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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

Společnost Bobcat CZ, a.s. výhradní dovozce 
stavebních strojů Bobcat hledá 

SERVISNÍ MECHANIKY 
pro opravy stavebních strojů

Požadujeme:
• SOU, SOŠ vzdělání technického směru
• řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme:
• práci v místě bydliště na HPP
• dobré platové podmínky
• 5. týdnů dovolené, stravenky
• práci ve stabilní a úspěšné společnosti

V případě zájmu volejte tel. číslo 283933951, paní Věra Morávková

Inzerce_Bobcat_05-2019.indd   1 24.5.2019   16:28:31

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

Pedikúra Miškovice
Docházím i do bytu. Přijímám 

poukázky seniorů od MČ Čakovice. 
Levné ceny. Tel. 606 500 867

MALOVÁNÍ ČAKOVICE - rychlé, 
kvalitní a čisté vymalování bytu 

či domu dle vašich představ. 
Profesionální služby. Tel.: 736 734 947

Summer pilates „Letní cvičení ve 
stínu borovic“, hřiště NH TJ Avia 

Čakovice 2x týdně 17.6.-28.8.2019, více 
info: www.hama-studio.cz,  

tel. 606 320 100

Koupím řadovou garáž v lokalitě 
Na Bahnech (mezi Bělomlýnskou 

a Schoellerovou ulicí) tel. 724 542 731

Odvoz starého nábytku na skládku
Stěhování všeho druhu. Vyklízení 

sklepů, bytů, pozůstalostí atd. 
Naložíme a odvezeme cokoliv.

Vše za rozumnou cenu.  
Volejte: 773 484 056

Přijmeme pracovnice kompletace 
papírenského zboží.  

Jednosměnný provoz. Provozovna 
Praha 9 - Čakovice. Informace po - pá 
od 8:00 do 16:00, tel. č. 724776102, 
724776103 nebo na email: cakovice.

eurodelta@volny.cz

Jazyková škola Angličtina Praha 9 
se sídlem v Čakovicích hledá nové 

lektory. Nabízíme práci v příjemném 
prostředí a kolektivu, profesionální 

zaškolení a kvalitní metodiku, 
možnost flexibilní pracovní doby, 

dobrý plat. Hledáme nejen lektory 
angličtiny, ale také dalších jazyků 

jako je němčina, španělština, italština 
a francouzština. Váš životopis zašlete 
na info@anglictinapraha9.cz nebo na  

vanickovamarketa@seznam.cz,  
případně volejte na  
tel.: 777 151 324.
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Z historie našeho zámku
V historické rubrice se tentokrát Jarka Krákorová v návaznosti 
na akci Zámecká noc zaměřila na historii našeho zámku.  

Čakovický oddíl karate
Rozhovor s trenérkou Hanou Soebajovou, která představuje 
nejen úspěchy a plány čakovického oddílu, ale hlavně karate 
jako vhodnou sportovní aktivitu pro děti.

Rozhovor s tajemnicí úřadu
Po téměř dvaceti letech odchází do důchodu tajemnice 
našeho městského úřadu Ing. Milena Pekařová. Vzpomínkový 
rozhovor o práci na úřadě i o životě v Čakovicích.

Pohár ČR v národní házené
Ve dnech 14. – 16. června se v Čakovicích uskutečnil Pohár 
starších žáků v národní házené. Vítězný pohár získali 
házenkáři ze Staré Vsi.

Zámecká noc
Reportáž z každoroční akce pořádané Základní uměleckou 
školou Marie Podvalové. Program nabídl spoustu krásné 
hudby a skvělou atmosféru do pozdních večerních hodin.

Tip na výlet
Vzhledem k nadcházejícímu létu jsme pro vás připravili 
přehled dostupného přírodního koupání v nedalekých 
zatopených pískovnách.

Z obsahu

U nás v Čakovicích – zdarma pro své občany vydává měsíčně MČ Praha – Čakovice, Periodický tisk územního samosprávného 
celku, Náměstí 25. března 121, 196 00 Praha – Čakovice, IČ: 00231291 – tel.: 283  061  419, fax: 283  933  497, email:  
redakce@cakovice.cz, mestska.cast@cakovice.cz, www.cakovice.cz. Za věcnou správnost odpovídají autoři a inzerenti. Redakce 
si vyhrazuje právo příspěvky krátit, redakčně upravovat, případně nepřijmout k  otištění. Nevyžádané rukopisy a  fotografie se 
nevracejí. Redakce: Mgr. Tereza Píchová, Michal Káva. Jazyková korektura: Anna Mrzílková. Redakční rada: Michaela Šimůnková 
(předsedkyně), Michaela Kubernatová, Mgr. Alena Pikhartová, Mgr. Jiří Slavík, Kateřina Vacíková. 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 červenci 2019.

i v tom nejsehranějším kolektivu dochází ně-
kdy ke změnám. Taková změna čeká i naši rad-
nici. Po zhruba 20 letech se rozhodla s koncem 
tohoto školního roku pro odchod do důchodu 
naše paní tajemnice Ing. Milena Pekařová. Do-
volte mi tedy, abych jí tímto jménem celé rady 
městské části Praha-Čakovice veřejně poděko-
val za její obětavou dlouholetou péči, kterou 
Čakovicím, Miškovicím a Třeboradicím věnova-
la. Její zkušenosti s řízením úřadu budeme jen 
těžko nahrazovat.

V červnu byla zahájena dlouho očekávaná re-
konstrukce Husova parku. Přijměte, prosím, 
s pochopením omezení, která tato stavba při-
nese. Stavba potrvá necelý rok a zajistí kom-
pletní revitalizaci tohoto prostoru. Dokonču-
je se také nová budova školy v Jizerské ulici. 
Protože jde o několikátou poměrně vysokou 
investici do školství v posledních osmi letech 
a veřejnost dosud neměla možnost si detailně 
prohlédnout, co bylo za veřejné peníze po-
staveno, domluvili jsme se s panem ředitelem 

Střelcem, že dne 24. září uspořádáme den ote-
vřených dveří ZŠ Dr. Edvarda Beneše. Pokud 
to bude organizačně možné, rádi bychom ve-
řejnosti v  odpoledních hodinách v tento den 
představili všechny budovy naší základní školy, 
tj. jak pracoviště na náměstí, tak i pracoviště 
v Dyjské a především komplex tří budov v Ji-
zerské ulici, jehož součástí je i nová budova.

Dovolte mi, abych vás také upozornil na ome-
zení ve veřejné dopravě v době školních prázd-
nin, které je o něco větší, než bylo v minulých 
letech obvyklé. Jedná se konkrétně o omezení 
v období dopoledního sedla pracovních dnů 
zejména u tzv. metrobusových linek. V případě 
linky 140 jde o omezení z běžného intervalu 15 
minut na prázdninový interval 20 minut.

Přeji vám krásné léto, dostatečně dlouhý od-
počinek a především šťastný návrat z dovolené 
v plném zdraví.

S úctou váš starosta  
Jiří Vintiška

Vážení sousedé, milí přátelé,
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Zámecká noc roztančila publikum
 » V pátek 21. června se ve večer-

ních hodinách na čakovickém zám-
ku uskutečnila Zámecká noc, kterou 
tradičně pořádá Základní umělecká 
škola Marie Podvalové. Počasí přá-
lo, a tak hudební vystoupení mnoha 
žánrů přilákalo řadu diváků. 

„Letos pořádáme zámeckou noc už po 
jedenácté. Nápad vznikl tak, že po ak-
cích jako je Noc kostelů a Noc muzeí 
by si svoji noc zasloužil také náš zámek. 
Zkusili jsme to a mělo to úspěch,“ říká ře-
ditelka Základní školy umění Marie Pod-
valové Ivana Heřmánková.

Program byl zahájen v šest hodin večer 
koncertem žáků ZUŠ v Schollerově sále. 

Poté následovala vystoupení na pódiu 
před zámkem. Jako první se představili 
Jan Erneé, Tomáš Kalabis a Josef Arnot, 
žáci komorní hudby, kteří poprvé vy-
stoupili s kapelou a představili komorní 
hudbu poněkud rockovějším způsobem. 
Pak na pódiu zahrál Big Band ml., opět 
složený z žáků ZUŠ, pod vedením pana 
učitele Pavla Vašíčka. Poté následoval se 
svým vystoupením místní smíšený pě-
vecký sbor Gaudium Cantorum. 

„Vystupují zde jak starší i mladší žáci naší 
školy, tak hostující profesionálové, kteří 
jsou každý rok jiní. Stálicí je náš J.  J.  Big 
Band, ten nechyběl zatím na žádném 
ročníku,“ doplňuje ředitelka školy. Mezi 
hostující kapely patřil letos vokální kvin-

tet KrisKros. S postupem večera přicházeli 
další a další diváci. Po setmění nastoupi-
la na pódium folková kapela Neřež, kte-
rá zahrála ve složení Zdeněk Vřešťál, Vít 
Sázavský, Robert Fischmann a Filip Be-
nešovský. Program večera završil skvělý 
jazzový orchestr J. J. Big Band pod taktov-
kou zkušeného hudebníka a  pedagoga 
čakovické ZUŠ Jana Soukupa. Na pódiu 
se vystřídala zpěvačka Karolína Vágnero-
vá s francouzským jazzovým a soulovým 
zpěvákem Hermésem Karlem. Při posle-
chu známých i méně známých hitů byla 
atmosféra v zámeckém parku čím dál tím 
živější a při poslední přídavkové písni už 
všichni tančili pod pódiem společně se 
zpěvákem i dirigentem. Bylo to výborné 
zakončení celého hudebního večera.



5mĚStSkÁ čÁSt

6. ročník Čakovického spolkového dne se vydařil na jedničku
V sobotu 22. června se uskutečnil již šes-
tý ročník Čakovického spolkového dne. 
Do zámeckého parku dorazily za příjem-
ného počasí stovky lidí, především rodin 
s dětmi. Po tradičním slavnostním nástu-
pu spolků za znělky fanfáry a krátkého 
představení každého z nich následovalo 
odpoledne plné zábavy a sportu s hu-
debně-tanečním doprovodným progra-
mem na pódiu. U svých stánků se před-
stavilo celkem pětadvacet spolků a  or-
ganizací městské části Praha - Čakovice 
a blízkého okolí. Pro děti byla připravena 
soutěžní hra s aktivitami u jednotlivých 
stanovišť. Rodiče zase mohli načerpat 
inspiraci, kam své děti přihlásit od nové-

ho školního roku a kde se mohou vzdě-
lávat i sami dospělí. Spolkový den, který 
společně uspořádali spolek Bílej mlejn 
a keramický ateliér Střípek, se tak vydařil 
na jedničku. Lidé ze stále se rozrůstající 

městské části měli příležitost setkat se 
a pobavit se spolu a místní spolky jim 
mohly předvést a představit, co vše mo-
hou podnikat ve svém volném čase. Tak 
na viděnou zase za rok…
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Červen v naší městské části patřil dětem a pro děti připravilo 
program hned několik čakovických spolků

Rybáři Čakovice

Klub Lípa

Hasiči Miškovice

Foto: Adam Bouřa

Foto: Zlatuše Horská

Foto: Michaela Šimůnková
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Rybářské závody Třeboradice 2019

ZUŠ s učňovským střediskem

CIRKUS

Foto: Michaela Kubernatová

Foto: Hana Nováková

Každoročně se v druhé půlce května konají rybářské závody 
v Třeboradicích. Letos se konaly v sobotu 25. května. Organi-
zátory byli dlouholetí rybáři, a to Miroslav Zelenka a Miroslav 
Skuček, kteří byli též hlavními sponzory akce. Věcné ceny dět-
ským soutěžícím věnovala také společnost Canon. Závodilo 
se od 7.00 do 13.00 hodin. Ve velice oblíbeném rybářském zá-
vodě se utkalo celkem 25 soutěžících. Počasí rybářským závo-
dům přálo a to také přispělo veselé a pohodové atmosféře ne-
jen mezi soutěžícími, ale také mezi diváky. V dětské kategorii 
vyhrál Martin Jakubec, druhé místo vybojoval Kryštof Zelenka 
a třetí místo obsadil Filip Zelenka. Kategorii dospělých vyhrál 
Zdeněk Kostelecký, druhé místo obsadil David Lobl a třetí mís-
to vybojoval Martin Vrtiška. Vítězům gratulujeme a těšíme se 
na závody i v příštím roce.

Text: Michaela Šimůnková, foto: Atelier KAVYS
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Začíná letní boj se suchem a nedostatkem vody
 » Před pár dny začalo léto, období 

koupání, ale také nutného zalévání 
vyprahlé půdy na našich zahradách. 
Nejen velmi teplé počasí, ale přede-
vším extrémní sucha, která Česko 
sužují již několik let, s sebou přináší 
řadu problémů. Tím hlavním je ne-
dostatek vody, která se stává stále 
vzácnější. Proti hrozbě sucha bojuje 
jak Česká republika řadou opatře-
ní a projektů pro zadržování vody 
v krajině, tak i jednotlivé městské 
části. Jak jsou na tom v boji se su-
chem Čakovice?

Před čtyřmi lety začalo v naší městské 
části hromadnější vysazování stromů. 
Příkladem je alej v Třeboradicích za uli-
cí V Pačátkách a systém alejí za ulicí Ke 
Stadionu. Vysazování stromů a dostatek 
zeleně ve městě je jedním z klíčových 
řešení při nedostatku vody kvůli udr-
žení vlhkosti v půdě. „Aleje napříč poli, 
remízky a polními cestami pomáhají za-
držovat vodu a redukují její odtok. Nejde 
však jen o to stromy vysázet, ale pak o ně 
i následně několik let intenzivněji pečo-
vat, včetně zálivky,“ zdůrazňuje místosta-
rostka Čakovic Soňa Černá důležitost 
péče o zeleň. O tu se v naší městské části 
stará hlavně oddělení údržby z odbo-

ru rozvoje a údržby obce. Několik málo 
vybraných ploch mají na starosti externí 
firmy. Je důležité, aby stromů neubývalo, 
proto se za každý pokácený musí vysa-
dit nový. Stanovuje to místně příslušný 
odbor životního prostředí, který vydá-
vá rozhodnutí o povolení kácení dřevin 
mimo les. Součástí rozhodnutí důleži-
tého pro zachování ekologické stability 
je také stanovení náhradní výsadby za 
pokácené dřeviny, a to zpravidla do jed-
noho roku. Na rozhodnutí žadatele je, 
zda si vysadí dřeviny na svém pozemku, 
či na pozemku městské části. Nové dře-
viny musí nejen vysadit, ale také se o ně 
starat stanovenou dobu (v naší městské 
části to jsou většinou 3 roky). Pokud bě-
hem této doby dřevina uschne, je dotyč-
ný povinen vysadit novou.

Dalším řešením v boji se suchem je 
tvorba lučních ploch, tedy ploch, kde je 
omezené sekání trávy. Trávník, který se 
seče nakrátko a často, sucho zhoršuje. 
Řidší porost nezadrží sluneční paprsky 
a tím napomáhá k vysychání půdy. Voda 
po holé zemi snadno steče pryč, místo 
aby se vsakovala. Pokud chceme vodu 
v  půdě naopak uchovat, je vyšší vege-
tace na travnatých plochách nezbytná. 
Český svaz ochránců přírody proto do-
poručuje omezit počet sečí trávníků. 

„Před nedávnem zemědělská společnost 
Vin Agro, obhospodařující místní pol-
nosti, rozšířila počet lučních pásů podél 
polí. I my zvažujeme založení lučních po-
rostů, tentokrát v zastavěných územích. 
Aby byly takové louky opravdu května-
té, vyžaduje jejich založení důkladnější 
přípravu a zpočátku i údržbu. Pokud je 
vybrána vhodná směs semen a dodrží se 
pravidla správné péče, seče se pak louka 
jen jednou až třikrát do roka a je potě-
chou nejen pro oko, ale i pro hmyzí spo-
lečenství,“ doplňuje Soňa Černá.

Ve městech je problémem velké množ-
ství dlážděných, vybetonovaných a  ji-
nak zpevněných ploch, které nedovo-
lují vsáknutí dešťových vod, ale naopak 
urychlují jejich odtok ze zastavěných 
území, čímž zvyšují riziko lokálních zá-
plav. V současnosti jsou čím dál více 
podporována moderní řešení zabraňu-
jící okamžitému odtoku vody po vydat-
ných deštích do kanalizace, která umož-
ňují zasakování vody přímo do pozem-
ku, kam voda dopadne. Tato řešení se 
nazývají retenční objekty neboli retenč-
ní rýhy. Voda, která odtéká při dešti z ko-
munikací, je odváděna povrchově do 
zatravněných průlehů, z nichž se vsakuje 
do retenční rýhy. Tato řešení by mohla 
posloužit například podél komunikace 
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Lesopark Havraňák bude mít nové cyklostezky

Polabská v Miškovicích. V dnešní době 
jsou při jakékoliv nové výstavbě nutnou 
součástí stavebního projektu navržená 
řešení zadržování srážkové vody.

Problémy se suchem a nedostatkem 
vody již nelze opomínat. A není to jen 
povinností státu a každé městské čás-
ti, ale také nás, občanů. Važme si vody, 
snažme se s ní šetřit a pokusme se tu, 
která spadne z nebe, zadržet a využít ji.  
Trávníky na našich zahradách nesekej-
me příliš často, nechme trávník vyšší, 
aby půda lépe odolávala suchu a voda 
se mohla vsáknout. Ideálním řešením, 
jak zlepšit stav půdy na naší zahradě, je 
kompostování. Všechen rostlinný odpad 
(včetně posekané trávy) je cenným ma-
teriálem k vybudování kompostu.

V neposlední řadě je velmi nutné šetřit 
vodou při zalévání zahrady, zalévat nej-
lépe z konve dešťovou vodou. Tu nemu-
síme zadržovat jen v sudech a starých 
vanách, ale aktuálně můžeme využít 
vládní dotační program Dešťovka na 
pořízení akumulačních nádrží. O dotaci 
mohou zažádat všichni vlastníci obyt-
ných domů i rekreačních objektů užíva-
ných k bydlení. Dotace poskytuje Státní 
fond životního prostředí a nabízí tři mož-

nosti: akumulace srážkové vody pro zá-
livku zahrady, akumulace srážkové vody 
pro využití ke splachování WC a zalévání 
zahrady a poslední možností je využi-
tí přečištěné odpadní vody s možným 
využitím srážkové vody. Dotace jsou 
poskytovány ve výši maximálně 50 % 
z celkových výdajů spojených s realizací. 

Potřebné dokumenty a další informace 
naleznete na stránce www.dotacede-
stovka.cz. O dalších dotacích týkajících 
se ochrany životního prostředí a úprav 
krajiny pro zadržování vody se dozvíte 
na stránkách Státního fondu životního 
prostředí: www.sfzp.cz

Text a foto: Tereza Píchová

Projekt městských částí Praha-Čakovice 
a Praha 19 a Lesů hl. m. Prahy, který má 
za cíl propojit letňansko-kbelský leso-
park s krajinným lesoparkem Havraňák, 
vstupuje do další fáze. 

„Rada naší městské části již schválila 
vypsání výběrového řízení, které bude 
ukončeno za měsíc. Nyní čekáme na 
nabídky firem,“ říká starosta Čakovic Jiří 
Vintiška, který projekt připravuje. Pro-
jekt na cyklostezky v severní části od 
železniční trati je rozpočtován zhruba 
na 13 mil. korun, které Čakovice získaly 
z  dotací hlavního města Prahy. „Pokud 
vše půjde podle plánu, tak by stavba 
mohla začít počátkem srpna. Předpoklá-
daný termín dokončení realizace je kon-
cem roku 2019,“ dodává Vintiška. 

Asfaltové cyklostezky, které navazují na 
koncept z letňansko-kbelského lesopar-
ku, budou tři metry široké a budou jak 
pro cyklisty, tak pro bruslaře. Stezka se 
bude v jednom místě napojovat na sa-
kurovou alej, která vede od Všetatské 
ulice vedoucí z Miškovic, v dalším mís-

tě se bude protínat se silnicí vedoucí 
do Přezletic a ve třetím bodě se napojí 
na Čakovice mlatovou cestou u Rýnské 
ulice.

Jedno rameno cyklostezky bude slepé 
(ukončeno v poli). Tam projekt do bu-
doucna počítá s druhou fází, ve které se 
lávkou přes železniční přejezd propojí 

čakovické cyklostezky s těmi kbelskými 
a letňanskými. „Realizací vznikne uce-
lený soubor cyklostezek v takzvaném 
severním rozšíření lesoparku Havraňák,“ 
shrnuje plánovaný projekt čakovický 
starosta.

Text: Tereza Píchová

Liliářská organizace ČSZ MARTAGON pořádá za podpory MČ
Praha – Čakovice 

12. Výstavu lilií

29. 6. 2019 od 9.00 – 19.00 hod.

30.6. 2019 od 9.00 – 17.00 hod.

Výstava se bude konat v Schoellerově sále čakovického zámku. Více informací na 
www.martagon.cz
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Růžena a Mořic Hollenderovi z Čakovic. 
Oba zahynuli v koncentračním táboře. 
Foto: Národní archiv, Policejní ředitelství 
Praha II – všeobecná spisovna, 1941 – 
1950, sign. H 3262/2, kart. 3502  

Výzva čakovického gymnázia 
Hledáme pamětníky 17. 11. 1989 a dalších revolučních dní z Čakovic, Miškovic a Třeboradic, kteří se aktivně zapojili do same-
tové revoluce nebo se účastnili změn na naší radnici. Hledáme také vás, narozené v listopadu roku 1989. Hledáme dobové 
fotografie k ofocení. Budou sloužit k oslavám 30. výročí sametové revoluce. Podělte se s námi o vaše vzpomínky, těšíme se 
na vaší odezvu.

K rukám paní Markové, Gymnázium Čakovice email: Stepanka.Markova@seznam.cz, tel: 723 552 721.

Pomozte nám najít bydliště židovských 
obyvatel Čakovic, kteří zahynuli 
v koncentračních táborech
 » Kameny zmizelých (Stolpersteine) 

jsou dlažební kostky s mosazným 
povrchem, na kterém jsou uvedena 
jména obětí holocaustu, jejich den 
narození a úmrtí. Tyto kostky jsou 
umisťovány před domy, ve kterých 
bydleli Židé umučení během naci-
stického režimu. Připomínají kon-
krétní lidi, naše sousedy, kteří byli 
násilně vyhnáni ze svých domovů 
a již se do nich nikdy nevrátili. 

Tento projekt založil německý umělec 
Gunter Demnig, který roku 1992 položil 
první takový kámen v Kolíně nad Rýnem. 
Od té doby jich bylo instalováno několik 
tisíc po celé Evropě. Najdete je v Praze, 
Kolíně, Neratovicích, Třeboni a dalších 
českých městech. Kateřina Arnotová, 
místostarostka Čakovic, se rozhodla do 
tohoto projektu zapojit také naši měst-
skou část. I zde žily rodiny, které byly 
deportovány do koncentračních táborů 
a do svých domovů už se nevrátily. 

Deportace židovských obyvatel teh-
dejšího Protektorátu Čechy a Morava 
probíhaly od října roku 1941. Na území 
protektorátu bylo zřízeno 15 shromaž-

dišť, odkud byli Židé převáženi většinou 
nejdříve do Terezína a odtud pak na vý-
chod do koncentračních táborů. Shro-
maždiště, ze kterého odjížděli obyvatelé 
Čakovic, se nacházelo v pražských Hole-
šovicích v objektu Radiotrhu pražských 
vzorkových veletrhů nedaleko vlakové-
ho nádraží Praha-Bubny. V tísnivých hy-
gienických podmínkách zde tři až čtyři 
dny čekali na odbavení, aby následně, 
seřazeni podle čísel a v doprovodu po-
licie, odešli na nádraží v Bubnech a na-
stoupili do vlaků. 

V současné době jsou k dispozici infor-
mace o jedenácti čakovických židov-
ských rodinách a celkem sedmnácti 
obětech. Jsou známa jejich jména, data 
narození i úmrtí a u některých z nich i ad-
resa posledního bydliště. Rádi bychom 
vás požádali o spolupráci při hledání 
konkrétních míst, kde naši židovští sou-
sedé bydleli, abychom tam mohli umístit 
Kameny zmizelých a uctít tak jejich pa-
mátku.

Asi nejznámější židovskou rodinou z Ča-
kovic byla rodina lékaře Arnošta Maro-
dyho. Spolu se svou manželkou Bertou 

a synem Leošem zemřeli v roce 1944.  
V Čakovicích také bydlel Felix Mautner 
(zemř. 1943), žijící ve smíšeném man-
želství s nežidovkou Libuší Mautnero-
vou. Válku nepřežili ani manželé Oto 
Gottfried a Žofie Gottfriedová (oba zemř 
. 1942), Adolf Geiger a Arnoštka Geige-
rová (oba zemř. 1942), Adolf Katz a Kar-
la Katzová (oba zemř. 1942), Mořic Ho-
llender a Růžena Hollenderová a jejich 
malý syn Ivan (všichni zemř. 1944), Leo 
Guttmann (zemř. 1942), Rudolf Neurad 
(zemř. 1942), Karel Stein (zemř. 1943) 
a Regina Kirsblumová (zemř. 1944). 

Pokud jste někdo uvedené osoby znal, 
znáte jejich příbuzné nebo máte jakéko-
liv další  informace o jejich životě, ozvěte 
se prosím na adresu redakce@cakovice.
cz nebo na telefon 283 061 437.

Kameny zmizelých upozorňují, že ne-
smíme nikdy zapomenout na hrůzy vál-
ky a na bezpráví, které se v té době dělo. 
To proto, aby se nic podobného nemoh-
lo opakovat.

Text a foto: Tereza Píchová

Kameny zmizelých v Petrské ulici, Praha 1
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Čakovický zámek žije uměním
 » Zatímco dříve na zámku v Praze-

-Čakovicích pobývali hrabata a hra-
běnky, rakouský průmyslník Scho-
eller, ale například i učňové Avie 
a studenti gymnázia, dnes zámek 
žije především uměním, a to díky 
Základní umělecké škole Marie Pod-
valové. Své zázemí má na zámku již 
od roku 1971. Škola využívá zhruba 
dvě třetiny zámeckých prostor, jed-
na třetina slouží jako reprezentační 
prostory, místo pro setkávání, výsta-
vy a koncerty městské části Praha-
-Čakovice.

V roce 2002 byl základní umělecké škole 
přidělen čestný název po slavné operní 
pěvkyni a čakovické rodačce Marii Pod-
valové. O dva roky později následova-
la rozsáhlá oprava chátrajícího zámku 
a  škola tak získala po čestném názvu 
také kompletně zrekonstruované pro-
story, které si ale zachovaly svůj zámec-
ký a inspirativní charakter. Aktuálně se 
učebny nacházejí v jednadvaceti míst-
nostech. 

Zatímco v sedmdesátých letech bylo 
žáků tehdy ještě lidové školy umění jen 
několik desítek, dnes se jejich počet vy-
šplhal na úctyhodných 770 a vyučuje 
zde 33 pedagogů. Kapacita školy je tak 
naplněna na maximum a stala se svou 
velikostí a rozsahem významným umě-
leckým centrem. Další prostory získala 
škola v roce 2016 v nově zrekonstruova-
né budově v Praze 9-Satalicích. 

V současné době lze studovat v Ča-
kovicích tři obory: hudební, výtvarný 
a  literárně-dramatický, v Satalicích byl 
otevřen obor čtvrtý, taneční. Za studi-
em sem dojíždí talentovaní žáci nejen 
z Čakovic, ale i z širšího okolí. Přijatých je 
zhruba polovina ze všech uchazečů. Nej-
populárnější je hudební obor, zejména 
hra na klavír. Šestileté děti nastupují do 
takzvané přípravky, od sedmého roku 
si již volí konkrétní obor. První stupeň 
studia trvá sedm let, druhý stupeň čtyři 
roky, ale i poté mají již dospělí studenti 
možnost pokračovat dalšími čtyřmi roky 
studia. Škola poskytuje nejen základy 
vzdělávání v jednotlivých oborech, ale 
připravuje své žáky také na studium na 
středních a vysokých uměleckých ško-
lách. „Naši absolventi působí v orches-

trech, oblastních divadlech, ale také 
jako pedagogové. Dokonce tu máme tři 
učitele, kteří jsou našimi bývalými žáky,“ 
říká ředitelka školy Ivana Heřmánko-
vá. Při škole působí dva malé přípravné 
pěvecké sbory a jeden sbor se staršími 
dětmi. Od roku 2003 je čakovická ZUŠ 
domovskou scénou známého jazzové-
ho orchestru J. J. Big Band a v roce 2013 
vznikl dnes velmi úspěšný flétnový sou-
bor Tikari Flutes.

Na zámku se nejen studuje, ale také 
koncertuje a vystavuje. Škola pořádá 
pravidelné středeční koncerty v sále, 
který má kapacitu sto diváků. „Pravidel-
ně také pořádáme výchovné koncerty, 
takzvaná hudební dopoledne pro ma-
teřské a  základní školy,“ doplňuje ředi-
telka. Výtvarný obor vystavuje své práce 
nejen na chodbách mezi učebnami, ale 
nově také v zrekonstruovaných půdních 
prostorách. Galerie Na půdě je ideálním 
místem i pro divadelní představení lite-
rárně-dramatického oboru. 

V přízemních prostorách zámku sídlí 
také veřejná knihovna, která má v sou-
časnosti více než tisíc členů. Pro čtená-
ře je otevřena tři dny v týdnu. Knihovní 
fond obsahuje zhruba 10 000 knih včet-
ně periodik. 

Vedle loveckého salónku, který je vy-
užíván na jednání jednotlivých komisí 
městské části, městských spolků a další 
oficiální schůzky, se na zámku nachází 
malý keramický ateliér s názvem Střípek. 
Nabízí kurzy keramiky pro děti a dospělé 
i zakázkovou výrobu. 

Text a foto: Tereza Píchová
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Čakovický zámek v mozaice historie
 » Topographie Böhmen z roku 

1788 uvádí, že čakovický zámek 
je krásný a neměl by ujít naší po-
zornosti! A nejinak je tomu i dnes. 
Pěkně udržovaná stavba, obklopená 
parky a hojně využívaná našimi ob-
čany, stále zůstává nejhezčí a nejdů-
ležitější dominantou městské části 
Praha-Čakovice. 

V dobách dávných stávala na místě 
dnešního zámku tvrz, doložená písemně 
již roku 1409. Získal ji spolu s dalšími ma-
jetky klášter Slovanský od zemana Herše 
Masáka z Vrutice. Klášter držel Čakovi-
ce plných 265 let, až do roku 1674, kdy 
kupní smlouvou ze dne 25.února nabyl 
tvrz Karel Leopold Carreto z Millesimo za 
14.000 zl. Z roku 1686 se zachoval úřední 
odhad, v němž je zmínka o druhé čako-
vické tvrzi u prostředního dvora (Aronov-
ského). V odhadu je uváděno: „Od kame-
ne vystavená tvrz, šindelem krytá, v níž v 
hořením štoku šest pokojů, pavlače a při 
zemi dva pokoje, čtyři komory a kůlna se 
nachází.“ Tato tvrz byla nově vystavěna, 
protože za třicetileté války byl dvůr po-
bořen a zpustošen. V  roce 1687 adjudi-
kační listina připisuje tvrz hraběti Krišto-
fu Vratislavu z Mitrovic a jeho manželce, 

rozené hraběnce Valdštejnové. Roku 
1698 smlouvou ze dne 14. května získala 
tvrz Apolonie Polyxena, hraběnka Kolo-
vrat Krakovská a v říjnu téhož roku se dle 
odstupu stal majitelem František Josef 
Šlik, hrabě z Pasanu a Weiskirchenu. Asi 
mezi lety 1720 až 1735 zde provedl sta-
vební úpravy jimiž původní tvrz změnil 
na panské sídlo. Dle jeho poslední vůle 
z roku 1740 se stala ovdovělá hraběnka 
Anna Josefa Šliková poživatelkou dů-
chodů, ale majiteli byli Josef a  Quido, 
hrabata z Weissenwolfu. Hraběnka ma-
jetek nabyla až kupní smlouvou ze 16. 
dubna 1760. 22. dubna 1773 koupila 
sídlo Antonie, hraběnka z Klebelsberku, 
rozená Kolovrat Krakovská za 44.000 zl. 
a nechala ho přestavět na stylový zá-
mek. Ten v roce 1799 s ostatními statky 
odkázala Františku, hraběti z Klebelsber-
ku. Poté se zde vystřídala řada majitelů, 
často zvučných a známých jmen, avšak 
žádný z nich zde nepobýval trvale. Roku 
1804 kupní smlouvou nabyl zámek za 
220.000 zl. František Josef hrabě Des-
fours, roku 1822 jej získala Leopoldina, 
kněžna z Auesperka, rozená Valdštejn-
-Vartemberková, roku 1827 jej koupil 
c. k. nadporučík Remedius Tomášek za 
68.000 zl.k.m., v roce 1832 jej zakoupila 

za 95.000 zl.k.m. hraběnka Louisa Des-
fours z Mont a Athienwillu a v roce 1841 
ho odkázala sestrám Josefíně kněžně 
Schwarzenbergové a Gabriele hraběnce 
z Dietrichsteinu, obě rozené hraběnky 
Vratislavové z Mitrovic.

16. prosince 1849 Čakovice se zámkem 
koupil za 142.500 zl.k.m. rakouský prů-
myslník Alexander Schoeller. Ani on zde 
nebydlel (zdržoval se na zámku ve Ctě-
nicích), ale po roce 1850 zde započaly 
rozsáhlé stavební úpravy. Schoellerové 
přistavěli severní křídlo, vstupní bránu 
se svým erbem, na severní straně vedle 
zámku malířský ateliér a před zámkem 
dvůr pro výuku jízdy na koni, zvaný raj-
čur (dnes parčík s fontánkou). Byla zde 
zřízena první kanalizace v Čakovicích. 
V zámeckém parku vybudovali rybník 
a betonový bazén s altánem. Zámek 
i  park byly ohrazeny cihlovou zdí. Zají-
mavá historka se váže k číslu popisné-
mu. V roce 1770 za vlády Marie Terezie, 
kdy vyšlo nařízení o číslování domů, měl 
č.p.1 v Čakovicích domek pana Rouba 
na Staré návsi. Když ale zdejší rozsáhlé 
majetky zakoupil Alexander Schoeller, 
nelíbilo se mu, že toto číslo nemá čako-
vický zámek, jako hlavní budova v obci. 
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A tak prostřednictvím svých úředníků 
a za úplatu od pana Rouba číslo popis-
né 1 získal. Údajně se ani nemusel příliš 
snažit, protože od počátku zde byl oso-
bou velice váženou. V roce 1870 do ča-
kovického zámku přesídlil ze Ctěnic Filip 
Johan, rytíř ze Schoellerů a od 9. května 
roku 1891, po svém zasnoubení s Ro-
sou, rozenou z Hauptmannů, sídlil zde 
trvale jeho syn Filip Josef, rytíř ze Scho-
ellerů. Podle sčítání lidu obývalo zámek 
na přelomu století 22 lidí, z toho jazy-
ka německého 8 a jazyka českého 14. 
V  době druhé světové války zde již žila 

jen hraběnka Rosa Schoellerová se svý-
mi jezevčíky a dva zahradníci s rodinami. 
Po osvobození v roce 1945 byla Rosa vy-
hoštěna a odjela k příbuzným do Vídně. 

Zámek a park byl po roce 1945 otevřen 
veřejnosti. Od konce války byl několikrát 
renovován a sloužil k různým účelům, 
zpočátku jako ubytovna pro učně pod-
niku AVIA, sídlo Červeného kříže a  Čes-
koslovenské církve husitské. Od roku 
1964 zámek dýchal studentským živo-
tem, maturitami a majálesy, neboť zde 
po devět let sídlilo gymnázium. Počínaje 
školním rokem 1971/1972 zde získala 

své místo malá státní škola – lidová škola 
umění, tzv. „liduška“. A tradice všestran-
ného rozvíjení talentů mladé generace 
zde zakořenila a bohatě kvete i dává plo-
dy prostřednictvím Základní umělecké 
školy Marie Podvalové do dnešních dnů. 
Důstojné místo má v současnosti na 
zámku i veřejná knihovna a v krásném 
sále i podkrovních, nově upravených 
prostorách, se stále něco zajímavého 
děje. Avšak o tom není třeba dále psát, 
neb není jistě v městské části ten, kdo by 
zámek či park nenavštívil. 

Připravila J. Krákorová
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Tajemnice úřadu se po mnoha letech loučí a odchází do důchodu
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 » Téměř dvacet let byla Milena Pe-
kařová tajemnicí Úřadu městské 
části Praha-Čakovice. Za jejího pů-
sobení se ve vedení radnice vystřída-
lo několik politických stran a počet 
obyvatel vzrostl téměř na dvojnáso-
bek. Na konci června se s úřadem 
loučí a odchází do důchodu.

Téměř dvacet let, to je opravdu dlouhá 
doba. Jak jste se vlastně k práci tajem-
nice dostala?

Na úřad jsem nastoupila v roce 2000 
jako vedoucí odboru životního prostředí 
a investic. Povoláním jsem stavební in-
ženýrka a celý život jsem pracovala jako 
projektantka. Nastupovala jsem na tuto 
pozici hlavně kvůli zájmu o investice. 
V  roce 2001 se měnily správní obvody 
v Praze a v souvislosti s tím se v Čakovi-
cích změnilo i vedení radnice. Po panu 
starostovi Prebslovi nastoupila paní 
starostka Samková. Ta mě v srpnu 2001 
jmenovala do funkce tajemnice úřadu.

Tu změnu jste uvítala?

Já jsem pro každou změnu a z pozice ta-
jemnice na tomto úřadě se s investicemi 
stejně setkávám. 

Po stavařině se vám nikdy nezastesklo?

Kdyby byla náplní mé práce jen úředni-
čina, tak by se mi asi zastesklo. Já se ale 
vlastně se stavařinou a projekty setkáva-
la po celou dobu mého působení v roli 
tajemnice a za to jsem moc ráda. 

Co je vlastně ve stručnosti náplní práce 
tajemníka úřadu?

Tajemník je přímo podřízený starostovi. 
Plní úkoly vedoucího úřadu, úkoly ulo-
žené zastupitelstvem, radou a starostou, 
vydává nařízení a vnitřní předpisy. Vede 
úřad po organizační stránce, řídí a kon-
troluje činnost zaměstnanců. Tajemník 
má být k dispozici pro případ, že je po-
třeba při plnění úkolů cokoliv dovysvět-
lit a má celou řadu dalších povinností.

Jaký vliv máte na rozhodování?

Tajemník se ze zákona účastní zasedání 
rady i zastupitelstva městské části a má 
poradní hlas. Pokud se mě ptají na můj 
názor, ráda jim ho povím, pokud se nep-
tají, tak ho nezmiňuji.

Jak moc se od roku 2001 změnily pra-
covní procesy ve vaší funkci?

Samozřejmě na to má vliv elektroniza-
ce. Věci, které se dříve dělaly zdlouhavě 
ručně, jsou v dnešní době prováděny 
elektronicky. Úředníci se musí stále učit 

pracovat s novými programy, s novými 
zákony a nařízeními, ale že by se během 
těch let zmenšoval objem práce, tak to 
bych neřekla. Strmě roste počet obyva-
tel a tím i objem úkolů. Vždyť dnes žije 
v Čakovicích kolem jedenácti tisíc lidí! 
Když jsem nastupovala, byla to tak zhru-
ba polovina. 

V Čakovicích bydlíte od svého mládí. 
Jak se vám tu žije?

Žije se mi tu dobře. Je to pořád Praha, ale 
jen její okrajová část se spoustou zeleně. 
Jsem ráda, že i přes všechny změny po-
sledních let tu zeleň stále je a neubývá.

Co se za ta léta v Čakovicích nejvíce 
změnilo?

Vzhled městské části se na první pohled 
hodně vylepšuje a vývoj stále pokračuje. 
Ať už to jsou revitalizace parků, rekon-
strukce budovy školy a další přístavby, 
opravy chodníků, rekonstrukce a zatep-
lení bytových domů, vše se po technické 
a stavební stránce vylepšilo. 

Co konkrétně vám osobně z těchto 
změn udělalo největší radost?

Oprava čakovického zámku. Když se ně-
čemu říká zámek, tak to jako zámek má 
také vypadat. A to se podařilo díky roz-
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sáhlé rekonstrukci, která začala v roce 
2004 a pokračovala až do loňského roku.

Změnilo se něco naopak k horšímu?

Kvůli rostoucímu počtu obyvatel vzniká 
velký problém v automobilové dopravě. 
Ta se asi žádnému občanu této městské 
části příliš nelíbí. Čakovice ji samy nevy-
řeší, to je otázkou plánovaného obchva-
tu Prahy a dalších změn týkajících se 
i ostatních městských částí. 

Bude se vám po vaší práci stýskat?

Samozřejmě. Budu se dál zajímat o dění 
na radnici, občas zavolám nebo se sem 
zajdu podívat.

A co byste poradila svému nástupci?

Já si myslím, že tajemník by měl přede-
vším dobře vycházet se svými spolu-
pracovníky. Získat si respekt a autoritu 
a zároveň si s každým vybudovat dobrý 
vztah. Já mám dveře do své kanceláře 

pro všechny vždy otevřené, mohou za 
mnou kdykoliv přijít a vědí, že jsem tu 
pro ně k dispozici. To je podle mě také 
velmi důležité.

Na co se nejvíce těšíte po odchodu do 
důchodu?

Těším se, že nebudu omezována pracov-
ní dobou. Budu mít, doufám, více času 
na své blízké – manžela, děti a vnoučata.

Text: Tereza Píchová, foto: Marcela Lapková

Na sklonku školního roku se v naší zá-
kladní škole uskutečnil první ročník zají-
mavé matematické soutěže Čakolet. No-
vou soutěž připravila pracovní skupina 
pro matematickou gramotnost v  rámci 
místního akčního plánu rozvoje vzdě-
lávání na území Prahy 18 a Prahy-Ča-
kovice. Soutěže se zúčastnilo všech pět 
základních škol působících v Letňanech 
a Čakovicích. Netradiční na této soutěži 
bylo její skupinové pojetí a řešení jed-
notlivých úloh přímo v aplikaci na table-
tech. Děti, které se někdy ani navzájem 
neznaly, musely spolupracovat a vybrat 
vždy jednu společnou odpověď. V  ma-
tematice to není obvyklé, ale děti si 
tak kromě matematických dovedností 
procvičily týmovou spolupráci i argu-
mentační dovednosti. Čtyřčlenné týmy 

Petra Boháčková, zástupkyně ředitele 
naší základní školy, dosáhla v červnu 
skvělého úspěchu. Byla vybrána mezi 10 
finalistů ceny Global Teacher Prize Czech 
Republic. Tato soutěž vznikla ve spolu-
práci s nadací Varkey Foundation, která 
pořádá její mezinárodní obdobu. Letoš-
ního ročníku se účastnilo 700 učitelů 
základních a středních škol z celé Čes-
ké republiky. Každý, kdo byl přihlášen 
do soutěže, byl hodnocen na základě 
stanovených kritérií a podle stanovené 
metodiky. Mezi tato kritéria patří podpo-
ra vzdělávacího úspěchu každého žáka, 
vytváření inovativních forem výuky, 
spolupráce s dalšími vzdělávacími orga-
nizacemi včetně zahraničí, aktivní účast 
v mimoškolních aktivitách a také zapoje-
ní i vliv v profesní komunitě. Ty nejlepší 
pak vybrala porota odborníků z oblasti 
vzdělávání. Cílem soutěže je ocenit in-
spirativní učitele a zvýšit prestiž učitel-
ské profese. Slavnostního vyhlášení se 
tak zúčastnila celá řada významných 
osobností včetně ministra školství. Vidět 

školStví

Učitelka čakovické základní školy ve finále Global Teacher Prize

Nová matematická soutěž Čakolet

čakovickou školu na mapě deseti škol, 
z nichž pocházejí finalisté, byl dobrý po-
cit. Šlo zde ale zejména o velký úspěch 
Petry, která si za roky skvělé pedagogic-
ké práce takové ocenění určitě zaslouží. 
Možnost bezprostředně pozorovat její 

učitelský entuziasmus a vynikající od-

borné kvality je pro všechny pedagogy 

naší školy velmi inspirující a cenná. Pet-

ro, velká gratulace a děkujeme!

Text a foto: Martin Střelec

soutěžily ve třech věkových kategori-
ích. Kromě příjemných společných chvil 
s matematikou si nakonec všichni účast-
níci odnesli i drobné ceny. Soutěž měla 
velmi pozitivní odezvu, a tak věřme, že 

vznikne nová tradice, která bude podpo-
rovat vztah dětí k matematice a vzájem-
nou spolupráci obou městských částí 
v oblasti vzdělávání.

Text a foto: Martin Střelec
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SENIORSKÉ HRY 2019
V měsíci září se k nám do Čakovic opět vrátí Seniorské hry. MČ Čakovice utvoří družstvo z vás nadšenců a dobro-
volníků. Je připraveno mnoho zajímavých disciplín a bohatý program. Případní zájemci se prosím hlaste u paní 
Málkové v kanceláři úřadu nebo na telefonu 736 670 675. Musíme opět obhájit titul a dostat se na nejvyšší příčku!����

Praktičtí lékaři – termíny 
dovolených 

 MUDr. Hana Culková

3.–17. 7. 2019

Akutní případy ošetří MUDr. Kateřina 
Auzká, Osinalická 1104/13, Praha 8-Ďáb-
lice, tel. 283910418

MUDr. Kateřina Knopová  
(ordinace Třeboradice)

15.–26. 7. a 8.–6. 9. 2019

Zástup je MUDr. Lada Pöschlová, Dr. Ma-
rodyho 460, Praha-Čakovice.

MUDr. Lada Pöschlová

1.–12. 7. a 29.– 9. 8. 2019

Zástup MUDr. Knopová, 
DPS Třeboradice 

Kurzy posilování paměti pro začátečníky a pokročilé
Klub seniorů ve spolupráci s organizací 
Právě Teď! pořádají kurzy posilování pa-
měti Trénuj hlavu, trénuj tělo, aby zdra-
ví vydrželo pro začátečníky a pokroči-
lé. Kurzy budou zahájeny 5. 9. 2019 od 
13.00 hod. pro začátečníky a od 14.30 
hod. pro pokročilé v klubu seniorů, Cuk-
rovarská 52.  Počet účastníků je omezen. 

Případní zájemci kontaktujte paní Inu 
Málkovou na: 777 492 981, 736 670 675 
nebo 283 061 427.

Cíle tréninku paměti:

•	 podpořit seniory k soběstačnosti
•	 pomoci seniorům zlepšit kvalitu života
•	 posílit kognitivní funkce účastníků

•	 naučit účastníky používat mnemo-
techniky v praxi

•	 posílit sebevědomí účastníků
•	 podpořit zdravý životní styl během 

stárnutí a osobní zodpovědnost 
•	 seznámit seniory s možnostmi domá-

cího trénování paměti a vytváření re-
zervní mozkové kapacity

Léčebný pobyt v Lázních Mšené
Termín pobytu: 7.–11. 10. 2019

Lázeňský pobyt: pobyt na 5 dní / 4 noci, 
od pondělí do pátku v Blaníku

CHECK IN / doporučený příjezd 11.00

jedno/dvoulůžkové pokoje s TV, koupel-
nou a WC

Stravování: plná penze servírovaná 
v  salonku velké lázeňské restaurace Pa-
villonu Dvorana, zahájení pobytu obě-
dem, ukončení snídaní

Lázeňská péče: 1x lékařská konzultace, 
1x koupel se solí z Mrtvého moře, 1x kla-

sická částečná masáž, 1x skupinový léčebný tělocvik na židli, 1x parafínový zábal na 
ruce a 1x skupinový léčebný tělocvik v bazénu

Doprovodný program a další možnosti během pobytu ZDARMA:
- venkovní posilovna
- zapůjčení vybavení na sportovní aktivity: pétanque, ping-pong, kuželky
- doprovodný kulturní program dle aktuální nabídky lázní

Dvoulůžkový pokoj 4.830 Kč/os./pobyt

Příplatek za jednolůžkový pokoj + 800 Kč/os./pobyt

Akční cena pro skupinové pobyty

Pro naše občany bude zajištěn odvoz z Nám. J. Berana do lázní a zpět. Případní zá-
jemci kontaktujte paní Inu Málkovou na: 777 482 981, 736 670 675, 283 061 427 
nebo přímo v kanceláři č. 104 na ÚMČ Praha-Čakovice

Pobyt se seniory na Znojemsku
První teplé dny lákají na výlety po krás-
ných místech naší republiky, proto jsme 
se s místními seniory vydali 4.–6. června 
na třídenní pobyt, tentokrát do oblasti 
kolem Znojma. K vidění byly zámky Vra-
nov nad Dyjí a Jaroměřice nad Rokytnou, 
hrad Bítov jsme sledovali z výletního 
parníku a několik zastávek ve vinařských 
oblastech jako Kojetice na Moravě a Ma-
lovaný sklep v Šatově nesmělo chybět. 
Třešničkou na dortu bylo samotné měs-
to Znojmo, které má nesčetně mnoho 
památek. Pobyt byl bohužel velmi krát-
ký, zato ve znamení sluníčka, humoru 
a dobrého vína.
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Memoriál Františka Zvoníčka a Ludvíka Dlouhého
18. května se v Řepích konal sedmadvacátý ročník Memori-
álu Františka Zvoníčka a Ludvíka Dlouhého. Již popáté se ho 
účastnili také miškovičtí hasiči, a to se dvěma soutěžními druž-
stvy: mladších dětí a starších dětí.

Mladí hasiči se na tyto závody v požárním útoku poctivě při-
pravovali skoro tři měsíce, a i když jim počasí občas nepřálo, 
nepolevili. Jejich píle se jim vyplatila. Trochu mokří, ale s velmi 
dobrým časem, se členové družstva mladších dětí umístili na 
skvělém 4. místě z celkem 14 družstev z celé Prahy. Družstvo 
starších dětí, které běželo ve své kategorii úplně poprvé, se 
umístilo na velmi dobrém 7. místě z celkem 8 družstev z celé 
Prahy. Velké poděkování a pochvala patří nejen našim dětem, 
ale i vedoucím za skvělou práci.

Den s hasiči
V neděli 19. května pořádala, jako již tradičně, městská část 
Praha 9 ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem hl. m 
Prahy, JPO Čakovice a SDH Miškovice akci s názvem Den s hasi-
či u obchodního centra Fénix. K vidění byly ukázky vyproštění 
zraněných osob z vozu po dopravní nehodě a záchrana osob 
z hořícího domu. Během celého dne si mohly děti vyzkoušet 
soutěže s hasičskou tématikou a vyhrát tak některou z věcných 
cen.

Závody Kšely 

V sobotu 25. 5. se ženské družstvo zúčastnilo závodů v požár-
ním útoku Podlipanské ligy. Oba pokusy se jim zdařily a vybo-
jovaly 6. místo. Děkujeme a gratulujeme.

Květen a červen u hasičů – 
spousta zábavy i závodů

Nábor nových členů

Od září přijímáme nové členy do kroužku mladých hasičů ve 
věku od 7 do 18 let, a to každé pondělí od 16.30 do 18.30 hod. 
v prostorách naší zbrojnice. Adresa: Ke Zlatému kopci č. 8, Miš-
kovice

Text: Lukáš Horský a Tereza Píchová
Foto: Zlatuše Horská

Magisterium Karlštejna
V pondělí 10. 6. se konala v Schoellero-
vě sále čakovického zámku přednáška 
RNDr. et Mgr. Hany Blochové pod ná-
zvem Magisterium Karlštejna.

Hana Blochová je absolventkou dějin 
středověkého umění na filozofické fakul-
tě, doktorkou přírodních věd Univerzity 
Karlovy v Praze, vystudovala technologii 
restaurování uměleckých děl na Vysoké 
škole chemicko-technologické v Praze 
a výtvarnou kritiku na filozofické fakul-
tě v Brně. Věnuje se výtvarnému umění, 
znalectví uměleckých děl a průzkumu 
stavebních památek. Zabývá se staro-

věkou a středověkou filozofií, mystikou 
a  alchymií. Pravidelně přednáší v Měst-
ské knihovně v Praze.

Přednáška byla strhující. Posluchači zís-
kali jiný úhel pohledu nejen na dokona-
lou středověkou stavbu hradu Karlštej-
na, jeho výzdobu, ale i na Karla IV. a jeho 
dynastii. Hana Blochová je autorkou 
stejnojmenné knihy, ve které je obsah 
přednášky detailně zpracován a v níž 
jsou uvedeny také výzkumy hradu a jeho 
okolí z let 2012–2016. Svá odborná díla 
píše pod pseudonymem Rosa de Sar.

Citace z knihy Magisterium Karlštejna 
autorky Hany Sar Blochové, kterou uved-
la svou přednášku, dokonale vykresluje, 
jakým architektonickým skvostem za-
slouženě hrad Karlštejn je: „Stavba hra-
du Karlštejna i jeho malířská výzdoba 
vycházejí z templářské tradice, křesťan-
ského hermetismu a svobodných umění 
kvadrivia, zde zastoupených posvátnou 

geometrií, alchymií, astrologií a hudbou. 
Karlštejn se stal mezinárodním projek-
tem spásy královské dynastie Svatého 
grálu Karla IV. a představuje vrcholné 
umělecké dílo s hermetickou malířskou 
koncepcí Magistra Theodorika, jež nemá 
ve středověké Evropě obdoby.“ 

Text a foto: Michaela Šimůnková
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MČ Praha – Čakovice vyhlásila v březno-
vém vydání zpravodaje U nás v Čakovi-
cích fotografickou soutěž na téma „Jaro 
v Čakovicích.“ V dubnovém a květnovém 
vydání jste mohli vidět nejatraktivnější 
záběry z každého měsíce. Jaro už je za 
námi a my tu máme vítězné fotografie 
celé soutěže!

Během tří měsíců jsme od vás obdrželi 
celkem 78 fotografií. Z nich vybrala pě-
tičlenná porota složená z členů redakč-
ní rady tři vítězné snímky a rozhodla se 
udělit také jedno „čestné uznání“. Nako-
nec jako nejlepší vyhodnotila fotografii 
čakovického kostela Sv. Remigia mezi 
rozkvetlými stromy. Tato fotografie per-
fektně splnila zadání soutěže, zobrazuje 
krásy jara s jednou z ikon naší městské 
části. Autorka vítězného snímku, Eva Je-
línková, získává knihu Dobrá fotografie 
od Michaela Freemana.

Fotografové, kteří se umístili na druhém 
a třetím místě, a autor snímku s čestným 
uznáním získávají některé z propagač-
ních předmětů městské části Praha – Ča-
kovice. Redakce zpravodaje se vám ozve 
s podrobnostmi ohledně předání cen.

Všem účastníků soutěže děkujeme a vý-
hercům gratulujeme. Začátkem září 
chystáme v  prostorách radnice výstavu 
s nejlepšími fotografiemi této soutěže!

Nejkrásnější jarní záběry naší městské části

1. místo - Eva Jelínková, kostel Sv. Remigia

2. místo - Nikola Špačková, 
Čakovický zámek

3. místo - Daniela Filipová, 
zastávka Ke stadionu

Čestné uznání - Olga Klimecká, Miškovice
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Dění v městské části na youtube kanále

Výstava a koncert ZUŠ Marie Podvalové: 
Akce s motem „jablko nepadá daleko od 
stromu“, která se každoročně koná v pro-
storách ZUŠ Marie Podvalové, připadla letos 
na 11.  června. Jak již název napovídá, svůj 
výtvarný a hudební talent zde představují 
nejen žáci školy, ale i jejich rodiče, prarodi-
če nebo i jiní rodinní příslušníci. Po vernisáži 
výtvarných prací v chodbě prvního patra se 
uskutečnil koncert v sále školy.

Představení Žižkovského divadla na čako-
vickém zámku: 29. května se v prostorách 
galerie Na půdě představilo Žižkovské diva-
dlo se svým představením Frida K. V divadel-
ní hře o životě slavné mexické malířky Fridy 
Kahlo hraje hlavní a zároveň i jedinou roli 
herečka Diana Šoltýsová. U diváků sklidil její 
výkon veliký aplaus. 

Noc kostelů v čakovickém kostele sv. Re-
migia: 24. května se čakovický kostel připojil 
k již tradiční celostátní akci Noc kostelů. Ta 
přilákala řadu návštěvníků všech věkových 
kategorií. Program nabídl komentovanou 
prohlídku, přednášku pana faráře na téma 
kostelního bontonu a také vystoupení dvou 
pěveckých sborů. Pro děti byla připravena 
výtvarná dílna a interaktivní pátrací hra. Lidé 
mohli své trápení i poděkování vkládat do 
zdi nářků a radosti a večer byl zakončen spo-
lečnou modlitbou..

Předávání maturitních vysvědčení: Zkouš-
ky z dospělosti před nedávnem skládali 
studenti čakovického gymnázia. 29. května 
obdrželo v Schoellerově sále své maturitní 
vysvědčení asi čtyřicet úspěšných maturan-
tů. Slavnostního předávání se zúčastnil také 
místostarosta naší městské části Alexander 
Lochman, který předal studentce s nejlepším 
prospěchem dárkový certifikát v hodnotě 
10 000 Kč.

Promenádní májový koncert: 23. května 
se uskutečnil na nádvoří čakovického zám-
ku promenádní májový koncert. Na pódiu 
se představily hudební soubory působící 
při ZUŠ Marie Podvalové: dětský hudební 
soubor Čtveráček, komorní soubor příčných 
fléten Tikari Flutes, pěvecký sbor dospělých 
Gaudium Cantorum a slavný jazzový soubor 
J. J. Band. 

Tichá cesta noci: V Schoellerově sále zahrála 
22. května na pozvání kulturní komise čtve-
řice jazzových hudebníků v čele s hudebním 
skladatelem Kryštofem Markem. Publiku 
představili Markovu Tichou cestu noci – pěti-
větou jazzovou svitu s přesahem do klasické 
hudby. 

Hledáte rádi novinky na internetu a máte v oblibě videozpravodajství? Potom se zkuste podívat na stránky youtube, kde najdete kanál 
MČ Praha Čakovice. Do něj kameraman a reportér Jan Spilka pravidelně přispívá reportážemi z naší městské části. Za poslední týdny 
přibyla videa z následujících akcí:

Text: Tereza Píchová

MČ Praha-Čakovice ve spolupráci s Ma-
gistrátem hl. m. Prahy má zájem podpo-
řit občany ve třídění odpadu, proto bylo 
MČ vyčleněno 2000 ks čtyřdílných sad 
tašek pro domácnost, které budou ob-
čanům poskytnuty zdarma. Tašky jsou 
vyrobeny z odolného materiálu a lze je 
používat i několik let. Navzájem se dají 
spojit suchým zipem a v domácnosti 
se může odpad třídit rovnou do těchto 
tašek a poté jejich obsah odnést do pří-
slušného kontejneru.

Podmínky a pokyny pro výdej čtyřdílné 
sady tašek:

Jedna sada tašek bude vydávána na jed-
nu domácnost občanům MČ Praha-Ča-
kovice proti podpisu na základě předlo-
ženého občanského průkazu.

Sada tašek na tříděný odpad pro občany MČ Praha-Čakovice

Výdej: od pondělí 20. 5. 2019 (do vyčerpání zásob)
Kde: podatelna ÚMČ, Cukrovarská 52/24, Praha-Čakovice
Kdy: pondělí–čtvrtek 8.00–12.00 a 13.00–16.00 hodin, pátek 8.00–12.00 hodin
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S příchodem léta většina z nás přemýšlí, kam se jet v okolí vy-
koupat. Kromě řady městských veřejných koupališť je v oblasti 
Prahy-východ řada možností koupání přírodního, s čistou vo-
dou a písečnými plážemi.

Konětopy
Dříve zavřený a nedávno znovu zpřístupněný lom s krásnou 
vodou na koupání a potápění. Zatopená pískovna nabízí jak 
travnatou, tak i malou písečnou pláž. Jezero se nachází poblíž 
hlavní silnice mezi obcemi Konětopy a Dřísy (s příjezdem buď 
od Brandýsa nad Labem nebo od Kostelce). Jezero obklopuje 
z jedné části borovicový les, který poskytuje dostatek stínu. 
Plocha areálu je zčásti oplocena, je zde parkoviště, občerstvení 
a sociální zařízení. Celodenní parkování stojí 100 Kč, vstupné 
pro dospělého 80 Kč a pro děti 60 Kč (do 6 let zdarma). Psi mají 
v Konětopech vstup zakázán. Více informací na www.jezero-
konetopy.eu.

Lhota 
je další zatopenou pískovnou s čistou a poměrně teplou vo-
dou. Jezero o vodní ploše 25 ha a hloubce až 14 metrů obklo-
pují borovice a jsou zde krásné písečné pláže. Více než čtvrtina 
z nich patří nudistům. Jezero se nachází asi 8 km od Brandýsa 
nad Labem a 1 km východně od obce Lhota. Autobusy jezdí 
z Černého Mostu nebo z Letňan do Staré Boleslavi, kde je nut-
ný přestup na linku 419. Zastávka Lhota je asi 300 m od jezera. 
Pro návštěvníky areálu jsou kromě velkokapacitního parkoviš-
tě k dispozici stánky s občerstvením, hřiště na plážový volejbal 
a sociální zařízení. Během otevírací doby je v areálu přítomen 
plavčík-zdravotník. Celodenní parkování je za 100 Kč, vstupné 
pro dospělého za 60 Kč a pro dítě za 40 Kč. Psi do areálu ne-
smějí. Více informací na www.lhotajezero.cz.

Tip na výlet: přírodní koupání v okolí Čakovic

Od 1. 6. 2019 je otevřeno 
čakovické koupaliště. 

Otevřeno je denně od 7.00 do 19.00 hod.  

Výtvarná soutěž pro děti 
 

Čakovického posvícení

Ve staré legendě se píše, že se narodil se v Galii v roce 436. Starý poustevník jeho rodičům předpověděl, že se jim narodí
dítě, které přivede celý národ ke světlu. Už jako kluk se rozhodl, že bude knězem, a když vyrostl, šel se na toto povolání
připravit do pouště. Ve 22 letech byl zvolen biskupem v Remeši, protože lidé viděli, že je moc hodným člověkem.
V Galii tenkrát vládl francký král Chlodvík s královnou Klotildou, která byla křesťanka, král ale v Boha nevěřil. Jednou,
když král prohrával v bitvě s germánským vojskem, poprosil Boha o pomoc v boji a učinil slib, že pokud zvítězí, stane se
křesťanem. A zvítězil. O Vánocích ho pokřtil právě biskup Remigius. Když měl krále pomazat posvátným olejem, zjistil,
že mu nádobka s ním chybí. Svěřil tuto starost Bohu, v tom přilétla holubice, která mu ho přinesla v zobáčku, a všechno
dobře dopadlo. S králem bylo pokřtěno ještě 3000 vojáků, kteří s ním ve vítězné bitvě bojovali a v Boha také uvěřili. 
Král se s Remigiem spřátelil, a ten ho stále usměrňoval k dobrému. I v celé zemi se lidé učili křesťanství, totiž aby lidé
měli rádi Pána Boha a druhé jako sami sebe, nebo ještě více. Z Galie se stala Francká říše, ze které se církev šířila do
celé Evropy.
Remigius byl velice dobrotivý, štědrý k potřebným, uměl vidět ve všech věcech dobro a měl smysl pro humor. Třeba
jednou, když mu nepřátelé zapálili stodolu se zásobami jídla pro chudé, řekl: "O mouku sice přijdeme, ale Bohu díky, že
se alespoň ohřejeme, protože dneska je veliká zima." Také se o něm vypráví, že na jeho stůl přilétali ptáčci a jedli s ním
a dokonce mu zobali z ruky. Remigius krátce před smrtí na čas oslepl a zemřel v 97 letech. 

 Nakreslete obrázek ze života svatého Remigia a vhoďte ho do 15. 9. 2019 do
farní schránky,  pošlete poštou, přineste po mši dozadu do kostela do

připravené krabice nebo přineste po domluvě osobně. 
(Nezapomeňte uvést jméno dítěte, jeho věk a kontakt na rodiče.)  

V den posvícení bude výstava všech obrázků v kapli kostela sv. Remigia 
a autoři těch nejkrásnějších budou odměněni!

 Ceny pro každou kategorii:
1. místo: Umělecký kufřík plný výtvarných potřeb CRELANDO
2. místo: Stolní malířský stojan v kufříku s barvami CRELANDO
3. místo: Velká sada uměleckých pastelek KOH-I-NOOR
4. - 6. místo: Ikonka sv. Remigia

Milé děti, víte, co je to posvícení? 
Je to oslava výročí posvěcení kostela. 

My v Čakovicích máme kostel sv. Remigia.
Víte, kdo to byl?

u příležitosti

více info na www.farnostcakovice.cz

stup k pískovně je možný z několika stran, parkoviště se na-
lézá u hlavní silnice spojující Ovčáry s Brandýsem nad Labem, 
u autokempu Kačer. Jihovýchodní část pískovny je lemována 
borovicovým lesem, který zajišťuje příjemný stín. Na severním 
břehu je základna vodního lyžování. Na hlavní pláži jsou pro 
návštěvníky kiosky s občerstvením, mobilní toalety, dětské 
a volejbalové hřiště. Hlavní pláž má velmi pozvolný vstup do 
vody a je tak ideálním místem pro koupání s malými dětmi. 
Vstupné se neplatí, parkovné je 50 Kč.

Mlékojedy
Další bývalou pískovnou nabízející příjemné koupání s píseč-
nými i travnatými plážemi a průzračně čistou vodou jsou Mlé-
kojedy, kousek od Neratovic (mezi obcemi Tišice a Mlékojedy). 
Návštěvníci se mohou občerstvit v plážovém baru, zahrát si 
plážový volejbal a využít lezeckou stěnu nad vodou, můstek 
pro skákání do vody na lyžích či vlek pro wakeboardy. Spe-
ciální prostor mají vyhrazeni nudisté. Platí se pouze parkové 
(50 Kč), psi mají vstup povolen. Více informací na www.beach-
parkmlekojedy.cz.
Informace o aktuální kvalitě vody naleznete na stránkách, kte-
ré provozuje Ministerstvo zdravotnictví: www.koupacivody.cz

Text: Tereza Píchová

Probošťská jezera 
Proboštská jezera se nachází asi 1,5 km severně od Brandýsa 
nad Labem. Jezera, která vznikla vytěžením štěrkopísku, jsou 
oblíbeným místem rybaření ale i krásného přírodního koupání 
uprostřed zeleně. Nabízí dvě upravované písečné pláže, další 
místa k relaxaci jsou na travnatých plochách se vstupem do 
vody. U pláže je malý autokemp a parkoviště, v oploceném 
areálu se nachází stánky s občerstvením a venkovním poseze-
ním, WC, sprchy, převlékárny, dětské hřiště a tenisový kurt. Psi 
mají vstup zakázán. Nově si v této sezoně mohou návštěvníci 
zapůjčit paddlebordy a šlapadla. Celodenní parkování je za 40 
Kč a vstupné také za 40 Kč (děti do 10ti let zdarma). Pořádají se 
zde různé kulturní akce a hudební festivaly. Více informací na 
www.probostskajezera.com.

Ovčáry
Křenecké jezero se nachází nedaleko Kostelce nad Labem, 
u  obce Ovčáry. Jedná se o další zatopenou pískovnu s prů-
zračně čistou vodou a písečnými i travnatými plážemi. Pří-
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Hledáte uplatnění pro vaše dítě? Dejte ho na karate
 » Myslíte si, že karate je drsným 

sportem, který není pro vaše dítko? 
Členové čakovického oddílu tradič-
ního karate Fudokan vás přesvědčí 
o tom, že se mýlíte.

„Hlavní práce trenérů spočívá v pravidel-
né sportovní činnosti určené všem dě-
tem bez rozdílu talentu, kde je hlavním 
cílem harmonický rozvoj osobnosti po 
psychické i fyzické stránce a vytvoření 
kladného postoje dětí ke sportovním 
aktivitám,“ říká Hana Soebajová.

Kdy byl váš klub založen a jaká je jeho 
historie? 

Česká akademie tradičního karate Fud-
okan byla založena v roce 2005 a oddíl 
karate pro děti v Čakovicích jsme otevře-
li v roce 2016. Hlavním trenérem oddílu 
je Adam Soebajo, 5. Dan. V prvním roce 
jsme zde měli jen jednu tréninkovou 
skupinu a postupně přibývalo stále více 
dětí. V současnosti máme v Čakovicích 
trénink dvakrát týdně a děti jsou rozdě-
lené do třech výkonnostních skupin. 

Nabíráte nové členy? 

Nové členy přijímáme vždy v září a v led-
nu. Ale také v průběhu roku.

Kde vás najdeme? 

Cvičíme v Čakovicích v tělocvičně Zá-
kladní školy Dr. E. Beneše, v odpoled-
ních hodinách každou středu a pátek od 

13.30 do 16 hodin, kdy také zajišťujeme 
doprovod dětí z družiny a zpět. 

Na jaké věkové kategorie jste zaměřeni? 

Karate mohou cvičit děti od šesti let 
a  horní věková hranice není omezena, 
neboť karate lze začít cvičit v každém 
věku. 

Co potřebuje dítě k první návštěvě? 

Zpočátku stačí běžný cvičební úbor 
nebo si děti mohou pořídit bílé kimono 
na karate.

Jezdíte s členy na turnaje? 

Naši členové se účastní jednak motivač-
ních soutěží určených pro začínající ka-
ratisty, a také postupujících národních 
soutěží tradičního karate Fudokan, na 
kterých startují již pokročilí závodníci. 

Jaké jsou vaše nejlepší výsledky? 

Koncem roku 2018 jsme se zúčastnili ev-
ropského poháru dětí a Mistrovství Ev-
ropy Fudokan karate 2018 v Portoroži ve 
Slovinsku. Za náš klub startovalo celkem 
19 závodníků, 10 dětí a 9 juniorů a do-
spělých, kteří vybojovali celkem 2 zlaté 
a 15 bronzových medailí. Na evropském 
poháru byly největším překvapením 
bronzové medaile nejmladších sed-
miletých závodníků, Filipa Hartmana, 
Jakuba Uríka a Davida Komínka, které 
vybojovali v disciplíně kata tým. Navíc 
Filip Hartman a Jakub Urík získali bronz 

i v jednotlivcích. Skvěle si vedli i závod-
níci Luboš Sajko (11 let) a Jakub Slaba 
(10 let) v disciplíně kumite, kde každý 
vybojoval bronz ve své váhové kategorii. 
Dobré sportovní výkony předvedly i dal-
ší děti, Karolína Gondeková, Michal Gon-
dek, Martin Všetečka a Lukáš Budínský. 

Jaké nejčerstvější akce máte za sebou 
a před sebou? 

Z mezinárodních akcí v letošním roce 
byla významná účast na evropském 
poháru karate dětí v Makedonii během 

května, kde osmiletá Karolína Gondeko-
vá vybojovala třetí místo. Celá první část 
letošního roku byla zaměřena na přípra-
vu na Světový pohár karate mládeže, 
který se bude konat na přelomu října 
a listopadu v Německu. Příprava obnáší 
pravidelný trénink, soutěže a soustře-
dění. Nadcházejícího světového poháru 
se zúčastní 14 dětí do 13 let a 9 juniorů 
z našeho oddílu. V únoru letošního roku 
jsme uspořádali oddílové vystoupení 
dětí pro rodiče ve velkém sále KD Ládví. 
Představili se zde začátečníci i pokročilí 
z našich oddílů v Čakovicích a z Prahy 8. 
Na této akci se sešlo celkem 150 osob, 
vystupující, jejich rodiče a přátelé, kteří 
vytvořili velmi příjemnou atmosféru. 

Kdo vás podporuje? 

Rádi bychom poděkovali městské části 
Praha-Čakovice, která naši činnost pod-
poruje od letošního roku, a také vedení 
školy Dr. E. Beneše a rodičům dětí za spo-
lupráci a podporu. 

Text: Michal Káva, foto: archiv klubu

Kontakty
Web: www.rsakti.com
E-mail: rskarate@volny.cz
Telefon: 774 349 762, 608 703 235
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 » Rána, která se ozvala poté co fot-
balistům, realizačnímu týmu a fa-
nouškům Třeboradic spadl ohromný 
balvan ze srdce, byla slyšet na ki-
lometry daleko. Parta trenéra Jiří-
ho Tesaře nastoupila k poslednímu 
zápasu sezony proti Tempu s vědo-
mím, že musí bezpodmínečně vy-
hrát.

„„Oceňuji, jak to kluci zvládli emočně 
a psychicky,“ říká v rozhovoru šéf třebo-
radické lavičky.

Trenére, vyhráli jste poslední zápas 
hladce 6:0 a zachránili se. Příliš se ale 
v Třeboradicích slavit nemůže, že?

Spokojený úplně nejsem, to je jasné. 
Neodehráli jsme špatné zápasy, ale na 
konci sezony jsme bohužel narazili na 
tři hodně posílená béčka. Věděli jsme, že 
musíme uhrát tři body, což se nakonec 
povedlo až v úplně posledním zápase. 
Spokojeni tedy být nemůžeme.

Přítomnost B-týmů, které se podle po-
třeby napumpují posilami z A-týmů, 
soupeřům často nevoní...

Soutěž to povoluje, ale nelíbí se mi to. 
Když se posílí o kluky z divize, aby se po 
zranění rozehráli nebo nastoupili ti, co 
nejsou tak vytížení, tak tomu rozumím, 
od toho béčka jsou. Problém je, když 
najednou nastoupí hráči z profesionální 
soutěže nebo z 3. ligy. To je o hodně vyš-

ší kvalita a pak ta béčka nefungují tak, 
jak by měla. Regule to ovšem povolují, je 
to pak ale proti nim hodně náročné. Měli 
jsme hodně zraněných, dohrávali v deví-
ti deseti a museli sahat do naší rezervy.

Kde vidíte zlom sezony, že to nedopad-
lo o hodně lépe?

Je to prostě fotbal. Odehráli jsme spous-
tu dobrých zápasů, ale nedali v nich 
góly. Neproměňování šancí, odvrátilo se 
od nás štěstíčko a najednou jsme laci-
no přicházeli o body. Třeba Čafka, která 
skončila předposlední a sestoupila, na 
nás udělala šest bodů. A to jsme u nich 
vedli po poločase 3:1. Podařilo se nám 
to zlomit až na závěr sezony, kdy kluci 
ukázali veliké srdce, dali do toho všech-
no a hráli na výsledek, ne fotbal na krásu. 
Výsledek 6:0 pro Tempo je krutý, zápas 
nebyl takový.

Jak běželo jaro, uvědomovali jste si, že 
hrajete o záchranu?

Víceméně uvědomovali. Nejsem zastán-
cem systému, v němž padají čtyři týmy 
ze šestnácti, to nemá nikde obdoby. Po-
řád jsem si říkal, že to máme teoreticky 
dobré, máme pár bodů na třetího, ale 
zase jsme v kontextu těch sestupů vědě-
li, že můžeme být i na sestup. Výsledky 
na konci sezony tomu napovídaly a mi-
nimálně já jsem si to uvědomoval. (smě-
je se) Chtěl jsem, aby kluci hráli s čistou 
hlavou.

Sestup čtyř týmů dává pocit nebezpečí 
více než polovině týmů...

Čtyři sestoupí, plus tam jsou čtyři béčka, 
která se posílí, když jim o něco jde, takže 
zbytek hraje o záchranu. Nechápu, toto 
je ojedinělé snad v celé Evropě. Hráli 
jsme o sestup, zachránili se v posledním 
kole a skončili osmí s pětibodovou ztrá-
tou na čtvrtého. Nářez...

Dá se na sezoně najít nějaká pozitivní 
věc?

Ukázali jsme charakter. Posledních osm 
zápasů jsme odehráli v deseti jedenácti 
lidech. Kádr se zúžil, přidala se zranění, 
a i když tým byl pořád kvalitní s vůlí to 
uhrát, byli jsme oslabení. Odehráli jsme 
ale slušné zápasy. Nabitý Vyšehrad, Mo-
torlet, Žižkov proti šesti klukům z druhé 
ligy. Zvládli jsme to emočně a psychicky, 
hlavně poslední zápas, který byl ohrom-
ně důležitý, úplně o všechno. Když hraje-
te o titul nebo o sestup, je to stejné, jde 
o všechno. 

Co změnit do příští sezony, aby se to ne-
opakovalo?

Chceme zase hrát nahoře, pracujeme už 
na posílení týmu. Chtěli bychom kádr 18 
až 20 lidí. Je to o lidech, posílit musíme.

Je něco, co vás překvapilo na průběhu 
přeborové sezony?

Přebor se hodně vyrovnal. Je to dané 
tím, že padají čtyři týmy, k tomu máme 
B-týmy, co to ovlivňují kvalitou. Porazili 
jsme Tempo, které sestoupilo, i když hrá-
lo jeden z nejlepších fotbalů v přeboru. 
Kvalita se srovnala, poslední v klidu po-
razí prvního. Jde o náročnou soutěž, kte-
rá šla hodně nahoru.

Nejlepší střelci Třeboradic

22 gólů – Tomáš Kadlec (3. nejlepší 
v soutěži a zároveň s 10 žlutými kartami 
nejtrestanější hráč týmu)
12 gólů – Petr Viktorin
6 gólů – Svatopluk Sýkora

Pohled kapitána Petra Viktorina
„Na začátku jara, když je ve hře 45 bodů, 
tak si to možná tým a vedení asi tolik 
neuvědomovalo, ale když budu mluvit 
za sebe, tak jsem věděl, že budeme mít 
problémy. Bylo to vidět, prvních pět kol 
a  žádné body. Týmu se nehrálo dobře, 
nechodilo se tolik trénovat. Všichni to 

Třeboradice utekly hrobníkovi z lopaty. 
Přebor se ohromně vyrovnal
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Pohár v Čakovicích zvedli nad hlavu žáci Staré Vsi

měli v hlavách, porážky nás srážely. Sa-
mozřejmě je atmosféra úplně jiná, než 
když se hraje o první místo. Byli jsme 
dole, to všichni víme. Měli jsme to v hla-
vách. My jsme udělali na jaře šestnáct 
bodů, to je šílené. Navíc v závěru soutě-
ží bodovaly týmy, které hrály o udržení. 
O to bylo všechno složitější. Ale zvládli 
jsme to a věřím, že to teď zase bude lepší.“

9. Podolí: 41 bodů
10. Motorlet B: 41 bodů
11. Žižkov B: 40 bodů
12. Hostivař: 40 bodů
13. Tempo: 39 bodů
14. Braník: 36 bodů
15. ČAFC: 27 bodů
16. Vršovice: 16 bodů

Text: Michal Káva, foto: Pavel Jiřík st.

Konečné pořadí přeboru Prahy
1. Újezd Praha 4: 75 bodů
2. Královice: 57 bodů
3. Uhelné sklady: 56 bodů
4. Přední Kopanina: 47 bodů
5. Vyšehrad B: 46 bodů
6. Dukla JM: 43 bodů
7. Admira B: 42 bodů
8. Třeboradice: 42 bodů

Odstávka teplé vody: Infor-
mace o letních odstávkách 
teplé vody naleznete na 
webových stránkách Pražské 
teplárenské www.ptas.cz 

 » V letošním roce slaví oddíl národ-
ní házené TJ Avia Čakovice úcty-
hodných 95 let od založení a jed-
nou z perliček oslav bylo v minu-
lých dnech pořádání Poháru České 
republiky starších žáků.

"Hned po přidělení akce na konci ledna 
jsme začali s přípravami," vypráví Helena 
Špatková, členka organizačního týmu. 

A pohárový turnaj se vydařil. "I přes ne-
přízeň počasí v čase slavnostního vyhlá-
šení a ukončení tohoto celorepublikove-
ho turnaje proběhlo vše ke spokojenosti 
všech zúčastněných. Jednotlivé zápasy 
probíhaly v duchu fair play a pod ve-
dením zkušených rozhodčích," dodává 
Helena.

Pohár pro vítěze nakonec zvedli nad hla-
vu mladíci ze Staré Vsi. Domácím čako-
vickým házenkářům patří v konečném 
zúčtování až sedmé místo, ale důležitější 
bylo, že si odnesli spoustu zkušeností 
a zážitků. Všem zúčastněným se také lí-
bilo přátelské utkání, které zpestřilo tur-
naj. "Sestavila se dvě družstva složená 
z hráčů jednotlivých týmů, které doplni-
ly naše žákyně. Bylo to takové osvěžení 
akce," říká Helena Špatková.

Podle ohlasů účastníků byli s prací čako-
vického oddílu všichni spokojení. 

"Turnaj byl velmi kvalitní, s vyrovnaný-
mi výsledky. Organizace nám klapla po 
všech stránkách. Rádi bychom podě-
kovali Městské části Praha-Čakovice za 
podporu při zajišťování ubytování. Dále 
si zaslouží slova chvály a uznání stravo-
vání ve školní jídelně s úžasným přístu-

pem a kvalitou ze strany týmu školní 
jídelny včetně vydatné organizační i 
finanční podpory pana Jaroslava Šimáč-
ka, našeho hlavního sponzora nejen této 
akce. A také za organizaci turnaje ze stra-
ny oddílu, tedy přípravu materiálu pro 
družstva, aktuální zveřejňování výsledků 
na speciální stránce k tomu připravené, 
statistiky střelců a brankářů, které naše 
žactvo pečlivě zaznamenávalo během 
každého utkání," nešetří Helena Špatko-
vá slovy chvály.

Čakovický oddíl tak dal o sobě házenkář-
ské veřejnosti vědět tím nejlepším mož-
ným způsobem.

Konečné pořadí Poháru České repub-
liky starších žáků
1. Stará Ves 12 bodů
2. Krčín 10 bodů
3. Draken 8 bodů
4. Přeštice 6 bodů
5. Žatec 4 body
6. Krčín 2 body
7. Čakovice 0 bodů

Výsledky Čakovic

Čakovice - Řevnice 8:18, - Krčín 10:17, - 
Přeštice 11:13, - Žatec 7:13, - Stará Ves 
13:22, - Draken 8:20



Začátky promítání  
od 21.00 hodin

Dopravní podnik hlavního města Prahy a měststká část Praha - Čakovice 
vás zvou na 12. ročník letního kina

www.dpp.cz/kinobus
Najdete nás  
také na Facebooku  
KinobusCZ

VSTUP ZDARMA

K I N O B U S 
17. června – 5. září

22. 7. / RAUBÍŘ RALF A INTERNET 
23. 7. / CHATA NA PRODEJ  
24. 7. / PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
25. 7. / VŠECHNO BUDE Městská část  

Praha - Čakovice

ČAKOVICE
Náměstí Jiřího Berana, zastávka 
Náměstí Jiřího Berana, nebo cca 
500 m od zastávky Čakovice  
směr centrum 


