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Recept na šťastné manželství?
Především láska, úcta a tolerance
Letní měsíce jsou i v Čakovicích ve znamení svateb a představitelé radnice tak mají plné
ruce práce. I když popravdě řečeno, tahle je hodně těší. Jen od června do srpna oddají
celkem devět párů, z toho dva páry už si svatbu spolu jednou zažily. Jeden před 55 lety
(letos oslavují smaragdovou svatbu), druhý dokonce před 60 lety (diamantová svatba).
Za redakci jim přejeme vše nejlepší a ještě spoustu dalších let společného soužití. Totéž
přejeme i novomanželům, kteří řekli své „ano“ teprve poprvé.

Smaragdová svatba
v Čakovicích

Šedesát let spolu a stále si
mají co říci

V sobotu 26. června za přítomnosti
zástupce starostky Miroslava Krištofa
oslavili manželé Jan a Květa Kratochvílovi
už 55 let společného manželského života.
Paní Květa pracovala ve zdravotnictví, a tak
„vychovala“ tři generace dětí. Pevné zdraví, klid a pohodu do dalších let manželé
Kratochvílovi!

Je to už neuvěřitelných šedesát let, co si
1. července 1950 na Staroměstské radnici
v Praze řekli své první ano Eva a Bohumil
Homolovi. Přesto, že se potkali v bouřlivé
době a na společné cestě je čekala spousta
překážek a problémů, zůstali vždy stát při
sobě a prožili a stále prožívají krásný a bohatý život plný lásky a porozumění.
Pokračování na straně 3

Školka v Miškovicích opět otevírá
Rekonstrukce a přístavba mateřské školy v Miškovicích je už dokončena. Šlo na nějakou dobu o poslední takto velkou investici čakovické radnice do oblasti školství. Slavnostní
otevření staronové mateřinky je naplánováno na 23. srpna.
V současnosti se provádí poslední úpravy interiéru, stěhuje se zařízení a vůbec se vše
připravuje na to, aby personál mohl od září přivítat v nových prostorách přijaté děti.
Kapacita předškolních zařízení v majetku městské části se díky miškovické mateřské
škole zvýší na 330 míst. I tak mají někteří rodiče problémy s umístěním svých ratolestí
a stávající kapacita v současnosti nestačí. Radnice už před časem stanovila závazná
pravidla pro přijetí dětí, aby byly přednostně umisťovány děti s trvalým pobytem na území
městské části, jejichž oba rodiče se o ně přes den nemohou starat, protože jednoduše
chodí do práce. A tak musí 12 tříd na konci takzvaného baby boomu stačit. O zapsání
měli letos zájem rodiče zhruba tří stovek dětí. Přijato jich mohlo být do tří mateřinek na sto
padesát. Doplňme, že ještě před 5 lety byla kapacita školek poloviční. V porovnání s jinými
městskými částmi se tedy zdejší radnici podařil doslova husarský kousek.
(šv)

ZDARMA

OTÁZKY

A ODPOVĚDI

aneb zeptejte se na to, co vás zajímá, možná
to bude zajímat i vaše spoluobčany. Dívejte
se tedy, prosím, kolem sebe otevřenýma očima
a ptejte se … bude vám odpovězeno.

Pololetní účtování
V prázdninovém čísle našeho časopisu již tradičně shrnuji uplynulé pololetí
tak, jak jsem je viděla ubíhat ve světle
čakovických událostí.
Leden
Celou Prahu,
včetně Čakovic,
sevřel ledový krunýř a držel a držel.
Koncem měsíce
se už téměř ani nedal „sehnat“ písek.
Posypová sůl v těchto krutých mrazech
nefungovala. Z pohledu dnešních letních
veder se zdá, že pořekadlo o tuhé zimě
a horkém létě se tentokrát splnilo beze
zbytku.
Únor
Zasedání zastupitelstva chválilo zahájení prodeje 8 bytů, které budou postaveny v nástavbách domů U Párníků. Jsou to
poslední dva domy v tomto sídlišti, které
ještě neprošly rekonstrukcí a nástavbou.
Tento model, kdy část bytů bude i nadále
nájemních a část bude ve vlastnictví jednotlivých uživatelů, je pro nás nový, ale
jinde již funguje a slibujeme si od toho
urychlení rekonstrukcí stávajícího bytového fondu i v jiných domech. Únorové
zasedání rovněž schválilo rozpočet naší
městské části. Jeho výše se již vyšplhala
na téměř 90 milionů korun. Je to dáno
jednak nárůstem počtu občanů a také
tím, že jsme schopni si vlastní činností
tento rozpočet vylepšovat. Zdravé finance
jsou naší dobrou vizitkou.
Pokračování na straně 2
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INFORMACE O ČINNOSTI RADY MČ
A ZASTUPITELSTVA MČ
Na 95. až 97.zasedání Rada městské části Praha – Čakovice
projednala celkem 57 bodů a přijala usnesení č. USN RM
238/2010 až USN RM 287/2010.
Program těchto jednání obsahoval mj.:
– návrh smlouvy o zřízení věcného břemene s PREdistribuce, a. s.,
na právo umístit, provozovat a užívat na pozemcích parcel. č. 1470
a 1288/1 v k. ú. Čakovice kabelové vedení
– návrh kupní smlouvy se společností Kugel – Krkonoše, s. r. o.,
na prodej pozemků parc. č. 479/4 a 479/5 v k. ú. Třeboradice
– návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní se společností
Byty Čakovice, a. s., Praha 3 o převodu vlastnického práva
na MČ k pozemkům, které budou vyděleny z pozemků parc.
č. 1280/2 a dalších v k. ú. Čakovice včetně příslušenství (sadové úpravy, komunikace, chodníky, dětská hřiště, lavičky
apod.) za celkovou cenu 10 000,– Kč bez DPH
– rada projednala návrh obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy,
kterou se mění místa a čas, na kterých lze provozovat loterie
a jiné podobné hry, návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické zařízení a návrh obecně závazné vyhlášky, kterou
se mění obecně závazná vyhláška
– rada schválila zaslání výzvy k podání cenové nabídky
na akci Rekonstrukce a oprava výměníkové stanice v areálu
ZŠ Dr. E. Beneše a rekonstrukce a oprava výměníkové stanice
v areálu ÚMČ Praha–Čakovice vybraným společnostem
– zaslání výzvy k podání nabídky na zakázku Úprava a vybavení
zahrady MŠ v Miškovicích
– rada schválila zaslání výzvy k podání nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu na akci Půdní vestavby v čakovickém
zámku – ateliér
– rada schválila zadání realizace výměny oken v objektech
školní jídelny společnosti Windows Holding
– další body jednání, které se týkaly např. stanovisek k projektové dokumentaci, souhlasy s uložením přípojek do pozemků
ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená správa MČ PČ, povolení
vstupu na pozemky apod. – viz zápisy
Dne 21. 6. se konalo 21. zasedání ZMČ, které projednalo:
– závěrečný účet roku 2009
– rozpočtová opatření roku 2010
– smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen
se spol. PREdistribuce, a. s., a s Pražskou plynárenskou
– smlouva o smlouvě budoucí kupní na komunikace a zeleň
– část pozemku parc. č. 1280/2
– koupě pozemku parc. č. 1309/39 v k. ú. Čakovice
– bezúplatné nabytí pozemku parcel. č. 1280/30 a 1280/35
v k. ú. Čakovice + koupě zařízení dětských hřišť včetně herních prvků a oplocení
– prodej pozemků parc. č. 1288/89 v k. ú. Čakovice, 479/4
a 479/25 v k. ú. Třeboradice a 1282/1, 1280/7, 1280/8 a 1280/9
v k. ú. Čakovice
– určení počtu členů ZMČ pro volební období 2010 – 2014
Zápisy z jednání Rady a Zastupitelstva MČ jsou uloženy
a k nahlédnutí na Úřadu MČ a jsou také umístěny na stránkách www.cakovice.cz.
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Otázky a odpovědi
Dokončení ze strany 1

Březen
Velkou událostí byla premiéra velikonočního jarmarku na náměstí
J. Berana. I přes poměrně chladné a větrné počasí se akce
opravdu vydařila. Užili si malí i velcí, starousedlíci se neformálně
potkávali s novými spoluobčany a ohlas byl veskrze pozitivní.
I ve světle úspěchu vedení radnice usoudilo, že bude vhodné
obnovit čakovické posvícení, které bylo vždy první říjnovou
neděli – při příležitosti svátku sv. Remigia. Začal velký jarní úklid
všech těch desítek tun písku, které jsme za celou zimu nasypali
na chodníky a silnice. Obrovský úspěch zaznamenal čakovický
občan Pavel Opl, který na své závodní tříkolce přivezl ze závodů
ve Spojených arabských emirátech zlatou medaili.
Duben
V dubnu jsme si přivezli na dvůr technické správy nového pomocníka. Víceúčelový automobil s nástavbou na kropení, kontejnery a s radlicí na úklid sněhu. Konečně se podařilo zlikvidovat
obří černou skládku při ulici Za Tratí. Pomalu, ale jistě se blížila
ke konci stavba miškovické mateřské školy.
Květen
Kdo rychle dává, dvakrát dává – toto heslo rada opět uplatnila,
když schválila pomoc pro povodní postiženou obec Huslenky
ve výši 50 000 Kč. Šedesáté výročí ukončení druhé světové
války radnice jako již tradičně připomněla položením věnců
na všechna pietní místa jak v naší městské části, tak v Ďáblicích i v Sedlci. V rámci tradičního promenádního koncertu byl
slavnostně za účasti primátora Pavla Béma pokřtěn CD JJ Big
Bandu Jana Jakubce. Městští strážníci dostali novou služebnu.
Její slavnostní otevření si nenechal ujít první náměstek primátora
Rudolf Blažek. Na konci května proběhly volby do PS Parlamentu
ČR, v Čakovicích vyhrála pravice.
Červen
Na tradičních Čakovických slavnostech – tentokrát konaných přímo na Den dětí 1. června – měl velký úspěch nafukovací raketoplán. Dětské dny se tradičně konaly na přelomu května a června
i v Třeboradicích a Miškovicích. Díky finanční podpoře z rozpočtu
městské části je jejich nabídka rok od roku pestřejší.
Červnové zasedání zastupitelstva rozhodlo o počtu členů
zastupitelstva v příštím volebním období. Žádné velké změny
se nekonaly. Čakovice spadají do kategorie obcí a městských
částí o velikosti 3000 – 10 000 obyvatel. Spodní hranice počtu
členů zastupitelstva je 11, horní 25 členů. I s ohledem na skutečnost, že se již blížíme horní hranici tohoto počtu byl schválen
stejný počet jako v předchozím volebním období – v Čakovicích
zasedne po volbách opět 21 členů zastupitelstva.
To, co by mohlo být uvedeno v každém z odstavců, si nechám
na konec. Celou dobu jsme se potýkali s uzavírkou ulic Cukrovarské a Vážské. Stavba kanalizačního sběrače je skutečně složitou
stavbou a tunel v hloubce 10 až 12 metrů se hloubí důlním způsobem. Naštěstí se nám nic nepropadlo jako na tunelu Blanka,
ale věřím, že se to mohlo někomu zdát nekonečně dlouhé. Nyní
již jen schází poslední fáze – rekonstrukce silnice a chodníků.
Ani to se neobejde bez potíží, ale věřím, že se podaří co nejdříve
odstranit a konečně si oddychnou obyvatelé Vyhlídkovy, Zámišovy i Oderské…
Další pokračování stavby v Cukrovarské povede směrem na Kbely. Uzavírky budou od Vojáčkovy až po ulici Na Barikádách tak,
jak bude plněn harmonogram stavby.
Děkuji všem za trpělivost, s jakou vydrželi, a věřím, že nakonec
všichni ocení finální podobu jak Cukrovarské ulice.

Ing.Milena Pekařová, tajemnice ÚMČ Praha – Čakovice
Alena Samková, starostka
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Klenoty léta zazářily v čakovickém zámku
„Prosím Vás, kde je v Čakovicích
zámek?,“ ptá se mě v autobuse paní
se synem. Jelikož do velkého sálu zámku
právě také mířím, tak mě napadá, že cíl naší
cesty bude společný. A nejen nás. Mnoho
dalších milovníků křehké a pomíjivé krásy
přilákala výstava z království květin, která
se uskutečnila ve dnech na sklonku června
pod třpytivým názvem „Lilie – klenoty léta“.
Pokud bych ji měla stručně charakterizovat,
řeknu: Byla to výstava zářivých barev, fantastických tvarů a omamných vůní. Jejím
autorem a hlavním organizátorem byl Vráťa
Novák z Čakovic, kterého se ptáme:
Co vás přivedlo k myšlence uspořádat
výstavu v Čakovicích a jak probíhaly její přípravy? Kolik vystavovatelů se jí zúčastnilo?
Myšlenka, se kterou nejprve přišel přítel
Karel Utratil z Třeboradic, není tak úplně
nová. Výstavy lilií SZO ČZS Martagon
se uskutečnily již v letech 2008 a 2009
ve spolupráci s Klubem seniorů. Tyto byly
ovšem podstatně skromnější vzhledem
k omezenému prostoru klubovny čakovických seniorů, kde jsme vystavovali.
Příprava výstavy obnáší především
shánění vystavovatelů a v závěrečné fázi
svoz květin z různých částí republiky. Letos
jsem najezdil asi 600 km a navštívil pěstitele
například v Heřmanově Městci, Táboře či
Rakovníku. Počasí nám příliš nepřálo,
byla zima, a proto někteří vystavovatelé
odřekli z důvodu špatného nakvétání
lilií. Přesto se do letošní čakovické akce
zapojilo 12 pěstitelů (pro srovnání v loňském roce jich bylo pouze 7). Návštěvníci
si mohli prohlédnout 159 exponátů (cca
150 různých odrůd, samotných lilií bylo
cca 400 ks). Expozice byla z velké části
dílem přítele Václava Jošta, který poslal
na výstavu 60 exemplářů světové úrovně, v České republice zcela ojedinělých.
Jedním z vystavovatelů byla i Pražská
botanická zahrada v Tróji. Přítomní vystavovatelé se předvedli též jako zkušení

aranžéři, takže celkový dojem byl myslím
velmi uspokojivý. Při této příležitosti bych
jménem výboru Martagonu rád poděkoval
ÚMČ Čakovice a starostce Aleně Samkové
za poskytnutí prostor v zámku a za finanční
pomoc při přípravě výstavy.
Jak akce proběhla a kolik přišlo návštěvníků?
Zpráva o připravované výstavě v Čakovicích byla uveřejněna v místním periodiku i v odborných časopisech a zájemců
přišlo a přijelo kolem 350. Byli z Prahy
a jejího blízkého i vzdáleného okolí. Často se na nás – přítomné liliáře – obraceli
s různými dotazy a připomínkami, takže
probíhala čilá diskuze. Dokonce se nám
přihlásilo 6 nových členů.
Můžete nám prozradit, která krasavice si
získala nejvíce obdivovatelů v rámci ankety
„miss čakovická lilie“?
U návštěvníků v hlasování zvítězila
odrůda Olina – vystavovatelé V. Jošt
a V. Novák (24 hlasů), dále se pak umístila
odrůda Mustadet se 17 hlasy (J. Zelenka).

Jen o jeden hlas méně pak získala odrůda
Lilium regale (B. Reisová a V. Novák). Ale
udílely se i další ceny. Odborná porota
udělila ocenění za exponát sedmi kusů
Lilium martagon (Lilie zlatohlavá) přítelkyni
Věře Semerákové.
Lilie inspirují nejen pěstitele a zahrádkáře, ale též různé umělce. Jejich symboly
se objevují v erbech králů a také ve znaku
naší městské části. Povězte nám něco
o této krásné rostlině.
O květinách a jejich pěstování by
se dalo povídat dlouho, ale já bych
raději doporučil všem zájemcům, kteří
se chtějí dozvědět více o liliích i o činnosti
liliářů, sledovat naše internetové stránky
www.martagon.cz.
Výstava skončila, byla moc pěkná a těšila se velkému zájmu. Plánujete proto její
zopakovaní v příštích letech?
Rádi bychom!
Děkuji za rozhovor a budeme se těšit.
Jarka Krákorová

Recept na šťastné manželství? Láska, úcta a tolerance
Dokončení ze strany 1

Šedesát let spolu...

Mladé novomanžele vše
dobré i zlé teprve čeká

Manželé Homolovi se shodují na tom,
že nejdůležitější je tolerance a společné
zájmy, aby si partneři měli co říci i po šedesáti letech, a na jejich idylickém soužití
je to vidět. Společně vychovali dceru a dvě
vnoučata a i přes svůj pokročilý věk jsou
stále aktivní a plní humoru. Mezi gratulanty
k diamantové svatbě samozřejmě nechyběla ani starostka Alena Samková.

Teprve na začátku své společné cesty jsou
Gabriela a Martin Střelcovi, kteří si teprve nedávno před mnoha svědky v zámeckém parku
slíbili věrnost a lásku. Zda se jim to podaří
dodržet a za několik desítek let také oslaví
některé významné výročí své svatby, to už teď
záleží jen a jen na nich. Vše dobré jim k tomu
popřáli nejen svatebčané, ale i oddávající
místostarosta Miroslav Krištof.
(šv)
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Jak se žije v Čakovicích lidem s handicapem?
V říjnu to budou 2 roky, co skončil Petr Bošek po amputaci dolních končetin na invalidním vozíku. Jeho život se tím zásadně změnil.
Po psychické stránce se se svou situací, kdy
už nemůže dělat vše jako dřív, podle svých
slov stále ještě nesmířil. Zpočátku, když ještě
neměl elektrický invalidní vozík, ho trápilo,

že nemůže mezi lidi tak, jak by chtěl. „Byl
jsem odkázaný na pomoc druhých. Manželka
mě musela všude tlačit. Náročná byla i cesta
k lékaři. A navíc, vyjet od našeho baráku
na ulici, to byl doslova horor. To si ani neumíte
představit,“ popisuje. Když dostal elektrický
vozík, bylo to o něco lepší. Ale i tak prý nebylo
jednoduché dostat se od domu na ulici. Bydlí
totiž v obecním bytovém domě v ulici U nádraží, kde má bezbariérový přístup do bytu
jen ze zadního vchodu domu. Přístupová

cesta k zadnímu traktu nebyla pro vozíčkáře
nijak uzpůsobená. Navíc musel projet ostrou
zatáčkou a jak říká, několikrát se tam vozík
převrátil a on skončil na zemi. V takové chvíli
byl odkázán jen na pomoc druhých. Nezbytným vybavením při cestách ven tak musel být
a je stále mobilní telefon.
Ono vůbec dostat se do některých budov,
je na invalidním vozíku téměř nemožné. A jak
to Petr Bošek řeší? „Když jdu ke své doktorce,
předem jí zavolám, co potřebuju. Pak tam přijedu, zazvoním a ona za mnou přijde dolů. Tam
mi třeba měří i tlak a podobně. Na poliklinice
na Proseku to takový problém není, tam jsou
všude výtahy.“ Nemohli jsme se v této souvislosti nezeptat, jestli nemá problematický přístup
na úřady. „Ani ne. V Letňanech je to úplně bez
problémů. Tady v Čakovicích bezbariérový
přístup sice není, ale úředníci jsou ochotní
za mnou přijít na zavolání dolů. Dokonce
za mnou přišla i paní starostka,“ popisuje
nedávnou zkušenost. Žádal totiž o vybudování
zpevněné přístupové cesty právě k jeho bytu.
Přestože letošní rozpočet s touto investicí
nepočítal, nová asfaltová cesta k jeho bytu už
vede. „Velký dík patří především paní starostce,
která vyslyšela mé prosby, a během června tu
cesta byla. Prostě na paní starostku nedám
dopustit, mohl jsem s ní mluvit úplně o všem
a slyšela na to. Věřím, že pod jejím vedením
se radnici i v budoucnu podaří vozíčkářům
pomoci. Třeba postavit nájezdy na chodníky.
Ne všude teď jsou a pohybovat se na silnici,
když nemůžeme vyjet na chodník, je dost
nebezpečné. Nebo pomoci nám zorganizovat i nějaké akce pro vozíčkáře, protože tady
se skoro nikam nedostaneme.“

Proč mají někteří doplácet na lajdáky?
Úklid znečištěných veřejných prostranství, umístění a vysypávání košů na psí výkaly
nebo jejich doplňování sáčky – to vše se hradí z vybraných poplatků ze psů. Ale co když
jich městská část nevybere tolik, kolik předpokládala ve svém rozpočtu? Buď tyto služby
nebudou tak časté, nebo se na ně musí vzít peníze z jiných kapitol rozpočtu a budou
pak chybět jinde. Tak může vypadat „krizový scénář“ postupu radnice, pokud všichni
pejskaři nesplní své povinnosti a nezaplatí poplatek ze psů. „V poslední době se nám
stává, že si majitelé psů dávají načas a tento místní poplatek uhradí až v závěru roku. Ale
zaplatit měli podle vyhlášky hl. m. Prahy do 31. března,“ upozorňuje Jana Černá, která
má evidenci a výběr zmíněných poplatků za čakovickou radnici na starosti.
Jak tomuto nešvaru zabránit? Řešení je jednoduché. Když nezabraly upozornění ani
výzvy, přicházejí na řadu namátkové kontroly. A dalším logickým krokem jsou sankce
pro ty, kteří nemají své věci v pořádku. „Můžeme uložit pokutu za nesplnění povinnosti
nepeněžité povahy, což je i nepřihlášení psa, až do výše 2 milionů korun,“ doplňuje Černá. A ti, jimž nestačí ani to, se mohou dočkat dokonce i exekuce, jak se mohli na vlastní
kůži přesvědčit již dva zdejší spoluobčané. A uznejte, že exekuce kvůli nezaplacenému
poplatku za psa je vpravdě zbytečná.
V současnosti je na území městské části přihlášeno 802 psů. Dodejme, že výše
poplatku je rozdílná pro důchodce (200 Kč/rok), majitele psů bydlící v rodinném domku
(300 Kč/rok) či v bytě (1500 Kč/rok). A tak kdo ještě nezaplatil, měl by tak učinit co nejrychleji.
(šv)

„Pokud je to jen trochu možné, snažíme
se tělesně postiženým vyhovět. V rozpočtu
pamatujeme s příspěvkem dvěma našim
handicapovaným sportovcům. Teďí se nám
podařilo najít peníze na zmíněnou cestu. Co
se týká bezbariérových přístupů, nová budova radnice, kde jsou například informace,
podatelna nebo nově i odbor bytového hospodářství, je bezbariérová. U staré budovy je
to těžko řešitelné, jde o historickou budovu.
Ale není problém na vyžádání přijít až za vozíčkářem, vyslechnout ho a pomoci mu najít
řešení jeho problému. Tak to dělám já i všichni
úředníci,“ reagovala na slova Petra Boška
starostka Alena Samková.
(šv)

Léto s češtinou
Druhého srpna byl v rezidenci Primátora hl. města Prahy zahájen již 9. ročník
netradičního letního kurzu češtiny ČEŠTINA A ČESKÁ KULTURA, který organizuje
Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze. Kurz se koná pod
záštitou ministra kultury a hl. města Prahy,
proto se jeho zahájení zhostila členka
zastupitelstva hl. města Prahy a starostka Městské části Praha Čakovice Alena
Samková. Tento kurz vychází ze zájmu
účastníků kurzů češtiny o českou kulturu
a české reálie v uplynulých letech. Nabízí
intenzivní výuku češtiny propojenou se širokou nabídkou odpoledních a večerních
kulturních programů a výletů (prohlídky
významných objektů, setkání se zajímavými osobnostmi českého kulturního života,
prohlídky Prahy a výlety po ČR). V letošním
roce se přihlásilo 100 studentů z 25 zemí
celého světa a těm všem paní Samková
popřála hodně úspěchů ve studiu a stále
hlubší zájem o český jazyk i kulturu naší
země. Studenti jí na oplátku věnovali tričko
s logem univerzity, které nosí absolventi
tohoto studijního oboru.
(SiH)

Starostka Alena Samková dostala od zahraničních studentů Univerzity Karlovy v Praze
originální dárek – absolventské tričko.
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Tábor čakovických skautů pod Havraní skálou
Počátkem července se čakovičtí skauti
a skautky vydali na čtrnáctidenní letní tábor,
opět na tábořiště v Krušných horách blízko
Božího Daru. Táboříme na „zelené louce“,
takže na místo nejdřív dorazila „stavěcí
četa“, aby vše připravila před příjezdem
téměř 30 dětí – chlapecký a dívčí tábor,
kuchyň a jídelny, sprchu, latríny ...
Více o tom, co se na táboře dělo, už
ze zápisků samotných dětí:
Cesta na tábor se nám líbila, jeli jsme
vlakem, jen jsme měli hodinu zpoždění.
Počasí nám celou dobu přálo, bylo sluníčko a horko. Koupali jsme se v hrázi, kterou
jsme si sami postavili. Kluci ve vodě bojovali, měli plavat co nejdál pod vodou i nad
vodou a přeběhnout hráz po kládě v co
nejkratším čase. Hráz sice byla na Kravím
potoce, horské bystřině, ale letos byla
nízká teplota vody po dlouhých letech
opravdu žádoucí. Jindy tu totiž bývá dost
zima a v noci se teploty blíží i k nule. Holky
se chodily koupat také do blízké Černé
řeky, kde si stavěly pyramidy z kamenů
(menhiry) a hrály hry.

Tento tábor splnilo 5 sester a 1 bratr
Tři orlí pera. Tahle zkouška se skládá ze tří
úkolů – 24 hodin mlčení a hlad, k tomu
služba v kuchyni, 12 hodin pozorovat tábor
a sám přespat v lese.

Celotáborovou hru pro letošní rok měli
holky a kluci zvlášť. Holky cestovaly kolem
světa, dověděly se spoustu zajímavostí
a osvěžily si tábornické dovednosti – práci
s pilou a sekyrkou, vaření v kotlíku, taky střílely ze vzduchovky, lovily nepřátelské „skalpy“,
běhaly s rikšou, skákaly v pytli a zahrály si
člověče nezlob se v životní velikosti. Starší
holky pak šly na dvoudenní puťák s přespáním u bývalého dolu Eliáš, ty mladší se vydaly
k našemu srubu, kde taky přespaly.
Námět klučičí celotáborovky byl z oblasti fantasy. Ve třech skupinách (Legie,
Horda a Aliance) bojovali proti démonům,
kteří chtějí ovládnout svět společně s pány
Děsů. Každý z kluků si vyrobil zbraň ze dřeva: meč, kopí, hole, řemdih nebo palcát.
V různých etapách kluci sbírali Zlaté, papírové peníze, které na konci tábora v dražbě
vyměnili za hodnotné ceny.

Teď už jedeme domů a pomalu se začínáme těšit na další tábor!
Fotografie z tábora a další informace
o nás najdete na www.athabaska.org
Za středisko ATHABASKA Čakovice
účastníci tábora a Hana Kociánová

Vše nejlepší k 95. narozeninám
našemu pradědečkovi,
dědečkovi a tatínkovi
panu Josefu Koubovi z Třeboradic přejí
pravnoučata Mára, Ráďa, Pája, Páťa,
vnoučata Jitka, Pavel, Katka,
dcery Jitka a Květa.
Děkujeme za všechno, co jsi
pro nás udělal a stále děláš.
Máme tě moc rádi.

již od 299 Kč za měsíc

vysoká přenosová rychlost – 16/16 Mbps
kvalitní nepřetržité připojení – bez výpadků
instalace a aktivace zdarma – bez závazků

Objednejte si týden rychlého internetu
na zkoušku zdarma!
428002-ADC_inzerat[185x90].indd 1

25.5.2010 11:05:17
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Tipy na pochoutky ze světových kuchyní – Portugalsko

POLÉVKA CALDO VERDE
Kapustové listy
Brambory
Klobása chorizo
(mírně pikantní klobása)
Česnek
Olivový olej
Sůl

PLODY MOŘE
4400 g
900 g
100 g
30 g
150 g

Oloupané brambory uvaříme ve vodě
s česnekem nakrájeným na plátky. Po uvaření rozmixujeme. Ve vzniklé rozmixované
polévce ohřejeme klobásu a uvaříme
kapustové listy nakrájené na nudličky.
Prohřátou klobásu vyndáme a nakrájíme
na kolečka a vrátíme zpět do polévky.
Do vařící polévky přidáme olivový olej
a osolíme. Podáváme s chlebem.

Plody moře (očištěné)
Neloupané krevety
Žloutky (4ks)
Čerstvé pečivo
Česnek
Olivový olej
Koriandr, sůl, tabasco

HOVĚZÍ STEAK SE ŽAMPIÓNY
1400 g
200 g
80 g
700 g
10 g
200 ml

Uvaříme krevety a mušle v malém množství
osolené vody cca 2 minuty, vyjmeme z vody. Pečivo na 10 – 15 minut necháme namočené ve vodě, pak natrháme do horké vody.
Na oleji osmažíme česnek, přidáme celý
koriandr, zalijeme vodou s pečivem, provaříme a přidáme plody moře, dochutíme solí,
pepřem a tabascem. Podáváme na talíři
ozdobeném neloupanými krevetami.

Hovězí maso – zadní
Sterilované žampióny
Hovězí bujón (kostka)
Voda
Bílé víno
Maizena
Olej
Sůl, pepř mletý bílý

1500 g
150 g
10 g
300 ml
1 dcl
50 g
50 g

Žampióny nakrájíme a orestujeme na másle, přidáme bílé víno a krátce povaříme. Zahustíme maizenou rozmíchanou ve vodě.
Dále ještě povaříme. Na další pánvi na oleji
opečeme steaky dle požadavku a chuti,
maso je osolené a opepřené. Hotové steaky podáváme s žampiónovým přelivem.
Vhodná příloha: vařené brambory, zeleninový salát

Recepty poskytla Střední odborná škola a střední odborné učiliště Praha – Čakovice

Navštivte naši novou prodejnu
skříní a kuchyní přímo v sídle
ﬁrmy v Čakovicích a využijte
aktuálních akčních nabídek.
Informace naleznete na
www.indeco.cz

Indeco CZ s.r.o.
Oderská 935/7a
196 00 Praha 9 – Čakovice
+420 283 101 340
info@indeco.cz
www.indeco-kuchyne.cz

indeco_185x136_U-nas-v-cakovicic2 2
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Změny na úřadě k lepšímu
V únorovém vydání bylo zveřejněno rozhodnutí představitelů městských částí Letňan a Čakovic o zrušení detašovaného pracoviště Odboru humanitního ÚMČ Praha
18 umístěné do té doby na adrese Cukrovarská 52. Se zrušením pracoviště nedošlo
ke změně na pozici pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), která
agendu dosud pro oblast Čakovic, Miškovic a Třeboradic vykonávala. Pí Slavíková je
nadále připravena věnovat se vašim záležitostem v budově Úřadu městské části Praha
18, Bechyňská 639, Praha – Letňany, 1. patro, č. dveří 2.02, telefon 284 028 167.
Včleněním dosud odděleného pracoviště v Čakovicích do pracoviště OSPOD v budově ÚMČ Praha 18 je především zajištěna vzájemná zastupitelnost pracovníků oddělení. Jsme také schopni rychle poskytnout vámi požadované informace, poradenství,
doporučení apod., což při předchozí maximální vytíženosti jediné přítomné pracovnice
oddělení na detašovaném pracovišti nebylo vždy možné.
Od 1. července letošního roku bylo naopak pracoviště Odboru výstavby a územního
rozhodování rozšířeno o agendu územního rozhodování. Rozšířením detašovaného
pracoviště Odboru výstavby a územního rozhodování o agendu územního řízení bude
toto pracoviště poskytovat komplexní služby v územním a stavebním řízení, podstatně
se zjednoduší a urychlí procesy v přípravné a realizační fázi staveb a bude operativnější
a efektivnější spolupráce s vedením MČ Čakovice.
Ing. Vladislav Gerhard, tajemník ÚMČ Praha 18
Změny na detašovaných pracovištích letňanského úřadu, které výše popsal pan tajemník, vyvolaly i organizační změny na ÚMČ Čakovice. Netýkají se práce nebo obsazení
odborů, ale jejich stěhování do uvolněných prostor. I tyto změny jsou k lepšímu.
Odbor bytového hospodářství a správy budov se přestěhoval z dvorní budovy do
budovy č. 52 v Cukrovarské ulici. Občané již nemusí chodit přes dvůr, odkud vyjíždějí auta
a stroje technické správy a hrozí nebezpečí úrazu. Do objektu č. 52 je také bezbariérový
přístup. Kromě zaměstnanců tohoto odboru v č. 52 dostala novou kancelář i referentka,
která má na starost Klub seniorů a archiv.
Ing. Milena Pekařová, tajemnice ÚMČ Praha – Čakovice

U NÁS V ČAKOVICÍCH
ŘÁDKOVÁ INZERCE

Zveme Vás do nově otevřeného
masážního salonu v hotelu Koral
Praha 9 – Střížkov. Nabízíme
velkou škálu masáží, Spa procedur,
minerálních koupelí, zeštíhlující
a anticelulitidové terapie, parafínové
zábaly aj. www.spa-koral.cz,
pí Krejsová 605 840 342
Prodám byt 2+kk – Praha 9,
Čakovice, 5. patro, hezký
výhled, zařízený jako ubytovací
jednotka,ve skvělém stavu, plast.
okna, žaluzie, plov. podlahy,
2 neprůchozí pokoje, samost. WC.
Cena 1 999 000 Kč.T: 777 883 003
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Termín s
svozu
vozu nebezpečného odpadu se blíží
Dne 7. září bude na území městské
části probíhat mobilní svoz nebezpečného odpadu určený občanům Čakovic,
Miškovic a Třeboradic. Mezi nebezpečné
odpady patří např. oleje a tuky (minerální
nebo syntetické), chemikálie, pesticidy
a jiné přípravky používané v zemědělství,
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, baterie
a akumulátory všeho druhu, barvy, laky,
mořidla, inkousty do tiskáren, lepidla,
pryskyřice, léčiva (prášky, masti, tinktury),
chladničky, mrazáky (obsahující tzv. freony) či obrazovky televizorů, počítačových
monitorů nebo herní displeje

Chybějí vám
v čakovickém zpravodaji
nějaké informace?
Pořádáte zajímavou akci,
soutěž nebo turnaj?
Dejte nám o tom včas
vědět!
Náměty posílejte na adresu
s.vlckova@centrum.cz

křižovatka ul. Schoellerova – V Pačátkách

15.00 – 15.20 hod.

křižovatka ul. Schoellerova – Mezi hřbitovy

15.30 – 15.50 hod.

křižovatka ul. Bělomlýnská – U Bílého Mlýnku (u garáží)

16.00 – 16.20 hod.

křižovatka ul. Schoellerova – Cukerní

16.30 – 16.50 hod.

křižovatka ul. Ke stadionu – Jizerská

17.00 – 17.20 hod.

ul. Něvská (MŠ 120 – parkoviště)

17.30 – 17.50 hod.

křižovatka ul. Cukrovarská – Vyhlídkova

18.00 – 18.20 hod.

křižovatka ul. Polabská – U zbrojnice

18.40 – 19.00 hod.

Podzimní termíny s
svozu
vozu bioodpadu
Na Kačence x Bendlova – Miškovice
Parkoviště u hřbitova – Třeboradice

19. září
19.září

24. října
24. října

9 – 12 hod.
9 – 12 hod.

Žaluzie, rolety, markýzy, sítě proti hmyzu, garnýže, čalounění
dveří, shrnovací dveře, silikonové těsnění, montáž nábytku
Z. Petříček, tel.: 606 350 270, 286 884 339

Navštivte naši novou prodejnu
skříní a kuchyní přímo v sídle
ﬁrmy v Čakovicích a využijte
aktuálních akčních nabídek.
Informace naleznete na
www.indeco.cz

Indeco CZ s.r.o.
Oderská 935/7a
196 00 Praha 9 – Čakovice
+420 283 101 340
info@indeco.cz
www.indeco.cz
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SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU
Termíny přistavovení kontejnerů
na velkoobjemový odpad jsou:
září
říjen
listopad
prosinec

1. 9.
6. 10.
3. 11.
8. 12.

22. 9.
20. 10.
24. 11.

Kontejnery budou přiváženy vždy
ve středu po 12.00 hod a odvoz bude
následovat druhý den (čtvrtek) ráno.
Stanoviště kontejnerů
Třeboradice – parkoviště u hřbitova
Miškovice – Na Kačence
Připomínáme, že tyto kontejnery jsou
určeny pouze pro občany městské
části Praha – Čakovice a nejsou
určeny pro nebezpečný odpad,
tj. televize, lednice, pneumatiky,
chemikálie, zářivky...
Dále prosíme občany, aby
odpad ukládali do kontejnerů
a NE VEDLE NĚJ!
Případné další informace získáte
u pracovníků TS ÚMČ.

Remi
Language School
KURZY
ANGLICKÉHO JAZYKA
2010/2011
Bez názvu-2 1

14.7.2010 13:11:45

i Budova Gymnázia akovice
nám. 25. bezna, Praha 9
i Zápis a rozazovací testy
6. a 7. záí v 17 - 20 hodin
i Zahájení výuky od 13. záí
2x2 hodiny týdn

Výuka vedena kvalifikovanými,
zkušenými lektory s VŠ vzdláním.
Možnost pípravy na mezinárodní
zkoušky: PET, FCE, CAE.

Pihlášky a informace:
tel. 737633206
remils@seznam.cz
www.remils.ic.cz
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Tématická a přednášková odpoledne
Za malou „Eiffelovkou“ v klubu seniorů na září
CO, KDY, KDE?

na pražský Petřín
Je pomalu pro prázdninách a s Klubem
seniorů se opět vydáme po památkách
Prahy. Tentokráte navštívíme pětkrát menší
napodobeninu Eiffelovy věže na vrchu Petřín v nadmořské výšce 318 m, jejíž stavba
začala již v roce 1891. Neopomeneme ani
hvězdárnu, Štefánikovu sochu, růžový sad,
hladovou zeď a v neposlední řadě Bludiště
se síní smíchu, na jehož střeše se nachází
korouhvičky s křestními jmény řemeslníků,
kteří na stavbě pracovali a sami si je tam
napsali.
Sraz účastníků vycházky je v 11.55 hod.
na konečné autobusů u Tesca expres. (js)

8. září

14.00 hod.

15. září

RNDr. Pavel Mrázek
téma: „Z Prahy do Achetatonu“ (o dvou veřejnosti
dosud neznámých archeologických lokalitách,
o hlavním městě „kacířského“ faraóna Achnatona,
který se pokusil o svržení starých bohů, a o jeho
krásné manželce Nefertiti, dodnes celým světem
milované)
Vycházka s Evou Sokolovou
„Petřín“

22. září

14.00

Eva Vrtalová
téma: „ Vliv čísel na náš život“

29. září

14.00 hod.

PhDr. Miloslav Pospíšil
téma: „Ema Destinnová – česká pěvecká legenda“
(Umělecký a pěvecký portrét světově nejproslulejší
české pěvkyně. Doplněno renovovanými zahraničními nahrávkami a dobovými fotografiemi)

Těmito fotografiemi se ještě vracíme k poslednímu výletu klubu seniorů před prázdninovou
přestávkou. Jeho účastníci si to tentokrát namířili
do Máslovic. A co jiného je tu mohlo čekat, jak
už ostatně i název obce napovídá, než muzeum
másla. Odtud je čekala cesta máslovickou stezkou k přívozu a dále vlakem z Libčic nad Vltavou
pěšky domů. Ani tento trochu náročnější výšlap
prý stálé účastníky výletů a vycházek od těch
dalších neodradil. Inu, hezký tip na prázdninový
výlet i pro rodiny s dětmi, nemyslíte?
Foto Jindra Soroková

Alkohol dětem do rukou opravdu nepatří
Dětství bez alkoholu. Tak se jmenuje
výtvarně literární soutěž, která má nejen
účastníky, ale především veřejnost, upozornit na to, že mladiství čím dál tím častěji
sahají po alkoholu a konzumují jej. Jestli
se tím chtějí přiblížit dospělým nebo tak
řeší problémy spojené s dospíváním, to je
otázka spíše pro odbornou veřejnost. Soutěž má ale za cíl nejen si tuto problematiku
uvědomit, ale také o ní začít diskutovat.
Soutěž probíhá od začátku prázdnin
do 31. srpna a je určena žákům druhého
stupně ZŠ a studentům prvních a druhých
ročníků SŠ a OU účastnících se výchovně rekreačních pobytů či příměstských
táborů, které pořádají jednotlivé městské

části Prahy. Výtvarná a literární díla budou
od 4. října do 26. října vystavena v budově
Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském
náměstí a zpřístupněna školní i široké veřejnosti, a to denně od 9 do 15 hodin.
Soutěžící mají za úkol upozornit
ve svých dílech na problematiku konzumace alkoholu dětmi a mladistvými
a na následky chování pod vlivem alkoholu. Mohou sepsat příběh, báseň, zkrátka
vytvořit jakékoliv literární dílo, nebo naopak
nakreslit, vymodelovat, vyfotit, zpracovat
komiks, plakát či jiné výtvarné dílo.
Práce žáků a studentů vyhodnotí
odborná komise ve dvou kategoriích
– výtvarné a literární. Z každé kategorie

vyjdou celkem tři ocenění. Vyhodnocení
proběhne slavnostně na Magistrátu hl. m.
Prahy za přítomnosti zástupců magistrátu
a Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy
a dále partnera projektu, kterým je Aquapalace Praha, který do soutěže věnoval
vstupenky do aquaparku.
Pořadateli tohoto projektu jsou Preventivně informační oddělení Krajského
ředitelství policie hl. m. Prahy ve spolupráci
s Krajským oddělením protidrogové prevence Magistrátu hl. m. Prahy a Pražského
centra primární prevence
Přesná pravidla soutěže najdete na internetových stránkách www.cakovice.cz
v sekci Aktuality.
(šv)
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Bohaté medailové žně čakovických nohejbalistů
Prvních 14 červnových dnů se tradičně
neslo ve znamení Pražských přeborů nohejbalistů v kategoriích žáků, dorostenců,
žen a mužů.
Hráči Čakovic ovládli medailové pozice
ve většině kategorií a disciplín (jednotlivců,
dvojic či trojic). Nejúspěšnější byli žáci,
kteří jasně kralovali všem konaným disciplínám a sklidili 3 kompletní sady medailí.
V kategorii dorostu pak uspěli naši hráči
hající barvy extraligového mistra loňské
sezóny, Kotlářky Praha, přičemž přidali
do sbírky další 3 zlaté, 2 stříbrné a 2 bronzové medaile. Jednu ze dvou stříbrných
si na krk pověsil trojnásobný mistr Prahy
v kategoriích žáků, Jirka Kalous. Mezi
jednotlivci byl jako ryba ve vodě a připsal
si skalp nejedné dorostenecké hvězdy. Ač
ve finále nestačil na vítěze, poslal jasný
vzkaz všem o poznání starším soupeřům,
s kým musí v budoucnu počítat. A to ještě
neměl být konec …
V kategorii mužů jsme byli také hodně
vidět. Z první hrané disciplíny, trojic, jsme
obohatili naši sbírku o další stříbro, když
nám ve finále chyběl jediný bod k dalšímu
titulu. Posledním hraným přeborem a zároveň vrcholnou disciplínou byly z našeho
pohledu dvojice mužů. Kvalitní úroveň
turnaje, hraného v našem domácím prostředí, podpořila účast extraligových hráčů.
Na startu samozřejmě nechyběl ani Jirka
Kalous, který přišel sbírat cenné zkušenosti

mezi dospělými. Jak jsme ho viděli stát
na úvodním nástupu, v duchu jsme doufali, že by si mohl připsat alespoň jedno
vítězství v základní skupině a hezky tak
zakončit své účinkování v přeborech. Když
však postupoval ze skupiny do play–off
pavouku z prvního místa všichni začínali
tušit, že se schyluje k velkému překvapení.
Mezi poslední osmičku postoupilo pět týmů
Čakovic a jen jediný bodík chyběl, aby Čakovice kompletně obsadily i semifinálovou
čtyřku. Tři sestavy Čakovic tak doprovodili
do boje o medaile ještě zástupci druholigového Startu Praha. Jirka Kalous, podpořen

extraligovým hráčem Ondřejem Cibulkou,
předváděl v závěrečné fázi výbornou hru,
což vedlo k postupu do finále. Ve strhujícím
finále, které díky výkonům všech hráčů
přineslo nohejbal vrcholné úrovně, se nakonec zaslouženě radovala dvojice Jirka
Kalous, Ondřej Cibulka. Čakovice díky tomuto duelu přidali ještě další stříbro, bronz
si pro sebe uzmula dvojice Startu.
V souhrnu vybojovali nohejbalisté TJ
Avia Čakovice na přeborech Prahy – 7 zlatých, 7 stříbrných a 5 bronzových medailí,
tedy 19 cenných kovů z 30 možných a stali
se suveréně nejúspěšnějším oddílem.
Jedno jméno však znělo nade všemi.
JIRKA KALOUS. Tento žák se letos nesmazatelně zapsal do nohejbalové historie, protože 4 tituly doplněné 1 stříbrem
ze třech věkových kategorií se nikomu
v minulosti získat nepodařilo a bude nesmírně těžké takový úspěch zopakovat. Ale
uvidíme, Jirku čekají v žákovské kategorii
další dva roky (žáci = do 15 let věku, pozn.
autora) a my věříme, že o něm ještě hodně
uslyšíme.
Závěrem se patří pogratulovat zejména
trenérům mládeže, jejichž systematická
koncepční práce stojí za všemi úspěchy
a nastupující generace nejmladších žáčků napovídá, že i v budoucnu bychom
se mohli dočkat podobných výsledků.

Postup po dlouhých
dvaceti osmi letech

KRÁTCE
Elektronické časové jízdenky MHD nahrávané na opencard jsou v prodeji již na téměř 40 místech po celé Praze. Přestože lze pořídit elektronické jízdné přes internet
(www.opencard.cz), lidé zatím stále raději volí osobní nákup.
Kriminalita na území hlavního města Prahy klesá. Ukazují to statistiky Policie ČR
za prvních šest měsíců letošního roku. Zlepšování situace potvrzují i statistiky Městské
policie hl. m. Prahy, které vykazují například pokles dopravních přestupků.
Odbor dopravně správních agend Magistrátu hl. m. Prahy dočasně upravil úřední
dobu registru řidičů v Praze 1, Jungmannova 35, a registru silničních vozidel na odloučeném pracovišti v Praze 9 – Vysočanech, Na Výběžku 11, shodně s úřední dobou
na ostatních odloučených pracovištích registru silničních vozidel. Pro veřejnost je od 1. 7.
do 31. 8. 2010 otevřeno:
v pondělí a ve středu od 7.45 do 12.15 hodin a od 12.45 do 17.00 hodin.
v úterý a ve čtvrtek od 7.00 do 11.30 hodin a od 12.00 do 15.30 hodin.
Běžný dvousměnný provoz a úřední hodiny na těchto pracovištích budou opět zavedeny
po době dovolených, tedy od 1. září.

FC Miškovice po dlouhé době postoupili do první třídy pražské fotbalové
soutěže. Dlouholetá práce členů výboru
a klubu FC Miškovice se začíná zúročovat. Nově založené mužstvo B obsadilo
při své premiéře pátou příčku v třetí třídě
a důležité je, že se podařilo i pro další
ročník zachovat oddíl starších žáků, kde
se pod novým trenérským vedením určitě
dostaví i výsledky. Tak jenom neusnout
na vavřínech a pokračovat minimálně tak
jako v této sezóně. Výbor FC Miškovice
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