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Moje první otázka je nasnadě - co zavá-
lo operní hvězdy, jako jste vy dva, na
okraj Prahy?
Finančně nejdostupnější bydlení pro
mladé rodiny a také čerstvý vzduch.

Tak to chápu, v Čakovicích se opravdu
dobře dýchá.
Václav: Až na Cukrovarskou ulici, 
na které strávíme denně 15 minut 
v zácpě, když vozíme Viktorku do školky
na Žižkov.
Jana: Ale u nás za parkem se dýchá 
a zpívá dobře.

A nestěžují si vaši sousedé, když doma
zpíváte?
Jana: Zatím si nikdo nestěžoval a ani se
neradoval, tak nevíme.
Václav: My také doma nezpíváme často,
a když, tak v dopoledních hodinách a to
jsou všichni většinou v práci. Jezdíme
prakticky denně do divadla, takže větši-
na zkoušek se odehrává tam.

Není to náročné - denně dojíždět z Čako-
vic do úplného centra Prahy, myslím pře-
devším časově?
Václav: Trvá nám to průměrně tři čtvrtě
hodiny, než se dostaneme do divadla.
Jana: Záleží na tom, kdo řídí.
Václav: To ano, já jezdím podle předpisů.
Jana: A já jezdím tak, abychom to stihli
(smějí se oba)

Čakovice jste tedy objevili, když jste hle-
dali nové bydlení, poté, co se vaše rodi-
na rozrostla o prvního potomka?
Jana: To zdaleka ne. Moje kamarádka 
z konzervatoře Štěpánka Heřmánková
mě dávno předtím seznámila se zdejší
základní uměleckou školou a Čakovice-
mi. Když se nám narodila dcera Viktor-
ka, hledali jsme větší byt a hlavně jsme
chtěli mít krásný výhled a čistý vzduch.
A obojí jsme našli v Čakovicích za par-
kem.
Václav: Když jsme se nastěhovali, byli
jsme úplně první nájemníci v novém
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Jana Sibera
Vystudovala Pražskou konzervatoř a HAMU 
v Praze.

Je sólistkou Národního divadla. Její vysoký
koloraturní soprán slaví obrovské úspěchy 
v rolích - Královna noci (Kouzelná flétna),
Violetta (La traviata), Lucia (Lucia di Lam-
mermoor), Gilda (Rigoletto), Cunegonde
(Candide), Musetta (La Boh?me), Adéla
(Netopýr), Oscar (Maškarní ples), Zerlina
(Don Giovanni), 1. žínka (Rusalka), Fras-
quita (Carmen) a trojrole Číšníček - Záz-
račné dítě - Žák v Janáčkově opeře Výlety
pana Broučka pod taktovkou sira Charlese
Mackerrase. K jejím dalším rolím patří
Norina (Don Pasquale), Blonde (Únos ze
Serailu) a Fiorilla (Turek v Itálii), které
nastudovala pro Divadlo J. K. Tyla v Plzni.
S operou Mozart účinkovala ve více než 40
reprízách letní stagiony Don Giovanni 
ve Stavovském divadle. V červnu 2008 se
stala finalistkou mezinárodní pěvecké
soutěže Barbary Hendricks ve Štrasburku.
K velkému úspěchu patří spolupráce 
s renomovaným německým tenoristou
Jonasem Kaufmannem na jeho profilovém
CD pro firmu Decca.

Václav Sibera
Absolvent Pražské konzervatoře (obory klari-
net a operní zpěv).

Sólista Národního divadla. Zúčastnil se
několika soutěží: na Mezinárodní pěvecké
soutěži Antonína Dvořáka v roce 1998 získal
3. místo, v roce 2001 na Mezinárodní
pěvecké soutěži Emy Destinnové získal 
1. cenu a stal se finalistou Mezinárodní
pěvecké soutěže Ferruccia Tagliaviniho 
v Deutschlandsbergu. V lednu 2005 se
zúčastnil turné po Japonsku a v dubnu
2005 vystoupil s Beseto opera v korejském
Seoulu. V letech 2006 - 2008 spolupracoval
s Operou Mozart na letní stagioně Don Gio-
vanni. V Národním divadlem v Praze nastu-
doval mimo jiné trojroli Básník, Oblačný 
a Vacek Bradatý v opeře Leoše Janáčka
Výlety páně Broučkovy pod taktovkou sira
Charlese Mackerrase. Tutéž operu natočil 
v roce 2007 v Londýně se Symfonickým
orchestrem BBC pro firmu Deutsche Gram-
mophon pod taktovkou Jiřího Bělohlávka.
Tato nahrávka získala na hudebním veletr-
hu v Cannes operní ocenění Midem Classi-
cal Award 2009.

"Vítr sedl na střechu na okamžik oddechu" řečeno ústy básníka lze asi nejlé-
pe popsat začátek divadelních prázdnin sólistů Národního divadla Jany
a Václava Siberových. "Ještěže ty prázdniny jsou", povzdychli si společně oba
manželé, v úvodu našeho rozhovoru, který Jana ihned naplnila svojí energií 
a Václav laskavým humorem.

Jana a Václav Siberovi v inscenaci Tři pintové ve Státní opeře Praha
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domě a ulice ještě neměly názvy. Kouzel-
né je, že byly potom všechny pojmenová-
ny po slavných operních pěvcích, ta naše
po významné české mezzosopranistce
Martě Krásové.

Ve vašem případě "nomen omen", čili
"jméno je váš osud", platí tedy v Čakovi-
cích stoprocentně. Měli jste to oba stejně
i se zpěvem, dostali jste se k němu přímo
osudově?
Jana: Narodila jsem se do rodiny operní-
ho zpěváka, můj tatínek je sólistou
Národního divadla a opera byla součástí
mého života odjakživa. Asi v pěti letech
jsem už poprvé vystupovala v operní
inscenaci. A bylo pro mě zcela přirozené
a logické, že jsem poté vystudovala Praž-
skou konzervatoř a HAMU, neuměla jsem
si představit, že bych dělala něco jiného.
Václav: Já jsem se v základní umělecké
škole v Humpolci, odkud pocházím,
věnoval hře na akordeon, na přání mojí
maminky a odmalička také zpěvu. Moc
se mi líbil také klarinet, klarinetisté totiž
sedávali v dechovém orchestru v prvních
řadách (směje se Václav a my s ním), ale
zároveň mě bavil i zpěv a tak jsem na
Pražské konzervatoři jistou dobu studoval
tyto obory paralelně. Zpěv ale nakonec
zvítězil a nelituji toho. 

Přenáší se hudební nadání automaticky
na další generace, jakou s tím máte zku-
šenost?
Václav: Jana aktivně zpívala vždy až do
osmého měsíce těhotenství a to si mys-
lím, že se muselo na hudebním cítění
našich dětí projevit.
Jana: Bruno je ještě malý (2,5 roku), ale
Viktorka (5 let) už vnímá hudbu zcela při-
rozeně a velice ráda zpívá a má k tomu

očividně i vlohy. Určitě ji se začátkem
školní docházky přihlásíme i do Základní
umělecké školy v Čakovicích k paní ředi-
telce Ivaně Heřmánkové.

Umění je poslání, ale zároveň i řehole, to
je obecně známé, jak dokážete skloubit
svou náročnou profesi s péčí o dvě malé
děti?
Václav: Naštěstí se v inscenacích ve Stát-
ní opeře Praha pravidelně střídáme, a po-
kud máme společné představení, pomůže
babička a děda.
Jana: Odmalička se o děti staráme spo-
lečně, takže se na Vaška mohu naprosto
spolehnout, že vše zvládne sám, i když
jsem já pracovně mimo Prahu. Pravidelně
hostuji v opeře v Ostravě, Plzni a v pol-
ském Gdaňsku v opeře La Traviatta, to by
bez toho, aby manžel zastal celou domác-
nost, určitě nešlo. Václav je stopadesáti-
procentní tatínek a navíc rád vaří a děti se
na jeho jídla ohromně těší.

Naučil jste se vařit z nutnosti, nebo je to
koníček?
Václav: Je to můj velký koníček, hrozně
mě to baví a také těší, zvláš
 když se u nás
sejde hodně přátel a všem chutná. Oblíbil
jsem si italskou kuchyni, protože je jedno-
duchá, rychlá a téměř každý ji má rád.

Prozra�te mi tedy prosím, jak to děláte,
že jste oba v tak skvělé fyzické kondici, což
by u operních pěvců málokdo očekával?
Václav: Dnes už není opera jen o zpěvu,
už nestačí přijít na forbínu a zazpívat svůj
part. Divadlo je živý organismus a stále se
vyvíjí. Často se musíme po jevišti pohy-
bovat jako činoherci, nebo akrobaté. Scé-
nografové a režiséři jsou stále vynaléza-
vější, takže je nutné přizpůsobovat se 

i nejrůznějším technickým překážkám, na
kterých je ta která inscenace postavena.
Jana: Typickým příkladem byla inscenace
opery Candide na jevišti státní opery 
v režii bratrů Cabanových, jejíž dominan-
tou byla kovová konstrukce na pohybující
se točně, v kombinaci s baletem, projek-
cí a nápaditými kostýmy byla inscenace
jako celek velice působivá, i když pro zpě-
váky fyzicky i psychicky náročná. Ale to je
divadlo a my ho máme rádi.

Součástí vašeho života je tedy kromě
hudby i sport?
Jana: Moc rádi jezdíme na kolech a tráví-
te tak společně s našimi dětmi velikou
spoustu volného času. Právě v Čakovicích
a jejich okolí jsou krásné trasy, na které
můžeme společně vyrážet.
Václav: I to je důvod, proč raději bydlíme
mimo centrum města, blízko přírodě a ve
větším klidu.

Nejste ale jediní operní umělci, kteří
našli svůj nový domov v Čakovicích, je to
tak?
Jana: Ano, nedávno se do Čakovic nastě-
hovala sólistka opery Národního divadla v
Praze Maria Kobielska, pod jejímž vede-
ním se stále zdokonaluji ve zpěvu.

Kdo ví, kolik dalších mladých umělců se
ještě do čakovických "operních ulic" přistě-
huje? A to je dobře, protože to vypadá, že
se jim v našem kraji opravdu daří. Nové
ulice za parkem budou také v budoucnu
potřebovat nová jména po dalších slavných
operních pěvcích. A proč by to nemohli být
třeba právě Jana a Václav Siberovi?

SiH
Foto: Archiv Jany a Václava Siberových

{OSOBNOSTI MĚSÍCE}

Jana v ostravské inscenaci J. Offenbacha: Orfeus v podsvětí
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Václav s dcerou Viktorkou před představe-
ním Pucciniho opery Turandot v ND Brno
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Městská část Praha - Čakovice
Vyhlašuje záměr formou výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru 

v objektu Bělomlýnská 520, na pozemku parc. č. 608 v obci Praha, 
k. ú. Čakovice

Nebytový prostor o velikosti  100 m2 se skládá ze 2 místností a sociálního
zázemí a 2 místností, které jsou vhodné jako sklad. 

Prohlídka objektu 17. 7. 2012 v 10.00 hod.
Bližší informace na Úřední desce ÚMČ Praha - Čakovice 

a na www.cakovice.cz

Informace o činnosti Rady MČ 
Na svém 46. až 50. jednání rada městské části projednala celkem 66 bodů, 
z nichž vybíráme např.:
■ Žádost o zřízení veřejné cesty na pozemku parc. č. 328/8 v obci Praha, k. ú. Miš-

kovice
■ Změna zásad pro poskytování příspěvků (dotací) na rok 2012
■ Informace o zahájení právních kroků proti postupu MČ Čakovice ve věci Autoba-

zary Kostelecká
■ TDI na stavbu: Mateřská školka pro 4x28 dětí-MŠ Čakovice I - detašované praco-

viště Něvská
■ Žádost ZŠ Dr. E. Beneše o schválení investice "výstavba Wifi sítě"
■ Stanovení pravidel na využívání prostoru sálu Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice
■ Vybavení interiéru MŠ Čakovice, ul. Něvská, k.ú. Čakovice, obec Praha
■ Doplnění požadavků k Výzvě k předložení cenové nabídky schválené rozhodnutím

RMČ ze dne 28.5.2012 k  veřejné zakázce na práce malého rozsahu "Vybavení
interiéru MŠ Čakovice, ul. Něvská, k.ú. Čakovice, obec Praha" v souladu s ust. 9
této výzvy

■ Žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 325/2, 327/1, 327/2 a 377/2 v obci
Praha, k. ú. Miškovice ze Státního statku hl. m. Prahy "v likvidaci" na HMP 
a následné svěření MČ Praha - Čakovice

■ Žádost o odkoupení pozemků v souvislosti s projektem komunikací v Miškovicích
■ Stanovení rámcových podmínek MČ Praha - Čakovice k prodeji pozemků hl. m.

Prahy v k. ú. Třeboradice ve vyhlášeném výběrovém řízení MHMP na pozemky
431/3 a 431/25

■ Dendrolog. průzkum dřevin v zámeckém parku
■ Rozšíření poradenské činnosti JUDr. Škáchové
■ Smlouva o výpůjčce prostor pro CPD v základní škole

6. června 2012 se konalo 10. zasedání zastupitelstva městské části Praha -
Čakovice s tímto programem:
1. Zpráva o činnosti rady MČ v období mezi 9. a 10. zasedáním ZMČ
2. Smlouva o zřízení věcného břemene s PREdistribuce, a.s. na kabelové vedení 

22 kV - poz. parc. č. 1151/20 a dalších v obci Praha, k. ú. Čakovice
3. Smlouva o zřízení věcného břemene na poz. parc. č. 1280/1 a dalších v obci

Praha, k.ú. Čakovice - SVJ a ING Zámecký park s.r.o.
4. Nabytí práv a povinností ze smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene mezi ING

Zámecký park s.r.o. a RNDr. Janem Blažkem - podzemní komunikační vedení 
v poz. parc. č. 1280/1 a dalších v obci Praha, k. ú. Čakovice

5. Směna pozemků parc. č. 327/7 a 325/1, 323/3, vše v obci Praha, k. ú. Miškovice
6. Návrh na pozastavení nedobytné pohledávky k bytu, Myjavská 626, Praha 9 

- Čakovice
7. Návrh na odepsání nedobytné pohledávky k bytu, Niská 632, Praha 9 - Čakovice
8. Závěrečný účet MČ Praha - Čakovice za rok 2011
9. Rozpočtové opatření č. 2 roku 2012
10. Zřizovací listina DDM (dům dětí a mládeže) MČ Praha - Čakovice 
11. Terénní úpravy pozemku parc. č. 303 k. ú. Miškovice 
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

BIOODPAD 
- VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Kontejnery budou přistavovány mezi
9.00 - 12.00 hod.:  

červenec sobota 21. 07.
srpen sobota 18. 08.
září neděle 16. 09.
říjen neděle 14. 10.
listopad neděle 11. 11.

STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ:
Třeboradice - parkoviště u hřbitova
Miškovice - Na Kačence

Milí Čakovičáci, Miškovičáci 
a Třeboradičáci,

dovolte mi, abych vám
sdělil několik novinek
dění v naší městské
části. Nejprve jsem
rád, že jsme konečně
otevřeli strategickou
křižovatku mezi ulici
Veselskou a Cínovec-
kou/Libereckou, která

spojovala návštěvníky obchodního centra
Letňany s centrem města. V době rekon-
strukce byla značná část dopravy přesmě-
rovaná na ulici Kosteleckou, a tím narušo-
vala klidný život jejích obyvatel. Z těchto
důvodů bych chtěl právě rezidentům Kos-
telecké ulice poděkovat za toleranci 
a trpělivost. Již dnes můžeme konstatovat,
že tato tepna je o mnoho volnější a provoz
komfortnější. 
Jsem potěšen, že se nám podařilo přivítat
i kinobus do naší městské části, a vím, že
mnoho z vás tuto příležitost využilo.
Máme též za sebou i první přímý přenos
zasedání zastupitelstva městské části,
který jste mohli sledovat na našich inter-
netových stránkách www.cakovice.cz.
Podle statistiky bylo naše zasedání sledo-
váno s velkým ohlasem (0,3% obyvatel-
stva městské části) a tak doufáme, že
dokážeme v budoucnu konkurovat věhlas-
ným seriálům veřejnoprávní televize.
Podle zhotovitele naší nové mateřské škol-
ky je stavba v termínu. Je mi potěšením
vám oznámit, že se nám podařilo podstat-
ně snížit cenu díla a za ušetřené peníze
přesuneme bývalé dětské hřiště, které
muselo postoupit své místo nové mateř-
ské školce, na pozemek mezi Něvskou 
a Úslavskou ulici. Budeme se snažit v rámci
projektu zachovat současné branky, revitali-
zovat stávající prvky a doplnit je novými.
Vážení přátelé, dovolte mi, abych vám
popřál krásné léto a š
astné návraty z cest.

Váš 
Ing. Alexander Lochman, starosta
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Velkoobjemový odpad
srpen 8. 8., 22. 8.
září 15. 9., 19. 9.
říjen 3. 10., 17. 10.
listopad 7. 11., 28. 11.

STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ:
Třeboradice - parkoviště u hřbitova
Miškovice - Na Kačence

POZOR ZMĚNA!
Kontejnery budou přistavovány ve stře-du ve 14.00
hod. a odvoz bude ve stejný den v 18.00 hod.

Program Čistá energie pro rok 2012
Hlavní město Praha v rámci svého Programu Čistá energie poskytuje dotace na
přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a rodin-
ných či bytových domech na území hl. m. Prahy, a to jak fyzickým, tak i práv-
nickým osobám.
Trend i formát programu, nastavený v posledních letech, zůstává zachován.
Výraznější změnou je pouze zrušení podpory fotovoltaických elektráren. Nadále
jsou podporovány výměny dožívajících plynových kotlů za moderní, podstatně
účinnější. Další informace o pravidlech programu, formulář pro podání žádosti 
a vzorová smlouva, uzavíraná mezi žadatelem a hl. m. Prahou, jsou k dispozici
na webových stránkách envis.praha-mesto.cz v sekci Energetika a ŽP.

MHMP

✂

✂

TERMÍNY PŘISTAVENÍ:
17. 7. 12.00 - 14.30 hod.          
21. 8. 8.00 - 11.00 hod. 
24. 9. 14.30 - 17.00 hod.
31. 10. 10.30 - 13.30 hod. 
6. 12. 12.00 - 14.30 hod.

Mobilní kancelář bude umístěna 
v automobilu označeném logem Pražské
Plynárenské, a. s. zaparkovaném na ná-
městí Jiřího Berana.   

Pražská plynárenská, a.s. ve spolu-
práci s dceřinou společností Měření
dodávek plynu, a. s. a ÚMČ Praha -
Čakovice nabízí odběratelům zemní-
ho plynu novou službu - tzv. "mobil-
ní obchodní kancelář", jejímž pro-
střednictvím si stávající i potenciální
zákazníci Pražské plynárenské, a.s.
mohou vyřídit záležitosti související
s odběrem zemního plynu  bez
návštěvy kontaktních míst v Praze 2
a v Praze 4.

MOBILNÍ KANCELÁŘ POSKYTUJE
ZEJMÉNA TYTO SLUŽBY:
■ zahájení, převod a ukončení odbě-

ru zemního plynu
■ změny smluvního vztahu (způsobu

placení, zasílací adresy, jména atd.) 
■ převzetí reklamace
■ výměna, kontrola a zaplombování

plynoměru
■ informace k otázkám, souvisejí-

cím s dodávkami zemního plynu
■ tiskopisy a informační brožury

Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské, a.s. 
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Na jednání zastupitelstva dne 8. 6.
2011 byla předložena petice za zlep-
šení občanské vybavenosti v naší
městské části. Požadavkům a téma-
tům této petice se postupně věnujeme
od květnového čísla. Prázdninové číslo
obsahuje témata dvě, prvním je:
"- aby Úřad městské části začal řešit
vhodné prostory pro zřízení ordinací
praktických lékařů pro děti, a začal
jednat s lékaři o zřízení své praxe 
v naší městské části tak, aby každý
obyvatel Městské části Praha - Čako-
vice mohl navštěvovat lékaře ve své
městské části."
Lékaři své ordinace dobrovolně oteví-
rají tam, kde to má ekonomickou logi-
ku tak, aby naplnili své ordinační hodi-
ny uspokojivým počtem klientů (paci-
entů). Dále určitě víte, že lékaři, kteří
mají smlouvu s pojiš
ovnami, jsou
vzácným zbožím, protože pojiš
ovny již
začaly přistupovat k podobnému
modelu "numerus clausus" a jen velmi
obtížně uzavírají smlouvy s novými
lékaři. Souhlasím s Vámi, že je nutné
se situací s nedostatkem ordinací
praktických lékařů, dětských lékařů 
i zubařů v naší MČ zabývat. V tomto

případě jednáme o možnosti adaptace
objektu na pozemku městské části 
v ulici Petříkova, tento objekt je však
ve velmi špatném stavu. Objekt, který
sloužil v minulosti pro válečné veterá-
ny, jsme vyhodnotili jako vhodný pro
zajištění služeb pošty, která by obsadi-
la přízemí objektu, a v prvním patře by
mohly vzniknout ordinace. Tento
objekt je vhodný z několika důvodů:
blízkost centra, autobusová zastávka 
a možnost zřídit zde parkoviště, které
je u současné pošty tak potřebné.
Bohužel i předpokládaná cena této
akce je 40 milionů korun a není zatím
jasné, z čeho bude tato plánovaná
adaptace hrazena.
Další téma, které zajímá nejen signa-
táře petice, je:
"- aby Úřad městské části Praha -
Čakovice začal jednat s Českou poš-
tou o rozšíření provozu pobočky tak,
aby tato byla schopna obsloužit
všechny obyvatele naší městské části"
S Českou poštou jednalo již předchozí
vedení radnice, které navrhovalo pře-
místit poštu do areálu bývalé mateřské
školky Avia v ulici Vážská (na roh ulice
Vážské a ulice Ke Stadionu). Mělo by

jít o novou výstavbu, která je rozděle-
na do dvou částí, za prvé bytové pro-
story, které tvoří větší část a za druhé
nebytové prostory. Developer zatím
neprojevuje zájem výstavbu bytové
části, ale ani nebytové části, realizovat
a městská část nemá donucovací pro-
středky, aby developera přiměla 
k zahájení výstavby nebytové části. 
Nutno říci, že i pošta při našich vzá-
jemných jednáních se o tomto projek-
tu vůbec nezmiňovala. Proto vyhodno-
cujeme záměr přesunout poštu 
do objektu v ulici Petříkova. Jak asi
víte, náš první krok byl, aby se pošta 
v Čakovicích nerušila, což byl záměr
České pošty, která v rámci úsporných
opatření tuto skutečnost zvažovala. 
V současné době jsme ve fázi jednání,
kdy projektanti z České pošty pracují s
možností přesunutí služeb do námi
navrhovaného objektu v Petříkově
ulici. Byli jsme však od počátku upo-
zorňováni, že Česká pošta nedá 
do rekonstrukce žádné finanční pro-
středky. Tomuto projektu a záměru se
průběžně věnujeme. 

Ing. Alexander Lochman, starosta

{AKTUÁLNÍ TÉMA}
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Nedostatek lékařů a nová pošta

V roce 2009 uzavřely MČ Praha - Čakovi-
ce a MČ Praha 18 - Letňany dohodu o
partnerství při realizaci projektu "Analýza
rizik kontaminovaného území v k. ú. Let-
ňany, Čakovice, Miškovice". MČ Praha 18
jako zadavatel projektu požádala o podpo-
ru z prostředků Operačního programu
Životní prostředí. 
Cílem projektu je provedení průzkumu
znečištění kontaminovaného území 
a následná analýza rizik v území s neřeše-
nými starými ekologickými zátěžemi
vzniklými v minulosti v provozech průmy-
slových areálů Letova, Avie a ZPA, které
vedly k rozsáhlé plošné kontaminaci pod-
zemních vod chlorovanými odmaš
ovadly
na území Letňan, Čakovic a Miškovic.
Předmětem prací bude především: zajiště-
ní vstupů na dotčené pozemky, jednání 
s vlastníky a uživateli těchto pozemků *
terénní zjiš
ování údajů, sběr dat a informa-
cí o celém zájmovém prostoru včetně foto-
dokumentace mající vztah ke staré ekologic-
ké zátěži * provádění průzkumných geolo-
gických prací bez zásahu do pozemku (např.

geofyzikální průzkum, inventarizace a vzor-
kování studní, měření povrchových vod 
a kvality ovzduší) * provádění průzkumných
geologických prací se zásahem do pozemku
(realizace průzkumných vrtů včetně čerpa-
cích zkoušek a vzorkování) * zpracování
analýzy rizik v souladu s metodickými poky-
ny Ministerstva životního prostředí ČR.

Na základě výsledků veřejné obchodní
soutěže bude průzkum provádět spo-
lečnost AECOM CZ, s.r.o. Oznámení o
inventarizaci studní dostali dotčení
majitelé již na počátku června a bylo
zveřejněno také na úřední desce MČ a
internetových stránkách. Od července
bude společnost provádět průzkumné
vrty na pozemcích v lokalitě U Pární-
ků, které jsou ve správě MČ Praha -
Čakovice.
Zpracování analýzy rizik je prvním
nezbytným krokem k následnému
odstranění škod způsobených touto
kontaminací. Cílem zpracování analý-
zy rizik je ověření rozsahu kontami-
načních mraků, vyhodnocení rizik
spojených s existencí kontaminace a
navržení opatření k odstranění tohoto
závažného stavu. Práce na projektu
budou probíhat od května 2012 do
července 2013.

Ing. Milena Pekařová, tajemnice ÚMČ

Projekt "Analýza rizik kontaminovaného území v k. ú. Letňany, 
Čakovice, Miškovice"
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V pondělí 4. června 2012 jsme byli svěd-
ky slavnostního vyřazení žáků SOŠ a SOU,
Praha - Čakovice - absolventů oborů vzdě-
lávání s maturitní zkouškou Podnikání,
Kuchař, Číšník a Chovatel cizokrajných zví-
řat. Slavnostní ceremoniál proběhl v pře-
krásném prostředí na zámku v Čakovicích
za laskavého svolení ředitelky čakovické
ZUŠ Ivany Heřmánkové.
Po slavnostních fanfárách přivítala všechny
vzácné hosty, pedagogy a především absol-
venty v doprovodu rodičů a třídních učitelů,
ředitelka školy Mgr. Věra Nováková.
Společně s Ing. Alexandrem Lochmanem,
starostou městské části Praha - Čakovice,
předsedkyní školské rady paní Alenou
Samkovou a předsedkyní maturitní komise
dr. Vlastou Kostínkovou zdůraznili význam
vzdělání v životě člověka, kdy se každý učí
především pro sebe a další život, nikoliv
pro školu. Poté žáci převzali maturitní

vysvědčení, protokol o maturitní zkoušce 
a certifikáty EU o dosaženém vzdělání.
Slavnostní akt byl ukončen přípitkem 
a malým občerstvením.
Všem žákům gratulujeme k úspěšnému
ukončení studia na naší škole a přejeme
mnoho úspěchů v budoucím pracovním 
i osobním životě.

Mgr. Antonín Anders
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{ÚSPĚCHY}

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Vážená paní ředitelko!

Můj syn David Müller chodí do prvního ročníku SKČ 1.
Minulý týden se vrátil nadšený z praxe z Itálie - Rimini. Měl se velmi hezky a z vyprávění je
patrné, že spokojenost byla oboustranná.

Ráda bych Vám za něj poděkovala. Je ve Vaší škole š�astný, do školy chodí velmi rád, což
nebylo v minulých letech u něj obvyklé. Pracuji ve školství, proto vím, co dokáže přístup
učitele.
Na třídních schůzkách jsem se setkala s velmi vstřícnou třídní učitelkou, David vypráví 
o pěkných hodinách němčiny pana Anderse, o paní učitelce na český jazyk...

Při akci MISS a VOLBA SYMPATIE jsem pochopila důvod úspěchu.
Nechodíte do zaměstnání, prací s dětmi žijete.
Je to především Vaše zásluha, jsem ráda, že jsem zvolila pro svého syna právě tuto školu.

Děkuji a přeji úspěšné zakončení školního roku.
Mgr. Miroslava Müllerová

Ocenění práce vedení SOŠ a SOU Čakovice
Dopis ředitelce SOU a SOŠ Mgr. Věře Novákové
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{ÚSPĚCHY}

V letošním školním roce vypsalo
MŠMT národní soutěž mezi základní-
mi uměleckými školami v České
republice ve zpěvu a ve hře na decho-
vé nástroje.
V krajském kole, v konkurenci 27
škol, jsme získali první a třetí místo
ve zpěvu a dvě první a dvě druhá
místa ve hře na dechové nástroje.
Martin Hübner (vyučující Jan Jaku-
bec) postoupil do národního kola, ve
kterém se umístil  jako druhý nejlepší
hráč na pozoun v České republice.

I Karol Tomášek (vyučující Andrea
Rosíková) je druhým nejlepším hrá-
čem na příčnou flétnu.
Oběma patří blahopřání a poděkování
za reprezentaci školy i naší městské
části.
Ocenění na prvních místech sbírali 
i výtvarníci na výtvarných soutěžích:
Mene Tekel, Komenský a My, Lidice.
Někteří byli přijati na umělecké školy 
a budou pokračovat ve studiu filmové 
a televizní tvorby, textilní tvorby, byto-
vého textilu, ilustrace a grafiky. To vše
díky výbornému pedagogickému vedení

Mgr. Jany Anděličové a Mgr. Pravomily
Vyklické.
A na co se těšíme v příštím školním
roce? Slavnostními kulturními akcemi
si připomeneme 40. výročí školy, před-
stavíme školní vzdělávací program 
a nové logo.
Srdečně vás, naše stálé posluchače,
rodiče, příznivce a přátele školy již dnes
zveme k návštěvě některé z jubilejních
akcí. Sledujte www.zuscakovice.cz.
Krásné a pohodové léto!

Ivana Heřmánková 
ředitelka ZUŠ M. Podvalové

NÁRODNÍ SOUTĚŽ ZUŠ 
VE HŘE NA DŘEVĚNÉ DECHOVÉ, ŽESŤOVÉ A BICÍ NÁSTROJE

Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové, 
žes�ové a bicí nástroje (Praha, 15. - 17. 3. 2012)

1. místo: Martin Hübner, pozoun - ped. J. Jakubec
Karol Tomášek, příč. flétna - ped. A. Rosíková

2. místo: Pavlína Řezníčková, příč. flétna - ped. A. Rosík
Aneta Maršálková, příč. flétna - ped. J. Kasanová

Čestné uznání: Tomáš Novák, příč.fl. - ped. A. Rosíková
Veronika Abíková, klarinet - ped. P. Vašíček
Vojtěch Petřík, bicí nástroje - ped. O. Pomajsl

Celostátní kolo Národní soutěže ZUŠ (Kladno, 5. 5. 2012)

2. místo: Martin Hübner, pozoun - ped. J. Jakubec
3. místo: Karol Tomášek, příč. flétna - ped. A. Rosíková

Úspěchy ZUŠ Marie Podvalové

Karol Tomášek - druhý nejlepší flétnista

Druhý nejlepší pozounista Martin Hübner
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{ZAJÍMAVOSTI}

Květná neděle s Hurikánem
Poslední květnové úterý se konala na čakovickém zámku bese-
da na téma Květná neděle 1945. Kurátoři letecké sbírky Tech-
nického muzea v Praze Michal Plavec a Filip Vojtášek vyprávě-
li místním i přespolním zájemcům a pamětníkům o spojene-
ckých náletech na Prahu koncem války a zejména o náletu 25.
března, který měl velmi tragické následky pro obyvatele našich
obcí. Zajímavé byly dobové fotografie a autentické letecké
snímky. Mezi účastníky besedy zavítal též zpěvák Hurikán -
Dalibor Janda a společně s místostarostkou Blankou Klimešo-
vou pokřtili novou knihu výše zmíněných kurátorů s názvem
Bomby na Květnou neděli (Letecká válka nad Prahou a okolím
v březnu až květnu 1945). Pro autory byl hvězdný "kmotr" pře-
kvapením - ba přímo "bombou"-  která však na rozdíl od těch
válečných všechny velice potěšila. Kdo si na besedě knihu
zakoupil (prodáno bylo 45 ještě teplých výtisků), mohl si do ní

při následné autogramiádě opatřit věnování s podpisy autorů 
i naší milé celebrity. Osobně se velmi těším na další podobná
setkání s vámi a s tématem místní historie.

Jarka Krákorová, kronikářka

Čakovičtí poutníci
V sobotu 19. května se skupinka
poutníků z Čakovické farnosti vydala
na již třetí společnou pou
. V letošním
roce byl cílem Sázavský klášter 
a rotunda v Kouřimi. Počasí nám
opravdu přálo a cesta v přátelském
hovoru rychle uběhla. Na Sázavě jsme
začali společně slavenou mší svatou 
v barokním kostele sv. Prokopa, pro-
hlédli jsme si kryptu i relikvie. Pak
jsme se rozdělili, někteří navštívili
muzeum, jiní dali přednost procházce
ke studánce. Odpoledne jsme přejeli 

do nedaleké Kouřimi, abychom všich-
ni vystoupali na zvonici s netradičně
zavěšenými zvony (srdcem nahoru) 
a zhlédli opravdu krásné gotické
malby v kryptě sv. Kateřiny v kostele
sv. Štěpána. Přestože nás už trochu
tlačil čas, stihli jsme i procházku po
městských hradbách a návštěvu skan-
zenu. Celý den uběhl rychleji, než
jsme čekali, a vpodvečer se do Čako-
vic vrátila unavená, ale spokojená
skupina poutníků. 

Martina Černá
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Český skauting letos slaví 100 let od svého vzniku, proto
jsme chtěli, aby náš jarní střediskový výlet byl něčím výji-
mečný. Toto kulaté výročí jsme se rozhodli oslavit výpravou
až ke hranicím se Slovenskem. 
Právě tam, na hřebeni Beskyd u mohyly na Ivančeně, se
totiž v sobotu 20. dubna 2012 konala akce, na které jsme
tentokrát nechtěli chybět. Ze všech koutů republiky se sem
sjelo přes dva tisíce skautů, aby uctili památku pětice
skautů - odbojářů, zastřelených na samém konci 2. světo-
vé války. Od té doby tu z kamenů vyrostla mohyla úcty-
hodných rozměrů, která stále roste (mimochodem je v ní
kromě kamenů z různých koutů světa i kamínek z Měsíce
od amerického skauta - astronauta Neila Armstronga).
Svůj pěkně pomalovaný exemplář jsme s sebou vzali 
z Prahy i my, aby bylo vidět, že k mohyle vystoupali i skau-
ti z čakovické Athabasky.
Do Beskyd jsme vyjížděli už v pátek odpoledne, a to vla-
kem do Ostravy a následně do Frýdlantu nad Ostravicí, kde
jsme přespali v místní škole spolu s dalšími skauty. V sobo-
tu ráno nás čekal výstup na beskydské hřebeny a v poled-
ne setkání u mohyly. Původně deštivé počasí se trochu
vylepšilo, a protože jsme nikam nespěchali (domů jedeme
až v neděli), rozhodli jsme se dojít až na Lysou horu, nej-
vyšší vrchol Beskyd. Ještě jsme si tak užili sněhu, kterého
tu leželo dobře půl metru. Cestu zvládli všichni, i ti nej-
menší, což jsme taky náležitě ocenili. Finální výšlap na
vrchol neměl totiž daleko do horolezeckého výstupu. Naho-
ře byla sice viditelnost minimální, teplota těsně nad nulou,
ale to nám nevadilo. Poseděli jsme v teple horské chaty,
zahřáli se čajem a po obhlídce vrcholu sklouzali zpět do
údolí. Byli jsme rádi, že máme ubytování i na dnešek -
uvařili jsme polévku k večeři a ještě jsme hráli hry a taky
na kytaru se skauty ze Znojma.
Nedělní den jsme si ještě zpestřili návštěvou muzea 
v Ostravě a byl čas vrátit se domů. Výlet jsme si opravdu 

užili a vypravit tak daleko jsme se mohli i díky příspěvku
městské části, které tímto děkujeme.

Hana Kociánová, středisko ATHABASKA
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{ZE ŽIVOTA OBCE}

Výlet ke stoletému jubileu

Tento kámen k mohyle přinesla družina Mravenců

Ve středu 16. května proběhl již 16.
ročník asi nejznámější sbírky u nás -
Český den proti rakovině, díky svému
symbolu známý jako Květinový den. 
A již podesáté jsme se do jeho orga-
nizace zapojili i my, skauti a skautky
z čakovického střediska ATHABASKA.
Letos jsme obdrželi celkem 3 zapeče-
těné kasičky a 1200 žlutých látko-
vých kvítků s oranžovou stužkou. 
S těmi jsme navštívili čakovickou
základní školu, jídelnu i gymnázium.
Na místním úřadě nás přijal pan sta-
rosta a kvítky ozdobily i nástěnky
zdejších kanceláří.
Jako každý rok jsme i letos s kasička-
mi stáli před čakovickým Globusem.
Jelikož hodně lidí o sbírce vědělo,

neměli jsme s odbytem kytiček žádný
problém. Hodně lidí si kvítky schová-
vá na památku a někteří se nám
chlubili, že mají doma kompletní
"sadu" ze všech ročníků sbírky! Cena
jednoho kvítku byla jako vždy 
20 korun, ale leckdo přispěl vyšší
částkou, v kasičce se nám ocitla i tisí-
covka nebo dolary a eura.
Mohli jste nás potkat i v letňanském
obchodním centru, kde šly květinky
také rychle na odbyt.
Kolem jedné hodiny odpoledne už
jsme měli doprodáno a naše kasičky
ztěžkly o několik kilogramů. Kolik 
v nich přesně bylo, se dozvíme až po
přepočítání peněz v bance - ale určitě
jsme vybrali nejméně 24 tisíc. Děku-

jeme všem, kteří se do sbírky zapojili
a pomohli tak dobré věci, a těšíme se
na další ročník!

Za středisko Athabaska Čakovice
Hana Kociánová

Květinový den v Čakovicích
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Od začátku července došlo k zásadní
změně v oblasti dopravy pro všechny
řidiče z Letňan a okolí. Po více než
dvou letech byla uvedena do provozu
křižovatka ulic Veselská a Kbelská,
která během této doby prodělala pod-
statnou změnu. Namísto světelného

značení a častých kolon mohou moto-
risté nově využít mimoúrovňové křížení,
které umožní plynulou dopravu do
centra Prahy a snadný přístup na okol-
ní komunikace.
Křižovatka byla otevřena již 1. června,
a zhruba měsíc trvalo, než byla stavba

uvedena do plného provozu. Do té
doby byl zajištěn provoz všemi směry
po dokončených rampách v celém roz-
sahu stavby v omezeném režimu, který
počítal s provozem v jednom jízdním
pruhu. Toto opatření bylo nezbytné pro
definitivní dokončení stavby a zároveň

12

{STALO SE}
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Slavnostního přestižení pásky, které
se konalo ve čtvrtek 31. května, se
ujali zástupci Dálniční stavby Praha,
Státního fondu dopravní infrastruktu-
ry, Magistrátu hl. m. Prahy a městské
části Praha 18

Akce se zúčastnili místostarosta 
Ing. Jiří Vintiška a starosta 
Ing. Alexander Lochman

Mimoúrovňová křižovatka

Doprava před dokončením stavby

Křižovatka ulic Veselská a Kbelská
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{STALO SE}

pro provedení drobných oprav na při-
lehlých komunikacích.
Od července už byla stavba zprovozně-
na bez dopravních omezení v rámci tzv.
zkušebního provozu, který potrvá až do
doby kolaudace stavby. Budou prová-
děny hlukové studie a vyhodnocení
provozu ve vztahu k nastavení přileh-
lých řízených křižovatek.
Práce na stavbě mimoúrovňové křižo-
vatky byly zahájeny již v roce 2007,
kdy započala výstavba nových mostů
na Liberecké a Cínovecké ulici nad
nově připravovanými rampami.

V dubnu 2010 byla zahájena další
etapa spojená s dopravním omezením.
Mimoúrovňová křižovatka ulic Veselská
a Kbelská je pro Letňany stavbou zcela
zásadního charakteru, jelikož od jejího
dokončení lze očekávat výrazné zlepše-
ní propustnosti jednoho z nejvýznam-
nějších dopravních uzlů v severový-
chodní části Prahy. Vedle dopravy do
centra metropole se v návaznosti na
zprovoznění stavby zmírní dopravní
zatížení okolních komunikací a zároveň
se výrazně zlepší také dopravní dostup-
nost Obchodního centra Letňany, které

je oblíbeným nákupním a zábavním
cílem pro lidi ze širokého okolí.
Investorem stavby je hlavní město
Praha, generálním projektantem spo-
lečnost Novák & Partner, s. r.o. Na sta-
vebních pracích se podílelo sdružení
společností Integra stavby, a. s., a Dál-
niční stavby Praha, a. s. Celkové inves-
tiční náklady na zhotovení stavby činí
483 mil. korun.

Text: Redakce ve spolupráci 
s ÚMČ Letňany

Foto: Jakub Hněvkovský
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J. J. Big Band - nejlepší v Praze
"Malá" ředitelka
Nadčasový humor a páni muzikanti!
Sólista Nicolas
Generace budoucích jazzmanů

Zazněla i  Summertime George Gershwina
Pěvecký sbor Gaudium Cantorum 
má v repertoáru i melodie Beatles 
a Gilberda Becauda

Zámecká noc
Po velkolepých akcích Noc kostelů a Muzejní noc jsme i v Čakovicích prožili Zámec-
kou noc.
Tentokrát v duchu populární, jazzové a folkové hudby. Bylo to neformální setkání pří-
jemných, usměvavých lidí, žáků, studentů, umělců, plné inteligentního nadčasové-
ho humoru a ukázek mistrovství od nejmladší generace až po zkušené muzikanty.
Děkuji všem obětavcům - panu starostovi, učitelům a umělcům ze ZUŠ Marie Pod-
valové, stálým návštěvníkům a obdivovatelům našich společensko-kulturních akcí 
a především milovanému zámku, který již podruhé otevřel svoji pohostinnou náruč
"Zámecké noci".

Ivana Heřmánková
1
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7
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Den s Cirkusem

Poslední květnové úterý se čakovické
Mateřské centrum Cirkus otevřelo všem
příznivcům, rodičům a dětem, aby jim
ukázalo, jak se v Cirkusu žije. A že to byla
jízda! Všimli jste si krásně vyzdobené
zahrady a plotu? Zaznamenali jste zvýše-
nou hladinu hluku kolem Jizerské ulice
18? Tak to byl Den otevřených dveří 
v Mateřském centru Cirkus.

Už od brzkého rána se zahrada Cirkusu
hemžila dobrovolnicemi, které špendlily
dětské obrázky všude, kam dosáhly, nafu-
kovaly barevné balónky, nosily vlastnoruč-
ně vyrobené dobroty a připravovaly vše na
slavnostní otevření. V deset hodin se zača-
li scházet první návštěvníci, kteří brzy zapl-
nili zahradu. Dopoledního programu se
zúčastnil i starosta městské části Alexan-
der Lochman s rodinou. Cirkusová výtvar-
nice, lektorka Míša, připravila pro děti na
zahradě dva stoly plné výtvarných pomů-
cek a začalo se vybarvovat, stříhat, lepit 
a tvořit. Mezitím Míša začala s malováním
na obličej a děti se měnily v kočičky, pej-
sky, tygříky či Spidermany. Rázem se u ní
vytvořil hrozen nedočkavých zájemců. 

Odpoledne Den otevřených dveří pokračo-
val ukázkovou lekcí cvičení batolat s rodi-
či. Lektorka Lenka protáhla tělo všem,
dětem, maminkám i přihlížejícím babič-
kám. A už jsme pospíchali do zámeckého
parku, kde se utkalo statečné Vejce s lou-
pežníky v loutkové pohádce Jak šlo vejce
na vandr v podání divadla Koňmo. Diva-
delní představení se již tradičně konalo
díky finanční podpoře od městské části.
Děti držely zuřivě palce a tak nakonec vše

dobře dopadlo a Vejce bylo zachráněno. 
A už byl nejvyšší čas vyrazit zpátky do
mateřského centra na zahradní slavnost.
Tam bylo připraveno grilování špekáčků,
vystoupení hudební skupiny Jazzterdays 
a také tvorba rodinných rodokmenů a foce-
ní rodin v rámci kampaně Sítě MC nazva-
né Křídla a kořeny naší rodiny. Zahrada 
i Domeček praskaly ve švech, tolik
návštěvníků najednou snad v Cirkusu ještě
nikdy nebylo!
A to je dobře, protože mateřské centrum je
v Čakovicích otevřené pro všechny - pro
děti, rodiče i prarodiče, a to po celý rok. 
Také Vás zajímá, jak se žije v Cirkusu?
Přij�te, těšíme se na Vás! O prázdninách
chystáme malou renovaci interiéru našeho
Domečku, připravujeme novou větší těloc-
vičnu na cvičení větších dětí, vymýšlíme
nové kurzy, v září spustíme nový elektro-
nický systém omluv a náhrad a představí-
me opět bohatý program akcí (burzy, výle-
ty, divadla apod.) na další školní rok. 
Přij�te k zápisům do kurzů v pondělí 10.
září od 16 do 18 hodin a v úterý 11. září
od 9.30 do 11.30 hodin a dozvíte se více.
Nebo sledujte stránky www.mccirkus.cz či
náš facebookový profil.

Hezké léto všem přeje MC Cirkus.

14

{DĚTEM}
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Zkuste si představit, že máte možnost
odletět na ostrov. Není to úžasný sen?
Šance splnit si ho se naskytla studen-
tům SOŠ a SOU Praha Čakovice, celý
květen a začátek června strávili na ost-
rově Kypr, jedné z nejteplejších turistic-
kých destinací Evropy. Díky účasti školy
v projektu Leonardo da Vinci odletěli
vybraní žáci z gastronomických oborů
na další ze zahraničních stáží, které
škola pořádá každoročně. Krásné pro-
středí v letovisku Ayia Napa, ale také
přátelští lidé a jeden z nejznámějších
resortů Aktea Beach Village se staly na
pět týdnů jejich ideálním místem. Stu-
denti pracovali na pozicích číšníků 
a kuchařů. Jejich školní znalosti a prak-
tická výuka se staly velice přínosnými
při každodenní práci v restauraci 
a kuchyni. Samozřejmě se inspirovali
mistními pracovními postupy např. ser-
visem vína, mícháním koktejlů a kyper-
skými pokrmy charakteristickými přede-
vším zdravou středomořskou stravou.
Jedním z nedůležitějších přínosů bylo
zdokonalení se v anglickém jazyce.
Během pěti týdnů se také naučili komu-
nikovat se zákazníky a spolupracovat se
zaměstnanci. Nádherné prostředí a nej-
krásnější mořská pláž Nissi Beach, která
se nachází v blízkosti resortu, zůstanou
nezapomenutelným zážitkem všech
zúčastněných. Velký dík patří vedení
školy za přípravu a realizaci dalšího
úspěšného projektu pro Národní agentu-
ru evropských programů. 

Vladimír Burián, MBA,
doprovázející pedagog

15

{ZAJÍMAVOSTI}

Koncert u příležitosti 20. výročí pěveckého
sboru Camerata Praha

Krásný slunný den 20. května byl jako stvořený pro oslavu a koncert u příleži-
tosti jubilea Cameraty. Přijela řada vzácných hostů muzikantů, se kterými spo-
lupracujeme dlouhé roky (např. orchestr ZUŠ Hronov pod vedením pana Jose-
fa Vlacha), a také mnoho bývalých členů, kteří se sjeli z celé republiky. Od 17
hodin se konal koncert v kostele sv. Remigia, kde zazpívala Camerata a zahrá-
li přizvaní sólisté pan Radomír Širc a manželé Slivanští. V závěru koncertu se
zaplnil prostor před oltářem bývalými a současnými členy a zazpívali jsme
několik písní společně. Po koncertě v kostele pokračovaly oslavy v sále zámku
MČ Praha Čakovice. Camerata pokřtila za účasti pana starosty Ing. Alexandera
Lochmana nové CD s vánočními písněmi "Radujete se, ptáčata". Společně jsme
zavzpomínali na paní profesorku Janu Žofákovou, která před dvaceti lety sbor
zakládala a vychovala dlouhou řadu výborných zpěváků, a poděkovali součas-
né sbormistryni Veronice Dvořáčkové Žofákové za dlouholeté vedení sboru,
práci, čas a péči, kterou věnuje malým (Broučkům), starším (Kamarádům) 
a dospělým zpěvákům (Cameratě). 20 let trvání sboru jsme si připomněli i
výstavou krásných fotografií a portrétů Ondřeje Košaty. Obrazový i zvukový záz-
nam oslav najdete na www.cameratapraha.cz

Čakovičtí studenti opět na Kypru
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Velká sláva se konala na čakovickém
hřišti, místní klub totiž slavil významné
jubileum - sté výročí od svého založení!
Do Čakovic se sjela řada slavných
jmen, která v minulých letech šířila
slávu čakovického fotbalu v první české
lize i v Evropě. Návštěvníci shlédli exhi-

biční utkání starých gard s hráči, poté
poseděli a zavzpomínali. Na své si při-
šli i ti nejmenší, kteří se mohli ládovat
cukrovou vatou a řádit na dětských
atrakcích.

Text: Michal Káva
Foto: Jiří Veselý

{SPORT}

100 let čakovického fotbalu

16

Z našeho regionu hraje nejvyšší soutěž
tým SK Třeboradice, který nastupuje 

v pražském přeboru. V něm se pre-
zentoval velice úspěšně a během

sezony se pohyboval okolo čtvrtého
místa. Nakonec skončil na šesté příč-
ce a připsal si i úspěch v Poháru Praž-
ského fotbalového svazu, v němž se
dostal až do finále, kde těsně podlehl
Uhříněvsi.
"Úspěšná sezona se může říkat, když
něco vyhrajete. Takhle já to beru,"
začíná hodnocení uplynulého ročníku
trenér třeboradického mužstva Václav
Drobný.
"Spokojený být nemůžu, protože se
spousta věcí nepovedla, ale když to
vezmu z celkového pohledu, tak nějak
takhle jsme si to představovali,"
pokračuje.
Třeboradičtí se jako každý jiný celek
nevyhnul výkonnostním výkyvům.
"Vyhráli jsme třeba pětkrát za sebou,
ale pak zase prohrávali. Celkově chybě-
la konstantní forma a větší herní poho-
da. V zápasech, ve kterých se počítalo,
že je vyhrajeme, se to pak třeba nepo-
vedlo," pokyvuje hlavou trenér.
Ze svých řad by nerad vyzvedával 
a chválil jednotlivce. "To bych nechtěl.
Naše hra je založená na týmovém
výkonu. Celý rok se ukazovalo, že když
někdo chyběl, tak jsme to poskládali
tak, že jsme ho nahradili. Jsou samo-
zřejmě hráči, kteří mají svoji kvalitu,
ale nechtěl bych nikoho vyzdvihávat,"
uzavírá Václav Drobný své hodnocení.

Michal Káva

Chce to větší herní pohodu, hodnotí třeboradický trenér 
Václav Drobný
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Národní házenkáři TJ Avia Čakovice spl-
nili svůj úkol. Po sestupu z nejvyšší sou-
těže nezaháleli a po ročním působení 
ve druhé lize se mezi domácí elitu vrací.
Soutěž vyhráli s luxusním šestibodovým
náskokem před druhými Podlázkami.
"Po podzimní části sezóny jsme s jedi-
nou porážkou vedli tabulku s pětibodo-
vým náskokem na druhého. V zimní

přestávce jsme se zúčastnili Českého
poháru, kde jsme skončili ve čtvrtfinále
s jednou porážkou na třetím nepostupo-
vém místě. V jarní části sezóny bylo 
o našem postupu zpět do první ligy roz-
hodnuto již čtyři zápasy před koncem,
kdy jsme vedli soutěž s desetibodovým
náskokem," hodnotí povedený ročník
brankář a opora týmu Ladislav Molnár.

On a jeho spoluhráči budou od příští
sezony oslabení o Jirku Peška. "Přišli
jsme o jednoho z nejlepších útočníků 
v celé republice, mimo jiné je to dlou-
holetý kapitán reprezentace Čech 
v mezizemském utkání Čechy - Mora-
va, super člověk, kamarád a hlavně
táta. Tímto bych mu chtěl poděkovat,
že to s námi vydržel a že jsme s ním
mohli hrát a učit se od něj," sklání
poklonu Molnár.
"Předběžně jsem domlouval na posílení
týmu o dva útočníky, kteří u nás budou,
když to dobře dopadne, hostovat 
z druhé ligy. V druhé polovině srpna
nás čeká letní soustředění v Řevnicích
a doufám, že se nám podaří přihlásit
na nějaké kvalitní turnaje, abychom do
nové prvoligové sezóny vstoupili řádně
rozehráni," kouká dopředu.
Pořadí 2. ligy: 
1. Čakovice 36 bodů, 2. Podlázky 30,
3. Žatec 26, 4. Všenice 26, 5. Osek 22,
6. Řevnice 21, 7. Raspenava 21, 8.
Vřeskovice 21, 9. Litohlavy 20, 10.
Ejpovice 20, 11. Příchovice 16, 12.
Klášterec 5.

mk

17

{SPORT}

Na dva dny se staly kurty TJ Avia Čako-
vice domovem nohejbalové žákovské
elity. Za překrásného počasí se odehrá-
ly boje 18. Gala Mistrovství České
republiky v nohejbalu starších žáků
dvojic a trojic.
Nejprve v sobotu vyběhly na kurty
dvojice, následované nedělními troji-
cemi. Do bojů se zapojili chlapci věko-
vé hranice do 15 let, přičemž jim

zdatně sekundovala i jedna hráčka 
v dresu Karlových Varů.
Pro oba turnaje byly týmy nasazeny do
výkonnostních košů a losovány postup-
ně starostou MČ Praha Čakovice, Ing.
Alexanderem Lochmanem, do jednotli-
vých skupin. K favoritům patřili zejmé-
na hráči domácích Čakovic (obhájci
zlata v obou disciplínách), Prostějova,
Semil a Chabařovic. Nasazení se potvr-
dilo, když právě tyto čtyři týmy soupeři-
ly v semifinále dvojic i trojic.
V turnaji dvojic se čakovičtí mladíci
střetli s Chabařovicemi. Zápas byl
vyrovnaný pouze do stavu 3:2 prvního
setu, pak už úřadovaly jen Čakovice.
Tým Chabařovic, evidentně spokojený 
s účastí ve finále, se v podstatě smířil 
s porážkou a zřejmě již v duchu oslavo-
val stříbro. Čakovičtí kluci šli nekom-
promisně za svým cílem a po vítěz-
stvích 10:3 v obou setech, slavili
zaslouženě titul.
Druhý den hrály trojice a složení fina-
listů bylo Čakovice - Prostějov. Vyrov-
naný byl pouze první set do stavu 7:7,
potom se začala projevovat převaha

Jirky Kalouse, který rozhodl první děj-
ství 10:7 ve prospěch Čakovic. Ve dru-
hém setu se Prostějov trápil zejména
díky nepřesné nahrávce, což byla voda
na náš mlýn. Kluci připisovali bod za
bodem a nekompromisně kráčeli za
druhým titulem. Rezignovaný Prostějov
již nenašel síly k odporu. Podlehl ve
druhém setu 3:10 a čakovická radost
mohla propuknout naplno. Třešničkou
na dortu byl zisk ocenění nejlepšího
hráče Mistrovství ČR pro Jirku Kalouse.
Při závěrečném ceremoniálu předal sta-
rosta ceny nejlepším týmům a také
speciální cenu Fair play pod svým
patronátem. Ocenění získal Jakub
Ftačník z celku Prostějova. Celé mist-
rovství proběhlo s výraznou podporou
MČ Praha - Čakovice a Pražského
nohejbalového svazu, což nám umožni-
lo prezentovat nejen oddíl nohejbalu TJ
Avia Čakovice, ale i celou městskou
část v tom nejlepším světle.

Jan Kantner, předseda nohejbalového
oddílu TJ Avia Čakovice

a Michal Káva

Mladí nohejbalisté Avie jsou dvojnásobnými mistry

Házenkáři se vrací do ligy!
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{SENIORŮM}

Seniorské hry 2012
Městská část Praha 18 a Praha - Čakovice zve seniory dne 13. září 2012 od 10.00
hod. na hřiště SK Prosek, Lovosická 559, Praha 9 na SENIORSKÉ HRY 2012.
Soutěžit se bude v těchto disciplínách: hod tenisovým míčkem na cíl, kop na
bránu, ruské kuželky, dáma,  pétanque, hod kroužků na cíl a navlékání korálků
na čas. Olympiády se zúčastní kromě letňanských seniorů také patnácti členná
družstva z Čakovic, Kbel a Prahy 9. 
Přihlásit se můžete na adrese: Klub seniorů, Cukrovarská 52, Praha 9 - Čakovi-
ce, kontaktní osoba: pí. Soroková, 777 482 981 nebo 283 061 427
Přij�te si s námi zasoutěžit nebo jen fandit přátelům a známým!

Úspěšné zakončení
počítačového kurzu
pro seniory
Na sklonku května se při 15. lekci sešli
naposledy naši senioři, aby úspěšně
zakončili pilotní počítačový kurz pořá-
daný čakovickou základní školou. Kurz
byl ze strany účastníků i ze strany pana
ředitele hodnocen velmi pozitivně. Jed-
ním z největších přínosů byla mezige-
nerační spolupráce, která se, díky pře-
vtělení žáků školy do lektorů kurzu,
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Přednášková a tématická odpoledne v klubu
seniorů

12. 9. 14.00 hod. Senior Help - "Mentální hygiena seniorů"

19. 9. 14.00 hod. Anna Kordič - "Písně modrého Jadranu"

26. 9. 14.00 hod. PhDr. Jiří Sommer, CSc. - "Byl Říp opravdu vyvolenou

horou praotce Čecha?"

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 - 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 červenci–srpnu 2012.

HODINOVÝ MANŽEL, tel. 608 799 939.
Provedu veškeré menší opravy na vašem
bytě, domku i zahradě. Kdykoliv zavoláte,
přijedu PO - NE.

Žaluzie, rolety, sítě, markýzy, garnýže,
shrnovací dveře, čalounění dveří, silikon.
těsnění, stropní sušáky prádla, malování.
Petříček 606 350 270, 286 884 33

Od září 2012 hledáme spolehlivou 
a pracovitou paní (aktivní důchodkyni),
která by nám pomohla s péčí o domác-
nost a 10 letou dceru. Předpokládaný
rozsah práce je cca 15 hodin týdně.
Požadujeme časovou flexibilitu v ÚT, ST,
ČT a PÁ, vždy odpoledne. Lokalita:
Praha 9 Miškovice. Nabízíme odměnu
110 Kč/hod. V případě zájmu volejte po
18 hod na číslo 603 893 980.

KURZY POSILOVÁNÍ PAMĚTI PRO ZAČÁTEČNÍKY
Klub seniorů ve spolupráci se Senior Helpem pořádají 5-ti dílný

"Kurz posilování paměti pro začátečníky". Každé úterý 4., 11., 18. a 25. 9. 
a 2. 10. 2012 vždy od 15.00 hod. v klubovně, Cukrovarská 52.  Počet účast-
níku je však omezen. Své dotazy a přihlášky prosím směrujte na paní J. Soro-
kovou na tel. 777 492 981 nebo 283 061 427. 

Cíle tréninku paměti:
■ Podpořit seniory k soběstačnosti
■ Pomoci seniorům zlepšit kvalitu života
■ Posílit kognitivní funkce účastníků
■ Naučit účastníky používat mnemotechniky v praxi
■ Posílit sebevědomí účastníků
■ Podpořit zdravý životní styl během stárnutí a osobní zodpovědnost
■ Seznámit seniory s možnostmi domácího trénování paměti 
■ a vytváření rezervní mozkové kapacity.

Vycházky: 
6. 9. Vycházka s Evou Sokolovou 

na Vyšehradský hřbitov
Procházka národním pohřebištěm s výkla-
dem o významu a životních osudech osob-
ností, které tu sní svůj věčný sen. Sraz
účastníků vycházky na stanici Čakovice
(konečná Tesco Expres) ve 12.00 hod.
Odjezd autobusem č. 140 směr Letňany. 

výborně rozvíjela. Všichni účastníci,
kteří absolvovali patnáct lekcí, obdrže-
li od ředitele školy osvědčení o úspěš-
ném absolvování kurzu. Díky velkému
úspěchu tohoto projektu plánuje škola
otevření dalšího kurzu i v příštím škol-
ním roce.

ZŠ Dr. Edvarda Beneše, 
Praha - Čakovice
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