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Na závodní tříkolku jste si poprvé sedl
před 12 lety. Do té doby jste se věnoval
hlavně plavání, což je sport pro mladé
lidi s vaším postižením nejvhodnější, 
z jakého důvodu jste se rozhodl pro kolo?
Plavání bylo pro mě moc pomalé
(směje se). Mám rád rychlost, a i když
na tříkolce mohu jet průměrně 22 - 30
km/h, je to pořád rychlejší než tempa 
v bazénu. Navíc jsem při plavání neza-
těžoval nohy, naopak, ani jsme je v naší
kategorii používat nesměli a já jsem je
chtěl posilovat, abych nebyl stále jen
odkázaný na vozejk.

Na vozíku jste ale obratný a rychlý, proč
se mu vyhýbáte?
Nevyhýbám, ale je to pro mě prostě
normálka. Mě zajímají věci, které mi
snadno nejdou. I ten vozejk mám 
v úpravě bez madel, aby mě nikdo
nemohl tlačit, a všude jsem musel
dojet jen sám vlastní silou. Ale i to je
pro mě pořád ještě málo.

Vídám vás na autobusové zastávce jen 
s berlemi, kam cestujete?
Jezdím na Černý Most na relaxační
masáže do SportCentra PRO-6 a masér
mi vždy říká, že když za ním přijedu 
o berlích, tak má co dělat, aby mě zba-
vil únavy z té cesty. Ale já už jsem tako-
vý - jsem odjakživa zvyklý na bolest, 
a jakmile to nebolí, mám pocit, že něco
není v pořádku. Te� ale už raději za
ním jezdím na vozejku.

Jízda na tříkolce ale také není žádná
slast, bolí to?
Někdy strašně. Já trénuju hlavně sám,
protože u nás není nikdo, kdo by jezdil
v mojí kategorii a výkonnosti, zdraví
cyklisté jsou zase rychlejší a se mnou
to pro ně není pořádný trénink. To jedi-
né jim závidím - že můžou jezdit 
ve skupině, vzájemně se povzbuzovat 

a motivovat k větším výkonům. Já
bojuju jen sám se sebou, což je nejen
fyzicky, ale především psychicky mno-
hem náročnější.

Jaké to je vyhrát sám nad sebou?
Krásné, ale bolestivé. Být jednička je
honička (směje se). Trénuju denně 
v průměru 2-3 hodiny, do toho musím
dodržovat speciální stravovací režim,
aby moje tělo dostávalo to, co potřebu-
je a sílilo. Pro mě to znamená další sta-
rost navíc, protože na to jídlo musím
pořád myslet - všechno si vážit, jíst 
v přesných časových intervalech, je to
záhul. Žiju už několik let sám a tak se
taky sám musím o všechno postarat.
Ale když nebojujete, nemůžete vítězit,
to už říkal moudrý pan Ba	a a platí to
pořád.

Neměl jste někdy chu� se vším seknout
a jít se opít, jak to dělává spousta lidí 
s vaším postižením, aby zapomněli na
svoji životní situaci?
To přece nemá žádný smysl. Stejně se
ráno probudíte a jste tam, kde jste byli,
jenom vás navíc bolí hlava. Já i tak
bojuju každé ráno se svým tělem, aby
vstalo a sedlo si na tu železnou bestii
(ukáže na speciální trenažér v rohu
pokoje). Ale když se přinutím, a potom
ještě sednu na tříkolku, je mi dobře, 
a i když mi někdy na kole tečou slzy
bolestí, jsem š	astnej.

Sport není jen trénink, ale hlavně zúro-
čení té celoroční dřiny na závodech, jak
se vám daří v konkurenci?
U nás mám ve své kategorii v podstatě
jediného soupeře, a to je mladý Jiří
Bouzka. V evropském srovnání je to
především Ital Fabio Mari. Osobně
jsme s Fabiem kamarádi, ale na kole
soupeři. Na závody jedu vyhrát, ne se
tam projet, takže vždycky je to boj.

Zahraniční závodníci mají kolem sebe
mnohem lepší servis, než na jaký jsme
zvyklí tady, což jim samozřejmě usnad-
ňuje podávat i lepší výkony, ale stejně je
porážíte, čím to je?
Já nikdy nic nevzdávám, i když to bolí
sebevíc. Jsem na bolest zvyklý už od
malička, kdy se mnou maminka stále
cvičila, abych se vůbec hýbal. Užila si
se mnou taky svoje, ale naučila mě
nedat se a nevzdávat. A potom Lance
Armstrong - ten je pro mě velikou inspi-
rací a vzorem. Mám jeho fotografii před
trenažérem, na lednici a na každé zdi
mého bytu. Vždycky, když už nemůžu,
vzpomenu si na něj, co všechno zvládl
a to mě znovu nakopne. I kvůli němu
chci dokázat to, co zatím nikdo na
světě neudělal - jet na tříkolce Tour de
France.

V příštím roce se pojede jubilejní 100.
ročník tohoto nejvýznamnějšího cyklis-
tického závodu světa, tam se chystáte?
Přesně tak. Všechno svoje úsilí, veške-
rou přípravu směřuju právě k tomu,
abych příští rok odjel alespoň několik
etap svého vysněného závodu. Uvědo-
muji si, že to nebude žádná sranda,
protože budu muset být při jedné etapě
tak 8-10 hodin na kole, ale hrozně se
na to těším. Lidé, kteří mi s přípravou
pomáhají v čele s manažerem Honzou
Veselým (syn významného českého
cyklisty Jana Veselého - pozn. red.),
vědí, o co mi jde. Chci si samozřejmě sám
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Občas se potkáváme na Cukrovarské ulici, vždycky mě pozdraví a nikdy
se nezapomene usmát. Lidé, kteří ho znají, mu oplácejí stejným úsmě-
vem a ti ostatní se jen soucitně ohlédnou - chudák kluk postiženej.
Netuší, že ten mladý muž toho v životě dokázal mnohem víc, než lec-
kdo "zdravý", že zbořil mýty o tom, že s dětskou obrnou se nedá chodit,
že dokázal nejen sobě, ale celému světu, že "I s handicapem se dá vítě-
zit". Kdo ho nezná, netuší, že právě potkal nejlepšího českého tricyklis-
tu Pavla Opla. 

Závodí a vyhrává vždy se znakem Čakovic na dresu

Pavel Opl

Narodil se 24. 12. 1985 v Praze
s diagnózou DMO - dětská mozková obrna
Vzdělání dokončil v Jedličkově ústavu v Praze
Od dětství se věnoval plavání, později cyklistice
Od roku 2000 je nejúspěšnějším českým tri-
cyklistou v kategorii T 1



sobě dokázat, že to jde, chci ale také
ukázat i ostatním podobně postiženým,
že je potřeba se nevzdávat a bojovat. 
A já vím, že se svým skvělým týmem to
dokážu.

V Čakovicích bydlíte jen několik let, ale
přitom závodíte se znakem naší městské
části na prsou, z jakého důvodu?
Jsem v Čakovicích doma, i když jsem
se tady nenarodil - jezdil jsem sem od

dětství za babičkou a pro cyklistické
tréninky jsou v okolí ideální trasy, proto
bydlím tady. Také se ke mně městská
část vždycky hezky chovala a tak pova-
žuju za samozřejmost, že mám její
znak na dresu a na kšiltovce, ve které
chodím na stupně vítězů.

Proč mi každým pohybem, každou
větou, kterou pronesete, připomínáte
gladiátora, který se stále rve a nikdy se
nevzdá?
Možná proto, že se tak taky cítím
(směje se). Hodně mě inspirovala
kniha Dana Millmana Cesta pokojného
bojovníka, která vypráví o tom, jak se
postavit konfliktům uvnitř nás samot-
ných a hlavně - jak vyhrát!

SiH
Foto: Archiv Pavla Opla
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Závodit začal před 12 lety, tenkrát ještě na amatérsky vyrobeném tricyklu

Pod vedením manažera Jana Veselého
se Pavel připravuje na Tour de France
2013

Kdo nebojuje, nemůže vítězit…▲
▲ ▲



Informace o činnosti Zastupitelstva a Rady MČ 
7. března 2012 se konalo 8. zasedání zastupitelstva městské části Praha -
Čakovice s tímto programem:
1. Odsouhlasení zasedacího pořádku zastupitelstva
2. Zpráva o činnosti rady MČ v období mezi 7. a 8. zasedáním ZMČ
3. Odvolání zástupce starosty
4. Volba nového zástupce starosty
5. Autobazary Kostelecká ulice
6. Rozpočet MČ na rok 2012
7. Darování pozemků MČ Praha - Čakovice parc. č. 310/13, 337/5, 364/8,

367/9, 367/20 obec Praha, k.ú. Miškovice, každý ideálním podílem 1/2, od
vlastníků Antonie Šimkové a Marie Suché

8. Smlouva o zřízení věcného břemene se společností Pražská plynárenská Distri-
buce, a.s. - pozemek parcel. č. 1502 obec Praha, k.ú. Čakovice

9. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se spol.
PREdistribuce, a.s., na stavbu "Praha-Třeboradice, ul. Schoellerova, přípojky
NN pro pozemek kat. č. 479/4

10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne ev. č. 183/11 se spol. Avia, a.s. na akci "Splaškový kanalizační sběrač Avia
a.s." na pozemky parc. č. 1624/1, 1625/3, 1625/4 obec Praha k.ú. Čakovice

11. Parkoviště pro BD Kysucká 1 - Smlouva o zřízení věcného břemene
12. Parkoviště Litavská 603, 604 a 605 - Smlouva o zřízení věcného břemene
13. Směna části pozemků parcel. č. 13/13 (díl d) a 13/17 (díl b) v obci Praha,

k.ú. Miškovice
14. Bezúplatný převod veřejného osvětlení (vnitroblok Na Kačence, Miškovice)

společnosti ELTODO - CITELUM, spol. s r. o.
15. Vypovězení Dohody o spolupráci s MČ Praha - Ďáblice č. 005/03
16. Prohlášení vlastníka budovy, kupní smlouvy k bytovým jednotkám - nástavba

domů U Párníků 697 - 698, Praha 9 - Čakovice
17. Určení zástupce MČ Praha - Čakovice ve společenství vlastníků domů U Pár-

níků 697, 698, Praha 9 - Čakovice
18. Schválení rozpočtového opatření č. 5 roku 2011

Na svém 37. až 40. jednání rada městské části projednala celkem 72 bodů,
z nichž vybíráme např.:
■ Záměr pronájmu nebytového prostoru Bělomlýnská 520, Praha 9 - Čakovice 
■ Souhlas s čerpáním rozpočtové rezervy - stavba: ZŠ Čakovice - rozšíření učebních prostor 
■ podání žádosti o investiční dotaci z rozpočtové rezervy HMP pro městské části

na akci Výstavba mateřské školy Čakovice I - detašované pracoviště Něvská,
ve výši 16,5 milionu Kč

■ Jmenování zástupců zřizovatele ve školské radě ZŠ
■ Pomoc MČ občanům postiženým požárem bytového domu v Miškovicích
■ Veřejná sbírka na pomoc lidem v tísni - požár bytového domu v Miškovicích
■ Informace o provedené inventarizaci majetku za rok 2011
■ Projekt detašovaného pracoviště MŠ Něvská v objektu Cukrovarská 230 -

měření hluku
■ Žádost petičního výboru (proti stavbě míchacího centra) o výpůjčku prostoru

o rozloze 3 x 4 m na pozemku parc. č. 1451/1 před objektem pošty ve dnech
14. a 15. 3. 2012.

■ Program Velikonočního jarmarku Praha - Čakovice, který se konal 31. 3. 2012.
Zápisy z jednání Rady a Zastupitelstva MČ jsou uloženy a k dispozici zájemcům
na Úřadu MČ a jsou také umístěny na stránkách www.cakovice.cz

Ing. Milena Pekařová, tajemnice ÚMČ
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Vážení přátelé,

jaro se už chopilo
žezla a čas změn 
a obrody začal 
s láskou a nadějí,
že všechny změny
vedou vždycky 
k lepšímu, protože
život sám je zo-
sobněná změna.

V sobotu 31. března jsme společně
v rámci Velikonočního jarmarku uto-
pili Moranu jako motiv vynášení
smrti a symbolicky jsme tak pohřbi-
li staré a nastartovali nový začátek.
Ten se projevil nejen v přírodě, ale 
i v životě naší městské části. 
K nepřehlédnutelné změně došlo
přímo na radnici, když se členkou
rady místo odstupující Mgr. Jany
Kopecké stala nová místostarostka
Jana Kosová, která se dlouhodobě
věnuje práci s dětmi a školství 
v našem regionu.
Další změnou je obsazení sekretari-
átu starosty, který díky zodpovědné
a fundované posile, určitě bude, jak
věřím, stále více pružný a otevřený
k veřejnosti.
Zastupitelé městské části se sešli na
svém 8. zasedání v novém zaseda-
cím pořádku a podle nového Jedna-
cího řádu. 
Čakovická základní škola přivítala
vzácnou zahraniční návštěvu, která
ocenila její úspěchy ve vzdělávání 
i výchově dětí ke sportovním aktivi-
tám a zdravému životnímu stylu. 
To jsou všechno informace pozitivní,
sympatické a milé.
Milí spoluobčané, chtěl bych vám
popřát, aby i pro vás osobně bylo
toto jaro časem příjemných změn 
a novinek a stalo se tak předzvěstí
plodného a úspěšného léta.

Ing. Alexander Lochman,
starosta

Městská část Praha - Čakovice
Vyhlašuje záměr pronájmu domu č. p. 29 na pozemku parc. číslo 12 

a pozemky parc. číslo 12 a 13, vše v obci Praha, k. ú. Čakovice
a

Vyhlašuje záměr formou výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru v objektu Bělomlýnská 520, na pozemku
parc. číslo 608 v obci Praha, k ú. Čakovice

Bližší informace na Úřední desce ÚMČ Praha - Čakovice a na www.cakovice.cz
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Základní škole Dr. Edvarda Beneše se 
v loňském školním roce podařilo získat
grant na dvouletý projekt Partnerství škol
v rámci programu Comenius, zajiš	ova-
ného Domem zahraničních služeb
MŠMT. Projektu se účastní i školy 
z Německa (Magdeburg), Anglie (Wor-
cester), Francie (Versailes), Španělska
(Algercias) a Holandska (Veenendaal).
Cílem projektu pod názvem Fit in(to)
Europe je podpořit a zlepšit zdraví a spor-
tovní zdatnost žáků i učitelů, stejně jako
povědomí o zdravém životním stylu včet-
ně správné výživy. Účastníci projektu 
z čakovické základní školy v minulém
školním roce analyzovali prvky různých
národních sportů a na jejich základě
vytvořili nový sport, který bude základem
pro soutěž, která proběhne mezi partner-
skými školami. Sportovní hru pojmeno-
vali Comball, vytvořili její logo a navrhli
fitness a dietní program související 
s tímto novým sportem.

Na každé škole se konají konference
Comenius, které zatím proběhly 
v Holandsku, Francii, Německu, Anglii 
a v březnu letošního roku právě u nás 
v Čakovicích.  V průběhu konference se
jejím účastníkům prezentuje škola v běž-
ném školním dni spolu s ukázkami ze své
sportovní činnosti. Členové mezinárodní
výpravy v Praze mimoto navštívili i Praž-
ský hrad a společně se zástupci čakovic-
ké základní školy v čele s ředitelem 
Mgr. Martinem Střelcem a koordinátor-
kou projektu Petrou Boháčkovou přišli 
i do čakovického zámku na neformální
setkání se starostou městské části. 
Starosta Ing. Alexander Lochman pří-
tomné hosty přivítal ve čtyřech jazy-
cích podle jejich národnosti a popřál
jim příjemný pobyt a mnoho úspěchů
v jejich činnosti. Živě potom debato-
val s koordinátorkou celé akce Helgou
Fiek z Německa a jejím manželem
Manfredem. Promluvil i s koordináto-

ry z Holandska (Erica van de Hoef), 
z Francie (Claudie Le Roux), z Anglie
(Jo Mosley, Jon Ricketts a Gwyn Willi-
ams) a ze Španělska (Maite Peréz
Segovia). Salónek čakovického zámku
se zaplnil angličtinou s  nejrůznějšími
přízvuky od španělského až po morav-
ský, ale všichni zúčastnění si rozumě-
li nejen jazykově, ale především lidsky.
Zahraniční výprava odjížděla nadšená 
z úspěchů čakovické školy a z vřelosti
setkání, které se všestranně vydařilo. 

SiH
Foto: Adéla Bartoníčková

Milá maminko, milý tatínku,
začátkem roku 2012 jsem vás 
v našem měsíčníku U nás v Čakovicích
informovala o plánu otevřít v naší měst-
ské části Praha - Čakovice nový dětský
klub KLUBíčko našich dětí. Klub se
zaměří na všestranné aktivity, zdravý

tělesný i duševní rozvoj vašich dětí. KLUBíčko našich dětí
vám nabízí v prostorách základní školy Dr. Edvarda Beneše,
ve sportovní hale a klubu seniorů zájmové kroužky pro vaše
děti. Za pěkného počasí může být kroužek spojen i s poby-
tem v přírodě.  Zájmové kroužky budou probíhat jak dopo-
ledne, tak i v odpoledních hodinách. Lekce začnou koncem
měsíce dubna 2012 a skončí v červnu 2012. Po letních
prázdninách budou kurzy pokračovat a začínat v měsíci září,
vždy celé školní pololetí. Tzn. září - leden a únor - červen.
Jedna lekce týdně trvá 45 minut. Při běžném pololetí je cena
kurzu za 17 lekcí 850,- Kč a při kurzu 18 lekcí 900,- Kč. 

Dovoluji si vám nyní nabídnout tyto kroužky:
Výtvarný kroužek - rozvoj estetického vnímání, rozvoj jemné
motoriky ruky (jemná motorika v sobě zahrnuje pohyb
zápěstí, jednotlivých prstů), důraz je kladen na vlastní umě-
lecké vyjádření a pěstování individuality
Dramatický kroužek - dramatizace všeobecně známých dět-
ských pohádek, výroba masek, atd.
Pohybový a hudební kroužek - cvičení s doprovodem dět-
ských říkanek, tancování, poslech hudby a zpívání, kroužek
je určen pro rozvoj hrubé motoriky dítěte - hrubá motorika
přestavuje pohyby celého těla, pohyby velkých svalových
skupin
Zpívánky- zpívání společně s klavírem, rozvoj hudebního
sluchu, vlastní výroba jednoduchých hudebních nástrojů,
tanečky k hudbě, hlavním cílem je probudit v dětech vztah
k hudbě, odreagovat se při zpěvu a hudbě
Mažoretky - základní taneční prvky prováděné za doprovodu

moderní hudby, rozvoj hrubé motoriky, správné držení těla
Zumba pro dívky i chlapce - rozvoj hudebního sluchu,
rytmu, pohybu, psychické pohody 
Aerobic - cvičení hravou formou s moderní taneční hudbou,
zdravé držení těla, rozvoj vnímání hudby, rozvoj pohyblivos-
ti, pěstování vztahu k pohybu
Cvičení na balančních míčích - cvičení pro správné držení
těla, udržení rovnováhy, cvičení s malými balančními míči,
protažení těla
Jóga - příjemné zklidnění, relaxaci a radost. Za pomoci zdra-
vého cvičení a pozic pojmenovaných podle zvířátek, nená-
ročného posilování a především správného dýchání děti
pozitivně působí na své tělo i duši
Judo + zápas - není školou násilí, primadonství a individu-
alismu, ale důležitým výchovným procesem. Tak při prově-
řování fyzické zdatnosti a schopnosti taticky myslet, reago-
vat, prověřovat vůli a houževnatost přerůstá bezprostředněj-
ší kontakt jednoho s druhým i v bližší zodpovědnost za sebe
i za soupeře. Také podle hesla "Co nechceš, aby ti jiní činili,
nečiň ty jim!". Zde začínají i mravní základy toho sportu.

Více informací s přihláškou k nabízeným kroužkům nalezne-
te na www.cakovice.cz v sekci kultura a volný čas. Vyplněnou
přihlášku prosím zašlete do 13. 4. 2012 na e-mail klimeso-
va@cakovice.cz  nebo odevzdejte v podatelně ÚMČ. KLUBíč-
ko nabídne našim dětem i divadelní představení, oblastní
soutěže, dětskou diskotéku a další zajímavé aktivity.
Vážení spoluobčané, vstupujeme do nej-
krásnějšího ročního období. Jaro s sebou
pokaždé přináší něco nového. Přejme si,
aby s odtátým sněhem odtály i chmury 
a nevraživost, aby letošní jaro přineslo
kromě pěkného počasí i tolik potřebnou
pohodu a "slunce v duši".

Bc. Blanka Klimešová, místostarostka

Comenius - Fit in(to) Europe

Účastníci programu Comenius - Fit in(to)
Europe v čakovickém zámku



Změna posypového
materiálu
Do roku 2010 Technická správa MČ pou-
žívala na zimní posyp písek. Protože 
k těmto účelům je vhodný pouze suchý
písek (z důvodu zamrzání), je třeba mít
vhodného dodavatele z blízkého okolí
nebo krytou halu na skladování. MČ ode-
bírala suchý písek od firmy Baumit, ale 
v roce 2011 z důvodu zajištění vlastní
potřeby nám přestala společnost Baumit
písek dodávat. Jiný dodavatel v okolí se
nenašel. Na skladování posypového
materiálu má technická správa k dispozi-
ci pouze jednu garáž, do které se vejde
pouze přibližně 50 tun materiálu. Při
intenzivnějším průběhu zimy tato zásoba
vydrží tak na 7 - 10 dnů. Za daných okol-
ností bylo jedinou možností, pro zajištění
kvalitní zimní údržby, přistoupit ke změně
posypového materiálu. Na posyp se tedy
začal používat štěrk v zrnitosti 4 - 8 mm,
což je standardní posypový materiál,
který používají i jiné městské části, napří-
klad sousední Praha 18. Tento materiál
technická správa k posypu používala 
v loňské i v letošní zimě.
Používání štěrku má mnoho výhod. Napří-
klad je možné omezit množství přidávané
soli, štěrk na chodnících zůstává jako pre-
vence i při střídání teplot - denní tání 
a ranní mrazíky (písek býval smýván a bylo
nutné provést nový posyp, což zvyšovalo
náklady na pohonné hmoty) a v neposled-
ní řadě i fakt, že na jaře sebraný štěrk je
možno dále použít ke zpevnění nezpevně-
ných komunikací a vyspravení výmolů.
Podle našich zkušeností výhody štěrku
určitě převýší pocit určitého nepohodlí.
Pro porovnání spotřeba loňské a letošní
(mírnější) zimy:

Zima Písek (t) Štěrk (t) Sůl (t)
2010/2011 176,0 15,0 7,5
2011/2012 1,5 49,0 2,2

Písek se nadále používá k plnění žlutých
nádob, které slouží občanům k odběru
posypového materiálu, který používají 
k posypu chodníků v okolí svého bydliště.
Technická správa v letošním roce přistou-
pila, ihned jak to počasí dovolilo, k úklidu
posypového materiálu z komunikací 
a i úklid štěrku probíhal daleko rychleji,
než úklid písku.
V 8. týdnu byly uklizeny Třeboradice, v 9.
týdnu Miškovice a v 10. - 11. týdnu Čakovice.
Od 12. týdne již probíhá blokové čištění
tak, jako v loňském roce. Aktuální infor-
mace o blokovém čištění jsou průběžně
zveřejňovány na www.cakovice.cz

Štefan Pecník, vedoucí TS ÚMČ

{AKTIVITY}

"Poplach v Kostelecké uličce"
Rozsah problémů, které vznikly v ulici Kostelecká, přerostl v průběhu posledních
čtyř let od zájmů jednotlivce v zájmy celospolečenské. Z tohoto důvodu bylo 
v druhé polovině loňského roku založeno Občanské sdružení Kostelecká, jež na
problémy v oblasti dopravy, urbanistiky a životního prostředí nejen poukazuje, 
ale pokouší se je v rámci platné legislativy i řešit. 
Ve zmíněném období zde došlo k výraznému zhoršení kvality života zdejších obyvatel.
Z původních zahrad a sadů zbylo už jen opravdu málo. Část území přilehlých k ulici
Kostelecká je sice v platném územním plánu označeno jako území všeobecně smíšené,
na kterém je možno umístit např. stavbu pro obchod, kulturu, sport a služby, ale je otáz-
kou, zda například autobazar je pro tuto oblast vhodnou aktivitou pro podnikání. Míst-
ní obyvatelé i MČ Čakovice se při územním řízení vyjadřují vždy k umístění této stavby
nesouhlasně, ale na základě rozhodnutí stavebního odboru městské části Praha 18,
který si vždy vyžádá kladné stanovisko dotčených orgánů, zde autobazary přesto vzni-
kají. Inu, i toto k demokracii zřejmě patří. Jinou otázkou pak zůstává, zda autobazary
splňují podmínky, které jim dotčené orgány stanovily a které jsou v jejich  Územním roz-
hodnutí - např. 30% zeleně, z toho 75% na rostlém terénu (zemi), dopravu v klidu (par-
kovací místa pro zákazníky), chemické WC. Zkušenost občanů nejen v této oblasti žijí-
cích, ale i Kosteleckou ulicí pouze projíždějících, je jiná. Na "výstavní ploše autobazaru"
není ani tráva, natož pak keře nebo stromy, jak vyžaduje územní rozhodnutí. A dopra-
va v klidu? Zaparkovaná auta potencionálních zákazníků jsou nerovnoměrně rozseta po
celém chodníku, který je určen obyvatelům nejen Kostelecké, ale také občanům z Čer-
veného Mlýnku a Ďáblic. Dospělí, děti i senioři o holi riskují pak svoje životy, když při
kličkování mezi zaparkovanými auty vstupují do frekventované vozovky. A WC? Živé 
i plaňkové ploty, kiosky a sloupy veřejného osvětlení se rázem staly veřejnými toaletami.
V září loňského roku na žádost o. s. Kostelecká bylo provedeno místní šetření
zástupců MHMP, MČ Praha 18, ODŽP MČ Praha 18, STK a Policie ČR. Výsled-
kem tohoto šetření bylo stanovení přechodné úpravy místního provozu - nejvyšší
povolená rychlost (30 km/h), zákaz zastavení, zákaz předjíždění, zpomalovací
prahy, přechody. By	 nám bylo ústně přislíbeno, že realizace tohoto Stanovení pro-
běhne koncem listopadu, do dnešního dne k žádným změnám nedošlo.
Přestože aktivity Občanského sdružení Kostelecká, jak z výše uvedeného vyplývá, jsou
zaměřeny na koncepční řešení celé ulice Kostelecká, jsou někteří jeho členové nevybí-
ravým způsobem atakováni a zastrašováni majiteli autobazarů. Přitom jedním z cílů
našeho sdružení, které jsou zakotveny ve stanovách, je chránit životní prostředí v této
lokalitě, vytvářet zde prostředí bezpečné z hlediska dopravy a chránit důstojné, bez-
pečné a zdravé životní prostředí v souladu s platnou legislativou České republiky.
Ráda bych touto cestou poděkovala celé radě a zastupitelům naší MČ, kteří bez
ohledu na stranickou příslušnost na svém posledním zasedání jednomyslně naše-
mu sdružení vyjádřili podporu a postavili se za občany, kteří žijí v naší obci. 

Ivana Štenclová, Občanské sdružení Kostelecká

Veřejná zeleň v zimě
Mírnější průběh letošní zimy poskytl větší prostor a čas pro péči o veřejnou zeleň.
V Zámeckém parku pracovníci TS provedli zmlazovací řez keřů, např. celé stráně
žlutic mezi dolním a horním parkem. Tyto keře byly přerostlé a vzájemně si konku-
rovaly, proto jim výrazný řez jen prospěl. Podařilo se ošetřit i většinu ostatního poro-
stu, například polní cestu Svěceného z Třeboradic do Miškovic, ulici Tryskovickou
od Babiččiny po bytový soubor Zámecký park, polničku z Cukrovarské na Všetat-
skou, nové stromy v ulici Třtinová, u zahrádek při ulici Bělomlýnská, stromky a keře
při Polabské v Miškovicích včetně přilehlých ulic, stráň podél vlečky u cukrovarských
bytovek, ulici Dr. Marodyho a Koubova, atd. Smluvní odborná firma zajistila redukč-
ní a bezpečnostní prořez alejí v ulicích Danielova, Třtinová, Homolová a Jizerská,
bezpečnostní prořez stromů v ulicích Svratecká, Niská a části ulice Kysucké a sní-
žení koruny u topolů v ulicích Svitavská a Ostravická.
Nedořešená zůstala pouze velice problémová ulice Řepová s přerostlými tújemi.
Túje v tomto stavu není možno bez následků již upravovat a zřejmě jediné řešení
bude tyto stromy nahradit novou výsadbou. 31. března skončilo období vegetační-
ho klidu a tak následně už budeme řešit pouze zásahy z bezpečnostních důvodů.

Štefan Pecník, vedoucí TS ÚMČ  
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Projekt POTEX
Nastává vytoužené jaro a s ním přichází
také naše potřeba "provětrat" šatníky 
a domácnosti velkým úklidem. A stejně
jako vloni stojíme před Nerudovskou
otázkou: Kam s ním?
Odpovědí na ni jsou sběrné kontejnery

POTEX, kam mohou občané odložit pou-
žitý a dále ještě použitelný textil. U nás 
v Čakovicích tyto kontejnery najdete na
parkovišti před prodejnou Globus.
Do těchto kontejnerů je možno odevzdat
veškeré oblečení, oděvní doplňky i byto-
vý textil, hračky, spárovanou obuv, záclo-
ny, ubrusy, staré spacáky, kabelky 

i knihy. Nevhodné pro sběr jsou koberce,
matrace, molitan, netextilní materiály či
silně znečištěné a mokré textilie. Velmi
důležité je vše zabalit (do pytle nebo ige-
litové tašky), aby nedošlo k navlhnutí
nebo znečištění během převozu. Tyto
kontejnery nejsou určené k odkládání
odpadu!
Řidiči objíždějí kontejnery nejméně dva-
krát týdně, vybírají textil a udržují pořá-
dek v okolí kontejnerů, opravují je a pro-
vádějí údržbu. Také rovnou odstraní oči-
vidný odpad - mokré, silně znečištěné či
zapáchající textilie. Odpad ekologicky
likviduje profesionální firma.
Vybrané zboží svezou poté do centrální-
ho skladu, odkud je distribuováno profe-
sionálním třídírnám. Zde specializovaní
pracovníci textil roztřídí na jednotlivé
kategorie, většina zboží pak putuje do
zemí "třetího světa", kvalita sebraného
textilu je zpravidla příliš nízká pro opě-
tovné nošení v ČR. Profesionální třídírny
zpracují druhotný materiál jako je bavl-
na, vlna či plast pro další technické užití.
Z části výtěžku pak POTEX finančně pod-
poruje tuzemské neziskové organizace.
Takže každý občan, který přispěje použi-
tým textilem, přispívá zároveň na nezis-
kové organizace. 

Anna Bezdomniková, www.potex.cz
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{UPOZORŇUJEME}

Sběrné kontejnery na parkovišti před pro-
dejnou Globus v Čakovicích



A	 už byl únor měsícem jakýmkoliv,
magické datum 22. 2. 2012 přineslo
několika rodinám z Miškovic velkou tra-
gédii. Krátce před druhou hodinou ranní
přijalo operační středisko hasičského
záchranného sboru zprávu o požáru
bytu v Bendlově ulici. Na místo se hned
rozjely složky integrovaného záchranné-
ho systému. Úmyslně založený požár
připravil během chvíle přibližně 35 oby-
vatel Miškovic dočasně o střechu nad
hlavou. Svou podstatou se jednalo 
o dosti komplikovaný zásah, už jenom
tím, že špatně zaparkovaná vozidla 
v ulici bránila příjezdu hasičských vozi-
del, o samotném zásahu nemluvě.
Velké štěstí, že se vše obešlo bez vět-
ších zranění. Škody se však vyšplhají 
do miliónů korun.
Jako místní sbor dobrovolných hasičů
jsme i v tak brzkou hodinu nabídli svou
pomoc našim profesionálním kolegům
při likvidování následků tohoto neuvá-
ženého činu. O to větším překvapením
pro nás bylo, že naši pomoc odmítli.

Pro nezasvěcené uvádím, že v dnešní
době pokyn k výjezdu dobrovolných
jednotek musí zadat příslušné operační
středisko hasičského záchranného
sboru, bez tohoto pokynu není možné 
k zásahu vyjet, i kdybychom se na
hlavu stavěli. Někdo by si mohl říci, 
že není potřeba, aby se na místě zása-
hu "motalo" o šest zasahujících ha-
sičů více, ale naše nabídka směřo-
vala především k pomoci postiženým 
a to například formou využití naší neda-
leké hasičské zbrojnice, k soustře�ová-
ní osob nebo uchráněného majetku,
popř. použití naší toalety nebo také
možnosti občerstvení. Toto všechno
jsme byli schopni nabídnout a zajistit.
Abychom dostáli svému slibu, že jsme
sdružením především pro občany naší
městské části, rozhodli jsme se, že
poskytneme alespoň finanční dar
dvěma nejvíce poznamenaným rodi-
nám s dětmi a každé jsme věnovali po
dvou tisících korun z peněz, které jsme
si vydělali brigádami. Dále jsme nabíd-
li svou pomoc i pro případ vyklízení
zasažených bytů a odezva na sebe
nenechala dlouho čekat. V neděli 4. 3.
v 7 hodin ráno přistavila technická
správa kontejner na odpad a během
pár hodin byl kontejner plný vším, co
požár a především kouř nenávratně zni-
čily. Te� už zbývá jen, aby sanační 
a stavební firmy uvedly byty do původ-
ních stavů a všichni se mohli znovu
navrátit do poklidných životů.

Michal Linhart, SDH Praha - Miškovice
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{STALO SE}

Jak jsme (ne)pomáhali při požáru v Miškovicích

Pomoc po požáru
Na místo požáru miškovického byto-
vého domu přijeli v noci 22. února 
i zástupci městské části, kteří začali
okamžitě zajiš	ovat náhradní ubyto-
vání pro evakuované obyvatele. 
V domě žilo sedmnáct rodin. Někteří
lidé odjeli ihned ke svým známým
nebo příbuzným, jiní využili možnosti
přenocovat v tělocvičně. 
"Jde o soukromý objekt, nikoli obec-
ní. Přesto se pokoušíme najít pro oby-
vatele náhradní ubytování," uvedla
ještě té noci Ing. Milena Pekařová,
tajemnice úřadu městské části. 
V první fázi se o něj, podle jejích slov,
přihlásilo pět rodin. Městská část pro
ně zajistila volná místa v ubytovně, 
k dispozici nabídla i několik obecních
bytů. Majitel objektu se také ihned
ujal svých povinností a o náhradní
ubytování se postaral. Celý vchod
domu je neobyvatelný a jeho opravy
budou trvat několik měsíců. Byty 
v horních patrech jsou zasaženy kou-
řem, spodní patra promáčená vodou,
elektroinstalace, vodoinstalace a plyn
odpojeny. Díky včasnému zásahu
hasičského sboru se žádnému z oby-
vatel domu nic nestalo a díky aktivní-
mu přístupu zástupců městské části 
o ně bylo okamžitě postaráno.
Starosta Ing. Alexander Lochman
poděkovala jmenovitě tajemnici 
Ing. Mileně Pekařové, vedoucí byto-
vého odboru Janě Přibylové a radní-
mu Ing. Michalu Motyčkovi za rychlé
jednání a příkladnou pomoc spolu-
občanům. Sám se potom zasadil 
o vyhlášení veřejné sbírky a založil
účet, na který mohou spoluobčané
zasílat peněžní dary ve prospěch
obyvatel vyhořelého domu.

Předem děkujeme za všechny dary!

SiH  

Každý, kdo by chtěl spoluobča-
nům pomoci jakoukoliv finanč-
ní částkou, může zaslat svůj
příspěvek na speciální účet 
u České spořitelny, a.s.: č. účtu:
2826429339/0800

Miškovičtí hasiči při vyklízení vyhořelého
bytového domu



Výstava pro kočku
V neděli 22. dubna se od 10 do 17
hodin koná v prostorách Chvalské tvrze
(Praha 9, Horní Počernice) v pořadí již
14. Výstava pro kočku - jarní umis�o-
vací výstava opuštěných koček. Cílem
akce je najít domov kočkám z útulků 
a získat krmení pro ty, které si noví
majitelé neodnesou. Vstupenkou na
výstavu je konzerva krmení pro kočky,
kterou je možné koupit i na místě.

V Chvalské tvrzi bude k vidění zhruba
stovka koček a ko	at, která se těší na
nový domov. Většinou se jedná o byto-
vé mazlíčky, mezi vystavenými zvířaty
se ale najdou i kočky vhodné k domku
se zahradou. Seznámit se budete moci
s kočičími dorostenci, kteří potěší vaše
dítě, i rozšafnými staršími kočkami,
které snadno zapadnou do poklidného
života většiny rodin. 
Všechny vystavované kočky jsou vakci-
nované a v dobrém zdravotním stavu,
který ještě na místě prověří veterinář. 
U zvířat starších 8 měsíců je samozřej-
mostí kastrace. Kočky, jež na výstavě
uvidíte, momentálně žijí v některém 
z 10 soukromých útulků, převážně 
v Praze okolí. Právě pro tato zařízení
jsou určeny konzervy, které se získají
ze vstupného. Umožní nakrmit další
kočky a ko	ata, dokud se i pro ně nena-
jdou vhodné domovy. 
Pro děti je přichystán tradiční výtvarný
program. Navíc děti, které přinesou na
výstavu vlastnoručně namalovaný
obrázek kočky (čtvrtka velikosti A4),
mají vstup zdarma! 
Zájemci o adopci zvířete oceňují, že si
mohou svého budoucího domácího

mazlíka vybrat z více než stovky koček
různého vzhledu i povahy. Výstava je
příležitostí najít dobrý domov pro zvířa-
ta z lokalit, kde je o kočky minimální
zájem a krmení, které se vybere na
"vstupenkách" a od sponzorů, zásad-
ním způsobem pomáhá soukromým
útulkům uživit jejich svěřence.
Chvalská tvrz se nachází jednu zastáv-
ku autobusem od konečné metra B
Černý most, autobusy č. 223, 261,
273, 296, 304 a 353 (zastávka Chva-
ly). Podrobnosti o výstavě najdete i na
www.kocky-online.cz/akce, kde si také
můžete vybrat kočičího společníka "on-
line" z databáze veterinárně ošetřených
zvířat z celé republiky.
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{POZVÁNKA}



Často jsme již přesyceni nezměrnou
nabídkou vyumělkované supermoderní
zábavy, a proto se vracíme k tradičním
způsobům rozptýlení, které kdysi 
v našich krajích poskytovalo radost
našim předkům. Malebné průvody,
staré obřady, lidová zábava, do jejíž
přípravy se zapojují školy, školky, spor-
tovní i kulturní sdružení a v neposlední
řadě i jednotliví občané, je stále oblíbe-
nější. A tak se do obcí vracejí tradiční
poutě, jarmarky a také masopust. 
O masopustu si přečteme v encyklope-
dii, "…že byl pro lidi v minulosti ofici-
álním svátkem hodování, během které-
ho bylo třeba se dosyta najíst. Pak
následoval dlouhý čtyřicetidenní půst
před Velikonocemi. V době masopustu
se na královském dvoře konaly hostiny,
ve městech tancovačky, na vesnici vep-
řové hody. V některých regionech byl
součástí oslav obřadní průvod masek,
který obcházel s muzikou vesnicí...". 
A jak je tomu dnes? 25. února se 
ve dvoře Restaurace Maximum v Tře-
boradicích od desáté hodiny scházely
roztodivné veselé rozevláté barevné
malé i velké masopustní maškary. Tra-
diční staročeští laufři, slaměňáci, Turci,
Brůna s Židem, smrtka, kominíci, gryci
a klibna, ale také novodobí šášulové,
broučci a kytičky, večerníčci, všelijací
podivníčci, v hojném množství civilové,
nepřehlédnutelný Brouk Pytlík s krás-
nou Beruškou a dokonce medvěd 
s medvědářkou. Laufr spolu s místosta-
rostkami Blankou Klimešovou a Janou

Kopeckou letošní Třeboradický maso-
pust zahájili. Pak již pestrý průvod
vyrazil kolem kostela do třeboradických
ulic. V čele jel vůz tažený koňmi pana
Veselého, na kterém vyhrávala kapela
pana Řápka. Při zastaveních v ulicích
Třeboradic se za doprovodu muzikantů
tančilo a podávalo občerstvení. Hospo-
dyňky nabízely, co napekly, a pro
zahřátí čaj. Jako poslední se do průvo-
du dokolébaly koráby pouští - praví 
a nefalšovaní velbloudi (zapůjčení od
pana Kopeckého). Přivedl je dovedně
falšovaný Turek a způsobili naprostou
senzaci. Děti si je mohly nejen pohla-
dit, ale po skončení průvodu u Maxima
se na nich také povozily. Slunečné
masopustní odpoledne pak nabídlo
pestrý program, který připravily děti 
z mateřských škol, zahrála hudební
skupina KP Band, vystoupil žonglér
Lupíno, zájemci si vyzkoušeli svou
zručnost ve výtvarných dílnách nebo 
u stánků nakupovali dobroty a parádu.
K ukojení hladu se nabízelo zabíjačko-
vé menu, a že i k uhašení žízně byl při-
praven pestrý výběr nápojů, není třeba
zdůrazňovat.
Večer se konala v sále restaurace vese-
lá masopustní tancovačka a o půlnoci
se pohřbívala masopustní basa. Muzi-
ka přestala hrát, zatroubil ponocný 
a připravená basa na márách se zdobi-
la černými krepovými růžemi. Pak se jí
chopili čtyři zdatní chlapi, zařadili se 
za převlečeného kněze a ministranty 
a za basu se řadily plačky. Průvod obe-

šel sál (pro tu chvíli obřadní síň), který
se vysvětil cákáním vody po všech pří-
tomných. Poté "kněz" zahájil pohřební
obřad. Vyzval přítomné, aby řečnili 
k base jako k loňskému období a záro-
veň vyslovili svá přání do období násle-
dujícího. Část obřadu "kněz" zpíval
dokonce v latině a podával hostie v po-
době bramborových lupínků. Vše bylo
provázeno humornými průpovídkami.
Obřad končil odnesením basy ze sálu 
a přáním "A	 spí v pokoji a přítomní
nech	 se ještě před započetím půstu
pořádně pobaví".  Předpokládám, že
dodržování půstu naše současníky nikte-
rak netrápí a všichni se už nyní jistě těší
na další veselé akce tradičního střihu.
Letošní Masopust v Třeboradicích se
báječně vydařil, účast byla velká, poča-
sí slunečné (i když trochu větrné) 
a zábava vynikající.  Velký dík za bri-
lantně připravený hezký den i večer
patří opět především sdružení LíPa 
a personálu Restaurace Maximum.

Jarka Krákorová, 
kronikářka MČ Čakovice
Foto: Jan Hrabánek st., 

Karel Vysoudil
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{ZE ŽIVOTA OBCE}

Masopust v Třeboradicích



Jak jste byl spokojený s průběhem
zimní přípravy?
Naplánovali jsme si ji vzhledem k účas-
ti na turnaji Meteoru. Měli jsme tak
zajištěno spoustu přípravných zápasů.
Zkusili jsme tento model, abychom
nemuseli shánět v zimě soupeře, proto-
že každý je na nějakém turnaji a těžko
se tak hledá. Nicméně do budoucna
budeme ještě zvažovat, jestli do toho
půjdeme znovu.

Z jakého důvodu?
K turnaji jsme si ještě domluvili tři
zápasy s divizními soupeři a zápasů
najednou bylo až moc. Nechci, aby to
bylo až moc dlouhé, abych hráče tahal
čtyřikrát týdně na tréninky a do toho
bylo ještě hodně zápasů. Snad nám to
na jaře přinese výsledky.

Po podzimu vám patřila šestá příčka,
což je na nováčka slušný úspěch.
Panovala tedy po podzimu spokoje-
nost?
Nedávali jsme si před sezonou žádné
cíle. Celkově je to jedno, jestli skončíte
šestý nebo desátý. Když nejste první

nebo nehrajete o sestup, tak je to stej-
né. Snad hrát ještě o finančně motivo-
vané příčky je zajímavé. Jsme rádi, 
že jsme na podzim uhráli dost bodů 
a že můžeme koukat v tabulce spíše
nahoru než dolu. To byl vlastně náš cíl,
hrát v pohodě a nemít nervy.

Do jarních odvet tedy nastupujete se
stejným plánem?
Ano, je to stejné. Chceme vyhrávat
každý zápas, do kterého nastoupíme.
Chceme hrát tak, abychom z toho měli
radost, dávali góly a nekončilo to 0:0.
Jsem rád, že góly dáváme. Sice je 
i dostáváme, ale to vem čert, hlavně,
že z toho máme radost.

Za sebou máte úvodní dva zápasy.
Domácí prohru s Háji 1:2 a výhru 2:1
z Kunratic...
Proti Hájům jsme hráli první zápas po
postupu do přeboru a byl to takový
seznamovací zápas. Háje na mne udě-
laly dojem, hrály dobře a líbily se mi.
Nečekal jsem, že skončí po podzimu za
námi. U nás ale potvrdily, že jejich her-
ním stylem nám moc nesedí. Vedli

jsme, ale přesto jsem měl pocit, že nám
něco chybí, abychom je dorazili. Pak
jsme udělali dvě chyby a prohráli jsme.

Tři body z Kunratic se po úvodní pro-
hře určitě hodily, že?
Určitě jsme chtěli bodovat. Na podzim
se nám nestalo, že bychom za sebou
prohráli více než dvakrát, po prohře
jsme hned bodovali a neměli žádnou
delší černou sérii. Vedli jsme, domácí
š	astně vyrovnali, ale my pak dali další
gól a byli lepší, měli jsme více ze hry.

Proti Kunraticím se trefil i zkušený
ligový hráč Miroslav Baranek. Jakou
cestou se dostal do Třeboradic?
Seděli jsme spolu už v létě a já ho
zkoušel přetáhnout. Tehdy to nevyšlo,
protože se vrátil do Rakouska. Shodou
okolností se pak objevil v Prostějově, 
a když se později stal vedoucím muž-
stva Sparty, hned jsem mu volal.

A pak už přestoupil k vám?
Zavolali jsme si a obnovili ten vzájem-
ný impuls z léta. Říkal, že by šel do
Třeboradic rád, že by to pro něj bylo
nejlepší řešení. Vrátili jsme se tedy 
k tomu, co jsme si domluvili v létě 
a čekali, až si to vyřeší v Prostějově.
Potvrzený přestup jsme měli až tři dny
před prvním zápasem.

Jak na ostatní spoluhráče působí tako-
vý známý ligový hráč?
Nechtěl bych jiného, protože on je
povahou i charakterem výborný kluk.
Známe se už dlouho. Je to výborný fot-
balista i do party, do kabiny. Kdyby
neměl tyto vlastnosti, nedělalo by to
dobrotu. Věděl jsem, že to bude pro
mužstvo dobrá věc. Až do toho přijde 
a zvykne si na to, tak půjde ještě výš 
a my budeme ještě více nebezpeční.

Takový hráč může i zvýšit zájem o tře-
boradický fotbal...
Ano. Chceme ukázat lidem, že v Tře-
boradicích se hraje dobrý fotbal. Chce-
me se zlepšovat a byli bychom rádi,
kdyby k nám chodili hrát i mladí kluci
a měli možnost si zahrát a potkat
kluky, kteří hráli ligový nebo zahraniční
fotbal. Může je to bavit víc.

Michal Káva

{SPORT}

Hlavně že máme z fotbalu radost, říká třeboradický trenér Drobný
Fotbalové mužstvo Třeboradic, jedno z nejpříjemnějších překvapení podzimní části pražského přeboru, vede do
jarních bojů trenér Václav Drobný. Ten se konečně dočkal i příchodu svého kamaráda Miroslava Baranka, který
se hned uvedl parádním gólem do sítě Kunratic. O zimní přípravě i plánech do sezony jsme si s panem Drobným
popovídali.
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Třeboradický útok v jednom ze zimních
zápasů proti Libuši

Akce z utkání s Uhříněvsí



Dlouhá zimní přestávka skončila 
a fotbalisté čakovické TJ Avia jdou
opět do boje! Podzimní část jim nevy-
šla úplně podle představ a několik
jejich zápasů skončilo zbytečnou ztrá-
tou bodů. Nakonec z toho byla šestá
příčka podzimní tabulky s patnácti
body za bilanci čtyř vítězství, dvou
nerozhodných výsledků a čtyř porá-
žek.
Během úvodních čtyř jarních zápasů
se utkají se dvěma vedoucími celky, 
s Kolovraty a Kyjemi, ale tři z těchto
čtyř duelů sehrají na domácím trávní-
ku, takže by se mohli bodově odpích-
nout a v tabulce trochu poskočit
nahoru!

mk

JARNÍ LOS ČAKOVIC:
12. kolo, sobota 24. března: 
Čakovice - Kyje B

13. kolo, sobota 31. března: 
Čakovice - Královice

14. kolo, sobota 7. dubna: 
Dolní Počernice B - Čakovice

15. kolo, sobota 14. dubna: 
Čakovice - Kolovraty

16. kolo, sobota 21. dubna: 
Partisan - Čakovice

17. kolo, sobota 28. dubna: 
Čakovice - Kunratice C

18. kolo, neděle 6. května: 
Dukla JM - Čakovice

19. kolo, sobota 12. května: 
Čakovice - Benice

20. kolo, neděle 20. května: 
Štěrboholy B - Čakovice
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{SPORT}

Zima skončila, fotba-
listé jdou do boje!

Děti, poj	te hrát fotbal!
Fotbalový oddíl TJ Avia Čakovice
hledá do svých řad nové talenty!
Rodiče, kteří by své ratolesti rádi
viděli v kopačkách na trávníku,
mají jedinečnou příležitost. Čako-
vický klub totiž pořádá nábor hned
do tří družstev. Jedná se o starší
přípravku, tedy děti narozené 
v letech 2002 a 2003, mladší pří-
pravku (ročníky 2004 a 2005) 
a předpřípravku (ročníky 2006 
a 2007). 

Malí fotbaloví benjamínci si mohou přijít trénink vyzkoušet, bližší informace
poskytnou trenéři mládeže na telefonním čísle: 606 076 856.

mk



14

Hledám pronájem garáže
v ulici Ke Stadionu, Praha - Čakovice,
tel.: 776 584 018.

Hledám pronájem bytu v Čakovicích,
muž 45 let. Tel.: 777 021 009

Žaluzie, rolety, sítě, markýzy, garnýže,
shrnovací dveře, čalounění dveří, sili-
kon. těsnění, stropní sušáky prádla,
malování. Petříček,
tel.: 606 350 270, 286 884 339.

HODINOVÝ MANŽEL. Provedu veš-
keré menší opravy na vašem bytě,
domku i zahradě. Kdykoliv zavoláte,
přijedu PO - NE. Tel. 773 999 237.

PEDIKŮRA Miškovice. 145,- Kč, 
s docházkou 195,- Kč. Přijímám pou-
kázky seniorů MČ Čakovice. 
Tel. 606 500 867, 283 932 971.

VYKLIDÍME váš byt, pozůstalosti,
sklep či půdu. ODVOZ starého nábyt-
ku a jiného odpadu k likvidaci.
Tel. 777 227 840.

Sbírka ošacení pro Diakonii Broumov
23. 4. od 13.00 - 18.00 hod. a 24. 4. od 13.00 - 16.00 hod.

Klub seniorů, Cukrovarská 52
SBÍRÁME: letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské); lůžkoviny, prostěradla,
ručníky, utěrky, záclony; látky (min. 1 m2); domácí potřeby (nádobí bílé i černé),
skleničky (vše nepoškozené); peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky;
obuv - veškerá nepoškozená.

VĚCI, KTERÉ PŘIJMOUT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počítače a jinou elek-
troniku, matrace a koberce (z ekologických důvodů); nábytek, jízdní kola a dětské
kočárky (ty se transportem znehodnotí), znečištěný a vlhký textil.

UPOZORNĚNÍ: Oděvy nenoste volně, jinak nebudou přijaty. Vhodné je dát je do
krabic nebo pytlů. Vámi darované věci jsou určeny nejen dětem, ale i dospělým oso-
bám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Poničené hračky a potrhané oša-
cení již nikomu neposlouží, proto vás žádáme, abyste takové věci nenosili! 

Bližší informace rádi sdělíme na tel.: 283 061 427 nebo 777 482 981

Děkujeme za vaši pomoc!

{INZERCE}



Městská část svým seniorům
V rámci schváleného rozpočtu na rok 2012 byla i letos
vyčleněna částka na příspěvky pro seniory, které jsou
poskytovány na masérské, kosmetické a kadeřnické služby
a pedikúru na těchto adresách:
Koudelková Magdaléna a Toušová Jana, Danielova 319/21,
Čakovice
Kocmaníková Jitka, Cukrovarská 52, Čakovice
Skřivánková Iveta, Cukrovarská 815, Čakovice
Růžičková Marcela, Machnova 204, Miškovice
Kudrnová Stanislava, Radonická 130, Miškovice
Brožková Eva, Svitavská 481, Čakovice
Horáková Jaroslava, Cukrovarská 502, Čakovice
Dvořáková Hana, Něvská 584, Čakovice
Sharifová Jana, Dr. Marodyho 14, Čakovice
Zelenková Zdenka, Dr. Marodyho 91, Čakovice

Podmínky vydávání poukázek a jejich využití jsou stejné
jako v minulém roce:
■ roční příspěvek pro seniory je 250,- Kč
■ příspěvek je poskytován formou vydání dvou poukázek 

v hodnotách 1 x 100,- Kč a 1 x 150,- Kč
■ poukázky se použijí jako platidlo
■ každý senior, který má trvalé bydliště na území městské

části Praha - Čakovice a v letošním roce dovrší věku 
60-ti a více let, si může vyzvednout poukázky v Klubu
seniorů u paní Jindry Sorokové

■ poukázky se vydávají oproti podpisu a po předložení
občanského průkazu

■ poukázky jsou nepřenosné, platí pouze pro oprávněné-
ho příjemce

■ platnost poukázek končí 30. 11. 2012
Jindra Soroková, Klub seniorů ÚMČ
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{SENIORŮM}

U nás v Čakovicích - zdarma - pro své občany vydává měsíčně MČ Praha - Čakovice, náměstí 25. března 121, 196 00 Praha
- Čakovice, IČ: 00231291 - tel.: 283 061 419, fax: 283 933 497, email: unas@cakovice.cz, mestska.cast@cakovice.cz,
www.cakovice.cz - za obsahovou a gramatickou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři - redakce si vyhrazuje právo
příspěvky krátit, redakčně upravovat, případně nepřijmout k otištění - nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí - za
obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent - redakční rada: Rada MČ - příjem inzerce: inzerce@cakovice.cz, tel.: 283 061
410 - evidenční číslo MK ČR E 14335 - sazba: Trivia Group, spol. s r. o., tisk: Vydavatelství MAC, spol. s r. o. - distribuci
do všech poštovních schránek v MČ Praha - Čakovice zajiš	uje Úřad MČ - toto číslo vyšlo v dubnu 2012.

Vycházky 
11. 4. Vycházka s Evou Sokolovou po Malostranském břehu

Od Strakovy akademie k mostu Legií. Na této trase je řada
zajímavých památek a několik vyhlídkových míst. Sraz
účastníků vycházky je ve 12.00 hod. na konečné autobu-
sů u Tesca v Čakovicích. Odjezd směr metro Palmovka.

25. 4. Od Proseckých skal do Podviní s NW holemi
S holemi se vydáme kolem vinice Máchalka, přes bobo-
vou dráhu a lanové centrum až k usedlosti Kolčava.
Vycházka  jen s holemi nordic walking a pro zdatné seni-
ory. Sraz ve 12.15 h. u Tesca na konečné autobusů 
v Čakovicích. Odjezd autobusem č. 295 směr Madlina.

7. 5. Vycházka s NW holemi do Čimic
Tentokráte  Čimickým hájem a parkovým areálem psy-
chiatrické léčebny do starých Bohnic.  Sraz účastníků
vycházky na stanici Čakovický zámek ve 13.05 hod.
Odjezd autobusem č. 202 směr Chabry. Jen pro vytr-
valé a nordic walking hole s sebou.

16. 5. Vycházka s Evou Sokolovou od Heydrichovy zatáčky 
k Lövitovu mlýnu
V květnu si připomeneme 70 let od atentátu na zastu-
pujícího říšského protektora. U pomníku nedaleko
místa, kde byl proveden, si připomeneme tuto pohnu-
tou dobu. Poté dojdeme k bývalé usedlosti Rokoska 
v areálu Bulovky, odtud na málo známou vyhlídku na
Prahu a dále kolem Grabovy vily a Libeňského zámku 
k Rokytce.  Sraz účastníků vycházky je na konečné
autobusů u Tesca expres ve 12.15 hod. a  odjezd auto-
busem č. 295 směr Bulovka. Kdo chce, může si vzít
NW hole s sebou. 

DUBEN:
4. 4. 14.00 h. Anna Kordičová "Písně modrého Jadranu" 

(Pěvecké vystoupení chorvatských písní)

5. 4. 15.00 h. Cvičení pro seniory s Martinou

18. 4. 14.00 h. IC Creative - Výroba jarní květinové koule 

do okna

19. 4. 15.00 h. Cvičení pro seniory s Martinou

23. 4. 13-18 h. Sbírka ošacení pro Diakonii Broumov

24. 4. 13-16 h. Sbírka ošacení pro Diakonii Broumov

KVĚTEN:
2. 5. 14.00 h.  IC Creative - Výroba mýdel z transparentní 

mýdlové hmoty s olivovým olejem

9. 5. 14.00 h. Senior Help I. Piškulová - "Zdravý životní 

styl seniorů - stravování a pitný režim" 

30. 5. 14.00 h. PhDr. Hanuš Jordán - "Hvězdy pražské 

operety"

Přednášková a tématická odpoledne v klubu seniorů




