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Přednášel v Moskvě 
i Erfurtu. Dnes si užívá 
penzi v Čakovicích, str. 12
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Účetnictví - nabízím zpracování kom-
pletního účetnictví včetně ročního 
vyúčtování, přiznání k DPH, silniční 
dani, dani z příjmů atp., dále zpraco-
vání mzdové agendy pro vás i vaše za-
městnance, výkazy pro ČSSZ, ZP, ČSÚ. 
Tel. 773 640 405.

Hledám v Čakovicích a v okolí pro-
nájem garáže u RD nebo v objektu. 
Pouze solidní jednání. Realitní kance-
láře nevolat. Tel. 731 564 871

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

Najmu garáž nebo sklep či jiný po-
dobný prostor pro uskladnění různých 
věcí (nářadí, různé materiály), nejlépe 
v Čakovicích. Tel. 604 693 855

Nabízím vedení účetnictví, daňové 
evidence, zpracování mzdové agendy 
a také daňových přiznání pro podni-
katele a zaměstnance. Smluvní ceny 
a navíc 15% sleva za služby při před-
ložení uvedeného inzerátu. Kontakt: 
775 969 270

OBJEDNEJTE SE NA UKÁZKOVOU
HODINU ZDARMA

angličtina
němčina
francouzština
španělština

CHCETE UMĚT PLYNULE 
KONVERZOVAT?

OTEVÍRÁME NOVÉ KURZY!

VÝUKOVÉ CENTRUM ANGLIČTINY
Danielova 331, Praha 9 - Čakovice
Tel.: 777 151 322, 777 151 324
www.anglictinapraha9.cz

Kontakt:

Metoda Speak
Anglicky 4x rychleji

HLEDÁME

NOVÉ

LEKTORY

ANGLIČTINY!

centrum
volného
času
MĚŠICE

Průběžně otvíráme 
NOVÉ  kurzy  PlaVáNí!

kurzy plavání pro děti od 
6 měsíců do 4 let s rodiči 
 kurzy pro skupinky 
samostatně plavajících 
dětí od 4 do 6 let  
nerezový bazén pouze 

pro organizované činnosti  nadstandardní vybavení 
plaveckými pomůckami   prostorné šatny se vším 
komfortem  útulné zázemí  možnost nahrazování 
všech omluvených lekcí v rámci kurzu  dohled na 
sourozence v herně s dozorem

Více na   www.cvcmesice.cz

Další zajímavý program  
pro všechny věkové kategorie
cvičení  tancování  jóga  pilates  kung fu a tai ji  
aquaerobic  hudebka  keramika  jazyky  předporodní 
příprava a mnoho dalšího 

naVíc co-working – možnost hodinového pronájmu 
kancelářského místa  přednášky a semináře  jednorázové 
akce  víkendový pronájem bazénu i dalších prostor  
kavárna s výbornou kávou a dalším občerstvením  výstavy

V únoru bezplatné konzultace k podání daňo-
vého přiznání a nové kurzy počítačové gramot-
nosti pro seniory

MíSTa V kUrZecH Si MŮŽeTe 
reZerVoVaT on-Line na 
www.cvcmesice.cz 

V ZÁLoŽce PLaVÁní

VAŠE
KANCELÁŘ
V MĚŠICÍCHing

cowork
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Žák Jiří Toth se probojoval do zlatého 
pásma na Gastro Junior
Jako každoročně se čakovická gastronomická SOŠ a SOU 
zúčastnila soutěže pořádané Asociací kuchařů a cukrářů České 
republiky Gastro Junior Brno 2014. Žák Jiří Toth se probojoval 
do zlatého pásma.

Životní příběh jednoho zámku
Historie čakovického zámku sahá až do počátku 15. století. 
Jaká byla jeho „životní dráha“? Svou historii píše tato výsostná 
budova naší městské části až do dnešních dnů. 

„Tohle už bych nechtěl zažít,“ říká kouč 
Nekolný
Mužstvo SK Třeboradice mělo být v této sezoně pražského 
fotbalového přeboru jedním z hlavních aspirantů na nejvyšší 
umístění. Začátek sezony ale týmu nevyšel podle představ a po 
sérii remíz musí dohánět velkou bodovou ztrátu.

Pražský okruh. Ano či ne?
Zastupitelstvo naší MČ se vyjádřilo skepticky k dostavbě 
Silničního okruhu kolem Prahy ve stávající podobě. Vadí 
mu zejména nedostatečné řešení negativních dopadů na 
obyvatelstvo a malá možnost zapojení městské části do 
příprav. Jaké jsou ty zásadní problémy?

Obchod dělají zaměstnanci
Toto heslo razí již dlouhá léta pan Ivo Zelenka z firmy IC Praha. 
Spojovací materiály i krámek s pomůckami pro kreativní 
tvoření spojil naprosto dokonale. Zájemcům nabízí také několik 
kurzů kreativního tvoření.

Přednášel ortopedům v Moskvě i Erfurtu
Dnes MUDr. Václavek tráví zasloužený odpočinek v Čakovicích. 
Jak sám říká, všem penzistům by doporučil pořídit si psa a být 
neustále v pohybu. Kromě toho fyzického pohybu si cvičí i svůj 
mozek. I s manželkou totiž studuje univerzitu třetího věku.

Z obsahu

Slovo 

starosty

U nás v  Čakovicích – zdarma pro své občany vydává měsíčně MČ Praha – Čakovice, náměstí 25. března 121, 196 00 
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sestavování rozpočtu nebývá lehkou záležitostí, 
jelikož s určitým limitovaným množstvím peněz 
chceme tvořit zázraky, a vstupuje tedy klasický boj 
o to, co je pro městskou část nejdůležitější. Naše 
městská část má ve svých prioritách jasno: bezpeč-
nost, infrastruktura a školství jsou hlavními inves-
tičními kapitolami, kterým se i letos radnice hodlá 
věnovat. Např. vybudování nového chodníku v uli-
ci Bělomlýnské, chodník na Slaviborském náměstí, 
oprava budovy gymnázia, oprava zázemí a fasády 
MŠ v Třeboradicích, zateplení několika budov pa-
třících městské části, rozvoj veřejných prostranství 
nebo projektové přípravy, např. rozšíření budovy 
družiny. Jsem si jistý, že všichni brzo pocítíme ra-
dost z nových investic a statků, které ještě vylepší 
tvář naší městské části.

Chtěl bych se s Vámi podělit i o jednu dobrou zprá-
vu, která mě potěšila: na městskou část byla do-
ručena zpráva od odboru životního prostředí ma-
gistrátu hlavního města Prahy, ve které úřad ukon-
čuje proces posuzování vlivů na životní prostředí 
záměru „Betonárna Třeboradice“, jelikož investor 
nehodlá pokračovat v záměru, a to díky našim in-

tervencím, které poukazovaly na nedostatečnost 
provedených hodnocení a na nutnost posouzení 
širších vlivů a souvislostí na životní prostředí. Tím 
odbor životního prostředí požadoval po investoro-
vi vypracování kompletní dokumentace vlivů zá-
měru na životní prostředí - píše se rok 2011. Odbor 
dostal od společnosti TBG Metrostav dopis, že pří-
prava záměru byla zastavena, a tudíž investor ne-
hodlá dále pokračovat v investičních přípravách. Je 
to dobrá zpráva pro Třeboradice a těší mě, že díky 
intervencím radnice, které poukazovaly na nutnost 
posouzení širších vlivů a dopadů na životní pro-
středí a spolupráci odboru životního prostředí, se 
záměr stal neatraktivním a neaktuálním. Doufám, 
že podobných zpráv bude více během celého roku.

Vážení přátelé, dovolte mi, abych těm, kteří se roz-
hodli využít jarních prázdnin a právě si užívají zim-
ních sportů, popřál bezpečné sportování a šťastný 
návrat do jejich městské části. Ostatním, kteří si 
užívají jarního sluníčka, přeji pěkné dny v duchu 
masopustů.

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.

Vážení přátelé,
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 » Zastupitelstvo naší městské části 
se na svém 20. zasedání na přelomu 
roku vyjádřilo skepticky k dostavbě 
Silničního okruhu kolem Prahy (dále 
jen SOKP) ve stávající podobě. Vadí 
mu zejména nedostatečné řešení 
negativních dopadů na obyvatelstvo 
a také fakt, že MČ Praha – Čakovice 
nebyla do přípravy dostavby okruhu 
nijak výrazně zapojena. 

Negativní dopady a nedostateč-
né posouzení dalších variant
To jsou právě ony pověstné kameny úra-
zu, které se nelíbí ani vedení naší radni-
ce. Neoddiskutovatelnou skutečností 
dostavby SOKP je fakt, že dojde k výraz-
nému zvýšení hlukové zátěže na oby-
vatele naší městské části, zejména pak 
na obyvatele Miškovic a Třeboradic (viz 
obrázek č. 1). Dále také k navýšení kon-
centrace prachových částic a NOx.  Kde 
jsou zásadní problémy? 

„V naší městské části nejsou navržena 
opatření, která by předem minimalizova-
la negativní dopady na obyvatele (pro-
tihlukové valy, stěny, umístění staveb do 

Pražský okruh. Ano, či ne?

Hluková mapa dle navrhované varianty SOKP, s vyznačením 
nárůstů hlukové zátěže (žlutá až červená)
Zdroj: Dokumentace MHMP k 1. aktualizaci ZUR

Stávající hluková mapa – den (6:00 – 22:00) (červená – nejvyšší 
intenzita, zelená - nejmenší intenzita)

zářezu apod.). Navíc s ohledem na exis-
tující dopravní trasy - například trati ČD 
nebo tvarování krajiny v Miškovicích - se 
nevyhneme mimoúrovňovému křížení 
v  Třeboradicích nebo přemostění údolí 
s  ČOV v Miškovicích. Právě takové stavby 
nejvíce generují hluk z dopravy a  jejich 
utlumení je velice problematické a drahé,“ 
říká Ing. David Rezek, zastupitel ZMČ 
Praha – Čakovice a signatář petiční akce 
Za rozumný okruh. Obdobně ale hovoří 
i místostarosta MČ Praha – Čakovice Ing. 
Jiří Vintiška: „Je potřeba nejprve podrob-
ně a svědomitě posoudit všechny možné 
varianty okruhu. V případě, že se prokáže 
jedinou možnou z hlediska dopravního a 
z hlediska proveditelnosti ta stávající va-
rianta, budeme požadovat jasné záruky 
toho, že celá stavba bude provedena tak, 
aby zejména hlukové dopady byly co nej-
menší na obyvatele naší MČ.“

Hluková mapa dle navrhované varianty SOKP – den  
(6:00 – 22:00)

Jako zásadní problém vnímá Ing. Rezek 
také fakt, že nebyla posouzena a řádně 
vyhodnocena žádná jiná varianta okru-
hu, a tak obyvatelé dotčených měst-
ských částí nemají srovnání negativních 
dopadů na životní prostředí s různými 
alternativami. „V rámci 1. aktualizace 
ZUR byla řádně posouzena pouze vari-
anta „realizace SOKP = aktivní varianta“ 
a „nerealizace SOKP = nulová varian-
ta“. Pro porovnání vhodnosti variant 
je mimo jiné použit parametr počtu 
obyvatel zasažených negativními vlivy 
z provozu SOKP. Paradoxem je, že v pří-
padě porovnání dopadů těchto variant 
jsou výsledky téměř totožné, tedy liší se 

Tento výkres demonstruje, kde se zpracovatel aktualizace přizná-
vá k překročení hygienických hluku limitů v okolí SOKP v noční 
době 22:00 – 6:00hod. (modrá pole). Zároveň je zajímavé, že roz-
sah pásma s překročeným hlukovým limitem v rámci SOKP je vý-
razně širší než například u stávající dálnice D8 (= absence ochrany 
před hlukem,vyšší intenzita především tranzitní dopravy).
Zdroj: Dokumentace MHMP k 1. aktualizaci ZUR

„Další alternativy okruhu nebyly dosta-
tečně zhodnoceny,“ shodují se zastu-
pitelé, vedení radnice i aktivisté Za 
rozumný okruh
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 » Aktivita starostů 12 obcí a jejich 
obyvatel na území Prahy a Středo-
českého kraje (například Suchdol, 
Dolní Chabry, Ďáblice, Radonice 
aj.), kteří podporují „Rozumný okruh 
Prahy“, chce především posouzení 
a nalezení variant okruhu s nejmen-
ším dopadem na životní prostředí 
a obyvatele v okolí stavby. 

Problematikou SOKP se začala zajímat 
také některá občanská sdružení. Je to 
Sdružení pro výstavbu silničního okruhu 
kolem Prahy, které v současnosti ome-
zilo své aktivity, a aktivita Za rozumný 
okruh, ke které se připojilo 12 starostů 
obcí a městských částí.

Občanské aktivity se o okruh zajímají
Prvně jmenované, tedy Sdružení pro 
výstavbu SOKP, usiluje o účinnou spolu-
práci mezi státní správou, samospráva-
mi a  kraji za účelem urychlení procesu 
přípravy jednotlivých staveb Silničního 
okruhu kolem Prahy tak, aby nedo-
cházelo k dalšímu časovému zpoždění 
průběhu očekávané realizace výstavby 
celého okruhu do roku 2015. Sdružení 
chce také trvale iniciovat zlepšení komu-
nikačního toku mezi investorem (ŘSD), 
projektanty a občany dotčených obcí 
a městských částí hl. města Prahy s cílem 
vyvolat pozitivní dialog.

Naproti tomu aktivita Za rozumný okruh 
chce přehodnotit současný projekt a ze-
jména nepokračovat ve výstavbě okru-

hu ve stávající podobě. Co tedy ale sig-
natáři petiční akce požadují? Především, 
aby došlo k férovému a řádnému vy-
hodnocení několika variant trasy, které 
zohlední několik důležitých faktorů. Více 
na www.rozumnyokruh.cz.

Starosta Alexander Lochman se nám už 
do minulého vydání k aktivitám a petič-
ním akcím vyjádřil jasně: „Empiricky se 
petiční akce ukázaly za neefektivní. Naše 
radnice preferuje politické postupy, kte-
ré zaručí městské části a jejím obyvate-
lům to nejlepší řešení.“

(red) 

Do současné doby podepsalo 
petici za rozumný okruh přes 

5 000 občanů

pouze v řádu tisíců obyvatel. Řečeno ji-
nak: vynaložíme řádově desítky miliard 
na dokončení SOKP v plánované varian-
tě dle záměru hl.m. Prahy a výsledkem 
bude to, že počet negativně dotčených 
obyvatel zůstane stejný.“

Připomínka č. 1 – Nedostatečné řešení ne-
gativních externalit z SOKP na území MČ 
Praha – Čakovice

Stabilizace okruhu, navržená v 1. aktualizaci 
ZUR HMP, nepřináší městské části Praha-Ča-
kovice žádné záruky, že budou dostatečně 
řešeny všechny negativní vlivy a dopady 
SOKP vůči obyvatelstvu katastrálních úze-
mí Čakovice, Miškovice a Třeboradice. Zcela 
jsou opominuty efektivní návrhy na způsob 
protihlukové ochrany obyvatelstva, nejsou 
dostatečně zohledněny vlivy ostatní hlukové 
zátěže, které zhorší celkový dopad hluku na 
obyvatele (zejména hluk z přivaděče, kom-
binace hluku SOKP a jiných zdrojů – např. 
paralelní dráha letiště Václava Havla Praha. 
Dle názoru městské části provedená hluková 
studie nedostatečně zohledňuje místní pod-
mínky městské části Praha- Čakovice, a to 
zejména skutečnost, že v otevřené krajině s 
ohledem na převažující směr proudění větru 
bude tvar izofon velmi dynamický s negativ-
ním zásahem na rezidenční zóny. Skutečná 
hluková zátěž tak dopadne na větší množství 
obyvatel, než studie uvádí, pravděpodobně 
bude docházet k překračováním limitů pro 
hluk v katastrálních územích Třeboradice a 
Miškovice. V této souvislosti městská část 
Praha-Čakovice upozorňuje na následující 
riziko. Je-li správný předpoklad, že skutečná 
hluková zátěž bude vyšší než předpokláda-
ná v hlukové studii, hrozí stav, že případnou 
stavbu SOKP č. 520 nebude možné po zku-
šebním provozu uvést do řádného užívání a 
provoz na stavbě bude muset být přerušen 
z důvodu nevyhovující hlukové zátěže. Ob-

dobně platí i pro vliv okruhu na znečištění 
ovzduší, překročení imisních limitů a vliv na 
veřejné zdraví.

Připomínka č. 2 – Nebyly řádně zhodnoce-
ny další alternativy trasování SOKP

Jakkoliv si je městská část vědoma potřeby 
HMP vybudovat ucelený vnější okruh dálnič-
ního typu, konstatuje, že existují návrhy na 
trasové vedení, které by byly pro městskou 
část Praha-Čakovice příznivější. Dle politiky 
územního rozvoje 2008, kterou vláda přijala 
20. 7. 2009, se má trasa tranzitní silniční do-
pravy TEN-T volit tak, aby byla v dostatečném 
odstupu od obytné zástavby center osídlení, 
což je právě v rozporu s navrženým SOKP 
v případě katastrálních území Miškovice a 
Třeboradice. Žádná alternativa trasového 
vedení SOKP ale nebyla natolik podrobně 
zpracována, aby bylo možné hovořit o tom, 
že má HMP k dispozici srovnatelná data pro 
jednotlivé varianty trasování SOKP. Městská 
část Praha-Čakovice tedy požaduje dopraco-
vat podklady a pořídit primární data pro řád-
né posouzení dalších variant trasování SOKP 
(zejména tzv. Regionální variantu SOKP). Je-
dině toto posouzení objektivně odpoví na 
otázky dopadů na životní prostředí a hluko-
vou zátěž, a tedy dopady na zdraví občanů v 
městské části Praha-Čakovice. Do provedení 
výše uvedených analýz a ukončení variantní-
ho posuzování SOKP požaduje městská část 
Praha – Čakovice nestabilizovat trasu SOKP 
(č. 520) v ZUR HMP.

Připomínka č. 3 – Nedostatečná možnost 
zapojení městské části do přípravy SOKP

Městská část Praha-Čakovice konstatuje, že 
jakožto nejpřirozenější zástupce veřejnos-
ti bydlící, popř. působící na katastrálních 
územích Čakovice, Miškovice a Třeboradice, 
nebyla minimálně od roku 2010 žádným re-
álným způsobem přizvána do přípravy SOKP, 
která by se potenciálně mohla nacházet na 
území městské části. Vzhledem k tomu, že 
případná trasa SOKP dle 1. aktualizace ZUR 
HMP by významně ovlivnila životní podmín-
ky obyvatel v městské části Praha-Čakovice, 
považujeme tuto skutečnost za tristní a de-
gradující roli samosprávy městské části, tedy 
volených zástupců dotčených občanů.

Připomínka č. 4 – Neexistence vhodných 
kompenzačních opatření

Městská část Praha-Čakovice konstatuje, 
že kromě absence, resp. nedostatečné pro-
tihlukové ochrany obyvatelstva, neexistují v 
návrhu aktualizace č. 1 ZUR HMP na území 
městské části žádná vhodná kompenzační 
opatření pro obyvatele v městských částech 
dotčených navrhovaným vedením SOKP. 
Městská část Praha-Čakovice požaduje, aby 
v návrhu 1. aktualizace ZUR byla vymezena 
území, kde bude HMP realizovat své kom-
penzační investice pro obyvatele okruhem 
dotčených území, a dále, aby ZUR byly dopl-
něny o závazky HMP, které pro takto vyme-
zené území definují rozsah a termín plnění 
kompenzačních investic HMP ve prospěch 
obyvatel negativními externalitami dotče-
ných lokalit (např. parky, sportovní zařízení, 
volnočasové areály apod.).

Přitom právě jedním z argumentů 
MHMP pro realizaci SOKP je zlepšení 
životních podmínek obyvatel v centru  
Prahy a  v  zatížených lokalitách, jako je 
například Spořilov. Z předkládaných ma-
teriálů ale vyplývá, že při realizaci SOKP 

v severozápadním segmentu pravděpo-
dobně dojde jen k „přesunu“ negativní 
zátěže... 

(red)

Městská část Praha-Čakovice vznáší k návrhu 1. aktualizace ZUR HMP následující připomínky:
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Silniční okruh kolem Prahy byl tehdy za-
mýšlen jako řešení pro uvolnění místní 
a meziměstské dopravě, které byla (a do-
sud ve značné míře je i nadále) sváděna 
do centra města.SOKP v době vzniku 
svého plánu byl projektován skutečně 
jako „silniční“, nikoli jako „dálniční“ okruh 
okolo Prahy.

1983 – 1984
Uvedeny do provozu první stavby SOKP 
„515 - Slivenec – Třebonice“ a část stavby 
„510 - Satalice – Běchovice. 

Z historie Silničního okruhu kolem Prahy
 » Od doby založení Prahy je řešení městské dopravy a zároveň napojení na 

meziměstské komunikacezaloženo na roštovém systému, tedy na systému 
vzájemně se křižujících silnic se systémem propojujících radiál, které se 
všechny sbíhají v historickém centru Prahy. Kdo chtěl projet Prahou, musel 
projet přes centrum. Až v době po druhé světové válce vznikaly podrobnější 
plány doplnit pražskou silniční síť okruhem kolem města. Počátkem 60. 
let minulého století Ing. Lada navrhl a projednal SOKP v dnešním pojetí 
a trase. V této době zatažené železné opony byla úroveň dopravy v Praze na 
cca 1/15 současné intenzity, Praha byla výrazně menším sídelním útvarem 
a trasa navrhovaného SOKP tehdy vlastně vedla většinou ještě málo obyd-
leným terénem, a především byla Praha zcela izolována od transevropské 
dálniční sítě. 

Rok 1995
Schváleno odsunutí trasy SOKP - stavby 
511 a 512 na jihovýchodě o cca 6 km se 
zdůvodněním zajištění ochrany životní-
ho prostředí stávající zástavby, vytvoření 
územní rezervy pro rozvoj města a opti-
málního oddálení tranzitní dopravy (na-
plněno pouze částečně).

Rok 1999
Trasa SOKP na severozápadě byla umís-
těna přes Suchdol, tedy přiblížení centru 
bez řádného projednání a přes nesou-
hlas městských částí Suchdol, Lysolaje 
a Dolní Chabry. Trasa SOKP se takto do-
stala do rozporu s přístupovou dohodou 
k EU v severozápadním a východním 
sektoru SOKP.  

Návrh na současný SOKP vznikl již 
počátkem šedesátých let              Zdroj: web

Rok 1999 – 2001
Na západě okruhu uvedeny do provozu 
stavby 516 Třebonice – Řepy a 517 Řepy 
-  Ruzyně.

Květen 2010
Rozsudkem Nejvyššího správního soudu 
je zrušen v Zásadách územního rozvo-
je hl. m. Prahy (ZUR) stavby SOKP 518 
a 519 v úseku Ruzyně (R7) - Březiněves 
(D8) a dalším rozsudkem z ledna 2011 
stavba 520 mezi Březiněvsí (D8) a Dol-
ními Počernicemi (R11) a úsek 511 mezi 
Běchovicemi a dálnicí D1.Fakticky byla 
trasa SOKP v severozápadním segmentu 
vymazána z platného územního plánu 
Prahy (ÚPn) a Středočeského kraje. NSS 
ve svých rozsudcích vytýkal zpracovate-
lům ZUR především skutečnost, že ne-
dostatečně prověřili vliv SOKP na zdraví 
obyvatel v okolí SOKP. 

Září 2010
Jsou zprovozněny jižní a jihozápadní 
úseky 512 až 514 v trasách dálnice D1 
- Vestec, Vestec - Lahovice a Lahovice - 
Slivenec.

Prosinec 2013
Magistrát prezentuje 1. aktualizaci ZUR, 
kde se snaží vrátit SOKP do původní po-
zice v rámci ÚPn, tedy před zrušením 
ZUR rozsudky NSS, bez relevantního va-
riantního posouzení.

(D. Rezek, red)
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Realitní kancelář

PRODEJE, NÁKUPY
FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

731 618 372, p.prochazka@re-max.cz
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OČNÍ OPTIKA ČAKOVICE

Nabízíme:

Kvalitní brýle od 190,-

Odborné měření zraku

Aplikaci kontaktních čoček

Opravy brýlí a čištění v ultrazvuku

Dětské a sluneční brýle

Otvírací doba:

Po 8:30-18:00

Út-Čt 8:30-17:00

Pá 8:30-16:00

tel. 773 677 947

stingo.cakovice@seznam.cz

Dr. Marodyho 14/2,

Praha 9 - Čakovice

již od 299 Kč za měsíc

 vysoká přenosová rychlost 10 - 100 Mbps
 kvalitní nepřetržité připojení bez výpadků
 instalace zdarma a smlouva bez závazků AKČNÍ NABÍDKA

NOTEBOOK ZDARMA
Objednejte si týden rychlého internetu

na zkoušku  zdarma!

428001-ADC_inzerat[185x90] 06/2013.indd   1 26.6.13   13:19

!!!  Vyklízení - Stěhování  !!!
Vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí.
Odvoz starého nábytku k likvidaci. Stě-
hování všeho druhu. Odvoz nepotřeb-
ných věcí k likvidaci. Tel. 773 484 056

Nabízíme montážní a truhlářské prá-
ce, pergoly, dřevostavby, vestavěné 
skříně, hodinový manžel, výškové prá-
ce, rizikové kácení. Tel. 777 588 119

Žaluzie, rolety, plisé, sítě proti hmy-
zu,markýzy, garnýže, šití záclon, shr-
novací dveře, čalounění dveří, silikon. 
těsnění - úspora 30 % tepla. 
Petříček, tel: 606 350 270, 286 884 339, 
www.zaluzie-rolety-praha8.cz

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

INZERCE
Zájemci o inzerci ve zpravodaji 
„U nás v Čakovicích“ mohou 

dle ceníku inzerce vyplnit 
formulář „Objednávka 
inzerce“ (ke stažení na  

www.cakovice.cz) a zaslat 
ho na adresu:  

inzerce@cakovice.cz. 

INZERCE
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Co na to zastupitelé?

Ivana Heřmánková  
(SNK „Rozum a slušnost“)

Souhlasím s dostavbou Silničního okruhu 
kolem Prahy a chápu to jako zásadní ře-
šení dopravních problémů. Ovšem trasu 
v jiné podobě tak, jak zaznělo a bylo od-
souhlaseno na jednání zastupitelstva. Zdá 
se mi, že komunikace s naší městskou čás-
tí ohledně SOKP je nedostačující, téměř 
žádná. V současné době to radnice a pan 
starosta velmi aktivně řeší a  věřím, že ku 
prospěchu obyvatel městské části.

Ing. Jiří Vintiška (ODS)

Problematice se věnovala jak rada měst-
ské části na konci uplynulého roku, tak 
i zastupitelstvo na svém prosincovém za-
sedání. To vyjádřilo v  rámci projednávání 
Zásad územního rozvoje Prahy za stá-
vajících podmínek nesouhlas s  vedením 
okruhu přes Čakovice, Třeboradice a Miš-
kovice. Přestože považujeme SOKP za 
nezbytnou stavbu pro Prahu, celý náš za-
stupitelský klub toto stanovisko podpořil. 
Kraje (Praha a Středočeský k.) musí objek-
tivně posoudit i další trasové vedení, což 
se nestalo. Pokud nejvhodnější varianta 
bude nakonec ta stávající, pak na našem 
území musí být stavebně okruh postaven 
tak, aby dopady na občany byly minima-
lizovány (např. zahloubením do terénu, 
vybudováním valů apod.).

„Souhlasíte s dostavbou SOKP a jeho vedením přes území naší městské části ve stávající podobě? Jaká navrhujete řešení 
případných nedostatků?“

Mgr. Kateřina Arnotová (SNK-ČMT)

Naše městská část získala v posledním 
dvacetiletí rezidenční charakter. V rozpo-
ru s tím zde stále výrazněji narůstá hluko-
vá zátěž z dopravy, a to nejen místní, ale 
i regionální (dálnice D8/R8, nárůst letové-
ho provozu na Letišti Václava Havla i na 
sportovním letišti v Letňanech). Z tohoto 
důvodu je vhodné zamezit vzniku dalších 
komunikací nadmístního významu na-
víc v  dosud klidových zónách severně od 
městské části. Zastupitelé zvolení za ČMT 
proto podporují vznik tzv. regionální vari-
anty SOKP, tedy odsunutí okruhu směrem 
na sever.

Ing. Bc. Michal Motyčka, DiS. (TOP09)

Budu velmi stručný. Obecně s okruhem 
souhlasím a Praha, respektive naše měst-
ská část, jej potřebuje, ale rozhodně ne 
ve stávající podobě. Postrádám zde kon-
krétní návrhy a opatření, které by výrazně 
omezily dopad na život v naší městské 
části, a rovněž postrádám relevantní kom-
paraci s jinými možnými variantami řešení 
okruhu. Severní vs. Jižní varianta atd...

Ing. Alexander Lochman, Ph.D. (starosta)

„Pražský okruh? Ano, ale ne za každou 
cenu. Výhody navrhovaného okruhu 
(SOKP) jsou, že za 15 minut budeme z Ča-
kovic na letišti Václava Havla. Nevýhody 
okruhu jsou hluk a prašnost. Řešení je 
tedy prosté, odstranit nevýhody a zacho-
vat výhody. To můžeme docílit tím, že 
ponoříme okruh SOKP nejlépe do tunelu 
pod zemí. Proveditelnost tohoto řešení by 
měla prokázat studie. 

Pokud studie neprokáže proveditelnost 
ponořeného trasování pražského okruhu, 
pak je na místě přemýšlet o nové, třetí va-
riantě okruhu, která bude politicky neza-
ujatá a optimální pro všechny obyvatele 
Prahy. Nevidím totiž tzv. Regionální vari-
antu jako vhodnou alternativu, je příliš da-
leko od Prahy, aby Pražané jí aktivně vyu-
žívali, uvolní pouze tranzitní dopravu, což 
je jen jedna z očekávaných funkcí okruhu.“

MĚSTSKÁ ČÁST

Bc. Blanka Klimešová (ČSSD)

Pro dostavbu SOKP jsem, ale pod pod-
mínkou, že bude mít minimální dopad 
na naše okolí a život našich spoluobčanů. 
Je potřeba dopracovat absenci např. pro-
tihlukové ochrany obyvatelstva. Do vyře-
šení všech negativních dopadů na naši 
městskou část považuji stávající návrh ře-
šení za nevhodný a neakceptovatelný.
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 » Na svém 95. – 96. jednání Rada MČ mimo jiné projednala:

 � Schválení smluv o zajištění předná-
šek v Klubu seniorů na měsíc leden 
a únor 2014 (např. Letem světem na 
vozíku, Kréta – Rhodos, Významné 
šlechtické rody...)

 � RMČ zaujala souhlasné stanovisko 
ke stavebnímu povolení k projektu 
"Obytný soubor Čakovický park - II. 
etapa" za podmínky, že stavební ob-
jekt s prostorem pro mateřskou školu 
bude postaven přednostně v 1. fázi 
II. etapy a za podmínky, že investor 
prioritně postaví hřiště u Zámeckého 
parku Praha - Čakovice.

 � Zajištění a organizace výběrového 
řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na zhotovitele stavebních 
prací "MČ Praha-Čakovice - severní 

chodník - Slaviborské náměstí“, kte-
rou zajistí firma ZAVOS, s. r. o. 

 � Smlouva o dílo na dodání technické pří-
pravy měsíčníku "U nás v Čakovicích".

 � Projektová dokumentace „Zámek Ča-
kovice - zázemí společenského sálu 
v podkroví“. PD zpracuje spol. AR-
CHCON atelier, s. r. o.

 � Pořízení ukazatelů okamžité rychlos-
ti, kdy kompletní dodávku a instalaci 
měřičů okamžité rychlosti včetně vy-
hotovení dokumentace a obstarání 
potřebných povolení zajistí společ-
nost GEMOS CZ, s. r. o.

 � Návrh nařízení hlavního města Pra-
hy, kterým se mění nařízení č. 11/207 
Sb. hl.m. Prahy, kterým se vymezují 
oblasti hlavního města, ve kterých 

lze místní komunikace nebo jejich 
určené úseky užít za cenu sjednanou 
v  souladu s cenovými předpisy, ve 
znění pozdějších předpisů.

 � RMČ odsouhlasila nákup sady plas-
tových florbalových mantinelů s pře-
pravními vozíky ve sportovní hale 
na nám. J. Berana z důvodu zajištění 
větší bezpečnosti.

 � Různé žádosti o stanoviska a povolení.
 � Různé nájemní smlouvy na bytové 

a nebytové prostory.

Informace o činnosti  Rady MČ a Zastupitelstva MČ

Zápisy z jednání Rady 
a Zastupitelstva MČ jsou uloženy 
na Úřadě MČ, kde jsou zájemcům 

přístupné k nahlédnutí a jsou rovněž 
umístěny na stránkách  

www.cakovice.cz

MĚSTSKÁ ČÁST

Vážení spoluobčané,

v roce 2014 budou pro potřeby občanů MČ Praha - Čakovice 
přistavovány kontejnery na objemný odpad. Tyto kontejnery 
zajišťuje MHMP a tím i  stanovuje  podmínky výběru odpadu 
a druhu odpadu, který do VOK nepatří.

Upozorňujeme, že do těchto nádob je zakázáno odkládat ne-
bezpečný odpad, (tj. televize, lednice, pneumatiky, chemiká-
lie, 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.).

Kontejnery budou přistavovány ve středu ve 14.00 hod. a od-
voz bude ten samý den v 18.00 hod.

Mobilní sběr nebezpečného odpadu pro občany zajišťuje hlavní město Praha.

Při mobilním (zastávkovém) sběru lze bezplatně odložit následující druhy nebezpečného odpadu: rozpouštědla, kyseliny, zá-
sady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk (kromě jedlého),  barvy, tiskařské barvy, lepidla, 
pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čistící prostředky), nepoužitelná léčiva a cytostatika, baterie a akumulátory

Není možné odložit vyřazená elektrozařízení, např.: lednice, TV a PC monitory, tiskárny, mobily, rádia, videa. 

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

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

VOK (na objemný odpad)

Harmonogram mobilního sběru „Nebezpečného odpadu 2014“ – Praha - Čakovice
11.  03. –  út 1. křižovatka ul. Schoellerova - V Pačátkách 15.00 – 15.20

10.  06. –  út 2. křižovatka ul. Schoellerova - Mezi hřbitovy 15.30 – 15.50

09.  09. –  út 3. křižovatka ul. Bělomlýnská - U Bílého Mlýnku (u garáží) 16.00 – 16.20

4. křižovatka ul. Schoellerova - Cukerní 16.30 – 16.50

5. křižovatka ul. Ke stadionu - Jizerská 17.00 – 17.20

6. ul. Něvská   (MŠ 120 - parkoviště) 17.30 – 17.50

7. křižovatka ul. Cukrovarská - Vyhlídkova 18.00 – 18.20

8. křižovatka ul. Polabská - U zbrojnice 18.40 – 19.00

Z MHMP máme přiděleno na období  
1 – 6/2014  15 VOK. 

březen – 12. 03.   
duben – 02. 04., 23. 04.
květen – 14. 05., 28. 05
červen – 11. 06., 25. 06.
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Společnost IC Praha, s. r. o., byla založena 
v roce 2000 s cílem podpořit tuzemský 
trh se spojovacím materiálem a doplnit 
na něm chybějící položky. Majitel pan 
Ivo Zelenka se v oblasti spojovacích ma-
teriálů pohybuje již od roku 1993, a tak 
i zkušenosti byly na jeho straně. Jak se 
ale z firmy na spojovací materiály stala 
firma, zabývající se kreativním tvoře-
ním, která vlastně vytváří programy pro 
trávení volného času našich obyvatel? 
O tom a mnohem více jsme si povídali 
přímo s panem Zelenkou.

Jak jste se ke své práci dostal a kdo jsou 
vaši klienti v oblasti spojovacích mate-
riálů?

V této oblasti pracuji v podstatě od re-
voluce. Firmu jsme založili v roce 2000 
a  zabývali jsme se průmyslovými spo-
jovacími materiály pro výrobní sféru. 
Máme zakázkovou výrobu spojovacího 
materiálu pro koncové zákazníky. Máme 

„Obchod dělají zaměstnanci,“
takto charakterizuje svou firmu Ivo Zelenka

totiž tak široký sortiment, že se to nedá 
ani skladovat.

A co vás vedlo ke „creativu“? 

Kreativní zaměstnanci (smích). Kreativní 
zaměstnanci, kteří si něco tvořili doma 
a zjistili, že se některé věci nedají koupit, 
tak jsme se rozhodli, že si je uděláme 
sami.

Sledujete nárůst poptávky, co se týče 
„creativu“?

Zcela určitě. Můžeme jmenovat školy, 
školky, Centrum Paraple… Naši zaměst-
nanci pořádají kurzy pro Klub seniorů. 
Malovali jsme na hedvábí, dělaly se šper-
ky z umělé hmoty apod.

Má možnost i veřejnost se nějak zapo-
jit?

Ano, máme vypsané kurzy, kde se mo-
hou přímo nahlásit (například Decou-
page 3D na plátno, FIMO hrátky – Bac-

kfeliing, Madeirová vejce apod.-  pozn. 
red.). Přijít může opravdu kdokoliv, navíc 
o prázdninách děláme i kurzy pro děti.

Jaké máte plány do budoucna?

Určitě udržet klientelu a rozšířit klientelu, 
co se týče odborných věcí. Naše položky 
jsou úplně mimo standard (+1900  °C 
nebo -100 °C). V „creativu“ máme v plá-
nu nějaké další aktivity, které jsme viděli 
na veletrhu, ale to bych zatím nechtěl 
prozrazovat.

Máte v plánu také expandovat?

Už jsme se dívali po možnostech, ale 
zatím nemá cenu se do něčeho velké-
ho pouštět, když to pak člověk nebude 
umět obhospodařovat, ohlídat, aby to 
něco přinášelo. 

A co zahraniční trh?

Tak „creative“ určitě ne, ale co se týče 
spojovacího materiálu, tak tam dodává-
me výrobky až do Číny.

A kdybyste měl charakterizovat svou 
firmu třemi slovy?

Obchod dělají zaměstnanci. To myslím 
zcela vážně, zaměstnance musí jejich 
práce bavit. Třeba v „creativu“ to není jen 
o tom, přijdu do práce, odpracuju si své 
a jdu domů. Všechny ty holky to baví. Ka-
ždá z nich má doma v podstatě krám ve 
zmenšené podobě. Je to pro ně prostě 
záliba, takový krám mám doma i já.

Text a foto: Jaroslav Svoboda

Tým „Creativu“ se o vás určitě dobře 
postará a něco nového vás také naučí

Sortiment obchodu je opravdu nepřeberný

 » Spojuje zdánlivě nespojitelné. Vždyť jaké souvislosti může mít krámek 
pro kreativní tvoření se spojovacími materiály? Na první pohled asi nic, na 
ten druhý ale hodně. Dobře odvedenou práci, snahu se neustále rozvíjet 
a zlepšovat a především být přínosem.

Čakovické šrouby 

končí až v Číně

Společnost IC Praha, s.r.o., byla zalo-
žena v roce 2000, a to ryze českým 
kapitálem. Od roku 2007 zaměřila 
své působení zcela novým směrem. 
Světové trendy pro hobby a volný čas 
se vydávají cestou návratu k přírodě. 
Stále větší popularitě se těší použí-
vání přírodních materiálů, rukodělné 
práce a nové formy kreativního tvoře-
ní. Pod tímto názvem si lze představit 
nepopsatelně širokou škálu činností 
jako např. ruční tvořivé techniky, jako 
jsou ubrousková technika, korálková-
ní, mozaika, práce s  pedigem, ruční 
výroba mýdel a svíček atd. Zájemci 
mají také možnost přihlásit se do pra-
videlných kreativních kurzů, více na 
www.creative.icpraha.cz
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Dobu, kdy Prahu a celé české země oku-
povali němečtí vojáci, trávil jako dítě 
Lubor Václavek v Čakovicích se svými 
rodiči. Otec byl také místní lékař, dnes 
bychom řekli rodinný, protože byl scho-
pen pacientům pomoci prakticky s čím-
koliv. Jak dnes doktor Václavek vzpomí-
ná, byla taková doba a pacienty nebylo 
kam poslat na speciální vyšetření. Jeho 
otec nebyl ale jen lékařem. „Otec byl také 
Sokol, a proto i já teď chodím cvičit do so-
kola. Ovšem v roce 1952 nám byl majetek 
zabaven a vystěhovali nás až ke Kladnu. 
Osobně jsem nikdy nepředpokládal, že se 
sem ještě někdy vrátím,“ vzpomíná MUDr. 
Václavek.

První štace: Kladno, poté 
návrat do Prahy
Jak sám uvádí, do roku 1952 prožíval malý 
Lubor dětství v Čakovicích, pak se dostal 
do Poděbrad, ale maturoval na Kladně, 
kam se vrátil k rodičům. Po ukončení stu-
dia medicíny nastoupil na ortopedicko-
-úrazové oddělení kladenské nemocnice. 
Oddělení bylo poměrně veliké, o čemž 
hovoří počet 120 lůžek. Zde se vypracoval 
až na zástupce primáře.

„V roce 1989 už jsem zažíval takový pocit 
vyhaslosti. Přišel pacient a už mi bylo špat-

ně. Navíc jsem musel být pořád na příjmu, 
i když jsem byl doma, zazvonil telefon a 
musel jsem jet operovat,“ popisuje teh-
dejší situaci.

V restituci získal zpět rodinný majetek 
a  mohl se i s manželkou vrátil zpět do 
Čakovic. Ovšem v jeho vile bylo fungující 
zdravotnické středisko, kde nebylo mož-
né bydlet. „V našem bytě byli dva praktičtí 
lékaři, dále pak dva pediatři, zubaři a na-
víc se tu držela i pohotovost,“ upřesňuje 
situaci manželka Jana, která je také lé-
kařkou. Součástí restituce byla také pod-
mínka, že deset let musí fungovat zdra-
votnická péče v naší městské části, ale 
postupně lékaři odcházeli a Václavkovi 
se mohli spokojeně zabydlet.

Přednášel v Erfurtu i v Moskvě
MUDr. Václavek je ale i opravdový od-
borník v ortopedii. Své poznatky před-
nášel na evropském sympoziu ortope-
dů v Erfurtu a také ruským ortopedům 
a  traumatologům v Moskvě. Tam popi-
soval své zkušenosti z praxe, oni také 
měli možnost se ptát, jak vzpomíná.

Ortopedii se samozřejmě věnoval po 
roce 1992 i v Čakovicích. „Dopoledne 
jsem léčil srdce, tlak, mandle a odpoledne 

jsem tahal vodu z kolena nebo léčil teniso-
vé lokty,“ směje se.

Dnes na zaslouženém 
odpočinku
Dnes je MUDr. Václavek na zaslouženém 
odpočinku a jak sám říká, mezi jeho nej-
větší záliby patří zahrádka, pes, jízda na 
kole a také studium na univerzitě třetí-
ho věku na ČZU. Veliké zalíbení ovšem 
našel v genealogii. Rozhodl se totiž do-
zvědět něco více o rodu Václavků a svůj 
rodokmen má dnes prozkoumán až do 
16. století.

Žijeme v krásném místě
Vztah k Čakovicím mají i s manželkou 
jasný. Jak oba shodně uvádějí, bydlení 
je zde krásné a nikde jinde by asi byd-
let ani nechtěli. „Žije se nám tady dobře. 
Kriminalitu prakticky žádnou nevidíme, 
postavila se tu školka, nová sportovní 
hala, technické služby pracují na jedničku 
– ráno, než začnou chodit lidé, už máme 
zameteno. Máme hezký park, uměleckou 
školu, pravidelné koncerty, to ani v  Praze 
není,“ chválí manželé Václavkovi život 
v Čakovicích. Ale přiznávají, že se najdou 
věci, které se jim nelíbí: „To jsou takoví 
ti šťourové, kterým se pořád něco nelíbí 
a pořád hledají něco. My jsme tu spokoje-
ní, na nákup blízko, vlakem do Prahy za 20 
minut, co víc nám tady chybí?“

MUDr. Lubor Václavek si dnes 
s manželkou spokojeně užívá 
zaslouženého odpočinku v Čakovicích. 
Jeho lékařská dráha napsala několik 
osudů

Přednášel ortopedům v Moskvě i Erfurtu. 
Dnes si užívá penzi v Čakovicích
 » Jako lékař pracoval dlouhá léta v kladenské nemocnici na úrazovém 

oddělení. Poté jako ortoped ordinoval na poliklinice na Proseku, aby se 
v roce 1992 vrátil zpět do Čakovic, kde prožil své dětství. Doktor Lubor 
Václavek je i v penzi stále při síle a rozhodně volný čas netráví krmením 
holubů v parku. Jeho dcera Lada je již třetí generací, která léčí čakovické 
obyvatele.

„Dopoledne jsem léčil srdce a tlak, 
odpoledne pak tahal vodu z kolena,“ 

Lubor Václavek

Pozor na zimní nachlazení
Manželé Václavkovi svou profesi neza-
přou a všem radí, jak se vyhnout zimní-
mu nachlazení. „Hlavně se otužovat, zdra-
vě jíst, mít dostatek vitamínů, jedno kiwi 
a  papriku denně a jste zdraví.“ Manželka 
Jana ještě dodává: „Hlavně žádnou che-
mii. Jak řekl kdysi jeden profesor, chemie 
a éčka jsou jen výrobou drahé moči. Vše 
to tělem projde, aniž by to něco dobrého 
přineslo.“

Text a foto: Jaroslav Svoboda
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 » Všem zájemcům o studium i je-
jich rodičům otevřela své „dveře“ 
12. prosince 2013 SOŠ a SOU Pra-
ha – Čakovice.Pověstné dveře na 
celé akci zůstaly otevřeny i pro ro-
diče a kamarády současných žáků 
školy.

Celou školou prostoupila slavnostní at-
mosféra blížících se Vánoc, která byla 
umocněna vánoční výzdobou, vůní 
pečeného perníku a zvukem koled. Ná-
vštěvníci školy mohli ochutnat různé 
pokrmy připravené žáky školy, hlasovat 
v soutěži o nejlepší slavnostní tabuli či 
pokrm studené kuchyně. Ve třídách žáci 
se svými učiteli prezentovali úspěchy na 
odborných soutěžích, fotografie a člán-
ky žáků dokumentovali množství zahra-
ničních odborných stáží, které škola při-

 » Jako každoročně se SOŠ a SOU 
Praha – Čakovice zúčastnila soutěže 
pořádané Asociací kuchařů a cuk-
rářů České republiky Gastro Junior 
Brno 2014 – Bidvest Cup. 

Naši školu ve finále této mezinárodní 
soutěže reprezentoval žák 3. ročníku 
oboru středního vzdělávání s výučním 
listem „Kuchař – číšník“ Jiří Toth. 

Na základě rozlosování soutěžil Jirka 
druhý den soutěže a za 45 minut, kte-
ré měli soutěžící k dispozici, připravil 
z dané základní  suroviny - Prase divoké 
(kýta bez kosti a hřbet bez kosti) pokrm 
respektující nejnovější gastronomické 
trendy - pečený kančí hřbet s černým 
kořenem a estragonovou omáčkou, 

Žák Jiří Toth z čakovické gastronomické školy se probojoval do 
zlatého pásma na Gastro Junior

pravuje (v současné době probíhá výběr 
žáků na pracovní stáž na Kypru v květnu 
tohoto školního roku), probíhaly ukázky 
vyučovacích hodin za použití moderních 
vyučovacích pomůcek (interaktivní ta-
bule, výpočetní technika …).

Pozadu nemohli zůstat ani žáci oboru 
středního vzdělání s maturitní zkouškou 
„Chovatel cizokrajných zvířat“, kteří celé 
jedno patro školy proměnili v malou 
ZOO, kde prezentovali zvířata ze svých 
domácích chovů. Docházelo zde mnoh-
dy k zajímavým setkáním -  například 
trpasličího pudla s barevným chamele-
onem, krajty s morčetem či pakobylky 
s ježkem.

Další dny otevřených dveří připravuje 
SOŠ a SOU Praha – Čakovice v následu-
jících měsících ještě několik, nejbližší 

termíny jsou 15. 1. 2014, 22. 1. 2014 a so-
bota 25. 1. 2014.  

Jakub Částka/red

Den otevřených dveří – GASTRODEN na 
SOŠ a SOU, Praha - Čakovice

pomalu dušená kančí kýta s žemlovým 
nákypem a mrkvovým pyré. Po šedesáti 
minutách se objevila na výsledkové lis-
tině pozitivní informace, Jiří Toth zabo-
doval – probojoval se do zlatého pásma. 

Do tohoto nejlepšího pásma postoupilo 
ze všech 31 finalistů pouze 8. Na své cel-
kové umístění si soutěžící museli počkat 
do soboty 18. 1., kdy v kongresovém 
centru hotelu Voroněž proběhlo slav-
nostní vyhlášení celé soutěže. Závěrečný 
ceremoniál se nesl ve velmi slavnostním 
duchu a pro „čakovický tým“ byl také 
velmi radostný, protože Jiří Toth obsadil 
v celkovém pořadí krásné 5. místo.

JiřímuTothovi, Martinu Klicperovi – učiteli 
OV, který Jirku připravoval, a Davidu Pro-
cházkovi z prvního ročníku oboru střed-

Do tohoto nejlepšího pásma postoupilo 
ze všech 31 finalistů pouze 8. Jiří Toth byl 
jedním z nich

Jiří Toth zabodoval – probojoval se do zlatého pásma

ního vzdělávání s výučním listem „kuchař 
– číšník“, který Jirkovi pomáhal s  přípra-
vou inventáře a surovin, velice děkuji za 
vzornou reprezentaci školy. Můj dík také 
patří všem pedagogům, kteří se věnu-
jí přípravě žáků na celou řadu akcí, kde 
vzorně reprezentují naší školu, a to nejen 
v rámci odborných soutěží.

Mgr. Věra Nováková,
ředitelka SOŠ a SOU Praha – Čakovice
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„Rajčur“ pro výcvik jízdy na koních, 
který v zámku nechali vybudovat 
Schoellerové
Zdroj: Jan Sládeček

Pohled na zámek a na ještě nezavezený 
rybník z přelomu 19. a 20. století

Zdroj: archiv

Historie tří dvorů
August Sedláček se při popisu hradů, 
zámků a tvrzí v Čechách na počátku 20. 
století o poměrech v naší městské části 
vyjadřuje následovně: „V Čakovicích bý-
valy až do 17. století tři dvory a při dvou 
z nich bývaly tvrze. Jeden z těch dvorů 
prodal Václav Bořitův (1361) Václavovi 
ze Knína. Jiný dvůr měl Janek Seidl a po-
stoupil ho r. 1400 klášteru Slovanské-
mu směnou za ves Tuháň. Asi v ty časy 
koupil dvůr Gennherův Hereš z Vrutice 

a tento roku 1407 Kašparovi Čotrovi s ji-
ným zbožím postoupil.“

V roce 1409 klášter Slovanský nabyl do 
užívání dvůr Herše z Vrutice, kterému za 
to ponechal Jeneč a Doubravici. Od této 
chvíle měl klášter dva dvory, třetí byl 
zdejšího faráře.

Nejdříve byla tvrz
V první polovině 18. století patřily Ča-
kovice hraběti Šlikovi, prezidentu české 

dvorské komory, tajnému radovi, zem-
skému soudci, který již v roce 1698 skou-
pil všechny tři zdejší dvory. Byl také pa-
tronem při stavbě druhého kostela z let 
1735-1737. Lokální historik Jan Sládeček 
předpokládá, že stavba zámku byla pro-
vedena ještě před stavbou tohoto kos-
tela, aby reprezentovala společenské 
postavení hraběte. Ovšem první oprav-
du rozsáhlou úpravu zámku provedla 
patrně až hraběnka z Klebersberku, kte-
rá jej koupila 22. dubna 1773. Půdorys 
zámecké budovy se změnil na písmeno 
E. Jádrem celé stavby byl – z dnešního 
pohledu – prostřední trakt. Jak uvádí 
Sládeček, na východní straně to doku-
mentují polokruhovité klenby oken i vý-
klenky v přízemí stavby. 

Zásadní změny za Schoellerů
Schoellerové se významně zapsali do 
dějin naší městské části. Zásadně také 
ovlivnili i podobu zámku (po roce 1850). 
Do zámku se přestěhovali v roce 1870 ze 
Ctěnic, takže stavební úpravy trvaly delší 
dobu. 

Životní příběh jednoho zámku
 » Historie čakovického zámku sahá až do roku 1409, kdy je na jeho místě 

poprvé doložena tvrz. Jeho historie se píše až do dnešních dnů a můžeme 
s klidem říci, že dnes je chloubou naší městské části. Podívejme se ale 
podrobněji na jeho životní příběh.
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Fotohádanka
 » V minulém čísle jste správně hádali, že se jednalo 

o bývalý zájezdní hostinec v Miškovicích.  Tzv. Starou 
hospodu poznala jako první paní Anna Raková. Stavení 
již dnes nestojí a na jeho místě stojí nový dům. Toto 
místo uvidíte v ulici Tuháňské, otočíte-li se zády ke stu-
dánce a podíváte se směrem nahoru ke hřišti. Za histo-
rickou pohlednici děkujeme paní Jaroslavě Zapletalové 
z Miškovic.

Poznáte i tentokrát naši fotohádanku? Poznáte stavení na po-
hlednici z přelomu 19. a 20. století? *

Poznáváte místo na historické pohlednici? 
Neváhejte a pište na mail: jaroslav.svoboda@cakovice.cz. 

Na nejrychlejšího opět čekají zajímavé odměny.

Foto: Jaroslav Svoboda

Paní Anna Raková žila 
v Miškovicích dlouhá léta. 
Hrála zde také loutkové 
divadlo a tak pro ni nebyl 
žádný problém uhodnout 
minulou fotohádanku

*  Výherce fotohádanky se může 
soutěžně zúčastnit zase nejdříve 
za 3 měsíce

Vstupní brána se staveními, 
která patřila k zámku

Zdroj: Jan Sládeček

Na přelomu století žilo v zámku 22 oby-
vatel, z toho 8 jazyka německého a 14 
českého. Schoellerové provedli přístav-
bu severního traktu, stavbu vstupní brá-
ny s erbem, malířského ateliéru (dnes 
chátrající budova na parkovišti pod 
zámkem) nebo také zřídili tzv. „rajčur“ 
v místě, kde je dnes fontána. Právě zde 
se učili jezdit na koni. 

Zámecký park centrem veselic
Schoellerové „zkulturnili“ i zámecký 
park. Vybudovali rybníky, betonový ba-
zén s altánkem a v prostoru cukrovaru 
dokonce tělocvičnu. Uprostřed parku 
byl pak veliký altán, byla postavena 
cihlová zeď okolo zámku i celého par-
ku a mimo jiné zřízena první kanalizace 
v Čakovicích. Ještě dnes si někteří vzpo-
menou, jak se do parku k altánu chodilo 
tancovat a zábava zde opravdu žila.

Kromě první kanalizace i první 
lednice
Jan Sládeček ještě připomíná velkou 
kruhovou stavbu, která stála u hospo-
dářských budov při cestě k Třeboradi-
cím. Sem se vozil z rybníka led a celá 
místnost pak sloužila prý celé léto jako 
jedna velká lednice. Byla v provozu ješ-
tě v období II. světové války, kdy zámek 

obývala již jen hraběnka Schoellerová se 
svými jezevčíky, s personálem dvou za-
hradníků a příslušníků jejich rodin. 

Celý areál zámku byl pro veřejnost uza-
vřen až do revoluce v roce 1945. Jeho 
majitelka byla vyhoštěna a odjela do 
Vídně. Po válce sloužil zámek i s parkem 
pro potřeby sovětské armády.

Podoba dnešních dní
V současné době v zámku sídlí přede-
vším Základní umělecká škola Marie 
Podvalové, která v loňském roce slavila 
své 40. narozeniny, místní knihovna, ke-
ramický ateliér aj. V loňském roce prošel 

velkou úpravou také velký sál, který nyní 
nese jméno patrně nejvýznamnějších 
majitelů Čakovic – Schoellerů. V součas-
nosti je zámek centrem místní kultury, 
když se v jeho prostorách konají divadel-
ní představení, koncerty a další význam-
né společenské akce.

Jaroslav Svoboda
(Literatura: Krákorová, J. – Čakovice, 

Miškovice, Třeboradice
Sládeček, J. – Čakovice, historie obce 

a okolí
Sedláček, A. – Hrady, zámky a tvrze 

Království českého)
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 » Cyklus vzdělávacích programů prevence kriminality, zaměřený na vzdě-
lávání občanů náležejících zejména k seniorské generaci, prostřednictvím 
přednášek začíná 11. března 2014. 

Co přinese preventivní program pod 
názvem „Senior Akademie“?

Přednášky budou vedeny vždy na kon-
krétní téma, vztahující se k ochraně ži-
vota, zdraví a majetku před kriminalitou, 
a to moderní alternativní metodou na 
principu univerzity třetího věku. Senior 
Akademie bude probíhat v čakovickém 
zámku, v  Schoellerově sále, vždy od 
14.00 do 16.00 hod. 

Cílem senior akademie je naučit seniory 
a zdravotně a tělesně postižené obča-
ny předcházet trestné činnosti. Jak se 
chovat v krizových situacích a jak při-

volat pomoc, když se něco stane apod. 
Záměrem přednáškového cyklu je, aby 
posluchači Senior akademie své znalosti 
předali svému okolí. Tato forma preven-
tivního programu umožňuje i neorgani-
zovaným seniorům, ZTP a občanům zís-
kat potřebné informace k ochraně zdraví 
a majetku.

Součástí Senior Akademie bude i návště-
va Muzea PČR, psího útulku v Tróji a Cen-
trálního operačního střediska MP hl. m. 
Prahy. Pro účastníky Senior Akademie 

je připraven 5denní pobyt v Poustkách 
u Žihle dne 12. - 16.5.2014 (předpoklá-
daný termín), kde bude v rámci pobytu 
ubytování, strava, doprava, výlety a zá-
bava zdarma. Pobyt je kombinací spor-
tovních a kulturních aktivit.  

Po ukončení Senior akademie obdrží 
senioři pamětní list o jejím absolvování. 
Dále každý účastník Senior akademie 
obdrží předměty k zabezpečení bytu 
a domu, osobní alarm, informační mate-
riály a drobné reklamní předměty.

Případní zájemci se prosím mohou hlá-
sit pí. Sorokové na tel. 777 482 981, 
283 061 427 nebo osobně v klubu senio-
rů, nejdéle však do pátku 7. března 2014.

Blanka Klimešová, místostarostka

Den Čas Téma

11.3.
út

14,00

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
- prezentace MČ Praha
- prezentace Městské policie hl. m. Prahy
-  prezentace Obvod. ředitelství MP Praha

14,30

PREVENCE OSOBNÍHO BEZPEČÍ
- doma, na ulici v prostředcích MHD
- loupežná přepadení v bytech
- loupežná přepadení na ulicích
-  jak předejít napadení a případnému 

okradení
-  podvodné jednání v občansko právním vztahu

18.3.
út 14,00

ZÁKLADY PRÁVNÍHO VĚDOMÍ
- MP / PČR
-  vysvětlení pojmů: přestupek, trestný 

čin, přečin, zločin; úřední osoba; Nutná 
obrana, Krajní nouze; presumpce neviny; 
Listina základních práv a svobod

-  postavení a oprávnění zainteresovaných 
orgánů (přestupek/TČ)

-  postavení a práva občana: oběť, 
podezřelý, obviněný

-  specifika nejfrekventovanějších TČ 
v ČR: krádež, loupež, ublížení na zdraví, 
výtržnictví, poškozování cizí věci

-  základy orientace v problematice zneuží-
vání omamných a psychotropních látek

-  úloha občana v oblasti vnitřní 
bezpečnosti státu

25.3.
út 14,00

BEZPEČNOST SENIORŮ V PROVOZU 
METROPOLE
-  seznámení se zákonem č. 361/2000 Sb., 

a jeho doplňky
- pravidla pohybu chodců na chodníku
- přechody pro chodce a jak přecházíme
- dopravní nehody s přímou účastí chodců
- senioři v MHD
-  pouliční kriminalita páchaná v souvislosti 

s využíváním MHD
-  práce s reflexními materiály a jejich 

využití v praxi

Program s tématickými okruhy přednášek pro posluchače 
„SENIOR AKADEMIE“ SA MČ Čakovice
(Čakovický zámek, Cukrovarská 1, Schoellerův sál, 14,00 – 16,00 hod.)

Den Čas Téma

9.4.
st 14,00

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A KRIZOVÉ SITUACE
-  co je mimořádná událost a krizová situace
- druhy mimořádných událostí
-  obecné zásady chování při mimořádných 

a krizových situacích
- evakuace, evakuační zavazadlo

15.4.
út 14,00

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI
-  seznámení se zásadami první pomoci 

a postupu činnosti při: bezvědomí, 
zástavě dechu, zástavě srdeční činnosti, 
mozkové mrtvici

- resuscitace, mdloba
- akutní infarkt myokardu

22.4.
út 14,00

SENIOŘI VERSUS PODVODNÍCI
-  problematika organizovaných kulturních 

zájezdů s prezentačními akcemi
-  problematika předváděcích akcí 

a podomního prodeje
- nekalé praktiky prodejců
- závazkové právo

7.5.
st 14,00

KRIMINALISTIKA JAK JI NEZNÁTE
- co je kriminalistika a o čem pojednává
- rozdělení jednotlivých oborů
- popis osoby
-  praktické využití programu Digital 

Physiognomy
- jak můžete pomoci

20.5.
út 14,00

POŽÁRNÍ OCHRANA
- seznámení se zásadami požární ochrany
-  možnosti vzniku požáru doma, na chatě 

apod.

28.5.
st 14,00

ZABEZPEČENÍ MAJETKU
-  mechanické, elektronické a další zábrany 

bytů, domů, chat, automobilů apod.
-  označování majetku a další podpůrné 

formy zabezpečení
- oběť vloupání a pojištění majetku
-  posouzení a ohodnocení vlastního 

majetku – dotazník

Den Čas Téma

28.5.
st 15,00

FINANČNÍ GRAMOTNOST
-  související zákony - obchodní zákoník, 

občanský zákoník, spotřebitelský zákon
-  informace o současné nabídce produktů 

a služeb na fin. trhu a s nimi spojená rizika
-  předcházení popř. řešení otázky nevýhod-

ných nákupů, pojištění, nebankovních půjček
- problematika dlouhodobého zadlužení
-  bezpečnost seniorů při manipulaci 

s platidly (bezpečný bankomat)
-  elektronické bankovnictví, elektronický 

obchod
- ochrana spotřebitele

11.6.
St

14,00

DOMÁCÍ NÁSILÍ
- co je to domácí násilí
- formy domácího násilí
- profil oběti a pachatele
- příčiny domácího násilí
-  kde může oběť domácího násilí hledat 

pomoc
-  rozdělení typů domácího násilí a jejich 

statistika
- chování svědků
- možnosti řešení pro oběti

15,00

CHOV PSŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY
-  právní úpravy související s chovem psů v ČR
-  základní povinnosti chovatelů psů na 

území hl. m. Prahy
- základy bezpečného kontaktu se psy
- problematika volně pobíhajících psů
- pes v metropoli
- rady pro chovatele psů

25.6.
st 14,00

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ 
- předání pamětních listů
Exkurse Muzeum PČR
- Ke Karlovu 1, Praha 2
Exkurse Centrální operační středisko MP
- Korunní 98, Praha 10
Exkurse Útulek pro opuštěná zvířata MP
- V Zámcích 56, Praha 8 
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Sbormistryně Cantorie Praha 
Mgr. Jaroslava Halamová

KULTURA

 » Prostory zámku se na jeden večer 
opět proměnily v koncertní síň. Kro-
mě tradičních vystoupení „domá-
cích“ pěveckých souborů zde po 17 
letech koncertoval také ženský pě-
vecký sbor Cantoria. Zazněly sklad-
by Wolfganga A. Mozarta, France-
sca Vily, Leonarda Cohena a dalších 
významných autorů, ale také lidové 
písně z českých luhů a hájů.

Na úvod celého večera promluvila mís-
tostarostka Čakovic Blanka Klimešová, 
která stojí za velkolepým návratem sbo-
ru do naší městské části. „Oslovila jsem 
s nabídkou vystoupení členku sboru paní 
Schubertovou, která je „Čakovákem“, a ta 
po chvíli přemlouvání mou nabídku přija-
la, za což jsem velmi ráda,“ popsala nám 
celou situaci paní místostarostka.

Sbor jako vždy řídila paní profesorka 
Jaroslava Halamová a za klavírem se 
představila slečna Karolína Koňaříková. 
Vystoupení děvčata zahájila písní „Ne-

Pěvecký sbor Cantoria po 17 letech opět v Čakovicích
beští kavalérové“ od Adama Michny, na 
kterou navázaly další skladby z oblasti 
vážné hudby. Například skladba „Na ho-
rách“ od Georga Friedricha Händela, ve 
které se zpívá o krásných chvílích stráve-
ných na horách. Bohužel, ne vždy jsou 
hory místem krásných chvil, mnohým se 
staly hory osudnými. A právě na počest 
svého přítele, který zemřel v horách, slo-
žil v roce 1958 italský skladatel Giuseppe 
de Marzi píseň „Signore delle cime“. Pás-
mo písní vážné hudby zakončila Mozar-
tova světoznámá skladba Malá noční 
hudba.

Druhá část vystoupení byla věnována 
lidovým písním. Zazněly „Slovácké dvoj-
zpěvy“, slovenská lidovka „Eště sa nevy-
dám“, poté jedna z Berounska „Jsou, jsou 
na potoce“ a nakonec mollová lidová pí-
seň „Zasjala jsem bazaličku“.

Poslední část se nesla v duchu spiritu-
álů a melodií z ranku hudby populární. 
Nejprve spirituál „Everytime I fell the 
spirit“, poté katalánská „Plomes at vent“ 
(peříčka ve větru) a ještě třeba píseň ze 
Sněhurky „Píseň touhy“. Cantoria Praha 
se pak s diváky rozloučily písní Leonarda 
Cohena „Halellujah“.

Cantoria Praha
Proč právě Cantoria? Název byl odvozen 
z italštiny, kde „canto“ znamená zpěv 
a „cantare“ zpívat. Sbor má již dlouho-
letou tradici, vznikl na konci roku 1985 
pod záštitou oddělení kultury městské 
části Prahy 9 a jeho zakladatelkou, umě-
leckou vedoucí a sbormistryní je paní 
profesorka Jaroslava Halamová. 

Původně komorní sbor se v průběhu let 
rozrostl a počet členek je momentálně 
38. Také se změnila skladba repertoáru, 
v počátcích byly těžištěm tvorby hlavně 
úpravy lidových písní. Dnešní repertoár 
je velmi pestrý a všestranný. Motivací 
pro nastudování písní různých žánrů 
byla účast sboru na mezinárodním festi-
valu sborového zpěvu v Itálii v létě 2012, 
kde se děvčata s úspěchem zúčastnila 
hned ve 3 různých kategoriích. 

(-jas-)

Děkujeme za příležitost zazpívat si 
v   krásném sále čakovického zámku. 
Oceňujeme vlídné přijetí ze strany paní 
místostarostky Blanky Klimešové, pří-
jemné publikum a pomoc při organi-
začních záležitostech paní Mládkové. 
Těšíme se na další spolupráci. 

Za členky sboru Cantoria Praha 
Alena Schubertová

Rok české hudby…
 » …je mimořádnou kulturní událostí, 

která od svého založení v roce 1924 
každých deset let připomíná význam-
ná výročí osobností české hudby.

Roky zakončené čtyřkou jsou tradičně 
Roky české hudby, protože v těchto le-
tech si připomínáme výročí více než še-
desáti významných českých skladatelů, 
interpretů a souborů.

Například:
Bedřich Smetana – 190. výročí narození 
a 130. výročí úmrtí (2.3.1824 – 12.5.1884), 
skladatel období romantismu
Antonín Dvořák – 110. výročí úmrtí 
(8.9.1841 – 1.5.1904) skladatel, jeden 
z  nejvýznamnějších hudebních sklada-
telů všech dob

Josef Suk – 140. výročí narození 
(4.1.1874 – 29.5.1935) skladatel a peda-
gog, člen Českého kvarteta
Leoš Janáček – 160. výročí narození 
(3.7.1854 – 12.8.1928), světově uznáva-
ný skladatel
Oskar Nedbal – 140. výročí narození 
(26.3.1874 – 24.12.1930), skladatel, diri-
gent a violista
Jiří Šlitr – 90. výročí narození (15.2.1924 
– 26.12.1969), skladatel, klavírista, zpěvák 
a herec, člen autorské dvojice s J.Suchým
Národní divadlo v Brně – 130. výročí 
založení (6.12.1884)
a mnoho dalších osobností a souborů 
české hudby.

I pro základní uměleckou školu Marie Pod-
valové je to velká výzva. Připravuje koncer-
ty, na nichž zazní díla českých autorů a te-
maticky zaměřené výtvarné výstavy.

Rok 2014 jsme začali úspěšně. Radujeme 
se z čerstvě přijatých žáků na umělecké 
školy, japonská firma Aulos nás vyhod-
notila v soutěži o nejlepší fotografii žáků, 
umístila ji do svého prestižního kalendá-
ře a škole darovala zobcovou basovou 
flétnu v hodnotě mnoha tisíc korun. Při-
pravujeme se na národní i mezinárodní 
soutěže a chystáme společný výtvarný 
projekt s partnerskou školou z Brati-
slavy. Těšíme se na slavnostní koncerty 
v  březnu: 19. koncert k desátému výročí 
pěveckého smíšeného sboru Gaudium 
Cantorum a 26. na tradiční koncert uči-
telů. Přijďte mezi nás, společně vzdáme 
hold geniální české hudbě.

Ivana Heřmánková, ředitelka 
ZUŠ Marie Podvalové
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 » Mužstvo SK Třeboradice mělo být v této sezoně fotbalového přeboru 
jedním z hlavních aspirantů na nejvyšší umístění. Začátek sezony ale tým 
nezastihl v dobré formě a dlouhá série remíz znamenala velké bodové ztrá-
ty a propad tabulkou. Citelně chyběl nejlepší hráč loňské sezony záložník 
Petr Viktorin, který se z pobytu v Americe vrátil až na poslední podzimní 
utkání. Dlouho se čekalo i na zkušeného kapitána Milana Čápa. Zlepšení 
přišlo v závěru podzimu, i když definitivní tečku za ním udělal debakl na 
béčku Žižkova 1:8. 

Tohle už bych nechtěl zažít, říká 
kouč Nekolný

Jakými slovy postavení Třeboradic po 
podzimu pojmenujete?

Možná by všechno vypadalo jinak, kdy-
bychom měli na kontě o nějakých pět 
bodů více. V tabulce bychom byli výš 
a neměli bychom to tak daleko ke špič-
ce. Tabulka je hodně našlapaná. Je jasné, 
že když se týmu povede nějaká bodová 
šňůra, tak se rychle dostane hodně na-
horu, a když se pro změnu nedaří, tak se 
zase rychle propadnete. Když to shrnu, 
tak spokojení nejsme, ale panikařit se 
v Třeboradicích taky nebude. 

Na vítězství jste čekali deset kol až do 
utkání s Motorletem B. To je hodně 
dlouhá doba. Čím si vše s odstupem vy-
světlujete?

Měli jsme hodně zraněných, na začátku 
tam byly i červené karty, kvůli kterým 
nám pak scházeli hráči. Ano, nevyhrávali 
jsme, ale na druhou stranu je také třeba 
vidět, že jsme také moc neprohrávali. 
Samozřejmě, tak dlouhou sérii bez vítěz-
ství jsem nikdy nezažil a doufám, že už 
ani nezažiju. 

Vítězství mají Třeboradice za podzim tři, 
porážky čtyři. Jste remízovým králem…

Je jasné, že v tříbodovém systému vám to 
remízami utíká. Že se nám říká remízový 

král, to není nic moc příjemného. Raději 
bych byl vyhrávající král. (usměje se) 

Celý podzim znělo pořád dokola, jak 
moc vám schází v záloze Petr Viktorin. 
Pak jste se ho dočkali a přišel nejvyšší 
podzimní debakl 1:8. Co vy na to?

Vypadalo to divně, co? Pořád jsme říka-
li, jak chybí, a pak dostaneme osmičku. 
O jednom hráči to samozřejmě není, ale 
na druhou stranu asi jen tak nebyl vy-
hodnocený největší hvězdou přeboru. 
Myslím, že pro nás bude na jaře hodně 
platný. My jsme se ale během podzimu 
dostali do situace, kdy by nám nepomo-
hl asi nikdo. Bylo tam vážně moc zraně-
ných. 
Máte za sebou první půlrok v roli hlav-
ního kouče. Jak tuhle zkušenost hodno-
títe?

Já jsem k trénování přišel tak trochu jako 
slepý k houslím. Vlastně jsem sbíral zku-
šenosti a nebylo to pro mě lehké období. 
Moc jsem si to bral. Teď už můžu přiznat, 
že tam byly momenty, kdy jsem si říkal, 
zda by nebylo dobré dát týmu impuls 

„Spokojení nejsme, ale ani 
nepanikaříme,“ říká Stanislav 

Nekolný, trenér týmu

Začátek sezony nezastihl potenciálního 
aspiranta na nejvyšší umístění v dobré 

formě
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 soukromé jesličky pro děti 
      od 12 měsíců do 4 let
 zdravotní sestřičky a speciální pedagogové
 vývojový program, keramika, 
      angličtina, dětská jóga
 otevřeno od 7 do 18 hodin
 výhodné progresivní školné

Soukromé jesle a školky

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

ProJesle

a odejít. Nakonec jsem ale zůstal a sezo-
nu bych měl dokončit. Zjistil jsem, že tré-
nování je plné paradoxů. Člověk si láme 
se spoustou věcí hlavu, a pak to dění na 
hřišti stejně v mnoha věcech neovlivní. 
Měli jsme tolik zraněných, že jsem někdy 
měl na lavičce jen dva hráče.

Na co se tedy zaměříte během přípravy?

Je jasné, že nemůžeme podcenit žádnou 
maličkost. Tabulka je našlapaná, neví se, 
kolik mužstev bude sestupovat. Počítá-
me s tím, že dva týmy dolů půjdou. Těm-
to starostem bychom se ale pochopitel-
ně chtěli vyhnout. 

Jak moc se promění kádr?

Určitě odchází Šourek, kterému u nás 
skončilo hostování. Končí i zkušený 
útočník Šenkeřík. On je pořád hráčem 
Ostravy, když k nám přicházel, tak jsme 
se na tom podíleli dohromady s Bohe-
mians Praha. Pokud by to mělo být jen 
na nás, tak by to bylo finančně neúnos-
né. Naopak budeme pracovat na tom, 
abychom udrželi Červenku a Hrušku. 

To by byly odchody a co nějaké posily?

Jako posílení můžeme brát třeba to, že 
se nám snad během zimy uzdraví Novák, 
který je ze hry od třetího kola. A taky se 
vrátí po operaci menisku Bořek Jehlička, 
který je naší velkou oporou. Jinak to bude 
spíš o stabilizaci kádru. Získat bychom 
chtěli určitě někoho do útoku, kde nás 
tlačila bota. Chceme být produktivnější. 

Jak bude vypadat zimní příprava?

Startujeme třetího ledna. Kluci si nejdřív 
mysleli, že je to vtip, ale pak poznali, že 
nebyl. Je to všechno dané tím, že hraje-
me zimní turnaj ve Štěrboholech a první 
zápas nás čekal už pátého ledna. Proto 
jsem chtěl, abychom se před ním se-
šli. Aspoň vidím, jak na tom kluci jsou 
a  kdo je k dispozici. Taky si myslím, že 
bez fotbalu budeme dlouho, takže: kdo 
ho má rád, tak mu je celkem jedno, jest-
li se odstartuje třetího nebo desátého. 
Taky uvidíme, jaké budou v tom obdo-
bí podmínky. Máme nějaké nabídky od 
sportovních center, kde bude k dispozici 
bazén i tělocvična, přemýšlíme i o krát-
kém zimním soustředění. 

Hrajete turnaj, což nebylo pro Třebo-
radice úplně obvyklé. Proč přišla tato 
změna?

Statistiky 

Třeboradický podzim
Třeboradice Admira B 2:2 
Uhříněves Třeboradice 1:1 
Třeboradice ČAFC 1:1 
Háje Třeboradice 4:4 
Třeboradice Libuš  1:3 
Zbraslav Třeboradice 3:1 
Třeboradice Královice 2:2 
Vršovice Třeboradice 2:2 
Třeboradice Přední Kopanina 1:3 
Radotín Třeboradice 0:0 
Třeboradice Motorlet B 2:0 
Meteor B Třeboradice 1:1 
Třeboradice Bohemians Praha B 3:0 
Uhelné sklady Třeboradice 1:2 
Žižkov B Třeboradice 8:1 

Celkem
15 3 8 4 24:31 17 

Doma
7 2 3 2 12:11 9 

Venku
8 1 5 2 12:20 8 

Nejlepší střelec
Pavel Červenka 8 gólů 

Žluté karty: 20 
Červené karty: 1 

Zajímavost: Třeboradice na podzim 
nekopaly a ani proti nim se nekopala 

žádná penalta

Chtěl jsem, abych viděl kluky při turna-
ji. Ten má daný řád, víme, kdy se hraje. 
Jsem zvědavý, jak si povedeme. Na 
všechno, co nám zápasy ukážou, sa-
mozřejmě budeme reagovat, uvidíme, 
jak na tom jsme. Musíme se soustředit 
a  zvládnout start do jara. Když zvlád-
neme utkání s  poslední Uhříněvsí, tak 
jí opět o tři body odskočíme, což může 
být hodně důležité. Taky určitě nikdo 

nechce zažít opakování toho, co se nám 
stalo na podzim. 

Prý jste si po tom podzimním zápřahu 
dopřál zajímavý odpočinek, když jste 
zamířil na Zanzibar...

Potřeboval jsem to, protože jsem na pod-
zim na lavičce spíš trpěl. Byl jsem tam 
s přítelkyní osm dní a byla to paráda.

Text a foto: Michal Káva, PFS



19. 3. – 18:00
Slavnostní koncert komorního smíšeného sboru Gaudium 
Cantorum k desátému výročí jeho založení. „Půda“ čako-
vického zámku. Účinkují: Gaudium Cantorum, Štěpánka 
Heřmánková, Romana Lukášová, Rimma Kotmelová, Olinka 
Šroubková, Miroslav Laštovka.

15. 3. – 14:00
Dětský karneval. Přijďte se svými dětmi do Sokolovny 
v Čakovicích. Pořádá TJ Avia Čakovice.

22. 3. – 20:00
Taneční zábava. Rybáři Čakovice srdečně zvou všechny přá-
tele tance a dobré zábavy na večírek, do restaurace U Maxi-
ma v Třeboradicích. Kromě hudby na vás čeká také bohatá 
tombola.

Komorní filmový klub Bílej mlejn - Čakovický zámek

26. 3. – 19.00

Projekce záznamu koncertu Filharmonie Hradec Králové 
„Ladino Concert - The Jewish Soul“. Přijďte si poslechnout 
a shlédnout reprízu úspěšné projekce filmového klubu Bílej 
mlejn z loňského listopadu. Zpěv: Edita Adlerová, Barbora 
Baranová.

16. 4. – 19.00

Projekce záznamu koncertu Filharmonie Hradec Králové 
„Křížová cesta“. Pašijová hra pro sólisty, smíšený sbor, dětský 
sbor, recitátory a orchestr. Jako exkluzivní čestný host spol-
ku Bílej mlejn doprovodí projekci svou přednáškou autor 
díla, skladatel a šéfredaktor stanice Českého rozhlasu Vltava 
p. Lukáš Hurník.

Vstupenky na projekce Filmového klubu Bílej mlejn k za-
koupení ve Farmářském obchůdku na Cukrovarské nebo 
dále uvedeném telefonu. Další program a informace o fil-
mové klubu naleznete na www.facebook.com/bilejmlejn 
a www.bilejmlejn.cz nebo na tel.: 777 289 912.

Kulturní rubrika

Klub seniorů

Svaz tělesně postižených MO Čakovice 
pořádá ve dnech 28. 4. – 5. 5. 2014 

zdravotně rekondiční pobyt 
v Jilemnici v Krkonoších. 

Odjezd v 8.30 hod. z náměstí J. Berana, 
Čakovice. Bližší informace podá pí. Mášová – 

tel. 602 368010, volných je pouze 6 míst.

Přednášky na únor:
26.2. PhDr. Jiří Sommer, CsC. – Téma: 
„7 kulí v Sarajevu“ 
Přednášky na březen:
5.3. Eva Sokolová od 14.00 hod – Téma: 
„Princezny a šlechtičny“
10.3. I. Piškulová, 14.00 – Téma: „ Lekce 
trénování paměti“ 
12.3. Z. Zelenková - IC Creative Praha 
od 14.00 hod. – Téma: „Šperk z polyme-
rové hmoty“
19.3. PhDr. Jiří Sommer, CsC od 14.00 
hod. – Téma: „Tajemství Ježíše z Nazaretu“
26.3. Jindra Soroková od 14.00 hod. – 
Téma: „Přednáška o Izraeli“
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TJ AVIA ČAKOVICE - ODBOR ASPV 

POŘÁDÁ 

 

                              

Kdy:   15.3.2014 od 14.00 hod. do 16.30 hod 

Kde:   Sokolovna Čakovice (Jizerská 328/4) 

Vstupné: děti: 10,- Kč   dospělí: 20,- Kč 

Všichni prosím přezůvky s sebou !!! 

 


