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Vánoce jsou tu! Adventní čas v Čakovicích 
přivítaly děti na zámku
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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!
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Váš realitní partner
Ing. František Truhlář
733 522 662, frantisek.truhlar@re-max.cz

Prodat nebo koupit nemovitost patří v životě mezi 
nejdůležitější rozhodnutí. Nabízíme Vám služby renomované 
realitní kanceláře k tomu, aby takový zásadní krok patřil 
mezi šťastné momenty Vašeho života.
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Skauti z čakovického oddílu Athabaska
Skauti z čakovického oddílu Athabaska mají za sebou rok plný 
zajímavých akcí. Nedávno dokonce podpořili děti z Afriky.

Pátý ročník Kárafestu
V Třeboradicích se konal již pátý ročník Kárafestu. 
Tedy hudebního festivalu, jehož výtěžek šel na konto 
handicapovaných sportovců.

Fotbalisty Třeboradic povede nový trenér
Fotbalisty Třeboradic už nevede trenér Stanislav Nekolný. 
Ten na vlastní žádost rezignoval a na jeho místo z třetiligové 
Admiry přichází Jiří Tesař.

Povolební vyjednávání 
„Povolební vyjednávání v roce 2010 trvala tři týdny, ta 
letošní tři dny,“ říká v rozhovoru opětovně zvolený starosta 
Alexander Lochman.

Ocenění od pražské zoo
Pražská zoo každoročně uděluje své ceny „Richardy“. Jednoho 
se dočkalo i Střední odborné učiliště z Čakovic!

Slavnostní rozsvícení stromečku
Slavnostní rozsvícení stromečku před základní uměleckou 
školou provázel velký mráz, vystoupení dětí se přesouvalo 
do útrob ZUŠ.

Z obsahu

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, 
Kateřina Marszálková. Jazyková korektura: Michal Káva. 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 prosinci 2014.

Slovo 

starosty

V roce 1989 mi bylo patnáct let a můj otec 
pravidelně poslouchal v exilu Svobodnou Ev-
ropu. Během dne vyhodnocoval vývoj revolu-
ce a vyprávěl nám to každý večer u rodinné 
večeře. Pamatuji si, jak jsem obdivoval Václava 
Havla a byl mu vděčný, že mi jeho čin umožní 
navštívit tu zem, o které moji rodiče tak často 
s láskou mluvili. Řekl jsem si tehdy, ve svých 
patnácti letech, že až ho uvidím, tak mu osob-
ně poděkuji. Stalo se, několikrát jsem měl 
možnost se s Václavem Havlem setkat a podě-
kování mu s velkou radostí předal.

Tehdy v Československu nezvratně vznikla 
nová situace, která posunula náš národ od de-
moralizující ideologie k naději a ke vstupu do 
oblasti území civilizované Evropy.

Dnes, po pětadvaceti letech, je mnoho věcí 
samozřejmostí. Svoboda slova, cestování, 
hojnost nabídky bez front, už si to člověk ani 
neuvědomuje, což je dobře. Tehdy zvítězila 

nezničitelná síla ducha, která náleží člověku 
a doufám, že se nikdy nezradí velké poselství, 
které vynesli na slunce tehdejší studenti, kteří 
tak vyzdvihli sny celé jedné generace.

Při našich diskusích na radnici jsem s radostí 
konstatoval, že radní městské části se ote-
vřeně a s hrdostí hlásí k odkazu 17. listopadu 
1939 a 1989. Obě data ukázala, že s totalitními 
režimy se dá bojovat. Obě data ukázala, že se 
to vyplatí. Žijeme v demokratické společnosti 
a zároveň si uvědomujeme potřebu vzájem-
né úcty a tolerance k sobě navzájem a pokory 
k  tomu, že žít ve šťastné části světa není sa-
mozřejmostí.

Přeji vám spokojené a klidné prožití vánoč-
ních svátků

S úctou Váš starosta

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.

 Milí Čakovičáci, Miškovičáci a Třeboradičáci...
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 » Složení radnice naší městské části 
je po podzimních volbách a násled-
ném koaličním vyjednávání prak-
ticky ve stejné sestavě, jako tomu 
bylo v předchozím volebním období. 
„Příliš se nezměnilo, spíše rozšířilo 
a já jsem s výsledkem složení rady 
a s novými kolegy, kteří přišli do ko-
alice, velice spokojený,“ říká v roz-
hovoru znovuzvolený starosta Ale-
xander Lochman.

Pane starosto, můžete přiblížit, jak pro-
bíhala povolební vyjednávání?

Byla mimořádně rychlá. V roce 2010 tr-
vala tři týdny, v roce 2014 tři dny. Povo-
lební vyjednávání začala pět minut po 
výsledku voleb. Už se telefonovalo, kdo 
se s kým sejde. Bylo to skutečně rychlé. 
Ne ale méně složité. Po volbách vzešlo 
mnoho subjektů s jedním mandátem 
a  chtěli jsme, aby tito lidé participovali 
na řízení naší MČ. Jsem rád, když se lidé 
domluví. 

Takže žádná i několikatýdenní zdlou-
havá vyjednávání, jak tomu bývá jinde, 
se u nás nekonala?

Jsme na komunální úrovni a na té se 
nikdy nedělá velká politika. Ale prak-
tická. To znamená, že je nutné vytvořit 
dostatečný počet míst ve škole, opravit 
chodníky, opravit kanalizace, vytvářet 
nová sportoviště, řešit nové sídelní útva-
ry a podobné záležitosti. To jsou otázky, 
které jsou velice pragmatické a není tolik 
prostoru k širokým ideám. Bylo to zkrát-
ka velice rychlé a intenzivní. Jednalo se 
o půlnocích, dlouho do noci. Byly to ná-
ročné tři dny.

Narazili jste při vyjednávání na nějaké 
komplikace?

V rámci různých vyjednávání, která pro-
bíhala, se ukázalo, že se vytvoří dva sub-
jekty, které ty jednání provádějí. My na 
jedné straně a kolegové z ČMT na stra-
ně druhé. My i oni jsme vedli jednání se 
všemi. V rámci těchto jednání kolegové 
z  opozice nabízeli mnoho, aby mohli 
uzavřít koalici a vyšroubovali cenu jed-
notlivých mandátů velice vysoko.

Jaké z těchto jednání vzešlo složení 
rady, které povede městskou část po 
další čtyři roky?

Povolební vyjednávání bylo velice rychlé, 
říká starosta Alexander Lochman
Moc se nezměnilo, spíše se rozšířilo. 
S  výsledkem složení rady jsem velmi 
spokojený a spokojený jsem také s no-
vými kolegy, kteří přišli i do koalice. Mů-
žeme se totiž bavit i o koalici, nikoliv jen 
o radě. Jsou to nové tváře na politickém 
spektru, což vždy vítám, protože nové 
tváře přinášejí nové nápady. Složení 
rady je následující. Hnutí pro Prahu má 
dva mandáty, starostu a radního, ODS 
také dva – uvolněného 1. místostarostu 
a radního a po jednom místostarostovi 
také TOP09, KDU-ČSL a ČSSD.

Představte, prosím, jednotlivé členy 
i jmenovitě.

Velice rád. Uvolněným prvním místosta-
rostou, tedy tím, který svoji práci věnuje 
naplno městské části je Jiří Vintiška. Dal-
ší místostarostové jsou Michal Motyčka, 

Daniel Kajpr, Blanka Klimešová, radní jsou 
Ivana Heřmánková a také Jana Kosová.

Místostarostové jsou tedy hned čtyři?

Ano. Na místostarosty se nedá pohlížet 
pouze jako na náklad. Musí se svojí prací 
zaplatit a ti pak musí přinést více užitku 
do naší městské části, než je jejich plat, 
potom jsou totiž rentabilní. Pokud při-
nesou o jednu jedinou korunu více, než 
kolik městskou část stojí, tak se dá hovo-
řit o tom, že to byla dobrá investice. Není 
důležité kolik je místostarostů, důležité 
je, jakou známku na konci naše vedení 
dostane. Tým je dobrý a tak věřím tomu, 
že i ta známka bude dobrá. Mým úkolem 
je také dohlížet na to, aby mí kolegové 
na svoji práci vynakládali co nejvíce úsilí.

Text: Michal Káva
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Těším se hodně, jako každý z nás a jako každý rok. Hlavně 
si to užijí děti, ale i já jsem ráda, když nasaju vánoční atmo-
sféru. Doma okolo stromečku zpíváme koledy, Vánoce u nás 
probíhají asi tradičně, jako v jiných rodinách.

Na Vánoce se letos těším moc, protože budou první, které 
strávím jen ve dvou se svojí přítelkyní Jitkou. Jsme spolu 
čtvrtý rok, ale tohle budou první společné, takže si je bu-
deme snažit udělat co nejhezčí. Koledy zpívat nebudeme, 
chceme hlavně užívat vánoční klid a pohodu.

Anketa: Jak se těšíte na Vánoce? Držíte nějaké zvyky?

Na Vánoce se těším jako každý rok. Je to období klidu a od-
počinku, navíc dávají hezké pohádky. Budu u rodičů, kde 
dodržujeme kapra k večeři, koledy, hezkou výzdobu. A také 
zavzpomínáme na naše blízké, co mezi námi již nejsou.

Richard Šubrt
Čakovice, bankovní manažer

Barbora Konštantová
Miškovice, servírka

Zdeněk Kub
Čakovice, hudebník

Už to neprožívám jako dříve, teď to beru spíš jako příležitost 
setkat se s rodinou a hlavně udělat radost svým blízkým. Jeli-
kož mám doma malého synka, tak vše podřizuji hlavně jemu, 
aby měl na Vánoce hezké vzpomínky. Zvyky moc nedržím. 
Dříve jsem se snažil držet půst, ale už na to nemám vůli.

Michal Klas
Třeboradice, student

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ 
Pražské plynárenské, a.s.

Termíny přistavení :
- dne 27.01.15 od 12,00 do 14,30 hod.          
- dne 3.03.15 od 8,00 do 11,00 hod.
- dne 8.04.15 od 14,30 do 17,00 hod.
- dne 12.05.15 od 12,00 do 14,30 hod.
- dne 16.06.15 od 8,00 do 11,00 hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a.s., 
zaparkovaném  na náměstí Jiřího Berana.   

Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou společností Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s. a ÚMČ Praha – Čakovice  
nabízí  odběratelům zemního plynu novou službu - tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající 
i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a.s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu bez návštěvy 
kontaktních míst v Praze 2  a  4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
- změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.) 
- převzetí reklamace
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.

Bližší informace na tlf. číslech  267175366  a  267175202,  www.ppas.cz

mĚStSkÁ čÁSt
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 » V Zoo Praha  probíhá na začát-
ku prosince tradiční setkání přátel, 
sponzorů a adoptivních rodičů zvířat  
a tradičně se na něm udělují ceny 
Velký, Malý a Divoký Richard. Jsou 
vyrobeny z českého křišťálu podle 
sádrového odlitku tlapy gorilího 
samce Richarda a letos je předávala 
herečka Jitka Čvančarová.

„Jménem pražské zoologické zahrady 
bych rád poděkoval všem přátelům, 
sponzorům a adoptivním rodičům za 
jejich dlouhodobou spolupráci. I díky 
jejich trvalé přízni se pražská zoo letos 
stala  sedmou nejlepší zoo na světě,“ řekl 
náměstek Útvaru kontaktu s veřejností 
Zoo Praha Pavel Douša. 

Velkého Richarda, který je oceněním 
za výjimečný počin, získala letos spo-
lečnost Kooperativa pojišťovna, a.s., za 
podporu při zjišťování a likvidaci povod-
ňových škod. 

Malého Richarda, kterého zoo obvykle 
uděluje jednotlivcům anebo kolekti-
vům za aktivity v oblasti sponzoringu, 
obdrželo Střední odborné učiliště v Ča-
kovicích za adopci dvanácti druhů zví-
řat a dlouhodobou spolupráci při výuce 
chovatelů. 

Divoký Richard za neotřelý nápad byl 
udělen portálu idnes.cz a dětskému 
internetovému portálu Alík.cz za spo-
lupráci při projektu Staň se strážcem 
pralesa a vytvoření stejnojmenné inter-

aktivní hry, do které se zapojilo přes pat-
náct tisíc dětí. 

Ceny převzali za Kooperativu pojišťovnu, 
a.s., zástupce generálního ředitele Jaro-
mír Vítek, za  čakovické Střední odborné 
učiliště  zástupce ředitele Jakub Částka 
a za portál idnes.cz jeho šéfredaktor Mi-
chal Hanák společně s projektovou ma-
nažerkou Alík.cz Jitkou Stříbrnou. 

Na akci dnes dorazilo kromě sponzorů 
také mnoho adoptivních rodičů. V praž-
ské zoo si zvíře adoptovalo už více než 
3 500 lidí.

Text a foto: Michal Káva

Pražská zoo ocenila čakovické učiliště

Omluva za mylné informace
V čísle 10/2014 bylo omylem u článku „Odstartovala v Třeboradicích nová rocková tradice?“ 

(strana 7) uvedeno chybné jméno fotografa.

Tímto se omlouváme fotografovi panu Karlu Vysoudilovi.

Malého Richarda za adopci dvanácti druhů zvířat převzal z rukou herečky 
Jitky Čvančarové zástupce ředitele SOU Čakovice Jakub Částka.

mĚStSkÁ čÁSt
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Děti přivítaly advent na ledu

Na začátku prosince se nad celou re-
publikou přehnala deštivá přeháňka, 
která hned zamrzala. A nepříjemná 
námraza poznamenala i vítání adven-
tu, který v první prosincový den pro-
bíhal v prostranství Základní umě-
lecké školy Marie Podvalové. Dlouhé 
zástupy návštěvníků se tak musely 

vmáčknout do prostor školy a venku 
zůstali ti otrlejší pod deštníky. Nic to ale 
neubralo na tom, že děti si užily své krás-
né vystoupení a nejeden rodič zamáčkl 
slzu. Vše odstartovali trumpetisté, poté 
se rozsvítil vánoční strom a pak už přišlo 
na řadu zmiňované dětské vystoupení, 
kterému tleskal naprosto zaplněný sál. 

Řada návštěvníků musela vzít zavděk 
alespoň posluchačským zážitkem na 
chodbě. Úsměvy na dětských tvářič-
kách a jejich nadšení při pěveckém 
i hudebním vystoupení stály rozhod-
ně za to!

Foto a text: Michal Káva
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Děti putovaly za Ježíškem a šeptaly andělům svá přání

V sobotu 13. prosince si děti z Čako-
vic i okolí mohly zadovádět na vá-
nočněpohádkové akci Putování za 
Ježíškem. Nejen, že se mohly svézt 
na velbloudovi nebo ochutnat řadu 
voňavých dobrot, ale hlavně pro ně 

byla připravena dobrodružná stezka se 
sedmi zastávkami, na kterých plnily nej-
různější úkoly. Na tuto akci, kterou pořá-
dala naše městská část, dorazilo na šest 
stovek návštěvníků, z toho bylo téměř 
250 dětí. Ty dostaly na konci soutěžního 

putování darek od Andělské vločky, 
které také mohly do ucha zašeptat 
své vánoční přání.

Text: Michal Káva
Foto: Ina Soroková

mĚStSkÁ čÁSt
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 » Na přelomu roku se v Praze usku-
teční celoevropské setkání mladých 
nazvané „Cesta důvěry“. V rámci 
akce organizované francouzským 
společenstvím Taizé přijede podle 
odhadů 20 až 25 tisíc mladých lidí 
z celé Evropy.

Co je cílem tohoto setkání? 
Zažít společenství, přátelství, stavět 
mosty mezi národy, prožít čas s druhými, 
ale také v tichu mít prostor setkat se sám 
se sebou. Získat povzbuzení a naději do 
budoucna.

Pro koho je setkání určeno? 
Komunitu Taizé tvoří členové různých 
křesťanských církví, ale přijetí zde na-
jdou i ti, kteří se do škatulky žádné círk-
ve nevejdou, nebo o sobě mluví jako o 
nevěřících. K účasti je zván každý, není 
potřeba se nijak dopředu hlásit, neplatí 
se žádné vstupné.

Kde se setkání uskuteční? 
Hlavní program se bude konat přes den 
v katedrále na Pražském hradě a dalších 
pražských kostelích, večerní program 
pak na Výstavišti PVA Letňany.

Co to znamená pro Čakovice? 
I vzhledem k velké blízkosti Letňan bude 
část účastníků ubytována v Čakovicích, 
proto pokud v daných dnech potkáte 
bloudící mladé nečesky hovořící lidi, 
zkuste jim prosím poradit. Snahou or-
ganizátorů je, aby co nejvíce účastníků 
bylo ubytováno v místních domácnos-
tech, a tak kdyby byl někdo ochoten při-
jmout k sobě domů na přespání a snída-
ni někoho z poutníků, může se přihlásit 
na stránkách http://www.taizepraha.cz/
ubytovani/. Poutníci budou mít s sebou 
spacák a karimatku, postačí jim tedy 
místo na zemi, žádný vysoký komfort 
není požadován.

Celoevropské setkání 
mladých „Cesta důvěry“ 

 
 
 

Srdečně vás zveme na koncert 
 
 
 

 
 

Středa 24. prosince 2014 v 15 hod.  

Kostel sv. Remigia, Cukrovarská ul., Praha – Čakovice 
 
 
 

Účinkují pěvecký sbor 
 

sbormistryně: Jana Pavlíčková, Veronika Dvořáčková Žofáková 
 
 

vedoucí: Ada Slivanská 
 

 
 
 
 

Koncert pořádá Sdružení pěveckého sboru Camerata 
s finanční podporou MČ Praha - Čakovice 

 
 
 

Vstupné na koncert je dobrovolné 
www.cameratapraha.cz 

 
Srdečně vás zveme na 

 
 

 
 

Ne 7 .  12 .   
18 :00 h.   

Kostel Povýšení sv. Kříže, Vinořské nám., Praha - Vinoř 

sbormistryně: Veronika Dvořáčková Žofáková, Jitka Košatová 
 

Ne 14.  12 .  
17 :00 h.  

Kostel sv. Remigia, Cukrovarská ul., Praha – Čakovice 

sbormistryně: Jana Pavlíčková, Veronika Dvořáčková Žofáková 
 

Ne 21 .  12 .  
17 :00 h.  

Kostel sv. Alžběty, Železnobrodská ul., Praha – Kbely 

sbormistryně: Jana Pavlíčková, Veronika Dvořáčková Žofáková 
 
 

 
 

St  24.  12 .  
15 :00 h.  

Kostel sv. Remigia, Cukrovarská ul., Praha – Čakovice 

sbormistryně: Jana Pavlíčková, Veronika Dvořáčková Žofáková 

vedoucí: Ada Slivanská 
 

Pá 9.  1 .  
19 :30 h.  

Kostel Sv. Rodiny, K Šancím 50, Praha – Řepy 

sbormistryně: Jana Pavlíčková, Veronika Dvořáčková Žofáková 

dirigent: Josef Vlach, ZUŠ Hronov 
 

Ne 1 1 .  1 .  
10 :30 h.  

Kostel sv. Alžběty, Železnobrodská ul., Praha – Kbely 

sbormistryně: Jana Pavlíčková, Veronika Dvořáčková Žofáková 

dirigent: Josef Vlach, ZUŠ Hronov 

 

 
Koncerty pořádá  

Sdružení pěveckého sboru Camerata 
 

s finanční podporou MČ Čakovice, 
Kbely a Vinoř. 

 

Vstupné na koncert je dobrovolné 
www.cameratapraha.cz  

 
 

 
V přímém přenosu České televize z Katedrály sv. Víta v pátek 5. 12. od 11:00 h. 
vystoupí pěvecký sbor Kamarádi při Stonožkové mši. Vstup do Katedrály volný. 
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VÁNOČNÍ
 DÁRKY PRO LARY

I V LETOŠNÍM ROCE PODPORUJEME LARY!
PROSÍME, PŘIDEJTE SE K NÁM!

Záchranná stanice pro opuštěná a odchycená zvířata LARY ocení jakoukoliv vaši 
pomoc! Nejjednodušší je přinést dáreček pod vánoční strom do 1.patra 

ZUŠ M.Podvalové, a to po celý prosinec. 
Opuštění pejsci budou vděčni 

za granule, konzervy, veterinární přípravky, podestýlku, staré deky
 proti mrazu apod.

PŘEDEM DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC!
www.odchyt-lary.estranky.cz 

www.zuscakovice.cz 

Čakovičtí skauti oslavili 
listopad a pomohli 
dětem v Africe

Členové Athabasky při Čakovickém 
posvícení.  Foto: www.athabaska.org

 » Skauti fungují v Čakovicích již od roku 1936, 
kdy byl Karlem Haškem založen Svaz junáků 
skautů a úspěšně funguje až dodnes. A to pod 
názvem Athabaska, pod kterým se prezentuje 
od roku 1947. Dnes se kluci a holky z tohoto 
skautského střediska scházejí při nejrůznějších 
příležitostech a pořádají řadu akcí, skautům 
vlastní.

Na závěr roku se členové Athabasky zúčastnili dvou 
zajímavých akcí. Nejprve připravili přednášku o ná-
vštěvě Maroka a také se zúčastnili oslav 17. listopadu.

V minulém roce totiž "roveři" navštívili jednu z nej-
krásnějších afrických zemí, Maroko a tak si k tomu 
připravili přednášku a diskusi o tomto nádherném 
klenotu Afriky. Mimo promítání fotografií se účastníci 
mohli těšit také z vyprávění vtipných a někdy i dosti 
neuvěřitelných historek. Celý večer probíhal ve velmi 
uvolněné a přátelské atmosféře.

"Povedený večer jsme zakončili ochutnávkou maroc-
ké speciality zvané "Tájine". Naše snaha byla oceněna 
finančními prostředky, které budou darovány Unicef 
na pomoc dětem v Africe," vypráví jeden z vedoucích 
Boris Vanka.

Celá naše země si v listopadu připomínala oslavy 
25. výročí od Sametové revoluce a u této příležitosti 
se koná tradiční skautská akce Hra 17. listopadu.

"Více než třicet skautů střediska Athabaska se sešlo 
u památníku 17. listopadu na Národní třídě, u které-
ho zapálili svíčky a položili kytici žlutých chryzantém. 
K naší radosti jsme je pak mohli vidět večer ve všech 
TV zprávách. Poslechli si vyprávění těch, kteří revoluci 
roku 1989 zažili a tak si i ti nejmladší skauti a skautky 
mohli průběh těchto dnů lépe představit. Poté, co si 
starší zavzpomínali, se všichni prošli až na Kampu, kde 
byl start hry. Vedoucí vysvětlili pravidla, a děti se roz-
dělily na několik skupin. Každá skupina obdržela map-
ku Prahy, křížovku s otázkami a následoval rozchod, 
tedy spíš rozběh. Pro odpovědi pak museli navštívit 
různá pozoruhodná místa ve staré Praze. Vyhrála ta 
skupina, která měla nejvíce správně zodpovězených 
otázek i tajenku, případně byla rychlejší. Vítězové 
nakonec dostali čokoládu a ani další neodcháze-
li s prázdnou. Večer jsme se rozcházeli s pocitem, že 
jsme zažili mnoho zábavy a uctili významné výročí na-
šich dějin," vzpomíná na vydařenou akci Lucie "Jejda" 
Filipová z Athabasky.
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Klub seniorů
Přednášky na prosinec 2014

29. 12., Vycházka s Evou Sokolovou
Zveme vás na návštěvu hradčanského 
kostela P. Marie Andělské, kde se znovu 
necháme okouzlit vánoční atmosférou 
a společně s pastýři a mudrci projdeme 
kolem bublajícího potůčku ke slav-
ným kapucínským jesličkám z počátku 

Kurz angličtiny  
pro seniory

Z důvodu velkého zájmu 
seniorů o výuku anglického 

jazyka, budeme od 10. února 
2015 otevírat další kurz 

angličtiny pro začátečníky, 
který se bude konat každé 
úterý od 9.00 hod. v Klubu 
seniorů, Cukrovarská 52, 

Čakovice. MČ Praha Čakovice 
hradí lektorku anglického 
jazyka. Zájemce o výuku si 
hradí pouze učebnice: AJ 

pro jazykové školy 1 - nová, 
autoři Nangonová, Peprník, 
Hopkinson a slovník AJ - ČJ. 

Podrobnější informace Vám 
poskytne paní Jindra Soroková 

na tel. 777 482 981 
nebo 283 061 427. 

POZOR: bereme jen 
omezený počet uchazečů!

 » Senioři z našeho klubu dostali po-
zvání od paní učitelky Magdy Svo-
bodové, aby navštívili místní školku 
v Něvské ulici. Třídy Sluníčka a Ve-
verky si připravily pro místní seniory 
program pod názvem "Vracíme se 
do školky". 

„Poslechli jsme si pásmo písniček, básni-
ček, pohádku, ale velkým překvapením 
pro nás byla zajímavá exkurze po školce. 
Viděli jsme zázemí učitelů i kuchařek, 

Návštěva seniorů v MŠ Něvská
herny, třídy a nahlédli jsme i do prostor 
nové školky postavené v roce 2012. 
Děkujeme za milé pozvání a možnost 
nahlédnout do prostor pro nás dávno 
minulých. Velké poděkování patří těm, 
kteří nám den příjemně zpestřili: Magdě 
Svobodové, Báře Pleskotové, Bc. Kateři-
ně Ježkové a paní ředitelce Mgr. Martině 
Buderové a v neposlední řadě malým 
žáčkům,“ pochvalovali si senioři.

18. století, které jsou největší a nejkrás-
nější v celé Praze. Sraz účastníků vycház-
ky je v 11 hodin na konečné autobusu 
v Čakovicích. 

Přednášky na leden 2015

14. 1. 2015 od 14.00,   PhDr. J. Sommer  
„Zkáza prašivých psů – Vršovců“

21. 1. 2015 od 14.00, E. Sokolová – 
„Jak rostla Praha od jejího vzniku až po 
současnost“

28. 1. 2015 od 14.00, I. Soroková – 
„Egypt a Údolí králů“

Koncem listopadu 2014 přivítala míst-
ní knihovna v Čakovicích svého 1000. 
návštěvníka. Dvojice, paní Svobodová 
a pan Macek, se přišla zaregistrovat spo-
lečně, jubilejní pořadí pak vyšlo na pana 
Macka. Toho čekalo několik knih věno-
vaných z místních zdrojů, stejně jako 
kniha Čakovice, Miškovice, Třeboradice, 
věnovaná vedením městské části. Místní 
knihovna má v Čakovicích již dlouho-
letou tradici a je veřejnou knihovnou, 

1000. registrovaný člen místní knihovny v Čakovicích
jejímž zřizovatelem je MČ Praha – Čako-
vice. Knihovní fond obsahuje cca 10 000 
knih včetně periodik, takže neváhejte 
a pomozte načít další tisícovku.

Otevírací doba
Pondělí a čtvrtek: 
8.00 – 15.30 hodin

Středa: 
13.00 – 20.00 hodin
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 » V sobotu 22. listopadu 2014 se 
v restauraci Maximum v Třeboradi-
cích konal již pátý ročník benefičního 
festivalu Kárafest. Jde o akci, kterou 
pořádá klub EWSC Praha na pod-
poru sportovců na vozíku, kteří hrají 
pod názvem „Jaguars“. Tento sport 
je velmi finančně nákladný a pro-
středky se shánějí stále obtížněji. Ká-
rafest je založen na myšlence hráčů, 
že když něco chtějí, měli by dát něco 
zpět – v tomto případě je to zábava 
a dobrá rocková muzika, za kterou je 
vybíráno vstupné. Tým Jaguars lidem 
nabízí možnost udělat něco dobrého, 
tedy podpořit sportovce se závažným 
tělesným handicapem, a ještě za to 
strávit příjemný večer. Letos tento 
model zafungoval právě v Třeboradí-
cích, kam přišla hráče podpořit řada 
lidí. Peníze vybrané na vstupném 
byly věnovány klubu Jaguars a bu-

V. ročník 
KÁRAFESTU 
tentokrát 
v Třeboradicích

dou použity na některou z klubových 
aktivit – ať už pronájem tělocvičny na 
tréninky, asistence, provoz klubové-
ho auta apod.

Za úspěch a přínos akce patří poděková-
ní kapelám Apnoe, Hrabě Hubert, Index, 
Generační Problém a Doktor Tricerato-
ps, které si nenárokovaly žádný honorář 
a přišly Jaguárům zahrát zadarmo.

Celou akci zorganizovala trenérka Ja-
guárů Andy, která navíc coby zpěvačka 
skupiny Apnoe, zazpívala. Obvykle se 
festival koná venku, ale to by asi na kon-
ci listopadu nebylo nejvhodnější, proto 
byly letos využity prostory Restaurace 

MAXIMUM, která odpustila nájem za sál 
a zajistila catering. Své služby bezplatně 
poskytl i zvukař Boris Zindulka, a proto-
že je jasné, že bez zvuku by se žádný fes-
tival nekonal, velký dík patří také jemu. 
Poděkování ale patří především návštěv-
níkům festivalu, kteří přišli zakoupením 
vstupenky, případně klubových věcí, 
podpořit hráče týmu Jaguars. Vytvořili 
skvělou atmosféru, tančili a bylo vidět, 
že se skvěle baví. 

Těšme se tedy na další, tentokráte již šes-
tý, ročník Kárafestu.

Zdroj: karafest.cz

Foto : Matěj Koudelka
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 » Čakovická mládež má za sebou 
úspěšnou podzimní část sezóny. 
Poslední srpnový týden absolvova-
ly všechny naše kategorie kvalitní 
soustřední v Soběslavi na jihu Čech. 
Během pobytu sehrály všechny 
naše kategorie (Mladší žáci, Starší 
přípravka i Mladší přípravka) pří-
pravný zápas s místním klubem 
FK Spartak Soběslav a všechny tři 
naše týmy vzešly z těchto zápasů 
vítězně. Musíme poděkovat městské 
části za finanční příspěvek, díky ně-
muž jsme se mohli připravovat na 
sezónu v tak kvalitním areálu, jaký 
Soběslav nabízela. 

Mladší žáci pod vedením trenéra Micha-
la Babky vstoupili do soutěže vítězstvím 
nad Radotínem. V dalších zápasech po-
kračovali celkem úspěšně. Nebýt neče-
kané domácí prohry proti Zličínu, mohli 
naši žáci držet v tabulce krok s vedoucí-
mi Lipencemi. Plány do jara okomento-
val trenér těmito slovy: „Zimní přípravu 
absolvujeme v domácích podmínkách 
na umělé trávě a budeme hrát Zimní 
ligu v Třeboradicích, kde startují kvalit-
ní mužstva. Během jara se již budeme 
pomalu připravovat na přechod do Star-
ších žáků, kde už budeme hrát na velké 
hřiště. Vrcholem sezóny pak bude květ-
nový mezinárodní turnaj Mozart Trophy 

Mladým fotbalistům se daří
v Salzburgu, kde budeme reprezentovat 
naši městkou část.“ 

Velkou radost nám dělá také Mladší pří-
pravka ročníku 2007 pod vedením trené-
ra Davida Brotánka, která ač nastupuje 
v soutěži proti o rok starším soupeřům, 
tak většinu svých zápasů zvládla vítězně. 
Mužstvo přes zimu sehraje několik halo-
vých turnajů, kde poměří síly například 
i proti Slavii či Bohemians 1905. 

Radost nám dělá přibývající počet dětí 
v Předpřípravce, kam se hlásí stále další 

děti ročníku 2009 a mladší. Učí se zde 
základním pohybovým dovednostem, 
obratnosti a koordinaci pohybu s po-
stupným zapojováním míče. Mužstvo 
vede zkušený trenér A týmu dospělých 
Petr Rosenhofer.

Cílem bude během jara doplnit realizač-
ní týmy všech kategorií, jelikož dětí je 
čím dál více a naší snahou je, aby každý 
malý fotbalista, který k nám přijde, měl 
záruku kvalitního tréninku.

Text a foto: Michal Káva

Soutěžte s námi o vstupenky na hokejové utkání
HC Slavia Praha – HC Bílí Tygři Liberec

které se hraje ve vysočanské O2 areně druhý den nového roku, tedy v pátek 2. ledna od 18.15 hodin

Soutěžní otázka:
Jaké zvíře mají hokejisté Slavie ve svém znaku?
a) tygra
b) krokodýla
c) lva

Správné odpovědi posílejte pomocí SMS zprávy na číslo 
724 48 28 68. Z každého čísla použijeme pouze jeden 
soutěžní hlas, na dvojici vstupenek se může těšit každá 
pátá správná odpověď. Výherce budeme kontaktovat 
na čísle, ze kterého nám soutěžní SMS poslal. Do soutě-
že je věnováno celkem 10 vstupenek, oceníme tedy pět 
výherců. Uzávěrka soutěže je 31. prosince.
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Fotbalistům Třeboradic se povedl vstup do sezony, druhá polovina podzimu ale už tak dobrá nebyla.

 » Fotbalisté Třeboradic zakončili 
podzimní část pražského přeboru 
na osmé příčce. Od týmu se čeka-
lo více, zejména po skvělém startu 
do sezony. Po skončení posledního 
podzimního zápasu se rozhodl na 
svou funkci rezignovat trenér Stani-
slav Nekolný a na jeho místo přichá-
zí Jiří Tesař, který ještě nedávno pů-
sobil na lavičce třetiligové Admiry.

"Byl jsem u týmu už docela dlouho. Při-
tom jsem se dostal k trénování víceméně 
náhodou a nakonec z toho byl rok a půl. 
Už jsem cítil, že by to chtělo změnu. Chy-
běla tam motivace, drajv. Uvědomil jsem 
si, že tohle vážně není moje role, jakou 
bych chtěl u fotbalu mít. Proto si myslím, 
že bude lepší, když přijde někdo nový 
a bude to i impulz pro mužstvo," říká 
o svém rozhodnutí Nekolný.

Ten strávil na lavičce zástupce naší měst-
stké části v nejvyšší pražské soutěži rok 
a půl. 

"To mě fakt ani nenapadlo. Myslel jsem 
si, že to bude pomoc na půl roku. Snažil 
jsem se připravovat tréninky, aby to klu-
ky bavilo, a není to nic moc jednoduché-

Trenérská změna v Třeboradicích. Nekolný končí, přichází Tesař
ho, nějaký čas to člověka stojí. Ta práce 
mě bavila, ale už toho bylo fakt dost, při-
šel čas pro změnu," pokračuje.

Třeboradický tým má kvalitní kádr s řa-
dou zkušených fotbalistů. Potenciál tam 
je tedy rozhodně větší než na podzimní 
osmou příčku.

"Budeme pracovat na tom, aby to na jaře 
bylo výsledkově, i z hlediska výkonů, 
lepší," vzkazuje nový trenér Tesař fanouš-
kům týmu. "Kádr z velké většiny znám, 
určitě bych řekl, že klub má na vyšší příč-
ky přeboru. To je taky jeden z mých cílů. 
Chtěl bych, abychom se posunuli na vyš-
ší příčky a ještě k tomu hráli kvalitní fot-
bal. Budeme tedy chtít zkvalitnit výkony 
i výsledky," dodává Tesař.

O nabídce z Třeboradic prý dlouho ne-
přemýšlel.

"Pro Třeboradice hovořila celá řada fak-
torů. Třeba to, že to mám kousek domů, 
bydlím dva kilometry od hřiště. A když 
se podíváte na Třeboradice, tak mají vý-
borný tým, skvělé zázemí, hřiště. Znám 
to tam velmi dobře, včetně vedení klu-
bu," vysvětluje.

Věřím, že se na jaro dobře 
připravíme, burcuje Jiří Tesař
Povedete tým z pražského přeboru, 
který je o dvě soutěže níž, než jste na-
posledy trénoval. Jakou má podle vás 
kvalitu?

Můžu to porovnávat s tím středočeským, 
kde jsem také působil. V porovnání s ním 
Praha malinko zaostává, ale na druhou 
stranu musím říct, že šla nahoru, takže 
se ten rozdíl zmenšuje. Když se podívám 
na kvalitu zápasů v ČFL, tak je to strašně 
vyrovnané, že první klidně může prohrát 
s posledním. Naopak v přeboru jsou vi-
dět určité výkyvy, kdy je nějaký tým lep-
ší. Co se týče přeboru, tak je to také hod-
ně sledovaná a medializovaná soutěž.

Tomu pomáhají i známí exligoví hráči. 
V Třeboradicích třeba Zdeněk Šenkeřík.

Zrovna Šenkeřík u nás skončil. Pro přebor 
jsou tihle známí kluci určitě oživením. Je 
to lákadlo pro diváky, mladší hráči se 
mají od koho učit. Je to celkově velké 
plus. Do přeboru si jdou zahrát kluci, co 
už prostě mají třeba nějaký věk a nechce 
se jim cestovat. Třeba v ČFL se také víc 
trénuje. Přebor je pro ně výborná soutěž.
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Proč jste se rozhodl v pozici trenéra 
skončit?

Byl jsem u týmu už docela dlouho. Při-
tom jsem se dostal k trénování víceméně 
náhodou a nakonec z toho byl rok a půl. 
Už jsem cítil, že by to chtělo změnu. Chy-
běla tam motivace, drajv. Uvědomil jsem 
si, že tohle vážně není moje role, jakou 
bych chtěl u fotbalu mít. Proto si myslím, 
že bude lepší, když přijde někdo nový 
a bude to i impulz pro mužstvo.

Takže jste neplánoval, že se přesunete 
definitivně na trenérskou lavičku?

To mě fakt ani nenapadlo. Myslel jsem 
si, že to bude pomoc na půl roku. Snažil 
jsem se připravovat tréninky, aby to klu-
ky bavilo, a není to nic moc jednoduché-
ho, nějaký čas to člověka stojí. Ta práce 
mě bavila, ale už toho bylo fakt dost, při-
šel čas pro změnu.

Kariéru trenéra, který se bude posouvat 
výš a výš, jste tedy definitivně zavrhl?

Trenéřina je hrozná řehole. Já si myslím, 
že je správné, když se budou výš po-
souvat kluci, co si dělají licence. Prošli 
si tímhle řemeslem třeba od žáků. Je to 
vážně piplačka a já si myslím, že kdy-
bych tam měl zůstávat, tak to není vůči 
těmhle klukům fér. Mají dostat prostor 
ti, co mají vzdělání, šprtají se na to, aby 
udělali zkoušky. Fakt to není jednodu-
ché. Zájemců o trénování je hodně a vy-
volených málo.

Jaká role by vám tedy ve fotbale seděla?

Chyběla motivace, říká rezignující trenér Nekolný
Já už jsem během podzimu třeba do-
mlouval s Bohemians Praha, kdo z hráčů 
přijde na zápas k nám. Myslím, že právě 
tyhle manažerské povinnosti by byly 
parketa pro mě. To by mi vyhovovalo.

Takže od fotbalu odcházíte?

Já jsem hrál jako stoper na podzim v Mě-
chenicích a chtěl bych tam působit i dál. 
Nějakým způsobem bych tam pomá-
hal. Bylo to docela hodně náročné, když 
jsem stíhal oba zápasy během víkendu. 
Když si k tomu přidáte nějaký rodinný 
život, bylo toho dost.

Když se za trenérskou štací v Třeboradi-
cích ohlédnete, co na ni říkáte?

Víte, nebylo to úplně jednoduché. V klubu 
jsem hrál. Kluci mě brali jako kamaráda a 
já jsem věděl, že nemá cenu si před nimi 
na něco hrát. Ten přechod z pozice spolu-
hráče do role trenéra je složitý. Ale jestli to 
myslíte tak, jestli bych třeba udělal něco 
jinak, tak asi nic zásadního bych neměnil.

Takže to berete jako zajímavou zkuše-
nost?

Určitě. Nabídlo mi to zase jiný pohled na 
fotbal. Některé věci mě překvapily, třeba 
to, že kluci přijdou na fotbal a jsou otrá-
vení. Podle mě by měli hrát pro radost. 
Navíc v Třeboradicích měli možnost hrát 
o zajímavé prémie, ale někdy mi to připa-
dalo, že je to některým hráčům tak nějak 
jedno a do zápasu třeba nedali všechno. 
Fotbalisté jsou v Třeboradicích dobří, ale 
na půl plynu to ani v přeboru nejde.

To vás muselo štvát…

Stejně jako to, že jsme dělali hodně in-
dividuálních chyb. Když nad tím teď tak 
přemýšlím, tak jednu věc bych udělal 
jinak: možná bych víc tlačil na vedení, 
aby se pokusilo sehnat nějakého střelce. 
Z Bohemky sice chodili hráči, ale střelec 
nebyl. Když si promítnu, kolik šancí jsme 
v zápasech měli a co jsme nedali, to bylo 
neskutečné...

I když vaše angažmá trvalo rok a půl, 
budete mít na co vzpomínat. Třeba na 
dlouhou sérii bez výhry z minulé sezo-
ny, kdy byly Třeboradice remízovým 
králem…

To bylo obtížné i kvůli tomu, že se mě na 
to každý ptal. Já jsem kvůli tomu řadu 
nocí vůbec nespal, nebylo to příjemné. 
Já si vůbec nedovedu představit, co pro-
žívají trenéři v lize, kde je ten tlak daleko 
větší než někde v přeboru. To bych byl 
nejspíš ve čtyřiceti hodně rychle šedivý.

Přebor jste hrál, teď jste v něm působil 
v jiné roli. Jak se pražská soutěž za ta 
léta změnila?

Myslím, že se přebor hodně vyrovnal 
a podle mě je to taky teď hodně kvalitní 
soutěž. Podívejte se třeba na Přední Ko-
paninu, kterou táhne Pešír, hraje tam Po-
láček. To je kvalita. Když se podíváte na 
špičku přeboru, mohla by podle mého 
hrát s divizí vyrovnané zápasy.

Rozhovor: Michal Káva

Nový trenér Třeboradic Jiří Tesař, který na 
podzim působil ve třetiligové Admiře.

Už jste zkoumal, kdy na sebe narazí Třeboradice s Admirou B?

No, hned v prvním kole. To bude hodně zajímavá premiéra. (usměje se)

Jak těžké bude přivyknout tomu, že povedete hráče v přeboru? Půjdou vaše ná-
roky hodně dolů?

Ale já nechci jít, co se týče nároků, nějak níž. Jediné, v čem bych viděl rozdíl, je to, že 
se nebude trénovat tolikrát v týdnu. Já bych rád udržel náročnost, jakou jsme měli 
ve třetí lize. Jen těch tréninků bude prostě méně.

S Třeboradicemi jste se dohodl po skončení podzimní části přeboru. Jak moc jste 
mohl ovlivnit zimní přípravu?

Některé zápasy už byly domluvené, další jsme dotáhli. Žádný turnaj nebyl nasmlouva-
ný, takže jdeme touhle cestou. Jako farma Bohemky máme v určitých časech domlu-
vené možnosti využití hřiště s umělým povrchem na Střížkově, což je fajn. Věřím, že to 
bude všechno v pohodě a na jaro budeme dobře připravení.

Rozhovor: Michal Káva



Žaluzie, rolety, plisé, sítě proti hmy-
zu, markýzy, garnýže, šití záclon, 
shrnovací dveře, čalounění dveří, si-
likon. těsnění - úspora 30 % tepla. Pe-
tříček, tel: 606 350 270, 286 884 339,  
www.zaluzie-rolety-praha8.cz

PEDIKÚRA Miškovice (145,- Kč, s docházkou 195,- Kč), tel.: 606 500 867. 
MASÁŽE za příznivé ceny, tel.: 606 106 366.

HODINOVÝ MANŽEL - stavební inže-
nýr. Práce v domácnostech - spolehli-
vě, pečlivě, kvalitně (www.manzelho-
dinovy.cz), tel. 774 908 240

KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize, 
opravy, Tel. 775 132 921.

Cvičení pondělí BODY BALANCE, 
čtvrtek PLOCHÉ BŘICHO + PEVNÝ 
ZADEK, 20 – 21 hodin tělocvična 
ZŠ Čakovice, 1  lekce 70 Kč, 10 lekcí 
600 Kč, od 15.   9.  2014, Soňa Křížová, 
tel. 608 981 791

!!! Vyklízení - Stěhování !!! Vyklízíme 
byty, domy, sklepy, pozůstalosti atd. Od-
voz starého nábytku a jiných nepotřeb-
ných věcí z z domácnosti i zahrady na 
skládku. Stěhování. Telefon: 773 484 056

Kácení a řez rizikových stromů 
stromolezeckou technikou. 

Tel.: 606527091

Hledám pronájem bytu v Čakovicích, 
minimálně 2kk do 8.000,- Kč včetně 

poplatků. Tel.: 603 892 432.

Hledám k nájmu prostor pro 
uschování věcí (sklep, garáž 
apod.), nejlépe dlouhodobě. 

Tel.: 702581507

Nové lekce  Pilates  nyní aktuálně  
v Solné jeskyni v Letňanech! Každý 
čtvrtek od 19 hod. Dopřejte svému 

tělu užitečný pohyb a  zároveň  zdravý 
pobyt v prostředí solné jeskyně, 
zvláště nyní v zimních měsících. 

Více info na tel. 283 880 761 a na 
www. hama-studio.cz

Hledám k dlouhodobému 
pronájmu byt v Čakovicích 

(ne v sídlišti). Tel.: 777 021 009.

Péče o duševní zdraví – psychoterapeutická bezplatná poradna
Pomoc v náročných životních situacích, první pomoc v krizi, zkvalitňování 

mezilidských vztahů, individuální a párové poradenství, internetové poradenství. 
Tel.: 778 529 255, petra.svitilova@centrum.cz.
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tel.: 777 111 247, info@sun-way.cz, www.sun-way.cz 
 

konzultace a zaměření ZDARMA

ŽALUZIE - ROLETY - MARKÝZY
SÍTĚ PROTI HMYZU

Zájemci o inzerci ve zpravodaji „U nás v Čakovicích“ 
mohou dle ceníku inzerce vyplnit formulář 

„Objednávka inzerce“ (ke stažení na www.cakovice.cz)
a zaslat ho na adresu: inzerce@cakovice.czIN
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