přírůstek
mladých rodin, které si na živobytí vydělávají
v Praze. Mimo jiné: podobně podceněná byla
situace ve školství, kde vinou nevyrovnané
demografické skladby obyvatel stále scházejí
kapacity v předškolních a školních zařízeních
a situace se řeší – v lepším případě – za minutu dvanáct.
Je tedy hezké, když nám pan redaktor říká,
že se vedení městské části snaží, seč může.
I v takovém případě by zůstávalo faktem, že
ztěžka doháníme, co jsme zanedbali dříve.
Sám starosta Lochman situaci hodnotí tak, že
„dílčí“ opatření k nápravě situace lze realizovat
v horizontu pěti let, ta „strategická“ za výrazně
delší dobu, možná až pro příští generaci.
Dnes je nás v obci přes 10 tisíc, tedy více než
dvojnásobek oproti počátku tisíciletí. Již nyní
je jisté, že nás bude za několik let ještě víc:
dokončuje se výstavba bytového souboru
Čakovický park, staví se nové rodinné domy
v Třeboradicích naproti souboru U zámeckého parku, příští rok bude zastavěna plocha
mezi oběma silnicemi z Čakovic do Třeboradic (Schoellerova a Bělomlýnská).
Je proto krajně zarážející, že současná rada
městské části nadále podporuje vyčlenění
dalších rozsáhlých ploch k obytné zástavbě.
Na sklonku roku 2014 podpořila návrh čtyř

tzv. celoměstsky významných změn, které
mají změnit využití části území v obci. Obzvláště významné jsou změny funkce ploch
jižně od silnice do Kbel (7,4 Ha) a území mezi
Mratínským potokem a polní cestou, která
spojuje Miškovice a Třeboradice (12,5 Ha).
Naše rada prosazuje také rozšíření zástavby
od ulice V Pačátkách k Mratínskému potoku.
Pokud pražský magistrát její stanovisko podpoří, vyroste na těchto dosud volných, převážně zemědělských pozemcích další zástavba. Mezi bezpočet důsledků, které by takové
rozhodnutí znamenalo, lze jistě počítat i další
minuty navíc na výjezdu z obce.
Jaká je tedy alternativa? V prvé řadě musíme
odmítnout velikášskou ambici udělat z Čakovic středně velké město. Neobstojí přitom
tvrzení, že nemá význam, abychom se omezili,
neboť ve středních Čechách se bude tak jako
tak stavět dále. Jako podklad pro správná rozhodnutí potřebujeme řádnou dopravní studii,
která nám dá informaci o tom, kde nás tlačí
bota úplně nejvíc. Pochopitelně je třeba usilovat o dostavbu dopravní infrastruktury – oddělit průjezdnou dopravu od cílové (starostka
naší městské části Alena Samková nám svého
času slibovala výstavbu Pražského okruhu do
roku 2010), zajistit kapacitní parkoviště v přestupních uzlech, odstranit úzká hrdla.
Zároveň je ve stávající patové situaci třeba
vsadit na dopravní řešení, které se v textu
objevuje téměř nesměle – v podobě zmínky
o těch, kteří cestují „také třeba autobusem“.
Neexistuje dostupné opatření, které by dokázalo zajistit, aby byly Čakovice průjezdné
pro desítky tisíc automobilů. Sídelní politika
Prahy a příměstského okolí zkrátka vytvořila
takové přepravní potřeby, které individuální automobilová doprava nedokáže sama
uspokojit. Klíčové je proto nejen, abychom
prosadili dostatečné posílení dnes často přeplněných autobusů, ale abychom především
usilovně pracovali na vzniku a ochraně rychlého koridoru pro veřejnou dopravu – například tak, aby se autobus dostal na metro
Letňany spolehlivě za 15-20 minut. Městská
část se musí zasadit, aby úpravy průjezdnosti
křižovatek i přestavba a zkapacitnění komunikací myslely především na to.
Daniel Štech, zastupitel
MČ Praha-Čakovice za ČMT
Vedení městské části reaguje
Opět se vracíme k tématu dopravy a v návaznosti na názor zastupitele zveřejněný v tomto čísle časopisu, jsme položili dotazy starostovi Alexandru Lochmanovi, který zodpovídá
mimo jiné za územní rozvoj a výstavbu a také
místostarostovi Jiřímu Vintiškovi, jenž má
v gesci mimo jiné dopravu.
Pane starosto, zaznělo, že za zhoršení dopravy přispěla radnice tím, že podporuje
i podporovala v minulosti rozsáhlou výstavbu. Co vy na to?
Veškerá výstavba, která dosud proběhla, byla
provedena podle platného územního plánu, které schválilo Hlavní město Praha v roce
1999. Stejně tak jako některé další projekty,
které teprve budou vznikat, budou postaveny
podle již dříve stanoveného funkčního využití
na bydlení z konce devadesátých let. Tvrdit,
že zástavba je dílo současného vedení radni-

ce poukazuje na neznalost celé problematiky
výstavby. Vedení radnice, které působilo před
rokem 2010 se snažilo dle svých schopností
uzavírat smlouvy o spolupráci s developery,
které měli již stavební pozemek od roku 1999.
Většinu těchto smluv jsme vylepšili ve prospěch naších obyvatel a vyjednali dodatečné
kompenzační investice např. nová mateřská
školka, která se právě v těchto dnech kolaudovala. Co se týká dalšího rozvoje, tak vizí našeho vedení městské části je vytvořit z Čakovic,
Miškovic a Třeboradic prestižní moderní pražskou čtvrť s dostatkem zeleně a ploch pro rekreaci, kde ovšem bude vyvážený podíl všech
typů bydlení. Naše vedení s ohledem na dříve
vybudované bytové projekty podporuje do
budoucna převážně nízkointenzivní výstavbu
rodinných domů, kterých je v naší městské
části nedostatek a spousta obyvatel se z tohoto důvodu stěhuje mimo naši městskou část
a to právě za hranici Prahy, do Středočeského
kraje. Tyto občané by přitom rádi u nás zůstali,
protože zde například žijí již několik generací, maji děti v naší škole ale kvůli nedostatku
rodinných domů nemají jinou možnost, než
se odstěhovat. Jsme přesvědčení, že nelze
pasivně přistupovat k budoucnosti naší městské části a naopak se snažit aktivně s hlavním
městem řídit budoucí charakter a vzhled naší
“obce” a to se týká i veškeré infrastruktury
včetně dopravních cest.
Pane místostarosto, má radnice k dispozici
dopravní studii, ze které může při plánování výstavby vycházet?
Dopravu na koncepční nadřazené úrovni řeší
přímo Hlavní město Praha prostřednictvím
svých odborů nebo prostřednictvím městem
zřízených organizací, jako je především Institut plánování a rozvoje. Už při vzniku územního plánu, kdy se rozhoduje o tom, kde Hlavní
město Praha povolí výstavbu, se zpracovávají
velmi složité odborné dopravní analýzy, které
řeší dopravu za celé území Hlavního města
Prahy a řeší i návaznosti do Středočeského
kraje. Takové studie prověřují kapacity komunikací, odhadují přírůstky výstavby a odhadují
i propustnost jednotlivých uzlových bodů.
Představa, že by si jednotlivé městské části
zpracovávaly svoje vlastní dopravní studie ve
vazbě na územní plán, o kterém nerozhodují,
je iluzorní, protože to by vedlo ke zcela chaotickému plánování dopravy na území Hlavního města Prahy. A právě proto tuto kompetenci Praha městským částem nesvěřila. Městská část pro své vlastní plánování používá
data převážně z Institutu plánování a rozvoje
a z Technické správy komunikací Hlavního
města Prahy, která spravuje všechny nadřazené komunikace v Praze. Pouze v ojedinělých
případech si objednává naše městská část
dílčí primární dopravní data. V případě výstavby velkých bytových souborů musí orgánům
státní správy jednotliví stavebníci dodávat
dopravní studie vlivu výstavby jednotlivých
bytových souborů a to ať v rámci posuzování vlivu výstavby na životní prostředí nebo
v rámci komunikace s příslušnými silničně
správními úřady. To je v případě naší městské
části Odbor dopravy a životního prostředí úřadu městské části Prahy 18 a Odbor dopravních
agend Magistrátu Hlavního města Prahy. I tyto
dokumenty dostává městská část k dispozici
a může se k nim vyjadřovat v rámci práva vyjádřit se k výstavbě jako účastník řízení.
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Čakovická SOŠ a SOU sbírala úspěchy na mezinárodní scéně
»»SOŠ a SOU Praha Čakovice patří

1. 12. 2016 – v průběhu dne jsme absolvovali několik náslechů ve výuce odborného výcviku (pekaři, cukráři, kuchaři,
číšníci), probíhaly diskuze s učiteli a žáky.

k nejprestižnějším pražským školám
ve svém oboru. A mimo jiné to dokazují i dva nedávné úspěchy - skvělá
prezentace na 12. ročníku gastronomické soutěže Europa 2016 v Bratislavě a stáž ve francouzském Versailles.

2. 12. 2016 – pokračovaly náslechy v OV,
zúčastnili jsme se průběhu a zakončení
barmanského kurzu. Večer jsme byli pozváni na každoroční charitativní večeři,
kterou pořádají učitelé a žáci pro obyvatele z okolí, a jejíž výtěžek je věnován
dětem z dětských domovů. Večeři byl
přítomen i pan ředitel Leboul, se kterým
jsme vedli debatu o organizaci odborného výcviku na gastronomických školách.

Další mezinárodní úspěch žáků
SOŠ a SOU, Praha – Čakovice
Na Střední odborné škole hotelových
služeb a obchodu v Bratislavě již 12. ročník mezinárodní odborné gastronomické soutěže EUROPA 2016. Letošního
ročníku soutěže se zúčastnilo celkem
10 soutěžních týmů ze středních škol
z Polska, Chorvatska, Maďarska, Česka
a Slovenska. Žáci středních škol soutěžili
v kategoriích kuchař, číšník, cukrář, barman a obchodník. Žáci z Čakovic bojovali v kategoriích kuchař, číšník a číšník
– příprava slavnostní tabule pro 6 osob.
Tomáš Frejka a Lukáš Kuřil tvořili soutěžní kuchařský tým a jejich úkolem bylo
v časovém limitu čtyři hodiny připravit
slavnostní čtyřchodové menu v osmi
porcích. V silné mezinárodní konkurenci obsadila SOŠ a SOU, Praha – Čakovice
krásné druhé místo.
V kategorii číšník reprezentovaly čakovickou gastronomickou školu žákyně
Nikola Taliánová a Anna Přecechtělová.
Jejich pracovní souhra, vysoký odborný
standard a profesionální vystupování
jim přineslo v silné konkurenci úžasné
první místo – zlatou medaili. V kategorii
číšník – příprava slavnostní tabule pro 6

osob připravily žákyně slavnostní tabuli
s názvem „Zlatá Praha“. Slavnostní tabule
se umístila na čtvrtém místě.

3. 12. 2016 – prohlídka Paříže
4. 12. 2016 – prohlídka Paříže, v odpoledních hodinách odlet do Prahy
V průběhu pracovní cesty jsme poznali

Učitelé Čakovické gastronomické
chod partnerské školy, seznámili jsme se
školy stáži ve Versailles
s jejím vybavením, s postupy výuky teoTým učitelů z gastronomické školy v Čakovicích ve složení Mgr. Jakub Částka,
Ing. Martin Černohorský, Václav Pergl, Ing. Viktor Valenta, Pavla Fenclová
a Bc. Marcela Volfíková se ve dnech
30. 11. – 4. 12. 2016 zúčastnil pracovní
cesty do Francie. Cílem cesty bylo seznámení se s partnerskou gastronomickou školou Lycée des Métiers Auguste
Escoffier v Eragny sur Oise ve Versailles
(organizace výuky a odborného výcviku,
personální zajištění výuky a odborného
výcviku, prohlídka odborných pracovišť
a pracovišť odborného výcviku, degustace žákovských pokrmů…). S touto
gastronomickou školou spolupracuje
gastronomická škola v Čakovicích již od
roku 2014, školy ve spolupráci s Francouzským kulturním institutem připravily obě školy několik gastronomických
akcí s mezinárodním přesahem, dva žáci
z Čakovic absolvovali roční studijní stáž
ve Francii a několik francouzských žáků
bylo na odborných praxích v Praze.
Průběh a výsledky pracovní cesty:
30. 11. 2016 – přílet do Paříže, přesun do
partnerské školy a ubytování ve školním
hotelu. Ředitel školy Philippe LEBOUL
nás provedl po celém areálu školy a pozval na degustační večeři, kterou škola
pořádá každý pracovní den pro zájemce
z okolí. Místa u stolů se musí rezervovat
až 2 měsíce dopředu, protože je o večeře
mezi veřejností veliký zájem.

retických předmětů i odborného výcviku a se vzájemným propojením těchto
dvou oblastí vzdělávání. Při odborných
diskuzích s vedením školy a učiteli OV
jsme získali mnoho podnětných poznatků a inspirativních postupů, které lze po
jistých úpravách implementovat i do výuky na naší škole.
Byli jsme velmi potěšeni, že naše partnerská škola ve Versailles vyvíjí podobné
aktivity jako naše čakovická gastronomická škola – tj. je téměř neustále otevřena veřejnosti, nabízí stravování zájemcům ze širokého okolí, pořádá různé
akce, odborné kurzy atd. Vzájemná spolupráce je velmi přínosná a motivační.
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Zprávy z naší městské části
Vánoční mazlení na miškovické
Farmě
Manželé Václav a Helena Kočovi, kteří
provozují Centrum ekologické výchovy
Farma Miškovice, připravili před vánočními svátky milou akci „Vánoční mazlení“.
Lidé si mohli přijít prohlédnout zvířátka,
ochutnat voňavý svařák a k němu zakousnout něco sladkého. Zpestřením
byla i návštěva tří koní. Více o miškovické Farmě pro vás připravíme do příštího
čísla časopisu.

Divadelníci z Bílýho Mlejna
sklízí úspěchy
Na Mikuláše si spolek Bílej Mlejn připravil
premiéru nového adventního představení Půjdem spolu do Betléma - koledy
prokládané verši. Účinkující postupně
skládali živý betlém, což sledoval do posledního místečka zaplněný sál čakovického zámku a děti i dospělí to oceňovali
vřelými úsměvy i srdečným potleskem.
Toto představení bylo také uvedeno na
akci Sousedský Advent v Třeboradicích.
Zájem byl i loňské představení o putování Adventem, o jehož uvedení požádaly
paní učitelky z třeboradické školky. Bílej
mlejn tak dětem zahrál reprízu představení Krása adventu - kouzlo vánoc přímo
na vánoční besídce školky a ukázal dětem řadu zvyků spojených s Adventem.
Proč chodí čert s Mikulášem a andělem,
co se pojí k sv. Lucii, proč se zdobí vánoční stromeček či se připomněly některé
tradice a koledy.

Milé vánoční setkání u zámečku
Spolek Bílej Mlejn pořádal i během uplynulých vánoc setkání u vánočního stromu.
Poté, co se doma rozdaly dárky se na jedenáctou hodinu večerní sešlo odhadem
šedesát až sedmdesát lidí, kteří si zazpívali několik koled. Někdo přinesl punč, svařák,
někdo cukrovím a všudypřítomná byla zejména příjemná a pozitivní vánoční nálada.

Premiéra "Půjdem spolu do Betléma"
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Zprávy z naší městské části
Co nového u miškovických
mladých hasičů?
Mladí hasiči SDH Miškovice završili
úspěšný rok. Zúčastnili se celorepublikového halového závodu Memoriál Marty
Habadové v běhu na 60 metrů s překážkami.
Jak takový závod probíhá? "Většinou se
soutěží ve čtyřech závodních drahách
na tartanovém povrchu, úkolem závodníka je překonat bariéru u kategorie
mladších dětí a dívek vysokou 80 cm,
pouze u starších kluků je bariéra vysoká
150 cm. Poté si musejí vzít dvě hadice,
které jsou umístěny za bariérou a běží ke
kladině, kde hadice za běhu rozmotají,
poté seběhnou k rozdělovači, tady musí
hadice a proudnici pospojovat k sobě
a doběhnout co v nejkratším čase do
cíle. Vypadá to jednoduše, ale není tomu
tak záleží zde na rychlosti a šikovnosti
závodníka," vysvětluje vedoucí kroužku
Lukáš Horský.

V kategorii "mladší" závodili chlapci V. Aišman, F. Hrubeš, Š. Šedivý, J. Karan, P. Janča
a O. Zálabský a dívky S. Pončíková s K. Slavíkovou. Z celkového počtu 243 závodníků se nejlépe umístil Jakub Krnáč, který
obsadil 44. příčku. V kategorii "starší" se
Memoriálu zúčastnila čtveřice T. Dvořáková, T. Koubová, Z. Šturc a F. Nekvasil.
Mladí hasiči si užili také mikulášskou nadílku. "Ta proběhla v prostorách hasičské
zbrojnice v Miškovicích. Čert si nikoho
naštěstí neodnesl a tak Mikuláš s andělem obdaroval všechny děti. A pro příští
rok nám přislíbil opět svou návštěvu," vypráví Lukáš Horský.
"I když závodním sezona 2016 skončila, učí
se děti od prosince nejen připravovat na
další závody v uzlování, které se budou konat 25. února v Horních Měcholupech, ale
také probírají například odznaky odborností u hasičů, první pomoc a podobně,"
dodává vedoucí kroužku Mladých hasičů.

Pozvánka na stolní tenis TJ AVIA Čakovice
hraje se v sokolovně na Jizerské
28.1.2017 9:30
Avia Čakovice
28.1.2017 13:30
Avia Čakovice
28.1.2017 16:30
Avia Čakovice
29.1.2017 10:00
Avia Čakovice
11.2.2017 15:00
Avia Čakovice
25.2.2017 10:00
Avia Čakovice
25.3.2017 9:30
Avia Čakovice
25.3.2017 13:30
Avia Čakovice
25.3.2017 16:30
Avia Čakovice
26.3.2017 10:00
Avia Čakovice

SKST Vlašim D
SF SKK EL Niňo Praha
ST EUROMASTER Kolín
AC Sparta Praha B
TTC Elizza Praha B
SVS Hradec Králové B
SKST Vlašim C
SKST Vlašim B
TJ Sokol Bor Eissmann
SF SKK EL Niňo Praha D

1.liga sk.A ženy
1.liga sk.A ženy
2.liga sk.A muži
2.liga sk.A muži
2.liga sk.A muži
1.liga sk.A ženy
1.liga sk.A ženy
1.liga sk.A ženy
2.liga sk.A muži
2.liga sk.A muži

Výzva: Veřejné projednávání stavu a řešení uličních alejí v Čakovicích
V sobotu 18. února uspořádá vedení městské části veřejné projednávání k řešení
a postupu obnovy uličních alejí v Čakovicích. Jedná se o aleje lip v ulicích Jizerská,
Homolová, Třtinová a Danielova a alej tújí v ulici Řepová. K lipovým alejím jsou zpracovány dva dendrologické posudky a projekty postupné obměny stromů, v ulici Řepové byla provedena dotazníková anketa rezidentů k návrhu řešení. Od 14 hodin
bychom prošli ulice a podívali se na stav stromů a celkovou kvalitativní a estetickou
stránku alejí, od 16.00 bychom v Schoellerově sále v zámku celou situaci zhodnotili
a seznámili občany s navrhovaným řešením. Všichni jste srdečně zváni.

Kalendář akcí
Neděle 15. ledna
Český Honza
Mateřské centrum Cirkus připravilo pohádkové představení divadla
Lokvar s názvem Český Honza. Začíná
se v 16 hodin ve společenském sále
restaurace Maximum v Třeboradicích.
Vstupné 60 Kč, rodinné vstupné (2+2)
180 Kč, děti do 3 let zdarma.
Úterý 24. ledna
Jak Jeníčka a Mařenka
navštěvují pohádky
V podkrovním sále čakovického zámku připravilo Mateřské centrum Cirkus představení Divadla Anima Candida "Jak Jeníčka a Mařenku navštěvují pohádky". Vstupné: 40 Kč, děti do
1 roku zdarma.
Sobota 4. února
Výroční členská schůze
a večerní zábava rybářů
Český rybářský svaz MO Čakovice zve
všechny členy na výroční členskou
schůzi 4. února od 9 hodin v sále restaurace Maximum v Třeboradicích.
Součástí je i pohoštění a bohatá
tombola. Od 20 hodin pak začne na
stejném místě taneční zábava pro širokou veřejnost. Rovněž s bohatou
tombolou.

Klub seniorů
Přednášky na měsíc leden
25.1. od 14.00 h. Mgr. B. Čečotková
a Ing. P. Strnad - Reja sluchadla Phonak - „Nedoslýchavost - co vědět a jak
ji řešit“

Přednášky na měsíc únor
1.2. od 14.00 h. D. Butkovičová - „Krajky našich babiček s ukázkou paličkování“
8.2. od 14.00 h. P. Lešovská - „Dítě
v rodině 19. stol.“
15.2. od 14.00 h. E. Sokolová - „Vyprávění o masopustu a jeho zvycích“
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Čakovický flétnový soubor Tikari reprezentoval až v Japonsku
»»Flétnový

soubor Základní umělecké školy Marie Podvalové, Tikari,
má za sebou nezapomenutelné zážitky z cesty po Japonsku. Během
dvanácti listopadových dnů absoloval tři koncerty, které byly proloženy několika poznávacími výlety po
„zemi vycházejícího slunce“.

tři Slovanské tance Antonína Dvořáka,“
vypráví o nezapomenutelných zážitcích
ředitelka čakovické ZUŠky Ivana Heřmánková.

„První, vyprodaný koncert jsme měli na
české ambasádě za účasti velvyslance
pana Tomáše Duba a česko-japonské
společnosti. Druhý koncert byl společný
s flétnovým souborem Musica Yokohama, který hraje na basové a kontrabasové flétny, hudební nástroje u nás nevídané a v našich orchestrech nepoužívané.
Žáky a studenty souboru Tikari však naprosto nadchli a okouzlili. Koncert byl při
příležitosti oslav 20. výročí vzniku Musici
Yokohamy. Poslední koncert byl v Tokiu
na festivalu Mladá Praha. Soubor Tikari
podal famózní výkon pod vedením Andrey Rosíkové, Jany Kasanové a japonského dirigenta Hirofumy Nakaty. Největší úspěch, podle očekávání, sklízely

„Pobyt byl sestaven tak, abychom poznali nejdůležitější místa v Tokiu, jako
císařské zahrady, palác, rybí trh, nejrušnější křižovatku světa, parky, třináct
linek tokijského metra. Navštívili jsme
lázeňské město Atami u moře, kam nás
dopravil legendární Shinkanzen, okusili
jsme cestování lodí, lanovkami a samozřejmě i japonskou kuchyni, včetně používání hůlek.

Studenti i jejich doprovod pochopitelně
neměl na programu pouze povinnosti,
ale užil si také spoustu zábavy a poznal
mnoho zajímavých míst.

Závěr pobytu byl v horách, v Hakone,
ve městě japonských císařů, v tradičním
ubytování a v japonských kimonech.
Všichni jsme zažili nezapomenutelné
okamžiky, které nás budou provázet celý
život. A co dalšího jsme si odvezli z ne-

všední země, kromě čaje, hůlek a dalších
japonských suvenýrů? Poznání pracovitého, skromného a mimořádně slušného
národa. Přesto, že má Tokio třináct miliónů šest set tisíc obyvatel, všechno na
vteřinu funguje,“ usmívá se při vzpomínání paní Heřmánková.
Nákladná cesta by se nemohla obejít
bez pomoci partnerů, sponzorů a kamarádů. Část byla vybránana na projektu
Startovač, část uhradili rodiče studentů
a výrazně pomohl rovněž magistrát.
„Poděkování patří Magistrátu hlavního
města Prahy, přátelům, rodičům a naší
zušce za finanční zajištění turné. Paní
Shihoko Finda a Standovi Findovi za
organizaci a přípravu celé akce, za možnost propagovat české umělecké školství a českou hudbu v Japonsku. Děkuji
také všem studentům, žákům a učitelkám za reprezentaci hlavního města Prahy, městské části Praha – Čakovice a základní umělecké školy Marie Podvalové
– byla příkladná,“ nešetří Ivana Heřmánková slovy chvály a díků.
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Stoleté perličky – leden 1917
»»Část socialistické strany ve Fran-

cii žádá okamžitý mír, v Paříži uhelné demonstrace. V Itálii nedostatek
uhlí pociťuje se těžce. V Petrohradě
vyhlášen stav obležení. Německé
ponorky potopily za den 10 anglických párníků. Švýcarsko provádí
mobilizaci. V Anglii zamítli rozšíření
branné povinnosti nad 42. rok. Velké boje u Rigy a Remeše. V Mekce
prohlášena samostatnost Arábie. Od
začátku potopeno 1245 ang. lodí.
Rakouská a německá vláda oznamuje zostření ponorkové války.
Jeho Veličenstvo prominulo tresty smrti
politickým odsouzencům K. Kramářovi,
Al. Rašínovi, Červinkovi a Zamazalovi.
Trest ten změněn na 15, 10 a 6 roků.
Plukovník Höfer ustanoven ministrem
pro výživu v Rakousku. Na V. válečkou
půjčku v Rakousku upsáno 4 ½ miliardy.
Osvětlování se omezuje, večerní vyučování na různých školách zastaveno. Napadly spousty sněhu. V Praze uhelná kalamita se všemi důsledky. Zvýšeny ceny
tiskopisů. Jízdné na dráhách zdraženo
o 30%. Odtud platí se místo dosavadních 70 hal. 1 K ve III. třídě. V kavárnách
se nesmí ke kávě dávati cukr.

U nás
2. První případy tyfu u dozorce finanční
stráže a strážného v lazaretu.
4. Přišel vagon uhlí na nádraží. Sveden
o ně zápas.
5. Sňat byl z věže největší zdejší zvon
o váze 5q. Sv. Venzeslaus vysoký 80 cm
v průměru 95 cm litý u Diepoldta v Praze 1881. Byl na věži rozbit a po kusech
scházen. Vzat byl ještě menší zvon umíráček. Před snesením bylo čtvrt hodiny
zvoněno na rozloučenou. (pozn. v polovině února 1917 byly sňaty a odvezeny

také zvony třeboradického kostela Nanebevzetí Panny Marie).

ce, která trvala 3 dny. Mnoho lidí i dětí
má dřeváky, do nichž se jim sníh nabírá.

13. Přišel první krutý mráz -13st. Došel
sem opět vagon uhlí, o něž byla rvačka.

28. Téměř polovice školy je zavřena pro
nedostatek uhlí. Zakázáno svítiti plynem
a elektrických světlem kvůli úspoře uhlí.
Kdo jde večer v 8. hodině po ulici neuvidí osvětleného okna.

18. Roznemohla se tyfem slečna ze
Schoellerů, která docházela k ošetřování
nemocných vojínů do lazaretu. 20. Všichni vojíni z místního lazaretu odjeli poledním vlakem do karlínské nemocnice, aby
se zde mohla provést desinfekce. Další
případy tyfu ve dvoře a v kasárnech.
21. Nastala řada velmi tuhých mrazů stále kolem -12-14 st. V neděli dne 28. bylo
– 15st. A nastala nepřetržitá chumeleni-

Mysli a hovor všech lidí týče se vojínů
v poli. Všichni pomýšlejí s hrůzou, jak
asi jim při těch krutých mrazech venku
a v noci je. Mnohé utišuje vědomí, že
jsou v zákopech, kde se topí a že nyní
boje jsou řidší.

Připravila Jarka Krákorová
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Zimní liga se v Třeboradicích hraje již popáté
»»Na třeboradickém fotbalovém hřišti je i během zimy

pořádně živo. Koná se tam totiž pátý ročník Zimní ligy
mladších žáků o pohár MČ Čakovice. Vyzpovídali jsme
Jaromíra Kurku, člověka, který je plně oddán práci
s malými fotbalovými benjamínky a tráví s nimi každý
víkend.
Pane Kurko, jak pravidelně se zápasy hrají? Každý víkend?

Hraje se od listopadu do března. Každý rok jsem dal dohromady přibližně deset mančaftů, které hrály každý s každým. Letos se jich ale přihlásilo čtrnáct a tenhle systém by byl už moc
dlouhý a zápasů by bylo hodně. Jeden tým nakonec odřekl,
takže to hrajeme ve třinácti, ale i tak jsou dvě skupiny. Hraje
se o každém víkendu, kromě vánoc a také jarních prázdnin,
kdy většina dětí odjede pryč. Každý mančaft má možnost si
napsat termíny, kdy může hrát a podle toho udělám rozlosování. Stane se, že někdo třeba kvůli dovoleným nebo nemoci
nemá moc lidí, není problém se ale kdykoliv domluvit.

že třeba na Hájích kvůli sněhu turnaj nehráli. Když jsme se do
toho pustili, tak to musí fungovat. Sháním lidi, pomáhá nám
také úřad, který to již několikrát odklidil.
Samotné děti si to také užívají, že?
No to určitě. (usmívá se)
Turnaj pravidelně zpestřují i dívky Sparty.
To je dobře. Jezdí k nám už od začátku, vedou je stejní trenéři.
Pro kluky je to zpestření. Jsou natěšení, že je to Sparta, někdo
se třeba ostýchá proti holkám hrát, ale to je jen před zápasem,
když hrají, tak to nevnímají. Holky to berou trochu jinak, chodí
do toho, to by každý musel vidět. Spíše se ostýchají kluci. Ať se
každý přijde podívat. Dříve rodiče na zápasy svých dětí tolik
nechodili, ale teď se to změnilo. Přijďte a uvidíte sami.
text a foto Michal Káva
SK Třeboradice
Zimní liga mladších ţáků o pohár MČ Čakovice

Jak si v silné konkurenci vedou mladíci Třeboradic a Čakovic?
Oba týmy to hrají pochopitelně každý rok. Nehrajeme mezi úplně nejlepšími, ale soupeři jsou silní, letos tam máme třeba ligové
mužstvo Viktorie Žižkov. Občas se někdo objeví, kdo je o třídu dvě
výše, než ostatní. Třeboradice se dvakrát umístily na třetím místě,
Čakovice hrají kolem pátého. Jde ale hlavně o přípravu.

Schoellerova 231
Praha 9
Třeboradice
196 00

5.

Pro děti v tomto věku je nejdůležitější si právě zahrát, že?
Přesně tak. Když to člověk vezme, tak děti se pohybují venku,
nejsou jen zavřené v tělocvičnách a odolnost jejich organismu
se zvětšuje. Vidím to i u přípravek, rodiče mi často říkají, že ten
jejich človíček je odolnější. Snažíme se trénovat za jakéhokoliv
počasí, když tedy nejsou nějaké vyloženě extrémy. Odolnost
a návyk organismu tam je a to jsou výsledky do života, nejen
do toho sportu.
Jaké jsou ohlasy na turnaj?
Nechci se vytahovat, ale každý rok slyším samé plusy. I po
skončení turnaje. Snažíme se dát hřiště pokaždé dohromady,
i když teď padalo hodně sněhu. Společně se šesti lidmi jsme
to odházeli a hrálo se. Někdo se divil, že se u nás hraje, proto-

Cvičení v sokolovně
TJ Avia Čakovice
www.cviceni-cakovice.estranky.cz
Pondělí 19.00 - 20.00 body & mind
(Hanka Mandrysz)
Pondělí 20.00 - 21.00 body aerobic
(Mirka)
Úterý 19.30 - 20.30 míč v sudém
týdnu, kondiční cvičení v lichém týdnu
(Jana M.)
Středa 19.00 - 20.00 kruhový trénink
(Alena Kopecká)
Středa 20.00 - 21.00 step aerobic
(Renata Dvořáková)

PŘIHLÁŠENÁ MUŢSTVA
Fotbalový turnaj „Zimní liga MŢ“ pořádané klubem SK Třeboradice,
který se uskuteční v období listopad 2016 aţ březen 2017.

SK Třeboradice
SK Dolní Chabry _A
SK Dolní Chabry_B
SK Union Čelákovice
TJ Březiněves
SK Ďáblice
TJ Avia Čakovice

Zimní sobotní cvičeníčko
www.cviceni-cakovice.estranky.cz
18. února: 13.40 - 14.00 prezentace,
14.00 - 15.00 velké míče, 15.00 - 16.00
bodystyling, 16.00 - 16.30 strečink
Cvičí Alena Kopecká, kontakt:
737 414 113, alena.cako@seznam.cz

TJ Spartak Kbely
AC Sparta Praha- dívky
FA Praha
FK Viktoria Žižkov
TJ Sparzak Hrdlořezy
Běchovičtí sršni

Kontakt: 739 619 241, bulankova.
monika@gmail.com

www.sktreboradice.cz * sktreboradice@sktreboradice.cz * č. oddílu: 1090161 * IČ: 62934252 * č. účtu: 0245006339/0800

Cvičení na škole v Dyjské ulici
www.to-be-fit.cz
Instruktorka bodystylingu a výživová
poradkyně Monika Bulánková
připravuje:
- každé úterý cvičení Hiit321 od 18.30
- každý čtvrtek bodystyling od 18.30

Cvičení Sokol Čakovice
www.cviceni-cakovice.estranky.cz
Úterý 16.30 - 17.30, pátek 17.00 - 19.00
Kontakt: Míla Krebsová 604 146 641
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POZVÁNKA
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 2017

POZVÁNKA

ČRS MO Čakovice zve všechny členy

TANEČNÍ ZÁBAVA

na výroční členskou schůzi, která se bude
konat dne 4. února 2017 od 9.00 hodin
v restauraci U MAXIMA
na adrese Slaviborské náměstí 20/1,
Praha 9 - Třeboradice.
Pohoštění a nealko nápoje zdarma
Bohatá tombola

Rybáři Čakovice srdečně zvou
všechny přátele tance a dobré zábavy
na večírek, který se koná dne 4. 2. 2017
od 20 hod. v restauraci U MAXIMA,
Slaviborské náměstí 20/1,
Praha 9 - Třeboradice.
Hudba - Bohatá tombola

Jak si užívali vánoce ti nejmenší z nás?
Vánoce jsou krásné svátky především pro děti. Do redakce
časopisu nám přišlo několik fotografií od krásných stromečků nebo od štědrovečerního stolu. Děkujeme všem
a doufáme, že i u vás doma bylo tolik milých úsměvů jako
na těchto snímcích.

