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

!! VYKLÍZENÍ !! Vyklidíme váš byt, pozůstalosti, sklep. Odvoz starého nábytku aj.,
odpad k likvidaci. Tel.:777 227 840

Stěhování všeho druhu, odvoz nepotřebných věcí k likvidaci. Doprava po
Praze zdarma. Tel.: 777 227 840.

realitní kancelář se sídlem v Čakovicích

KP reality

tel. : 608958635, 224012838

Email : kprk@seznam.cz, www.kpreality.cz

pro svou stávající klientelu či zařazení do nabídky
hledáme zejména domy, byty a pozemky
v Praze a okolí na prodej i pronájem
prodáváme lesní a zemědělské
pozemky, chaty a chalupy po celé ČR
řešíme i právní vady, exekuce, věcná břemena či
jiné narovnání vlastnických vztahů

VZORKOVÁ PRODEJNA

Čertouská 302/20, Praha 9- Hloubětín
SÍDLO FIRMY

Marty Krásové 923/11, Praha 9-Čakovice

již od 299 Kč za měsíc

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

AKČNÍ NABÍDKA
NOTEBOOK ZDARMA

Objednejte si týden rychlého internetu
na zkoušku zdarma!
428001-ADC_inzerat[185x90] 06/2013.indd 1
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Milí čtenáři čakovického, miškovického a třeboradického zpravodaje,
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byť se to zdá neuvěřitelné, je tu opět konec
roku a s ním přichází mnoho nového: máme
nové složení poslanecké sněmovny, vítězná
strana se handrkuje o moc a centrální banka
se rozhodla oslabit českou korunu s cílem
podporovat české exportéry.
V naší městské části je taktéž mnoho nového: rozjel se naplno Dům dětí a mládeže, volby proběhly hladce s 68% účastí a proběhla
veřejná prezentace projektu revitalizace
Mratínského potoka. Podepsali jsme smlouvu o spolupráci se společností Lamar Invest,
která přinese do kasy městské části částku
5.368.000,-- Kč. Jedná se o smlouvu o spolupráci, která navazuje na usnesení minulého
vedení radnice z roku 2005, která odsouhlasila požadavek investora na změnu územního
plánu na pozemku č. 479/15 v k.ú. Třeboradice. Naším úkolem bylo upravit projekt tak, aby
respektoval stavební mantinely, které si naše
rada stanovila, a přimět investora k uhrazení
společenské odpovědnosti projektu. Vymohli
jsme značnou částku, která posílí náš rozpočet v případě, že magistrát hlavního města
Prahy se kladně vyjádří k požadavku investora o změně územního plánu. Projekt spočívá
ve 48 samostatných a řadových rodinných
domcích a jednom bytovém domě, ve kterém
budou jak byty, tak i nebytové prostory. Pro-

jekt přirozeně navazuje na dřívější výstavbu
společnosti Lamar Invest s tím, že bude obsahovat stabilizovanou zeleň a sportoviště. Více
informací najdete na našich webových stránkách pod sekcí „rozvoj“.
Prosinec je pro mnoho z nás jedním z nejhezčích období v roce, a proto naše radnice, ve
spolupráci s kulturní komisi, připravila bohatý
adventní program. Nejprve Vás velmi rádi přivítáme při již tradičním rozsvícení vánočního
stromku před zámečkem, a to 2. 12, následovat bude 3. 12 předvánoční setkání seniorů.
Připravili jsme pro Vás i adventní trhy, a to
7. 12 a 14. 12, program bude bohatý - kromě
tradičních stánků nabízejících vánoční zboží
bude letos spojený i s kulturním programem.
Dovolte mi, abych v tento okamžik poděkoval
všem aktivním spoluobčanům, neziskovým
organizacím, podnikatelům, členům výborů
a komisí, zastupitelům, radním a všem, kteří
se aktivně zapojují do dění naší městské části.
Dále mi prosím dovolte jménem celého zastupitelstva Vám popřát klidné a spokojené prožití svátků vánočních a do roku 2014 hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.
Váš starosta
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
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Tučným dortům z másla odzvonilo?
Na to se zeptáme cukráře Františka Buchala, který své dorty
peče v nové čakovické cukrárně. Zkušenosti má až z Hradu. Jsou
jeho výtvory i tak chutné?
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Skladatel, hudebník a básník Václav Poborský
Životní příběh rodilého „Čakováka“, který celý život zasvětil své
rodné obci. Sepsal pro ni dokonce neoficiální hymnu. Jak se mu
žije dnes v Odolena Vodě?
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Peníze jsou vždy až na prvním místě. To platí i pro činnost
dobrovolných spolků a občanských sdružení. Městská část se
však všemožně snaží pomoci a přispět finančně na fungování
jednotlivých spolků.
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Jak se funguje spolkům v naší městské části?
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Z obsahu
Spolek Slavibor by letos oslavil 130 let
Jaká byla jeho historie? Kde všude členové zpívali a jak
spolupracovali? To vám poví zajímavý článek Ilony Bervicové

Jedna hvězda střídá druhou
Tradiční pořady Káva o páté a Mám ji v patách, které pro diváky
připravil Zdeněk Podhůrský mají za cíl pomoci nemocným
dětem. O úspěších i problémech charitativních akcí nám
povypráví sám autor.

Nohejbalisté opouští extraligu
Čakovice a s nimi i celá Praha přišla o jediného zástupce v
extralize nohejbalistů. Plány na další rok jsou jasné – návrat
zpět mezi elitu.

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 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: Jaroslav Svoboda. Redakční rada: Jiří Horáček, Ing. Jaroslav Jelínek,
JUDr. Eva Pokorná, Josef Záluský, Jaroslav Svoboda. 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 listopadu 2013.

4

téma

Jak se funguje spolkům v naší městské části?
»»Spolková

činnost byla v Čakovicích, Miškovicích a Třeboradicích
vždy velmi bohatá. Fungovali zde
Baráčníci, spolek Rovnost, Sokol
nebo několik dalších sportovních
spolků. Některé zanikly, nové zase
vznikly. Jak se jim působí v naší
městské části?
S postupem času se struktura dobrovolných spolků v našich obcích proměňuje.
Některé spolky zanikly, jiné – potřebnější – zase vznikají. Vznikají nová občanská
sdružení, která se starají o kulturu a zábavu v naší městské části, vznikají ale
i různá dětská a mateřská centra apod.
Tyto jsou jistou alternativou přeplněným
školkám, jejichž kapacita nedostačuje
poptávce.

Ví však běžný občan, kolik práce a úsilí
stojí za činnostmi všech těchto dobrovolných spolků? V naší městské části fungují: skautský oddíl ATHABASKA, pěvecký
soubor CAMERATA, Sdružení LíPa, které
se každoročně stará o posvícení či masopust v Třeboradicích, občanské sdružení
Bílej mlejn a další. Nezapomíná se ani na
ty nejmenší, a tak máme k dispozici služby dětského centra Letadýlko, mateřského centra Cirkus a dalších. V Čakovicích
mají také velkou tradici zahrádkáři, rybáři
nebo dokonce pěstitelé lilií Martagon.
Bohatý je i sportovní život, kdy barvy naší
městské části hájí v pražském přeboru
fotbalisté Třeboradic.
To je jen několik z mnoha spolků a organizací, které u nás fungují. Městská část
každoročně na jejich fungování přispívá

Seznam spolků, kterým MČ Praha - Čakovice zdarma propůjčuje prostory ke své činnosti. Spolky jsou tak ušetřeny
placení tržního nájemného, které by (dle výměr) nebylo zanedbatelné
Nájemce

objekt ve
výměře v m2

zahrada,
výměra v m2

celkem
zdarma
k využití
m2

VTO WILD RIVER – keramická a
volnočasová činnost

150, 00

MC Cirkus – volnočasová činnost

51, 70

SDH Miškovice – prevence a
ochrana, volnočasová činnost

99, 00

99, 00

Junák Athabaska – volnočasová
činnost

38, 30

38, 30

150, 00
180, 00

231, 70

formou dotací. Ovšem otázka financí je
velmi složitá. Někdo může podotknout,
že nedostatečná, ale jaké jsou reálné finanční možnosti MČ Praha – Čakovice?
„Podpora spolků je dostatečná v rámci
našich možností. Důležité je, že ctíme
zásadu rovnosti a egalitárního systému rozdělování,“ říká radní pro finance
a rozpočet Ing. Bc. Michal Motyčka, DiS.,
a jednou větou dodává: „Osobně bych
dal všem spolkům samozřejmě co nejvíce, ale jsme bohužel limitováni rozpočtem.“
Pro zájemce o tuto problematiky nabízí městská část k dispozici veškeré informace, týkající se dotační politiky, na
svých webových stránkách.

(red)

téma 5

Jdeme si svou „vlastní cestou“

Smíšený pěvecký sbor
Gaudium Cantorum

aneb 10 let komorního smíšeného sboru Gaudium Cantorum

»»Rok 2013 není jubilejním rokem

pouze pro Základní uměleckou školu Marie Podvalové, ale také pro komorní smíšený sbor Gaudium Cantorum, který v ní našel své zázemí.

Byl založen v září roku 2003 a ve svých
nesmělých začátcích čítal pouhých devět členů. Soubor, který nese v názvu poselství o radosti ze zpěvu (gaudium cantorum = radost zpěváků), je pravidelným
organizátorem a účastníkem řady kulturních projektů, ať už koncertů, probíhajících v naší městské části, pohostinských
vystoupení v rámci Prahy i celé České
republiky a také zakladatelem tradice
pořádání pravidelných charitativních
koncertů (např. pro Záchrannou stanici
LARY v Třeboradicích, Výbor Dobré vůle
Olgy Havlové, Nadaci pro transplantaci
kostní dřeně či Domov sv. Karla Boro-

mejského). Během deseti let své existence se podílel na mnoha krásných kulturních akcích, spolupracoval s významnými umělci (Alfred Strejček, Jan Přeučil),
orchestry (Severočeská filharmonie
Teplice, Consortium Pragense Orchestra,
Collegium pražských trubačů) a pěveckými sbory (Břevnovský chrámový sbor
či nizozemský sbor Koninklijke Zangvereniging Venlona). Hlavní náplní sboru je
však pořádání samostatných pěveckých
koncertů, které si postupem doby získaly stálé příznivce a posluchače.
Předávat lidem „radost zpěváků“ není
snadné. Všichni, kdo se o to pokoušíme,
často klopýtáme, mýlíme se, pochybujeme. Co nás posiluje, je sounáležitost, víra
v dobrou věc, snaha vytvořit a předat
něco krásného a hodnotného. Obyčejné
lidské touhy, které všichni hledáme a potřebujeme. Komornímu smíšenému sbo-

ru Gaudium Cantorum přeji ze srdce, aby
si své touhy udržel a směle kráčel svojí
„vlastní cestou“. Vás ostatní pak srdečně
zvu na naše nejbližší vystoupení:
22. 11. 2013, 18.00 hodin Slavnostní
koncert v bývalém kostele sv. Vavřince
pod Petřínem, kde pokřtíme naši novou
nahrávku Vlastní cestou
1. 12. 2013, 15.00 hodin Začátek Adventu v městském muzeu Velvary
18. 12. 2013, 18.00 hodin Adventní
koncert v Domově sv. Karla Boromejského v Řepích
26. 12. 2013, 15.00 hodin Tradiční Vánoční koncert v kostele sv. Remigia v Čakovicích
Více na www.gaudiumcantorum.cz

Text a foto: Štěpánka Heřmánková

Sokolové v Čakovicích dnes
»»Historii sokolského hnutí v Čako-

vicích, Miškovicích a Třeboradicích
si můžeme osvěžit čtením v publikaci o naší městské části, která byla
vydaná v roce 2005. Následující
informace je o dění v současném,
dobrovolném, nezávislém a demokratickém spolku: Tělocvičné jednotě Sokolu – Čakovice.
Registrováno je 64 členů. Hlavní naší náplní je cvičení a pořádání společensko-kulturních akcí. Cvičíme v úterý 16,30
– 17,30 hod. a v pátek 17,00 – 19,00 hod.
v sokolovně. Jedná se o kondiční cvičení
pro všechny věkové kategorie dospě-

lých. Cvičení je vhodné pro ženy i pro
muže. Cvičíme společně. Aktivních cvičenců je stabilně 20.
Pořádáme výlety pro své členy, ale i přátele a všechny, kteří mají chuť prožít hezký den. Ten poslední, ještě v čerstvé paměti, byl do Turnova a pěšky na Dlaskův
statek, odkud jsme pokračovali vlakem
do Malé Skály na Skalní hrad.
Vyhledávaným a dětmi oblíbeným se
stal lampiónový průvod, který pořádáme každý rok v říjnu, při příležitosti státního svátku. Mnohé děti zde slyší poprvé naživo hrát dechovou hudbu a také
státní hymnu a smuteční pochod.

Je pravdou, že nenosíme sokolský kroj,
bratře a sestro se oslovujeme jen zřídka,
zato se snažíme předávat ušlechtilé češství s čistým lidstvím, které tak geniálně
vyjádřil Miroslav Tyrš větou „V zdravém
těle zdravý duch“. S nadějí, že Ema Kudrnová, Vlastík Vyhlídka, Olda Krepuš,
Pepa Mrštík a Pepa Legner odněkud
z velké dálky souhlasně přikyvují: „Děláte to dobře.“

E!

dy

e
Tak t

ES
M
Ž
TU

Ivana Heřmánková,
jednatelka TJ Sokol Čakovice
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Co na to zastupitelé?
"Myslíte si, že je podpora dobrovolných spolků v Čakovicích ze strany radnice dostatečná? Popř. jakým způsobem byste ji
změnili či podpořili?"
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. (starosta)

Ing. Jiří Vintiška (ODS)

Dokážu si představit mnoho interpretací na to, co je
„dostatečné“. Byl bych samozřejmě rád, pokud bychom mohli rozdělovat dvojnásobnou částku peněz
na kulturu a na sport. Ta by však pak chyběla v investicích a opravách. Pokud k problematice přistoupíme
pomocí poměrových ukazatelů, zjistíme, že naše
městská část dává ze svých disponibilních zdrojů podíl 20% na kulturu a na sport, což je částkou nadstandardní a podle mého názoru adekvátní.

Výše podpory spolkům a „neziskovkám“ v naší městské
části je přiměřená možnostem čakovického rozpočtu.
Osobně bych uvítal, kdyby hl. m. Praha a centrální orgány státu (tedy zejména ministerstva) vypisovaly více
grantových programů pro malé „neziskovky“. Ty mají
menší přístup k dotacím, neboť většinou nezvládnou
samy nalézt dostatek vlastních zdrojů k dofinancování
projektů. A to je velká škoda. V naší MČ existuje několik
spolků a občanských sdružení, které dělají svou činnost
dobře, a přesto „na koleni“.

Bc. Blanka Klimešová (ČSSD)

Ivana Heřmánková
(SNK „Rozum a slušnost“)

Hluboce si vážím dlouhodobého úsilí a práce dobrovolných spolků a touto cestou jim děkuji za spolupráci. Spolky se snažíme podporovat zejména finančně.
Letos mezi ně naše městská část rozdělila 1 mil. Kč.
Vycházíme vstříc např. mateřskému centru bezplatnou zápůjčkou prostor v ul. Jizerská 24/18. Jak změnit a zefektivnit podporu? Navrhuji hlavně důsledně
kontrolovat využití finančních příspěvků od MČ; bylo
by vhodné sjednotit a tím zefektivnit pořádání "stejných" akcí spolků, tedy např. pořádat v každé obci jen
jeden dětský den. Za úvahu by stál grantový způsob
podpory.

Myslím, že finanční podpora je, dle statistiky, stále stejná. Někdy o pár tisíc větší, jindy menší. Vážím si všech
organizátorů, kteří za málo peněz vytvoří "hodně muziky". Není nic jednoduššího nechat za sebe pracovat
uměleckou agenturu a pak ji zaplatit. Na to většina
dobrovolných spolků nemá. O to víc je třeba vážit si
jejich práce a po každé zdařilé akci ve prospěch naší
městské části hluboce smeknout.

Ing. Bc. Michal Motyčka, DiS. (TOP09)

Zástupce SNK-ČMT se k problematice v termínu
redakční uzávěrky nevyjádřil.

Samozřejmě jako koaliční zastupitel a radní pro
finance a rozpočet si myslím, že podpora je dostatečná v rámci našich možností. Důležité je, že ctíme
zásadu rovnosti a egalitárního systému rozdělování.
Používáme jasný a transparentní klíč, kterým přidělujeme jednotlivé finanční výpomoci a dotační tituly.
Osobně bych všem dal samozřejmě co možná nejvíce a uspokojil všechny jejich legitimní požadavky, ale
jsme bohužel limitování rozpočtem.

Příjemné posezení v předvánočním shonu v cukrárně.
Každý den vlastní výroba dortů, zákusků, mini dezertů a ozdob
z kvalitních surovin - pravá šlehačka, máslo, čokoláda, marcipán

Upečeme vám vánoční cukroví a vánočky
U Červeného mlýnku 2, Praha 9, Čakovice
Otevřeno:

Po – Ne 10,00 - 18,00 hod.

tel.: 602 260 313,

www.buchalovi.cz

606 349 735

Veselé Vánoce přejí Buchalovi

mĚStSkÁ čÁSt 7

Informace o činnosti Rady MČ a Zastupitelstva MČ
»»Na svém 88. – 90. jednání Rada MČ mimo jiné projednala:
 Smlouva o spolupráci mezi MČ Praha
- Čakovice a Lamar Invest s.r.o., kdy
investor řeší pod názvem „Obytné
území Třeboradice“ výstavbu rodinných řadových domů, 48 samostatně
stojících domů a jednoho bytového
domu s občanskou vybaveností na
pozemcích v k. ú. Třeboradice.
 Žádost od spol. HD Investment s.r.o.
o převod vlastnictví (darování) komunikace a pozemku parc.č. 1309/3
obec Praha, k.ú. Čakovice včetně
komunikace a mlatové cesty na pozemcích 1309/22 a 1520 obec Praha,
k.ú. Čakovice na MČ Praha-Čakovice.
89/434ze
 Oprava podlahy ve školní kuchyni (Jizerská 840, Praha – Čakovice),
která je nutná z důvodu nefunkční
hydroizolace. Opravu provede firma

Jaroslav Kučírek, která podala nejvýhodnější cenovou nabídku.

4.11.2013 a o jehož výsledku Vás budeme informovat.

 Předávací protokol na speciální požární automobil Škoda Forman 135
LXI, který bezplatně věnovala MČ
Prah 18 Jednotce sboru dobrovolných hasičů Městské části Praha - Čakovice. Vůz slavnostně převzal velitel
JSDH pan Michal Linhart.

 Na žádost společnosti J. L. SPORT,
a. s. bylo schváleno označení nově
budovaných ulic jmény Haagská, Antwerpská, Utrechtská, Amsterdamská, Maastrichtská, Rotterdamská
a Remešská. Pozemek, na kterém se
nové komunikace nacházejí, je na severní části ohraničen ulicí Kostelecká,
z východu potom ulicí Tupolevova.

 Oprava pravého břehu Zámeckého
rybníka parc.č. 1266/1 obec Praha,
k.ú. Čakovice. Z důvodu havarijního
stavu pravého břehu Zámeckého
rybníka bylo zahájeno výběrové řízení na jeho opravu, které proběhne

 Různé žádosti o stanoviska a povolení.
 Různé nájemní smlouvy na bytové
a nebytové prostory.

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

Blokové čištění komunikací – listopad 2013
Čakovice – 27. 11. 2013 – ul. Něvská od ul.
Oderská po ul. Vážská, ul. Myjavská, ul. Dyjská od ul. Ke Stadionu po ul. Něvská, ul. Litavská, ul. Radbuzská, ul. Úslavská

Miškovice – 20.11.2013 – ul. U Strouhy, ul.
Koláře Kaliny, ul. Chmelířova, ul. Rychtáře Šimona, ul. U Fořta, ul. Machnova, ul. U Vrbiček,
ul. Krčmářovská

Prosíme občany, aby respektovali
dopravní značení a svá vozidla na
uvedený termín přeparkovali.

VOK (objemný odpad)
Vážení spoluobčané,
také v roce 2013 budou pro potřeby občanů MČ Praha - Čakovice přistavovány
kontejnery na objemný odpad. Tyto kontejnery zajišťuje MHMP a tím i stanovuje
podmínky výběru odpadu a druhu odpadu, který do VOK nepatří. 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.).

Předškoláci na Dni integrovaného záchranného systému
První listopadové úterý se předškoláci
zúčastnili zábavně - preventivní akce
„Den integrovaného záchranného systé-

mu“ v bývalém areálu vojenských kasáren v Miškovicích.
Členové JSDH MČ Praha - Čakovice, kteří
nás areálem provázeli, dětem vysvětlovali důležitost jejich práce. Děti formou
rozhovoru plnily úkoly. Za správnou odpověď byly odměněny pexesem, omalovánkami. Měly možnost prohlédnout si
vozy záchranné služby, hasičů, policie.
„Vyzkoušet si“ policejní motorku byl zážitek nejen pro všechny kluky.

Kontejnery budou přistavovány ve středu
ve 14.00 hod. a odvoz bude ten samý den
v 18.00 hod.
Z MHMP přiděleno na období
10 – 12/2013 18 VOK
listopad – 20. 11.
Stanoviště kontejnerů:
Třeboradice - parkoviště u hřbitova (1 ks),
Miškovice - Na Kačence (1 ks)

Se zástupcem BESIPu děti pomocí obrázků poznávaly dopravní značky a řešily
dopravní situace tak, aby vždy věděly,
jak se správně zachovat.
Děkujeme všem pracovníkům za trpělivost
a čas, který dětem věnovali. V budoucnosti
bychom si rádi podobnou akci zopakovali.
Celé akci se budeme podrobněji věnovat
v prosincovém vydání U nás v Čakovicích.

Simona Saňová a Magda Svobodová,
MŠ Čakovice I
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naši podnikatelé

Tučným dortům z másla odzvonilo?
Do módy přichází lehké šlehačkové krémy s ovocem

»»Tentokrát jsme se v naší „podnika-

telské“ rubrice vypravili za Františkem Buchalem do jeho nové cukrárny v Čakovicích. Kromě tradičních
cukrářských výrobků, kterými nás
přivítal, jsme zjistili spoustu dalších
informací o pečení, nových trendech
v oboru i o cukrářské rivalitě.

Pan František Buchal je držitelem několika prestižních ocenění v oboru cukrář,
je dokonce i porotcem při soutěžích, ale
přesto nezapomněl na tradiční cukrářskou práci. V rozhovoru pro náš časopis
nám objasnil nejnovější trendy sladkého
oboru a vysvětlil i cukrářské soutěže.
Co je v současné době „in“ v cukrařině?
Dá se hovořit o jistém trendu?
V dnešní době se upouští od tučných
dortů "z másla", používají se lehké šlehačkové krémy s ovocem, tvarohem,
jogurtem. Bohužel se používá i rostlinná
"šlehačka".
Náš trend je používání kvalitních surovin. Šlehačka od krav, máslo z kravského
mléka, tvaroh, jogurt, čokoláda, marmeláda - džem z ovoce. Zkrátka používání
nejlepších surovin, protože jen z nich se
dá udělat výborný zákusek či slavnostní
dort. Dort má nejen krásně vypadat, ale
také dobře chutnat.
Lze i v cukrářském oboru pozorovat
„vědecký pokrok“? Co vše je dnes možné si nechat udělat?
Dá se udělat skoro vše, co si zákazník
přeje. Jen na některé věci je potřeba

Zdroj: František Buchal

více času, např. postavičky lidí, výrobky
3D z glazury, jelen s velkým parožím, ale
děláme i ozdoby – fotky na jedlý papír
dle vámi dodaných podkladů (fotky z
rodinných alb, státní znak, loga firem).
Domnívám se, že jsme schopni vytvořit, cokoliv si budete přát – dětské dorty, modely aut, zvířecí mazlíčky, makety
budov, vše jen z jedlých věcí. Na našich
stránkách www.buchalovi.cz jsou výrobky, které jsme již dělali.
Když už hovoříme o tom, co jste schopni vytvořit a co umíte, nesmíme zapomenout, že jste odborník na slovo vzatý. Máte za sebou několik úspěchu na
cukrářských soutěžích, že?

„Dort má nejen
krásně vypadat,
ale i dobře chutnat“
František Buchal

jakéhokoliv tvaru), výroba minidezertů,
čajového pečiva vždy specifikované pro
kolik osob a kolik druhů a nebo Talířovky
- jednoporcovky. Dezert na talíři s ozdobou - omáčkou. Podle zadání se soutěží
ve všech kategoriích či jen v některé.
Podle toho, co říkáte, se mi „cukrařina“
jeví vlastně jako takový sport, jak to
tedy je?

Jako učeň jsem vyhrál národní kolo soutěže SOTMO. Poté následovalo 2. místo
na soutěži Hera nebo 3. místo na soutěži
Český cukrář – Perník. Jsem členem Národního družstva na Kuchařské olympiádě IKA v Lucembursku a komisařem
na soutěžích Hera, Gastrojunior, Cukrář
roku či Lázeňský pohárek Karlovy Vary.

Nevím, zda se dá cukrařina považovat
za druh sportu. Možná, ale jistě i za druh
jistého umění, neboť modelovat z marcipánu, čokolády nebo karamelu vyžaduje
jistou dávku talentu. Soutěže v tomto
oboru se nedají změřit na centimetry,
sekundy nebo vstřelené branky. Vždy
jsou posuzovány jen subjektivně, což
neznamená, že neférově.

A jaký je váš nejčerstvější úspěch?

Více informací naleznete na www.buchalovi.cz nebo si můžete přijít posedět
přímo do cukrárny k Červenému mlýnu.

Nejčerstvější úspěch není soutěžní, ale
vybudování výrobny a hlavně Cukrárny
s posezením pro chvíle pohody a odpočinku.
O čem vlastně jsou takové cukrářské
soutěže?
Cukrářská soutěž probíhá na zadané
téma např.: Vánoce, příroda, ochutnejte
Českou republiku aj. Soutěží se v přípravě slavnostního dortu (porcovatelný či

Jaroslav Svoboda
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Z příbytku Václava Poborského je vidět,
že Čakovice opravdu miluje. Každou hodinu jako by odbíjely zvony čakovického
kostela

»»Sepsal

sbírku básní s názvem
Nostalgie mého života. Se svou skupinou získal několik ocenění na hudebních soutěžích. Napsal divadelní
hru a složil také neoficiální čakovickou „hymnu“. O kom je řeč?
Václav Poborský se narodil v Čakovicích
10. června 1944. Už od šesti let chodil do
houslí, na které hrál až do svých čtrnácti.
Navštěvoval různé školní soubory, jako
houslový kvartet školy apod. Ve čtrnácti
se zamiloval do klarinetu a alt-saxofonu.
S kamarády založil orchestr (Dixilend)
a hrál na různých akcích v Čakovicích
a okolí. Budoucnost měl předurčenu.

Léta vojákování
V roce 1963 narukoval na vojnu k raketové brigádě do Plzně. Poté ho převeleli do Týnce nad Sázavou. I tady ale na
hudbu nezanevřel. Založil dvanáctičlenný band, se kterým hrál, jak sám říká,
vše, co se dalo. Hráli převážně na čajích
a zábavách v okolí Týnce. Zúčastnili se
celostátní armádní soutěže Vojenských
orchestrů v Brně, kde z dvaceti orchestrů
skončili čtvrtí. První úspěch byl na světě
a Václavovi to dodalo další motivaci do
hudebního života. „V té době jsem začal
také psát texty hlavně české z anglických skladeb,“ vzpomíná.
Václav Poborský
* 10. 6. 1944
textař, skladatel, básník
za svůj život složil přes 60 skladeb
vydal sbírku básní Nostalgie mého
života, kterou psal šest let
hraje na housle, klarinet, alt-saxofon,
piano, klávesy

Stěhování do Odolena Vody
„Čakovice jsou pro mě srdcovou záležitostí. V Odolena Vodě jsem téměř padesát let a vlastně jsem si tu ještě ani
nezvykl,“ říká skladatel a básník Václav
Poborský
Po vojně se Václav odstěhoval kvůli bytu
s rodinou do Odolena Vody. Srdcem ale
zůstal „Čakovákem“, což dokazuje i interiér jeho bytu. Na „Odolce“ opět hrál

Skladatel, básník, hudebník, ale především
opravdový „Čakovák“
a aranžoval pro místní skupiny a soubory. Když přišel rok 1970, založil vlastní
band se zpěváky a hráli v celém mělnickém okrese a částečně i v okrese
Praha – venkov. „Aranžoval
jsem známé taneční skladby a příležitostně psal texty nové. Několikrát jsem
se zúčastnil soutěží autorských písní v Mladé
Boleslavi, Slaném a Mělníku. Někdy v osmdesátých letech jsem začal
sám psát hudbu (svoje
písničky i texty),“ popisuje svůj hudební vzestup
Václav Poborský.

Čakovická hymna
Za svůj život sepsal více jak šest desítek
skladeb. Na kontě má také sbírku zhudebněných básní Nostalgie mého života
a také jeden unikát - hymnu naší městské části. Píseň s názvem „Vzpomínka na
Čakovice“ složil v roce 2008 k 920letému
výročí od první písemné zmínky o Čakovicích a je takovou neoficiální hymnou
našich obcí.

„Co mi zpříjemňuje život penzisty? Muzika, pes… pivo mám rád a holky se mi taky
ještě líběj,“ vyznává se Václav Poborský.
Co dělá Václav dnes? „V současnosti jsem v penzi, ale pořád
se zabývám hudbou. Rozepisuji například skladby
pro kvarteto mladých
holek z Příbrami. Vždycky mi pošlou kazetu
s písněmi a já jim to rozepíšu pro nástroje. Potom
také dělám něco podobného pro dvanáctičlenný
band z Ústí nad Labem,“
s nadšením vypráví. Když
je člověk v penzi, má najednou více času. Václav se začal věnovat genealogii a vyhledal své předky
až v 17. století. Prý přišli z Polska. Historie
je prostě vášeň. Co mu ale kromě ní zpříjemňuje podzim života? „Muzika, pes…
pivo mám rád taky, holky se mi taky ještě
líběj,“ směje Václav a přiznává, že své čakovické lásky by dnes po tolika letech asi
už jen těžko poznával.

Jaroslav Svoboda
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školství
47 žlutých růží zůstává v Osvětimi na
památku všech, kteří tu zemřeli

47 žlutých růží pro Osvětim
»»Je 4. října 2013. Stojíme před
bránou Osvětimi, je nás 47, jsme
studenti a učitelé z Gymnázia Čakovice. V rukou máme 47 žlutých růží.
„Arbeit macht frei,“ hlásá nápis nad
vstupní bránou. Tudy sem tehdy asi před
70 lety vstupovali jiní čakovičtí – mladá
paní Růžena Hollendrová (*1924), paní
Žofie Gottfriedová (*1880), mladá paní
Berta Marodyová (*1907), paní Karla
Katzová (*1873), pan Jiří Beran (*1899),
děťátko Ivan Hollendr (*1943), pan Adolf
Katz (*1871), pan Felix Mautner (*1916)
a mladý muž Leoš Marody (*1929).
Oni tehdy přišli, ale už nemohli odejít.
My přicházíme a žluté růže pokládáme
i na jejich památku. Vcházíme do domu
plného vlasů – jsou tu i ty vaše, Růženko,
Žofie, Berto a Karlo?
Vcházíme do domu plného bot a brýlí.
Jsou tu i vaše, Jiří, Adolfe, Felixi, Leoši?

Na jiné haldě leží dětské hračky. Byla některá z nich tvá, Ivánku? Letos ti mohlo
být 70.
Pokládáme žluté růže u věznice i u plynové komory. Nikomu není do smíchu,
mnohým tečou slzy.
Osvětim na nás promlouvá bolestí těch,
kteří jí prošli. Osvětim nám připomíná
hrůzy, které my mladí už nikdy nedopustíme. Osvětim je nutné projít aspoň
jednou za život.
Osvětim... 9 čakovických občanů prošlo
její bránou a už se nevrátilo zpět.
47 studentů a učitelů z čakovického
gymnázia prochází zpět bránou s podivným nápisem.
47 žlutých růží zůstává v Osvětimi na památku všech, kteří tu zemřeli a bránou
s podivným nápisem už zpátky domů
neprošli.
Text a foto: „gymčak“

Dobročinný bazárek pro školu
První říjnová sobota byla na Základní
škole dr. Edvarda Beneše ve znamení
dobročinného bazárku. V prostorách
jídelny se ve spolupráci s panem ředitelem Martinem Střelcem konal dobročinný bleší trh, jehož výtěžek je určen
právě pro školu. Koupit se dala spousta
věcí – oblečení, knihy a CD pro malé

i velké, fotoaparáty, lyže, autosedačky,
snowboard, boty, hračky, dekorativní
předměty a jiné. Za přípravu a organizaci
celé akce děkuji paní radní Janě Kosové
a paní Miluši Löblové s dcerou Eliškou
z keramického ateliéru Střípek, členům
naší komise – Ester Lochmanové, panu
řediteli a dětem ze ZŠ. A rovněž touto

cestou chceme poděkovat všem dárcům
a kupujícím – vybralo se 15 548 Kč. Peníze budou použity na nákup herní šplhací
sestavy. Dobročinný bleší trh plánujeme
uskutečnit i příští rok a doufáme, že se
nás tam sejde ještě více.

Soňa Černá z Komise pro školství
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Od příštího roku posílí školky dětský klub Myšička
»»Jak již název napovídá, klub se
bude otevírat v Miškovicích. Svůj ráj
zde najdou děti od 2 do 7 let, které
se spolu s prvky Montessori budou
zábavnou formou učit třeba i anglicky.
Na základě zvýšené poptávky z Čakovic
a okolí Miškovic po mateřských školách
vzniká dětský klub Myšička se školičkou.
V čem bude jiná od ostatních? „Tři v týdnu
bude učit pedagožka a zapojovat do výuky také prvky Montessori a minimálně dva
dny v týdnu učitelka, která bude s dětmi
pracovat jen v anglickém jazyce. Děti mají
schopnost přirozeně vstřebat další jazyk.
Tato senzitivní fáze trvá do 6 let, pak už se
ho musí mnohdy i těžce učit.

nost aktivit jako vaření, pěstování rostlin
na zahradě a dalších věcí je přínosné.
„Líbí se nám Montessori pedagogika,
která využívá senzitivních fází dítěte
a nabízí adekvátní podněty a pomůcky
pro všestranný rozvoj. Vede také k samostatnosti. Moc se nám líbí její motto:
„Pomoz mi, abych to dokázal sám“. Učitel je zde průvodcem na cestě naplňování osobního rozvoje a potenciálu dětí.
Jednou měsíčně budeme mít kulturní
program, ať už ve školičce nebo mimo ni
(divadlo, kino, výlet, zoo apod.),“ dodává
paní ředitelka.

Mezi další služby klubu patří kroužky pro
rodiče s dětmi od dvou měsíců do tří let
a to zejména Hrátky s batolátky – cvičení
s říkadly, padákové a kolektivní hry, zpívání apod. „Budeme také hodně využívat lesopark, který je hned vedle. Chtěli
bychom děti vést k poznávání přírody
a k ekologickému chování,“ doplňuje
ještě paní ředitelka.
Školička se otevírá ve čtvrtek 2. ledna
2014, všichni rodiče jsou ale zváni na den
otevřených dveří 8. prosince tohoto roku.
Více info na www.skolkamysicka.cz.
(red)

Protože máme kapacitu kolem 10 dětí
na celodenní docházku, je zajištěn individuální přístup při rozvoji dítěte,“ prozradila nám ředitelka Mgr. Lenka Karbanová. Ovšem odlišností od ostatních
zařízení tohoto typu je více. Již zmíněné
množství dětí je důležité, ale i přítom-

Děti se mohou těšit na bezvadné prostředí
školičky
Zdroj: Lenka Karbanová

Kroužky v DDM Čakovice
NÁZEV KROUŽKU
Angličtina pro nejmenší
Latinsko-americké a standardní tance
Kreativní ateliér
Francouzština – děti
Francouzština – dospělí
Kreativní ateliér pro dospělé
Poznáváme zvířátka
Zpívánky pro nejmenší
Keramika
Pohádkové tanečky
Sportovní hry
Cvičení na míčích
Z-dance ml.
Z-dancedosp.
Dramatický kroužek
Výtvarný ateliér
Vaření
Aerobic I.
Aerobic II.
Aerobic III.
Pilates pro dospělé
Jóga pro dospělé
Mladý modelář
Flétnička
Školáček
Výroba šperku
Dance aerobic
Tvůrčí psaní

DEN KONÁNÍ
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Úterý
Úterý
Úterý
Úterý
Úterý
Úterý
Úterý
Úterý
Úterý
Úterý
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Čtvrtek

ČAS KONÁNÍ
14:00-15:00
15:30-16:30
15:00-16:30
16:00-17:00
17:00-18:00
16:30-18:00
16:00-17:00
14:00-15:00
15:00-16:30
16:00-17:00
15:30-16:30
17:00-18:00
16:00-17:00
17:00-18:00
15:00-16:30
16:30-17:30
15:00-17:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
17:00-18:00
18:00-19:00
16:30-18:30
14:00-15:00
16:00-17:00
15:00-16:30
16:00-17:00
15:00-16:30

MÍSTO KONÁNÍ
Jizerská 744 Čakovice
Jizerská 744 Čakovice
Cukrovarská 1 Čakovice
Cukrovarská 1 Čakovice
Cukrovarská 1 Čakovice
Cukrovarská 1 Čakovice
Jizerská 744 Čakovice
Cukrovarská 1 Čakovice
Cukrovarská 1 Čakovice
Jizerská 744 Čakovice
Jizerská 744 Čakovice
Jizerská 744 Čakovice
Jizerská 744 Čakovice
Jizerská 744 Čakovice
Cukrovarská 1 Čakovice
Cukrovarská 1 Čakovice
Cukrovarská 1 Čakovice
Jizerská 744 Čakovice
Jizerská 744 Čakovice
Jizerská 744 Čakovice
Jizerská 744 Čakovice
Jizerská 744 Čakovice
Cukrovarská 1 Čakovice
Cukrovarská 1 Čakovice
Cukrovarská 1 Čakovice
Cukrovarská 1 Čakovice
Jizerská 744 Čakovice
Cukrovarská 1 Čakovice

CENA ZA POLOLETÍ/ROK
900/1700 Kč
600/1000 Kč
700/1200 Kč
700/1200 Kč
1800Kč/pololetí
2500 Kč/rok
500/800 Kč
600/1000 Kč
900/1600 Kč
600/1000 Kč
900 Kč/rok
900/1700 Kč
1000 Kč/rok
1500 Kč/rok
1000 Kč/rok
1500 Kč/rok
1900 Kč/rok
500/900 Kč
500/900 Kč
500/900 Kč
900/1700 Kč
800/1400 Kč
800/1400 Kč
700/1200 Kč
600/1000 Kč
800/1400 Kč
600/1000 Kč
600/1000 Kč
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historie
Výkonní členové Slaviboru v roce 1933,
stojící zleva: J. Feldstein, E. Černý, M. Ševčík, J. Dráb, F. Otava, J. Zámiš, J. Bradna,
A. Štverák, J. Pěkný, L. Tobiáš, K. Hříbal,
J. Holeček – sedící zprava: J. Fabián,
A. Bradna, F. Majer, K. Kaše, J. Majer,
J. Modrý
Zdroj: 50 let pěveckého spolku Slavibor,
Třeboradice, 1933
aly se
pořád jných
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Spolek Slavibor by letos oslavil 130 let
»»Spolková činnost v našich obcích

byla vždy velice živá. Historický
„přehled“ zahájíme v Třeboradicích.
Krátce se poohlédneme za mistry
naší hudby a nadšení pěvecko-hudebního spolku „SLAVIBOR“.

„Slavibor“ - při vyslovení jména se v mysli vracíme do dávné minulosti, do doby,
jež znamenala veliký zlom v náboženství našich předků. Toto jméno je spjato
s prvními paprsky rodícího se křesťanství
v naší zemi, a to cyrilo-metodějskou legendou. Podle této legendy nesla jméno
Slavibor hospodářská usedlost v Třeboradicích. Dcera Ludmila, (svatá) manželka knížete Bořivoje, stala se velikou
příznivkyní víry Kristovy, tady prožila své
nejútlejší mládí a sem vodívala malého
Václava, pozdějšího knížete.

Počátky spolkové činnosti
Zpěvácký spolek v Třeboradicích ale
existoval již dříve, jako zpěvácký sbor
Rolnické Besedy. Ten ale jen živořil
a v roce 1883 byl založen nový spolek
v čele s řídícím učitelem obecní školy,
sbormistrem a organizátorem Emanuelem Čapkem. Hned při slavnostním
založení 14. května 1883 v 10 hod. do„Ó milí bratři a sestry, naši
nástupcové, budete-li za dalších 50
let posuzovat naší práci, čiňte tak
s laskavou úctou a láskou k nám, jako
my ke svým předchůdcům…..“
v Třeboradicích 1.března 1933
Starosta Jan Majer, sbormistr Karel
Kaše a jednatel Jaroslav Fabián

poledne se v sále hostince U Pokorných
v Třeboradicích konala slavnostní Valná
hromada a v 15 hod. v Sokolovně v Čakovicích Župní koncert pěvecké župy
Podvítkovské Vašákovy za účasti 11 pěveckých spolků, kde bylo sdruženo 400
pěvců. „Slavibor“ měl 43 členů - 1 zakládající člen pan Štein, nájemce pivovaru
v Pakoměřicích, 16 přispívajících a 26
činných.

Období největší slávy
Zmíněný učitel a sbormistr Emanuel
Čapek zemřel krátce po založení spolku
2. května 1885 a je pochován na třeboradickém hřbitově. Osiřelého spolku se
ujal nový správce školy, řídící učitel František Svěcený, za jehož působnosti dosáhl „Slavibor“ největšího rozkvětu. Spolek
žil naplno, pořádaly se zábavy a zpěv
zněl na veřejných vystoupeních. V témže roce byl výlet do Miškovického háje
spolu s vinořským pěveckým spolkem
„OTAKAR“. V roce 1896 byl zvolen sbormistrem syn dosavadního sbormistra
profesor Ladislav Svěcený, který dosáhl
veřejného uznání od universitního profesora Zdeňka Nejedlého!

Zpěv lidi spojoval
Vojenští vysloužilci požádali „Slavibor“,
aby zpíval při oslavě jejich zakladatele
Hugo Mostarta, vrchního správce velkostatku v Čakovicích. Spolek pořádal

Zleva Žofák, Preblsl, Prebslová (Jirásková)
a Širc, který byl dirigentem, a s touto čtveřicí soubor ukončil v sedmdesátých letech
svou činnost
Zdroj: archív autorky

zábavy, které byly ve prospěch chudých
Slováků, konal sbírky na důlní neštěstí, které se stalo v Moravské Ostravě.
Byl účasten všech oslav, svateb, večírků
a pohřbů svých přátel a významných
osob. Nebylo hašteření ani zloby, zpěv
lidi spojoval.
V letech 1936-1938 členové mužského sboru Slavibor účinkovali v operetě
Oskara Nedbala „Polská krev“, kterou
provozoval hudební odbor Sokola Čakovice. Slavibor spoluúčinkoval s koncertní
pěvkyní Boženou Zajícovou a se slavnou
čakovickou rodačkou Marií Podvalovou,
členkou ND. Na koncertě uspořádaném
místní osvětovou komisí v Ďáblicích
14. 6. 1941 v sále hotelu Veselý se Slavibor uvedl stejnými sbory jako na předešlém koncertě v Čakovicích. První poválečný koncert Slaviboru se uskutečnil
24. 4. 1949 v restauraci u Pokorných.
Podobné soutěže se konaly již pod vedením sbormistra Jana Širce st., který se
nar. 13. 7. 1908 v Jičíně, pracoval v automobilce v Mladé Boleslavi a počátkem
2. svět. války přijal místo technického
úředníka v Avii. V Třeboradicích si postavil dům. Jeho nadšení a práce byla
bezbřehá, kronikář obce, nadšený historik, navrhoval jevištní scény pro operetu
a sám se uplatnil jako herec. Výborný
violoncellista a obětavý člověk. Jan Širc
st. zemřel 15. 3. 1984. Čest jeho památce.

Ilona Bervicová

historie 13

Fotohádanka
V minulém čísle jste správně hádali, že se
jednalo o bývalou Koubkovu hospodu v
Miškovicích, v Polabské ulici. Dnes na
jejím místě stojí panelové domy, jejichž
atrium bylo loni z rozpočtu MČ revitalizováno a vzniklo nové dětské hřiště.
Šťastným nejrychleji odpovídajícím z minulého čísla byl pan Martin Patka z Třeboradic, který kromě dvou knih o historii
naší městské části získal i dvě vstupenky
na hrad talkshow Zdeňka Podhůrského
s Jiřím Krampolem.

Poznáváte místo na historickém obrázku? Neváhejte a pište na mail:
jaroslav.svoboda@cakovice.cz. Na nejrychlejšího opět čekají zajímavé odměny.
Poznáte i tentokrát naši fotohádanku?
Nejrychlejší získá dva lístky na povídání
Zdeňka Podhůrského s Vlastimilem Harapesem.

Pan Martin Patka byl dalším šťastným
výhercem naší soutěže
Foto: Jaroslav Svoboda
PEDIKÚRA Miškovice. 145,- Kč, s docházkou 195,- Kč. Tel. 606 500 867,
283 932 971. Přijímám poukázky seniorů MČ Praha – Čakovice.

Agentka Bája

připravila pro děti
následující program

Chcete se také podělit o své fotografie? Máte doma fotografie míst,
o kterých si myslíte, že je nikdo nezná
nebo nepozná? Neváhejte a posílejte
nám je do redakce na e-mail:
jaroslav.svoboda@cakovice.cz

CVIČENÍ ČAKOVICE – pondělí, čtvrtek – PLOCHÉ BŘICHO, PEVNÝ ZADEK, KONDICE
– 20 až 21 hod. tělocvična ZŠ, 1 lekce 70 Kč, 10 lekcí 600 Kč, od 9. 9. 2013
Soňa Křížová, tel. 608 981 791
Žaluzie, rolety, plisé, sítě proti hmyzu, markýzy, garnýže, šití záclon, shrnovací dveře, čalounění dveří, silikon. těsnění - úspora 30 % tepla. Petříček, tel.: 606 350 270,
286 884 339.
Služba pro váš byt či dům. Drobné i větší opravy a řemeslné práce v domácnosti.

tel: 737272779 – Precizně – www.hodinovymanzeljano.cz
Kouzelná noc
- 15. – 16. listopadu
Agentura MADLENKA - Specialista na úklid domácností
- noční- hlídání
spojené
Agentura MADLENKA - Specialista na úklid domácností
ntura MADLENKA
Specialista
na úklid domácností
Zajistíme pravidelný i jednorázový úklid domácnosti spolehlivou hospodyní.
s tvořivým programem a s
íme pravidelný i jednorázový úklid domácnosti spolehlivou hospodyní. Zajistíme pravidelný i jednorázový úklid domácnosti spolehlivou hospodyní.
večerní dobrodružnou hrou
Milé dámy, také se Vám krabatí čelo při představě vánočního úklidu?

Milé
dámy, také
se Vám
přisepředstavě
úklidu?
ámy, také se Vám krabatí čelo při představě vánočního úklidu?
Milí pánové,
nebyli
bystekrabatí
raději, čelo
kdyby
partnerkavánočního
věnovala Vám
místo vysavači a prachovce?
pánové,
nebyli
bysteodborníky
raději, kdyby
se partnerka
věnovala
Vám
místo blízkým!
vysavači a prachovce?
ánové, nebyli byste raději, kdyby se partnerka věnovala Vám místo vysavači Milí
aPak
prachovce?
si najměte
na úklid
a věnujte
se raději
sami sobě
a svým
Vánoční
i najměte na úklid odborníky
a věnujtedílna
se raději sami sobě a svým blízkým! Pak si najměte na úklid odborníky a věnujte se raději sami sobě a svým blízkým!
Uklidíme rychle, spolehlivě a za ceny více než příznivé!
- 1. prosince od 9:00 – 16:30
Uklidíme rychle, spolehlivě a za ceny více než příznivé!
me rychle, spolehlivě a za ceny více než příznivé!
- výroba vánočních dárků a
Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám připravíme nabídku na míru.
Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám připravíme nabídku na míru.
hejte nás kontaktovat,
rádi Vám připravíme nabídku na míru.
dekorací
Telefon: 604 894 469
info@agenturamadlenka.cz
Telefon:
604 894 469
info@agenturamadlenka.cz
on: 604 894 469
info@agenturamadlenka.cz
WWW.AGENTURAMADLENKA.CZ
WWW.AGENTURAMADLENKA.CZ
W.AGENTURAMADLENKA.CZ
Akce jsou určeny pro všechny

holky a kluky od 5ti let.

11.2013 sleva 5% na první pravidelný úklid!!!

KDE: budova školní družiny,
Dyjská ulice 715, Čakovice
Přihlášeni dětí osobně nebo na:
Email: baja@agentkabaja.cz
Tel: 725055677, Šimonová

www.agentkabaja.cz

Do 25.11.2013 sleva 5% na první pravidelný úklid!!!
Do 25.11.2013 sleva 5% na první pravidelný úklid!!!

Akce listopad:
Ke kadeřnictví zdarma líčení nebo barvení řas, obočí s úpravou
v hodnotě 300 Kč.
Ke kosmetice zdarma vlasová kůra s foukáním
v hodnotě 300 Kč.
Salonek Krokodýlka, Rychnovská 651, Praha 9 - Letňany
tel: 604 881 187, 777 11 61 86, 737 14 20 98
www.: salon-letnany.cz
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Kultura
Jako ve filmu si připadali návštěvníci na
čakovickém posvícení
Zdroj: Jindra Soroková
O hudební stránku posvícení se postaralo uskupení Děti ráje, kapela Hwězdná pěchota a jiní. Své recitační, pěvecké
a dramatické schopnosti předvedly i děti
a žáci z mateřských škol, Základní školy
dr. Edvarda Beneše a Základní umělecké
školy Marie Podvalové.

Posvícení ve filmovém kabátě
»»Shrek, princezna Fiona, ale také
Petr Martinák, Pavel Trávníček
a další byli osobnostmi, které letos
obohatily tradiční čakovické posvícení. První říjnový víkend se naše
městská část proměnila v takový
malý „Hollywood“.
Už se stalo tradicí, že na posvícení jsou
pro návštěvníky připraveny dvě scény,

na kterých se střídají účinkující, nepřeberné množství stánků či pouťových
atrakcí. Děti i dospělí návštěvníci si tak
přišli opravdu na své. Tím nejlepším však
byla vystoupení známých herců jako
Ladislav Županič, Anife vyskočilová, Pavel Trávníček, Uršula Kluková, Michaela
Kudláčková nebo moderátor a imitátor
Petr Martinák.

Malí i velcí si mohli vyzkoušet množství
atrakcí, shlédnout kaskadérské vystoupení, proniknout do tajů daktyloskopie,
DNA nebo si jen zakoupit ručně vyráběné „šperky“. Přítomný byl i molekulární
bar, kde mohli návštěvníci ochutnat různé nápoje ještě různějších barev a chutí.
Na místě byli samozřejmě i naši hasiči
nebo skauti, kteří se také starali o doprovodný program. Ten obohatilo ještě
sázení mandragory, zoo hrátky nebo výroba neviditelného inkoustu.
V průběhu celé akce byla zpřístupněna
i věž kostela a tak se místním i přespolním alespoň na chvíli odkryl překrásný
pohled na Čakovice z ptačí perspektivy.
Posvícení je tak za námi a můžeme se těšit zase za rok nashledanou.

(red)

Jedna hvězda střídá druhou. Show pokračuje
»»Pořady

Káva o páté a Mám ji
v patách si získaly obrovskou oblibu
u místního publika. Takřka pokaždé
je vyprodáno a to může těšit všechny, kteří podporují charitativní akci
moderátora Zdeňka Podhůrského.
Čakovický zámeček už navštívily hvězdy
jako Jiří Suchý, Jitka Zelenková, Eva Pilarová, Jan Saudek, Radim Uzel, Jan Cimický a další. Tímto výčtem ale rozhodně
nekončíme. V úterý 28. listopadu přijede
besedovat známý tanečník Vlastimil Harapes. Jak ale čakovické akce pomáhají
charitativnímu projektu „Číslo na Boha“?
„O projektu se málo ví. Plán byl takový,
že budeme mít jako partnera nějaké rádio a podaří se nám promovat písničku
Číslo na Boha, v jejímž klipu je uvedeno
číslo, kam mohou dárci volat. Ačkoliv
jsem s rádii půl roku jednal, snažil se je
přesvědčit, že je tento projekt smysluplný, nakonec se mi nepodařilo navázat
spolupráci,“ posteskl si Zdeněk Podhů-

rský při bilancování celého projektu.
„Číslo jsme nakonec zrušili, protože víceméně nefungovalo a těch pár telefonátů nestálo za řeč. Navíc se linka musela
platit a je určitě lepší ty peníze vzít a dát
je rovnou těm dětem, než platit takovou
linku,“ dodává.

Jak pomohly Čakovice?
Ze slov Zdeňka Podhůrského je jasné, že
ani charitativní projekt nemá na růžích
ustláno a že je opravdu složité ho připravit tak, aby fungoval. Přispívají k tomu
veškeré akce, na kterých se podílí, tedy
i ty v naší městské části. „Když někde něco
moderuji, snažím se tam dostat vína, která se prodávají a peníze pak jdou na pomoc nemocným dětem. Všichni dárci se
pak vidí na transparentním účtu a nemůže se stát, že by se peníze nedostaly tam,
kam měly,“ vysvětluje moderátor.
Jak si ale stojíme my jako městská část?
Diváci jsou z akcí nadšení a vína se také

JednaHvezdaStridaDruhou: Moderátor
a zpěvák Zdeněk Podhůrský je už
v Čakovicích skoro doma
Foto: Lenka Hatašová

Kultura 15
prodávají. Podle neoficiálních údajů se
na jedné akci Káva o páté nebo Mám ji
v patách přispěje na děti částkou 2.000,(plus mínus). „Každá koruna je dobrá.
Jestli je to tisíc nebo dva tisíce, to je jedno, i to je fajn,“ pochvaluje si Zdeněk, ale
dodává, že určitě lepší je pravidelné přispívání.

Další plány
Jak je vidět, zájem v Čakovicích o pořady je. Navíc mají nyní slevu na vstupném
senioři a studenti. Také je nově k dispozici akce slevových kupónů. Snad budou
pořady ve velmi vysoké úrovni i nadále
pokračovat. „Určitě bych ráda navázala

Mikulášská nadílka na zámečku
Milí rodiče a přátelé
Letadýlka,

s tímto charitativním a kulturním pořadem i v příštím roce 2014,“ odpověděla místostarostka Blanka Klimešová na
otázku, zdali se i v novém roce mohou
diváci těšit na pokračování pořadů..

Jaroslav Svoboda

Kulturní rubrika
5. 11. – 4. 12.
Litografie a obrazy Evy Hüttnerové. Čakovický zámeček

rádi bychom vás pozvali na
Mikulášskou nadílku, která
se bude konat 5. prosince od
18.00 do 20.00 hodin v podkroví čakovického zámku.
Pro děti bude připraven společenský program, chybět
nebudou tvořivé dílny, ale
samozřejmě všichni očekáváme příchod Mikuláše se
svými pomocníky, kteří všem
hodným dětem přinesou nadílku. S ohledem na omezenou kapacitu sálu je na akci
nutná předchozí rezervace.
Veškeré informace ohledně
rezervace, vstupného a průběhu akce naleznete na našich stránkách www.letadylko.com. Těšíme se na setkání
s vámi v adventním čase.

20. 11. – 18:00
Podzimní koncert žáků ZUŠ M. Podvalové.
V sále ZUŠ
25.11.2013, 19.00
Zahájení filmového klubu o.s. Bílej mlejn,
záznam koncertu Filharmonie Hradec Králové s písněmi sefardských židů, Čakovický zámek, další program: www.facebook.
com/bilejmlejn.
Vstupenky zakoupíte ve Farmářském obchůdku na Cukrovarské.
28. 11. – 17:00
Káva o páté. Hostem cyklu neformálních
setkání Zdeňka Podhůrského bude tentokrát Vlastimil Harapes. Cena vstupenek:
200,- v předprodeji či na rezervaci, 250,na místě, studenti a senioři mají vstup za
150,-. Prodej vstupenek v podatelně ÚMČ
2. 12. – 17:00
Advent na zámku. Od 17 hod. přivítáme
adventní čas vystoupením žáků naší školy
a rozsvícením vánočního stromu

Kolektiv Letadýlka!

Vánoční stromky
přímo od pěstitele

www.bezvastromky.cz

Smrk
Borovice
Smrk stříbrný
Jedle
Chvojí

200,
200,/ks
300,
300,/ks
400,/ks
400,
600,
600,/ks
25,
25,/ks

Adventní trhy v Čakovicích
u kostela sv. Remigia

07. a 14.12.2013 od 11.00 do 17.00 hodin

5. 12. – 18:00 – 20:00
Mikulášská nadílka. Dětské centrum Letadýlko zve rodiče i děti na mikulášskou
nadílku do prostor podkroví čakovického
zámku. Pro děti je připraven společenský
program, tvořivé dílny a samozřejmě příchod Mikuláše a čertů. Více na www.letadylko.com.
7. 12. – 11:00 – 17:00
Adventní trhy. Kostel sv. Remigia. Vystoupení žáků ZUŠ M. Podvalové, pěvecký sbor
Broučci, vystoupení žáků ZŠ Dr. Edvarda
Beneše, mikulášská nadílka a jízdárna s velbloudy
14. 12. – 11:00 – 17:00
Adventní trhy. Kostel sv. Remigia. Vánoční
koncert Pečenka a Fait, soutěže pro děti,
vánoční pohádka, vystoupení žáků ZŠ Dr.
Edvarda Beneše, Vlastimil Harapes, šansony Markéty Burešové, Jindra Kejak, živá
zvířátky a jízdárna s velbloudy
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Klub seniorů
Přednáška – Ten dělá to a ten zas tohle
Přednáška 20. 11. od 14.00 hod. s Evou Sokolovou na téma: Ten dělá to a ten zas tohle, aneb řemeslo má zlaté dno (Přednáška o rozmanité historii pražských cechů s připomenutím řemesel dnes už zapomenutých)
Přednáška – Sedm kulí v Sarajevu
Přednáška 27. 11. od 14.00 hod. PhDr. J. Sommer, CSc., na téma: Sedm kulí v Sarajevu

Více strážníků v ulicích Čakovic

»»Městská policie v Čakovicích posílila své řady o jed-

noho strážníka. Služebna zajišťuje nepřetržitý výkon
služby a z počtu sedmi zvýšila počet strážníků na osm.

Navýšení počtu obyvatel naší městské části a s tím související
navýšený počet přestupků donutil vedení radnice k projednání posílení „týmu“ strážníků na místní služebně. „Strážníci zde
slouží ve směnném provozu. Jedná se o pěší hlídky, které jsou
v případě potřeby posíleny autohlídkou z Letňan nebo Proseka,“ dodala k věci Bc. Barbora Konvičková, DiS., vedoucí okrsku
pro Prahu 18.
Místostarostka MČ Praha – Čakovice Blanka Klimešová věří,
že se navýšení počtu strážníku osvědčí a na občany apeluje:
„Prosím všechny spoluobčany, aby vždy při páchání přestupku bezodkladně volali linku 156. Uvědomme si prosím, že
tímto jednáním pomůžeme hlavně sami sobě.“ Navýšení po-

čtu strážníků však není jediným krokem, který v tomto směru
chystáme. Na popud paní místostarostky Klimešové připravujeme také novou rubriku, týkající se právě bezpečnosti a pravidelné informovanosti o činnosti strážníků i policie. „Chceme
informovat o práci našich strážníků, např. o měření rychlosti
a jeho výsledcích apod.,“ říká Blanka Klimešová.

Problematická místa
Mezi problémová místa patří určitě prostor před ZŠ a to zejména v ranních hodinách, kdy tudy chodí děti do školy.
Opětovný problém ale představuje i znovuotevřená diskotéVISKA
s.r.o., Areál
ka, kde museli
strážníci
hnedCukrovaru
při jejímČakovice
otevření řešit několik
Cukrovarská
33/21,
196
00 Praha
9 – Čakovice
přestupků. Navýšený počet strážníků
by měl
pomoci udržovat
tel.: +420 724 362 827, +420 605 254 733
veřejný pořádek v naší městské části.

centrum
volného
času

VISKA s.r.o., Areál Cukrovaru Čakovice
Cukrovarská 33/21, 196 00 Praha 9 – Čakovice
tel.: +420 724 362 827, +420 605 254 733

MĚŠICE

Průběžně otvíráme
NOVÉ kurzy PlaVáNí!
kurzy plavání pro děti od
MíSTa V kUrZecH Si
6 měsíců do 4 let s rodiči
MŮŽeTe reZerVoVaT
 kurzy pro skupinky
on-Line na
samostatně plavajících
www.cvcmesice.cz
dětí od 4 do 6 let 
V ZÁLoŽce PLaVÁní
nerezový bazén pouze
pro organizované činnosti  nadstandardní vybavení
plaveckými pomůckami  prostorné šatny se vším
komfortem  útulné zázemí  možnost nahrazování
všech omluvených lekcí v rámci kurzu  dohled na
sourozence v herně s dozorem

Další zajímavý program
pro všechny věkové kategorie
cvičení  tancování  jóga  pilates  kung fu a tai ji 
aquaerobic  hudebka  keramika  jazyky  počítačová
gramotnost  předporodní příprava a mnoho dalšího
naVíc co-working – možnost hodinového pronájmu
kancelářského místa  přednášky a semináře 
jednorázové akce  víkendový pronájem bazénu
i dalších prostor  kavárna s výbornou kávou a dalším
občerstvením  výstavy
Více na

(red)

www.cvcmesice.cz
cowork
ing
VAŠE
KANCELÁŘ
V MĚŠICÍCH

CO VŠE MŮŽEME UDĚLAT PRO VÁS A VÁŠ VŮZ?
OPRAVY & ÚDRŽBA VOZIDEL
LAKOVÁNÍ & OPRAVY LAKU
ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉ KONTROLY
ZAJIŠTĚNÍ ZÁRUČNÍCH OPRAV
OPRAVY KAROSÉRIÍ
SPRÁVA VOZOVÝCH PARKŮ
PNEUSERVIS
RUČNÍ MYTÍ VOZU

COPŘIHLÁŠENÍ
VŠE
MŮŽEME
UDĚLAT PRO VÁS A VÁŠ VŮZ?
& PŘEVODY VOZIDEL

DIAGNOSTIKA
& ÚDRŽBAZÁVAD
VOZIDEL
OPRAVY
ČIŠTĚNÍ& INTERIÉRU

LAKOVÁNÍ
OPRAVY
LAKU
Nadstandardní služby

LIKVIDACE
POJISTNÝCHKONTROLY
UDÁLOSTÍ

ZAJIŠTĚNÍ
TECHNICKÉ
NÁHRADNÍ VŮZ PŘI OPRAVĚ VAŠEHO VOZU
MONTÁŽ AUTORÁDIÍ & DOPLŇKŮ
ZAJIŠTĚNÍ ZÁRUČNÍCH OPRAV
DĚTSKÝ KOUTEK A OBČERSTVENÍ
PŮJČOVNA
VOZIDEL

OPRAVY KAROSÉRIÍ
ODVOZ DO VAŠEHO BYDLIŠTĚ ČI PRACOVIŠTĚ

POVINNÉHOPARKŮ
RUČENÍ
SJEDNÁNÍ
SPRÁVA VOZOVÝCH
PRODEJ
AUTODÍLŮ

PNEUSERVIS
A ODTAHOVÁ
ASISTENČNÍ
MYTÍ VOZU SLUŽBA
RUČNÍ
SJEDNÁNÍ
HAVARIJNÍHO
POJIŠTĚNÍ

PŘIHLÁŠENÍ
&
PŘEVODY
VOZIDEL
 VÝMĚNA AUTOSKLA

DIAGNOSTIKA
ZÁVAD
 & VÝKUP OJETÝCH VOZŮ
PRODEJ
ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU
Nadstandardní služby
LIKVIDACE
POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

NÁHRADNÍ VŮZ PŘI OPRAVĚ VAŠEHO VOZU
www.viska.cz
MONTÁŽ AUTORÁDIÍ & DOPLŇKŮ
DĚTSKÝ KOUTEK A OBČERSTVENÍ
PŮJČOVNA
VOZIDEL

ODVOZ DO VAŠEHO BYDLIŠTĚ ČI PRACOVIŠTĚ
SJEDNÁNÍ POVINNÉHO RUČENÍ
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Naše městská část a s ní i celá Praha nebude mít po téměř dvaceti letech svého
zástupce v extralize nohejbalistů
Čakovice nevstupovaly do sezony s příliš
smělými plány. Tím hlavním bylo udržet
se a budovat tým, který by byl v nejvyšší
soutěži dlouhodobě konkurenceschopnější. V základní části ale vyhrály jediné
utkání a pak následoval sestup do 1. národní ligy.

Nohejbalisté opouští extraligu
»»Poprvé

po téměř dvaceti letech
nebude mít naše městská část zastoupení v nejvyšší nohejbalové
soutěži, TJ Avia nezvládla boj o udržení. Prohrou 3:5 na hřišti Českého
Brodu završili nohejbalisté TJ Avia
Čakovice nepříliš povedenou sezonu, která skončila tím nejhorším
možným způsobem, sestupem o patro níž.
„Výsledek je jasný a nekompromisní,
téměř po dvaceti letech sestupujeme
z extraligy. Je to smutné loučení a nám
nezbývá než udělat vše pro návrat hned
v následující sezoně. Víme, že postup nahoru bývá mnohdy složitější než udržení, ale na tyhle úvahy je ještě času dost.

A ještě jeden negativní dopad to provází.
Hlavní město Praha tak přišla o jediného
zástupce v nejvyšší soutěži, což - mám
pocit - historie asi nepamatuje,“ neskrývá zklamání trenér a šéf nohejbalového
klubu i celé Tělovýchovné jednoty Avia
Čakovice Jan Kantner.
Finále play out se hrálo na dvě vítězná
utkání a ve všech se z výhry radovali domácí nohejbalisté. Český Brod nejprve
vyhrál úvodní domácí utkání těsně 5:4,
Čakovičtí pak uspěli doma 5:3 a stejným
výsledkem pak Brod vyhrál klíčový duel.
„Zvláštní pro všechna utkání byl fakt, že
každý prohrával doma vždy shodně 1:3,
a přesto ještě zvítězil,“ přibližuje perličku
série Kantner.

„Obměnili jsme kádr, ale mladým hráčům ještě ten malý kousek chybí. Potřebovali jsme přežít tuhle kritickou sezonu,
což se bohužel nepovedlo. V průběhu
celé dlouhodobé soutěže jsme byli jasně
nejhorším týmem, ale na to se v systému
play out nehraje. Nakonec nám scházelo jen velmi málo, abychom extraligu
udrželi. Klukům bych rád poděkoval za
bojovný výkon v play out,“ nachází Jan
Kantner pozitiva.
„Věřím, že dokážeme udržet takovou
kvalitu týmu, která nám příští rok zaručí
návrat do extraligy, kam si myslíme, že
patříme,“ neskrývá zbraně a nastiňuje
tak fakt, že v Čakovicích budou chtít extraligu co nejdříve zpátky!
Mistry České republiky pro rok 2013
se stali nohejbalisté Modřic. Stříbrnou
příčku vybojoval Benešov a bronzovou
Čelákovice. V nejvyšší soutěži nahradí
Čakovice vítěz 1. ligy Dynamo České Budějovice.

Text a foto: Michal Káva

Šipkaři rozjeli novou sezónu
»»V

měsíci říjnu se opět naplno
rozjela šipkařská sezona ročníku
2013/2014 a s ní ligové soutěže.
V nich startují tři šipkové kluby naší
městské části: DC Paluba Stars 1
vedený Jozefem Sorokou, ŠK Čakostřelci pod taktovkou Ljuby Strakové a nově také DC Paluba Stars 2
s kapitánem Jiřím Panošem.
Zatímco posledně jmenovaný tým je
jako nováček účastníkem 3. ligy, první dva se letos po jarním postupu Čakostřelců sešly ve stejné soutěži – v druhé lize. Oba týmy Paluba Stars ve svých
prvních ligových utkáních zvítězily, Čakostřelci si přivezli z Hrnčířů prohru 7:11.
Ale hned ve druhém kole (18. října 2013)

svedl los oba druholigové týmy dohromady.
Před samotným zahájením panovala
v herně velká nervozita, přece jen „derby je derby“! Hráči obou týmů se dobře
znají, vždyť spolu už nějaký ten pátek
trénují a své zápasy hrají ve stejné herně
(Občerstvení na hřišti - klubovna oddílu
národní házené TJ Avia Čakovice). Zatímco Čakostřelci trénovali na terčích už
dvě hodiny před stanoveným začátkem,
Palubáci se začali scházet až těsně před
utkáním.
Oba kapitáni postavili do prvních zápasů dvojic své nejlepší hráče. Ačkoliv papírově byl favoritem tým DC Paluba Stars
(v loňském ročníku hrál vyšší soutěž), na

terčích to tak nevypadalo. Čakostřelci
se ujali vedení 4:0 a svůj náskok neustále zvyšovali. Z prvních osmi zápasů
jednotlivců získalo družstvo DC Paluba
Stars pouze jediný bod. Další pak přidalo ve čtyřhře, ale ten byl zároveň bodem posledním. Od stavu 7:2 bodovali
už jen Čakostřelci. V posledních čtyřech
utkáních nastoupili za oba týmy náhradníci „z lavičky“ a i tady potvrdili lepší
psychickou i herní kondici hráči vedení
kapitánkou Ljubou Strakovou. Celkově
tak zvítězili 16:2. Odveta je ligovým kalendářem plánována na 12. února příštího roku. O jejím průběhu se s vámi rádi
opět podělíme!

red/Ljuba Straková
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Čakovice bojují o návrat
mezi českou elitu

»»Sezona soutěží v národní házené je

ve své polovině. Jediným pražským
týmem, který nastupuje v nejvyšších
soutěžích mužů, je TJ Avia Čakovice, který po sestupu z 1. ligy bojuje
o návrat mezi házenkářskou elitu.

Po jedenácti podzimních zápasech jsou
čakovičtí hráči s patnácti body na třetí příčce tabulky. O jeden bod jsou na tom lépe
druhé Podlázky a o dva body první Záluží.
O podzimní části sezony i o tom, jak si
obměněný kádr pod novým trenérem
Jiřím Rysem vedl, jsme si popovídali
s brankářem a organizačním pracovníkem klubu Ladislavem Molnárem.
Po podzimu jste skončili třetí. Mohlo to
být lepší?
Tak určitě. (smích) Vždy to může být lepší, ale vzhledem k tomu, že jsme odehráli
asi třetinu zápasů v nekompletní sestavě, tak to docela jde. Třeba k předposlednímu zápasu jsme jeli bez tří útočníků a dvou obránců ze základní sestavy.
K poslednímu zápasu přibyli jeden útočník a jeden obránce…
Šli jste do sezony s jasným cílem rychle
se vrátit do 1. ligy?
Abych řekl pravdu, tak ani nevím… To
by spíš byla otázka na trenéra Jirku Ryse.
Sezení před sezonou sice bylo, ale že by
se na něm vyloženě řeklo, že chceme
zpět do 1. ligy, si nepamatuji. Spíš bych
to viděl, že naší snahou bude umístit
se co nejvýše, na medailových pozicích
a když budeme po konci sezony první,
tak se zlobit nebudeme.
Během letní přestávky jste obměnili
kádr. Jak se sehrál?
V obraně to docela jde, zatím máme nejlepší obranu v soutěži s průměrem třinácti
branek na zápas. Útok se zatím stále sehrává a jde mu to zápas od zápasu lépe. Problém je s úspěšností střelby, o čemž hovoří
průměr 14,7 gólů za zápas. Zatím to obrana drží, ale to nemusí platit dlouho.
Jak moc se kádr před sezonou obměnil?
Odešel od nás brankář Jan Houfek, který
se z rodinných důvodů přestěhoval do
Blovic, kde hraje oblastní přebor a dále
hostuje do ligových Nýřan. Dále skončilo
hostování dvěma útočníkům z Podlázek.
Skončil také útočník Jakub Houfek. Nejvíce nám ale chybí góly Lukáše Zimmermanna, který od nás odešel do Tymákova, kde hraje první ligu. Po roční přestáv-

Chceme se umístit co nejvýše, prvnímu místu
se bránit nebudeme, říkají čakovičtí házenkáři
ce způsobené zraněním se vrátil útočník
Jiří Čechovský.
Lukáš Zimmermann patřil k největším
tahounům týmu. Chybí hodně?
Určitě ano. Kvůli jeho odchodu jsme museli změnit herní styl. Teď sice nedáváme
tolik branek, ale zase hrajeme víc kolektivně a spoléháme na systémy.
Přišel nový trenér, jaké to je pod Jiřím
Rysem?
Po minulé sezoně, která se nám nepovedla, jsem byl rozhodnutý skončit s trénováním, když se najde jiný trenér. Už jsem
toho měl za ty asi čtyři roky dost a kluci
potřebovali nějakou změnu. Oslovil se
Jirka, jestli by nechtěl znovu trénovat. Naštěstí pro mě i nás se vrátil a začal trénovat. Takže se spíš vrátil. Já to vzal předtím
po něm a teď jsme si to vyměnili. (smích)
Jaká je současná osa týmu?
Další otázka spíše na trenéra, ale když už
se ptáš... (smích) Těžko se mi na to odpovídá, ale jsou to zkušenější hráči, jako
třeba Radek Liška, Zdeněk Dafčík, Pavel
Štefan, Lukáš Janeba a já.
Jak byste porovnal 2. ligu ze sezony
2011/2012 a tu letošní?
Došlo o obměně několika družstev, ale
kvalita soutěže je na podobné úrovni.
Co chybí Čakovicím, aby se v nejvyšší
soutěži dlouhodobě udržely?
Konsolidovaný kádr, zdraví, vyrovnané
výkony na všech postech a výrazně lepší
úspěšnost střelby. Ono by se toho našlo
ještě víc…
Jak v Avii funguje házenkářská mládež? Máte z čeho brát?

Do oblastních soutěží máme přihlášené
starší žákyně a žáky, dorostence a jedno
družstvo mladších koedukovaných žáků,
kde hrají kluci a holky dohromady. Teď
bych chtěl poděkovat všem trenérům,
kteří se starají o mládežnická družstva,
protože bez nich by to dál nešlo. A to
Jitce Rambouskové, Janě Broučkové,
Martině Palivcové, Helče Špatkové, Mirce Spoustové a Šárce Klímové. Doufám,
že jsem na nikoho nezapomněl. (úsměv)
Jaký bude váš program přes zimu?
Makat, makat a makat… V plánu jsou
úterní fotbálky na hřišti a v pátek tréninky
v hale. Dále v půlce března bychom měli
jet na zimní soustředění do Tanvaldu.
Čeká vás i Český pohár. Kde se bude
vaše skupina hrát?
Pohár hrajeme v Plzni v hale Borská pole.
Hrajeme 25. ledna příštího roku a našimi
soupeři ve čtvrtfinále budou prvoligová
družstva TJ Dioss Nýřany, TJ Sokol Nezvěstice a dva soupeři, kteří se kvalifikují
z osmifinále.
Kdo je vaším největším soupeřem v boji
o postup? Týmy nad vámi, Záluží a Podlázky, nebo se přidá i ještě někdo jiný?
Ano, hlavně Podlázky. Zápasy s nimi
jsou vždy vyrovnané a vyhecované. Je
to vlastně takové středočeské derby. Do
bojů o nejvyšší příčky zasáhne ještě Žatec a Všenice.
Jaký je letos systém soutěže? Vítěz základní části přímo postupuje?
Ve druhé lize se hraje jenom základní
část a vítěz by měl postoupit přímo do
první ligy. Do oblastních soutěží sestupují obvykle poslední tři družstva.
Text a foto: Michal Káva

Základní umělecká
umělecká škola
Základní
škola Marie
MariePodvalové
Podvalové
ve spolupráci s kulturní komisí MČ Praha – Čakovice

ve spolupráci s kulturní komisí MČ Praha – Čakovice
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MČ PRAHA – ČAKOVICE
KOSTEL SV. REMIGIA
11.00 – 17.00 HOD.

7.12.

14.00 VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ M. PODVALOVÉ
14.20 PĚVECKÝ SBOR BROUČCI
14.45 VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZŠ E. BENEŠE
MIKULÁŠKÁ NADÍLKA A JÍZDÁRNA S VELBLOUDY
12.00
13.00
13.30
14.30
14.45
15.15
16.15

14.12.

VÁNOČNÍ KONCERT PEČENKA A FAIT
SOUTĚŽE PRO DĚTI
VÁNOČNÍ POHÁDKA
VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZŠ E. BENEŠE
VLASTIMIL HARAPES
ŠANSONY MARKÉTY BUREŠOVÉ
JINDRA KEJAK

ŽIVÁ ZVÍŘÁTKA A JÍZDÁRNA S VELBLOUDY
ZABIJAČKOVÉ HODY

