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Krásné Vánoce
a štastný nový rok
vám přeje městská část Praha-Čakovice

Slovo starosty
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Vážení sousedé, milí přátelé,
čeká nás období, na které se, věřím, většina z nás těší. Pokud patříte podobně jako já spíše k milovníkům jarních
a letních měsíců, pak možná vnímáte vánoční svátky jako
pomyslný „ostrov naděje“ uprostřed zimy. Máme možnost se setkat se svými blízkými, pochutnat si na něčem
dobrém. Ne všichni to ale tak mají. Zkusme tedy alespoň
o Vánocích vzpomenout na to, že jsou kolem nás lidé, kteří
jsou sami, nebo lidé, kteří musí tyto svátky strávit velmi
skromně. Pokud chceme a můžeme pomoci, zkusme si třeba vybrat nějakou sbírku pro pomoc druhým lidem. Příležitost k tomu bude například
v tradiční tříkrálové charitativní sbírce po Novém roce.
Za pár dní začíná rok 2022, bude to již třetí kalendářní rok, do jehož kroniky se zapíšou koronavirová omezení. Nezbývá než doufat, že to bude již v nějakém výrazně
menším rozsahu než v roce letošním. Příští rok nás čeká opět i několik velkých lokálních staveb. Pokud vše půjde podle platného plánu investic jednotlivých odpovědných
institucí, měla by konečně začít oprava Schoellerovy ulice. Další stavbou, která by měla
výrazně přispět k lepší bezpečnosti provozu, bude nová křižovatka Schoellerovy a Za
Tratí u železničního přejezdu v Třeboradicích. Na podzim by měla být také otevřena
další nová budova školy pro ZŠ a MŠ Dr. E. Beneše v rámci školského kampusu. Je také
např. vybrán zhotovitel na rekonstrukci první části ulice Na Kačence. Stavební povolení by měla získat i akce na rozšíření Kostelecké ulice podél areálu Globusu a přestavba stávající okružní křižovatky. Zde je však realizace plánována nejdříve na konci roku
2022. V souvislosti s těmito a dalšími stavbami nás tedy čeká i mnoho souvisejících
omezení a já moc děkuji všem, kteří je přijmou s pochopením, a děkuji také za strpění
dočasných omezení vašeho komfortu.
Drazí spoluobčané, dovolte mi, abych vám popřál klidné a požehnané svátky vánoční a pevné zdraví v novém roce.
S úctou váš starosta
Jiří Vintiška
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Čakovice sociální

Zprávy z Rady MČ Praha-Čakovice

Na svých pravidelných zasedáních Rada městské části Praha-Čakovice
projednala 41 bodů jednání. Vybíráme pro vás některé z nich.
Finanční dar pro
Mateřskou školu Čakovice III
Mateřská škola Čakovice III získala finanční dar ve výši 20 000 korun od společnosti Adakon audit, s. r. o. Finanční
příspěvek má být použit na částečnou
úhradu nákladů skluzavky na venkovním hřišti zahrady, která se nachází v ulici Bermanova (u parku).

Lávka pro cyklostezku v krajinném
parku Havraňák
V rámci postupného rozšiřování krajinného parku Havraňák v naší městské
části bylo již před lety rozhodnuto o vybudování lávky pro chodce a cyklisty
přes železniční trať v oblasti Havraňáku. Ta bude budována MČ Praha-Čakovice za pomoci financování hl. m. Prahy.
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Jako zhotovitel byla vybrána společnost
Ing. Radek Hájek, Ph.D.

Oplocení psí loučky
u cyklostezky A50
Jak bylo informováno v minulém vydání časopisu, v naší městské části se
dočkáme již třetí psí loučky, a to v ulici
Svěceného v Miškovicích. Rada aktuálně
rozhodla o jejím kompletním oplocení,
o které se za cenu necelých 130 tisíc postará společnost MV BAU, s. r. o.
Rekonstrukce objektu sýpky na
komunitní centrum
V rámci Operačního programu Praha –
pól růstu ČR (OP PPR) bylo schváleno
uzavření smlouvy mezi hl. m. Prahou
a MČ Praha-Čakovice, která řeší částečné

financování projektu rekonstrukce sýpky v Otavské ulici za farou na kulturně
komunitní centrum. Podpora OP PPR,
která je poskytována z rozpočtu hl. m.
Prahy, činí 9 mil. korun a má být použita
na financování tzv. způsobilých výdajů
projektu. Ten by měl být dokončen nejpozději ke konci října 2023.

Oprava šachty a mříže uliční vpusti
v ulici K Teplárně v Třeboradicích
Na křižovatce ulic K Teplárně a Schoellerova došlo v minulosti k většímu propadu šachty. Za cenu 73 330 korun došlo ke
kompletní opravě této poškozené šachty
a mříže vpusti, a to včetně úpravy vozovky v jejím okolí. O práce se postarala
společnost SaK – stavitelství a konstrukce, s. r. o. ///
U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz

Foto: Pixabay

Foto: Michaela Šimůnková

Přestože v sociální oblasti nemá naše městská část přímou působnost, myslí radnice
na lidi a snaží se zdejším obyvatelům usnadnit přístup k projektům zaměřeným na
podporu těch, kteří se ocitli v tíživé situaci.

Čakovice jsou malou městskou částí, která nedisponuje vlastním sociálním odborem. V sociální oblasti spadá
do působnosti Prahy 18. Státní správu
prostřednictvím Odboru sociální péče
a zdravotnictví pro nás vykonávají sousední Letňany. Konkrétně působí v oblasti sociálně právní ochrany dětí či sociální
práce, kde se věnují seniorům, zdravotně
postiženým, občanům v hmotné nouzi
a všem, kteří potřebují řešit svou složitou životní situaci. A tak každý, kdo nyní
potřebuje využít služby tohoto odboru,
01–2022 /// U nás v Čakovicích

musí se vypravit do Letňan. To by se
v dohledné době mohlo změnit.
„Snažíme se zřídit kontaktní místo přímo u nás v Čakovicích. V loňském roce
jsme vytvořili pozici pro sociální pracovnici, která začala úspěšně fungovat.
Narazili jsme však na legislativní překážky, které nakonec existenci takové
pozice znemožnily. Sociální pracovník
podle Statutu hlavního města Prahy patří pouze do Letňan,“ vysvětluje aktuální
situaci místostarostka Kateřina Arnotová. Dle jejích slov se radní sešli s odpo-

vědnými zástupci magistrátu a Letňan,
aby nalezli možná legální řešení. A zadařilo se. „Do Čakovic by docházel jednou
za čtrnáct dní zaměstnanec letňanského
úřadu, aby byl našim občanům blíž a řešil s nimi jejich problémy a životní situace. Zároveň by tu působil sociální koordinátor, který by sbíral podněty, pořádal
přednášky, pomáhal v Klubu seniorů,
případně v komisi pro bydlení, ale neposkytoval by sociální poradenství. Jednání
s letňanskými zástupci odboru proběhlo,
s působením svého zaměstnance u nás
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lům energií apod. Patří sem také některé
dluhy vůči zdravotním pojišťovnám, nezaplacené regulační poplatky v nemocnicích
a další. Možnost využít podmínky Milos-

Foto: Michal Káva

souhlasili, ale aktuálně zprovoznění služby znemožňuje nedostatek zaměstnanců.
Snad se to během příštího roku podaří,“
říká Kateřina Arnotová.
Pomoc lidem v těžkých životních situacích tak v současné době v Čakovicích
v rámci svých možností poskytuje místní
farní charita zřízená při kostele sv. Remigia (farnostcakovice.cz).
Dále na webových stránkách městské části lze dohledat další místa, kde
vám pomůžou. „Pro usnadnění orientace
v sociálních službách jsme na webu naší
městské části přidali do sekce Potřebuji si zařídit (cakovice.cz/Socialni-sluzby)
odkazy na důležité poskytovatele sociálních služeb, kteří působí i u nás v Čakovicích,“ říká místostarostka.
Na čakovickou radnici se můžete obrátit také v rámci celostátní akce Milostivé
léto. O co se jedná? Je to příležitost, jak se
zbavit některých exekucí tím, že zaplatíte
původní dluh, a stát vám odpustí veškeré
sankce, úroky z prodlení a další náklady,
které s dluhem souvisejí. „Akce se vztahuje na exekuce, kde je věřitelem veřejnoprávní subjekt – nejčastěji se tak jedná
o dluhy za jízdu načerno, na nájmu v obecním bytě, dluhy vůči některým dodavate-

tivého léta trvá do 28. ledna 2022, proto
neváhejte. Více informací lze najít na přehledných webových stránkách organizace
Člověk v tísni www.milostiveleto.cz,“ odkazuje Kateřina Arnotová.
Možná i vás zasáhla v minulých týdnech nepříjemná skutečnost – krach
společnosti Bohemia Energy. A tak jste
byli ze dne na den nuceni platit vysoké
zálohy na dodávky energií tzv. dodavatelům konečné instance. „Tito lidé se tak
mohou ocitnout do doby, než si sjednají
nové smlouvy, v kritické situaci s nedostatkem financí. Pro tyto případy existuje
mimořádná okamžitá pomoc (jako dávka v hmotné nouzi) poskytovaná prostřednictvím Úřadu práce ČR,“ radí Kateřina Arnotová s odkazem na web www.
uradprace.cz. Zároveň dodává, abyste se
na radnici obrátili vždy, když se ocitnete
v problémech. „Naše radnice je otevřená,
proto neváhejte, a v případech, kdy si nevíte rady ve složité životní situaci, se zastavte se. Rádi vám pomůžeme a nasměrujeme vás k možnému řešení.“ ///
Michala Jendruchová

Městská část Praha-Čakovice
se vánočně rozzářila
První adventní dny se v naší městské části nesly v rozzářené atmosféře.
Slavnostní rozsvícení vánočních stromů přineslo světlo i do lidských srdcí.

Foto: Profimedia

Foto: AdobeStock
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Tři, dva, jedna! Všechny tři akce rozsvěcování stromů provázelo společné odpočítávání, velký potlesk, dychtivé očekávání, radost a skvělá nálada. Hned dvě
prvenství zažily Miškovice, které se v sobotu 27. listopadu rozsvítily jako první z naší trojky. A vůbec poprvé se zde
rozsvítil nově zasazený vánoční strom.
Najdete ho v centru Miškovic, v zrekonstruovaném parčíku v těsném sousedství
staré hasičské zbrojnice. Nově zasazená
korejská jedlička zde dlouhá léta bude
dělat radost všem kolemjdoucím.
Přestože se vše odehrávalo v omezeném režimu, bez svařáku a za přísných
01–2022 /// U nás v Čakovicích

opatření, všichni si večer užívali. K zážitku přispěly i děti z miškovické mateřské školy svým vystoupením či zvířátka
z miškovické farmy, která si každý mohl
pohladit. Atmosféru začínajícího adventu dokreslil přírodní betlém, který vznikl
pod rukama lidí z miškovické farmičky.
Hned druhý den, o první adventní neděli, kdy na adventním věnci rozsvěcujeme první svíčku, se rozzářily také Třeboradice. Smrček u kostela se rozsvítil
jemným bílým řetězem, hned poté na
schodech do kostelní zahrady dětský pěvecký sbor Shamwari-Camerata zazpíval
vánoční písně a koledy. Malí zpěváci v bí-

lých kabátcích připomínající andílky rozněžnili nejen rodiče, ale i všechny ostatní
přítomné.
Celý trojdílný seriál vyvrcholil ve středu 1. prosince v centru Čakovic. Nejprve se opět rozsvítil vzrostlý strom u čakovického zámku. O hudební doprovod
se postarali žáci zdejší ZUŠ, kteří přímo
z oken, jako ti apoštolové, hráli slavnostní fanfáru. Následně se všichni odebrali
ke kostelu sv. Remigia, kde se po loňském
velkém úspěchu opět rozzářilo Kouzelné náměstíčko, které městská část letos
obohatila dalšími adventními a vánočními svítícími prvky.
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I letos přišel Mikuláš

a bezprostřední dětskou radost. Všichni
si nyní přejí, ať jsou kouzelné i celé Vánoce. ///
Michala Jendruchová

Mikulášská na
zámku

Milí senioři,

Foto: archiv Klub LíPa

Brána do nebe se otevřela úderem
17. hodiny. A děti i dospělí neváhali vystát dlouhou frontu. Mnozí z nich zakoupením dřevěných vánočních stromečků
rádi přispěli do sbírky Darujme stromečky lesu. Každý malý účastník si od
svatého Mikuláše odnesl obálku s omalovánkou, povídáním o Mikuláši a symbolickou čokoládovou minci. Akce se víc
než povedla a zaznamenala obrovský
úspěch. A tak se z původně nouzového
řešení začíná stávat tradice. ///
Michala Jendruchová

chtěli bychom vám z celého srdce popřát
krásné a klidné prožití vánočních svátků,
v novém roce hlavně pevné zdraví. Věříme, že i v této nelehké době si vánoční
svátky užijete v klidu a pohodě, v kruhu
rodinném. Na příští rok pro vás již plánujeme výlety, obnovení kurzů, zajímavé
přednášky a workshopy. Pokračovat také
budou skvělé vycházky s paní Krákorovou. Velice nás mrzí, že se v letošním
roce nemohly uskutečnit některé akce,
které ale nepovažujte za zrušené, jsou
pouze přeložené na rok 2022. Těšíme se
na brzké shledání! ///
Městská část Praha-Čakovice

Foto: Pixabay

Foto: Michala Jendruchová

Foto: Michal Káva

Již tradiční a oblíbenou akci připravil pro
děti čakovický spolek Bílej mlejn v podvečer druhé adventní neděle v půdním
ateliéru čakovického zámku. Všichni
se na ni těšili – a to nejen děti s rodiči,
ale i členové spolku, kteří měli nucenou roční pauzu způsobenou koronavirem. A protože hlavní činností spolku je ochotnické divadlo, byla úvodem
odehrána pohádka Sůl nad zlato. A tak,
jak jsme u Bílého mlejna zvyklí, nechyběly v představení ani humorné scénky.
Malým i velkým divákům vykouzlila pohádka úsměv na tváři, a tak následně poděkovali čakovickým ochotníkům bouřlivým potleskem. Protože se akce konala
5. prosince, program plynule pokračoval
příchodem Mikuláše, čerta a anděla, na
které děti netrpělivě čekaly. A nejen že
čekaly, ale měly pro ně připravené také
básničky a písničky, za které je Mikuláš
odměnil nadílkami. Drobný dárek dokonce dostal i jeden nezbeda, kterého si
čert na chvíli odnesl do pekla. ///
(red)

Kostelní zahrada v Třeboradicích se
v neděli 5. prosince proměnila v zahradu nebeskou. Po loňském velkém úspěchu zde klub LíPa uspořádal mikulášské
odpoledne. Ovšem před branami řádili
všichni čerti, řinčely řetězy, hořel pekelný oheň a dštila síra. Kdo zvládl pekelné
přivítání, mohl vkročit mezi andělský
chór na nebeském obláčku.

Foto: Michaela Šimůnková

všechny ty koule, andělíčky, svíčičky
i podloubí, kterým lidé procházeli možná s tajným přáním. Kouzelné náměstíčko vykouzlilo harmonii, usměvavé tváře

Foto: archiv Bílej mlejn

Děti se fotily u obřího adventního věnce, na němž svítila první svíčka, hledaly ztracené trpaslíky, kteří se před radnici zatoulali z Miškovic, a obdivovaly

Bylo /// U nás

Foto: archiv Klub LíPa
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Otázky a odpovědi /// U nás

V této pravidelné rubrice jsou
uvedeny názory zástupců politických stran, hnutí a klubů
zvolených do Zastupitelstva
městské části Praha-Čakovice.
Každý měsíc postupně jeden
zástupce politické strany,
hnutí nebo klubu zvolený
do Zastupitelstva městské
části Praha-Čakovice vznese
otázku, na kterou odpovídají
i ostatní.
Tento měsíc pokládá
otázku ČMT.

Jak po dvou letech
vnímáte fungování této
rubriky Otázky a odpovědi
zastupitelů?
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Michal Seidl,

Alexander Lochman,

Daniel Kajpr,

Jiří Vintiška,

Tomáš Dubský,

Tuto rubriku považuji za velice důležitou. Naše městská část má dnes již téměř
12 tisíc obyvatel, a není tedy možné ji
řídit a komunikovat s občany „tak nějak
po sousedsku“. Pokud občané aktivně
nesledují jednání Zastupitelstva, je tato
rubrika příležitostí, jak si mohou udělat
částečně obrázek o tom, jak jimi zvolení
zástupci řídí a spravují městskou část
a jakou mají vizi jejího rozvoje. V odpovědích zastupitelů, kteří takto veřejně
prezentují svůj názor, mohou nalézt nejen odpovědi na otázky, které se týkají
praktických oblastí správy obce, jako je
např. oprava chodníků nebo výsadba zeleně, ale i to, jaký důraz ten který zastupitel, politická strana nebo hnutí klade
na demokracii a svobodu, zda považuje
občany za partnery pro diskuzi a jak pro
svá rozhodnutí využívá různé odborné
názory. Je to i rubrika, která by jako jediná měla být v časopise politická. Zajišťuje zákonné právo zastupitelů na přirozený prostor pro uveřejnění sdělení, které
vyjadřuje jejich názor týkající se městské
části. Zbytek zpravodaje by měl být názorově a obsahově vyvážený, nestranný
a objektivní.
///

Rubrika Otázky a odpovědi zastupitelů
volně navázala na sloupek z minulých
let Co na to zastupitelé s tím rozdílem,
že otázky navrhují samy politické kluby,
a nikoliv redakce časopisu. Ctím demokratické principy a jsem přesvědčený,
že základ dobře fungující společnosti
vychází ze svobody projevu. Z mého pohledu je pro čtenáře hlavním přínosem
možnost vytvořit si názor o postojích
jednotlivých zastupitelů i stran k dílčím
tématům. Tato rubrika nicméně neprokazuje schopnost zastupitele řešit dennodenní starosti občanů. Služba veřejnosti v komunální politice je především
o práci.

Rubrika se už trochu vyčerpala. Asi by
stačilo jednu otázku za subjekt v roce,
tedy maximálně v každém druhém čísle
časopisu.

Sdílení a výměna názorů je přirozená
součást demokracie. Proto je dobře, že
všechny zastupitelské kluby mají právo
vyjádřit na různá témata svůj vlastní názor. Domnívám se, že tato rubrika je užitečná a přínosná.
///

Rubrika Otázky a odpovědi zastupitelů
je dobrý nástroj pro zastupitele ke zveřejnění svých názorů a postojů k dění
v naší MČ.
Jen je otázkou, nakolik je užitečná pro
občany a jestli by otázky neměli pokládat
přímo občané naší MČ.

zastupitel
MČ Praha‑Čakovice
ČMT

1. zástupce starosty
MČ Praha‑Čakovice
Pro Prahu-Čakovice

zastupitel
MČ Praha‑Čakovice
KDU-ČSL

///

starosta
MČ Praha‑Čakovice
ODS + TOP 09

zastupitel
MČ Praha‑Čakovice
ANO

///

///

U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz

01–2022 /// U nás v Čakovicích
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Rozhovor ///

Rozhovor ///

Jana Pulcová:
Produkční doma i na place
Její jméno je spojeno nejen s Čakovicemi, ale hlavně s věhlasnými
televizními pořady, jako je Pošta pro tebe nebo StarDance.
Produkční Jana Pulcová dnes však „tančí“ hlavně kolem své téměř
roční dcerky.
Kdy jste si naposledy zatančila?
Asi dneska ráno v koupelně, jestli to
můžu nazývat tancem. Nejsem úplně
pohybově nadaná, takže i taneční pro
mě byly skutečným utrpením.

Asi tušíte, na co narážím. Na vaši
práci produkční ve StarDance.
Ovlivnila vás?
V mnoha ohledech. StarDance je pomyslný piedestal televizní zábavy
a práce na pořadu těchto rozměrů je
určitě celoživotní zkušenost. Je to nejostřeji sledovaný televizní pořad a je
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kladen velký důraz na to, aby vše bylo
vyladěné do nejmenších detailů.

Jak vaše práce na takovém pořadu
vypadá?
Pokud se další ročník StarDance koná
následující podzim, v podstatě hned
s koncem jednoho ročníku začínají přípravné fáze ročníku následujícího. Nejprve dramaturgie sestaví výběr
osobností k oslovení. Páry nejdříve
absolvují měsíce náročných tréninků. Zároveň probíhá stavba dekorace,
příprava televizních spotů a obsahu

Před samotnými přenosy je asi velký
frmol, že?
Před přímými přenosy od čtvrtka probíhají zkoušky na tanečním parketu, aby si páry vyzkoušely tanec nejen
ve zkušebně, ale už i na místě. V den
přenosu probíhá odpoledne generální zkouška s diváky a pak naplno finišují přípravy rób, účesů, líčení, aby vše
bylo připravené na večerní přímý přenos. Neděle je jediný volnější den z týdne, i když některé zbylé páry už začínají
zkoušet a vymýšlet choreografii na další přímý přenos. Taky vezměte v potaz,
že během necelého týdne se musí ušít
šaty na další večer, vyrobit dekorace,
připravit úvodní čísla…

A co konkrétně v tom všem koloběhu
máte na starosti vy? Co obnáší vaše
pozice?
Nejdůležitější pro práci produkční/ho
jsou pevné nervy a dobré boty. Denně
člověk nachodí klidně i deset kilometrů
jenom pobíháním a zařizováním. Měl
by mít povědomí o všech procesech,
které se týkají přípravy pořadů a přímých přenosů i jejich postprodukce.
Je to o rychlém rozhodování a mnohdy
i o diplomatických schopnostech. Není
to pro každého, protože člověk musí
být k dispozici v podstatě 24/7 a víkendy ani státní svátky v téhle branži nehrají moc roli, spíš naopak.

Mohla byste nám prozradit nějakou
zajímavost související s pořadem?
Není to úplně ze zákulisí, ale pořad
StarDance podléhá licenci BBC a musí
se řídit pokyny tzv. bible. Asi nejzajímavější pravidlo pro mě bylo to, že
za žádných okolností během tance
nesmí záběr odbíhat na hudebníky,
porotce nebo publikum. Když jsme
U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz

u těch záběrů, tak taneční páry snímá
13 kamer. Dekorace je pokryta cca 0,5
kilometru dlouhou LED páskou a jen
k jejímu ovládání je zapotřebí tisíce
kabelů.

Co nejobtížnějšího jste musela řešit?
Při generálce se poškodila jedna rekvizita, která ale byla důležitá pro celkové
vyznění celého tance. Narychlo jsme
ji sehnali přes internet, jela jsem pro
ni mimo Prahu a cestou zpátky jsem
měla co chvíli telefon, jestli se stihnu vrátit. Dorazila jsem asi pět minut
před tím, než šel taneční pár na parket.
Největší chybka, která se stala během
přímého přenosu, nastala ve chvíli,
kdy se kameraman přiblížil příliš blízko k tanečnici flamenca a zamotal se jí
do šátku. Všichni jsme v produkci trnuli, aby kamera nespadla, protože to
by byl neskutečně drahý špás.
Jaké to je, když celý ten kolotoč
teď sledujete zpovzdálí mateřské
dovolené?
Abych se přiznala, letošní řadu nestíhám sledovat vůbec, protože v tu
dobu zrovna uspávám a navíc doma
nemáme televizi, takže je to trochu
jako v přísloví kovářova kobyla chodí
bosa. Jasně, mohla bych se pak kouknout na iVysílání, ale asi si chci nechat
ten nostalgický pocit z řady, kdy jsem
tam byla fyzicky.

tech, za sebou mám mnoho přímých
přenosů klasické hudby, divadelních
představení. Ráda bych zmínila projekty jako Eurovision Song Contest,
dokumenty Jakub Hrůša a bamberští
symfonikové, dokument o Plácidovi
Domingovi nebo pořad s nejznámějším „lovcem hlav“ pošťákem Ondrou
z Pošty pro tebe.

Dnes vás spíše můžeme potkat
v Čakovicích s kočárkem. Nechybí
vám ten televizní adrenalin?
Chybí i nechybí. Rozhodně mi nechybí
ten stres a obava před každým přenosem, jestli se vše podaří, jak má. Nicméně se i teď snažím pořád mít kontakt s oborem (i když v trochu jiné
oblasti) a neustále sleduji nové trendy
v oblasti audiovize.

Jak si užíváte mateřství?
V mnoha ohledech je to velmi podobné
produkční práci, protože člověk taky
musí plánovat dopředu (i když mu pak
dítě ty plány dost často zhatí) a je to
občas taky adrenalin. Člověk objeví

nové schopnosti, o kterých ani netušil,
že je má. Taky musí fungovat 24/7 ve
všední dny, víkendy i státní svátky, takže pro mě to vlastně ani tak moc velká
změna není. Jen těch pauz mám tedy
podstatně méně.

Jak vás osobně ovlivnila pandemie?
Největší přínos pandemie pro mě bylo
„koroňátko“ a nové zkušenosti z oblasti dobrovolnictví. Jakmile se zastavila výroba, hledala jsem způsob, jak
smysluplně využít volný čas, protože
nejsem člověk, který by dlouho vydržel nic nedělat. Nejprve jsem se jako
dobrovolník nabídla městské části, ale
ta měla dostatek dobrovolníků z vlastních zdrojů. Na facebooku jsem zaznamenala výzvu Českého červeného
kříže a zužitkovala jsem tam své produkční schopnosti při vedení týmu,
který měl na starosti třídění, sterilizaci a následnou distribuci roušek do
nemocnic, léčeben pro dlouhodobě nemocné, domovů pro seniory, ale i pro
jednotlivce. ///
Michala Jendruchová

Vy jste toho ale měla za svou
dosavadní kariéru pod svými křídly
daleko víc, že?
Moje cesta Českou televizí byla velmi
pestrá. Do ČT jsem se dostala v rámci
stážistického programu ČT Start, během kterého jsem se podílela na tvorbě dětských pořadů a stážistických
projektů. Během stáže jsem se asi
osvědčila a bylo mi nabídnuto místo
v centru divadelní, hudební a zábavné
tvorby. Jelikož mám k divadlu a hudbě
velmi vřelý vztah, bylo to pro mě ideální zařazení. Dělala jsem na několika
velmi zdařilých hudebních dokumen01–2022 /// U nás v Čakovicích

Foto: archiv Jany Pulcové

Foto: archiv Jany Pulcové

pro sociální média, propagace, aranže
hudby, návrhy kostýmů a mnoho dalšího. Přímé přenosy jsou výsledkem
práce štábu čítajícího 250 lidí jen na
místě natáčení a mnoha dalších, kteří
se podílejí na výrobě pořadu nepřímo.
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Historie ///
le (v rohu) mají smrček nebo jedličku,
májku okrášlenou ovocem, perníkem,
ptáčky, šátky atd., nebo nad stolem zavěšenou obráceně dolů. V Praze a okolí Prahy kladli stromek mezi vánoční jídla na
štědrovečerní stůl.
Novým vánočním zvykem je od roku
1986 šíření betlémského světla. To se
před Vánoci zapaluje v betlémské jeskyni, kde se podle tradice narodil Ježíš Kristus. Plamínek pak skauti rozvážejí do evropských i několika amerických zemí,
kde se pak šíří.
Foto: z kroniky MČ Čakovice

Štědrý den a večer

Perličky z vánočních zvyků
Adventní čas a Vánoce jsou magickým obdobím, kdy mizí hranice mezi realitou
a nadpřirozeným světem. A proto byly v minulosti úzce spjaty s řadou tradic, věštění
a zvyků, které měly lidem napovědět, co je čeká v příštím roce.
Barbora, Mikuláš a Lucie

Den sv. Barbory, 4. prosinec, je prvním
svátkem adventního období. Kdysi se
slavil maškarními průvody s procesím,
v 19. a na počátku 20. století byly na
venkově rozšířeny obchůzky Barborek,
žen v bílém, jež chodily dům od domu
a obdarovávaly děti. Tradiční dekorací jsou v celé střední Evropě barborky
neboli třešňové větvičky uříznuté právě
čtvrtého prosince za svítání. Dávají se
do vázy a měly by rozkvést nejpozději
na Štědrý den.
5. prosince chodí ulicemi Mikuláš. Navštěvuje děti a rozdává jim dárky. Tato
tradice vychází z legendy o svatém Mikuláši – biskupovi, který žil ve 4. století v Malé Asii a proslul svým zbožným
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životem a dobročinností. Zvyk zlidověl
a k postavě Mikuláše, oděného do dlouhého pláště a s berlou v ruce, se přidal ještě čert a anděl jako představitelé
protikladu dobra a zla. Již v roce 1774
však kazatel Seelisko napomínal účastníky mikulášského průvodu, „aby se
dělo při tom starodávném obyčeji předkův všechno s mírou a rozumným rozvažováním, bez nešikovného i mnohokráte velmi škodného strašení mládeže
a bez všech k vychování dítek nepatřících okolostojičností“.
Svátek sv. Lucie, ochranitelky před
čarodějnicemi, je oslavován 13. prosince. Na Lucii každý má sníst kus česneku,
aby mu čarodějnice neublížily.

Vánoce přicházejí
Darované jmelí chránilo před nemocemi a přinášelo do domu štěstí a spokojenost. Rovněž se tradovalo, že žena,
která má u sebe kousek jmelí, snadněji
otěhotní. Jmelí se obvykle zavěšuje mezi
dveře nebo nad jídelní stůl. Pod zavěšeným jmelím má podle pověry muž právo
políbit kteroukoli dívku nebo ženu, neb
„kdo pod jmelím se políbí, ten druhému
se zalíbí“.
Vánoční stromek byl ještě na konci 19.
století zmiňován jako zvyk cizí, ale běžný. V polovině 20. století je již nezbytností všude tam, kde jsou děti. Nejstarší zmínka o stromečku pochází z roku
1845, kdy bylo zaznamenáno, že v Čechách o Štědrém večeru na koutním stoU nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz

Štědrý den je poslední den půstu, kdy na
stůl patří jen bezmasá jídla (staročeský
kuba, čočka nebo polévka). A tak k nejstarším pověrám, pocházejícím až ze
středověku, patří ta o zlatém prasátku.
To uvidí jen ten, kdo se na Štědrý den
až do západu slunce postí. Lidé se proto
škádlívali odleskem zrcátka, který jako
zlaté prasátko „běhal“ po zdi.
Štědrý večer byl v dřívějších dobách
vnímán jako magický. Plnila se přání
a zjevovala proroctví pro příští rok. Pod
talíře se štědrovečerní večeří se dávaly
šupiny z kapra nebo drobné mince, které mají přinést po celý další rok dostatek
peněz a hojnosti.
Vánočka a hrášek štěstí. Vánočka tvarem připomíná Ježíška v povijanu, byla
proto symbolem nového života a plodnosti. Proplétání copů vánočky má symbolický význam. Spodní nejsilnější prameny představují zemi, slunce, vodu
a vzduch. V prostředním jsou spleteny
rozum, vůle a cit. Vrchní dva zapletené
prameny symbolizují vědění a lásku. Dříve se do vánoček zapékalo suché zrnko
hrachu, a kdo jej našel, měl mít celý rok
štěstí.
Svobodné dívky se o Štědrém večeru
chtěly dozvědět, zda se mohou v příštím roce těšit na vdavky. Házely proto
střevícem. Postavily se zády ke dveřím,
do pravé ruky vzaly botku a hodily ji za
sebe. Pokud bota míří špičkou ke dveřím, bude svatba, v opačném případě
se vdavek nedočkají. Ale věštilo se i ji01–2022 /// U nás v Čakovicích

nak. Třeba klepáním botou na kurník.
Pokud se ozvalo kdákání slepice, dívka
zůstane svobodná, zakokrhá-li však kohout, jsou vdavky jisté! Také černý bez
má kouzelnou moc. Když jím po štědrovečerní večeři dívka zatřese a bude říkat „Třesu, třesu bez, ozvi se mi pes, kde
můj milý dnes?“ a když někde pes zaštěká, ženich se do roka právě z té strany
dostaví. A nakonec ještě něco pro ženitbychtivé mládence. Ti se musí dívat na
oblohu, protože první hvězda, která na
Štědrý večer vyjde, ukazuje směr, kde
hledat vyvolenou.
Ke staročeským vánočním zvykům
patřilo věštění z vosku nebo lití olova. Rozehřátý vosk se vlije do nádoby
se studenou vodou. Někde vosk lili skrze dírky ve větších klíčích, aby odemkli
tajemství. Obdobné, ale náročnější bylo
lití roztaveného olova. Pak už záleží jen
na fantazii, co může ztuhlý tvar z vosku či olova představovat. Rovný kousek znamená pohodu a klid, zvlněný
tvar neklid a zmatky, ale také cestování.
Půlkruh skrývá zradu a rozchod, neuzavřený kruh značí problémy. Kolo předvídá štěstí. Dva uzavřené kroužky věští nezadaným vztah či manželství. Srdce věští

vždy lásku a hvězda zvěstuje, že příští
rok bude rokem splněných přání.
Poetickým zvykem, který se nejvíce
líbil dětem, bylo pouštění lodiček z ořechových skořápek. Do lavoru s vodou se
dají rozpůlené skořápky vlašských ořechů s malými zapálenými svíčkami. Ořechové lodičky se nechají plout po vodě.
Ten, jehož lodička vydrží nejdéle svítit a nepotopí se, má před sebou dlouhý
a šťastný život. Když se lodička vydá doprostřed nádoby, vypraví se její výrobce
do světa. Pokud se skořápka drží u kraje
nádoby, bude se naopak držet doma.
Na štědrovečerním stole nikdy nechybělo tradiční ovoce, a proto častým zvykem bylo věštění z jablka. To se překrojí
příčně v půli a poté se zkoumá. Hvězdička ve středu předznamenává zdraví
v příštím roce. Neblahým znamením je
naopak červ či jádřinec ve tvaru kříže.
Podobně jako z jablíček se věštilo také
z vlašských ořechů. Každý člen rodiny si
vezme jeden ořech a rozlouskne ho. Černý vnitřek předznamenává smutek, zdravý oříšek naopak štěstí a radost. ///
Hvězdičku v jablíčku a štěstí v novém
roce přeje všem Jarka Krákorová,
kronikářka

Foto: z kroniky MČ Čakovice

Historie ///
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U nás /// na YouTube

Školství /// U nás

Ochránce slonů besedoval

v SOŠ a SOU Praha-Čakovice s budoucími
chovateli cizokrajných zvířat

Václav Marek
a jeho
Blue Star
V listopadu se konečně uskutečnil dlouho očekávaný
a kvůli covidu odkládaný koncert. Mrkněte se zpětně, jaký
sedmička hudebníků zaznamenala úspěch.

22. listopadu navštívil SOŠ a SOU v Čakovicích dobrodruh, energický
ochranář Arthur F. Sniegon koordinující projekt Save Elephants, z. s.

Parkování v bytovém souboru u stadionu
V bytovém souboru u stadionu vzniknou parkovací
místa. Zdejším lidem se výrazně uleví. Starosta vás
seznámí s podrobnostmi.

JSME
V Čakovicích i v sousedních Letňanech
výrazně roste počet obyvatel. Kolik by
zde mohlo žít lidí za dvacet let? Dozvíte se v reportáži.

→



První strom se rozsvítil
v Miškovicích
Letos vůbec poprvé se
v Miškovicích rozzářil nově
zasazený vánoční strom.
Může se pyšnit ještě jedním
prvenstvím. Jakým?

←

Václav Havel má v Čakovicích
svou lavičku
Washington, Benátky nebo třeba Tel
Aviv. I to jsou města, kde mají lavičku
Václava Havla. Teď se jí můžou pyšnit
i Čakovice. Kde stojí a jak vypadalo její
odhalení? O tom je celá reportáž.

Vánoční strom
v Třeboradicích
také září
Na den přesně na první
adventní neděli přišel
s večerním chladem advent také do Třeboradic.
Stromeček se rozsvítil za
doprovodu pěveckého
sboru Camerata.

Jsme teď i na YouTube!
Čakovice kouzelné a vánoční
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Nechte se pohltit kouzelnou atmosférou vánočních Čakovic.
Podívejte se, jak se v naší městské části rozzářily vánoční strom
a Kouzelné náměstíčko.

Sledujte na telefonu, co se děje ve vaší
městské části – kdykoliv, kdekoliv, i z pohodlí
vašeho domova.
Jednoduše načtěte QR kód a užijte si to.
U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz

Foto: archiv Arthura F. Sniegona

TEĎ I NA

Počet obyvatel výrazně roste

Škola využila jeho nabídky, a tak mohl
žákům oboru Chovatel cizokrajných zvířat povyprávět o Africe, slonech, úbytku
biodiverzity, pytlácích a pašerácích tak,
jak je poznal sám na vlastní kůži. Arthur
totiž nevydržel přihlížet lovu slonů pro
slonovinu a rozhodl se aktivně pomáhat.
Součástí jeho boje proti černému obchodu je i šíření povědomí o problematice,
proto velmi rád během své krátké návštěvy Česka přijal možnost zavítat do
školy, z níž navíc každý rok do světa a na
vysoké školy odchází řada potenciálních
ochranářů a přírodovědců.
Žáci se zajímali především o obchod
s luskouny a také o výcvik detekčních psů
pro odhalování kontrabandu, na kterém
se velkou měrou podíleli i Češi. Objevila
se řada nápadů, jak více zapojit mladé lidi
01–2022 /// U nás v Čakovicích

z českého prostředí do podpory ochrany
přírody (šíření osvěty, dobrovolnictví, organizace sbírek materiálních i finančních
a kampaně proti používání palmového
oleje v potravinářství a kosmetice). Ač se
setkání muselo vejít do jedné vyučovací
hodiny, vzešlo z něj jistě mnoho inspirujících a motivujících myšlenek. Pedagogové, kteří se přednášky s žáky účastnili, se
shodli na vyváženosti negativních a nadějeplných zpráv, které Arthur žákům předal. Dle jejich slov se Arthurovi podařilo žákům ukázat vedle zlých činů i jejich
původ a to, že nestačí lidem v Africe vyprávět o ochraně přírody, pokud nemají zdroj obživy pro své rodiny. Arthurovi
se úkol ukázat žákům, jak je problematika ochrany biodiverzity komplikovaná, že
svět není černobílý a nadchnout je myš-

lenkou, že i oni mají možnost svým chováním ovlivnit budoucnost naší planety, povedlo splnit na jedničku.
Arthur je jedním z několika přírodovědců-dobrodruhů, kteří v koordinaci
s Českou koalicí pro ochranu biodiverzity (CCBC) realizují výchovně vzdělávací
programy pro žáky základních a středních škol. Od prosince do února je možné
domluvit si besedu s některým z českých
odborníků, kteří se rozhodli zasvětit svůj
život ochraně přírody a nyní jsou na pár
měsíců zpět v ČR. ///
Eva Karbanová
Česká koalice pro ochranu biodiverzity

Kontakt: www.ccbc.cz
alena.rokova@ccbc.cz
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Sport /// U nás

Fotbalové Třeboradice
čeká velmi těžké jaro

Vánoční kapr
trochu jinak
Foto: archiv SOŠ

Restovaný filet z kapra
s bylinkami, bramborové pyré,
chipsy z kapra, citrónovobazalkové máslo – 4 porce

Třinácté místo a pouhé tři výhry. Takový podzim si fotbalisté
Třeboradic určitě nepředstavovali. Před začátkem nové přeborové
sezony byl tým z nejsevernější části metropole pasován do role
jednoho z favoritů soutěže.

Suroviny:

V září se mě pan učitel odborného výcviku Pergl zeptal, jestli bych
se nechtěl zúčastnit soutěže Český kapr, pořádané Asociací kuchařů
a cukrářů. Neváhal jsem a řekl ano.

Společně s panem Perglem jsme vytvořili recept soutěžního pokrmu, kterým
byl přírodní kapří filet s pepitkovým
rizotem a bramborovým pyré. Týden na
to jsem měl první trénink jedné porce
a další týden jsem již trénoval porce čtyři, jak vyžadují pravidla soutěže.
Na státní svátek 17. listopadu jsme si
zabalili veškerý potřebný inventář včetně surovin a vydali se směr České Budějovice. Ubytovali jsme se v malém
tříhvězdičkovém hotelu nedaleko výstaviště, kde soutěž probíhala. Ráno jsme se
nasnídali, sbalili a vyrazili na místo soutěže.
Po příjezdu na výstaviště jsem se zaregistroval a vylosoval si startovní pořadí –
12, poslední na řadě. Napadlo mě: „To
bude dlouhé a nervy drásající čekání…“
Před začátkem soutěže se nám představila porota a dostali jsme školení, jak
pracovat s přístroji, kterými byla soutěžní kuchyně vybavena.
V 9 hodin začal vařit první soutěžící.
Časové rozestupy mezi soutěžícími byly
30 minut. Jelikož jsem soutěžil jako poslední, měl jsem výhodu v tom, že jsem
mohl pozorovat, co porota hodnotí, protože porota nehodnotila pouze jídlo, ale
i pořádek na pracovních stolech, jest-
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li používáte při manipulaci s masem rukavice atd. Když přišel můj čas, připravil
jsem si pracoviště a čekal jsem na odstartování. Byl jsem hodně nervózní –
ještě aby ne, když mi pan Pergl v legraci řekl: „Jestli se neumístíš, půjdeš domů
pešky.“ Po odstartování jsem začal vařit
a přestal jsem vnímat okolní svět – odvařil jsem svoje soutěžní jídlo tak, jak jsem
v té chvíli mohl nejlépe.
Po ukončení soutěžní části akce,
v době, kdy se porota radila a rozhodovala o pořadí, probíhala velmi zajímavá
přednáška o filetování kapra. A pak to
přišlo – vyhlášení výsledků, nastalo hrobové ticho. Po vyhlášení devíti soutěžících zahlásila porota: „Ve zlatém pásmu
se na třetím místě a na třetím místě celkově umístil Adam Trmal ze SOŠ a SOU,
Praha-Čakovice.“ Nemohl jsem věřit
vlastním uším. Samou radostí jsem ani
nevnímal ty krásné a hodnotné ceny, které jsem za své umístění obdržel.
Chtěl bych moc poděkovat paní ředitelce Věře Novákové, že mi umožnila reprezentovat školu v takto prestižní soutěži, a také panu Perglovi, který mě na
soutěž perfektně připravil. ///
Adam Trmal, žák 2. ročníku
oboru Gastronomie – kuchař

kapr 600 g
rozmarýn, tymián 2 + 2 snítky
olej 50 g
máslo 100 g
olej na smažení 100 g
kapr ořez 80 g
žloutek 2 ks
hladká mouka 20 g
přepuštěné máslo 100 g
citrónová tráva 20 g
citron 20 g
bazalka 20 g
brambory 400 g
mléko 20 g
smetana 30 g
sůl

Doplňky :

• hrášek lusky 50 g
• mrkev baby 4 ks
• jedlé lístky na ozdobu

Postup:

Filety kapra očistíme, nakrájíme na
jednotlivé porce (na jednu porci dva
kousky po 75 g), osolíme. Na pánev
dáme pečící papír, přidáme olej
a pomalu při teplotě 80 °C restujeme
po obou stranách. Po otočení
přidáme máslo a bylinky a máslem
kapra přeléváme. Zbývající nakrájené
a osolené kousky kapra obalíme
ve žloutku s moukou a osmažíme
v oleji. Rozpustíme máslo, přidáme
citrónovou trávu, zakapeme
citrónem, přidáme bazalku, lehce
osolíme a povaříme při teplotě
max. 65 °C 15minut. Procedíme
a podáváme k naservírovanému
pokrmu. Brambory uvaříme do
měkka, rozmixujeme v pyré, přidáme
máslo, mléko a smetanu, dosolíme.
Mladou mrkev a lusky hrášku
povaříme v osolené vodě 8 minut
a zdobíme naservírovaný pokrm.
U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz

Foto: PFS

Cesta za medailí do
Českých Budějovic

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sice kariéru ukončila opora Pavel Grznár,
ale z Podolí přestoupil vyhlášený kanonýr Robert Jůzek. První polovinu ročníku 2021/2022 ale třeboradičtí fotbalisté
vůbec neodehráli dobře a přezimují na
třinácté příčce tabulky.
Vzhledem k tomu, že sestupují čtyři celky, tedy ty, které skončí od třináctého do
šestnáctého místa, nemusí aktuální pozice číslo 13 budit ještě nějaký zásadnější
rozruch. Ovšem situace v přeborové tabulce se během šestnácti podzimních kol
vyprofilovala tak, že poslední čtyřka je za
ostatními hodně pozadu. A právě třináctým Třeboradicím chybí na dvanáctou
příčku, tedy první nesestupovou, hned jedenáct bodů. A to rozhodně není málo.
01–2022 /// U nás v Čakovicích

„Dostali jsme spoustu gólů, skoro nejvíce ze všech. Tři branky jsme si dali sami,
drtivou většinu jsme dostali po našich šílených chybách,“ přiznala opora týmu Petr
Viktorin.
V zápasech Třeboradic se rodily opravdu divoké, až „hokejové“ výsledky. Remíza
5:5, prohry 1:6, 3:7 nebo i 4:9.
Špatný podzim byl korunován i změnou
na trenérském postu. Po deseti zápasech
skončil na lavičce Viktor Pařízek a na jeho
místo nastoupil Jan Klíma. I on se ale musel potýkat s dvěma nepříjemnými záležitostmi, které Třeboradice provázely po
celou sezonu – hrubé individuální chyby
a stále plná marodka. Ve druhé polovině
podzimu svitla týmu jiskřička naděje. Po

důležité výhře nad Uhelnými sklady přišla sice prohra s favorizovaným Újezdem,
ale pak výhra nad béčkem Žižkova. Soupeři v tabulce před Třeboradicemi najednou
byli na dostřel, ovšem ze závěrečné trojice
zápasu nevybojovali svěřenci Jana Klímy
ani jeden bod a výsledkem toho je zmiňovaná jedenáctibodová ztráta na dvanáctou
příčku, která zaručí účast v přeboru i pro
další ročník.
Čtrnáct jarních zápasů bude velmi náročných. Sílu tým na záchranu určitě má.
Je ale v situaci, že příliš mnoho zaváhání
už si nemůže dovolit. ///
Michal Káva
Podzimní výsledky
Admira B – Třeboradice ...........................3:0
Třeboradice – Kolovraty ..........................0:2
Podolí – Třeboradice .................................1:2
Třeboradice – Újezd nad Lesy ...............5:5
Třeboradice – Přední Kopanina . ..........3:7
Královice – Třeboradice . .........................6:1
Třeboradice – Hostivař . ...........................1:4
Radotín – Třeboradice ..............................3:1
Třeboradice – Dukla JM . ..........................4:9
Zličín – Třeboradice ...................................5:2
Třeboradice – Uhelné sklady .................3:2
Újezd P4 – Třeboradice ............................3:2
Třeboradice – Žižkov B . ...........................2:0
Třeboradice – Motorlet B ........................1:2
Vyšehrad B – Třeboradice .......................3:1
Třeboradice – Admira B ...........................1:2

Pořadí přeboru
1. Dukla JM........................................... 41 bodů
2. Újezd P4........................................... 41 bodů
3. Admira B.......................................... 30 bodů
4. Kolovraty......................................... 28 bodů
5. Motorlet B........................................ 28 bodů
6. Žižkov B............................................ 27 bodů
7. Přední Kopanina........................... 27 bodů
8. Královice.......................................... 26 bodů
9. Hostivař............................................ 26 bodů
10. Zličín............................................... 23 bodů
11. Podolí ............................................ 21 bodů
12. Radotín ......................................... 21 bodů
13. Třeboradice ................................ 10 bodů
14. Vyšehrad B .....................................9 bodů
15. Uhelné sklady . ..............................7 bodů
16. Újezd nad Lesy . ............................ 2 body
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5. Kačerov B......................................... 10 bodů
6. Čakovice B..........................................9 bodů
7. Hostivař C...........................................9 bodů
8. Kbely B.................................................8 bodů
9. Partisan B...........................................6 bodů

Národní házená
TJ Avia Čakovice

Foto: Deník

Čakovičtí házenkáři mají jasný cíl – v nejvyšší soutěži se udržet. Hodně důležitý
krok pro to udělali v samém závěru podzimní části, kdy dvakrát za sebou doma
vyhráli, s Opatovicemi a Nezvěsticemi.
Na jaře to bude tuhý boj.

Fotbal
TJ Avia Čakovice, SK Třeboradice B a FK
Meteor Praha VIII B (tým je následovníkem FC Miškovice a své zápasy hraje na
miškovickém hřišti)
Fotbalisté Čakovic měli podzim rozehraný dobře. Ve druhé polovině ale prožili sérii šesti zápasů bez výhry, což je
odsunulo až na sedmé místo tabulky. Naopak příliš se nedařilo třeboradickému
béčku, které je ve skupině B na poslední
příčce. Miškovice už pod svým jménem
nehrají, na jejich hřišti se prohání rezerva Meteoru.

1. B třída, skupina A
1. MSM................................................... 45 bodů
2. Tempo B........................................... 36 bodů
3. Spoje B.............................................. 35 bodů
4. Raptors............................................. 31 bodů
5. Lipence............................................. 28 bodů
6. Braník B............................................ 26 bodů
7. Čakovice........................................... 25 bodů
8. Meteor B........................................... 21 bodů
9. Zličín B.............................................. 19 bodů
10. Radotín B....................................... 19 bodů
11. Bohnice.......................................... 18 bodů
12. Smíchov......................................... 15 bodů
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13. Střešovice B.................................. 15 bodů
14. Řepy................................................. 12 bodů
15. Podolí B.......................................... 12 bodů
16. Písnice...............................................9 bodů

1. B třída, skupina B
1. Dubeč................................................. 46 bodů
2. Strašnice........................................... 40 bodů
3. Kbely.................................................. 35 bodů
4. Partisan............................................ 27 bodů
5. Klánovice......................................... 26 bodů
6. Ďáblice B.......................................... 23 bodů
7. ČAFC B............................................... 22 bodů
8. Újezd nad Lesy B.......................... 22 bodů
9. Újezd P4 B....................................... 21 bodů
10. Chodov........................................... 18 bodů
11. Kolovraty B................................... 16 bodů
12. Kyje B.............................................. 16 bodů
13. Junior.............................................. 15 bodů
14. Háje B.............................................. 14 bodů
15. Hostivař B..................................... 11 bodů
16. Třeboradice B.............................. 11 bodů

3. třída, skupina C
1. Cholupice B..................................... 24 bodů
2. Libuš B.............................................. 19 bodů
3. Bohnice B......................................... 19 bodů
4. Krč....................................................... 13 bodů

1. Příchovice........................................ 19 bodů
2. Tymákov........................................... 17 bodů
3. Krčín.................................................. 16 bodů
4. Svinov................................................ 14 bodů
5. Opatovice......................................... 12 bodů
6. Nýřany............................................... 12 bodů
7. Přeštice............................................. 12 bodů
8. Podlázky........................................... 11 bodů
9. Rokytnice......................................... 11 bodů
10. Nezvěstice........................................8 bodů
11. Čakovice............................................7 bodů
12. Studénka...........................................5 bodů

Nohejbal

TJ Avia Čakovice
Ještě v živé paměti všichni sportovní
fanoušci z Čakovic mají nedávné Superfinále. Obhajoba mistrovského titulu
z roku 2019 (minulý rok se kvůli covidu
nehrálo) se ale čakovickým nohejbalistům nepovedla, Modřicím podlehli 2:5.

Tabulka základní části
1. Modřice............................................. 11 bodů
2. Čakovice........................................... 10 bodů
3. Karlovy Vary......................................9 bodů
4. Vsetín....................................................6 bodů
5. Čelákovice........................................... 4 body
6. Benešov................................................. 1 bod
7. Žatec........................................................ 1 bod
Semifinále
Čakovice – Karlovy Vary................ 5:1 a 5:2
Superfinále
Modřice – Čakovice.....................................5:2

U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz

Farnost ///

Vánoční kalendář 2021
18. SO

Koncert
Pokud vás již přípravy na
vánoční svátky zmáhají,
zastavte se v kostele sv. Remigia a zaposlouchejte se do
adventních písní. V 18 hodin
zde vystoupí čakovický pěvecký sbor Camerata.

19. NE

Čakovický betlém
Městská část Praha-Čakovice
a čakovická farnost srdečně
zve na slavnostní odhalení rozšířeného betlému
u kostela sv. Remigia. Akce
se uskuteční po mši svaté
cca od 10 hod.
Třeboradický betlém
I betlém v Třeboradicích
bude oproti loňskému roku
rozšířen. Sousedský třeboradický spolek ho ve 13 hodin
slavnostně vystaví u kostela
v Třeboradicích. Nenechte si
to ujít.

24. PÁ

Betlémské světlo
Nechte rozzářit své domovy
betlémským světlem. Od 9
do 13 hodin si ho můžete
vyzvednout v kostele sv. Remigia. Světlo budou rozdávat
skauti ze skautského střediska Athabaska. Nezapomeňte
si lucerničky a svíčky.
Rybovka
Nebyly by to Vánoce bez
tradiční „Rybovky“. Přijďte
si ji společně s pěveckým
sborem Camerata zazpívat
do kostela sv. Remigia. Česká
mše vánoční J. J. Ryby začíná
ve 14. 30.

Dětská bohoslužba
Nevydrží vaše děti dlouho do
večera, přesto byste je rádi
vzali na štědrodenní bohoslužbu? Bohoslužba slova je
určena pro rodiny s dětmi.
Začíná v 16 hodin v kostele
sv. Remigia.

Moji milí,
i letošní vánoční čas je zvláštní, bohužel opět ovlivněný covidem a nově
i debatami o očkování. To všechno
s sebou nese spoustu emocí. A je to
často nevraživost jednoho vůči druhému. Kdo je očkovaný, kdo není očkovaný… Toto téma nás rozděluje,
rozděluje manžele, rodiny, společnost. Moc bych nám všem přál, aby
nad tím vším zvítězila láska. Můžeme být přesvědčeni o své pravdě
a je správné vyjádřit svůj názor, ale
v žádném případě bychom neměli jít
01–2022 /// U nás v Čakovicích

Půlnoční
Kouzelný Štědrý večer
můžete zakončit na půlnoční
mši v kostele sv. Remigia. Jen
pozor, začátek je už ve 21. 30.
Štědrovečerní
setkání 2021
Čakovický spolek Bílej mlejn
ve spolupráci se Sousedským
třeboradickým spolkem
srdečně všechny zve na
již tradiční štědrovečerní
setkání. Odstartuje přibližně
ve 23 hodin (po ukončení
mše v kostele) u vánočního
stromku před čakovickým
zámkem. Přijďte si společně
zazpívat koledy!

26. NE

Vánoční koncert
Druhý svátek vánoční se
v Čakovicích ponese v hudebním naladění. Od 15 hodin se
můžete v kostele sv. Remigia
zaposlouchat do písní v podání komorního smíšeného
pěveckého sboru Gaudium Cantorum a dětského
pěveckého sboru Kalamajka.
Vstupné je dobrovolné.

31. PÁ

Poděkujme společně za
uplynulý rok při bohoslužbě,
která se uskuteční od 16 hodin v kostele sv. Remigia. ///

Doporučujeme, abyste se před návštěvou vámi
vybrané akce informovali o platných epidemiologických opatřeních. Zároveň doporučujeme,
abyste sledovali aktuální informace na stránkách www.cakovice.cz, www.farnostcakovice.cz
nebo na webových či facebookových stránkách
organizátorů akcí.

za hranici, kdy už člověk ztrácí úctu vůči
tomu druhému. Moc bych nám přál, nejen v tomto vánočním období, abychom
se nad to dokázali povznést a nedali se
ovládnout tímto způsobem nenávisti,
která nás rozděluje. Přeji proto každému
z nás, abychom dokázali přijmout toho
druhého tak, jak ho přijímáme i v jiných
věcech, s jeho vlastním názorem. Abychom dokázali být těmi, kteří spojují,
a dokázali si zachovat postoj žehnání každému a všem. Tak jako nám všem z betlémských jeslí žehná děťátko Ježíš. Pak

můžeme prožít opravdu pokojné a radostné Vánoce, po kterých toužíme. ///
Aby se nám to všem podařilo, ze srdce
vyprošuje P. Stanislaw Góra, farář.

Foto: Michaela Šimůnková

Sport /// U nás
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Program pro poskytování
dotací MČ PrahaČakovice pro rok 2022
v oblasti sportu
Žádosti pro oblast sportu se podávají v termínu od 27. prosince 2021 do
7. ledna 2022. Nový program najdete na
webových stránkách městské části www.
cakovice.cz v záložce Úřad -> Otevřenýúřad -> Dotace a granty. ///

Vyúčtování dotací
a grantů za rok 2021

Termín pro podání vyúčtování dotací a grantů za rok 2021 je do 31. ledna 2022. Potřebný formulář najdete na
webových stránkách www.cakovice.cz
v záložce granty a dotace. ///

Úřední hodiny
radnice v době
vánočnich svátků

23. prosince – čtvrtek – ÚMČ uzavřen

27. prosince – pondělí – ÚMČ uzavřen
28. prosince – úterý – Podatelna,
informační středisko: 8.00–12.00,
13.00–16.00

Pokladna a odbory: po tel. domluvě
29. prosince – středa – Podatelna,
informační středisko: 8.00–12.00,
13.00–16.00
Pokladna, odbory: 8.00–12.00,
13.00–16.00

30. prosince – čtvrtek – Podatelna,
informační středisko: 8.00–12.00,
13.00–16.00,
Pokladna, odbory: po tel. domluvě

31. prosince – pátek – ÚMČ uzavřen

Aktuální úřední hodiny MČ najdete na
www.cakovice.cz ///
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Farnost ///

Kotlíková dotace
Zjišťování potenciálních žadatelů
o výměnu kotlů pro nízkopříjmové
domácnosti
Na začátku roku 2022 má být vyhlášena
výzva č. 4 dotačního programu Zlepšení
kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení
ekologického vytápění v domácnostech.
V tuto chvíli probíhá zjišťování potenciálních žadatelů o uvedenou dotaci.
V případě zájmu kontaktujte Odbor
školství, kultury a sportu na telefonních
číslech 277 003 447 (Lukáš Horský),
příp. 283 061 427 (Jana Jirušková), kde
budete zapsáni jako možný zájemce.
Přehled všech informací naleznete na
portálu životního prostředí magistrátu
(https://portalzp. praha.eu/jnp/energetika_a_doprava/kotlikove_dotace_
2021plus/index.html). Je zde k dispozici
ke stažení dotazník, který můžete vyplněný zaslat na posta@praha.eu nebo do
datové schránky IDDS 48ia97h.
Nárok mají sociálně slabé domácnosti,
důchodci a studenti.
Dotace se týká pouze výměny kotlů
na pevná paliva I. a II. emisní třídy nebo
kotlů prokazatelně vyrobených před
1. 3. 2000. Nevztahuje se na kotle vyměněné před 1. 1. 2021.
Dotace bude pokryta z 95 % z prostředků EU, 5 % hradí žadatel.
Více informací na www.cakovice.cz.
///

Milí čtenáři,
ráda bych vám poskytla aktuální informace o činnosti farní charity.
V poslední době mám největší radost
z pěti nových dobrovolníků. První akce,
do které se zapojí, je příprava balíčků
zimního oblečení pro lidi v nouzi a lidi
bez domova. Tito lidé v zimním období
často hledají pomoc právě na faře. Letos budou mít připravený balíček teplého oblečení (bundu, šálu, čepici, rukavice, případně i boty). Můžeme nabídnout
také trvanlivé potraviny. Vždy od nás do-

stanou navíc seznam pracovišť, která nabízejí službu sociálního pracovníka a kde
se mohou najíst, osprchovat či přespat.
Děkuji všem, kteří reagovali na naši výzvu a přispěli nám věcmi do zmíněných
balíčků.
Druhou radostnou zprávou je dokončení bezbariérového vstupu ke kostelu, který, doufám, bude sloužit už na adventní a vánoční akce, které se v kostele
uskuteční.
Bohužel jsme zrušili prosincové setkání seniorů. Doufám, že se budeme moci
sejít v úterý 3. ledna od 15 hodin na faře.
Pokud by někdo dovršil věk 60 let a více
a měl by zájem přijít, bude vítán, účast na
setkání je zdarma. V této době je ale lepší
předem si ověřit na webu farnosti, zda se
setkání koná.
Na začátku nového roku nás čeká tradiční Tříkrálová sbírka, kterou v celé naší
zemi pořádá Charita ČR prostřednictvím
dílčích organizací, tedy i naší charity. Pokud by se někdo chtěl zapojit do koledování např. ve škole, na pracovišti, v metru
či v ulicích naší městské části, kontaktujte mě prosím na e-mailu charita@farnostcakovice.cz. Peníze, které vybereme, budou použity na činnost Charity ČR
a částečně také naší farní charity. Rádi
bychom se v novém roce s pomocí nových dobrovolníků věnovali volnočasovým akcím pro děti ze znevýhodněných
rodin, kterým také nabídneme možnost
doučování. O tomto našem záměru již
jednáme s čakovickou základní školou,
která projevila zájem o další spolupráci.
Děkujeme také všem, kteří nám darovali výrobky pro adventní trh. Adventní
trh se sice nejspíš konat nebude, ale věci,
které se nám sešly, nabídneme za finanční příspěvek vzadu v kostele sv. Remigia.
Kostel bude přístupný během vánočních
svátků v čase, kdy se slaví bohoslužby,
dále při rozdávání betlémského světla
a během koncertů. Na všechny tyto akce
jste srdečně zváni. ///
Za tým dobrovolníků charity přejeme
radostné Vánoce a celý příští rok.
Anna Steinová, ředitelka
Farní charity Čakovice

U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz

Inzerce

Veselé Vánoce, krásné prožití vánočních
svátků a šťastný nový rok přeje čtenářům
tým časopisu
U nás v Čakovicích

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
Pronajmu garáž u závor
v Čakovicích, hlídáno
kamerovým systémem. Cena
1.500 Kč. Tel. 737 909 177

MALOVÁNÍ ČAKOVICE –
rychlé, kvalitní a čisté
vymalování bytu či domu dle
vašich představ. Profesionální
služby. Tel.: 736 734 947.

Instalatérské, topenářské
a svářečské práce.

Volejte 604 644 988,
spoustamichal@seznam.cz ///

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ GYMNÁZIA ČAKOVICE
5. 1. 2022
ZAMĚŘENÍ NA CIZÍ JAZYKY A INFORMATIKU
4leté a 6leté studium • Přípravné kurzy a zkoušky nanečisto
www.gymcak.cz

Chcete inzerovat
v únorovém čísle
U nás v Čakovicích?

Poznamenejte si jeden důležitý termín.
Odevzdání vašich podkladů do únorového
čísla (tj. 2/2022) pro publikování pozvá
nek, prezentování akce v kalendáři akcí
a inzerce je nejpozději do 13. ledna.
Toto číslo vyjde 28. ledna.

01–2022 /// U nás v Čakovicích
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VÁNOČNÍ
KONCERT

V KOSTELE SV. REMIGIA
V ČAKOVICÍCH
ÚČINKUJÍ: KOMORNÍ SMÍŠENÝ
SBOR GAUDIUM CANTORUM
DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR
KALAMAJKA
ŠTĚPÁNKA HEŘMÁNKOVÁ

26.12. 2021
15.00 HODIN

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

KONCERT SE KONÁ VE SPOLUPRÁCI
S ŘÍMSKOKATOLICKOU FARNOSTÍ PRAHA ČAKOVICE.

ZCELA
ZDARMA

VOLNOČASOVÝ
KLUB
BAREVNÁ
LOĎKA
Volnočasový klub pro mentálně
znevýhodněné dospělé.
Přijď poznat nové kamarády a užít si
spoustu legrace. V klubu si vyzkoušíš
keramiku, různé kreativní činnosti,
můžeš se těšit i na výlet, bowling
nebo vánoční besídku.

Každé úterý od 17 do 18.30
V Komunitním centru
v MČ Praha-Satalice,
K Rybníčku 8
Přihlašování a další info
na kc@satalice.cz
nebo 605 248 530.

Tankujte

ve kteroukoliv hodinu
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

Jsme výrobci produktů pro kreativní tvorbu

Jednosměnný provoz. Provozovna Praha 9 - Čakovice.
Informace po - pá od 8:00 do 15:00 hod.

26.6.13 13:19

INZERCE
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

Na čerpací stanici Globus Praha-Čakovice
můžete tankovat pohonné hmoty i mimo její
otevírací dobu. Využijte možnost tankování
u samoobslužných stojanů!

Nonstop
Tankování dostupné
24 hodin denně.

Bezkontaktně
Pohodlná platba platební
kartou nebo kartou CCS.

Hotově
Platba i v hotovosti
(pouze CZK).
Jak na samoobslužné
tankování

DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90)
na číslo
87777
DMS KOLEDA
30 (60
nebo 90)
Trvalá podpora
DMS
TRV KOLEDA 30 (60 nebo 90)
na číslo
87777
na číslo
87777
Trvalá podpora
DMS
TRV KOLEDA 30 (60 nebo 90)
Cena jedné SMS je 30, 60, 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.

na číslo 87777

Cena jedné SMS je 30, 60, 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.

ONLINE KOLEDA
na www.trikralovasbirka.cz
ONLINE KOLEDA

Trikralova
sbirka
Trikralova
sbirka

