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Čakovické posvícení vedlo 
kolem celého světa, str. 8 a 9
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V ČAKOVICÍCH



2 inzerce

!!! Vyklízení - Stěhování !!! Vyklízíme 
byty, domy, sklepy, pozůstalosti atd. Od-
voz starého nábytku a jiných nepotřeb-
ných věcí z z domácnosti i zahrady na 
skládku. Stěhování. Telefon: 773 484 056

Kácení a řez rizikových stromů 
stromolezeckou technikou. 

Tel.: 606527091

Kupujete byt či dům a nevíte si rady s financováním, smlouvami atd? 
Rekonstruujete nebo stavíte a potřebujete poradit s financováním?

Splácíte drahý úvěr a chcete výrazně ušetřit? Máte několik půjček a chtěli byste 
splácet jen jednu a ještě ušetřit? Potřebujete dobře pojistit svou nemovitost 

nebo sebe ale ne draze? Poradenské služby zdarma: 
Ing. Gabriela Bartošová, Hypoteční a pojišťovací makléř, Franšíza Gepard 

Finance, a.s., Biskupská 1157/14, Praha 1, Mobil: 603958930

Prodám luxusní mezonetový byt v Čakovicích
Osobní vlastnictví • 5+kk • 160 m2 • 4/5 patro • balkon 2x • terasa • garážové stání 2x

Cena: 6 495 000,-   Kontakt na majitele: Ing. Jan Hušek, 606 602 286, jan.husek1@gmail.com

Byt je ihned k nastěhování bez potřeby dodatečných investic.

inz_CAKOVICE.indd   1 10/18/14   9:53 PM

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 26.6.13   13:19

Dlouhodobě pronajmu zděnou garáž v ul. U Nádraží. 
Cena: 1.000,-Kč. Tel.: 603 252 881
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Dobrá zpráva pro pejskaře
Dobrá zpráva pro pejskaře, kteří by si se svými čtyřnohými 
mazlíčky chtěli zařádit i mimo okolí svého bydliště. 
U čakovických rybníků totiž byla slavnostně otevřena 
Psí loučka. A až se najdou prostory, otevře se i v Miškovicích 
a Třeboradicích.

Zaznamenali jste zvýšený hluk v okolí 
kbelského letiště?
"Jednou za čas dochází k motorovým zkouškám," vysvětluje 
velitel kbelského letiště plukovník David Klement a dodává, že 
hluk už nebude. Letouny AN 26 se totiž prodávají.

Největší sporovní osobnost naší městské části
Největší sporovní osobností, která na území naší městské části 
aktivně sportuje, je třeboradický fotbalista Zdeněk Šenkeřík, 
účastník a střelec v prestižní Lize mistrů. V třeboradickém SK 
předává své zkušenosti i těm nejmenším hráčům.

Čakovický DDM Praha 9 dělá pro děti 
řadu nejrůznějších akcí
Jak se nám svěřila vedoucí DDM Jarmila Šťastná, tak září a říjen 
byly opravdu hodně nabité měsíce. A v listopadu na děti čeká 
například Nocování za tajemnými dveřmi.

Odstartovala v Třeboradicích nová 
rocková tradice?
Luděk Žofák a sdružení LíPa pořádalo první ročník Rock 
Festivalu Třeboradice. Na něm vystoupelo pět představitelů 
regionální rockové scény a to před zraky zhruba dvou stovek 
návštěvníků.

Tradiční Čakovické posvícení letos bylo ve 
znamení cestování kolem celého světa
Návštěvníci ochutnávali pochoutky ze všech koutů zeměkoule, 
sledovali exotická taneční a hudební vystoupení. A - světe div 
se - přijel i Michael Jackson!

Z obsahu

U nás v Čakovicích – zdarma pro své občany vydává měsíčně MČ Praha – Čakovice, Periodický tisk úzmeního samosprávného 
celku, náměstí 25. března 121, 196 00 Praha – Čakovice, IČ: 00231291 – tel.: 283  061  419, fax: 283  933  497, email:  
unas@cakovice.cz, mestska.cast@cakovice.cz, www.cakovice.cz. Za obsahovou a gramatickou správnost příspěvků nesou 
odpovědnost autoři. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, redakčně upravovat, případně nepřijmout k  otištění. 
Nevyžádané rukopisy a  fotografie se nevracejí. Za  obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Redakce: Michal Káva, 
Kateřina Marszálková. Jazyková korektura: Michal Káva. Příjem inzerce: inzerce@cakovice.cz, tel.: 283 061 426. Evidenční číslo 
MK ČR E 14335. Sazba: MS-Design, tisk: Vydavatelství MAC, spol. s r. o. Distribuci do všech poštovních schránek v MČ Praha 
– Čakovice zajišťuje Úřad MČ – toto číslo vyšlo v říjnu 2014.

Slovo 

starosty

volební říjen je za námi a já bych vám chtěl 
poděkovat za téměř padesátiprocentní účast 
při volbách. Ukázali jste, že vám není osud 
městské části lhostejný a z řady politických 
stran i jednotlivých kandidátů jste vybrali je-
denadvacetičlenné složení zastupitelstva.

Až budete číst příští číslo našeho časopisu, tak 
už bude známé nové složení vedení radnice, 
které se bude o naši městskou část starat po 
dobu dalších čtyř let a které bude pokračovat 
v námi započaté práci. Máme za sebou čtyři 

krásné společné roky a já věřím, že to byly 
roky úspěšné a že neméně povedené bude 
i další volební období.

Nové radě, která vznikne z ustavující schůze 
zastupitelstva, přejí hodně pevných sil, radost 
z vykonané práce a šťastnou ruku při rozho-
dování.

Loučí se s vámi váš
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.

Vážení spoluobčané,
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Výsledky komunálních voleb MČ Čakovice

ČMT
27,96

Pro Prahu
21,4

ODS
16,08

ANO 2011
9,57

KDU-ČSL a Zelení
7,96TOP 09

5,76
ČSSD
5,41

KSČM
4,86

Domov
0,99

Strany Hlasy  
(v %)

ČMT 27,96 obhajuje 8 mandátů, strana získala 16622 hlasů (obsadili 7 mandátů)

Pro Prahu 21,40 neobhajuje žádný mandát, strana získala 12725 hlasů (obsadili 5 mandátů)

ODS 16,08 obhajuje 6 mandátů, strana získala 9563 hlasů (obsadili 4 mandáty)

ANO 2011 9,57 neobhajuje žádný mandát, strana získala 5692 hlasů (obsadili 2 mandáty)

KDU-ČSL a Zelení 7,96 neobhajuje žádný mandát, strana získala 4732 hlasů (obsadili 1 mandát)

TOP 09 5,76 obhajuje 1 mandát, strana získala 3423 hlasů (obsadili 1 mandát)

ČSSD 5,41 obhajuje 3 mandáty, strana získala 3219 hlasů (obsadili 1 mandát)

KSČM 4,86 neobhajuje žádný mandát, strana získala 2891 hlasů (neobsadili žádný mandát)

Domov 0,99 neobhajuje žádný mandát, strana získala 586 hlasů (neobsadili žádný mandát)
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Klub seniorů
Přednášky na listopad
12.11., 14.00, PhDr. Jiří Sommer –  
„Spojené arabské emiráty“

26. 11., 14.00, Eva Sokolová: 
„Významné šlechtické rody - 
Martinicové“

Přednášky na prosinec
3. 12., 14.00, Eva Sokolová – „Jak se 
slaví vánoce ve světě“

4. 12. od 9.15 v MŠ Něvská, program 
– „Vracíme se do školky“

Děti ze Sluníčka pod vedením Majdy 
Svobodové a spol.  si připravily pro naše 
seniory malý hudební program. Vystou-
pení proběhne v mateřince. 
 
10. 12., 14.00, IC Creativ - Z. Zelenková 
– „Embosovaná přáníčka“

17. 12.,14.00, Marie Menčíková – 
„Vánoční vazby z živých květin“

29. 12., Vycházka s Evou Sokolovou
Nejkrásnější pražské jesličky v Kostele 
p. Marie Andělské. Spojeno s návštěvou 

Kláštera Kapucínů. Sraz účastníků vy-
cházky v 11.00 hodin na konečné bus 
v Čakovicích.

mĚStSkÁ čÁSt

Přehled zvolených zastupitelů

Strany Počet 
mandátů

Hlasy 
v %

Zvolený zastupitel Počet 
hlasů

ČMT 7 27,96 Mgr. Kateřina Arnotová 912

RNDr. Miroslav Marada, Ph. D 906

Mgr. Jiří Slavík 839

Mgr. Lenka Kubcová, Ph. D. 837

Petr Novák 801

Ing. Roman Šemík 801

Mgr. Daniel Štech 811

Pro Prahu 5 21,40 Ing. Alexander Lochman, Ph. D. 778

Ivana Heřmánková 726

Mgr. Martin Střelec 695

Michal Linhart 680

Michaela Kubernatová 638

ODS 4 16,08 Ing. Jiří Vintiška 744

Jana Kosová 504

Jindra Soroková 530

Ludmila Vargová 508

ANO 2011 2 9,57 Ing. Roman Hanák 336

Ing. Jarmila Bendová 345

KDU-ČSL a Zelení 1 7,96 Daniel Kajpr 323

TOP 09 1 5,76 Ing. Michal Motyčka, DiS. 215

ČSSD 1 5,41 Bc. Blanka Klimešová 209

Vánoční setkání seniorů se bude 

konat 10.12.2014 od 16.00 hodin 

v SOŠ a SOU Čakovice, Ke Stadio-

nu 623. Připraven kulturní program 

a občerstvení.
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 » V Domě dětí a mládeže bylo 
v září a říjnu pořádně živo. O akcích, 
které se pro děti uskutečnily, jsme 
si popovídali s Jarmilou Šťastnou, 
vedoucí čakovického DDM Praha 9.

Po prázdninách děti odstartovaly nový 
školní rok sportovně laděnou akcí „Star-
tujeme!“, na níž si zasoutěžily na nej-
různějších herních stanovištích, zaská-
kali v nafukovacím hradu, zúčastnily se 
výtvarné dílny a prohlédly si prostory 
DDM, kde od poloviny září začaly probí-
hat kroužky.

„Akce Startujeme! proběhla v Čakovicích 
už podruhé. Zatímco loni jsme měli pou-
ze čtyři herní stanoviště v prostorách 
základní školy v Jizerské ulici, tak letos 
jsme díky prostorám našeho Domečku 
soutěžili venku i uvnitř,“ pochvaluje si 
Jarmila Šťastná.

„Do budoucna bychom chtěli zachovat 
místo konání, tedy takzvaný Vatikán, 
aby se rodiče i děti seznámili s naší po-
bočkou a poznali prostory, na jejichž 
zkrášlování a výzdobě se podílejí jak 
lektorky našeho dopoledního vzdělá-
vacího programu Krystálek, tak i lektoři, 
kteří zde v odpoledních hodinách vedou 
kroužky,“ kouká se směrem k dalším roč-
níkům.

Pořádně nabitý byl říjen, během 
nějž se děti rozhodně nenudily
„Děti, které rády něco vyrábějí, se zúčas-
tily naší Podzimní dílny, ve které se nau-
čily, jak se dělá podzimní věnec. Ten, kdo 
nechtěl trávit dva prázdninové říjnové 

dny doma se s námi vydal na náš dvou-
denní příměstský tábor Putování lesních 
skřítků, kde si děti užily výtvarné tvoření, 
výlety do přírody i do centra Prahy, kde 
jsme navštívily Muzeum strašidel,“ při-
bližuje Jarmila Šťastná bohatý říjnový 
program.

Ten završila zahradní akce 
Po stopách strašidel

DDM nabízí dětem pestrý program a také volná místa 
v nejrůznějších kroužcích

němi či bílou paní. Na závěr akce se děti 
mohly nechat zkrášlit u našich lektorů, 
kteří je namaskovali jako skutečná stra-
šidla, upíry a Frankensteiny. Kdo se navíc 
zúčastnil strašidelného kvízu, mohl si vy-
brat mezi hračkami či časopisy s dárky,“  
usmívá se vedoucí čakovického DDM 
při vzpomínce na povedenou akci, které 
se zúčastnilo kolem dvou stovek lidí. „To 
bylo hezkou odměnou pro všechny, kdo 
se na akci podílel. Ať už přímo svou po-
mocí při obsluze herních stanovišť nebo 
přípravou soutěže a propagací samotné 
akce,“ chválí své spolupracovníky.

A co na děti v DDM čeká v listopadu? 
Například akce „Nocování za tajemnými 
dveřmi“, která se koná z pátku na sobo-
tu 14. a15. listopadu od 16 do 16 hodin, 
v rámci které se výprava vydá do svíčkár-
ny a knoflíkárny v Šestajovicích, odkud 
si budou děti moci odnést vlastnoruční 
výrobek či vánoční dárky pro své blízké.

Text: Michal Káva  
Foto: DDM Praha 9

Volná místa v kroužcích 
v čakovickém DDM
Angličtina pro nejmenší (pro děti ve 
věku 4-6 let) – kroužek probíhá každé 
pondělí od 16 do 17 hodin
Angličtina pro začátečníky (8-12 let) 
– pondělí 14-15 hod.
Školáček (příprava předškoláků 4-6 
let na školní docházku) – středa 16-17 
hod.
Svět zvířat (3-6 let) – úterý 16-17 hod.
Malý jogínek (jóga pro děti ve věku 
3-6 let) – středa 18-19 hod.
Tvůrčí psaní (10-15 let) – každé 
pondělí 17-18 hod.
Dramatický kroužek (10-15 let) – 
středa 15:30-17 hod.
Výtvarný ateliér (8-15 let) – pondělí 
15-16:30 hod.
Standardní a latinsko-americké 
tance (8-12 let) – čtvrtek 16:30-17:30
Pro přihlášení do našich kurzů či bližší 
informace o nich volejte paní Jarmile 
Šťastné na telefonní číslo 734 134 
013 nebo pište na mailovou adresu 
jarmila.stastna@ddmpraha9.cz.

Volná místa v kroužcích 
v čakovickém DDM
Angličtina pro nejmenší (pro děti ve 
věku 4-6 let) – kroužek probíhá každé 
pondělí od 16 do 17 hodin
Angličtina pro začátečníky (8-12 let) 
– pondělí 14-15 hod.
Školáček (příprava předškoláků 4-6 
let na školní docházku) – středa 16-17 
hod.
Svět zvířat (3-6 let) – úterý 16-17 hod.
Malý jogínek (jóga pro děti ve věku 
3-6 let) – středa 18-19 hod.
Tvůrčí psaní (10-15 let) – každé 
pondělí 17-18 hod.
Dramatický kroužek (10-15 let) – 
středa 15:30-17 hod.
Výtvarný ateliér (8-15 let) – pondělí 
15-16:30 hod.
Standardní a latinsko-americké 
tance (8-12 let) – čtvrtek 16:30-17:30
Pro přihlášení do našich kurzů či bližší 
informace o nich volejte paní Jarmile 
Šťastné na telefonní číslo 734 134 
013 nebo pište na mailovou adresu 
jarmila.stastna@ddmpraha9.cz.

„Děti si mohly nejen zasoutěžit o slad-
ké ceny, ale také se dozvědět zajímavé 
informace o známých českých straši-
dlech. U vstupu do budovy si vyzvedly 
se svými rodiči hrací kartu a mohly se 
vydat na herní stanoviště. Čekal je hod 
papírovou dýní do koše, přenos dýně na 
lžíci, v čemž většinou hravě trumfly své 
rodiče a rychleji došly do cíle. Uvnitř bu-
dovy pak vyráběly duchy z papírových 
talířků, chytaly strašidla do lasa, srážely 
mumií kuželky, pomáhaly drobným pa-
voučkům vymotat se ze sítí a pomohly 
nám obydlet strašidelný hrad duchy, dý-
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Odstartovala v Třeboradicích nová rocková tradice?
 » Na rozloučení s létem se usku-

tečnil 1. ročník ROCK FESTIVALU 
TŘEBORADICE, který pořádali Luďa 
Žofák  a sdružení LíPa. Festival se 
konal v zahradním areálu restaurace 
v Třeboradicích a zúčastnilo se jej 
šest kapel. Od 16 do 22 hodin se 
vystřídaly různé odstíny rocku - rock  
s nádechem jazzu v podání uskupe-
ní „Na chvíli“, svěží mladistvý rock 
se skupinami „Pilot“, „Accenttrick“ 

a „One Gig Heroes“ a klasický rock, 
který hrály skupiny „Apnoe“ a čako-
vický „Generační problém“. Všichni 
účinkující jsou představiteli regio-
nální rockové scény. 

Po celou dobu produkce panovala mezi 
posluchači příjemná, uvolněná nálada. 
Návštěvníky potěšil půllitr piva zahrnutý 
v ceně vstupného. Rockové skladby, bez 
výjimky autorská tvorba, rozparádily vel-
kou část publika.

Přibližně dvě stovky návštěvníků festi-
valu ocenilo snahu pořadatelů připravit 
akci také pro dospělé. Pořadatelé děkují 
všem fanouškům a věří, že se podařilo 
odstartovat tradici hudebních akcí před-
stavujících rockovou scénu naší městské 
části a blízkého okolí. Stejně tak věříme, 
že obyvatelé naší městské části zachova-
jí přízeň rockové hudbě.

Text: Luděk Žofák a LíPa
Foto: Kateřina Marszálková
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Čakovické posvícení vedlo kolem celého světa

 » Říjnové Čakovické posvícení, 
letos konané s podtitulem Cesta 
kolem světa za jediný den, bylo 
jedním z nejpovedenějších. Ná-
vštěvníci se totiž ocitli v nejrůz-
nějších koutech světa a mohli ne-
jen ochutnat exotické pochoutky, 
ale také vidět cizokrajnou kulturu 
v rozličných formách.

Vedle stánků s českými tradičními po-
chutinami se gurmáni mohli přenést 

na africký kontinent a ochutnat něco 
z tamních specialit. A aby toho neby-
lo málo, tak šéfkuchař Pavel Hanák 
připravoval hostinu z hmyzu. Hmyzí 
dobroty byly v nabídce také ve stán-
ku mladých vědců a velká spousta 
návštěvníků našla tu odvahu, aby 
ochutnala červa nebo kobylku. A bylo 
to chutné!

Nejmenší návštěvníci se bavili při po-
hádkových vystoupeních známých 

postaviček Jů a Hele, své vystoupení 
předvedly děti z MŠ Miškovice nebo 
ZŠ E. Beneše, zlatým hřebem hudební 
části programu bylo velké překvapení. 
Do Čakovic totiž přijely dvě hudební 
legendy, Michael Jackson a Freddie 
Mercury.

Každý si zkrátka přišel na své a nikdo 
se nenudil. A všichni už se těší na další 
ročník. (kafe)
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 » Máte doma čtyřnohého mazlíčka, 
se kterým vám připadá venčení ko-
lem domu nudné pro vás i pro něj? 
Rádi byste si vaše venčení zpestři-
li? Tak přesně pro vás byla nedávno 
otevřena psí loučka u čakovických 
rybníků. Návštěvníci mohou se svý-
mi psy využívat řadu prolézaček 
a překážek.

„Hřiště jsou nyní zatím pouze jakýmsi zá-
kladem. Rozhodně je naším cílem je dále 
vylepšovat a doplňovat další prvky, tak 
jak budou dostupné finance,“ vysvětluje 
místostarosta Jiří Vintiška.

Při slavnostním otevření měly největší 
radost pochopitelně děti. Ty kromě sle-

Máte doma psa? Vyrazte s ním na psí loučku

dování toho, jak to jejich pejskům na 
překážkách jde, usedly ke stolečkům do 
dětského koutku, kde si malovaly zvířát-
ka a vyzkoušely si řadu různých zábav-
ných her.

„Během otevření jsme uvedli, že očeká-
váme i zpětnou vazbu od samotných 
pejskařů. Chceme vědět, co by se jim 
a jejich pejskům líbilo pro další vylepše-
ní louček. Co budeme určitě dále sledo-
vat, je kvalita povrchu. Jsme si vědomi, 
že obě loučky byly dělány nízkonáklado-
vě a v případě, že budou povrchy nevy-
hovující, tak je budeme ještě upravovat,“ 
vzkazuje čakovický místostarosta všem 
pejskařům.

Akci pořádala městská část Praha Čako-
vice ve spolupráci se záchrannou stanicí 
Lary, jejíž členové poté přítomným po-
povídali o své práci při odchytu zvířat, 
o následné péči o ně a děti tajily dech 
zejména při tom, když jim zvířecí záchra-
náři předváděli své pracovní nástroje.

Psí loučka za „Baumitem“ není jedinou, 
která by v budoucnu mohla v naší měst-
ské části stát.

„Rádi bychom také podobné zařízení 
připravili i v Třeboradicích a Miškovicích, 
kde ale zatím nejsou vytipovány vhodné 
pozemky,“ dodává Jiří Vintiška.

Text a foto: Michal Káva
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V okolí kbelského letiště už bude větší klid

Máte nepotřebné oblečení? Potex ví co s ním

 » Připadalo vám, že během října 
jste v okolí Letiště Kbely zazname-
nali větší ruch, než bylo obvyklé? 
Vaše domněnka byla správná, ale 
zvýšený ruch už je minulostí.

„Vzhledem k odprodeji nepotřebné a za-
staralé ruské techniky, letounů AN 26, 
které musíme udržovat v rámci správy 
majetku ČR, dochází jednou za čas k mo-
torovým zkouškám, které samozřejmě 
zvyšují hladinu hluku na vysokou úro-
veň,“ vysvětluje velitel kbelského letiště 
plukovník David Klement.

 » Babí léto nám letos přálo, ale za okny už nyní panují dny 
s chladnými rány. To je ideální čas k přeměně  šatníku na podzim-
ní a zimní oblečení, boty a doplňky.

Než tedy uschováte letní věci do zadních šuplíků a skříní, projděte je a za-
myslete se nad tím, jestli jste je v jarní a letní sezóně využili. Kam s oble-
čením, které již nepotřebujete?  Do popelnice rozhodně nepatří!  Využijte 
textilní kontejnery Potex, které najdete například u prodejny Globus.

Kontejnery na textil v Praze a blízkém okolí už mají, nebo brzy dostanou, 
nový kabát, který vám hned napoví, co se s odloženým oblečením stane 
a kterým organizacím tak díky tomu pomáháte.

Pokud se chcete dozvědět, proč je recyklace textilu tak důležitá nebo 
kde se ve vašem okolí kontejnery nachází, doporučujeme nahlédnout na 
stránky www.recyklujemetextil.cz.   (ab)

Zvýšený hluk ale nemá 
dlouhého trvání
„Výše zmíněné letouny budou v nejbliž-
ší době prodány novému majiteli a po 
tomto prodeji již nebude docházet ke 
zvyšování hladiny hluku, což je pro ob-
čany z okolí Letiště Kbely určitě příjem-
nou zprávou. Občanům se omlouváme 
za způsobené nepříjemnosti a věříme, 
že v budoucnu po prodeji této techni-
ky, již nebude ke stížnostem docházet,“ 
vzkazuje plukovník Klement.  (kafe)
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Zdeněk Šenkeřík střílel góly v Lize mistrů 
a teď je sází v třeboradickém dresu v praž-

ském přeboru. Foto: Michal Káva

 » Největší osobností, která na území 
naší městské části aktivně sportuje, 
je bezesporu třeboradický fotbalo-
vý útočník Zdeněk Šenkeřík. Ten se 
nejvíc proslavil na hrotu Slavie, s níž 
postoupil do Ligy mistrů a dal vů-
bec první slávistický gól v prestižní 
soutěži. I když je mu teprve 33 let, 
vrcholový fotbal už nehraje – muž-
ský přebor kombinuje s trénováním 
dětí. Na zádech má stále stejné čís-
lo, které ho provázelo celou kariéru 
- 14, jen kulisy se trochu změnily. 
Přesto je spokojený.

Nepředstavoval jste si před pár roky, že 
budete ve 33 letech ještě hrát ligu?

Určitě jsem si to říkal. Když jsem odchá-
zel z Ostravy (léto 2012), ještě jsem čekal 

Fotbal mě pořád baví, to je základ, 
usmívá se Zdeněk Šenkeřík

nějakou nabídku, která bohužel nepřišla. 
Když jsem skončil před rokem ve stříž-
kovské Bohemce, nechtělo se mi jezdit 
nějaké Rakousko nebo Německo. Třebo-
radice mám kousek od baráku... Nemám 
tam nějaké extra peníze, jak si někdo 
může myslet, hraju pro zábavu. Vím, že 
jsem v profesionálním fotbale skončil 
brzo, ale to, čeho jsem dosáhl, bylo ade-
kvátní mým kvalitám. Nikdy jsem netvr-
dil, že bych měl hrát za Real Madrid.

Přesto jste ještě klidně v lize mohl pů-
sobit, ne?

Po konci ve Slavii jsem myslel, že půjdu 
do zahraničí. Přišla nabídka z Ázerbaj-
džánu, ale to mě nelákalo, protože jsem 
hrál v Turecku a do podobné země se mi 

už nechtělo. Být tam sám, to fakt není 
žádný med. V Turecku se pořád měnili 
trenéři, stále nás zavírali na bázu, nebyla 
šance na nějaký osobní život. Měl jsem 
z  toho strach, ani peníze mě za tuhle 
cenu nepřesvědčily. Zvolil jsem Ostravu, 
což se nakonec ukázalo, že byla chyba. 
Tam jsem si to protrpěl.

Proč?

Majitel mi sliboval nějaké podmínky, 
které neplnil. Řekl jsem si, že nebudu 
dělat blbce, seknul jsem se, začal se s Os-
travou soudit, posílat upomínky, pak je 
stahovat. Nesoustředil jsem se na fotbal. 
Ale začnu u sebe: moje výkony nebyly 
takové, jaké by měly být. Troufám si ale 
tvrdit, že právě kvůli penězům. Ti lidé, 
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co mi dlužili, se nesnažili najít společnou 
řeč, spíš mi dávali najevo, že jsem dob-
ře placený. Tady v Česku se pořád hledá 
důvod, proč hráči nepracují, jak mají, ale 
má to i druhou stránku.

Že jim kluby často dluží, takže se logic-
ky nemohou soustředit výhradně na 
fotbal?

Ano, pak jsou hráči pod tlakem klubů, 
které řeknou, ať jdou klidně jinam, když 
se jim to nelíbí. I pro starší hráče je v ta-
kové chvíli složité ukočírovat kabinu. 
Buď je ten klub profesionální a má tak 
fungovat, nebo je amatérský. Jenže tady 
pořád někdo mlží a věci se dělají napůl. 
Byl jsem v klubech, kde to fungovalo: 
Jablonec, v Turecku, ve Slavii i v Norsku. 
Byly na mě nároky, ale nikde mi nevyčí-
tali, kolik beru.

Jste v Třeboradicích, které hrají Praž-
ský přebor. Chybí vám velké zápasy?

Obrovsky. Můžu si tisíckrát namlouvat, 
že nechybí, ale není to pravda.

Kde hledáte motivaci pro hraní na téhle 
úrovni?

Fotbal mám rád, a když mám něco rád, 
tak se k tomu namotivuju. Jasně, už vám 
netleskají plné stadiony, ale jen pár lidí, 
takže motivace jde logicky dolů, ale po-
řád mě fotbal baví, což je základ.

V přeboru se od vás čeká, že budete 
excelovat. Není to pro vás paradoxně 
složitější než v lize, kde jste byl jeden 
z jedenácti?

Je nás v přeboru z ligy víc a musíme s tím 

počítat. Když se nám nepovede zápas, 

řeší se to, trenéři proti nám víc motivují 

své hráče. Někdy je to bohužel za hrani-

cemi. S obránci je to v pohodě, tam pad-

ne i ostřejší slovo, ale to k fotbalu patří. 

Víc mi vadí, když to hecují trenéři. Měli 

by kluky učit hrát fotbal, ne je navádět, 

aby někoho zlomili. Beru to ale s nadhle-

dem, nechodím do soubojů moc ostře, 

radši kolikrát uhnu. A taky si dávám po-

zor, poznáte, když si jde někdo na hřiš-

tě vybít mindráky a nějaké zlo. Pak jsou 

hráči jako já ideálním terčem. Chci ze 

zápasu odejít po svých, podle toho se 

chovám.

Co vám vůbec dává hraní v přeboru, 
když to nejsou peníze?

Mám rád hecovačky, ve fotbalové kabině 
je srandu. Kdybych si chodil sám zabě-
hat do lesa, tak to není ono.

Jak se vám v přeboru obecně líbí? Co 
říkáte úrovni soutěže?

Přebor je v Praze hodně medializovaný, 
takže hráči a trenéři nechtějí prohrávat, 
aby se o nich psalo, že jsou poslední. 
I díky tomuhle má ta soutěž náboj. Sou-
peři jsou organizovaní, často hrajeme do 
plných, někdy jsem překvapený, jak kva-
litní mužstva tady jsou.

Láká vás vyhrát nejlepšího střelce pře-
boru, nebo byste případný úspěch bral 
jen jako vedlejší produkt ve chvíli, kdy-
by se dařilo mužstvu?

Nikdy jsem nebyl extra kanonýr, ale góly 
chci určitě dávat. Pokud bych se stal nej-
lepším střelcem, budu jen rád. Kanonýra 
jsem nikdy nevyhrál. (usměje se)

V roce 2002 jste ale skončil druhý v an-
ketě Objev roku. Neříkal jste si tenkrát, 
že míříte do reprezentace?

Cíle jsem měl vysoké, jednou jsem byl 
v reprezentaci jako náhradník, bohužel 
mi asi něco chybělo. Nebyl jsem úplně 
komplexní hráč. I když v době, kdy jsme 
se Slavií hráli Ligu mistrů, jsem možná 
reprezentační formu měl. To bylo vůbec 
krásné období, v němž se povedlo úpl-
ně všechno. Přišel jsem z Turecka, kde 
se nám nepodařilo postoupit do ligy, 
nevěděl jsem, co mě ve Slavii čeká, ale 
mužstvo si neskutečně sedlo. To byla po 
Turecku krásná odměna.

K vaší éře ve Slavii patří i souboje s To-
mášem Řepkou, které byly hodně ostré. 
Byl jste jeden z mála hráčů, kteří z něj 
neměli strach. Jak na tohle vzpomínáte?

To bylo dobrý, no... Řepka najednou 
vycítil, že do něj někdo šlape a nebylo 
mu to příjemné. Pak prohlašoval, že mě 
nezná a neví, kdo jsem. Někdo mi ale 
říkal, že mě dokonce zmínil ve své kníž-

ce. Asi jsem se mu zaryl do paměti. On 
se k tomu Řepka nemá, ale pochází čtyři 
kilometry od Nedašova, kde jsem se na-
rodil. Máme stejné kořeny na Moravě, 
ale do té doby jsme se neznali. Souboje 
s ním mi připomíná hodně lidí. I díky nim 
mám na derby pěkné vzpomínky.

Jak se vám dnes žije jako fotbalovému 
amatérovi?

Dodělávám si maturitu, trénuju v Třebo-
radicích ročník 2004, navíc dělám i indi-
viduální tréninky pro pár kluků, kteří se 
mi přihlásili. Chytlo mě to, myslím, že 
mám i pro roli trenéra docela předpokla-
dy. Chci to ale dělat postupně a neunáh-
lit se. U těch dětí vidím zlepšení, což mě 
motivuje.

A nějaká práce nebo podnikání?

Zatím nic. Řeknu to tak, že jsem během 
kariéry nebyl úplně hloupý a myslel jsem 
na zadní kolečka, což mě rodiče vždycky 
učili.

Jste z Valašska, ale vypadá to, že se 
usazujete v Praze. Nebo ne?

V Praze jsem s přestávkami od 18 let, 
znám to tady, mám tu bydlení, ale nej-
sem Pražák. Pořád mě to táhne na Mora-
vu, možná se to tak do budoucna vyvine.

Zahrajete si i v Praze občas na klarinet 
a klávesy, což jsou hudební nástroje, 
které ovládáte?

Do 14 let jsem hrál v malé dechovce na 
Valašsku, pak už byl jen fotbal. Před ro-
kem a půl jsem si koupil klarinet, takže 
do toho občas fouknu. Klávesy opráším 
poměrně často, když mě to přepadne, 
nebo mám doma sešlost.

Jaký žánr hrajete?

Jen moravský, Michala Davida určitě ne. 
V Třeboradicích chtěli, abych jim zazpí-
val na zápisném, to proběhlo. Ale na klá-
vesy jsem jim nehrál, nemá to cenu.

Proč ne?

Protože to, co hraju já, tam stejně nikdo 
neumí.

Radim Trusina, PFS
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Nohejbalisté Čakovic prošli první ligou jako nůž máslem. V základní části neztratili 
ani bod, v semifinále porazili Start 2:1 na zápasy, ve finále pak Zruč 2:0 a po roce jsou 

zpátky v extralize.

Čakovičtí fotbalisté se o první příčku tabulky 2.třídy přetahují s mužstvem Partisan 
Prague FC. Tedy s mužstvem složeným z Angličanů žijících v Praze. Snímek je ze 
vzájemného utkání těchto soupeřů, v němž hráči TJ Avia doma vyhráli hladce 5:1.

O dvě nejvýznamnější sportovní události naší městské části se v dosavadním prů-
běhu podzimu postarali nohejbalisté TJ Avia Čakovice. Oba celky totiž postoupily ze 
svých soutěží! „A“ tým se po roční pauze vrátil mezi nohejbalovou extraligu a postup 
do 1. ligy vybojovalo „béčko“. V příštím čísle U nás v Čakovicích se můžete těšit na 
obsáhlý rozhovor s trenérem a hráči úspěšných týmů.

Čakovickým fotbalistům se začíná blýskat na lepší časy. Před podzimní částí přišel 
k mužstvu trenér František Lukačovič, který v minulé sezoně vedl v přeboru Bohe-
mians Praha B a sebou si ze Střížkova přivedl také několik posil, včetně nestárnoucí-
ho kanonýra Pavla Mráze. Čakovický tým se přetahuje o vedení v tabulce skupiny D 
2. třídy s týmem Partisan Prague a rád by postoupil o soutěž víc. Fotbalové jaro bude 
určitě zajímavé!

Sbírka ošacení pro Diakonii Broumov 
 
 
 
Kdy?  dne 11. listopadu 2013 (pondělí) od 13,00 – 18,00 hod.  
  dne 12. listopadu 2013 (úterý)     od 13,00 – 16,00 hod. 
 
 
Kde?  Klub seniorů, Cukrovarská 52, Praha 9 – Čakovice 
 
 Naším prostřednictvím můžete darovat: 

• letní i zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, závěsy 
• Látky (minimálně 1m2  ), prosíme, nedávejte odřezky a zbytky látek 
• péřové přikrývky (i samotné peří), polštáře, deky a spací pytle 
• školní a sportovní potřeby 
• hračky – nezničené, rozbité Vám budou vráceny 
• obuv – veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené 

gumičkou, aby se boty neztratily  
• kabelky, batohy a školní tašky 
• domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 
• kožené i koženkové oblečení, bundy, pravé i umělé kožichy 
• prací a čistící prostředky, hygienické a toaletní potřeby 

 
 

Věci, které vzít nemůžeme: 

• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – 
z ekologických důvodů 

• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí 
• znečištěný a vlhký textil - musíme jej nechat na vlastní náklady 

zlikvidovat 

 
Upozornění: 
Oděvy nenoste volně, jinak nebudou přijaty. Vhodné je dát je do krabic 
nebo pytlů.  
Vámi darované věci jsou určeny nejen dětem, ale i dospělým osobám, které 
se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Poničené hračky a potrhané ošacení 
již nikomu neposlouží a vzniknou tím pouze vyšší náklady na jejich 
likvidaci. Proto vás žádáme, abyste takové věci nenosili!!!! 
 

Děkujeme za Vaši pomoc 

Kdy?

dne 18.listopadu 2014 (úterý)  
od 13,00 – 16,00 hod. 

Sbírka ošacení pro Diakonii Broumov

Kde?

Klub seniorů, Cukrovarská 52,  
Praha 9 – Čakovice

Naším prostřednictvím můžete darovat: 
letní i zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) • lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, závěsy • látky (minimálně 
1m2), prosíme, nedávejte odřezky a zbytky látek • péřové přikrývky (i  samotné peří), polštáře, deky a spací pytle • školní 
a sportovní potřeby • hračky – nezničené, rozbité Vám budou vráceny • obuv – veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo 
spojené gumičkou, aby se boty neztratily • kabelky, batohy a školní tašky • domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše 
nepoškozené • kožené i koženkové oblečení, bundy, pravé i umělé kožichy • prací a čistící prostředky, hygienické a toaletní 
potřeby

Věci, které vzít nemůžeme: 
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce • nábytek, jízdní kola a dětské kočárky • znečištěný a vlhký 
textil 

Upozornění:
Oděvy nenoste volně, jinak nebudou přijaty. Vhodné je dát je do krabic nebo pytlů. Vámi darované věci jsou určeny nejen 
dětem, ale i dospělým osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Poničené hračky a potrhané ošacení již nikomu 
neposlouží a vzniknou tím pouze vyšší náklady na jejich likvidaci. Proto vás žádáme, abyste takové věci nenosili!

Děkujeme za Vaši pomoc

dne 19. listopadu 2014 (středa) 
od 13,00 – 17,00 hod.

Dvojitý postup nohejbalistů!

Fotbalisté Čakovic jsou na vzestupu
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 » V sobotu 22. listopadu můžete 
zabít dvě mouchy jednou ranou – 
užít si rockovou hudbu a zároveň 
pomoct handicapovaným sportov-
cům. V sálu restaurace Maximum 
na Slaviborském náměstí v Třebora-
dicích totiž proběhne již pátý ročník 
hudebního festivalu Kárafest.

Na něm vystoupí bez nároku na honorář 
pět skvělých kapel – Apnoe, Hrábě Hu-
bert, Index, Generační problém a Doktor 
Triceratops. Vstupné činí 100 korun, děti 

Hudbou na podporu vozíčkářů již popáté
do patnácti let to mají zdarma.

„Jde o benefiční rockový festival na pod-
poru florbalového klubu EWSC Praha 
a především jeho týmu Jaguars, jehož 
sportovci se věnují florbalu na elektric-
kých vozících. Každý, kdo přijde a zakou-
pí si za stovku vstupenku, tak podpoří 
mladé aktivní sportovce s handicapem, 
které stojí sportování hodně peněz 
a  bez pomoci by aktivní život vést ne-
mohli. Získané peníze se používají jak 
na mezinárodní turnaje v Česku nebo 

v zahraničí, ale také na náklady spojené 
s pravidelnou činností klubu,“ vysvětluje 
pořadatel akce Boris Zindulka.

Prostory pro festival zdarma poskytla 
restaurace Maximum Třeboradice, bez-
chybný zvuk pro vystupující hudebníky 
i návštěvníky pod pódiem zařídí spo-
lečnost Zindulka & Partners. Další infor-
mace najdete na webových stránkách 
www.karafest.cz.   (kafe)



Web: www.projesle.cz 
E-mail: info@projesle.cz   

Rodiče nám svěřují to nejcennější, co mají, 
a my jim ručíme našimi zkušenostmi.

Kde nás najdete:  
Praha 8 - Dolní Chabry „V Budyšínské“ 
Měšice – „Nad Babím dolem“  
Praha 8 – Ďáblice „Kokořínská“ 
Praha 10 - Dubeč 
Praha 4 – Krč „Točitá“

 soukromé jesličky pro děti 
      od 12 měsíců do 4 let
 zdravotní sestřičky a speciální pedagogové
 vývojový program, keramika, 
      angličtina, dětská jóga
 otevřeno od 7 do 18 hodin
 výhodné progresivní školné

ProJesle
Soukromé jesle a školky
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Volejte Denisu

603 400 540

MASÁŽE
od 145 Kč 

masazealinie.cz
facebook.com/masazealinie

VÝŽIVA
od 125 Kč

tel.: 777 111 247, info@sun-way.cz, www.sun-way.cz 
 

konzultace a zaměření ZDARMA

ŽALUZIE - ROLETY - MARKÝZY
SÍTĚ PROTI HMYZU

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, 
www.zaluzie-rolety-praha8.cz

PEDIKÚRA Miškovice (145,- Kč, s docházkou 195,- Kč), tel.: 
606 500 867. MASÁŽE za příznivé ceny, tel.: 606 106 366.

Jste těhotná maminka a bolí Vás záda? Přijedu Vás 
namasírovat, první masáž ode mne máte za 170 Kč. Volejte 

na 603 400 540. Zdravotní masérka Denisa.

Přírodní léčba a detoxikace. Mladý ječmen a chlorella jako 
průvodci pro obnovu přirozeného zdraví bez léků.

Osobní poradenství. Tel. 602688770, 
adela.obermajerova@gmail.com

Ženské kruhy s harmonizačním 
cvičením Mohendžodáro. Jemné 

cvičení dle MUDr. Sičové. Blahodárné na 
ženské pohlavní orgány, močové cesty, 
pocit vitality. ZC Livingston, Čakovice. 

Přihlášky na tel. 602688770,  
zenalecitelka.blogspot.cz.

Hledám typaře (doporučitele) hypotečních klientů. 
Koupě, prodej, výstavba, rekonstrukce, refinancování úvěrů 
a konsolidace. Slušná provize dle dohody. V případě zájmu 

mne kontaktujte: Ing. Gabriela Bartošová, Hypoteční 
a pojišťovací makléř, Franšíza Gepard Finance, a.s.
Biskupská 1157/14, Praha 1, Mobil: 603958930

HODINOVÝ MANŽEL - stavební inženýr. 
Práce v domácnostech - spolehlivě, pečlivě, kvalitně 
(www.manzelhodinovy.cz), tel. 774 908 240

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

Cvičení pondělí BODY BALANCE, čtvrtek PLOCHÉ BŘICHO 
+ PEVNÝ ZADEK, 20 – 21 hodin tělocvična ZŠ Čakovice, 
1  lekce 70 Kč, 10 lekcí 600 Kč, od 15.  9. 2014, Soňa Křížová, 
tel. 608 981 791


