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

13:19
Žaluzie, rolety, plisé, sítě proti hmyzu, markýzy, garnýže, šití záclon,26.6.13
shrnovací dveře, čalounění dveří, silikon. těsnění - úspora 30 % tepla. Petříček,
tel.: 606 350 270, 286 884 339.

VISKA s.r.o., Areál Cukrovaru Čakovice
Cukrovarská 33/21, 196 00 Praha 9 – Čakovice
Služba pro váš byt či dům.
tel.: +420 724 362 827, +420 605 254 733
!! VYKLÍZENÍ !! Vyklidíme váš byt, pozůs-

talosti, sklep. Odvoz starého nábytku aj.,
odpad k likvidaci. Tel.:777 227 840

Drobné
i větší opravy a řemeslné práce v domácnosti. tel: 737 272 779 – Precizně
– www.hodinovymanzeljano.cz

VISKA s.r.o., Areál Cukrovaru Čakovice
Cukrovarská 33/21, 196 00 Praha 9 – Čakovice
tel.: +420 724 362 827, +420 605 254 733

!! STĚHOVÁNÍ !! Stěhování všeho
druhu, odvoz nepotřebných věcí k
likvidaci. Doprava po Praze zdarma.
Tel.: 777 227 840.
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DĚTSKÝ KOUTEK A OBČERSTVENÍ
PŮJČOVNA
VOZIDEL

ODVOZ DO VAŠEHO BYDLIŠTĚ ČI PRACOVIŠTĚ
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Děkujeme Vám
za přízeň
a těšíme se na všechny stávající i nové
klienty v kurzech plavání i při dalších
aktivitách v roce 2014.

www.cvcmesice.cz
cowork
ing
VAŠE
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V MĚŠICÍCH

mĚStSkÁ čÁSt 3
Milí čtenáři čakovického, miškovického a třeboradického zpravodaje,
předvánoční čas je opět tu, bylo by hezké,
kdyby se vánoční atmosféra rozšířila na delší
období, než jsou jen poslední dny v roce. Pak
by se jistě snáz naplnilo všeobecné, ale asi
jedno z nejpodstatnějších vánočních přání:
abychom byli co nejvíce spolu, abychom na
sebe byli ohleduplní a velkorysí.

o
v
o
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o
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Doba je zrychlená a stává se i neúprosná. Z vánočního období se stalo v dnešní době spíše
období neklidu, místo toho, abychom zmírnili
tempo a zamysleli se nad hodnotou Vánoc,
máme zpravidla snahu dohánět mnoho restů,
dotáhnout rozdělanou práci, navštívit všechny příbuzné, pořídit ve spěchu všechny dárky,
udělat velký vánoční úklid, všechno navařit,
navštívit hřbitovy, prostě mnoho, co jsme během roku nestihli. Ze všech těchto úkolů plyne, že býváme v období Vánoc více nervózní
a že si Vánoce užijeme, jen až zasedneme ke
štědrovečernímu stolu.

Vzpomínám na své dětské léta, když jsem
věřil na Ježíška a díky mým rodičům jsme
dodržovali české vánoční tradice, které jsme
prožívali celé mé dětství v emigraci ve Švýcarsku, a i dyž to pro celou rodinu byla zpočátku doba nelehká, tím více jsme si užívali
vánoční chvíle, na což rád vzpomínám a což
se snažím přenést i do svého domova. A tak,
milí občané, nenechme se zmást reklamami
a té komerční stránky Vánoc, ale ponořme se
do vánoční atmosféry, aby nám společně bylo
hezky, užívejme si, že jsme zdraví a šťastní
v kruhu nejen rodiny.
Krásné Vánoce Vám přeje Váš starosta
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.

Na 700 dětí navštívilo Den integrovaného
záchranného systému
Areál bývalých vojenských kasáren v Miškovicích se na jedno
dopoledne proměnil takřka ve vojenské výcvikové středisko.
Probíhal zde totiž Den integrovaného záchranného systému.
O co přesně šlo?

Studenti se učí pomocí tabletů
Gymnázium Čakovice díky získanému grantu v hodnotě 2
113 214 korun modernizuje svou výuku. V rámci šesté výzvy
programu Operační program Praha – Adaptabilita (OPPA) tak
získalo finanční prostředky, z nichž zakoupilo 55 tabletů.
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O svých záměrech nám řekl pan Jaroslav Pokorný, který je zároveň předsedou komise pro rozvoj. Co čeká naši městskou část
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Z obsahu
Mít popularitu díky písničkám a ne bulváru
je má osobní výhra
Mladá zpěvačka Jiřina Anna Jandová se nám svěřila se svými
pocity z úspěchu v anketě Český slavík . Prozradila nám také jak
slaví Vánoce a příchod nového roku.

Jubileum, na které se zapomnělo
Čakovice letos slaví 925 let od první písemné zmínky o obci.
Jaká byla jejich historie? Co všechno se téměř během tisíciletí
stalo? Dozvíte se daleko více.

Nejlepší dorostenec je z Čakovic
V sezoně 2012/2013 byl nejlepším dorostencem celého
Středočeského kraje v národní házené vyhlášen Jaroslav
Šimáček. Tento čakovický mladík navázal na loňský úspěch
Anny Syslové.

U nás v Čakovicích – zdarma pro své občany vydává měsíčně MČ Praha – Čakovice, náměstí 25. března 121, 196 00
Praha – Čakovice, IČ: 00231291 – tel.: 283 061 419, fax: 283 933 497, email: unas@cakovice.cz, mestska.cast@cakovice.cz,
www.cakovice.cz. Za obsahovou a gramatickou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Redakce si vyhrazuje právo
příspěvky krátit, redakčně upravovat, případně nepřijmout k otištění. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za
obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Redakce: Jaroslav Svoboda. Redakční rada: Jiří Horáček, Ing. Jaroslav Jelínek,
JUDr. Eva Pokorná, Josef Záluský, Jaroslav Svoboda. Příjem inzerce: inzerce@cakovice.cz, tel.: 283 061 426. Evidenční číslo
MK ČR E 14335. Sazba: MS-Design, tisk: Vydavatelství MAC, spol. s r. o. Distribuci do všech poštovních schránek v MČ Praha
– Čakovice zajišťuje Úřad MČ – toto číslo vyšlo v prosinci 2013.
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téma
Projekt Podnikatelské
městečko

»»Tématem tohoto vydání nejsou
jen Vánoce a konec roku, ale také
plánovaný rozvoj naší městské části
v následujících letech. Jaké jsou budoucí plány s Čakovicemi, Miškovicemi a Třeboradicemi? Zeptali jsme
se předsedy komise pro rozvoj MČ
a developera v jedné osobě – Jaroslava Pokorného.
Pane Pokorný, popište našim čtenářům
Vaši „vizi“.
Budoucímu rozvoji obce se intenzivně
věnuji jak z pozice předsedy komise pro
rozvoj, tak jako developer, uskutečňující své projekty v naší městské části. Rád
bych Vás nejprve seznámil s tou částí
rozvoje, kterou mohu z větší části ovlivnit a na níž intenzivně pracuji, to jsou
vlastní projekty.
Mezi mé připravované projekty patří
následující:

Projekt Podnikatelské městečko
Projekt tzv. „Podnikatelské městečko“ se
týká lokality rozvojového území v jihovýchodní části Čakovic. Snahou je vytvoření logické a funkční urbanistické koncepce při plánovaném jižním obchvatu
Čakovic a jeho odstínění a odhlučnění
od stávající zástavby.
Cílem tohoto projektu je vytvoření menších administrativních a komerčních

Vyroste v Čakovicích zimní stadion nebo
podnikatelské městečko?
ploch, určených k nájmu pro podnikatelské subjekty, zdravotnická a školská zařízení. Tím docílíme jednak koncentraci
různorodých služeb, které budou moci
využívat obyvatelé přímo ve své obci,
jednak s tím souvisí i tvorba pracovních
míst a v neposlední řadě zvelebení dosud zanedbané části obce. Jde nám o to,
abychom přivedli do obce takové služby
a aktivity, které by zvýšily kvalitu života
v obci a jejichž existence by eliminovala
nutnost dopravovat se do sousedních
městských částí kvůli běžným životním
potřebám.
Dalším záměrem je získat pro tuto lokalitu partnera, ve spolupráci s nímž
bychom vybudovali školské zařízení na
mezinárodní úrovni, v němž by se vychovávaly a vzdělávaly děti již od jeslí

a školky, přes kvalitní základní školu, až
po univerzitní kampus. Tomu by odpovídalo související sportovní a doplňkové
vybavení, určené nejen studentům, ale
i veřejnosti. Takový velkorysý projekt by
jistě pomohl výrazným způsobem zvýšit
prestiž naší městské části a posunul by
ji mezi vyhledávané rezidenční lokality.

Vytvoření občanské vybavenosti
v lokalitě U Zámeckého parku
Představuji Vám projekt situovaný v severní části Čakovic, v lokalitě tzv. „U Zámeckého parku“, v lokalitě, která se v posledních letech přetváří na vyhledávanou rezidenční zónu s masivní bytovou
výstavbou, která s sebou v blízké době
přinese až 3.000 nových obyvatel.
Na pozemku o výměře 10.000 m2 plánuji
výstavbu tří objektů.
Budova č. 1 – v současné době probíhají
jednání s několika potravinovými řetězci
o vybudování prodejny potravin s pekárnou.
Budova č. 2 – kvalitní restaurace
Budova č. 3 – dům pro seniory, s pečovatelskou službou, lékařská zařízení a lékárna
Cílem je vytvořit městský život pro stávající rezidenty a doplnit chybějící služby – prodejnu potravin, drogerie, restauraci, zdravotnická zařízení a další.
Tento projekt může vzniknout v horizontu 2-5 let.

Vytvoření občanské vybavenosti v lokalitě
U Zámeckého parku

téma 5
Vytvoření občanské vybavenosti v lokalitě
U Zámeckého parku

Projekt Volnočasový park
v Miškovicích
Další projekt, na němž pracuji, je Volnočasový park nacházející se na jižním
okraji obce Miškovice při ulici Cukrovarská a Všetatská a je o rozloze 30.000 m2.
Na tomto území bych chtěl vytvořit
volnočasové centrum, park se zahradní
restaurací, travnatými plochami, odpočinkovými zónami s cíleně vysázenou
zelení, systémem tras s možností využití
pro pěší či in-line brusle, plně vybavená
dětská hřiště a venkovní sportovní hřiště
s herními prvky pro mládež. Přirozenou
součástí musí být dostatek parkovacích
míst pro pohodlný přístup pro všechny
návštěvníky.
Projekt počítá s napojením na předpokládané cyklotrasy podél obchvatu směr
Vinoř a Letňany a vnitřní lokální cyklotrasy naší městské části.
Při vytváření studie jsem dbal na komfort pro rodiny s dětmi, chtěl bych, aby
volnočasový park byl místem, kde rodiny budou rádi trávit svůj volný čas, proto

Projekt Podnikatelské městečko

je v restauraci a parku naplánován dostatek míst a zázemí, určené dětem a celým rodinám.

Sportovní plochy
Dalším zamýšleným projektem je vybudování ploch sportovních a rekreačních
při navrhovaném obchvatu Čakovic
o rozloze 66.000 m2. Počítá se s možností
vybudování sportovních areálů (multifunkční hala, ledová hala – krytý zimní
stadion, tenisový klub, dětská multifunkční hala – suchý dětský svět, vodní
dětský svět). Vzhledem k úplné absenci
moderního sportovního zázemí a vybavení v naší městské části pokládám za
velmi důležité vybudovat kvalitní zaří-

zení, kde by bylo možné provozovat rozmanité sportovní aktivity pro všechny
věkové kategorie, a to jak v krytých, tak
otevřených prostorách.
Snahou je umožnit dětem, mládeži, aktivním dospělým i seniorům trávit aktivně svůj volný čas v obci, kde žijí a zejména zajistit kvalitní sportovní vyžití pro
děti a mládež, aby nebyli rodiče nuceni
složitě transportovat děti a mládež do
jiných destinací.
Toto jsou mé plánované projekty, které bych chtěl ve spolupráci s městskou
částí začít budovat v blízké budoucnosti.
Vzhledem k tomu, že disponuji pozemky,
na nichž mají uvedené projekty vznik-
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téma
nout, a mám zajištěné či jsem v jednání
s partnery, kteří budou následně zásadní
objekty provozovat či se jim budou objekty budovat přímo na míru, troufám
si říct, že realizaci nic zásadního nebrání
a že se budeme společně těšit na postupné uskutečňování projektů, které
zkvalitní náš každodenní život v obci.

Projekt Volnočasový
park v Miškovicích

VZORKOVÁ PRODEJNA

Čertouská 302/20, Praha 9- Hloubětín
SÍDLO FIRMY

Marty Krásové 923/11, Praha 9-Čakovice

realitní kancelář se sídlem v Čakovicích

KP reality

tel. : 608958635, 224012838

Email : kprk@seznam.cz, www.kpreality.cz

pro svou stávající klientelu či zařazení do nabídky
hledáme zejména domy, byty a pozemky
v Praze a okolí na prodej i pronájem
prodáváme lesní a zemědělské
pozemky, chaty a chalupy po celé ČR
řešíme i právní vady, exekuce, věcná břemena či
jiné narovnání vlastnických vztahů

Dále se jako předseda komise pro rozvoj
aktivně podílím na plánování rozvoje
z hlediska možností samotné obce a koordinace spolupráce s developery, kteří
přicházejí do naší městské části se svými
vlastními projekty. Z uvedené činnosti
vzešly také plány do budoucna, s nimiž
Vás rád podrobně seznámím v dalším samostatném článku na téma rozvoj obce.

red/Jaroslav Pokorný

téma 7

3_PARK BUŇKA

Kde bude nový park a kudy povedou cyklostezky
»»V pondělí 11. listopadu proběhla

v čakovickém zámku veřejná preprojektů „Generel cyklosteZUALIZACE Azentace
ZÁKRES DO FOTOGRAFIE
zek v městské části“ a „Relaxpark

Park projekty
buňka
reboradice
- Cakovice

Třeboradické
korzo“. O jaké
se jedná?
Název_

Generel cyklostezek obsahuje návrh
dopravní i rekreačních cest pro cyklisty.
Nosným prvkem celého návrhu je tzv.
čakovické kolo, které podle návrhu prochází všemi katastry naší městské části
a umožní využít pro menší trasy např.

s dětmi tuto rekreační trasu přímo na čovice a Veleň, ale také do sousedních
území městské části. Tento okruh by měl městských částí, tedy do Vinoře, Kbel,
většinou vést mimo komunikační tahy, Letňan a Ďáblic.
kde by hrozil střet s automobily. Systém
Projekt Relaxpark Třeboradické korzo má
čakovickýchObec_
cyklostezek
Datum_03/2013
Čakovice dále bude se- autor_Ing. arch. Adéla Křížová
za cíl nabídnout další možnosti rekreace
stávat z radiálních cyklotras. Jde o hlavní
zejména obyvatelům z Třeboradic a ze
dopravní cyklotrasy, jako je např. stávaseverní části Čakovic. Celý koncept parjící trasa A27 z Letňan (a Karlína) nebo
kového korza je sestaven z pěti částí. Zatzv. „pražské kolo“ č. 8100, které naší
hrnuje Seniorpark (plochu s cvičebními
městskou částí také prochází. Další trasy
prvky) v místě zahrádek u Tryskovické
umožní rekreačním cyklistům pohodlulice, Finskou stezku (rozptýlené dětské
nější odjezd z naší městské části jednak
hřiště) podél Tryskovické směrem k býdo středních Čech směrem na Hovorvalé stodole, soustavu hřišť a luk u ulice
Marie Podvalové, cesty podél retenční
nádrže u Šircovy ulice a louku s izolačním valem u Schoellerovy ulice.
Oba projekty je nyní možné v rámci veřejného projednání připomínkovat do
31. ledna 2014. Všechny nápady a připomínky, které budou k projektům vzneseny, vypořádá radnice v průběhu února ve spolupráci s autory projektu. Na
projektu Relaxpark Třeboradické korzo
radnice spolupracuje také s občanským
sdružením Korzo Čakovice.
Více informací naleznete na stránkách
www.cakovice.cz v rubrice Městská část/
Rozvoj. Připomínky můžete zasílat na
adresu projekty@cakovice.cz. Na těchto
stránkách naleznete i další odkazy (facebook, stránky o.s. Korzo Čakovice atd.).

Ing. Jiří Vintiška, místostarosta
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Co na to zastupitelé?
"Z hlediska plánovaného rozvoje jste pro další výstavbu rodinných domů a sídlišť v naší městské části?"
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. (starosta)

Ing. Richard Švarc (ODS)

Rada městské části má v této otázce
jasno. Nesouhlasíme s intenzivní výstavbou sídlištního typu. Rada bude
akceptovat pouze umírněnou výstavbu
rodinných domů, občanské vybavenosti, sportu a prostor pro služby a podnikání, které jsou v naší městské části nedostatečné.

Problematika udržitelného rozvoje je
v naší MČ zvláště citlivé téma, a to z důvodu aktuální přeplněnosti škol, školek
či místních komunikací. Problémy nám
přinesla zejména výstavba bytových
domů bez řádného zajištění občanské vybavenosti v obci. Preferuji proto
výstavbu rodinných domů, které by
z hlediska dopravy a školství neměly
mít pro obec zásadní negativní dopad.
Dále podporuji výstavbu sportovních
a relaxačních ploch, kvalitních restaurací a dalších obchodních, komerčních
a zdravotnických prostor, abychom za
nimi nemuseli cestovat do centra města
nebo okolních městských částí.

Ing. Jaroslav Jelínek (ČSSD)

V žádném případě nejsem pro jakoukoli rozsáhlejší výstavbu rodinných domů
a „sídlišť“ v naší městské části do doby,
než bude vyřešena doprava, zvětšena
kapacita miškovické čističky a dostatek
míst pro děti ve školkách a škole. Bohužel řada developerů získala před r. 2010
souhlas zdejší RMČ a ZMČ k záměru
výstavby, snažíme se je tedy alespoň
přesvědčit, aby ustoupili od plánované
výstavby „sídlišť“a preferovali rodinné
domy. A aby také zajistili v lokalitě pro
děti nová místa v MŠ a nebytové prostory pro ordinace lékařů, obchody, postavili sportoviště atd.
Mgr. Kateřina Arnotová (SNK-ČMT)

Naše městská část žádný plánovaný
rozvoj nemá. Nachází se na okraji hlavního města a je vystavená snahám o co
největší zastavění stávajících volných
ploch. Těmto snahám se musí čelit a nikoli vycházet vstříc. Radnice by se měla
postavit další nesmyslné výstavbě ve
spolupráci s magistrátem, který právě
připravuje nový metropolitní plán, či
ve spolupráci se zkušenými odborníky
urbanisty, kteří poradí, jak kontrolovaně řídit růst městské části. Jinak se nám
může stát, že se ocitneme uvnitř betonového bludiště silnic a bytových komplexů, odtrženi od okolní přírody.

Ivana Heřmánková
(SNK „Rozum a slušnost“)

Pro další výstavbu nejsem. Až se dokončí všechny již schválené výstavby, bude
to dostačující pro rozvoj naší městské
části. V dalších letech budeme řešit problémy související s nárůstem obyvatel.
Jsem však optimista a věřím, že se postupně vyřeší. Je třeba mít na zřeteli, že
jsme součástí hlavního města a určitý
plánovaný rozvoj je nevyhnutelný.
Ing. Bc. Michal Motyčka, DiS. (TOP09)

Za sebe mohu říci, že jsem rozhodně
pro rozvoj naší obce. Ovšem je nutné
zachovat rezidenční tvář naší městské
části a nesmí se rozhodně jednat o bezmyšlenkovitou výstavbu bez dalšího
rozvoje městské infrastruktury a dopravního řešení. To jsme tady zažívali
v minulosti a je nutné se z ní poučit. Proto rozvoj rozhodně ano, avšak koncepčně a pouze rodinné domy či vila domy.

Svoz vánočních stromků
Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem budou odváženy při pravidelném svozu
od 25. 12. 2013 do 28. 2. 2014.
Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali pouze vedle venkovních nádob na směsný komunální odpad, aby
nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad.
Vánoční stromky neodkládejte ke stanovištím tříděného odpadu!
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Informace o činnosti Rady MČ a Zastupitelstva MČ
»»Na svém 91. – 92. jednání Rada MČ mimo jiné projednala:
 Adventní trhy, které organizuje MČ
a proběhnou v okolí kostela Sv. Remigia ve dnech 7.12. a 14.12.2013.
 Výměna elektroinstalace bytového
domu - Kysucká č.p. 657-8, Praha 9
– Čakovice. Na základě rozhodnutí
RMČ bylo vypsáno výběrové řízení
a obdržené cenové nabídky byly komisí otevřeny a hodnoceny. Smlouva
o dílo byla uzavřena se společností
ELEKTRO-FA. PAVELEK, s. r. o.
 Ve výběrovém řízení na opravu pravého břehu Zámeckého rybníka
parc. č. 1266/1 byla schválena nabídka společnosti PAS PLUS s.r.o.
 Rada MČ schválila předloženou projektovou dokumentaci “Stavba č. 3119 TV
Čakovice, etapa 0010 - severní chodník
- Slaviborské náměstí v k.ú. Třeboradice“. Nyní proběhnou další jednání
směřujícímu k zajištění stavby.

 Byl schválen předložený návrh projektové dokumentace, kterou investor Bytové družstvo Kysúcká IV. nazval “Parková stání pro 12 osobních
automobilů”
 Přístřešek autobusové
zastávky
“Oderská” na pozemku parc. č. 1336/2
v k.ú. Čakovice, v ulici Ke Stadionu
podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost STEBOS
ING, s.r.o.
 Bylo schváleno objednání dokumentace na snížení rychlosti na vybraných částech komunikací Polabská,
Cukrovarská, Bělomlýnská, Schoellerova a Ke stadionu; studie 2 nových
přechodů pro chodce u autobusových zastávek a zpomalovacích prvků ke 3 přechodům pro chodce
 Různé žádosti o stanoviska
a povolení.

 Různé nájemní smlouvy na bytové
a nebytové prostory.

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

Stanoviště velkoobjemových
kontejnerů
v ul. Na Bahnech
Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ
ZAVŘENO:
23.12.2013 – 1.1.2014
TS ÚMČ Čakovice

„Pozor na kapesní krádeže v předvánočním shonu,“ varují
strážníci městské policie
»»Co pro vás znamenají Vánoce?
Jsou totiž za dveřmi. Během několika málo dnů budeme trávit společné chvíle u vánočního stromečku se
spoustou dárků pod ním. Ale…
Vždy se najde nějaké to „ale“, jednoduše proto, že ne každý má v úmyslu pořizovat dárky za „své“. Mnoho je těch,
kteří se snaží „přiživit“ na nás ostatních,
roztěkaných myšlenkami, co a kde ještě
nakoupit. Nevěnujeme tak dostatečnou
Zástupkyně starosty Blanka Klimešová upozorňuje všechny spoluobčany naší městské části a prosí touto cestou o obezřetnost...
pozornost svým taškám, kabelkám a peněženkám. Zelená pro kapsáře, kteří vyhledávají místa s co největším počtem
lidí. Ideální se pro ně stávají obchodní
centra, ale i dopravní prostředky, jako
jsou tramvaje, metro, autobusy.
Ponejvíce „pracují“ ve skupinkách. Jejich
„práce“ se tím stává svižnou, skoro bez

možnosti okamžitého odhalení a dopadení.
Neúprosná statistika dokazuje, že okradený člověk zjistí krádež až za delší čas
a na jiném místě, než kde k ní fakticky
došlo. Alarmující jsou i krádeže v obchodních domech. Jen za rok 2012 bylo
na služebně Městské policie Prahy 18
evidováno 303 přestupků proti majetku.
V tomto roce je počet 293, a to evidovaných zatím jen do 31. října 2013.
Co bychom měli udělat, abychom se nestali obětí zlodějů?
 Nenechávejte peněženku, cennosti,
mobilní telefon a doklady navrchu
své tašky
 Doklady noste odděleně od peněžní
hotovosti
 PIN nemějte poznamenán v blízkosti
platební karty
 Zejména muži, nenoste peníze ani
doklady v zadních kapsách kalhot
 Pečlivě si průběžně kontrolujte, zda
máte tašku, kabelku apod. stále zapnuté

 V prostředcích MHD nebo v tlačenici
mějte ruku položenou na své tašce
 Věnujte pozornost svému okolí
a v případě, že se na vás někdo snaží tlačit, snažte se z takového místa
vzdálit
„Jako každý rok i letos bude zvýšená hlídková činnost strážníků probíhat v okolí
obchodních center. Strážníci se budou
v souvislosti s touto trestnou činností
zaměřovat zejména na přilehlá parkoviště. Ze zkušenosti víme, že ke krádežím
dochází i vloupáním do zaparkovaných
vozidel. Proto doporučuji nenechávat
žádné věci viditelně ani ve svém vozidle,“ vyjádřila se Bc. Barbora Konvičková,
DiS., vedoucí okrsku pro Prahu 18.
Vánoce se blíží, únava nás všechny jistě
tíží. Přeji vám v tomto předvánočním
shonu: žádné nervy, žádnou zlobu. Krásné, pohodové, klidné svátky, požehnaný Nový rok, to vám ze srdce přeje vaše
Blanka Klimešová.

(red)
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véto formě. Vyplatila se tím, že do dětí
napumpovala nové vědomosti a poznatky,“ zhodnotil akci Michal Linhart
a dodává: „Z akce mám určitě dobrý pocit. Dle odezvy přímo na místě nebo i té
pozdější se akce velice líbila, a to nejen
dětem. Přestože byla nahlášena účast
450 dětí, nakonec jich přišlo na 700.“

Příští rok snad na viděnou

Na 700 dětí si vyzkoušelo práci
hasičů, policistů i záchranářů
»»Areál

bývalých vojenských kasáren v Miškovicích se na jedno dopoledne proměnil takřka ve vojenské
výcvikové středisko. Probíhal zde totiž Den integrovaného záchranného
systému. O co přesně šlo?
Preventivně zábavný program pro předškoláky a školáky do 14 let přilákal do
Miškovic téměř 700 dětí. Ty se zúčastnily
prohlídky celého areálu s průvodcem,
který jim vysvětlil základní pojmy, co je
IZS apod. Celá exkurze trvala přibližně
půl hodiny a na jejím konci musely děti
složit vědomostní test, který měl prověřit jejich znalosti a zda si vůbec něco
z exkurze zapamatovaly. Odměnou jim
pak byl dárkový balíček (omalovánky,
pexeso, balónek, psací potřeby atd.).

Co děti uchvátilo?
Především technika a technické či
ochranné pomůcky složek IZS – auta,
ochranné oblečení a další. Děti navštívily
stanoviště hasičů, stanoviště zdravotnické záchranné služby (i veterinární), stanoviště městské policie, stanoviště Policie ČR a stanoviště BESIP. V areálu byly
připraveny také preventivní koutky, kde
děti plnily úkoly písemnou formou.
Na závěr, po úspěšném splnění úkolů, se
mohly děti na místě zdarma občerstvit.
„Připravili jsme pro ně teplý čaj, limonády a ke svačině hot-dogy. To ale nebylo
vše, všichni se pak mohli znovu projít
po vystavené technice, využít doplňkový program jako jízdu na koloběžce po
vyznačené trati, chytání rybek magne-

tickou udicí
a hod míčkem
na cíl. V areálu
byla též připravena malá
zvířecí farma,“
prozradil nám velitel SDH Miškovice
a Jednotky požární
ochrany
MČ Praha – Čakovice Michal Linhart.
„Akce se určitě vyplatila. Napumpovala do dětí nové vědomosti
a poznatky,“ Michal Linhart
Akce byla určitě velikým přínosem.
„Akce se určitě vyplatila, to ale nemyslím
finanční stránku, protože nebýt sponzorů, neproběhla by, alespoň ne v tako-

Výborné pocity mají z celého dopoledne nejen děti, ale i jejich paní učitelky.
Simona Saňová a Magda Svobodová
z MŠ Čakovice I byly akcí velice
potěšeny. „Děkujeme
všem pracovníkům za trpělivost a čas,
který dětem věnovali. V budoucnosti
bychom si
rádi podobnou akci zopakovali,“ říkají
shodně. Naši hasiči nebudou určitě proti, ale vše záleží zejména
na sponzorech, bez kterých by taková
akce ani nevznikla. Za podporu letošního dne patří veliké díky především
firmám Kolektory Praha, a. s., Amatex,
s. r. o., Hellma, s. r. o., Madegroup, a. s.,
Lidl ČR, Eurodelta, s. r. o., a všem nadšencům, kteří se na akci podíleli.

(red)

V areálu si děti mohly prohlédnout i malou zvířecí farmu
Zdroj: SDH Miškovice

naši podnikatelé 11
Letošní Vánoce budou opravdu barevné

když v čakovickém koupíte takřka cokoliv z výzdoby, co patří k předvánočnímu času. O pracovní náročnosti má
paní Menčíková jasno. „Máme teď hodně objednávek. Je to také díky tomu, co
už jsem řekla, na objednávku uděláme
prakticky cokoliv – každému podle jeho
vkusu. Nabízíme adventní věnce, keramiku, svíčky, obaly na kytky i květináče.“
Ani u adventních věnců se nepohybujeme v závratných cifrách, za jeden dáte
260,-, což je výborná cena za poctivou
českou ruční práci.

Kdykoliv, cokoliv! Víc než jen květinářství
»»Ano,

„Kdykoliv, cokoliv“, i to by
mohl být název květinářství u kostela. Paní Marie Menčíková už ho
provozuje 14 let a jak sama říká,
nejsou to už jen květiny, proč k ní
zákazníci chodí. Dodá totiž takřka
cokoliv a kdykoliv, co se týče květinářského sortimentu.
Ačkoliv jsme právě v době adventní,
není problém kromě adventních věnců
zakoupit prakticky jakoukoliv řezanou
květinu. „Řezané kytky nabízíme celoročně, každý den si jezdíme pro čerstvé,“
říká paní Menčíková a zřejmě po mém
nevěřícném pohledu pokračuje: „opravdu jsme schopni zajistit jakoukoliv kytku,
karafiáty, chryzantémy, růže i nějakou
tu exotiku. Pokud chce člověk něco výjimečného, tak to do druhého dne má.“

Růže z Holandska za 40,To ale není všechno. Nejen, že se dá koupit cokoliv a kdykoliv, ale také za úžasné
ceny. Například taková jedna růže z Holandska vás vyjde třeba na čtyřicet korun
a to je opravdu skvělá cena. „Ano, když
chce někdo nějakou speciální kytku,
seženeme. Vozíme je z velkoobchodů
a květiny jsou dováženy z Německa, Holandska, Itálie. V jakékoliv roční období
přivezeme jakoukoliv kytku,“ prozrazuje
ještě paní Menčíková.
Zaujala mě ale cena. Na kolik skutečně
vyjde taková kytka? „Růže z Holandska
kolem 40,-. U nás opravdu ano, tady
jsme v Čakovicích (smích).“

„Je pravda, že někdy o Vánocích se růže
vyšplhají až na 60,-, ale to je maximum,
za víc růže nevozím. Ani na Valentýna
nejsou za těch 60,-,“ dodává paní Menčíková. Nabízí se ale otázka, jak se dá prodávat za o tolik nižší ceny než například
konkurence ve velkých nákupních centrech? „Ve velkých obchoďácích mají květinářství také velké nájmy, což se nutně
musí projevit v ceně té kytky, navíc my
tady si děláme s kolegyní všechno samy.
Věnečky si motáme, aby byly co nejlevnější, i když by se daly koupit i namotané
apod.,“ zasvěcuje mě do tajů struktury
ceny paní Menčíková.

S adventem přichází pracovní
období
Samozřejmě, pro každé květinářství je
čas adventu o to více pracovní. Navíc,

Když ne kytka, tak si aspoň
popovídáte
Co je však hlavní devíza? Přístup k zákazníkovi. Je pravda, že každá prodejna
s jakýmkoliv sortimentem řekne, že má
osobní přístup k zákazníkovi (známe
z televize či rádia také mnoho reklam na
toto téma), ale květinářství paní Menčíkové je opravdu něco víc. „Chodí sem
i babičky si třeba popovídat (smích). Já
i kolegyně jsme místní a lidi tady známe.
Opravdu se jim taky snažíme sehnat cokoliv, co si vymyslí.“
Takže nejen lékař, hospoda, ale dnes už
i květinářství se stává „kulturním a společenským“ centrem. Až budete mít cestu
na poštu či do kostela, určitě se v květinářství zastavte, tady vám splní vše, co si
budete přát.

Text a foto: Jaroslav Svoboda
Nejen adventní věnce, ale i „klasické“
řezané květiny jsou k mání
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Studenti se učí s pomocí tabletů

»»Gymnázium

Čakovice díky získanému grantu v hodnotě 2 113 214
korun modernizuje svou výuku.
V rámci šesté výzvy programu Operační program Praha – Adaptabilita
(OPPA) tak získalo finanční prostředky, z nichž zakoupilo 55 tabletů. Ve
výuce je budou používat žáci vyššího
gymnázia, konkrétně studenti tříd
3.SA a 3.SB, a metodici projektu.

Co je OPPA zač?
OPPA je společným projektem Evropské
unie a hlavního města Prahy. Hlavním
cílem je zlepšit život Pražanů zkvalitňováním a zefektivňováním vzdělávání.
Program je financován z Evropského
sociálního fondu. Gymnázium Čakovice se do programu zapojilo v rámci osy
Modernizace počátečního vzdělávání,
kam se přihlásilo 407 školských zařízení
a středisek volného času. Aby byl institucím přiznán grant, musely vypracovat
projekt. Ten následně posoudila odborná komise. Formálním posouzením pak
prošlo 331 zařízení. Gymnázium Čakovice uspělo s projektem Ke kvalitnímu
vzdělávání moderně a efektivně, který
podala ředitelka školy PhDr. Daniela Hochmanová a jeho hlavní koordinátorkou
je profesorka Mgr. Štěpánka Marková.

S tablety pracují studenti v českém jazyce, dějepise, zeměpise, matematice,
biologii, chemii, fyzice a v základech
společenských věd. Vyučující vytváří na
hodiny elektronické materiály, které budou mít studenti k dispozici na školním
serveru. Kromě toho je ve škole zabudována wi-fi, tudíž mohou studenti i učitelé
ve výuce používat internet.

Problematický rozjezd
Celková realizace projektu se však poněkud protáhla, a to hlavně kvůli pozdnímu zaslání peněz ze strany EU. Studenti
tak dostali své tablety později, než bylo
původně v plánu. Kromě toho je patnáct
z pětapadesáti tabletů poruchových,
tudíž musí vedení školy řešit několik
reklamací. „Přijde mi, že tablety nejsou
přizpůsobené výuce,“ říká student 3.SA
Adam V. „Myslím, že myšlenka modernizace výuky je velmi dobrá, ale za předpokladu, že budou propracovány různé
technické detaily,“ doplňuje svého spolužáka Filip B. „Není tu například žádné
úložiště, odkud bychom si mohli stahovat materiály.“
Studenti také byli o projektu informováni na poslední chvíli. „Před rozjezdem
projektu se nás nikdo nezeptal, zda se
jako třída projektu chceme účastnit. Byli
jsme vlastně postaveni před hotovou
věc, protože ve chvíli, kdy by někdo odmítl, by byl velmi znevýhodněn. Musel
by si všechny materiály tisknout a přepisovat. To mě možná trochu zarazilo. Ale
myslím si, že všeobecně jsou tablety ve
výuce užitečné,“ upřesňuje studentka
Kateřina S. Studenti se zároveň shodují,
že využitelnost tabletů napříč jednotlivými předměty značně kolísá. „Například
u technických a přírodovědných před-

mětů je určitě lepší sešit. Naopak třeba
v češtině a základech společenských věd
se lépe pracuje s tabletem,“ myslí si Filip B.

Více práce pro učitele
Učitelům také přibude práce, protože
musí na své hodiny připravovat elektronické materiály (tzv. DUM) pro studenty. I tak ale projekt vesměs vítají.
„Prezentace, které vytváříme na hodiny
pro třetí ročníky, jsou využitelné i jinde.
Můžeme je například použít v příštích
letech. Takže bych to ani jako nadbytečnou práci nehodnotila,“ říká PaedDr.
Ladislava Kyzlíková, vyučující matematiky a chemie. Co se týče využitelnosti
tabletů, má však poněkud rezervovanější názor. „Nejde to samozřejmě použít ve všech hodinách. Například při
chemických výpočtech to není vhodné.
Oceňuji ale to, že pokud v hodině pátráme po nějaké informaci, třeba po tabulkové hodnotě, lze ji snadno pomocí
tabletu dohledat na internetu.“

A co bude dál?
Na škole v současné době panuje spíše
rozčarování. To je pravděpodobně způsobeno technickými nedostatky tabletů. „Studenti jsou na projekt z nějakého
důvodu spíše negativně naladěni. To
trochu nechápu, protože tím projektem
pouze získali. Nic neztratili. Je ale jasné,
že poruchovost tabletů jim pohled na
věc poněkud rozostřuje,“ říká vyučující
zeměpisu a tělesné výchovy Mgr. Jan Jáchym. Všichni učitelé i studenti ale věří,
že až se projekt „rozjede“, bude pro obě
strany velmi přínosný. Otazník se tak
nyní vznáší hlavně nad technickým pokrytím.

Nikola Staňková/red

Oživení výuky i volného času
Finanční prostředky, které škola získala,
naleznou všestranné využití. Hlavní částí jsou tablety, které budou studenti ve
své výuce používat do 30. ledna 2015.
Nemusí tak do školy nosit učebnice a sešity. Kromě toho se z projektu financuje
připojení wi-fi, práce metodiků, koordinátora a lektorů volnočasových aktivit,
práce účetní, odborného konzultanta
a IT technika. Výrazná částka jde též na
školení učitelů. Část nepřímých výdajů
se také musí investovat do propagačních předmětů.

Další obrovský úspěch SOŠ a SOU Čakovice
»»Hospodářská komora České republiky předávala na začátku listopadu ocenění nejlepším absolventům
středních odborných škol. Za účasti ministra průmyslu a obchodu ČR
Jiřího Ciencialy získali již po deváté
ocenění také čakovičtí „kuchaři“.
Osvědčení získalo celkem 94 absolventů v
sedmi gastronomických a pohostinských
oborech z 23 škol. Nejpočetnější bylo v

oboru kuchař – číšník. Předávání osvědčení probíhalo 5. listopadu, kdy se úvodního
slova ujal viceprezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Somr. Většina absolventů byla příjemně překvapena, když mohli
převzít osvědčení z rukou právě ministra
průmyslu a obchodu. Ten neopomenul
zmínit, jak důležitý je návrat k řemeslu:
„Přítomnost těchto mladých, schopných
absolventů mi dává naději, že dobrá práce
zlatých českých rukou bude opět vidět.“
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O co přesně jde?
Osvědčení Hospodářské komory České
republiky je dokladem, vypovídajícím
o požadované kvalitě mladých pracovníků ze strany zaměstnavatelů. Tímto
dokladem hospodářská komora oceňuje
tradičně nejlepší absolventy středních
odborných škol. Zároveň školy, jejichž
absolventi splnili daná kritéria, získají
Čestná uznání za vysokou úroveň jejich
přípravy.
Jak je ale možné osvědčení získat? Absolventi, kteří jsou navrženi na ocenění,
musí splňovat přísná kritéria: celkové
hodnocení žáka u závěrečné nebo maturitní zkoušky musí být „prospěl s vyznamenáním“, hodnocení praktické zkoušky

musí být stupněm „výborný“, po celou
dobu přípravy nesmí být žák hodnocen
z odborného výcviku na vysvědčení
hůře než stupněm „chvalitebným“ a závěrečné nebo maturitní zkoušky se musí
účastnit pověřený zástupce Hospodářské komory ČR, který žáka doporučil.
Odborníka si může vybrat škola, která se
chce do spolupráce zapojit, ze seznamu
HK ČR.

Devátý úspěch pro Čakovice
Spolu s absolventy byly oceněny „Čestným uznáním HK ČR“ i jednotlivý školy.
„Toto prestižní ocenění je pro naši školu
již deváté,“ prozradil nám zástupce ředitelky SOŠ a SOU Čakovice pan Mgr. Jakub
Částka a to jen dokazuje, na jaké úrovni je

kvalita výuky na zdejší škole. Chybí ještě
zmínit to nejdůležitější: kdo byl oceněn
z řad absolventů. Osvědčení za výborný
studijní výsledek získal student Tomáš
Khor a Michaela Vandělíková.
Ocenění předával Zdeněk Somr, viceprezident HK ČR, Martina Vondrová za Asociaci kuchařů a cukrářů ČR, Dana Kočková
z Národního ústavu pro vzdělávání NZZ2,
vedoucí Národního centra Europass Ladislav Koubek a již zmíněný ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienciala, který se
s přítomnými v sále rozloučil slovy: „Až
bude 28. října na Hradě předáno státní
vyznamenání prvnímu dělníkovi nebo
technikovi, bude v naší zemi zase dobře.“

(jas)

„TABLETY NÁM DODAJÍ NOVÝ VÍTR DO PLACHET,“ říká ředitelka
gymnázia Čakovice PhDr. Daniela Hochmanová
Jako první se samozřejmě nabízí otázka, proč zrovna tablety?
Jednoduchá odpověď – proto, abychom
zmodernizovali výuku. Pro studenty jsou
tablety příjemnější, nemusí do školy nosit množství sešitů a učebnic. Zároveň
jsme schopni žáky více zapojovat do
výuky, zaktivovat je. V neposlední řadě
je projekt přínosem i pro nás, učitele.
Můžeme na sobě pracovat, dozvíme se
mnoho nového a dokážeme pak cíleně
zmodernizovat i naši výuku.
A jak se s projektem „popasovali“ učitelé?
Myslím si, že na začátku se trochu zalekli,
ale vzápětí to vzali spíše jako něco nového; něco, co jim dodá takový nový vítr do
plachet. Mají tady jedinečnou možnost
pracovat sami na sobě, využít moderních
technologií. Navíc všichni metodici – tedy
vyučující předmětů, kde se tablet využívá
– musí projít školením práce na tabletu.
Ten je jim následně i propůjčen. Takže je
to pro ně užitečné i do dalšího života. Zatím se to všichni učíme – my učitelé, ale i
studenti. Samozřejmě to potrvá, ale já velmi doufám, že díky tomuto projektu učitelé nezabřednou do stereotypních vod.
Že jen tak nepřijdou do třídy a neřeknou:
„Teď vám odříkám tuto látku.“ Doufám, že
do jejich další práce to přinese hlavně výraznější komunikaci se studenty.
Jak podle vás projekt přijmou studenti?
Myslím, že mladá generace to určitě při-

vítá. Mladí sice umí komunikovat na sociálních sítích nebo přes telefon. Ale na
druhou stranu zase neumí zpracovávat
látku a to by se s pomocí tohoto projektu mohli naučit. Kromě toho nedokáží
efektivně vyhledávat informace. Myslím,
že s tabletem se naučí vyhledávat správné zdroje. To by je mohlo lépe připravit
i k dalšímu studiu na vysoké škole.

deno ve smlouvě. Druhá splátka pak už
přišla relativně včas. Ale my jsme čekali na tu první, abychom mohli zakoupit
studentům tablety. Navíc nemám do
dnešního dne (5. listopadu 2013, pozn.
autorky) od Evropské unie podepsanou
smlouvu. Já jsem ji podepsala 29. srpna,
do dneška se mi originál smlouvy nevrátil zpátky.

A co na projekt říkali rodiče?

Takže realizace projektu se posunula
skoro o měsíc...

Prvotní reakce rodičů na třídních schůzkách byly příznivé. Rodiče byli velmi rádi,
že se na škole objevuje něco nového. Samozřejmě teď je situace komplikovanější, protože se potýkáme s nefunkčností
některých tabletů. Ale každá novinka
s sebou přináší i problémy. A já pořád
doufám, že nás to posune zase kousek
dál k modernímu vzdělávání pomocí
moderních technologií.
Takže ani s postupem času se nevyrojily žádné negativní reakce?
Od rodičů zatím ne. Zatím jediný problém, který máme, jsou již zmíněné poruchy tabletů. A naštěstí už jsme vyřešili
i peníze, které nám Evropská unie poslala pozdě. To byl takový větší zádrhel.
Hlavním problémem je tedy Evropské
unie?
Vlastně spíš ten koloběh, papírování
a podobně. První peníze z Evropské unie
poslali o tři týdny později, než bylo uve-

Realizace samotná ani tolik ne. Učitelé
už pracovali na svých digitálních materiálech, vše bylo připravené. Zatím to studentům prezentovali třeba na interaktivních tabulích nebo na plátně pomocí
dataprojektoru. Zpoždění nastalo spíše
v zakoupení tabletů.
To je zrovna věc, na kterou si studenti
stěžovali. Nelíbí se jim, že neexistuje
žádné internetové úložiště, odkud by si
mohli materiály stahovat.
Ano, vím o tom. Plánujeme sdílení materiálů přes Google Drive. Zatím je to
ale pouze v té fázi plánování. Nejdříve
se musí vyřešit reklamace poruchových
tabletů.
Chtěli byste v modernizaci výuky pokračovat i po lednu 2015, kdy projekt
skončí?
Uvidíme, jak se nám to osvědčí, ale já
doufám, že ano (smích).

Nikola Staňková

14

osobnost
Mladá zpěvačka Jiřina Anna Jandová je
v současnosti na vzestupu. Ve „slavících“
porazila například Helenu Vondráčkovu
nebo Marii Rottrovou
Foto: Lenka Hatašová

Sice už mi lidi i píšou, ale je to pořád běh
na dlouhou trať.“
Kdo by dnes neznal Dalibora Jandu.
Jak těžké to má ale Jiřina, když je dcerou slavného otce? Tuto otázku dostává takřka pravidelně při všech rozhovorech.

Mít popularitu díky písničkám a ne bulváru
je má osobní výhra
»»Vánoce jsou za dveřmi a ten každoroční spěch už máme takřka za
sebou. Jak ale prožívá svátky zpěvačka Jiřina Anna Jandová? Co říká
na úspěch v letošních Slavících, kde
skončila jedenáctá a nechala za sebou i takové zpěvačky jako Helena
Vondráčková, Marie Rottrová, Ilona
Csáková a další? O tom a mnohem
více jsme si povídali s nadějnou
zpěvačkou z Třeboradic.
Dnešní zpěváci to mají opravdu obtížné.
Dostat se do rádií není tak snadné, jak se
na první pohled může zdát. Své o tom
ví například Zdeněk Podhůrský, který
se nám před časem svěřil o problematice prezentace charitativního projektu
v českých rádiích. Jak je na tom ale mladá zpěvačka Jiřina Jandová? Na svém
kontě má už dvě alba.
„Do českých rádií je velký problém se dostat a momentálně jsem hrozně ráda, že
mám kolem sebe dobrý tým lidí, kteří mi
hodně velkou měrou pomáhají na tom,
abych byla viděna a slyšena (smích),“ přiznává Jiřina.
Jiřino, co je u tebe v současnosti nového?
„Tak je to hlavně nová deska, která se
jmenuje Narovnaná v zádech. Je sice
z loňska, ale pořád ještě aktuální.“
Je v něčem jiná než ta první?
„Je pro mě taková výjimečná, protože
jsem si na ní dala ještě více záležet. Někam jsem se hudebně posunula a je podle mých představ. Je autorská, protože

si muziku skládám víceméně sama. Některé písničky mi složil táta, který je zároveň producentem tohoto alba. Můžu
říct, že deska je taková textařsky různorodá a určitě zajímavá.“
Máš už nějaký singl z desky?
„Prvním singlem byla písnička s názvem
Narovnaná v zádech. Je to první singl,
který se hrál v rádiích a vznikl k němu i
videoklip. Asi před dvěma měsíci jsme
vydali ještě obměněnou verzi písničky
Mlha za duhou. Ta momentálně boduje
v českých celoplošných rádiích na Frekvenci 1 nebo na Impulsu. Jsem ráda, že
se mi daří více se prosazovat.“

Bleskový výslech:
Nejoblíbenější hudební interpret:
Annie Lenox, Sheryl Crow, Alice
Springs
Nejoblíbenější jídlo: knedlo, zelo,
vepřo
Nejoblíbenější pití: coca-cola
Nejoblíbenější barva: modrá
Nejlepší relax: ve Vysokých Tatrách
nebo na masážích v Hovorčovicích
Už jsme řekli, že prosadit se v rádiích je
v současnosti problém. Těžko říct, jestli existuje nějaký recept na úspěch, ale
pozoruješ už sama třeba větší zájem
lidí než dříve?
„Je prima, že už tomu, co dělám, věří víc
lidí okolo. Nejsem v tom už tak úplně
sama. Samozřejmě táta mi pořád pomáhá strašně moc. Ovšem, co se singlu
týče, spojit to jméno s písničkou, když je
člověk neznámý, je dneska strašně těžké.

„Ano, tuhle otázku dostávám vlastně
pořád a po pravdě ani už nevím, co odpovědět. Je to těžké, vždycky se najde
skupina lidí, kteří budou říkat, že jsem
protekční, pak je druhá skupina lidí, kteří si myslí opak, a pak ta třetí, kterou je
potřeba přesvědčit, že ta práce je stejně
těžká a že za ní stojí velké úsilí.“
Aktuálně jsi také bodovala v anketě
Český slavík. Přeskočila jsi i stálice české hudební scény. Co říkáš na své umístění?
Neuvěřitelně si toho vážím, děkuji všem
mým fanouškům a děkuji za to, že si získávám posluchače díky písničkám, které
momentálně bodují v českých rádiích,
a také za možnost koncertování a ne
díky bulváru, což je má osobní výhra.
A jaké je teď tvé nejaktuálnější vystoupení?
„Momentálně jedeme s tátou turné po
České republice i Slovensku. Je to vlastně tátovo turné, kde jsem jako host.
Aktuálně nás 17. prosince čeká koncert
v O2 aréně, kam bych všechny ráda pozvala, a pak už jen příprava na Vánoce.“
Ano, za chvíli máme Vánoce, svátky
klidu, míru a pohody. Prozradíš, jak se
slaví u Jandů?
„Vánoce jsou u nás klasické asi jako v jiných rodinách, ale pokaždé je hodně prožíváme, takže nakupujeme spoustu dárků
a je to vždycky takové velkolepé (smích).“
A co oslavy konce roku?
„Ty jsou taky velkolepé (smích). Je to
vždycky veliká párty a vloni jsme měli na
zahradě dokonce obrovský ohňostroj.“

Jaroslav Svoboda
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»»Další z hostů pořadu Zdeňka Podhůrského byli tentokrát například
sexuolog Radim Uzel nebo herečka
a malířka Iva Hüttnerová. Příjemné
posezení pak „pokračovalo“ výstavou Iviných obrázků, které byly k vidění až do 4. prosince.
Pořady Káva o páté a Mám ji v patách se
staly již takřka tradicí a jedním z posledních hostů na byla i Iva Hüttnerová. Tuto
známou herečku mohou diváci znát například ze seriálu Ordinace v růžové zahradě, ale také ze seriálu Sanitka nebo
z filmu Co je vám, doktore? Na svém
kontě má celou řadu dalších rolí, ale
v současné době se věnuje především
litografii a malování obrazů. Jak se k tomuto koníčku vůbec dostala?

Iva Hüttnerová – malířka
Po přijetí na DAMU bydlela na stejné koleji s hercem Janem Kanyzou, který maloval obrazy olejovými barvami. Tehdy
poprvé zatoužila také malovat a začala
surrealismem. Tento styl jí však neseděl
a našla se, až když bylo potřeba namalovat výpravné plakáty s obrázky a krátkým
dějem k pořadu staropražských písniček.
Opravdu malovat začala ve svém prvním
angažmá v Karlových Varech, kde měla
v roce 1974 i první výstavu. Za zmínku
ještě stojí, že obrazy Ivy Hüttnerové jsou
součástí stálých expozic naivního umění
v Paříži a Hamburku a sama Iva je evidována v zahraničních encyklopediích v Japonsku, Francii nebo Švédsku.

Kdo akci podpořil?
Celý pořad vznikl za významné podpory Ing. Elšada Taghiyeva, Ph.D., který má

Jak daleko je od malířského plátna do
Ordinace v růžové zahradě?
k programům tohoto druhu velice blízko. Jeho kariéra začala v bývalém Československu před 22 lety, dalo by se říci,
přes vědu (VŠCHT). Jak jméno napovídá,
není Čech, pochází z ázerbájdžánského
Baku. Je jednatelem firmy Lamar Invest,
která se zabývá stavbou nových domů.
Pod jeho vedením vznikl například obytný soubor v Třeboradicích, oblast u ulice
V Pačátkách.
Co vedlo pana Taghiyeva k podpoře pořadu Zdeňka Podhůrského? „Snažíme se,
aby se lokality, které pod naší taktovkou
vznikají, neproměnily jen v noclehárny
Prahy. Z toho plyne pro někoho závazek,
pro nás skoro povinnost přispívat na takové kulturní akce. Přispívá to k rozvoji
v této lokalitě.“ Co bylo ale tím konkrétním impulzem? „Chceme prohlubovat
vztahy uvnitř lokality. Na této akci byla
spousta lidí z té naší lokality. Chodí tam
i senioři a já si myslím, že dluhem každé
společnosti je lépe pečovat o děti a seniory.
Je to potom obraz svědomí celé společnosti,“
říká pan Taghiyev.
Dojmy z pořadu byly
bezesporu příjemné.
„Rád vyprávím anekdoty a i je rád poslouchám. Zrovna jsem měl
štěstí, že jsem se mohl
vidět s panem doktorem Uzlem, který anekdotami přímo hýří. Byl
to velmi příjemný ve-

čer, vznikla příjemná rodinná atmosféra. Já osobně upřednostňuji akce, kde
je míň lidí a větší kontakt,“ přiznává pan
Taghiyev. S tímto názorem nelze jinak
než souhlasit a doufejme, že podobných
akcí bude v naší městské části ještě více.
(red)
Poděkování místostarostky Blanky
Klimešové:
Srdečně děkuji společnosti Lamar Invest, s. r. o., že podpořila kulturní akci
pod názvem „Mám ji v patách“. Každý,
kdo má zkušenost v oblasti žádostí o finanční příspěvky v oblasti kultury, ví
jak je to v současné době složité. Kéž
by takových vstřícných mecenášů bylo
i v příštím roce 2014 více.

Radim Uzel a Iva Hüttnerová byli
z čakovického prostředí nadšení
Zdroj: Blanka Klimešová

Zleva: Radim Uzel, Iva Hüttnerová, Elšad Taghiyev,
Blanka Klimešová, Zdeněk Podhůrský

Nový filmový klub pokračuje i v novém roce

»»Premiérovým koncertem LADINO, Židovská duše s písněmi sefardských židů, zahájil svou činnost
čakovický filmový klub. Občanské
sdružení Bílej mlejn, které klub provozuje, se postaralo o komorní atmosféru a ta diváky opravdu bavila.
V novém roce se tak chystá další
promítání.

Králové opravdovým zážitkem. Unikátní záznam koncertu LADINO, Židovská
duše s písněmi sefardských židů, představil předseda správní rady královéhradecké filharmonie pan Luboš Janhuba.
Koncert dirigoval Benjamin Ashkenazy,
dále účinkovali: mezzosoprán – Edita
Adlerová, kontraalt – Barbora Baranová,
klarinet a sofar Israel Zohar. Celý koncert
připravila filharmonie ve spolupráci se
zastupitelskými úřady 10 zemí světa.

Premiéra v duchu židovské
hudby

Z popelnice do lednice

Zahájení činnosti filmového klubu v prostorách půdního ateliéru čakovického
zámku bylo díky Filharmonii Hradec

Opravdu příjemná nálada z premiérového promítání bude jistě pokračovat
i nadále. Dalším počinem je dokumen-

tární film s názvem Z popelnice do lednice. Víte, jaká je cesta zeleniny z pole na
váš talíř? Nejméně polovina jí skončí na
skládce. Zní to až neuvěřitelně. O tomto a mnoho dalších faktech diváky přesvědčí německý dokument.
Filmový klub bude pokračovat i v novém
roce 2014. „Rádi bychom promítali dokumenty, nezávislý film a další záznamy
koncertů vážné i klasické hudby. Konkrétní program ale ještě stanoven není,“
informoval nás Jiří Vintiška z občanského sdružení Bílej mlejn.

Jaroslav Svoboda
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historie
Čakovice byly ještě před sto lety malebnou
vískou, která si žila spokojeným životem
Zdroj: archív

mlýn, panskou hospodu i domky či chaloupky.

Jubileum, na které se zapomnělo
»»S koncem roku přichází i tradiční

bilancování. Co všechno jsme letos
stihli? Něco se nám povedlo více,
něco zase méně. Rok 2013 můžeme bez nadsázky jistě shrnout jako
vydařený. Na něco jsme ale přece
jen zapomněli – Čakovice letos oslavily 925. výročí od první písemné
zmínky.

Letošní rok byl na události opravdu
pestrý, a to nejen v naší městské části.
Byli jsme svědky historicky první přímé
volby hlavy státu, předčasných voleb
do poslanecké sněmovny, naši tenisté
obhájili prvenství v Davisově poháru
a v Čakovicích se mimo jiné začalo jezdit
v ulici Cukrovarské po novém povrchu.
V záři všech těchto událostí se možná neprávem zapomnělo na výročí, které naše
obec slavila. Letos tomu je právě 925
let, co se poprvé psalo o Čakovicích. Již
v zakládací listině Vyšehradské kapituly
z roku 1088 se objevují Čakovice jako majetek této kapituly, stejně jako například
obce Hovorčovice, Sluhy či Vinoř.
S největší pravděpodobností tak vstupují Čakovice do historie právě ve zmiňovaném roce 1088, tj. dva roky po slavné
korunovaci Vratislava II. prvním králem
z rodu Přemyslovců. Jakou cestou se ale
dál ubíral osud naší obce?
Následující data navrhuji nějak lehce, ale
opravdu jen decentně podbarvit nebo
něco takového
Rok 1135 – Soběslav I. připojuje k Vyšehradské kapitule špitál Panny Marie
u Týna, k němuž náležela i část Čakovic.
Rok 1167 – Vladislav II. připisuje statek
v Čakovicích klášteru v Litomyšli.

Rok 1294 – v Čakovicích se připomíná
řád Templářů. Ekko, komtur čakovický
a uhříněveský, prodává biskupovi pražskému ves Vodochody.
Rok 1360 – dvůr v Čakovicích má Václav
Bořitův.
Rok 1361 – tento dvůr od něj kupuje
Václav z Knína.
Rok 1400 – majitelem dvora je pražský
měšťan Jan Seidl. Dvůr má dvě popluží,
luka, krčmu a kováře. Směnou za jiné
statky předává čakovický majetek ještě
téhož roku klášteru Slovanskému v Praze
(ten drží Čakovice až do roku 1674).
Rok 1646 – zasahuje i Čakovice válečná
vlna. Císařské vojsko odvezlo 163 korců
obilí.
Rok 1648 – na čakovickém dvoře pro
změnu řádí Švédové. Odvedli 37 kusů
dobytka, 288 korců obilí a dvůr zbořili.
Kostel byl zničen tak, že z něj zbylo pouze zdivo.
Rok 1698 – v obci se nachází tři dvory.
Právě koncem 17. století dva z nich kupuje hrabě František Josef Šlik, prezident
dvorské komory, zemský soudce a tajný
rada. Právě v tomto roce kupuje i zbylý
třetí dvůr. Hrabě Šlik držel Čakovice až
do roku 1740. V této době provedl přestavbu tvrze na zámek v prostředním
dvoře, byl patronem při stavbě druhého
kostela a držitelem Čakovic při prováděném soupisu půdy – tzv. Tereziánský
katastr. Jeho zpracování bylo zahájeno
v roce 1713 a ukončen byl až v roce 1790.
Rok 1732 – na základě Tereziánského
katastru je i v Čakovicích založena purkrechtní kniha, která eviduje již existující
grunty, ale i nově zřízené: vrchnostenský

Rok 1740 – před smrtí hraběte Šlika
vzplála opět válka. Proti dědičce Marii
Terezii se spojil bavorský vévoda Karel
Albrecht s králem pruským, saským, sicilským, francouzským a španělským. V listopadu tohoto roku obsazují cizí vojska
i okolí Čakovic.
Rok 1773 – kupuje Čakovice Antonie –
hraběnka z Klebelsberku. Držela je až do
roku 1799. Kromě jiného nechala opravit
zámek. Odkázala Čakovice (i Miškovice)
svému synu Františku.
Rok 1804 – Čakovice i Miškovice kupuje
od Františka plukovník hrabě Desfours.
Rok 1807 – ve veřejné dražbě kupuje
obě zmíněné obce Vilém kníže z Auersperka, který Čakovice postoupil v roce
1822 své manželce Leopoldině.
Rok 1820 – vyhořely v Čakovicích
3 usedlosti.
Rok 1832 – kupuje obec Aloisie hraběnka Desfours.
Rok 1842 – obec zasahuje další velký
požár – zničeno je přes polovinu obce.
Rok 1849 – 16. 12. t. r. kupuje statek Čakovice, Ctěnice i Miškovice Alexander
Schoeller, velkoobchodník z Vídně.
Rok 1850 – Alexander Schoeller zakládá
cukrovar.
Rok 1851 – staví se poprvé silnice do
Prahy.
Rok 1857 – cukrovar rozšířen o další oddělení.
Rok 1872 – dochází ke zřízení první
pošty, kterou vedla rodina Berounská.
V tomtéž roce jsou Čakovice připojeny
na železniční trať.
Rok 1881 – započata stavba první čakovické školy (dnešní gymnázium). V tomtéž roce byl také slavnostně vysvěcen
nově postavený kostel.
Rok 1884 – je zřízeno několik svítilen
v obci. První veřejné osvětlení (asi plynové).
Rok 1892 – místní kronika zaznamenává
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I toto byly staré Čakovice
Zdroj: archív
Rok 1952 – zavedena trolejbusová linka
č. 58 z Čakovic ke Kříži.
Rok 1953 – v budově staré školy zřízeno
gymnázium, to je v roce 1964 přestěhováno do zámku a v roce 1973 na Prosek.
Rok 1954 – zahajuje Spartak Avie budování sportovního stadiónu.
Rok 1958 – od ledna vydává rada MNV
své noviny.
Rok 1965 – ukončení provozu na trolejbusové lince do Čakovic.

větší neštěstí v cukrovaru. Při výbuchu
zemřeli 3 zaměstnanci.

Rok 1925 – je zahájeno první autobusové spojení s Vysočany.

Rok 1894 – 24. 2. – požár v cukrovaru.
Zničil úplně oddělení postavené v roce
1857

Rok 1926 – 15. 1. jsou Čakovice povýšeny na městys s právem užívání městského znaku.

Rok 1909 – v bývalém Samohrdově
statku, v hořejší části Staré návsi přichází
na svět Marie Podvalová, interpretka Libuše z opery Bedřicha Smetany.

Rok 1928 – Severočeská továrna (později Veltechna nebo ZPA) začíná se stavbou továrních budov. Také je položen
základní kámen ke stavbě sokolovny.*

Rok 1910 – začíná zavážení rybníka.

Rok 1935 – schválení rozpočtu na stavbu nové školy. Její otevření se konalo
slavnostně 28. 10. 1936. Škola nesla jméno Dr. Edvarda Beneše.

Rok 1913 – obec buduje první kanalizaci a provádí dlažbu silnice.
Rok 1920 – v obci se rozsvěcí 8 lamp –
první elektrické veřejné osvětlení. Lampy byly umístěny na hlavní silnici, Staré
návsi a v ulici k nádraží.
Rok 1921 – je otevřena první veřejná
obecní knihovna.
Rok 1923 – zdárně ukončena elektrifikace – poprvé se svítí i v domech.

Rok 1945 – 25. 3. konec války se promítá
i do života Čakovic, na které na Květnou
neděli dopadají bomby.
Rok 1947 – vydává ONV Praha stavební povolení na výstavbu prvních 161
bytových jednotek pro n. p. Avia na
pozemcích bývalého Samohrdova zahradnictví.

Rok 1968 – Čakovice, Miškovice a Třeboradice jsou připojeny ku Praze.
Rok 1971 – otevřena Lidová škola umění v zámku.
Rok 1982 – začíná rekonstrukce nové
školy a s tím i přístavba nové části.
V tomtéž roce je také slavnostně otevřen
masokombinát.
Rok 1993 – dochází k opětovnému zřízení gymnázia. V tomto roce dochází
také k ukončení provozu masokombinátu.
Rok 2002 – starostka Samková přebírá
dekret o udělení znaku a praporu z rukou Václava Klause.
Rok 2003 – postavena nová budova
Úřadu městské části (severní budova
č. p. 52).

Jaroslav Svoboda
(v článku využita data z knih Jana Sládečka a Jaroslavy Krákorové)

Fotohádanka

»»V minulém čísle jste správně hádali, že se jednalo
o dnešní ulici Polabskou v Miškovicích. Na snímku byla
budova bývalého Rezkova statku, která byla později například také školou. Dnes již toto stavení nestojí a na
jeho místě jsou už také jen zbytky bývalé samoobsluhy.
Za fotografii děkujeme panu Ing. Davidu Rezkovi.
Šťastným nejrychleji odpovídajícím z minulého čísla byl pan
František Jouza z Hovorčovic, který kromě dvou knih o historii
naší městské části získal knihu
Zdeňka Podhůrského a lahev
dobrého moku.
Poznáte i tentokrát naši fotohádanku? Jedná se o historickou
pohlednici z roku 1928. Jaká buFrantišek Jouza a Blanka
dova je na obrázku?
Klimešová, místostarostka

Poznáváte místo na historické pohlednici? Neváhejte a pište na
mail: jaroslav.svoboda@cakovice.cz. Na nejrychlejšího opět čekají zajímavé odměny.
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Nejlepším třeboradickým střelcem byl na
podzim Pavel Červenka (v bílém uprostřed), který dal osm gólů

»»Fotbalový

klub SK Třeboradice
má za sebou podzimní část sezony
2013/14. Tu zahájil hodně špatně
a dlouhých deset kol nepoznával
chuť vítězství. Té se dočkal až v jedenáctém kole, kdy na svém hřišti
porazil béčko Motorletu 2:0.
Díky tomu se třeboradičtí fotbalisté konečně chytli a bodovali i v následujících
třech zápasech. Během této čtyřzápasové šňůry tak vybojovali deset bodů
z celkového počtu sedmnácti podzimních. Totální výpadek si ale opět schovali
na závěrečné utkání podzimu, v němž
na hřišti béčka žižkovské Viktorie padli
ostudně 1:8.
"Tím jsme trochu devalvovali předchozí
dobré výsledky," zlobil se trenér týmu
Stanislav Nekolný.
Hlavní příčinou nepříliš povedeného
podzimu byl až neuvěřitelně špatný
úvod. Třeboradičtí nastoupili do sezony
v roli jednoho z černých koňů soutěže,
ale po deseti odehraných zápasech na
jejich kontě vítězství stále svítila nula.
Z deseti zápasů jich alespoň hned sedm
dovedli do remízového konce.

V Třeboradicích mají co napravovat
„Tým je dobrý, ale znám to z vlastní zkušenosti, že to někdy nesedne a pak je to
složité. Fotbalovost, která tu je, tak by se
v takových chvílích měla změnit na bojovnost. Že začneme hrát jako soupeři,
kopat to, řezat to. My ale takové soubojové hráče nemáme. Kluci by chtěli hrát
fotbal a když je třikrát někdo nakopne,
tak jim to znepříjemní,“ vysvětloval příčiny nezdaru nejzkušenější hráč SK, útočník Zdeněk Šenkeřík.

Během zimní přestávky tak mají fotbalisté SK Třeboradice určitě velký důvod
k pořádnému nabrání sil a do jara vstoupí s velkou motivací nepovedený podzim odčinit.

Nejlepším střelcem Třeboradic byl na
podzim Pavel Červenka, který se trefil
osmkrát a v tabulce přeborových střelců
mu patří třetí příčka.

Text a foto: Michal Káva

Jak fotbalový podzim viděl trenér Stanislav Nekolný a jakou cestou se vůbec
Zdeněk Šenkeřík, který má na svém kontě i dva mistrovské tituly a starty a góly
v Lize mistrů, dostal do Třeboradic? Dozvíte se v příštím čísle!

Nejlepší dorostenec je z Čakovic
»»V sezoně 2012/2013 byl nejlepším dorostencem celého Středočeského kraje v národní házené vyhlášen Jaroslav Šimáček, který tak
navázal na loňský úspěch, v té době
starší žákyně Anny Syslové. Nutno
znovu podotknout, že nejlepší hráč
se hodnotí každý jednotlivý zápas,
a to trenéry obou týmů.
Jarda hraje na postu útočníka a již velmi
dlouhou dobu je i oporou týmu. A co na
to on sám:
Jak ses dostal k národní házené a jak
dlouho ji hraješ?
K házené jsem se dostal asi před pěti lety.
Dostal jsem se k ní, protože moji příbuzní ji hráli a hrají ve Stupně a mé rodiče
napadlo, že by mě to také mohlo bavit.
Co tě na ní i po takové době stále baví?
Baví mě na ní, že je to týmová hra a také
díky kamarádům, které tam mám.

V současné době hraješ i za tým mužů.
Jaký je rozdíl hrát s kluky do osmnácti
let za dorost a v mužích s chlapy i kolem
padesátky?
S klukama za dorost, do 18 let, tam dokážu ještě něco zahrát a tolik to při útoku
nebolí jako u mužů, kde hlavně získávám
mnoho zkušeností, které potřebuji.
Co si myslíš o čakovické házené?
Čakovická házená se hodně změnila,
ještě před 4-5 lety schůze či jiné aktivity
vypadaly jinak. Dříve se do toho dávalo
více energie a snahy, což v dnešní době
není tak lehké, bohužel.
Co bys řekl těm, kteří by chtěli zkusit
národní házenou?
Začněte ji hrát, je to úžasný sport, kamarádi, sranda atd.
Minulý rok zvítězila v kategorii starších
žaček Anna Syslová, máš nějaký tip
z našich řad na tuto sezonu?

Dívám se i na zápasy ostatních družstev,
ale vzhledem k odchodu těch nejzkušenějších do vyšších kategoriích nemám
bohužel žádný typ, ale za sebe můžu slíbit, že se budu snažit zopakovat úspěch
z minulého roku.
Poděkování ÚMČ Praha - Čakovice od
družstev mládeže národní házené
Chtěli bychom jménem všech hráčů,
trenérů i těch nejmenších z přípravky,
poděkovat MČ MÚ Čakovice za jejich
finanční podporu letního soustředění
mládeže, které se konalo v srpnu v Dobřívě. Velký dík je i za dotaci umožňující
nám kvalitní zimní přípravu v místní
sportovní hale, která minulý rok výrazně
pomohla k druhému místu starších žáků
a žákyní a jejich umístění na druhém
místě Středočeského oblastního přeboru a následné účasti na Poháru České
republiky.

Miroslava Spoustová

Vážení občané, upozorňujeme Vás, že 23. prosince a 31. prosince
bude úřad uzavřen. Děkujeme za pochopení
Vánoční provoz pokladny ÚMČ Praha – Čakovice
23. 12.–26. 12. 2013 - zavřeno, 27. 12. 2013 - od 8:00 do12:00, 30. 12. 2013 - od 8:00 do16:00,
31. 12. 2013 - zavřeno, 2. 1. 2014 - od 13:00 do16:00
STP Čakovice pořádá ve dnech 28.4. – 5.5.2014 zdravotně rekondiční pobyt v Jilemnici v Jizerských
horách. K dispozici je 8 volných míst. Zájemci se mohou hlásit paní Mášové na tel. 602 368 010.

Kulturní rubrika

Klub seniorů

26. 12. – 15:00
Vánoční koncert. Komorní smíšený sbor Gaudium
Cantorum a Consortium Pragense Orchestra vás srdečně
zvou na vánoční koncert do kostela sv. Remigia.

Přednášky prosinec 2013:
18.12. Marie Menčíková, od 14.00 hod - Besídka
spojená s tvorbou vánočních svícnů na stůl

14. 1. – 9:30
PidiPohádky, O Smolíčkovi. Soubor Umění mění.
V podkrovním sále čakovického zámku. Pořádá MC Cirkus.

Přednášky na leden 2014:
8.1. Eva Sokolová, od 14.00 hod - Téma: Významné české šlechtické rody - Lobkowiczové
14.1. Lída a Maruška Harcubovy, od 14 hod Téma: Letem světem na vozíku
(Alpy, Taj Mahal, Socha Svobody nebo Copacabana
očima kurážné cestovatelky, která objela tato významná místa na vozíku, ke kterému ji upoutala
dětská mozková obrna a máma Lída to s ní úspěšně zvládá. O životě i nástrahách svých cest a o jejích snech se dozvíte více při dataprojekci.)
22.1. PhDr. Jiří Sommer, CsC., od 14.00 hod Téma: Kréta, Rhodos a Santorini

23. 1. - 19:00
Pestrá paleta melodií. Koncert ženského sboru.
Sbormistryně : Mgr. Jaroslava Halamová, Klavíristka:
Helena Svatoňová. Schoellerův sál v Čakovickém zámku.
Vstupné: dobrovolné
24. 1. – 20:00
6. společenský ples MC Cirkus a sdružení LíPa. Restaurace
Maximum Club Třeboradice. Pořádá MC Cirkus
26. 1. – 16:00
Pohádkový Cirkus, Bajaja. Teátr Víti Marčíka. Restaurace
Maximum Club Třeboradice, pořádá MC Cirkus.

