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Kdy jste věděla přesně, co chcete v živo-
tě dělat?
Už odmalička jsem hrozně toužila nosit
podpatky a lakovat si nehty. Dokonce
jsem si do dětských bačkůrek vkládala
hrací kostky, abych ty podpatky oprav-
du měla. V sedmi letech jsem chtěla být
veterinářkou, v deseti jsem se rozhodla
pro archeologii, ale velmi brzy nato mi
došlo, že v podpatcích a s nalakovaný-
mi nehty bych žádnou z těchto profesí
dělat nemohla, i když láska ke zvířatům
a k historii mi už zůstala.

Jak jste se dostala k moderování - to má
přece s přírodou i historií pramálo spo-
lečného?
V době, kdy jsem přerušila studium 
na vysoké škole, pořádal deník Telegraf

veliký nábor nových redaktorů a tak jsem
to prostě zkusila a vyšlo to. Koncem
devadesátých let se všichni mí kolegové
z Telegrafu hrnuli do televize Nova a já
jsem si říkala - přece se nenechám strh-
nout davem? A zavolala jsem do České
televize. Telefonní číslo jsem našla 

ve Zlatých stránkách a přes několik spo-
jovatelek jsem se dostala až k Otovi Čer-
nému, který tenkrát vedl zpravodajství
ČT. Krátce nato jsem nastoupila do zpra-
vodajského směnného provozu. Probí-
halo to tak, že vzali skoro každého 
a uchazeči postupně odpadali vylučova-
cí metodou, vydrželi jen ti nejodolnější.
Téma mojí první reportáže mi bylo veli-
ce blízké - to se podle mě nedalo nato-
čit špatně - měla jsem prostě veliké
štěstí.

Štěstí ale přeje připraveným, takže 
za vším je kus práce z minulosti. Jak se
vám zkušenosti ze zpravodajství v ČT
hodily později v televizi Prima?
Každá, i ta nejhorší zkušenost, se vždyc-
ky hodí. Do Primy jsem nastupovala 
v době, kdy se ještě jmenovala Premiéra
a měla nejnižší sledovanost na trhu
komerčních televizních stanic. Nikdo
moc nevěřil, že se někdy z toho dna odle-
pí a dnes je sledovanější, než kterákoliv
jiná stanice. Sešla se tam totiž parta tvůr-
čích a pracovitý lidí, které ta práce bavi-
la a kteří věřili v úspěch, který se nako-
nec dostavil. 

Práce ve zpravodajství je shon, stres,
adrenalin před živým vysíláním, co z to-
ho máte ráda a co jste se prostě jen
musela naučit zvládat?
Mám to ráda všechno (úsměv). Adrena-
lin a stres z živého vysílání a potom úžas-
ný pocit, když to dobře dopadne. Shon,
spěch a přísun stále nových informací, to
je pracovní život, který mám moc ráda.

Váš současný soukromý život je možná 
v mnohém podobný, protože vychovávat
dvojčata není zrovna klid a pohodička,
ale obsah se asi hodně změnil?
Věnovat se dětem je úžasné. Každý den
je jiný, když si ho jiný uděláte a s kluky
je sice spousta práce, ale i legrace. Cho-
díme dvakrát týdně do mateřského cent-
ra v Čakovicích, kde se děti vyřádí 
a i něco nového naučí. Ale když se někdy
doma do sebe pustí, jsou to boje jako 
v divoké přírodě.
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{OSOBNOST MĚSÍCE}

Za nenápadnou zdí jedné čakovické ulice se ukrývá kouzelný dům plný dět-
ského štěbetání a ženského půvabu. Děti zatím netuší, jak slavná je jejich
maminka, ale už se spontánní samozřejmostí vítají každou novou návštěvu
"Ahoj teto!" a bezelstně ji obdaří úsměvem.
Štěpánku Duchkovou jsem poznala v televizi Prima. V té době byla už
uznávanou moderátorkou a spolehlivou jedničkou primáckého zpravodaj-
ství. Jednu z nejvtipnějších Prima jízd jsem později natočila právě se 
Štěpánkou a jejím hostem – kolegou a kamarádem ze zpravodajství Jiřím
Rodem. Jejich společný smysl pro humor a nadsázku balancující přesně 
na hraně, ale vždy s laskavým nadhledem, pobavil diváky i tvůrce pořadu
a měl zasloužený úspěch. Od té doby uplynulo bezmála deset let, ale na
Štěpánce není vidět ani jediný prožitý den, ani jedna vráska. Je stále
půvabná, noblesní a vtipná.

Moderování společenských akcí Štěpánku stále baví
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Přestože se plně věnujete dětem, stále
moderujete různé akce a máte svůj pra-
videlný pořad v Českém rozhlase. Jak to
tedy děláte, že nikdy nevypadáte jako
"uštvaná matka"?
No, někdy si tak po těch třech letech při-
padám (úsměv), ale prostě se snažím.
Pořád se oblékám stejně jako dřív, nosím
milované boty na vysokých podpatcích 
a kabelky a také si občas nalakuji nehty,
je to jen organizačně trošku složitější.

Adam a Honzík jsou čakovičtí rodáci, ale
jak jste se v Čakovicích ocitla vy? 
Můj partner Honza koupil dům v Čakovi-
cích už v roce 1997, a když jsme se

dohodli, že budeme bydlet spolu, tak
jsem se přistěhovala. Bydlela jsem už
předtím v domě se zahradou v přírodě,
ale nelituji toho, že jsme nyní v Čakovi-
cích, protože i tady mají kluci kolem sebe
zeleň a čerstvý vzduch a přitom to máme
blízko i do centra Prahy. 

Neschází vám městský ruch?
Vůbec ne, tady chodíme do parku u ča-
kovického zámku, na pískoviště a na pro-
cházky, to bychom ve středu města
nemohli. Jestli nám tady ale něco chybí,
pak je to pěkná pizzerie - taková, do které
můžete jít přes den s dětmi a večer pose-
dět s přáteli.

Potkala jsem vás s celou rodinou na růz-
ných akcích městské části, a� to byly trhy,
jarmark nebo podzimní posvícení, takže se
i tady zapojujete do společenského života?
Když jsem tu ještě nebydlela, tak můj
partner jezdil jen do práce a z práce
přímo domů a nejdále byl mimo byt
maximálně v trafice na rohu ulice. Tím,
že s dětmi chodím mezi jejich vrstevní-
ky, jsem se seznámila se spoustou míst-
ních maminek a společně se setkáváme
i na dalších akcích. Mě prostě baví zkou-
mat okolí. Mimochodem - na posledním
posvícení se mi moc líbilo, jak se z Cuk-
rovarské ulice stala krásná pěší zóna -
tak by to mohlo zůstat napořád.

SiH
foto Adéla Bartoníčková 

a archiv Štěpánky Duchkové

Adámek a Honzík rostou jako z vody
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Štěpánka Duchková

Narodila se v Praze
Vystudovala Střední ekonomickou školu, obor cizojazyčná korespondence
Od roku 1993 redaktorka deníku Telegraf (Metropolitan)
Od roku 1996 redaktorka v České televizi
1997 - 2009 moderátorka Zpravodajského deníku a diskusních pořadů Nedělní partie a K věci v tele-
vizi Prima
V roce 2009 se jí narodila dvojčata Adam a Honzík
V současné době se věnuje moderování společenských akcí, kongresů a tiskových konferencí, vyučování
na moderátorské škole, VŠE katedře obchodního podnikání a komerčních komunikací a vedení mediál-
ních tréninků. Hovoří německy, anglicky, částečně francouzsky a rusky.

Se sestrou Evou

▲

CA2_2012_v2.qxd  27.1.2012  12:28  StrÆnka 3



Informace o činnosti Rady MČ 
V svém 34. jednání rada městské části projednala celkem 18 bodů, z nichž vybí-
ráme např.:

■ naučná stezka v čakovickém zámeckém parku
■ souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů
■ předání závěru zjiš
ovacího řízení - záměr "Tesco Letňany, etapa V., Praha 18"
■ dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu - ZŠ Čakovice - rozšíření učebních

prostor
■ smlouva na zhotovení zjednodušené projektové dokumentace na provedení 

rekonstrukce stávající asfaltové plochy v areálu školní družiny v ulici Dyjská 
par. číslo 1140/1.

■ rozpočtová opatření č. 5 roku 2011
■ odpisy hmotného a nehmotného majetku ve svěřené správě MČ Praha-Čakovice
■ rozšíření počtu stránek měsíčníku "U nás v Čakovicích"
■ dokumentace ke stavebnímu povolení na akci "adaptace objektu Cukrovarská 

230/1, Praha - Čakovice pro provoz mateřské školky"
■ dokumentace k územnímu rozhodnutí na akci "Mateřská školka pro 4x28 dětí"

Zápisy z jednání Rady a Zastupitelstva MČ jsou uloženy a k dispozici zájemcům
na Úřadu MČ a jsou také umístěny na stránkách www.cakovice.cz

Ing. Milena Pekařová, tajemnice ÚMČ
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Milí přátelé,
vážení spoluobčané,

teplá toskánská zima
nám zatím šetří posy-
pový materiál a naše
technická správa se
raduje. Nebe patrně
pochopilo, že je ekono-
mická krize a rozhodlo
se k nám být shovíva-

vé. Ve srovnání se zimou v roce
2010/2011 jsme letos zatím vyčerpali jen
malé procento z připravených zásob posy-
pových materiálů.
Ukončili jsme jednu významnou investiční
akci -  rekonstrukci vnitrobloku Na Kačen-
ce v Miškovicích. Tato investice znamena-
la pro náš úřad veliké úsilí při vyjednávání
se zhotovitelem o vícepracích. Jednání ale
nakonec dopadla pro nás velmi uspokojivě,
jelikož jsme uspořili 600 tisíc korun. Rada
městské části alokovala ušetřené finanční
prostředky do dodatečných herních prvků.
Zastupitelé hlavního města schválili celko-
vý rozpočet Prahy na rok 2012 ve výši 37
miliard na straně příjmů a 44 miliard na
straně výdajů, což reprezentuje šestimiliar-
dový schodek. Jen pro představu, objem
příjmů hlavního města v roce 2011 byl 62
miliard korun a objem výdajů 69 miliard.
Současná podoba rozpočtu na rok 2012
sice není definitivní, je však jasné, že roz-
díl je významný - bude se šetřit. Dotační
vztahy s naší městskou částí Praha - Čako-
vice jsou zachovány na úrovni mandatár-
ních výdajů, které činí 2400 Kč/obyvatele.
Na výsledek rozdělení investičních kapitol
si budeme muset počkat minimálně do
února. V současné době rada dokončuje
podobu rozpočtu městské části na rok
2012, který bude předložený zastupitelům
první týden v březnu. Budeme vás samo-
zřejmě informovat o finální podobě schvá-
leného rozpočtu.
Naše webové stránky procházejí rozsáhlou
rekonstrukcí, přesto bych vás už nyní chtěl
upozornit na nový zabudovaný prvek
"kalendář" sloužící jako informační průsečík
všech akcí, které se konají v naší městské
části. Tento kalendář je k dispozici všem
občanům, občanským sdružením a  jiným
spolkům, které chtějí informovat veřejnost
o plánovaných aktivitách v podobě výstav,
koncertů, plesů, sportovních utkání, apod.
Věříme, že tuto inovaci, stejně jako další,
které připravujeme, přijmete se zájmem 
a využijete nabízených služeb.

Ing. Alexander Lochman,
starosta

Kontejnery na elektroodpad
V naší MČ byly nově na 5-ti stano-
vištích nádoby na tříděný odpad
doplněny o červené kontejnery na
drobný elektroodpad. Červené kon-
tejnery slouží občanům k možnosti
zbavit se vysloužilých drobných elek-
trospotřebičů, které často končí ve
směsném odpadu, kam ale rozhodně
nepatří.

Tyto kontejnery jsou umístěny:
Čakovice: ul. Otavská (proti ul. Rad-
buzská), ul. Bělomlýnská (na parkoviš-
ti U Bílého mlýnku), ul. Na Bahnech
Miškovice: ul. Na Kačence
Třeboradice: ul. Mezi Hřbitovy

Technická správa, ÚMČ Praha - Čakovice

únor 15. 2., 29. 2.
březen 14. 3., 28. 3.
duben 11. 4., 25. 4.
květen 16. 5., 30. 5
červen 13. 6., 27. 6.

Kontejnery budou přiváženy vždy ve
středu po 12.00 hod a odvoz bude
následovat druhý den (čtvrtek) ráno.

Stanoviště kontejnerů:
Třeboradice - parkoviště u hřbitova
Miškovice - Na Kačence
Tyto kontejnery jsou určeny pouze pro
občany městské části Praha - Čakovice
a nejsou určeny pro nebezpečný
odpad, tj. televize, lednice, pneumati-
ky, chemikálie, zářivky....
Prosíme občany, aby odpad ukládali
přímo do kontejneru a ne vedle něj!

Svoz velkoobjemového odpadu 
v 1. pololetí 2012:
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Nová nabídka 
pečovatelské služby
Po dohodě s Pečovatelskou službou
Ďáblice se nám podařilo zajistit rozšíře-
ní služeb zaměřených na zlepšení kvali-
ty života seniorů se sníženou soběstač-
ností a lidí se zdravotním postižením.
Pečovatelská služba Ďáblice nabízí
tyto služby:
■ Pomoc při zajištění základních život-

ních potřeb, pomoc při osobní hy-
gieně, dovoz a podání jídla, nákupy,
pomoc při udržování domácnosti a další.

■ Dopravu autem a doprovod i pro 
lidi na invalidním vozíku například 
k lékaři, na úřady apod.

■ Zapůjčení kompenzačních pomů-
cek na přechodnou dobu: toaletní
židle, invalidní vozík, chodítka, fran-
couzské hole. V případě zájmu pomo-
hou i s nácvikem používání pomůcky.

Pokud např. nejste spokojeni  se sou-
časnou kvalitou dováženého jídla,
můžete již nyní objednat tuto službu
od Pečovatelské služby Ďáblice na tel.
čísle 777 734 178, paní Kacovská.
Věříme, že se v první fázi přihlásí ales-
poň 6 zájemců, aby bylo možno 
s dovozem obědů začít.

Mgr. Jana Kopecká, 
zástupkyně starosty
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Městská část Praha - Čakovice
srdečně zve na přednášku a následnou veřejnou

diskusi na téma:

Konflikt generací: 
”mladí proti starým???“

čtvrtek 23. února v 17. hod.

v čakovickém zámku

Přednášející: Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MS.c. Profesor veřejné 
a sociální politiky, Institut sociologických studií. Vedoucí Centra pro sociální
a ekonomické strategie (CESES) Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Na sklonku roku 2011 byla dokončena
investiční akce "Revitalizace vnitroblo-
ku u bytových domů v lokalitě Na
Kačence" v Miškovicích, která pomohla
zvelebit další část území naší městské
části. Projekt byl financován prostřed-
nictvím dotace HMMP ve výši
5.000.000 Kč, kterou se podařilo
vyjednat v minulých letech. 
Stavba byla realizována dvěma dodava-
teli. Firma COLAS CZ, a.s. realizovala
demolici původních a výstavbu nových
chodníků a stavbu nového veřejného
osvětlení. Firma Gartensta s.r.o. prová-
děla sadové a parkové úpravy, nové
lavičky, dětské hřiště s herními prvky,
odpočívadlo ke klidnému posezení 
a nové boxy na popelnice.
Při realizaci stavby jsme se potýkali 
s nemalými problémy. Zejména ve fázi
demolic stávajících povrchů jsme byli
vystaveni tlaku ze strany zhotovitele na
podstatné zvýšení smluvní ceny, a to 
z důvodu nepředpokládaného stavu
podloží a dalších nesrovnalostí mezi

oceněním stavby a projektovou doku-
mentací. Po několika dlouhých a tvr-
dých jednáních s dodavatelem se nám
podařilo původní navýšení ceny ve výši
918 tisíc snížit na 314 tisíc korun.

Díky tomu jsme mohli investovat více
prostředků do rozšíření dětských her-
ních prvků a zvýšení počtu laviček 
a odpadkových košů.

Ing. Richard Švarc, radní

Změna správního poplatku
Za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů došlo od 1. 1. 2012
ke změně správního poplatku.
Zákon č. 357/2011, který novelizuje zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
přináší mimo jiné změnu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
a v Sazebníku tohoto zákona. Změna se týká navýšení správního poplatku za při-
jetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů. Správní poplatek se zvy-
šuje z 50,- Kč na 100,- Kč za přijetí žádosti.

mf

Revitalizace vnitrobloku Na Kačence

Dříve Nyní
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V neděli 15. ledna 2012 jsme absol-
vovali základní lezecké školení v roz-
sahu dvou hodin na lezecké stěně 
v Salesiánském středisku v Kobyli-
sích. Kurzu se zúčastnili členové jed-
notky požární ochrany Čakovice -
Ďáblice, kteří se v budoucnu chtějí
věnovat specializaci na práci ve výš-
kách. Průprava se skládala z části
teoretické, kdy jsme se seznámili se
základními bezpečnostními pravidly
při pohybu na stěně, dále pak z části
praktického zacházení s lezeckým
vybavením a v neposlední řadě 
z vlastního pohybu na sedmimetrové
lezecké stěně s několika členitými
profily. Výcvik proběhl pod dohledem
vyškoleného instruktora.
Na toto školení bychom chtěli 
v letošním roce navázat účastí na
lezeckém kurzu, který pořádá jednot-
ka HASIČI-RESCUE specializující se
na záchranu z výšek a hloubek. Po

získání lezecké instruktorské kvalifi-
kace pak budeme schopni plně vyu-
žít lezecké stěny, která je součástí
hasičské zbrojnice SDH Ďáblice. Tato
stěna byla na sklonku loňského roku
stavebně poupravena za finančního
přispění MČ Ďáblice a získala potřeb-
nou revizi.

Lezeckou stěnu u hasičské zbrojnice
využijeme pro školení naší jednotky
požární ochrany v technikách práce
ve výškách. Stěnu začnou využívat 
i děti z kolektivu mladých hasičů při
SDH Ďáblice a z nedaleké základní
školy. Návštěvy na lezecké stěně
budou nabídnuty i široké veřejnosti 
z městských částí Čakovice, Ďáblice 
a Hovorčovice.

Jednotka požární ochrany Čakovice -
Ďáblice, www.hasicicakovice.cz
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Hasiči na lezecké stěně
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Podvody 
na seniorech
Během jednoho dne přijali policisté na
území hl. m. Prahy šest oznámení, kdy
se pachatelé pokoušeli za použití růz-
ných lstí okrást důvěřivé starší spolu-
občany.
Podvodníci používají různé druhy zámi-
nek, aby z důvěřivých spoluobčanů
pokročilejšího věku podvodným způso-
bem vylákali finanční prostředky. Tito
podvodníci se pod různými legendami
snaží vetřít do obydlí svých potencio-
nálních obětí a následně je okradou. 
Opakujícím se jmenovatelem tohoto
jednání bývá nakontaktování se na
seniora telefonicky, kdy pachatel tvrdí,
že je kamarádem rodinného příslušníka
(vnuk, synovec matky, atd.). Požádá
svou obě
 o finanční prostředky, které
jejich příbuzný nutně potřebuje na
výhodnou koupi motorového vozidla 
a má převzít peníze. 
Další ze lstí, kterou podvodníci použí-
vají, je vetření se do bytu pod různými
záminkami výhodných výměn radiáto-
rů, koupelnového vybavení, odečtu
plynu, elektřiny, vody, atd. Následně
požádají o rozměnění bankovky, aby
zjistili místo a způsob uložení peněz, 
a seniora odlákají do jiné místnosti. 
V této souvislosti varujeme před vpou-
štěním cizích lidí do bytu. Všichni pra-
covníci různých energetických společ-
ností by se měli prokázat průkazem 
s fotografií a jejich návštěva je ověřitel-
ná u společnosti, kterou zastupují.

Touto cestou také žádáme občany, kteří
mají příbuzné v pokročilejším věku,
aby je informovali o shora uvedených
podvodných praktikách s tím, aby
nepředávali finanční hotovost cizím

lidem a ani je nevpouštěli do bytu.
Zároveň všechny žádáme, aby se při
jakémkoliv podezření na toto podvodné
jednání obrátili na linku 158.

pprap. Bc. Jan Daněk
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Vrátil jsem se z první "kritické" návště-
vy gastropodniku v Čakovicích. Samo-
zřejmě kritické nechápejme negativně.
Jde o zhodnocení stěžejních a význam-
ných bodů gastroprovozovny z pohle-
du nás, konzumentů. Tou první š
ast-
nou restaurací, která mohla přivítat
mou maličkost, je restaurace Maxi-
mum v Třeboradicích na Slaviborském
náměstí. Dle mého názoru je to res-
taurace, která by mohla a má potenci-
ál být nejlepším podnikem v naší obci.
Interiér restaurace je příjemný, relativ-
ně vkusně doplněn, s funkčním krbem
to celé v rustikálním stylu (s občasný-
mi nešvary typickými pro většinu res-
taurací). Restaurace nabízí mimo
kuřácké a nekuřácké (stavebně oddě-
lené) části i letní zahrádku. Jednu
vnitřní ve dvoře, klidné a tiché místo,
které však působí poměrně studeně,
nebo onu klasickou předzahrádku,
která působí oproti interiéru zcela oby-
čejně. Je zde možnost využívat i saló-
nek či velký sál na různé akce. Te to
hlavní, proč do restaurací chodíme.
Jídlo a kvalitní obsluha. Restaurace
má několik druhů jídelních lístků.
Jeden stálý, který je na můj vkus až
příliš stálý, nebo
 i ten by se měl mini-
málně 3 až 4 krát dle sezony obmě-
ňovat. Ovšem forma, předem vytištěná
na voskovém skládaném papíru,
samozřejmě neumožňuje tuto změnu
(nebo za předpokladu dalších "zbyteč-
ných" nákladů) a po dobu, co restau-
raci navštěvuji (přibližně dva až tři
roky) se nezměnila, kromě ručně pře-
pisovaných položek. Dle lístku je těžké
specifikovat koncept a styl restaurace.
Kromě tradičních českých pokrmů,
tam najdeme i jídla mezinárodní
kuchyně s preferencí italských pokr-
mů, doplněné klasickými pivními chu-

ovkami. Jednoduše klasická všeho-
chu
, což je nešvar většiny restaurací.
Na druhou stranu je třeba říci, že jídel
je méně, tedy je zde předpoklad pou-
žití čerstvějších surovin a jídla jsou
tzv. "vychytaná". Je vždy snazší se
naučit 15 jídel kvalitně, než 60 jídel
napůl. Pozitivem jsou rozhodně týden-
ní a denní nabídky, které jsou za přija-
telnou cenu většinou s dobrým pomě-
rem kvality a výkonu. Co se týká obs-
luhy, je bohužel výsledek spíše prů-
měrný. Poskytovaný servis je závislý
na personálu a na jeho momentální
náladě. Což je kámen úrazu. Obsluha
ve své podstatě není špatná, ale je zde

markantní rozdíl mezi jednotlivým per-
sonálem a velké výkyvy v jednotlivých
návštěvách. Je ihned poznat, zda per-
sonál je, či není dobře naladěn. Od
jejich nálady se odvíjí rychlost a kvali-
ta poskytovaného servisu. V případě,
že natrefíte na "dobře" naladěnou
partu, je vše v pořádku od objednávky,
doporučení až po vyúčtování. Závěrem
musím konstatovat, že se jedná obec-
ně o kvalitní restauraci, kde se větši-

nou dobře najíte a pokud budete mít
štěstí i na dobrý servis, dostane se
vám dobrého gastronomického zážitku
za přijatelnou cenu. Pokud jsem vás
přesvědčil, tak neváhejte a vyrazte si
dát něco z aktuální nabídky nebo
doporučuji hovězí carpaccio, panenku
plněnou mozzarellou či steak z roštěné
za 300.

Ing. Michal Motyčka
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{ZAJÍMAVOSTI}

Restaurant Maximum - Třeboradice, Slaviborské náměstí
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Sladké vzpomínání
Ve druhém listopadovém týdnu byla
sklizena cukrová řepa z polí v okolí
městské části. V současné době je 
z dočasného uložiště v poli u Třeboradic
odvážena ke zpracování do cukrovaru 
v Dobrovici u Mladé Boleslavi.
Vždy, když vidím nákladní auta nalože-
ná cukrovkou, vzpomínám na dobu, kdy
i v čakovickém cukrovaru "běžela kam-
paň". Řepa se z náklaáků sypala do
řepných kanálů u závor i jinde, aby pak
očištěná putovala do cukrovarských
dílen ke své zázračné proměně. Čako-
vický cukrovar založil v roce 1850
vídeňský podnikatel Alexandr Schoeller
a již v rámci první kampaně v roce
1852 bylo zpracováno 2528 tun řepy. 
V dobách první republiky se průměrně
zpracovávalo kolem 70 000 tun řepy
(cca 1000 tun denně!), roce 1927 se
zde začaly vyrábět první kostky cukru,
balené do papíru. Já si však cukrovar
pamatuji od 60. let  20. století. Se ško-
lou jsme chodili na exkurze do výroby,
kde jsme upocení z velkého vedra 
a s vykulenýma očima sledovali proces
výroby od praní a krouhání řepy po bale-
ní homolí i krásných barevných cukro-
vých výrobků, které odcházely na
export. Tenkrát se "náš" cukr vyvážel do
mnoha zemí světa např. do Norska,

Švédska, Švýcarska, Velké Británie, ale
také v Kataru, Alžíru, na Maltě a dokon-
ce na Kanárských ostrovech si sladili čaj
a kávu čakovickým cukrem. Nejdelší
kampaň byla v roce 1963 - 64, trvala
210 dní a bylo vyrobeno 102 500 tun
bílého zlata. Cukr se začal vyrábět též 
z třtiny dovážené do Čakovic z Kuby. 
Podnik zaměstnával od svého počátku 
v dobách rakousko-uherských až do
svého uzavření (v 90. letech 20. stol.)
množství lidí (hlavně sezónních zaměst-
nanců) a jeho zásluhou se malá vesnič-
ka za Prahou stala vzkvétající průmyslo-
vou lokalitou. Samozřejmě každá mince
má dvě strany. Tak zároveň se vzestu-
pem průmyslu trpělo naopak životní
prostředí. Vzpomínám si dobře, jak Mra-
tínským potokem při kampaních proudi-
la smrdutá břečka, sladký zápach se
vznášel v ovzduší, ulice byly pokryté
blátem z polí. Za zámeckým parkem se
nacházely cukrovarské usazovačky 
a také cukrovarské rybníky bývaly teplé,
špinavé a zaváněly.
Dnes slávu čakovického cukrovaru při-
pomínají jen staré fotografie a stránky
kronik. Podnikatelské srdce cukrovar-
ského areálu však žije dál v řadě firem,
prodejen a dokonce i dnes se zde lidé
řádně zapotí (nikoliv však v těžkém pro-
vozu, ale v docela příjemné sauně nebo
tělocvičně v relax centru). Starý cukro-
var a jeho přebohatá historie si však 

přesto zaslouží pozornost současníků 
a bylo by pěkné mít v areálu např. síň
tradic nebo malé mini-muzeum, kam
bychom si mohli chodit pro vzpomínky 
i poučení. 

Jarka Krákorová, kronikářka
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Tablo zaměstnanců
Cukrovar
Stavba cukrovaru
Řepné kanály
Po požáru
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Největším sportovním oddílem v regionu je TJ Avia
Čakovice. Ta má pod sebou devět sportovních oddílů
a uplynulý rok jsme hodnotili s tajemnicí TJ Ljubou
Strakovou, která svoji funkci vykonává již osmadvacet
let! "Jsem tu inventář, to už je na zastřelení", usmívá
se veselá sportovkyně, která je také výbornou šipkař-
kou. Na osmdesát pohárů v její kanceláři to jasně
dokazuje.

Jak početná je TJ Avia?
Máme 1270 členů. Z toho 835 dospělých a 435 mládežnic-
kých.

Jaká využíváte sportoviště?
Sportovní areál, sokolovnu, volejbalový kurt, tenisovou halu,
areál národní házené, nohejbalu a rekreačního tenisu a také
loděnici na Císařské louce.

Poj�me nyní probrat jednotlivé sportovní odbory. Největším
je národní házená...
Tady bych zdůraznila výbornou práci s mládeží. Žáci se stali
přeborníky Středočeského kraje 2010/2011. Díky perfektní
práci trenérů, kteří se ve svém volném čase věnují dětem.
Muži jsou na čele druhé ligy s pětibodovým náskokem před
druhým týmem a chtějí do Čakovic vrátit první ligu v národní
házené, která tu má velikou tradici. Již řadu let pořádá oddíl
národní házené několik tradičních turnajů. Muži "O primát
městské části Čakovice", ženy "Memoriál Antonína Vrzala",
mládež "Memoriál Jiřího Papeže" a na podzim se pravidelně
pořádá také "Memoriál Pavla Petříka" v malé kopané. Od roku
2009 hrají házenkáři na nově zrekonstruovaném hřišti, na
který TJ Avia obdržela státní dotaci ve výši pěti milionů korun.

Dalším úspěšným oddílem je ten  nohejbalový...
Je to jeden z nejúspěšnějších sportů v rámci naší městské
části. Loni měl oddíl úspěchy zejména na mládežnickém poli.
Žáci vybojovali tituly mistrů České republiky družstev i titul
mistrů ve dvojicích a trojicích, k tomu přidali Pohár ČNS.
Cenu pro nejúspěšnějšího mládežnického nohejbalistu roku
2010 obdržel náš Jiří Kalous a předpokládá se, že stejného
ocenění se dočká i za rok 2011. 

Mužskému A týmu se už druhý rok nedařilo podle představ,
ale v nejvyšší soutěži se zachránil. Momentálně totiž prochází
generační obměnou a mladší hráči sbírají potřebné zkušenos-
ti. Béčko premiérově nastupovalo ve druhé lize.

Stolní tenis?
I u stolního tenisu musím zdůraznit hlavně práci s mládeží. Na
přeboru Prahy vybojovali naši mladí hráči dvě zlaté, dvě
stříbrné a pět bronzových medailí. V celopražském žebříčku
Grand prix je dorostenec Jakub Dvořák pátý, mladší žákyně
Anna Dvořáková rovněž pátá a starší žák Ondra Štěrba devá-
tý. Oddíl má deset týmů dospělých a nejvyšší soutěží je třetí
celostátní liga. U mládeže máme obsazené všechny kategorie
žáků i žákyň.

Fotbal?
Již třetím rokem funguje družstvo žáků, které se účastní pra-
videlných fotbalových soutěží. Muži se umis
ují uprostřed
tabulky třetí třídy. Oddíl připravuje oslavy výročí sta let od
založení kopané, které proběhnou v červnu. Organizační výbor
by rád pozval žijící pamětníky a hráče. Čakovice byla líheň
dobrých fotbalistů. Od nás pocházejí například Jiří Čadek, Jan
Hertl, Josef a Zdeněk Jurkaninovi, Oldřich Urban, Jiří Schu-
bert či Jiří Rosický.

Volejbal?
Družstvo mužů nastupuje ve třetí třídě Pražského přeboru.
Bývalí extraligoví hráči předávají zkušenosti mladým hráčům.

TJ Avia má také odbor vodního motorismu...
Ten má základnu na Císařské louce na Smíchově. Největší
závod, který pořádají, je závod motorových lodí na soutoku
Vltavy a Labe s názvem Vinobraní Mělník. A to za účasti zhru-
ba třiceti plavidel.

{SPORT}

Loňský rok byl složitý, ale ustáli jsme to

Veliké sportovní nadšení mají nejmenší fotbaloví benjamínci
Čakovic.

Jedním z historicky nejúspěšnějších oddílů regionu je čakovic-
ký nohejbal.
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Na Císařské louce sídlí rovněž jachetní oddíl...
I když je to co do počtu členů jeden z našich nejmenších oddí-
lů, tak do počtu úspěchů patří k nejúspěšnějším. Má ve svých
řadách sportovce, kteří získali tituly v různých kategoriích,
například na mistrovství Chorvatska či Itálie a umis
ovali se i
na mistrovství Evropy. Největšího úspěchu dosáhli na nejpres-
tižnějším závodu na světě Rolex Middlesea Race, kde vybojo-
vali první místo! Největší akcí, kterou naši jachtaři pořádají, je
Slapský pohár, na kterém se v jedenácti závodech představilo
devět stovek kajutních plachetnic.

Přibližte rovněž činnost oddílu rekreačního sportu.
Ten tvoří tenisté, kteří využívají pět antukových kurtů v našem
sportovním areálu.

A posledním odborem je "Sport pro všechny". Co nám řekne-
te o něm?
Zázemí má v čakovické sokolovně. V rámci tohoto oddílu pro-
bíhá pravidelné cvičení všech věkových kategorií. Dvouletými
caparty počínaje, starými kmety konče. Počet členů neustále
stoupá, musel se zvýšit i počet hodin cvičení pro rodiče 
s dětmi. Odbor pořádá tradiční akce jako například únorový
Dětský karneval, v září pak slavnostní zakončení cvičebního

roku, které je rovněž náborovou akcí pro získání dalších
zájemců o aktivní tělesnou výchovu a v prosinci pak Miku-
lášskou nadílku pro mládež. Tento odbor je nejpočetnější
složkou oddílu, má 464 členů. Cvičitelé jsou z našich řad,
odchovanci.

Ve vašem oddílu skončil odbor lyžařů, je to tak? 
Ano, ke konci roku 2011. Jeho členové přešli do nově založe-
ného občanského sdružení Ski Avia Praha. Základnu mají 
v Krkonoších a patří k nejpočetnějším oddílům lyžování v
republice, mají 420 členů.

Je složité tak početný oddíl, jakým TJ Avia je, ufinancovat?
Loni se Tělovýchovná jednota potýkala s finančními problémy
v důsledku pádu Sazky, ale nakonec jsme to ustáli. TJ se
financuje z členských příspěvků, druhým zdrojem pak je vlast-
ní podnikatelská činnost. Provoz letního koupaliště, pronájmy
a reklama a v neposlední řadě také dotace od městské části
Praha Čakovice. I když doba není příznivá, tak se jednotlivé
odbory snaží získávat sponzorské dary, aby si zabezpečily
svoji činnost. Každý totiž musí  mít vyrovnaný rozpočet.

Michal Káva
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{SPORT}

Házenkáři 
skončili druzí
Oddíl národní  házené TJ Avia Čakovi-
ce pořádal turnaj starých gard. Do
čakovické sportovní haly zavítalo,
kromě domácích borců, dalších šest
družstev pánů v letech.
Celým turnajem nejlépe procházely
týmy Čakovic a Nýřan, které také
nakonec nasbíraly nejvíce bodů,
deset. O celkovém vítězi turnaje tak
rozhodl vzájemný zápas, ve kterém
Nýřanští porazili domácí těsně 7:6 a
to rozhodlo o tom, že prvenství patří
Nýřanům, Čakovičtí se museli smířit s

druhou příčkou. Bronzový stupínek
patřil Liticím.

Výsledky Čakovic: Čakovice - Nýřany
6:7, - Litice 5:3, - Nezvěstice 5:3, -
Řevnice 7:6, - Dobruška 4:3, - Krčín
6:5.

Konečné pořadí turnaje: 1. Nýřany 10
bodů, 2. Čakovice 10, 3. Litice 7, 4.
Řevnice 6, 5. Nezvěstice 6, 6. Krčín 3,
7. Dobruška 0.

Čakovičtí házenkáři obsadili na turnaji sta-
rých gard druhou příčku

Snímek je z jejich utkání proti Dobrušce.

Třeboradice začaly výhrou
Fotbalový oddíl Meteor Praha VIII je pravidelným pořadatelem zimních turnajů. 
V minulých dnech začal tradiční Memoriál Jiřího Kolína, který má letos již čtyřia-
dvacátý ročník.
Mezi čtrnáctkou účastníků reprezentují náš region fotbalisté Třeboradic, kteří do
turnaje vstoupili vítězstvím nad Vltavínem 1:0. O  jediný gól vítězného družstva
se ve 23. minutě postaral Rodr. Ve skupině A tohoto Memoriálu se Třeboradičtí
utkají ještě s Meteorem, Hořovickem, Libuší, Bězděkovem a Českým Brodem.
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Policie téměř denně zaznamenává
nové případy krádeží a podvodů na
seniorech. Triky a legendy pachatelů
této trestné činnosti se stále zdoko-
nalují a obměňují, je proto nezbytné
o tomto tématu opakovaně hovořit.
Zde jsou některé případy z posled-
ních dní:

V úterý 10. ledna 2012 si 85letá
paní vyzvedla na poště v Praze Dej-
vicích peníze a zamířila do blízké
lékárny. Krátce po té byla před lékár-
nou oslovena neznámou ženou, která
se s ní dala do hovoru. Neznámá
nabízela k prodeji hodinky a když
nepochodila, urychleně z místa ode-
šla. Seniorka po příchodu domů zjis-
tila, že jí chybí 5 tisíc korun, které 
si předtím na poště vyzvedla. 

V pátek 13. ledna 2012 neznámý
pachatel zazvonil u bytu 88leté paní
ve Strašnicích, představil se jako
pracovník telefonní společnosti a u-
vedl, že jde vyměnit telefon. 
Po vpuštění do bytu využil nepozor-
nosti obyvatelky a ze skříně bytu
odcizil doklady, šperky a 20 tisíc
korun v hotovosti. 

V sobotu 14. ledna 2012 neznámá
žena oslovila 89letého muže, bydlí-
cího na Malé Straně a nabídla mu
pomoc s nákupem. Seniora doprovo-
dila až ke dveřím bytu, kde se roz-
loučila. Neš
astník po jejím odchodu
zjistil, že mu z tašky zmizela peně-
ženka s celým důchodem.

V pondělí 16. ledna 2012 dvojice
neznámých mladíků zazvonila u bytu
84leté paní v Praze Krči. Muži se
představili jako pracovníci telefonní
společnosti a ukázali nějaké průkazy
opatřené fotografiemi. Požadovali
předložení posledního vyúčtování
telefonu a pod záminkou zřízení
nové telefonní přípojky vyinkasovali
od paní zálohu ve výši jednoho tisíce
korun. Následně "falešní pracovníci"
odvedli ženinu pozornost a v nestře-
žené chvíli odcizili ze zásuvky v obý-
vací stěně veškerou finanční hoto-
vost ve výši 14 tisíc korun.

Podle kriminalistů je v poslední době
v Praze nejčastějším trikem podvod-
níků vydávání se za vnuka/vnučku
nebo jiného příbuzného či známého.

Pachatelé kontaktují vyhlédnutou
obě
 předem telefonicky a požádají 
o finanční půjčku ve výši několika
desítek i stovek tisíc korun. Dohod-
nutou částku si pak drze vyzvednou
ve smluvenou dobu nebo pošlou dal-
šího prostředníka "údajného kamará-
da". Senioři své okradení zjistí často
až záhy při kontaktu se skutečnými
příbuznými. 

Policie důrazně před podvodníky
varuje a doporučuje obezřetnost 
v kontaktu s cizími osobami!!!
Rady a doporučení pražských poli-
cistů naleznete na webových strán-
kách pražské policie:
http://www.policie.cz/clanek/zajimava-
temata-seniori-budte-opatrni.aspx

mjr. Bc. Andrea Zoulová, 
tiskové oddělení pražské policie
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Pražská policie upozorňuje
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Prohlídka Vyšehradu
V rámci mezinárodního dne průvodců
cestovního ruchu pořádají pražští prů-
vodci pro širokou veřejnost v sobotu
25. února 2012 od 14 hodin prohlíd-
ky Vyšehradu. Sraz účastníků je před
Leopoldovou bránou, ulice V Pevnosti,
Praha 2. Nejbližší zastávka metra je
Vyšehrad. Pro účastníky jsou připrave-
ny čtyři tematické prohlídky: bazilika
sv. Petra a Pavla, hřbitov, kasematy 
a prohlídka pro rodiny s dětmi. Zájem-
ci se nemusí předem hlásit. Tato akce
seznamující veřejnost s prací turistic-
kých průvodců se koná každoročně po
celém světě. Členové Asociace průvod-
ců ČR nabízí své služby bezplatně.

Kontakt a další informace:
Asociace průvodců ČR, o.s.
Vinohradská 46
120 00 Praha 2
www.asociacepruvodcu.cz

Venkovské trhy 
zahájeny
Jako v loňském roce, tak i letos se na
náměstí Jiřího Berana budou konat
každou středu od 8.00 - 13.00 hodin
Venkovské trhy. V zimních měsících
bude sortiment v omezeném rozsahu 
a to na prodej masných výrobků, peči-
va, vajíček, nápojů a vín. S přicházejí-
cím jarem bude nabídka průběžně
doplňována o sezónní zeleninu a ovo-
ce, bylinky, květiny a další farmářské
zboží, jako v minulém roce.
Pouze při výrazném zhoršení klimatic-
kých podmínek mohou být trhy zrušeny.
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{SENIORŮM}

Přednášková a tématická odpoledne 
v klubu seniorů

ÚNOR:
1. 2. 14.00 hod. Eva Sokolová "Pražské sochy a pomníky"

8. 2. 14.00 hod. Věra Dolečková "Beseda o Číně"

15. 2. 14.00 hod. Monika Haasová "Bu� š�astná"

23. 2. 14.00 hod. Ing. Alena Čupová "Celostní alternativní medicína 

- fyzická složka člověka"

29. 2. 14.00 hod. Miriam Kupková "Odpoledne s keramikou"

BŘEZEN:
7. 3. 14.00 hod. Eva Sokolová "Nejkrásnější pražská domovní znamení"

14. 3. 14.00 hod. Monika Haasová "Proč je důležité používat zdravý 

selský rozum"

22. 3. 14.00 hod. Ing. Alena Čupová "Celostní alternativní medicína 

- duševní složka člověka"

28. 3. 14.00 hod. Miriam Kupková "Odpoledne s keramikou"

U nás v Čakovicích - zdarma - pro své občany vydává měsíčně MČ Praha - Čakovice, náměstí 25. března 121, 196 00
Praha - Čakovice, IČ: 00231291 - tel.: 283 061 419, fax: 283 933 497, email: unas@cakovice.cz,
mestska.cast@cakovice.cz, www.cakovice.cz - za obsahovou a gramatickou správnost příspěvků nesou odpověd-
nost autoři - redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, redakčně upravovat, případně nepřijmout k otištění - nevy-
žádané rukopisy a fotografie se nevracejí - za obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent - redakční rada: Rada MČ
- příjem inzerce: inzerce@cakovice.cz, tel.: 283 061 410 - evidenční číslo MK ČR E 14335 - sazba: Trivia Group,
spol. s r. o., tisk: Vydavatelství MAC, spol. s r. o. - distribuci do všech poštovních schránek v MČ Praha - Čakovice
zajiš
uje Úřad MČ - toto číslo vyšlo v únoru 2012.

Žaluzie, rolety, sítě, markýzy, garnýže, shrnovací dveře,
čalounění dveří, silikon.těsnění, stropní sušáky prádla,
malování Petříček 606350270, 286884339

Otvíráme kurz "Rytmika a tanečky" pro děti ve věku 2 - 3 roky
a 4 - 7 let. Každou středu odpoledne, od 1.2.2012, těloc-
vična čakovické ZŠ. Více informací na www.andelky.cz.
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