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U NÁS
V ČAKOVICÍCH
ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC

Přejeme vám krásné
a pohodové prožití
vánočních svátků

Kde je umístěna vánoční výzdoba

PRAHA 1

PRAHA 3

ulice: náměstí Jiřího z Poděbrad,
Havlíčkovo náměstí, Husitská,
Koněvova, Táboritská, Seifertova,
Vinohradská, Jana Želivského,
Jičínská

PRAHA 12

Strany 6 až 8

vánoční stromy: Sofijské nám.,
Komořany, Točná
ulice: Durychova, Čs. exilu,
Modřanská, centrum Komořan,
Cholupic a Točné, PF na kruhovém objezdu na ulici Čs. exilu
a Lhotecká

Strany 15 a 16

Podzimní úspěchy
čakovických
nohejbalistů

PRAHA 11

vánoční stromy: Jírovcovo nám.,
před KC Matky Terezy
ulice: na hlavních třídách, např.
Opatovská, Květnového vítězství,
okolí metra Chodov, Hviezdoslavova
další místa: budova Úřadu MČ
Praha 11

vánoční stromy: náměstí
I. P. Pavlova, Karlovo, Jiráskovo,
Ostrčilovo
ulice: Jaromírova, Vinohradská,
Bělehradská, Jugoslávská
další místa:
radnice na náměstí Míru
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PRAHA 10
vánoční stromy: Kubánské nám,
v parku Solidarita, u Vršovického
zámečku, v Malešicích u Oázy
ulice: Moskevská, Vršovická,
Počernická

Kam vyrazit v Praze užít
si Vánoce?

PRAHA 2

Rozhovor s čakovickým
farářem Stanislavem
Gorou

vánoční stromy: Václavské náměstí, Vodičkova, Peterské nám.,
Kozí plácek, Kampa, Betlémské
náměstí
ulice: např. Mariánské náměstí,
Masarykovo nábřeží, Smetanovo
nábřeží, Dvořákovo nábřeží, Václavské náměstí, Pařížská a další
hlavní tahy
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inzerce

Rozjeďte to s bonusem 25 tisíc Kč.
Přemýšlíte o novém autě a chcete prodat staré?
Pořiďte si nový vůz ŠKODA FABIA a získejte
bonus 25 000 Kč při výkupu Vašeho stávajícího
vozu. Navíc získáte paket Mobilita Plus
s prodlouženou zárukou na 5 let nebo
100 000 km zdarma.

NOVÁ ŠKODA

FABIA

Nová ŠKODA FABIA bude přesně podle vašich
představ.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTO ELSO s.r.o.
Cukrovarská 900/10
196 00 Praha 9
Tel.: 283 932 222
www.auto-elso.cz

25 000 Kč
Výkupní bonus

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů
ŠKODA FABIA: 4,7–4,9 l/100 km, 107–113 g/km

Zobrazený vůz je ilustrativní.
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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!
Jsme mladá rodina, koupíme pozemek v Čakovicích a okolí. Klidně i jen 200 m2, na výstavbu malého domku.
26.6.13
Tel. 775978167.

428001-ADC_inzerat[185x90] 06/2013.indd 1

Za účelem zdejšího bydlení mé
rodiny KOUPÍME pozemek nebo
dům v Čakovicích, či blízkém okolí.
Cena rychle, dle kvality, možno stav
k rekonstrukci, demoliční i nový RD.
Děkuji za nabídky 603801499.

Přijmeme pracovnice kompletace
papírenského zboží.
Jednosměnný provoz. Provozovna
Praha 9 - Čakovice. Informace po - pá
od 8:00 do 15:30 tel.č. 724776102,
724776103 nebo na email:
cakovice.eurodelta@volny.cz

13:19

KADEŘNICTVÍ MEGGII
Dopřejte svým vlasům profesionální
péči a objevte současné trendy.
Nejnovější trendy a profesionální
produkty.
Pavla Beneše 750/12, Praha 9 –
Letňany, tel. 775 473 782

mĚStSkÁ čÁSt 3
Milí Čakovičtí, Miškovičtí a Třeboradičtí,
Vánoce jsou už za dveřmi. V minulém úvodníku
jsem psal o tom, že bylo letos obtížné zajistit vánoční výzdobu, protože došlo ke změně způsobu
správy veřejného osvětlení ze strany hlavního města Prahy. A z tohoto důvodu je nedostatek lidí, kteří
umí vánoční výzdobu instalovat. Přesto se podařilo ozdobit naše „živé“ vánoční stromky včas, a to
tradičně u zámku, u radnice a také v Miškovicích.
V Třeboradicích jsme nově nechali místo břízky
u rybníka ozdobit jehličnan vedle kostelní věže.
Poděkování za to patří více lidem, hlavně ale Lence Maříkové. Příští rok bychom chtěli i v Miškovicích ozdobit nějaký jehličnan, který je pro zdobení
hezčí. I v Miškovicích a Třeboradicích bychom rádi
připravili sousedská setkání spojená s rozsvícením stromečku ve spolupráci s místními komisemi
Rady pro Miškovice a Třeboradice, místními spolky
a školkami v Miškovicích a Třeboradicích.

tak i spolky a farnost při kostele sv. Remigia. V době,
kdy se vám dostane toto číslo do rukou, nás čeká
ještě například Sousedský třeboradický Advent,
setkání se seniory, dětská půlnoční mše, půlnoční mše, štědrovečerní zpívání koled nebo Rybova
mše vánoční, a to dokonce dvakrát. V podání obou
našich skvělých sborů, které v Čakovicích máme.
Nejprve na Štědrý den v podání Cameraty a poté
na druhý svátek vánoční i v podání sboru Gaudium
Cantorum.
Milí přátelé, vážení spoluobčané, přeji vám, ať
svátky vánoční strávíte v klidné a milé atmosféře,
v místě, které si sami vyberete a s těmi, se kterými
si přejete být.
Do nového roku 2019 vám přeji pevné zdraví, štěstí, pohodu a osobní spokojenost.

S úctou, váš starosta Jiří Vintiška

Adventní čas je v naší městské části tradičně bohatý i na kulturní akce, které pořádají jak místní školy,

Čakovická farnost má nového "šéfa". Stal se jím Stanislav
Góra, se kterým jsme si velice příjemně popovídali.
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Rozhovor s farářem Stanislavem Górou

Chcete se podívat, jaká je vánoční výzdoba v různých částech
Prahy? Podívejte se na náš přehled toho nejzajímavějšího.

Kronikářské perličky

V oblíbeném seriálu historičky Jarky Krákorové se tentokrát
podíváme na to, co se na území dnešních Čakovic dělo v roce
1936.

Další úspěchy SOŠ

Čakovická gastronomická škola má za sebou další úspěchy.
A to v oboru kuchařském, i v oboru chovatel cizokrajných
zvířat.

Podzim u miškovických hasičů
Strana 14

Co se chystá o Vánocích v Praze?
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Z obsahu

Mladí hasiči z SDH Miškovice měli hodně bohatý podzim.
Vedoucí oddílu Lukáš Horský bilancuje celou závěrečnou
třetinu roku.

Úspěchy čakovických nohejbalistů

Jiří a Zdeněk Kalousovi posbírali skvělé úspěchy. Jiří se stal
mistrem světa ve dvojicích a Zdeněk mistrem republiky
singlistů.

U nás v Čakovicích – zdarma pro své občany vydává měsíčně MČ Praha – Čakovice, Periodický tisk úzmeního samosprávného
celku, Náměstí 25. března 121, 196 00 Praha – Čakovice, IČ: 00231291 – tel.: 283 061 419, fax: 283 933 497, email:
unas@cakovice.cz, mestska.cast@cakovice.cz, www.cakovice.cz. Za obsahovou a gramatickou správnost příspěvků nesou
odpovědnost autoři. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, redakčně upravovat, případně nepřijmout k otištění.
Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Redakce: Michal Káva.
Jazyková korektura: Michal Káva. Příjem inzerce: inzerce@cakovice.cz, tel.: 283 061 426. Evidenční číslo MK ČR E 14335.
Sazba: MS-Design, tisk: Vydavatelství MAC, spol. s r. o. Distribuci do všech poštovních schránek v MČ Praha – Čakovice
zajišťuje Úřad MČ – toto číslo vyšlo v prosinci 2018.
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Rozhovor

Farář P. Stanislav Góra je v Čakovicích spokojen. „Vždy jsem měl
štěstí na lidi kolem sebe,“ říká
»»Zavítáte-li na čakovickou farnost,
uvítá vás nový farář. Je jím Stanislav
Góra, se kterým se obyčejné povídání ve vteřině promění v příjemný
zážitek.
„Všem přeji, aby v sobě měli touhu žít život v plnosti a měli naději, kterou třeba
ztratili,“ říká v rozhovoru.
V Čakovicích jste novým farářem. Jakým způsobem se vlastně farnosti přidělují? Můžete si vybrat nebo je vám
nějaká přidělena?
Máme to trochu podobné jako na vojně.
(usmívá se) Diecézní biskup, což je v tomto případě kardinál Duka, nás posílá. Můžeme říct svůj názor, že z takových a takových důvodů žádám o zvážení. Myslím si
ale, že nejlepší je přijmout to hned. Věřím
totiž, že se za tím schovává to nejlepší, co
má pro nás Bůh připravené.
Jak se vám v Čakovicích líbí?
Jsem velice spokojen. Měl jsem vždy
štěstí na lidi kolem sebe. Hned na začátku mého působení jsem našel ochotné
spolupracovníky a lidi, kteří se chtěli zapojit a pomáhat. A navíc můj předchůdce páter Pavel mi připravil velice dobré

zázemí pro bydlení, takže vše bylo hned
od mého příchodu velice příjemné. Potkal jsem kostelní lidi i ty, kteří do kostela
nechodí a byl jsem mile překvapený otevřeností a vstřícností.
Jak vypadá takový běžný den faráře?
Farář to má trochu opačně než lidé, kteří
přes týden pracují a víkend mají volný.
Farář má nejvíce práce právě přes víkend
a sváteční den je pro něj pondělí. Lidé
většinou nedělají v neděli, já mám na
odpočinek, regeneraci sil a setkávání se
s přáteli pondělí. Můj týden tedy začíná
od úterý a trvá do neděle. V úterý se snažím třeba až do třinácté čtrnácté hodiny
nepřijímat žádné návštěvy a snažím se
připravovat na program, který mám po
zbytek týdne. Teď se budu připravovat
na setkání s mládeží, která vyžaduje trochu jiný přístup. Musím si dávat pozor,
abych se pokud možno vyhnul, když to
tak řeknu, „zbožným řečem“. (směje se)
Ve čtvrtek večer pak mám přípravu na
křest dospělých lidí, kteří konvertovali
a poznávají Boha v dospělosti. To vyžaduje zase jiný přístup. Jde často o velmi
vzdělané lidi a člověk musí být dobře připraven na jejich otázky. V nejbližší době
mě také čeká setkání se starosty okol-

ních městských částí, které pravidelně
pořádal jednou do roka můj předchůdce
z Vinoře. Zapomněl jsem dodat, že mám
od 1. srpna na starosti rovněž farnost ve
Vinoři. Den mi začíná od páté hodiny
ráno, abych měl čas na modlitbu. A den
končím tak kolem jedenácté.
Když chtějí lidé využít farářových služeb, mohou přijít sami od sebe nebo se
dopředu objednat?
To je dobrá otázka. Mnoho lidí se obává,
že když půjdou na nedělní bohoslužbu
do kostela, že se je tam bude snažit každý chytat a získávat. Ale tak to vůbec
není. Já mám naopak radost, když při
bohoslužbách vzadu vidím lidi, kteří nechodí pravidelně. Chtějí v posvátném
prostoru nasát trochu jinou atmosféru,
někteří říkají, že takto nabírají energii.
Z toho mám radost a vůbec to není tak,
že každému hned nabízíme kontakt. Právě tyto nedělní bohoslužby jsou ideální.
Každý si může anonymně vyslechnout,
o čem to je. Každý žije nějakými problémy, rodinnými, manželskými nebo tím,
co se děje kolem a bohoslužba pro ně
může být povzbuzením. Těším se také
vždycky na půlnoční mši, kdy přichází
hodně lidí, kteří jindy do kostela necho-

Rozhovor 5
dí. Líbí se mi, že mají své tradice a drží se
jich. Kněz stojí u dveří, přeje lidem krásné svátky, a kdo by chtěl, může požádat
o rozhovor. Pro setkávání jsou dveře farnosti otevřené každý čtvrtek od šestnácté do sedmnácté hodiny, kdy může přijít
naprosto kdokoliv.
Chodí často mladí lidé?
Překvapím.. ano! Pochopitelně většina
těch mladých pochází z věřících rodin.
Často jsou jediní věřící ve škole, ve třídě
a přes svou víru mohou zažívat i šikanu.
Spousta lidí si může myslet, že kostel je
v dnešní době už takový přežitek, ale
přibývá mladých lidí, kteří se nezabývají pouze počítačem nebo si nechtějí
život jen tak užívat a hodně přemýšlejí. Během svého působení jsem potkal
spoustu třinácti patnáctiletých mladých,
kteří hledali. Nešlo tady o chození nebo
nechození do kostela. To je až druhá věc.
Je to o hledání smyslu života a odpovědi
na otázku, kdo je to Ježíš Kristus. Jestli
to je snílek, největší lhář nebo je v tom
něco více. Za svůj život jsem potkal jednu jedinou osobu, která přišla do kostela
a tam se obrátila na víru. Jinak je to vždy
o osobním kontaktu a hledání mimo
kostel.
Je přístup k mládeži jiný? Potřebují
dnešní mladí přístup k víře takový...
modernější, živější?
Máte pravdu, přístup musí být úplně
jiný. Naše setkávání je teprve na začátku,
takže oni jsou ještě takoví trochu pasivní, ale vnímám, že jsou otevření a že mají
zájem. Pro mě je důležité, aby cítili, že nejsou divní, že nejsou výjimka. I když konkrétně v Čechách nebo v Praze chodí do

kostela jen několik procent lidí. Ukazuji
jim i to, jak to funguje v jiných státech,
které nebyly dotknuty komunismem.
Povídali jsme si třeba o Nicku Vujičičovi,
člověku, který se narodil bez rukou a nohou. Měl opravdu těžký život, byl blízko
sebevraždě. Někdo si může říci, co je to
za život být takhle postižený. Ale on je
ženatý, má dvě děti a mluví o Boží lásce. Dá se to najít v češtině na youtube.
Když mladí vidí, že jsou lidé, kteří mají
horší startovní čáru, a přesto dokáží prožít krásný život, je to pro ně povzbuzení.
Jednou jsme si pustili i jeden díl Simpsonů, Homer a desatero aneb Každý krade,
jak dovede. Seriál moc nemusím, ale
tento díl je skvělý. Je tam ukázané, jak se
v každém z nás může něco změnit. Mladým lidem je potřeba nabídnout nejen
informace o víře, ale i zážitek. A musím
to zažívat s nimi, jinak to není autentické.
Blíží se vánoční svátky, jak osobně se
vás tyto svátky týkají? Je to i pro vás takové symbolické vyvrcholení roku?
Je to tak. Pro kněží a faráře je to služba
lidem. Je mi líto, když na půlnoční vidím kněze, jak někomu vyčítá, že chodí
pouze jednou za rok při této příležitosti, to opravdu nechápu. Já jsem naopak
hrozně vděčný, že v tom člověku někdo
v minulosti zasel tuto tradici, která je
nejenom krásná, ale hlavně v člověku
zůstává a pomáhá vytvářet určitý žebříček hodnot. Je to nejvíce náročný čas,
kdy si to člověk ani nestihne sám osobně
vychutnávat, ale vychutnává si pak zpětnou vazbu od lidí, jejich dojetí. Pro mnoho lidí jsou Vánoce Štědrý den a pak první a druhý svátek vánoční, ale my máme
slavení až do 6. ledna. Jde o období, kdy

si chceme vychutnat to, že se Bůh chtěl
přiblížit k člověku a stát se pro něj srozumitelným. Sám se proto stal člověkem.
To je krásná zpráva, evangelium. Až do
Tří králů má tedy farář co dělat, ale čerpá
z toho pak po celý rok.
Jak vy osobně vnímáte to, co se v dnešní konzumní společnosti z vánočních
svátků stalo? Podstatu Vánoc vidí
spousta lidí v něčem úplně jiném.
Dříve jsem to odsuzoval. Teď to beru
jako znamení. Jak řekl svatý Augustin,
který žil na přelomu čtvrtého a pátého
století: "Neklidné je naše srdce, dokud
nespočine v Bohu". Říká tím, že naše
srdce se nespokojí s tím, co je hmotné.
I přesto, že každý chce víc a víc, srdce se
cítí prázdné. Věřím, že srdce se otevírá
touhou po naplnění, ne hmotnými věcmi. Lidé nemusí být stejně věřící jako já,
ale souhlasím s Tomášem Halíkem, který říká, že nejsme ateisté, naopak, jsme
duchovně založení. Touha po spirituální
dimenzi v nás je. Modlím se za to, aby se
lidé jednou na tu cestu hledání vydali.
Není to úplně lehké. Člověk pořizuje věci
pro děti, pro druhé, to není špatně, naopak. Jenže v tu chvíli má pocit, že víc už
není. Ale nevzdávejme se hledání, protože je víc, je mnohem víc.
Co byste popřál lidem na závěr roku?
Mě se u Židů hrozně líbí, že když mají přípitek, tak neříkají "na zdraví". Spousta lidí
totiž zdraví nemá, jsou třeba připoutaní
na postel, nemohou se hýbat. Ale i když
člověk nemá zdraví, tak může být šťastný. Židé při přípitku říkají "l´ chaim", což
znamená "na život", na život a na plnost
života. Všem, kteří tyto řádky čtou, přeji,
aby v sobě měli touhu žít život v plnosti
a měli naději, kterou třeba ztratili. Existuje krize, katastrofa, bolest, ale také šance
přejít k plnosti života.

Text: Michal Káva
Foto: Farnost Čakovice
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vánoce v praze

stojí občesrtvení
na vánočních
trzích?
Kolik stojíKolik
občerstvení
na vánočních
trzích?

připravil, foto: adam Snellgrove

Staroměstské
a Václavské
náměstí

Anděl

náměstí
Míru

Malostranské
náměstí

Opečená šunka
(100 g)

99 Kč

59 Kč

50 Kč

nenabízí

Halušky se zelím
(100 g)

49 Kč

25 Kč

30 Kč

nenabízí

Trdelník

70 Kč

60 Kč

50 Kč

60 Kč

Svařák

60 Kč

45 Kč

45 Kč

50 Kč

Klobása

80 Kč

65 Kč

70 Kč

60 Kč

Langoš

70 Kč

60 Kč

45 Kč

nenabízí

Šneci (6 kusů)

180 Kč

nenabízí

nenabízí

nenabízí

Kde koupit živý vánoční stromek?

vánoce v praze 7

Kde koupit
živý vánoční stromek? PRAHA 9
PRAHA 6

PRAHA 1

de

Kde koupit živý vánoční »stromek?
Vítězné náměstí

deník

Kde koupit
živý vánoční
stromek?
Kde koupit
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Než si stromek ozdobíte
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výzdoba
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PRAHA 1

Praha 13

vánoční stromy:2Václavské náměstí, Vodičkova, Peterské nám.,
Kozí plácek, Kampa, Betlémské
náměstí
ulice: např. Mariánské náměstí,
Masarykovo nábřeží, Smetanovo
nábřeží, Dvořákovo nábřeží, Václavské náměstí, Pařížská a další
hlavní tahy
PRAHA 2

Praha 20

Praha 3

Praha 17
Praha 5

8

Praha 15

PRAHAPraha
10 21

4

Praha 4

11

vánoční stromy: Kubánské nám,
v parku Solidarita, u Vršovického
zámečku, v Malešicích u Oázy
ulice: Moskevská, Vršovická,
Počernická

Praha 11

2

Praha 22

3

Praha 16

Praha 12

VILA: EVA BRENDLOVÁ,
vánoční stromy: náměstí

I. P. Pavlova, Karlovo, Jiráskovo,
Ostrčilovo
ulice: Jaromírova, Vinohradská,
Bělehradská, Jugoslávská
další místa:
radnice na náměstí Míru

PRAHA 12
vánoční stromy: Sofijské nám.,
Komořany, Točná
ulice: Durychova, Čs. exilu,
Modřanská, centrum Komořan,
Cholupic a Točné, PF na kruhovém objezdu na ulici Čs. exilu
a Lhotecká

PRAHA 3
ulice: náměstí Jiřího z Poděbrad,
Havlíčkovo náměstí, Husitská,
Koněvova, Táboritská, Seifertova,
Vinohradská, Jana Želivského,
Jičínská
další místa: budova radnice

PRAHA 13
vánoční stromy: Šostakovičovo
nám., tržiště Luka
ulice: Sluneční náměstí, komunitní centrum, kostel svatého
Jakuba

PRAHA 4
vánoční stromy: ve foyer Úřadu
městské části Praha 4, deset
vánočních stromků se světelnými
řetězy ve významných parcích
ulice: 25 významných ulic
další místa: fasáda historické
nuselské radnice

PRAHA 14

PRAHA 5
vánoční stromy: Štefánikova,
náměstí 14. října, Tilleho náměstí,
Trnkovo náměstí
ulice: náměstí Kinských, Arbesovo
náměstí, Štefánikova, Zborovská
a Lidická
PRAHA 6
312 dekorů na sloupy, 255 světelných sítí na výzdobu listnatých
stromů, 52 světelných řetězů
ulice: Bělohorská, Dejvická,
Jugoslávských partyzánů,
Kyjevská, Na Petřinách,
Šolínova – farmářské trhy
a kluziště, Patočkova, Vlastina,
Wuchterlova, Čs. armády, Písecká brána, V středu, Vítězné
náměstí

PRAHA 8

PRAHA 9

vánoční stromy: Karlínské
a Elsnicovo nám., před KD Ládví,
hřiště ZŠ Glowackého
ulice: ozdobeno bude 300 stožárů veřejného osvětlení
v hlavních ulicích
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4
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4

4

2

PRAHA 15
vánoční stromy: Veronské náměstí, Chudenická, Domkářská,
Boloňská
ulice: 6 různých druhů dekorů
na 184 místech

Praha 19

2
Praha 1

vánoční stromy: Kyje, Jahodnice,
Lehovec, 2× Hutě, Hloubětín,
před budovou úřadu, před stanicí
metra Rajská zahrada
ulice: 115 dekorů na sloupech
veřejného osvětlení
další místa: výzdoba vchodů do
Úřadu městské části Praha 14
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PŘIPRAVILA: EVA BRENDLOVÁ,

žádnou výzdobu neinstaluje,
finančně podpoří předvánoční
akce pro veřejnost

Praha 8

Praha 13

vánoční stromy:
Strossmayerovo a Ortenovo
nám.
ulice: výzdoba na hlavních
tazích, např. Dukelských hrdinů,
Komunardů, Strossmayerovo
náměstí, Milady Horákové
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PRAHA 11

vánoční stromy: Jírovcovo nám.,
před KC Matky Terezy
ulice: na hlavních třídách, např.
Opatovská, Květnového vítězství,
ZDROJ:
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okolí metra Chodov,
Hviezdoslavova
další místa: budova Úřadu MČ
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A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

Užitkové
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Klub seniorů přeje všem
svým členům příjemné prožití
vánočních svátků a hlavně pevné
zdraví po celý příští rok

05.12.18 18:37

Kulturní komise při MČ Praha – Čakovice
vás zve na

KAŽDOROČNÍ
SETKÁNÍ
SENIORŮ
17. prosince
od 16:00 hodin

SOŠ A SOU Čakovice, Ke Stadionu 623, Čakovice

Z důvodu rekonstrukce
klubovny se v měsíci lednu
nekonají přednášky.

Program:

Hana Švejnohová

Lenka Filipová – Kudelová

10

historie

Kronikářské perličky – rok 1936
Leden
V platnost vstoupilo snížení míry úrokových sazeb. Přinese výhodu těm, kdo
pracují s úvěrem a dlužníkům, jmenovitě dlužníkům na selských usedlostech,
domech, obcím a státu. Novou úpravou
jsou poškozeni vkladatelé, střádalové,
majitelé cenných papírů a ústavy peněžní. Naše hospodářské zotavení po těžké
krisi postupuje pomaleji než ve většině
jiných států. Nastalo sice zlepšení, ale
nepatrné. U nás starosta sděluje na sociální komisi, že Václav Kejha je nepolepšitelný tulák, který nadělal obci 104 Kč
dluhu stravováním a nocležným. Podporovaných osob je v obci 64. Vyhořela
osamělá stodola náležející velkostatku
při silnici do Kbel. Zapálena byla též stodola statkáře Šenfelda v Mratíně. Pachatel neznámý. V noci na 16. vypukl požár
v Avii. Shořela lakovna a část hangáru.
Mrzne celé dny.

Únor
Padá sníh celý den, děti vytahují sáňky
a oživují všechny cesty, hlavně kde je
vršek. Hostinští a cukráři dovážejí led.
Místní komise proti útokům leteckým
zahajuje svou činnost. Sokol má v republice asi 1000 sokoloven postavených
obětavostí členstva, jejich pozemky mají
cenu asi 93 miliony Kč, sokolovny samy
325 milionů.

Březen
Stavitel p. Čeněk Lukeš začíná se stavbou školy. Založen místní spolek Červeného Kříže. Předsedal MUDr. Václavek

a řečníkem byl MUDr. Kocourek z ústředí
v Praze. Řečnil velmi působivě. Přihlásilo
se na 90 členů. Odpolední pouť sv. Matěje v Šárce vylákala i mnoho účastníků
zdejších. Stravovací příspěvky pro nezaměstnané byly poskytnuty 98 ženatým,
28 svobodným, 20 vdovám a 113 dětem.
Konají se odvody. Do sokolovny přicházejí mladíci pravidelně s hudbou, doprovázeni příslušníky svých rodin, neb
svými láskami. Z Čakovic šlo 27 branců
a 25 bylo odvedeno. Dvůr Miškovice
prodala firma Schoeller a spol. ve Vídni
panu Antonínu Tille, řediteli Živnobanky
v Bubenči za 3.310.240 Kč. Zakvétají meruňky.

Duben
Na Hod Boží velikonoční všude plno výletníků. 12. Spolek Baráčníků v krojích
průvodem s hudbou jdou po obci k pomníku padlých v parku. Při stavbě školy
dosaženo úrovně přízemí. Schválena
odměna 700 Kč při zřizování ústředního
topení. Rovněž povoleno zavedení vltavské vody do školy. Staviteli Lukešovi povolena výplata 1.000.000 Kč. V sokolovně sehrána byla divadelní hra Kukačka.

Květen
Habešský císař Haile Selassie opouští
svou říši, která trvá přes 4000 let s odůvodněním, že nepřítel usiluje o jeho život. Hlavní město převzali Italové. U nás
na Masarykově třídě č. 129 přistavuje
Antonín Bradna v zahrádce při silnici
dva krámy a v č. 41 v téže ulici Václav Círek přistavuje poschodí a spodek domu
upravuje jako skladiště a krám. Stavba

školy dosahuje I. patra. 24. přecházela
silnici před zámkem Anna Černá a nesla
na hřbitov kytici. Po silnici jel p. Bém ml.
na motocyklu. Vyhýbal se, i ona se vyhýbala. Srazili se. Bém spadl, vyrazil si dva
zuby a potloukl se. Černá zraněna byla
v bedrech, odvezena do nemocnice,
kde pobyla do srpna, aniž byla vyléčena.
V Praze přehlídka vojska. V Palestině krvavé nepokoje. Arabové proti Židům.

Červen
Místní Sokol má karneval. Konal se průvod a závody dětské na koloběžkách a jiných vozidlech. Na stavbě školy docíleno
rovnosti. Na škole pracujícím 92 lidem
poskytnuta byla odměna při rovnosti
obvyklá, každému 15 Kč a třem vedoucím po 50 Kč. Ve Kbelích na letišti konal
se letecký den, který přilákal na 400.000
diváků. Imposantní byl pohled, když ve
vzduchu kroužilo 150 letadel. Nebyl to
však pohled radostný v předtuše toho,
k čemu jsou určena. Na motocyklu zabil
se po srážce s autem Ant. Kouba, člen
obecního zastupitelstva. Na Den Božího
těla konal se průvod s hudbou a množstvím družiček i dospělých ke čtyřem oltářům. 14. Čakovická pouť přilákala hodně lidí i z okolí. V odpoledních hodinách
byly ulice plny a nové náměstí sotva
stačilo pro atrakce všemožných druhů.
Sociální demokracie oslavuje založení
strany před 40ti lety a DTJ před 30ti lety
v místnostech restaurace pana Trykala.
Vzpomenuto bylo i doby, kdy pan senátor Vojta Beneš, jako zdejší učitel působil
v místní DTJ.

Červenec
Uzavřena dohoda mezi Rakouskem
a Německem. Německo slibuje Rakousku zachování samostatnosti a Rakousko
nebude bránit v zemi šíření Hitlerismu.
Dardanely postoupeny pod ochranu Turecka. Ve Španělsku šíří se povstání proti
komunistické vládě. U nás 5. večer koná
se oslava, jako jiná léta, Mistra Jana Husa.
Zde byl průvod z cvičiště DTJ k soše Husově, kde k významu Husově promluvil
učitel Andrš. Slavnost ukončena zapálením hranice. Letos je všude neobyčejné
množství hub a pěkné hřiby prodávají se
na trhu nejvýše za 3 Kč. Podpůrný spolek
Rovnost pořádá koncert v zahradě u Hrdinů, při tom je hra v kuželky, kolo štěstí
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Dělníci na stavbě školy
a loterie. Zábava byla hojně navštívena.
V sokolovně se tancuje na parketu a fotbal má rovněž hojnou návštěvu.

Srpen
Ve Španělsku povstání trvá a mění se
v občanskou válku. Hitler prodloužil vojenskou službu a zdvojnásobil armádu.
V Berlíně se koná XI. olympiáda, ve které
Německo získává 33 zlatých, 26 stříbrných a 30 bronzových medailí… (Československo 3 zlaté medaile). U nás po 14
dnů vystupuje divadelní společnost Otilie
Hrubinové v hostinci U Sládků při slušné
návštěvě. V Třeboradicích pouť vylákala k
návštěvě mnoho zdejší mládeže. Stavba
školy blíží se svému ukončení.

Září
Továrna Avie jako společnost na výrobu
letadel, postavena je na pozemku ved-

le samých Čakovic. Nejhorším zlem je
hluk, který působí letadla, když se motor zkouší. To trvá 30 hodin a když letadla ještě poletují nad hlavou je pekelný
hluk. A letouni nejraději krouží nad obcí.

Říjen
4. koná se posvícení, chudší než léta předešlá. Místní komité pro ochranu proti
leteckým útokům dělala první zkoušku
poslušnosti mezi obyvatelstvem. Po zahoukání v 8 večer pohaslo všechno světlo a tma trvala až do půl desáté. 28. Národní svátek Prohlášení samostatnosti.
Letos ozdobuje se více domů a Praha
ještě tak krásna nebyla jako dnes. Zde
oslavovalo se otevření nové obecné Benešovy školy s tímto programem: 1. Průvod obcí, 2. Pietní vzpomínka u pomníku
padlých vojínů, 3. Rozloučení se starou
budovou, 4. Před novou školou slavnost-

Senátor Vojta Beneš při slavnostním otevření školy

ní sbor zapěje Slavibor, 5. Uvítání, 6. Slavnostní projev senátora p. Vojty Beneše,
7. Projevy přítomných hostí, 8. Předání
budovy místní školní radě a předání klíčů řediteli školy. Před školou mimo dětí
shromáždilo se 2000 lidí. Řeč p. Beneše
byla sledována s velkým zájmem za hrobového ticha. Potlesk nebyl k ukončení. Při prohlídce vysloveno bylo uznání
účelnému modernímu zařízení školy,
která bude vzorem pro nové školy venkovské. Zapěním národní Hymny ukončena tato památná pro obec slavnost.

Listopad
Ve Španělsku bojuje se urputně o Madrid. Na straně vládní pomáhají dobrovolníci z Ruska, na straně povstalců z Německa a Itálie. Válka stává se pouhým
vražděním. U nás finanční komisi předložena zpráva o vydání za novou školu. Stavitel obdržel již ve 13ti splátkách
910.000 Kč, poslední splátka 12. října. Za
práce mimo budovu náleží staviteli ještě
32.000 a za vícepráce 45.762 Kč.

Prosinec
Eduard VIII. král anglický, císař indický
vzdal se trůnu a nastoupil jeho bratr Jiří
VI. V Praze konal se pohřeb Naděždy Kramářové. 12. před poštou postaven obcí
vánoční stromek republiky, ozdoben byl
elektrickými žárovkami. O Boží Hod pořádaly dobročinné místní spolky a politické
strany vánoční nadílky pro děti svých členů. Je dosti jasno a velký jinováč.

Připravila Jarka Krákorová
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školství

Gastronomická škola v Čakovicích útočí na přední pozice
»»Ve dnech 22. 11. a 23. 11. 2018
proběhl třináctý ročníku soutěže
Český kapr 2018, který se uskutečnil v rámci veletrhu Gastrofest
v Českých Budějovicích.
Ve čtvrtek 22. 11. se žákyně SOŠ a SOU
Čakovice Nikola Bálková zúčastnila finálového kola, ve kterém měla v časovém
limitu 45 minut připravit 4 porce hlavního pokrmu s přílohou na téma „Kapr
v moderní úpravě“. Nikola Bálková s kap-

rem na bylinkách, holandskou omáčkou,
smetanovými bramborami a batátovým
pyré dokázala vybojovat zlatou medaili
a pohár, čímž dokázala, že SOŠ a SOU
v Praze Čakovicích vychovává skutečné
gastronomické odborníky.
Pravdou je, že gastronomické odborníky
mohou vychovávat pouze skuteční gastronomičtí odborníci a to v pátek 23. 11.
potvrdil učitel odborného výcviku a zároveň šéfkuchař SOŠ a SOU, Praha – Ča-

kovice pan Václav Pergl, který v prestižně
obsazené kategorii seniorů získal celkově třetí místo – bronzovou medaili.
Panu Perglovi zdatně sekundoval i jeho
kolega – zástupce šéfkuchaře a učitel
odborného výcviku Martin Franc, který naší školu reprezentoval na soutěži
„Školní jídelna zdravě a chutně“. V konkurenci čtyřiceti dalších týmů pražských
jídelen obsadil 2. místo a získal pro naší
školní restauraci stříbrnou medaili.
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Mgr. Věra Nováková s žáky oboru Chovatel cizokrajných zvířat.

Žáci SOŠ a SOU, Praha – Čakovice byli spolupořadateli
mezinárodních výstav Exota Olomouc 2018 a Exotika 2018
»»V letošním roce v říjnu se naši
žáci a žákyně oboru Chovatel cizokrajných zvířat zúčastnili dvou velkých chovatelských výstav.
Nejprve skupina deseti žáků z druhého
a čtvrtého ročníku, společně s učitelem
odborného výcviku panem Michalem
Kadlecem, vycestovala na mezinárodní
výstavu exotického ptactva Exota Olomouc 2018. Tato akce se koná vždy jednou za dva roky a naši žáci byli opět přizváni, aby pomohli organizátorům.
Pro veřejnost byla výstava otevřena od
pátku 12. října do neděle 14. října, ale již
od úterního rána naši chovatelé pomáhali se stavbou voliér a přípravou jejich
vybavení v jednotlivých pavilonech.

Na této prestižní mezinárodní výstavě
bylo k vidění mnoho vzácných druhů
exotických ptáků a naši žáci měli výjimečnou možnost si je zde nejen důkladně prohlédnout, ale též se podílet
svou prací na péči o ně během výstavy.
Od pátku do neděle naši žáci společně
s panem učitelem pomáhali připravovat krmení a vyměňovali zvířatům vodu.
V průběhu vlastní výstavy se střídali při
dozoru u voliér a podávali informace
návštěvníkům. Po skončení výstavy pak
čekal naše chovatele velmi náročný úkol
při jejím úklidu.
Ředitel výstavy pan Jan Sojka žákům
a žákyním osobně poděkoval a domů
si odvezli čestnou cenu za svůj pracovní
výkon.

Druhou velkou akcí byla neméně zajímavá výstava Exotika 2018, která se koná
každoročně v areálu Výstaviště Lysá nad
Labem. Letos proběhla v termínu 26. až
28. října. Jedenáct žáků pod vedením
Anety Vychytilové (absolventky naší
školy) zde pracovalo už od úterý 23. října. Každý den od brzkých ranních hodin
se až do pozdního večera starali o své
zvířecí svěřence – exotické ptáky, savce
i plazy.
Ředitel výstavy pan Ladislav Žoha ocenil
práci našich žáků a žákyň krásným pohárem, který jim bude připomínat neopakovatelné zážitky a přátelskou atmosféru, která na Výstavišti po celou dobu
panovala.
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hasiči

Podzim u miškovických hasičů
DOD
V sobotu 1. září pořádal náš sbor Den
otevřených dveří na naší hasičské zbrojnici pro děti každého věku, ale i jejich
rodiče. Akce proběhla již potřetí. Den
otevřených dveří slaví každoročně velký
úspěch. K vidění je nejen naše technika
a činnost HZS hl.m.Prahy, městské policie, Policie ČR, ZZS, ale také nově BESIPu.
Děti se během odpoledne dozvědí mnoho důležitých informací o práci složek
IZS. Například, jak se zachovat u dopravní nehody, podaní správné první pomoci
atd. Během dne také probíhají ukázky
záchranných složek, ale také naší hasičské mládeže, která se zde prezentovala
s ukázkou požárního útoku a také oblíbeného hašení baráčku, což za velkého
potlesku skvěle zvládli. K vidění byla
také výstava historických, ale také současných fotek z činnosti našeho sboru
a mládeže. Pro děti byly také připraveny
disciplíny jako lukostřelba, hasičská lanovka a hod míčkem na terče.
Poděkování patří našim členům sboru,
dále pak Magistrátu hl. m. Prahy, Městské části Praha Čakovice.
Memoriál J. Bednáře v požárním útoku v Lipencích
V sobotu 15. září jsme se s naším mladším družstvem nováčků účastnili požárních útoků v Lipencích, kde se naše děti
umístily na 15. místě.
Závod požární všestrannosti
O O víkendu 14 a 15. října jsme se účastnili závodů s naší dorostenkou v kategorii jednotlivci, dále pak pětičlennou
hlídkou v kategorii mladší a jednou

hlídkou v kategorii starší, celopražského
závodu požární všestrannosti, tentokrát
v pražských Řeporyjích. Zde děti závodily v disciplínách jako střelba ze vzduchovek, orientace na mapě, zdravověda či
vázání uzlů. Naše jediná dorostenka Tereza Dvořáková se umístila na úžasném
2. místě v kategorii Dorost. Mladší hlídka
si doběhla pro krásné 11. místo z 31 hlídek v kategorii Mladší z celé Prahy. V neděli 15. října se hlídka starších umístila
na 15 místě celkem z 26. hlídek.
Všem moc děkujeme a gratulujeme.
Exkurze základní školy
Ve čtvrtek 8. listopadu nás navštívila třída ze základní školy z Ďáblic. Byla pro ně
připravena teoretická přednáška s ukázkou techniky a praktická ukázka hašení.
Memoriál Marty Habadové
O víkendu 10. a 11. listopadu jsme se
účastnili celorepublikového halového
závodu Memoriálu Marty Habadové
v běhu na 60 m s překážkami.
Jak vlastě ten závod probíhá? Většinou
se soutěží ve čtyřech závodních drahách
na tartanovém povrchu, úkolem závodníka je překonat bariéru u kategorie
mladších dětí a dívek vysokou 70 cm,
pouze u starších kluků je bariéra vysoká
150 cm. Poté si musejí vzít dvě hadice,
které jsou umístěny za bariérou a běží ke
kladině, kde hadice za běhu rozmotají,
poté seběhnou k rozdělovači, tady musí
hadice a proudnici pospojovat k sobě
a doběhnout co v nejkratším čase do
cíle. Vypadá to jednoduše, ale není tomu

tak, záleží zde na rychlosti a šikovnosti
závodníka.
V sobotu 10. listopadu v kategorii Starší dívky závodila Elen Vancová, která se
umístila 196. místě. V Neděli 11. listopadu kategorii Mladší chlapci se Šimon Šedivý umístil na 161 místě.
V kategorii Mladší dívky se Gábina Kafková umístila na 92. místě a Adéla Prášilová na180. místě.
Mikuláš
Mikulášská nadílka pro mladé hasiče a jejich sourozence s rodiči proběhla 3. prosince v prostorách hasičské zbrojnice v Miškovicích. Pro děti byl připraven program
již od 16:30h. Mikuláš přišel tradičně v doprovodu čerta s andělem. Čert si nikoho
naštěstí neodnesl a tak Mikuláš s andělem
obdaroval všechny děti. A pro příští rok
nám přislíbil opět svou návštěvu.
I když závodní sezona 2018 skončila, děti
se od prosince nejen připravují na další
závody v uzlování, které se budou konat
9. března 2019 v Horních Měcholupech,
ale také probírají například odznaky odborností u hasičů, první pomoc atd.
Přejeme krásné prožití vánočních svátku a vše nejlepší do nového roku 2019

Za hasiče Lukáš Horský
Stále probíhá nábor nových členů
do Oddílu mladých hasičů (7-17 let)
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Zlatý hřeb podzimu: Češi přepsali dějiny,
mají zlatý hattrick. Slaví i Jiří Kalous
»»Dlouhých

24 let čekala česká
mužská nohejbalová reprezentace
na chvilku, kdy na světovém šampionátu jednotlivých disciplín urve
zlatý hattrick. Zatímco jejich slovenský rival to s báječnou generací před
lety zvládl, Češi stále čekali. Až na
3. mistrovství světa mužů federace UNIF v rumunské Kluži se pod
českou vlajkou zlatě zablýsklo hned
třikrát. A čakovický Jiří Kalous se
může pyšnit zlatou medailí z dvojic.
Ve dvojkách, které se kromě počtu dopadů liší i délkou hřiště (zadní čárou je
podávací čára u českého hřiště), trenér
Gulda nominoval trojici Pavel Kop, Lukáš
Rosenberk a právě novice Jiřího Kalouse.
Českému výběru měl cestu ke zlatu nejvíce znepříjemnit úhlavní rival ze Slovenska, obhajující titul v této disciplíně.
Ostatní výběry mohly překvapit, nikoli
však ohrozit české ambice. Ty se začaly naplňovat "povinnými" výhrami nad
Ukrajinou a Maďarskem v základní skupině i nad Jižní Koreou a Švýcarskem ve
čtvrtfinálové skupině.

V semifinále domácí Rumuni vzdorovali
jen v jednom setu a finále bylo na světě.
A bylo to finále hodně bojovné. První set
totiž urvali poměrem 11:9 Slováci (Brutovský, Kilík), kteří se ve druhé polovině
setu po střídání Kilíka Stupákem utrhli.
A české duo (Kop, Rosenberk) dlouho

prohrávalo i ve druhé sadě (7:9), pak ale
Slováci chybovali v útoku a po střídání
Rosenberka Kalousem se stav srovnal.
A nejen srovnal, Češi zvítězili 14:12. Jenže zaplatili krvavou daň. Za stavu 12:11
se nepříjemně zranil Kop a turnaj pro
něho skončil. Oba čeští leváci ale zabojovali, ve třetím setu úspěšně odvrátili
slovenský mečbol za stavu 10:11 a nakonec soupeře (i s navrátilcem Kilíkem)
dorazili 14:12.

Jednotlivci: 1. Česko, 2. Slovensko, 3. Švýcarsko, 4. Francie
Dvojice: 1. Česko, 2. Slovensko, 3. Rumunsko, 4. Jižní Korea
Trojice: 1. Česko, 2. Slovensko, 3. Rumunsko, 4. Jižní Korea
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Zdeněk Kalous novým mistrem singlistů
To nám to letí! Domácí mužský šampionát v tuzemsku kdysi hodně neoblíbené
disciplíně zapsal už čtvrtstoletí své existence. Není pochyb o tom, že právě singl
udělal největší herní pokrok a není troufalé říci, že tento trend bude pokračovat.
Stačí se podívat na výkony některých
mladých hráčů, kteří se na scéně začínají
zabydlovat. Proto snad ani není zase tak
obrovským překvapením, že mladá generace singlistů o sobě dala na letošním
mistrovství republiky pořádně vědět.

fektně bez chyb. Dostal mě pod tlak a začal jsem kazit,“ řekl k brzkému vyřazení.
První kolo pavouka bylo také konečnou
pro J. Kalouse (Čakovice), který nezvládl
souboj s Veselým (Holice). Ve čtvrtfinále se diváci zkráceného setu nedočkali.
Kolenský (Čelákovice) si poradil s Mrákavou, O. Vít (Žatec) s Veselým, Z. Kalous
(Čakovice) s Hronem (Karlovy Vary) a Kučera (Čakovice) s Hanusem (Modřice).
Dva pokusy na medaili, to byla výsada
elitního kvarteta dne, ve kterém se sešli
tři bývalí mistři republiky této disciplíny
a jeden vážný uchazeč. V prvním semifinále úřadující singlový mistr světa O. Vít
padl s Kolenským. V oddílovém derby
Z. Kalous ve třetím setu udolal Kučeru.

Nejlepší singlisté v posledních letech
zvykli na sportovní halu v Nymburce.
V pořadí 25. mistrovství ČR se letos zúčastnilo 29 hráčů. Co zajímavého pro diváky přinesly souboje v osmi základních
skupinách? Z elitních singlistů se nepakoval žádný, s výjimkou vsetínského Pla- Ten byl z porážky evidentně dost zklachého. Ten ve skupině smrti (Mrákava, mán a projevilo se to i v zápase o bronz,
Hron, Roba) skončil poslední. Zajíma- kde na sebe narazili hráči rozdílných hervější bylo v osmifinále. Tam svou pouť ních stylů. V prvním setu si O. Vít vytvořil
ukončilo několik kvalitních hráčů, mj. klíčový náskok 8:2, který podpořila velká
Doubrava (Šacung), Chalupa (Vsetín), Kučerova kazivost. Ve druhém setu ale
ti vypadli s dalšími favority. Soubojem čakovický hráč zpřesnil hru, ubyla chyvelkých jmen byl i duel Ladislava Stupá- bovost a nahradila jí agresivita. Rázem
ka s Mrákavou (Holice). Vsetínský vítěz vedl 7:3 a brzy se šlo do třetí sady. Tam se
posledních dvou ročníků šampionátu za stavu 7:6 parádně trefil O. Vít do růžku
ani v jednom z obou setů neměl nárok. Kučerova hřiště a byl to klíčový moment,
„Celou skupinu jsem odehrál v jiné hale zvláště když poté Kučerův útok skončil
a v osmifinále proti Kubovi Mrákavovi v autu. Na konec se nečekalo dlouho, Vít
hned první mečbol.
jsem na výhru Bývalé
neměl. Kuba
zahrál
per- proměnil
ligové
hvězdy
na přeborových
trávnících

Bývalé ligové hvězdy na přeborových trávnících
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Také finále přineslo konfrontaci dvou
herních stylů. Rozvážný až profesorský
styl Kolenského versus agresivní hra dorostence Z. Kalouse, kdo vyhraje? Pravdou je, že čakovický hráč několik setů
během dne dokázal neuvěřitelně otočit,
proto nemusel trpět přehnaným respektem k medailemi ověnčenému soupeři.
To hned také potvrdil v prvním setu, kde
se dostal do trháku na 6:3 a 8:5. Konec
setu ale nabídl drama, první tři setboly
Kalous vesměs zahodil vlastní útočnou
chybou a teprve za devítek trefil náramně a dlouhým úderem vymetl růžek
Kolenského hřiště. Ve druhém setu Kolenský zpřesnil hru a tentokrát to byl on,
kdo stavem 5:2 ovládl polovinu druhého
setu. Jenže poté Kalous předvedl to, co
dělá vítěze vítězem. Přidal na důrazu, zejména na podání a zcela rozvrátil Kolenského hru. 8:1 to bylo od stavu 2:5 na získané body z jeho pohledu, neuvěřitelné!
Konečné pořadí
1. Z. Kalous (Čakovice), 2. Kolenský
(Čelákovice), 3. Vít (Žatec), 4. Kučera
(Čakovice)

PAVEL ŠULTES

PAVEL GRZNÁR

Věk: 33 let
Tým: FC Přední Kopanina (3. místo)
Podzimní bilance: 13 zápasů - 10 gólů

Věk: 39 let
Tým: SK Třeboradice (5. místo)
Podzimní bilance: 12 zápasů - 2 góly

Jeho zásluhou je Kopanina nejofenzivnějším týmem
v soutěži, na podzim dala 50 gólů.

Spojení trestného kopu a jeho levačky je pro brankáře
noční můrou. Nenápadná hvězda soutěže.

„Nečekal bych, že bude přebor až na tak vysoké úrovni. Jsou
lepší i horší zápasy, ale obecně to vůbec není špatná soutěž.
Na jaře bych rád dal více gólů, abych byl pro tým ještě
platnější.“

„Laik si může říct, že to je pouze přebor, ale jde o velmi
kvalitní soutěž, v níž může každý porazit každého. Někdy
je to pěkná divočina a veliký boj. Jsem v Třeboradicích už
pět let a nepamatuji jednoduchý zápas.“

ONDŘEJ VRZAL

VLASTIMIL VIDLIČKA

Věk: 31 let
Tým: Dukla Jižní Město (4. místo)
Podzimní bilance: 10 zápasů - 7 gólů

Věk: 37 let
Tým: Dukla Jižní Město (4. místo)
Podzimní bilance: 5 zápasů - 0 gólů

Krajní obránce nebo záložník, který je vynikající ve hře
dozadu i produktivní vepředu.

Hráč, který dokáže táhnout tým za vítězstvím. Na
podzim ho ale trápilo zranění.

„Pro hráče, který ukončí ligovou kariéru, je přebor ideální
technická soutěž bez ostrých zákroků. Hraje v něm spousta
zajímavých fotbalistů, kteří by mohli hrát 2. ligu, i spousta
mladých, kteří by to mohli dotáhnout daleko.“

„Na to, že jde o přebor, má soutěž velice dobrou úroveň. Za
dobu, co jej hraji, jsem zažil už spoustu kvalitních utkání.
Na podzim jsem toho moc neodehrál. Doufám, že budu
zdravotně v pořádku a na jaře na hřišti pomůžu.“

JAN NEZMAR

DAVID KALIVODA

TOMÁŠ PEŠÍR

Věk: 41 let
Tým: Dukla Jižní Město (4. místo)
Podzimní bilance: 6 zápasů - 4 góly

Věk: 36 let
Tým: Sokol Královice (6. místo)
Podzimní bilance: 10 zápasů - 8 gólů

Věk: 37 let
Tým: SK Újezd Praha 4 (1. místo)
Podzimní bilance: 1 zápas - 0 gólů

Do přeboru přišel z kancelářské židle na Slavii a ukázal,
že hrát ještě rozhodně nezapomněl.

Hrající trenér a velká opora zkušeného týmu.
Sám dokáže rozhodovat zápasy.

Podzimním lídrům pomohl pouze v jednom zápase.
S přeborem má zkušenosti z Kopaniny.

„Úroveň pražského přeboru je vyšší, než bych potřeboval
a než by moje tělo bylo schopné snášet. Proto jsem se rozhodl, že na jaře už hrát pravděpodobně nebudu.“

„Přebor je kvalitní soutěž. V každém kádru najdete
rozdílové hráče, zkušené, kteří prošli vyššími soutěžemi.
Hodně se ale omlazuje a soupeři jsou běhaví. Neradno
tuto soutěž podceňovat.“

„Odehrál jsem pouze jeden zápas, ale vím, že přebor si pořád drží dobrou úroveň. Vepředu vždy hraje mančaft, který
je zkušený a je delší dobu pohromadě. Jaro? Nastoupil
bych jedině v případě havarijního stavu v týmu.“

FOTO: PFS
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Hledáme šikovnou a spolehlivou
paní na pravidelný úklid a žehlení
v rodinném domě v Miškovicích.
Vždy ve čtvrtek od 8 – 16 hodin.
Odměna 125,- Kč/hod.
Volejte 608 769 627,
email: i.dubnova@seznam.cz

Ruční mytí
vOzidel

Pneuservis
ˇ
CakoviCe

Za Tratí 928, Praha - Čakovice
www.pneuserviscakovice.cz

Přezouvání vozidel • Uskladnění pneu
Prodej pneu • Rychloservis

tel. 775 078 579

ekologické čištění vozidel
za tratí 928/6
Praha - čakovice

tel. 775 078 579

Rezervace: rezervace@na-sucho.cz
Otevřeno denně: 9.00 - 18.00

www.na-sucho.cz

v Čakovicích

Žaluzie, rolety, garážová vrata,
plisé, sítě proti hmyzu, markýzy,
garnýže,1 šití záclon, shrnovací dveře,
59x45_Uklid_zehleni_S4.indd
25.11.2018
59x45_Pneuservis_S4.indd
19:26:32
1
25.11.2018
59x45_Na-sucho_S4.indd
19:15:46
1
25.11.2018
čalounění dveří, silikonová těsnění po-pá 8:00 - 16:30, Na Barikádách 755/28
úspora 30% tepla. Petříček, tel: 606
350 270, 286 884 339,
- rámování a paspartování na míru www.ramovani-cvancara.cz
www.zaluzie-rolety-praha8.cz
- široká nabídka rámů a paspart
tel. 283 931 351, 602 235 081
- rámování a výroba zrcadel
KOMINICTVÍ NĚMEC,
- prodej kliprámů a fotorámečků
nyní akce:
čištění, revize, opravy.
- prodej obrazových reprodukcí
na rámování - sleva 10%
Tel.: 775132921.
MALOVÁNÍ ČAKOVICE - rychlé,
kvalitní a čisté vymalování bytu
či domu dle vašich představ.
Profesionální služby. Tel.: 736 734 947
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

DNY OTEVŘENÝCH
DNY OTEVŘENÝCH
DVEŘÍDVEŘÍ
GYMNÁZIA
ČAKOVICE
GYMNÁZIA
ČAKOVICE
28. 11.
2018
a 9. 1. 2019
28. 11. 2018
a 9.
1. 2019
O NÁS O NÁS
4leté studium
a 6leté studium
4leté a 6leté
Zaměření
studia
na cizíajazyky
a informatiku
Zaměření
studia na
cizí jazyky
informatiku
Přípravné
kurzy a zkoušky
nanečisto
Přípravné
kurzy a zkoušky
nanečisto
www.gymcak.cz
www.gymcak.cz

Společnost Galvanika Praha s.r.o.
nabízí prostředí firmy zabývající se povrchovými úpravami kovů pro řadů
významných tuzemských i zahraničních firem. Naše ruční výroba klade důraz
na kvalitu prováděných povrchových úprav, včasnost a týmovost.
Náplň práce:

obsluha ruční galvanické linky

Požadujeme:	manuální zručnost, svědomitost, chuť pracovat odpovědnost
za provedenou práci, loajálnost, flexibilitu,zkušenost na pozici
galvanizér výhodou (eloxování, zinkování, cínování)
Nabízíme:	možnost profesního a odborného růstu, zaučení pracovníka
bez praxe, 1 týden dovolené navíc, věrnostní odměny za
odpracovanou dobu

Nástupní plat: 30 000 -35 000 KČ
Místo pracoviště: Oderská 333, Praha 9 – Čakovice • Typ pracovního
poměru: práce na plný úvazek • Pracovní doba: 8 hod. denně, So-Ne volno •
Nástup: možný ihned • Kontaktní osoba: Klaudia Pisarčíková • Web, Telefon,
e-mail: www.galvanika.cz, +420 702 136 050, praha.galvanika@gmail.com

19:16:41
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mĚStSkÁ čÁSt
Jsem rád, že od 1.7. působím ve farnosti Čakovice, kde mám
duchovně na starosti i Letňany, Třeboradice a Miškovice.
Chci Vás všechny, zejména ty, kteří tradičně navštěvují
půlnoční bohoslužbu na Štědrý den, pozvat na vánoce do
kostela na bohoslužbu pro rodiny s dětmi.

Zvu Vás zvu i na prohlídku betléma v tyto
.

sváteční dny od 14:00 do 16:00
24.12. • 14:00 Rozdávání Betlémského světla
• 14:30 Česká mše vánoční - koncert
• 16:00 Dětská půlnoční bohoslužba
• 22:00 Půlnoční mše svatá
25.12. • 8:30 Slavnostní mše svatá
26.12. • 8:30 Mše svatá
Těším se na Vás v kostele sv. Remigia a
přeji Vám všem ze srdce požehnané
vánoční svátky plné pokoje a radosti a
požehnaný nový rok 2019.

P.Stanislaw Góra

VÁNOČNÍ DÁRKY

J.J. Ryba

ČESKÁ MŠE
VÁNOČNÍ

PRO OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA

SHROMAŽĎUJE ZUŠ M. PODVALOVÉ
TAKÉ V LETOŠNÍM ROCE!

26. 12. 2018

kostel sv. Remigia v Čakovicích

V 15 HODIN
ŠTĚPÁNKA HEŘMÁNKOVÁ - SOPRÁN
JANA LEVICOVÁ - HORÁKOVÁ - ALT
VÁCLAV BARTH - TENOR
MILOŠ HORÁK - BAS

SPOJENÉ SBORY GAUDIUM CANTORUM
A BŘEVNOVSKÝ CHRÁMOVÝ SBOR
ORCHESTR CONSORTIUM PRAGENSE
ADOLF MELICHAR - DIRIGENT
KONCERT JE POŘÁDÁN VE SPOLUPRÁCI S ŘÍMSKO- KATOLICKOU CÍRKVÍ V PRAZE - ČAKOVICÍCH

Děkujeme za pomoc v minulých letech!

Do 21. 12. 2018 můžete pod vánoční stromek

v 1. patře nosit kočičí a psí krmivo, stelivo,
veterinární přípravky, pamlsky apod. , vše pro psy
a kočky ze Sdružení na ochranu zvířat v krajní
nouzi, depozit Mirovice.
Děkujeme!
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5G Vánoce
jsou ve vzduchu!

TV
Objednejte si 100 Mb/s za 255 Kč
a jako dárek dostanete Nordic TV 80+
na 6 měsíců zdarma
Neomezený datový limit
Přes 80 TV kanálů
Přehrávání TV až 7 dní zpětně

100 Mb

255 Kč
na
6 měsí

/s

ců

Bez smluvních závazků
Ověřte si dostupnost u vás doma na www.nordictelecom.cz/hovorcovice
Akce platí při objednání
do 31. 12. 2018

volejte 800 667 342

U nás v Čakovicích 185x272.indd 1

30.11.2018 11:30:48

Koncert pořádá
Městská část
Praha - Čakovice

NS
ŠA

ON ŽIJ
E
IV.

ZPĚV

Zora Jandová

Esther Mertová
KLAVÍR

KYTARA

VIOLONCELLO

Zdenek Merta

Josef Štěpánek

Petra Malíšková

23. 1. 2019

v Schoellerově sále
Čakovického zámečku

od 19 hod.

Lístky je možné zakoupit: v podatelně úřadu Městské části Praha-Čakovice,
ve Farmářském obchůdku, Cukrovarská 89, v prodejně DUHA, Cukrovarská 22/18
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Cena: 250 Kč / 200 Kč senioři, studenti

