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Byl o venkovské trhy zájem? Rekapitulace volebního období
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Miškovice mají novou mateřinkuMiškovice mají novou mateřinku
Pondělí 23. srpna bylo velkým svátkem 

pro předškoláky z Miškovic a Čakovic, kteří 
si poprvé mohli vyzkoušet, jak se jim bude 
líbit v nové školce v ulici Tuháňské, která je 
detašovaným pracovištěm mateřské školy 
Čakovice II se sídlem v Třeboradicích. Dve-
ře školky se pro ně, jejich rodiče, prarodiče 
a přátele otevřely ve 14 hodin slavnostním 
přestřižením pásky starostkou Alenou 
Samkovou, náměstkyní primátora hl. města 
Prahy Marií Kousalíkovou a ředitelkou škol-
ky Hanou Královou.

V uvítacím projevu se náměstkyně pri-
mátora pro oblast školství zmínila o tom, 
že události podobného druhu jsou pro ni 
zvlášť příjemné, protože jich není opravdu 
mnoho a vyzdvihla zásluhy starostky, která 
neúnavně „boxovala“ za finanční příspěvek 
od magistrátu, až ho dostala. Bez něj by 
byl tento projekt zcela nereálný. Vždyť celá 
stavba přišla na 18 milionů, přičemž z pro-
středků magistrátu bylo použito rovných 
15 milionů korun.

Pokračování na straně 4

Starostka Alena Samková, ředitelka školky Hana Králová a náměstkyně primátora Marie Kousalíková 
společně s dětmi slavnostně přestřihly pásku před zadním vchodem do nové školky.

Foto Adéla Bartoníčková

Závěrečný účet Závěrečný účet 
čakovické radnicečakovické radnice

Komunální volby jsou za dveřmi, a tak 
je nejvyšší čas, abychom si zrekapitulovali 
poslední volební období. I když, upřímně 
řečeno, velké investice nejsou jen otázkou 
posledních čtyř let. Od nápadu přes zajištění 
financí, všemožných povolení, vybrání do-
davatele, zahájení stavby, kontroly průběhu 
prací až po kolaudaci a předání k užívání 
mnohdy uplyne spousta času a jedno voleb-
ní období na to opravdu nestačí. Současné 
vedení čakovické radnice se při pohledu 
na to, co pomohlo zlepšit nebo v některých 
případech i značně změnit život zdejších 
obyvatel, nemusí vůbec za nic stydět. A vy-
jmenovávat úplně všechny úspěšné investice 
také není možné. V rozhovoru se starostkou 
Alenou Samkovou se tedy pokusíme o výčet 
alespoň těch nejdůležitějších.

Paní starostko, když se ohlédnete zpátky, 
jak hodnotíte roky svého působení v čele 
čakovické radnice?

Dalo by se jednoduše říct, že v tuto chvíli 
máme za sebou období budování základní 
infrastruktury – velké investice do školství, 
inženýrských sítí, velké rekonstrukce parku 
či radnice. Nyní nastává čas „detailu“ – tedy 
jakéhosi dopracování těchto základních 
článků fungování obce a postupné vylep-
šování našeho domova. Pokud bych to 
přirovnala k rekonstrukci  rodinného domku, 
tak už máme po kolaudaci a nyní se zařizu-
jeme. Ještě nám sice tu a tam něco chybí, 
ale už jsme si umyli ruce od malty a zuli 
„bagančata“. Teď navlékáme čisté montérky 
a rozhlížíme se, jak si domov zútulnit. 

Podívejme se na investiční akce, které 
jsou nejvíce patrné – zámecký park, oprave-
ný kostel, nová a zrekonstruovaná školská 
zařízení, nová tělocvična, nová služebna 
městské policie, ale i stavba nové radnice 
v Cukrovarské ulici nebo domu s pečovatel-
skou službou v Třeboradicích…

Ano, kdo z občanů zapátrá v paměti, 
může potvrdit, že jde jednoznačně o díla, 

1. září – školy opět přivítaly své žáky1. září – školy opět přivítaly své žáky
Od září začaly školákům opět jejich povinnosti. Nic nového, děje se tak každým rokem. 

Přesto je tento školní rok svým způsobem výjimečný. Ve školství obecně se začalo šetřit, 
na některých základních školách se zavádí pro prvňáky nové písmo a středoškoláky v celé 
republice nemine premiéra v podobě nových státních maturit. A protože jde o horkou 
novinku, většina středoškoláků si už nyní na podzim vyzkouší maturity nanečisto, aby 
se ujistili, že je v průběhu května zvládnou i naostro. 

Co je nového na školách na území naší městské části, na to jsme se zeptali ředitelů 
zdejších škol. Mgr. Martin Střelec, ředitel ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Mgr. Věra Nováková, 
ředitelka SOŠ a SOU a PhDr. Daniela Hochmanová, ředitelka čakovického gymnázia, 
odpovídali na čtyři stejné otázky. Tady jsou jejich odpovědi. 

Pokračování na straně 10



 strana 2 září 2010 • U NÁS V ČAKOVICÍCH

INFORMACE O ČINNOSTI RADY MČ
A ZASTUPITELSTVA MČ Pokračování ze strany 1

která v mnohém změnila tvář naší městské části. Samozřejmě, 
že bychom si je nemohli dovolit bez štědrého příspěvku z rozpoč-
tu hlavního města Prahy. Například budova nové bezbariérové 
radnice v místě bývalého objektu služeb, dům s pečovatelskou 
službou v Třeboradicích, nová tělocvična a další investice jako 
nové chodníky a komunikace v Miškovicích a Čakovicích, ná-
stavba se šesti novými učebnami v základní škole, rekonstrukce 
čistírny odpadních vod v Miškovicích nebo stavba kanalizace 
v celých Třeboradicích a ve větší části Čakovic, to jsou investiční 
akce hrazené přímo z „magistrátního rozpočtu“. Ale kdo kdy 
žádal o jakékoli dotace, ví, že samo se nic neudělá, a je nutno 
se pořádně přičinit a peníze sehnat. Celkem na území městské 
části magistrát ze svého rozpočtu proinvestoval téměř 1,5 mi-
liardy korun. Z rozpočtu městské části šlo téměř 200 milionů 
korun a pokud vezmeme v úvahu i ostatní investory (kupříkladu 
příspěvky developerů na školky, opravy chodníků v režii správců 
sítí atd.), dostáváme se na částku více než dvě miliardy korun.

To je rozhodně úctyhodná částka. Přibližme si ty nejdůležitější.
Netroufnu si odhadnout, kolik čtenářů si například ještě pa-

matuje, jak vypadal před pár lety zámecký park. Místo trávníku 
a květin tam měl hlavní slovo plevel a kopřivy. Prameniště bylo 
zpustlé a plné odpadků. Na místě záhonů růží a pískoviště stála 
zahrádkářská kolonie. Přeměna zámeckého parku do současné 
podoby trvala více než  tři roky. Ale nyní je  park i s parčíkem před 
zámkem chloubou Čakovic. Ostatně ani celková rekonstrukce 
zámku nebyla jednoduchá a probíhala dva roky. Letos končíme 
poslední etapou – vestavbou ateliéru v podkroví. 

Kostel sv. Remigia se po mnoha desetiletích chátrání dočkal 
nové střechy a fasády. Opravena byla také část interiéru, so-
chy byly postupně zrestaurovány a to, že je kostel dobře vidět 
i za tmy, za to, v tom dobrém smyslu slova, může slavnostní 
nasvícení – to vše se ale samo neudělalo.

Rekonstrukcí staré a stavbou nové radnice se zase o kus 
vylepšily služby občanům. Zřízení Czech Pointu, bezbariérový 
přístup do nové radnice, prodloužení provozní doby úřadu – vše 
jsme dělali pro zlepšení komunikace s veřejností a s vědomím, 
že občan a úřad nejsou a nesmí být nepřátelé, ale partneři. 

V oblasti školství nesmíme zapomenout na výstavbu nové 
mateřské školy s kapacitou 100 dětí, kterou mnozí znají jako Čtyř-
lístek. Podařilo se nám kompletně opravit  také další tři budovy 
mateřských škol. V konečném důsledku se kapacita předškolních 
zařízení zvýšila na dvojnásobek, což v souvislosti s novou výstav-
bou na území městské části není podle mého názoru zanedba-
telný počin. Nového kabátu se dočkala i  základní škola a nejen 
toho, při té příležitosti jsme přistavěli 6 nových tříd  a vyměnili 
okna. A co nová tělocvična? O té se v Čakovicích „mluvilo“ více 
než 25 let a teprve my jsme se o její výstavbu skutečně zasadili. 
Když mluvíme o školství, je nutné zmínit i budovu gymnázia. 
Vzpomenete si ještě jak vypadala před pár lety?

Další velkou oblastí, kam v posledních letech tečou peníze, 
jsou komunikace, veřejná prostranství, veřejná zeleň a inženýrské 
sítě. Kdyby chtěl někdo spočítat, jaká je v naší městské části 
délka nových chodníků, došel by k číslu téměř 11 km za bezmála 
70 milionů korun. Můžeme se potěšit z nových alejí sakur, lip či 
javorů, obnovili jsme některé cesty, nechali jsme vysázet více než 
300 nových stromů a keřů, vyrostla nová dětská hřiště – u školky 
v Něvské, dále v ulicích U Párníků, Ke Stadionu a Krčmářovská. 
Více než 500 milionů korun je „zakopáno v zemi“ v kanalizačních 

Na 98. až 101.zasedání Rada MČ Praha – Čakovice projednala 
celkem  88 bodů a přijala usnesení č. USN RM 288/2010 až USN 
RM 371/2010. Program těchto jednání obsahoval mj.:
- návrh smlouvy o dílo se spol. Lita Sport s.r.o., Praha 5 na vý-

robu a instalaci ochranných sítí ve sportovní hale
- návrh smlouvy o dílo se spol. Windows Holding, a.s., Lázně 

Toušeň na výměnu oken v objektech školní jídelny a školní 
družiny

- návrh smlouvy o dílo s firmou ing. Lenka Bažantová, Před-
hvozdí na úpravy a vybavení zahrady MŠ v Miškovicích

- návrh smlouvy na dílo se společností Walco CZ, s.r.o., Praha 8 
na opravu některých chodníků v obci Praha, k.ú. Čakovice 
a Třeboradice

- návrh smlouvy o dílo se společností Tomovy parky s.r.o., 
Karlovice na rekonstrukci dětských hřišť v obytném souboru 
U Párníků a u cukrovaru

- rada schválila předání požadavků na finanční zdroje z roz-
počtu hl. m. Prahy pro rok 2011 na zajištění investičních akcí, 
v celkové výši 107 000 000,- Kč

- rada schválila projektovou dokumentaci a vypsání výběrového 
řízení na dodavatele kompletního řešení úpravy vnitrobloku 
v lokalitě Na Kačence, Miškovice 

- rada schválila finanční pomoc obcím Janská, okres Děčín, 
a Bílý Kostel nad Nisou ve výši 50 000 Kč jako příspěvek 
na likvidaci povodňových škod ze srpna 2010

- rada schválila příspěvek na pořádání Třeboradického posví-
cení paní Lábíkové jednající jménem volného sdružení LíPa 

- další body jednání, které se týkaly např. stanovisek návrhů 
vyhlášek HMP,  projektové dokumentace, souhlasů s ulože-
ním přípojek do pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená 
správa MČ PČ, povolení vstupu na pozemky apod. 

Zápisy z jednání Rady a Zastupitelstva MČ jsou uloženy na Úřadu 
MČ a jsou také umístěny na stránkách www.cakovice.cz

Ing. Milena Pekařová, tajemnice ÚMČ Praha – Čakovice

V minulém čísle časopisu bylo v této rubrice chybně uvedeno 
datum konání 21. zasedání ZMČ. 
Zasedání se konalo 23. června 2010, nikoliv, jak bylo uvedeno 
21. června. Za tuto chybu se čtenářům omlouváme.

Závěrečný účet radniceZávěrečný účet radnice

Pokračování na straně 3
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K lékařům nyní pohodlněji – zdravotnickou linkouK lékařům nyní pohodlněji – zdravotnickou linkou
Dlouho připravovaný projekt zdravot-

nické linky bude konečně spuštěn. Nová 
nízkopodlažní linka 295, jejíž úlohu dosud 
částečně plnila linka 151, vyjede na svou 
trasu podle dostupných informací již 10. říj-
na tohoto roku. Nabídne zejména seniorům, 
osobám s pohybovým omezením a mamin-
kám s kočárky lepší spojení s nejvyužíva-
nějšími zdravotnickými zařízeními v okolí 
Čakovic. Nyní se již čeká pouze na dodání 
potřebných nízkopodlažních vozidel.

Projekt zdravotnické linky se začal rodit 
již v roce 2007 na společných jednáních 
zástupců Čakovic a Letňan, jejichž kompe-
tence se dotýkají organizace MHD v našich 
městských částech. Koncept zdravotnické 
linky byl od té doby vícekrát změněn. Mě-

nila se představa o trase (původně téměř 
shodná se současnou trasou linky 151), 
měnil se i uvažovaný rozsah provozu. 
Tento záměr měl být pilotním pražským 
projektem realizovaným na Praze 9, v Let-
ňanech a v Čakovicích. Nakonec se tento 
„letňansko-čakovický“ nápad stal zákla-
dem pro vznik celoměstského konceptu 
zdravotnických linek.

Nová l inka 295 bude v provozu 
ve všední dny přibližně v době od 6.00 
do 22.00 hodin. Interval linky bude 30 mi-
nut po celé období provozu.

Trasa povede polookružně z Třebora-
dic přes Čakovice kolem školy a koupaliště 
do Letňan, kde nově obslouží střed sídliště 
Letňany, a zastaví např. u polikliniky Let-

ňany nebo u ordinací lékařů v Šumperce. 
Hlavní zastávkou na Proseku pro tuto 
zdravotnickou linku bude samozřejmě 
zastávka u prosecké polikliniky. Z Proseku 
linka zamíří do areálu fakultní nemocnice 
Bulovka, kde bude stavět u hlavní vrátnice 
a dále u Gynekologicko-porodnické kliniky 
a u Ústavu radiační onkologie. Z Vychova-
telny pak linka pojede zpět do Třeboradic. 
Jsme velmi rádi, že se pro naše občany 
podařila zajistit přímá obsluha zdravotnic-
kých zařízení, zejména pak vnitřního are-
álu nemocnice Bulovka, což jistě usnadní 
cestování zejména seniorům.

Ing. Jiří Vintiška
zástupce starostky

a vodovodních řadech. Ještě před pár lety 
byla každou chvíli porucha na vodovodním 
řadu v Cukrovarské – dnes už si nikdo ne-
vzpomene, jak to bylo často. V této souvis-
losti je třeba zmínit rovněž obnovu vozového 
parku technické správy úřadu. Vždyť bez 

fungujících strojů by nebylo možné napří-
klad sekat trávu, čistit kanály, uklízet sníh, 
zametat ulice nebo odvážet kontejnery.

Zatím jsme tady mluvili o investičních 
akcích, které jsou vidět. Možná bychom 
se ale měli zmínit i o těch nehmotných 
výdajích, které figurují v rozpočtu městské 
části a jež dotvářejí život lidí v Čakovicích, 
Miškovicích i Třeboradicích.

Tyto výdaje se týkají zejména sportu 
a kultury. Podpora sportu to není jen již 
zmíněná výstavba tělocvičny, která slouží  
přes den pro potřeby čakovických škol 
a večer veřejnosti, stejně jako sportovní 
hřiště v Jizerské ulici, ale také podpora 
sportovních oddílů – FC Miškovice mají 
díky dotaci z čakovického rozpočtu nové 
kabiny, SK Třeboradice zase kanalizaci 
a branky. Kromě toho samozřejmě kaž-
doroční finanční příspěvek na provoz od-
dílů. Stabilní je i finanční podpora TJ Avia 
Čakovice. Jako jedna z mála městských 

částí se věnujeme systematické podpoře 
handicapovaných sportovců, kteří u nás 
žijí. Už několik let podporujeme  mladou 
reprezentantku v plavání handicapovaných 
sportovců Katku Komárkovou i úžasného 
bojovníka v pelotonu cyklistů na závodní 
tříkolce Pavla Opla. 

Co se týká zdejšího kulturního života, 
staly se akce jako Čakovické slavnosti, 
mikulášské nadílky, vánoční setkání se-
niorů, promenádní koncerty v parku, vý-
stavy obrazů, koncerty v zámku, vánoční 
koncerty, festival sborového zpěvu, dětské 
dny, hasičské bály, pálení čarodějnic, běh 
zámeckým parkem nebo plavecké závody 
již tradicí. A všechny tyto akce stejně jako 
kniha o Čakovicích mají stejného mecená-
še – čakovickou radnici. Z původních sto 
tisíc překonala finanční částka na podpo-
ru kultury a sportu v naší městské části 
metu jednoho milionu korun. A to se ještě 
značnou část akcí daří spolufinancovat 
ze sponzorských příspěvků. Kulturní život 
naší městské části je zkrátka stále pestřejší 
a pestřejší. Nemluvě o tom, že do této pes-
tré nabídky letos přibyl velikonoční jarmark, 
podzimní posvícení a venkovské trhy. 

Paní starostko, najde se i něco, s čím 
se radnice příliš chlubit nemůže? Něco, 
co jste sice na začátku volebního období 
slibovali, ale zatím na to nepřišla řada?

Samozřejmě. Nic není jen černé nebo 
bílé. Určitě se najde dost věcí, které 
se nepovedly a velmi mě to mrzí. Největší 
bolestí současných Čakovic je tranzitní 
doprava. Bohužel stále se odkládá stavba 
silničního okruhu, který by nám hodně od-
lehčil. Doufala jsem, že za předchozí čtyři 
roky už budeme dál. Výsledek je „díky“ 
obstrukcím některých rádoby ochránců 

životního prostředí velká nula. Je smutné, 
že pár desítek „aktivistů“ drží v šachu sta-
tisíce obyvatel Prahy. Stejně tak již řadu 
let neřešený a bohužel v dohledné době 
neřešitelný problém s nedostatečnou ka-
pacitou čakovické pošty. Před dvěma lety 
to již vypadalo velmi nadějně, ale ouha 
– přišla krize a projekt na výstavbu areálu 
služeb s poštou, zdravotním střediskem, 
jeslemi a školou je stále na startu. Určitě by 
se toho dalo vyjmenovat víc, ale závěrečný 
účet nechť členům rady a zastupitelstva 
vystaví voliči. 

Na úplný závěr bych ráda poděkovala 
za spolupráci členům zastupitelstva, kteří 
přiložili ruku k dílu ať již při shánění peněz 
či organizování kulturních a sportovních 
akcí, protože správa věcí veřejných – tedy 
komunální politika – je především týmová 
práce a bez spolupráce by se nic neudě-
lalo. Nu a samozřejmě i zaměstnancům 
úřadu – možná někdo řekne, že jen dělají 
svou práci, ale i ta se dá dělat různě, a já 
si dovolím tvrdit, že náš úřad patří k těm 
nejpřátelštějším v Praze a okolí.

Díky za rozhovor.

Závěrečný účet radnice: investice přesáhly 2 miliardyZávěrečný účet radnice: investice přesáhly 2 miliardy
Dokončení ze strany 2
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Středeční Venkovské trhy v Čakovicích 
se setkaly s nebývalým zájmem občanů. 
Už první den se od osmé hodiny ranní za-
plnilo náměstí J. Berana  návštěvníky a zá-
kazníky z Čakovic a blízkého i vzdáleného 
okolí. Čerstvě sklizená, ještě orosená zele-
nina se na ně smála z košíků, nejrůznější 
domácí klobásky voněly do dálky a ovocné 
šťávy a vína lákaly k ochutnání.

Na své si přišly hospodyňky, které si 
spíže a lednice doplnily o nový sortiment 
kozích, ovčích i kravských sýrů, domácích 

vajíček či slaniny, čerstvých bylinek a hub, 
a stejně tak návštěvníci, kteří se pustili 
do konzumace přímo u prodejců. Pšeničné 
placky se slanou či sladkou náplní, grilo-
vané klobásky nebo třeba trdelník přišly 
i po ránu k chuti.

Farmáři a pěstitelé nešetřili v nabídce 
potravin k ochutnání zdarma, aby zá-
kazníky přesvědčili, že nabízené zboží je 
nejen čerstvé, ale především velice chutné. 
Sortiment stánků byl zvolen i s ohledem 
na zdravý životní styl, který začíná tím, co 
jíme či pijeme. Proto nebyl překvapením 
prodejní pult plný medu a výrobků z něj, 
či nápojů, zavařenin a džemů z rakytníku, 
který si už historicky vysloužil přezdívku 
„vitaminová bomba“. Na své si přišli i mi-
lovníci sladkostí a pečiva, které nádherně 
vonělo, až se sbíhaly sliny, takže koláčkům, 
perníčkům a rohlíčkům málokdo odolal.

Je zřejmé, že se vedení čakovické rad-
nice podařilo uspokojit poptávku místních 
po možnosti nakoupit všemožné dobroty 
a čerstvou sezónní zeleninu či ovoce přímo 

od pěstitelů. „Přestože byla organizace 
trhů velice náročná, výsledek stál zato, což 
nám potvrzují spokojení občané,“ svěřila 
se starostka Alena Samková, která si začá-
tek akce nenechala ujít a patřila k prvním 
zákazníkům. „Ode dneška si každou středu 
od 8 do 17 hodin budou moci zájemci na-
koupit vše, co soukromí výrobci nabízejí, a to 
pohodlně v místě bydliště,“ dodala. (SiH)

Výrobky ze zdravého rakytníku si koupila i sta-
rostka Alena Samková.

Foto Adéla Bartoníčková

Venkovské trhy zaujaly místní i přespolní zákazníkyVenkovské trhy zaujaly místní i přespolní zákazníky

O tom, že oblíbené trdelníky chutnají dětem 
i dospělím, svědčí i naše fotografie.
 Foto Jindra Soroková

Dokončení ze strany 1

Miškovice už mají novou mateřskou školkuMiškovice už mají novou mateřskou školku

Přítomné přišla pozdravit i Eva Bar-
toňová, náměstkyně ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy. Ta s potěšením 
konstatovala, že nová miškovická školka 
patří mezi nejhezčí v Praze. Nápaditě vyba-
vené herny v interiéru i rozsáhlá upravená 
zahrada s prolézačkami, skluzavkami, 
houpačkami a dopravním hřištěm budou 
určitě vhodným prostředím pro hraní 
i vzdělávání předškolních dětí. Ty se také 
hned po zahájení rozeběhly po všech 
prostorách školky a zahrady a studenti 
čakovické SOŠ a SOU, gastronomického 
oboru, kteří pro ně pod vedení ředitelky 
Věry Novákové připravili občerstvení, měli 
co dělat, aby jim všem chuťovky, mini pizzy, 
ovoce, sladkosti, míchané ovocné nápoje 
a další dobroty stihli rozdat. 

Miškovická školka má ale i svoji mi-
nulost. Původní budova pochází z 50. let 
minulého století a sloužila jako obecní 
prádelna. Proto také byla postavena na sil-
ně zavodněné louce v blízkosti studánky 
v části obce zvané Na Kačence. Časem 
se potřeby využití budovy změnily a z bý-
valé prádelny byl bez větší rekonstrukce 
zřízen zemědělský útulek pro děti zaměst-
nanců Státního statku Miškovice, později 
nazvaný mateřská školka.

Stav objektu byl po téměř šedesáti le-
tech užívání zcela nevyhovující, toho si byla 

radnice městské části Praha – Čakovice vě-
doma. Také potřeby obyvatel se za tu dobu 
radikálně změnily. Čakovice jsou jednou 
z rychle se rozvíjejících městských částí, 
kde narůstá počet obyvatel i v souvislosti 
s výstavbou nových bytů a domů. 

Miškovická školka je jednou ze čtyř  
budov sloužících pro předškolní výchovu, 
kterými čakovická radnice disponuje. 
Plány na její rekonstrukci mají letopočet 
z roku 2007. Dva roky trvalo starostce 
Aleně Samkové, než se jí podařilo sehnat 
peníze na to, aby se ze „staré prádelny“ 
stala krásná moderní školka pro padesát 
šest dětí. Problém nadprůměrné poptávky 
dětí do školky se nevyhnul ani naší měst-
ské části. Za poslední 3 roky se každý rok 
kapacita školek zvyšuje a záměrem radnice 
je tento trend i nadále zachovat.

Budova školky zdobí Miškovice svojí 
veselou fasádou, laskavě vítá děti při jejich 

prvních krůčcích do kolektivu vrstevníků, 
ale nejdůležitější je, že se jim ve školce 
opravdu líbí. (SiH)

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Koupím garáž v ulici Ke Stadionu, 

č. p. 290 – 319. Volejte 606 643 283.

Nabízím krásný, prostorný a slunný 

3+kk, 69 m2 v Čakovicích, Hakenova ul. 

Byt má dva balkony, západní orientaci 

a výhled do zeleně. Je umístěn v cihlové 

novostavbě z roku 2007, s výtahem. 

Cena dohodou. Pro více informací 

volejte: 724 716 436.

Hledám spolehlivou osobu na úklid RD 

v Čako., 100 Kč/hod., tel. 602 149 580.

Do prostorné zahrady se vešlo i dopravní hřiště.  Foto Adéla Bartoníčková
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Bok po boku žijí manželé Šemíkovi už půl stoletíBok po boku žijí manželé Šemíkovi už půl století
Manželé Anna a Josef Šemíkovi oslavili 

20. srpna padesát let společného života. 
Do Čakovic se přistěhovali z Pardubic, 
aby byli na blízku dceři a vnoučatům 
a v novostavbě v sídlišti U zámeckého 
parku spokojeně žijí už dva roky. Přestože 
se v Čakovicích nenarodili, velmi rychle si 
k novému bydlišti i sousedům našli hezký 
vztah. Pravidelně se účastní akcí, které or-
ganizuje Klub seniorů městské části. Jsou 
stále aktivní a veselí a pan Josef, zapálený 
houslista, ještě hledá nějaké vrstevníky 
na založení kapely. „Kdyby se v Čakovicích 
nebo blízkém okolí našel zatím alespoň 
harmonikář, také v důchodu, jako já, aby-
chom měli čas společně nacvičit nějaký re-
pertoár, to bych byl moc rád,“ posteskl si.

Věříme, že se brzy někdo najde 
a že bude mít pan Šemík příležitost svým 
muzicírováním potěšit třeba členy Klubu 
seniorů na jejich setkáních. Paní Anička 
si zase pochvaluje pravidelné středeční 
venkovské trhy. „Už jsem si na ně zvykla 

a každou středu se vypravím na trhy hned 
ráno, aby mi nevyprodali čerstvou zeleni-
nu,“ svěřila se.

V Čakovicích jsou spokojení a nezbývá, 
než jim oběma popřát pevné zdraví a ještě 
dlouhý společný život. (SiH)

Manželům Šemíkovým v den jejich zlaté svatby popřála i starostka MČ Čakovice Alena Samková.
Foto Simona Hradilová

Podpis architekta Podpis architekta 
Kamila HilbertaKamila Hilberta

V srpnu byla dokončena první fáze re-
staurátorských prací na kamenném plášti 
křestní kaple kostela sv. Remigia. Východní 
zeď se skvěje ve své obnovené kráse a po-
dařilo se zde dokonce objevit i skromný 
podpis (viz obrázek) architekta stavby 
Kamila Hilberta (1869 – 1933), podle jehož 
návrhu byla kaple v roce 1905 postavena. 
I v Čakovicích máme tedy památku na toho-
to významného stavitele, kterého proslavila 
zejména dostavba svatovítské katedrály.

Provedené práce přišly na 236 tisíc Kč, 
z toho 200 tisíc pochází z grantu pražského 
magistrátu (na přímou intervenci starostky 
A. Samkové), zbytek pokryl příspěvek 
místního zastupitelstva. Památkáři ocenili 
vysokou kvalitu provedených prací, mírně 
přislíbena byla částka na pokračování této 
započaté akce v příštím roce.

P. Pavel Budský
Římskokatolická farnost

Výuka angličtiny Výuka angličtiny 
v čakovické fařev čakovické faře

V tomto školním roce nabízíme výuku 
anglického jazyka, která by se konala 
v každé úterý v odpoledních a podvečer-
ních hodinách ve společenské místnosti 
na faře (nám. 25. března 17). 

Vyučuje Mgr. Petra Eflerová, lektorka 
Jazykového institutu Praha. Jednotlivé 
lekce trvají 60 minut, ve skupině bude ma-
ximálně šest osob. Nabídka je vhodná pro 
všechny – od úplných či „falešných“ začá-
tečníků až po přípravu ke zkouškám PET, 
FCE, CAE. Zváni jsou i senioři a maminky 
na mateřské dovolené. Cena je 1700 Kč 
za pololetí. 

Kontakt a domluva termínů: 
e-mail: eflerova.el-riahi@volny.cz nebo 
tel. 728 386 081.

P. Pavel Budský
Římskokatolická farnost

Místní knihovna Čakovice vás srdečně 
zve na besedu a autorské čtení se spiso-
vatelem Alexandrem Stainforthem nejen  
o jeho nejnovější knize Lady Jane. Jeho 
hostem bude Josef Snětivý, autor chys-

tané novin-
k y  „ Ž e n y 
s  k rá tkými 
nehty“. Ta by 
se na pultech 
knihkupectví 
měla  obje-
vi t  koncem 
září. Beseda 
se bude ko-
nat 11. října 
od 14.00 ho-
din v Klubu 
seniorů. (js)

Knihovna přivítá Knihovna přivítá 
spisovatelespisovatele
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Indeco CZ s.r.o.
Oderská 935/7a
196 00  Praha 9 – Čakovice
+420 283 101 340
info@indeco.cz
www.indeco-kuchyne.cz

Navštivte naši novou prodejnu 

skříní a kuchyní přímo v sídle 

fi rmy v Čakovicích a využijte 

aktuálních akčních nabídek.

Informace naleznete na 

www.indeco.cz
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Městská část

Praha - Čakovice
dává ve známost, že široké okolí se bude baviti a dobře míti

neb probíhati bude

Tradiční slavnosti posvícení ve středověkém duchu
Ke koupi veteše na dobovém jarmarku

Katovská dílna a zbrojnice
Kejklířské a šermířské představení

Vystoupení známé skupiny Maxim Turbulenc
Velká pouť pro děti zdarma

Po celý den teplá i studená krmě
Večerní program až do půlnoci zajistí kapela Holokrci!

2. října 2010 od 1030 hodin
na nám. J. Berana!

Čakovické posvícení

cakovickeposviceni_2010_A5.indd 1 14.9.2010 15:12:31

Program čakovického posvícení

Doprovodný program v průběhu dne

Akce probíhá za každého počasí.

Těšíme se na vaši účast.

10.30 Za h�m�ní bubn� malý pr�vod okolo nám�stí, zdravice m�š�an�m
a úvod posvícení Heroldem

11.00 Žonglé�i a komedianti
11.30 M.C.E. Šermí�ské p�edstavení
12.30 Mistr ostrého me�e a tupého pohledu – divadelní p�edstavení�ko
13.00 – 14.00
 Maxim Turbulenc – výb�r z aktuálních písní
14.00 Kejklí�ské vystoupení
14.30 Vivat Maria Therezia – jezdecké vystoupení
15.00 Bujaré tance gotických kr�em a veselic
15.30 Buratinesco de pitore – etuda komedie dell arte
16.00 Žonglé�i a komedianti
16.30 P�tky m�š�anské – šermí�ské p�edstavení
17.00 Neveselé p�íhody katovské
17.30 Ukázka palných zbraní
18.00 Ukon�ení historické �ásti posvícení
18.30 – 00.00
 Kapela Country mix – Holokrci 

  – ve�erní posezení, tanec a zp�v

Návšt�va u rytí�e – erby, korouhve, vypráv�ní s panošem o významu erb� a heraldiky
Mincovní dílna mistra pregé�e – razicí mincovní stroj, sbírka mincí
Dílna mistra kata – vybavení katovské dílny, mu�icí nástroje (pale�nice…), vypráv�ní
Návšt�va u královského lov�ího – st�elba z historického luku, kuše, vrhání seker

cakovickeposviceni_2010_A5.indd 2 14.9.2010 15:12:37
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Chybějí vám v čakovickém zpravodaji nějaké informace? 
Pořádáte zajímavou akci, soutěž nebo turnaj? Dejte nám o tom včas vědět!

Náměty posílejte na adresu s.vlckova@centrum.cz

již od 299 Kč za měsíc

Objednejte si týden rychlého internetu
na zkoušku  zdarma!

428003-ADC_inzerat[122x45].indd 1 20.7.2010 9:44:50

Stříhání a úprava psů

Řepová 735, 196 00 Praha 9, tel. 283 932 540

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO 
ODPADU

Termíny přistavovení kontejnerů 
na velkoobjemový odpad jsou: 

září 22. 9.
říjen 6. 10. 20. 10.
listopad 3. 11. 24. 11.
prosinec 8. 12.

Kontejnery budou přiváženy vždy 
ve středu po 12.00 hod a odvoz bude 
následovat druhý den (čtvrtek) ráno. 

Stanoviště kontejnerů 
Třeboradice – parkoviště u hřbitova

Miškovice – Na Kačence
Připomínáme, že tyto kontejnery jsou 
určeny pouze pro občany městské 

části Praha – Čakovice a nejsou 
určeny pro nebezpečný odpad, 
tj. televize, lednice, pneumatiky, 

chemikálie, zářivky... 

Dále prosíme občany, aby 
odpad ukládali do kontejnerů 

a NE VEDLE NĚJ!

Případné další informace získáte 
u pracovníků TS ÚMČ.

Běh Naděje v ČakovicíchBěh Naděje v Čakovicích
Městská část Praha – Čakovice se letos 

poprvé zapojuje do humanitární akce za-
měřené na podporu výzkumu rakoviny spo-
jené s veřejnou sbírkou – Běh Naděje. Jde 
o sportovně společenskou akce založenou 
na běhu, pochodu, jízdě na kole, kolečko-
vých bruslích, atd. Inspiroval se úspěšnou 
mezinárodní akcí „Běh Terryho Foxe“, který 
se konal v České republice 15 let (1993 
až 2007). Je určen široké veřejnosti bez 
omezení pohlaví a fyzické výkonnosti.

Čakovický Běh Naděje startuje 9. října 
ve 12.00 hodin na křižovatce ulic Schoelle-
rova a Cukrovarská (před poštou) a je ur-
čen široké veřejnosti bez omezení pohlaví 
a fyzické výkonnosti. Trasa běhu povede 
Schoellerovou ulicí do Třeboradic, ulicí 
Mezi hřbitovy a Hamplovou na Svěceného 
– po ní do Miškovic, kolem rybníka ulicí 
Na Kačence a Ke Zlatému kopci na polní 
cestu k silnici do Přezletic. Dále pokračuje 
lipovou alejí do zámku Ctěnice, kde je cíl.

V roce 2008 se uskutečnilo 113 běhů 
ve 113 městech a obcích v celé České 
republice. Celkem běh absolvovalo 33 228 
účastníků, které podpořilo asi 100 000 
fanoušků. Na účet sbírky bylo toho roku 
vybráno 710 tisíc korun. V roce 2009 
se běželo v celé republice na 103 místech 
s účastí 29 000 běžců a ziskem ve pro-

spěch výzkumu rakoviny 660 tisíc korun. 
Pravidelný pohyb, stejně jako solidarita 
s nemocnými a podpora výzkumu rako-
viny, představují novou šanci pro život, 
novou naději.

Těšíme se, že svojí hojnou účastí Čako-
vičtí, Třeboradičtí a Miškovičtí také podpoří 
dobrou věc! (SiH)
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Žaluzie, rolety, markýzy, sítě proti hmyzu, garnýže, čalounění
dveří, shrnovací dveře, silikonové těsnění, montáž nábytku
Z. Petříček, tel.: 606 350 270, 286 884 339

CO, KDY, KDE?

Poutní slavnost Poutní slavnost 
pro věřícípro věřící

N a  z a č á t k u 
měsíce října si při-
pomínáme dva vý-
znamné dny spo-
jené s čakovickým 
kostelem – svátek 
jeho patrona sv. 
Remigia (1. 10.) 
a výročí posvěcení 
(2. 10.). Obě tyto 

události si připomeneme při mši svaté 
v neděli 3. října od 9.00 hodin. V závěru 
této bohoslužby bude požehnání dvou 
obnovených kamenných desek se jmény 
čakovických občanů padlých za I. světové 
války, které byly po několik desetiletí ukryty 
očím příchozích.

P. Pavel Budský
Římskokatolická farnost

MC Cirkus MC Cirkus 
na podzim připravilona podzim připravilo

Sobota 9. října, Odpoledne s Cirkusem, 
od 15 hodin divadlo KRAB, představení Žabák 
Žak a rak Jak, poté opékání buřtů, živá hudba

V sobotu 16. října se od 9 do 18 hodin 
uskuteční další tentokrát podzimně-zimní 
bazárek oblečení a sportovních potřeb.  
Bazárek bude probíhat ve školní jídelně 
ZŠ Dr. Edvarda Beneše a vedle dětského 
oblečení zde bude příležitost nakoupit 
či prodat sportovní potřeby zejména pro 
nadcházející zimní období a dále rovněž 
hračky, knížky, kočárky, autosedačky atd. 
Příjem věcí bude probíhat v pátek 15. října 
od 16.30 do 18 hodin. Více informací včas 
naleznete na www.klubmaminek.unas.cz. 

Úterý 26. října, 9.30 hodin, divadelní 
představení pro nejmenší Tři čuníci v po-
dání divadla Neklid.

Kateřina Arnotová, MC Cirkus 

Základní umělecká škola Marie Podva-
lové pořádá 13. října v 18.00 hodin koncert 
z cyklu „Pedagogové ZUŠ a jejich hosté“. 
Koncert se bude konat v sále školy. Zazní 
skladby pro dechové nástroje.

Zveme vás na výstavu obrazů Niny 
Houskové, která se bude konat v týdnu 
od 2. října v zámku. Výstavu pořádá kulturní 
komise MČ Čakovice. (js)

Dechové nástroje Dechové nástroje 
rozezvučí sál ZUŠrozezvučí sál ZUŠ

Čakovická rodačka Čakovická rodačka 
představí své obrazypředstaví své obrazy



 strana 10 září 2010 • U NÁS V ČAKOVICÍCH

Dokončení ze strany 1

                              TANE�NÍ ŠKOLA    HIT      PRAHA               

                                      HANA DLUHOŠOVÁ               Tel.: 602 194 636 

                            http.//:tanecniskola.kvalitne.cz      ts.dluhosova@volny.cz

                                                

�pro dosp�lé  –  KD Let�anka, Praha 9    Pond�lí             za�áte�níci 19:00 – 20:30 hod. 

         tane�ní v páru  -  zahájení v �íjnu                                            pokro�ilí     20:30 – 22:00 hod. 

�pro d�ti  –    tane�ky pro nejmenší od 3 let     Pond�lí          ZŠ Kbely       15:15 – 16:00 hod. 

�pro d�ti ZŠ – ZŠ Kbely, �áblice, �. Most, aj.   po – pá                                      dle rozpisu 

�latin dance pro ženy   –    Sluní�ko Kbely       St�eda                                  20:00 – 21:15 hod. 

Kolik nových žáků nastoupilo od 1. září 
2010 do vaší školy. Jde o pokles/nárůst oproti 
loňskému roku? Kolik žáků má škola celkem?

Mgr. Martin Střelec: 1. září nastoupilo 
v 5 třídách 120 prvňáčků, což je oproti 
předchozímu roku nárůst o 43 žáků  
a o jednu první třídu. Celkově má škola 623 
žáků (nárůst o 39 žáků).

Mgr. Věra Nováková: V novém školním 
roce 2010/11 nastoupilo 205 nových žáků - 
celkem 7 tříd. Je to stejný počet tříd, v nichž 
naši absolventi s výučním listem a maturitní 
zkouškou ukončili studium. Tudíž celkový 
kapacita školy je shodná s minulým škol-
ním rokem a je zcela naplněna. 

PhDr. Daniela Hochmanová: 30 stu-
dentů do 1. ročníku. Počet studentů školy 
zůstal přibližně stejný, 277.

Jaký je početní stav učitelského/profe-
sorského sboru? Máte dostatek aprobova-
ných pedagogů, popř. na které předměty 
se vám aprobovaných pedagogů nedostá-
vá? Jaký je v tomto směru trend. 

Mgr. Martin Střelec: Máme 35 členů 
učitelského sboru z toho je 31 aprobova-
ných. Všichni neaprobovaní svoje vzdělání 
dokončují. Pedagogů máme dostatek 
a v letošním roce nebyl problém sbor kva-
litně doplnit. V tomto směru se to oproti 
předchozím letem hodně zlepšilo.

Mgr. Věra Nováková: V letošním škol-
ním roce 2010/11 byl znát úbytek některých 
středních škol a tudíž jsme zaznamenali 
celkem vysokou poptávku plně aprobova-

ných pedagogů o pracovní pozice. Některé 
nabídky jsme využili. U všeobecně vzdělá-
vacích předmětů jsou všichni pedagogové 
plně aprobovaní, v odborných předmětech 
a v odborném výcviku má většina pedago-
gů odpovídající předepsanou kvalifikaci.

PhDr. Daniela Hochmanová: 29 peda-
gogů, aprobovaní jsou všichni. Pedagogů 
máme dostatek, zájemců o výuku na na-
šem gymnáziu také.

Dotknou se vaší školy úspory ve státním 
rozpočtu pro oblast školství a jak se to 
konkrétně projeví?

Mgr. Martin Střelec: Samozřejmě 
se nás tyto úspory dotknou. Projeví se to 
výrazným omezením pořizování nových 
učebních pomůcek a učebnic. Také se bu-
de muset zásadně omezit další vzdělávání 
pedagogických pracovníků. Doporučení 
ministra školství k využití dotací EU je v pří-
padě pražských škol bohužel k ničemu. 

Mgr. Věra Nováková: Finanční ome-
zení ze strany zřizovatele byla avizována. 
Zatím se nás nijak nedotkla, případný 
výpadek bychom řešili aktuálně příjmy 

z naší vlastní rozsáhlé doplňkové činnosti 
v oblasti gastronomie, jejíž zisky po schvá-
lení zřizovatelem umožňují zařadit příděly 
do fondu odměn a fondu rezervního.

PhDr. Daniela Hochmanová: Ano. 
Nemáme dostatek prostředků na nové 
učebnice a další pomůcky pro výuku. Ne-
máme dostatek peněz na další vzdělávání 
pedagogů. Konkrétně se to projeví tak, 
že se studenti 1. a 2. ročníků budou učit 
ze zastaralých učebnic a že pedagogové 
nebudou chodit na školení, která jsou pro 
jejich práci důležitá.

Popište nám novinky ve vaší škole 
v tomto školním roce. Jak na tyto změny 
reagují pedagogové, děti/studenti?

Mgr. Martin Střelec: V tomto roce 
se budou dvě první třídy učit čtení genetic-
kou metodou. Mezi její klady patří rychlost 
nástupu čtení slov, vět a jednoduchých tex-
tů. Děti dokáží velmi brzy číst nápisy kolem 
sebe. Žáci dokáží daleko lépe vnímat obsah 
vět, a tak je od samého začátku docíleno 
čtení s porozuměním. Výhodou je i rychlé 
psaní velkých tiskacích písmen. Rodiče žáků 
těchto tříd zatím nemají s použitím této me-
tody problém a učitelky těchto tříd si metodu 
sami vybraly. Psaní novým písmem Comenia 
Script u nás zatím zkoušet nebudeme. No-
vinkou je zřízení pozice speciální pedagožky, 
která se bude individuálně věnovat dětem 
se specifickými poruchami učení. 

Mgr. Věra Nováková: Státní maturity 
byly legislativně schváleny, a tudíž nám 
nezbývá nic jiného, než vše plně realizovat. 
Již v květnu školního roku 2009/10 jsme 
se přihlásili na MAG – maturitní generálku, 
takže žáci si vše budou moci vyzkoušet 
nanečisto již letos v říjnu. Pedagogové 
nyní prochází odbornou přípravou, školí 
se maturitní komisaři, zadavatelé a hodno-
titelé maturitních zkoušek. Pro naši školu 
to bude časově a organizačně náročné, 
protože nám současně (celý červen) cca 
50 % žáků ve třetích ročnících bude vyko-
návat závěrečné zkoušky.  

PhDr. Daniela Hochmanová: Přihlá-
sili jsme se k maturitní generálce, která 
proběhne ve dnech 11. – 14. října 2010. 
V tomto školním roce nás poté čeká celá 
nová maturitní zkouška. V loňském školním 
roce absolvovali vyučující češtiny a cizích 
jazyků školení pro hodnotitele nové matu-
ritní zkoušky, takže vyškolených pedagogů 
máme pro NMZ dostatek. Studenti byli vel-
mi podrobně informováni o tom, jak bude 
NMZ probíhat. Maturitní zkoušky se roz-
hodně nebojí – nemají proč. Naopak – je 
to pro ně výzva dokázat sobě i veřejnosti, 
že jsou dobře připraveni. (šv)

1. září – školy opět přivítaly své žáky, prvňáčky zvlášť1. září – školy opět přivítaly své žáky, prvňáčky zvlášť
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Roztančené květy učarovaly i samotným ItalůmRoztančené květy učarovaly i samotným Italům
Již od roku 1972 se do italského pří-

mořského letoviska Cervia sjíždějí reali-
zační týmy pracovníků městských zelení 
významných evropských metropolí. Zá-
stupci České republiky, resp. hl. města 
Prahy, jsou pravidelnými účastníky tohoto 
setkání umělců věnujících se květinovým 
kreacím. Cervia se tak každé léto promění 
v rozkvetlou zahradu Evropy.

Prezentací Prahy je od roku 2004 po-
věřena Botanická zahrada hl. města Prahy 
a i letos nezůstala své pověsti nic dlužna. 
Velmi pečlivě se její pracovníci věnovali 
vypracování návrhu květinové kompozi-
ce a neméně tak vytvoření doplňkových 
prvků. V konečné fázi už jen zahradníci 
na místě vytvořili vlastní realizaci. Letošní 
květinová kompozice se nechala inspirovat 

tvorbou významného hudebního skladatele 
Antonína Dvořáka a jeho opusem „Slovan-
ské tance“, které svou originalitou a str-
hujícím pojetím otevřely Dvořákovi dveře 
do ciziny a tím i zahájily jeho světovou 
kariéru. Základ výsadeb tvoří tři figurální 
objekty roztančených dívek, jejichž sukně 
jsou utkány z pastelových barev květin, 
korzety jsou vytvořeny z vrbového proutí 
a jejich hlavy jsou zahaleny do klobouků, 
límců nebo šátků. Základními barvami 
jednotlivých květinových objektů je žlutá, 
modrá a oranžová. 

Letošní česká expozice se setkala 
s velikým zájmem obyvatel i návštěvníků 
italského městečka ležícího přibližně 
100 km na jih od Benátek, kterým ročně 
projde přes čtyři miliony turistů. Členové 

české delegace Alena Samková, starostka 
městské části Praha - Čakovice,  RNDr. Petr 
Zach a Ing. Alena Nováková, PhD., z praž-
ské botanické zahrady zaznamenali velmi 
pozitivní ohlasy na prezentaci Prahy a zá-
jem italské veřejnosti naše hlavní město 
navštívit.

Volba využít věhlasu české muziky 
byla určitě správná, protože naši hudební 
skladatelé jsou ve světě velice uznávaní 
a populární a hudba je, stejně jako výtvarné 
umění, jazykem mezinárodním.  (SiH)
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6. října 14.00 hod. RNDr. Pavel Mrázek 
  téma: „Abydos – nejstarší kultovní místo Egypta“ (o staro-

egyptském městě, kde se začala psát historie starověkého 
Egypta, tedy o přechodu z pravěku do starověku)

13. října  Vycházka s Evou Sokolovou
  „Národní památník na Vítkově“
20. října 14.00 hod. R. Horvátová a Z. Zelenková 
  téma: „ Pletení z pedigu – košíček na pečivo“
  (s sebou si vezměte štípačky a jehlici)
27. října 14.00 hod. PhDr. Miloslav Pospíšil 
  téma: „ Enrico Caruso z odstupu století“ (umělecký a pěvecký 

portrét nejslavnějšího italského pěvce zlaté éry zpěvu, dopl-
něno zahraničními nahrávkami a dobovými fotografiemi)

Tématická a přednášková odpoledneTématická a přednášková odpoledne
v klubu seniorů na říjenv klubu seniorů na říjen

Pojďte s námi  Pojďte s námi  
na Vítkovna Vítkov

S klubem seniorů se tentokráte vydáme 
do Národního památníku na Vítkově, který 
byl v říjnu 2009 po nákladné rekonstrukci 
otevřen s novou výstavou o české stát-
nosti. Bude-li nám přát počasí, popíšeme 
si i panoramatický pohled na Prahu, který 
se odtud naskýtá. 

Sraz všech účastníků vycházky je 
13. října v 11.50 hodin u Tesca na konečné 
autobusů v Čakovicích. Na vycházku není 
nutné se předem hlásit. (js)

Pavel Opl: kvalitní příprava na závody bolíPavel Opl: kvalitní příprava na závody bolí
Handicapovaný čakovický tricyklista 

Pavel Opl má za sebou další úspěšnou 
sezonu, a tak jsme se pokusili blíže nahléd-
nout do jeho závodní kuchyně.

Blíží se konec cyklistické sezony, mů-
žete zhodnotit, jaká byla?

Letošní sezona byla pro mě hodně 
úspěšná. Byl jsem na závodech Evrop-
ského poháru v Arabských Emirátech, 
kde jsem svoji kategorii vyhrál. Pak jsem 
se účastnil etapového závodu ve Španěl-
sku. Byly to tři těžké etapy, jedna z nich 
vedla přes Pyreneje. Tam jsem dokázal 
udržet krok se světovou špičkou a skončil 
do pátého místa. Měl jsem z toho velkou 
radost, protože v pelotonu byli například 
dva španělští profesionální mistři světa. 
Donedávna jsem Evropský pohár ještě 
vedl, ale kvůli finanční krizi, kdy se mi nepo-
dařilo přesvědčit potřebný počet sponzorů, 
se teď pohybuji v první patnáctce. Každo-
pádně jsem se svými výkony spokojený. 

Mluvil jste o nezájmu sponzorů, finanční 
krizi a Vašem umístění. Jakou to má vše 
souvislost?

Čím méně peněz získám od sponzorů, 
tím méně závodů se mohu zúčastnit. Kaž-
dý start něco stojí – startovné, ubytování, 
a jelikož jsem handicapovaný, musím mít 
i nějaký doprovod, dále řidiče a dopravu. 
O to víc si vážím sponzorů, kteří mě po-
máhají. Ne všichni mě ale sponzorují jen 
finančně. Například Relax La Fabrique 
mi umožňuje vstup do fitness centra, kde 
mám svého osobního trenéra a který mi 
moc pomáhá. Za to jim patří můj velký dík. 
Stejně tak nesmím zapomenout na Úřad 
městské části Čakovice, že mi sponzor-
ským darem umožnil nákup nového tricyk-
lu, který je velice dobře postavený. Myslím 
si, že s ním mám šanci dostat se příští rok 
i na mistrovství světa, kde se budu snažit 
o co nejlepší výsledek.

Jak vypadá Váš běžný tréninkový den?
Když se připravuji na nějaké závody, 

trénuji pět dní 2x denně – dvě hodiny ráno, 
dvě odpoledne a dva dny v týdnu trénuji 
pět hodin denně. V mezidobí trénuji šest 
dní v týdnu a sedmý den odpočívám. 

Máte spočítáno, kolik za týden ujedete 
v průměru kilometrů?

Ano, je to zhruba 50 až 60 kilometrů 
týdně, výjimečně pak 100, když potřebu-
ji, aby tělo zvládlo extrémní zátěž. Platí 
totiž jedna věc, cyklistika bolí. Bez určité 
bolesti člověk úspěchu nedosáhne. To si 
musí každý uvědomit, když s tím začíná. 
Navíc to zabere spoustu času, takže ho 
moc na zábavu nezbývá. Jak říkám, je to 
odříkání a bolest.

Máte nějaké sportovní vzory?
Samozřejmě, několik. Ale mým nej-

větším vzorem je americký cyklista Lance 
Armstrong, sedminásobný vítěz Tour de 
France. Už jen kvůli tomu, čím si v životě 
prošel a co všechno dokázal. Dalším 
vzorem je můj osobní trenér a přední 
český amatérský cyklista Jiří Chyba, který 
jezdí také tandem s nevidomým Markem 
Moflarem, nebo úspěšný paralympionik 
a dvojnásobný mistr světa Jiří Ježek.

Jezdíte také se zdravými závodníky. Jak 
se na Vás dívají?

Přijali mě mezi sebe velmi dobře. Pří-
klad za všechny. Nedávno jsem jel poměr-
ně těžkou časovku do kopce ve Všenorech 
dlohou 2,5 kilometru. Závodníci, kteří viděli, 
jak se dřu s mým strojem a s handicapem, 
tak se ke mně přidávali, jeli se mnou 
do toho kopce a fandili mi. Zvládnul jsem 
to za 18 minut.

Jaké máte ve své sportovní kariéře 
ještě cíle?

Cílů je několik, především dostat 
se na Tour de France. Pak samozřejmě také 
stát se mistrem světa a dostat se na paralym-
piádu. Ale to je dlouhodobá práce a dřina.

Díky za rozhovor


