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Na místě současného kostela stál od roku 1352 román-
ský kostel, poté asi od roku 1735 kostel barokní. O jeho
přestavbě rozhodl, v 70. letech 19. století, majitel čako-
vického zámku Filip Schoeller, syn barona Alexandra
Schoellera, jenž v Čakovicích založil cukrovar. Jedná se
o jediný kostel v Česku zasvěcený sv. Remigiovi. Sou-
časná stavba je jednolodní kostel s půdorysem ve tvaru
latinského kříže, jenž byl dokončen roku 1875. Na oltář-
ních obrazech jsou vyobrazeni uprostřed svatý Remigi-
us, po stranách svatí Filip a Alžběta (podle Filipa Scho-
ellera a jeho manželky Alžběty). 2. října 1881 byl kos-
tel vysvěcen a právě tuto významnou událost čakovičtí
slavili.
Arcibiskup Duka ve své promluvě farníkům připomněl
význam kostela jako stále živého místa setkávání člově-
ka s Bohem a Boha s člověkem, nebo� tento vztah, stej-
ně jako všechny ostatní mezilidské vztahy, je oboustran-
ný. Nejde pouze o významné příležitosti, při kterých se

s Bohem setkáváme, ale o každodenní naplňování bož-
ské jednoty lidské duše, v každém z nás. A jako pečuje-
me o své domy a byty, měli bychom pečovat i o kostel -
společný domov všech - chrám komunikace. Zvláště 
v této době, jejímž hlavním hybatelem je ekonomika,
která určuje téměř veškeré dění, je potřeba si připomí-
nat nutnost udržování a budování dobrých mezilidských
vztahů. Nebýt pouze pasivním příjemcem, stát se aktiv-
ní součástí živého společenství.
S Dominikem Dukou sloužil mši svatou i čakovický farář
P. Pavel Budský, který se svěřil, že šlo o zážitek zcela
mimořádný. S tím ovšem souhlasila i zhruba stovka pří-
tomných farníků, kterým se arcibiskup věnoval i po ukon-
čení bohoslužby v živé diskusi. Jednou ze zásadních otá-
zek, která všechny zajímala, byl postoj církve k založení
katolické třídy mateřské školy v Čakovicích. Arcibiskup
Duka se touto problematikou velice intenzivně zaobíral a
posléze i představitelům městské části přislíbil, že

původní zamítnutí žádosti radnice by za určitých, velmi
reálných, podmínek mohlo být změněno. Byl velice sym-
paticky otevřený k další diskusi nad tímto tématem 
a vstřícný i vůči všem ostatním dotazům přítomných
hostů. Dominik Duka totiž nehledá odpovědi na otázky,
které si nikdo neklade, ale zabývá se problémy každo-
denního života tady a te
.
Mše svaté se účastnil i starosta Čakovic Ing. Alexander
Lochman, který také ocenil nedogmatický přístup a otev-
řenost ke všem otázkám dnešní doby, který z Dominika
Duky dělá, jak se sám starosta vyjádřil, "církevního gent-
lemana". Neuvěřitelně vřelá energie, se kterou arcibis-
kup přemýšlí, mluví a koná, je nakažlivá pro všechny,
kteří se s ním setkávají. "Je to muž na svém místě, a ve-
liká naděje pro katolickou církev nové doby," uzavřel sta-
rosta.
Návštěva Mons. Duky byla pro zúčastněné velikým
zážitkem a pro mnohé i životním a určitě všem ještě
dlouho v mysli zůstane arcibiskupova promluva o lásce
a naději.
Tento významný den byl i slavnostně zakončen neobvy-
klým kulturním zážitkem. Kostel sv. Remigia se večer
rozezněl hudbou souboru historických hudebních
nástrojů Musica da Chiesa multiinstrumentalistů Tomá-
še Najbrta a P. Jaroslava Konečného. Vzácný kulturní zá-
žitek harmonicky dokreslil atmosféru celého dne 
a v hostech a posluchačích zanechal krásnou vzpomínku.
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{TÉMA MĚSÍCE}

Neděle 23. října se stala dnem významným nejen pro věřící z Čakovic a okolí, ale pro všechny obyvatele městské části. Pozvání přijal a
mši svatou sloužil v kostele sv. Remigia Mons. Dominik Duka, 36. arcibiskup pražský a primas český, předseda České biskupské konfe-
rence. A důvod jeho návštěvy nebyl o nic méně významný - kostel sv. Remigia totiž slavil 130. výročí svého posvěcení a taková událost
nás nepotkává opravdu každý den.

ThLic. Dominik Duka

Narozen: 26. 4. 1943 v Hradci Králové
Kněžské svěcení: 22. 6. 1970
Biskupské svěcení: 26. 9. 1998
Biskupské heslo: "V duchu pravdy"
Arcibiskup pražský (od 13. února 2010), primas
český, předseda České biskupské konference 
(od dubna 2010).
Biskup královéhradecký (1998-2010)
Apoštolský administrátor litoměřické diecéze 
(2004-2008)
Provinciál České provincie dominikánů 
(1986-1998)

Při procházce po Čakovicích se starostou Ing. Alexanderem
Lochmanem a farářem P. Pavlem Budským.

Zájem čakovických občanů Dominika Duku upřímně těšil. Musica da Chiesa - produkce na historické hudební nástroje 
v podání Tomáše Najbrta a P. Jaroslava Konečného.



Staročeská zabíjačka, průvod od náměstí J. Berana ke kostelu sv. Remigia, příjezd velvyslance Císaře pána, písnič-
ky a šlágry našich babiček, jezdecké představení, módní přehlídka dámských šatů 20. let, či pouliční jarmareční
představeníčko, to je pouze stručný výčet toho, co bylo k vidění v sobotu 1. října na Čakovickém posvícení.
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Na správném posvícení nemůže chybět pravá staročeská
zabíjačka.

Byla vojna, byla, aneb za Císaře pána a jeho rodinu.

Divoký kankán a další šlágry té doby roztančily náměstí 
J. Berana.

Čakovičtí "konšelé" - členové rady městské části v histo-
rických kostýmech.

Vystoupení dětí z třeboradické mateřské školy pobavilo 
i potěšilo.

Jezdecké představení Partie krásného dragouna.

Posvícení ukončila závěrečná slavnostní salva.

1 

2 

3

4

5 

6

7 

1

2

3

4

5

6

7



Změny týkající se sociálních dávek od 1. 1. 2012
Od 1. 1. 2012 dochází k přechodu agend nepojistných dávkových systému z Městských částí na Úřad práce České
republiky. Tento krok je učiněn na základě Sociální reformy I. a jeho základním smyslem je sjednocení místa a admi-
nistrace dávek poskytovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí. Agendy dávek hmotné nouze, příspěvku na
péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením a posuzování nároku a vydávání průkazek ZP, ZTP a ZTP/P tedy
bude od 1. 1. 2012 vyřizovat v Praze Krajská pobočka pro hlavní město Prahu, Úřadu práce České republiky a to
prostřednictvím svých kontaktních pracoviš�. Tato kontaktní pracoviště naleznete nejčastěji v místě stávajících pra-
coviš� vyřizujících dávky státní sociální podpory. Po 1. 1. 2012 bude Úřad práce ČR vyřizovat nejen nově podané
žádosti po tomto datu, ale převezme i řízení o žádostech již zahájených v roce 2011 na jednotlivých Městských čás-
tech a tato řízení dokončí. Úřední hodiny budou shodné s příslušným pracovištěm státní sociální podpory a na vět-
šině pracoviš� to bude Po a St 8 - 17, Út a Čt 8 - 13, pátek pouze po dohodě. Podatelny budou přístupné po celou
pracovní dobu. Další informace o sociální reformě je možno nalézt na webu Ministerstva práce a sociálních věcí
http://socialnireforma.mpsv.cz.   Kontaktní informace:  Praha 18 - Letňany, Bechyňská 639 (zadní vchod).

Ing. Vladislav Gerhard, tajemník

Svoz velkoobjemového odpadu
Kontejnery na velkoobjemový odpadu budou v měsíci prosinci přistaveny vždy ve středu a to 14. 12. a 28. 12.
po 12.00 hod. Odvoz bude následovat druhý den ráno.
Tyto kontejnery jsou určeny pouze pro občany městské části Praha - Čakovice a nejsou určeny pro nebezpečný
odpad, tj. televize, lednice, pneumatiky, chemikálie, zářivky...
Stanoviště kontejnerů: Třeboradice - parkoviště u hřbitova

Miškovice - Na Kačence

Svoz odpadu v době svátků 
Na Štědrý den a na Silvestra bude svoz odpadu zajištěn dle sobotních programů. Od 25. 12. do 31. 12. 2011 bude
zajištěna normální pracovní směna a odvoz směsného odpadu bude probíhat dle příslušných svozových programů,
tedy jako v běžných všedních dnech. Na Nový rok bude zajištěn nadstandardní svoz odpadu z kritických míst vyso-
ké zástavby (sídliště).
U tříděného odpadu bude ve dnech 19. - 31. 12. 2011 prováděn mimořádný svoz skla.

Svoz vánočních stromků 
Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem budou odváženy při pravidelném svozu
od 25. 12. 2011 do 28. 2. 2012. Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob na směsný komu-
nální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. Vánoční stromky nepatří na
stanoviště separovaného odpadu ani na stanoviště nádob směsného komunálního odpadu umístěných v domech.

Pražské služby, a. s.
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{MĚSTSKÁ ČÁST}

Vážení spoluobčané, 
říká se, že ve světě se vše zry-
chluje a tak tomu podlehla 
i přeměna našeho radničního
časopisu, který po necelém
roce svého působení nabírá
nový kabát a novou náplň.
Nezměnil se jen design ale 
i šéfredaktor, lépe řečeno šéf-
redaktorka - kolegyně  Simo-
na Hradilová, která přijala

výzvu a stala se hnacím motorem "U nás v Čakovicích".
Má bohaté zkušenosti s přípravou podobného periodika
a také například na pozici tiskového mluvčí.
Přešli jsme na zimní čas a venku se ochladilo, počasí
nám připomíná, že se blíží svátky a vůni vánoc si bude-
me moci vychutnat při adventních trzích, které městská
část pořádá a to, první a třetí adventní neděli na Nám.
25. března. Stánky s vánoční tématikou budou dotvářet
slavnostní atmosféru v okolí našeho kostela, kde děti 
4. 12. potkají Mikuláše, čerta i anděla, a 11. 12. bude
na programu povídání o adventu, vánoční dílny a napří-
klad i koncert J. a V. Siberiových. Doufám, že tato akce
přivítá co nejvíce spokojených návštěvníků.
Radnice se pečlivě připravuje na zimní údržbu a na veš-
keré nástrahy, které s sebou zima přináší, což mi připo-
míná jeden vtip, který si neodpustím "Co mají společného
medvědi a silničáři? V zimě spí." Naší technické správě
se to jistě nestane, nový zavedený systém uklízení sněhu
se minulou zimu osvědčil a uděláme vše proto, aby
napadaný sníh neovlivňoval ani letos vaše pohodlí. 
Závěrem mi dovolte, milí sousedé i příznivci naší měst-
ské části Praha-Čakovice, popřát vám jménem všech
zastupitelů i mých kolegů z Úřadu městské části, abys-
te měli š�astnou ruku při pořizování dárků pro vaše
drahé, nepropadli příliš vánoční hektičnosti a prožili
vánoční svátky v pokojném míru a v objetí vašich nej-
bližších.
Nezapomeňme, že se jedná o období zimního slunovra-
tu, ukončení toho starého a započetí nového. A právě do
toho nového roku vám ze srdce přeji hojnost zdraví,
lásky a optimismu!

Ing. Alexander Lochman, starosta





Podzim s LíPou
Ne každý strom se v této době chystá na zimní spánek.
LíPa - volné sdružení občanů - aktivně připravuje 
na 4. 12. Mikulášskou nadílku ve venkovních prosto-
rách restaurace Maximum, na 6. 12. Mikulášský kon-
cert a na 27. 1. 2012 společný ples s MC cirkus - obojí
v sále v Třeboradicích.
Nedílnou součástí dlouhých podzimních večerů je také
listování fotografiemi z akcí minulých. V případě sdružení
LíPa je to hezká vzpomínka na Třeboradické posvícení,
které se konalo 17. září. S posvíceními se poslední dobou
v našem okolí roztrhl pytel. Naše bylo sice jedno z mnoha,
ale i tak si myslíme, že bylo svým způsobem výjimečné.
Samotné zahájení posvícení slavnostní mší v zahradě 
u Třeboradického kostela, kterou tentokrát sloužil ostrav-
ský kněz Ví�a Řehulka, bylo pohlazením na duši. Mši
věnoval našim babičkám, na jejichž životní odkazy 
a moudra se snažíme touto akcí navázat. Neméně pří-
jemné bylo slyšet pod širým nebem hlasy sboru Camera-
ta, které mši doprovázely. S posvěcenými věnci, za dopro-
vodu dudácké kapely rodiny Dostálových, se posvícení
přesunulo do restaurace Maximum. Tam byly slavnostně
za zvuku veselých posvícenských tónů kapely Žoši věnce
předány zastupitelům naší obce - starostovi Ing. Alexan-
deru Lochmanovi a místostarostce Mgr. Janě Kopecké.
Dalším z obdarovaných byl, snad ho tak můžeme nazvat,
mecenáš všech akcí sdružení LíPa
Vladimír Svoboda. Jemu vděčíme za mnohé, co je s posví-
cením spojené. Vřelý dík proto patří jemu i celému milé-
mu, ochotnému a ke všemu vstřícnému personálu restau-
race Maximum.
Jarmareční stánky, staročeské kolotoče, kreativní dílny 
a různé další doprovodné programy již k posvícení patří 
a tak nebyla nouze o zábavu ani posvícenské pochoutky.
A kdo už měl plné bříško, či zamotanou hlavu ze všech
těch zábav, mohl se nechat provázet historií Třeboradic 
v místní zvonici, anebo se svézt historickým kočárem. No
a kdo toho ještě neměl za celý den dost, mohl se připra-
vovat na večerní zábavu.
Posvícení bylo v plném proudu. Návštěvníci z blízkého 
i dalekého okolí se scházeli a my, kteří jsme se snažili vše
připravit s veškerou láskou, ale také spoustou odpracova-
ných hodin, někdy i na úkor vlastních rodin, celé toto
dění, jsme byli š�astni. 
Čím tedy bylo naše posvícení výjimečné? Tím, že v čase
příprav před posvícením se dala dohromady parta
nadšenců, která se dokonce nechala obléknout do krojů,
byla ochotná bez nároku na odměnu vytvořit celodenní
staročeskou akci a strhnout s sebou v toto nadšení 
i mnohé příchozí. Vytvořit příjemnou a rodinou atmosféru 
a snad i navnadit veřejnost a jít s LíPou do dalších návratů 

do dob našich babiček, vždy� přece "O posvícení všechno
to voní, tak jako v apatyce, ten kdo by nešel na posvíce-
ní, ten by byl blázen přece".
Za spolupráci a pomoc upřímně děkujeme restaurantu
Maximum, MČ Praha - Čakovice, MC Cirkus, V. Šimkovi,

V. Svítilovi, M. Hamplovi, J. Svítilovi, L. Kurkové, M.
Novákové, firmám Gurmeko, Fintherm, Baumit a restaura-
ci U Čébi. Veliké poděkování patří zaměstnancům MŠ Tře-
boradice V. Robové a Z. Krulichové a všem účinkujícím.

Libuše Uríková
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Vánoční koncerty v ZUŠ Marie Podvalové
(sál čakovického zámku)

14. 12. 2011 v 18.00 hod. Vánoční koncert žáků
21. 12. 2011 v 17.00 hod.    Vánoční besídka pro nejmenší

Komorní smíšený sbor GAUDIUM CANTORUM srdečně zve:

19. 12. 2011 v 19.30 hodin - na Vánoční rozjímání do divadla Karla Hackera 
- u stanice metra C Kobylisy, vstupenky nutno zamluvit v pokladně divadla (www.divadlokh.cz)

26. 12. 2011 v 15.00 hodin - na tradiční Vánoční koncert do nově zrekonstruovaných 
půdních prostor čakovického zámku. Letošní koncert zpestří mluvené slovo pana Jana Přeučila.

Od ledna 2012 přijímáme nové členy!
Zapálené zpěváky ve věku od 18 do 100 let.

Bližší informace na tel. čísle 603 162 498 nebo v ZUŠ Marie Podvalové.

Pianosaurus rex a Tonny  blues band na zámku
Ve středu 19. října jsme měli možnost zúčastnit se koncertu pořádaného v rámci cyklu
"Pedagogové ZUŠ a jejich hosté", který probíhá již šestým rokem.

Kdo očekával repertoár z oblasti tzv. vážné hudby, byl
překvapen. Kolega Jan Soukup si tentokrát pozval své
přátele klavíristy a společně pak předvedli brilantní,
zábavnou a vtipnou hudební show. Ansámbl si říká Pia-
nosaurus rex a rozhodně stojí za zhlédnutí a především
poslech.
Druhá polovina koncertu patřila hudební skupině s exo-
tickou zpěvačkou Tonny blues band, která se představi-
la klasickou, příjemnou jazzovou hudbou.
Pravidelní návštěvníci našich koncertů se opět přesvěd-
čili, že v zámku zní hudba všech žánrů.

Ivana Heřmánková, ředitelka ZUŠ Marie Podvalové
Pianosaurus rex Tonny blues band

Projíž�ka Třeboradicemi v historickém povozu. Představení loutkového divadla zaujalo děti i dospělé.



První místo, slušný náskok. Takže spokojenost?
Spokojen jsem s výsledky, nasazením a přístupem hráčů k zápasům. Jen na trénincích
by mohli někteří jedinci přidat. Jinak na hře je stále co zlepšovat a to především v obran-
ných řadách.

Pohled na tabulku vypadá jednoznačně. Bylo to jednoznačné i na hřišti?
Je to různé, zápas od zápasu. Ve většině utkání se projevila zkušenost, rozvaha a herní
kázeň našeho první ligou ostříleného týmu. Zejména ve třech zápasech, ve kterých
jsme zvítězili jen o jednu branku. V ostatních zápasech bylo více méně po prvním polo-
čase nebo do desáté minuty druhého poločasu rozhodnuto.

Kdo je vašim největším konkurentem v boji o návrat do první ligy? V tabulce je to 
za vámi hodně vyrovnané.
Já doufám, že nikdo (smích). Ale te
 vážně, určitě Podlázky, Všenice a Litohlavy.

Na podzim jste prohráli jediný zápas, ve Všenici 17:23. Jaké to tam bylo?
Historicky nám tento soupeř nesvědčí, jen jednou jsme ho u nich doma porazili. Mají
nepříjemný povrch, písek, na kterém se hraje jinak. Vše je pomalejší a domácí toho umějí
využít. Jinak to byl zápas dvou tváří. V první půli hrála obrana výborně a útoku to moc
nešlo. Po prvních patnácti minutách jsme vedli asi 5:1 a měli jsme další šance, které
jsme bohužel nevyužili a tak soupeř srovnal na poločasových 7:7. Ve druhém to bylo
opačně. Útok se zvedl a obrana včetně brankářů, oba měli tři zákroky za druhý poločas,
si asi vzala na druhý poločas dovolenou.

Těžili jste ze základní sestavy nebo dostávali pravidelnou příležitost i mladíci?
V prvních asi čtyřech zápasech se hledala ideální sestava hlavně v útoku. Zápasy se vyhrá-
ly, ale herně to mohlo to být ještě lepší. Před pátým zápasem jsme udělali další změny 
a zdá se, že to byly změny poslední. Máme dva vyrovnané útoky, které se výborně doplňují.
Zkušenost a dravé mládí… Jinak hráli snad všichni, co zdravotně mohli a hlavně chtěli hrát.

Kdo patřil mezi největší tahouny týmu?
Nechci jmenovat, všichni táhnou za jeden provaz. Můžu vyjmenovat celý tým, ale jen
pro příklad podle zkušeností Mistři národní házené Pavel Ausberger, Tomáš Krejča, Jiří
Pešek a samozřejmě že já (smích).

Postupové plány se tedy po podzimu určitě nemění?
Plány jsou stále stejné, postup zpět do první ligy. A rád bych, abychom postoupili 
v Českém poháru, což je zimní soutěž hraná v halách, co nejdále.

Michal Káva
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{SPORT}

Plány házenkářů se nemění: návrat do 1. ligy!
Národní házenkáři TJ Avia Čakovice sestoupili z nejvyšší soutěže, ale podzimní část druhé ligy ukázala, že mají rázně nakročeno zpět. 
Z jedenácti zápasů jich vyhráli deset a jsou s pětibodovým náskokem na čele tabulky. O první půlce sezony jsme si popovídali s jedním
z nejzkušenějších čakovických hráčů, brankářem Ladislavem Molnárem.

PODZIMNÍ SOUPISKA ČAKOVIC
Brankáři: Jan Houfek, Ladislav Molnár, Lukáš Uřídi
Obránci: Pavel Štefan (kapitán), Lukáš Janeba, Jiří Staniševský, 

Michal Košárek, Tomáš Krejča, Kamil Rulf
Útočníci: Pavel Ausberger, Jiří Pešek, Michal Valíček, Jakub Houfek, 

Lukáš Zimmermann, Zděněk Dafčík, 
Jiří Čechovský, Jaroslav Záruba.

Trenéři: Ladislav Molnár, Pavel Ausberger. Vedoucí mužstva: Michal Valíček

Výsledky Čakovic
Klášterec - Čakovice 19:23
Čakovice - Řevnice 22:21
Vřeskovice - Čakovice 16:21
Příchovice - Čakovice 8:19
Čakovice - Podlázky 19:18
Čakovice - Žatec 22:15
Ejpovice - Čakovice 17:18
Všenice - Čakovice 23:17
Čakovice - Raspenava 30:16
Čakovice - Litohlavy 25:20
Čakovice - Osek 23:15

V čakovickém sportovním areálu proběhl další ročník
fotbalového turnaje Memoriál Pavla Petříka, kterého se
zúčastnilo osm mužstev. Tím nejlepším se nakonec stali
hráči celku Selp team. Stříbrnou příčku obsadili fotba-
listé pražského Dynama a bronzovou Old Lions.
Do skupiny A byly vylosovány týmy Házená, Ozzáci Mra-
tín, Old Lions a Selp team, do skupiny B pak Dragons,
Dynamo Praha, Pohoda Miškovice a Kisva.

Skupina A, výsledky: Ozzáci Mratín - Old Lions 2:2,
Selp team - Házená 4:2, Ozzáci Mratín - Selp team 0:7,
Old Lions - Házená 3:2, Ozzáci Mratín - Házená 0:4,
Old Lions - Selp team 2:3. Pořadí: 1. Selp team 6 bodů,
2. Old Lions 3, 3. Házená 2, 4. Ozzáci Mratín 1.

Skupina B, výsledky: Kisva - Dragons 2:3, Pohoda Miš-
kovice - Dynamo Praha 1:2, Kisva - Pohoda Miškovice
2:1, Dragons - Dynamo Praha 1:5, Kisva - Dynamo
Praha 1:3, Dragons - Pohoda Miškovice 0:5. Pořadí: 1.
Dynamo Praha 6 bodů, 2. - 4. Pohoda Miškovice, Kisva
a Dragons 2.

Po skončení základních skupin odešly týmy Pohoda Miš-
kovice a Kisva, dále se tak pokračovalo v minitabulkách
podle umístění.

Skupina o 1. - 3. místo: Selp team - Dynamo Praha 1:0,
Selp team - Old Lions 4:1, Dynamo Praha - Old Lions 3:3.

Skupina o 4. - 6. místo: Házená - Ozzáci Mratín 7:0,
Házená - Dragons 7:0, Ozzáci Mratín - Dragons 2:1.

Konečné pořadí turnaje: 1. Selp team, 2. Dynamo Praha,
3. Old Lions, 4. Házená, 5. Ozzáci Mratín, 6. Dragons.

mk

Ve 2. třídě skončily 
nejvýše Miškovice
Závěrečným kolem finišovala fotbalová 2. třída, 
ve které z našeho regionu nastupují týmy TJ Avia
Čakovice a FC Miškovice.

Poměrně povedenou sezonu za sebou mají fotbalisté
Miškovic ze skupiny B. Ti skončili v podzimní tabul-
ce na třetí příčce a pronásledují tak lídry soutěže,
rezervní týmy Kbel a Ďáblic. Miškovičtí během svého
podzimního putování 2. třídou posbírali 22 bodů 
a to za sedm výher, jednu remízu a tři prohry.

Hráči čakovické Avie střídali lepší výsledky s horšími
a po jedenácti podzimních zápasech jim patří šesté
místo dvanáctičlenné tabulky skupiny D. Bilanci
mají vyrovnanou - čtyři výhry, tři nerozhodné výsled-
ky a čtyři prohry, což jim dává dohromady patnáct
bodů.

mk

Petříkův memoriál vyhrál Selp team

Čakovičtí házenkáři procházeli podzimní částí sezony naprosto suverénně. Snímek je z
jejich vítězného domácího utkání proti Řevnicím.

Tabulka 2. ligy
1. Čakovice 20 b.
2. Všenice 15 b.
3. Osek 14 b.
4. Podlázky 13 b.
5. Raspenava 13 b.
6. Litohlavy 13 b.
7. Žatec 10 b.
8. Řevnice 9 b.
9. Ejpovice 8 b.
10. Vřeskovice 8 b.
11. Příchovice 6 b.
12. Klášterec 3 b.



Jmenuji se Ferdinand
Tedy, donedávna jsem byl ještě Ferda, ale moji noví
majitelé zcela správně rozpoznali, že mám šlechtické,
no dobře, tak tedy šlechtěné předky. 
Můj táta byl kokr, máma jezevčice, možná to bylo nao-
pak a tak nějak všelijak, ale ono je to vlastně jedno.
Hlavní věc, že výsledkem jsem já, čistokrevný Fešák
Přátelský. Svoje vybrané způsoby demonstruji každý den
v měkoučkém polstrovaném křesílku, odkud mám poho-
dlný výhled nejen na všechny televizní kanály, ale hlav-
ně na kuchyňskou linku, kde mi v pravidelných interva-
lech připravují chutnou krmi. Rovněž odsud mohu hlídat
svoji majitelku, a věřte, že tu hlídám zvláš� pečlivě. Svou
lásku dělí totiž mezi mě a mé kočičí společnice, no, ze
začátku jsem tomu nebyl rád, ale to víte, člověk, pardon
pes, si zvykne na všechno. 
Abyste věděli, neměl jsem se od dětství takhle fajnově.
Ale na svoje životní průšvihy pomalu zkouším zapome-
nout. Měl jsem vlastně velikou kliku, když pro mě pan

Dvořák přijel na teplickou dálnici a ubytoval mě ve svém 
útulku v Hovorčovicích. Najednou jsem získal spoustu
psích známých, nebyl jsem v tom zkrátka sám. Přivykl
jsem kotci i občasným návštěvám úplně cizích lidí, kteří
si nás chodili prohlížet, a čekal jsem, jestli si někdo
vybere zrovna mě. 
A jednou, byl takový krásný letní den, se to prostě stalo.
Přijelo nablýskané auto, ze kterého vyskočila moje nová

panička a odvezla si mě domů. Nevěřil jsem tomu dlou-
ho. Vlastně pořád jsem trošku opatrný. Ale pozornost,
které se mi dostává, si už dokážu vychutnat naplno. Nej-
radši mám, když mi má majitelka šeptá: "Ty moje lásko
kokršpanělská!", anebo třeba: "Ty můj same�áčku!"
Věřte, že kdybych mohl, častoval bych i já ji láskyplný-
mi výrazy. Miluju ji fakt moc. Přál bych vám to zažít, lidi.
Ptáte se te
, proč vám tohle všechno vyprávím? 
Protože se blíží zima, nejtěžší roční období pro všechny,
kteří v životě neměli takovou kliku jako já. Myslím na své
čtyřnohé kamarády, kteří mě bez mrknutí vzali mezi
sebe, když mi bylo nejhůř, a taky na to, co všechno by
se jim hodilo, aby se jim žilo líp. Vyřazená deka, hoblin-
ky na podestýlku, něco málo k snědku, pamlsky na při-
lepšenou. Nejvíc bych jim ale přál, aby pro ně přijelo
nablýskané auto…

šh
Kontakty na Záchrannou stanici 
pro odchycená a opuštěná zvířata LARY:
www.odchyt-lary.estranky.cz
Jiří Dvořák: mobil +420605189844

{AKTIVITY}

Běh naděje
Téměř ideální počasí opět přálo letošnímu 4. ročníku Běhu naděje, který odstartoval v sobo-
tu 8. října v krásném prostředí čakovického parku. Pořadatelem Běhu naděje byla již podru-
hé Městská část Praha - Čakovice. Šlo o sportovně společenskou humanitární akci volně
navazující na Běh Terryho Foxe. Jejím cílem je získat z dobrovolných příspěvků účastníků
finanční prostředky na výzkum rakoviny a zároveň při pohybu na čerstvém vzduchu udělat
alespoň něco pro své zdraví. Závod ve 14 hodin odstartovala místostarostka Mgr. Jana
Kopecká a na start se postavilo ve všech kategoriích celkem 22 běžců, chodců a cyklistů. 
O občerstvení a dárky pro účastníky běhu se postarali sponzoři, především hypermarket Glo-
bus; pekařství Krejča a Vesecký; OVB Allfinanz, a.s. a salon krásy a Elegance, kterým patří
velký dík. O zdárný průběh celé akce se zasloužili i členové TJ Miškovice, kteří poskytli pro-
stor fotbalového hřiště, na kterém byl umístěn cíl a připraven doprovodný program (skákací
hrad, pěvecké vystoupení žákyně a učitelů ZUŠ Marie Podvalové a klubu Zumba z Vinoře).
Celkový finanční výtěžek z této akce ve výši 2500 korun byl zaslán na účet sbírky. Velký dík
patří všem účastníkům za podporu boje proti rakovině a nám nezbývá, než se těšit na další
ročník, při kterém nás určitě podpoří větší počet čakovických občanů.

mf Účastníci Běhu naděje v čakovickém parku.



Školka v plamenech
Opravdu velké leknutí připravila naše mateřská škola pro
všechny zaměstnance, děti i rodiče druhý víkend v říjnu.
V noci ze soboty na neděli vznikl požár v kuchyni. Naš-
těstí ho včas zpozoroval řidič MHD a zavolal hasiče, kte-
rým se podařilo plameny rychle zneškodnit. Spouš� byla
ale obrovská - kuchyň i jídelna očouzená, od hašení
mokrá, po celé budově zlověstný zápach.
Nyní je školka opět v provozu a my bychom chtěli tímto
poděkovat všem chápajícím rodičům a to i z miškovické
školky a dále kolegyním a zaměstnancům této školky za
vstřícnost při omezeném provozu a spojování dětí obou
školek v budově MŠ Miškovice. Také děkujeme děvčatům
z MŠ Čtyřlístek za výpomoc s umístěním několika dětí.
Děkujeme všem nadšeným pomocníkům, kteří přiložili
ruce k dílu a také Městské části za aktivní přístup k dané
situaci, paní kuchařce Magdě Kuclerové, která si úklidu
zuhelnatělých zbytků kuchyně užila nejvíce. 
Je skvělé, že v těchto krizových situacích jsme schopni se
semknout a pracovat na dvě stě procent, na druhou stranu
nechceme ani pomyslet, co by se mohlo stát, kdyby se
nehoda přihodila za běžného provozu. Věříme, že se něco
podobného už nebude nikdy opakovat. Vždy� co si více
přát, než aby si naše děti měly v klidu a v bezpečí kde hrát.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Čakovice II - Třeboradice
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{STALO SE}

"Sklenáři"
V pozdních nočních hodinách zaznamenali strážníci
místní okrskové služebny hluk rozbíjeného skla, který
se ozýval z prostoru Nám. 25. března. Vedeni neo-
mylně tímto zvukem doputovali až k telefonní budce
stojící na zmíněném náměstí. Zde stanuli tváří v tvář
demoliční četě několika mladíků, kteří se rozhodli
zlepšit proudění vzduchu v této budce tím, že nekom-
promisně odstraní všechny její skleněné výplně. Stráž-
níkům své počínání odůvodnili tím, že ve skutečnosti
skla na budce rozbila osoba, která náměstím prochá-
zela těsně před nimi. Snažili se vzbudit dojem, že oni
jsou vlastně ti dobrodinci, kteří odstraňují zbytky trčí-
cího skla, aby nedošlo k pořezání dalších osob. 
S touto svou verzí obhajoby byli předáni přivolané
policejní hlídce, pro kterou měli patrně připraveno 
i vysvětlení, jak se jim do těla dostal alkohol i přes to,
že ještě nedovršili plnoletosti.

MP Čakovice

Znavený tanečník
Videodiskotéka Šugr sídlící na rohu ulic Cukrovarská 
a Řepová pořádá každou sobotu taneční odpoledne pro
dospívající mládež do 18 let. Vzhledem k věku návštěvníků
je na těchto akcích přísný zákaz prodeje a konzumace alko-
holických nápojů, což někteří z těchto mladistvých taneční-
ků řeší donáškou alkoholu z vlastních zdrojů. Ten pak před
vstupem na diskotéku konzumují v přilehlých uličkách, aby
poté naladěni na správnou notu mohli vtrhnout na taneční 

parket. Jedním z nich byl i teprve čtrnáctiletý mladík, který 
v domnění, že čím více tím lépe, do sebe vpravil takovou
dávku alkoholu, která by stačila několika dospělým na
několik tanečních večerů. Tato jeho snaha být králem par-
ketu skončila bezvědomím a následným transportem
záchrannou službou do nemocnice, kde jej jistě čekalo
nemilé probuzení. Doufejme, že do budoucna bude pro své
vrstevníky varovným příkladem, a ne oním "hrdinou", který
zcela zbytečně zaměstnal složky integrovaného záchranné-
ho systému.

MP Čakovice



Betlémské světlo 
v Čakovicích
Mnozí z vás už jistě o tradici roznášení Betlémského
světla slyšeli nebo ho měli dokonce sami doma. Mezi
skauty z čakovické Athabasky je jeho šíření záležitos-
tí několika posledních let, letos jej opět budeme nabí-
zet i zájemcům z řad veřejnosti.
Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč
Evropou. Světélko zažehnuté z lampy v místě naroze-
ní Ježíše Krista - v Betlémě - k nám letos dorazí již po
dvaadvacáté. Myšlenka šíření předvánočního pokoje 
a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do pěta-
dvaceti zemí světa. Úplně poprvé plamínek přicesto-
val v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal sou-
částí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na
pomoc postiženým dětem. K nám se Světlo přátelství,
jak byl betlémský plamen také nazván, dostalo po
pádu čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou skau-
tů se poprvé dostává v prosinci 1989 až pod sochu sv.
Václava v Praze. 
Betlémské světlo k nám tradičně poputuje z Vídně,
kde ho rakouští skauti předají delegacím z celé Evro-
py. Za Česko převezmou plamen ve Vídni skauti 
z Brna, odkud se pak začne vlaky rozvážet do všech
koutů republiky. 
Zájemci o získání Betlémského světla si mohou pla-
mínek odpálit v pátek 23. 12. od 15:30 v kostele sv.
Remigia, kde budou jeho plamen hlídat čakovičtí
skauti. Světlo bude k dispozici i na Štědrý den před
mší svatou. Stačí si vzít jen vhodnou svíčku s krytem,
aby vám plamínek nezhasl, a váš štědrovečerní stůl
letos rozzáří světlo opravdu netradiční, přímo z Betlé-
ma!

Hana Kociánová, středisko Athabaska
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{PRO NEJMENŠÍ}

Zpátky z Jamboree

Tak jsme se po dlouhé cestě vrátili zpět z Jamboree.
Celosvětové setkání skautů ve Švédsku se nám moc
líbilo, to letošní bylo rekordní účastí víc než 40 000
skautů. Kde jinde bychom měli příležitost potkat

tolik různých lidí z celého světa, než právě tady?
Našli jsme si nové kamarády z Trinidadu a Tobaga,
Guiney a povečeřeli s Američany. Ochutnali jsme
cizokrajná jídla a vyzkoušeli vodní zorbing. Byly pro

nás připraveny zábavné denní programy, na kterých
jsme například řešili i největší problémy lidstva, čis-
tili vodu nebo jsme bloudili v jeskyních. Měli jsme
ale zároveň hodně času pro sebe, takže se nám
povedlo vyměnit spoustu nášivek a odznáčků a při-
vezli jsme si cizokrajné skautské šátky a náramky.
Nezanedbali jsme ani prohlídku restaurací předsta-
vujících tradiční jídla jednotlivých zemí. Nejvíc se
nám líbila francouzská, ve které měli výborný jableč-
ný mošt. 
Na začátku a na konci jamboree se také konaly velkole-
pé ceremoniály. Na nich jsme zhlédli různorodá hudeb-
ní představení od slavné belgické zpěvačky Kate Ryan až
po rockovou skupinu Europe. Největší úspěch měla ale
oficiální jambo písnička - Changing the world. Na jam-
boree za námi přijely i známé osobnosti včetně švédské-
ho krále, který je také skaut.
A když už jsme se na Closing Ceremony definitivně roz-
loučili s jamboree, čekala nás ještě cesta do norského
Gjöviku, kde jsme dva dny bydleli v norských skaut-
ských rodinách a poznávali krásy severu. Moc se nám
tam líbilo a vůbec se nám potom ve středu nechtělo
domů. Další jamboree se bude konat opět za čtyři roky,
a to až v dalekém Japonsku.

Skautky Zuzana Houšková a Kateřina Nedvědová,
středisko Athabaska

Se skautem z Guayany

Pedikúra Miškovice. 145 Kč s docházkou 195Kč.
Přijímám poukázky seniorů od MČ Čakovice, 
tel.: 606 500 867, 283 932 971



Ohlédnutí za rokem 2011
Klub seniorů má za sebou další rok fungování. Jaký byl? Scházíme se pravidelně v naší
klubovně, kde vládne přátelská atmosféra, která umožňuje všem zúčastněným pří-
jemné posezení se svými vrstevníky. Senioři se zde dozvídají zajímavé informace 
z oblasti bezpečnosti, cestování nebo medicíny. Nezahálejí ani jejich ruce. Každý, kdo
přijde, si může vyrobit třeba šperk, svícen nebo adventní věnec a tím udělat radost
nejen sobě, ale i svým blízkým. Pokud to počasí dovolí, vyrážíme na výlety nebo
vycházky. Letos jsme nově zavedli chůze s holemi Nordic walking do blízkého okolí
Čakovic, abychom udělali něco pro své tělo. A abychom rozšířili i oblast jazykových
znalostí, začali jsme s výukou anglického jazyka a zavedli kurzy posilování paměti.  
Z počátku byl zájem seniorů o výuku jazyka tak velký, že nestačila ani kapacita míst.
Později účast začala slábnout a naši senioři si přestali věřit.  Vše se nakonec v dobré
obrátilo a přes počáteční neúspěchy se naši senioři zapojili jak do výuky angličtiny, tak
do kurzu posilování paměti. Kurzy se nakonec setkaly s velkým úspěchem a chtěli
bychom, pokud nám to rozpočet dovolí, pokračovat i v příštím roce. 
Cesta do klubovny je každému seniorovi z naší městské části otevřená, postačí k tomu
jen přijít některou středu od 14 hodin a zapojit se do naší činnosti. Všichni vás velice
rádi přivítáme. 

Přejeme veselé vánoce a š	astný Nový rok 2012!
Jindra Soroková

{SENIORŮM}

U nás v Čakovicích - zdarma - pro
své občany vydává měsíčně MČ
Praha - Čakovice, náměstí 25. břez-
na 121, 196 00 Praha - Čakovice,
IČ: 00231291 - tel.: 283 061
419, fax: 283 933 497, email:
u n a s @ c a k o v i c e . c z ,
me s t s k a . c a s t@cako v i c e . c z ,
www.cakovice.cz - za obsahovou 
a gramatickou správnost příspěvků
nesou odpovědnost autoři - redakce
si vyhrazuje právo příspěvky krátit,
redakčně upravovat, případně
nepřijmout k otištění - nevyžádané
rukopisy a fotografie se nevracejí -
za obsah inzerátu odpovídá výhrad-
ně inzerent - redakční rada: Rada
MČ - příjem inzerce: inzerce@cako-
vice.cz, tel.: 283 061 410 - evi-
denční číslo MK ČR E 14335 -
sazba: Trivia Group, spol. s r. o.,
tisk: Vydavatelství MAC, spol. s r. o.
- distribuci do všech poštovních
schránek v MČ Praha - Čakovice
zajiš�uje Úřad MČ - toto číslo vyšlo
v prosinci 2011.

25. setkání pětasedmdesátníků čakovické školy.

Členové klubu seniorů se aktivně věnují i studiu angličtiny.
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Přednášková a tématická odpoledne v klubu seniorů
PROSINEC 2011:

7. 12. 14.00 hod. Eva Sokolová "Předvánoční vyprávění o Pražském Jezulátku"
8. 12. 14.00 hod. Marie Menčíková "Tvoření adventních věnců" 

(větvičky, mašličky, přízdoby, štípačky, drátek, atd. s sebou).
14. 12. 14.00 hod. Miriam Kupková "Zdobení perníčků"

LEDEN 2012:
11. 1. 14.00 hod. Monika Haasová "Sny"
12. 1. 14.00 hod. Martina Červenková "Cvičení pro seniory"
18. 1. 14.00 hod. Eva Sokolová "Vltava v Praze - její mosty, ostrovy a nábřeží"
25. 1. 14.00 hod. Cvičení pro seniory s Martinou 
26. 1. 14.00 hod. Ing. Alena Čupová "Celostní alternativní medicína - úvod" 

(Pětidílný seminář)




