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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!
Žaluzie,
rolety, plisé, sítě proti hmyzu,
428001-ADC_inzerat[185x90] 06/2013.indd 1
markýzy, garnýže, šití záclon, shrnovací dveře, čalounění dveří, silikon. těsnění - úspora 30 % tepla.
Petříček, tel: 606 350 270, 286 884 339,
www.zaluzie-rolety-praha8.cz
Pronajmu řadovou garáž u stadionu
v Čakovicích. Tel.: 739 651 778.

KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy, Tel. 775 132 921.
!!! Vyklízení - Stěhování !!! Vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí. Odvoz
starého nábytku k likvidaci. Stěhování všeho druhu. Odvoz nepotřebných
věcí k likvidaci. Tel. 773 484 056

Agentura Andělky/Taneční škola
26.6.13 An13:19
gels hledá lektory tanečních a pohybových kurzů pro děti i dospělé pro Prahu
9 a Prahu Východ. Auto výhodou. Kontaktní osoba MgA. S. Řepová: 775 101
465, sona.repova.kupcova@andelky.cz
Prodám garáž v ulici K sedlišti.
Cena 75.000,-. Tel.: 606430874.

ProJesle
Soukromé jesle a školky






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

Kde nás najdete:
Praha 8 - Dolní Chabry „V Budyšínské“
Měšice – „Nad Babím dolem“
Praha 8 – Ďáblice „Kokořínská“
Praha 10 - Dubeč
Praha 4 – Krč „Točitá“

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

Web: www.projesle.cz
E-mail: info@projesle.cz
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Vážení přátelé z Čakovic, Miškovic a Třeboradic,
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Čakovice, Miškovice a Třeboradice si užívají
letní slunečné dny a pomalu se připravují na
náš návrat do domoviny. Určitě jste si všimli,
že jsme dokončili opravy starého zámeckého
plotu, který nám už dělal ostudu, a můžeme
se těšit na důstojný vstup do našeho krásného zámeckého parku. Těší mě, že naše městská část postupně získává hezčí tvář a že se
brzo dočkáme toho, že každý metr čtvereční
bude opravený a pěkný.
Jak jsem se již zmiňoval, vybojovali jsme dotaci na rekonstrukci prostor družiny v Dyjské
ulici. Z tohoto prostoru nyní vzniknou další
moderní třídy základní školy Dr. Edvarda Beneše, které budou splňovat ty nejpřísnější požadavky, a to jak energetické, tak i na pohodlí
žáků. K tomu všemu se ještě snažíme získat
další dotaci, kterou tentokrát vypsalo ministerstvo školství, abychom tuto kapacitu ještě

rozšířili. Zatím se nám daří tvořit nové třídy základní školy rychleji, než je jejich potřeba, což
mě těší a rád bych i v tomto ohledu poděkoval
všem spolupracovníkům, kteří na této agendě pracují. Jelikož práce začnou velmi brzo,
nebude možné prostory družiny využít jako
volební místnosti, takže jsme byli donuceni
rozdělit je a částečně se přesunout do prostor
základní školy Dr. Edvarda Beneše a druhou
část do prostor klubu seniorů. Omluvte nám
tyto komplikace, vynasnažíme se, aby to pro
Vás bylo i tak, co nejjednodušší.
Přejí Vám šťastné prožití zbytku prázdnin a těším se, že se brzo uvidíme.
Váš starosta
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
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Vyšetřování ztráty koaliční smlouvy
Několik opozičních zastupitelů poukázalo na konaném
zasedání Zastupitelstva MČ na nemožnost nahlédnout do
koaliční smlouvy stávající Rady MČ Praha – Čakovice. Jedná se
pouze o nafouknutou bublinu nebo o skutečný problém?

Spolkový den: za rok zase nashledanou
První ročník čakovického Spolkového dne lze jistě hodnotit
jako velmi vydařený. Návštěvníkům prostranství před zámkem
se představily takřka všechny spolky z naší městské části
a nechyběli ani zástupci Integrovaného záchranného systému
nebo DDM.
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Vzdělávací cyklus prevence kriminality Senior akademie skončil
již před letními prázdninami. Nejen místní, ale i přespolní
senioři se dozvěděli potřebné informace k ochraně zdraví,
života a majetku. Důležité ovšem je, aby získané informace
uměli také využít v praxi.
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Senior akademie ukázala, že prevence
kriminality má význam v každém věku?
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Z obsahu
Postavil vlastní letadlo a má ho v garáži
Narodil se na Slovensku v období první republiky. Zažil II.
světovou válku, Slovenský štát, osvobození i 40 let socialismu.
Vyučil se truhlářem a dlouhá léta pracoval jako modelář. Tento
výjimečný chlapík dokonce postavil vlastní letadlo a má ho
v garáži.

Listovat v čakovických novinách si můžete
už 56 let
Historie novin a časopisů v Čakovicích sahá až daleko do
padesátých let minulého století. Začala se psát přesně v roce
1958, kdy rada MNV zahájila vydávání prvních novin –
Čakovického zpravodaje.

Ligové zkušenosti se budou předávat těm
nejmenším
V minulém vydání časopisu jste se mohli dočíst o úspěších dvou
žákovských týmů SK Třeboradice – starší přípravka a starší
žáci. Ovšem v Třeboradicích nejsou jen tyto dva žákovské
týmy. V záznamech klubu můžeme nalézt celkem 6 žákovských
kategorií, a to od školičky až po starší žáky.

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: Mgr. Jaroslav
Svoboda. Redakční rada: Ing. Jaroslav Jelínek, JUDr. Eva Pokorná, Josef Záluský, Mgr. Jaroslav Svoboda. Jazyková korektura:
Nikola Staňková. 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 srpnu 2014.
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téma
Účast byla takřka vždy stoprocentní

Prevence se musí vyplatit

Senior akademie ukázala, že prevence
kriminality má význam v každém věku
»»Vzdělávací cyklus prevence kriminality s názvem Senior akademie
skončil již před letními prázdninami.
Nejen místní, ale i přespolní senioři se dozvěděli potřebné informace
k ochraně zdraví, života a majetku.
Důležité ovšem je, aby získané informace uměli také využít v praxi.
„Každá akademie je realizována především s tím, abychom seniorům předali potřebné informace k ochraně života, zdraví
a majetku před kriminalitou. Také se snažíme, aby získané znalosti dokázali použít
v praxi a ochránili nejen sebe, ale také své
blízké, přátele, sousedy a aby správně reagovali v krizových situacích a preventivně
působili ve svém okolí,“ sdělila nám Lenka
Hofmanová, DiS. z oddělení prevence kriminality Městské policie hl. m. Prahy.
Součástí celé akce nebylo jen 12 přednášek se zaměřením na ochranu života,
zdraví a majetku před kriminalitou, ale
i tři exkurze. Senioři tak navštívili Muzeum PČR, psí útulek v Tróji a Centrální operační střediska MP hl. m. Prahy. Posluchači
se účastnili pravidelně, s nadšením a především s předem připravenými dotazy

k jednotlivým tématům. Také to přispělo
k jejich celkové závěrečné úspěšnosti.

Úspěšnost byla stoprocentní
Celkem se do cyklu přihlásilo 33 seniorů,
z nichž všichni úspěšně absolvovali celou akademii. Úspěšnost celé akce pak
potvrzují slova Lenky Hofmanové, DiS.:
„To, jakým způsobem se nám podařilo
náš záměr splnit, ukáže teprve čas. Přinejmenším v teoretické části jsme určitě
uspěli a svědčí o tom absolvování všech
přihlášených posluchačů, zejména jejich
nadšení, spokojenost a zájem pokračovat v dalším cyklu akademie.“
„Cílem senior akademie je naučit seniory a zdravotně a tělesně postižené občany předcházet trestné činnosti,“ říká
spoluorganizátorka cyklu, místostarostka Blanka Klimešová.
Jak už paní místostarostka Klimešová avizovala na začátku celého cyklu,
zakončení akce bylo velmi slavnostní
a všichni úspěšní účastníci získali z rukou ředitele MP Praha Ing. Eduarda Šustera pamětní list a pomůcky k ochraně
před kriminalitou.

Senioři získali na závěr Senior Akademie také pamětní listy

Toto heslo zná jistě každý. Každý také určitě zná, že ne vždy se preventivní akce
setkají s kladnou odezvou. O úspěchu
Senior akademie v Čakovicích nemá
význam polemizovat, ale pro samotné
účastníky bude nyní nejdůležitější, aby
uměli získané vědomosti prakticky využít v praxi. Nejlépe však je, když tyto vědomosti použít vůbec nemusí, jak říká
Lenka Hofamnová, DiS.: „Všem seniorům
z čakovické akademie bych přála, aby informace, které se od nás dozvěděli, byly
vždy jen preventivní a aby nikdy nemuseli použít k osobní ochraně alarmy a jiné
pomůcky, které v rámci projektu získali.“
Zajímavé na celém cyklu bylo také to, že
se účastníci s programem opravdu sžili.
„Prakticky všichni senioři brali program
Senior akademie zodpovědně. Důkazem pak bylo i několik slz, které ukáply
při loučení na závěr, když přebírali z rukou ředitele městské policie pamětní
listy,“ líčí nadšení seniorů místostarostka
Blanka Klimešová.

Kam příště?
Oddělení prevence Městské policie hl.
m. Prahy připravuje na podzim letošního roku další Senior akademie ve spolupráci s MČ Praha 4 a MČ Praha 7. „Pro
jednotlivé zájemce z jiných městských
částí metropole, kde se v tomto roce
akademie neuskutečnila, bychom pak
rádi uspořádali jeden cyklus, který by
proběhl na ředitelství MP hl. m. Prahy
v Korunní ulici,“ doplňuje závěrem Lenka
Hofmanová, DiS.

Jaroslav Svoboda

Slavnostnímu zakončení Senior Akademie se zúčastnil i ředitel
MP Praha Ing. Eduard Šuster
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…a zase ta skládka
»»Již

v minulých číslech časopisu
jsme vás informovali o „problémech“
týkajících se miškovické skládky.
V tomto případě lze těžko soudit,
„kdo za koho kope“, nicméně fakta
autorky Ilony Bervicové jsou dle jejích slov doložitelná a jasná.
Za posledních několik let ušli miškovičtí fotbalisté obrovský kus cesty. „Vybudování nových šaten včetně klubovny,
oplocení areálu, výměna ochranných
sítí, které dnes dosahují již výšky sedmi
metrů a podstatně víc zabraňují úniku
míčů mimo areál. Pokud chcete hrát
dobrý fotbal, musíte mít také kvalitní
trávník. Proto jsme započali s jeho rekonstrukcí zabudováním automatických
závlah a vyvrtáním vlastní studny se zásobníkem pro dostatečné zavlažování,“
sdělil nám odstupující předseda klubu
Miloš Pešek.
Z výše uvedeného je jasné, že veškeré
práce na hřišti byly velmi náročné, a jak
říkají zástupci klubu, je potřeba poděkovat členům, kamarádům, dobrovolným
hasičům, ale i sponzorům a celému zastupitelstvu MČ Praha – Čakovice. „Těchto lidí a jejich dobrovolné práce mně je
líto, když čtu články v čakovických novinách. Zde se o tyto lidi a jejich dobrovolně strávený čas neustále otírá jistá paní
svými nesprávnými články,“ říká Miloš
Pešek a vzápětí dodává: „FC Miškovice je
samostatný právní subjekt, jehož vrcholným orgánem je Valná hromada, která
rozhoduje a pověřuje. O všech svých rozhodnutích pořizuje zápis o rozhodnutí,

případně zápis o pověření. V nedávné
době proběhla v klubu finanční kontrola Pražské tělovýchovné unie ohledně
hospodaření, a to s kladným výsledkem.
O této kontrole je u nás k nahlédnutí
zápis.“ Ovšem toto ne zcela tak souvisí
s problémem, na který upozornila radní
pro životní prostřední Ilona Bervicová.
„Jako radní pro životní prostředí jsem
považovala za slušnost obeznámit miškovické občany se stavem věcí, s doklady, které mám k dispozici, a se z toho
vyplývající skutečností. Toto se nikterak
netýká nového vedení ani práce s dětmi.
Jedná se o smlouvu uzavřenou v roce
2000 a o uskutečněný prodej pozemku
v roce 2008 a také o to, kam byly investovány finance získané z tohoto prodeje,“
zopakovala paní radní Bervicová.

Kde jsou peníze za navážku
sutě?
Pan Josef Štegl, t. č. zastupitel MČ, se
zamýšlí ještě nad dalším problémem,
u kterého se může zdát, že přímo s nastalou situací nesouvisí, ale možná je
tomu právě naopak: „Skládka byla dvakrát uzavřena v letech 1992 – 1995 bývalým starostou Václavem Jonákem.
Potřetí byla uzavřena bývalým starostou
Jiřím Prebslem a místostarostou Petrem
Ježkem. Po jejich odvolání byla novým
vedením stavební uzávěra zrušena.“

metra C Ládví a Kobylisy, když vedlejší
obci příjmy ze skládky navýšily rozpočet
v řádu desítek milionů korun,“ zamýšlí se
ještě bývalý zastupitel.

Legální nebo nelegální skládka?
Důležité také je vyjasnit si některé pojmy, zejména pak hovoříme-li v případě
miškovické skládky o skládce legální
či nelegální. „Hovořme o skládce nelegální,“ vyjasňuje bývalý zastupitel Štegl
a toto tvrzení zdůvodňuje několika fakty: „Zaprvé – bývalá vedoucí stavebního
úřadu paní Lehečková vydala stavební
povolení na území větší, než bylo v její
kompetenci. A zadruhé – toto stavební
povolení bylo v rozporu s územním plánem.“

Místní občané si myslí své
Podařilo se nám získat osobu blízkou
miškovickému fotbalovému klubu, která
si nepřála být jmenována. Ta ale jasně
říká: „Je dobře, že se touto věcí začal konečně někdo zabývat. Většina z nás si to
(prodej pozemku – pozn. autora) pamatuje a myslíme si o tom své. Tak nějak je
i jasné, kdo na všem vydělal.“

Jaroslav Svoboda

Došlo-li ke zrušení této uzávěry a k navezení zeminy, za jakých okolností toto
proběhlo? „Veřejnost by mohlo zajímat
také to, kam přišly peníze za navážku
sutě ze stavby administrativní budovy
Prahy 9 a nákupního centra vedle, stanic

Centrum pro integraci cizinců – nabízí pomoc cizincům, kteří hledají práci
»»Jste cizinec? Nedaří se Vám najít práci? Máte zájem
o rekvalifikaci? Nepotřebujete pracovní povolení? Zapojte se do projektu „Chceme tu uspět“, který nabízí
rekvalifikaci zdarma.

Chceme upozornit na možnost využít nabídku projektu
„Chceme tu uspět“. Projekt je určen cizincům žijícím v Praze
a ve Středočeském kraji, kteří nepotřebují pracovní povolení.
Projekt nabízí profesní diagnostiku, asistenci při hledání práce, tréninkové programy (např. komunikační kurzy, pracovně-právní minimum), nácviky pracovního pohovoru, zajištění rekvalifikačních kurzů, mzdový příspěvek pro zaměstnavatele klientů. Projekt „Chceme tu uspět“ je spolufinancován
z prostředků Evropského sociálního fondu - Operačního fondu Lidské zdroje a zaměstnanost Pro další informace o projektu kontaktujte pracovní poradenství CIC tel. 222362142.
Více na www.cicpraha.org.

6

mĚStSkÁ čÁSt

Co na to zastupitelé?
"Léto je v plném proudu a tak se nabízí otázka: co byste doporučili případným turistům, aby v naší městské části
navštívili a čím bychom mohli podpořit rozvoj cestovního ruchu?"
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. (starosta)

Ing. Jiří Vintiška (ODS)

Cestovní ruch je v Praze klíčovým odvětvím
podnikání. Turistika zásadně ovlivňuje život
metropole. Nedá se to však říci o naší městské
části, která kromě pár architektonických
památek, které uspokojují duševní potřeby
turistů (kostel, zámeček) neoplývá výraznou
turistickou atraktivitou. Je na všeobecné debatě,
do jaké míry chceme rozvinout turismus
a hlavně jakým způsobem. Dle mého názoru
jsou potřebné následující kroky:
• Usilovat o trvalou udržitelnost ekologické
rovnováhy naší městské části, aby byla turisticky
atraktivní.
• Usilovat o intenzivnější spolupráci a koordinaci
s hl.m. Prahou v rámci celopražských
turistických stezek.
• Prosazovat a hájit zájmy podnikatelských subjektů
cestovního ruchu, které působí v naší městské
části (hotely, restaurace, koupaliště) a posílit
další nabídku služeb (např. dětský svět, koncerty
a kulturní akce), jelikož turismus významně
ekonomicky přispívá k rozvoji regiónů.

Naše městská část leží na okraji města, které je
turistickým klenotem. Nemyslím si proto, že by
u nás byl velký potenciál pro turismus. Přesto
existuje. Přes městskou část projíždí mnoho
cykloturistů do krajiny Polabí, a zejména naši
živnostníci a obchodníci mají možnost z tohoto
typu turistiky profitovat. Kavárna či restaurace s větším dětským hřištěm a multifunkčními
sportovišti by mohly být důvodem pro turisty
zastavit se na své cestě a strávit u nás nějaký
čas. Zajímavá je i dendrologická stezka v parku
a podobné projekty např. z historie, které se připravují. Ty by mohly přilákat i další návštěvníky
zejména z řad obyvatel severu Prahy.

Motivovat případné návštěvníky budeme –
doufám – brzo moci na celistvou síť cyklostezek
v naší městské části, kterou si naše radnice
nechala vypracovat.
Ivana Heřmánková
(SNK „Rozum a slušnost“)
Jednoznačně návštěvu parku, zámek, kostel
sv. Remigia.
Pěší výlet: okruh Čakovice – Miškovice – Třeboradice ukončený obědem nebo večeří v Maximu
restaurantu, případně tečkou v čakovické cukrárně Pierot. Pro sportovce: koupaliště a sportovní
halu.
Cestovní ruch by podpořila výstavba hotelu
a dalších ubytovacích zařízení pro turisty, nové
cyklostezky, informační letáky o naší městské
části a větší propagace v médiích.
Mgr. Kateřina Arnotová (SNK-ČMT)
Turisté se do naší městské části přijíždí ubytovat
do místních hotelů v rámci prohlídky hlavního
města. Jiní návštěvníci přicházejí na místní koupaliště, další by mohl zajímat čakovický kostel
svatého Remigia, jediný toho jména v Čechách
i na Moravě, případně některé zachovalé průmyslové stavby v areálu cukrovaru. Z charakteru
naší městské části vyplývá, že jistě nebude vyhledávanou turistickou destinací. Měla by být příjemným místem k životu především pro své obyvatele, a to rovněž ocení i případní návštěvníci.

Bc. Blanka Klimešová (ČSSD)
Čakovice jsou jistě dobrým místem pro „lokální“
turistiku. Koupaliště v létě přiláká na tisíce návštěvníků z „vnitřní“ Prahy, krásný zámecký park
je také výborným místem pro odpočinek, ale
myslím, že v naší městské části mírně pokulhávají doplňkové služby. Zásadní je zejména absence kvalitních restaurací, kde se dobře se svojí rodinou najíte a zároveň tam nenecháte celou
výplatu. Měli bychom se zaměřit především na
to, jak do naší MČ přilákat další turisty. Jednou
z možností je vybudování cyklostezek či stezek
pro in-line bruslaře, zkvalitnění dopravy nebo
veřejných služeb a volnočasových aktivit jako
celku. Koncepce oněch volnočasových aktivit
by v naší MČ potřebovala celkově přebudovat,
ale to je pak už na samostatný článek.
Ing. et Bc. Michal Motyčka, DiS. (TOP09)
Praha je ideálním místem pro městskou turistiku, avšak Čakovice z tohoto pohledu zase tolik
nabídnout nemohou. I když kostel sv. Remigia
či náš čakovický zámek s nádherným přilehlým
parkem určitě stojí za návštěvu. Naše městská
část je spíše díky mnoha sportovištím, síti cyklostezek, miškovickému háji a samozřejmě v létě
i venkovnímu koupališti s nejkvalitnější vodou
v Praze ideálním místem pro aktivní turistiku.
Problém však vězí jinde. Pro rozvoj cestovního
ruchu je potřeba kvalitní infrastruktura. A ta tady
chybí. Je zde nedostatek kvalitní ubytovací kapacity (hotel či penziony) a také gastronomie tu
velmi pokulhává. Chybí zde kvalitní restaurace
s dobrou a regionální kuchyní. Slušně je možné
se najíst pouze v jednom podniku v Třeboradicích a Čakovicích. V Miškovicích to bohužel možné není. Chybí zde také veřejné toalety. Dnes je
toto „zázemí“ pro rozvoj jakékoliv turistiky nezbytné. Doba, kdy jsme byli schopni projet polovinu Evropy s májkou a rohlíkem v kapse na
zadním sedadle Karosy, je již nenávratně pryč
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Informace o činnosti Rady MČ a Zastupitelstva MČ
»»Na svém 109. – 112. jednání Rada MČ mimo jiné projednala:
 Oprava a nátěr oplocení zámeckého
parku při ulici Cukrovarská, k.ú. Čakovice, které provede společnost
BETRIMAX s. r. o., která podala nejvýhodnější nabídku.
 Vypsání výběrového řízení na opravu fasády na budově MŠ Čakovice II
a oprava sociálního zařízení MŠ, kterou provede společnost TRUMF, renovace a sanace, s. r. o.
 Vybudování propojovacího chodníku podél komunikace Bělomlýnská
firmou PRAGIS, a. s., která podala nejvýhodnější nabídku.
 Rekonstrukce interiéru salónku v Čakovickém zámku podle návrhu Karly

Schmid, která v minulosti úspěšně
navrhla také Schoellerův sál
 Uspořádání akce pro děti s názvem
„Pohádkový les - Princové a princezny“, která proběhne 14.9.2014 v Zámeckém parku a zajišťuje ji společnost Velká dobrodružství
 Předložení a vyhodnocení cenových
nabídek od dodavatelů na zřízení psích louček na pozemcích parc.č. 1203/3 a 1265/7, oba k.ú. Čakovice
 Předložení a vyhodnocení cenových
nabídek od dodavatelů na oplocení dětského hřiště Vatikán, kdy byla
schválena nabídka firmy LIGNUMSTAV s.r.o.

 Rekonstrukce ulice Ostravická v úseku
ul. Vážská a Dyjská a rekonstrukce
přechodu pro chodce na ulici Za tratí
při křižovatce s ulicí Za cukrovarem,
které zajistí společnost BEVI STAVCZ a. s.
 Schválení smluv o zajištění přednášek v Klubu seniorů na měsíc září prosinec 2014
 Objednávka herních prvků pro Relaxpark Třeboradické korzo od společnosti Hybaj, s. r. o.
 Různé žádosti o stanoviska a povolení.
 Různé nájemní smlouvy na bytové
a nebytové prostory.

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

Harmonogram mobilního sběru „Nebezpečného odpadu 2014“ –
Praha - Čakovice
Mobilní sběr nebezpečného odpadu pro občany zajišťuje
hlavní město Praha.
Při mobilním (zastávkovém) sběru lze bezplatně odložit následující druhy nebezpečného odpadu: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy,
lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky
(čistící prostředky), nepoužitelná léčiva a cytostatika, baterie
a akumulátory
Není možné odložit vyřazená elektrozařízení, např.: lednice, TV
a PC monitory, tiskárny, mobily, rádia, videa.
Úterý, 09. 09.

1. křižovatka ul. Schoellerova - V Pačátkách

15.00 – 15.20

2. křižovatka ul. Schoellerova - Mezi hřbitovy

15.30 – 15.50

3. křižovatka ul. Bělomlýnská - U Bílého Mlýnku (u garáží)

16.00 – 16.20

4. křižovatka ul. Schoellerova - Cukerní

16.30 – 16.50

5. křižovatka ul. Ke stadionu - Jizerská

17.00 – 17.20

6. ul. Něvská (MŠ 120 - parkoviště)

17.30 – 17.50

7. křižovatka ul. Cukrovarská - Vyhlídkova

18.00 – 18.20

8. křižovatka ul. Polabská - U zbrojnice

18.40 – 19.00
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VOK na bioodpad 2014
Vážení spoluobčané,
i v roce 2014 budou pro potřeby občanů přistavovány kontejnery na bioodpad. Připomínáme, že tyto kontejnery jsou určeny pouze pro občany městské části Praha – Čakovice.
Dále prosíme občany, aby odpad ukládali do kontejnerů
a NE VEDLE NĚJ!

Z MHMP přiděleno celkem 10 ks VOK na
bioodpad – na rok 2014
září
říjen
listopad

neděle
neděle
neděle

07. 09.
12. 10.
09. 11.

V červenci a srpnu MHMP přistavování VOK na bio pozastavil!
Kontejnery budou přistavovány mezi 9.00 – 12.00 hod.

Stanoviště těchto kontejnerů jsou následující:
Třeboradice – parkoviště u hřbitova / 1 ks
Miškovice – Na Kačence / 1 ks
Mimo tyto dny je možné využít za dohledu prac. TS ÚMČ Čakovice k ukládání bioodpadu do kontejneru v ul. Na Bahnech
ve dnech:
Duben – říjen: 13.00 – 17.00 hod
Listopad – březen: 12.00 – 16.00 hod
OTEVŘENO JE KAŽDÝ DEN KROMĚ ÚTERÝ A STŘEDY
Také tato služba je určena pouze občanům Čakovic, Miškovic
a Třeboradic za poplatek schválený radou MČ Praha – Čakovice a to dle velikosti odpadu.
DALŠÍ INFORMACE OTS ÚŘADU MČ PRAHA – ČAKOVICE –
TEL. 283 061 431

Blokové čištění komunikací
Čakovice

Miškovice

06.08.2014

13.08.2014

ul. Kysucká; ul. Svitavská od
ul. Ke Stadionu po ul. Něvská;
ul. Svratecká; ul. Niská; ul. Lužnická; ul. Doubravská; parkoviště Cukrovarské bytovky
ul. U Strouhy; ul. Koláře Kaliny;
ul. Chmelířova; ul. Rychtáře Šimona; ul. U Fořta; ul. Machnova
ul. U Vrbiček; ul. Krčmářovská

Čakovice

20.08.2014

ul. Něvská od ul. Oderská po ul.
Vážská; ul. Myjavská; ul. Dyjská
od ul. Ke Stadionu po ul. Něvská; ul. Litavská; ul. Radbuzská;
ul. Úslavská

Čakovice

27.08.2014

ul. Otavská; ul. Dr. Marodyho;
ul. Něvská od ul. Ke Stadionu
po ul. Vážská; ul. Jizerská od
ul. Ke Stadionu po parkoviště
školní jídelna

Čakovice

03.09.2014

ul. Cukerní; ul. Třtinová; ul. Krystalová; ul. Homolová

Třeboradice

10.09.2014

ul. K Teplárně; ul. V Pačátkách;
ul. Navarova; ul. Barešova;
ul. Špeciánova; ul. Kotršálova;
ul. Englerova; ul. Tryskovická;
ul. Pšovanská; ul. Kašeho;
ul. U Staré tvrze

Čakovice

17.09.2014

ul. Na Bahnech; ul. Řepová;
ul. Kostková; ul. Bělomlýnská
(slepá) od ul. Ouhrabkova;
ul. Kymrova; ul. Jindřichova;
ul. Petříkova

Čakovice

24.09.2014

ul. Vyhlídkova od ul. U Bílého
Mlýnku po ul. Polabská; ul. Hrdinova; ul. U Bílého Mlýnku;
parkoviště Cukrovarské bytovky

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

VOK (na objemný odpad)
Vážení spoluobčané,
v roce 2014 budou pro potřeby občanů
MČ Praha - Čakovice přistavovány kontejnery na objemný odpad. Tyto kontejnery zajišťuje MHMP a tím i stanovuje
podmínky výběru odpadu a druhu odpadu, který do VOK nepatří.
Upozorňujeme, že do těchto nádob je
zakázáno odkládat nebezpečný odpad,
(tj. televize, lednice, pneumatiky, chemikálie, zářivky, autobaterie), dále odpad
stavební a živnostenský a také bioodpad (na ten jsou přistavovány speciální

VOK jen na bioodpad, tj. na větve, trávu,
ovoce atd.).

Stanoviště těchto kontejnerů:
Třeboradice - parkoviště u hřbitova / 1 ks
Miškovice - Na Kačence / 1 ks

Kontejnery budou přistavovány ve středu ve 14.00 hod. a odvoz bude ten samý
den v 18.00 hod.

Z MHMP máme přiděleno na
období 7 – 12/2014 15x VOK.

Mimo tyto dny je možné využít stanoviště VOK Na Bahnech k odložení velkoobjemového odpadu a sutě do přistavených kontejneru.

červenec – 09.07., 30.07.
srpen – 20.08.
září – 10.09.
říjen – 01.10., 22.10.
listopad – 12.11.

kauza

Vyšetřování ztráty koaliční smlouvy

»»Rada naší městské části a celá
zdejší koalice má buď velkou ostudu
nebo zatraceně velkou smůlu! Ptáte se proč? Ztratila se totiž koaliční
smlouva a není nikde k nalezení.
Třináct signatářů z řad koalice ji podepsalo, ale nikdo z nich už ji nemá
nebo o ní mlčí. Zastupitel Miroslav
Hrubý před časem o její text požádal jak úřad, tak starostu dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím. Ale dostalo
se mu odpovědi: „Vaši žádost zamítáme.“

Pan Hrubý se nenechal jen tak odbýt
a žádal nadřízený orgán o pomoc, které se mu také dostalo. Magistrát nařídil
úřadu naší městské části, aby koaliční
smlouvu poskytnul, protože se jedná
o základní dokument politické samosprávy, který má být veřejnosti dostupný.
A tak čekal na text smlouvy, ale nedočkal
se. Ptáte se, jak je to možné? Inu, pan
starosta smlouvu nemá! A další radní, ti

nechtějí být za nepořádníky, a tak paní
tajemnici na žádost, aby smlouvu poskytli, raději nereagují. Nenašel se nikdo
z oněch 13 zastupitelů a radních, kdo by
onu záhadnou koaliční smlouvu podle
nařízení magistrátu poskytnul.
Možná by Vás napadlo, že se skutečně
stalo něco nevídaného a všichni ji ztratili. Tomu já nevěřím. Vždyť pan starosta je
zkušený podnikatel, který smlouvy jistě
jen tak nezahazuje. Nejspíš by se to dalo
jednoduše popsat slovy: „Nechceme ji
dát, a tak ji nedáme, protože nemáme!“
Pan Hrubý se snažil dál. Řekli mu ale, že
přece má návrh koaliční smlouvy, protože měl být kdysi též jejím signatářem,
a to že mu musí stačit. On ale chtěl vědět, jak vypadá konečná a podepsaná
verze, protože jedině tou se koalice při
správě naší městské části řídí. Nikoliv
návrhem, který odmítl v roce 2010 podepsat. Ten se musel změnit minimálně
v obsazení funkce předsedy kontrolního
výboru, kterou měl původně zastávat
on. Nedozvěděl se ale nic, pouze to, že
má návrh koaliční smlouvy (i když neak-

tuální), a tak už mu nikdo nemusí nic dávat. A s tím magistrát celou věc uzavřel.
A teď si asi říkáte, copak je v koaliční
smlouvě tak nebezpečného, že ji nesmí
veřejnost znát. Proč ji koalice tak urputně tají? Jak to, že nebyla zveřejněna už
dávno? Vždyť je přece zvykem ji zveřejnit i s programovým prohlášením, aby
občan mohl posoudit, jak politici plní
své sliby. V Čakovicích tomu tak není!
Jsem také zastupitel a věřte, nestačím se
tomu divit. A tak jsem napsal tento článek, abych Vás, laskavé čtenáře, požádal
o pomoc. Je možné, že někdo tu platnou
koaliční smlouvu má a mohl by ji nepořádné koalici přinést. A pokud ji nemáte,
tak pošlete na úřad žádost, aby Vám ji
poskytl. Když se bude ptát více občanů
a ne jen opoziční zastupitelé, smlouva
se možná najde – třeba stejně záhadně,
jako se ztratila. A naše městská část nebude mít „z ostudy kabát“. Děkuji za Vaši
pomoc.

Radek Štefanič – zastupitel za ČMT

Velký koaliční „problém“?

»»Koaliční smlouva. Několik opozičních zastupitelů poukázalo na konaném zasedání Zastupitelstva MČ na
nemožnost nahlédnout do koaliční
smlouvy stávající Rady MČ Praha
– Čakovice. Jedná se pouze o nafouknutou bublinu nebo o skutečný problém? Zeptali jsme se toho
nejpovolanějšího, starosty městské
části Alexandera Lochmana.

Pane starosto, jak vysvětlíte, že nejste
schopni doložit s vašimi koaličními
partnery smlouvu, kterou spolu máte
uzavřenou, a na základě které řídíte
naši městskou část?
Každá koalice by měla být schopna doložit existující koaliční smlouvu. Důležité
je ovšem zdůraznit to slovo „existující“.
Koaliční smlouva není nikterak zákonem
stanovena a jedná se pouze o soukromě-právní úkon, který nemá většího
vlivu na řízení MČ. Je zajímavé, že po
čtyřech letech má opozice zájem o koaliční smlouvu, v době, kdy končí volební
období. Celou dobu se o ní nezajímala.
Proč? To nevím.

K čemu je tedy ta vaše?
Tento dokument je opravdu triviální
a neřeší nic jiného, než personální obsazení a řešení případných sporů uvnitř
koalice, takže se netýká řízení běžného života naší městské části. Koaliční
smlouvu vlastně ani nepotřebujeme, jelikož jsme se ale před čtyřmi lety neznali,
zabezpečili jsme tímto aktem standardní personální obsazení radnice. Jak se
ukázalo, rozumná dohoda ve prospěch
městské části prokázala nadbytečnost
jakékoliv podobné smlouvy.
Takže vlastně dnes už není koaliční
smlouva potřeba, protože se již znáte.
V době, kdy se všichni hádají, naše radnice se semkla a pochopila, že tahá za
stejný konec provazu – ve prospěch občanů a ne ve prospěch jednotlivých zájmových skupin a sdružení.

– to je stejně zveřejněné na webu, chtějí
prostě, aby vše fungovalo a aby městská
část měla jasný směr k prosperitě všech.
A co názor opozice, že by měl být tento
dokument zveřejněn?
Jsme rádi, že opozice vyhledává malichernosti, místo aby přicházela s konstruktivním návrhem, na to už jsme si
zvykli. A také nechápu kroky některých
zastupitelů, kteří chtějí vidět koaliční
smlouvu, tváří se, že jí neznají a jako důkaz její existence ji posílají na Magistrát hl.
m. Prahy. Tím, že jí mají a mohou ji poslat
na „magistrát“ tak celou akci považuji spíše za politické snahy před volbami než za
logický konstruktivní krok opozice.

Ale já se stejně vrátím k obsahu koaliční smlouvy. Odráží se obsah ve fungování MČ a rozhodování Rady MČ?

Úřad není povinným s ubjektem, což
znamená že, koaliční smlouvu nemá zařazenou v seznamu dokumentů, jelikož
to je soukroměprávní akt, podepsaný
mezi soukormými osobami ještě před
ustavujícím (prvním) zastupitelstvem, tj.
v době, kdy nikdo nebyl ve funkci.

Občané posuzují konkrétní hmatatelné
výsledky práce vedení radnice, tolik je nezajímá kdo je předsedou té či oné komise

Tento zastupitel byl zvolen za koaliční
stranu.
Jaroslav Svoboda
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Spolkový den: za rok zase nashledanou
»»První

ročník čakovického Spolkového dne lze jistě hodnotit jako
velmi vydařený. Návštěvníkům prostranství před zámkem se představily takřka všechny spolky z naší
městské části a nechyběli ani zástupci integrovaného záchranného
systému nebo DDM.
Již od deseti hodin dopoledne se
21. června otevřely pomyslné brány
Spolkového dne a alespoň jeden den
v roce byly k vidění všechny spolky z Ča-

kovic, Miškovic a Třeboradic na jednom
místě pohromadě. Nabídka byla opravdu pestrá - od kulturních uskupení přes
mateřská centra až po sportovní oddíly.
Děti se mohly vydovádět hned v několika disciplínách.
Po celou dobu bylo připraveno občerstvení a pro část mladších návštěvníků
i dětský koutek. Ten měl však u dětí velkou konkurenci, a to v předvádění policejní techniky, kterou ukázali zástupci
MP hl. m. Prahy a také hasiči.
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Během slavnostního dne účastníci oslavili příchod léta a představili místní spolky i přespolním návštěvníkům. Čakovický Spolkový den uspořádalo občanské
sdružení Bílej mlejn, Klub LíPa z Třeboradic a keramický ateliér Střípek. A jak
se pořadatelé shodují, první ročník je za
námi a těšme se na ten druhý. „Děkujeme všem za účast na prvním Spolkovém
dni. Doufáme, že se líbil a těšíme se na
2. ročník,“ zveřejnili na svých facebookových stránkách zástupci Bílýho mlejna.

(red)
Foto: Kateřina Marszálková

Hledáme spolehlivou slečnu/paní
pro doprovod dcery (6let) ze ZŠ do ZUŠ
nebo domů, popř. hlídání. Vše v Čakovicích. Bližší info na email. adrese hlidanivcako@gmail.com. Tel.: 603539335.

ŽALUZIE - ROLETY - MARKÝZY
SÍTĚ PROTI HMYZU
tel.: 777 111 247, info@sun-way.cz, www.sun-way.cz
konzultace a zaměření ZDARMA

Kultura 11

Lilie opět provonily Čakovice
»»Již posedmé přivítala naše městská část pěstitele lilií ze všech kou-

tů republiky. Na sedmé Výstavě lilií, kterou již tradičně pořádá SZO
Martagon, se sešlo hned třináct liliářů. Mezi nimi se objevili i ti domácí, z nichž někteří obhajovali své úspěchy z loňského roku.

Úspěchy domácích
Čakovičtí pěstitelé měli letos velkou konkurenci. Mezi třinácti vystavovateli mělo
své zastoupení například město Náchod, Rakovník, či Hrob u Teplic a Tábor. I přes
to si však místní vedli nadmíru dobře. Anna Hauptychová, jež obhajovala prvenství v anketě diváků, letos získala třetí místo. Ocenění za mimořádný exponát si
odnesl Karel Utratil, který vystavil lilii Senhora Alice. Vzácné „kousky“ představil
i Vratislav Novák. Mezi nimi se mimo jiné objevila i nejtmavší lilie na výstavě.
Výstavu však ovládl Václav Poslední z Hrobu u Teplic, který zvítězil jak v anketě
diváků, tak v hodnocení přítomných znalců. Hned za ním v očích návštěvníků
bodovala čakovická rodačka žijící v Náchodě Eva Kudrnáčová.

Park bude díky liliím barevnější
Činnost SZO Martagon však s výstavou rozhodně nekončí. „Dostali jsme od vedení městské části požehnání k vytvoření dvou záhonů v prostoru mezi fontánou a zámkem,“ říká předseda SZO Martagon, pan Vratislav Novák. „Máme také
připravené lilie pro podzimní výsadbu v parku kolem promenády od jezírka až
k rybářské chatě. V plánu je také postupný výsev Lilium martagon ve vybraných zákoutích parku. Čakovice mají přece ve znaku lilii, tak se to sem hodí.“

Česká odrůda Hadrián od Břetislava Mičulky
Nikola Staňková z Velehradu, exponát vystavil Karel Utratil.

Z výstavy na zámku 28. -29.6.2014 liliáři Vratislav Novák,
předseda Martagonu a přítel Ján Zákopčaník který je velkým
milovníkem botanických druhů lilií.

Úspěšná expozice Václava Posledního z Hrobu u Teplic.

Kdo zachrání princezny a prince?
»»Máte

rádi pohádky? Chtěli byste
potkat opravdu hodně princů a princezen na jednom místě? Tak to určitě
doražte se svými dětmi do pohádkového lesa s názvem Princové a princezny. V neděli 14.9. na vás v zámeckém parku v Čakovicích bude
čekat Růženka s dorty, Bajaja s drakem, Zubejda s velbloudy, král Miroslav, princezna Mulan, Třetí princ
s hady i Popelka. Již druhý pohádko-

vý les zde pro vás totiž ve spolupráci s MČ Praha - Čakovice připravila
společnost Velká dobrodružství.
Dvoukilometrovou trasu mohou děti
projít kdykoliv od 13 do 18 hodin. Na
startu dostanou průvodní dopis s popisem trasy a namalovanými pohádkovými postavami, které na ně na trase budou čekat. U každé z nich pak dostanou
nějaký zapeklitý úkol, za jehož splnění
dostanou do dopisu razítko. Pokud splní

všechny úkoly, čeká je v cíli u Sněhurky
a trpaslíků královský poklad.
Trasa výletu začíná tak jako na jaře pod
zámkem. Pokud chcete být přednostně
posláni na cestu v čase, který vám vyhovuje, zaregistrujte se týden před akcí na
www.velkadobrodruzstvi.cz do formuláře v rubrice Pohádkový les. Přijít můžete
ovšem i bez registrace. Doražte v jakémkoliv počasí. Budete se dobře bavit!

(red)
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Kinobus měl v Čakovicích úspěch
»»V letošním roce jsme se znovu do-

čkali návštěvy Kinobusu Dopravního
podniku hl. m. Prahy v naší městské
části. Od 14. do 17. července jste
mohli na náměstí J. Berana každý
večer sledovat ty nejlepší filmy.
Již sedmý ročník letního filmového turné
prostřednictvím mobilního kina Kinobus
odstartoval 23. června na Petříně. Celkem letos filmový Kinobus navštívil a navštíví 12 míst, kde se uskuteční 49 projekcí. "Každý den od pondělí do čtvrtka
je na programu jeden celovečerní film
z tuzemské produkce, v rámci každého
stanoviště jsou vždy připraveny čtyři
filmové večery. O víkendech na promítání Kinobusu naváže partnerský projekt
rádia Regina v Karlíně," uvedli v tiskové
zprávě zástupci DPP.
Většinu programu tvoří úspěšné komedie z české produkce jako Vejška, Babovřesky, Krásno, Martin a Venuše, Polski
film a další. Z vážnějších uveďme například filmy Kandidát, Bathory nebho
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Příběh kmotra. Veškerý program je pro
návštěvníky zcela zdarma, takže máte
opravdu skvělou možnost strávit letní
večery s kvalitními českými filmy.

na v pátek 12. září u příležitosti konání
festivalu Stop Zevling. Promítání začíná
vždy po setmění, mezi 20.30 a 21.45 hodinou.

Kandidát Čakovice nadchnul

Protože za vstupné nezaplatíte vůbec
nic, můžete spojit zábavu s účinnou pomocí a při návštěvě Kinobusu podpořit
charitativní akci Pomozte dětem!

Hned na prvním promítání 14. července se diváci dočkali opravdu výtečného
kousku. Film kandidát přilákal na náměstí celou řadu diváků a naše „mobilní“
letní kino hlásilo hned při prvním promítání zcela obsazeno.
Z důvodu dovolené starosty Alexandera
Lochmana celou sérii promítání zahájila
paní místostarostka Blanka Klimešová,
která všechny diváky seznámila s pravidly promítání a také s filmy, které po
Kandidátovi následovaly. Byly to Martin
a Venuše, Grandhotel a Polski film.

Více o Kinobusu
Kinobus nabízí celkem 200 míst k sezení. Kromě toho bezplatnou půjčovnu
dek a možnost zakoupení občerstvení.
Letošní pouť Kinobusu bude zakonče-

televizní antény, satelitní paraboly,
anténní stožáry, zesilovače, účastnické
zásuvky a ostatní komponenty pro
nerušený příjem televize Vám dodá
a odborně namontuje Váš anténní
technik Roman Andrle z Prahy 9 Čakovic.

 AND BACK TO SCHOOL
KOLEM SVĚTA A ZPÁTKY DO ŠKOLY

Sobota 30. srpna 2014
14:00 - 18:00
DEN 
DĚTSKÝ
ZŠ Čakovice
Spousta her a soutěží pro děti  Poníci  Vystoupení
zpěvačky Jany Rychterové  Zahraniční hosté 
Odměny a zábava pro celou rodinu  Vstup zdarma

Sobota 30. srpna 2014
14:00 - 18:00
Pořádá ZŠ Dr. Edvarda Beneše, nám. Jiřího Berana 500,
televizní antény, satelitní paraboly, anténní stožáry, zesilovače, účastnické
196 00,
ve spolupráci s The Life Center.
zásuvky a ostatní komponenty pro nerušený příjem televize Vám dodá
a Praha 9 – Čakovice

ANDaBACK
TO SCHOOL
Více info na: www.zscakovice.cz
thelifecenter.cz.
ZŠ Čakovice
odborně namontuje Váš anténní technik Roman Andrle z Prahy 9 Čakovic.

MONTÁŽ ANTÉN

Kvalitní práce i materiál, korektní jednání,
krátké termíny.

Tel. 602 321 856, mail krakentv@seznam.cz,

Anténní systémy na rodinné domy na míru, opravy a modernizace STA,
www.anteny‐kraken.cz
satelitní přijímače a karty,
příjem z několika družic, satelit do karavanu atd.

KOLEM SVĚTA A ZPÁTKY DO ŠKOLY

Sobota
srpna
Spousta her 30.
a soutěží
pro děti2014

Poníci  Vystoupení
zpěvačky
Jany
14:00 - 18:00
Rychterové  Zahraniční hosté 
Odměny a zábava pro
rodinu 
ZŠcelou
Čakovice
Vstup zdarma.

Tel.: 603 730 624

HAVE

DĚTSKÝ DEN 

MONTÁŽ ANTÉN

Anténní systémy na rodinné domy na
míru, opravy a modernizace STA, satelitní
přijímače a karty, příjem z několika družic,
satelit do karavanu atd.

Plastová
zatravňovací
dlažba
Puruplast je ideální pro zpevnění
všech typů nejen zatravněných ploch –
od zahrad, přes parkoviště, cesty a
chodníky, střechy a výběhy pro koně.
Jednoduchá manipulace a pokládka.

Stejně tak, jako předchozí ročník, i ten
letošní pro vás zařídila Jindra Soroková.
I jí děkujeme.
(red)

Spousta her a soutěží pro děti  Poníci  Vystoupení
zpěvačky Jany Rychterové  Zahraniční hosté 
Odměny a zábava pro celou rodinu  Vstup zdarma

Pořádá ZŠ Dr. Edvarda Beneše,
nám. Jiřího Berana 500, 196 00,
Pořádá ZŠ Dr. Edvarda Beneše, nám. Jiřího Berana 500,
Praha
Čakovice
ve spolupráci
196 00, Praha 9
9 ––Čakovice
ve spolupráci
s The Life Center.
Více info na: www.zscakovice.cz
a thelifecenter.cz.
s The Life Center.

spol. s r.o.

Bělomlýnská 45
Praha 9 - Čakovice

Více info na:
www.zscakovice.cz a thelifecenter.cz

www.havepraha.cz
Kvalitní práce i materiál, korektní jednání, krátké termíny.

osobnost 13
Pavel Tekel umí sestrojit i vlastní ultralight

Postavil vlastní letadlo a má ho v garáži.
Proletí se ještě?
»»Narodil se na Slovensku v obdo-

bí první republiky. Zažil II. světovou
válku, Slovenský štát, osvobození
i 40 let socialismu. Vyučil se truhlářem a dlouhá léta pracoval jako
modelář. Díky jeho modelům jsme
se mohli vozit např. v autech zn.
Škoda. O kom je řeč?
Pavel Tekel z Miškovic se narodil 3. března
1929 v Liptovském Mikuláši. Měl těžké dětství, dodnes, když na to vzpomíná, vlévají
se mu slzy do očí. Už „za Maďarů“ se Slováci nemohli vzdělávat a první republika leccos podědila. Rodiče ho tak nechali zapsat
na církevní evangelickou školu.
Po ukončení obecné školy, to bylo již za
„Hlinkovců“, se učil v klášteře. V této době
ale společnost chtěla vymýtit jiná náboženství než katolické. Ovšem za těchto
podmínek se v klášteře ničemu příliš
nenaučil. Kněží sami nebyli žádní vědci
a naučili děti zejména být správnými katolíky. To se ale malému Pavlovi nelíbilo.
Proto ho zprvu nepustili do „měšťanky“.
Do té se dostal až v roce 1941. V roce
1943 šel již do učení a s trochou nadsázky byla truhlařina jasná volba. Učil se do
roku 1946 a pak musel být ještě další tři
roky v učení u mistra (dnes bychom řekli,
že vykonával praxi, pozn. red.). V Liptovském Mikuláši nastoupil do učení a oba
mistrové byli Češi. Právě zde se poprvé
setkal s modely a o budoucnosti bylo
rozhodnuto.
Málokdo má asi dnes v garáži
vlastnoručně vyrobené letadlo, se
kterým se může proletět

Modelařina a cesta do Čech
V roce 1949 chtěl na svém mistrovi, aby
mu přidal peníze. Vyžít se skutečně nedalo! Nesetkal se však s úspěchem a tak
odchází do Žiliny do opraváren dřevěných „větroňů“.
V roce 1950 Pavel narukoval do Valašského Meziříčí a po 2 měsících byl přeřazen
do Mariánských Lázní a pak do Kbel, kde
strávil 3 roky u protivzdušné obrany Prahy. Po skončení základní vojenské služby v roce 1953 našel práci v letňanském
Letovu. Ohýbal tam trubičky a jeho dílna
byla hned vedle modelárny. Sem se chodil ve volných chvílích dívat na kolegy a
snažil se něčemu přiučit. Dostal se poté
k modelování křidýlek na letadla. Ovšem
po skončení korejské války se letadla
přestala vyrábět v takovém množství a
Letov začal propouštět. Odešel tedy do
n. p. Avia a rovnou za svým snem, do
modelárny.

Modely pro škodovku
V Avii vyráběl slévárenské modely ze
dřeva. Zrovna zde ale končila letecká
výroba. Vyráběly se stíhačky, bitevník
B33 aj. Vyráběl dokonce model pro lodní
šroub. Rychle se tak stal jedním z nejlepších modelářů v továrně. V 70. letech dělal slévárenské modely pro Škodu Mladá
Boleslav a díky těmto modelům mohla
Škoda vyrábět odlitky motorů do tehdejších typů.

Životní hobby
Největší zálibu měl však Pavel v létání.
Za svůj život složil zhruba 10 dálkově ří-

zených modelů letadel. Že se nejednalo
o žádné dětské modýlky, dokazuje fakt,
že rozpětí křídel jednoho modelu bylo
i 2,5 m. Motory do modelů dával benzínové a vždy se řídil heslem, že letadlo
musí létat. Bylo to vše ale tak jednoduché? „Určitě ne. Ale už v Žilině v mládí
jsem se naučil počítat profil a všechno
okolo, co bylo potřeba,“ říká sám. Za vrchol své tvorby považuje vlastnoručně
sestrojený „ultralight“. Ten má rozpětí
křídel 7 m, délku 4,5 m, motor z trabanta
o výkonu 32 koní a třílistou vrtuli. Kam
ale chodil Pavel létat? „Létat jsme chodili
na letiště za Veleň, tam bylo staré práškovací letiště a tak i ideální podmínky.
S „ultralighty“ jsme pak chodili létat na
letiště do Brandýsa,“ líčí.

Podzim života
I přes svůj věk Pavel rozhodně nezahálí. Fotbal už závodně nehraje jako před
léty, za holkami už také neběhá jako dřív,
ale kutila v sobě nezapře. „Protože jsem
nedostal od lékaře potvrzení, abych
mohl i dál řídit auto, byl jsem nucen se
přizpůsobit. Postavil jsem si tedy vlastní
motocykl,“ na který, jak sám říká, „papíry“
nepotřebuje.
Pavle, co byste vzkázal čtenářům
a svým následovníkům?
„Aby dělali to, co je baví. Něco jiného
je, když se člověk učí z donucení, anebo
když to dělá s chutí. Člověka prostě jeho
práce musí bavit, ať je jakákoliv,“ říká Pavel Tekel.

Jaroslav Svoboda
Modeláře a kutila Pavla Tekela ani v penzi
nenajdete jinde než u ponku, který mu byl
přítelem celý život
Foto: Jaroslav Svoboda
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Listovat v čakovických novinách si můžete už 56 let

»»Historie

novin a časopisů v Čakovicích sahá až daleko do padesátých let minulého století. Začala se
psát přesně v roce 1958, kdy rada
MNV zahájila vydávání prvních novin – Čakovického zpravodaje.
První zpravodaj vycházel obdobně jako
dnes, tedy měsíčně. Jeho náplní byla
hlavně osvěta a zvýšení informovanosti
obyvatel, ale také aktuální otázky politického života. V redakci zasedli členové
výboru a místních učitelů, vedl ji pan
J. Sedlák – tajemník MNV. O ilustrace časopisu se postaral Josef Hradecký.
O začátcích čakovické publicistiky se ve
své knize zmiňuje například J. Krákorová,
když cituje jeden z tehdejších článků: „Po
nastěhování do jednoho z nových bloků
bytových jednotek, se mužští obyvatelé
jednomyslně shodli na tom, že ženy jsou
jedinou příčinou nesvárů v domě. Uzavřeli dohodu, že všechny problémy budou řešit mezi sebou, a tak zajistí klidné
soužití v domě. Ve svých domácnostech
si to pak již každý zařídí – vždyť jsou
chlapi! A jak to dopadlo? Ne všichni jsou
chlapi. A jeden z nich zklamal. Podlehl,
a navíc ještě poskytl živnou půdu několika závistným a pomlouvačným jazykům.
A tak ani tento blok nebyl uchráněn tradičních jednotkových nesvárů.“

zím titulem byly již na značně vysoké
profesionální úrovni. V redakční radě
zasedli například J. Charvát, L. Straková,
J. Palyza a jiní.

ři“ odmlčeli, byl místní Občasník. První
a poslední číslo, které vyšlo v roce 1991
mělo celkem čtyři strany a skládalo se ze
čtyř neautorizovaných článků.

Grafické zpracování novin bylo prosté,
na titulní straně byl obraz MNV, dnešního „úřadu“, nakreslený akademickým
malířem J. Skřivánkem.

Až v roce 1995 bylo z iniciativy starosty
Jonáka rozhodnuto opět vydávat místní
časopis (zpočátku čtvrtletník). Na tradici předešlých periodik tak konečně navázal zpravodaj U nás v Čakovicích. Ten
poprvé vyšel v březnu 1995, a to v nákladu 300 ks. Jeho obsahovou náplní byly
zprávy snad ze všech oblastí místního
zájmu. Ze čtvrtletníku se později stal
měsíčník a v této podobě ho známe doteď, jen design se několikrát změnil.

Čakovické rozhledy byly vydávány v nákladu 200 až 400 kusů. „Články doprovázely milé ilustrační obrázky L. Strakové,“
píše dále J. Krákorová v knize Čakovice,
Miškovice Třeboradice. Poslední vydání
novin spatřilo světlo světa v roce 1990
a neslo označení 4/90.

Novodobá historie našich novin
Ještě poslední snahou o vydávání novin, než se na řadu let čakovičtí „noviná-

Jaroslav Svoboda
První čakovické noviny – Zdroj: Čakovice,
Miškovice, Třeboradice, 2005

Zpravodaj vystřídaly Rozhledy
Dalším čakovickým periodikem, které
navázalo na první Zpravodaj, byly Čakovické Rozhledy. Ve srovnání s předcho-

Novější vydání čakovických novin

Čakovické rozhledy navázaly na úspěšný
Čakovický zpravodaj
Zdroj: Ilona Bervicová
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Poznáte je? Pomozte objasnit historii obce!

»»V průběhu 2. světové války byla

povolána část občanů Čakovic i přilehlých obcí k budování zákopů. Podle fotografie to bylo na jaře r. 1943.
Před odjezdem pořídil na dvoře MÚ
Čakovice s největší pravděpodobností jejich foto pan Volšanský, sedící jako první na pravé straně.

Dle hodnověrného svědka byla jejich pracovištěm oblast kolem obce Horky u Olomouce. Část nebo všichni dezertovali
a při nebezpečném útěku zažili mnoho
příhod. Podle dnes již těžko ověřitelných
informací je na fotografii p. Tůma, Remiš,
Vavírka, Kožmín a p. Volšanský. Poznali-li
jste vašeho příbuzného nebo známého,
případně, máte-li i jiné vědomosti o této
události, prosím napište nám do redakce
nebo formou SMS na číslo 732 982 338.

Zákopníci z Čakovic. Poznáváte někoho z osob na fotografii?

Jan Sládeček

Fotohádanka

V minulém čísle jste správně hádali, že se jednalo o stavení Bílého mlýnku, který již dnes neexistuje. První správnou odpověď nám tentokrát zaslal pan František Jouza, kterému gratulujeme.
Uhodnete i tentokrát naši fotohádanku? Poznáte,
o které místo jde? Fotografie z poloviny 20. století
jistě napoví. *
* Výherce fotohádanky se může soutěžně zúčastnit zase
nejdříve za 3 měsíce

František Jouza je opravdovým čakovickým
patriotem. Proto také ihned poznal Bílý mlýnek
Foto: Jaroslav Svoboda
KURZY AJ v budově gymnázia od
16.9. Mírně a stř. pokročilí, výuka 1x
týdně úterý od 18/19h v malých skupinách. Kč 2 300,-/pol. Tel. 728 386 081
C

Poznáváte místo na historické pohlednici?
Neváhejte a pište na mail:
jaroslav.svoboda@cakovice.cz nebo unas@cakovice.cz
Na nejrychlejšího opět čekají zajímavé odměny.

HODINOVÝ MANŽEL - stavební inženýr. Práce v domácnostech - spolehlivě, pečlivě, kvalitně (www.manzelho122x45mm procházka.pdf 1 8.1.2014 13:07:53
dinovy.cz), tel. 774 908 240

Hledám byt v Čakovicích! Dlouhodobě za rozumnou cenu. Tel.:
775 061 499.

Realitní kancelář
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Realitní makléř
pro Váš dobrý obchod
731 618 372, p.prochazka@re-max.cz
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Cukrovka: nenechte ji zničit vaše tělo
»»Nemusíte chodit k lékaři, abyste

slyšeli tisíce rad a doporučení, jak
zdravě žít, jak předcházet obezitě
a tím si prodloužit a zkvalitnit svůj
život. Bohužel, do naší diabetologické ambulance míří měsíčně stovky
nemocných lidí, kteří z různých důvodů dlouhodobě svoji nemoc podceňovali. V případě již přítomných
komplikací diabetu je na dobré rady
pozdě.

Občas těmto lidem i rozumím. Často do
ambulance přijdou až ve chvíli, kdy potřebují pomoc, protože mají různé obtíže. Trápí je silné bolesti, nemohou v noci
spát, mají pocit, že křeče v nohách už nikdy neustanou. Ještě více jsou nešťastní,
když se z malé ranky na noze stává velký
nezhojitelný vřed, a tak mají pocit, že jediným východiskem je amputace nohy.
Téměř noční můrou pak je riziko selhávání ledvin nebo vzniku takzvané retinopatie – tedy poškození cév sítnice oka,
které může vést až k slepotě.
Ano, i to je cukrovka. Přesněji komplikace, které jsou s diabetem mellitus 2. typu
spojeny. O tom, u koho vzniká a proč,
jste si možná přečetli už mnoho řádků.

Proto mi dovolte, abychom vás v prvním
díle našeho seriálu o diabetu seznámili
se základními pravidly, které vám mohou pomoci ke zmírnění následků této
novodobé epidemie. A pokud jí už trpíte, zkusme si zrekapitulovat jednoduché
zásady, jak s touto nemocí žít, aniž by vás
omezila natolik, že ztratíte elán a chuť
k aktivnímu životu.
Odhalte cukrovku včas a nečekejte na to,
až vám začne ničit život. Nejvíc pro sebe
můžete udělat v prvních 10 měsících po
odhalení diagnózy.
Někdy mám pocit, že slovo prevence je
pro mnoho lidí prázdné slovo, které začnou registrovat až ve chvíli, kdy zjistí, že
ji podcenili. Jenže za slovem prevence se
neskrývá pouze předcházení vzniku diabetu, ale také nebát se jej včas odhalit
a nenechat jej opanovat vaše tělo.
Proč vlastně my, lékaři, tolik trváme na
tom, že základním stavebním kamenem
pro snesitelnější život bez cukrovky i s ní
je předcházení obezitě nebo snižování
váhy správným životním stylem? Nedávno dokončená studie Diabetes Prevention Program (DPP), jejíž účastníci
v průběhu jednoho roku pod dohledem

trenéra změnili životní styl (se zaměřením na mírnou redukci váhy a zvyšování tělesné aktivity), dokázala u osob
ve věku kolem 60 let snížit počet nově
hlášených případů diabetu o 71 %. Simulované výsledky naznačují, že úprava
životního stylu po 10 letech od studie
dokázala snížit nástup diabetu o 59 %,
městnavého srdečního selhání o 34 %
a ischemických chorob srdečních (zejména infarktu) o 22 %. O 22 % kleslo
také riziko úmrtí.
Dlouhodobě své pacienty nabádám
i k tomu, že nejdůležitějším faktorem
snesitelného života s cukrovkou je její
včasné odhalení a také zahájení léčby

Následky cukrovky mohou být
velice závažné

senioři
mnohem dříve, než vůbec pocítí, co
tato zákeřná choroba dokáže s tělem
udělat. Zjednodušeně řečeno: nechte si
u svého praktického lékaře pravidelně
měřit hladinu cukru v krvi. A když dostanete zprávu o tom, že máte cukrovku, začněte konat. Nečekejte na bolesti.
Přestože se pravděpodobně diabetu už
nezbavíte, existuje dnes mnoho moderních lékařských postupů, jak komplikace
oddálit a mnohdy jim úplně předejít.
S dobře stabilizovanou cukrovkou lze
prožít stejně hodnotný život jako vedou
ti, kteří cukrovku nemají. Dnes to nejsou
jen pilulky, kterými můžeme léčit obtíže pacientů. V ambulanci kromě standardní farmakoterapie a již zmíněného
působení na změnu životního stylu používáme i fyzikální metody léčby bolesti.
Magnetoterapii, nově pak přístroj pro
fyzikální léčbu MDM. Pomáhá zejména
lidem s diabetickými bolestmi (takzvanou diabetickou neuropatií) a nově i léčbě chronických ran – tedy diabetickým
nohám. Často jej využívají i lidé v pokročilém stadiu a i u nich pozorujeme úlevu
až v 80 procentech případů. U pacientů
„začátečníků“ může tento přístroj průběh komplikací zpomalit a zmírnit jejich
obtíže.
A ještě poslední rada na závěr: Nezapomeňte, že nejvíc pro sebe můžete udělat
v prvních deseti měsících po odhalení
této nemoci. Čím dříve dostanete svoji cukrovku pod kontrolu, tím menší je
v budoucnosti pravděpodobnost vzniku
komplikací. Takže žádné odkládání!

V příštím díle se zaměříme už trochu
konkrétněji na to, co s tělem dělá takzvaná diabetická neuropatie a jak předcházet rizikům, které jsou s touto komplikací
spojené.

Češi a diabetes
 Stát vynaloží na roční léčbu jednoho pacienta s diabetem přibližně
33 540 Kč. Ministerstvo zdravotnictví vyčíslilo celkové roční náklady na
38 miliard korun. Zdravotníci registrují přes 840 tisíc diabetiků. Dalších
100 tisíc lidí o své nemoci neví.
 Lékaři doporučují screening diabetu
pro všechny osoby od 45 let věku
s rizikovými faktory i přes to, že nevykazují žádné příznaky. Ačkoli pro vás
nebudou výsledky optimistické, je to
stále dobrá varianta – dodržováním
zásad se můžete komplikacím cukrovky úplně vyhnout.
 Téměř polovina české populace má
v rodinné anamnéze diabetes mellitus.
 Češi jsou obéznější, než lidé v jiných
částech světa. Lékaři upozorňují na
to, že za posledních 14 let vzrostl
počet obézních lidí ze 14 na 21 procent. Celosvětový průměr je 17,2 %.
Alarmující je také nárůst obézních
patnáctiletých - vzrostl z 9 na 15 procent.
MUDr. Dagmar Bartášková
Diabetologická a podiatrická ambulance
Milan Kvapil s.r.o.
MDM Centrum

Klub seniorů
Přednášky na září 2014
10.9. Celodenní výlet na zámek
Telč a do jihlavské ZOO
17.9. 14.00 hod. PhDr. J. Sommer,
CsC. – Lanzarote – Dataprojekce
s promítáním
Vycházky a výlety
Celodenní výlet na státní zámek
Duchcov a lázně Teplice
Před zakončením sezóny vyrazíme
ještě dne 23.9.2014 na státní zámek
Duchcov. Navštívíme prohlídkové
trasy, v rámci kterých můžete objevovat sběratelské a mecenášské aktivity původních majitelů z rodu Valdštejnů, dozvíte se mnoho pikantností ze života Giacoma Casanovy,
nejslavnějšího obyvatele duchcovského zámku. Po obědě v Restauraci
Casanova vyrazíme do Lázní Teplice,
kde nás čeká nejen prohlídka lázní,
ale i koupání v termálním bazénu.
Cena za zájezd (vstupy, oběd, lázně)
činí 360,- Kč. Sraz účastníků je v 7.30
hodin na nám. J. Berana.
24.9. Eva Sokolová – vycházka
„Na Císařské louce stojí řada topolů“ – Procházka po uměle vytvořeném ostrově s výkladem o jeho
bohaté historii a s mnoha krásnými
dálkovými výhledy. Sraz účastníků
vycházky v 11.50 u Tesco Stores.
1.10. 14.00 Odpoledne s místostarostou J. Vintiškou
Otázky a odpovědi kolem dopravy
a místního rozvoje v Čakovicích
8.10. 14.00 PhDr. J. Sommer, CsC. –
„Synové a dcery Marie Terezie“
22.10. Vycházka s Evou Sokolovou
– „Klášter benediktinů U Sv. Markéty v Břevnově“
Klášter je nejstarším mužským zařízením v naší zemi – založen r. 993.
Kostel je dílem Kryštofa Dientzenhofera a nachází se v něm soubor
obrazů Petra Brandla. Spojeno s procházkou po okolí. Sraz v 9.30 hodin
na konečné autobusu u Tesca v Čakovicích .
29.10. 14.00 Jindra Soroková
„Londýn a Madame Tussauds“
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Mužstvo A suverénně vyhrálo svoji
skupinu a postoupilo do I.B třídy
pražského přeboru
Foto: red

Počátkem letošního roku začal klub
i s omlazováním výkonného výboru.
Funkci předsedy klubu převzal dlouholetý hráč a člen výboru pan Vít Bednařík
a funkci sekretáře převzala paní Petra
Svobodová. To neznamená, že staří odcházejí. Zůstávají jako členové výboru
a budou ještě nějaký čas předávat zkušenosti.
Trenérské práce se ujal pan Petr Seidel
a výsledky v soutěži a přípravě na sebe
nenechaly dlouho čekat. Rozšířil se i počet členů, kteří s kamarády z SDH Čakovice pomáhají s náplní akcí.

Letní bilancování miškovických fotbalistů
»»V letošní sezóně se v Miškovicích

fotbalu dařilo. Mužstvo A suverénně vyhrálo svoji skupinu a postoupilo do I.B třídy pražského přeboru.
Mužstvo B se umístilo v popředí své
skupiny a z dobrého výsledku se zrodil postup do II. třídy. To miškovický fotbal zažil pouze třikrát za svou
dlouholetou činnost, a tak věříme,
že se oběma mužstvům bude dařit.

Co se nám nedaří, je práce s mládeží.
Nezájem dnešní mladé generace o sportovní vyžití je katastrofální a silně varující. V této sezóně jsme museli ukončit
činnost mladšího dorostu pro velký
nezájem a nedostatek hráčů, což klub
stálo ze strany PFS nemalé prostředky
formou pokut. Klub o mládež zájem má,
a tak prosíme mladé i dospělé, zkusme
to znovu!

V měsíci únoru začínáme dětským karnevalem s kulturním programem. Pokračujeme dalším ročníkem otevřených rybářských závodů o pohár předsedy klubu.
Klasických pálení čarodějnic se účastní
nejen skoro celá naše obec, ale i obce
ostatní. Červnové sportovní odpoledne
bude pomalu uzavírat druhou desítku
svých ročníků. Před začátkem podzimní
sezóny členská základna a hlavně stará
garda uctívá turnajem památku našeho
letitého kamaráda Memoriálem V. Měchury.
Rok ukončíme akcí pro nejmenší, a to setkáním s andělem, čertem a Mikulášem.
Foto z popisovaných akcí najdete na
facebooku FC Miškovice. K těmto aktivitám přidejme ještě práce okolo velkých
investic a údržbu areálu.

Miloš Pešek, FC Miškovice/red

Ligové zkušenosti se budou předávat těm nejmenším
»»V

minulém vydání časopisu jste
se mohli dočíst o úspěších dvou
žákovských týmů SK Třeboradice –
starší přípravka a starší žáci postoupili do nejvyšších pražských soutěží.
Ovšem v Třeboradicích nejsou jen
tyto dva žákovské týmy. V záznamech klubu můžeme nalézt celkem
6 žákovských kategorií, a to od školičky až po starší žáky.

Většina trenérů má osobní zkušenosti s ligovými týmy a s jejich systémovým fungováním s mládeží. To se třeboradičtí budou snažit předat právě těm nejmenším.
Nejmenší školičku - ročníky 2008 a 2009 povede trenér Martin Šádek, bývalý hráč
Sparty Praha. Věříme, že pro ty nejmenší
bude správnou volbou a předá načerpané zkušenosti z velkého klubu právě této
fotbalové drobotě.

Mladší přípravku, ročníky 2006 a 2005,
vede odchovanec třeboradického fotbalu Jan Novák. Ten působil například
v dorostu Bohemians 1905 a hrál v jednom týmu s Honzou Morávkem, který
momentálně působí v německé bundeslize. Honza Novák zhodnotil ukončenou
sezónu svého týmu slovy: „Pro kluky byla
sezóna vůbec první, kdy už se mohli zúčastnit nějaké soutěže. Někteří kluci hra-
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jí fotbal 3 roky a někteří začínají. Cílem
prvního roku v soutěži nebyly výsledky,
ale to, aby se kluci zase posunuli ve svém
vývoji dál. Snažili jsme se, aby se naučili
něco nového, ale zároveň, aby už v mužstvu byla nějaká pravidla. To se celkem
povedlo. Jarní část byla hodně ovlivněna příchody nových kluků. Bohužel tím
trpěla i úroveň tréninků, a proto jsme se
rozhodli trochu změnit směr a hrát místo tréninků více přátelských utkání. To se
ukázalo jako správná volba a u kluků je
postupně vidět, jak začínají více chápat
to, co se po nich na hřišti chce. Patrné to
bylo v posledních dvou zápasech, kdy
kluci soupeře přehráli hlavně fotbalovostí. A hned bylo vidět, že mají i více
herního sebevědomí, které si snad přenesou do nadcházející sezóny.“
Mladší přípravku - 2007 - vede šéfkoordinátor Jaromír Kurka. Pro tyto kluky se
poprvé v jejich fotbalové kariéře rozběhne kolotoč soutěžních zápasů a trenér
věří, že po zkušebním roce se mezi kluky
vytvořila dobrá parta, a tým tak potáhne v té nastávající sezóně za stejný, silný
provaz.
U starší přípravky, rok narození 2004, nastane v nadcházejícím fotbalovém roce

obměna trenéra. Jde o bývalého fotbalistu zvučného jména Zdeňka Šenkeříka,
který si zahrál ve Slavii, Baníku Ostrava
nebo i v turecké lize. Zdeněk aktivně působí jako hráč v dospělém přeborovém
áčku a nyní převezme zodpovědnost i za
úspěšnou starší přípravku, kterou čeká
náročná sezóna v pražském přeboru.
Mladší a starší žáky povede i nadále
úspěšná trenérka Kateřina Češpivová,
která má také osobní zkušenost s nejvyšší fotbalovou ženskou soutěží, kterou si
zahrála v barvách Sparty Praha. O těchto
kategoriích jsme informovali již v minulém čísle a realizační tým i samotní hráči
si budou jistě snažit splnit vytyčené cíle
pro nadcházející sezónu.

Ruku v ruce s pomalu končícími prázdninami jdou tedy opětovné rozjezdy
tréninků a přátelských zápasů všech věkových kategorií. V těch nejmenších kategoriích nejde o výsledky, ale o to, aby
si malé děti mohly zaběhat na vzduchu,
vytvořit si mezi sebou dobrá přátelství
a s partou si to vše dohromady užily co
možná nejvíc.
Proto SK Třeboradice pořádá od září nábor nových fotbalových nadějí. Přijďte
se se svými ratolestmi přesvědčit o tom,
že třeboradičtí umí nejen s těmi nejmenšími hezky pracovat tak, aby se na každý
trénink nebo jakýkoli zápas těšili. Nebudete litovat.

Jakub Čáp, SK Třeboradice/red

Čakovické
posvícení
aneb
Cesta kolem
světa
Čakovické posvícení aneb
Cesta kolem světa, které se
koná 4. 10. 2014
od 11 – 00 hod.
Program bude probíhat
na 2 scénách.
Návštěvníci se mohou
těšit na tradice, národní
jídla a oděvy Afriky, Indiie
Japonska, Irska a Ameriky.
Pro děti je připraven
bohatý doprovodný
program a Jů a Hele.
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6. září 2014
Čakovický den
pohybu a zdraví
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6. září zveme všechny mladé sportovce na Čakovický den pohybu a zdraví. Od 10:00 do 15:00 čeká děti
každého věku i dospělé bohatý program na zámeckém nádvoří.
Je pro Vás připravena diagnostika těla, nutriční poradenství či zkouška kondičního cvičení.
Přijďte ochutnat zdravou výživu a speciality z farmářského obchůdku.
Děti každého věku si užijí soutěže, překážkovou dráhu, běh a mnoho krásných
cen. Přijďte si vyzkoušet, co je to být hasičem.
Atrakce! Trenažér stavu beztíže AEROTRIM! Zažijte stav beztíže pomocí unikátní
atrakce, na které si vyzkoušíte pocit, jaký zažívají akrobatičtí piloti či kosmonauti.
Přijďte si s námi zazpívat. Vše bude moderováno v dobré náladě.
Vstup včetně občerstvení ZDARMA.

