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Čakovické posvícení ve znamení 
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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!
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DRUHÝ 
PÁR SKEL 
NYNÍ 
ZCELA 
ZDARMA*

K JAKÝMKOLI MULTIFOKÁLNÍM SKLŮM 
OD NÁS DOSTANETE 

VÁMI VYBRANÝ DRUHÝ PÁR SKEL

K JAKÝMKOLI SKLŮM S OCHRANNOU 
VRSTVOU OD NÁS DOSTANETE VÁMI 

VYBRANÝ DRUHÝ PÁR SKEL

Z D A R M A *
DÁLE POSKYTUJEME ZDRAVOTNÍ SLUŽBY:

• Měření zraku - optometrie v návaznosti na očního lékaře  
• Screening zraku dětí od 6 let • Opravy brýlí a mnoho dalšího

Dr. Marodyho 14/2, Praha 9 Čakovice
tel.: 773 677 947, stingo.cakovice@seznam.cz, www.stingooptik.cz, více informací v optice

OČNÍ OPTIKA A OPTOMETRIE ČAKOVICE

OČ NÍ OPTIKA A OPTOMETRIE Č AKOVICE
Poskytujeme zdravotní služ by:
- Mě ř ení zraku - optometrie v návaznosti na
oč ního lékař e
- Aplikace kontaktních č oč ek
- Screening zraku dě tí od 6 mě síců
- Dioptrické a sluneč ní brýle
- Opravy dioptrických brýlí
Dr. Marodyho 14/2, Praha 9 Č akovice, tel. 773 677 947,
stingo.cakovice@seznam.cz, www.stingooptik.cz

 * Ve stejné či nižší hodnotě. 
    Při nákupu nových obrub.

INZER NA ŠIRKU.indd   1 9.9.2015   8:40:05

TANČETE  

S DENISOU 

Salsa, Bachata, Merengue,  

Reggeaton, Cumbia…

Každé pondělí  

od 20:00 do 21:00 

od 7. 9. 2015

KDY

V tělocvičně  

ZŠ Kbely  

(Albrechtická 732)

KDE

Taneční zkušenosti  

nejsou potřeba, Zumba roztančí 

každého! Přijďte se uvolnit,  

spálit tuky a zpevnit svou postavu. 

Cena za lekci od 70 Kč! 
Na setkání se těší Denisa,  732 498 120

www.zumba-kbely.webnode.cz
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Anna Svítilová slavila 80. narozeniny 
s padákem
Životní jubileum se rozhodla Anna Svítilová z Čakovic oslavit 
hodně netradičně, tandemovým seskokem padákem z výšky 
čtyř kilometrů.

ZUŠ Marie Podvalové je zárukou kvalitní 
výuky
Ředielka čakovické ZUŠ Ivana Heřmánková si s námi 
popovídala o úspěších školy i o tom, co by ráda přichystala 
za novinky.

Jiří Kalous vybojoval titul mistra světa
Krátce po zisku stříbrných medailí v extralize dospělých se 
čakovický nohejbalista zaskvěl i na juniorském mistrovství 
světa.

Čakovické posvícení se vydařilo na jedničku
Šestý ročník novodobého Čakovického posvícení navštívil 
nejvyšší počet návštěvníků za poslední roky a ti si program 
většinou jen chválili.

SOŠ a SOU byla oceněna Hospodářskou 
komorou ČR
Čakovická gastronomická škola získala prestižní ocenění 
za vysokou úroveň praktické přípravy žáků.

Mladí hasiči mají nabitý podzim
Hasiči z oddílu SDH Miškovice jsou na roztrhání a ti dospělí i ti 
nejmenší za sebou mají několik vydařených akcí u nás i v jiných 
městských částech.

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, 
Kateřina Marszálková. 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 říjnu 2015.

Slovo 

starosty

po deseti letech jsme na úřadu městské části Praha 
Čakovice mohli přivítat hlavního činovníka Prahy. 
Paní primátorka Adriana Krnáčová se ptala na situ-
aci v naší městské části a probrali jsme řadu věcí 
z oborů dopravy, školství i životního prostředí.

Během uplynulého měsíce mě potěšily hned tři 
věci. Tou první bylo bezvadně zvládnuté čakovické 
Posvícení, které se opravdu povedlo a já vám děku-
ji za pozitivní reakce na něj. Druhou věcí byl úspěch 
našich nohejbalistů. Ti sice v napínavém finále 
podlehli favorizovaným Modřicím, ale stříbrné me-
daile jsou pro tým trenéra Vladimíra Šimona skvě-
lým zakončením povedené sezony. Sám jsem byl 
osobně přítomen finálovému zápasu v Nymburce 
a když jsem viděl talent mladých čakovických hrá-
čů, tak věřím, že v blízké době si naši nohejbalisté 
navléknou na krk i medaile nejcennější. A třetí věcí, 

jenž mi udělala velikou radost je to, že vy, občané 
městské části, jste dávali podněty do našich pocito-
vých map. Vaše podněty postupně zpracováváme 
a také je uveřejníme.

V minulých dnech jsme požádali o dotaci na nákup 
nového vozidla, které by pomáhalo technické sprá-
vě k práci i svozu bioodpadu. Snažíme se rovněž 
obnovit historické cesty a rádi bychom směnili po-
zemky s církví, abychom historické cesty na území 
městské části Praha Čakovice mohli využívat k re-
kreaci. V plánu pro nejbližší dobu máme také opra-
vení střešního pláště mateřské školy Čakovice I.

Přeji vám úspěšný podzim,

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

Milí sousedé,
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Čakovické posvícení patřilo k těm nejpovedenějším

 » Již od roku 2010 se píše novodo-
bá historie čakovických Posvícení. 
A letošní ročník, který se v Čakovi-
cích uskutečnil na začátku října, pa-
třil k těm nejpovedenějším. A také 
k těm nejnavštěvovanějším, jak po-
tvrdila organizátorka Ina Soroková 
z úřadu Městské části Praha Čako-
vice.

„Ano, ze všech ročníků byla letos největ-
ší návštěvnost. Se vším všudy šlo o nejsil-
nější ročník ze všech,“ říká.

Každý ročník Čakovického posvícení se 
nese v jednom duchu. Ten letošní měl 
název Naše hvězdy a hvězdičky. Co to 
znamená?

„V každém vystoupení byl někdo, kdo 
má s Čakovicemi něco společného. Kdo 
se něčím proslavil, něco umí nebo zná, 
zkrátka, kdo je něčím zajímavý,“ pokra-
čuje Ina Soroková.

Na podiu se tak vystřídala řada lidí z nej-
různějších oborů. O popovídání, hudeb-
ní, taneční nebo akrobatické vystoupení 

se postarali Matěj Říha a Limbo Planet, 
Štěpánka Duchková, Berenika Kohouto-
vá, Marek Pikhart a Rabaka Elán Revival, 
Sandra Jungová a K-Dance Company, 
skupina Generační problém (Pavel Ha-
vlina, Luděk Žofák, Boris Zindulka), Van-
da Spoustová a Ladies Flair Team, Mirek 
Kocian a Holokrci, Kristýna Petrboková 
s Andreou Tompichovou vystoupily spo-
lečně s „Dádou“ Patrasovou, Zdeněk Kub 
z Arakainu, Václav Štrasser s duhovými 
bublinami, Vilém Čok se svou kapelou 
či Jitka Vyhlídková a Brazos, program byl 
zkrátka nabitý a trval od dopoledních 
hodin až do půlnoci.

Ale nežilo to pouze na podiu. Návštěvníci 
mohli navštívit řadu stánků s nejrůzněj-
šími dobrotami, oblečením, ozdobami, 
doplňky. Nechyběli ani už tradiční afričtí 
přátelé se svými voňavými specialitami, 
děti byly zvědavé na práci uměleckého 
kováře, dováděly na ponících i na kolo-
točích. Dospělí si dali něco dobrého na 
zub, každý si zkrátka přišel na své.

Za usměvavými tvářemi se skrývá hodně 
práce, protože Posvícení je každoročně 
připravováno již několik měsíců dopře-
du. „Začíná to už od května,“ vypráví Ina 
Soroková. „Musí se vymyslet téma, najít 
vystupující, vše zajistit papírově, do-
mlouvat prodejce, zkrátka od května je 
to plno práce, která je časově náročná, 
protože to jsou hodiny a hodiny navíc, 
ale opravdu mě to baví a když vidím, jak 
se náměstí postupně zaplňuje a jak se 
to lidem líbí, člověka to potěší,“ usmívá 
se. „Člověk pak pozná, že tu práci nedě-
lá vniveč,“ pokračuje a k dalším plánům 
na příští rok dodává: „Je složité vymýš-
let každým rokem nová a nová témata. 
Ráda bych navrhla připravit něco ve sty-
lu retro. Žádnou oslavu komunismu, ale 
posvícení v zajímavém stylu. Uvidíme. 
Kdo by měl nápad na zlepšení, změny, 
cokoliv, klidně se na mě může obrátit,“ 
vzkazuje občanům.

Text: Michal Káva

Foto: Andrea Káva, Ina Soroková
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 » V rámci mezinárodního strojíren-
ského veletrhu, který se uskutečnil 
ve dnech 14. – 18. září v Brně, 
proběhl již 20. jubilejní ročník pře-
dávání ocenění Hospodářské komo-
ry České republiky pro školy, které 

Čakovická gastronomická škola byla 
oceněna Hospodářskou komorou ČR
za vysokou úroveň praktické přípravy žáků

dlouhodobě vykazují vysokou úro-
veň praktické přípravy žáků, jenž 
má zejména velký vliv na vysoký od-
borný kredit absolventů těchto škol.

Z rukou předních zástupců Hospodářské 
komory ČŘ v čele s jejím prezidentem 

Ing. Vladimírem Dlouhým, CSc. a  z  ru-
kou ministra průmyslu a obchodu Ing. 
Jana Mládka, CSc. převzali toto ocenění 
za SOŠ a SOU Praha Čakovice žáci Viktor 
Szabat, Andrej Ščasný a Jakub Štrunc. 
Tito žáci splnili u závěrečných zkoušek 
náročná kriteria stanovená HK ČR a zís-
kali tak pro sebe a školu toto prestižní 
ocenění. 

Ocenění za vysokou kvalitu odborné pří-
pravy převzala za SOŠ a SOU Praha Čako-
vice ředitelka školy Mgr. Věra Nováková.

„Osvědčení nejlepšího absolventa HK ČR 
dokládá požadovanou kvalitu mladých 
pracovníků a slouží jako doklad o velmi 
dobrých odborných schopnostech ab-
solventů. Za svou dlouholetou tradici se 
toto ocenění stalo prestižní záležitostí 
a SOŠ a SOU Praha Čakovice je jednou ze 
škol, která má tu čest, vlastnit tento „cer-
tifikát kvality“ již po několikáté,“ vysvět-
luje a chválí zástupce ředitele SOŠ a SOU 
Jakub Částka.

Vilda Čok to rozjel ve velkém stylu, jak je jeho zvykem
 » Jedním z nejočekávanějších vy-

stoupení na Čakovickém posvíce-
ní byla show našeho spoluobčana 
a rockového "šílence" Viléma Čoka 
se svou kapelou.

"Mít koncert dva kiláky od baráku je 
opravdu výjimka. Ale bylo načase, abych 
se po dvanácti letech bydlení v této lo-
kalitě také umělecky lidem představil," 
usmívá se snad věčně dobře naladěný 
Čok.

Jeho kapelu tvoří samí špičkoví hudeb-
níci. "Na bicí hraje pan učitel Tomáš 
Stloukal, na kytaru pan učitel Pavel Dvo-
řák a baskytaru obsluhuje pan ředitel Mi-
lan Libich. A fakt nekecám, jejich funkce, 
krom ostatních, jsou i tyto. Všichni jsou 
to excelentní hráči a po lidské stránce si 
dobře rozumíme. To je pro delší chod ka-
pely velmi důležité," dodává.

Sám si čakovické náměstí prošel, posví-
cení se mu líbilo, ale dlouho se zdržet 
nemohl.

"Budu upřímný. Nemohu se pouštět do 
nějakých větších procházek po takových 
akcích, protože mám vřelý vztah k fa-

nouškům a jejich pozvání se pak těžko 
odmítá. Často se pak vracím domů poz-
dě a v podnapilém stavu. Několikrát už 
se mi to nevyplatilo, tak jsem opatrněj-
ší. Jojo, rock´n roll to není pr..." směje se 
rocker tělem i duší, který teď má nabitý 
program. "Momentálně dokončuji šňů-

ru koncertů po České republice, kterou 
jsem osobně vyprodukoval a dotáčím 
nové cd. To bude k vydání na jaře příští-
ho roku," uzavírá Vilém Čok své povídání.

Text: Michal Káva
Foto: Andrea Káva a Ina Soroková
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 » Jak již název napovídá, jsme spo-
lek, konkrétně parta místních nad-
šenců. Starousedlíků i nově přistě-
hovaných. Jsme činní v Čakovicích, 
Miškovicích a Třeboradicích.

Ve svém volném čase osazujeme květi-
nami stávající místa na to určená, zaklá-
dáme nové záhony, trvale je udržujeme 
a uklízíme nepořádek na veřejných mís-
tech. Také se spolupodílíme na projek-
tu Participace, jehož konečným cílem 
je postupně revitalizovat veřejná místa 
naší městské části. Své aktivity chceme 
nadále rozšiřovat.

Naší práci můžete vidět v Třeboradicích 
u rybníka, před poštou v Čakovicích, na 
sídlišti u parku a v Miškovicích u rybníka. 
Další lokality budeme přidávat. 

Představujeme Vám NAČOS – Náš čakovický okrašlovací spolek
Hledáme nové nadšence do našeho 
týmu, kteří se k nám chtějí připojit. Ti-
povat lokality, vysazovat rostliny a v létě 
pomáhat při zalévání :-) Děti jsou vítány, 
většinou se samy od sebe chtějí zapojit 
do práce. A když už není energie na sá-
zení, hloubení a hrabání, téměř vždycky 
se najde parťák na fotbal, hraní, či malý 
piknik v trávě.

Na začátek listopadu připravujeme AKCE 
CIBULE, připojte se k nám při vysazování 
jarních cibulek tulipánů, narcisů, kroku-
sů a spoustu dalších. Termíny a další info 
na webu. 

Více infomací na www.nacos.cz,  
facebooku nebo info@nacos.cz

 » Je tomu již dlouhých deset let, 
kdy k nám naposledy zavítal nej-
čelnější představitel hlavního města 
Prahy. Po tak dlouhé době se roz-
hodla to změnit primátorka Adriana 
Krnáčová.

Primátorka Prahy Adriana Krnáčová zavítala do Čakovic

Kam v listopadu v Čakovicích za kulturou?
Sobota 7. listopadu, od 14.00

ČAKOVICKÁ DRAKIÁDA
Přijďte se pochlubit svým vlastnoručně vyrobeným 
drakem. Akce se koná na poli u sídliště Čakovice.

Úterý 10. listopadu, od 18.00

ZE ŽIVOTA HMYZU
Spolek Bílej mlejn po úspěšné premiéře opět uvádí hru 
bratří Čapků ze Života hmyzu a to v podkrovním ateliéru 
čakovické ZUŠ Marie Podvalové.

Sobota 14. listopadu, od 17.00

CESTA DUCHŮ
Klub LíPa zve všechny statečné a nebojácné děti na 
tradiční strašidelnou stezku do Třeboradic.

Čtvrtek 26. listopadu, od 16.00

KURZ MALBY NA HEDVÁBÍ
Přijďte si do Domu dětí a mládeže v Čakovicích namalovat 
vlastní hedvábný šátek.

Čakovický spolek Bílej mlejn po veleúspěšné premiéře opět 
uvádí hru bratří Čapků Ze života hmyzu. 

Foto: Michal Káva

"Její návštěva je i pro mě důkazem, že se 
postupně vylepšuje vztah mezi Magist-
rátem hlavního města Prahy a městský-
mi částmi. Vnímám to jako velikou sna-
hu. Paní primátorka chtěla být obezná-
mena s aktuálními informacemi a pro-

blematikou naší městské části. Hlavními 
body, které jsme probírali, byly doprava, 
školství, majetek a životní prostředí," při-
bližuje vzácnou a příjemnou návštěvu 
starosta Alexander Lochman.

Text: Michal Káva,

Pátek 27. listopadu, od 18.30

JAK ŠEL ČAS S CANTORIÍ
Netradiční jubilejní koncert ke 30. výročí založení sboru 
Cantoria Praha proběhne ve velkém sále Městské knihovny.
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 » Máte rádi vůni spáleného benzínu 
a řádíte na silných strojích? Tak to 
jste už určitě museli zavítat do mo-
torkářského ráje bratří Vachulů v ča-
kovické ulici Hrdinova, kde je mo-
torkářům nabízen kompletní servis 
jejich mašin.

"Fungujeme od 1. dubna 2001, takže za 
chvíli to bude už patnáct let," vzpomíná 
Milan Vachule. Společně se svým brat-
rem Martinem působí na stejném místě 
od začátku až do dnešních dnů.

"S bráchou jsme vždycky měli rádi mo-
torky a věděli, že bychom chtěli něco 
takového dělat. Byl to náš koníček od 
mala a tak to tak nějak vyplynulo samo. 
Z koníčku se stala práce. Začínali jsme 
jako servis. Tehdy na začátku v roce 2001 
bylo všechno jinak. Na motorkách jez-
dilo málo lidí, nikdo na to neměl moc 
peníze. Díky nízké konkurenci v tomto 
oboru to nebylo tak hrozné a v podstatě 
nás i překvapilo, že ten servis lidi chtějí," 
dál loví Milan v paměti při vzpomínkách 
na své podnikatelské počátky.

Motorkářský boom přišel až o několik let 
později, vzpomínají oba bratři.

"Začalo jezdit více a více lidí, posledních 
deset let už jich jezdí opravdu hodně. 
Dříve to bylo pro opravdové nadšence, 
šílence, napůl pankáče, jak se o tom tra-

Plná ulice motorek? Tak to jste u bratrů Vachulových
dovaly pověsti, ale dnes je to úplně nor-
mální, motorku si koupí i chlap z kance-
láře," říkají.

Bratři Vachulovi nabízejí se svým týmem 
mechaniků vše, co se motorek týká.

"Nabízíme lakýrničinu, přestavby moto-
rek, od generálky motoru až po opravy 
bouraček, zkrátka všechno. Jen nedě-
láme malé a čínské motorky," smějí se 
bratři.

Jejich místo podnikání snad ani nejde 
přehlédnout. Těžko byste v naší městské 
části našli jinou ulici, ve které je přes den 
před jedním z domů zaparkovaných pět-
advacet motorek.

"Každý večer i ráno motorky uklízíme, 
lidé už to podle toho i poznají a ví, kam 
mají dotyčného, který se ptá, poslat. Teď 

už se ale potýkáme s nedostatkem pro-
storu," říká Milan Vachule a  naráží tak na 
fakt, že firmu čeká stěhování.

"Už je to pro nás nedostatečný prostor, 
tak jsme koupili barák a rádi bychom se 
tam, až jej dostavíme, přestěhovali. Ve 
spodní části bude krám i dílna. Hrubá 
stavba je hotová. Stavíme si to vlastně 
sami, stěhovat bychom se chtěli koncem 
příštího roku. Další sezonu tedy ještě za-
čneme na starém místě," vzkazuje Milan 
Vachule zákazníkům.

Motorkářská sezona s nástupem chlad-
ných vlhkých dnů skončila. "Sezona je 
vlastně od prvního sluníčka. Jakmile se 
pořádně rozsvítí, tak si lidé vzpomenou, 
že mají motorku a diví se, že pak nestíhá-
me," směje se.

Text a foto: Michal Káva

Kompletní nabídku moto služeb 

nadjete na webu www.mv2.cz
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VOK (na objemný odpad)

VOK (na bioodpad)

 » Od dubna je občanům naší měst-
ské části k dispozici sběrný dvůr v 
sousedních Kbelích, na rohu ulic Ji-
lemnická a Bohdanečská. Jde o je-
den ze šesti sběrných dvorů na úze-
mí Prahy, které provozují Pražské 
služby. Pro občany hlavního města 
je jejich užívání zdarma.

Ve sběrných dvorech mohou občané 
předávat následující druhy odpadu:

-  objemný odpad (nábytek, zařízení 
domácnosti)

-  suť z bytových úprav, zdarma 
v množství do 1 m3

- dřevěný odpad
- odpad z údržby zeleně
- kovový odpad
- papír, sklo, plasty, nápojové kartony
-  nebezpečné složky komunálního od-

padu

- pneumatiky - za poplatek dle velikosti
-  vyřazená elektrozařízení (lednice, prač-

ky, tv, rádia, sporáky, počítače, ...)

NELZE odevzdávat nebezpečné složky 
stavebního odpadu (např. asfaltovou 
lepenku obsahující dehet, azbest a po-
dobně). Ve sběrných dvorech je stano-
veno omezení jednorázového návozu, 
možný vjezd vozidel max. do 3,5 tuny.

Otevírací doba:
pondělí až pátek 8.30 - 16.00
sobota 8.30 - 15.00

Pro občany Čakovic je tu sběrný dvůr Kbely

Vážení spoluobčané,

i v II. polovině roku 2015 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, chemiká-
lie, 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.).

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

Z MHMP máme přiděleno 12 ks VOK na období 7 – 12/2015 
září 09. 09., 23. 09.
říjen 07. 10., 21. 10.
listopad 04. 11., 18. 11.

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 1 ks
Miškovice - Na Kačence 1 ks

Vážení spoluobčané,

i v II. polovině roku 2015 budou pro potřeby občanů přistavovány kontejnery na bioodpad. Tyto kontejnery jsou určeny 
na zahradní odpad – listí, trávu, větve, neznečištěnou zeminu, případně kuchyňský bioodpad rostlinného původu bez 
živočišných zbytků.

Připomínáme, že tyto kontejnery jsou určeny pouze pro občany městské části Praha – Čakovice. VOK na bioodpad zajiš-
ťuje a financuje MHMP.

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

Z MHMP máme přiděleno 6 ks VOK na bioodpad pro období 
7 – 12/2015 celkem
září  27. 09.
říjen  25. 10.
listopad  15. 11.

Kontejnery budou přistavovány v neděli mezi 9.00 – 12.00 hod.

Stanoviště těchto kontejnerů jsou následující:
Třeboradice - parkoviště u hřbitova 1 ks
Miškovice - Na Kačence 1 ks
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Třeboradické posvícení ve znamení historie

Letošní Třeboradické posvícení, které 
bylo již šestým v pořadí se neslo ve zna-
mení historie a hlavně známé osobnosti 
světového významu, pobývající v naší 
obci, Antonína Dvořáka.

„Povídání o posvícení by bylo vhodné 
zahájit slovy Svatého otce Víti Řehulky, 
tedy že lidé bez historie, jsou jako lidé 
bez života,“ říká na úvod Libuše Uríková, 
z pořádajícího sdružení LíPa.

„Třeboradice historii mají a letošní po-
svícení toho bylo důkazem. Výstava ve 
věži, mše svatá a i následné posvěcení 
pamětní desky na domě příbuzných se 
neobešlo bez tónů tohoto českého veli-
kána,“ vypráví paní Uríková a pokračuje: 
„Další příjemnou hudbu, ale i tanec, nám 
přivezl lidový soubor pod vedením paní 
učitelky Pavlíčkové Osminka z Prahy 8, 
Jiří Černohlávek a Terezka, nadějná sólo-
vá zpěvačka s vlastní tvorbou.“

Zpěváky na pódiu poté vystřídal diva-
delní soubor z Chaber s pohádkou O ne-
poslušné Márince. „Děti pozorně sledu-

byly originální a krásné. Akcí se podařilo 
vybrat přes šest tisíc korun a touto cestou 
bychom všem empatickým přispěvate-
lům chtěli poděkovat. Věříme, že těchto 
několik tisíc korun bude startovní blok 
k  opravě tohoto historického zděného 
problému,“ říká Libuše Uríková. 

Největší letošní atrakcí posvícení se ne-
pochybně staly stavby z velkých slámo-
vých balíků. „Nebylo myslím děcka, které 
by odešlo alespoň se slámou na botách. 
Děkujeme Lukášovi a Tomášovi Černé-
mu za přípravu slaměné průlezky.

Poděkování patří mnoha dalším v prvé 
řadě sponzorům a partnerům, kterými 
byli Restaurace Maximum, Městská část 
Praha Čakovice, Dan Kajpr, Míša Pospíši-
lová, třeboradičtí uličníci, V. Svítil, J. Ze-
lina, I. Kadaníková, sousedskému spolku 
z Třeboradic, sboru Camerata, sólistce 
státní opery Andree Čančarové a sbor-
mistryni Veronice Dvořáčkové a dalším“ 
nešetří pořadatelé z LíPy slovy chvály.

Text: Michal Káva a Libuše Uríková

jící děj v hledišti se v mžiku proměnily 
na malé selky a sedláky a předvedly pod 
vedením okrojovaných paní učitelek ve-
selé posvícenské vystoupení  plné říka-
del, písní a tanečků,“ usmívá se Libuše při 
vzpomínce na vystoupení dětí z MŠ Tře-
boradice.

Program neprobíhal jen na pódiu. Děti 
i  dospěláci se mohli svézt kočárem 
s  koňmi, zastřílet si na staročeské střel-
nici, zatočit se na kolotoči a to i s ručním 
pohonem, zastavit se v mnoha výtvar-
ných dílnách, u stánků s roztodivnými 
zbožíčky stánkařů z Třeboradic i z okolí. 
Výjimečné zastavení bylo u prezentační-
ho stánečku MŠ Třebo s akcí nazvanou 
„Upeč třeba chleba, postav třeba zeď“.

„Tato akce byla směřována na získání fi-
nancí na opravu životu nebezpečné škol-
kové zdi. Děti vyrobily keramické cihličky 
a ve stánku si je rodiče a příznivci dobré 
věci mohli zakoupit. Zároveň si tuto zeď 
pomocí speciálních štaflí mohli přelézat, 
děti postavit zeď z cihel hracích. Stavby to 
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P O D Z I M N Í 

KONCERTY ŽÁKŮ 

ZUŠ Marie Podvalové 

 

 
 

 

4. listopadu 2015 
18. listopadu 2015 

 

vždy od 18,00 hodin v sále školy 

4. 12. 2015  19:30  h. 
Galerie Čakovického Zámečku

(Cukrovarská 1, Praha-Čakovice)

Vstupenky: cena 250,- Kč (200,- Kč děti a senioři)
je možné zakoupit ve Farmářském obchůdku, ul. Cukrovarská, 

 Kavárničce, ul. Bermanova 985, prodejně DUHA, ul. Cukrovarská 
v podatelně úřadu Městské části Praha Čakovice

nebo hodinu před začátkem koncertu na místě konání.

Šanson 
žije II. 

& Trio pod vedením 

Štepána Markovice
ˇ

ˇ

Chantal 
Poullain 

Koncert se koná s podporou                      Městské části Praha-Čakovice

Koncert se uskuteční s podporou úřa-
du Městské části Praha Čakovice.

Kde: v galerii Čakovického zámečku od 
19,30 hod. 

Vstupenky jsou v předprodeji na těch-
to adresách: 
Cena 250,- Kč (200,- Kč děti a senioři)
• Farmářský obchůdek, ul. Cukrovarská 89 
• prodejna DUHA, ul. Cukrovarská 22
•  podatelna úřadu Městské části Praha 

Čakovice
•  nebo hodinu před začátkem koncertu 

v místě konání.

Chantal Poullain říká, že její koncerty ne-
jsou jen o zpěvu, ale taky o komunikaci 
s publikem.  

Je rodilou Francouzkou, ale v Česku díky 
své osudové lásce žije téměř 30 let. Je to 
její druhý domov. Tady hraje v divadle a ve 
filmu, píše a zpívá francouzské šansony. 
Pro Chantal Poullain jsou šansony velkou 
láskou a dalším vyjádřením toho, co cítí. 
Jejím velkým přáním je, aby lidé z jejích 
koncertů odcházeli s dobrou náladou. 

V rozhovorech s publikem sama uvádí, 
že českému publiku prý vůbec nevadí, že 
nerozumí textům. „Češi mají k francouz-

4. 12. Zveme všechny fanoušky šansonu a sladké Francie na 
koncert Chantal Poullain za doprovodu Tria Štěpána Markoviče

štině krásný vztah a to je moje štěstí.“ Pro 
své fanoušky chystá CD, ke kterému na-
psala i dva texty. V knize Život na laně po-
pisuje Chantal Poullain boj se zrádnou ra-
kovinou, je beznadějně vyprodaná. Sama 
Chantal říká „Těšilo mě, když za mnou lidi 
chodili s tím, že jim ta kniha pomohla.“ 
Teď chystá její audioverzi . 

Přestože Chantal Poullain žije u nás už 
dlouho, nejvíc doma se cítí ve Francii. 
„Mám tady důležité lidi. To jsou moje 
kořeny. A můj syn Vladimír.“ Čeština pro 
ni pořád zůstává, stejně jako pro mnoho 
cizinců, stále problémem. „Gramatika je 
těžká. Ale kdo mi chce rozumět, rozumí 
mi.“ Spousta lidí si myslí, že si drží půvab-
ný francouzský akcent schválně. „Není to 
tak.“ Chantal Poullain říká, že v češtině 
má pořád problém s délkou samohlásek. 
Zato „ř“ se naučila přímo skvěle.

Několik slov o Chantal: 
Chantal Poullain-Polívková (* 17. srpna 
1956 Marseille, Francie) je česko-fran-
couzská filmová a divadelní herečka. Vy-
studovala divadelní akademii v Ženevě, 
poté studovala v Anglii, hrála v několika 
francouzských a švýcarských televiz-
ních filmech.  Byla vdaná za Bolka Polív-
ku, s kterým má syna Vladimíra Polívku 

(* 1989). V České republice bydlela v Brně, 
nyní žije v Praze. Je zakladatelkou a prezi-
dentkou nadace Archa Chantal. 

Šansony Chantal - to je hluboko posazený 
sexy hlas, lahodná francouzština, jazzově 
laděná kapela (saxofon Štěpán Markovič, 
kontrabas Vít Švec, klavír Ondřej Kabrna) 
a atmosféra sladké Francie. Chantal  zpívá 
jednak svoje vlastní písně, ale také tradič-
ní francouzské šansony s šarmem jí vlast-
ním. Koncertem provází Chantal v češtině 
a  díky svému charismatu okouzlí publi-
kum, jak to umí jen ona. 

Chantal Poullain vstoupila do povědomí 
českého publika už v osmdesátých le-
tech, kdy spolu se svým tehdejším man-
želem Bolkem Polívkou zazářila v  před-
stavení Šašek a královna.  Natočila řadu 
českých filmů. Hostovala v mnoha diva-
dlech, např. Klicperově divadle v  Hradci 
Králové, Národním divadle, v Divadle Bez 
zábradlí apod. Dnes působí v pražském 
Divadle Ungelt v drama Hra o manželství, 
Šest tanečních hodin v šesti týdnech, Na 
vaše riziko, Kurtizána. Je zároveň zakla-
datelkou a prezidentkou nadace Archa 
Chantal, která pomáhá zlepšovat prostře-
dí v dětských nemocnicích a léčebnách 
formou oprav a rekonstrukcí. 
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Text: Michal Káva. Foto: Lukáš Horský

haSiči

 » Od konce letošních letních prázd-
nin měli hasiči opravdu napilno. Ti 
dospělí se účastnili několika akcí 
pro děti a veřejnost, ti mladší pak 
absolvovali další soutěže.

Sbírání zkušeností na stáži
Hasiči se zúčastnili řady akcí, jako byla 
třeba ta 20. září pořádaná Městskou částí 
Prahy 9 Prosecký podzim, Prosecká pouť, 
nebo 3. října Čakovické posvícení na ná-
městí Jiřího Berana, kde zajištovali celý 
den dozor. 

„A mezitím proběhly čtyři odborné stá-
že členů naší čakovické jednotky u Ha-
sičského záchranného sboru hlavního 
města Prahy. V rámci stáží hasiči drželi 
čtyřiadvacetihodinovou pohotovost na 
hasičské stanici číslo 10 v Satalicích. Při 
tom se v několika blocích školili, napří-
klad v  užívání speciálních ochranných 
obleků, zejména protichemických.  Zá-
roveň získávali informace o různých 
typech činností. Nezůstali však jen u te-
orie, takže během stáží, vyjela naše jed-
notka spolu s družstvy hasičského sboru 
i k několika případům jako třeba k požá-
ru lesa do Újezdu nad lesy, k požáru cha-

Co nového u miškovických hasičů?
ty v pražských Vysočanech nebo k přípa-
dům technického rázu jako vyproštění 
osoby z výtahu,“ říká Lukáš Horský, člen 
SDH Miškovice.

„Naše jednotka pomáhá také při práci 
s naší hasičskou mládeží, která se pravi-
delně schází každé pondělí od 16 hodin 
na hasičské zbrojnici, zajištuje dopravu 
na tréninky a závody mladých hasičů,“ 
doplňuje Horský.

Nabitý podzim mladých hasičů
Závodní sezona začala už v sobotu 
19.  září Memoriálem Josefa Bednáře 
v požárním útoku, který pořádal pražský 
sbor dobrovolných hasičů v Lipencích.

„Tam jsme se s naším družstvem v kate-
gorii mladších dětí ve složení Aišman, 
Buryška, Slavíková, Pončíková, Duchá-
ček, Krnáč, Nekvasil umístili na krásném 
6. místě z celkově 12 družstev z celé 
Prahy,“ chválí své svěřence Lukáš Hor-

ský, který je vedoucím kroužku Mladých 
hasičů.

A hned následující den se pokračovalo 
na Proseku.

„S naší jednotkou a hasičskou mládeží 
jsme se zúčastnili akce pro děti a veřej-
nost pořádanou Městskou částí Prahy 9 
s názvem Prosecký podzim v Parku Přá-
telství. Nechyběly zde ukázky hasičské 
techniky našeho sboru a plno soutěží 
pro děti, jako stříkání na terč, hasičské 
frisbee nebo překážková dráha. Na zá-
věr celého dne nesměla chybět oblíbená 
pěna,“ vzpomíná Lukáš Horský.

V sobotu 3. října pak kroužek Mladých 
hasičů přijal výzvu od kolegů hasičů 
z Veleně na Nultý Srandamač 2015. 

„Vše dopadlo na výbornou a v konku-
renci třech družstev jsme obsadili první 
příčku. Nakonec vyzvalo smíšené druž-
stvo žen (Miškovice, Řepy, Řeporyje a Ve-
leň) místní mužské, narychlo sestavené 
družstvo a ženy muže ladně porazily,“ 
doplňuje.

Další ze závodů se konal 10. října a miš-
kovický oddíl se jej zúčastnil s pětičlen-
nou hlídkou ve složení Slavíková, Pon-
číková, Aišman, Buryška, Jančav. Šlo 
o  celopražský závod požární všestran-
nosti, kde děti závodily v disciplínách 
jako střelba ze vzduchovek, orientace na 
mapě, zdravověda či uzle a i když běže-
ly úplně poprvé, umístily se na krásném 
18.  místě z celkového počtu 24 hlídek 
v této kategorii.

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
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Klub seniorů
Přednášky na listopad 2015
4.11.2015 od 14.00 hod. IC Praha - Skleněný svíce, váza 
dekorace ve vintage stylu
11.11.2015 od 14.00 hod. R. Havlová - Jak stravou předejít 
osteoporóze
18.11.2015 od 14.00 hod. PhDr. J. Sommer - Burgundsko - 
kraj zaslíbený vínu (dataprojekce)
25.11.2015 od 14.00 hod. P. Lešovská – Děti Marie Terezie

Přednášky na prosinec 2015

2.12.2015 od 14.00 hod. R. Havlová - Jak přežít vánoce ve 
zdraví

9.12.2015 od 14. hod. P. Lešovská - První vánoční strom 
v Praze

16.12.2015 od 14.00 hod. M. Mečíková - Vánoční dekorace 
na stůl

 » Osmdesáté narozeniny jdou osla-
vit nejrůznějšími způsoby. Můžete 
v klidu posedět se svými nejbližšími, 
můžete si udělat hezkou procházku 
... nebo můžete nasednout do leta-
dla a z výšky čtyř tisíc metrů skočit 
padákem, přesně jako to udělala ke 
svému životnímu jubileu Anna Svíti-
lová z Čakovic.

Jak jste se vůbec k tomu seskoku dosta-
la? Byl to váš nápad nebo jste to dosta-
la třeba jako dárek?

Jsem povahou spíše kluk, dříve jsem 
například jezdila terénní soutěže v Au-
tomotoklubu. Vymyslela jsem si tohle 
opravdu sama. Jako o nejstarší z rodu se 
o mě starají dvě neteře a ty se mě ptaly, 
jak oslavím osmdesátku. Já  jsem si to 
v Praze objednala a zaplatila, skákalo se 
na letišti v Kolíně. Dva týdny před termí-
nem jsem holkám zavolala, že jestli chtě-
jí tetičku vidět slavit 80. narozeniny, tak 
ať přijedou na to letiště.

Těšila jste se nebo trochu bála?

Spíše jsem se na to těšila a vůbec nebála. 
Každý z toho tedy musí mít trochu oba-
vy, ale když jsem viděla, jaký chlap si mě 

k sobě připne, tak jsem si říkala, že by-
chom si hezky nabili oba dva. (směje se)

Jak to celé probíhalo?

Na zemi jsme se s instruktorem předsta-
vili, že prý je to Jarda a že si všichni, kdo 
skáčkou, tykají. Šli jsme k letadlu, kde 
nás bylo i s fotografy asi deset. Připnuli 
na mě kšíry a než jsme vlezli do letadla, 
tak si mě k sobě Jarda připnul. Seděli 
jsme a čekali.

Jak jste se cítila, když se nahoře otevře-
ly dveře a viděla jste tu hloubku pod 
sebou?

Ony byly vlastně otevřené pořád. Nejpr-
ve z letadla vyskákali profíci parašutisti, 
ale my jsme stoupali ještě výše, na čtyři 
tisíce metrů. Jarda pak říká "Tak jdeme 
na to", sedli jsme si na kraj, nohy jsme 
měli venku, nejprve vyskočil fotograf 
a pak za nimi hned my. Ten vítr je tak sil-
ný, že vám, s odpuštěním, pěkně zkroutí 
hubu. (směje se)

Let jste si užila?

To byl tak silný proud, že zezačátku nic 
nevidíte. Dva tisíce metrů letíte bez pa-
dáku volným pádem a až po těch dvou 

kilometrech se padák otevře. Teprve 
potom vidíte všechno. Dole mi bylo tro-
chu ouvej po přistání. Nic jsem neslyšela 
a hučelo mi v hlavě. Jarda mi řekl, ať si 
oběma rukama plácnu na uši a já se tím 
zase dostala do normálu.

Šla byste do toho znovu? Doporučila 
byste tento zážitek i ostatním?

Já to od té doby doporučuju a říkám, že 
to opravdu není o strachu. Samotnou 
vás pochopitelně nepustí a když víte, že 
vás někdo jistí, tak se nebojíte. Mé kama-
rádky mě znají, že jsem na palici a i moje 
neteřinky vždycky říkají "tetičce zase 
cvaklo v hlavě". (směje se)

Jak oslavit 80. narozeniny? Třeba seskokem z letadla čtyři 
kilometry vysoko, jako Anna Svítilová

Senioři

Text: Michal Káva
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Základní umělecká škola v Čakovicích je zárukou kvalitní výuky

 » Čakovická Základní umělecká 
škola učí nejrůznějším formám umě-
ní již přes čtyřicet let, konkrétně 42.

"Původně jsme byli jako pobočka Lido-
vé školy umění z Ďáblic, která byla ote-
vřena v roce 1972, o rok později jsme se 
osamostatnili pod názvem Lidová škola 
umění Praha 9 Čakovice," vypráví ředitel-
ka ZUŠ Ivana Heřmánková, která ve ško-
le pracuje již od roku 1980.

"Bylo to tehdy mé první zaměstnání. 
Jestli je to krásné? Jak se to vezme. Pro 
někoho bych byla vyhořelá, pro pana 
Baťu přínosem, protože ten věrnost fir-
mě oceňoval," usmívá se. "Nastoupila 
jsem po škole jako učitelka a prodělala 
přirozený vývoj jako zástupce a ředitel-
kou jsem od roku 2000, tedy čtrnáct let," 
vzpomíná paní Heřmánková.

Čakovická ZUŠ nabízí hudební, 
výtvarný a literárně dramatický 
obor.
"Přijímací výběrové řízení děláme na 
další školní rok vždy v květnu. Přihlásit 
se může každý, my jen zjišťujeme, zda 
má dotyčný předpoklady pro studium 
některého z těchto oborů. Bereme děti 
od 5 do 26 let, jak nám ukládá školský 
zákon," říká ředitelka.

O tom, že ZUŠ v Čakovicích má veliký 
ohlas svědčí i fakt, že kapacita školy je 
naprosto vyčerpaná.

"Máme sbor 33 učitelů, kteří se ve všech 
oborech starají o 620 žáků. Požádali jsme 
o navýšení kapacity na 820 míst a máme 

k dispozici odloučené pracoviště v Sa-
talicích. A kapacita je úplně naplněna. 
Zájem je v dnešní době opravdu veliký," 
pochvaluje si.

Jak již bylo řečeno, škola nabízí hudeb-
ní, výtvarně a literárně dramatický obor. 
Který je u žáků nejžádanější?

"Je to ten hudební, tedy hra na nástro-
je a zpěv. Je to ve vlnách. Některé roky 
převládá zobcová flétna, některé kytara, 
ale nyní je to už několik let klavír. Což je 
pozoruhodné, protože nástroj je to sám 
o sobě dost drahý. Rodiče to často řeší 
keyboardy či dalšími klávesovými ná-
stroji. Řada studentů si také myslí, že to 
půjde samo, ale ti většinou dlouho nevy-
drží. Nebo si někdo myslí, že zakřičí a je 
zpěvák, ale tak to samozřejmě není. Sdě-
lovací prostředky ovšem těmto omylům 
v poslední době hodně napomáhají," 
usmívá se paní Heřmánková.

Rodiče dětí ale nemusí hned pořizovat 
nový hudební nástroj. Škola je může za-
půjčit do doby, než se opravdu potvrdí, 
že je o výuku zájem na delší dobu a te-
prve poté mohou rodiče investovat do 
vlastního.

Nejmladším oborem je ten literárně dra-
matický. "Už máme dokonce našeho ab-

solventa ve filmu a studuje herectví na 
konzervatoři. V příštím roce bych chtěla za-
vést netradiční nástroj, výuku hry na har-
fu. Potřebovali bychom ale další prostory, 
zámek není nafukovací, kapacitu máme 
určenou a nesmíme ji překročit," doplňuje.

Ti, kteří výuku na čakovické ZUŠ absol-
vují, si mohou být jisti, že za sebou mají 
kvalitní přípravu, což potvrzuje i sama 
paní ředitelka: "Děti, které u nás projdou 
a jsou u nás několik let, tak je to v dob-
rém slova smyslu poznamená na celý 
život. Chodí na koncerty a mají vztah 
i  k  historii, památkám a tradicím. Žáci 
sami účinkují na nejrůznějších koncer-
tech, děláme různé přehlídky, výstavy, 
představení, ročně to jsou desítky akcí. 
Reagujeme rovněž na různá výročí, při-
pomínáme si je a účastníme se soutěží 
doma i v zahraničí. V minulém roce získal 
náš soubor příčných fléten Tikari první 
místo na soutěži v Belgii."

Základní umělecká škola v Čakovicích 
je tak zárukou prvotřídní výuky. A jak 
je vidno, je také v dobrých rukou. "Je to 
moje srdeční záležitost. Podřídila jsem 
tomu svůj život, naplňuje mě to a hlav-
ně mě to baví," usmívá se ředitelka ZUŠ, 
paní Ivana Heřmánková.

Text: Michal Káva
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Slaviborské náměstí 1, Praha - Třeboradice

od 16 hod

celá tato částka bude věnována
florbalovému klubu vozíčkářů
EWSC JAGUARS Praha

cena je 100 Kč  

21. 11. 2015

 

 

Kapely
GENERAČNÍ PROBLÉM

HÁRO
BLEK DEFEKT

ANXIETY
DOKTOR TRICERATOPSZa podpory 

VI.kárafest 2015

www.karafest.cz

SÁL RESTAURACE MAXIMUM

RESTAURACE MAXIMUM a ZINDULKA & PARTNERS

děti do 15 let zdarma

Partner - MČ Čakovice

Devět výher v řadě! Desátá sice nevyšla, ale čakovičtí 
fotbalisté jedou
 » Naprosto famózní začátek sezony 

prožili fotbalisté TJ Avia Čakovice. 
Jako nováčci 1. B třídy drtili jedno-
ho soupeře za druhým a jejich vítěz-
ná šňůra se zastavila až na čísle 9! 
Teprve na desátý pokus se soupe-
řům podařilo Čakovice porazit. Stalo 
se tak na domácím hřišti a krutým 
výsledkem 1:6 se strašnickým Uni-
onem. Skvělou bilanci ale našim fot-
balistům nikdo nesebere.

„My jsme v B třídě nováčkem, šli jsme 
do sezony plni očekávání. S pokorou. 
Povedlo se nám vyhrát hodně zápasů 
a máme cíl být po podzimu mezi první 
trojkou, samozřejmě s tím, že bychom 
chtěli skončit co nejlépe. Tohle všech-
no je pro nás odměna za tu práci, která 
se v klubu udělala a jak kluci makají na 
tréninku,“ pochvaluje si čakovický hrající 
trenér Petr Rosenhofer.

Do třetího místa? Fanoušci by možná 
chtěli zažít další postup!

„Nevím, jestli by to pro nás nebylo až 
příliš velké sousto. Uvidíme, jak na tom 
budeme po podzimu, teď se v tomhle 
směru v kabině nikdo nebaví. Máme za 
sebou přece jenom teprve deset pod-
zimních kol,“ dodává trenér.

Co je největší zbraní čakovických fot-
balistů? Parta, jak dále prozrazuje Petr 
Rosenhofer.

„Vytvořila se tu perfektní parta, kde jsou 
odchovanci Čakovic a kluci, co přišli ze 
Střížkova. Všechno si skvěle sedlo. Vý-
borně chytá gólman, od toho to vždycky 
začíná,“ pochvaluje si.

I přes prohru jsou Čakovice na prvním 
místě tabulky a před trojicí pronásle-
dovatelů Strašnice, Újezd nad Lesy B 
a Háje B mají šestibodový rozdíl. Sezo-
na je tedy rozjetá skvěle, první místo 
čakovickému mužstvu sluší.

„Kdo by nechtěl sezonu takhle dojet?  
Musíme si ale dávat pozor. Máme užší 
kádr. Zatím to zvládáme bez zranění 
i  červených karet, kluci plní to, na čem 
se dohodneme. Je pravda, že chtějí hrát, 
i když je něco bolí. Všechno funguje, tak 
doufejme, že to vydrží,“ přeje si.

Text a foto: Michal Káva
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 » Bývaly časy, kdy JIŘÍ KALOUS při 
porážce odcházel ze hřiště se slza-
mi a doprovázen výčitkami svého 
náročného otce. Bylo otázkou, zda 
tvrdý dril povede k výsledkům, nebo 
naopak po vzoru některých svých 
předchůdců s nohejbalem brzy sek-
ne. Naštěstí pražský levonohý mla-
dík z Čakovic časy nepohody ustál 
a postupem času porážek začalo 
ubývat. A to i v elitní mužské ka-
tegorii. Zanedlouho po extraligo-
vém finále přišel zatím jeho největší 
úspěch kariéry, titul juniorského mi-
stra světa. A ne jeden, ale rovnou 
dva. Spolu s Jihočechem Chalupou 
se tak stali v rumunské Kluži jasný-
mi trumfy českého výběru.

Jirko, dva tituly mistra světa jsou zřej-
mě tvým dosavadním hráčským vrcho-
lem?

Určitě. Mám z toho výborný pocit.

Vraťme se zpátky do rumunské Kluže. 
V disciplíně jednotlivců ses dlouho ne-
mohl zbavit nervozity a tvé výkony ne-
byly optimální.

Ano, bylo to z mé strany hodně nervózní. 
Dlouho jsem se potýkal s tím, že údery 

Čakovický Jiří Kalous mistrem světa!
nebyly takové, jak jsem chtěl. Přičítám 
to přechodu  do haly. Celou jarní a letní 
sezonu hrajeme venku, pak přijde hala 
a bylo to úplně jiné.

Jak dlouho ti trvalo, než nervozita 
opadla?

Dlouho. Přešlo to až ve finále. Ve skupině 
jsem měl hráče, kteří na tom byli herně 
hodně špatně. V semifinále se Slovákem 
se dalo hrát až ve druhém setu, první byl 
z jeho strany špatný. Prostě jsem se do 
finále pořádně nerozehrál.

Příšlo finále s Rumunem Alex-Bertold 
Soreanem a hned tu byl první prohraný 
set na turnaji.

Ten set mi to vůbec nešlo. Nedařilo se mi 
příjem dát blíž k síti. Všichni se snažili dá-
vat smečovaný servis a najednou tu byl 
nízký servis. Hrál mi to na druhou nohu, 
střídal to. Druhý set už jsem se chytil, za-
čal jsem hrát na plné pecky a všechno mi 
začalo jít.

Nicméně ve třetím setu to bylo 0:4 a 1:5. 
K pohodě tedy bylo hodně daleko...

Do rozhodujícího setu jsem šel s tím, 
že budu hrát stejně, jako jsem končil ve 
druhém setu. Bohužel mě opět zaskočil 
jiným servisem, úplně odlišným, než hrál 

předchozí dva sety. Nejprve jsem si zvolil 
taktiku, že půjdu na příjem nohama, pak 
jsem dvakrát přijmul tělem a šlo to zase 
úplně jinak. Musel jsem opět překopat 
taktiku.  

Nepřišlo ti v tu chvíli na mysl, že zlato 
asi nebude?

Když jsem za stavu 0:4 šel přijímat no-
hama a věděl jsem, že předtím jsem si 
třikrát nepřijmul, tak jsem byl hodně 
nervózní. Pak jsem si ale dvakrát dobře 
příjmul, zabodoval a věděl jsem, že jsem 
zpět. Strany se měnily za stavu 4:6 a už 
jsem hrál o hodně lépe. Ale i Rumun se 
zlepšil. Navíc to zvládal výborně takticky 
a mě znervózňoval tím, že zdržoval hru. 
Podal jsem mu třeba míč a on si ho v kli-
du nechal jet dál. Hrozně mě tím štval 
a rozhodil. Ale už jsem si to nedal vzít.

Mezitím jsi hrál souběžně i turnaj dvojek.  

Ve dvojkách to bylo o hodně lepší, pro-
tože jsou mojí silnou disciplínou. Na-
stupoval jsem nejprve jako náhradník, 
protože trenér mi řekl, že budu nejdříve 
na střídání a pak na konci už budu jako 
hlavní. Taky se to tak splnilo.

Ve dvojkách to do finále byla bezsta-
rostná jízda?

Byla. Ukrajinci, Švýcaři a ani Rumuni nás 
neprověřili. I když Rumuni nebyli špatní, 
stále to nebylo ono.

Přišlo finále se Slováky. To už jsi měl 
v kapse zlato z jednotlivců. Projevilo se 
to pozitivně na vnitřní pohodě?

To už bylo o hodně lepší, protože jsem 
věděl, že už zlato je. Hodně dobře mě to 
naladilo.

Jak jsi viděl finálový zápas dvojic ze 
svého pohledu a jaká byla stanovená 
taktika?

Naší taktikou bylo, že budeme hrát hlav-
ně Míšu Bertka. Víme, že je na útoku slab-
ší než Braňo Belko. Šli jsme tam s tím, že 
do Míši budeme hrát smečovaný servis, 
Honza Chalupa bude hrát nabíhaný blok 
a budeme si ho chytat vzadu. Vycházelo 
to v prvním setu dobře. Ve druhém setu 
ale Milan Kučera znejistěl a já naskočil za 
stavu 8:10. Šel jsem tam s tím, že budu 
hrát všechno, co umím, naplno. A ono to 
vyšlo. Otočili jsme to na 13:12 a mečbol 
proměnili.
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Hodnotu českého zlatého hattricku 
v  očích veřejnosti asi trochu snižuje 
nižší počet a herní úroveň soupeřů na 
šampionátu. Není ti líto, že jsi se nemo-
hl utkat se silnější generací?

Musím přiznat, že kvalita soupeřů je hor-
ší, než dříve. Vlastně jediný zápas, který 
jsem si zahrál, bylo finále. Nohejbal hod-
ně upadá. Je to vidět na herní úrovni. 
Ostatní země, vyjma trochu singlu, na 
nás vůbec nemají. Jednoho dobrého 
hráče je každá země schopna vychovat, 
ale více už ne.

Nechme šampionát šampionátem. Byl 
jsi velkou nadějí už v žácích. Ale tlak na 
tebe byl hodně velký a někteří spekulo-

vali, že za pár let s nohejbalem raději 
praštíš. Nestalo se tak, proč?

Chodil jsem sám běhat, doma cvičil. 
Dával jsem tomu hodně. Je pravda, že 
po porážce nějaká ta slza ukápla. Chtěl 
jsem hrát vždycky co nejlépe a když to 
nešlo, věděl jsem, že na lavičce je táta 
a že bude hodně naštvaný. Nohejbal je 
sport, který mě baví, mám ho rád. I když 
si občas samozřejmě říkám, že bych se 
na to nejraději  vykašlal. Už jsem zase 
o něco starší, na lavičce v áčku vedle mě 
sedí Kuba Mrákava nebo Jirka Suchý. Ti 
mi říkají, ať si hraju svůj zápas, ať jsem 
v  klidu. Mám od nich hodně velkou 
podporu.

A co říkal otec, když jsi vybojoval obě 
juniorská zlata?

Hodně mě pochválil. Na singl ve finále 
prý odešel, nemohl se na to koukat a až 
pak se dozvěděl, že jsem vyhrál.

Okusil jsi také finále mužské extraligy, 
kde to z tvé strany byl solidní výkon. 
Jak jsi strávil porážku?

Utkání s Modřicemi jsem bral jako hod-
ně cennou zkušenost. Protože modřičtí 
hráči jsou esa s reprezentačními zku-
šenostmi. Šel jsem do toho s tím, že 
to bude hodně těžké. Že musíme hrát 
všechno a nesmíme se bát riskovat. Na 
výhru to bohužel nestačilo.

Byl jsi v pozici klíčového tahouna v žá-
cích, v dorostencích, teď v juniorce 
a  přebíráš to i v mužích. Nemůžeš ne-
slyšet hlasy jako Kalous je hvězda a po-
dobné. Cítíš se v této roli dobře?

Cítím to tak, že třeba ve dvojkách nej-
sem jako tahoun. Ve trojkách hraju na 
nahrávce, protože útok tam nemám jako 
ve dvojkách. V žácích nebo dorostencích 
jsem byl tahoun hlavně proto, že tam 
nikdo moc nebyl. V mužích už je hodně 
kvalitních hráčů, tam se jako hvězda ne-
cítím. Spíš se snažím hrát pro tým, než 
jako nějaký sólo tahoun.

Zmínil jsi, že se připravuješ i individuál-
ně. Kolikrát jsi na hřišti v hlavním sou-
těžním období?

Běžný trénink máme s áčkem v úterý 
a  ve čtvrtek. Ve středu pak občas cho-
díme na singla. O víkendu se pak hraje 
zápas.  

To není málo. Vím, že ještě studuješ. Ja-
kou školu?

Střední průmyslovou školu stavební, 
jsem ve třetím ročníku na dopravních 
stavbách. Zatím nemám problém stíhat 
sport. A stíhám i přítelkyni.

A co tvé koníčky?

Hraju ještě tenis. Hodně ho chodím hrát 
s Márou Hofmanem a Ondrou Cibulkou.

Rozhovor vznikl ve spolupráci  
s Martinem Maršálkem  

a webem www.nohecmagazin.cz

Foto ze zápasu: Michal Káva 

Foto: Vlastimil Pabián
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Text a foto: Michal Káva

 » Házenkáři TJ Avia Čakovice mají 
za sebou podzimní část sezony. Je-
jich cesta za kýženým návratem 
mezi házenkářskou elitu je tak v po-
lovině a náš tým to nerozehrál špat-
ně. Po jedenácti podzimních zápa-
sech mu patří druhá příčka tabulky 
a nebýt nepovedeného dvojkola na 
Plzeňsku, tak z toho mohlo být i prv-
ní místo. O první polovině aktuální 
sezony jsme si po závěrečném zápa-
se, v němž Čakovičtí na svém hřišti 
porazili Vřeskovice 15:7, popovída-
li s brankářem Lukášem Uřídilem 
a obráncem Jiřím Čechovským.

Jak jste spokojení s podzimní částí se-
zony?

Jiří: Máme v tabulce 15 bodů a jsme dru-
zí. Mohlo to být ještě o něco lepší, hlav-
ně na dvou kolech v Plzni, kde to chtělo 
body a byli bychom první.

Lukáš: Tam jsme měli výpadek oba dny, 
v sobotu i v neděli. Mají tam výjimku na 
to, že hrají na písku a na to asi nejsme 
úplně zvyklí.

S druhým místem ale musí panovat as-
poň trochu spokojenost, ne?

J: Ano, spokojenost je. Pořád nás ale su-
žují zranění.

L: Proti týmům, které jsou v tabulce na-
hoře, hrajeme dobře. Ale se čtvrtým od 

konce rupneme. Přizpůsobíme se jeho 
stylu hry a to není ideální.

Dali jste si před sezonou postupové 
plány?

J: Ano, plánem je postoupit. Jak jsem 
ale říkal, pořád máme hodně zraněných 
hráčů. Útočníka Dafčíka i mě čeká navíc 
operace.

L: Na začátku sezony vypadl Lukáš Du-
chek… Když vezmu ty zranění, kolik od-
padlo hráčů a kolik jich průběžně v těch 
zápasech nebylo, tak v plné sestavě jsme 
odehráli snad jen tři zápasy.

Takže být v plné sestavě, mohlo to být 
ono první místo tabulky?

L: No, ono na tom dvoukole, které se 
nám nepovedlo, jsme zrovna v plné se-
stavě byli. (smích) Se Všenicemi nemáme 
dlouhodobě dobrou bilanci.

J: Je to tam dané tím pískem, na kterém 
se hraje. Oni z této domácí výhody těží. 
Záluží je v tabulce první. Já bych to zaká-
zal. (smích)

Co chybí k tomu, aby se ten návrat do 
1. ligy konečně povedl?

J: Já myslím, že kdybychom měli kom-
pletní kádr celou sezonu, tak bychom do 
1. ligy postoupili.

L: Chybí nám více zkušeností v zápasech, 
ve kterých nám to nejde. Nepovede se 

nám začátek a pak jsme v křeči celý zá-
pas.

J: Přesně tak. Máme výpadek deset pat-
náct minut z kraje druhé půle, kdy nedá-
me góla. Obrana nás drží, ale v útoku to 
vázne.

L: Obranu máme suverénně nejlepší 
v celé lize!

Ve 2. lize jste po sestupu už třetí sezo-
nu…

J: Je to dané i tím, že když tým v této 
soutěži zůstane trochu déle, tak si na něj 
soupeři zvyknou a ví, jak proti nám hrát. 
První rok jsme nepostoupili snad o bod, 
o skóre. Pak jsme to měli těžší, protože 
soupeři už věděli, co proti nám platí. Je 
to každý rok těžší a těžší.

L: Nejhorší je to proti těm týmům, které 
člověk nezná a neví, co naopak my od 
nich čekat. V brance znám u tradičních 
soupeřů útočníky a vím předem, kam 
střílejí. Když jde o nový tým, tak je to o to 
náročnější.

Je špička 2. ligy srovnatelná se spod-
kem té nejvyšší?

L: První půlka tabulky je určitě srovna-
telná, ale každý tým má výkyvy a dokáže 
prohrát třeba s předposledním.

J: Žatec loni postoupil a teď na podzim 
udělal snad jen jeden bod.

L: Když se postupující neposílí, tak se mu 
většinou moc nedaří.

Váš současný kádr by byl konkurence-
schopný v 1. lize?

L: Kdybychom byli schopní udržet plnou 
sestavu, tak by to šlo.

J: Obranu i brankáře máme na první ligu, 
ještě by to chtělo zlepšit vepředu.

Tým už několikátou sezonu vede trenér 
Jiří Rys, jak se vám pod ním hraje?

J: Pod Rysákem se mi hraje dobře, je to 
zkušený lodivod našeho týmu. Má mno-
ho zkušeností, které nasbíral jako aktivní 
hráč a ligový rozhodčí během své dlouhé 
kariéry. A daří se mu je předávat dál. Má 
hlavně přirozenou autoritu a to je důleži-
té. O všem hovoří i momentální postave-
ní v tabulce. Je vidět, že jeho práce nese 
ovoce. Za to mu patří naše díky!

Čakovičtí házenkáři jsou po podzimu druzí
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           Pořádáme kurzy k osvojení různých hobby technik :  
            31.10.2015 Pletení košíků- Páskový koš nebo gondolka 
             7.11.2015 Mozaikové zrcadlo 
           28.11.2015 Adventní aranžmá/vánoční svícen 
            5.12.2015 Embosovaná/quillingová přáníčka      
           Bližší informace ke kurzům najdete na našem webu nebo přímo v obchodě                            
  

V našem kamenném obchodě a v e-shopu nabízíme: 
-široký sortiment „MOZAIKA“, barvy, laky, lepidla, ubrousky na decoupage - dna a pedig přírodní a barevný – 
 vše pro„Scrapbooking“ – široký sortiment sezónních stuh  – korálky a kovové komponenty na korálkování –  

Premo, Fimo, textury, vykrajovátka, extrudér, nože, polotovary pro výrobu mýdel a svíček
Kontakty: Dr.Marodyho 912, Praha 9 –Čakovice / www.creative.icpraha.cz  /e-mail: creative@icpraha.cz/

tel.:266 310 617/mobil:607 937 934

                                               
                                                                                   

                                                                                                                       

  

                                             
                                                                      
                                                                               

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

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

PEDIKÚRA Miškovice (145,- Kč, s docházkou 195,- Kč),  
tel.: 606 500 867. 

MASÁŽE od 60,- Kč. Tel.: 606 106 366.  
Přijímáme poukázky MČ Praha – Čakovice.

Podzimní lekce Pilates v Solné jeskyni Letňany! Již 
tradičně každý čtvrtek 19-20,30 h.  Začínáme 17.9.2015. 
Přijďte s námi vyzkoušet. Dopřejte svému tělu užitečný 

pohyb a zároveň svému organismu i pokožce zdravý 
pobyt v prostředí solné jeskyně. Rezervace na  

tel. 283 880 761, info na www.hama-studio.cz.

KADEŘNICTVÍ MEGGII v Letňanech (Pavla Beneše 750/12), 
sleva pro nové zákazníky v salónu 10%. Možnost zajištění 
kompletního kadeřnického servisu V POHODLÍ VAŠEHO 

DOMOVA. Tel.: 775 473 782.

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

Kácení a řez rizikových stromů  
stromolezeckou technikou. tel.: 606527091

HODINOVÝ MANŽEL - odborné řemeslné práce. 
Telefon: 774 908 240.



Obrazem: Stříbrný úspěch čakovických nohejbalistů

Ve fotogalerii se ještě vracíme k jednomu z největších spor-
tovních úspěchů za poslední dobu v naší městské čási. Toho 
dosáhli nohejbalisté TJ Avia Čakovice, když hned ve své první 
sezoně po návratu z 1. ligy vybojovali účast v extraligovém 
finále a i když v něm podlehli favorizovaným Modřicím 2:5, 
tak stříbrné medaile byly obrovským úspěchem tohoto týmu 
trenéra Vladimíra Simona.

Ten byl se svými svěřenci velice spokojen. „I přes porážku mi 
hráči udělali velkou radost. Předvedli jsme velký a obětavý 
výkon, nebáli se soupeře, o kterém víme, jaké má kvality. 
Nedali jsme mu to zadarmo. Modřice nás nepřekvapily, hrály 
svou strojovou hru. Vyhrály po zásluze, byly lepší o ty naše 
dvě chybičky. Nám sem tam někde uteče nahrávka, zkazíme 

útok, jim se to nestane. Měli jsme na hřišti sedmnáctiletého 
a dva devatenáctileté kluky, naproti jim stáli mnohonásobní 
mistři světa a republiky. Mysleli jsme si, že více zabodujeme 
ve dvojkách, což se nám nepovedlo. Naopak mě mile pře-
kvapila naše trojka, která zahrála výborně. Ondra Cibulka na 
závěr sezóny ukázal, co v něm je a jak by měl hrát celý rok. 
Ale maximum odevzdali všichni. Máme takovou strategii, že 
jsme tým, že vystupujeme jako tým a nevyzdvihujeme jed-
notlivce. Když udržíme mančaft pohromadě, je v něm velká 
budoucnost,“ vzkazuje soupeřům i fanouškům trenér čako-
vického klubu.

Text a foto: Michal Káva


