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Advent přivítaly koledy a zářící 
vánoční strom, str. 20
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Žaluzie, rolety, garážová vrata, plisé, 
sítě proti hmyzu, markýzy, garnýže, 

šití záclon, shrnovací dveře, čalounění 
dveří, silikonová těsnění - úspora 30% 

tepla. Petříček,  
tel: 606 350 270, 286 884 339, 
www.zaluzie-rolety-praha8.cz

Daňová přiznání, vedení účetnictví, 
jednání s institucemi, od r.2016 
kontrolní hlášení, elektronická 

evidence tržeb. Tel. 739040608, 
www.ucetni-praha9.cz.

Hledáme šikovnou babičku 
či tetičku na pomoc s dětmi 

a domácností. Přibližně 10 hodin 
týdně v Miškovicích, detaily na tel.: 

725801799. Masáž v pohodlí Vašeho domava 
- relaxační, sportovní. Cena 250,- Kč 
/40 min (doprava v Praze 9 a okolí 

v ceně, dále po dohodě).  
Tel.: 604 52 95 85.

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

PERFECT BODY - Nové aerobně 
posilovací cvičení v Čakovicích. 

Každý čtvrtek v 18.30 v nově 
zrekonstruované budově ZŠ 

v ul. Dyjská. Cena 85 Kč. Poskytuji 
i výživové poradenství, jídelníček na 

míru! 739 619 241,  
bulankova.monika@gmail.com, 

www. to-be-fit.cz

!! Odvoz starého nábytku na skládku !!
Stěhování všeho druhu. Vyklízení 

sklepů, bytů, pozůstalostí atd. 
Naložíme a odvezeme cokoliv. 

Vše za rozumnou cenu. 
Volejte: 773 484 056

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

Sháním ke koupi řadovou garáž 
v Čakovicích. Tel.: 724 542 731.

KADEŘNICTVÍ MEGGII v Letňanech 
(Pavla Beneše 750/12) hledá 

MANIKÉRKU do svého salónu. 
Tel.: 775 473 782.

Pro náš sklad v Čakovicích - areál 
Impera Park hledáme skladníka. 

Práce na zkrácený pracovní úvazek. 
Tel.: 721 346 444.

OM CHANTING -  Harmonizace 
Těla, Mysli & Ducha.OM Chanting 

transformuje naši negativitu 
v pozitivitu. PŘIJĎTE A PŘIDEJTE SE 

K OM CHANTINGU ZDARMA. Každou 
neděli od 20h v Čakovickém zámku.

Více info: tel.739544693.

HODINOVÝ MANŽEL - odborné 
řemeslné práce. 

Telefon: 774 908 240.

Nabízíme k pronájmu nebytové prostory po rekonstrukci o velikosti  122m2 v uzavřeném areálu bývalého 
statku v Líbeznicích, okr. Praha – východ. Parkovací stání k dispozici. Prostory se skládají ze 4 větších místností 

(22,5+16,4+36,5+25,3m2), kuchyňského koutu (4,3m2), zádveří (13m2) a sprchového koutu s wc (4,3m2). Lze pronajmout jako 
kancelář, částečně i jako skladové prostory. Cena Kč 15.900 bez DPH, elektřiny, plynu a vody. K pronájmu IHNED. 

Volejte na tel. 606 021 985

Nabízím k pronájmu nebytové 
prostory - 300 m2 v Praze 9 - 

Miškovicích . Více info na emailu: 
eurodelta@volny.cz.

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
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Fotbalisté Miškovic skončili na podzim pátí
S nástupem prosince skončily fotbalové soutěže. S trenérem 
Petrem Seidelem jsme zhodnotili podzimní účinkování jeho 
svěřenců z FC Miškovice. Ti obsadili v jedné ze skupin 1. B třídy 
pátou příčku.

Pod úspěchy Slavie je podepsán i Richard 
Šubrt
Momentálně nejlepším týmem v ženském fotbale u nás je 
Slavia Praha. Ta obhájila mistrovský titul a postoupila do 
čtvrtfinále Ligy mistryň. Jak to u holek v kopačkách chodí, jsme 
si popovídali s Richardem Šubrtem z realizačního týmu.

Advent přivítaly koledy a zářící strom
V první prosincový den přivítal zpěv koled advent. Před 
čakovickou Základní uměleckou školou Marie Podvalové 
se rozzářil vánoční strom, zavoněl svařák a zakřupalo 
cukroví. Vánoce již klepou na dveře.

Pojede nová autobusová linka 159
Občané využívající železniční dopravu se dočkají několika 
pozitivních změn. A novinkou je také zřízení autobusové linky 
159, která bude mít trasu Náměstí Jiřího Berana - Miškovice - 
Nádraží Kbely.

Kriminalita je nejmenší za poslední roky
V naší městské části je bezpečno. Potvrzují to nejen čísla, 
ale také povídání s místostarostkou Blankou Klimešovou 
a Ondřejem Palem, vedoucím místního oddělení Policie České 
republiky v Čakovicích.

Čakovický kuchař Mirek Kalina je 
Master Chef
Jedním z porotců reality show TV Nova Master Chef je kuchař 
Mirek Kalina z Čakovic. S ním jsme si popovídali nejen o této 
show, která má sledovanost 2 miliony diváků týdně, ale i o tom, 
jak se mu v Čakovicích líbí.

Z obsahu

U nás v Čakovicích – zdarma pro své občany vydává měsíčně MČ Praha – Čakovice, Periodický tisk úzmeního samosprávného 
celku, Náměstí 25. března 121, 196 00 Praha – Čakovice, IČ: 00231291 – tel.: 283  061  419, fax: 283  933  497, email:  
unas@cakovice.cz, mestska.cast@cakovice.cz, www.cakovice.cz. Za obsahovou a gramatickou správnost příspěvků nesou 
odpovědnost autoři. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, redakčně upravovat, případně nepřijmout k  otištění. 
Nevyžádané rukopisy a  fotografie se nevracejí. Za  obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Redakce: Michal Káva. 
Jazyková korektura: Michal Káva. 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 2015.

Slovo 

starosty

rád bych se vrátil k nepochopitelným teroristickým 
činům v Paříži. Všichni jsme otřeseni vlnou násilí, 
která Evropu a hlavně Francii pronásleduje. Je to 
pro Evropu velikým mezníkem. Ta nyní bude muset 
posílit nejen svoji identitu, ale rovněž své hranice. 
Starostce Paříže Anne Hidalgo a francouzskému 
velvyslanci u nás, panu Jean-Pierre Asvazadouria-
novi, jsem poslal kondolence a podporu.

Doufejme, že v Praze i celé České republice, bude-
me v budoucnu tohoto laciného násilí ušetřeni.

Jak říkal francouzský zpěvák a písničkář Jacques 
Brell „Opatrnost nebo strach z nás dělá invalidy“. 

I když je to velice těžké, tak je důležité se nebát. Ví-
tězství pro teroristy je totiž právě ten pocit strachu 
v nás.

Přátelé, věřím, že nadcházející vánoční období 
nám přinese pocit míru, lásky a soucitu a že si le-
tošní Vánoce všichni užijeme v pohodové a klidné 
atmosféře.

S úctou Váš starosta
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.

Milí sousedé,
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 » V letošním roce připadlo datum 
celostátních změn na železnici na 
neděli 13. prosince. Naší městské 
části se letošní změny týkají více 
a naštěstí v tom dobrém směru. Pa-
radoxně největší změnou pro cestu-
jící využívající železnici, konkrétně 
linky S3 a S34 do centra je zřízení 
nové autobusové linky číslo 159. 
Jak tato linka souvisí železniční do-
pravu? Poměrně hodně.

Nová autobusová linka 159
Tato linka je totiž zřízena v trase Náměstí 
Jiřího Berana - Miškovice - Nádraží Kbely 
a to zejména cestujícím z Miškovic a vý-

Cesty vlakem podle nového grafikonu
chodní části Čakovic umožní získat rych-

lejší spojení v kombinaci autobus-vlak. 

Například z Miškovic potrvá cesta (při 

přestupu z autobusu na vlak ve Kbelích) 

na Masarykovo nádraží asi 30 minut, při-

čemž cesta autobusem 158 a metrem 

je o cca 15-20 minut delší. Na autobusy 

budou od rána do cca 15 hodin navazo-

vat ve Kbelích vlaky ve směru do centra, 

což je patrné z jízdního řádu autobusu 

linky 159, od kbelského nádraží budou 

naopak autobusy navazovat na vlaky 

z centra. Konkrétní jízdní řády naleznete 

např. na stránkách organizátora Pražské 

integrované dopravy (www.ropid.cz). 

Další výhodou nové linky bude obnove-
ní přímého spojení z Miškovic do Kbel 
a  naopak, které zaniklo před cca 3 roky 
s přeložením linky 202 mimo území Miš-
kovic a větší část Čakovic. Mimochodem 
pamatujete si ještě na číslo 159? Pro ty, co 
nevědí, do roku 2001 se jednalo o hlavní 
(nejfrekventovanější) autobusovou linku 
na území Čakovic, která v 2. polovině 90. 
let jezdila v přepravních špičkách v inter-
valu 5 minut. Takového intervalu pravda 
obnovená „devítka“ nedosahuje a s ohle-
dem na současnou trasu dosahovat v do-
hledné době nebude. Interval na lince je 
totiž stanoven na 30 minut ve špičkách a 
60 minut mimo špičku, s tím že autobus 
zatím bude jezdit pouze ve všední dny.

Další rozvoj nové linky 159
Dlouhodobým záměrem městské části 
Praha - Čakovice a Praha 19, se kterou 
jsme na zřízení linky spolupracovali, je 
aby byla linka 159 prodloužena z ná-
městí J. Berana přes novou zastávku 
u  sokolovny „Nádraží Čakovice“ kolem 
zámku až do sídliště Čakovice, čímž by 
do budoucna bylo zajištěno spojení do 
blízkosti nádraží Čakovice ze všech hlav-
ních rezidenčních částí - ze sídliště (159), 
z Miškovic (158, 159) a z Třeboradic (295). 
Jedinou výjimkou by zůstala zatím ob-
last Červeného Mlýnu, kde zatím nelze 
zavést přímou linku do centra Čakovic 
a  cestující musí využívat přestupu na za-
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stávce OC Čakovice. Zde jsou ale směro-
vé preference  cestujících s ohledem na 
relativně komplikovanější přístup k vla-
ku pochopitelně poněkud jiné. Dlouho-

dobým přáním naší městské části je také 
zavést spoje linky 159 ke všem spojům 
linky S3 a S34, tedy zavést celodenní in-
terval 30 minut a 60 minut o víkendech.

Autobusy na lince 159 budou jez-
dit kompletně nízkopodlažní a půjde 
o  tzv.  midibusy (tedy menší autobusy) 
značky SOLARIS, které bude vypravo-
vat klíčovská garáž, a které můžete znát 
např. z linky 151.

Posílení linky S3 o víkendech
Další příjemnou novinkou je posílení ví-
kendového provozu na lince S3 od změ-
ny grafikovu vlakové dopravy. Bude za-
veden pravidelný 60 minutový takt mezi 
Čakovicemi a Vršovicemi. Spoje, které 
dosud ve svých časových polohách o ví-
kendech nejezdily budou vypravovány 
jen z Vršovic do Čakovic a obráceně jako 
další čistě pražské spojení.

Vyšší kapacita na lince S34
Zároveň dojde od 14. prosince k navýše-
ní kapacity vybraných spojů ve špičkách 
na lince S34, kde bude k motorovým vo-
zům připojován jeden vlečný vůz. Tím se 
zvýši kapacita spojů na přibližně dvojná-
sobek a uleví se přetíženým spojů, kde 
již nyní nezbývají místa k sezení.

Přejeme Vám příjemné cestování a mno-
ho spokojených kilometrů na cestě do 
práce, do školy, za zábavou či kamkoliv 
jinam nejen v roce 2016.

Ing. Jiří Vintiška, místostarosta



6 mĚStSkÁ čÁSt

Důležité je, aby si lidé všímali svého okolí, říká Ondřej Palo, 
vedoucí čakovického oddělení PČR
 » O autokriminalitě jsme si popoví-

dali s vedoucím místního oddělení 
Policie České republiky v Čakovicích, 
nadporučíkem Ondřejem Palem.

Pane nadporučíku, jak na tom v naší 
části s trestnou činností jsme?

Naše oddělení má kromě městské části 
Praha Čakovice (Čakovice, Třeboradice, 
Miškovice) na starosti rovněž Kbely, Vi-
noř a Satalice. Celkem v celém našem 
obvodu evidujeme ročně mezi 650 až 
750 trestných činů, přičemž v Čakovicích 
(Čakovice, Třeboradice, Miškovice) je to 
do 400 trestných činů za rok. A ta ten-
dence je klesající. Za celý loňský rok bylo 
trestných činů na území městské části 
Čakovice 325, letos do 15. listopadu evi-
dujeme 214 činů. Je tedy evidentní, že 
jejich počet klesá.

A jak je to s autokriminalitou?

Platí konstantní stav. Co se týče přímo od-
cizených vozidel, tak v roce 2010 jich bylo 
39, následující dva roky 22, v roce 2013 26, 
v roce 2014 10 a letos do 15. listopadu 15.

Jsou to v rámci celé Prahy "dobrá" čísla?

Ano, jsme hodně pod pražským průměrem.

Navyšuje autokriminalitu například 
veliké parkoviště u Globusu?

U nákupních center se vozidla tolik ne-
kradou, dochází spíše k vloupání. Za po-
slední tři čtyři roky je to nejčastěji díky 
neopatrnosti kupujícího, který si nechá 
tašku na předním sedadle, nechá ote-
vřeno a jde dozadu nakládat do kufru 
nakoupené zboží.

A co konkrétní místa v městské části? 
Například neustále se rozrůstající ča-
kovické sídliště?

Tam jsou problémy spíše s vykrádáním 
sklepů a podobně. Na sídliště se nastě-
huje spousta lidí, ale přímo od develo-
pera není zabezpeční dostačující. Hodně 
se rozmáhají kamery do jednotlivých 
domů, ale často to naráží, protože to 
musí odsouhlasit všichni jeho obyvatelé. 
Co se týče trestné činnosti na vozidlech, 
tak to nijak nevybočuje.

Pomohl by kamerový systém přímo 
v ulicích městské části?

Určitě ano. Dělali jsme rozbor ulic, kde je 
zvýšená trestná činnost ohledně vozidel. 
Uvidíme, bylo by to každopádně fajn. 
Často se není čeho chytit. Odcizená vozi-
dla jsou jednou z nejtěžších problematik 
na odhalování pachatelů.

Existuje nějaké ideální zabezpeční vo-
zidla?

Bezpečnost v naší městské části roste, těší místostarostku 
Blanku Klimešovou
 » V naší městské části je bezpečno. 

Alespoň to vyplývá ze slov místosta-
rostky Blanky Klimešové, která má 
v gesci právě bezpečnost, i Ondřeje 
Pala, vedoucího místního oddělení Po-
licie České republiky oddělení Čakovi-
ce. "Jsem moc ráda, že jsme jednou 
z nejbezpečnějších lokalit na území 
hlavního města Prahy," neskrývá spo-
kojenost čakovická místostarostka.

Paní místostarostko, podle čísel od Po-
licie ČR je u nás bezpečněji než v minu-
lých letech. Je tomu tak?

Ano, je tomu tak. Máme u nás bezpečně-
ji. Počet případů, jimiž se policisté museli 
zabývat, za poslední roky viditelně pokle-
sl. Pro subjektivní zvýšení pocitu bezpečí 
obyvatel i objektivně měřitelné ukazate-
le vyšší bezpečnosti v naší městské části 
se snaží uplatňovat řadu opatření i úřad 
městské části. Máme zde i fungující měst-
skou policii, která má pro výkon služby dvě 
motorky, využívajíc je od jara do podzimu 
a automobil. Statistika PČR jasně ukazuje, 
že od roku 2010 se kriminalita snižuje.

Čím si tento fakt vysvětlujete?
Vysvětluji si to hlavně dobrou spolupra-
cí městské policie s policií ČR. Ještě dnes 

si živě pamatuji mé začátky na radnici, 
když jsem iniciovala schůzku s městskou 
policií, státní a místním provozovatelem 
diskotéky. Tento podnikatelský projekt 
mi v naší části přidělával mnoho starostí. 
Jednalo se zejména o rušení nočního kli-
du, vandalismus a znečišťování veřejné-
ho prostranství. Nakonec se nám poda-
řilo přimět provozovatele ke spolupráci, 
která fungovala.

Považujete Vy sama osobně městskou 
část za bezpečnou?

Mohla bych říci, že může být bezpečnost 
v naší městské části lepší, ale vzhledem 
k tomu, že vím, jaká je to náročná práce, 
tak jsem ráda, že se policii daří krimina-
litu rapidně snižovat. A jsme díky tomu 
jednou z nejbezpečnějších lokalit na 
území hlavního města Prahy. Za to pat-
ří můj veliký dík všem příslušníkům PČR 
a  městské policii, působící v naší měst-
ské části.

Pro ještě větší snížení kriminality by jis-
tě přispěl i kamerový systém, že?

Ano, to v každém případě. Požádala jsem 
o spolupráci PČR i MP, kdy do konce roku 
bude zpracován návrh kamerového sys-
tému pro naši městskou část. Veškerá 
jednání s Magistrátem hlavního města 

Prahy nasvědčují tomu, že se ho v  naší 
městské části dočkáme. Bez pomoci 
MHMP to nebude možné zrealizovat. 
Jedná se o velmi nákladnou investici.

Jaké další novinky se v rámci bezpeč-
nosti chystají?

Novinek bude hned několik. Již zmí-
něná příprava ke spuštění kamerové-
ho systému, plánujeme rovněž nákup 
radaru na měření rychlosti. S PČR i MP 
hledáme nejvhodnější řešení, která bu-
dou na konkrétní místa „šitá na míru“. 
Někde bude vhodný například stacio-
nární radar, jinde bude vhodnější radar 
úsekový či zpomalující semafor. Chci se 
také věnovat preventivním programům, 
takzvaným „dnům bezpečnosti“ a „seni-
or akademii“, kde s městskou policií již 
spolupracujeme.

Blíží se vánoční svátky a Nový rok, co 
byste popřála svým spoluobčanům?
Všem spoluobčanům bych chtěla závě-
rem popřát příjemné prožití vánočních 
svátků, které budou naplněné radostí, 
štěstím, vnitřní harmonií a pohodou. 
A jako každý rok všem přeji do nového 
roku pevné zdraví. Ať se vám v roce 2016 
daří k vaší spokojenosti. 

Text: Michal Káva
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 » Třídní schůzky nepatří mezi nej-
oblíbenější aktivity žáků i jejich ro-
dičů. Na čakovické Základní škole 
Dr. Edvarda Beneše proto už před 
třemi lety zahájili projekt "Tři v jed-
nom". O co jde?

"Jde o soukromé setkání rodič, dítě, učitel. 
Učitel se domluví s rodiči na termínu a má 
pak dostatek prostoru k probrání toho, co 
trápí všechny strany. Běžné třídní schůz-
ky bývaly čtyřikrát až pětkrát za rok, teď 
je máme dvakrát, na začátku a  na konci 
školního roku, k tomu pak dvakrát projekt 
Tři v jednom," vysvětluje zástupkyně ředi-
tele Kateřina Švajdová, která spolu s ředi-
telem Martinem Střelcem tento projekt 
do čakovické ZŠ přivedla.

,"Primárně je to děláno kvůli tomu, aby 
mělo dítě prostor sdělit, jak se mu pracu-
je, jak svou činnost hodnotí, jaké má ná-
pady na zlepšení. Svůj názor sdělí rovněž 
rodiče a samozřejmě také učitel, který to 
vše posuzuje ze svého hlediska. Náplň 
těchto schůzek by se ovšem měla týkat 
práce žáka ve škola, jak zapadá, nemělo 
by jít o schůzku, na které se primárně 
řeší prospěch. Ale to, jak se ve škole cítí," 
vysvětluje paní Švajdová.

Čakovická ZŠ úspěšně praktikuje nový projekt soukromých 
schůzek učitel - žák - rodiče „Tři v jednom“

Pro samotné učitele je to ideální pří-
ležitost, jak se se svými žáky seznámit 
o něco blíže a popovídat si o tom, co je 
možné zlepšit. "Obě strany si dají cíle 
a  za několik měsíců pak mohou zhod-
notit co se povedlo a co ne," pokračuje 
zástupkyně ředitele.

Jak již bylo řečeno, klasické třídní schůzky 
jsou brány hlavně jako sdělení prospěchu 
žáků rodičům a na podrobnější individu-
ální pohovor nezbývá čas. Při schůzkách 
"Tři v jednom" je tomu naopak. Samotní 
žáci mohou bez ostychu říci, co je trápí.

"Ze začátku tam ten ostych trochu je, ale 
co mám zpětnou vazbu, tak učitelé se 
smáli, že i prvňáčci bez problémů školu 
i svoji práci zhodnotí a řeknou si o další 
otázku. Vše je dáno typem a charakte-
rem dítěte," usmívá se Kateřina Švajdová. 
"Často se stává, že chodí oba rodiče. A to 
je dobře, oba pak mají možnost s učite-
lem mluvit. V komorním prostředí je pří-
jemnější a otevřenější možnost vše pro-
brat. Není taktní probírat děti, které mají 
problémy s chováním, před celou třídou 
při běžných třídních schůzkách. Ani na 
to třeba není čas. Učitelé mají i své kon-
zultační hodiny, ale ty žáci využívají spí-

še k doučování," dodává.

Přihlásit se na takovou schůzku je vel-
mi jednoduché. Učitel do tabulky na 
internetu zapíše své termíny a rodiče 
si tak mohou vybrat. " Rodičům nejsou 
časy přidělovány, učitelé jsou flexibilní 
a umožňují rodičům vybrat si čas, jak 
jim to vyhovuje . V prvním týdnu těchto 
schůzek je běžné, že ve škole zůstávají 
do půl osmé do večera," komentuje zá-
stupkyně ředitele.

Jak nápad přinést projekt "Tři v jednom" 
vznikl? "Inspirovali jsme se na jiných ško-
lách. Třídní schůzka trvá hodinu a je pryč. 
Pro učitele i provoz školy je to sice časově 
náročné a bylo potřeba také učitele získat 
a motivovat je tím, že to má smysl. A díky 
reakcím všech tří stran jsem přesvědčena, 
že to smysl má. Jde o ideální cestu, jak 
být rodičům blíže. Je to jedna z možnos-
tí, jak říci, co mají na srdci. Noví učitelé, 
kteří k nám přijdou a tohle třeba z jiných 
škol neznají, tak sami říkají, že je to pro ně 
obrovským přínosem. Poznají se s rodiči 
a vyříkají si plno věcí," pochvaluje si zave-
dení projektu Kateřina Švajdová.

Text: Michal Káva

Provoz ÚMČ Praha – Čakovice
během VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

23.12. -  Úřad MČ pro veřejnost 
otevřen jen do 12.00 hodin

30.12. -  Úřad MČ pro veřejnost 
otevřen jen do 12.00 hodin

31.12. -  Úřad MČ pro veřejnost 
UZAVŘEN

Informace Pražských služeb 
pro občany 
Informace Pražských služeb pro občany, 
kteří mají nasmlouvaný odvoz bioodpadu 
(prosince 2015 – březen 2016)
Odvoz bioodpadu pro občany s nasmlou-
vaným odvozem vždy v pátek, každý lichý 
týden. Termín prvního odvozu je v pátek, 
04. 12. 2015 a termín posledního odvozu 
18. 03. 2016. O aktuálním svozu v přísluš-
né lokalitě je možné se informovat na 
www.psas.cz, nebo na telefonním čísle 
284 091 451.

Trestná činnost na vozidlech
území MČ Čakovice

počet TČ poš. vl. kr.
2010 392 8 71 39
2011 365 3 45 22
2012 308 7 38 22
2013 426 12 56 26
2014 325 12 44 10
2015 214 7 18 15

poš. - poškození vozidla, vl. - vloupání do 
vozidla, kr. - krádež vozidla

*  Mezi vozidla (osobní, nákladní) jsou za-
hrnuty rovněž motocykly, návěsy  a pří-
pojné vozíky.

Rok 2015 - statistiky do 15. 11. 2015

Čím více překážek, tím samozřejmě lépe. 
Když jde pachatel náhodně, tak si vy-
bere třeba auto bez Defend locku. Sto-
procentní zabezpečení ale neexistuje. 
Dobrý je skrytý spínač, něco, co není sé-
riově vyráběné a s čím si zloděj neporadí 
snadno.
Když mi někdo odcizí vozidlo, jakou 
mám vůbec naději, že se najde?
Na rovinu, malou. V devadesáti procen-
tech případů jsou odcizená vozidla ještě 
tu noc někde rozebraná. Když se to stane 
v noci a vy to zjistíte až po několika hodi-
nách, tak už je většinou pozdě. Vcelku to 
auto třeba není prodejné, ale na náhrad-
ní díly ano.
Co byste občanům městské části dopo-
ručil?
Apeloval bych na ně, ať si všímají okolí 
a  pokud se jim nezdá absolutní malič-
kost, ať neváhají a ihned volají linku 
158. Špatné pořadí je například sledo-

vat podezřelou osobu z okna, okřiknout 
ji a pak teprve volat. Nejlepší je rovnou 
zavolat a pak sledovat. Lidé se nemusí 
bát volat. Je lepší stokrát planě zavolat 
158 než jednou nezavolat, když se stane 
opravdu problém.

Text: Michal Káva
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Městská část Praha - Čakovice
vyhlašuje ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění

tyto ZÁMĚRY

Č.j.  04996/2015/ÚMČPČ        
rozhodnutím RMČ ze dne 2. 11. 2015 
usnesením č. USN RM  566/2015
Pronájem nebytového prostoru v objek-
tu Cukrovarská č. p. 230, postaveném na 
pozemku parc. č. 1375, obec Praha, k. ú. 
Čakovice.

Popis a rozsah pronajatých nemovitostí: 
Jedná se o nebytový prostor umístěný 
v 1.podzemním podlaží, z přední části pří-
stupný z úrovně terénu, se samostatným 
vstupem, o celkové výměře 123,01m2. 

Dispozice: zádveří 8,99 m2, sklad 
23,03 m2, sklad 28,34 m2, sklad 44,42 m2, 
sklad 18,23 m2.
Nebytový prostor nemá v dobrém tech-
nickém stavu vnitřní povrchy (omítky, 
podlahy) a ZTI instalace a nájemce jej 
bude přejímat do nájmu ve stavu jak 
stojí a leží.

Cena za pronájem: Částka ročního ná-
jemného za pronájem předmětného ne-
bytového prostoru vzejde z výsledků VŘ.

Doba nájmu: Doba nájmu bude neur-
čitá s možností okamžité výpovědi bez 
uvedení důvodu. Možnost amortizace 
vynaložených nákladů bude předmě-
tem jednání.

Způsob hodnocení nabídek:
Nabídky budou vyhodnoceny dle těchto 
kriterií:

 � výše nabídnutého nájemného 
 � záměr využití nebytového prostoru

Obálku zřetelně označte „Výběrové ří-
zení: Cukrovarská 230 – neotvírat“, 
a to nejpozději do dne 30.  12.  2015 do 
12.00 hod.

Č.j.  005161/2015/ÚMČPČ        
rozhodnutím RMČ ze dne 13. 11. 2015 
usnesením č. USN RM  591/2015                                

Pronájem nebytového prostoru – garáže 
ev.č. 382, na pozemku parc. č. 1288/25, 
obec Praha, k. ú. Čakovice 

Popis a rozsah pronajaté nemovitos-
ti: Jedná se o nebytový prostor garáže 
o celkové výměře 21 m2. Nebytový pro-
stor nemá v dobrém technickém stavu 
vnitřní povrchy (omítky, podlaha). 

Cena za pronájem: Částka ročního ná-
jemného za pronájem předmětného ne-
bytového prostoru vzejde z výsledků VŘ.

Doba nájmu: Doba nájmu bude určitá, 
počínaje dnem podpisu nájemní smlou-
vy, a to 5 let. 

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

Způsob hodnocení nabídek: Nabídky 
budou vyhodnoceny dle těchto kriterií:

 � výše nabídnutého nájemného 

Obálku zřetelně označte „Výběrové ří-
zení: garáž ev.č. 382 – neotvírat“, a to 
nejpozději do dne 18. 12. 2015 do 12.00 
hod.

Č.j.  05349/2015/ÚMČPČ        
rozhodnutím RMČ ze dne  30.11.2015 
usnesením č. USN RM  622/2015                                

Pronájem nebytového prostoru – garáže 
ev.č. 49, na pozemku parc. č. 1348/285, 
obec Praha, k. ú. Čakovice 

Popis a rozsah pronajaté nemovitos-
ti: Jedná se o nebytový prostor garáže 
o celkové výměře 18 m2. 

Cena za pronájem: Částka ročního ná-
jemného za pronájem předmětného ne-
bytového prostoru vzejde z výsledků VŘ.

Doba nájmu: Doba nájmu bude určitá, 
počínaje dnem podpisu nájemní smlou-
vy, a to 5 let. 

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

Způsob hodnocení nabídek: Nabídky 
budou vyhodnoceny dle těchto kriterií:

 � výše nabídnutého nájemného 

Obálku zřetelně označte „Výběrové ří-
zení: garáž ev.č. 49 – neotvírat“, a to 
nejpozději do dne 15. 1. 2016 do 12.00 
hodin.

Č.j.  005350/2015/ÚMČPČ        
rozhodnutím RMČ ze dne  30.11.2015 
usnesením č. USN RM  623/2015                                

Pronájem nebytového prostoru – gará-
že ev.č. 351, na pozemku parc. č. 493/8, 
obec Praha, k. ú. Čakovice 

Popis a rozsah pronajaté nemovitos-
ti: Jedná se o nebytový prostor garáže 
o celkové výměře 21 m2. 

Cena za pronájem: Částka ročního ná-
jemného za pronájem předmětného ne-
bytového prostoru vzejde z výsledků VŘ.

Doba nájmu: Doba nájmu bude určitá, 
počínaje dnem podpisu nájemní smlou-
vy, a to 5 let. 

Nabídka musí obsahovat: Výši nabíze-
né ceny – nájemného za 1 měsíc. 

Způsob hodnocení nabídek: Nabídky 
budou vyhodnoceny dle těchto kriterií:

 � výše nabídnutého nájemného 

Obálku zřetelně označte „Výběrové ří-
zení: garáž ev.č. 351– neotvírat“, a to 
nejpozději do dne 15. 1. 2016 do 12.00 
hodin.

Nabídky obsahující veškeré náležitosti a podepsanou příslušnou osobou (uchazečem, případně statutárním zástup-
cem uchazeče u právnických osob) je třeba doručit na adresu Městská část Praha – Čakovice, nám. 25. března 121, 

196 00, Praha 9 – Čakovice poštou nebo osobně do podatelny úřadu na adrese: Cukrovarská 52, Praha 9 – Čakovice. 

Více informací a podrobnější popis výběrových řízení naleznete na: www.cakovice.cz

Prohlídka nemovitostí: Na 
vyžádání po telefonické 
dohodě s paní Markétou 

Baťkovou, tel. 283 061 429.

Městská část Praha – Čakovice 
si vyhrazuje právo nevybrat 

žádnou z doručených nabídek.
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Přebor školní mládeže ve sportovním lezení na obtížnost vyhrála 
Bára Zítková z čakovické ZŠ Dr. Edvarda Beneše
 » Ačkoliv lezení na obtížnost jako 

sport není v naší městské čás-
ti sportem úplně běžným, máme 
v Čakovicích v tomto sportu jednu 
velmi dobrou a nadějnou zástupky-
ni. Na jaře jsme o ní psali v sou-
vislosti s loňskými úspěchy jak na 
závodech, tak na skalách, nyní o ní 
s velkým potěšením píšeme znovu.

Na konci listopadu se v Újezdě nad Lesy 
konal Přebor školní mládeže ve spor-
tovním lezení na obtížnost a desetiletá 
Bára Zítková vybojovala pro ZŠ Dr. Ed-
varda Beneše další zlato. Mladé lezkyni 
k  vynikající reprezentaci čakovické školy 
gratulujeme a zároveň jsme si dovolili 
se Báry zeptat na shrnutí letošního roku 
a na plány pro rok příští.

Báro, jak bys z hlediska svého lezení 
rok 2015 shrnula?

Já jsem letos moc nelezla. Závodila jsem 
a trénovala celý loňský rok, letos táta 
chtěl, abych si léto užila normálně a vě-
novala se i jiným činnostem. Takže jsem 
si užila koníčky, jezdila na vodu, byla na 
táboře, ale nelezla jsem. 

Ty jsi tedy nelezla a ani netrénovala?

Ne. Před prázdninami jsem vlastně lezla 
naposledy někdy koncem dubna. Pak 
táta řekl, že si dáme všichni pauzu, a po-
kud budu chtít, že začneme znovu na 
podzim.

A chtěla? 

Jasně, už koncem srpna jsem si chtěla jít 
zalézt, ale táta nepovolil. Takže jsme za-
čali popolézat opravdu až v září.

Bez většího tréninku jsi chtěla hned zá-
vodit?

Samotný trénink mě nebaví, takže když 
jsem se trochu rozlezla, hned jsem zača-
la hledat, kde bych si mohla zazávodit, 
třeba i když bych na dobré místo nemě-
la. A navíc, je několik závodů, na které 
jezdíme pravidelně už několik let a ty 
bych vynechat určitě nechtěla, protože 
se tam potkávám s kamarády, které jinak 
třeba měsíc nebo dva nevidím.

A jak jsi na nich dopadla?

Už několik let jezdíme na závody v Ru-
zyni, ty jsem vyhrála. Pak na byly závody 
na Smíchově, tam jsem skončila druhá 
za o rok starší kamarádkou, pak jsme byli 
v Ústí nad Labem, tam jsem také vyhrála, 
no a nakonec Přebor školní mládeže, kde 
jsem závodila za naší školu. To jsem vy-
hrála také. Jo a vlastně jsem vyhrála ještě 
boulderové závody v Brně na BVV, když 
tam byl veletrh SportLife.

V jarním rozhovoru jsi zmínila, že bys 
ráda lezla i na skály. Jak to s nimi tedy je?

Špatně. Letos jsme na skalách vůbec ne-
byli.

Co plánuješ zajímavého na příští rok?

Příští rok bych chtěla zase závodit celý. 

Kromě našich oblíbených závodů bych 

se chtěla zúčastnit seriálu závodů pořá-

daných Českým horolezeckým svazem. 

A doufám, že příští rok se mi zase pove-

de vyhrát mistrovství České republiky. 

Pokud by se někomu lezení zalíbilo 
a chtěl by si ho zkusit, máš pro něj něja-
kou radu nebo tip?

Určitě. Kdyby někdo chtěl, může si jít 

zalézt s námi. Chodíme převážně do Vy-

sočan na stěnu BigWall, je to kousek. Le-

zení je tam dobré pro všechny, není po-

třeba mít strach. A kdyby tam byl někdo 

se mnou, ráda mu pomohu a ukážu co 

a jak. Jsou tam fajn kroužky, určitě bych 

doporučovala každému, aby si lezení vy-

zkoušel.

Text: Michal Káva

Foto: archiv Báry Zítkové
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Přijmeme pracovnice 
kompletace 

papírenského zboží, modelů, elektroniky. 

Provozovna Praha 9-Čakovice. Informace 

po-pá od 8:00 do 16:00 na emailu: 

cakovice.eurodelta@volny.cz ,

tel. č. 724776102, 724776103.

Eurodelta spol. s r.o., provozovna Praha 9 Čakovice vytváří 
pracovní pozice pro místní obyvatele. A shání nové síly
 »  V seriálu o podnikatelích z naší 

městské části se dnes podíváme za 
panem JUDr. Václavem Ducháčem, 
jednatelem společnosti Eurodelta 
spol. s r.o., která má svoji provozov-
nu  v ulici Ostravická. 

„Společnost byla založena v roce 1991. 
Stejně jako jiné společnosti prošla svým 
vývojem a hledáním svého zaměření 
činnosti. Od roku 1995 svoji činnost za-
měřila na kompletaci výrobků papíren-
ských a doplňků modelové železnice. 
Postupně došlo k rozvoji zakázek a za 
tímto účelem vytvořila i dnešní provo-
zovnu v Čakovicích v roce  2000,“ stručně 
popisuje začátky svého povídání JUDr. 
Václav Ducháč.

Dnes se společnost Eurodelta orientuje 
hlavně na kompletaci papírenského zbo-
ží obecně určeného pro kreativní tvor-

bu nejen dětí.Další významné činnosti 
jsou i  obchodní aktivity,kdy společnost 
prodává velkoobchodně kreativní zboží 
či modely automobilů. Pro spotřebite-
le je nabídka prostřednictvím e-shopu  
www.kreativacek.cz. V Čakovicích je zá-
roveň výdejní místo.

„Společnost dnes zaměstnává na této 
provozovně 36 zaměstnanců, převážně 
žen. K dalšímu rozvoji své činnosti stále 
hledáme manuelně zručné pracovnice. 
Právě tvorba pracovních míst v okra-
jových částech Prahy, by měla být zají-
mavá a pro občany výhodná. Čakovice 
a přilehlé obce s existencí škol, školek 
vytváří ideální podmínky pro matky, aby 
nemusely mnohdy dojíždět za prací do 
jiných částí Prahy. Což mnohdy bývá 
časově, finančně náročné a mnohdy 
spojeno i se zbytečným stresem. Dnes 

Bohužel na inzeráty nám reagují osoby, 
které mají zájem o přivýdělek. Což bo-
hužel nepotřebujeme. Provozovna se 
nachází v bývalém areálu ZPA, kde bylo 
mnoho zaměstnanců se zaměřením na 
elekroniku. Právě pro doplňky modelové 
železnice, které vyžadují určitou kvalitu 
a zejména funkčnost neboť jsou urče-
ny pro modeláře, potřebujeme profese 
elektromechanik nebo aspoň pracovni-
ce, které mají zkušenosti se slaboprou-
dou elektronikou, pájením a podobně. 
Bohužel, ale i tohle je dnes asi nedostat-
kové zboží,“ rozpovídal se pan Ducháč.

Veškeré zboží, které pracovnice společ-
nosti Eurodelta vyrobí, je exportováno 
do zahraničí na významné zákazníky 
a  končí na pultech v celém EU včetně 
tuzemského trhu. „Zakázky realizujeme 
pro řadu významných zahraničních spo-
lečností, proto je požadována i kvalita. 
Na ní dbáme, máme na tom postavené 
naše dobré jméno a zákazníci nás opě-
tovně oslovují, což nás těší,“ doplňuje.

Text a foto: Michal Káva

provozovna sídlí nedaleko školy i školek, 
zaměstnanci by nemuseli nikam daleko 
dojíždět. Chce to ale dávku manuelní 
zručnosti, což je i základem pro dosaho-
vání dobrého finančního ohodnocení. 
Držíme zásadu, aby každý zaměstnanec 
si sám svojí zručností tvořil cenu hodiny 
své práce. Tak uvidíme, zda v Čakovicích 
a přilehlých obcích ještě jsou manuel-
ně zruční lidé, což poznáme podle jisté 
odezvy. Bohužel, ale dnes  moc mladých, 
kteří by chtěli manuálně pracovat a byli 
alespoň trochu zruční, je asi málo. Ve 
společnosti je řada pracovnic, které pro-
šly celým vývojem společnosti. Některé 
odešly již i do důchodu. My potřebuje-
me průběžně stav pracovnic doplňovat. 
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Čakovičtí senioři cestují s Klubem po celé republice
 » Senioři z naší městské části se 

pravidelně scházejí v Klubu senio-
rů, který již dlouhou řadu let vede 
Ina Soroková. "Scházíme se každou 
středu od 14 hodin," říká v povídání, 
v němž se ohlíží za akcemi v letoš-
ním roce.

Jak dlouho v Čakovicích Klub seniorů 
už funguje?

Funguje od roku 2003, co jsem nastou-
pila na úřad.

Kolik sdružuje členů?

Členem se stává každý, kdo přijde na ně-
jakou přednášku.

Je počet členů neomezený nebo na-
opak omezený například kapacitou?

Každý, kdo je seniorem z Čakovic, Třebo-
radic nebo Miškovic může na naše akce 
dorazit. V klubu jsou místa pro třicet lidí, 
ale vždy se najde nějaké řešení, jak se 
tam vejít i ve větším počtu.

Kde se scházíte a jak často?

Scházíme se vždy v naší klubovně v bu-
dově úřadu ve středu od 14 hodin. Ně-
kdy je výjimkou i jiný den, vše záleží na 
tom, jak má přednášející čas.

Jak takové schůzky probíhají?

Nejsou to vyloženě schůzky, ale tématic-
ky zaměřená odpoledne. Buď něco tvo-
říme nebo virtuálně cestujeme po růz-
ných zemích a městech nebo se vracíme 
zpět do historie. Dozvídáme se také na-
příklad něco i o zdraví.

Takže vše probíhá v příjemné a veselé 
náladě?

To rozhodně. (usmívá se)

Častou náplní doprovodného progra-
mu jsou i různé výlety, že?

Ano. Výlety mimo Prahu a v teplých mě-
sících i vycházky po památkách Prahy 
a okolí jsou velmi oblíbené.

Na jakém hezkém místě jste letos se se-
niory byli?

Je toho spousta. V Českém Krumlově, 
na hradě Bouzov, za tvarůžky v Lošticích 
a naposledy jsme navštívili hrad Kost 
a  také výrobnu trubiček v Hořicích. Ne-
smíme zapomenout ani na třídenní výlet 
na Šumavě.

A na co zajímavého se mohou těšit se-
nioři v příštím roce?

Na třídenní výlet na Moravu, kde navští-
víme Macochu, Boskovice a okolí. Dále 
pak na jednodenní výlety na zámky Žle-
by, Kuks a na vodní nádrž Les Království.

Text: Michal Káva, Foto: Ina Soroková

Klub seniorů
Přednášky na prosinec 2015

16. 12. 2015 od 14.00 hod.  – M. Mečíková - Vánoční deko-
race na stůl

Přednášky na leden 2016
13. 1. 2016 14.00 hod. – Pavla Lešovská – „Kutná Hora“ 
dataprojekce
20. 1. 2016 14.00 hod. – Eva Sokolová – „Slavní cizinci 
v Praze“
27. 1. 2016 14.00 hod. – Renata Havlová  – „Překyselení 
organismu“

Přednášky na únor 2016
3. 2. 2016 14.00 hod.  – PaedDr. M. Štilec,  Ph.D.  – Výživa 
jako prevence zdraví
10. 2. 2016 14.00 hod. – Pavla Lešovská – „Zajímavosti se-
verních Čech – hrad Grabštejn, Kryštofovo údolí a Chrasta-
va“
17. 2. 2016 14.00 hod. – Zlatuše Knollová – „Za čajem na 
Srí Lanku“ -  přednáška s  s ochutnávkou cejlonského čaje
24. 2. 2016 14.00 hod. – Eva Sokolová – „Jede, jede poš-
tovský panáček“ – historie poštovnictví

V pořadí již šestý Kárafest opět podpořil dobrou věc
V třeboradické restauraci Maximum pro-
běhl na konci listopadu šestý ročník hu-
debního festivalu Kárafest. Ten má tra-
dičně charitativní podtext, protože celý 
jeho výtěžek putuje na podporu florba-
lového klubu EWSC Praha, konkrétně 
tým Jaguars, který sdružuje handicapo-
vané hráče na elektrických vozících. Ná-
vštěvníci tak mohli podpořit dobrou věc 
nejen zaplacením vstupného, ale také 
zakoupením upomínkových předmětů s 
logem Jaguars.

Akce, jejímž partnerem byla Městská 
část Praha Čakovice, restaurace Maxi-

mum a společnost Zindulka & Partners, 
nabídla několik pražských rockových 
kapel - Generační problém, Apnoe, Blek 
Defekt, Anxiety a Doktor Triceratops.

Foto: Matěj Koudelka
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 » Je nejen skvělým kuchařem, ale 
v poslední době také mediálně nej-
známějším občanem Čakovic. Jde 
o Miroslava Kalinu, který je znám 
jako spolumajitel skvělé restaurace 
Kalina cuisine & vins, ale hlavně 
jako jeden z porotců hodně popu-
lární kuchařské reality show Master 
Chef, která běží na TV Nova.

Miroslave, jak jste se do poroty této 
show dostal?

Na doporučení jedné klientky, která 
k  nám chodí na jídlo. Pochopitelně ne-
budu jmenovat, ale byla to ona, která se 
zmínila u lidí, co show připravovali.

Před pár lety jste byl v hlavní roli show 
Kuchařská pohotovost, rozmýšlel jste 
si tuhle nabídku dlouho?

Moc dlouho ne. Zvažoval jsem to, co mi 
to přinese. Měl jsem zkušenosti právě 
z té Kuchařské pohotovosti, které ale ne-
byly příliš pozitivní. Skončilo to dřív, než 
se to vlastně pořádně rozběhlo. Byl špat-
ný vysílací čas, proto to nevidelo moc 
lidí, projekt byl předražený...

Je Master Chef časově hodně náročná 
záležitost?

Jeden díl rovná se jeden den natáčení. 
Začíná se v 9 hodin ráno krátkým brí-
fingem. Připravený scénář má někdy 25 
stran a často vzniká přes noc. Drama-
turgové a produceři to dají dohromady, 
takže kolikrát se stane, že ho ráno do-

V Čakovicích jsem nadšený a neměnil bych, přiznává věhlasný 
kuchař a porotce show Master Chef Miroslav Kalina

staneme opravdu ještě teplý z kopírky. 
(směje se) Není možné se to celé naučit 
za patnáct minut nazpaměť, ale projde-
me si to, zjednodušíme si nějaké texty 
nebo slovní obraty, abychom to udělali 
atraktivnější.

Seriál je už celý natočen, že?

Ano, vše už je hotové. Finále jsme točili 
1. září. Spousta lidí si ale myslí, že točíme 
živě. (usmívá se)

Vzhledem k tomu, že show Master Chef 
je v televizi teprve před branami finále, 
tak se asi nevyhnete otázkám, kdo že 
to celé vyhraje, že?

Už je to někdy otrava, protože na tohle 
se lidé ptají každý den. (směje se) Ať 
osobně při setkání nebo třeba při tele-
fonování. Ale nic samozřejmě prozradit 
nemohu.

Pozn. autora: Uběhly asi dvě minuty 
od této otázky a vedle sedící paní v jed-
né kavárně, kde rozhovor probíhal, se 
nakloní a říká: Dobrý den, můžete nám 
prozradit, kdo to vyhraje?

Je to také zábava nebo hlavně práce?

Už jsem to několikrát říkal, ale šel jsem 
do toho s tím, že si to chci hlavně užít. 
A že udělám vše pro to, aby si to užili 
i ostatní. A jde to výborně, protože to dě-
lám s lidmi, se kterými mě to baví. Měli 
jsme v porotě sami na sebe štěstí, ale i na 
štáb, který je fantastický. Všichni jsou to 
profíci, jsem v tomto ohledu velmi spo-

kojen. Promítlo se to i na výsledku. Show 
je velmi úspěšná a Nova musí být spo-
kojená.

Takže s porotci si sedíte?

Jsme na stejné vlně, i když jsme každý 
úplně jiný. Sedíme si. Nikdo si nepotře-
buje nic před nikým dokazovat, probíhá 
to bez tlaků, bez emocí, vše je přátelské. 
Kamarádíme se a setkáváme i ve volném 
čase. Vypomůžeme si na různých akcích, 
s Markem Raditschem jsem začal chodit 
i na tenis.

Za pár týdnů proběhne v televizi velké 
finále, co pak bude dál?

To záleží na televizi Nova. Slyšel jsem, že 
uvažují o pokračování, ale to je čistě na 
nich. Ani  nevím, jestli by pak chtěli stej-
né porotce. Je to každopádně zajímavý 
projekt, tak uvidíme, co to přinese. Šel 
bych do toho určitě znova.

Přijde vám někdy, jako profesionální-
mu kuchaři, úsměvné to, co soutěžící 
amatéři s jídlem vyvádí?

Je to úsměvné, ale určitě méně, než by 
si lidé mysleli. Někdy jsem si řekl "ježiš, 
co to dělá...", komické situace ale byly 
potlačené těmi neuvěřitelnými výkony 
soutěžících. Někteří před náma opravdu 
neuvěřitelně rostli. Jsou to velmi šikovní 
lidé, poučili se z našich rad a jejich výko-
ny byly takřka profesionální. Dokážu si 
představit, že mnozí z nich by mohli vařit 
v restauraci.

Na začátku třeba ne, ale jak je aktuálně 
ve hře posledních pár soutěžících, tak ti 
už opravdu něco musí umět...

Určitě ano, závěrečná šestka je plná 
skvělých kuchařů.

Show má obrovskou sledovanost, po-
znávají vás lidé na ulici?

Samozřejmě ano. (usmívá se) Když jsem 
dělal Kuchařskou pohotovost, tak mě 
také poznávali, ale Master Chef má sle-
dovanost dva miliony diváků týdně, 
takže o nás lidé vědí. Je fajn, že nás sle-
dují od šestiletých dětí přes teenagery, 
střední generaci až po starší lidi. Spekt-
rum lidí, kteří to sledují, je opravdu ve-
liký a reakce jsou pozitivní, což je super. 
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Někdy se samozřejmě někdo zeptá, proč 
jste vyhodili zrovna toho... Je to úspěš-
ný pořad a koukají na to i vzdělaní lidé, 
přesto, že to není intelektuální pořad. 
Kdyby byl, tak by to byla nuda. Má to 
svoji odbornou hloubku, všichni tři po-
rotci  jsme profesionálové, produkce 
nám nechává volnou ruku a naše hod-
nocení a rady, které udělujeme, dáváme 
s čistým svědomím. Je za tím vším mno-
haletá profesionální  zkušenost.

Představte nám vaši restauraci.

Restauace Kalina cuisine & vins sídlí v ulici 
Dlouhá u Staroměstského náměstí a byla 
otevřena 14. listopadu 2012, takže jsme 
nedávno oslavili třetí narozeniny. Při té pří-
ležitosti jsem se domluvil právě s kolegy 
porotci,  kteří přišli bez nároku na honorář 
uvařit k nám do restaurace pěkné šesti-
chodové menu. Pozvali jsme naše nejvěr-
nější klienty a udělali pořádný mejdan.

Na co se specializujete?

Vycházíme z francouzské kuchyně, ale 
máme samozřejmě i českou, která je 
v  určitých věcech fenomenální a ojedi-
nělá. Mimo některých předkrmů nedělá-
me asijskou kuchyni, vaříme zkrátka to, 
co máme rádi. Většinou z těch surovin, 
které jsou blízké našemu podnebí.

A ve spojení s kvalitním vínem, že?

Ano, společníkem je věhlasný someliér 
Vít Hepnar. Shodli jsme se na konceptu, 
on vymyslel název restaurace. Ačkoliv 
jsem nebyl ze začátku moc nadšen, že 
se to bude jmenovat jako já, tak ve světě 
je tohle běžné, že se to jmenuje podle 
šéfkuchaře. Naším konceptem je spojení 
dobrého jídla a dobrého vína. Snoube-
ní těchto dvou věcí je pro nás prioritní 
a podřídili jsme mu veškerý design a vy-
bavení restaurace. Od příborů, porcelá-
nu, po vinné sklo. Za zmínku stojí vinný 
lístek, který je zaměřený na francouzská 
vína, ale nabízí i vína z Německa a Ra-
kouska. Nezapomínáme samozřejmě ani 
na dobrá moravská a česká vína, která 
také máme v nabídce.

Je těžké se v dnešní době uživit gastro-
nomií, když najdete restauraci na kaž-
dém rohu?

Není to těžké. Naši klienti, ale nejen ti, 
mají zkušenosti ze světa a tak ustupují 

od gurmánství a přecházejí na gurmet-
ství, což jednoduše znamená, že dávají 
před kvantitou přednost kvalitě. Restau-
race je kulturní prostředí, kam by měl 
člověk chodit za zážitkem jak z jídla, tak 
z pití a také z atmosféry. Nejsme levná 
restaurace, ale klient k tomu dostane od-
povídající servis a velice si zakládáme na 
tom, že dostane i individuální  přístup. 
Každý klient je pro nás velice důležitý 
a je jedno, jestli chodí každý týden nebo 
přijde jednou za život.

Jak dlouho už žijete v Čakovicích?

Skoro deset let a připadám si, jako kdy-
bych tu žil celý život. Rozhodně nehod-
láme s rodinou bydlet jinde.

Takže se vám zde bydlí hezky?

Ano, jsem z toho nadšený. Tahle strana 
Prahy mi byla vždy blízká, protože můj 
táta pochází ze Záryb a mládí jsem trávil 
v této oblasti. V Čakovicích jsem byl teh-
dy na autokrosu, několikrát na koupališti 
a přišlo mi, že je to příjemná část. Jsem 
rád, že se nám podařilo získat v Čakovi-
cích byt a pak ho vyměnit za jiný, který 
celé rodině vyhovuje. Jsme spokojeni 
i  s  místem, kde bydlíme, s prostředím 
a  okolím. Jsem rád, jak nás lidé přijali 
a  získali jsme si tu velmi dobré přátele 
a kamarády. A doufám, že jak se městská 
část pěkně rozvíjí, tak se bude rozvíjet 
i po stránce gastronomie.

A jsme zase u toho jídla. Chtěl jste být 
kuchařem vždycky?

Ano, od mala. Nechtěl jsem být ani hasič, 
ani popelář, později ani gynekolog, byla 
to pro mě jasná volba. (směje se)

Blíží se vánoční svátky, neprozradíte 
spoluobčanům recept na nějakou spe-
ciální lahůdku?

Ač nejsem křesťan, tak jsem toho názo-
ru, že by se lidé měli přes den postit. Pro-
to bych nabídl recept na šneky připravo-
vané tím nejznámějším způsobem, tedy 
po burgundsku. To je v podstatě šnek 
v česnekovém másle s petrželí.

Tak povídejte...

Je to naprosto jednoduché, rychlé a vel-
mi chutné. Na jemno nasekáte hladkolis-
tou petržel a přidáte do ní česnek roze-
třený se solí. Přidáváme trochu citronové 
kůry, na jemno nasekanou cibulku nebo 
šalotku, kterou jsme předtím spařili v bí-
lém víně. Tím ztratí palčivost a zůstane 
sladká. Přidáváme také trochu cayen-
ského pepře a trochu pernoldu, což je 
anýzová pálenka. Kdo má rád, může při-
dat sardelovou pastu. Přidá se povolené 
máslo, smíchá se to dohromady a celá 
směs se dá do klasického stříkacího pyt-
le. Dále je potřeba mít zapékací misky, 
pokud člověk nemá ulity, které se dají 
koupit. Vemete šneka, nejlépe konzer-
vovaného, propláchnete vodou, necháte 
okapat, dáte do misky, nahoru stříknete 
bobek toho ochuceného másla, pak jen 
lehce posypete strouhankou a dáte na 
pět minut do trouby nebo pod gril. Nej-
lépe se k tomu pije víno Chardonnay. 
Patří k tomu samozřejmě bílá bageta, 
abyste měli čím vysosat to rozpuštěné 
máslíčko.

Text: Michal Káva
Foto: archiv Mirka Kaliny
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VVÁÁNNOOČČNNÍÍ  DDÁÁRRKKYY  PPRROO  LLAARRYY  
 

Stejně jako v loňském roce,   
i letos, se  
Základní umělecká škola Marie Podvalové  
zapojuje do projektu pomoci  
Záchranné stanici LARY  
pro odchycená a opuštěná zvířata.  
 

PPPOOOMMMOOOCCCIII   MMMŮŮŮŽŽŽEEETTTEEE   III   VVVYYY!!!   
 

 Dárky pro LARY shromažďujeme 
 do 22. prosince 2015 
pod vánočním stromkem 
 v prvním patře školy. 
 
Kromě psích granulí, konzerv,  
piškotů a jiných pamlsků, 
uvítáme také  
veterinární přípravky  
na blešky a jiné otravy,  
staré deky apod.,  
zkrátka vše, co by mohlo  
zpříjemnit život pejskům  
v LARY. 
 

PŘEDEM DĚKUJEME! 
 

www.odchyt-lary.estranky.cz 
www.zuscakovice.cz 

Komorní smíšený sbor

Štěpánka Heřmánková 
Collegium pražských trubačů  

26. 12. 2015 v 1500 hodin
kostel sv. Remigia v Praze–Čakovicích

Koncert se koná ve spolupráci s MČ Praha–Čakovice a Římskokatolickou církví v Čakovicích

GC_koncert_A4_inzerce.indd   1 27.11.2015   8:34:04

SOUSEDSKÝ TŘEBORADICKÝADVENT 
19. 12. 2015 – SOBOTA 

U KOSTELA V TŘEBORADICÍCH – SLAVIBORSKÉ NÁM. 

 
„Přijďte s námi oslavit přicházející Vánoce – nejkrásnější svátky roku“ 

PROGRAM 

13:15 – 13:30 Přivítání 

13:30 – 13:50 Divadelní představení pro děti „Adventní čas“ v podání spolku Bílej mlejn Čakovice 

14:00 – 14:45 Adventní mše svatá – P. Jan Maria Vianney Dohnal 

14:45 – 15:00 Koledy - pěvecké vystoupení dětí z MŠ Čtyřlístek 

15:00 – 15:30 Pohádka o zakleté princezně v podání divadla scénického a historického šermu Rebel-
film service Johanka production 

15.45 – 16.00 Sousedské povídání a společné zpívání koled 

V rámci adventní soboty se bude konat výstava betlémů vyrobených dětmi  
z MŠ Třeboradice, MŠ Čtyřlístek a MŠ Něvská a výstava výtvarných prací žáků ZUŠ  
Marie Podvalové • Doprovodná akce – živý betlém, umělecká dílnička Mvýtvarky. 

Občerstvení zdarma – vánočky, cukroví, perníčky, teplé nápoje 

NA AKCI VÁS SRDEČNĚ ZVE SOUSEDSKÝ TŘEBORADICKÝ SPOLEK 

 

Vstupné –zdarma 
 Akce se koná za podpory MČ Praha-Čakovice Změna programu vyhrazena 
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 » Děti z miškovického Oddílu mla-
dých hasičů se v listopadu zúčastnili 
celorepublikového halového závodu 
Memoriálu Marty Habadové v běhu 
na 60 m s překážkami. 

Jak vlastně takový závod probíhá? 

„Většinou se soutěží ve čtyřech závod-
ních drahách na tartanovém povrchu. 
Úkolem závodníka je překonat bariéru 
u kategorie mladších dětí a dívek vyso-
kou 80 centimetrů, u starších kluků je 
bariéra vysoká 150 centimetrů. Poté si 
musí vzít dvě hadice, které jsou umístě-
ny za bariérou a běží ke kladině, kde ha-
dice za běhu rozmotají. Poté seběhnou 
k rozdělovači, kde musí hadice a proud-

haSiči

Mladí hasiči zakončili závodní sezonu

Stále probíhá nábor nových 
členů do Oddílu mladých hasičů 
(od 6 do 17 let).

Zájemci se mohou přijít podívat 

každé pondělí od 16 do 19 hodin 

do hasičské zbrojnice v Miškovicích 

v ulici Ke zlatému kopci 8. Případně 

získat informace na emailu:

mh.miskovice@seznam.cz

nici pospojovat k sobě a doběhnout co 
v nejkratším čase do cíle. Vypadá to jed-
noduše, ale není tomu tak, záleží zde na 
rychlosti a šikovnosti závodníka,“ přibli-
žuje průběh a náročnost závodu Lukáš 
Horský, vedoucí Oddílu mladých hasičů.

V kategorii „mladší“ závodili S. Pončíko-
vá, V. Pončík, M. Ducháček, Š. Buryška, 
J. Krnáč a Š. Šedivý. V konkurenci 220 
závodníků se nejlépe umístil M. Duchá-
ček, kterému patřila 139. příčka. příčce. 
Následující závodní den běželi ve starší 
kategorii pouze dva závodníci, za dívky 
T. Koubová a za chlapce Z. Šturc. „Všem 
závodníkům moc děkujeme,“ usmívá se 
Lukáš Horský.

V polovině listopadu děti navštívili spo-
lečně s SDH Satalice a SDH Březiněves 
novou profesionální hasičskou stanici 
v Modřanech, kde byla připravena pro-
hlídka celé stanice, ukázky techniky, 
včetně exkurze krajského operačního 
střediska Hasičského záchranného sbo-
ru a linky 112.

„I když závodní sezona skončila, budou 
se děti od prosince nejen připravovat na 
další závody v uzlování, které se budou 
konat v únoru, ale také budou probírat 
například odznaky odborností u hasi-
čů, první pomoc a podobně. Všem moc 
děkujeme za přízeň, přejeme veselé vá-
noce a jen to nejlepší do nového roku,“ 
vzkazuje vedoucí Oddílu mladých hasi-
čů při SDH Miškovice.

Text: Michal Káva
Foto: Lukáš Horský
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 » Fotbalisté FC Miškovice za sebou 
mají povedený podzim v 1. B třídě. 
"Páté místo tabulky je dobré, ale tre-
nér by neměl být nikdy spokojený," 
usmívá se v rozhovoru trenér Petr 
Seidel.

Petře, skončila podzimní sezona a miš-
kovické áčko skončilo páté. Jste s pod-
zimem spokojen?

Sezóna skončila, ale naše láska k fotbalu 
trvá dál. To málo, co máme natrénováno, 
musíme udržet a tak se v Miškovicích 
pokračuje v tréninkových dávkách dál. 
Budeme trénovat do 19. prosince a vol-
no pak bude do 2. ledna. Musím říct, 
že s umístěním spokojený nejsem jako 
trenér. Trenér by totiž neměl být nikdy 
spokojený. Na druhou stranu musím 
všechny hráče pochválit za velmi slušně 
odehrané zápasy a celkový přístup. Spo-
kojený jsem tedy s naší hrou, výsledkově 
určitě ne.

Jaké vůbec byly předsezonní plány?

Před sezónou jsme měli vedení a hráči 
společný plán a ten byl konečně sta-
bilizovat mužstvo. V nižších soutěžích, 
myslím, je to to nejdůležitější. Nemusím 
určitě nikomu vysvětlovat, co to asi zna-
mená. Nazval bych to srdcovou proble-
matikou mužstev, co jsou na stejné úrov-

Bilancujeme fotbalový podzim: FC Miškovice
ni. Mohu říct, že se udělala spousta práce 
a za společným plánem jdeme stále dál. 

Páté místo ale vypadá výborně, mohlo 
to být i lepší?

Ano, máte pravdu. Páté místo, musím 
odpovědět, je dobré. Pro mě osobně 
dobré je známka za 3. 

Jakou úroveň má 1. B třída?

Tak tady bych se pozastavil nad touto 
otázkou. Úroveň bych nehodnotil, nerad 
bych se dotkl některých lidí, co těžko 
mohou mít srovnání. Na druhou stranu 
musím říct, že v mužstvech jsou hráči, 
kteří mají odehráno spoustu zápasů i ve 
vyšších soutěžích. Bohužel, mě mrzí jak 
někteří mladí hráči svůj herní projev do-
plňují neobjektivním hněvem. Starší hrá-
če v těchto soutěží musím opravdu jen 
pochválit. Bez nich by to na hřišti nebyl 
fotbal. 

Je to soutěž, která je pro Miškovice 
stropem?

Perfektní otázka spíše pro všechny hráče 
nižších soutěží. Hrozně by mě zajímaly 
všechny odpovědi jednotlivých hráčů 
ze všech mužstev. Za prvé, já jako trenér 
musím odpovědět, že rozhodně ne. Za 
druhé, trenér není sám na hřišti, to zna-
mená hráči Miškovic by si měli říct, co je 

vlastně naším stropem. Chtěl jsem spíš 
poukázat na hráče z nižších soutěží, kteří 
mají opravdu nadstandardní sebevědo-
mí.

Váš klub šlechtí to, že to děláte s láskou 
k fotbalu. Je dobrá parta základem 
úspěchu?

Jak jsem už malinko naznačoval, na té-
hle úrovni je nejdůležitější mít dobrou 
partu. Celé vedení Miškovic i já vyvíjíme 
maximální úsilí k tomuto základnímu 
úspěchu a to je vytvářet podmínky pro 
dobrou partu. O celou partu lidí a hráčů 
se musí stále pečovat. To je i můj recept 
na vytvoření dobrého kolektivu. Vím, že 
teď nejspíš každý zareaguje: "Vždyť to je 
jasný, přece". Musím říct, že si spousta 
mužstev myslí, že mají dobrou partu, ale 
není tomu tak. Dnes se hráči na hřištích 
i mimo chovají nedisciplinovaně, bez 
jakéhokoli respektu k druhým. Když to 
nefunguje mimo hřiště, nefunguje to ani 
na hřišti.

Do 1. B třídy postoupily i Čakovice, ale 
jsou v jiné skupině. Nemrzí vás to, že se 
nehraje takové místní derby?

Souhlasím s vámi a je to opravdu škoda, 
že hrajeme ve druhé skupině. Vím ze své 
zkušenosti, že fanoušci nejen Čakovic 
a Třeboradic občas zavítají na hřiště Miš-
kovic a děje se to i obráceně. Čakovice 
jsou s fotbalem opět na vzestupu a moc 
jim přeji úspěch ve druhé skupině, tak 
jako Třeboradicím. Třeboradice B hrají 
také tu druhou skupinu a mohlo být dal-
ší krásné fotbalové derby. Budeme dělat 
do budoucna vše proto, aby se v této 
části Prahy 9 mohli lidé přijít podívat 
na atraktivní fotbalové derby, i když jen 
v nižší soutěži, jako je tato.

Klub má i svůj B tým. Jak je propojen 
s áčkem?

Naše rezerva je sestavena z hráčů, kte-
ří mají momentálně jiné priority, jako 
práce, rodina a podobně. Fotbal mají 
ale opravdu rádi a soutěživost jim také 
nechybí. Nikdo nechce prohrávat. Obě 
mužstva nejen trénují dohromady, ale 
i veškerá činnost klubu je samozřejmě 
společná.

Text: Michal Káva
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Realizační tým
Předseda klubu: Vít Bednařík
Hlavní trenér A mužstva: Petr Seidel
Asistent trenéra A mužstva: Rahman Vatansever
Hlavní trenér B mužstva: Vít Bednařík
Asistent trenéra B mužstva: Rahman Vatansever
Sekretář: Petr Seidel, Petra Svobodová
Hlavní trávníkář a technik: Jiří Hroněk
Správce areálu: Václav Kolář
Manažer: Miloš Pešek
Zdravotník: Kamil Kolář

Podzimní výsledky Miškovic A

Řeporyje - Miškovice 1:3

Miškovice - Chuchle 2:4

Bohnice - Miškovice 5:2

Miškovice - Vltavín B 6:4

Malešice - Miškovice 1:3

Miškovice - Zbraslav B 2:0

Zličín B - Miškovice 3:1

Miškovice - Kačerov 6:2

Podolí B - Miškovice 1:3

Dolní Počernice B - Miškovice 3:2

Miškovice - Aritma B 2:1

Troja - Miškovice 2:1

Miškovice - Nebušice 0:0

Pořadí 1. B třídy sk. A po podzimu

1. Slovan Bohnice 31 bodů

2. SK Zbraslav B 28 bodů

3. Sokol Troja 26 bodů

4. SK Aritma Praha B 25 bodů

5. FC Miškovice 22 bodů

6. SK Čechoslovan Chuchle 19 bodů

7. FC Zličín B 18 bodů

8. FK Řeporyje 18 bodů

9. Sokol Nebušice 17 bodů

10. Loko Vltavín B 15 bodů

11. FK Gordic Kačerov 13 bodů

12. Slavia Malešice 13 bodů

13. Slavoj Podolí B 12 bodů

14. Sokol Dolní Počernice B 10 bodů

Podzimní výsledky Miškovic B

Miškovice B - Advokát 10:1

Satalice B - Miškovice B 3:0

Miškovice B - Smíchov B 4:1

ČVUT - Miškovice B 3:2

Miškovice B - Olymp B 4:1

Radotín B - Miškovice B 13:0

Miškovice B - Chuchle B 7:2

Suchdol B - Miškovice B 1:2

Pořadí 3. třídy sk. A po podzimu

1. SC Radotín B 21 bodů

2. TJ Satalice B 21 bodů

3. FC Miškovice B 15 bodů

4. PSK Olymp Praha B 13 bodů

5. ST ČVUT 10 bodů

6. SK Čechoslovan Chuchle B 10 bodů

7. Čechie Smíchov B 7 bodů

8. Slavoj Suchdol B 4 body

9. SK Advokát 3 body
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 » Při fotbalovém zápase takoví lidé 
nejdou tolik vidět, ale jejich funkce 
je velmi důležitá. Ať už jde o vedou-
cího mužstva či další členy realizač-
ního týmu, který má nejvíce práce 
před zápasem a po něm. A u fot-
balistek pražské Slavie, které jsou 
úřadujícími mistryněmi České re-
publiky a nedávno se i probojovaly 
do čtvrtfinále prestižní Ligy mistryň, 
tuto funkci zastává Richard Šubrt 
z Čakovic.

Richarde, jak jste se k takové funkci do-
stal a jak dlouho u týmu jste?

U holek jsem od roku 2003. Začal jsem 
nejdříve s propagací na webových strán-
kách a po roce jsem se stal vedoucím 
družstva. V roce 2010 jsem přešel do do-
rostenek, ale nadále jsem byl nedílnou 
součástí A týmu. Tehdy mě k holkám 
přivedla Blanka Ziková, po jedné schůzi 
tehdejšího Pražského klubu přátel fot-
balové Slavie probíhalo jednání s Jaro-
slavou Rinnerovou, které nikdo neřekne 
jinak než Poly, a řešilo se nové vedení 
a zároveň zajišťování účasti Ligy mistryň 
ve Švédsku. Slavia tehdy získala titul od 
zeleného stolu a nebylo moc času. A tím, 
že jsem dělal Slávistické noviny, tak mě 
zaujalo o holkách psát a zviditelnit je.

Už od roku 2003? To už je poměrně 
dlouhá doba. Je v týmu nějaká hráčka, 
která je tam déle než vy?

Je to už opravdu dlouhá doba, změnilo 
mi to život. Přeci jen být neustále mezi 
dívkami je prostě netradiční. (usmívá se) 
Déle je tu rozhodně Blanka Pěničková, 
ale i Andrea Budošová, naše veteránky 
a klíčové hráčky.

Co vaše funkce vůbec obnáší?

Dělám vše, co je třeba. V první řadě hol-
ky propaguji - fotím, píšu články, dělám 
videa, rozhovory, dále se ve Slavii starám 
o příspěvky, platby za turnaje, haly, hřiš-
tě a podobné věci. A pak u dorostenek 
zajišťuji veškerý chod týmu, řeším pře-
stupy. Ty občas konzultujeme u A týmu. 
Společně s Poly jsme u týmu nejdéle 
z vedení.

Jak náročné je organizačně zvládnout 
dvacet fotbalistek?

Nedá se to s ničím srovnat, protože holky 
berou vše vážně. Člověk si musí dát po-
zor na to, co říká, pak se vše hned řeší. Na 
druhou stranu jsou do fotbalu opravdu 
hodně zapálené, což je vidět v zápasech. 
Za tu dobu jsem si na vše zvykl, už mě 
případné neshody nerozhodí. Člověk se 
vše naučí brát s nadhledem. Jsem však 
za období ve Slavii strašně rád a neměnil 
bych.

Slávistky byly roky ve stínu Sparty, kte-
rá vyhrála devět titulů v řadě, ale teď je 
v ženském fotbale "dobá slávistická", 
užíváte si to?

Já jako velký slávista si to hrozně moc 
užívám. Asi největší euforie byla po 
prvním vyhraném derby, protože tehdy 
jsme je ani nedokázali porazit. Bylo to už 
někdy frustrující, ale o to víc si to pak člo-
věk užil. Ono už se delší dobu schylovalo 
k obratu, ale pořád tomu nějaký díl sklá-
dačky chyběl. Nakonec to vše do sebe 
zapadlo, vyhrálo se první derby, holky si 
začaly věřit a od té doby jsme na vítězné 
vlně. A co mě ještě více těší, není to ná-
hodné a hlavně je to zasloužené.

Jaká je vůbec podle vás úroveň české-
ho ženského fotbalu?

V první řadě bych chtěl říct, že největší 
problém vnějšího okolí je ve srovnání 
mužského a ženského fotbalu. A to je ne-
smysl. Copak srovnáváme tenis, basket-
bal a další sporty? Všude je ženský fotbal 
pomalejší. Co se týče úrovně, tak tu chy-
bí větší konkurence, ale je to o penězích. 
Ty tu nejsou, takže pro holky je to koní-
ček. Nejvíce si polepší ve Slavii a  Spar-
tě, proto do těchto dvou klubů většina 
holek odchází. Ale pak jsou ostatní týmy 
oslabené. Vše souvisí i s tím, že se repre-
zentaci nepodařilo dostat z  kvalifikace 
na závěrečný turnaj.

Slávistky se podruhé za sebou kvalifi-
kovaly do Ligy mistryň, jak vzpomínáte 
na dvojzápas s Barcelonou minulý rok?

Jsem fanoušek Barcelony, takže to byl vy-
sněný los. Byl to skvělý zážitek a asi nikdo 
nezapomene na domácí zápas a návště-
vu přes čtyři tisíce fanoušků. A  hlavně 
neustále fandění, děkovačka. Slavia má 
prostě nejlepší fanoušky. Všichni jsme 
byli vyjukaní ze zájmu médií, kdy na před-
zápasovou tiskovku přišly tři televize, dvě 
desítky novinářů. Tehdy byla škoda, že 

Působení u fotbalistek Slavie mi změnilo život.  
A neměnil bych, říká Richard Šubrt z Čakovic

Slávistky s pohárem pro mistryně ČR
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jsme doma neskórovali, ale zaplatili jsme 
nováčkovskou daň. V Barceloně jsme si 
to také užili, hezké počasí, prohlídka sta-
dionu, hotel kousek od moře. A byli jsme 
i více odvážní, ale na první gól v novodo-
bé Lize mistryň jsme si museli počkat.

Letos se daří o mnoho více a postoupili 
jste do čtvrtfinále.

Výjimečná sezona. Holky prokázaly sil-
nou vůli, odhodlání, nadšení. Smekám 
před nimi. Hráli jsme proti favoritům, 
zkušeným týmům z Ligy mistryň. Vždy 
jsme dokázali rozhodnout před domá-
cími fanoušky, kteří nás opět mohutně 
povzbuzovali. Za tu dobu, co jsem ve 
Slavii, se mi o něčem podobném nesnilo. 
A přesto je to tady.

Poslední zápas LM jste odehrály v Rus-
ku. Četl jsem, že při zápase nebylo úpl-
ně nejtepleji...

To se ani nedá popsat. V době našeho po-
bytu bylo nejchladnější období za posled-
ní měsíc. Po příletu mínus 10 stupňů a v 
den zápasu největší možný mráz v daném 
období - 16. Obdivuji holky, že to zvládly. 
Já měl na sobě několik vrstev a stejně mi 

byla zima. Jak už jsem zmínil, holky opět 
potvrdily silnou vůli a odhodlání.

Byla to pro Rusky výhoda? Nebo jim to 
také dvakrát "nevonělo"?

Nemyslím si, že to byla pro ně výhoda. 
Běžně v takovém mrazu taky nehrají, 
byl to pro ně poslední zápas na podzim. 
Pokud hrají v zimě, tak je to kolem nuly, 
možná trochu pod nulou. Tohle byl pro 
všechny extrém.

Na jaře vás čeká Lyon. Asi nejtěžší sou-
peř, co jste v Lize mistryň, že?

Je to nejtěžší soupeř a favorit na vítězství v 
LM. Poslední sezony navyšovaly rozpočet, 
nyní mají přes 200 milionů korun. Hráčky 
mají plat přes 200 tisíc měsíčně. Navíc by-
chom měli hrát na novém stadionu Lyonu, 
který otevřou v lednu. Bohužel nám v prv-
ním zápase budou chybět dvě hráčky kvůli 
kartám. Na druhou stranu věřím, že nás při-
jedou podpořit fanoušci. A za holky určitě 
mohu říct, že do toho dají více jak sto pro-
cent, aby se popraly o co nejlepší výsledek.

A jaká jsou vaše přání do příštího roku?

Rozhodně obhájit titul, nejlépe získat dou-
ble. Bude to ale hodně těžké, Sparta udělá 

vše pro to, aby nám to nedovolila. Náš tým 
má skvělý charakter a nedá kůži lacino. Tak-
že věřím, že budeme pokračovat na vítězné 
vlně. Na závěr bych chtěl poděkovat všem 
lidem ve Slavii, protože současné úspěchy 
jsou společnou prací a vše do sebe tak skvě-
le zapadlo, že nyní můžeme zažívat skvělé 
období, které si snad ještě prodlužíme. 

Mají mladé dívky možnost přidat se 
k vám do oddílu kopané?

Ano, rádi řady Slavie rozšíříme. Máte-li 
dívku ve věku od 6 do 12 let, tak ji může-
te přivést na trénink. Pro bližší informace 
volejte šéftrenérku Kristýnu Svobodo-
vou na číslo 720587414.

Text: Michal Káva

Foto: Richard Šubrt a Michal Káva

Slávistky přivítal v ruském Permu při 
zápase mráz mínus 16 stupňů



Advent přivítaly koledy a zářící vánoční strom

V pozdním odpoledni prvního prosincového dne bylo před 
čakovickou Základní uměleckou školou Marie Podvalovou 
velmi rušno. Aby ne, když tam zástupy občanů naší městské 
části přišlo přivítat advent, podívat se na rozsvícení vánoč-
ního stromečku a poslechnout si krásné koledy v pěveckém 
i instrumentálním provedení.

Po proslovu ředitelky ZUŠ Ivany Heřmánkové a starosty 
městské části Alexandra Lochmana zazněly z oken školy 
slavnostní fanfáry v podání trubek a o pár metrů níže pak 
vánoční poezie v podání žáků literárně-dramatického obo-

ru. Ke slovu se poté dostaly pozouny a dvě koledy v jejich 
podání, další pak přidal soubor zobcových fléten pod vede-
ním Miroslava Laštovky. Spojené pěvecké sbory Kalamajka 
a Čtveráček pak pod taktovkou dirigenta Tomáše Foltýnka 
přednesly další koledy a vánoční písně.

Všichni přítomní se bavili a komu bylo trochu chladno, měl 
k  dispozici čaj, svařené víno či vánoční cukroví, které bylo 
díky finančnímu přispění městské části k dispozici pro všech-
ny zdarma.

Text a foto: Michal Káva


