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Startuje jarní část
fotbalových soutěží
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STP Čakovice slavil 35
let od založení
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Bezdomovectví?
Tento problém u nás
prakticky není

Třeboradický masopust ve znamení
pohádek a výročí Karla IV., strany 4 a 5
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Soukromá výuka AJ a NJ pro děti a dospělé včetně doučování
v rámci osnov ZŠ, SŠ. Místo konání v těsné blízkosti ZŠ Dr. E. Beneše
v Čakovicích. Tel.: 608854770.

Kurzy 3-4/2016 :
27.2.2016 Quillingová přáníčka
5.3.2016 Fimo tvoření

!! Odvoz starého nábytku na 26.6.13
skládku
!!
13:19
Stěhování všeho druhu. Vyklízení
sklepů, bytů, pozůstalostí atd.
Naložíme a odvezeme cokoliv.
Vše za rozumnou cenu.
Volejte: 773 484 056
Jsme spolehlivá stavební firma
s příznivými cenami ve Vašem okolí.
Veškeré stavební práce, rekonstrukce
bytů a domů, stavby na klíč,
zateplování budov… a podobně. Tel.:
602581388 nebo www.anazg.com.

9.4.2016 Pletení košíků
16.4.2016 Vintage věnec

Bližší informace ke kurzům najdete na našem webu nebo přímo v obchodě
V našem kamenném obchodě a v e-shopu nabízíme:
-široký sortiment „MOZAIKA“, barvy, laky, lepidla, ubrousky na decoupage - dna a pedig přírodní a barevný –
vše pro„Scrapbooking“ – široký sortiment sezónních stuh – korálky a kovové komponenty na korálkování –
Premo, Fimo, textury, vykrajovátka, extrudér, nože, polotovary pro výrobu mýdel a svíček
Kontakty: Dr.Marodyho 912, Praha 9 –Čakovice / www.creative.icpraha.cz /e-mail: creative@icpraha.cz/
tel.:266 310 617/mobil:607 937 934
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Milí sousedé,
v minulých dnech jsme projednávali podobu rekonstrukce náměstí okolo kostela a ulici Otavská, do které je nutné zakomponovat
více parkovacích míst. Náměstí by se mělo
stát neprůjezdné a téměř nedostupné pro vozidla, kromě těch z technické správy. Bude to
náměstí, které bude pochozí a nabyde odpočinkový charakter původního náměstí.
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Tento projekt připravuje Praha již mnoho let
a rovněž má už mnoho let stavební povolení.
A já jsem rád, že se to konečně dostává do
fáze projednávání a výběru zhotovitele.
Řadu otázek pokládá také neutěšený stav ulice K Sedlišti, která vede ke sportovnímu areálu i ke kopci Havraňák a dále do letňanského lesoparku. Měl jsem schůzku s ředitelem
Odboru technické vybavenosti magistrátu
ohledně stavu této silnice. Cílem setkání bylo
urychlit zvelebení cesty a také dosazení kvalitního osvětlení tak, aby tento úsek vzbuzoval větší pocit bezpečnosti. Současný stav je
opravdu nevyhovující.

Součástí jednání byla i oprava a homogenizace povrchu do nového asfaltu. Narazili jsme
však na jeden problém, že podél cesty je nedokončená výstavba tzv. Letňanského sběrače. Práce se tehdy zastavily přesně uprostřed
ulice K Sedlišti. Opravdu nerozumím, proč
tato investice nebyla dotažena minimálně na
úroveň železničního přejezdu. Avšak to musíme brát jako realitu.
Naší výzvou je to, abychom skloubili dvě investice. Pokud to nepůjde, tak jsem informoval ředitele odboru, že žádám o to, aby byla
cesta bezodkladně opravena a osazena osvětlením. O vývoji této situace budeme občany
informovat.
Když píši tyto řádky a podívám se z okna, tak
právě sněží a vypadá to, že nás ještě čekají
sněhové radovánky. Přesto mi dovolte, abych
vám popřál šťastné velikonoční svátky a hlavně dobrou náladu.
S úctou Váš starosta
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.

Masopust navštívily stovky občanů
Letošní ročník Třeboradického masopustu se nesl v duchu
výročí 700 let od narození Karla IV. Pestré masky, voňavé
pochutiny a veselá nálada, to vše doprovázelo maškarní
průvod i celý masopustní den.

Hasiči zahájili nový rok aktivně
Strana 14
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Další úspěchy čakovické gastronomické SOŠ
Studenti za sebou mají zajímavý program. Zúčastnili se
barmanského kurzu a barmanských soutěží, chovatelé šířili
dobré jméno školy na odborné výstavě a student David Běhan
se vrátil ze stáže ve Francii.

Svaz tělesně postižených slavil 35 let
Strana 15

Učitel latinskoamerických tanců z čakovického Zájmového
centra Livingston, Marek Dědík, se úspěšně zúčastnil televizní
taneční soutěže Star Dance. A se svým uměním se dostal až do
finále!
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Marek Dědík ve finále Star Dance

Oddíl mladých hasičů při SDH Miškovice má za sebou první
letošní aktivity. Mladí "soptíci" se zúčastnili Pražského zimního
poháru v uzlování, kde prokazovali nasbírané zkušenosti a teď
se připravují na Den s hasiči.

Čakovická pobočka Svazu tělesně postižených působí již
dlouhých 35 let. Popovídali jsme si s předsedkyní místní
organizace STP Jarkou Mášovou o tom, co vše senioři podnikají
a jak jim to pomáhá v životě.

Fotbalová sezona začíná jarní odvety
Na konci března se znovu rozjedou pražské fotbalové
soutěže. Trenér přeborových Třeboradic Jiří Tesař říká, že
první místo je reálné. Přinášíme vám také jarní program
zápasů fotbalových klubů z naší městské části.

U nás v Čakovicích – zdarma pro své občany vydává měsíčně MČ Praha – Čakovice, Periodický tisk úzmeního samosprávného
celku, Náměstí 25. března 121, 196 00 Praha – Čakovice, IČ: 00231291 – tel.: 283 061 419, fax: 283 933 497, email:
unas@cakovice.cz, mestska.cast@cakovice.cz, www.cakovice.cz. Za obsahovou a gramatickou správnost příspěvků nesou
odpovědnost autoři. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, redakčně upravovat, případně nepřijmout k otištění.
Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Redakce: Michal Káva.
Jazyková korektura: Michal Káva. Redakční rada: Miroslava Spoustová, Kristýna Petrboková, Dagmar Nová. Příjem inzerce:
inzerce@cakovice.cz, tel.: 283 061 426. Evidenční číslo MK ČR E 14335. Sazba: MS-Design, tisk: Vydavatelství MAC, spol. s r. o.
Distribuci do všech poštovních schránek v MČ Praha – Čakovice zajišťuje Úřad MČ – toto číslo vyšlo v březnu 2016.
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Třeboradický masopust oslavoval Karla IV.
»»Jak

se již stalo dobrým zvykem,
i v letošním roce uspořádalo sdružení LíPa v Třeboradicích masopustní
slavnost. Po letech půstu se tak podařilo v obci obnovit starou tradici,
která tvořila pevnou součást života
našich předků.
Masopustní veselí upomíná na doby,
kdy běh lidského života v našich krajích
utvářelo střídání liturgických svátků,
spojených obvykle s duchovní přípravou
a odříkáním, a nespoutaných oslav, při
nichž si lidé dokázali dosyta dopřát. Masopust byl přitom příležitostí, jak se řádně rozloučit s obdobím relativní hojnosti
před nástupem velikonočního půstu.

Bylo skvělé vidět, že akci vzali za svou
třeboradičtí sousedé, kteří pro maškary připravili bohaté pohoštění – slané,
sladké i tekuté. Kromě oddaného jádra
masek patří velký dík i řadě dalších, nezřídka přespolních, kterým věhlas minulých ročníků nedovolil, aby zůstali doma
a přišli proto rozšířit řady letošních návštěvníků.
Velký zážitek masopustní sobota připravila nejen plnoletým, kteří mohli všech
radostí požívat plnými doušky, ale i třeboradickým, čakovickým a miškovickým
nejmenším, jimž byl určen odpolední
program v prostorách třeboradické re-

staurace Maximum, laděný do barev
a chutí tradiční české sousedské zábavy. Děti z čakovické MŠ Čtyřlístek a z MŠ
Třeboradice dostaly příležitost se na programu samy podílet a nabídly rodičům
i ostatním návštěvníkům zdařilá pásma
písniček a básniček.
"Mám-li nějak formulovat pocity z masopustu v Třeboradicích, tak bych řekl, že
byl barevnější, veselejší a neohroženě
nejlepší z těch, na kterých jsem kdy byl.
Také bych řekl, že k počtu obyvatel Třeboradic a městskému prostředí šlo o ten
nejnavštěvovanější," pochvaloval si radní a zástupce starosty Daniel Kajpr, který
přečtením tradičního pergamenu vpustil průvod do třeboradických ulic.

Ke správnému masopustu vždy patřilo
nelíčené bujaré veselí, kdy jde uměřenost
a pěstěná důstojnost stranou. Masopust
je proto vlastně jednou velkou hrou, kterou podtrhává zřetelný vnější znak – maska. V karnevalovém reji se stírá rozdíl mezi
osobami i osobnostmi a zůstává převlek.
A masek se v Třeboradicích schází rok od
roku víc. Když obcí táhl veselý průvod,
stačilo přivřít oči a ve víru tance a muziky
si člověk připadal jak v horkokrevné cizině – místy v Riu de Janeiru, díky velbloudí
karavaně chvílemi i kdesi v poušti (nebo
v horečnatém snu Petra Bajzy). V neposlední řadě pak ráz maškarnímu veselí
udával zástup juniorních rytířů a princezen z řad žáčků a žákyň třeboradické
mateřské školy, kteří vytvořili důstojnou
suitu hlavnímu patronu průvodu – letošnímu jubilantovi, králi českému a císaři
římskému, Karlu IV. s chotí.

Poděkování
Uličníci z ulice neboli věhlasná třeboradická náplava z celého srdce
děkují majestátnímu králi a vznešené královně z klubu LíPa Třeboradice za uspořádání fantastické
masopustní veselice! Bylo to úžasné, veselé, barevné, rozjařené a rozjuchané a pro některé ke konci také
trochu rozostřené! Ještě jednou
děkujeme a těšíme se zase za rok!
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Foto: Michal Káva a Karel Vysoudil (Atelier Kavys)

Třeboradický masopust slovy
pořadatelek
"Tý jó,hustý masky!" napadlo mě při pohledu na dva muže oblečené do policejních uniforem v plné zbroji. Masky to ale
bohužel nebyly. Zásahová policie přijela
na zavolání paní učitelky, která jdouc
připravovat kostýmy pro personál a děti
zjistila, že školka byla vyloupena. Tento, snad jediný černý okamžik v sobotu
13. února zahájil v ranních hodinách Třeboradický pohádkový masopust.
Děkujeme tímto paní ředitelce Ivetě Kudrnové a veškerému personálu za jejich
pevné nervy a velkou pomoc při nejen
letošním masopustu.
Organizační tým si však nedal touto událostí zkazit náladu a již pošesté, za pomoci pana radního Daniela Kajpra, vpustil
maškary do vsi.
Letošním masopustem se nesl pohádkový duch. Masky jako princezny, rytíři,
královské rodiny, vodníci, víly, Barbucha,
skřítci, čarodějnice, ale i tradiční maškary
jako medvěd, kominík, bába s dědkem,
slamák, turek i smrtka v čele s Karlem IV.

a jeho manželkou Alžbětou prošly šesti
občerstvovacími zastávkami. Na nich se
nejen příjemně nabaštily a popily, ale také
za doprovodu pochodové kapely Pralinka
zatančily. Nechybělo ani přání štěstí, zdraví, klidu a pohody do celého roku 2016.
Průvod, doprovázený koňským spřežením a dvěma velbloudicemi, dorazil do
zahradního areálu restaurace Maximum,
kde zaměstnanci připravili pravou zabíjačkovou atmosféru. Tam začal doprovodný program. Fakír Jakub si na hřebíkové
postýlce nechal psát ohnivou tužkou monogramy na záda. Tanečnice Sněženka
a její hudební doprovod děti a dospělé
seznámili s historickými nástroji a tancem.
Třeboradické mateřské školky vystoupily
s pestrými, hudebně pohybovými programy. Na závěr zazpívala nadějná zpěvačka
Terezka Balonová s vlastními texty, s vlastním kytarovým doprovodem.
Po celou dobu odpoledního programu
probíhaly výtvarné dílny v sále, velbloudí
jízdárna, lety na kolotoči s ručním pohonem a pohádková střelnice.
Zároveň probíhala akce prodej dětských
štěstíček. Výtěžek tohoto prodeje bude po-

užit na podporu projektu Proměny, kterým
chce MŠ na Slaviborském nám. proměnit
školkovou zahrádku na oázu klidu a příjemných setkání, připomínající naši českou
krajinu. Všem kupujícím děkujeme.
Poděkovat se sluší také našim milým
sponzorům - Městské části Praha Čakovice, panu Svobodovi a restauraci Maximum, panu doktorovi Jiřímu Procházkovi, Laušům, panu V. Svítilovi, panu Vysoudilovi a všem aktivním pomocníčkům
a tvořitelům občerstvovacích stanic.
Na úplný závěr si dovolím napsat jeden
milý postřeh přímého účastníka, Rity
Šafránkové: ,,Líbí se mi, že Třeboradický
masopust přes velkou účast a oblibu má
charakter komornější sousedské akce,
která spojuje a sbližuje starousedlíky
s nověji přistěhovanými občany. Obzvlášť
kouzelné a dojímavé bývá, zejména pro
nás rodiče, vystoupení dětí z mateřských
školek."
Za tato slova díky a věřím, že jimi bylo
řečeno vše podstatné o Třeboradickém
masopustu 2016.
Libuše Kurková a Pavlína Labíková
- klub LíPa
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Problematika bezdomovectví se u nás prakticky nevyskytuje
»»Do redakce časopisu přišlo v poslední době několik dotazů směřovaných na městskou policii ohledně
výskytu bezdomovců v naší městské
části. Obrátili jsme se proto na vedoucí okrsku městské policie pro
Prahu 18 Barboru Konvičkovou a na
zástupkyni starosty Bc. Blanku Klimešovou.
„Kolem roku 2012 jsme jich měli v Čakovicích napočítaných zhruba deset. Byla
problémová místa, kde se jich vyskytovalo více, například za třeboradickou
teplárnou nebo u pneuservisu u Globusu. Tam jsme si s nimi poradili a teď
bychom se dopočítali tak dvou, tří,“ vysvětluje vedoucí okrsku městské policie
paní Konvičková fakt, že problematika
bezdomovců není dnes už rozhodně
vážná. Často se totiž stává, že si lidé
spletou bezdomovce s běžnými občany
naší městské části, kteří se jim mohou
na první pohled podobat. „To je právě
problém. Lidé kolikrát volají, ale ono se
nejedná o bezdomovce. Jde o lidi, kteří
žijí podobným způsobem života, sbírají
odpad, vybírají kontejnery, ale jsou to
obyvatelé Městské části Praha - Čakovice. Tady se ten rozdíl stírá,“ dodává.

Městská policie ani nemá v pravomoci
proti bezdomovcům zasahovat, neprovádějí-li trestnou činnost. Ať se tyto osoby mohou občanům nelíbit sebevíce, tak
samotná jejich existence přece nemůže
být trestána.
„My můžeme postihovat pouze v rámci
zákona, stejně jako u jakéhokoliv jiného
občana. A na rovinu, pokud se bezdomovec dopustí přestupkového jednání,
tak to v rámci zákona můžeme vyřešit
blokově na místě, ale stejně nemají peníze na uhrazení pokuty, takže to ve většině případů ani nejde. Další možností pak
je oznámit konkrétní přestupek úřadu,
který se tím zabývá,“ přibližuje možnosti
vedoucí městské policie.
Zeptali jsme se také zástupkyně starosty
Blanky Klimešové, zda je pro ni zpráva,
že je u nás klid a bezpečí, potěšitelná.
Bezpečnost má totiž ve své gesci.
„S potěšením mohu potvrdit, že tomu
tak opravdu je. Co se týče dané problematiky bezdomovců, jsem ráda, že se
podařilo od roku 2011 počet bezdomovců v naší městskě části rapidně snížit.
Z deseti bezdomovců nám jich tady zůstalo tak v počtu dvou až tří osob. Je jen

kolikrát obtížné rozpoznat bezdomovce
od našich spoluobčanů, kteří se například u kontejnerů chovají nevybíravým
způsobem a budí tak na nás dojem, že
se jedná o bezdomovce. Konkrétně tuto
záležitost musela po mém upozornění
městská policie hned na počátku letošního roku řešit. Vznikla tak fáma, že se
nám tu začíná počet bezdomovců navyšovat a nebude u nás z tohoto důvodu
bezpečno. Musím tuto fámu „díky bohu“
vyvrátit, není tomu tak. Čakovice jsou
okrajová část Prahy, proto se u nás stále
cítíme bezpečněji než například v nedalekých Letňanech. Městská policie v naší
městské části řeší přestupky v dopravě,
často se setkáváme s problematikou
krádeží vozidel značky Škoda, s rušením
nočního klidu a popíjením alkoholu mládeže. Nejvíce drobných krádeží a přestupků v dopravě je řešeno u obchodního centra Globus, ale to je dané hlavně
tím, že je tam vysoká koncentrace lidí,“
říká zástupkyně starosty Blanka Klimešová.

Text: Michal Káva
Foto: MP Praha
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Čakovický učitel tance Marek Dědík skončil druhý ve Star Dance
»»Jedním z členů učitelského sboru v Zájmovém centru Livingston je
Marek Dědík. Říká vám něco toto
jméno? Možná jste jej zaslechli v televizi. Při jaké příležitosti? Kromě
toho, že na „Livingstonu“ vyučuje
latinskoamerické tance, tak se může
pochlubit také tím, že byl finalistou
taneční soutěže Star Dance.
Marku, jak je možné, že působíte po
soutěži StarDance odpočatě? Psalo se,
že každý den účastníci tvrdě trénují několik hodin.
Jsem zvyklý, ale musím přiznat, že jsme
každým týdnem trénovali více a více. Ke
konci i celé dny. Touha po postupu do
dalšího kola je silná.
Jak se po takto fyzicky náročném dni
odreagováváte? Někdo chodí večer
tančit do baru, to ale asi váš případ nebude. Nebo se mýlím?
To určitě ne. Do barů sice chodím rád,
ale zásadně netančím. Po celodenních
trénincích si nejradši povídám s přáteli.
Jak vidíte soutěž StarDance zpětně? Jste
rád, že jste pozvání na konkurs přijal?

Star Dance je jedinečný projekt na úrovni,
který spojuje lidi nejrůznějších profesí. Vše
je dokonale propracované, až noblesní.
Pozvání na konkurs jsem přijal okamžitě.
Pak už to šlo všechno hrozně rychle. První
schůzka, tréninky, premiérový přenos....
Věděl jste, kdo bude vaše taneční partnerka?
O svém budoucím tanečním partnerovi
dopředu nevíme vůbec nic, je to překvapeni do poslední chvíle. S Jitkou Schneiderovou jsme se před soutěži neviděli.
Znal jsem ji jako herečku z kultovního filmu Samotáři a českého seriálu Přešlapy.
Spolupráce byla skvělá. Ukázalo se, že
máme stejný pohled na práci a rozumíme si i lidsky
Na postup do finále to vypadalo od začátku. Nezklamalo vás druhé místo?
My jsme to tak růžově neviděli, hraje roli
mnoho faktorů. S umístěním jsme velmi
spokojeni, protože i finále je velký úspěch.
Jaké máte další plány?
V plánu je otevřít taneční školu, ale nechci to zakřiknout, tak si to zatím nechám pro sebe.

Je už teď možné navštěvovat vaše tréninky?
Ano, učím tančit latinskoamerické tance
slečny a dámy v Zájmovém centru Livingston v Čakovicích.
Musím něco umět, než na trénink vyrazím?
Vůbec nic. Do kurzu se můžete přihlásit,
i když si myslíte, že se v životě tančit nemůžete naučit. tančit. Věřte, že to jde.

Text: Tereza Kubíčková
Foto: Martin Divíšek/Deník
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VOK (na objemný odpad)
Vážení spoluobčané,
v roce 2016 budou pro potřeby občanů MČ Praha - Čakovice
přistavovány kontejnery na objemný odpad. Tyto kontejnery
zajišťuje a financuje MHMP a tím i stanovuje podmínky výběru odpadu a druhu odpadu, který do VOK patří.
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.).

Z MHMP máme přiděleno na období 1 – 6/2016 15 ks VOK.
leden 0
únor
0
březen 16.03., 30.03.
duben 13.04., 27.04.
květen 11.05., 25.05.
červen 08.06., 22.06.
Kontejnery budou přistavovány ve středu ve 14.00 hod. a odvoz bude ten samý den v 18.00 hod.
Stanoviště těchto kontejnerů:
Třeboradice - parkoviště u hřbitova
Miškovice - Na Kačence

1 ks
1 ks

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

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU 2016
Praha - Čakovice
datum - den

zastávka

čas od - do:

8. 3. – út
6. 9. – út

křižovatka ul. Schoellerova - V Pačátkách

15.00 - 15.20

křižovatka ul. Schoellerova - Mezi hřbitovy

15.30 - 15.50

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

16.00 - 16.20

křižovatka ul. Schoellerova - Cukerní

16.30 - 16.50

křižovatka ul. Ke stadionu - Jizerská

17.00 - 17.20

ul. Něvská (MŠ 120 - parkoviště)

17.30 - 17.50

křižovatka ul. Cukrovarská - Vyhlídkova

18.00 - 18.20

křižovatka ul. Polabská - Krčmářovská

18.40 - 19.00

11. 6. – so
30. 7. – so

křižovatka ul. Schoellerova - V Pačátkách

8.00 - 8.20

křižovatka ul. Schoellerova - Mezi hřbitovy

8.30 - 8.50

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

9.00 - 9.20

křižovatka ul. Schoellerova - Cukerní

9.30 - 9.50

křižovatka ul. Ke stadionu - Jizerská

10.00 - 10.20

ul. Něvská (MŠ 120 - parkoviště)

10.30 - 10.50

křižovatka ul. Cukrovarská - Vyhlídkova

11.00 - 11.20

křižovatka ul. Polabská - Krčmářovská

11.40 - 12.00

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, olej a tuk (kromě jedlého), baterie a akumulátory, nepoužitelná léčiva a cytostatika, zářivky a jiný
odpad s obsahem rtuti, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čistící prostředky)
Není možné odložit vyřazená elektrozařízení, např.: lednice, TV a PC monitory, tiskárny, mobily, rádia, videa.
Nejbližší stabilní sběrny nebezpečného odpadu:
- Jilemnická, Praha 19			
tel.: 731 626 416
(poblíž křižovatky ulic Jilemnická a Bohdanečská)

- Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany
- Voctářova 622/1, Praha 8 - Libeň		

tel.: 284 098 581
tel.: 266 007 299
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Městská část Praha - Čakovice

vyhlašuje ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění

tyto ZÁMĚRY
Č.j. 00817/2016/ÚMČPČ
rozhodnutím RMČ ze dne 8. 2. 2016
usnesením č. USN RM 058/2016
Městská část Praha - Čakovice
vyhlašuje ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze,
v platném znění tento ZÁMĚR.

Cena za pronájem: Nejvýhodnější částka ročního nájemného za pronájem předmětného nebytového prostoru, nejméně
500,-Kč/měsíc.
Doba nájmu: Doba nájmu bude určitá,
počínaje dnem podpisu nájemní smlouvy, a to 5 let.

Pronájem nebytového prostoru –
garáže ev.č. 252, na pozemku parc.
č. 1348/54, obec Praha, k. ú. Čakovice

Nabídka musí obsahovat: Nacionále zájemce. Výši nabízené ceny – nájemného
za 1 měsíc.

Účel využití nebytového prostoru: k parkování vozidel

Prohlídka nemovitosti: Na vyžádání po
telefonické dohodě s paní Markétou Baťkovou, tel. 283 061 429.

Popis a rozsah pronajaté nemovitosti:
Jedná se o nebytový prostor garáže o celkové výměře 22 m2.

Způsob hodnocení nabídek: výše nabídnutého nájemného

Nabídku obsahující veškeré náležitosti
a podepsanou příslušnou osobou (uchazečem, případně statutárním zástupcem
uchazeče u právnických osob) je třeba
doručit na adresu Městská část Praha –
Čakovice, nám. 25. března 121, 196 00,
Praha 9 – Čakovice poštou nebo osobně
do podatelny úřadu na adrese: Cukrovarská 52, Praha 9 – Čakovice. Obálku zřetelně označte „Výběrové řízení: garáž ev.č.
252 – neotvírat“, a to nejpozději do dne
31.3.2016 do 12,00 hodin.
Městská část Praha – Čakovice si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z doručených
nabídek.

Městská část Praha – Čakovice si vyhrazuje právo nevybrat žádnou
z doručených nabídek.
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David Běhan z čakovické SOŠ má za sebou
úspěšnou stáž ve francouzském Versailles
»»Studenti z čakovické gastronomic-

ké školy často jezdí po zahraničních
stážích, kde sbírají zkušenosti, které
jim pak pomohou při studiu. Dalším
žákem SOŠ, jenž odjel na takovou
stáž do francouzského Versailles byl
David Běhan.

Davide, jak vznikla tato myšlenka studijních pobytů?

Studijní pobyty byly v nabídce školy od
samého počátku. Již když jsem si střední školu vybíral, oslovilo mě, že škola
má tyto programy. Na studijní pobyt do
Francie jsem se hlásil již v prvním ročníku, ale byli upřednostněni žáci z vyšších
ročníků, díky delší praxi.
Jak jste se k tomu dostal právě vy?
Jak jsem říkal, měl jsem o studijní pobyt
zájem hned od prváku. V druhém ročníku
jsem se tedy přihlásil znovu, s dalšími zájemci jsem absolvoval pohovor v angličtině s ředitelem francouzské školy a dále
pak další pohovory, kterých se již účastnila i má babička, jakožto můj zákonný zástupce. Bylo to z toho důvodu, že pobyt
je z části hrazen samotným studentem
a pokud nemáte podporu rodiny, nelze
na takový pobyt odjet ani o něj žádat.
Jel jste sám nebo společně s dalšími žáky?
Pro tento rok jsem byl vybrán jen já.
V loňském roce odjeli na tento pobyt
dva studenti naší školy, což je samozřejmě z psychické stránky lepší, ale vím, že
z té jazykové nikoli.
Kde přesně jste onu stáž absolvoval?
Škola sídlí nedaleko Paříže u zámku Versailles. Městkou dopravou jsem tedy
v centru Paříže byl zhruba za třicet minut.
Byla nezbytná výborná znalost francouzštiny nebo si člověk vystačí s angličtinou?

Bohužel žádnou znalost francouzštiny
jsem neměl. O prázdninách jsem chodil
jen na základy francouzštiny k soukromé
lektorce, abych uměl alespoň pozdravit.
První dva měsíce pobytu jsem tedy používal jen angličtinu a spolužáci mě naučili pár francouzských frází, v druhé části
pobytu jsem již musel, na přání učitelů,
začít kombinovat francouzštinu a angličtinu. V této části pobytu jsem také dostal první praxi v restauraci mimo školu
a francouzštinu jsem začal používat více.
Jak jste tam byl dlouho?
Jedná se o roční pobyt. Celý pobyt je rozdělen do pěti částí. Francouzský systém
je šest až sedm týdnů škola a dva týdny
prázdnin. Na tyto dva týdny se vracím do
Čech, ale je možné ve Francii zůstat, například u rodiny některého ze spolužáků
nebo u hostitelské rodiny, kam musím
vždy o víkendech, když je internát zavřený. Nyní mám za sebou třetí část pobytu.
Jaký je program stáže?
Od pondělí do pátku jsem ubytován na
internátu spolu se některými se svých
spolužáků, kteří májí vzdálenější bydliště.
Na víkend se internát zavírá čili všichni se
musí rozjet do svých domovů a já ke své
hostitelské rodině, která žije přímo naproti
škole. Co se týká školního programu oproti
české výuce je hlavní odlišnost ta, že školní
den trvá až 13 hodin. Výuka začíná v osm
ráno, dále pak navazuje praxe ve školní
restauraci nebo na takzvané stáži naše obdoba praxe v mimoškolní restauraci. Dále
jsou dny, kdy probíhá pouze teoretická
výuka a oproti tomu zase dny pouze s praxí. Musím uznat, že poslouchat 10 hodin
výklad v neznámém jazyce, je opravdu
náročné, někteří učitelé se ale snaží překládat do angličtiny, abych alespoň něco pochytil. Nyní je pro mě příjemné, že jako cizí
student jsem častěji posílán na stáže, teoretickou výuku mám jen první a poslední
týden. Jinak ve školní den dostávají studenti snídani, oběd i večeři a musím říct,
že tato strava odpovídá jídlu podávanému
v našich čtyřhvězdičkových hotelech.
Jaký vidíte hlavní rozdíl ve francouzské
a české kuchyni?
Tak já jsem především číšník, čili složitost
francouzských pokrmů nemůžu moc
srovnávat. Na minulé stáži mě ale vzali

do kuchyně a rozdíl, který vidím i já, je ve
větší konzumaci ryb a mořských plodů
a zeleniny a stejně tak i ve školní jídelně,
kde je ryba v nabídce každý den. Méně
je podáváno hovězí a vepřové maso, což
musím uznat, mi chybí. Dále je vždy podáván sýr, můžete si jej zvolit, buď jako
předkrm nebo může být součástí hlavního jídla a často bývá ve výběru i jako
dezert. Ve srovnání s Českou republikou
mi tedy přijde francouzská kuchyně jako
zdravější a rozmanitější než naše.
Co vám to osobně přineslo?
Rozhodně jazykové zkušenosti. Zlepšil
jsem si angličtinu, i když je pravdou, že
najít anglicky mluvícího Francouze je
oříšek, ale mezi studenty to lze celkem
dobře. A samozřejmě dále francouzština,
které rozumím už velmi dobře. Skládat
věty je už náročnější, ale základní konverzaci už zvládám v celku obstojně.
Jaké máte zajímavé zážitky?
Byl jsem ve Francii právě v době teroristického útoku v klubu Bataclan a po celé
Paříži, čili jsem mohl na vlastní oči vidět
následky a bezpečnostní opatření, které
následovaly. V ten moment jsem mluvil zrovna s rodinou, když jeden z mých
spolužáků vrazil do pokoje a křičel ať si
zapnu televizi, že se stalo něco strašného. Bezpečnostní opatření školy, která už
tak působí na naše poměry jako Alcatraz
a kam se nikdo cizí nemá šanci bez průkazu dostat, se ještě zpřísnilo. Navštívil
jsem samozřejmě nejvýznamnější památky jako Eiffelovu věž, Champs Elysees, Vítězný oblouk a jiné.
Nezasteskne se vám ještě někdy po domově?
Zatím mě čekají ještě dvě části pobytu
a musím říct, že už se těším na pohodlí
domova. Ale rozhodně bych tuto zkušenost neměnil a neříkám, že po nějakém
měsíci doma nebudu mít opět chuť zkusit něco dalšího.
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Pomůže vám to při samotném studiu?
Tak samozřejmě ano a hlavně doufám,
že mi to pomůže při uplatnění na trhu
práce. Z každé praxe si odnáším doporučení a ohodnocení a po skončení
dostanu certifikát zahraničního studia
uznávaný v Evropské unii. Rád bych poděkoval všem za tuto příležitost. Paní

ředitelce Věře Novákové ještě za důvěru a možnost reprezentovat naši školu.
Doufám, že ji nezklamu. Poděkovat bych
chtěl rovněž Francouzskému institutu
v Praze za poskytnutí veškerých informací souvisejících s pobytem a jeho
zrealizováním, dále své rodině, hlavně
babičce za finanční a psychickou podpo-

Čakovická gastronomická škola – počátek
profese úspěšných barmanů

»»Čakovická gastronomická škola
již několik let spolupracuje s barovým institutem „Bar High“, za jehož
vznikem a velkým úspěchem na poli
vzdělávání budoucích barmanů stojí
Bc. Radim Janoušek.

Sám zakladatel barového institutu Janoušek vedl v týdnu od 22. do 26. února
na čakovické gastronomické škole základní barmanský kurz, kterého se zúčastnilo 15 žáků gastronomických oborů. V průběhu pěti dnů, které byly nabity

soustředěnou prací, se frekventanti kurzu seznámili s historií barů a koktejlů,
barovými pomůckami a inventářem,
barmanským sklem, metodologií, přípravou koktejlů a drinků a s mnohými
dalšími oblastmi, které s prací barmana
souvisejí.
Nedílnou součástí teoretické přípravy
byla i praktická část, která se odehrávala
za open barem na salonku školy.
Kurz byl zakončen teoretickým testem odborných barmanských znalostí
a praktickou zkouškou. Úspěšní účastníci
kurzu (v letošním kurzu prospěli všichni)
obdrželi mezinárodně platný a uznávaný certifikát o absolvování barmanského
kurzu barového institutu.

ru, všem spolužákům, kteří se mi snaží
nyní pomoct sehnat materiály k rozdílovým zkouškám, které chci složit o prázdninách a všem mým učitelům, kteří si
na mě v létě udělají čas, abych je mohl
úspěšně složit. (usmívá se)

Text: Michal Káva
a cestovního ruchu v Plzni. Soutěže se
zúčastní čtyři žáci z Čakovic, kteří budou
míchat před zraky poroty například následující koktejly:
Drink „Rudolf“
- 2 cl banánový Monin
- 4 cl jablečný džus Cappy
- 8 cl Bohemia Sekt nealko
Drink „Green Frog“
- 2 cl kiwi Monin
- 8 cl ananasový džus Cappy
- 7 cl Bohemia Sekt nealko
„Budeme držet našim barmanům palce,“
říká ředitelka školy Mgr. Věra Nováková.

Shodou okolností, ve stejné době, kdy se
zájemci o toto řemeslo z řad žáků školy
vzdělávali v základním barmanském kurzu, probíhala i příprava týmu čakovické
gastronomické školy na soutěž Plzeňský
šejkr Bohemia Sekt Cup 2016, která se
uskuteční pod garancí České barmanské asociace na Akademii Hotelnictví

Žáci čakovické školy na celostátní výstavě „EXOTIKA“
»»Na výstavišti v Lysé nad Labem se
konala tradiční celostátní výstava exotické fauny a flóry „EXOTIKA“.
Jedná se o jednu z největších výstav
papoušků, bažantů, okrasných vodních
ptáků, plazů a akvarijních ryb doplněnou
o aranžmá exotických rostlin. Výstava je
pojednána v mimořádně komfortním
a atraktivním duchu, který vytvoří dokonalou iluzi exotické přírody a živočichů
a tímto se odlišuje od ostatních výstav
podobného zaměření v Evropě
O veškeré vystavované živočichy se po
celou dobu staraly tři žákyně a jeden
žák naší školy oboru „Chovatel cizokrajných zvířat“. Mezi jejich každodenní po-

vinnosti patřilo krmení, napájení a úklid
všech živočichů, kterých bylo několik
stovek v desítkách expozic.
Všichni zúčastnění tak měli možnost přijít do kontaktu se zvířaty, která se běžně nevidí ani v zoologických zahradách
a účastí na této akci si tak rozšířili své odborné znalosti a dovednosti.
Předseda klubu přátel exotického ptactva
„KPEP“ Ladislav Žoha a vedoucí provozu
výstavy Aneta Vychytilová zaslali oficiální poděkování ředitelce školy za pomoc
zúčastněných žáků při zajištění přípravy
a průběhu výstavy „Exotika“.

Text: Lukáš Kost
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naši podnikatelé
liv. Co se týče samotné truhlařiny, tak se
změnilo hlavně to, že lidé dříve chtěli
jednu skříň, nyní chtějí zařídit celý byt.
A to my umíme. Uděláme zákazníkovi na
zakázku kuchyň, obývací stěnu, celé dětské pokoje, ložnice, koupelny. Není to už
o té skříni, ale o nábytku jako takovém.
V dnešní době nechtějí lidé pustit do
bytu několik firem a jsou rádi, když jde
vše zařídit u jedné. Je to pro ně příjemnější," vypráví pan Bimka.
Zákazníci Indeca si pochvalují kvalitu
i spolehlivost a značka je oblíbená.

Indeco: Synonymum kvality
ve světě nábytku
»»V aktuálním čísle časopisu jsme
si do rubriky Naši podnikatelé vybrali čakovickou firmu Indeco.
"Jsme na trhu již 20 let, z toho 15 v Čakovicích, v objektu Impery. Zaměřujeme se
na nábytek na míru. Tedy skříně, kuchyně, celé pokoje a ostatní nábytek," přibližuje činnost společnosti její jednatel
David Bimka. "Začínali jsme jako výrobci
vestavěných skříní na míru. Pod značkou
Indeco si lidé pořád představují hlavně skříně, ale snažíme se je přesvědčit
o tom, že děláme i ostatní věci," dodává.
V čakovické společnosti Indeco momentálně pracuje na šest desítek lidí. "V Čakovicích máme výrobu, sklad, kanceláře a tedy celou administrativu. A také

showroom, ve kterém si lidé mohou
prohlédnout naši práci. Ty máme po celé
Praze," vzkazuje potenicálním zákazníkům.
Během uplynulých dvaceti let se požadavky na vzhled i kvalitu nábytku pochopitelně měnily ruku v ruce s vývojem
nových materiálů.
"Když jsme začínali, tak bylo pět šest
druhů lamina, teď jsou jich stovky.
Máme k dispozici další nové materiály, designová skla, je možné i vyrobit
skříň z vlastní dodané fotografie. Jsme
schopni do nábytku přepracovat prakticky cokoliv. Také do kuchyně je možné
zakomponovat nepřeberné množství
materiálu. Kámen, pracovní desky, dýhy,
sklo, lamino, na zakázku naprosto coko-

"Na spolehlivosti i kvalitě si opravdu velmi zakládáme. Lidé na spotřebitelských
fórech na naši značku reagují jako na
synonymum kvality. Děláme nejen na
míru přímo nábytek, ale také na míru
i peněžence klienta a na míru prostoru.
Snažíme se dělat službu od A do Z, poradenství, výrobu, montáž, nabízíme na
skříně a kuchyně prodloužené záruky
pět let. Co vyrobíme, za tím si stojíme,"
hrdě oznamuje jednatel společnosti.
Jak již bylo zmíněno, společnost působí
v naší městské části již patnáct let a nemůže si to vynachválit.
"V Čakovicích se nám líbí a dobře se
nám tu podniká. Vedení městské části
je vstřícné a má zájem na tom, aby se tu
podnikání dařilo. Firmám, které tu podnikají, se snaží různě pomáhat a opravdu
tomu tak je," chválí David Bimka.
Uvažujete tedy o novém interiéru? Ložnici? Kuchyni? Dětském pokoji? Zkuste
vaše kroky nasměřovat do Indeca nebo
na web www.indeco.cz.

Text a foto: Michal Káva

mĚStSkÁ čÁSt
Úřad městské části Praha - Čakovice zastoupený tajemnicí Úřadu městské
části Praha - Čakovice vyhlašuje dne 29. 2. 2016
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA
referent
Odbor: Odbor rozvoje a údržby obce, oddělení investiční
Sjednaný druh práce: referent investiční výstavby
Místo výkonu práce: Praha - Čakovice
V platové třídě: 9. -podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, v platném znění
Pracovněprávní vztah: 40 hod. týdně, na dobu určitou, zkušební doba 3 měsíce
Nástup do zaměstnání: březen - duben 2016, dohodou
Náplň práce: Příprava investičníchakcí,zpracování ninvestičních záměrů podle
zadání, projektové přípravy apod., příprava a zajištění průběhu výběrových řízení
na investiční, popř. neinvestiční akce, příprava podkladů pro RMČ k posuzování
projektů vlastních i cizích investorů, zajišťování realizace investičních akcí včetně
dozorování průběhu realizace investic, výkon technického dozoru investora u vybraných akcí, účast na kontrolních dnech, průběžná kontrola čerpání finančních
prostředků apod.
Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění:
fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku, občan České republiky nebo
cizí státní občan, který má v České republice trvalý pobyt a ovládá český jazyk
slovem i písmem, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
Požadované vzdělání: vysokoškolské min. v bakalářském studijním programu,
popř. středoškolské ukončené maturitou, obor stavební, praxe min. 5 let
Požadované znalosti: znalost přípravy a zajišťování projektové dokumentace
pro územní a stavební řízení znalost přípravy zadávacích řízení veřejných zakázek podle platných zákon. norem znalost práce s výpočetní technikou, znalost
provádění technického dozoru investora, základní orientace v majetkoprávních
záležitostech
Více informací najdete na:
http://cakovice.cz/6920_Vyberove-rizeni-investicni-referent

Aktuality

Přišlo nám do
redakce
U vás v Čakovicích aneb
Putování za Sněhovou
královnou
Cesty do Prahy k našim mladým jsou
vždy velkým zážitkem. Už tři roky tam na
nás čeká roztomilý vnuk Mareček, takže
je opravdu o zábavu postaráno.
Nejinak tomu bylo i v sobotu 23. ledna
2016. Probudili jsme se do nádherné
sněhové nadílky. Takže dopoledne jsme
prověřili blízký kopeček, a když jsme se
veselí vraceli z klouzačky domů, našli
jsme ve schránce nové číslo časopisu
„U nás v Čakovicích“. Objevili jsme tam
pozvánku na pohádkovou cestu Sněhové královny. Po dobrém obědě jsme se
tedy vypravili do parku, kde na nás čekalo osm zajímavých stanovišť. Šikovný
Mareček plnil úkoly a moc ho to bavilo.
Na konci si vybral jako odměnu malou
bílou cisternu, se kterou jsme si večer
hráli. Posílali jsme si ji dlouhou papírovou rourou, která byla ukryta v novém
koberci.
Moc děkujeme všem organizátorům
i hercům v kostýmech za skvěle prožité
chvíle s Kájem, Gerdou, čarodějnicí, vránou, princeznou, princem i sněhovou
královnou. Plakátek se splněnými úkoly
už visí zarámovaný v Marečkově dětském pokoji.
Přeji hodně dalších zajímavých nápadů,
které potěší ostatní! Vím dobře, kolik
zodpovědné práce za vším je!

Zdravím do Čakovic!
Eva Jelenová, starostka
Kamenice u Jihlavy
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hasiči
nincích našich mladých hasičů, ale i jako
technická pomoc na závodech. A samozřejmě také městské části Praha Čakovice za podporu. Poděkování patří rovněž
rodičům malých závodníků, kteří jim pomáhali a podporovali je,“ děkuje vedoucí
kroužku.
Máte-li rádi hasičskou tématiku, tak si
rozhodně zapamatujte datum 16. dubna.

Mladí hasiči začali nový rok aktivně
»»Mladí hasiči z miškovického oddí-

lu zahájili rok 2016 hodně aktivně
a mají za sebou i první letošní závody.

„V polovině února jsme všichni vedoucí
kroužku s našimi mladými hasiči vyrazili v rámci zlepšení fyzičky a pořádného
vyblbnutí na krátký výlet do Jump parku na Jarově a hodinka stačila na to, že
všichni odcházeli pořádně unavení,“
usmívá se vedoucí kroužku Mladých hasičů při SDH Miškovice Lukáš Horský.
Následující víkend pak miškovická skupina vyrazila na první závody tohoto roku,
kterými byl Pražský zimní pohár v uzlování, jenž se konal na fakultní základní
škole na Barrandově.
„Vyslali jsme dvě pětičlenná soutěžní
družstva. Hlídku mladších žáků a hlídku
starších žáků, dále pak dva mladší jednotlivce a dva v kategorii starší,“ vypráví
Lukáš Horský.

A jak mladí hasiči z naší městské části
dopadli?
Mladší hlídka ve složení Pončíková, Aišman, Janča, Šedivý a Hrubeš v letošním
roce už nepatří mezi nováčky, ale mají za
sebou už několik závodů. A to bylo znát
i na jejich výsledných časech. Hlídka se
nakonec umístila na deváté příčce z celkového počtu 23 hlídek.
V kategorii mladších jednotlivců se
umístila Soňa Pončíková na skvělém devátém místě a Jaroslav Karan na 22.
Starší hlídka ve složení Koubová, Slavíková, Buryška, Ducháček a Šturc skončila
jedenáctá, z celkového počtu 22 soutěžních hlídek.

„Rádi bychom vás pozvali na akci pro veřejnost, zaměřenou hlavně pro děti, s názvem Den s hasiči, který se bude konat
pod záštitou Prahy 9 v Libni v ulici Pod
Kolčavkou v tento den od 10 do 18 hodin. K vidění bude nejen moderní i historická hasičská technika, otevřeno bude
i muzeum Hasičské jednoty a připraveno plno zajímavých ukázek z činnosti
hasičů i řada her pro děti. Pro milovníky
piva se bude čepovat speciální Hasičská
desítka,“ zve Lukáš Horský na tuto zajímavou akci.

Text: Lukáš Horský a Michal Káva,
foto: Lukáš Horský

Stále probíhá nábor nových
členů do Oddílu mladých hasičů
(od 6 do 17 let).
Zájemci se mohou přijít podívat
každé pondělí od 16 do 18 hodin do
hasičské zbrojnice v Miškovicích.
Případně mohou získat informace

Ve starších jednotlivcích pak obsadili
Tereza Koubová s Filipem Nekvapilem
shodné 39. místo z 52 účastníků.

na webových stránkách

„Rád bych poděkoval všem členům našeho sboru, kteří pomáhali jak při tré-

Miškovice.

www.sdhprahamiskovice.cz
nebo na facebooku Hasiči Praha
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Svaz tělesně postižených v Čakovicích oslavil 35 let od založení
»»Místní

organizace Svazu tělesně
postižených v Čakovicích má dlouholetou tradici a oslavila již 35 let
svého působení. Na ustavující schůzi vznikl v roce 1980 jako Svaz invalidů, později z rozhodnutí nadřízených úřadů byl změněn název na
ten současný.
„Místní organizace Svazu tělesně postižených je aktivní organizační jednotkou,
která sdružuje a zabezpečuje péči o osoby se zdravotním, zejména tělesným postižením v místě bydliště a dalším zájemcům, jimž poskytuje své služby a nabízí
jim aktivity, které vedou k integraci těchto osob do společnosti,“ vysvětluje Jarka
Mášová, předsedkyně spolku.
„Činnost Místní organizace Svazu tělesně postižených považuji za velmi přínosnou. Pomoc osobám se zdravotním
postižením může mít mnoho podob
a všechny tyto podoby mají svůj význam,
ať už se jedná o zdravotně rekondiční
pobytový program, volnočasové aktivity, kulturně poznávací, setkávání se na
pravidelných schůzkách, kde informujeme své členy prostřednictvím členů vý-

boru o aktualitách a důležitých změnách
v sociálním systému, o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením,
příspěvcích na mobilitu a příspěvcích
na zvláštní pomůcku. A zároveň jim předáváme aktuální informace a novinky
vydané ústředním orgánem STP České
republiky,“ dodává paní Mášová.
Členové této organizace se schází každé
pondělí od 14 hodin v místnosti Klubu
seniorů v prostorách radnice. Jednou
ročně probíhá výroční členská schůze
v sále gastronomického učiliště, letos se
koná 14. března.
„Během roku dle svých možností pořádáme kulturně poznávací akce, výlety
a prohlídky kulturních památek, také
zdravotně rekondiční pobyty a to nejméně jednou a dvakrát ročně v osmidenních intervalech v různých lokalitách
České republiky. Program těchto zdravotně rekondičních pobytů je zaměřen
na cvičení na židlích, procvičování krční
páteře, oční jógu, procvičování drobných kloubů na rukou, zdravotní procedury, cvičení v bazénu, plavání, masáže
a další,“ přibližuje program organizace
její předsedkyně.

Skupinové rekondiční cvičení je velmi
oblíbené, pomáhá zlepšit fyzickou kondici a načerpat novou energii. Senioři se
nemusí bát intenzivního posilování, ale
jde o nenásilnou formu procvičování
svalů a kloubů.
„Cvičení udržuje vitalitu a fyzickou kondici na přiměřené úrovni, zpomaluje
atrofii svalů a mírnou formou posiluje
celé tělo. Napomáhá obnovit původní
pružnost zkrácených svalů a prospívá
také pooperačním stavům,“ mluví o přínosu cvičení.
Organizace uvítá nové členy. „Také hledáme samostatný prostor, místnost, kde
bychom se mohli nejen kdykoliv scházet, ukládat hromadné evidence členů, ale také pravidelně cvičit na židlích
a procvičovat dolní končetiny po operacích kyčlí, s endoprotézou nebo kolen.
Velmi bychom ocenili jakoukoli pomoc,
kterou nám mohou také poskytnout nejen veřejné subjekty, firmy, organizace
nebo soukromé osoby,“ vzkazuje na závěr Jarka Mášová.

Text: Michal Káva, foto: STP Čakovice

Klub seniorů
Přednášky na březen 2016
16.3., 14.00 hod. - Eva Sokolová - „Jede, jede poštovský
panáček“ - historie poštovnictví

23.3.,14.00 hod. - Pavla Lešovská - „Velikonoce - svátky jara“
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Vedoucí Přední Kopanina prohrála na podzim jediný zápas,
právě ten v Třeboradicích (na snímku). Domácí v něm vyhráli 3:2.

První místo? Je to hratelné, říká třeboradický
trenér Jiří Tesař před startem jara
»»Kdo jiný by měl prohnat lídra fot-

balového přeboru Prahy z Přední Kopaniny než Třeboradice? Druhý tým
tabulky se o to bude snažit, trenér
Jiří Tesař se neskrývá za alibistické
fráze. Jen o postupu nemluví. „Jednoznačně se chceme pokusit přebor
vyhrát. Co se týče posunu výš, teď
neříkám tak ani tak. Nikdo neví, co
bude za půl roku,“ říká.
Cíle máte velké, jak jste zatím spokojený s přípravou?

Začali jsme v polovině ledna. Máme tři
tréninky na hřišti a k tomu jednou spinning nebo posilovnu. Hrajeme turnaj
na Meteoru a já jsem rád, že jsme do
soubojů s touhle konkurencí ze třetí
ligy a divize šli. Pokud si někde stěžují,
že chodí trénovat málo lidí, tak u nás je
to celkem slušné, chodí kolem patnácti
lidí. A to tam v lednu byla nějaká zranění
a nemoci.

lu. Příprava měla tři fáze, samozřejmě
jsme byli i na hřišti, ale byla tam večer
sauna, vířivka. A sníh jsme tedy měli
také. Jen běžky jsme s sebou nevezli.
Bylo to tak na hraně a navíc jsme tam
byli krátkou dobu. Kdyby se jelo na déle,
tak bychom je vzali.
Stihli jste i utužit kolektiv?
Jedna druhá večeře tam byla.
Zmínil jste, že hrajete turnaj na Meteoru, kde je hodně silná konkurence. Proč
jste zvolili právě tenhle turnaj?
Jsme farmou Meteoru a opravdu jsem
uvítal, že jsme možnost hrát proti takovým soupeřům dostali. Nejsem zastáncem toho, aby měl tým v přípravě
soupeře, nad kterým vyhraje 10:0. Tady
třeba i prohra o gól s dobrým soupeřem
týmu něco dá. Takže jsem třeba viděl, jak
dokážeme držet krok například s Benešovem.

Teď jste se navíc vrátili i z krátkého soustředění. To vám nestačila sněhová nadílka, co byla v Praze?

Ve výsledcích máte ale i vítězství nad
divizním Kladnem. Co dalšího vám ta
utkání ukazují?

Důvod byl jasný: chtěli jsme změnu, aby
hráči byli v netradičním prostředí a spo-

Máme zkušený tým, kluci to zvládají.
Porazili jsme Kladno 5:3, když jsme vedli

už 5:1. Od Českého Bordu jsme sice dostali šest gólů, ale tam jsme se sesypali
až v závěru, když jsme v rychlém sledu
dostali čtyři branky. V první půli to bylo
docela vyrovnané. Pak tam byla porážka
se Střížkovem, to se ale hrálo na sněhu,
takže to bylo složité. No a pak jsme prohráli s Meteorem 4:5 v utkání, kde jsme
čtyřikrát vedli…
Pozitivem je i střelecká forma Petra
Viktorina, že?
On dal tři góly Kladnu, pak přidal dvakrát
po gólu. V utkání s Českým Brodem se
ale zranil. Do soustředění se ale ze všeho dostal a už je v pohodě. Zraněný byl
i Grznár, ale i ten už je fit. Na marodce
zůstává jen Červenka.
Ve vaší sestavě se navíc objevilo další
jméno s ligovými zkušenostmi. Jak se
vám povedlo stopera Miroslava Obermajera získat?
Odešel nám Votava, který odjel do Austrálie, tak jsme potřebovali stopera. No
a v Bohemce, s kterou máme dobré vztahy, jich měli víc. Takže ho uvolnili k nám.
Musím říct, že nám to píchlo a všechno
funguje.
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Říkáte, že všechno funguje, ale není
těch inkasovaných branek nějak moc?
Může to tak vypadat, ale musíte si uvědomit, že Třeboradice hrají přebor a ty
góly nám dávají soupeři z divize. Míra
Obermajer k nám přišel po třech týdnech, kdy netrénoval. Musí si to sednout,
logicky to chvíli potrvá. Hlavně, když to
bude fungovat v přeboru.
Když soupeři zaznamenali tuhle exligovou posilu, hned se ptali, zda půjdete
na postup. Prozradíte, jak to tedy s klubovými plány je?
Jednoznačně bychom se chtěli pokusit
přebor vyhrát. Třeboradice by si to zasloužily. Chceme se o to první místo porvat. Co bude za půl roku, to teď nikdo
neví. Neříkám tak ani tak.
Na Přední Kopaninu ztrácíte čtyři body,
jako jediní jste ji na podzim porazili. Je
to velká výzva?

Přebor
16. kolo, 13. března 14.30
Třeboradice - Admira B (hřiště
Bedřichovská)
17. kolo, 19. března 10.15
ČAFC - Třeboradice

Ten rozdíl v tabulce je určitě hratelný,
vždyť je před námi patnáct zápasů. Kdyby je někdo vyhrál všechny, tak by to byl
při té vyrovnanosti zázrak. Soupeřů, kteří
chtějí hrát nahoře, je víc - třeba Střížkov
hodně posílil. Rozhodovat mohou zranění, forma, terény. Je toho hodně. My navíc
hrajeme první domácí zápas na umělce
na Meteoru a pak hrajeme pětkrát venku.
Asi vás v tomhle směru štve poslední
podzimní zápas a porážka s Motorletem B, že?
Mrzí nás každá ztráta, jasně, že s béčkem
Motorletu jsme mohli uhrát lepší výsledek. Šli jsme dvakrát sami na bránu. Ale
jsou tam i domácí ztráty s Královicemi
a Čafkou. Právě v tomhle by mělo být
jaro v našem podání lepší. Měli bychom
se takových ztrát vyvarovat, zvláště když
nás podzim žádný ze soupeřů nepřejel.

v Praze, v tom problém nevidím. A bilanci na hřištích soupeřů jsme měli na podzim výbornou. Ono, když hrajete venku
v Praze, tak to zase není takový rozdíl,
jako ve vyšších soutěžích. Ale čekám, že
jaro bude vážně hodně vyrovnané a každý může ztratit.
Budete hledat ještě nějakou posilu?
V tomhle směru ještě váháme. Uvažuje
se o jednom, dvou hráčích. Jako posilu
určitě bereme, že za nás bude hrát Kadlec z Meteoru. Co se týče posil, tak ještě
máme čas se rozhodnout. Do startu jara
ještě nějaký čas zbývá.

Text: René Machálek, foto: Michal Káva

1. B třída, skupina B
14. kolo
27.3. 15.00 ČZU - Čakovice, 28.3.
15.00 Třeboradice B - Újezd n. Lesy B

O ambicích Třeboradic může hodně
napovědět právě ta zmíněná venkovní
série. Vnímáte to také tak?

15. kolo
2.4. 10.30 Čakovice - Cholupice B,
3.4. 16.30 Třeboradice B - Benice

My vlastně ani ten první domácí zápas
nebudeme hrát úplně doma. Nastoupíme na umělce na Meteoru. Ale tam hrajeme celou zimu, je tam nejlepší umělka

16. kolo
9.4. 16.30 Kbely - Třeboradice B,
10.4. 16.30 Dolní Chabry B - Čakovice

1. B třída, skupina A

18. kolo, 25. března 10.30
Háje - Třeboradice

14. kolo, 26. března 10.45
Miškovice - Řeporyje

19. kolo, 2. dubna 10.30
Bohemians Praha - Třeboradice

15. kolo, 2. dubna 11.00
Chuchle - Miškovice

20. kolo, 9. dubna 14.00
Královice - Třeboradice

16. kolo, 9. dubna 10.45
Miškovice - Bohnice

21. kolo, 17. dubna 17.00
Cholupice - Třeboradice

17. kolo, 16. dubna 14.00
Vltavín B - Miškovice

22. kolo, 24. dubna 17.00
Třeboradice - Vršovice

18. kolo, 23. dubna 10.45
Miškovice - Malešice

23. kolo, 30. dubna 17.00
Přední Kopanina - Třeboradice

19. kolo, 1. května 17.00
Zbraslav B - Miškovice

24. kolo, 8. května 17.00
Třeboradice - Braník

20. kolo, 7. května 10.45
Miškovice - Zličín B

25. kolo, 14. května 10.30
Zličín - Třeboradice

21. kolo, 14. května 10.30
Kačerov - Miškovice

26. kolo, 22. května 17.00
Třeboradice - Stodůlky

22. kolo, 21. května 10.45
Miškovice - Podolí B

27. kolo, 28. května 10.30
Střešovice - Třeboradice

23. kolo, 28. května 10.45
Miškovice - Dolní Počernice

28. kolo, 5. června 17.00
Třeboradice - Uhelné sklady

24. kolo, 4. června 12.45
Aritma B - Miškovice

29. kolo, 11. června 16.00
Třeboradice - Motorlet B

25. kolo, 11. června 10.45
Miškovice - Troja

30. kolo, 19. června 17.00
Zbraslav – Třeboradice

26. kolo, 18. června 17.00
Nebušice – Miškovice

17. kolo
16.4. 10.30 Třeboradice B - ČZU,
Čakovice - Braník
18. kolo
23.4. 17.00 Klánovice - Čakovice, 24.4.
17.00 Cholupice B - Třeboradice B
19. kolo
30.4. 10.30 Čakovice - Řepy, 1.5. 17.00
Třeboradice B - Dolní Chabry B
20. kolo
8.5. 17.00 Braník B - Třeboradice B,
Ďáblice B - Čakovice
21. kolo
14.5. 10.30 Čakovice - Háje B, ‚
15.5. 17.00 Třeboradice B - Klánovice
22. kolo
21.5. 10.30 Benice - Čakovice,
22.5. 17.00 Řepy - Třeboradice B
23. kolo
28.5. 10.30 Strašnice - Čakovice,
29.5. 17.00 Třeboradice B - Ďáblice B
24. kolo
4.6. 10.30 Čakovice - Újezd n. Lesy B,
5.6. 17.00 Háje B - Třeboradice B
25. kolo
11.6. 11.00 Třeboradice B - Čakovice
26. kolo
18.6. 10.30 Strašnice - Třeboradice B,
Čakovice - Kbely
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Čakovičtí žáci vyhráli florbalový turnaj
V Letňanech se pod záštitou florbalového oddílu Black Angels konal dětský turnaj KFL (Kids floorball league). Do kategorie florbalových kroužků se přihlásilo
celkem osm družstev – po dvou ze ZŠ Dr.
Edvarda Beneše z Čakovic a ze ZŠ Chabry
A a B, po jednom pak ze ZŠ Fryčovická,
ZŠ Veleň a tuto šestici doplnila družstva
Black Angels mini a Black Angels dívky.
„Turnaj KFL je specifický tím, že každé
družstvo odehraje během tří hodin čtyři
zápasy,“ vysvětluje manažer pořádajícího klubu Vojtěch Pavlík.
Obě čakovická družstva, složená z žáků
prvních až třetích tříd, se pod taktovkou
trenéra Jakuba Zalubila dostala do finále. Velký úspěch tak přímo na hřišti mohlo slavit všech třináct hráčů.

Text: Michal Káva

Házenkáři za sebou mají pohár, gardy svůj turnaj
»»Házenkáři

TJ Avia Čakovice za
sebou mají nabitý program, ať už
jde o současné hráče nebo o ty dříve narozené.

Čakovické A mužstvo po úspěšně zvládnutém domácím osmifinále Českého
poháru odjelo do Plzně na Borská pole
k zápasům čtvrtfinálové skupiny a bo-

hužel skončilo těsně před postupovými branami, na třetí příčce. Nestačili na
soupeře z Nýřan a Plzně - Újezdu, kteří si
vybojovali právo postupu do pohárového semifinále. Pod čakovickým týmem
skončily v tabulce celky Žatce a Ejpovic.
Letošní pohárové vystoupení našich házenkářů ale bylo povedené.
V tělocvičně Základní školy Dr. Edvarda
Beneše pořádala TJ Avia tradiční turnaj
starých gard. Zápasy se nesly v přátelské
atmosféře, ale místy si soupeři zavzpomínali na to, jak se proháněli v minulých dobách při ostrých zápasech. Vítězem se stal
výběr Čech, stříbrnou příčku obsadily Litice a bronzovou pak domácí tým Čakovic.

Text a foto: Michal Káva

Vážení spoluobčané,
právě držíte březnové číslo časopisu
U nás v Čakovicích a jsem rád, že jste
nám do něj zaslali řadu podnětů, které probíráme na schůzkách Redakční
rady i jednáme s vedením naší městské části.

ští měsíc. Neváhejte ale už nyní posílat své tipy na další přátele,
sousedy či kamarády, kteří by se do tohoto seriálu hodili.

A posílejte dále! Jak jsme zmiňovali
v minulém čísle, tak v tomto aktuálním měl odstartovat seriál „Zajímavá
zaměstnání našich spoluobčanů“, ale
přesunuli jsme jej až od dubnového čísla. Povídání s Jiřím Kalinou, kulisákem z Divadla Járy Cimrmana na vás tedy čeká až pří-

Dubnové číslo vám bude distribuováno do schránek o víkendu
od 1. do 3. dubna. A na to, že časopis vám přistane ve schránce
vždy hned první víkend v měsíci, si můžete zvyknout.

V příštím časopise se můžete těšit na řadu dalších zajímavostí,
ať už budou přímo z radnice (schvaloval se rozpočet) nebo ze
života nás, občanů Čakovic, které máme všichni tak rádi.

Přeji vám hezké a klidné dny,

Michal Káva, redaktor
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Prodám řadovou garáž v ulici Ke stadionu za cenu
75.000,- Kč. Tel.: 601 313 060.

Základní umělecká škola Marie Podvalové
Praha 9 - Čakovice

Nabízím zajištění stavebního povolení, kolaudačního
řízení, změn v užívání staveb, nákup a prodej
nemovitostí, zajištění tržního ocenění staveb-pro
pozůstalost. Realitní a projekční kancelář PEGAS,
Cukrovarská 815, Praha 9 - Čakovice, František Šnobl, tel.
606134413 email: fsnobl@volny.cz.
Chovatelské potřeby - Nabízíme pro Vaše mazlíčky
krmiva, pamlsky, hračky, oblečky, kosmetiku a další
potřeby. Navštivte nás na adrese: Bělomlýnská 614/35
Čakovice.
NOVĚ OTEVŘENA Školička U Sparťánka, Praha Čakovice.
www.uspartanka.cz, email: ms.uspartanka@seznam.cz,
tel: 737040647, 777256198.
Žaluzie, rolety, garážová vrata, plisé, sítě proti hmyzu,
markýzy, garnýže, šití záclon, shrnovací dveře, čalounění
dveří, silikonová těsnění - úspora 30% tepla. Petříček,
tel: 606 350 270, 286 884 339,
www.zaluzie-rolety-praha8.cz

18,00 hodin, sál školy

Masáž v pohodlí Vašeho domova - relaxační, sportovní.
Cena 250,- Kč/40 min. Při objednání dárkového poukazu 5ti
masáží, 5. masáž zdarma (doprava v Praze 9 a okolí v ceně,
dále po dohodě). Tel.: 604 52 95 85.

koncert žáků – smyčcových souborů,
kytarového souboru a sólistů

Prodám garáž v ulici Ke Stadionu, menší opravy nutné.
Cena dohodou. Tel: 732 820 246.
Sháním ke koupi řadovou garáž
v Čakovicích. Tel.: 724 542 731.

HODINOVÝ MANŽEL - odborné řemeslné práce.
Telefon: 774 908 240.

březen
Základní umělecká škola Marie Podvalové
Praha 9 – Čakovice

ZUŠ Marie Podvalové
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srdečně zve na

Koncert učitelů
od 18,00 hodin, sál školy

účinkují studenti plzeňské konzervatoře
ze třídy profesora Ozrena Mutaka
a

zazní skladby:
J.S.Bacha, M.Llobeta, A.Barriose, L.Brouwera a dalších…

a výstava obrazů

Srdečně Vás zveme
30. 3. 2016
v 18:00 hod.
do sálu školy

Mateřské školky a Krystálek zdobí nová krmítka
Na hřištích čakovických školek byste mohli spatřit nová ptačí
krmítka. Ty vyrobily děti ze základní školy v rámci pracovní
výchovy. „Chtěl bych tímto dětem, pod vedením Miroslava
Terkoše, poděkovat za výrobu těchto krmítek a dětem před-

školního věku pak za jejich namalování a umístění,“ vzkazuje
místostarosta Jiří Vintiška, jenž má školství v naší městské
části v gesci.
Text: Michal Káva

