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Naše městská část si
pronajala les
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Žáci SOU a SOŠ sbírali
úspěchy i zkušenosti
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Začne se stavět nová
budova základní školy

Pavel Ausberger, legenda házené,
slavil 50. narozeniny, strany 16 a 17

inzerce

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!
Jsme spolehlivá stavební26.6.13
firma13:19
s příznivými cenami ve Vašem okolí.
Veškeré stavební práce, rekonstrukce
bytů a domů, stavby na klíč,
zateplování budov… a podobně.
Tel.: 602581388 nebo
www.anazg.com.
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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
Soukromá výuka AJ a NJ pro děti a dospělé včetně doučování
v rámci osnov ZŠ, SŠ. Místo konání v těsné blízkosti ZŠ Dr. E. Beneše
v Čakovicích. Tel.: 608854770.

Prodám řadovou dvougaráž
v Čakovicích. (ulice K sedlišti)
Telefon: 606 617 659.
Chovatelské potřeby - Nabízíme
pro Vaše mazlíčky krmiva, pamlsky,
hračky, oblečky, kosmetiku a další
potřeby. Navštivte nás na adrese:
Bělomlýnská 614/35 Čakovice.
NOVĚ OTEVŘENA Školička
U Sparťánka, Praha Čakovice.
www.uspartanka.cz,
email: ms.uspartanka@seznam.cz,
tel: 737040647, 777256198.
Koupím dům nebo pozemek v této
lokalitě. Může být i s dluhy, pomohu
vyřešit. Jsem soukromá osoba a mám
peníze v hotovosti. 725293788.

Masáž v pohodlí Vašeho domova
- relaxační, sportovní. Cena 250,Kč/40 min. Při objednání dárkového
poukazu 5ti masáží, 5. masáž zdarma
(doprava v Praze 9 a okolí v ceně, dále
po dohodě). Tel.: 604 52 95 85.
Kácení a řez rizikových stromů
stromolezeckou technikou.
tel.: 606527091.
HODINOVÝ MANŽEL - odborné
řemeslné práce.
Telefon: 774 908 240.
KADEŘNICTVÍ MEGGII v Letňanech
(Pavla Beneše 750/12) hledá
MANIKÉRKU do svého salónu.
Tel.: 775 473 782.
Sháním ke koupi řadovou garáž
v Čakovicích. Tel.: 724 542 731.

Daňová přiznání, vedení účetnictví,
jednání s institucemi, od r.2016
kontrolní hlášení, elektronická
evidence tržeb. Tel. 739040608,
www.ucetni-praha9.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
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
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Milí sousedé,
od 1. ledna letošního roku jsme získali do pronájmu les u kopce Havraňák. Jedná se o první
z etap dlouhodobé vize čakovického volnočasového území a jde o první část rekultivace,
na kterou budou navazovat další připravované kroky. V blízké budoucnosti si tak budeme
moci užít procházky v novém příjemném prostředí.
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Po zvážení jsme se rozhodli vystavět novou
školní budovu, abychom pokryli potřeby občanů naší mětské části. Ta bude umístěna ve
školním kampusu. Půjde o první školní budovu, kterou budeme stavět od počátku a nebudeme upravovat již stávající objekt. Dle studie

předvedli architekti velikou nápaditost a já
věřím, že na tento objekt budeme všichni náležitě pyšní.
Momentálně připravujeme rozpočet, který
bude schvalovaný na počátku března. O všem
podstatném Vás budeme v našem časopise
informovat.
Rád bych popřál všem, kteří se vydají lyžovat,
aby se jim vyhýbala zranění a byli opatrní, jak
při cestě na hory, tak i na svahu.
S úctou Váš starosta
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.

Základní škola se dočká dalšího rozšíření
Žáci i jejich rodiče se mohou těšit na rozšíření kapacity
čakovické základní školy. Nebude se rekonstruovat stávající
budova, ale postaví se zbrusu nová!

Posílení školní dopravy z Třeboradic
Strana 13
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Městká část získala do pronájmu les
Městská část si pronajala od Správy železniční dopravní cesty
40 tisíc metrů čtverečních zalesněné plochy u Havraňáků
a začala s revitalizací.

Čakovický park patřil Ledové královně
Strana 15

A ještě jednou čakovická "základka". Ta se může pochlubit
projektem Future Classroom, do nějž se zapojila skuipna
vybraných škol z celé Evropy!

Strana 16 a 17
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Čakovickou ZŠ zdobí Třída budoucnosti

Vedení městské části zareagovalo na podněty občanů a ti se tak
mohou v ranních hodinách těšit na posilnění školních spojů pro
své děti.

Potřetí se zámecký park proměnil v pohádkový les, kde vládla
Ledová královna. Této akce se zúčastnilo přes čtyři stovky
návštěvníků, zejména dětí.

Současní hráči házené tolik neobětují...
...říká v rozhovoru Pavel Ausberger. Legenda národní
házené nejen v historii čakovického oddílu, ale v tomto
sportu celkově. Nedávno slavil 50. narozeniny.

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. Redakční rada: Miroslava Spoustová, Kristýna Petrboková, Dagmar Nová. 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 únoru 2016.
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Nová školní budova rozšíří komfort žáků.
Otevře se pro školní rok 2017/2018
»»Základní škola Dr. Edvarda Beneše se dočká dalšího rozšíření. Od
školního roku 2017/2018 by měla
být k dispozici nová budova, která bude stát ve školním kampusu,
s hlavním vchodem v ulici Jizerská.
V jaké je to momentálně fázi? Jak
nákladné to bude? Co žákům zpříjemní čas strávený ve škole? Na tyto
otázky, i na řadu dalších, jsme se
zeptali prvního místostarosty Jiřího
Vintišky, který má školství v naší
městské části v gesci.
Jak akutní je potřeba výstavby nové
školní budovy, co se kapacity míst pro
žáky týče?
Kapacity máme pro to, abychom zajistili
školní rok 2016/2017. V minulých dnech
proběhly zápisy a potvrdily se nám naše
předchozí výpočty, že se kapacitně vejdeme. Na druhou stranu ale dlouhodobě víme, že s ohledem na to, jaký je očekávaný nárůst dětí, zcela jistě nebudou
stačit třídy pro ten následující školní rok.
Od 1. září roku 2017 tak budeme pro základní školu potřebovat nové kapacity.
Řešilo se více variant než postavení
nové budovy v kampusu?
Ano. Připravilo se několik různých variant řešení, konkrétně čtyři.

Můžete je přiblížit?
První variantou byla výstavba školy na
čakovickém sídlišti, kde ale nejsou úplně
vhodné pozemky pro tento účel a škola
by musela být menší, než bychom si přáli.
A také to bylo předmětem kritiky některých obyvatel přilehlého domu. Zejména
kvůli tomu, že by to dům příliš zastínilo.
Dále jsme řešili postavení školy v Třeboradicích, kde územní plán dovoluje výstavbu takového zařízení. Ale vzhledem
k tomu, že pozemky nejsou momentálně vlastnicky k dispozici, jelikož dochází
k převodu ze státu na církev, šlo by postavit školu až v momentě, kdy by bylo
pro její výstavbu již pozdě. Rovněž jsme
přemýšleli o rozšíření odloučeného pracoviště v Dyjské. Chtěli jsme postavit ve
vnitrobloku další objekt, ale pro nesouhlas občanů sousedních domů jsme od
tohoto záměru upustili. Poslední variantou bylo rozšíření kampusu v rámci stávajících školních areálů. Nakonec jsme se
rozhodli, že uděláme kombinaci rozvoje
školy v areálu na Jizerské a hlavní budově
školy. Dojde k přestavbě pracoviště v Jizerské a také k výstavbě dalších budov
v hlavním areálu školy.
V jaké je to nyní fázi?
Nejprve jsme objednali studii, která řešila celkovou hmotu, plochy a architek-

tonický design budovy. Následně na to
navázala příprava projektu pro stavební povolení, který se právě zpracovává.
Předpokládáme, že v červenci tohoto
roku začnou přípravné práce a od konce
léta pak samotná stavba. Ta bude trvat
jeden rok.
Kde tedy přesně bude nová školní budova stát?
V Jizerské ulici, v severozápadní části
areálu školky. Vedle stávajícího odloučeného pracoviště Jizerská, se kterým
bude spojena chodbami ve spojovacím
krčku.
Jde tedy o vybudování zcela nového
objektu? Ne jako v případě rekonstrukce stávající budovy v Dyjské?
Ano, půjde o vybudování zcela nové
moderní budovy, jak se říká „na zelené
louce“.
Jak bude škola financována?
Financování je poměrně složitým problémem. Školu takového rozsahu není
možné postavit z rozpočtu městské
části. Investice dosahuje zhruba sedmdesáti milionů, což je částka vyšší než
roční rozpočet celé městské části. Proto
byla nezbytná součinnost všech kolegů.
Hlavní poděkování patří z čakovické samosprávy starostovi Alexandru Lochma-
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novi, který zajišťuje financování a dále
zastupitelce naší městské části i hlavního města Prahy Jarmile Bendové. A dále
z magistrátu náměstkyni primátorky
profesorce Evě Kislingerové a dalším
kolegům, kteří se na tomto projektu podíleli. Poděkování patří rovněž Martinu
Střelcovi, řediteli školy, za spolupráci při
přípravě tohoto projektu
Základní školství v naší městské části je
na hodně vysoké úrovni. To vás osobně, jakožto člověka, který má školství
v gesci, musí hodně těšit…
Děkuji za pochvalu, ale ten, kdo podlehne iluzi, že je vše dokonalé, je na nejlepší
cestě k pádu. Jsou věci, které jsou na vysoké úrovni, ale i ty, kde jsou veliké rezervy. Uvědomuji si, že je například zapotřebí obměnit mobiliář. A dalších věcí by se
jistě našlo mnoho. Naopak ale máme
i zcela unikátní výukové prvky, jako jsou
například interaktivní stoly nebo nová
Future Classroom, o které se dočtete
na jiném místě tohoto čísla časopisu.
V těchto oblastech patří škola k lídrům
metodického vzdělávání. Každá škola, ať
sebelépe vybavená, ve finále stojí a padá

s kvalitou pedagogů. Proto je nutné si
našeho týmu vážit. Je třeba mu vytvářet
co nejlepší podmínky, aby se mu dobře
učilo a aby byli jeho členové spokojení,
neodcházeli a spolupracovali s vedením
školy.
Podle snímků z projektu má budova
velmi moderní vzhled. Architekt měl
volnou ruku?
Dá se říci, že architekt měl stoprocentně
volnou ruku a za svou práci si zaslouží
pochvalu.
A na závěr prozraďte, co žáci i učitelé
naleznou uvnitř nové budovy?
Je potěšitelné, že se podaří zřídit nejen
kmenové třídy, ale také další prostory,
které mohou nabídnout vyšší kvalitu
výuky. Když jsme rekonstruovali budovu
v Dyjské, tak jsme byli limitováni prostorem. Museli jsme postavit maximum
kmenových tříd a podobně to bylo i ve
staré budově na Jizerské. V novém pracovišti se podaří hned několik pozitivních
věcí. Je navržena s výtahem, tedy bude
celá bezbariérová, a protože bude ve
všech patrech propojena s patry součas-

né budovy, bude bezbariérová celé toto
detašované pracoviště. Vylepší se také
komfort šaten. Ne že by ty stávající nevyhovovaly z hlediska norem, ale v nové
bude mít každý žák svou vlastní zamykatelnou skříňku, tak jako jsou zvyklí všichni ostatní žáci z jiných pracovišť základní
školy. Škola bude mít také pěknou tělocvičnu, která bude největší tělocvičnou,
jež má škola ve správě. Vzniknou rovněž
dělené učebny, kde bude možné vyučovat předměty, které vyžadují rozdělení
žáků do menších skupin, jako jsou například cizí jazyky. V jednom z pater bude
na terase venkovní učebna, to je také
novinka, kterou škola doposud nenabízela. A díky dohodě se Střední průmyslovou školou na Proseku, pokud to dovolí
hygienické požadavky a normy, se zřídí
výdejna jídel v přízemí stávající pobočky
v Jizerské. Žáci tak nebudou muset chodit do jídelny mimo areál tohoto odloučeného pracoviště. Škola zde bude moci
do jisté míry fungovat autonomně, tedy
kromě družiny v ní děti najdou vše na
jednom místě.

Text: Michal Káva
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Čakovickou školu zdobí Třída budoucnosti
»»O

tom, že čakovická Základní
škola Dr. Edvarda Beneše patří mezi
ty nejpokrokovější, už dlouho není
sebemenších pochyb. Od loňského
roku se ale může pochlubit dalším
úspěchem a zařadit se tak mezi úzkou vybranou skupinku škol z celé
Evropy! O co jde? O unikátní a jedinečný projekt FutureClassroom.

a ty po dva roky pracovaly se školami,
které se o využívání technologií ve výuce
snažily, ale z nějakých důvodů se jim to
dařilo méně. A my jsme v tomto projektu
vedli skupinu základních škol, vysvětluje první kroky k tomuto projektu ředitel
školy Martin Střelec.

Tato Třída budoucnosti je projektem
sdružení European Schoolnet, organizace, která sdružuje ministerstva školství
zemí Evropské unie. Projekt se věnuje
inovativním pedagogickým přístupům
a využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce. V Bruselu se
nachází modelová třída, v níž najdete
díky podpoře Evropské komise a Evropské unie všechny dostupné technologie
z tohoto projektu (http://fcl.eun.org).

„Po ukončení tohoto dvouletého projektu projevilo několik zemí zájem vybudovat si takové třídy i na svých školách.
Na závěrečném setkání, které se konalo
právě ve Třídě budoucnosti v Bruselu,
jsme měli možnost si důkladně prohlédnout vybavení a seznámit se s konceptem této třídy. Když jsme viděli, že třídy
budoucnosti vyrůstají v různých evropských zemích jako houby po dešti, řekli jsme si, že do toho půjdeme a začali
jsme tuto speciální třídu budovat,“ dodává Martin Střelec.

„Před třemi lety jsme se zapojili do projektu LivingschoolsLab. V zapojených zemích byly vybrány školy, které se nejvíce
věnují rozvíjení využívání IT technologií

Principem této myšlenky není pouze využívání technologií, ale odlišný a inovativní přístup ke vzdělávání všeobecně. Paní
učitelka Petra Boháčková ze ZŠ Dr. E. Be-

neše je jediným zástupcem z ČR v týmu
14 ambasadorů FutureClassroom.
„V bruselské modelové třídě je k dispozici šest učebních zón, kolegyně Boháčková zpracovává návrh, jak to dál bude
fungovat. Čeká nás rozšiřování a budování třídy. Byli bychom rádi, kdybychom
byli takový malý Brusel a ostatní se
k nám jezdili dívat, jak to funguje a v reálu vypadá. Rádi bychom společně s našimi partnery u nás rozjeli školící centrum
FutureClassroom. Chceme dále vzdělávat i naše vlastní pracovníky,“ přibližuje
další plány ředitel školy.
V čakovické „Třídě budoucnosti“ se zatím nachází 3D tiskárna, BeeBoti (robotické programovatelné včely), klíčovací
plátno, senzorické sady Pasco, hlasovací
zařízení, různé stavebnice (např. Veselé mosty, Logo Let’s learn), systém pro
videocoaching Iris a v neposlední řadě
také tablety, které žáci využívají při mnoha hodinách.

Text a foto: Michal Káva
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VOK (na objemný odpad)
Vážení spoluobčané,
v roce 2016 budou pro potřeby občanů MČ Praha - Čakovice
přistavovány kontejnery na objemný odpad. Tyto kontejnery
zajišťuje a financuje MHMP a tím i stanovuje podmínky výběru odpadu a druhu odpadu, který do VOK patří.
Upozorňujeme, že do těchto nádob je zakázáno odkládat nebezpečný odpad, (tj. televize, lednice, pneumatiky, chemikálie, zářivky, autobaterie), dále odpad stavební a živnostenský
a také bioodpad (na ten jsou přistavovány speciální VOK jen
na bioodpad, tj. na větve, trávu, ovoce atd.).

Z MHMP máme přiděleno na období 1 – 6/2016 15 ks VOK.
leden 0
únor
0
březen 16.03., 30.03.
duben 13.04., 27.04.
květen 11.05., 25.05.
červen 08.06., 22.06.
Kontejnery budou přistavovány ve středu ve 14.00 hod. a odvoz bude ten samý den v 18.00 hod.
Stanoviště těchto kontejnerů:
Třeboradice - parkoviště u hřbitova
Miškovice - Na Kačence

1 ks
1 ks

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

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU 2016
Praha - Čakovice
datum - den

zastávka

čas od - do:

8. 3. – út
6. 9. – út

křižovatka ul. Schoellerova - V Pačátkách

15.00 - 15.20

křižovatka ul. Schoellerova - Mezi hřbitovy

15.30 - 15.50

křižovatka ul. Bělomlýnská - U Bílého Mlýnku (u garáží)

16.00 - 16.20

křižovatka ul. Schoellerova - Cukerní

16.30 - 16.50

křižovatka ul. Ke stadionu - Jizerská

17.00 - 17.20

ul. Něvská (MŠ 120 - parkoviště)

17.30 - 17.50

křižovatka ul. Cukrovarská - Vyhlídkova

18.00 - 18.20

křižovatka ul. Polabská - Krčmářovská

18.40 - 19.00

11. 6. – so
30. 7. – so

křižovatka ul. Schoellerova - V Pačátkách

8.00 - 8.20

křižovatka ul. Schoellerova - Mezi hřbitovy

8.30 - 8.50

křižovatka ul. Bělomlýnská - U Bílého Mlýnku (u garáží)

9.00 - 9.20

křižovatka ul. Schoellerova - Cukerní

9.30 - 9.50

křižovatka ul. Ke stadionu - Jizerská

10.00 - 10.20

ul. Něvská (MŠ 120 - parkoviště)

10.30 - 10.50

křižovatka ul. Cukrovarská - Vyhlídkova

11.00 - 11.20

křižovatka ul. Polabská - Krčmářovská

11.40 - 12.00

Mobilní sběr nebezpečného odpadu pro občany zajišťuje hlavní město Praha.
Při mobilním (zastávkovém) sběru lze bezplatně odložit následující druhy nebezpečného odpadu: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, olej a tuk (kromě jedlého), baterie a akumulátory, nepoužitelná léčiva a cytostatika, zářivky a jiný
odpad s obsahem rtuti, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čistící prostředky)
Není možné odložit vyřazená elektrozařízení, např.: lednice, TV a PC monitory, tiskárny, mobily, rádia, videa.
Nejbližší stabilní sběrny nebezpečného odpadu:
- Jilemnická, Praha 19			
tel.: 731 626 416
(poblíž křižovatky ulic Jilemnická a Bohdanečská)

- Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany
- Voctářova 622/1, Praha 8 - Libeň		

tel.: 284 098 581
tel.: 266 007 299

8

školství

Velký úspěch žáka čakovické gastronomické
školy Davida Procházky

»»V polovině ledna se na brněnském Výstavišti uskutečnil 22. ročník mezinárodní soutěže Gastro Junior Brno – Bidvest cup 2016, která
byla určena pro žáky oborů kuchař,
cukrář a číšník.

V letošním ročníku tohoto klání změřilo své síly téměř sto soutěžících a to ve
třech oborech. Čakovická gastronomická škola měla své zastoupení v kategorii
kuchař. V ní už podruhé soutěžil žák třetího ročníku oboru středního vzdělání
s výučním listem, David Procházka.
Ten si vylosoval tzv. black box, který obsahoval tresku, avokádo, krevety a kokosové mléko.

Během 45 minut musel David z těchto
a dalších doplňkových surovin připravit
čtyři porce hlavního pokrmu a nezapomenout přitom na skvělý servis. Před začátkem vaření měl David k dispozici 30
minut na konzultaci se svým trenérem,
učitelem Robertem Barákem a poté ode-

vzdal porotě název svého menu: Pošírovaná treska na lůžku s avokádovým pyré
s holandskou omáčkou a tatar z kořenové zeleniny s pečenou krevetou, doplněný bylinkovým olejem.
„Při přípravě tohoto poměrně náročného pokrmu David prokázal veliké odborné dovednosti a zkušenosti, ale i přes
jeho profesionální práci jsme společně
s jeho spolužáky a učiteli prožili několik
horkých chvil při dokončování a servisu
pokrmu, protože nebylo jasné, zda David soutěž stihne dokončit v časovém
limitu,“ vzpomíná na napínavý průběh
soutěže ředitelka čakovická SOU a SOŠ
Věra Nováková. „Vše ale dopadlo na výbornou a úderem 45. minuty David zvedl k prezentaci talíř s ukázkovou porcí,“
doplňuje.
Ve velkém sále brněnského hotelu Voroněž pak proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Bidvest cup 2016
a přání všech členů soutěžního týmu
čakovická školy bylo vyslyšeno – David
Procházka se umístil ve zlatém pásmu
a získal tak zlatou medaili. Se svou radostí se mohl podělit s ostatními členy týmu
i soutěžícími na následném rautu v reprezentativních prostorách hotelu Voroněž, kde se ukázalo, že v soutěži Gastro
Junior nejde jen o umístění a soutěž
samotnou, ale také o setkávání se mladých kuchařů s dlouholetými odborníky
v oborou a kuchařskými velikány.

Žáci z Francie „na zkušené“
v Čakovicích
V rámci dlouhodobé spolupráce čakovické gastronomické školy s francouzským lyceem Augusta Escoffiery z města
Eragny, které leží v oblasti Versailles, přijeli do Čakovic dva žáci francouzského
lycea.

Jednalo se o žáky třetího ročníku oboru cukrář, kteří u nás absolvovali měsíční odbornou stáž. Největší díl odborné
části stáže probíhal na špičkových pracovištích (cukrárna, pekárna a pracoviště studené kuchyně) gastronomického
provozu Globusu Zličín, jenž je jedním
z mnoha pracovišť odborného výcviku
čakovických studentů.
Vzhledem k tomu, že francouzští cukráři
hovořili pouze francouzsky, pomohli jim
v prvních dnech stáže na pracovišti učitelka francouzštiny Lucie Rezková a žák
třetího ročníku oboru gastronomie Tomáš Frejka, který v minulém roce absolvoval roční stáž na francouzském lyceu
ve Versailles.
„Po prvních dnech zapracování mohli
žáci z Francie na pracovišti působit samostatně a za pomoci našich žáků a instruktorů odborného výcviku, kteří se
díky nim naučili několik základních francouzských frází, strávili stáž zajímavou
prací a získáváním nových zkušeností na
tomto špičkovém pracovišti,“ vypráví ředitelka Věra Nováková.

školství 9
pro své hostitele „Den české kuchyně“
a mladí kuchaři si pro tento den vybrali a samozřejmě i sami připravili typický
český pokrm „knedlo-zelo-vepřo“.
První dva dny žáci absolvovali speciální
jazykovou animaci speciálně zaměřenou
na kuchyňské prostředí, od třetího dne
pak začali pracovat v jídelně.
„Pražští žáci byli zcela zapojeni do běžného provozního dne naší jídelny. Žáci
zvládli i problém s řečí a ovládli dost odborných názvů,“ chválí kuchařka z jídelny institutu IAJ Isabel Pisarski.
Projekt Tandem existuje již šestnáct let
a v jeho rámci každoročně přijíždí i němečtí učňové na praxe do pražské školy.

Text: Michal Káva a Jakub Částka
Se svými nově nabitými dovednostmi se
pochlubili svým kamarádům z čakovické
školy na velkém dni otevřených dveří Gastrodni, kde prezentovali mnoho svých
výrobků, které připravili pod vedením učitele odborného výcviku Roberta Baráka.
„Vedle odborné části stáže připravila
paní učitelka Rezková spolu se žáky školy pro stážisty i další program – prohlídky
Prahy, návštěvy sportovních a kulturních
akcí a prohlídky dalších pracovišť odborného výcviku. V rámci spolupráce s francouzskou školu vycestuje několik čakovických žáků v červnu tohoto roku za
zkušenostmi do Francie a já věřím, že jejich pobyt v novém podnětném prostředí pro ně bude stejně dobře zvládnutou
výzvou, jakou byla pro francouzské žáky
stáž v Praze,“ usmívá se paní ředitelka.

Čakovičtí žáci vařili německy
Stejně jako do čakovické gastronomické
školy přijeli studenti z Francie, tak skupina čtyř žákyň a jednoho žáka odcestovala do Německa, konkrétně do annaberského IAJ – Institutu pro vzdělávání
mladistvých.
„Výměnní žáci jsou díky projektu Program podpory odborných praxí od Koordinačního centra česko-německých
výměn mládeže Tandem dva týdny u nás
ve škole, aby absolvovali v rámci svého
studia zahraniční stáž. Za tuto dobu se
žáci nejen seznámili s německou kuchyní, ale poznali také spoustu nového,“ říká
Jannine Baumann z projektového managementu IAJ. Čakovičtí žáci připravili
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Zkrášlování Čakovic se rozjíždí na plné obrátky
»»V několika minulých číslech časopisu jsme vás informovali o tom,
že byla zahájena revitalizace Mratínského potoka. Jaká je aktuální
situace?
"Firma Sweco Hydroprojekt je ve fázi
projektování etapy, která zahrnuje tok
potoka od silnice Za Tratí, kolem rybníka a parku, pod ulicí Schollerova po ulici
Bělomlýnská," říká místostarosta Daniel
Kajpr, který má v gesci životní prostředí
a vzhled obce.
Momentálně se upřesňují technické parametry staveb, jako jsou nové mosty,
lávky, přechody a úprava břehů, také
přeložky sítí, tedy teplovod s plynovodem a rovněž se řeší součinnost se sousedními projekty a možnosti co nejlepšího využití pro občany naší městské části.

"Chceme, aby mimo retenčního a protipovodňového opatření byla celá akce
ve stejné důležitosti brána i jako rozšíření veřejného a volnočasového prostoru
Prahy. Celý tok bude tedy lemován cestou pro pěší i cyklisty," dodává pan Kajpr.

Do lesa v Čakovicích?
V budoucnu ano
Co dosud chybělo Čakovicím ohledně
přírodních krás? Les. A to je momentálně
vyřešeno, ať se tomu můžete podivovat
sebevíc.
"Od 1. ledna 2016 si naše městská část
pronajala od Správy železniční dopravní
cesty celou plochu Havraňáku," říká místostarosta Kajpr. A pro přiblížení místa,
o které se jedná, vysvětluje: "Jedná se
o lesní porost vlevo za pěším železnič-

ním přejezdem od garáží v ulici K Sedlišti
směrem k Letňanskému lesoparku. Je to
asi 40 tisíc metrů čtverečních zalesněné plochy, momentálně ve stavu pralesa, který je zejména v teplých měsících
okupován bezdomovci. Ještě do jara by
měla být celá plocha vyčištěna od náletů, agresivních křovin, dřevní hmota
poté naštěpkována a materiál použit na
zpevnění cest, které jsou na Havraňáku
historicky a stále jsou patrné," přibližuje
program rekultivačních prací.
Až bude tento projekt hotov, mohou
v něm občané najít další pohodovou relaxační zónu a trávit v ní příjemné chvilky, nejen v horkých letních měsících.
Výčet těchto výše uvedených prací totiž
pochopitelně není konečný.
"Dále bude následovat vyčištění od komunálního odpadu, nepořádku v prostorách
obývaných bezdomovci a náš les bude
volně k procházkám, setkáním a k prožívání nových dobrodružství pro všechny kolemjdoucí. Pokud to místo a bezpečnost
dovolí, najde se místo pro opékání vuřtů,
stavění bunkrů pro nezbedné kluky a lesních domečků pro holky s fantazií. Využití
jistě najdou i školy a školky, skauti a vůbec
ti, kteří se rádi procházejí pod korunami
vzrostlých a starých stromů. Doufáme, že
do roka či dvou si to svoje najdou i houbaři," dívá se Daniel Kajpr do budoucna.

Text a foto: Michal Káva
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Výzva občanům
Poslední dobou se mi až příliš často stává, že při vyhazování domovního odpadu do popelnice na
směsný odpad je popelnice plná něčeho, co bych v ní neočekával. Tím myslím zejména kartony,
polystyren, plastové lahve atd. Podotýkám, že v naší ulici se nachází místo pro separovaný odpad
asi 50 metrů od popelnic na směsný, tedy žádná dálka, řekl bych. Tady jde jen o jedno – o lenost.
Proto prosím, nebuďme líní a třiďme odpad. Ono vše souvisí se vším a i jedna plastová láhev na
smetišti „pomůže“ o nějaký ten posun teplot směrem vzhůru a další nechtěné dopady civilizace
na chod přírody. V souvislosti
s odpady v popelnicích bych
rád vyzval i majitele pejsků, aby
dbali úklidu hovínek po svých
miláčcích a to i pokud je zrovna
sníh. Sníh totiž hovínko nezničí,
naopak zakonzervuje a po jeho
odtání je úplně čerstvé. Nedávejte těm, kteří psy nemají do
rukou hůl pro jejich argumenty, že pes patří na zahradu a na
vesnici.

Daniel Kajpr, místostarosta

Základní umělecká škola
Marie Podvalové
zve na

od 18,00 hodin
sál školy

Základní umělecká škola Marie Podvalové
Praha 9 - Čakovice

18,00 hodin, sál školy
koncert žáků – smyčcových souborů,
kytarového souboru a sólistů
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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. 00505/2015/ÚMČPČ
rozhodnutím RMČ ze dne 25.1.2016
usnesením č. USN RM 043/2016
pronájmu nebytového prostoru – garáže
ev.č. 49, na pozemku parc. č. 1348/285,
obec Praha, k. ú. Čakovice
Popis a rozsah pronajaté nemovitosti: Jedná se o nebytový prostor garáže
o celkové výměře 18 m2.
Cena za pronájem: Nejvýhodnější částka ročního nájemného za pronájem
předmětného nebytového prostoru.
Doba nájmu: Doba nájmu bude určitá,
počínaje dnem podpisu nájemní smlouvy, a to 5 let.
Nabídka musí obsahovat: Nacionále zájemce. Výši nabízené ceny – nájemného
za 1 měsíc.
Způsob hodnocení nabídek: Nabídky
budou vyhodnoceny dle těchto kriterií:
 výše nabídnutého nájemného
Obálku zřetelně označte „Výběrové řízení: garáž ev.č. 49 – neotvírat“, a to nejpozději do dne 29.2.2016 do 12,00 hodin.
Č.j. 00504/2016/ÚMČPČ
rozhodnutím RMČ ze dne 25.1.2016
usnesením č. USN RM 042/2016
pronájmu nebytového prostoru – garáže ev.č. 351, na pozemku parc. č. 493/8,
obec Praha, k. ú. Čakovice

Doba nájmu: Doba nájmu bude určitá,
počínaje dnem podpisu nájemní smlouvy, a to 5 let.

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

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

Cena za pronájem: Nejvýhodnější částka ročního nájemného za pronájem
předmětného nebytového prostoru.

Způsob hodnocení nabídek: Nabídky
budou vyhodnoceny dle těchto kriterií:
 výše nabídnutého nájemného

Doba nájmu: Doba nájmu bude určitá,
počínaje dnem podpisu nájemní smlouvy, a to 5 let.

Obálku zřetelně označte „Výběrové řízení: garáž ev.č. 351– neotvírat“, a to nejpozději do dne 29.2.2016 do 12,00 hodin.

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

Č.j. 00501/2016/ÚMČPČ
rozhodnutím RMČ ze dne 25.1.2016
usnesením č. USN RM 041/2016
pronájmu nebytového prostoru – garáže
ev.č. 382, na pozemku parc. č. 1288/25,
obec Praha, k. ú. Čakovice

Způsob hodnocení nabídek: Nabídky
budou vyhodnoceny dle těchto kriterií:
 výše nabídnutého nájemného
Obálku zřetelně označte „Výběrové řízení: garáž ev.č. 382 – neotvírat“, a to nejpozději do dne 29.2.2016 do 12,00 hodin.

Městská část Praha – Čakovice si vyhrazuje právo nevybrat žádnou
z doručených nabídek.

Prohlídka nemovitostí: Na vyžádání po telefonické dohodě
s paní Markétou Baťkovou, tel. 283 061 429.

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

Nabídky obsahující veškeré náležitosti a podepsanou příslušnou osobou (uchazečem, případně statutárním zástupcem
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.

Cena za pronájem: Nejvýhodnější částka ročního nájemného za pronájem
předmětného nebytového prostoru.

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

Klub seniorů
Přednášky na únor 2016
24. 2., 14.00 hod. – Eva Sokolová – Slavní cizinci v Praze
Přednášky na březen 2016
2.3., 14.00 hod. - Dana Butkovičová - „Krajky našich babiček“

9.3., 14.00 hod. - Renata Havlová - „Detoxikace organismu“
16.3., 14.00 hod. - Eva Sokolová - „Jede, jede poštovský
panáček“ - historie poštovnictví
23.3.,14.00 hod. - Pavla Lešovská - „Velikonoce - svátky jara“

Senioři z DPS mnohokrát děkují paní Lucii Slavíkové, která nám opakovaně a z vlastní iniciativy pomáhá.
Za seniory Věra Sikmundová a za STP Jaroslava Mášová
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Posílení školní dopravy z Třeboradic
V říjnu 2015 obdržela MČ Praha-Čakovice stížnost na kapacitu ranního spoje
školní linky 305. Na základě toho byla
věc projednána s Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy,
který v průběhu podzimu prověřil kontrolními průzkumy oprávněnost stížnosti a začal hledat řešení tohoto problému. Na základě toho bude od pondělí
18. ledna 2016 zaveden ke stávající lince
305 ranní posilový spoj v 7:35 z Třeboradic k základní škole Dr. E. Beneše (nám.
J. Berana), který bude jezdit pod číslem
nové linky 557. Spoj na tuto linku bude
přejíždět z linky 110 a tedy dopravcem
na lince bude Jaroslav Štěpánek.
Dovolujeme si upozornit na následující
skutečnost. Vzhledem k tomu, že v oblasti severu Prahy byl v danou dobu
nejbližší volný autobus podle vyjádření
ROPID v oblasti Bohnic/Čimic, byl pro
přejezd vozů zvolen spoj z linky 110,
který však přijíždí do Třeboradic několik
minut před svým odjezdem v 7:35 na
lince 557. Analýzou historie sledovacího systému pro pohyb vozů pomocí
GPS, kterou vozy na lince 110 disponují, bylo zjištěno, že na daném spoji linky
110 dochází pouze výjimečně ke zpožděním, avšak spoj jede z Hostavic přes
Hloubětín a může být tedy ovlivněn
nahodilými komplikacemi (nehodami)
v dopravě. Tento parametr bude ROPID
sledovat pomocí vyhodnocovacího systému, nicméně uvítáme zpětnou vazbu

cestující veřejnosti v této věci. V případě,
že v zastávce Třeboradice nebude v čas
odjezdu 7:35 stanicovat vůz linky 110,
který změní číslo na 557, doporučujeme cestujícím využít prioritně stávající
školní linky 305 (jako dosud), která odjíždí z Třeboradic ve stejný čas jako školní
linka 557, a která má také z Třeboradic
shodnou trasu k základní škole.

575 - Sídliště Čakovice - Čakovický zá-

Věříme, že opatření přispěje ke zlepšení
cestování žáků do základní školy.

žáků v základní škole a o dalším rozvoji

Přehled školních linek od 18. 1. 2016
305 - Hovorčovice - Třeboradice - Sídliště
Čakovice (jen směr zpět) - Nám. J. Berana
557 - Třeboradice - Náměstí Jiřího Berana (v provozu jen v uvedeném směru)

mek - Náměstí Jiřího Berana
Na všech linkách jsou nasazeny standardní autobusy, ranní spoj linky 575
obsluhuje kloubový vůz.
Další rozvoj školní dopravy
Městská část kontinuálně informuje organizaci ROPID o aktuálních počtech
základní školy. Na základě toho byl vznesen požadavek na posílení linky 575 ze
sídliště Čakovice a to nejpozději od 1. 9.
tohoto roku. Konkrétní řešení ještě nebylo definitivně stanoveno.

Text: Jiří Vintiška, místostarosta
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Kde v Miškovicích najdete oázu klidu a pohody? Pod vrbou!
»»Na území Miškovic je o hospůdky

poměrně nouze a co se týče klasických zařízení, tak občané lační po
něčem dobrém na jazyk nebo po
zábavě mají k dispozici vlastně jen
jednu jedinou - Hostinec Pod vrbou.
Ten najdete na samém kraji naší
městské části, na ulici Polabská,
v těsné blízkosti u miškovického
rybníčku.
"Hospoda fungovala už dlouho před tím,
než jsem si ji vzala na starosti já. Mám ji
od roku 2012, dohromady tři a půl roku,"
říká provozovatelka Vladislava Pavlovičová.

Vstoupíte-li do této hospůdky, tak vás
čeká příjemné prostředí a hlavně poměrně velký prostor, kde si najdou to své
snad všichni možní návštěvníci.
Nechybí kout pro šipkaře, ať už amatérské či hrající pražské soutěže, po šipkách se můžete přesunout ke kulečníku
nebo ke sledování sportovních přenosů
na obrazovce. Pozornost upoutá krb, ve
kterém příjemně praská oheň a dotváří
tak pohodovou atmosféru.
"Jsme taková klasická venkovská hospůdka a návštěvníci u nás najdou opravdu příjemné prostředí," usmívá se paní
Pavlovičová.
"Často se u nás konají firemní večírky
nebo nejrůznější oslavy narozenin. Přes
léto je u nás možné posedět na příjemné
zahrádce pod vrbou a grilovat. V létě se
tam sedí opravdu hezky. Kromě grilování je také možné opéct si buřty a pro děti
je k dispozici také prostor pro děti," popisuje provozovatelka svou hospůdku.
Zmiňovaná zahrádka je opravdu příjemná. Vysoká zeď ji zcela odřízla od přilehlé silnice, letitá vrba je nejen příjemnou
ozdobou, ale také jasným poznávacím
znamením hospůdky. A co může být při
horkém letním odpoledni lepšího, než
sednout do stínu, dát si studené pivečko, na klacek napíchnout buřt, děti poslat hrát si na pískoviště a užívat si klidu

a pohody... Na své si tak přijdou nejen
žízniví tatínkové, ale rovněž maminky se
svými ratolestmi.
"Hodně spolupracujeme s fotbalovým
klubem FC Miškovice, pro děti pořádáme Mikulášskou, na začátku jara maškarní. Kromě fotbalistů u nás pořádají své
akce také místní hasiči," vypráví Vladislava Pavlovičová.
A její slova potvrzuje také Petr Seidel,
trenér a funkcionář miškovického klubu.
"Hostinec Pod Vrbou mohu vřele doporučit všem, co mají rádi příjemné a klidné prostředí v klasické české hospůdce.
Hospůdka nabízí možnost venkovního
posezení na útulné zahrádce s grilem,
včetně malého hřiště pro děti. Hospůdku navštěvují rodiče s dětmi, cyklisti,
kolemjdoucí, příznivci šipek, kulečníku
a samozřejmě štamgasti. Dále musím
pochválit nadstandardní obsluhu, která
vám splní téměř každé přání. Sám mohu
potvrdit ze své zkušenosti. V hospůdce
se také rádi scházejí nejen fotbalisté Miškovic, ale i miškovičtí hasiči," usmívá se.
Příjemné pro návštěvníky je i to, že přes
silnici u rybníka je hodně prostoru k zaparkování. Samá pozitiva, že? Běžte si
tu pohodovou atmosféru vyzkoušet na
vlastní kůži.

Text a foto: Michal Káva

Kultura 15

Zámecký park opanovala Ledová královna
»»

Na konci ledna se čakovický zámecký park už potřetí proměnil v pohádkový les. Městská část Praha Čakovice
a agentura Velké dobrodružství tam totiž pořádala povedenou akci Po stopách
Ledové královny, na motivy známé pohádky Hanse Christiana Andersena.
I když v té době panovala v Čakovicích
zima a park byl pokrytý hustou sněho-

vou pokrývkou, tak i přesto si cestu našla spousta obyvatel naší městské části
i jejího okolí.
„Na akci přišlo 426 návštěvníků, z toho
bylo 274 dětí. Do soutěže se registrovalo
celkem 375 osob. Většina samozřejmě
z Čakovic, ale nechyběli i přespolní,“ říká
Lenka Nachtigallová z agentury Velké
dobrodružství.

Děti si prošly řadu pohádkových stanovišť, plnily nejrůznější úkoly a na stanovištích na ně čekala nejrůznější pohádková stvoření. A v cíli pak milá pozornost
pro každého účastníka.

Text: Michal Káva,
foto: Velké dobrodružství
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Současní hráči házené tolik neobětují, říká Pavel Ausberger
»»Pavel

Ausberger je legendou
národní házené nejen v Čakovicích, ale v tomto našem ryze českém sportu všeobecně. V minulých
dnech oslavil padesáté narozeniny
a při té příležitosti jsme jej vyzpovídali a probrali jeho házenkářské
začátky v Přešticích, přesun do Čakovic i současný stav v házené.
Pavle, kdy jste s národní házenou začínal?
To bylo v 71. až 72. roce, v šesti sedmi
letech. Jsem původem z Přeštic, kde v té
době hráli chlapi špičkovou házenou,
byli několikanásobní mistři České republiky. Přeštice bylo malé město a trochu
na úrovni se tam hrál jen fotbal, takže
to vyhrála házená. Ta měla v Přešticích
skvělé zázemí a i díky tomu byla obec
hodně proslavená a známá. S mládežnickými celky jsme jezdili pravidelně na
mistrovství republiky i na poháry.
Mládežnickými kategoriemi až do dospělých jste si tedy prošel v Přešticích?
Ano. Žákovské kategorie, přes dorost až
po ligu za muže. S nimi jsem získal i mistrovský titul. Odcházel jsem pak do Dukly
na vojenskou službu a poté, co jsem ji
ukončil, tak šel do Prahy. Podepsal jsem
přestupní lístky za okolností, které ani

nechci zmiňovat. (směje se) Měl jsem nabídku jít hrát na Spoje nebo do Čakovic
a vyhrály to právě Čakovice.

bylo, že jsme ho tehdy vyhráli s největším věkovým průměrem v lize, kolem 34
let. (směje se)

Tehdy ještě ligu nehrály, že?

Co se vám osobně na národní házené
nejvíce zamlouvalo?

Do Prahy jsem přišel někdy v 88. roce,
kdy chlapi hráli krajský přebor. To pro mě
byla po lize trochu změna. V Čakovicích
byla skvělá parta lidí a hlavně kluci byli
ochotní udělat pro úspěch maximum.
Tehdy to trénoval pan Papež, který se
tomu hodně věnoval. Když jsem přišel,
tak jsem to začal trénovat já.
Jako mladý kluk, který přišel z vojny?
Ano, vyjasnili jsme si základní pravidla
a fungovalo to. Kluci byli ochotní pro to
něco udělat a tým měl dobrý potenciál.
Tomáš Krejča, Pavel Mařík, Jirka Rys, chytal Roman Skřivánek a další. Než jsem
přišel, tak hrál tým jednou kvalifikaci
o ligu, neuspěl, nám se to pak také několikrát nepovedlo, až se udělala první
a druhá liga. Tu jsme hráli dva nebo tři
roky a pak se nám konečně podařilo postoupit.
V té době byl čakovický tým silný, že?
V té době se dostal mezi špičku v republice. Pravidelně jsme jezdili na finále poháru, kde jsme získávali medaile.
Největším vrcholem byl pak ten zisk
mistrovského titulu v roce 2003. Raritou

Ani nevím… Je na tom dobrá především
ta parta lidí. Během vojenské základní
služby v Dukle jsem měl možnost odejít
hrát handbal do Chebu, nabídky vždycky nějaké byly, ale já se vždy rozhodl pro
tu národní házenou. Bylo to asi i tím, že
jsem v tom byl odmalička. Šlo o partu
lidí, která se znala, často se potkávala, ve
výběru Čech jsem vlastně hrál od roku
1985 do roku 2005. S Tomášem Krejčou
jsme to osm let trénovali. U házené je
výborný kolektiv lidí, přátelská atmosféra i mezi lidmi po celé republice. Člověk
za tu dobu získal řadu kamarádů, které
najde, kamkoliv se vrtne. Táta mě k tomu
prostě jako malého kluka přivedl a tak
jsem v tom byl od malička.
Zdobí vás i titul „mistr národní házené“.
Jak jej hráč získá?
Nevím, jak je to teď, ale tehdy se dával
za určitý počet bodů, který musel hráč
získat. Za umístění v první lize do třetího
místa, za starty v reprezentačních výběrech, za umístění ve finále Českého poháru a také za umístění v anketě Házen-
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kář roku. Od roku 1985 jsem v reprezentaci byl, takže jsem toho nasbíral hodně.
Jaký je tedy výčet vašich největších
úspěchů?
Jednou jsem byl zvolen Házenkářem
roku, to bylo v roce 1999. Několikrát
jsem v této anketě skončil druhý nebo
třetí. A třikrát jsem vybojoval mistrovský
titul, s Přešticemi, s Čakovicemi a s Krčínem.
Vrcholem v národní házené jsou reprezentační bitvy Čechy – Morava. Berou
to jako vrchol i samotní hráči?
Ano, určitě. Pokaždé, když jsme to vyhráli, tak jsme říkali, že jsme mistři světa.
(směje se) Je to vrcholem pro každého
hráče národní házené. Říká se, že je to
malý sport, ale hraje to hodně lidí a pro
každého, kdo se do tohoto výběru dostal, to bylo velkým osobním úspěchem
a ohodnocením. Taková meta, že se tam
mohl podívat. Mělo to obrovskou atmosféru, dřív byl ale zájem větší. Pamatuju
na svůj druhý start, v roce 1986, kdy na
reprezentační zápas Čechy – Morava přišlo 2500 diváků. Přenášela to televize,
bylo to dotované svazem, z ČSTV i obcemi, které si to mohly dovolit. Navíc bylo
příjemné, že se tam vždy potkali dobří
kamarádi.
A bylo to čisté kamarádské nebo byla
na hřišti rivalita?
No veliká! Kamarádi jsme byli před zápasem a po něm, na hřišti nechtěl nikdo
dopustit to, že by prohrál. Naopak. Ta-

hle utkání byla dost často vyhrocená.
Roli hrálo i prostředí, na moravských
baštách ve Studénce, Staré Vsi nebo
Přerově třeba.
A bylo to vyrovnané nebo byl někdo výrazněji lepší?
Čechy u chlapů i ženských dominovaly.
Svědčila o tom i anketa s vyhlášením
nejlepších českých házenkářů. V první
desítce byla většina hráčů z Čech.
Hlavní bašta byla na Plzeňsku, že?
Ano, Nýřany, Přeštice, Plzeň Újezd, Stupno, všechny tyhle týmy patřily v té době
ke špičkovým mančaftům. Morava hrála
dobře okolo Přerova, v Rokytnici.
Chodíte se do Čakovic na házenou dívat i teď?
Chodím se dívat. Sice z toho bolí oči, ale
chodím rád. (směje se) Co jsem s Tomášem Krejčou přestal trénovat reprezentaci, tak jsem se začal věnovat dceři, která
hraje badminton a vůbec toho nelituju.
Hraje na velice dobré úrovni, je v juniorské reprezentaci, je vicemistryní České
republiky a sbírá úspěchy. Jsem hlavně
rád, že u toho můžu být. Celý život jsem
se věnoval sobě a kluk mi kvůli mé kariéře utekl mezi prsty. V době, kdy hrály Čakovice ligu, byly tréninky třikrát týdně,
víkendy byly zápasy, v zimě se jezdilo na
soustředění do Tanvaldu, kde jsme byli
pět dní třeba i dvakrát za přípravu. Věnovali jsme tomu opravdu hodně.
Nechybí vám zrovna tohle v dnešní národní házené?

Dnes je v tom veliký rozdíl. Hodně hráčů
není ochotných ustoupit v jiných osobních věcech na úkor házené. Jsou jiné
sporty, na které se klade větší důraz. Dřív
jsme hráli na škváře, na antuce a byli
jsme šťastní za asfaltová hřiště. Dnes je
předpis, že se musí hrát na umělém povrchu a hraje se to ve špičkových areálech. Rád bych ale poděkoval těm lidem,
kteří pro házenou ve svém volném čase
dělají maximum a toho času není skutečně málo. Těm, kteří se především věnují
mládeži a snaží se z ní vychovávat kvalitní sportovce a fajnové lidi. Sport mě samotnému hodně dal, ale postupem času
člověk zjistí, že i vzal. Přesto však nelituji
a jsem rád, že jsem díky tomu poznal
hodně skvělých lidí a především špičkových hráčů, se kterými, jak my házenkáři
říkáme, jsem si mohl hodit.
A neláká vás zase trénovat, když to vidíte?
Snažil jsem se to kombinovat s holkou,
ale prostě to nešlo. Dceru badminton
drapl a jsem moc rád, i když je to strašně
náročné na čas. Každý víkend jezdíme
po turnajích u nás i v zahraničí. Nejde
trénovat a pak s ní netrávit čas při zápasech. Trénoval jsem chlapy, ale pak toho
nechal. Člověk z toho musí mít radost
a musí vidět, že to má smysl. Pro mě je
priorita dcera, u které vidím, že to smysl
má. Hrál jsem od 7 do 45 let a měl několik úrazů i operací a také z tohoto důvodu jsem skončil.

Text: Michal Káva
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Podzimní tabulka 1. B třídy, skupina B
1. Strašnice 30 bodů
2. Čakovice 28 bodů
3. Újezd nad Lesy B 27 bodů
4. ČZU 25 bodů
5. Kbely 24 bodů
6. Třeboradice B 23 bodů
7. Háje B 21 bodů
8. Ďáblice B 20 bodů
9. Braník B 18 bodů
10. Řepy 17 bodů
11. Benice 14 bodů
12. Cholupice B 8 bodů
13. Klánovice 4 body
14. Dolní Chabry B 4 body

Hodnotíme první půlku fotbalové sezony
Nováčci z Čakovic rozjeli sezonu famózně
»»V tomto čísle časopisu se ohlédne-

me za první polovinou fotbalové sezony také u mužstva TJ Avia Čakovice. To nastupovalo do 1. B třídy v roli
nováčků, ale působili jako ostřílení
mazáci. Úctyhodná série devíti vítězství v řadě překvapila úplně všechny
a i když pak v následujících čtyřech
zápasech posbírali čakovičtí fotbalisté jen bod, tak druhé místo podzimní
tabulky je velikým úspěchem.
"Určitě jsme spokojení. Jako nováčci
jsme posbírali 28 bodů a patří nám druhé místo, to je výborné. Byli jsme natěšení, že se nám po tolika letech podařilo postoupit do vyšší soutěže. Dařilo se

nám a užívali jsme si to," pochvaluje si
trenér Petr Rosenhofer.
Jeho svěřence nastartoval hned první zápas sezony. V něm doma nastoupili proti
ČZU, dlouho vedli, ale v poslední minutě
dostali vyrovnávací gól. V nastavení ale
dokázali ještě rozhodnout a od té doby
postupně válcovali jednoho soupeře za
druhým. Cholupice B, Dolní Chabry B, Braník B, Klánovice, Řepy, Ďáblice B, Háje B, až
přišel nešťastný domácí zápase se Strašnicemi, který Čakovičtí prohráli vysoko 1:6.
"Doplatili jsme na to, že jsme měli užší
kádr. Dávali jsme to těžko dohromady
a už jsme byli rádi, že to pak končilo,"
usmívá se při vzpomínce na závěr podzimní části čakovický trenér.

Mistrovská soutěž začíná týmu dospělých TJ Avia o poslední březnový víkend, tento víkend, konkrétně v neděli
14. února sehrají čakovičtí hráči první
přípravný zápas. Na umělé trávě na Střížkově sehrají přípravné derby proti Miškovicím.
Text a foto: Michal Káva

Podzimní výsledky Čakovic
Čakovice - ČZU 2:1
Cholupice B - Čakovice 2:3
Čakovice - Dolní Chabry B 8:2
Braník B - Čakovice 0:4
Čakovice - Klánovice 3:1
Řepy - Čakovice 1:2
Čakovice - Ďáblice B 2:0
Háje B - Čakovice 1:2
Čakovice - Benice 3:1
Čakovice - Strašnice 1:6
Újezd nad Lesy B - Čakovice 4:2
Čakovice - Třeboradice B 1:1
Kbely - Čakovice 8:2

Soutěžte s námi o vstupenky na ligový fotbal
I když je teprve polovina února, tak nám začíná nejvyšší fotbalová soutěž. V redakci máme k dispozici několik vstupenek
na domácí zápasy pražských týmů a nabízíme vám možnost zasoutěžit si o ně. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít trochu štěstí. Své odpovědi můžete posílat pomocí SMS zprávy na číslo 724 48 28 68, pomocí mailu na adresu
unas@cakovice.cz nebo ji zanést osobně na podatelnu úřadu s označením „Soutěž“.
Soutěžní otázka:
Kdo je úřadujícím fotbalovým mistrem
a) Sparta
b) Plzeň
c) Slavia
Na dvojici vstupenek se může těšit každá desátá správná odpověď. Uzávěrka soutěže je ve středu 24. února.
Do soutěže nám po dvou vstupenkách věnovaly kluby Slavie,
Dukly a Bohemians.

Aktuality

Vážení spoluobčané, Jak daleko se dostal náš časopis?
„v rukou držíte
únorové číslo,
které je plné
nejaktuálnějších zajímavostí
z naší městské
části. Příští číslo,
březnové,
dostanete do
vašich schránek
o víkendu 11. až 13. března a od toho
dalšího čísla, dubnového, si můžete zvyknout na jednu důležitou věc. A to je ta, že
časopis vám přistane ve schránkách pokaždé během prvního víkendu v měsíci!

Například až do Thajska a to přímo do Královského paláce, odkud nám poslala pozdrav Ina Soroková s dcerou Kristýnou.

Další novinkou je to, že tentokrát na vás
nebude během prázdninových měsíců
čekat letní dvojčíslo, ale na časopis se
můžete těšit každý měsíc. V tom srpnovém, který nově přidáme, vám přineseme přehled zájmových kroužků a spolků
z naší městské části.
Ale to předbíháme několik měsíců...
V příštím čísle vám přineseme například
rozhovor se zástupci městské policie, se
kterými probereme řadu věcí týkajících
se bezpečnosti a kriminality v naší městské části, přineseme vám to nejzajímavější z Masopustu a nezapomeneme ani
na další zajímavosti a tradiční rubriky.
Svou stálou rubriku mají podnikatelé,
kteří na území naší městské části působí,
ale nově vznikne i seriál o zajímavých zaměstnáních občanů z Čakovic, Miškovic
a Třeboradic. Jako první zajdeme k Jiřímu Kalinovi z Čakovic, který pracuje již
dlouhou řadu let jako kulisák v legendárním Divadlu Járy Cimrmana.

www.dogscrackers.cz

Rád bych uvítal vaše tipy na další nejrůznější zajímavá zaměstání. Ať už přímo
vaše, vašeho kamaráda či souseda. Ale
těším se i na jakékoliv vaše příspěvky,
připomínky a tipy.
Od začátku roku se pravidelně scházíme
s nově vytvořenou Redakční radou, kterou tvoří trojice sympatických dam Miroslava Spoustová, Dagmar Nová a Kristýna Petrboková a rádi společně všechny
vaše nápady probereme.
Přeji vám hezké a klidné dny,

Michal Káva, redaktor

Psí pekárna – pamlsky domácí výroby z produktů potravinářské kvality, Bio produkt ů,bezlepkové.
Pamlsky pečeme z hovězího masa, kuřecího masa, rybího masa, ovocné i zeleninové.
Naleznete u nás také krmné maso k BARFování např. hovězí svalovina v kuse 1kg/105kč,Vepřový
ořez 1kg/85kč,Sobí nebo Losí maso 500g/88kč,Jehněčí dršťky zelené neprané 500g/71k č, Kr ůtí
medaile 500g/75kč, Zelenina mix 500g/30kč a mnoho dalšího.
Dále u nás naleznete pamlsky od značky Mapes,Baron či Trixie,hra čky,misky,obojky,LED obojky,
vodítka...
Přijďte se k nám podívat i s vaším čtyřnohým přítelem.
Naleznete nás na ulici Cukrovarská 41/49, Praha 9 Čakovice, 19600.Ve všední dny od 10h – 18h.
Nebo nás můžete sledovat na Facebooku Dogscrackers

19

Sněhu bylo málo, ale i tak si ho děti užily
Stejně jako v loňském roce, tak i v tom letošním, byla sněhová nadílka hodně krátká a kdo si chtěl užít sněhových radovánek, nesměl otálet a jakmile Čakovice přikryla bílá deka,
museli děti i jejich rodiče ihned vyndat sáňky, boby a další
„kluzadla“ a hurá na kopec. Těch v naší rovné městské části

není moc a tak se dětský smích nejhlasitěji ozýval z tradičního místa - čakovického zámeckého parku. Děti si ale užívaly sněhu kde to šlo, bohužel pro ně ale jak rychle přišel, tak
rychle roztál.
Text: Michal Káva

