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Co se vám vybaví jako první, když se
řekne: Čakovice?
Samozřejmě moje začátky. Bylo mi
tak devět deset let, akorát jsme se
přestěhovali. Stavěl se stadion,
takže to všechno tak pěkně navazo-
valo. Přišli kamarádi, dal se dohro-
mady dobrý mančaft. Vše do sebe
zapadlo.

V jaké mládežnické kategorii jste ten-
krát začínal?
Tady se hrála tehdy jedna soutěž 
v Čakovicích, okres Praha východ.
Hrály to okolní vesnice.

A v Čakovicích jste strávil celé fotba-
lové mládí?
V podstatě do sedmnácti let, než jsem
přestoupil do Sparty. Když nám bylo
šestnáct, tak se přestupovalo do doro-
stu, se kterým jsme se s Čakovicemi
dostali až do dorostenecké ligy. Ten-
krát to byla bomba! V podstatě ven-
kovský klub, i když blízko Prahy, udě-
lal díru do světa. Skončili jsme na
druhém místě za Spartou.

Co se s tímto úspěšným týmem dělo
dál?
A pak už se to rozpadlo. Kluci o dva
tři roky zestárli, postupně odcházeli
na vojnu a já přestoupil do Sparty.

Jak se takový přestup kluka z malých
Čakovic do velké Sparty urodil?
Přišli spar�anští funkcionáři, trenér
Ježek, kteří měli zájem, dalo se to
dohromady a nakonec to dopadlo tak,
jak dopadlo.

Bylo to kvůli přátelskému zápasu, 
ve kterém jste tehdy nastoupil?
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{OSOBNOST MĚSÍCE}

"Tenkrát udělaly Čakovice díru 
do světa", vzpomíná Josef Jurkanin.
Fotbalový klub TJ Avia Čakovice bude
během tohoto léta slavit významné
jubileum - sto let od založení klubu.
Proto jsme si popovídali s jedním z
nejslavnějších čakovických odcho-
vanců, Josefem Jurkaninem, který
patřil ve své době mezi největší české
talenty a své úspěchy spojil s dresem
pražské Sparty. Jeho reprezentačním
vrcholem byla účast na mistrovství
světa v Mexiku.

Josef Jurkanin

narozen 5. března 1949
Odchovanec TJ Avia Čakovice

Ligová kariéra:
Sparta 1966 - 1975
Teplice 1975 - 1977
Slavia 1977 - 1979

V reprezentaci: 
12 zápasů - 2 góly
účastník MS 1970 v Mexiku

Úspěchy:
titul se Spartou 1967
čtvrtfinále PMEZ 1966 a 1968
semifinále PVP 1973 
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Ano, v Čakovicích hrála Sparta.
Tuším, že vyhrála 3:0. Mne postavili
jako patnácti nebo šestnáctiletého do
áčka a tam si mne asi všimli.

Kolik hráčů z vašeho úspěšného doro-
steneckého čakovického týmu pak 
do Sparty nebo do jiných ligových
klubů odešlo?
Byli jsme tam tři, kteří hráli ligu. Olda
Urban, který hrál se mnou ve Spartě
a také Jirka Rosický, ten o rok dřív.
Olda musel absolvovat vojnu, tak tam
byl později.

Jaké to pro vás bylo přejít do Spar-
ty, která tehdy vládla českému fot-
balu?
Pro mne to bylo docela krušné, proto-
že ten přechod z dorostu mezi chlapy,
to nebyla žádná sranda. V Čakovicích
jsem měl kamarády, byl jsem zvyklý
na prostředí a najednou jsem přišel
mezi Kvašňáka, Koubu, Vojtu a další.

Takže to bylo docela natvrdo, bych
řekl. Po třech měsících jsem si řekl,
že ze Sparty uteču a vrátím se 
do Čakovic (úsměv).

Ale nakonec z toho byla pěkná kariéra...
To ano. Strávil jsem ve Spartě devět
sezon, rok 1966 až 75. Ten začá-
tek byl asi nejhezčí. Těch prvních

pět roků, než mi ve třiasedmdesá-
tém praskla achilovka. Díky tomu
jsem promarodil celý rok, výkon-
nost šla dolů a pak už to nikdy
nebylo ono.

Pak už vaše ligová kariéra končila,
že?
Odehrál jsem celkem třináct sezon,
končil jsem vlastně ve Slavii, kde
jsem byl rok a půl. Ve Spartě jsem
končil v pětasedmdesátém, kdy
jsem se střídal s Pavlem Stratilem.
Pak jsem šel do Teplice, poté byla
Příbram, která hrála druhou ligu.
Většinou jsem to měl v těch klubech
na dva roky. Z Příbrami jsem pak šel
do Břevnova.

Dokázal byste vypíchnout největší
okamžiky vaší kariéry?
Tituly se Spartou a účast na mistrovství
světa v Mexiku, i přesto, že jsme tam
všechny tři zápasy prohráli.

A dovolí vám zdravotní stav hrát
ještě dnes?
Ano, chodím hrát pravidelně za sta-
rou gardu Sparty.

Text: Michal Káva
Foto: Michal Káva 

a archiv Josefa Jurkanina

{OSOBNOST MĚSÍCE}

Oslavenec v kruhu přátel
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Dorostenecký tým Čakovic po postupu do 1. ligy v sezoně 1965/66. V nejvyšší dorostenecké
soutěži nakonec obsadili druhou příčku za vítěznou Spartou, což se řadí mezi největší úspěchy
čakovického sportu vůbec. Horní řada zleva: Jurkanin, Schubert, Slabihoud, Ložek, Morávek,
trenér Urban st. Dole zleva: Urban, Rosický, Kučera, Januška, Říha, Sejk.
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Informace o činnosti Rady MČ 
Na svém 41. až 42. jednání rada městské části projednala celkem 31 bodů, 
z nichž vybíráme např.:

■ Míchací centrum Letňany - Dočasná stavba, Praha18 - zahájení stavebního
řízení 

■ Žádost o vyjádření k územnímu souhlasu a stavebnímu povolení - rekon-
strukce křižovatky Cukrovarská, Kostelecká, Za Avií, Za Tratí, k. ú. Čakovi-
ce

■ Žádost o vstup na pozemky pro realizaci stavby: Odvodnění pozemku parc.
č. 1280/1, k. ú. Čakovice - Rekonstrukce a výstavba deš�ové kanalizace

■ Žádost o udělení souhlasu k umístění a výstavbě doplňkových staveb 
na pozemku parc. č. 1151/44 a připojení pozemku parc. č. 1151/44 na
pozemek parc. č. 1562, vše v k. ú. Čakovice, ul. Něvská.

■ Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
č. 6/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity.

■ Komise pro otevírání obálek na akci Oprava bytů č. 17 a 36, Otavská 621,
Praha 9 - Čakovice

■ Stavba spol. PREdistribuce, a.s.: "Cukrovarská 33/21 - posílení sítě kNN,
Praha 9 - Čakovice," v pozemku parc. č. 1252/33 obec Praha, k. ú. Čako-
vice

■ Žádost o povolení ke kácení dřevin na pozemku parc. č. 1195/1 obec Praha,
k. ú. Čakovice

■ Návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě - p. Jana Domincová (klub
Sovička)

■ Žádost spol. Hummer Centrum o poskytnutí prostoru v čakovických novi-
nách

■ Seznam poskytovatelů služeb na poukázky pro seniory
■ Výběrové řízení na dodavatele stavby Mateřská škola Čakovice I - detašova-

né pracoviště Něvská
■ Obytný soubor Třeboradice - stanovisko k zastavovací studii
■ PD stavba MŠ v Cukrovarské 230 - oplocení hřiště

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

4

{MĚSTSKÁ ČÁST}

Vážení přátelé 
z Čakovic, Miškovic 
i Třeboradic,

dovolte, abych
vás informoval o
novinkách, které
se dějí v naší
městské části.
Nedávno v pro-
storách čakovic-
kého zámečku
proběhla disku-

se na téma rušení klidu a pohodlí
obyvatel letouny, které létají nad
naší městskou částí. Pan Mikulecký,
zástupce společnosti SIT Prague, a. s.,
která provozuje Letiště Letňany, se
zúčastnil naší diskuse, a já jsem
doufal, že dialog bude konstruktivní
a konsensuální. Bohužel ani jedno
nenastalo. "Diskuse" se vedla spíše
v duchu obviňování z obou stran 
a skončila s velmi chabými výsled-
ky. Letadla létají nad naší oblohou
již od roku 1925 a svoji trasu mají
danou letovým řádem. Několik
občanů si ale stěžuje, že letouny
často porušují letové trasy a létají
nízko pod koridorem, což některé
obyvatele ruší. Jelikož výše zmíněný
rozhovor téměř nevedl k žádným
závěrům, rada městské části pověři-
la radní pro životní prostředí Ilonu
Bervicovou, aby se celou problema-
tikou nadále zabývala.
Dále mi dovolte, abych na žádost
bývalé místostarostky Mgr. Jany
Kopecké uvedl na pravou míru
nesprávnou formulaci z dubnového
čísla měsíčníku U nás v Čakovicích.
Paní Kopecká neodstoupila ze své
funkce, nýbrž byla odvolána. 
Děkuji za pochopení a přeji vám 
v následujících dnech a týdnech
více klidu a pohody!

Ing. Alexander Lochman,
starosta

Městská část Praha - Čakovice Úřad městské části 
přijme do pracovního poměru 

PRACOVNÍKA DO ODBORU TECHNICKÉ SPRÁVY ÚMČ 

Náplň práce: práce při údržbě zeleně, úklidu a údržbě městské části podle
pokynů vedoucího TS (manuelní práce, obsluha zahradní a jiné techniky,
řízení motor. vozidel), ostatní činnosti dle Organizačního řádu a pokynů vede-
ní ÚMČ

Požadavky: řidičský průkaz skup. C (profesní průkaz výhodou), spolehlivost,
občanská bezúhonnost, fyzická zdatnost, pracovitost

Platové zařazení: 6. plat. třída podle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o pla-
tových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a zák. č.
262/2006 Sb., v platném znění, stupeň dle délky praxe. Nástup je možný 
k datu 1. 5. 2012.
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{MĚSTSKÁ ČÁST}

Svatby v Čakovicích 
Městská část Praha - Čakovice není od
1. 7. 2001 matričním úřadem. Čako-
vice spadají pod matriční úřad měst-
ské části Prahy 18. Pokud by tedy
snoubenci chtěli, aby jejich svatební
obřad proběhl na území městské části
Čakovice, musí si toto místo a termín
dohodnout na matrice v Letňanech,
Bechyňská 639, tel. 284028128,
284028130.

Obřadní místa na úřadu městské
části Praha - Čakovice:
■ obřadní síň na radnici, ve které pro-

bíhá svatební obřad bez poplatku

■ zámecký park, kde je z důvodu
technického zabezpečení a zapůj-
čení vybavení vybírán poplatek
2000,- Kč ve všední dny a 2500,-
Kč o sobotách, nedělích a státních
svátcích (technické vybavení je
např.: poskytnutí párty stanu,
ozvučení, obřadní stůl, květinová
výzdoba, židle, hudební doprovod
atd.)

■ zámek Čakovice (velký sál, kon-
certní salónek ZUŠ M. Podvalové) -
bez poplatku 

■ po dohodě s matrikářkou lze sjed-
nat svatby i na jiném místě na
našem území

Za svatební obřad, který je konaný
mimo určené místo, je matrikou měst-

ské části Praha 18 vybírán poplatek 
ve výši 1000 Kč podle zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních poplat-
cích. Pro naši městskou část je určené
místo obřadní síň.

Oddávající v Čakovicích:
■ je-li jeden ze snoubenců trvale hlá-

šen k pobytu na území městské
části (Čakovice, Miškovice, Třebora-
dice), může být oddávajícím staros-
ta Ing. Alexander Lochman, nebo
popřípadě jeho zástupci Bc. Blanka
Klimešová, Ing. Jiří Vintiška a Jana
Kosová.

■ není-li ani jeden ze snoubenců hlá-
šen k trvalému pobytu na území
městské části oddávající musí být
z městské části Praha 18.

Pro svatby v naší obřadní síni a jiných
místech městské části Praha - Čakovi-
ce je stanovený lichý týden vždy 
ve čtvrtek od 10.00 do 13.00 hod. 
a v pátek od 10.00 - 11.30 hod.

Veškeré informace vám poskytne vedou-
cí občanskosprávního odboru ÚMČ 
Martina Fialová, e-mail: fialova@cakovice.cz,
tel.: 283 061 417.

Setkání starostů
Pozval jsem do naší městské části
vicepremiérku Karolínu Peak  při pří-
ležitosti setkání všech starostů měst-
ských částí 23 až 57, které proběhlo
12. dubna v prostorách čakovického

zámečku. Karolína Peak přijela 
s místopředsedkyní poslanecké sně-
movny Kateřinou Klasnovou.  Dámy
se na radnici setkaly s celou radou 
a pak zavítaly na zámeček, kde pro-
běhlo další setkání se starosty. Deba-
ta byla zaměřená na optimalizaci
veřejné správy, sla�ování pohledů

městských částí na záměry hlavního
města slučovat nebo rušit některé
městské části. Je mi velkým potěše-
ním, že právě Čakovice se staly dis-
kusní platformou a hostitelem tolika
významných hostů.

Ing. Alexander Lochman, starosta

Obřadní síň v čakovické radnici Svatba v zámeckém parku

Setkání starostů proběhlo v příjemné tvůrčí atmosféře Alexander Lochman s Karolínou Peak a Kateřinou Klasnovou
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Na jednání zastupitelstva dne 8. červ-
na 2011 byla předložena petice 
za zlepšení občanské vybavenosti 
v Městské části Praha - Čakovice. 
V této petici byl signatáři vznesen poža-
davek na zahájení okamžité výstavby
mateřské školy. Vzhledem k tomu, že
považuji toto téma za jedno z nejpalči-
vějších, věnujeme mu prostor v tomto
čísle. Dalším požadavkům a tématům
petice se budeme věnovat v následují-
cích číslech časopisu.

Problematiku rozšíření kapacit mateř-
ských školek řešíme následujícím způ-
sobem:

1. Výstavba nové mateřské školy pro
112 dětí se uskuteční v Něvské
ulici a bude součástí detašovaného
pracoviště MŠ Čakovice I. Je již
dokončená projektová dokumenta-

ce, je vydané územní rozhodnutí,
zahájené stavební řízení a nyní pro-
bíhá výběrového řízení na zhotovite-
le, kdy  termín pro podání nabídek
na zhotovitele byl 16. 4. 2012.
Kontejnerové školky jsme z principu
odmítli jako nevýhodné, a to zejmé-
na kvůli jejich životnosti, která se
předpokládá u kontejnerových ško-
lek přibližně 15 let. Proto byla zvo-
lena dřevostavba, která ze své pod-
staty nabízí dobré hygienické para-
metry a je téměř stejně rychle zho-
tovená jako kontejnerová školka.
Předpokládaný termín dokončení
stavby je počátek listopadu 2012.

2. MŠ v ulici Cukrovarské č.p. 230
(budova, kde sídlí Policie ČR). Rada
městské části rozhodla adaptovat
zvýšené přízemí této budovy na
mateřskou školu. K tomuto kroku
nás vedla menší finanční náročnost
a relativně rychlá adaptace objektu.
Objekt však vyžaduje některé doda-
tečné úpravy z hlediska požární

ochrany a hygienických parametrů.
V tuto chvíli je podaná žádost o sta-
vební povolení. V případě, že rozpo-
čet na akci přístavby v Něvské bude
dodržen, bude dle plánu realizová-
na i tato adaptace, předpokládané
dokončení této akce je podzim
2012, kapacita je 38 dětí ve 2 tří-
dách.

3. Výsledkem znovuobnovených doha-
dovacích jednání s investorem obyt-
ného souboru Čakovický park je při-
pravený dodatek smlouvy o spolu-
práci, ve kterém je akceptován
požadavek vedení radnice, aby část
svého projektu přeměnil na mateř-
skou školu. Jedná se o nebytový
prostor o výměře 470 m2 se zahra-
dou, který developer věnuje měst-
ské části za symbolickou cenu 100
tisíc korun. Školka se bude stavět
současně s další etapou výstavby
Čakovického parku v roce 2014.

4. Dále bude o letošních letních prázd-
ninách probíhat rekonstrukce
kuchyně v objektu stávající MŠ
Čakovice I (Něvská), která byla 
z 80. let. Po rekonstrukci bude její
kapacita dvojnásobná a bude tedy
zajiš�ovat stravu pro nové detašova-
né pracoviště v Něvské. Kuchyně
bude moderní, provozně i energetic-
ky méně náročná a samozřejmě
bude splňovat nejpřísnější bezpeč-
nostní a hygienické parametry.

Ing. Alexander Lochman, starosta

{AKTIVITY}

Horké téma - školky
Vizualizace projektu mateřské školy v Něvské ulici
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{UPOZORŇUJEME}

dříve nyní

Proměny v Čakovicích

Ve dnech 5. až 12. dubna došlo 
k omezení parkování velmi využíva-
ného parkoviště u čakovického
zámku. Důvodem byla rekonstrukce
příjezdové komunikace. Toto místo,
které je blízko centra, po investici
již volalo. Nový příjezd jistě ocení
nejen rodiče dětí navštěvujících
základní uměleckou školu v zámeč-
ku, ale i návštěvníci našeho krásné-
ho parku.
Horní část parkoviště bude ještě
oddělena od komunikace Schoellero-
va obdélníkovými květináči. Hlavním
důvodem je zvýšení bezpečnosti při
výjezdu z parkoviště na komunikaci
Schoellerova a zároveň květináče po
osázení zelení celé místo příjemně
oživí.

Štefan Pecník, vedoucí TS ÚMČ

CA5_2012.qxd  24.4.2012  16:11  StrÆnka 8



9

{ZAJÍMAVOSTI}

Vynášení Morany do zámeckého rybníku Do průvodu se zapojily všechny generace čakovických

Jarmark byl v duchu českých tradic plný sladkých lákadel Děti neodolaly příležitosti projet se na ponících

Dospělé pobavily gotické tance a ukázky historických řemesel Večerní program zakončila kapela Rotten lollies

Poděkování patří všem štědrým sponzorům

Velikonoční jarmark 2012
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Běh naděje 
v Čakovicích

Městská část Praha - Čakovice se již
potřetí zapojuje do humanitární akce
zaměřené na podporu výzkumu rakovi-
ny spojené s veřejnou sbírkou - Běh
naděje.
Běh Naděje je sportovně společen-
ská akce založená na běhu, pocho-
du, jízdě na kole atd. Inspiroval se
úspěšnou mezinárodní akcí "Běh
Terryho Foxe", který probíhal 
v České republice 15 let (1993 až
2007). Je určen široké veřejnosti
bez omezení pohlaví a fyzické vý-
konnosti.

Čakovický Běh Naděje startuje 
16. 6. 2012 ve 14.00 hod.

(od 13 hod. registrace účastníků) 
v zámeckém parku u jezírka.

Trasa běhu je dlouhá 6 km a cíl na
fotbalovém hřišti v Miškovicích. Do
cíle se mohou závodníci přemístit
během, chůzí, jízdou na kole, kolo-
běžce, v dětském kočárku, atd. Každý
potom v cíli obdrží diplom a malé
občerstvení a čeká je i doprovodný
program pro děti i dospělé. Těšíme
se, že svojí hojnou účastí čakovičtí,
třeboradičtí a miškovičtí také podpoří
dobrou věc!

10

{POZVÁNKY}

Pozvánka na besedu
Dne 25. března 1945 postihl Prahu a okolní obce (včetně Čakovic) třetí, ale
první skutečně plánovaný nálet. Byl namířen proti průmyslovému areálu
ČKD a letištím ve Kbelích, Letňanech a Čakovicích, ovšem vyžádal si život
mnoha civilních obyvatel.

Zveme vás v úterý 29. května v 17.30 hodin
do velkého sálu čakovického zámku na besedu 
s Michalem Plavcem a Filipem Vojtáškem, auto-
ry nově vydané knihy, která se věnuje nejen této
události, ale také dalším akcím spojeneckého
letectva v okolí Prahy. Beseda bude spojena 
s promítáním dobových fotografií a její součástí
bude křest knihy s názvem Bomby na Květnou
neděli.

Jarka Krákorová, kronikářka MČ Čakovice

Voňavé odpoledne pro ženy
Jak si udržet krásnou a zdravou ple�?

V čem se liší přírodní metoda péče o pokožku od komerční kosmetiky?

Jak je možné pomocí aromaterapie odolávat stresům a udržovat si celkovou rovnováhu 
a duševní i fyzické zdraví? Odpovědi na tyto a další otázky včetně praktických ukázek 

pro ženy všech věkových kategorií dostanete v rámci přednášky na téma:

AROMATERAPIE
aneb homeopatie v kosmetice

16. května 2012 od 18.00 hod.
v salónku čakovického zámku

Vstup zdarma

CA5_2012.qxd  24.4.2012  16:11  StrÆnka 10



Setkání s legendou
V pondělí 19. března měla třída 4. C 
v základní škole v Čakovicích velmi
vzácnou návštěvu. Přišel totiž pan Jiří
Suchý, legendární zakladatel divadla
Semafor a jeho ředitel, textař, skladatel
a autor divadelních her. Jak jsme
poznali, velmi slušný, příjemný člověk,
a jak řekla jedna z dívek - gentleman 
s neustálou jiskrou humoru v očích 
i ve slovech.
Nikdo by mu nehádal jeho věk, jeho
mladá mysl a radost z přijetí dětmi to
jenom potvrzovaly. Vzpomněl jsem si
při tom na nečekanou návštěvu ame-
rické filmové star Paula Newmana 
v Praze před pár lety, kdy přijel inkog-
nito kvůli dětem, pod záštitou UNESCO,
a nikdo ho nepoznal ani na letišti. 
V masce se dostavil do Kongresového
centra, odehrál vystoupení pro děti 
a zmizel jako pára nad hrncem… Tako-
ví bývají mistři, kteří se nechtějí pouze
zviditelňovat, ale udělat pár dobrých
skutků, o kterých třeba nikdo ani
nemusí vědět.
Podobné to bylo i s panem Jiřím
Suchým. Přijel dětem totiž poděkovat
za jejich krásné malované dopisy 
k jeho významnému životnímu jubileu,
a s omluvou, že to bylo až po delší
době.
Děti ho přivítaly po havajsku - kolem
krku mu zavěsily "květy" s názvy jeho

písní s pozměněnými texty, které děti
samy vytvořily při hodině hudební
výchovy. Předaly mu kytici sedmi růží
(sedmička je v numerologii životním
číslem pana Suchého) a zasklené
obrázky dětských kreseb s jejich
vlastními básničkami. Potom panu
Suchému předvedly malé scénky
podle jeho písniček s vlastními úpra-
vami textů. Pan Suchý konstatoval,
že čekal, že od něj děti budou chtít,
aby něco předvedl sám, ale prý ho
mile překvapily tím, že hrály místo

něj. Pěkně jim za předvedené kousky
od srdce zatleskal a řekl, že je musí
pozvat do divadla, aby se jim odmě-
nil. Pak ještě přišlo na řadu fotogra-
fování a nakonec malá autogramiá-
da.
S legendou divadla Semafor se čako-
vičtí školáci rozloučili na parkovišti,
kde mu zamávali na cestu. Už nyní se
těšíme na další setkání a třeba u toho
bude i paní Jitka Molavcová, kdo ví?

Mgr. Bc. Vladimír Meissner
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{ZE ŽIVOTA OBCE}

"Mořenu pěkně vyprovodíme!" 
"Mořenu nesem, s velikým nosem,

do vody jí hodíme, tak se zimy zbavíme!"

A je to. I letos se nám zimu podařilo zahnat, a tak máme prostor pro barevné 
a voňavé jaro - zatím ještě silně poznamenané "aprílovými" výstřednostmi. 
A komu že se to podařilo? Přece dětem z mateřské školy Třeboradice a MŠ Čtyř-
lístek a také žákům z II. B Základní školy Čakovice, tentokrát ve spolupráci 
s občanským sdružením Lípa, které zajistilo propagaci a občerstvení pro celou
akci. Paní učitelky s dětmi připravily zásobu lidových i umělých říkaček, haleka-
ček a jarních písní. Společně vyrobily Mořenu a sešly se ve čtvrtek 22. března do-
poledne u Třeboradického kostela, aby společnou písní zahájily veselý průvod uli-
cemi Třeboradic. Podpořit nás přišla také spousta místních maminek s kočárky či
menšími caparty.
Každý z malých zpěváčků si chtěl vyzkoušet, jak se nese Mořena, a protože tako-
vý úkol není jednoduchý, vystřídalo se jich cestou k cíli - Třeboradickému rybní-
ku, opravdu hodně.
Na konci trasy jsme společnými silami vhodili Mořenu do vody a na cestu jí ještě
pěkně zazpívali a zatančili.
Úplný závěr pěkného slunečného dopoledne patřil občerstvení a vzájemnému
"klábosení" mezi přítomnými dětmi i maminkami. Z jejich usměvavých tváří se dá
soudit, že i příští rok si s paní Zimou poradíme a "Mořenu pěkně vyprovodíme!"

Za MŠ Třeboradice  I. Kudrnová
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Nohejbalisté TJ Avia Čakovice odstarto-
vali novou sezonu! Mají za sebou první
dva zápasy, ve kterých do tabulky vybo-
jovali jeden bod.

A to za remízu 5:5 v úvodním domácím
utkání. Dá se ale mluvit o ztrátě, protože
čakovičtí borci vedli v tomto utkání už
4:1, ale do vítězného konce jej dotáh-
nout nedokázali. Škoda.
K dalšímu extraligovému zápasu pak jeli
na půdu favorizovaného Benešova, který
jej kvůli špatnému počasí přesunul do
haly a tam Čakovice porazil hravě 6:1.
"Šacung využil možnosti výjimky k pře-

sunu do halového prostředí, což zname-
nalo pro jeho silově disponované hráče
jasnou výhodu. I přesto bylo utkání plné
nevynucených chyb na obou stranách,"
vrací se na začátek utkání předseda
čakovického oddílu Jan Kantner.

Domácí borci neponechali nic náhodě 
a od začátku šli jasně za vítězstvím. 
Po čtyřech zápasech vedli už 4:0!
"My jsme se zvedli k odporu pouze 
ve vložené dvojici, ale to už bylo na účin-
nou korekci příliš pozdě. Když navíc
následně prohrál Macurek ve třech
setech singla, bylo o osudu utkání v pod-
statě rozhodnuto. Jednalo se jen o to,
jakou kosmetickou úpravu výsledek
dostane. Ač první trojice druhé půlky
byla nejvyrovnanějším utkáním dne, stej-
ně podlehla 10:9 ve třetím setu a uza-
vřela skóre na nelichotivých 6:1 z pohle-
du domácích," dodal Kantner.

Michal Káva

{SPORT}

Nohejbalová sezona odstartovala!

12

Házenkáři načali jarní odvety
První jarní utkání druhé nejvyšší soutěže v národní házené
mužů za sebou mají hráči Čakovic. Na jejich domácí hřiště při-
jel severočeský Klášterec, kterému v tabulce patří poslední
příčka a ten se držel pouze první poločas, který prohrál těsně
jednobrankovým rozdílem 9:10. Po přestávce se ale domácí
házenkáři chopili otěží utkání pevněji a vyhráli nakonec o osm
bodů 21:13.
Borci TJ Avia tak jsou stále lídři druholigové tabulky. Na svém
kontě mají 22 bodů za jedenáct vítězství a jedinou porážku.

mk

Národní házenkáři TJ Avia Čakovice (na snímku z utkání proti 
Řevnicím) zahájili jarní odvety výhrou nad Kláštercem

▲
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{SPORT}

V sobotu se v čakovické sportovní hale
uskutečnil první ročník zimního halové-
ho turnaje v národní házené "O pohár
starosty MČ Praha Čakovice" starších
žákyní a starších žáků. Pro naše hráče
a hráčky to byla v hale vůbec první
návštěva.
Turnaje se zúčastnilo sedm družstev 
ve dvou kategoriích. Starší žáci hráli
jednokolově, žákyně dvoukolově.
Atmosféra v hale vygradovala hlavně 
v posledních dvou zápasech, kdy sho-
dou okolností oba naše týmy hrály 
o prvenství.
Starší žáci skončili na druhém místě za
prvním Baníkem Most NH, na třetí
příčce se umístilo družstvo TJ Spoje
Praha a čtvrtí skončili hráči TJ Sokol
Bakov.
Poslední zápas a obrovské nasazení
našich starších žákyní vedlo k výhře 8 : 6
nad družstvem Baník Most NH, čímž si
děvčata vybojovala první místo 
na turnaji.
Druhé skončily žačky Baníku Most NH
a třetí hráčky TJ Sokol Bakov.

Starší žákyně hrály ve složení: 
brána: Kája Vrbová, Kája Hajná, obra-
na: Anna Syslová (kapitánka), Eliška
Duchková, Nicola Malá, Míša Houd-
ková a Bára Nováková, útok: Denisa
Havelková (17 gólů), Vanda Spousto-
vá (16 gólů), Lenka Molnárová 
(3 góly), Bára Drábková, Květa Křížo-
vá a Tereza Jurášková, trenéři: Jitka
Rambousková, Mirka Spoustová 
a Jakub Houfek.

Starší žáci hráli ve složení: 
brána: Filip Nývlt, Tomáš Fikart, obra-
na: David Procházka, Matěj Vild, Lukáš
Jurášek, Bernard Lím, Petr Cajthaml a
Petr Bašta, útok: Jiří Boček (kapitán),

Jan Boček, Jakub Šimek, Jaroslav
Šimáček, Ondřej Rubáš a Jaroslav
Hora, trenérky: Jana Broučková a Mar-
tina Palivcová.
Miroslava Spoustová,TJ Avia Čakovice

Házenkáři TJ Avia uspěli na domácím turnaji
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Mobilní sběr 
nebezpečných odpadů
Od 1. 4. 2012 byl dočasně přerušen
mobilní sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu na území hl. m.
Prahy. V současné době je vypsáno
výběrové řízení na zajištění provozo-
vání mobilní sběru až do 31. 12.
2015. V případě řádného ukončení
tohoto výběrového řízení je předpo-
kládaný termín opětovného zahájení
mobilního sběru 1. 7. 2012. 

TS ÚMČ Praha - Čakovice
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{SENIORŮM}

Přednášková a tématická odpoledne 
v klubu seniorů

KVĚTEN:
2. 5. 14.00 hod. IC Creative - Výroba mýdel z transparentní mýdlové 

hmoty s olivovým olejem

9. 5. 14.00 hod. Senior Help I. Piškulová - "Zdravý životní styl seniorů 

- stravování a pitný režim" 

30. 5. 14.00 hod. PhDr. Hanuš Jordán - "Hvězdy pražské operety"

ČERVEN:
13. 6. 14.00 hod. Senior Help I. Piškulová - "Zdravý životní styl seniorů 

- pohybové aktivity vhodné pro seniory"

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 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 květnu 2012.

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

HODINOVÝ MANŽEL, tel. 773 999 237.
Provedu veškeré menší opravy na
vašem bytě, domku i zahradě. Kdyko-
liv zavoláte, přijedu PO - NE.

PEDIKÚRA Miškovice. 145,- Kč, s do-
cházkou 195,- Kč. Přijímám poukázky
seniorů MČ Čakovice. Tel. 606 500 867,
283 932 971. 

Vycházky: 
7. 5. Vycházka s NW holemi do Čimic

Tentokráte  Čimickým hájem a parkovým areálem psychiatrické léčebny
do starých Bohnic.  Sraz účastníků vycházky na stanici Čakovický zámek
ve 13.05 hod. Odjezd autobusem č. 202 směr Chabry. Jen pro vytrvalé.
Nordic walking hole s sebou.

16. 5. Vycházka s Evou Sokolovou od Heydrichovy zatáčky k Lövitovu mlýnu
V květnu si připomeneme 70 let od atentátu na zastupujícího říšského pro-
tektora. U pomníku nedaleko místa, kde byl proveden, si připomeneme
tuto pohnutou dobu. Poté dojdeme k bývalé usedlosti Rokoska v areálu
Bulovky, odtud na málo známou vyhlídku na Prahu a dále kolem Grabovy
vily a Libeňského zámku k Rokytce.  Sraz účastníků vycházky je na koneč-
né autobusů u Tesca expres ve 12.15 hod. a  odjezd autobusem č. 295
směr Bulovka. Kdo chce, může si vzít NW hole s sebou. 

6. 6. Vycházka na Petřín
Nahoru lanovkou a dolů pěšky. S procházkou růžovou zahradou a se
zastavením u hvězdárny, rozhledny, bludiště, kostela sv. Vavřince i Nebo-
zízku. Sraz účastníků vycházky ve 12.00 hod. na konečné autobusů 
u Tesco expres. Odjezd busem č. 140. 

11. 6. S NW holemi do Vinořského parku
Sraz účastníků vycházky v 11.50 hod. na stanici Čakovický zámek směr
Kbely.
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