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Čakovická gastr. škola se podílela na 
prestižní akci Týden France, str. 6
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2 inzerce

Žaluzie, rolety, garážová vrata, plisé, 

sítě proti hmyzu, markýzy, garnýže, 

šití záclon, shrnovací dveře, čalounění 

dveří, silikonová těsnění - úspora 

30% tepla. Petříček, tel: 606 350 270, 
286 884 339,  

www.zaluzie-rolety-praha8.cz

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

 

 

Možnost přípravy na 
mezinárodní zkoušky. 
Zápis 14. a 15. září 2015 

od 17 do 19 hodin v budově 
 Gymnázia Čakovice. 

www.remils.cz 

737 633 206 


Remi  
Language School 

JAZYKOVÉ KURZY 
zkušení lektoři 

příznivá cena 

 

ANGLIČTINA 
pro děti a dospělé 

NĚMČINA 
pro dospělé 

BRIGÁDA. Do školní jídelny 

v Čakovicích přijmeme muže na 

mytí černého nádobí. 

Denně 6 hodin (pondělí - pátek).  

Tel.: 603 88 10 07.

Zájemci o inzerci ve zpravodaji 
„U nás v Čakovicích“ mohou dle 

ceníku inzerce vyplnit formulář  
„Objednávka inzerce“  

(ke stažení na www.cakovice.cz)  
a zaslat ho na adresu:  
inzerce@cakovice.cz

INZERCE
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Pro děti i jejich rodiče je tu Spolkový den
Přemýšlíte, do jakého zájmového kroužku byste po prázdninách 
ráda přihlásili své dítě? Tak neváhejte a navštivte Spolkový den, 
kde se představí všechny zájmové spolky.

Základní umělecká škola má za sebou bohatý 
rok
Žáci ze Základní umělecké školy Marie Podvalové se nenudili. 
Zúčastňovali se řady akcí, na nichž dosáhli řady cenných 
úspěchů. Zajímá vás jaké?

Čakovické fotbalové mládí 
se předvedlo světu
Mladí čakovičtí fotbalisté za sebou mají dvě akce. 
Ti nejmenší se zúčastnili domácího turnaje Activa cup, 
jejich starší kolegové se vydali reprezentovat až do 
Salzburgu.

Čakovické SOU a SOŠ o sobě dalo vědět 
Čakovická gastronimická škola má za sebou několik 
zahraničních stáží a úspěšně se podílela také na prestižní akci 
Týden France, za což se jim dostalo velikého uznání.

Dětský den v Třeboradicích horko nezkazilo
V Třeboradicích pořádalo sdružení LíPa dětský den, který se 
konal ve stylu "podle našich babiček". Největší radost měly děti 
z atrakcí, které byly u vody.

Kostel sv. Remigia jste mohli navštívit i v noci
Kostel v Čakovicích se zapojil do celostátní akce Noc kostelů. 
Návštěvníci si tak až do pozdních večerních hodin mohli užít 
zajímavou a netradiční prohlídku kostela.

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 červnu 2015.

Slovo 

starosty

jsme na prahu léta, školáci počítají poslední 
dny před prázdninami a podle prospěchu za 
téměř uplynulý školní rok se těší nebo obávají 
závěrečného vysvědčení.

Na místě je tedy hodnocení. A čakovická 
Střední odborná škola a Střední odborné uči-
liště s gastronomickými obory si zaslouží za 
svůj přínos velikou jedničku.

Ohlas a prestiž této školy roste a její jméno je 
známé nejen v naší městské části, ani nejen 
po celé Praze, ale dokonce po celé Evropě. 
Žáci a učitelský sbor pod vedením paní ředi-
telky Věry Novákové vybudovali této gastro-
nomické škole opravdu velký zvuk a můžeme 
být hrdí, že takové školní zařízení ve své měst-
ské části máme.

 

Rodiče pomalu plánují, kam se svými ratolest-
mi o prázdninách vyrazí. Pro ty, kteří už myslí 
i na další školní rok a rádi by svého potomka 
dali na nějaký zájmový kroužek, je připraven 
na sobotu 20. června Spolkový den, na němž 
se představí všechny zájmové spolky z měst-
ské části. Na jednom místě tak najdete veške-
ré zájmové oblasti.

V blízké době bude spuštěn provoz čakovic-
kého koupaliště, na které za slunečných dnů 
proudí stovky návštěvníků, aby se odreagova-
ly v příjemném prostředí.

Přeji vám všem, aby stejně příjemné byly 
i vaše první letní dny.

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

Milí sousedé,
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"Také v letošním školním roce jsme navá-
zali na několikaletou předcházející čin-
nost v oblasti odborných stáží mobility 
prostřednictvím projektů předložených 
Národní agentuře pro evropské progra-
my.  V minulých letech jsme v rámci pro-
jektů LdV navštívili několik evropských 
zemí a tyto stáže byly pro zúčastněné 
žáky velmi přínosné. V partnerských 
evropských zemích se naučili mnoho 
nového. A to jak v oboru Chovatel cizo-
krajných zvířat, tak převážně v oborech 
gastronomie," vysvětluje ředitelka SOŠ 
Věra Nováková.

"Na základě nové výzvy vyhlášené NAEP 
jsme vypracovali a předložili nové pro-
jekty již v rámci programu Erasmus +. 
I  tentokrát byl projekt evropskou komi-
sí schválen a tak jsme opět mohli vyslat 
několik skupin vybraných žáků na od-
borné stáže mobility trvající v délce od 
tří do šesti týdnů," dodává.

covní morálkou," pochvaluje si Věra No-
váková.

Již tradiční stáží je ta na Kypru
"Na Kypru, konkrétně v destinaci Aiya 
Napa, kde se celé vedení hotelů žákům 
maximálně věnovalo a vytvořilo jim per-
fektní podmínky pro celý pobyt. Hlavně 
se žáci naučili připravovat výbornou 
středomořskou kuchyni spojenou s tra-
diční pohostinností jižních národů a po-
skytování perfektních služeb turistům," 
přibližuje kyperskou štaci.

A v říjnu se tam vydá další skupina žáků. 
Společně s pedagogickým doprovodem 
vycestují do destinace Protaras.

Velice známou kuchyní je ta italská. A tak 
ani v Itálii nemohli zástupci čakovické 
školy chybět.

"Možnost získání nových odborných do-
vedností pro tolik v dnešní době prefero-

Žáci čakovické SOŠ a SOU na zahraničních stážích
 » Žáci SOŠ a SOU Praha Čakovice sbírají cenné zkušenosti i v zahraničí. V rámci nejrůznějších projektů procestovali 

celou Evropu - Portugalsko, Kypr, Itálie, Německo, Španělsko, Anglie, Belgie, Rakousko, Slovensko a další země.

Vybrali jsme tři stáže, které nám ředitel-
ka Věra Nováková okomentovala. Kon-
krétně jde o Španělsko, Kypr a Itálii.

Šestice žáků čakovické školy 
se vypravila do obří zoo 
v Barceloně
"Tato stáž byla velice úspěšná. Šest na-
šich žáků pracovalo pod dohledem bar-
celonských expertů. Nejatraktivnějším 
pracovištěm zmíněné stáže bylo delfi-
nárium, které je v rámci evropských zoo 
zahrad zcela ojedinělé . Kromě pracov-
ních povinností si žáci našli čas i na vol-
nočasové aktivity a bližší poznání místní 
kultury, tradic a především překrásných 
památek tohoto krásného španělského 
města. Každou takovou cestu provází 
i navázání nových pracovních kontaktů, 
které přetrvávají na dlouhá léta. Podob-
ně jako při minulých stážích v předchá-
zejících letech naši žáci byli hodnoceni 
na velmi vysoké úrovni s výbornou pra-
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Jednu z nejhezčích zahraničních stáží 
absolvovali čakovičtí žáci v Barceloně.

Čakovická gastronomická škola připravila Dětský den
Velmi povedený a zábavný Dětský den připravila tým SOŠ a SOU Čakovice. Pro děti z mateřských školek, ale nejen pro ně, byla 
připravena řada atrakcí, soutěží a celým areálem se rozléhal roztomilý dětský smích. 

vanou italskou kuchyni jsme samozřej-
mě nemohli opomenout a tak jsme pro 
naše žáky zařadili do projektu Erasmus+ 
stáž mobility v italských letoviscích Rimi-
ni a Csesenatico. Pro jejich vysokou pro-
fesionalitu jim poté byla nabídnuta ze 
strany italských hoteliérů prázdninová 
praxe na Sardinii," chválí paní ředitelka 
své žáky.

A co čeká žáky dále? Mnoho 
zajímavého!
"Pro další období dvou let jsme začát-
kem letošního roku předložili další pro-
jekt Erasmus+ pod názvem Za evrop-
skými trendy pro zvýšení odborných do-
vedností. Nyní očekáváme jeho posou-
zení a věříme, že bude Evropskou komisí 

opět schválen. Nově jsme tento projekt 
rozšířili i o nového partnera, francouz-
skou hotelovou školu ve Versailles," říká 

k dalším plánům ředitelka SOŠ a SOU 
Praha Čakovice.

Text: Michal Káva, foto: SOŠ a SOU
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 » Na přelomu měsíců května 
a června proběhl v Praze pod zá-
štitou Jean-Pierre Asvazadouriana, 
velvyslance Francie v České republi-
ce, druhý ročník akce Týden France, 
tedy velkolepého setkání milovníků 
francouzského životního stylu, gas-
tronomie a kultury.

A stejně jako v minulém, prvním roční-
ku, tak i letos se na přípravě a průběhu 
několika stěžejních akcí této události 
podílela čakovická gastronomická škola. 
Týden France je nejen velkým svátkem 
francouzské kultury, ale rovněž má svůj 
přesah i do ekonomické, sportovní a vol-
nočasové roviny.

"V první červnový den proběhla pod zá-
štitou paní radní Hlavního města Prahy 
pro školství a sociální politiku Mgr. Ing. 
Ireny Ropkové v rezidenci primátorky 
na Mariánském náměstí módní přehlíd-
ka a koktejl. Módní přehlídku připravila 
pražská Vyšší odborná škola oděvního 
návrhářství, Vošon, ve spolupráci se 
střední odbornou školou Les Coteaux 
z Cannes. Koktejl proběhl pod taktovkou 
naší čakovické gastronomické školy. Na 
přípravě a průběhu akce se též podíleli 
studenti naší partnerské francouzské 
gastronomické školy Augusta Escoffiera 
v Eragny-sur-Oise z Versailles. Na této 
škole studuje v současné době náš žák 
oboru Kuchař a od příštího školního 
roku zde bude studovat další," vypráví 
paní Mgr. Věra Nováková, ředitelka SOŠ 
a SOU Praha Čakovice.

Jedním z vrcholů „Týdne France“ byla re-
cepce v sídle francouzského velvyslanec-
tví v České republice, které se zúčastnilo 
mnoho význačných osobností kulturní 
a ekonomické sféry. Recepce byla pořá-
dána především jako poděkování jed-
notlivcům a firmám, které se větší mírou 
podílejí na upevňování francouzsko–čes-
kých vztahů v různých odvětvích, na což 
upozornil velvyslance Francie v ČR, jeho 
excelence Jean-Pierre Asvazadourian, při 
svém zahajovacím projevu.

"Ani na této akci nemohla chybět naše 
škola, která za pomoci již zmíněné part-

Čakovická gastronomická škola se podílela na prestižní akci 
Týden France

nerské gastronomické školy z Francie za-
jišťovala přípravu specialit francouzské 
kuchyně a také obsluhu všech, více než 
sedmi stovek hostů ve všech prostorách 
velvyslanectví včetně kouzelné zahrady. 
Krásná akce se po úvodní oficiální části 
změnila ve velkou přehlídku francouz-
ské gastronomie a kultury. Na velmi 
pozitivní náladě a spokojenosti všech 
hostů měla velký vliv i profesionálně od-
vedená práce našich žáků. Radost z pre-
zentované a náročné práce sdíleli naši 
žáci společně se žáky z naší partnerské 

gastronomické školy z Versailles, kteří 

byli na naší škole celý týden na pracovní 

návštěvě," usmívá se paní ředitelka.

V průběhu pobytu francouzských stu-

dentů v Prazi si mezi pracovními po-

vinnostmi našli spoelčně s čakovickými 

učitely a žáky čas k návštěvě historických 

památek a také pražské zoo, kde žáci 

oboru Chovatel cizokrajných zvířat vy-

konávají odborný výcvik.

Text: Michal Káva, foto: SOŠ a SOU
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 » Každoroční oslava dětského dne 
v Třeboradicích se letos měla ode-
hrávat ve znamení her našich před-
ků. Čtyřicetistupňová vedra však hry 
vymezila na zábavy u vodních zdro-
jů a do stinných míst, které nám po-
skytla zahrada mateřské školy a re-
staurace Maximum.

,,Přes úmorné vedro bude den dětí Klu-
bu LíPa opět patřit k našim nezapome-
nutelným zážitkům. Organizátoři ne-
podcenili úpalové počasí a většina akti-
vit byla ukryta do stínu stromů u rybníka 
nebo pod střechy a plachty na zahradě 
hospody. Výběr aktivit oceňovaných Tře-
bo-bony byl opět neotřelý a velmi vkus-
ný. Na které dnešní "pouti" si můžete za-
pumpovat stoletou hasičskou stříkačkou 
nebo si sám smontovat a odnést tradiční 
dřevěnou hračku? Nejen moje děti pře-
kvapily, jak je zaujaly jednoduché hry ze 
dřeva, což je v době zahlcení elektronic-
kými zařízeními příjemné zjištění! LíPě 
patří náš upřímný dík za tolik radosti," 
usmívala se spokojená maminka.

V parných dnech je nejlépe u vody, to je 
jasné. A k osvěžení vydatně pomáhaly 
také stříkačky hasičů z Miškovic i histo-
rická stříkačka hasičů z Peček. U třebo-
radického rybníka pak probíhaly vodní 
souboje, plavení vlastnoručně vyrobe-

V Třeboradicích se slavil Dětský den podle našich babiček
ných lodiček po uměle vytvořeném ka-
nálu, i skupinová mela v hasiči vytvoře-
ném pěnovém ringu.

Rodiče i děti si povedenou akci moc po-
chvalovali a všichni se příjemně bavili.

"Když jsme se s dětmi navzájem kropili  
hasičskými stříkačkami u rybníka, za-
vzpomínal jsem na své dětství, prostě 
dětský den pro děti i pro dospělé. Dě-
kujeme organizátorům," nešetřil slovy 
chvály tatínek jedné z radostně výska-
jících pobíhajících ratolestí. "Nejdéle 
naše děti vydržely u dřevěného koryta 
s  vodou u rybníka při pouštění lodiček 
z kůry a papíru. Prima nápad, přitom tak 
jednoduchý. Kam na to chodí?" usmívala 
se spokojená maminka.

Atrakcí bylo pro návštěvníky připraveno 
opravdu dost. 

"Na zahradě mateřské školy jste si mohli 
projít indiánskou stezku bosou nohou 
pod vedením Igora Slouky a zároveň 
se pomazlit nejen s domácími mazlíčky 
z miškovického zooparku. Ve skrytu oře-
šáků na zahradě restaurace Maximum 
předváděl profesor Zlomtuška kousky 
z kouzelnické školy. Zajímavé hry byly 
k vidění rovněž v dílně kejklíře Zdeňka 
Vlčka. A jaké? Třeba takový čurostřel či 
oříškomet," říká Libuše Ulríková ze sdru-
žení LíPa. 

Pořadatelé museli z důvodu přehřátého 
sportoviště zrušit pouze závody s obru-
čemi a kuličkový turnaj.

"Co jsme ale určitě nevynechali i přes 
teplotní rekordy byl dopolední orien-
tační závod, připravený vedoucími ori-
entačního kroužku z Čakovic Martinem 
Kubcem a na místě přítomným Jirkou 
Tejklem," dodává.

"Do třeboradického Dětského dne naše 
rodina netušila, jak báječný je orientační 
běh. Závodní duch dětí nás dokonce do-
nutil zase jednou běžet. Dokonce i s ko-
čárkem. Bylo senzační, jak si bloudící sku-
piny navzájem radily, kde chybějící kont-
rolu hledat," vyprávěli nadšení rodiče.

Všichni zaregistrovaní závodníci do 
běhu po Třeboradicích vložili veškeré 
úsilí a byli za to také náležitě odměněni.

"Odměny zajistili naši věrní sponzoři. 
MČ Praha Čakovice, Maximum restau-
rant, Prexim Megapex, Ampra, LM Princ, 
L. Černý, M. Hampl, D. Kajpr, M. Spousta, 
Pospíšilovi, V. Svítil, Laušovi, K. Vysoudil 
a  mnoho dalších. Jim i všem zúčastně-
ným závodníčkům i nezištným dobro-
volným pomocníčkům patří od Klubu 
LíPa veliký dík. Běžci se už ptali na další 
ročník závodu, tak věříme, že se tento 
první ročník vydařil a s ním i celá oslava 
Dne dětí," chválí a těší se Libuše Ulríková.
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 » V pátek 29. května proběhla po 
celém území naší republiky, ale také 
třeba v Rakousku, Německu, Nizo-
zemí, Slovensku a Estonsku zajíma-
vá akce - Noc kostelů. A do ní se 
zapojil také čakovický Kostel sv. Re-
migia.

„K této myšlence jsme se připojili již po-
šesté,“ říká jeden z organizátorů a člen 
farní rady Jan Klouda.

Po celé České republice jste mohli navští-
vit onu noc celkem 254 míst. Kromě na-
šeho kostela jste v blízkém okolí Čakovic 
mohli navštívit například kostely v Ďábli-
cích, Satalicích, Kbelích nebo ve Vinoři.

Kostel sv. Remigia se otevřel prvním ná-
vštěvníkům v 16.30 hodin, kdy začínal 
dětský program nazvaný „Po kom se 
jmenujeme“. S životními příběhy zná-
mých i méně známých světců  se pak při 
prohlídce kostela mohli seznámit nejen 
děti, ale i rodiče. Na kůru mohli „okouk-
nout“, jak se hraje na varhany a při prak-
tické ukázce v podání jednoho z farníků, 
se vyptat na to, co je ohledně tohoto ná-
stroje zajímalo. 

„Lidé se v našem kostele hojně střídali, 
někteří nakoukli jen na chvilku, zvlášt ti 
s malými netrpělivými dětmi. Ti, kterým 
to jejich děti dovolily, se zdrželi déle 

a  pročítali si životopisy pečlivě. Protože 
začalo pršet, byli někteří  nuceni zdržet 
se déle, než původně plánovali, i když 
průtrž, kterou Čakovice zažily ve stejnou 
dobu před rokem, se naštěstí tentokrát 
nekonala,“ vypráví Jan Klouda.

Po mši svaté, kterou sloužil místní farář 
P.  Pavel Budský a kterou hudebně do-
provázela zdejší malá schola, se kostel 
naplnil lidmi, které přilákala na přednáš-
ka o Janu Husovi a jeho době.  Renomo-
vaného historika a někdejšího obyvatele 
Čakovic , prof. Jaroslava Čechuru si při-
šlo poslechnout zhruba sedmdesát lidí 
a  i pro pana profesora to byla zajímavá 
zkušenost, protože jak sám řekl: předná-
šel už ledaskde, ale v kostele ještě nikdy. 

„Poslední část programu začala ve 21 ho-
din. V tu dobu se už stmívalo a tak uvnitř 
kostela panovala tajemnější atmosféra. 
Interiér sv. Remigia se rozezněl krásný-
mi zpěvy z francouzské komunity Taizé. 
Výstava Nejsvětější svátosti, modlitby 
a zpěv v podání místních farníků vytvo-
řily kompaktní celek, který se jistě dotkl 
srdcí příchozích. Lidé měli letos poprvé 
možnost vložit své prosby do přiložené 
krabice, čehož hojně využívali a právě 
při večerní adoraci jsme v modlitbách 
na tyto úmysly pamatovali. Kostel zůstal 
otevřen až do 22.30 hodin,“ dodává. 

I mezi jednotlivými body programu při-
cházeli mnozí zájemci o prohlídku nejen 
z Čakovic, ale i ti, kteří se rozhodli zařadit 
kostel sv. Remigia na seznam více koste-
lů, které měli  během letošní akce v úmy-
slu objet. Na kůru byl vystaven relikviář 
sv. Remigia i oltářní obrazy z předchozí-
ho kostela. Mnoho návštěvníků využilo 
také možnost podívat se na Čakovice 
z výšky – z kostelní věže. 

„Letos jsme napočítali přes tři stovky 
návštěvníků, což je za těch šest let, kdy 
se Noc kostelů v Čakovicích koná, zatím 
zdaleka nejvíce. Tak nezbývá než konsta-
tovat, že se ta letošní opravdu vydařila 
a už teď vás pozvat na příští rok, kostel 
sv. Remigia se bude otvírat i pro vás,“ zve 
Jan Klouda zájemce o netradiční prohlíd-
ku kostela na příští ročník Noci kostelů.

Text: Jan Klouda a Michal Káva,  
foto: Michal Káva

Noc kostelů zavítala také do Čakovic
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Máte zájem o přednášky 
na historická témata?
„Rád bych se ještě vrátil k přednášce 
profesora Čechury. Nebývalý zájem 
nás přivedl na myšlenku pravidelné-
ho konání podobných akcí za účasti 
odborníků z oblasti historie. Proto se 
vás ptáme na otázku, zda byste uvíta-
li pravidelné přednášky,“ táže se člen 
farní rady Jan Klouda.

Navštěvovali byste 
pravidelné přednášky 
na historická témata?
a) pravidelně
b) občas
c)vůbec

Odpovědi, prosím, posílejte na 
redakční mail unas@cakovice.cz 
nebo je můžete  poslat poštou na 
adresu Úřad MČ Praha Čakovice - 
redakce časopisu, Cukrovarská 52/24, 
196 00 Praha.

 » Čakovická Základní škola Dr. Ed-
varda Beneše se zapojila do projek-
tu Světová škola. Ten nachystal akci 
Sportem proti obezitě a hladu, která 
se zabývá problematikou zvýšeného 
nárůstu obézních dětí na školách 
a také podvýživou a hladem dětí 
v rozvojových zemích.

"Jde o prohloubení povědomí v rámci 
školy o tomto problému, v němž naráží 
zvýšený přísun jídla vedoucí k obezitě 
na nedostatek jídla vedoucí k podvýživě 

Světová škola: Sportem proti obezitě a hladu
dětí. Napříč třídami probíhaly jednotlivé 
lekce a prezentace, žáci šesté třídy spo-
lupracovali s předškoláky z mateřských 
školek," říkají organizátoři této akce na 
čakovické ZŠ.

Cílem projektu je, aby na jeho konci měli 
žáci i ostatní účastníci znalosti o tomto 
problému nerovnoměrné distribuce po-
travin ve světě.

"Do akce se zapojil velký počet dětí. Jed-
no ze stanovišť bylo přizpůsobeno těm 
nejmenším dětem, které dělaly zpět-

nou vazbu za pomoci výkresů. Celkem 
si prošly deseti stanovišti informativně 
sportovního charakteru," dodávají orga-
nizátoři.

Jednotlivá stanoviště obsluhovali žáci 
základní školy, kteří se s tím popasovali 
dobře. "Zvýšili si komunikační doved-
nosti, pracovali s informacemi a otes-
tovali si schopnosti zrealizovat akci pro 
takový počet dětí," uzavírají pořadatelé 
projektu Světová škola.

Text: Michal Káva
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MATEMATIKA - příprava na opravné 
zkoušky. Tel. 607716423.

!!! Vyklízení - Stěhování !!!  Vyklízíme 
byty, domy, sklepy, pozůstalosti 

atd. Odvoz starého nábytku a jiných 
nepotřebných věcí z z domácnosti 

i zahrady na skládku. Stěhování. 
Telefon: 773 484 056

SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA BERUŠKA 
V HOVORČOVICÍCH 

                                                                                                              
•  NOVĚ PŘIJATÉ DĚTI SI MOHOU 

VYZKOUŠET JEDNO DOPOLEDNE ZDARMA 
 
•  PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO ŠKOLKY PO CELÝ 

ROK 
 

• Tel: 723 765 518 , msberuska@email.cz 

inzerce

Společnost MADE GROUP, a.s. hledá 
SKLADNÍKA. Požadujeme: praxe 
alespoň 1 rok na obdobné pozici, 

velmi dobré organizační schopnosti, 
základní znalost práce na PC, čistý 

trestní rejstřík, dobrý zdravotní stav, 
spolehlivost, zodpovědnost, smysl pro 
pořádek. Náplň práce: příjem a výdej 
zboží, vlastní manipulace se zbožím 

ve skladu a v regálovém systému 
(nakládky, vykládky, skladování, 

apod.), skladová evidence zboží na 
PC, další skladové operace, práce 
ve třísměnném provozu (R/O/N). 

V případě zájmu zašlete strukturovaný 
životopis na e-mail:  

personal@madegroup.cz

V předminulém čísle tohoto zpravodaje 
jsme zaznamenali programové prohlá-
šení koalice. Myslím, že oblast školství je 
prioritou, kterou jako podstatnou vnímá 
nejen koalice, ale většina občanů naší 
městské části. Jedním z bodů školství 
je rozvoj kapacit pro předškolní vzdělá-
vání. Prožíváme období, kdy si opět po 
roce rodiče předškoláků lámou hlavu, 
kam svoje děti umístí v příštích měsících. 
Převis poptávky ve třech mateřských 
školách spravovaných městskou částí je 
tak velký, že mnoho rodičů shání další 
možnosti předškolního programu.

Musím ocenit aktivitu při zveřejňování 
předškolního vzdělávání na portálu Ča-
kovický předškoláček (skolky.cakovice.
cz). Informovanost o všech možnostech 
je myslím poměrně přehledná. S jed-
nou výjimkou. Tou výjimkou je program 
Krystálek. Webové stránky má pouze 
Krystálek Vatikán, jehož provozovate-
lem je DDM Praha 9. Průběh přijetí je 
v režii městské části Praha Čakovice. Po-
tud je to v pořádku. Jenže Krystálků je 
víc a  o  tom už webové stránky mnoho 
nepoví. Další dvě lokality spadají pod 
Centrum volného času dětí a mládeže, 

Zaznělo od zastupitelů městské části
které provozuje paní J. Kosová. Na jinak 
informačně bohatém portálu Čakovický 
předškoláček se dozvídáme, že webové 
stránky „Krystálek nám. J. Berana a Vod-
níčci“ nejsou zřízeny.

Paní Kosová jako členka rady městské 
části má pronajaty od městské části 
prostory a na základě smlouvy o spo-
lupráci provozuje činnost Krystálku. 
Nebudu zde detailně rozepisovat, co 
vše má paní Kosová - přímo nebo jako 
zástupce spolku Wild River - vypůjčeno 
od městské části. Paní Kosová nedělá 
pravděpodobně nic nezákonného, ale 

mně to každopádně připadá jako kon-
flikt zájmů. V brzké době se nejspíš bude 
rozhodovat, kdo a jak bude provozovat 
program pro předškoláky v budově, kde 
bývala Sovička a ještě předtím mateřská 
škola. Doufám, že se dočkáme dostateč-
né transparentnosti při výběru provo-
zovatele a že bude další část rodičů, byť 
určitě ne většina, uspokojena při volbě 
umístění svých dětí do předškolních za-
řízení.

Roman Šemík
zastupitel Městské části Praha Čakovice
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ČERVEN Čakovice 24. 06. 2015 – ul. Litavská, ul. Radbuzská, ul. Úslavská

ČERVENEC Miškovice 01. 07. 2015 – ul. Na Kačence, ul. Ke Zlatému kopci, ul. Pod Fořtem, 
ul. Před Skálou, ul. K Hárunce

Čakovice 08. 07. 2015 – ul. Dr. Marodyho, ul. Otavská, ul. Ke Stadionu - parkoviště 
Cukrovarské bytovky

Čakovice 15. 07. 2015 – ul. Něvská v úseku Ke Stadionu - Vážská, ul. Jizerská v úseku 
Ke Stadionu - parkoviště školní jídelna, ul. Ke Stadionu - parkoviště Cukrovarské 
bytovky

Čakovice 22. 07. 2015 – ul. Cukerní, ul. Třtinová, ul. Krystalová, ul. Homolová

Třeboradice 29. 07. 2015 – ul. K Teplárně, ul. V Pačátkách, ul. Navarova, ul. Barešova, 
ul. Kotršálova, ul. Englerova, ul. Tryskovická, ul. Pšovanská, ul. Kašeho, 
ul. U Staré tvrze, ul. Špeciánova

Blokové čištění komunikací Žádáme řidiče o respektování DZ a aby v daný termín přeparkovali svá 
vozidla a tím umožnili kompletní úklid komunikace.

Společnost Pražské služby, a. s., nabízí občanům a dalším původcům odpadu službu sběru a svozu bioodpadu ze zahrad a domácností.

Svoz bioodpadu provádíme pravidelně 1 x za 14 dní CELOROČNĚ (nebo ve vegetačním období 1.4.–30.11.).

V případě Vašeho zájmu o tuto službu, vyplňte laskavě zadní stranu tohoto letáku a podepsanou Závaznou objednávku služeb zašlete na 
předtištěnou adresu naší společnosti. Po obdržení Vaší kompletní Závazné objednávky služeb Vám dodáme nádobu – kompostejner a také 
Vám zašleme fakturu se složenkou.

www.psas.cz / bio callcentrum 284 091 888Tříděním bioodpadu snížíte objem odpadu ve Vaší popelnici.

DO BIOODPADU NEPATŘÍ  zbytky jídla 
(tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá 
zvířata, znečištěné piliny a hobliny, biologicky 
nerozložitelné odpady a jiné odpady

DO BIOODPADU PATŘÍ listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, 
dřevní štěpka z větví stromů a keřů, piliny, hobliny, 
spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, 
kávová sedlina apod.

BIOODDPPAADD zz pppprrraaažžžsskkýýýcchh zahrad 
a doommáccnnoossttíí pppaaattřříí ddoo kompostejnerů 
PPrražsskkýýýcchh sssllluužžeebb.

D

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

Ve sběrných dvorech mohou občané 
předávat následující druhy odpadu:

-  objemný odpad (nábytek, zařízení 
domácnosti)

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

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

padu

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

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

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

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

Pro občany Čakovic je tu sběrný dvůr Kbely
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Akce se koná pod záštitou 
Městské části Praha Čakovice.

Spolkový den představí nejrůznější zájmové kroužky

Spolkový den se v minulém roce vydařil. A to samé se dá očekávat i letos.

 » Máte doma dítě, které byste rádi 
dali na nějaký zájmový kroužek? Ať 
už se sportovní, uměleckou či jen 
oddychovou náplní? Tak přesně pro 
vás - ale nejen pro vás - je určen 
Spolkový den. Ten proběhne v ča-
kovickém zámeckém parku v sobotu 
20. června od 14 do 18 hodin.

Na louce pod zámkem se představí zhru-
ba dvě desítky místních spolků z nejrůz-
nějších zájmových oblastí.

"Pro rodiče je to ideální možnost sezná-
mit se s tím, jaké kroužky pro ně budou 
od nového školního roku k dispozici. 
Vše najdou na jednom místě a mohou 
si zjistit, co budou spolky otevírat. Pů-
jde o  všechny obory činnosti. Umělec-
ké, sportovní, zájmové, zkrátka všechny, 
včetně těch s výukou angličtiny. Rodiče, 
kteří od září shánějí v naší městské části 
kroužky, zkrátka nemají lepší příležitost 
než přijít na Spolkový den a s pořadateli 
si o všem popovídat," zve občany mís-
tostarosta Jiří Vintiška.

Pro rodiče budou připravené stánky jed-
notlivých spolků, pro děti pak zajímavá 

hra, do které budou všechny spolky za-
pojeny. Každé dít, které se zaregistruje, 
dostane kartičku a bude obcházet jed-
notlivá stanoviště, kde na ně budou če-
kat různé tématické soutěže. Každý, kdo 
to projde celé, dostane odměnu.

Návštěvníci se rozhodně nudit nebu-
dou. Připravené budou stánky s občer-
stvením, zbrusu nový typ skákacího 
hradu a  bohatý bude také doprovodný 
program. Uvidíte vypalování keramiky 
starou metodou, na pódiu pak vystou-

pení dudáků, dětí z mateřských školek, 
dětské sestavičky z aerobicu, o hudební 
náplň se postará Rabaka - Elán revival, 
Jamaron, Monostereo, sbor Camerata, 
vystoupí také saxofonistky, zkrátka kaž-
dý si přijde na své.

Akci pořádá čakovický spolek Bílej mlejn 
ve spolupráci s keramickým ateliérem 
Střípek a koná se pod záštitou Městské 
části Praha Čakovice.

Text: Michal Káva 
Foto: Kateřina Marszálková
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Městská část Praha – Čakovice a Dopravní podnik hlavního města Prahy
Vás zvou na nám. J. Berana 

KINOBUS 2015
13.7. – 16.7.2015

PROGRAM:
Pondělí 13.7.  10 pravidel jak sbalit holku
Úterý 14.7.      Pohádkář
Středa 15.7.     Hodinový manžel
Čtvrtek 16.7.   Mafiánovi

VSTUP ZDARMA, OBČERSTVENÍ
Začátek promítání po setmění přibližně ve 21.30 hodin.

Informace o programu na www.dpp.cz/kinobus

 » Čakovická Základní umělecké 
škola Marie Podvalové má za sebou 
úspěšný a nejrůznějšími akcemi na-
bitý školní rok.

"Jaký byl? Přesně podle bonmotu, který 
si říkáme na začátku každého roku. Za-
čneme naplno a budeme si přidávat," 
usmívá se ředitelka ZUŠ Ivana Heřmán-
ková.

Žáci z této školy nasbírali během končí-
cího školního roku řadu ocenění.

"Naši žáci se umístili na předních mís-
tech v domácích i mezinárodních sou-
těžích ve hře na flétnu, klarinet, vio-
loncello, akordeon a v sólovém zpěvu. 
Daniel Kadlec, budoucí herec, student 
literárně-dramatického oboru, začne od 
září studovat pražskou konzervatoř, tak-
že se všichni těšíme na nového prince 
v pohádkách. Výtvarný obor pak repre-
zentoval školu na mezinárodním festi-
valu Mene Tekel, na mezinárodní sou-
těži  Lidice a celostátní výtvarné soutěži 
Komenský a My. Práce našich žáků byly 

Jaký byl uplynulý školní rok v základní 
umělecké škole Marie Podvalové?

oceněny medailemi a cenami," přibližuje 
paní ředitelka úspěchy, kterých dosáhli 
žáci ZUŠ.

Ti si užívali opravdu hodně bohatý škol-
ní rok.

"Celý školní rok byl naplněn kulturními 
akcemi. Z poslední doby jmenuji tradič-
ně vynikající Koncert učitelů, Koncert 
a výstavu rodičů s dětmi, Libeňské jaro 
mladých, Koncert U Jazzírka, Zámeckou 
noc a několik koncertů a výstava absol-
ventů školy. Letos to bylo 60 žáků a stu-
dentů. Úspěchy završil flétnový soubor 
Tikari, který získal první místo v meziná-
rodní hudební soutěži pro mládež v bel-
gickém Neerpeltu," těší Ivanu Heřmán-
kovou.

A na škole se chystají i novinky. Jaké?

"Výuku hry na harfu a založení souboru 
bicích nástrojů. Vše v souladu se zamě-
řením školy a její vizí - uznávanou vzdě-
lávací institucí nabízející kvalitní služby 
a školou s ambicí kulturního centra re-

gionu," uzavírá ředitelka ZUŠ Ivana Heř-
mánková své povídání s přáním hezkých 
a zasloužených prázdnin všem.

Text: Michal Káva, foto: ZUŠ

Úspěšné hudební těleso - soubor příčných 
fléten Tikari, které vyhrálo mezinárodní 
soutěž v belgickém Neerpeltu.
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Foto: Dagmar Nováková.

Senioři si užili hezký den v Českém Krumlově

Členové čakovického Klubu seniorů mají po celý rok zajímavý program a díky vedoucí klubu  
Ině Sorokové se často vydávají do nejrůznějších koutů naší země a poznávají její krásy. 

Naposledy se vydali do Českého Krumlova, kde si i přes nepříliš povedené počasí užili pěkný den. Kromě oběda přímo na krum-
lovském náměstí si prohlédli krásy tohoto nádherného města a domů se vraceli spokojení.
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RECYKLUJTE S HASIČI
Sbor dobrovolných hasičů v Miškovicích oznamuje, že počínaje pondělkem 20. dubna 2015, bude každé pondělí od 16 do 
18 hodin, mimo svátků, probíhat na hasičské zbrojnici v Miškovicích (Ke Zlatému kopci 8, Praha 9, areál býv. kasáren) zdarma 
sběr vysloužilého elektrozařízení v rámci celorepublikové akce pod názvem „Recyklujte s hasiči“. Zdarma lze převzít pouze 
kompletní vysloužilé elektrozařízení, jako např. televize, monitory, rádia, počítače, mobily, kalkulačky, ledničky, pračky, spo-
ráky, vysavače, žehličky, vrtačky, brusky, atd. Více informací o akci naleznete na www.recyklujteshasici.cz nebo www.sdhpra-
hamiskovice.cz. Vaše případné dotazy zasílejte na email SDHM9@seznam.cz.

haSiči

 » Memoriál Františka Zvoníčka 
v požárním útoku se konal již pot-
řiadvacáté, ale úplně poprvé v jeho 
historii se jej zúčastnili i miškovičtí 
mladí hasiči. A to hned se dvěma 
soutěžními družstvy.

"Sobotní ráno 16. května nám na naše 
závody sluníčko velmi přálo a tak jsme 
mohli bez starostí vyrazit na naše druhé 
letošní, ale vůbec první závody v požár-
ním útoku. Děti se poctivě připravovaly 
skoro celé dva měsíce a to nejen ve všed-
ních dnech. A vyplatilo se jim to," říká ve-
doucí kroužku Mladých hasičů při SDH 
Miškovice Lukáš Horský.

"Sice trochu spálení od sluníčka, ale 
s  velmi dobrými časem, se naše první 
soutěžní družstvo ve složení Nekvasil, 
Krnáč, Janča, Aišman, Buryška, Pončíko-
vá a  Šedivý umístilo na úžasném dva-
náctém místě. A druhé družstvo, složené 
z úplně nejmladších dětí, ve složení Smí-
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Mladí hasiči měli pořádně nabitý květnový program
šek,  Moffit, Pončík, Slavíková, Hrubeš, 
Lochman a Ducháček, se umístilo na 
velmi dobrém patnáctém místě v kate-
gorii mladších dětí, od šesti do jedenácti 
let, z celé Prahy," chválí Lukáš Horský své 
svěřence.

Příprava na takovou akci i samotná účast 
na ní by nebyla možná bez obětavé prá-
ce a ochotných partnerů.

"Rádi bychom poděkovali Městské části 
Praha Čakovice za podporu, našemu ve-
dení SDH a jednotky za velkou pomoc 
při trénincích a našim sponzorům. A sa-
mozřejmě také rodičům malých závod-
níků, kteří nám pomhali a podporovali," 
nešetří vedoucí kroužku slovy chvály.

Máte-li zájem, aby se vaše dítě také při-
dalo k mladým hasičům, tak není nic 
jednoduššího, než jej vzít na nábor. "Ten 
stále probíhá. Do našeho oddílu Mla-
dých hasičů nabíráme děti ve věku od 

šesti do sedmnácti let. Zájemci se mo-
hou přijít podívat každé pondělí mezi 
16.30 a 18.00 do naší hasičské zbrojnice 
v Miškovicích, v ulici Ke Zlatému kopci," 
zve Lukáš Horský nové zájemce.

Text: Michal Káva. Foto: Lukáš Horský
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 » Nejlepší útočník v dorostenecké 
kategorii v národní házené je z ča-
kovického klubu. Jmenuju se Jaro-
slav Šimáček a házenou hraje od 
roku 2008. Tento člen výběru Čech 
v kategorii juniorů se doposud mohl 
pyšnit titulem nejlepší dorostenec 
středočeské oblasti, letos k jeho 
úspěchům přibyla reprezentace vý-
běru Čech juniorů a účast ve výběru 
středočeské oblasti v Superpoháru 
dorostenců. A v obou výběrech byl 
jeden z nejlepších hráčů. Za repre-
zentaci vstřelil tři góly a ten posled-
ní z nich rozhodl o konečné remíze 
17:17. V dorosteneckém Superpo-
háru byl vyhlášen nejlepším útoční-
kem ČR.

Útočník Šimáček: Bez podory 
týmů, rodiny a trenérů bych 
nic nedokázal
Jardo, házenou hraješ už osmým ro-
kem, a tvé výsledky se stále lepší, jaká 
je tvá motivace? 

Napadá mě spousta věcí. Motivují mě 
nejenom hráči, které vidím hrát kolem 
sebe, ať už jsou přímo od nás z Čakovic 
nebo úplně odněkud jinud, ale i lidi ko-
lem mě. Trenéři, moji nejbližší. A to tak, 
že chci s naším týmem dosáhnout těch 
nejlepších výsledků, aby Čakovice byly 
vždy týmem, kterého se ostatní družstva 
budou obávat.

Momentálně jsi uspěl v kategorii do-
rostenců jako nejlepší střelec a ve výbě-
ru juniorů jsi dopomohl k remíze - jaké 
bylo hrát s nejlepšími před početným 
publikem? 

Hrát před takovým publikem byla pro 
mě novinka a čekal jsem, že mě to ně-
jak ovlivní, ale kromě nervozity jsem 
nic jiného nepocítil. Část diváků jsem 
znal a byl jsem moc rád, že tam byli také 
a patří jim můj dík, že mě přijeli podpo-
řit. A co se týče hry s těmi nejlepšimi, 
dle mého názoru to byla nemalá změna 
a určitě jsem z toho získal spoustu zku-
šeností. Ale samozřejmě se mi mnohem 
lépe hraje s lidmi z našeho oddílu. 

Tvoji rodiče tě podporovali od samého 
počátku, jak oni vidí tebe a házenou?

Čakovičtí házenkáři o sobě dávají vědět
Ano, mí rodiče za mnou stáli od samého 
začátku a stále stojí, podrželi mě, když 
jsem potřeboval a i nadále mě v házené 
podporují. 

Od tvého startu v házené do konce 
minulé sezóny byly tvými trenéry jen 
ženy. Ovlivnilo tě to? Případně jak?

Můj názor je ten, že mě to neovlivnilo, 
ale ovlivnilo to celý náš tým. Samozřej-
mě k  lepšímu. Kdyby nebylo našich 
trenérek, tak bychom nedokázali to, 
co jsme dokázali. Trenéři na tom mají 
obrovský podíl, ale naše trenérky z nás 
udělaly velice dobrý kolektiv a to je po-
dle mě jedna z nejduležitějších věcí v ja-
kémkoliv sportu. 

Kdybys znovu začínal, vybral by sis tre-
néra nebo trenérku? 

To je těžká otázka, protože co se tyče 
našeho oddílu, tak si myslím, že s námi 
udělaly obrovský kus práce obě strany. 

A na závěr prozraď, co bys řekl dětem 
a jejich rodičům, kteří se rozhodují, zda 
začít hrát házenou? 

Určitě házenou zkuste, je to úžasnej 
sport, kterej stojí za to hrát dál. Každý 
dnes zná mezinároní házenou aneb 
handball, ale národní házená, tedy čes-
ká hazená, je sport, na který není nuda 
se koukat nebo hrát. Určitě stojí za to, 
ho zkusit. Na závěr bych chtěl říct, že nic 
z toho co jsem dokázal bych nedokázal, 
kdyby nebylo našeho týmu, neustalé 
podpory ze všech stran. Bez týmu, pod-
pory rodiny a trenérů by to nikdy nešlo.

Trenérka Broučková: U házené 
získáte přátele na celý život
Jedním z dlouholetých trenérů mláde-
že národní házené je i Jana Broučková. 
Sama je stále aktivní jako hráčka druž-
stva žen a podílí se i na chodu oddílu ná-
rodní házené TJ Avia Čakovice jako jeho 
předsedkyně. Na úspěších nejlepšího 
dorostence ČR Járy Šimáčka má spolu 
s dalšími lví podíl. 

Jano, jaká byla tvá cesta k národní 
házené?

V devíti letech jsem šla jen tak se spo-
lužačkami na nábor. Nikdy jsem nebyla 
výrazně sportovně nadaná, tak jsem si 
nemyslela, že mě vemou, ale dopadlo 
to jinak. Z těch čtyř spolužaček, které se 
jednoho jarního dne vydaly na házen-
kářské hřiště, jsem na konec zůstala jedi-
ná a držím se a hraju už 21 let. Dokonce 
jsem k házené přivedla další svoje spolu-
žáky a spolužačky, kteří hrají dodnes.

Jak jsi se dostala k trénování?

V době, kdy jsem se dostala k trénování, 
se nám začínala rozrůstat mládež. Moje 
spoluhráčka Mirka Spoustová, která jí 
trénovala sama, oslovila družstvo žen, 
zda by jí někdo nechtěl pomoci. Tak jsme 
já a Zuzka Jermanová šly. Nejprve jsme 
jen pomáhaly při trénování. Koukaly 
jsme co a jak se dělá, jak trénink mládeže 
vůbec probíhá a učily se pracovat s dět-
mi. Po jisté době jsme se Zuzkou převza-
ly družstvo mladších žáků a od té doby 
jsem měla kluky až do loňského září. 

Od září 2014 jsi vyměnila chlapecké 
družstvo za dívčí - jaký je v tom rozdíl?

Rozdíl v tom není zas tak velký, pořád je 
učím ty samé věci. Holky nebo kluci, všich-
ni musí umět stejné základy. Rozdíly jsou 
vidět spíš ve fyzičce a dravosti. Kluci byli 
dravější a víc do toho šli - někdy až moc. 
(smích) Holky jsou klidnější, ale pokud je 
správně povzbuzujete, tak se i  ony umí 
správně hecnout a být dravější. Je těžší to 
porovnávat. Kluky jsem měla od mladších 
žáků až po dorostence, byli jsme na sebe 
zvyklí a věděli jsme, co od sebe navzájem 
můžeme čekat. K holkám jsem přešla teď, 
když už některé z nich odcházejí do do-
rostenek. Ještě se pořád poznáváme.
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Co je potřeba k tomu, aby se z dětí stali 
úspěšní hráči?

Toho je určitě víc, ale nejdůležitější je, že 
musí chtít a musí je to bavit. Samozřej-
mě je potřeba určitý talent a také cho-
dit na tréninky. Talent, který se nerozvíjí, 
není k ničemu. Dobrý hráč, věnuje tré-
ninku i zápasům maximum a samozřej-
mě poslouchá své trenéry. (smích) Velmi 
důležitá je také podpora rodiny, bez té 
by to nešlo.

Jak se Vám povedlo (družstvo v prů-
běhu let trénovaly i Martina Palivco-
vá a  Zuzana Prokešová), že ve vašem 
týmu dorostenců máte toho nejlepšího 
v ČR?     

Abych pravdu řekla tak ani nevím. 
(úsměv) Na Jardovi bylo už od mlad-
ších žáků vidět, že to v sobě má. Snažily 
jsme se ho naučit vše, co známe, vést ho 
k tomu, aby se i on sám chtěl zdokona-
lovat, aby trénoval poctivě a neflákal 
to. A on to dělal a dělá, trénuje poctivě 
a dává do toho maximum. Také velmi 
důležitou roli hrála jeho rodina, která ho 
vždy velmi podporovala a za to jsem ji 
velmi vděčná a tímto jim děkuji.

Jako jeho bývalý trenér, který ho vedl od 
mladších žáků, jsem na něj hrozně pyš-
ná. Je nádherné vidět, že vaše letitá prá-
ce má tak dobré výsledky.

Co vůbec obnáší práce trenéra 
mládeže?

Trénovat mládež není vždy jednoduché. 
Nejste jen trenér, jste také trochu psy-
cholog, vychovatel, organizátor a  koor-
dinátor, pro některé zpovědník a občas 
i uklízečka. (smích) Musíte mít pocho-
pení tam, kde je na místě. Musíte být 

tvrdí a nekompromisní, ale také musíte 
odhadnout, kdy už je toho dost. Není 
to jen o třech hodinách tréninku týdně 
a jednom zápasu o víkendu, ale i o tom 
co se děje mimo hřiště. Nejde jen přijít 
na hřiště, odtrénovat a jít domů. Musíte 
plánovat, komunikovat s dětmi a rodiči, 
a snažit se aby vše klapalo, tak jak má. 
Někdy je toho na nás trénéry dost, ale 
máte zodpovědnost a po těžkých chvil-
kách příjdou ty dobré. Třeba jako to, že 
váš svěřenec je nejlepším dorostencem 
v České republice. To je to, co vás nakop-
ne a jedete dál.

A vaše slovo na závěr?

Za celý oddíl národní házené TJ Avia 
Čakovice bych vás všechny ráda pozva-
la k nám. Přijdte se podívat na tréninky, 
na zápasy, zafandit a je jedno, že hru 
nechápete. Jarda jí také nechápal, když 
přišel poprvé na hřiště, a jak to dopadlo! 
(smích) Národní házená není jen sport, 
národní házená je srdcová záležitost, 
kde získáte, tak jako já a mnozí jiní, přá-
tele na celý život.

Text: Miroslava Spoustová

 » Fotbalisté Třeboradic se probojovali do finále Poháru 
PFS, kde narazili na soupeře z 1. A třídy - ABC Braník. 
A týmu, který si pro příští sezonu zajistil postup do pře-
boru, podlehli smolně 0:1.

Třeboradice finále Poháru PFS nezvládly

Třeboradičtí byli od začátku utkání aktivnější a útočnější, ale 
naráželi na obrannou zeď Braníku a tu nedokázali překonat ani 
jednou. Rozhodující moment utkání pak přinesla 73. minuta, 
kdy si nepohlídali standardní situaci a branický Kubík jedinou 
trefou zápas rozhodl.

"Byli jsme celý zápas lepším týmem, měli jsme i dost šancí, 
bohužel jsme je nedokázali přesně zakončovat. Je to už něko-
lik zápasů stejná písnička, vždy máme pět šest tutových gólů 
a  nedáme. Neuhlídali jsme jednu standardní situaci. Braník 
nechtěl hrát, čekal na brejky, a  kdybychom neudělali chybu 
při té standardce, tak branku asi nedal. Ale bohužel, ve výsled-
ku byl o ten gól lepší,“ hodnotil prohraný finálový zápas trenér 
Jiří Tesař.

Fotbalisté Čakovic završili skvělou sezonu postupem 
do 1. B třídy!

Čakovičtí fotbalisté zase dělají svým fanouškům radost. Skvě-
lou sezonu vyšperkovali prvním místem tabulky 2. třídy skupi-
ny D a postupem do 1. B třídy.

Více podrobností a ohlasů z čakovické kabiny přineseme v příš-
tím čísle časopisu.

Finále Poháru PFS: 
Třeboradice - Braník 0:1 (0:0)

Branka: 73. Kubík. Hráno na hřišti Loko Vltavín.

Třeboradice: Horejš – Kundera (61. T. Pechač), Votava, L. Pe-

chač, Farkaš – Grznár, Čáp, Viktorin, Hruška – Červenka, Trnka.
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Text: Michal Káva

Předpřípravka TJ Avia Čakovice na turnaji Activa cup: horní řada 
zleva Petr Rosenhofer - trenér, Michal Toman, Jan Kmoníček, Jiří 
Svatoš, Vojta Friedel, Ondra Kostelecký. Dolní řada zleva: Adam 
Koštial, Marek Rosenhofer, František Vejvoda, Josef Adamec, 
Mathias Chyba, Matěj Liška, František Chramosta.

V Salzburgu nastoupili mladší žáci v sestavě: horní řada zleva 
Marek Chalupa, Lukáš Hrůza, Pavel Huptych, Robert Vykydal, 
Pavel Havlina, Jakub Duša. Dolní řada zleva: Pavel Sedlmajer, 

Adam Řehoř, Milan Hladík, Václav Procházka, Michal Rašek.

 » Mladí fotbalisté oddílu TJ Avia Čakovice nezahálí a postupně sbírají cenné zkušenosti na nejrůznějších akcích. 
Ti nejmenší, předpřípravka, odehráli na domácím trávníku turnaj Activa cup, mladší žáci reprezentovali klub na 
turnaji v rakouském Salzburgu.

Mladí čakovičtí fotbalisté bojovali na dvou frontách

"Turnaj byl silně obsazen, tudíž již jen účast na takové akci je 
pro náš klub velmi dobrou vizitkou. Jedinou nepříjemností byl 
vytrvalý déšť, který bohužel za celý víkend neustával," vypráví 
o zážitcích z Rakouska trenér Michal Babka.

"Nejprve jsme rozehráli základní skupinu, ve které jsme měli 
poměrně těžký los, ale na takovéto akci se soupeř nevybírá. 
Úvodní utkání jsme sehráli proti domácímu Salzburgu, se kte-
rým jsme prohráli 0:3. To byl jediný soupeř, který nás herně 
přehrál a byl lepší. Do dalšího utkání jsme nastoupili proti švý-
carskému celku FC Effretikon, ve kterém jsme smolně prohráli 
0:1 brankou v závěru utkání. Ve třetím utkání jsme nastoupili 
proti rakouskému týmu ASK Kleinneusiedel a po našich nepro-
měněných šancích skončilo utkání remízou 0:0. Poslední zápas 
v základní skupině nás čekal proti Rokycanům, které hrají čes-
kou ligu žáků. Proti ligovému soupeři jsme sice prohráli 0:1, ale 
může nás těšit fakt, že v utkání jsme byli lepším týmem a nebýt 
několika nevyužitých stoprocentních šancí, mohl být i výsle-
dek veselejší," přibližuje Michal Babka výsledky čakovických 
mladíků.

Ti nakonec nastoupili ve skupině o 17.-20. místo a po dvou vý-
hrách nad švýcarskými soupeři (FC Turgi 3:0 a FC Rebstein 1:0) 
z toho bylo konečné 17. místo. Turnaj vyhrálo Táborsko před 
domácím Salzburgem.

"Pro náš tým byl turnaj výtečnou zkušeností a možností pomě-
řit síly se zahraničními celky. Těšit nás může, že jsme se herně 
vyrovnali i silným mužstvům a v silné konkurenci jsme dobře 
reprezentovali náš klub i naši městskou část," pochvaluje si Mi-
chal Babka.

Activa cup

Salzburg

Čakovický oddíl pořádal na začátku května první ročník tur-
naje určeného pro hráče ročníku 2009, tedy předpřípravku, 
nejmenší fotbalové benjamínky. 

"Pro většinu z nich to byly vůbec úplně první zápasy v kariéře," 
říká trenér mládeže TJ Avia Michal Babka.

Na turnaji, který se jmenoval Activa cup, podle letňanské firmy 
zabývající se kancelářskými potřebami a která turnaj finančně 
zajistila, se představila pětice družstev - pořádající Čakovice 
a dále Kbely, Hrdlořezy, Meteor a Admira.

"K vidění byla spousta hezkých akcí. Tito malí kluci se sezna-
mují se základní prací s míčem, kam hrát, jak se rozestavit. 
Všichni byli hodně soutěživí, rodiče fandili a tak turnaj prová-
zela výborná atmosféra. Setkalo se to i s odezvou zúčastně-
ných klubů," vypráví trenér Babka.

Vítězství si připsala Admira, ale spíše než o výsledky šlo na ča-
kovickém turnaji o radost ze hry a o nabírání prvních zkuše-
ností s láskou jménem fotbal.

Na závěr května se pak výprava čakovických mladších žáků vy-
dala reprezentovat svůj klub i městskou část do rakouského 
Salzburgu, kde se konal velmi kvalitně obsazený turnaj. Zú-
častnilo se ho dvacet týmů z Rakouska, Německa, Švýcarska 
i České republiky, ze které přijeli například žáci druholigového 
Táborska.
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inzerce

Společnost MADE GROUP, a.s. 
hledá na pozici: ŘIDIČE sk. B, C. 
Požadujeme: SŠ vzdělání, dobrý 

zdravotní stav doložen lékařským 
potvrzením, řidičský průkaz sk. 
B, C, platné Osvědčení profesní 

způsobilosti řidiče, průkaz VZV, výpis 
bodů z evidenční karty řidiče, praxe 

profesionálního řidiče nejméně 3 
roky, výpis z rejstříku trestů, fyzickou 

zdatnost, schopnost vysokého 
pracovního nasazení. V případě zájmu 

zašlete strukturovaný životopis na 
e-mail: personal@madegroup.cz

Společnost MADE GROUP, 
a.s. hledá pro obchodní odd. 

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICI. 
Požadujeme: VŠ, SŠ vzdělání, 

schopnost zvládat zátěžové situace, 
max. flexibilitu, spolehlivost, znalost 

anglického jazyka. Náplň práce: 
komunikace se zákazníky, příjem 
a zpracování objednávek, práce 
s interním systémem, zadávání 
a aktualizace dat. Možnost i na 

poloviční úvazek. V případě zájmu 
zašlete strukturovaný životopis 

s fotografií na e-mail:  
personal@madegroup.cz

Pronájem garáží v ulici Žamberská. 
Cena dohodou. Tel. 739 246 004.

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

PEDIKÚRA Miškovice (145,- Kč, 
s docházkou 195,- Kč), tel. 606 500 867. 
MASÁŽE od 60,- Kč. Tel. 606 106 366.  

Přijímáme poukázky MČ Praha – 
Čakovice.

Prodám tepelné čerpadlo pro 
bazény-typ THP 55 – výkon 5,5 kW 

po záruce, málo používany. 
Cena dohodou. Informace na 

tel. 602656926.

 

 

 

P  R  Á  C  E 

v nově otevřené pobočce Praha 9  Čakovice  

 pro studenty, matky na mateřské, i 50+ 

 školení zdarma 

 volná pracovní doba 

 zajímavé příjmy  

INFO:  604 822 533  E. Stránská 

 

P R Á C E
v nově otevřené pobočce Praha 9 - Čakovice
- pro studenty, matky na mateřské, i 50+
- školení zdarma
- volná pracovní doba
- zajímavé příjmy
INFO: 604 822 533 - E. Stránská

tel.: 777 111 247, info@sun-way.cz, www.sun-way.cz 
konzultace a zaměření ZDARMA

ŽALUZIE - ROLETY - MARKÝZY 
SÍTĚ PROTI HMYZU

15% SLEVA



Mluví se o tom, že v Třeboradicích by mohl být postaven 
energetický zdroj, který by předcházel blackoutu (rozsáh-
lým celoplošným výpadkům elektřiny) v Praze. Jaké by to 
mělo výhody a jaké nevýhody? Dozvíte se v příštím čísle, do 
kterého připravujeme obsáhlou reportáž.

S příchodem léta se otevírají brány čakovického koupaliště, 
které v teplých dnech tradičně navštěvují stovky a stovky 
občanů naší městské části i z blízkého a širokého okolí. Jaké 
jsou na koupališti novinky, na co se těšit? Přečtěte si na za-
čátku července, kdy vyjde nové číslo.

Fotbalisté TJ Avia Čakovice za sebou mají veleúspěšnou sezo-
nu, kterou zakončili na prvním místě skupiny D 2. třídy a za-
jistili si tak postup do 1. B třídy. Z dvaceti odehraných zápasů 
jich sedmnáct vyhráli a pouze třikrát odešli poraženi.

Čakovický spolek Bílej mlejn dva roky připravoval Čapko-
vu hru Ze života hmyzu a po dlouhém zkoušení se konala 
slavnostní premiéra. Jak dopadla? Podle nadšených ovací 
všech přítomných diváků na jedničku. V příštím čísle vám 
přineseme rozhovory se zúčatněnými.

Jak se "rodilo" 
Ze života hmyzu?

Energetický zdroj 
v Třeboradicích, ano či ne?

Koupališti začíná nová sezona

Čakovičtí fotbalisté postupují 
do 1. B třídy

Na co se můžete těšit v příštím čísle?

ilustrační foto


