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2 INZERCE

Agentura Andělky/Taneční škola An-

gels  hledá lektory tanečních a pohy-
bových kurzů pro děti i dospělé pro 
Prahu 9 a Prahu Východ. Auto výho-
dou. Kontaktní osoba MgA. S. Řepová: 
775 101 465, sona.repova.kupcova@
andelky.cz Žaluzie, rolety, plisé, sítě proti hmyzu, 

markýzy, garnýže, šití záclon, shrnova-
cí dveře, čalounění dveří, silikon. těs-
nění - úspora 30 % tepla. 
Petříček, tel: 606 350 270, 286 884 339, 
www.zaluzie-rolety-praha8.cz

!!!  Vyklízení - Stěhování  !!! Vyklíze-
ní bytů, sklepů, pozůstalostí. Odvoz 
starého nábytku k likvidaci. Stěhová-
ní všeho druhu. Odvoz nepotřebných 
věcí k likvidaci. Tel. 773 484 056

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

Hledám garáž, nebo podobný pro-

stor k  pronájmu v  Čakovicích, příp. 
blízkém okolí. Tel.: 773 775 610, mail: 
maria411@centrum.cz.

Postarám se o Váš bazén. Odzimová-
ní, čištění, pravidelný servis. Tel: 777 

080 240, e-mail: lfrantaa@seznam.cz.

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

již od 299 Kč za měsíc

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

NOTEBOOK ZDARMA
Objednejte si týden rychlého internetu

na zkoušku  zdarma!

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

PRODEJE, NÁKUPY
FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

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

KUPY
ITOSTÍ

cz

tel.: 777 111 247, info@sun-way.cz, www.sun-way.cz 
 

konzultace a zaměření ZDARMA

Zájemci o inzerci ve zpravodaji „U nás v Čakovicích“ mohou dle ceníku inzerce vyplnit formulář 
„Objednávka inzerce“ (ke stažení na www.cakovice.cz) 

a zaslat ho na adresu: inzerce@cakovice.cz
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Naše školy dnes a kdysi
Historie vzdělávání v naší městské části byla velmi pestrá. 
Školství bylo vždy jedním z pilířů společenského života a jeho 
rozvoj zaznamenal mnoho zajímavých okamžiků. Podívejme 
se na ty základní.

Den s Cirkusem přilákal na sedm set 
návštěvníků
Jednou z významných kulturních akcí minulého měsíce byl 
Den s Cirkusem. Zábavné a hravé odpoledne pro děti i dospělé 
přilákalo na sedm stovek návštěvníků, kteří přišli oslavit desáté 
narozeniny Mateřského centra Cirkus. 

Třeboradickému fotbalu se vyplácí práce 
s mládeží
V právě končící fotbalové sezóně 2013/2014 se plně projevuje 
dlouhodobá práce s mládeží v SK Třeboradice. Začátek této 
spolupráce se datuje již do roku 2008, kdy parta nadšenců 
chtěla najít cílené sportovní vyžití svým dětem.

Budou učitelé bez pedagogického vzdělání 
opouštět školy?
Až sedm tisíc učitelů v ČR totiž nemá pedagogické vzdělání 
a dle ministra bude potřeba tyto kantory vyměnit. Dotkne se 
tento krok i škol v naší městské části?

Velká voda útočila! Zaplavila Miškovice
Přívalové deště, které na konci května zasáhly naši městskou 
část, způsobily obyvatelům značné materiální škody. Především 
v Miškovicích jdou odhadem až do stovek tisíc korun.

Z autoklempírny k prknům, co znamenají svět
Byl jedním z prvních podnikatelů v Čakovicích. Svou „kariéru“ 
začal ještě za socialismu a stihl toho od té doby opravdu hodně. 
Z práce autoklempíře se dostal až do světa šoubyznysu, který 
rozhodně opouštět nehodlá.

Z obsahu

Slovo 

starosty

U nás v Čakovicích – zdarma pro své občany vydává měsíčně MČ Praha – Čakovice, Periodický tisk úzmeního samosprávného 
celku, náměstí 25. března 121, 196 00 Praha – Čakovice, IČ: 00231291 – tel.: 283  061  419, fax: 283  933  497, email: 
unas@cakovice.cz, mestska.cast@cakovice.cz, www.cakovice.cz. Za obsahovou a gramatickou správnost příspěvků nesou 
odpovědnost autoři. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, redakčně upravovat, případně nepřijmout k  otištění. 
Nevyžádané rukopisy a  fotografie se nevracejí. Za  obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Redakce: Mgr. Jaroslav 
Svoboda. Redakční rada: Ing. Jaroslav Jelínek, JUDr. Eva Pokorná, Josef Záluský, Mgr. Jaroslav Svoboda. Jazyková korektura: 
Nikola Staňková. 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 červnu 2014.

Určitě jste si všimli, že měníme autobusové za-
stávky. Na ty staré se už nedalo koukat, vypadaly 
jako konstrukce z opuštěného města; řekl bych, 
že některé přístřešky dokonce až jako z   horo-
rového filmu. Nové zastávky vzniknou hned na 
několika místech a doufám, že vylepší pohod-
lí čekání na MHD a svým vzhledem i  tvář naší 
městské části. Podotýkám ještě, že se nejedná 
pouze o formální výměnu, ale také o vznik no-
vých přístřešků, jako je např. zastávka na nám. 
Jiřího Berana naproti ZŠ.
Dále pokračujeme s instalací nových radarů, 
resp. měřičů rychlosti. Na vaše přání je ještě in-
stalujeme v ulici Bělomlýnská, kde v současné 
době měří starý radar, který sloužil před kos-
telem. Tento radar přemístíme, až dokončíme 
přípravné práce na nový solární měřič, který se 
bude nacházet v polovině úseku mezi Čakovice-
mi a Třeboradicemi. 
Dále naléháme na TSK jakožto na správce hlav-
ních komunikačních tahů naší městské části, aby 
konečně upravil neslavný tankodrom mezi křižo-
vatkami v ulici Ouhrabkova do vhodné podoby. 

Připravme se, že na podzim by měla začít dal-
ší část rekonstrukce ul. Cukrovarské v krátkém 
úseku mezi železničním přejezdem a křižovat-
kou Za Tratí. Právě tato křižovatka by měla být 
i částečně rozšířená tak, aby vznikly obousměr-
né odbočovací pruhy z ul. Cukrovarské do ul. Za 
Tratí. Požádal jsem taktéž náměstka primátora 
Ing.  Nouzu, aby bral v potaz, že ul. Schoellero-
va je v  neutěšeném stavu, který je výsledkem 
častých objíždek, a bude nutné ji v  roce 2015 
rekonstruovat. Budu Vás průběžně o postupu 
informovat. 
Přestože má dnes naše civilizace paradoxně ob-
rácený cyklus odpočinku a práce (v dřívějších do-
bách se nejvíce pracovalo v létě, byly žně a odpo-
čívalo se až během zimy), přeji Vám, milí přátelé, 
zasloužený odpočinek, relaxaci a mnoho vodních 
radovánek ať už na koupališti v Čakovicích, nebo 
kdekoliv ve světě.

Váš starosta
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.

Vážení přátelé z Čakovic, Miškovic a Třeboradic,
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 » Ministr školství Marcel Chládek 
si po svém nástupu do funkce ne-
chal zhotovit průzkum, jehož vý-
sledek nebyl zrovna potěšující. Až 
sedm tisíc učitelů v ČR totiž nemá 
pedagogické vzdělání a dle ministra 
bude potřeba tyto kantory vyměnit. 
Dotkne se tento krok i škol v naší 
městské části?

Dle ministrova vyjádření však budou 
existovat i výjimky. Někteří pedagogové 
bez potřebné kvalifikace budou moci 
dočasně učit i nadále, do doby, než se 
řediteli školy podaří najít učitele s odpo-
vídajícím vzděláním. "Ředitel školy, který 
zaměstnává velké procento nekvalifiko-
vaných pedagogů, může dostat pod-
mínku. Pokud potvrdí, že je prokazatel-
né, že nemůže zajistit výuku kvalifikova-
nými pedagogy, může dostat výjimku," 
řekl ministr pro novinky.cz.

Oprávněnost výjimky však bude posu-
zovat pracovní skupina, v níž budou zá-
stupci České školní inspekce, zřizovatele 
školy, ředitele, zástupce krajů a zástupce 
odborů. Samozřejmě, že nekvalifikovaný 
učitel bude muset počítat s tím, že jeho 
místo není stálé. Realita je taková, že 
v  okamžiku, kdy by přišel kvalifikovaný 
pedagog, musel by nekvalifikovaný ško-
lu opustit.

Budou učitelé bez pedagogického vzdělání 
opouštět školy?

Dotkne se to i škol v naší 
městské části? Ptali jsme se 
ředitelů
„Gymnázia Čakovice se problém s ne-
kvalifikací netýká. V současné době je 
ve škole pouze 1 pedagog bez kvalifi-
kace, ale to se od nového školního roku 
změní. S příchodem každého ministra 

se něco málo změní, ale nic výrazného 
se očekávat nedá,“ sdělila nám ředitelka 
gymnázia PhDr. Daniela Hochmanová.

„Žádná významná opatření se nás netý-
kají a neočekáváme ani žádné razantní 
změny. Podíl nekvalifikovaných peda-
gogů na celkovém počtu zaměstnan-
ců naší školy – přibližně 7 %  - je nevý-
znamný. Všichni pedagogové byli s tou-
to situací včas obeznámeni a ti, kterých 
se týká, většinou již zahájili kvalifikační 
studia stanovená zákonem o  peda-
gogických pracovnících. A u starších 
pedagogů  s  dlouholetou odbornou 
praxí se bude moci použít novela zá-
kona, kterou nový ministr školství slíbil 
vydat do konce dubna,“ popsala situ-
aci také ředitelka SOŠ a SOU Čakovice 
Mgr. Věra Nováková.

Stav na naší základní škole také nena-
svědčuje tomu, že bychom se měli stra-
chovat o kvalitu výuky. „Všichni naši uči-
telé mají vysokoškolské vzdělání nebo 
jej dokončují. Přesné podmínky pro 
kvalifikaci dle zákona o pedagogických 
pracovnících nesplňuje pět pedagogů 
(10  % sboru). Tři z nich již potřebná stu-

Kvality výuky na ZŠ Dr. Edvarda Beneše by 
se nová opatření dotknout neměla
Zdroj: ZŠ Dr. Edvarda Beneše
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 » Úřad městské části přijal v květ-
nu žádost o souhlasné stanovisko 
ve věci zřízení nové základní školy 
v Čakovicích. Společnost Livingston 
s.r.o., která chce školu vybudovat, 
argumentuje nedostačující kapaci-
tou ZŠ Dr. Edvarda Beneše. 

Enormní nárůst žáků 
do roku 2020
Základní škola Dr. Edvarda Beneše 
má podle jednatelky společnosti Evy 

Učitelů bez kvalifikace 
je v ČR 17 000 

z celkového počtu 
130 000 pedagogů. 

Část jich už ale studuje či 
plánuje studium zahájit. 

Podle zákona by ale stejně 
ke konci roku muselo kvůli 

nedostatečné kvalifikaci odejít 
ze školství 7 000 vyučujících. 

V ČR je více než 600 škol 
s více než 50 procent 

nekvalifikovaných pedagogů.

Vznikne v Čakovicích nová základní škola? 
Dittrich Sanigové k dispozici pouze 760 
míst. „Na webových stránkách obce je 
možné najít demografickou studii, v níž 
střední varianta vývoje počítá s 1600 
místy na základních školách v městské 
části v roce 2020,“ píše se v žádosti. „Již 
nyní je zřejmé, že kapacita jedné základ-
ní školy není dostatečná.“

Livingston slibuje dobré 
vzdělání i kvalitní vybavení
Společnost Livingston s.r.o. má nyní 
v  úmyslu požádat o zápis do rejstříku 

škol. Výuku pak plánuje zahájit počát-
kem školního roku 2015/2016, a to na 
obou stupních základního vzdělávání. 
Prioritou ZŠ Livingston má být přede-
vším nadstandardní vybavení a příjem-
né klima založené na respektu k žákům. 
Škola by měla být umístěna v ulici Váž-
ská, kde už také byly zahájeny stavební 
práce. 

Nikola Staňková

dia dokončují a jedna kolegyně zahájí 
studium tento rok. Poslední učitelka 
u nás učí pouze vaření a je v důchodo-
vém věku. Studium tzv. pedagogického 
minima již zahajovat nebude,“ řekl nám 
ředitel ZŠ Mgr. Martin Střelec, který dále 
oznámil, že neočekává ani žádné problé-
my s kapacitou v rámci pedagogického 
sboru. „Tyto problémy řešíme každý rok, 
nicméně v souvislosti s růstem školy a ne 
v souvislosti s kvalifikovaností učitelů.“ 

„Podle posledních zpráv by učitelé starší 
55 let a rodilí mluvčí již nemuseli studia 
doplňovat. Je otázka, jak to chce pan mi-
nistr řešit legislativně. Naší školy se tento 
problém v podstatě netýká. Zákon pla-
tí již řadu let a já jsem se všemi kolegy 
a kolegyněmi, kterých se problém týkal, 
na zahájení potřebných studiích doho-
dl,“ shrnul na závěr situaci Mgr. Střelec.

Nikola Staňková, Jaroslav Svoboda

Foto: Současná kapacita ZŠ Dr. Edvarda 
Beneše je důvodem pro zřízení nové školy
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 » Na svém 105. – 108. jednání Rada MČ mimo jiné projednala:

  Sanace vlhkého zdiva v mateřské 
školce v Třeboradicích, kdy byla 
schválena nabídka fi rmy TRUMF, re-
novace a sanace, s.r.o., která prove-
de dodatečné hydroizolace objektu 
MŠ Čakovice II; zároveň bude připra-
ven projekt rekonstrukce sociálních 
zařízení MŠ Čakovice IIv této školce, 
oprava fasády a vnitřních omítek 
v nezbytném rozsahu.

  Bylo schváleno provedení stavební 
úpravy stávající staveništní komuni-
kace na pozemcích parc. č. 1448 k.ú. 
Čakovice a parc. č. 489 k.ú. Třebora-
dice za účelem rozšíření vozovky na 
dvoupruh o celkové šířce 7m pro 
provoz staveništní a osobní dopravy.

  Výměna nákladního výtahu v ob-
jektu školní kuchyně - Jizerská 840, 
Praha 9 – Čakovice. Po vyhodnocení 
cenových nabídek zaslaných do vý-

běrového řízení byla schválena spo-
lečnost LIFT SERVIS, s.r.o., která poda-
la nejvýhodnější nabídku.

  Navýšení příspěvku z rozpočtu MČ na 
rok 2014 pro Římskokatolickou farnost 
u kostela sv. Remigia v Čakovicích, kte-
rý bude využit na pokračování restau-
rování freskové výzdoby kostela. 

  Dopravní opatření, která povedou 
k vyšší bezpečnosti na území MČ Pra-
ha – Čakovice. Umístění zpomalova-
cích prahů (terčů) na Polabské ulici, 
řešení parkování v okolí ZŠ a objed-
návka na provedení souvisejících 
prací u společnosti DOZNA s.r.o.

  Zřízení prostoru, vyhrazeného pro 
volný pohyb psů na území MČ Praha – 
Čakovice, tzv psí loučky v prostoru „Ha-
vraňáku“ a u cukrovarského rybníka

  Výběrové řízení na opravu učebny 
fyziky v gymnáziu, kdy bylo schvále-

no uzavření objednávky na realizaci 
díla “Oprava podlahy v učebně fyzi-
ky gymnázia, k.ú. Čakovice” s fi rmou 
STYLKO, s. r. o., která podala nejvý-
hodnější nabídku.

  Zařazení objektu Cukrovarská 1 - zá-
mek, Praha 9 - Čakovice do evidence 
zásobníku výstavby kamer Městské-
ho kamerového systému, který je 
evidován na MHMP - odbor krizové-
ho řízení. 

  Vypsání výzvy k podání nabídky 
o veřejnou zakázku malého rozsahu 
na stavební práce “MČ Praha - Čako-
vice - propojovací chodník podél ko-
munikace Bělomlýnská”.

  Různé žádosti o stanoviska a  povo-
lení.

  Různé nájemní smlouvy na bytové 
a nebytové prostory.

Informace o činnosti  Rady MČ a Zastupitelstva MČ

Zápisy z jednání Rady a Zastupitelstva MČ jsou uloženy na Úřadě MČ, 
kde jsou zájemcům přístupné k nahlédnutí a jsou rovněž umístěny na stránkách 

www.cakovice.cz

Mobilní sběr nebezpečného odpadu pro občany zajišťuje 
hlavní město Praha.

Při mobilním (zastávkovém) sběru lze bezplatně odložit 

následující druhy nebezpečného odpadu: rozpouštědla, ky-
seliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad 
s obsahem rtuti, olej a tuk (kromě jedlého),  barvy, tiskařské 
barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné 
látky (čistící prostředky), nepoužitelná léčiva a cytostatika, ba-
terie a akumulátory

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

Harmonogram mobilního sběru „Nebezpečného odpadu 2014“ – 
Praha - Čakovice

Úterý,  09. 09. 1. křižovatka ul. Schoellerova - V Pačátkách 15.00 – 15.20

2.  křižovatka ul. Schoellerova - Mezi  hřbitovy 15.30 – 15.50

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

4. křižovatka ul. Schoellerova - Cukerní 16.30 – 16.50

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

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

7. křižovatka ul. Cukrovarská - Vyhlídkova 18.00 – 18.20

8. křižovatka ul. Polabská - U zbrojnice 18.40 – 19.00
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 » V úterý 20. května se již potřetí 
setkali předškoláci z MŠ Čakovice I 
s panem starostou A. Lochmanem 
a místostarostou J. Vintiškou ve 
společenském Schoellerově sále, 
kde proběhla „hromadná svatba“.

Dále měly děti i se svými rodiči možnost 
prohlédnout si vozový park Technické 
správy MČ Čakovice. 

Tímto bychom rády poděkovaly všem, 
kteří úžasnou akci pro děti připravili, 
a  doufáme, že v budoucnu podobné 
akce zopakujeme. 

Simona Saňová, Martina Buderová    Simona Saňová, Martina Buderová    

Setkání předškoláků z MŠ Čakovice I se zástupci MČ Praha – Čakovice
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 » Přívalové deště, které na konci 
května zasáhly naši městskou část, 
způsobily obyvatelům značné ma-
teriální škody. Především v Miško-
vicích jdou odhadem až do stovek 
tisíc korun. 

První přívalový déšť přišel v pátek 23. 
května přibližně kolem 16. hodiny. Vy-
datný déšť s sebou přinesl takové množ-
ství vody, které kanalizace nestíhaly od-
vádět. Došlo ke kumulování nahroma-
děné vody, která pak proudila ulicemi 
jako řeka a zaplavovala vše, co jí stálo 
v cestě. 

„Vzhledem k tomu, že se v naší lokalitě 
nachází dost polností, valilo se s vodou 
i bahno, které už tak přesycenou kanali-
zaci ještě více ucpávalo. Vydatnost deště 

Velká voda útočila! Zaplavila Miškovice
netrvala déle než půl hodiny. Naše jed-
notka, tedy JSDH MČ Praha - Čakovice, 
byla povolána operačním střediskem 
HZS hl. m. Praha na asi nejvíce zasažené 
místo, do Miškovic,“ uvedl velitel JPO Mi-
chal Linhart.

Voda zatopila bytovou jednotku v Ben-
dlově ulici, část venkovního parkoviště, 
několik garáží a sklepy. „My jsme prová-
děli odčerpávání vody za pomoci něko-
lika kalových čerpadel. Dále byla posta-
vena provizorní hráz na ulici Ke Zlatému 
kopci, která zamezila dalšímu přítoku 
vody touto cestou. Vzhledem k tomu, že 
jsme zde byli přímo nasazeni, nemám 
bližší informace o dalších vodou zasaže-
ných místech. Jen jsem se ještě ze svod-
ky případů dočetl, že došlo k zatopení 

ulice Za Tratí, která byla úplně uzavře-
na. Zde pak odčerpávalo vodu družstvo 
HZS, stanice 10 ze Satalic,“ dodal ještě 
Michal Linhart.

Druhý přívalový déšť přišel v úterý 
27.  května přibližně kolem 15. hodiny. 
Déšť byl tentokrát ještě silnější, přine-
sl s  sebou i kroupy a opět netrval déle 
než půl hodiny. Situace se opakovala, 
ale voda navíc zatopila mnohem větší 
prostory bytové jednotky v Bendlově 
ulici. Tentokrát musel velitel zásahu Mi-
chal Linhart povolat posily z JSDH Kbely 
a také výjezdovou skupinu Pražské ener-
getiky, jelikož stoupáním hladiny vody 
uvnitř budovy hrozilo zatopení elektric-
ké rozvodny. To by znamenalo nutnost 
okamžitého odpojení elektrické energie. 

Zatímco v pátek si stačili majitelé pře-
parkovat svá vozidla a motocykly z po-
stižených míst, v úterý to bohužel ně-
kteří nestihli a došlo k plnému zaplavení 
3 osobních vozidel. „V souvislosti s tímto 
dnem jsme pak ještě odčerpávali lokální 
zátopy v ulici Na Kačence, Tuháňská a Ke 
Zlatému kopci,“ dodal velitel Michal Lin-
hart.

Pomoc hasičů občané ocenili
Pomoc hasičů byla včasná a obyvatelé 
postižených oblastí se shodují, že velice 
důležitá. Za všechny uveďme například 
vyjádření paní Vítězslavy Kotýnkové, 
která našim hasičům srdečně děkuje: 
„Chtěla bych touto cestou ještě jed-

Zaplavené parkoviště za bytovkou 
v Bendlově ulici. Celkové škody jdou 

po velké vodě do statisíců. 

Foto: Hana Těžká
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Foto: autorka Hana Těžká a Andrea Pavlovičová

nou poděkovat Sboru dobrovolných 
hasičů v  Miškovicích. Včera, 27. května, 
zasahovali při čerpání vody po velkém 
dešti. Šlo o zatopení oblasti mezi domy 
poblíž miškovického rybníka. Hasiči při-

jeli zanedlouho po zavolání a byli velmi 
ochotní. Myslím, že je potřeba za tuto 
práci, kterou vykonávají dobrovolně, 
poděkovat veřejně. Není to poprvé, co 
v  těchto místech pomohli a musím říci, 

že je nesmírně uklidňující, když člověk 
ví, že se mu dostane pomoci od druhých. 
Pomoci, která je naprosto nezištná.“ 

(red)
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Co na to zastupitelé?

Ivana Heřmánková 

(SNK „Rozum a slušnost“)

Je zřejmé, že s růstem počtu obyvatel poroste 
vytížení našich škol. Dlouhodobý záměr vzdě-
lávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního 
města Prahy počítá s tímto trendem do roku 
2017. Městská část je povinna zajistit základ-
ní vzdělání. Je tedy nezbytné rozšířit kapacitu 
základní školy, najít další vhodné prostory k re-
konstrukci nebo pozemek na výstavbu další 
budovy. S tím bude souviset i rozšíření školní jí-
delny. To je v současné době priorita. Ideální by 
byl areál kolem stávající ZŠ Dr. E. Beneše. To ale 
musí posoudit odborníci ve stavebnictví. Mož-
ná mezi námi žijí šikovní stavaři, kteří navrhnou 
originální a funkční řešení.

Ing. Jiří Vintiška (ODS)

Aktuálně je potřeba podporovat školství přede-
vším rozvojem kapacit (škola, školky). Naštěstí 
si konečně po letech nářků z  městských částí 
pražský magistrát uvědomil, že MČ nemohou 
tento městský problém řešit jen ze svých, Pra-
hou velmi ořezaných, rozpočtů. Čakovicím se 
podařilo obhájit na magistrátu naši demogra-
fickou studii, kterou podpořily i analýzy Prahy. 
Patříme tak mezi prioritní oblasti v rozvoji škol-
ství. Našemu rozpočtu se tak uleví. Dále navrhu-
ji ve školství podporovat projekty zapojení žáků 
do života v MČ, jako bylo např. sázení stromů 
u Havraňáku či v Miškovicích, a jako jsou ekolo-
gické projekty ZŠ nebo spolupráce se školkami 
na kulturním dění v městské části.

"Jakým způsobem navrhujete podporovat rozvoj školství v naší městské části? V čem spatřujete priority?"

Mgr. Kateřina Arnotová (SNK-ČMT)

Rozvoj školství je za současného stavu velmi 
obtížné řešit, všechno úsilí směřuje především 
k zajištění dostupnosti předškolního a školní-
ho vzdělávání. Nárůst počtu dětí způsobený 
masivní výstavbou je obrovský problém, který 
svým nezodpovědným přístupem způsobila 
minulá rada pod vedením ODS a který stá-
vající rada neřešila dostatečně rychle a efek-
tivně. Vzhledem k  nedostatečným finančním 
prostředkům městské části a nejisté podpoře 
z MHMP je potřeba se zaměřit na hledání exter-
ních zdrojů z dotací. Zároveň nesmíme v honbě 
za kvantitou zapomínat na zajištění kvalitního 
školství a podporovat vedení školy při hledání 
kvalitních učitelů.

Ing. et Bc. Michal Motyčka, DiS. (TOP09)

Školství je samozřejmě oblast, kam směřují nej-
větší dotace a zejména investice v naší MČ. Bě-
hem našeho vedení radnice jsme postavili novou 
MŠ v Něvské ulici, zrekonstruovali jídelnu v MŠ, 
zřídili prostory pro DDM v  Cukrovarské ulici, 
provedli přestavbu internátu v Jizerské ulici na 
nové třídy pro ZŠ, připravujeme výstavbu no-
vých 8 tříd základní školy a velkou rekonstrukci 
MŠ v Třeboradicích, která proběhne ještě letos. 
Avšak největší prioritou, kterou jsme prozatím 
trochu zanedbávali, jsou do budoucna zejména 
učitelé. Proto bych se chtěl zaměřit na edukativ-
ní, ale zejména i na finanční podporu našeho pe-
dagogického sboru, neboť ti jsou hlavními nosi-
teli vzdělání a progrese našich dětí, nikoliv "hard-
ware", na který jsme se doposud zaměřovali.

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

Městská část za poslední 3 roky úspěšně navýši-
la školské kapacity, zabezpečila docházku do ZŠ 
postavením nových detašovaných pracovišť, po-
stavila novou mateřskou školu, nasmlouvala ně-
kolik nových mateřských škol a zřídila Krystálky. 
Je však stále její prioritou pokračovat v navyšo-
vání kapacit tak, aby byly školky a školy dostup-
né pro naše občany. Je také nezbytné společně 
navýšit kapacity školního stravování a sportovišť.  
V předškolním vzdělávání je vhodné podpořit 
aktivity, které nabízejí kvalitní alternativu námi 
zřizovaných mateřských škol. Další prioritou je 
maximálně podporovat ředitele a ředitelky, aby 
měli prostor pro zvyšování kvality. 

Prozíravé jsou investice do snižování energetic-
kých nákladů, které tvoří největší položky roz-
počtů a ušetřené peníze, by mohly organizace 
využít na rozvoj kvality. Dále bych rád rozvíjel 
v  naší MČ i soukromé školství, na všech úrov-
ních vzdělávání.

MĚSTSKÁ ČÁST

Bc. Blanka Klimešová (ČSSD)

Naše priority v oblasti školství jsou zřejmé. 
Zejména v oblasti základního vzdělávání je 
potřeba přizpůsobit kapacitu naší ZŠ úměrně 
počtu obyvatel. Pro navýšení kapacit je před-
pokladem i vznik nových vzdělávacích zařízení. 
Je však nutné nezapomínat na obsazení těchto 
škol kvalifikovanými pracovníky a dbát na to, 
aby se našim dětem dostalo kvalitního vzdělání 
už na té primární úrovni. Další otázkou je pod-
pora a rozvoj středního, popř. vysokého škol-
ství, kde bychom se měli snažit nastavit takové 
podmínky, aby i zřizovatelé soukromých škol 
měli zájem do Čakovic přijít a dlouhodobě zde 
působit. Závěrem bych chtěla popřát všem uči-
telům i žákům škol v naší MČ, rodičům a všem 
spoluobčanům krásné prázdniny a hodně síly 
do nové práce zase od září.
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 » Byl jedním z prvních, ne-li prv-
ním, z podnikatelů v Čakovicích. 
Svou „kariéru“ podnikatele začal 
ještě za socialismu a stihl toho od 
té doby opravdu hodně. Z práce 
autoklempíře se dostal až do světa 
šoubyznysu, který rozhodně opouš-
tět nehodlá.

Daniel Kudr se do Čakovic dostal v osm-
desátých letech a obchodní duch se 
u něj projevil záhy. Už v roce 1988 si ote-
vřel soukromou dílnu a jak sám popisuje, 
začátky byly nejisté: „Musel jsem chodit 
pravidelně na MNV a dokládat, že jsem 

Z autoklempírny k prknům, co znamenají svět

„Nejvíc mě bavilo ježdění 

a obchodování s auty,“ 

říká Daniel Kudr

Bleskový výslech

Oblíbená kapela: 

poslouchám všechno i dechovku

Oblíbené jídlo: 

knedlo, vepřo, zelo

a jeho majitel měl co do činění s hudbou 
a kapelami. Nabídku na „dopravce“ přijal 
a vstoupil tak do světa šoubyznysu. Jak 
sám říká, všechno byla čirá náhoda.

Postupně vozil aparaturu kapelám jako 
Wohnout nebo Sto zvířat, ale i zpěvač-
kám formátu Anety Langerové či Lenky 
Dusilové. Poslední rok jezdí s rockovou 
kapelou Hudba Praha. Během své karié-
ry kariéru projezdil nejen Českou repub-
liku, ale i blízké zahraničí. Například s ka-
pelou Wohnout byl na Slovensku nebo 
v  Polsku. Nejbližší, i lidsky, je mu však 
Hudba Praha, na kterou nedá dopustit.

Daniel Kudr s Janou Jelínkovou z kapely 
Sto zvířat
Zdroj: Daniel Kudr

Za svůj život si toho pracovně vyzkoušel 
opravdu mnoho. Jak sám říká, je řidič 
tělem i duší: „Nejvíc mě bavilo ježdění.“ 
Také to je důvod, proč pověsil klempíři-
nu na hřebík a začal jezdit – nyní s roc-
kovými kapelami. Budoucnost má jistou: 
„Chci zůstat u hudby… i v důchodu ,“ 
přiznává s úsměvem.

Práce je časově náročná
Jezdit s kapelama, žít světský život, zní 
možná romanticky, ale ne vždy totak je. 
„Občas to jsou i pěkné nervy, sem tam 
vás někdo naštve. Ale nejhorší je časová 
náročnost. Dnes už žiju jen s manželkou 
a té to naštěstí nevadí. Myslím, že je spíš 
ráda, že vypadnu,“ směje se pan Kudr.

Dnes má jen jediné přání: aby zdraví 
sloužilo a dokud to půjde, jezdit s hud-
bou. Na otázku, jak by charakterizoval 
svou současnou práci třemi slovy, od-
pověděl pan Kudr jednoznačně: „Dobrý, 
pěkný, super.“ 

Jaroslav Svoboda

si vydělal do šesti tisíc za rok a bylo vše 
vyřízené.“ Podle svých vlastních slov byly 
začátky klempířiny v Čakovicích krásné. 
„To jsem byl ještě mladý. Práce byla časo-
vě náročná, ale bavila mě.“ 

Od řemesla k hudbě
Práce autoklempíře panu Kudrovi nesta-
čila, a tak začal obchodovat s auty a za-
řídil si odtahovou službu. To byl ten zá-
sadní zlom, který určil jeho budoucnost. 
Jednoho dne totiž odvážel rozbité auto 

P i p edložení tohoto kuponu dostanete 10% slevu.P i p edložení tohoto kuponu dostanete 10% slevu.
P i p edložení tohoto kuponu dostanete 10% slevu.P i p edložení tohoto kuponu dostanete 10% slevu.

tel.: 776tel.: 776 563563 585585

www gardenglobal czwww gardenglobal cz

tel.: 776tel.: 776 563563 585585

www.gardenglobal.czwww.gardenglobal.cz



12

 » MČ Praha – Čakovice pořáda-
la v sobotu 7. června již 5. ročník 
Běhu naděje, který se inspiroval 
úspěšnou akcí Běh Terryho Foxe. 
Zúčastnilo se ho celkem 31 účast-
níků všech věkových kategorií, kte-
ří trasu absolvovali na kole, během 
a chůzí. Výtěžek z této akce ve výši 
2300 Kč je věnován na podporu vý-
zkumu rakoviny. 

Počasí nám bylo letos více než nakloně-
no, ale účastníky akce, kteří i přes velké 
vedro chtěli udělat něco pro své zdraví 
a podpořit správnou věc, to nikterak ne-
odradilo. Velké díky patří TJ Avia Čakovi-
ce, Hellma s r.o. a SDH Miškovice.

Jindra Soroková

MĚSTSKÁ ČÁST

 » V květnu uspořádala společnost 
Velké dobrodružství pohádkovou 
akci pro děti v zámeckém parku. 
Dle pořadatelů se akce účastnilo 
400 dětí a přibližně 300 dospělých. 
Z toho asi 90% návštěvníků bylo 
z naší městské části. 

Na své si přišly hlavně děti, protože se 
mohly osobně setkat s makovou panen-
kou, Krakonošem, Ferdou Mravencem 
nebo třeba s Křemílkem. Děti plnily růz-
né úkoly u známých večerníčkovských 
postav a odměnou jim byl v cíli malý 
dárek. I když sluníčko vůbec nevyšlo, ba 
naopak i nějaká ta kapka deště spadla, 
tak se akce nadmíru vydařila. 

Jindra Soroková

Běh naděje v Čakovicích

Večerníčkovský pohádkový les navštívily stovky dětí
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 » Maturanti z čakovického gymná-
zia úspěšně zakončili své šestileté 
působení na škole. Až na jedinou 
výjimku u zkoušek z dospělosti 
všichni prospěli, patnáct studentů 
dokonce s vyznamenáním. Svá ma-
turitní vysvědčení si absolventi pře-
vzali 28. května v Schoellerově sále 
na čakovickém zámku. Slavnostní-
ho předávání se zúčastnil i starosta 
Alexander Lochman. 

Jazyky se těšily dobrým 
výsledkům
Gymnázium Čakovice se letos rozloučilo 
hned s dvěma třídami maturantů. A obě 
byly srovnatelně úspěšné. Skvělých vý-
sledků dosáhli studenti již tradičně ve 
státní části maturity z anglického jazyka. 
Průměr obou tříd se zde pohyboval do 
1,5. „Poprvé se u nás také maturovalo ze 
španělštiny,“ říká ředitelka gymnázia Da-
niela Hochmanová. „I tady byly výsledky 

Gymnázium se rozloučilo se svými absolventy
dobré, oba dva studenti odmaturovali 
do průměru 2,00.“ 

Po dlouhé době si studenti ke zkoušce 
zvolili ruský jazyk. Ve státní části z něj 
maturovali čtyři studenti, tři si pak vy-
brali zkoušku profilovou. Velké oblibě se 
tradičně těšil i společenskovědní základ, 
který si vybralo 24 studentů. 

Máchův Máj studenta zradil
U zkoušek nebyl úspěšný pouze jediný 
student, který nezvládl státní maturitu 
z matematiky a ústní část zkoušky z čes-
kého jazyka, kde si vylosoval Máj Karla 
Hynka Máchy. Vyučující také k maturi-
tě nepustili jednoho studenta z 6.SA. 
Zkoušky ho dodatečně čekají v září. 

Ani úspěšným maturantům ale „učební 
maratón“ nekončí. V průběhu června ješ-
tě některé z nich čekají přijímací zkoušky 
na vysoké školy. Doufejme, že i v nich 
obstojí na výbornou. 

Nikola Staňková

Třídní profesorka 6.SA 
Mgr. Štěpánka Marková

Zdroj: Jiří Válek
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Plastová zatravňovací dlažba 
Puruplast je ideální pro zpevnění 
všech typů nejen zatravněných ploch – 
od zahrad, přes parkoviště, cesty a 
chodníky, střechy a výběhy pro koně.    
Jednoduchá manipulace a pokládka.  

 

HAVE  spol. s r.o. 
Bělomlýnská  45  

Praha 9 - Čakovice 

Tel.: 603 730 624 

wwwwww..hhaavveepprraahhaa..cczz  

Hodně zdaru jim popřála 
i místostarostka Blanka Klimešová
 » Úspěšní absolventi čakovické 

střední školy si 12. června slavnost-
ně převzali maturitní vysvědčení. 
Maturitní zkouškou zakončili svá 
studia žáci oborů Chovatel cizokraj-
ných zvířat, Kuchař – číšník a Pod-
nikání. 

Slavnostní ceremoniál se konal v kon-
certním sále čakovického zámku. Matu-
ranty sem doprovodili nejen třídní uči-
telé, ale také rodiče a přátelé. Předávání 
se účastnili i významní hosté – mezi nimi 
například místostarostka městské části 
Blanka Klimešová, předsedkyně maturit-
ní komise Hana Lachnittová nebo před-
sedkyně školské rady SOŠ a SOU a záro-

Maturanti ze SOŠ a SOU vykročili do života
veň ředitelka ZUŠ Marie Podvalové Ivana 
Heřmánková. 

„Po slavnostním zahájení a klavírním 
vystoupení přivítala všechny přítom-
né ředitelka školy Mgr. Věra Nováková,“ 
popisuje průběh slavnostního aktu na 
webových stránkách školy výchovný 
poradce Antonín Anders. „Všichni hosté 
pak ve svých projevech zdůraznili přede-
vším význam vzdělání v životě člověka.“ 
Ceremoniál byl zakončen přípitkem a fo-
tografováním tříd. 

„Všem našim žákům gratulujeme k úspěš-
nému ukončení studia,“ dodává pan Ande-
rs. „A přejeme jim mnoho štěstí v budou-
cím pracovním i osobním životě.“

Nikola Staňková
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 » Tématem tohoto vydání je škol-
ství v naší městské části. Podívejme 
se proto alespoň v datech, jak se vy-
víjelo od prvopočátků až po dnešní 
dobu. Jeho historie je více než zají-
mavá a stojí za přečtení.

Obecná škola v Třeboradicích
První školou na území dnešní MČ Praha 
– Čakovice byla obecná škola v Třebora-
dicích. Ta byla zřízena za vlády císařov-
ny Marie Terezie; zpočátku jako škola 
triviální, později farní. Původní škola 
byla pouze jednotřídní, ale v roce 1856 

Naše školy dnes a kdysi
byla rozšířena o druhou třídu, v roce 
1881 o třetí a v roce 1895 o čtvrtou. Až 
do otevření čakovické školy chodily do 
Třeboradic děti z širého okolí, například 
z Mírovic, Veleně, Miškovic, Letňan i sa-
motných Čakovic. 

Nová čakovická škola
V roce 1878 byla v Čakovicích otevře-
na první trojtřídní škola, která se v roce 
1881 rozšířila na čtyřtřídní. Školní budo-
va č. p. 100 (dnešní gymnázium) byla po-
stavena v letech 1881-82 A. Richterem 
z  Českého Brodu a její celkový náklad 

činil 15 835 zl. Vzhledem k nárůstu oby-
vatel Čakovic i okolních obcí byla za dal-
ší čtyři roky škola rozšířena na pětitřídní. 
Na přelomu století již bylo tříd sedm.

Za zmínku jistě stojí osoba řídícího uči-
tele Jana Urbana, který v Čakovicích pů-
sobil již dlouhou dobu a kromě školních 
povinností byl též členem obecního za-
stupitelstva a prvním kronikářem obce. 

Počet žáků neustále rostl, a tak bylo roz-
hodnuto o výstavbě nové školy. Nová 
budova č. p. 500, stojící dnes na nám. 
J. Berana, byla postavena za 178 dní (tj. 
od podepsání zadávací smlouvy 10. 12. 
1935 do kolaudace 25. 9. 1936). Škola 
byla skutečně moderní stavbou, která 
měla vše potřebné a na svou dobu sku-
tečně přepychové vybavení: ústřední 
vytápění, tělocvičnu s jevištěm, koupel-
nu se sprchami, bazénem a dalšími spe-
cializovanými hygienickými zařízeními, 
umyvadla v každé třídě, elektrické osvět-
lení, moderní šatny, žulové obklady aj. 
Otevření školy se konalo slavnostně dne 
28. 10. 1936 a přítomen byl mimo jiné 
i bratr prezidenta Beneše, senátor Vojta 
Beneš, který v Čakovicích také působil 
jako učitel.

Nová škola č. p. 500 v roce 1942
Zdroj: archív

Původní stavba první čakovické školy 
z roku 1882. Za těmito zdmi se učily 
základním dovednostem děti z Čakovic, 
Miškovic, Třeboradic i Letňan
Zdroj: archív
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Fotohádanka
V minulém čísle jste správně hádali, že se jed-

nalo o Otavskou ulici v Čakovicích. Dnes již toto 

místo pozbylo svůj vesnický ráz, ale dle množství 

správných odpovědí je patrné, že jej lze stále 

dobře rozeznat. První správnou odpověď nám 

tentokrát zaslala paní Klára Drahoňovská, které 

gratulujeme. 

Uhodnete i tentokrát naši fotohádanku? Poznáte 
stavení vyfotografované na přelomu 19. a 20. sto-
letí? *

Foto: Jaroslav Svoboda

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

Klára Drahoňovská se svojí dcerkou poznala 
Otavskou ulici jako první

Budova dnešního gymnázia na 
pohlednici z roku 1940

Zdroj: archív

Poznáváte místo na historické pohlednici?  

Neváhejte a pište na mail:  

jaroslav.svoboda@cakovice.cz nebo unas@cakovice.cz
Na nejrychlejšího opět čekají zajímavé odměny.

Moderní historie
V letech 1982-84 proběhla rekonstrukce 
budovy a došlo také k přistavění nové 
části školy, což ji rozšířilo o deset samo-
statných tříd, tři specializované učebny, 
šest kabinetů, centrální šatny pro obě 
budovy a o další účelové prostory. Bu-
dova také byla propojena se starou ško-
lou č. p. 100. V těchto letech nesla jméno 
prvního poválečného ministra školství 
Zdeňka Nejedlého, v současnosti pak 
má ve svém názvu jméno Dr. Edvarda 
Beneše.

V roce 2007 byla provedena další rekon-
strukce, na přístavbě bylo ještě posta-
veno jedno patro a škola byla rozšířena 
o dvě třídy a tři odborné učebny. Ve stej-
ném roce došlo k přístavbě sportovní ví-
ceúčelové haly vedle školy. V roce 2012 
pak byla provedena další přístavba tříd 
do výklenků pod střechou na původní 
budově č. p. 500.

Gymnázium kdysi…
V budově staré školy č. p. 100 bylo v roce 
1953 zřízeno gymnázium, jehož ředite-
lem se stal Miloš Schmidt. V roce 1964 
bylo přestěhováno do prostor zámku 
a v roce 1973 na Prosek. K opětovnému 
otevření čakovického gymnázia došlo až 
v roce 1993. Od této doby je především 

gymnáziem šestiletým. První ředitelkou 
po znovuotevření školy se stala Iva Ště-
pánová, která gymnázium vedla až do 
roku 2006. Škola v současné době nabí-
zí šestileté vzdělání všeobecného nebo 
humanitního zaměření a čtyřleté studi-
um s rozšířenou výukou jazyků. 

Jaroslav Svoboda, Nikola Staňková
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 » V předešlém měsíci jsme byli 
svědky několika významných kul-
turních akcí. Jednou z nich byl také 
Den s Cirkusem. Zábavné a hravé 
odpoledne pro děti i dospělé přilá-
kalo na sedm stovek návštěvníků, 
kteří přišli oslavit desáté narozeniny 
Mateřského centra Cirkus.

MC Cirkus bylo oficiálně zaregistrováno 
jako občanské sdružení v dubnu 2004. 
Na letošní rok tak připadlo desáté vý-
ročí vzniku a jeho představitelé se roz-
hodli, že uspořádají zábavný den pro 
děti i dospělé nejen z Čakovic, Miškovic 
a Třeboradic. Program byl velmi pestrý. 
„Den s Cirkusem probíhal celou neděli 
před čakovickým zámkem a v parku. Na 
programu bylo vystoupení kejklíře Vojty 
Vrtka, jeho žonglérská dílna, dále ukázka 
sportu frisbee, ukázka cvičení, herna na 
pískovišti v parku, malá ZOO z Miškovic, 
hraní na africké bubny, výtvarná dílna, 
pohádka Sváťova divadla, koncert ka-
pely Pískomil se vrací. Na stánku mateř-
ského centra si děti mohly vyzvednout 
svačinky, které nám věnovali sponzoři, 
naše omalovánky a pexeso, rodiče si 
případně mohli zakoupit naše tričko,“ 
popsala nám celý den zakladatelka MC 
Cirkus Kateřina Arnotová. Podle jejích 

 » Čtrnácté Čakovické slavnosti jsou 
za námi. Tak jako v loňském roce, 
ani letos nám počasí nepřálo. Ale 
i tak se téměř 500 dětí z našich 
mateřských škol a ze základní ško-
ly v celé budově SOŠ a SOU dobře 
bavilo . 

A bylo se na co koukat, co poznávat 
a  dokonce co hladit. Studenti hostitel-
ské školy ochotně předváděli třeba psy, 
chameleóny, pavouky, hady, morčata, la-
boratorní krysy a další cizokrajná zvířata. 
Studenti také vysvětlovali dětem, jak se 
zvířata chovají, čím se krmí, kde žijí a do-
plnili i informace o náročnosti chovu.

Den s Cirkusem přilákal na sedm set návštěvníků

Živá zvířata i gymnastika. To byly Čakovické slavnosti 2014

odhadů se na akci v průběhu celého 
dne vystřídalo zhruba 700 návštěvníků, 
jejichž reakce byly veskrze pozitivní. „Při-
šla spousta nadšených návštěvníků. Den 
s Cirkusem jim nabídl bohatý celodenní 
program, možnost strávit příjemný jarní 
den v zámeckém parku, pro děti připra-
vil nové zážitky a pro všechny možnost 
zažít Čakovice jinak,“ dodává ještě Kate-
řina Arnotová.

Ovšem Den s Cirkusem nebyl jedinou 
akcí, kterou mateřské centrum připra-

vilo. „Celoročně pořádáme jednou mě-
síčně vždy v úterý dopoledne divadelní 
představení pro děti a v zimních mě-
sících v neděli odpoledne navíc diva-
dla pro celé rodiny. Všechny informace 
o našem programu je možné najít na 
stránkách www.mccirkus.cz,“ doplňuje 
ještě zakladatelka centra. Zájemci si jistě 
vyberou a na divadelních představeních 
mohou strávit příjemné chvíle.

(red)

Oslava desátých narozenin Mateřského centra Cirkus 
přilákala do prostoru u zámku na sedm set návštěvníků

Zdroj: MC Cirkus

Dětem se věnovali cvičitelé ze spolku Gym 
Gym. Kdo je tvořivý, vyráběl umělecké dílo 
pod dohledem Mgr. Pravomily Vyklické ze 
ZUŠ M. Podvalové
Zdroj: Ivana Heřmánková
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Živá zvířata doplnily materiály z pražské ZOO. Kdo si vše 
prohlédl a chtěl se trochu protáhnout, navštívil třídu, kde si 
hravou formou vyzkoušel gymnastické cvičení na měkkém 
a bezpečném nářadí a  také svoji sílu, obratnost a odvahu. 
Dětem se věnovali cvičitelé ze spolku Gym Gym. Kdo byl tvo-
řivý, vyráběl umělecké dílo pod dohledem Mgr. Pravomily 
Vyklické ze ZUŠ M. Podvalové. Ti otužilejší venku vyzkoušeli  
nafukovací skluzavku tygra nebo skákací hrad Popeláři.  Ani 
hladem a žízní nikdo nestrádal. V jídelně bylo plno dobrot: 
bramboráčky, párečky v rohlíku, moučníky a limonády, venku 
se grilovaly špekáčky z Globusu, které byly moc dobré. 

Navečer se pak sešli všichni, kdo mají rádi temperamentní 
hudbu. Programem nás provázela moderátorka Štěpánka 
Duchková. Zahájení patřilo dětem ze Základní školy Dr. E. Be-
neše s paní učitelkou Kamilkou Babkovou, hlavní část mezi-
národní  kapele CARIBE, která je žánrově zaměřená na hudbu 
Latinské Ameriky a Kuby. Hudební jádro skupiny tvoří vynika-
jící zpěvák původem z Bolívie Felix Aquirre.  Překvapením pro 
všechny byla půvabná tanečnice, která nás naučila tancovat 
salsu. Vlastně jen někoho z nás, pan starosta to totiž již bra-
vurně předváděl. A jak na závěr poznamenal, byl to krásný 
den.

Díky všem sponzorům, paní ředitelce Mgr. Věře Novákové, 
učitelům a studentům SOŠ a SOU  a učitelkám výtvarného 
oboru ZUŠ M. Podvalové.

Před čtrnácti lety byla založena hezká tradice a já věřím, že 
bude pokračovat i v dalších letech.

Ivana Heřmánková, předsedkyně kulturní komise

FILM JEDE!

CVIČENÍ 
PRO SENIORY 
ZDARMA 

CVIČENÍ PRO SENIORY
– intenzita a náročnost přizpůsobena pro seniory 
55+, aktivita kombinuje prvky dechových, protaho-
vacích, mobilizačních a nenáročných posilovacích 
cviků využívajících speciálních cvičebních stanovišť.

NORDIC WALKING
– aerobní aktivita vhodná pro všechny, obzvlášť 
pro seniory, lidi s menší nadváhou poněvadž při ní 
dochází k adekvátní zátěži srdečně cévního systému
a důkladnému zapojení celého těla. Je to výborná 
prevence proti civilizačním chorobám a vhodný 
kondiční trénink pro všechny, kteří mají rádi 
příjemně intenzivní pohyb na čerstvém vzduchu.

Cvičení je na vlastní zodpověd-
nost. Maximální počet cvičenců 
na jedné lekci = 25 cvičících. 
Počet cvičenců na Nordic wal-
king je neomezen!! O závaž-
ných zdravotních omezeních je 
nutno před zahájením cvičení 
informovat trenéra. Za ztráty 
osobních věcí v průběhu cviče-
ní organizátor nenese hmotnou 
ani žádnou jinou zodpověd-
nost. Trenér je na místě vždy  
a v případě nepříznivého počasí 
rozhodne na místě, zda-li se cvi-
čení bude konat. Hůlky na nor-
dic walking a cvičební podložku
má každý své vlastní s sebou.

Organizační informace:

změna v rozpisech vyhrazena  •  www.cakovice.cz, www.BudFitSeniore.cz

den čas druh cvičení místo
úterý 10.00  ‐10.50 Nordic walking vstup do Čakovického

parku z ul. Cukrovarskáčtvrtek 10.00  ‐10.50 Cvičení pro seniory

Dne 4. 6. 2014 se lekce konat nebudou z důvodu 
pořádání Sportovních her seniorů, na které jste srdečně zváni!

Na cvičení Vás zve Ing. Alexander Lochman Ph. D., starosta MČ Čakovice.

městská část Praha  – Čakovice
rozvrh od 1. května do 30. října 2014

Zájemci o inzerci ve zpravodaji „U nás v Čakovicích“ 
mohou dle ceníku inzerce vyplnit formulář „Objednávka 

inzerce“ (ke stažení na www.cakovice.cz) a zaslat ho na 
adresu: inzerce@cakovice.czIN

ZE
R

C
E
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 » Fanoušci Dalibora Jandy a jeho 
dcery Jiřiny mají v těchto dnech 
opravdu důvod k radosti. Světlo svě-
ta totiž spatřilo nové DVD s názvem 
Dalibor Janda „60“ – Prototyp a zá-
roveň i nový duet Pátý perný den. 

Dalibor oslavil v loňském roce životní 
jubileum a oslavu pojal zpěvák opravdu 
velkolepě – v podobě dvaceti koncertů 
po celém Česku i Slovensku. Závěreč-
ný koncert z O2 Areny, který proběhl 
17. prosince loňského roku, byl symbo-
lickým zakončením celé narozeninové 
šňůry. Kromě Dalibora a dcery Jiřiny za-
hráli a zazpívali význační hosté jako Felix 
Slováček, Jan Vodňanský, Petr Kadlček 
nebo Robert Fox. A právě záznam toho-
to koncertu právě vychází na DVD.

„O2 Aréna byla báječná, přišlo deset ti-
síc lidí, kdo tam byl nebo viděl DVD, tak 
může posoudit sám,“ neskrývá radost 
nad koncertem Dalibor Janda.

Za kmotry Genzer a Suchánek
Slavnostní křest DVD se uskutečnil v Lo-
cacafe baru a za kmotry mu byli známí 

Dalibor Janda: megakoncert z O2 Areny právě na DVD
baviči a moderátoři Richard Genzer a Mi-
chal Suchánek. Křtu se účastnily i další 
osobnosti: velká fanynka Kateřina Brožo-
vá, Hanka Mašlíková, Alexander Hemala 
a jiní. Na zbrusu novém DVD máte mož-
nost vidět kompletní záznam neopako-
vatelného vystoupení z O2 Arény.

Od Popradu po Plzeň  
Narozeninové turné bylo opravdu ná-
ročné. Dalibor Janda projel celé Česko 
a Slovensko a jako vždy byla hlavní „ve-
doucí zájezdu“ akcí dcera Jiřina. Podle 
jejích slov bylo například slovenské pu-
blikum báječné: „Velmi povedený kon-
cert v  průběhu turné byl ve Zlíně. V tu 
dobu se hrálo finále extraligy a i přesto 
bylo plno. To nás moc potěšilo. Další byly 
v  Popradu a Michalovcích na východě 
Slovenska. Slováci byli skvělí, myslím, že 
jiní než my Češi, víc pozorní. Mám pocit, 
že mají víc rádi romantiku a možná si to 
s námi víc užili.“ 

Následovaly pak další koncerty v ČR, 
namátkou jmenujme Brno, Ostravu či 
Plzeň.

Pátý perný den
Další novinkou kromě nového DVD je 
i  duet Dalibora a Jiřiny s názvem Pátý 
perný den. Duet pokřtili kmotři společ-
ně s novým DVD a největší aktualitou 
je nyní asi i právě natočený videoklip 
k písni. „Natáčelo se v centru Prahy a po-
inta byla právě ten ruch lidí, který všude 
okolo je a ještě navíc v tom centru je ho 
možná až příliš. Bylo super počasí, tep-
loty jako v tropech a to se k té rychlejší 
písničce určitě hodilo,“ popisuje natáče-
ní klipu Jiřina Jandová.

Jaké má ale Dalibor plány do budoucna? 
Konec kariéry rozhodně nechystá. „Mám 
takový rest z mládí, mám připravené 
nějaké hard rockové písně a chtěl bych 
natočit desku v tomto duchu,“ dodává 
s úsměvem Dalibor Janda.

Jaroslav Svoboda

Foto: Kromě DVD Dalibor Janda „60“ & 
Prototyp zažil křest i nový duet Dalibora 

s dcerou Jiřinou Pátý perný den
Zdroj: Dalibor Janda
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 » V právě končící fotbalové sezóně 
2013/2014 se plně projevuje dlou-
hodobá práce s mládeží v SK Třebo-
radice. Začátek této spolupráce se 
datuje již do roku 2008, kdy parta 
nadšenců chtěla najít cílené spor-
tovní vyžití svým dětem. 

Pro připomenutí historie je potřeba opět 
zmínit, že v areálu třeboradických se v té 
době podařil za přispění dotací vybudo-
vat umělý trávník. Tím se zvýšila kapacita 
ploch pro fotbal.  Následně se mohl na-
plno rozjet plán rozvoje mládežnických 
mužstev. Jako většina začátků, ani ty 
v  Třeboradicích nebyly lehké. Díky roz-
šíření nedalekého čakovického sídliště 
a celkového nárůstu obyvatel městské 
části však Třeboradice brzy měly dosta-
tečné množství malých fotbalistů. 

V letošní sezóně tak mohou sklízet ovo-
ce své práce, protože hned dvě mládež-
nická mužstva přetavila svoji snahu do 
prvenství ve svých soutěžích. Jedná se 
o starší přípravku a mužstvo mladších 
žáků. 

Starší přípravka, vedená koordinátorem 
třeboradické mládeže Jaromírem Kur-
kou, v podzimní části vyhrála všechna 
svá utkání. Přivezla také několik prven-

Třeboradickému fotbalu se vyplácí dlouhodobá práce s mládeží
ství z turnajů. Například z turnaje Šmíca 
cup v Chabrech, který se pořádá pod 
záštitou bývalého reprezentanta Vladi-
míra Šmicera.  V zimní přípravě pak malí 
fotbalisté dvakrát přivezli 1. a jednou 
2. místo z turnajů v Běchovicích. 

Úspěšné tažení letošní sezóny zhodno-
til trenér těmito slovy: „Jarní část sezó-
ny byla hlavně o motivaci na všechna 
utkání a o úspěchu v zápasech s muž-
stvy, s kterými jsme bojovali o prvenství 
v tabulce. Jediné utkání jara, které jsme 
prohráli, byl zápas s TJ Praga, která vy-
hrála 4:3. V té chvíli jsme v tabulce měli 
stejný počet bodů, ale vzájemné zápasy 
se obrátily v náš prospěch, jelikož jsme 
na Pragovce vyhráli 6:2. Jediná jarní 
prohra ovšem nezkalila radost z dlou-
hodobých výsledků a kluci zaslouženě 
obsadili 1  místo. Velký dík patří všem 
klukům, kteří reprezentovali v této věko-
vé kategorii třeboradický fotbal, za před-
vedenou hru a hlavně celkový přístup 
k  tréninkům a zápasům. Stejně tak vel-
kou podporu představovalii rodiče, coby 
řidiči a fanoušci.“ 

Mladší žáci po podzimní části vyhráli je-
denáct z dvanácti zápasů a ztratili body 
pouze s týmem Loko Vltavín. Soutěž byla 
tedy pro žáky dobře rozehraná, a tak se 

poprvé v zimním období objevila my-
šlenka porvat se o postup do přebo-
ru. Trenérka týmu Kateřina Češpivová 
naplánovala náročnou zimní přípravu 
v podobě týdenního soustřední na ho-
rách a účasti na turnaji Meteoru Praha. 
Výsledky se projevily hned v prvním 
jarním zápase s Bohnicemi. Třeboradičtí 
kluci přehrávali soupeře jak kombinační 
hrou, tak hlavně důrazem v osobních 
soubojích a vyhráli naprosto přesvědči-
vě 9:2. Následnými  zápasy mladší žáci 
v klidu proplouvali. V půlce května přišel 
opět zápas s Loko Vltavín na jeho půdě. 
K tomuto klíčovému zápasu trenérka 
poznamenala: „Bylo potřeba do kluků 
dostat zdravé sebevědomí a vyvolat 
v nich touhu poprat se o prvenství i bez 
dvou našich klíčových opor, které nám 
v té doby vypadly. Kluky se nám podařilo 
zdravě nabudit, fanoušků jsme s sebou 
měli mnoho a hoši se na hřišti rvali jako 
lvi. Konečný stav 2:4 v náš prospěch byl 
za výkon všech velmi spravedlivý.“

V dalších zápasech si mladší žáci už své 
první místo pohlídali a mohou tak slavit 
svůj postup do nejvyšší pražské soutěže 
- pražského přeboru.  

Jakub Čáp/red

Třeboradická starší přípravka, vedená koordinátorem mládeže Jaromírem Kurkou, v podzimní části vyhrála všechna svá utkání
Foto: Karel Vysoudil



CVIČENÍ 
ZDARMA
PRO MAMINKY 
na mateřských 

CVIČENÍ PRO MATKY S DĚTMI

jednoduché cvičení venku s trenérem 
kombinující posilovací a strečinkové cviky 
s využitím instalovaných fitnessových prvků 
formou kruhového tréninku.

Během cvičení je zajištěno 
hlídání dětí.

Cvičení je na vlastní zodpo-
vědnost. O závažných zdra-
votních omezeních je nutno 
před zahájením cvičení in-
formovat trenéra. Za ztráty 
osobních věcí v průběhu 
cvičení organizátor nenese 
hmotnou ani žádnou jinou 
zodpovědnost. Trenér je na 
místě vždy a v případě ne-
příznivého počasí rozhod-
ne na místě, zda li se cvičení  
bude konat. Cvičební pod-
ložku má každý vlastní s se-
bou. Maximální počet cvičích 
na jedné lekci je 25.

Organizační informace:

změna v rozpisech vyhrazena  •  www.cakovice.cz, www.BudFitSeniore.cz

městská část Praha  – Čakovice
rozvrh od 1. května do 30. října 2014

den čas druh cvičení místo
pondělí 10.00  ‐10.50 Cvičení pro maminky fitness hřiště na konci

ul. Bermanovastředa 15.30  ‐16.20 Cvičení pro maminky

Na cvičení Vás zve Ing. Alexander Lochman Ph. D., starosta MČ Čakovice.


