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Prosinec bývá časem, kdy rekapitulujeme, ohlížíme se za téměř 
uplynulým rokem a spřádáme plány pro rok další. Ze stejného 
důvodu jsme se setkali i se starostkou městské části Alenou Sam-
kovou. O tom, co všechno se povedlo i nepovedlo, co chce vedení 
městské části uskutečnit v příštím roce, ale i o tom, co by si osobně 
přála Alena Samková, jsou následující řádky. Prostor našeho mě-
síčníku je bohužel omezený, a tak se sem celý rozhovor nevešel. 
V nezkrácené formě jej najdete na internetu www.cakovice.cz.  

Paní starostko, co všechno 
se v končícím roce 2008 poved-
lo městské části udělat?

Rok 2008 byl pro Čakovice 
rokem přelomovým především 
v oblasti školství a dopravy. 
V oblasti školství je to jednoznač-
ně nová mateřská školka ote-
vřená slavnostně koncem srpna 
a nová tělocvična při základní 
škole, stejně jako šest nových 
učeben v budově základní školy. 
Jde o investice v řádech stovek 

milionů, a i když je to obrovská suma, tak se nám je podařilo sehnat. 
Tím by mohl být, podle mého názoru, tento rok orámován, protože 
to je něco, co se dlouho nepovedlo a možná ani nepovede. 

Co se týká dopravy, významné změny nastaly především po květ-
novém otevření metra v Letňanech. Změnilo se kompletně trasování 
linek MHD, v září došlo k dalším úpravám a od nového roku to bude 
pravděpodobně zase asi jinak, je to zkrátka živoucí organismus. Ně-
které změny v dopravě byly pozitivní, některé byly vnímány negativně 
– především odklonění autobusové dopravy z Třeboradic na Schoel-
lerovu ulici. Tím došlo ke zrušení zastávek na Bělomlýnské, což bylo 
občany této oblasti vnímáno velmi negativně, ale přes snahu městské 
části, aby tam byla MHD zachována, se tak nestalo. Hromadná do-
prava se tam pravděpodobně vrátí až v době, kdy se postaví nová 
sídliště na polích mezi Čakovicemi a Třeboradicemi. 

Přínosem pro občany je určitě také otevření kontaktního místa 
Czech Point na úřadě městské části. Novinkou v tomto roce bylo 
také spuštění SMS info kanálu. Myslím si, že je to dobrá služba, 
i když po tom poměrně výrazném počátečním zájmu nyní další 
příliv klientů nezaznamenáváme. 

Zatím jsme hovořili o samých pozitivních věcech. Ale stejně jako 
má mince dvě strany, má i život svá negativa. Týká se to i Čakovic? 

Za negativa v roce 2008 bych označila standardně kriminalitu, 
vandalismus, neúctu k majetku druhých. Vypovídají o tom například 
zničená světla v parku před zámkem. Možná s tím souvisí i nárůst počtu 
ubytoven. Jakmile se někde uvolní nějaký prostor, který by byl jen tro-

chu vhodný, tak se z něj majitel snaží udělat nejprve hernu a když mu 
to znemožníme, tak ubytovnu. Lidé z ubytoven pak s sebou přinášejí 
drobnou kriminalitu typu opilství, veřejné pohoršování a podobně. 

Tím jsme zrekapitulovali rok 2008. Co plánuje vedení městské 
části udělat pro občany v příštím roce? 

Příští rok nás čeká oprava poslední mateřské školky – v Miš-
kovicích. Plánujeme její celkovou rekonstrukci a přístavbu. Bude 
to investice za zhruba 25 milionů korun. Rekonstrukce bude trvat 
asi půl až tři čtvrtiny roku, takže děti z miškovické školky budou 
přesunuty do nové mateřské školky v Čtyřlístku, kde jsou nyní volné 
kapacity. Nejpozději v prvním pololetí 2010 by měla být školka opět 
plně předána do užívání dětem. 

To je oblast školství, ale co investice do dalších oblastí?
Hned v lednu začne další etapa budování kanalizace. Bude 

se dělat lokalita sídliště u koupaliště, další pokračování v tunelu 
ve Vážské ulici a druhá lokalita bude ohraničená ulicemi Něvská, 
Cukrovarská, Vážská a Oderská. Stavba bude zahájena zhruba 
v polovině ledna 2009 a měla by být dokončena přibližně před 
prázdninami roku 2010. 

Nyní už je čas na tradiční novoroční přání.
Přeji všem spoluobčanům dobrou mysl, aby se na sebe, pokud 

je to jen trochu možné, usmívali. Dále jim přeji dobré sousedské vzta-
hy, abychom je nemuseli řešit tady na úřadě. Nesmím zapomenout 
na dobré zdraví a pohodu. Všem, kteří v Čakovicích žijí dlouho, přeji, 
aby se jim zde i nadále líbilo a cítili se váženými občany. Těm, kteří sem 
přicházejí, aby měli pocit, že jsou mezi námi skutečně vítáni. Tak se 
mohou stát zdejšími opravdovými občany a snad nebudou považovat 
Čakovice jen za přestupní stanici odněkud někam. Přeji jim, aby se stali 
„Čakovičáky“ v tom dobrém smyslu slova. Aby se sem i přihlásili k tr-
valému pobytu, a městská část tak mohla získávat dotace odvíjející se 
od počtu obyvatel. Zkrátka, pokud si lidé nebudou dělat schválnosti 
a nebudou si vzájemně škodit, bude na světě dobře.                   (šv)

Všem čakovickým občanům přejeme příjemné prožití Vánoc 
a do nového roku pevné zdraví, spokojenost a radost z každého dne

Velké investice v příštím roce: školka a kanalizaceVelké investice v příštím roce: školka a kanalizace



 strana 2 prosinec 2008 • U NÁS V ČAKOVICÍCH

INFORMACE O ČINNOSTI RADY MČ
A ZASTUPITELSTVA MČ

Zaplavme Čakovice Zaplavme Čakovice 
světlem, tím betlémskýmsvětlem, tím betlémským

V čakovickém kostele sv. Remigia už několik měsíců působí 
nový farář Pavel Budský. A tak jsme využili blížících se svátků, 
abychom vám jej trochu představili. Nebude ale předříkávat 
žádná životopisná data. Do jeho soukromí nakoukneme právě 
v souvislosti s Vánocemi.  

Pane faráři, vánoční svátky jsou významným církevním svát-
kem. Připravujete se na ně nějak?

Době vánoční předchází doba adventu, což je pro nás, křes-
ťany, čtyřtýdenní doba přípravy. Symbolem celé doby adventní je 
postupné rozsvěcení čtyř adventních svíček na adventní věnci. 
Není to jen takový zvyk, ale rozsvícení adventních svíček je 
symbolem postupně rostoucího světla. Symbolem, který nám 
ukazuje, že právě Ježíš Kristus, jehož narození si ve vánoční čas 
připomínáme, je tím světlem, které postupně přichází na svět.

Skutečně křesťanské Vánoce, ta slavnost narození Ježí-
šova, připadají na 25. prosinec. 24. prosince večer je bdění 
před tímto svátkem. Vůbec před každým velkým křesťanským 
svátkem je třeba bdít. A tak slavnostní půlnoční mše, i když ne 
vždy se odehrává přesně o půlnoci, je právě tímto bděním, kdy 
se připravujeme na hlavní slavnost, která je druhý den ráno, 
případně dopoledne.

Kdy bude letos v Čakovicích tato půlnoční mše?
V Čakovicích bude štědrovečerní bohoslužba v 16 hodin 

odpoledne. Bylo to tak prý zvykem už z minulých let a když jsem 
se ptal farníků, tak si víceméně odsouhlasili, že ji chtějí zase v těch 
16 hodin. Je pravda, že je mezi nimi řada starších lidí, kterým tato 
hodina vyhovuje, stejně jako rodinám s malými dětmi.

Na 54. a 55. zasedání Rada MČ Praha – Čakovice mimo jiné:
projednala a schválila návrhy smluv či dodatků ke smlouvám
- smlouvy na provoz nápojového automatu od firmy Addfood, 

spol. s r. o., ve sportovní hale na nám. J. Berana;
- smlouvy o propagaci s Pražskou teplárenskou, a. s., na částku 

150 000,- Kč + DPH, která bude použita na výsadbu zeleně;
- smlouvy o poskytnutí daru na rozvoj městské části, který 

daruje investor obytného souboru Miškovice Centrum;
- smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na rozvoj měst-

ské části s investorem výstavby RD v ul. U červeného Mlýnku 
společností Robo Invest, s. r. o.;   

- smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného bře-
mene se společností PREdistribuce, a. s., dotčený pozemek 
parc. č. 1448 k. ú. Čakovice pro rozšíření kNN;

- kupní smlouvu na budovu č. p. 19 a související pozemky v k. 
ú. Třeboradice panu V. S., který podal ve výběrovém řízení 
nejvyšší nabídku

schválila 
- na návrh bytové a sociální komise přidělení volných bytů 

z bytového fondu a v DPS 
projednala 
- návrh vyhlášek hl. m. Prahy o místním poplatku ze vstupného, 

o aktualizaci cenové mapy a novelu tržního řádu;
- žádosti o stanoviska k projektové dokumentaci staveb nebo 

o souhlas s připojením stavby na veřejnou komunikaci.

12. zasedání ZMČ Praha – Čakovice se konalo dne 3. pro-
since a projednalo následující body:
- změna rozpočtu 2008
- změna účelu dotace pro Římskokatolickou farnost při kostele 

sv. Remigia
- návrh zásad hospodaření pro rok 2009 v období rozpočtového 

provizoria
- návrh odměn členům a předsedům komisí rady a výborů 

zastupitelstva
- výběrové řízení na prodej č. p. 19 včetně pozemků parc. č. 398/1, 

2, 397/1 obec Praha, k. ú.  Třeboradice
- prodej pozemku parcel. č. 1599/4 obec Praha , k. ú. Čakovice 

spol. PREdistribuce
- informace o ukončeném správním řízení o určení vlastnického 

práva k pozemku parc. č. 441/20, obec Praha, k. ú. Třeboradice
- směna pozemku parc. č. 337/8 a ½ obec Praha, k. ú. Miškovice
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

se spol. PREdistribuce, a. s., – pozemky parc. č. 1336/2, 29, 30, 
1532, 1533/1, 1582, 1628, 1170/3 obec Praha, k. ú. Čakovice

- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
se spol. PREdistribuce, a. s., – pozemek parc. č. 1448 obec 
Praha, k. ú. Čakovice

- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
se spol. PREdistribuce, a. s., – pozemky parc. č. 487/9, 509/1, 
524 obec Praha, k. ú. Třeboradice

- územní plán SU hl. m. Prahy – koncept
- určení zástupce MČ ve společenství vlastníků domu Schoel-

lerova 936 (MŠ Čakovice III – Čtyřlístek)
Zápisy z jednání Rady a Zastupitelstva MČ jsou uloženy a k nahlédnutí 
na Úřadu MČ a jsou také umístěny na stránkách www.cakovice.cz.

Ing. Milena Pekařová, tajemnice ÚMČ Praha – Čakovice

Pokračování na straně 8
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Rozpočet na rok 2009 se teprve rodRozpočet na rok 2009 se teprve rodíí
Jen nejnutnější peníze bude od ledna 

vynakládat čakovická radnice na své výda-
je. Rozpočet na rok 2009 je totiž stále ještě 
v plenkách. Proto i zastupitelé na posled-
ním letošním zasedání schválili takzvané 
rozpočtové provizorium. „Dát dohromady 
rozpočet není úplně jednoduché. Víme 
sice, jaký díl finančních prostředků dosta-
neme z magistrátního rozpočtu, ale co je 
důležité, ještě není uzavřeno hospodaření 
za rok 2008. Proto jsme přikročili k roz-
počtovému provizoriu,“ vysvětlila důvody 
tajemnice úřadu městské části Milena Pe-
kařová. Doplnila, že v současnosti se také 
ještě sbírají požadavky spolků a dalších 
organizací, jejichž činnost radnice každo-
ročně finančně podporuje. 

Už jen samo označení rozpočtové 
provizorium napovídá, že budou od ledna 
pro samosprávu z hlediska hospodaření 
platit trochu jiná pravidla než v běžném 
kalendářním roce. Rozhodně nesmí příliš 
utrácet. Z pokladny může ubýt pouze tolik 
peněz, kolik zastupitelé schválili na jeden 
měsíc ve výdajové části rozpočtu roku 
2008. Zastupitelé také vedení městské části 
zakázali po dobu rozpočtového provizoria 
uzavírat nové smluvní vztahy, u kterých 
nebude zcela jasné, jestli na ně později 
ve schváleném rozpočtu budou peníze.

Jak dodala tajemnice úřadu městské 
části, nový rozpočet na rok 2009 by se měl 
schvalovat v průběhu prvního čtvrtletí blíží-
cího se nového roku.                          (šv) Mše pod širým nebemMše pod širým nebem

Dne 1. 11. se konala na čakovickém 
hřbitově „u křížku“ obnovená mše svatá 
k příležitosti uctění památky všech svatých 
a zesnulých. Mši celebroval páter Mgr. Pavel 
Budský – administrátor Římskokatolické far-
nosti u kostela sv. Remigia v Čakovicích.

KRÁTCE

Počítač ví o knihách všePočítač ví o knihách vše
Elektronické půjčování knih a časopisů 

v naší knihovně mělo v říjnu své první vý-
ročí. Myslím, že po počátečních rozpacích 
zejména u seniorů všichni oceňujeme 
výhody systému. Vzpomenu jen namát-
kově možnost informace o knize (zda je 
v našem fondu, je-li půjčena, rezervace, 
informace o frekvenci půjčování a mnoho 
dalších). Někteří čtenáři byli trochu zasko-
čeni nekompromisním přístupem počítače 
ke lhůtám vracení knih, ale už si zvykáme 
a zejména vlastníci internetu jistě oceňují 
možnost komunikace elektronickou poštou. 
Nezapomínáme ani na ostatní, kteří si mo-
hou půjčené knihy prodloužit telefonicky.

Je potěšitelné, že noví občané Čakovic 
si rychle našli cestu do knihovny, a tak 
se počet čtenářů pěkně zvýšil. Máme ra-
dost z mladých maminek, které využívají 
odborných knih týkajících se zdraví a vý-
chovy dětí.

Na závěr vám všem chci popřát poho-
dové zimní večery s pěknou knihou.

Mgr. Květa Křížková 

Pražská teplárenská Pražská teplárenská 
opět sponzorovala zeleňopět sponzorovala zeleň

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Spolehlivá účetní – zpracuje účetnictví, 
DPH, mzdy, daňová přiznání pro pod-
nikatele a pro obecní (městské) úřady. 
Tel. 603 591 186

Pod stromečkem zněly koledyPod stromečkem zněly koledy
Advent na zámku – takový název nesla 

akce pořádaná 3. prosince čakovickou Zá-
kladní uměleckou školou Marie Podvalové. 
Malí i velcí se sešli u zdejšího zámku, aby 
společně přivítali začínající advent, podívali 
se na slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
a poslechli si nejznámější české koledy v po-
dání žáků ZUŠ. Večer začali malí zpěváčci. 

Když už se jim zima vkrádala pod oblečení, 
vystřídali je jejich jen o něco málo starší ko-
legové – hudebníci. A protože ne všichni malí 
hudebníci jsou ostřílení matadoři zvyklí vystu-
povat před tak velkým publikem, odvahu jim 
dodávaly jejich učitelky. Nakonec byli všichni 
bez rozdílu odměněni potleskem zhruba dvou 
set párů rukou přítomných.                    (šv)

Stejně jako v loňském roce i letos spo-
lečnost Pražská teplárenská, a. s., přispěla 
na výsadbu zeleně v naší městské části. 
Městská část Praha – Čakovice tímto děku-
je společnosti Pražská teplárenská, a. s., 
za investici v hodnotě 150 000,- Kč bez DPH 
na výsadbu zeleně do ulic Církova a nám. 
25. března. Do těchto ulic byly vysazeny 
mladé keříky buxusu a ptačího zobu vej-
čitolistého žlutopestrého. Díky této spo-
lečnosti je naše městská část opět hezčí 
a zelenější.                                       (mafi)

Řidiči, pozor na objížďkyŘidiči, pozor na objížďky
Přibližně v polovině ledna 2009 bude zahájena další etapa výstavby kanalizace v Ča-

kovicích. V této souvislosti dojde ke změně tras linek MHD v ulici Ke Stadionu – cca na 14 
dní bude uzavřena křižovatka Otavská × Ke Stadionu. Autobusy MHD budou odkloněny 
přes Cukrovarskou a Vážskou zpět na ulici Ke Stadionu. Budou zřízeny dvě provizorní 
zastávky pro obsluhu sídliště „u koupaliště“.

Po otevření této křižovatky budou zahájeny práce na ražení tunelu v ulici Vážské. Ta 
bude uzavřena od křižovatky s Ostravickou po křižovatku s Úslavskou. Objízdná trasa 
bude stejná jako při uzavírce v roce 2007 – tj. Ke Stadionu a Oderskou.

Bližší informace budou na zastávkách MHD, na internetových stránkách městské 
části a na infokanálu MČ.              redakce
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Počítače pro policiiPočítače pro policii
Doby, kdy nezřídka policisté vyťukávali 

protokoly jedním prstem na psacím stroji 
a díky tomu byli leckdy terčem posměchu 
v mnoha vtipech, jsou už nenávratně pryč. 
Doba pokročila, a tak i vybavení policej-
ních služeben je mnohem modernější. 
A protože se pomalu blíží i čas nadílky, 
dostali čakovičtí policisté dárek. Přes-
něji řečeno dva dárky. Kbelský starosta 
Pavel Žďárský předal koncem listopadu 
za „svou“ městskou část Policii ČR dva 
počítače. Dar převzali osobně ředitel ob-
vodního ředitelství Praha III plk. Mgr. Bc. 
Ladislav Hrdlička a náčelník obvodní slu-
žebny Čakovice npor. Bc. Tomáš Neuwirt. 
Počítače doplní stávající vybavení čako-
vické služebny.                                 (šv)

Brusírna ELPIS

Sběrny zakázek:

Otvírací doba:

Krystalová 7 Kubelíkova 59
Praha 9 – Čakovice Praha 3 – Žižkov

Po, Út, Čt   8 – 16 hod.
St 10 – 18 hod.

• Broušení na plocho
• Ostření kuchyňských nožů, nůžek
• Ostření a broušení zahradního a lesního programu
• Broušení kotoučových pil a řetězů

  Katalogový prodej kotoučových pil a příslušenství 

e-mail: dispecink@elpis.cz

Díky finančnímu daru od Pražské tep-
lárenské mohly být zachráněny buksusy 
z Církovy ulice vysazené zde před časem. 
Keře však začaly bohužel hynout.

„Zjistili jsme, že při výsadbě těchto 
ozdobných keřů jsme podcenili jejich 
mimořádnou citlivost na psí moč. Nejsme 
bohužel schopni ochránit keře v ulici, 
a tak jsme se rozhodli je přemístit na mé-
ně ,exponované‘ místo před radnici. Tam 
skutečně pejskaři své miláčky nevodí, a tak 
dostávají buksusy druhou šanci,“ vysvětlila 
důvod přesazení zmíněných dřevin starost-
ka Alena Samková. Na místo buksusů byly 
díky příspěvku Pražské teplárenské vysáze-
ny odolnější rostliny − ptačí zob vejčitolistý 
žlutopestrý.                                          (sa) 

Buksusy se stěhovaly Buksusy se stěhovaly 
kvůli pejskůmkvůli pejskům



U NÁS V ČAKOVICÍCH • prosinec 2008 strana 5

Blíží se konec roku 2008 a brzy tedy uplyne p�l roku ode 
dne, kdy v Oderské ulici v �akovicích za�ala vyr�stat stav-
ba bytového projektu Rezidence Viva. Kdo se v uplynulých 
m�sících prošel kolem staveništ�, mohl sledovat, jak rych-
le nabývají nové bytové domy stále konkrétn�jších obrys�.
Brzy již bude dokon�ena hrubá stavba dvojice dvojdom� a 
noví majitelé desítek zatím prodaných bytových jednotek 
si tak budou moci o silvestrovské p�lnoci p�ipít na to, že 
p�íštího Silvestra již stráví ve svém novém útulném byt�.

Byty v tomto areálu, mezi kterými na-
jdeme jak nejmenší jednopokojové, tak 
nejv�tší �ty�pokojové, jsou p�ehledn�
a ú�eln� dispozi�n� �ešené, vzduš-
né a prosv�tlené. U menších byt� jsou 
na omezené plošné vým��e vytvo�eny
„univerzální“ dispozice, vyhovující ma-
ximálnímu po�tu možných uživatel�.
Ur�itá výjime�nost byt� v tomto projektu 
tedy vzniká kombinací úsporných, ale 
p�ehledných a „skladných“ dispozic, bo-
hatého prosv�tlení obytných místností,
kvalitních materiálových standard�
a technického vybavení a prost�edí

s množstvím zelen� i vlastními d�tskými
h�išti.

O byty v Rezidenci Viva je díky p�im�-
�ené cen�, kvalitnímu projektu a zají-
mavé lokalit� s dobrou infrastrukturou 
velký zájem. Realitní kancelá� Professi-
onals, která pro developerskou skupinu 
ABLON Group byty prodává, hlásí stále 
nové zájemce. A� zatím stojí jen hrubá 
stavba, ze 108 byt�, které jsou nyní k dis-
pozici, jich byla prodána již cca t�etina,
což za dnešní situace na trhu s realitami 
není zdaleka samoz�ejmost. Lidé si pro-

st� umí najít kvalitu 
za rozumnou cenu. 

S kon�ícím rokem 
2008 je namíst� po-
p�át novým obyvate-
l�m Rezidence Viva 
š�astný život v jejich 
budoucím domov�
a všem �tená��m
listu U nás v �akovi-
cích krásné Vánoce 
a úsp�šný nový rok 
2009.

Prodej II. fáze 

zahájen!

Rezidence Viva
Praha 9 – �akovice
Oderská ulice

�� 162 bytových jednotek

�� dispozice 1+kk – 4+kk / 39 – 100 m2

�� balkony, terasy, sklepní kóje

�� podzemní garáže

�� 6 bytových dom� / výtahy

�� atraktivní architektonické �ešení

�� d�tská h�išt�

�� klidné místo v zeleni

�� metro B Palmovka 15 – 20 min.

�� stanice metra Let�any jen 5 minut

�� Hypermarket Globus

�� Tesco Let�any

developer prodejce

www.rezidenceviva.cz
tel.: 224 934 680

Čakovický bytový projekt Rezidence 
Viva: třetina bytů již prodána
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NEJLEVNĚJŠÍ 
NOVÉ BYTY V PRAZE?

• prostorné světlé byty 2+kk 70m2 a 4+kk 90m2

• bezkonkurenční cena 33.990,- Kč/m2

• 10 minut na stanici metra Letňany
• k nastěhování na podzim 2009

www.canaba.cz

CANABA ČAKOVICE

posledních 

9 bytů volných

tel. 234 096 222-4

Otvírací doba stanoviště velkoobjemo-
vých kontejnerů ul. Na Bahnech: 
24. 12. – 26. 12. 2008 zavřeno
27. 12. – 29. 12. 2008 otevřeno
30. 12. 2008 – 1. 1. 2009 zavřeno

V prvním pololetí roku 2009 budou 
kontejnery na velkoobjemový odpad přista-
vovány v níže uvedených termínech. Oproti 
roku 2008 budou přiváženy vždy ve středu 
do 9.00 hod a odváženy ve čtvrtek ráno. 
Tyto kontejnery jsou určeny pouze pro 
občany městské části Praha – Čakovice.
leden 14. ledna
únor 11. února
březen 11. března
duben 15. dubna
květen 13. května
červen 10. června

Stanoviště kontejnerů zůstávají stejná: 
Třeboradice – Schoellerova 19
Miškovice – Na Kačence

TS ÚMČ Čakovice

Kdy a kam s odpadem?Kdy a kam s odpadem?

Příjemné prožití vánočních 
a novoročních svátků 

a dobré počtení čakovických 
novin vám přeje redaktorka 

Šárka Vlčková.



U NÁS V ČAKOVICÍCH • prosinec 2008 strana 7

Pro některé rodiče blížící se konec roku 
odpočítává i čas, kdy se musí rozhodnout, 
kde bude jejich syn nebo dcera pokračo-
vat v příštím školním roce po ukončení 
základní školy ve studiu. Již několik let je 
spojena s městskou částí Praha – Čakovice 
škola, jejíž jméno každým rokem získává 
stále více uznání za svoji úspěšnou činnost 
a prestiž ve světě odborníků – Střední 
odborná škola a Střední odborné učiliště, 
Praha – Čakovice. Její studenti se ne-
dávno zúčastnili 4. ročníku mezinárodní 
gastronomické soutěže Evropa bez hranic 
konaného v Bratislavě.

Pavel Svačina (žák 3. ročníku oboru 
Kuchař) a Martin Klicpera (žák 2. ročníku 
nástavbového studia oboru Podnikání):

„Dne 10. listopadu jsme odjeli do Bra-

tislavy. Soutěže se zúčastnilo celkem 19 
týmů ze Slovenska, Polska a Česka. Celá 
soutěž probíhala od 11. do 14. listopadu. 
Soutěžním úkolem kuchařské části soutěže 
bylo uvařit pětichodové menu s časovým li-
mitem čtyři hodiny. Naše menu se skládalo 
ze studeného předkrmu, polévky, teplého 
předkrmu, hlavního chodu a moučníku. 
S tímto menu jsme v Bratislavě sklidili velký 
úspěch a vybojovali 1. místo v této prestižní 
mezinárodní soutěži.“

Pavla Schůtová a Petra Schůtová (žá-
kyně 2. ročníku nástavbového studia oboru 
Podnikání):

„Přijely jsme v pondělí večer. V úterý 
ráno jsme si připravily soutěžní tabuli, 
kterou jsme ve středu přenesly a sestavily. 
Za pomoci Petra Průši jsme v poledne za-

čaly obsluhovat. Ve čtvrtek Pavla Schůtová 
flambovala před soutěžní porotou. V pátek 
proběhlo vyhodnocení. Umístily jsme 
se na 2. místě ve flambování.“   

Petr Průša (žák 3. ročníku oboru Kuchař 
– číšník):

„V soutěži jsem měl za úkol namíchat 
dva nápoje, z toho jeden alkoholický 
a jeden nealkoholický. Rozhodčí hod-
notili vzhled nápoje, techniku provedení 
a samozřejmě chuť nápoje. Alkoholický 
se skládal z třtinového cukru, limetky, 
Bacardi meruňkového likéru, banánového 
Moninu a sody na dolití. Nealkoholický 
z banánového Moninu, skořicového Mo-
ninu, hruškového džusu, černého rybízu 
a sody na dolití. Na soutěži se mi líbilo a už 
se těším na další.“

                                                                                          St�ední pr�myslová škola na Proseku 
                                                             Novoborská 2, 190 21 Praha 9

     Jsme státní škola, spolupracujeme s tuzemskými i zahrani�ními partnery. Máme vlastní domov mládeže. 
nabízíme kvalitní a moderní výuku ve 4 letých studijních oborech:

23-45-M/004 – SILNI�NÍ DOPRAVA (diagnostika silni�ních motor. vozidel)            23-41-M/001 – STROJÍRENSTVÍ (výpo�etní technika)   
26-47-M/003 – INFORMA�NÍ  TECHNOLOGIE                                                     39-41-M/003 – MECHATRONIKA (robotizace) 
23-45-L/004  – MECHANIK SE�IZOVA� – MECHATRONIK (automatizace)          26-43-L/003  – MECHANIK ELEKTRONIK                       
23-45-L/001  – MECHANIK SE�IZOVA� (programování CNC)                                                       (�íslicová,�ídící a zabezpe�ovací technika)              
                                                                                                                     

nástavbové studium:

                                                                                                               64-41-L/524 – PODNIKÁNÍ (2leté denní studium) 

Dny otev�ených dve�í
5.11.,12.11.,3.12.,10.12 2008, 7.1.,14.1.,4.2.,11.2 2009 

od 15.00 – 17.00hod v budov� školy Novoborská 2, Praha 9-Prosek (spojení od metra B a C busem, stanice Let�anská, �eskolipská) 
Bližší informace na tel. �íslech 286028340, 283923097 

 www.sps-prosek.cz
Všechny uvedené obory jsou vhodné pro chlapce i dívky 

Bratislavská Evropa bez hranic očima studentůBratislavská Evropa bez hranic očima studentů
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Budete sloužit v Čakovicích půlnoční 
mši poprvé. Mohou se příchozí těšit na ně-
jaké překvapení, na nějaký nový prvek? 

Nevím přesně, jak to tady chodilo v mi-
nulých letech, ale snad takovou novinkou 
bude betlémské světlo. Ostatně betlémské 
světlo je jedním z nejmladších vánočních 
zvyků. Je starý teprve někdy od 90. let 
minulého století a pochází z Rakouska. 
Spočívá v tom, že v době adventní je 
v Betlémě, kde se narodil Kristus, zapále-
na svíce, která se pak letadlem dopravuje 
do Vídně a postupným zapalováním dal-
ších plamínků se šíří betlémské světlo ne-
jen v Rakousku, ale nyní už i u nás. Takže 
v čakovickém kostele bude toto betlémské 
světlo letos k mání. Je to takový symbol 
pokoje, přátelství mezi lidmi a lidské souná-
ležitosti. Můžeme jej darovat někomu, koho 
máme rádi nebo třeba i někomu, koho sice 
moc neznáme, kdo bydlí v sousedství, kdo 
je starý a nemocný, za kým už třeba ani 
nikdo nechodí. Takoví lidé mají radost, když 
si jich někdo na Vánoce takovýmto způso-
bem všimne. Tento dárek tedy můžeme dát 
všichni, protože nás nic nestojí.

Jak bude vypadat Štědrý den a večer 
u Vás osobně?

Po mši v kostele sv. Remigia v Čakovi-
cích, která skončí někdy kolem 17. hodiny, 
budu s mou rodinou – s mými rodiči a sou-
rozenci. Pojedu za nimi na Vinohrady, kde 
bydlí. Společně usedneme ke štědrovečerní 
večeři a potom si budeme rozdávat dárky. 
Potom pojedu ještě do obce Nový Dům 
na Rakovnicku, kde budu sloužit další půl-
noční mši. Před několika lety mě totiž oslo-
vilo tamní zastupitelstvo, jestli bych se toho 
nemohl ujmout, i když pravidelně se v jejich 

kostele, který je už takový zchátralý, mše ne-
slouží. Souhlasil jsem a postupně se z toho 
už stala skoro taková tradice. 

Prozradíte nám, jak vypadá Štědrý večer 
v rodině Budských, tedy u Vás doma?

Myslím, že se mnoho nelišíme od ji-
ných rodin. V první řadě se sejdeme 

u štědrovečerní večeře – jíme rybí polévku 
a kapra s bramborovým salátem. Mimo-
chodem kapra kupujeme vždy živého 
a několik dní ho máme doma ve vaně. 
Pak už nastupuje můj tatínek, který jej 
zabije a připraví ke štědrovečerní večeři. 
Po večeři jdeme společně k vánočnímu 
stromečku, zazpíváme si nejznámější 
vánoční koledu – Narodil se Kristus pán 
– všechny čtyři sloky, které možná všichni 
už tak úplně neznají, a potom se pustíme 
do rozbalování dárků. I dárky mají vlastně 
svou symboliku. My křesťané si tím na-
značujeme, že tím největším darem, který 
si o Vánocích připomínáme, je právě dar 
příchodu Ježíše mezi nás. 

Vánoční svátky to ale není jen Štědrý 
den. Co budete dělat následující dny?

25. prosince, tedy první vánoční svátek, je 
pro nás slavností narození Páně a to je den, 
kdy si jako křesťané připomínáme narození 
Ježíšovo, narození Božího Syna. Den, kdy 
se Bůh stal člověkem, kdy chtěl sdílet naše 
lidství, ač sám nemusel. Proto je 25. prosince 
pro nás hlavní vánoční slavnost. Není ani 
spojena s nějakými zvláštními zvyky, ale je to 
slavnostní bohoslužba. Často při ní zaznívá 
známá Rybova Česká mše vánoční nebo jiné 
slavnostní zpěvy. Bohoslužba v Čakovicích 
bude ten den začínat v 10 hodin. Tuto boho-
službu bude doprovázet sbor dětí Kamarádi 
pod vedením sbormistryně paní Žofákové. 

26. prosinec, druhý svátek vánoční, 
na první pohled vypadá, jako kdyby do té 
vánoční atmosféry příliš nepatřil. Je to svátek 
sv. Štěpána. A málokdo asi ví, kdo to vlastně 
sv. Štěpán byl. My jej nazýváme prvomučed-
níkem, tedy tím, kdo jako první položil oběť 
svého života za to, že se stal křesťanem. 

Zdá se tedy, jako kdyby do té idylické doby 
vánoční příliš tento svátek nepasoval. Ale 
ve skutečnosti sem patří, protože nás vlastně 
vrací z těch výšin zpátky na zem, abychom 
si uvědomili, na čem náš život stojí. Že být 
křesťanem není jen slavení, ale znamená to 
také vydávat svědectví a nebát se. I v tento 
den bude v čakovickém kostele sloužena 
bohoslužba, opět v 10 hodin dopoledne.

Křesťanské Vánoce končí v neděli po slav-
nosti Tří králů neboli po slavnosti Zjevení 
Páně. Slavnost Zjevení Páně je spojena s bib-
lickým svědectvím, kde je uvedeno, že se tři 
moudří muži – mudrcové od Východu, neví-
me ovšem přesně, zda to byli králové, přišli 
poklonit nově narozenému Ježíšovi. A právě 
tito tři muži, kteří už nebyli členy židovského 
národa, jsou prvními zástupci celého lidstva, 
kteří přicházejí, aby rozpoznali v nově naro-
zeném dítěti skutečného krále králů.

Se svátkem Tří králů je už tradičně 
spjata tříkrálová sbírka. Potkáme také v Ča-
kovicích děti v maskách tří králů?

Je to celostátní sbírka, kterou pořádá 
Česká charita, na řadu dobročinných účelů. 
I tady v Čakovicích bude probíhat, ale vše 
závisí na ochotných kolednících, kteří si vez-
mou kasičku a půjdou žádat občany o nějaký 
příspěvek na konkrétní charitativní účel. Letos 
to bude dobudování domova pro matky s dět-
mi Gloria v Praze 5 – Barrandově.   

Děkujeme za rozhovor

Zaplavme Čakovice světlem, tím betlémskýmZaplavme Čakovice světlem, tím betlémským
Dokončení ze strany 2
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Vánoční stromeček nebyl vždy samozřejmostíVánoční stromeček nebyl vždy samozřejmostí
Zanechte teď úklidu, pečení, shánění 

dárků a zkuste si aspoň ve vaší fantazii vy-
chutnat atmosféru Vánoc minulých století.

Dříve nebyly Vánoce ani tak o dárcích, 
jako spíše o vzájemné lásce a přátelství, 
radosti a pocitu sounáležitosti v rodině, která 
se sešla ke společným oslavám pod rodným 
krovem. Několik dnů před Vánocemi napekly 
hospodyně chléb a uložily ho do ošatek. 
V bohatších domácnostech daly k bochní-
kům péct také pečlivě upletené, žloutkem 
potřené a máslem pomaštěné vánočky z bílé 
mouky, hrozinek a mandlí. O Štědrém dnu 
od časného rána praskal v peci a kamnech 
oheň. Připravovala se štědrovečerní večeře. 
Vařil se hrách, čočka, několik druhů polévek, 
mezi nimiž nechyběla bramboračka a rybí 
polévka, pekl se kuba z krup a česneku. 
Mezitím co se hospodyně snažila v kuchyni 
zabavit děti, přinesl v některých krajích hos-
podář tajně stromeček a ustrojil ho do slav-
nostního hávu. Jinde se stavěly betlémy. Lidé 
se od rána postili, aby večer uviděli „zlaté 
prasátko“. S přicházejícím soumrakem děti 
stále častěji vybíhaly ven, pozorovaly nebe 
a hlídaly, kdy se objeví první hvězdička. 
S první hvězdou si rodina sedla k slavnostní-
mu stolu prostřenému bílým ubrusem. Večeři 
zahajovala společná modlitba, vzpomínka 
na uplynulý rok a poděkování Bohu za vše 
dobré, co přinesl, i za to, co vzal. Nejdříve 
hospodyně postavila na stůl mísu s hra-
chem. Klíček hrachu má podobu kalichu 
a podle tradice spojoval všechny stolovníky 
v dobrém i zlém. Potom paní domu odebrala 
z mísy po lžíci pro každé z domácích zvířat. 

Teprve pak si podle vážnosti a stáří nabírali 
ostatní. Po hrachu se podávaly polévky pro 
sílu, čočka, aby byly peníze, kuba, masitý 
pokrm nebo ryba pro radost. Kosti se dávaly 
na jeden talíř a po večeři je hospodář odnesl 
ve lněném ubrousku pod jabloň. Naposledy 
se na stole objevila vánočka a cukroví. Pila 
se bílá káva, čaj, nechybělo ani trochu piva, 
vína nebo hlt pálenky pro dobré zažití. Když 
zazvonil zvoneček, přinesl hospodář do míst-
nosti stromeček ověšený jablíčky, sušeným 
ovocem, cukrovím, kostkami cukru zabale-
nými do barevných papírků, ořechy a řetězy. 
Na stromečku se zapálily svíčky a všichni 
zpívali koledy. Ty se pak u stromečku zpívaly 
každý večer, dokud se neodstrojil a Vánoce 
neskončily.

Někde však stromeček neznali nebo 
ho považovali za německý zvyk a po sta-
rodávném způsobu strojili jesle. O svátku 
Narození Páně do nich kladli figurku novo-
rozeňátka a přidávali postavičky anděla, 
pastýřů a darovníků. Postavičky třech 
králů a jejich průvodu se stávaly součástí 
betlémského výjevu až 6. ledna.

O Štědrém večeru se po večeři věštilo. 
Na stůl se postavilo umývadlo a pouštěly 
se v něm lodičky ze skořápek vlašských 
ořechů. Lilo se olovo. Přes rameno se smě-
rem ke dveřím házela bota. Na venkově 
děvčata třásla bezem. Vdala se tam, odkud 
se ozval štěkot psa. 

Vyvrcholením štědrovečerních oslav 
byla půlnoční mše. 
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Přijďte se inspirovat do vzorkovny AU-MEX, Vážská 845, Praha 9 – Čakovice 
a získejte zákaznickou kartu na trvalé slevy !

www.au-mex.cz
Vážská 845, 196 00 Praha 9 – Čakovice

tel.: 283 933 452, 283 933 472, 283 931 808, 
283 930 309, fax: 283 933 406

GSM: 608 052 452, 777 052 497, 
777 052 456
e-mail: info@au-mex.cz

   který nabízí současné architektonické trendy!

Přírodní produkt ve výborné kvalitě 

  čeká na Vaše 

kreativní realizace!

Palubky 
obkladové, 
podlahové, 
fasádní profily 
ze dřeva

SEVERSKÝ SMRK

SIBIŘSKÝ MODŘÍN

BOROVICE

né architektonické trendy!

Objevte Objevte 
svět svět 
dřevadřeva

185x136_palubky_1.indd 1 4.12.2008 11:08:48
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Nově otevřená prodejna
� dětský značkový použitý textil

� dětské doplňky
� značková zdravotní obuv

Dr. Marodyho 912 
Praha – Čakovice

Otevřeno

Po – Pá 9.00 – 17.00 hod

So 9.00 – 11.00 hod

� nový dětský textil

Střední odborná škola 
a Střední odborné učiliště

Ke Stadionu 623, Praha 9 – Čakovice 
zve zájemce 

15. 1. 2009 od 9.30 do 17.30 hodin 
na den otevřených dveří

Nabízíme vzdělávání v těchto oborech:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 
(4leté studium)

� Chovatel cizokrajných zvířat 
 (neotevírá se v příštím školním roce)
� Kuchař
� Číšník

Střední vzdělání s výučním listem 
(3leté studium)

� Kuchař – číšník pro pohostinství
� Kuchař 
� Prodavač a výrobce lahůdek

Střední vzdělání s výučním listem 
(2leté studium pro absolventy ZŠ přede-
vším s ukončeným základním vzděláním 
v nižší než 9. třídě a absolventům 9. tříd 

speciálních škol)
� Provoz společného stravování

Nástavbové studium 
pro absolventy tříletých oborů středního 

vzdělání s výučním listem
� Podnikání

Buďte obezřetní, pak nebudou mít kapsáři šanciBuďte obezřetní, pak nebudou mít kapsáři šanci
Vánoční šílenství, nákupní horečka, 

hlava na hlavě, nadité peněženky, fronty 
u pokladen, nepozornost lidí a roztržitost. To 
jsou charakteristické znaky předvánočních 
nákupů. Téměř každý si spojuje vánoční 
svátky s pohodou, klidem a rodinným 
štěstím, ale vánoční náladu dokáže velmi 
rychle zkazit kdejaký nenechavý lapka. 
Policisté o tom ví své. Právě v prosinci mají 
větší i menší zlodějíčkové přímo žně a počet 
oznámení na policii téměř nebere konce. 
Čísla v policejních statistikách hovořící 
o krádežích v obchodech a kapesních pou-
ličních krádeží rostou raketovou rychlostí. 

„Je třeba si uvědomit, že tato trestná 
činnost je páchána v jakékoliv roční době, 
avšak pro období Vánoc je více než pří-
značná,“ přitakává nprap. Bibiana Fuchsová 
z Obvodního ředitelství Policie ČR pro Prahu 
III. Navíc drobnou krádež nemusíte hned 
zpozorovat. Kapsáři mají nejraději místa, 
kde je vysoká koncentrace lidí, tedy cent-
ra měst, obchody, restaurace či zastávky 
a prostředky hromadné dopravy. Nahrává 
jim přitom nevšímavost ostatních lidí nebo 
jejich neochota přispět k dopadení pacha-
telů. „Vždyť z cizího krev neteče,“ říká dále 
nprap. Bibiana Fuchsová. Podle ní ochota 

svědků spolupracovat při odhalování této 
trestné činnosti či dopadení pachatele závisí 
na několika faktorech. Je to jednak blízkost 
policisty či strážníka, hodnota zcizených věcí 
i chování a zevnějšek pachatele. „V případě 

pachatele odpudivého vzhledu a agresivního 
jednání vzrůstá u případných oznamovatelů 
obava z možného ohrožení vlastní osoby, 

a proto klesá ochota pomoci,“ pokračuje. 
Je třeba si uvědomit, že pachatelem může 
být kdokoliv. Většinou však jde o skupinu 
osob s jasným rozdělením rolí. Jeden odláká 
pozornost následné oběti, druhý provede 
samotnou krádež a takto získané věci ihned 
předává další osobě, která lup odnáší. 
Posledním článkem jsou osoby, které situ-
aci monitorují, aby mohli včas reagovat na 
případnou přítomnost policistů nebo jiných 
zasahujících osob.

Nejlepší je takové situaci předcházet. 
Policisté proto doporučují: „Buďte ostražití 
na své věci. Nepodceňujte naše varování 
a noste je vždy takovým způsobem, aby 
byly stále pod vaší kontrolou. Nevystavujte 
nikde zbytečně na obdiv hotovost vaší peně-
ženky nebo právě nakoupené dárky.“ (šv)
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CO, KDY, KDE?

Tématická a přednášková odpoledneTématická a přednášková odpoledne  
v klubu seniorů na leden v klubu seniorů na leden 
7. ledna  14.00 hod. Bioptron – Centrum světelné terapie Praha
  téma: „Léčba světlem“ – přijďte si na vlastní kůži 

vyzkoušet léčebné účinky světla
14. ledna 14.00 hod. RNDr. Pavel Mrázek
  téma: „Kam arcibiskupové jezdili na houby“
22. ledna (čtvrtek) 14.00 hod. E. Sokolová
  téma: „ Jak se v Praze ... svítilo, doručovala pošta, 

uklízelo, chodilo pro vodu, chodilo na trh...
23. ledna (čtvrtek)  14.00 hod. Bc. Andrea Hanzlová
  téma: Potkání s arteterapií – přijďte se dozvědět, 

co o vás napoví vaše malba. S sebou si vezměte 
pastelky nebo vodové barvy.

Ohlédnutí za rokem 2008 v našem klubu seniorůOhlédnutí za rokem 2008 v našem klubu seniorů
Rok je znovu u konce a další už nám 

tluče na vrátka. Opět nastává období 
shonu kolem úklidu domácností, pečení 
vánočního cukroví a honba za dárky pro 
své nejbližší na poslední chvíli. Ale zkusme 
se pozastavit a na malou chvíli se otočit 
za tím, co nám tento rok 2008 vlastně 
přinesl dobrého i zlého. Tak vám přináším 
alespoň zlomek z toho, co se událo v na-
šem klubu seniorů. 

Pondělní odpoledne již pravidelně patří 
setkání Svazu tělesně postižených. Tyto 
schůzky jsou naplněny nejen debatami 
ze soukromých životů, oslavami narozenin, 
ale i radami pro tělesně postižené a náměty 
na různé výlety. A středy, jak  jinak, patří 
přednáškám. Letos, když  ÚMČ koupil 
dataprojektor, jsme si mohli krásy dálek, 

které nám přibližuje RNDr. Pavel Mrázek, 
vychutnat na velkém plátně v plné kráse. 
Velké oblibě se těší vycházky za pamě-
tihodnostmi Prahy a vyprávění z dávné 
historie od Evy Sokolové, která posluchače 
vždy svým poutavým vyprávěním vtáhne 
nejen do dob Přemyslovců, Valdštejnů 
a dalších, ale dozvídáme se i pikantnosti 
ze života příslušníků šlechtických rodů. 
Velkou radost nám udělalo otevření no-
vého kreativního obchůdku IC Creative. 
K naší radosti Z. Zelenková a R. Horvátová 
souhlasily se spoluprací s naším klubem 
seniorů. Díky nim si mohou senioři vy-
zkoušet řadu technik jako je smaltování, 
malování na textil a sklo a pletení košíků 
z pedigu. A hrát si přeci jde v každém věku. 
Jde jen o to vyzkoušet to a nebát se toho. 

Potvrzením toho jsou pak krásné výrobky, 
které v klubu seniorů vznikají. Máme velké 
štěstí, že je v naší obci tolik šikovných 
a hlavně ochotných lidí, kteří chtějí s naším 
klubem spolupracovat. Jinak tomu není ani 
u Marie Menčíkové z místního květinářství, 
která našim seniorům každým rokem 
pomáhá vykouzlit tradiční i netradiční vá-
noční ozdoby na slavnostní stůl. Nezapo-
meňme na praktické rady ze zdravotnictví 
od Pharm. Dr. Dagmar Vítové, která nám 
nejednou poradila, jak nakládat se svým 
zdravím. V průběhu roku se podařila 
spousta krásných věcí, ale přeci jen bych 
se chtěla trochu pozastavit a připomenout 
si i těžké chvíle. Zavzpomínejme na chvilku 
na paní Dagmar Synkovou, která nás náhle 
opustila a již není mezi námi. 

  Už nyní ale mohu všechny ujistit, 
že i ten nastávající rok 2009 bude plný ne-
jen zajímavých a tvořivých odpolední, ale 
i báječných akcí. Tolik ohlédnutí za rokem, 
který právě končí. Do toho nového roku 
2009 přeji všem pevné zdraví i hodně síly 
a trpělivosti. Dále všem přeji, aby nastá-
vající dny byly ve znamení svátků klidu, 
radosti a spokojenosti. Všem, kteří náš 
klub pravidelně navštěvujete, bych chtěla 
poděkovat za vaši přízeň. Krásné Vánoce 
a šťastný nový rok 2009.

Jindra Soroková 

Na Štěpána zazní tóny Na Štěpána zazní tóny 
České mše vánočníČeské mše vánoční

Milovníci sborového zpěvu a Čes-
ké mše vánoční od Jakuba Jana Ryby 
se mohou přijít zaposlouchat do jejích 
nádherných tónů, které se budou linout 
kostelem sv. Remigia v Čakovicích na 2. 
svátek vánoční, tedy 26. prosince. Začátek 
slavnostní mše je naplánován na 15. hodi-
nu. V roli interpretů této slavnostní skladby 
se příchozím představí Břevnovský chrá-
mový sbor, komorní smíšený sbor Gaudium 
Cantorum, komorní orchestr Consortium 
Pragense a sólisté Štěpánka Heřmánková 
(soprán), Sylva Čmugrová (alt), Jan On-
dráček (tenor) a Petr Dolejší (bas). Česká 
mše vánoční zazní pod taktovkou Adolfa 
Melichara.                                            (šv)


